
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .محفوظ استسایت نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت  دراین کتاب 

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 يار سست وفانام اثر: 

 کاربر انجمن نگاه دانلود Kiarash70نويسنده: 
 عاشقانه –اجتامعي ژانر: 

 ~:.LiYaN.:~ويراستار: 
 موفقسطح رمان: 

 ^moon shadow^ بررسی شده توسط: 
 
 
 خالصه داستان 

اش به ترين افرادي است که زندگيگذرد. معصومه يکي از اصيلساز ميي رسنوشتسال از حادثه25
شود که فرزندان سال پيش حسام، دچار دگرگوين شده است. قضاي الهي آن چنان مقدر مي25سبب گناه 

 شوند.ان ميمند شده و عامل رويارويي والدينشعالقهاين دو نفر به هم 
ي فهمد که مثرهي دست فرد ديگري بوده است و مييابد که خود نيز بازيچهسال درمي25حسام پس از 

 اش چيزي جز رساب نيست.سال از زندگي25
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 :گفتارپيش

 !نيست درست لزوماً عبارت اين اما ؛«شودمي تعيين خودش دست به کس هر سرنوشت» ايمشنيده بارها حال به تا
 که عميق تاثيراتي. گذاشت خواهد تاثير نيز ديگران زندگي در بلکه خود، زندگي در تنها نه ما اعمال و عقايد افکار،

 .زد خواهند رقم را ديگران سرنوشت تولد، از پيش گاه
 .شد خواهيد مواجه ايآموزنده و جذاب داستان با که دهممي اطمينان عزيزان شما به شخصاً: 1ن.پ
 مذکور شخصيت دو. است خورده گره همبه سرنوشتشان که باشدمي نفر چندين زندگي خصوص در داستان: 2ن.پ
 .هستند داستان رخدادهاي عامل نوعي به و آغازگر خالصه، در
 .بگذاريد احترام خود واالي شخصيت به لطفاً. دارد قانوني پيگرد اثر، از برداري کپي هرگونه: 3ن.پ

 !توجه!
 .شودنمي توصيه سال شانزده زير افراد به رمان اين يمطالعه

? 
 «يکتا خالق نام به»
 

 :مقدمه
 است من سختِ دل يار که وفاسست آن»

 است من بختِ آتشِ و دگران شمع
 خالف به ما با و صلح به کس همه با اي

 «است من بختِ از گنه نباشد، تو از جرم
 .کنيمي تقديم همگان به که است ارزاني کاالي نگاهت آنکه، از غافل خواندم؛مي را عشق تو چشمان از من

 .توست وفاييبي از برتر من خداي! ندارد عيبي
 .است پنداريمي آنچه از گِردتر زمين که بِدان رسيد؟ نخواهيم همبه ديگر کنيمي گمان
*** 
 اول فصل
 حسام
 کلي با بايد چرا بشه؟ حالش آشفتگي باعث طوراين بايد چرا کتاب، يک از قديمي چندان نه نسخه يه. فهميدمنمي
 ترمهم موضوعات درمورد نبايد االن مگه! خواستگاري مراسم وسط دقيقاً هم اون برسونه؟ دستم به رو اون بهانه
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 به او و نيست طوراين ولي پارسا؛ امتيازات و محاسن از هم من و بگه دخترش از اون کهاين حداقلش بزنيم؟ حرف
 از يکي يادگار که قديمي کتاب يه به شد ختم هم هاشحرف آخر و کشوند قديم دوران به را بحث خودش، دلخواه

 روي که بود من انگشتان محو نگاهش و داشت لب به تلخي لبخند. کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم. عزيزانشه
 چشمانش يکره همزمان انگشتانم، حرکت با و نبود دنيا اين در اصالً انگار. شدمي کشيده کتاب زمخت جلد
 .چرخيدمي

 اولين در من ؛ولي ستاحمقانه خيلي! ندارم بهش نسبت خوبي حس بگم تونممي يقين به. کردم نگاهش عميق
 نگاهش نفوذ و سنگيني ورود، يلحظه همون از! ندارم پارسا يعالقه مورد دخترِ مادرِ به نسبت خوبي حس ديدار،
 و کشيدمي سرک پارسا شاد يچهره روي تنوع، محض گهگاهي و بود من متوجه فقط که نگاهي. دادمي آزارم

 جانم نگاهش با خواستمي انگار! بد خيلي کرد،مي منتشر بدي حس نگاهش. شدمي من صورت به معطوف دوباره
 پارسا دست بود، خودم به اگه که جوري بود؛ بد نهايتبي حاکم جَوِ. زدمي موج دَرَش کينه و انتقام حس! بگيره رو
 !امان پارسا، از امان! رفتممي جااين از و گرفتممي رو

 زندگيش طول در! پارسا بيچاره. بشم ترآرام کمي تا دادم تکون نامحسوس رو سرم و کشيدم ايکالفه نفس
 افکار با من حاال و... خواستمي چيزي خودش براي علني که باره اولين اين و بود ساکت و مظلوم خدا يهميشه

 .پسرم يخواسته اولين به زنممي لگد تَهَ، و سربي
 افکار اين احتماالً کني؟مي شلوغش اِنقدر چرا! باش مسلط خودت به! لعنتي! اَه. کشيدم ايکالفه نفس دوباره

 !عالمه خدا کجا؟ از ولي خوره؛مي آب ديگه جاي از مسخره
 طول قدرچه. دوختم چشم خواب اتاق يبسته درِ به حوصلگيبي با. کردم نگاه رو استيلم تمام مچي ساعت هدفبي

 !کشيد
 دختر با که ستدقيقه بيست حاال و کرده پيدا رو شآينده همسر که درآورده روزگارم از دمار آزگار، ماه دو پارسا

 حرف ديگه نيستن؟ هم يشيفته و عاشق پارسا قول به دو هر مگه! وگوئهگفت و مذاکره مشغول اتاق تو روياهايش،
 چيه؟ براي کردن تلف وقت و نمايش همه اين! مونهنمي باقي زيادي

 به. کنهمي سير هاآسمان در خوشي از االن پارسا که نداشتم شک. نشست لبم روي باريحسرت نيشخند ناخودآگاه
 بودم خود هواي و حال در. کرد ترپريشان رو پريشانم حال و شد ترتازه قلبم روي زخم. افتادم خود جواني دوران ياد
 زدهغم نگاهي با بار اين. کردم جستجو رو صدا منبع رفته باال ابروهايي با و شنيدم رو پرافسوس آهي صداي که

 .شدمي بيشتر لحظه هر زن اين به نسبت بدم حس و بودم معذب شديداً. بود صورتم محو
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 با رسيدمي نظر به بزرگي نسبتاً يخونه. خونه نماي کردن نظاره به کردم شروع کنم پنهان رو خشمم کهاين براي
 به هم از کمي درفاصله در، دو تنها و بود سفيد رنگ به ساختماني نماي کل و ديوارها. ساده چيدمان و دکوراسيون

 .کردمي توجه جلب نارنجي و صورتي هايرنگ
 و بودن صورتي در اتاق تو هابچه! زدمي ذوق تو بدجور سفيدرنگ محيط يک در که رنگي دو! نارنجي و صورتي
 نبودش خاطر به و کاره سرِ االن مهناز يگفته به که بود مهناز تربزرگ خواهر اتاق هم، غلي*ب اتاق احتماالً

 بودند بسته تماما که هاييدرب و نقلي آشپزخانه و رنگ زرشکي هايپرده از سريع رو نگاهم. کرده عذرخواهي
 !بود شده قفل من روي نگاهش سوي که صامتي مجسمه به رسيدم دوباره و گرفتم

 و چهل حدوداً! ظاهر در شده حتي! کردنمي شرم ايذره کردممي هم نگاهش وقتي بود؟ عجيب قدراين چرا زن اين
 .بود بعيد سنش از خيرگي همه اين و زدمي ساله سه دو يکي

 نبود؛ مشخص چيزي که جلدش از. گذروندم نظر از رو کتاب و انداختم پايين دوباره رو سرم ش،خيره نگاه از کالفه
. شدم خيره کتاب اول يصفحه به. کردم باز رو جلد. بود شده پنهان دارطرح طوسي کادوي کاغذ از پوششي با چون

 سطحي و عميق هايچروک مانند،اشک قطرات از مانده اثرات کنارش، و گوشه در و بود کاهي کاغذ از جنسش
! رفت يادم از کشيدن نفس ثانيه چند براي ناخودآگاه و افتاد صفحه باالي درشت عنوان به چشمم. بود کرده ايجاد
 و زدمي شدت به قلبم. موند ثابت کتاب چاپ تاريخ روي و گذاشت فراتر پا اول يصفحه عنوان از نگاهم سوي

 چشمان! بود بسته رو نفسم راه انگار و شده زياده حد از بيش دهانم بزاق. لرزيدمي جانکم و محسوس انگشتانم
 و مرطوب دفعات تعدد خاطر به که خطيدست روي شدند کشيده صفحه پايين به من، التماس به توجهبي قرارمبي

 .اومدمي نظر به برجسته شدن، خشک
 خطدست خط،دست اون. بود من ذهن دائمي نگارش که معروفي متن و رباعي همون! نداره امکان! من خداي
 به خدايا؟! بود شده حک خطدست پاي که ايشده نفرين امضاي همون کشيده، هاي«ي» همون! بود من لعنتي

 !ندارم طاقت قسم يگانگيت به! ندارم رو يکي اين تحمل! قسم عظمتت
 نخاعم در که دردي بعدش و شنيدم رو گردنم هايمفصل شکستن صداي که جوري گرفتم، باال شتاب با رو سرم

 چرا. زدمي برق پيروزي از گويا که بودم چشماني مات فقط و فقط کس،همه و چيزهمه از غافل من ولي پيچيد؛
 نشناختمش؟ اول همون

 حتي زدمي فرياد که چشماني. بودم خيره طلبشحق و آزرده چشمان به تنها! دونمنمي دقيقه، چند حتي يا ثانيه چند
 طاقت که کسي عاقبت! کنه غافلگيرم االن مثل تا بوده فرصتي منتظر و شناخته رو من هم خواستگاري از قبل

 براي دنيا کاش. بستم رو هامچشم ثانيه چند براي و دادم قورت رو دهانم آب. بودم من انداخت، پايين سر و نياورد
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 به هامنفس و کشيدمي تير قلبم. پيراهنم به زدم چنگ دستم با و گزيدم رو لبم. شدمي تمام لحظه همين در من
 .بود افتاده شماره
 کنه؟ تا من با طوراين سرنوشت بايد چرا امتحانيه؟ چه ديگه اين! خدايا

 .کردم غلط گفتم بار صد االن تا که من
 .کردم توبه درگاهت به بار هزار
 .شده پيشانيم روي مهر شرمندگي و پشيماني و زبانمه ورد «العفو الهي» شب هر و روز هر

 بخشي؟مي رو گرانتوبه نگفتي مگر تريني؟بخشنده نگفتي مگر نکردي؟ پوشيچشم گناهم از هنوز چرا چرا، پس
 هيچه؟ بخشندگيت از من سهم استغفار، و پشيماني سال چند و بيست از بعد چرا پس

 : کشيد بيرونم افکار از صداش
 !صامتي جناب کنيد ميل ميوه بفرماييد -
 وجههيچ به تونمنمي و افتاده گردنم روي سنگيني يوزنه کردممي احساس باراين و کردم باز رو هامچشم اکراه با

 .بيارم باال رو مافتاده سر
 چرا داره؟ منظوري کلماتش تک تک از کنممي حس چرا کردم؟ حس طوراين من يا گفت کشيده رو صامتي جناب

 حقيقتي خوادنمي دلم چرا شم؟ مطمئن افتاده جانم به خوره مثل که حدسي از و کنم نگاهش دوباره خوادمي دلم
 !چرا؟ خدا؟ چرا شم؟ دلتنگش دوباره سال25 از بعد بايد چرا کنم؟ کتمان رو بود روشن روز مثل که

 بهش ناجوانمردانه روزي که گرفتم قرار زني روي در رو سال،25 از بعد. آوردمي فشار مغزم به نقيض و ضد افکار
 .کردم رهاش پشيموني ابراز يا توضيح ترينکوچک بدون و کردم ظلم
 نفرين رو خودم دارم شب هر و روز هر شدم، مرتکب پيش سال25 که غلطي بابت وقتي دادممي توضيحي چه
 ظاهربين و ناپاک دل آدم مشت يک ميان در که حسامي اين گفتممي بهش بايد قبل سال25 همون کنم؟مي

 اشک مظلوميت با طالق يصيغه شدن جاري موقع وقتي که گفتممي بايد! عياره تمام نامرد يک کنه،مي رهات
 روي از نه بود شرم از برگردوندم، رو من و زدي صدام التماس با وقتي گفتممي بايد. شد کنده جا از قلبم ريختي،مي

 رو؛ چيزها خيلي گفتممي بايد. بيام بيرون فکرت از تونستم تا رفتم کلنجار خودم با قدرچه که گفتممي بايد. غرور
 رو پوزخندش صداي. کنه توجيه رو چيز هيچ تونستنمي که هاييحرف زدن از بود قاصر زبانم که حيف صد ولي

 اين و شد نخواهد دخترش با پارسا ازدواج به راضي هرگز دونستممي. شد قبل يلحظه از بيش شرمساريم و شنيدم
 .ستفرماليته کامالً خواستگاري

 عمل خاطر به که سرنوشتيه چه اين ببنده؟ دل معصومه دختر به آدم همه اين بين از بايد پارسا چرا! خدايا؟
 بشکنه؟ معصومه دختر و پسرم قلب بايد من، ناجوانمردانه
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. اومدن ما سمت به خوشحال و راضي هايچهره با پارسا و مهناز و شکست رو حاکم سکوت در، شدن باز تق صداي
 .ثمرشونبي شادي به زدم تلخي لبخند
*** 
 مهناز
 تندي به قلبم کردممي حس هم هنوز! رفتنمي کنار هم رقمه هيچ و بود کرده خوش جا لبم روي عريضي لبخند

 کوچه نامحسوس طور به پرده يگوشه از! بود داشتني دوست و خوشايند حد از بيش برام که تندي ضربان. زنهمي
 پنجره بيرون يمنظره از چشم شد، خارج ديدم دايره از پارسا رنگ سفيد اتومبيل که همين و کردممي نگاه رو

 به رو هاملب بار چند. رسوندم بود پذيرايي وسايل کردن جمع حال در که مامان به رو خودم شادي با و گرفتم
 عاقبت! بشم موفق تونستمنمي اصالً انگار ولي بشه؛ محو هاملب روي از بسته نقش يخنده بلکه گرفتم، دندون
 :پرسيدم پرهيجان و جلوش پريدم ذوق با و نياوردم طاقت

 مامان؟ چيه نظرت -
 اين جاي به يعني که کرد نگاهم جوري بود، خوريميوه هايبشقاب کردن دسته و تميز مشغول که حالي در مامان
 هاشيريني فوري. بردم آشپزخونه به رو ميوه و شيريني ظرف سريع و گرفتم جا کنارش فِرز! کن کمک بيا بازيا هول

 :گفت خونسرد خيلي. کردم تکرار رو سوالم دوباره. برگشتم و دادم قرار يخچال تو رو هاميوه و
 چي؟ درمورد -
 :گفتم لوسي لحن با و پرشور و نياوردم خودم روي به ولي خوردم؛ جا سواليش جواب از
 .ميگم رو پارسا ديگه معلومه خب مامان؟! اِ -

 سينک داخل رو هابشقاب. رفتم دنبالش مطيعانه هم من و شد آشپزخونه وارد خونسردش حالت همون در مامان
 :گفت ريلکس خيلي نبودم، بند پام روي هيجان و عجله از که مني مقابل در و گذاشت ظرفشويي

 !خوريدنمي هم درد به -
 :کردم زمزمه بهت با و خوابيد بادم رهاشده، بادکنکِ يه مثل دفعه يک

 چرا؟ -
 

 قرار جاظرفي توي و شستمي رو دارگل چيني هايبشقاب يکي يکي که درحالي کنه، نگاهم کهاين بدون مامان
 :گفت دادمي
 .نداره حسابي درست کار هم پسره اون عالوه، به. نيست مناسب ازدواج براي تو سن چون -
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 پارسا از اينجوري چرا ،«پسره؟ اون». کوبيدم کابينت روي رو دستم مشت حرص از و رفت فرو هم تو هاماخم
 !منفجرشدنم حال در سرش پشت من که انگار نه انگار مامان و نبود خودم دست عصبانيتم گفت؟مي

 يه تو و خوندمي درس زمانهم هم پارسا! نبودم بچه و بود سالم21 من. نبود منطقي برام مامان هايحرف
 همه باباش و بود خوب نسبتاً هم شونخانواده مالي وضع تازه. نبود بد حقوقشم و دادمي آموزش رانندگي آموزشگاه

 حتي که حالي در خواستگاري، مراسم از بعد هم اون زد؟مي حرفي چنين مامان چرا پس. کردمي ساپورتش جوره
 براي خواستمي وقتي يا نداشت؟ خبر من سن از مامان مگه اصال! نگذشته بيشتر رفتنشون از هم دقيقه چند

 خواستگاري مراسم داد اجازه شرايط اين با که شد چي پس دونست؟نمي رو پارسا شغل بده، اجازه خواستگاري
 !داده؟ عقيده تغيير يهو طورچه حاال! بشه؟ برگزار
 يعهده به اول رو گيريتصميم افراد، يبقيه مورد در مامان و نبود من خواستگار اولين پارسا! عجيبه واقعاً! عجيبه
! کرد صادر رو پارسا مردودي حکم بپرسه، ازم چيزي کهاين بدون باراين ولي داد؛مي نظر بعدش و گذاشتمي خودم

 ترمبزرگ خواهر که اينه حرفش براي دليلش گفتمي بهم اگه حتي که بود توجيه غيرقابل برام حرفش قدراين
 !بود ترهضم قابل برام نکرده، ازدواج هنوز
 .کرده بهونه که داليليه از غير چيزي سرعت، اين به هم اون پارسا، کردن رد براي مامان دليل نداشتم شک

 :گفت آرامش کمال در هم باز و کرد نگاهم خنثي خيلي مامان. شدم خارج فکر از خورد مسرشونه به که دستي با
 !کن خشک رو ظرفا -

 .شد خارج آشپزخونه از و گذاشت دستم کف رو رنگ زرد دستمال من، باز دهان به توجهبي هم بعد
*** 
 مهال

 امروز انگار. نشسته ثمر به مچهارماهه زحمات دادمي نشون که ليستي. کردم نگاه دستم توي ليست به افتخار با
 !موته به رو حسادت شدت از االن که هست نفر يه دونستممي که مخصوصا! شد رفع عمرم خستگي تمام

 :پيچيد اتاق فضاي تو کياني رساي و بم صداي
 بود، يکسان رشته سه هر بين آزمايشي، هايآزمون از دوره اين ادبيات سواالت! ميگم تبريک بهتون! توکلي خانم -
 !شدن ادبيات در رتبه باالترين کسب به موفق شما، آموزش تحت شاگردهاي حال اين با

 هايچشم. کردم نگاه بودن نشسته شکل مستطيل ميز دور که دبيرهايي تک تک به و گرفتم باال غرور با رو سرم
 !زدمي سرخي به خشم از صورتش رنگ که نفر يه اون جز به البته بود؛ احترام و تحسين حس از سرشار شونهمه

 :شد جلب کياني به توجهم دوباره
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 افتخار توکلي، خانم موفقيت و بوده سواالت سختي درجه باالترين شامل دوره اين آمار، طبق بگم بايد ضمناً -
 !افتخارشون به. کرده ما آموزشي يموسسه نصيب رو بزرگي
 متيني لبخند با هميشه، از سرافرازتر من و بود کرده ايجاد رو جالبي انعکاس محيط، در مداوم هايزدن کف صداي
 به بود، خوشحال حسابي! زدمي دست برام قدرتش تمام با انگار. شد کياني معطوفِ نگاهم. بودم همکارانم گرنظاره
 هم بايد! بگيره ايخامه شيريني دوکيلو موفقيت، اين افتخار به تا بود فرستاده رو موسسه آبدارچي که حدي

 و تاسيس تازه موسسه براي کشور، کل تو هم اون معتبر آزمون يه تو ادبيات، اول يرتبه کسب! بودمي خوشحال
 و بود شده طرح يکسان نظري يرشته سه هر در عمومي سواالت که خصوص به! نبود چيزي کم اون کوچيکِ

 عمومي، درس يک براي حتي اول يرتبه کسب و بود باال سواالت سطح بار اين اومد، دست به که اخباري طبق
 .بود انداخته راه به صدا و سر تست، هايکالس داوطلبين بين و کشور تو کلي

 با توام تحسين برق. داد تکون رو سرش نامحسوس و زد جذابي لبخند ديد خودش متوجه رو نگاهم که کياني
 اون و من بين کردمي باور کسي چه. داشت شگفتي جاي هم واقعاً. بود مشهود هاشچشم در خوبي به شگفتي

 مَن» و کردمي روُ رو ادبيش خودبي يمقاله چهارتا غرور با بهنام که وقتي بشم؟ پيروز من داده، قورت عصا بهنام
! بَرخورد بد بهم داد، قرار انساني يرشته تدريس براي رو بهنام ادبيات، دبير دو بين هم کياني بود؛ انداخته راه «مَن

 انساني، هايبچه براي ادبيات دبير عنوان به بهنام انتخاب روز اون ولي انسانيه؛ يرشته مختص فقط ادبيات نميگم
 چند به استناد با فقط کياني و کرديممي تدريس که بود بارمون اولين دومون هر که وقتي. نبود عادالنه وجههيچ به
 مسئول رو بهنام و زد کنار رو من هايتوانايي کنه، تفهيم رو درس تونهمي بهتر مرد دبير کهاين و پوشالي يمقاله تا

 و آزاردهنده قدراون برام موضوع اين وقتهيچ شناختم،نمي رو بهنام قبل از اگه شايد. کرد انساني ادبيات تدريس
 کرد، زمزمه رو «بازنده» لفظ لب زير و زد پوزخند بهم بهنام وقتي که دونستمي خدا فقط ولي شد،نمي مهم
 مدت از بعد که حاال و! نکردم فراموش هم من نکرده؛ فراموش رو گذشته دونستممي! گرفتم آتيش درون از طورچه

 درس فارسي ادبيات که جايياون از. بود کرده علم قد دوباره ناخوشايند يگذشته اين شديم، همکار باهم طوالني
 مثل موضوع همين بود، گرفته عهده به رو هاانساني به تدريس يوظيفه بهنام طرفي از و انسانيه يرشته تخصصي

 جااين اقتدار با تنش، و پرحرص لحظات اون تمام از فارغ من امروز ولي رفت؛ فرو چشمم تو که بود شده خاري
 !شدمي بهنام چشم خار که بود من موفقيت حاال. بودم

*** 
 حسام
 :شد دريافت تلفن يگيرنده از صداش. گذاشتم جاش سر رو گوشي و دادم فشار رو بلندگو يدکمه. بستم رو پنجره

 نداريم؟ الزم ايديگه چيز! چشم -
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 :گفتم بلند. انداختم بهش کلي نگاه يه سرسري و کردم باز رو يخچال در
 مياي؟ کي! نه -

 در و کرد مکث کمي. موندم جوابش منتظر ايستاده طورهمون و گذاشتم کانتر روي رو چاي حاوي سراميکي ليوان
 :داد جواب نهايت

 .افتممي راه بعدش دارم، کالس هشت ساعت تا -
 اين تو رانندگي براي بود دير شب هشت. شدم نگران ناخودآگاه. کشيدم جوگندميم و کوتاه موهاي به دستي کالفه
 ممکن، حالت بهترين در و نشستنمي پشتش نفر صد روز هر که رفته در زوار پرايد اون با هم اون شلوغ، شهر
 !کردنمي الش و آش رو هاشپدال

 :داد نشون کالم پوشش تحت رو خودش درونيم نگراني
 !خطرناکه شب هشت بياي؟ زودتر تونينمي -

 :زدمي حرف شاگردهاش از يکي با انگار
 !بزن دوفرمون دور يه جا،اون برو -

 :گفت و پيچيد گوشم تو کوتاهش يخنده صداي بعد
 بارمه؟ اولين مگه بابا -

 هردومون ليال که پيش دوسال از. شدممي نگران من که نبود هم بار اولين. نبود بارش اولين! گفتمي راست آره،
 .بود شده من نصيب هاشنگراني انگار گذاشت، تنها رو

 بهم خوبي حس کرد،مي ساطع بيرون به که بخاري و گرما. کردم حلقه ليوان دور رو چپم دست و کشيدم آهي
 سرازير ذهنم به رو شيريني و تلخ خاطرات تيتانيوم، يساده انگشتر. دارم حلقه انگشت به خورد گره نگاهم. دادمي
 از رو چيزي تا که گفتن راست. داد هديه دلم به رو غم ليال يخاطره و ياد و کشيدم باريحسرت آه دوباره. کردمي

 ليال با زندگيم لحظات تک تک از و برگردونم عقب به رو زمان تونستممي کاش! فهمينمي رو قدرش ندي، دست
 هايکردن الو الو صداي! پوشننمي حقيقت يجامه وقتهيچ هاکاش که افسوس ولي کنم؛ استفاده احسن نحو به

 صدايي با پارسا، پرتشويش لحن برابر در عاقبت. بشم مسلط افکارم به تا گذشت کم يه. آورد خودم به رو من پارسا
 :گفتم درآمده چاه ته از انگار که
 بله؟ -

 :شنيدم رو شآسوده و عميق نفس صداي
 ديد؟نمي جواب چرا! شدم نگران -

 نه؟ مگه! بخشه لذت بشه نگرانتدل کسي گاهي که اين. نشست هاملب روي تلخي لبخند
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 .باش خودت مراقب! خوبم نباش، نگران -
 :شد ترنرم و آسوده لحنش

 .خداحافظ فعالً! طورهمين هم شما -
 همچنان من و رسيدمي گوش به مداوم طوربه تماس، قطع از ناشي منقطع بوق صداي. گفتم خداحافظ لب زير

 زندگيم از بيشتر چه هر کنممي فکر اوقات گاهي. بودم برهم و هم در افکار غرق و ايستاده سرجام وارمجسمه
 از چندساعت فقط که شدم پارسايي دلتنگ بدجور که االن مثل! ميشم قبل از ترتنگ دل و ترنازک دل گذره،مي

 خياالت و اوهام در شده غرق و خونه توي تنها من، مثل ميانسال مرد يه کنممي اعتراف. گذرهمي خونه تو نبودنش
 خبري ديگه. نداره قبل دودهه حسام به شباهتي هيچ روزها اين حسام! بشه نااميدي و ترس دچار تونهمي رنگارنگ،

 اون گذشت. دادمي قرار خشمش آماج رو ساکت و مظلوم ليالي و زدمي فرياد عصبانيت با که نيست حسامي اون از
 چند دلواپسي، ايذره بدون و گذاشتممي تنها رو پارسا و ليال مفصل، دعواي يه انداختن راه به از بعد که هاييشب
 تقصيري صبور و معصوم هميشه ليالي که فهميدم دير قدرچه. گرفتمنمي ازشون خبري و شدنمي پيدام خونه روز

 حمايت به پول، جز به پسرم و همسر که فهميدم دير قدرچه! منم باشه، سرافکنده و شرمنده بايد که اوني و نداره
 .دارشتن نياز هم عاطفي

 از انگار پدر، يه عنوان به فهميدم تازه سال، چند و بيست از بعد که حدي به! ميشه دير زود قدرچه... قدرچه و
 بهانه يه خونه، براي پرت و خرت قلم چند خريد سفارش و گوشيش به زدنم زنگ! دونمنمي چيزي پارسا شخصيت

 و نشد دستگيرم چيزي هاشحرف از ولي بفهمم؛ گفتارش لحن و صدا روي از رو احساسش بلکه تا نبود بيشتر
 مهناز مثبت جواب به اميدي گفتم بهش قاطعيت با ديشب وقتي. کردمي سردرگمم عاديش گفتار و رفتار همين
 سکوت. کرد غافلگيرم کامالً سکوتش با پارسا ولي کنه؛ تعجب حداقل يا بپرسه رو دليلش داشتم انتظار باش، نداشته

 کردمنمي فکر هرگز ولي بود؛ برده ارث به مادرش از عينه به که صفتي. بود پارسا زندگي الينفک جزو تواضع و
 جاي به. بود مطمئن مهناز و خودش متقابل يعالقه از که وقتي هم اون. کنه سکوت هم موضوعي چنين درباره
 !چرا؟ نپرسيد کالم يه حتي کرد؟ قبول رو حرفم زود قدراين يعني! گرفت دلم من پارسا
 که نيستم کسي من دونهمي پارسا ولي. نگرفته جدي رو حرفم که گرمه مهناز يعالقه به دلش قدراون هم شايد

 من؟ دليلبي هايحرف خاطر به هم اون برداشته؟ دست شعالقه از يعني پس. بزنم حرفي دليلبي
 اين تموم تو! ندارم خودم از خوشي دلِ االن که مني مثل! بشه؟ شاکي خودش دست از کسي اگه بده خيلي! خدا آخ

 حرف و گذرهمي ذهنش تو چي که بفهمم ايذره حتي تونمنمي حاال که نبودم اياغ و يار پسرم با قدراون هاسال
 !چيه؟ دلش
*** 
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 روي حالت همون تو. ببينم رو برم و دور آفتاب، شديد نور وجود با کردم سعي و گرفتم هامچشم باالي رو دستم
. علف و آببي و خشک يمنطقه و بود بيابون کردمي کار چشم تا. کردم نگاه رو دورم تا دور و چرخيدم پا يپاشنه

 کل. بود کرده غيرشفاف و کدر رو ديدم فضاي و کردمي جاجابه هوا در رو شن هايدانه موسمي، سوزاننده باد
 باالي دماي. بود چسبيده تنم به کامالً رنگ مشکي بلند آستين لباس. بود گرفتن آتش حال در گرما شدت از وجودم

 زمان درک. بودم بيچاره و سردرگم. زدمي شالق عريانم گردن و صورت به موسمي باد و سوزوندمي رو پوستم هوا
 کنم؟مي چکار جااين من اون، از ترمهم و کجاست جااين دونستمنمي. بود شده خارج دستم از مکان و

 چپم، پاي به خار مثل تيزينوک چيز رفتن فرو حس با کوتاه، گام چند از پس و برداشتم گام جلو سمت به ناچار
 سعي. بود شده مدفون هاشن اليالبه کلي به پاهام انگشتان. انداختم مبرهنه و پوششبي پاهاي به نگاهي. ايستادم

 آزاد فضاي در ايزنانه فرياد و جيغ بلند صداي دفعه يک که بردارم زمين روي از رو دردناکم و مجروح پاي کردم
 بدي يواقعه دونستممي. دادمي بد گواه قلبم. دويدم صدا سمت به مجروح پاي همون با ناخودآگاه. پيچيد بيابان

 و سر از عرق زدم،مي نفس نفس. کردمي ترغيبم دويدن به قوي، نيرويي حال اين با ولي کشه؛مي رو انتظارم
 صدا صاحب دنبال به همچنان من ولي آورد؛مي فشار بهم آوريسرسام شکل به تشنگي و باريدمي صورتم

 و دويدمي قوا تمام با و داشت تن به رنگي بنفش محلي لباس که ديدم رو زني گذشت که کمي. دويدممي
 ميون از. بود دويدن حال در زن دنبال به که افتاد بزرگي و سياه گرگ به چشمم. خواستمي کمک فريادزنان

 حس. داشتم عجيبي حس. کشيدمي هراسناکي هايزوزه ثانيه، چند از هر و زدمي بيرون کف بزرگش هايدندون
 .آشنا خيلي آشناست، برام صحنه اين کردممي
 يصحنه مات حيرت با. کردمي تعقيب رو فراري زن همچنان من، به توجهبي مهاجم گرگ و شد رد کنارم از زن

 ديدم، که رو صورتش. انداخت نگاهي عقب به ترس با و برگردوند رو سرش لحظه يه زن که بودم رومروبه عجيب
 !من ليالي! بود ليال. افتاد رعشه به بدنم و شد منجمد هامرگ در خون
 :کشيد فرياد که ديد رو من هم اون انگار

 !کن کمکم! حسام -
 و بود داشته نِگهَم زمين دل از محکم کسي انگار. بود شده قفل زمين در پاهام ولي برم؛ طرفش به خواستم

 :گفت خشنودي و رضايت با که شنيدم گوشم کنار از صدايي. بردارم قدم از قدم گذاشتنمي
 !عاليه -
 دستش و بود ايستاده کنارم دست، در گليدسته و عروسي سفيد لباس با معصومه. چرخوندم رو سرم حيرت با

 .بود کرده حلقه بازوم دور رو شديگه



 

 

12 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 و کشيد جيغ دوباره ليال. کرد پرت معصومه از رو حواسم و انداخت تنم به لرز گرگ غرش وحشتناک و بلند صداي
 .کرد کمک درخواست ازم فرياد و التماس با

. بود زده يخ هاماسه و شن توي انگار و نبود اختيارم تحت پاهام ولي برداشتم؛ خيز ليال کمک به رفتن براي دوباره
 :گفت جديت با بود، ليال و گرگ گريز و تعقيب ديدن مشغول که درحالي و کشيد رو بازوم معصومه

 کجا؟ -
 زمزمه لذت با و کشيد عميقي نفس و کرد نزديک بينيش به رو گلدسته که چرا نبود؛ مهم براش من جواب گويا
 :کرد

 !بوييخوش رزهاي چه -
 انگيزرعب يمنظره به دوباره مفرحه، نمايش يه ديدن درحال که انگار و گذاشت مشونه روي رو سرش آروم خيلي و

 حس اون، نسبت به و شد بيشتر بازوم دور معصومه دست گره. کردم تقال بيشتر رفتن، براي دوباره. شد خيره روروبه
 .رفت فرو بيشتر هاشن توي پاهام کردم
 داد معصومه سر خشم با و بودم شده عصباني ناتوانيم از. دنبالش به کشانزوزه گرگ و دويدمي همچنان ليال

 :کشيدم
 !زنمه اون! کمکش برم بايد! کن ولم -

 هم روي رو هاشدندان معصومه. کنه ورشعله رو خاکستر زير خوابيده آتش تا بود جرقه يه مثل من حرف اين انگار
 پرسيدم خودم از که بود زمان اون تازه. زد کنار صورتش روي از رو شآراسته موهاي سر، دادن تکون با و ساييد
 فرصتي کهاين از قبل آتشين؟ رزهاي گلدسته و صورت آرايش و سفيد لباس اين و چيه؟ جااين معصومه نقش
 :کشيد جيغ رنگ سرخ چشماني و برافروخته ايچهره با معصومه باشم، داشته سواالتم به دادن جواب براي

 کي؟ ؟ حسام کي ميده؟ نجات رو من کي پس چي؟ وسط اين من آبروي پس ام؟ چي من پس -
 رنگ به چشمانم. گرفتم باال رو سرم وحشت با. رسيد گوش به ترعاجزانه و درپيپي بار اين ليال هايجيغ صداي
 :کشيدم داد وجود تمام با و نشست خون

 !ليال -
 معصومه انگشتان حصار به مچونه. بود هاشلباس کردن پاره و تکه حال در سياه گرگ و بود افتاده زمين روي ليال
 ششده کليد هايدندون بين از و هامچشم تو شد خيره خشم با. شد گردونده طرفش به زور به سرم و اومد در

 :گفت
 !من فهمي؟مي! منم تو ناموس تو، آبروي تو، زن! ببيني رو من داري حق فقط! منم فقط تو زن -

 :گفت حجت اتمام با و داد هل عقب به رو مچونه
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 !ببينش بار آخرين براي -
 جيغ ليال. کردم رو صدا سمت به معصومه پيروي هم من و شد جلب روروبه به احساسشبي و سرد نگاه دوباره

 من. ديدممي رو هارِ گرگ توسط بدنش شدن دريده زار، حالي و مسکين چشماني با. کردمي التماسم و کشيدمي
 به شديدي طوفان ناگهان. رفتمي فرو هاشن زير در بيشتر لحظه هر بدنم و زدممي صداش مدام ناتوان و مستاصل

 رو ليال بارهسه و دوباره عجز با. کنم باز رو هامچشم وجههيچ به تونستمنمي. گرفت رو ديدگانم جلوي و خاست پا
 بود معصومه پرشعف يخنده با زمانهم گرگ يمستانه يزوزه فقط و نشنيدم ليال از صدايي ديگه ولي زدم؛ صدا
 .انداختمي طنين بيابان آزاد فضاي در که
 :کشيدم فرياد و پريدم جا از وحشت با
 !ليال -

 اين! خدايا. بودم ديدن کابوس حال در پيش، لحظه چند تا که کنم درک و بفهمم رو موقعيتم تا کشيد طول کمي
 !بودم ليال نابودي شاهد و معصومه دست اسير که مني و! درنده گرگ! معصومه! ليال بود؟ کابوسي چه ديگه
 بکشم؛ عميق نفس کردم سعي. گذشت کمرم يتيره از سردي عرق. شد مشت دردناکم و پرتپش قلب روي دستم
 و دادم تکوني بدنم به. شد بلند تلفن خوردن زنگ صداي احوال، و اوضاع همون تو. نشستنمي ثمر به تالشم ولي

 با. بود شده کرخت بدنم. نداشتم رو توانش رقمه هيچ ولي شم؛ بلند پذيرايي سالن ته مبل روي از کردم سعي
 بسته درد از هامچشم. شد حبس هامريه تو نفس و کشيد تير قلبم آوردم، بدنم به خودم کردن جمع براي که فشاري

 دوباره و انداختم چنگ مبل چوبي يدسته به. بدم ماساژ رو مسينه يقفسه کردم سعي دست با. گزيدم رو لبم و شد
 باالخره. کردمي خرد بيشتر رو مآشفته اعصاب و خوردمي زنگ همچنان اپن روي تلفن. کردم تالش برخاستن براي
 .رفت گيرپيغام حالت روي تلفن و رسيد پايان به انتظار تايم

 :پيچيد سالن فضاي در ناصر عصبي و نگران صداي
 نميدي؟ جواب چرا حسام؟ الو؟ -

 تونستمي کاري چه ناصر شب وقت اين. کردم تعجب. بود ربع و هشت. افتاد ديوار روي ساعت به ناخودآگاه نگاهم
 باالخره. افتاد جونم به بدي يدلشوره و نشست دلم به ترس دوباره نيست؟ بيمارستان شيفت االن مگه باشه؟ داشته

 با دادم،مي ماساژ رو مسينه روي دست با که حالي همون در و ايستادم پاهام روي و شدم بلند بود که سختي هر به
 .رفتم اپن طرف به جونکم و کوتاه هاييگام

 :رسيد گوش به بلندتر و ترخشمگين بار اين شکالفه صداي
 !کرده تصادف پارسا! بده جواب لعنتي -

 *** 
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 دوم فصل
 مهال
 در بودن تنها. بودم هاشکردن ولز و جلز شاهد اي،پرسُخره نگاه با و داده اداري مبل پشتي به تکيه خونسرد خيلي
 تمسخر با و بشينم موسسه جوان منشي ميز جوار در و بشم اصلي سالن وارد بتونم تا بود بهونه يه دبيران، دفتر

 روي بلندش، پاشنه رنگ شکالتي هايچکمه با. باشم پرافاده دخترک اين يبچگانه و مضحک حرکات شاهد
 صداي با و انداختمي مارکش مثالً ساعت به نگاهي گاهي، چند از هر. رفتمي رژه مدام سالن کف هايموزائيک

 :گفتمي عصبيش فوق ولي خفه؛
 ميشه؟ تموم کي کوفتي کالس اين پس -
 مدام که هاييدست و درپيپي هايگام. نبود موفق عنوان هيچ به ولي کنه؛ رفتار مسلط کردمي سعي کهاين با

 و هاشديدن ساعت همه، از بدتر. شدمي ديده شچهره تو وضوح به که غمي و شدنمي باز و خوردنمي گره درهم
 هم گهگاهي! نگذريم حق از البته! بود بينيپيش قابل و تکراري کامالً يپروسه يه شامل همه و همه هاش،زدن غر
. کردمي نثارم احمقانه پوزخند يه و چرخوندمي من سمت به رو سرش کنه، ايجاد تنوع رفتارش تو خواستمي که

 خيلي من کهاين از غافل. بسوزونه طريق اين به تونهمي رو دلم و گرفته رو حالم کردمي خيال کار، اين با که انگار
 !کندم جا از رو لق دندون اين وقته

 که داشت رو دستاويزي حکم آشفته، دختر اون براي و بود نمايش يه فقط من براي که نمايشي! بود جالبي نمايش
 از عزيزتر دختردوست ببيني که بهنام کجايي! کنه ثابت من به حداقل بهنام، به نسبت رو حاکميتش باهاش بتونه
 که موسسه منشي شاهرودي، حتي که ضايعه اصطالح به و عجيب کارهاش قدراون! کنه؟نمي که کارها چه جانت
 !کنهمي نگاهش گردشده هايچشم با داره هم، خودشه الک تو هميشه سرش

 سخت که جوري. شدمي خردکن اعصاب فجيعي طرز به داشت زمين، با هاشچکمه يپاشنه برخورد صداي کم کم
 !نکنم شحواله جانانه«  جات سرِ بتمرگ» يه و بگيرم رو خودم جلوي تونستممي

 خاطربه تنها و آزادانه که رنگش آبي شال ريش ريش هايگوشه و دادمي تکون مدام داريخنده طرز به رو سرش
. بود مشخص کامالً گردنش سفيدي خاطر همين به! کردمي پرواز هوا در بود، افتاده سرش روي تکليف رفع

. زدم صداداري پوزخند. کردمي خودنمايي گردنش دور که اينقره گردنبند به خورد گره و زد برق هامچشم
 اگه شدمي حالي چه! بودم رومروبه نفس به اعتماد بُتِ مات فقط من ولي انداخت؛ بهم متعجبي نگاه شاهرودي

 بهش مونرابطه خوردن همبه از بعد که ايهديه بوده؟ بهنام طرف از من تولد براي ايهديه گردنبند، اين فهميدمي
 .بود شده دختر اين نصيب گردنبند حاال و! دادم پس
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 شد چي اما! من از يارت، از يادگاريت ميشه گردنبند اين و مونيمي منتظرم ابد تا گفتي آخر روز! نامرد بهنام! بهنام
 زدم باوريم خوش به پوزخندي اي؟دوبارهديگه يار گردن به زينتي شده هات،دلتنگي يادگار نکشيده سال يک به که
 .شدم دخترک عمد روي از و کالفه حرکات جلب و
 !بفرماييد-

 خودنمايي روش که کمرباريکي هاياستکان با استيل سيني. گرفتم صدا سمت به رو سرم و گرفتم ازش چشم
 :زدم لبخند و گرفتم باال رو سرم. شد گرفته جلوم کردنمي
 !احمد آقا ممنون -
 .گفت جاني نوش و داد رو لبخندم جواب احمد آقا

 قند حبه يه. برداشتم رو بردمي سرم از هوش توش چاي عطر که هايياستکان اون از يکي و کردم دراز رو دستم
 عطرخوش چاي نوشيدن به شروع آرومي به و دهانم گذاشتم و برداشتم ميز روي کريستال قندون از درشت نسبتاً

 .کردم احمد آقا
 نشسته در رويروبه درست من چون. شد خارج کالس از اقتدار با دلربا، يشازده و شد باز کالس در لحظه همون
 کردم نگاهش خيره صورتبه ريلکس کامالً من ولي کشيد؛ درهم رو هاشاخم و شد من متوجه لحظه همون بودم

 ميخکوب جاش تو بده، نشون واکنشي بخواد کهاين از قبل اما شد؛ ترتنگ هاشاخم گره. زدم واضحي پوزخند و
 :گفت ادا و ناز با و بود انداخته غلش*ب توي رو خودش پيشهعاشق دخترک. شد
 کشيد؟ طول کارت قدراين چرا! عزيزم -

 دانش کوتاه چندان نه هايپچ پچ. دوخت دختر به رو ناباورش چشمان و بود شده خشک کنارش بهنام هايدست
 پرصداشون و تمسخرآميز هايخنده کهاين از بهتر چي و شودمي شنيده وضوح به بودن، کالس تو هنوز که آموزاني

 !داد؟مي قلب قوت بهم که
 :کنه دور خودش از رو دخترک کرد سعي و اومد خودش به باالخره بهنام

 !کاريه چه اين! عقب بفرماييد! محترم خانم -
 !سرد و رسمي قدرچه بفرماييد؟ محترم؟ خانم! پريد باال تعجب ينشانه به ابروهام از يکي

 صداي و دلخوري با دختر! کنه جدا خودش از رو چسبيده يکنه شد موفق عاقبت بهنام و گرفت قوت هاپچ پچ
 :گفت بلندي

 بهنام؟ ميگي داري چي -
 نمايش اين شاهد و شده خارج خودشون هايکالس از دوم، طبقه دبير پنج هر. انداخت اطراف به نگراني نگاه بهنام

 :گفت باشه مسلط کردمي سعي که صدايي با و شده دستپاچه بود مشخص. بودن مسخره
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 !شناسمنمي رو شما من! خانم نشيد مزاحم لطفا -
 :زد ضربه بهنام يشونه به فانتزيش کيف با و زد گريه زير دخترک

 !درميارم سرت رو تالفيش! شرفبي نامرد -
 :داد هلش خروج در طرف به و گرفت رو دخترک دست عصبانيت با بهنام

 !کنه حواله ديگه جاي رو روزيت خدا! کارت رد خانم برو -
 چند براي! کوبيد همبه محکم رو در و شد خارج سالن از صدادار هايگام با و انداخت بهنام به پرنفرتي نگاه دخترک

 .شد گرفته سر از هاپچ پچ دوباره بعد و کرد احاطه رو فضا محض سکوت لحظه
 :کشيد داد و برگشت شاگردانش طرف به خشم با بهنام

 !سريع! کالس تو بريد -
 رو در و شدن کالس راهي اجباري سکوت با جوونشون، و جذاب دبير نامتعارف رفتار از زدهوحشت و ترسيده دختران

. برگشتن سرکارهاشون به تاسف ينشانه به سري دادن تکون از بعد يک هر هم همکارها يبقيه کم کم. بستن
 لحظه يک براي. برداشت گام دبيران دفتر طرف به بلندي هايقدم با و کشيد موهاش به دستي کالفه بهنام

 .داره معنايي چه دونستيممي اون و من فقط که نگاهي. شد قفل من معنادار و پرتمسخر نگاه در نگاهش
*** 
 حسام

 تفاوتبي طرفن، ديوونه يه با که انگار. دادنمي رو جوابم کسهيچ. چرخيدممي خودم دور مدام سرگشته و حيرون
 از رو هيکلم کل بدي نگاه با گاهي و گذشتنمي کنارم از پارسا، وضعيت به راجع هامپرسش و هاحرف به نسبت

 وضعيت قدراون دونممي االن فقط رسوندم، بيمارستان به رو خودم وقت چه و طورچه دونمنمي! گذروندنمي نظر
! جواب دادن به برسه چه کنن نگاه بهم حتي نيستن حاضر پرستارها، از کدومهيچ که بغرنجه و افتضاح ظاهريم

 قلب و زد حلقه هامچشم توي اشک. بود کرده احاطه رو وجودم کل پارسا، دادن دست از ترس و استرس عصبانيت،
 نفس براي بود ايانگيزه پارسا بود، مهربانم ليالي يادگار پارسا. نبود پسرم فقط پارسا. افتاد تکاپو به دوباره ناآرومم
 !بود من چيزهمه پارسا...پارسا. بود من تاريک زندگي اميد پارسا. کشيدنم

. نشستم بيمارستان راهروي رنگ ايسرمه هايصندلي از يکي روي بيچارگي با و کشيدم پريشونم موهاي تو دستي
 !برگردون بهم سالم رو پارسا قسم، بزرگيت و شان به قسم، جبروتت و جالل به! خدايا
. کردمي جلوگيري مزيرافتاده به سرِ سقوطِ از بود، کرده ايجاد که ستوني و داشت قرار زانوهام روي آرنج از هامدست

 شيقه که راه راه سفيد و آبي تيشرت و ورزشي طوسي شلوار. داشتم پا به که افتاد ايروفرشي هايصندل به چشمم
 ظاهرم، به توجهبي که داشتم استرس و کردم هول قدراون داد، خبر بهم و زد زنگ ناصر وقتي. بود شده کوله و کج



 

 

17 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 نيم به نزديک حاال و. شدم رهسپار بيمارستان مقصد به و رفتم سرکوچه آژانس به شخصا و برداشتم پول مقداري
 کجاي نبود معلوم هم ناصر! عصبي خيلي! بودم عصبي. نيست من نگرانِ دلِ پاسخگوي کسي و جاماين که ساعته

 !زنه؟مي پرسه داره لعنتي بيمارستان اين
 رحم پارسا پاکي و جووني به! کن رحم بهم خودت! خدايا. بشم مسلط خودم به کردم سعي و موهام تو زدم چنگ

 ليالي به کردم غلط پيش سال25 من شنوي؟مي! خدايا! خوامشنمي گفتم که کردم جابي من! کردم غلط من! کن
 به زدممي و گذاشتممي تنها رو باردارم زن شب چند شب چند که پشيمونم سگ مثل. خوامنمي رو بچه گفتم باردار
 !نگير تقاص ازم پارسا گرفتن با کنممي التماست! پشيمون پشيمونم، شنوي؟مي! خدايا. عاريبي و خياليبي رگ

 :داد بهم خفيفي تکون و گرفت قرار مشونه روي دستي
 حسام؟ -

 و زار حال به و کشيدم دل ته از آهي. دوختم رومروبه سپيدپوش فرد به رو نمناکم چشمان و کردم بلند سر
 هفته به هفته رو پارسا و ليال و رفتممي که وقتايي! شد؟مي چي نبود ناصر اگه دونستمي خدا. زدم ضجه شرمسارم

 رو حامله ليالي که بود ناصر. کشيدمي رو من مسئوليتيبي جور و زدمي سر بهشون که بود ناصر گذاشتم،مي تنها
 پرستار بار اولين. گفت شکر رو خدا پارسا اومدن دنيا به سالم از من، جاي به که بود ناصر. رسوند بيمارستان به

 هاسال اين تموم تو. زد ناصر روي به رو زندگيش لبخند اولين پارسا. گذاشت ناصر ش*غو*آ تو رو پارسا بخش،
 نوازشي دنبال به هميشه پارسا، بارحسرت چشم که فهميدم دير قدرچه نااليق، منِ و کرد پدري من پسرِ براي ناصر

 قدرچه. بود من طرف از عالقه و توجه ايذره منتظر هميشه صبورم ليالي که فهميدم دير قدرچه. بود من طرف از
 که هوايي تو کشيدن نفس يعني پارسا؛ و ليال داشتن يعني تلخ؛ هايگذشته از گذر يعني خوشبختي که فهميدم دير

 .کشنمي نفس عزيزانت
 .ايستادم لرزونم پاهاي روي و شدم بلند سختي به. کرد صدام و داد مشونه به تکوني دوباره ناصر

 :پرسيد پاييني ولوم با و کرد نگاهم نگراني با
 خوبي؟ -

 بايد وقت اون کرده، تصادف پارسا که شدم خبردار ساعته نيم خوره؟مي خوب به من بار و ريخت کجاي خوب؟
 !آوردي؟ کجا از رو مسخره سوال اين! ناصر ؟ حاليه چه در پارسا دونمنمي حتي وقتي باشم خوب باشم؟ خوب
 :افتادن کار به باالخره صوتيم تارهاي. دادم قورت سختي به رو دهانم آب. بود شده خشک زبونم

 طوره؟چه حالش ناصر؟ کجاست پارسا -
 :گذاشت مشونه روي رو دستش و زد ايکننده گرمدل لبخند ناصر

 .کنهمي شمعاينه داره سرشه، باالي دکتر! نباش نگران -
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 اتاق از دنبالش به پرستار تا دو و جوان دکتر يه و شد باز بيمارستان هاياتاق از يکي دَرِ بگم، چيزي کهاين از قبل
 رفتم دنبالش بالطبع هم من. رفت جوان دکتر طرف به و کرد تند قدم که شد متوجهش انگار هم ناصر. شدن خارج

 .بياد حرف به دکتر تا شدم منتظر و
 :گفت همراهش پرستارهاي به خطاب رفت،مي راه که طورهمون باريد،مي طلبيعزت و غرور شقيافه از که دکتر

 !کنيممي عملش بعد و بياريم هوشش به بايد اول -
 !نه! خدايا جراحي؟ عمل بيارن؟ هوشش به! ايستاد قلبم
. شد مانع و گرفت رو دستم ناصر که برداشتم خيز بود ماراتن دُوي حال در انگار که دکتر طرف به اختياربي

 :زد لب و فشرد هم روي رو هاشپلک
 !باش آروم -

 :افتاد راه به جوان دکتر با گامهم بعد
 !لطفا لحظه چند! دکتر -

 جا،بي سکوت لحظه چند از بعد. انداخت من به نگاهي پوزخند با بعد و ناصر به اول و موند ثابت جاش سر دکتر
 :گفت اکراه با و کرد باز زبون باالخره

 کريمي؟امرتون؟ دکتر بله -
 :پرسيد بالفاصله ناصر

 طوره؟چه 96 اتاق بيمار وضع -
 :داد جواب حال همون در و انداخت من به پرتمسخري نگاه دوباره دکتر

 پاي زانوي استخوان. آرنج از چپ دست و مچ از راست دست شکسته، دستش دو هر. داده دست از زيادي خون -
 .شده وارد سرش به شديدي يضربه عالوه به. طورهمين هم چپش
 !پارسا! پارسا! پارسا. کرد زدن تيک به شروع هامپلک و گرفت نبض هامشقيقه. شد حبس مسينه تو نفس
 :گفت عاقبت گذشت، هزارسال برام که مکث کمي از بعد دکتر

 .نشده لخته خون شجمجمه تو خوشبختانه ولي -
 :پرسيد فورا و بود نگران من مثل هم اون. شنيدم رو ناصر نفس شدن رها آسوده صداي

 چيه؟ تکليف االن -
 :انداخت بهش نگاهي و گرفت دستش غل*ب پرستار از رو پزشکي کارتابل دکتر

 .کنيم عمل رو پاش و دست شکستگي بعد بياد؛ هوش به تا کنيم وصل بهش خون بايد فعال -
 :گفتم بود رفته باال که صدايي و عصبانيت با و اومدم ستوه به دکتر زدن حرف تيکه تيکه و تلگرافي از
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 قبل؟ از بياد هوش به حتما که نيازيه چه کنيد؟نمي عملش االن همين چرا -
 ايکارانهطلب صورت به و پر توپ با و زد من پريشون ظاهر و وضع به تمسخرآميزي نيشخند پرغرور، جوانک

 :گفت
 انتقال ايديگه بيمارستان به رو مريضتون تونيدمي ناراحتيد،. اينه من تصميم و تشخيص من؟ يا دکتري جنابعالي -

 !بديد
 پاي که حيف! نزاکتبي و شعوربي پسرک. ساييدم هم روي رو هامدندون عصبانيت از و شد مشت هامانگشت
 !شکستممي جا در رو گردنش وگرنه وسطه، پارسا سالمتي

 :ناليد گونهالتماس و گرفت رو بازوم ناصر
 !حسام -
 :گفت دلجويانه و کرد خودشيفته دکتر به رو
 خواهش ولي دارم؛ ايمان کارتون درستي به و درسته شما تشخيص و تصميم که دونممي من! جديدي دکتر -

 .نگرانشيم پسر اين پدر و من! کنيد درک کنممي
 و مصلحتي يسرفه تا چند از بعد و بست رو ششده باز نصفه نيش بود، شده کيفور ناصر تحسين از انگار که دکتر
 :گفت گلوش کردن صاف

 .باشه نداشته حادي و جدي مشکل شم مطمئن کهاين براي کنم؛ شمعاينه تردقيق بتونم تا بياد هوش به بايد -
 :پرسيد باز و داد تکون تاييد ينشونه به سري ناصر

 برمياد؟ ما دست از کاري -
 :گفت و کرد فکر کمي دکتر

 قبلِ و عمل براي خون يذخيره کافي ياندازه به بيمارستان مخزن در ما و کميابه مريض خوني گروه متاسفانه -
 .نداريم عمل

 .بردم پي موضوع اين به ديدم رو شگواهينامه که باريک. بود منفي Bپارسا خوني گروه. گفتمي راست
 :گفت سوالي و کرد من به رو دکتر

 شماييد؟ پدرش -
 .دادم مثبت جواب سر دادن تکون با
 !خون اهداي براي بشيد آماده نداريد، خاصي بيماري اگر -

 :گفتم سراسيمه که بره خواستمي و کرد ما به پشت
 !خورهنمي پارسا به من خوني گروه ولي -
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 :پرسيد برگرده کهاين بدون و ايستاد سرجاش
 طور؟چه مادرش -
 :گفتم مشده چفت هايدندان بين از سختي به و کشيدم عميقي نيمه نفس کالفگي با
 !خوردنمي پارسا به هم اون خوني گروه ولي کرده؛ فوت مادرش...مادرش -

 راهروهاي يآواره براش، قلب اهداي عمل براي وقتي. بودم مطمئن بابت اين از بود، مثبت A ليال خوني گروه
 .بود خونيش گروه فهميدم که چيزي اولين بودم، بيمارستان

 :پرسيد حيرت با و چرخيد پاش روي شتاب با دکتر
 چيه؟ شما خوني گروه -
 :گفتم گيجي با

 .مثبتيمAهردو مرحومم همسر و من -
 :گفت خاصي حالت با و شد بيشتر صورتش اجزاي تو شگفتي

 !بياد دنيا به مثبت Aجفت يه ازدواج از منفي،B خوني گروه با تونهنمي ايبچه هيچ دنيا، جاي هيچ تو -
 ايديگه واکنش هر يا کردم، شوخي بگم داشت انتظار شايد. بود شده دوخته من هايلب به دکتر متعجب نگاه

 سوخت زارم حال به دلش که شد اوضاع وخامت متوجه هم اون شايد. مزده شوک و پرحيرت صورت جز بدم، نشون
 :پرسيد ماليمت با و برداشت سمتم به قدمي و
 آقا؟ خوبه حالتون -

. کنه خارج لعنتي برزخ اين از رو من االن تونستمي ناصر فقط. گشتم ناصر دنبال نگاهم با دکتر حرف به توجهبي
! دونهنمي خوني هايگروه ارتباط از هيچي که سوادهبي دکتر يه پرادعا، جوون اين که بگه تونستمي ناصر فقط! آره

 دقيقاً! آره! کنم باور رو سوادبي دکتر يه هايحرف نبايد بگه و کنه دلگرمم هاشحرف با تونستمي ناصر فقط
 علم بتونه که داره دانش قدراون! ارتوپده؟ تخصصش که داره فرقي چه حاال! دکتره هم ناصر خود ناسالمتي! همينه
 نه؟ مگه! ببره سوال زير رو دکتر جوجه يه ناکافي

 خفيفي يرعشه دچار شچونه و پريده حسابي رنگش. ناصر يچهره روي شدم قفل و دارم حرکت رو لرزونم نگاه
 بطالن خط هم ناصر شد،نمي باورم. انداخت زير به سر و بست رو هاشچشم درد با ديد، که رو نگاهم. بود شده

 از بعد رو غافلم ذهن که سردي آب. کردن خالي سرم روي سرد آب سطل يه انگار! مبينانه خوش افکار به کشيد
 ساده سال25 که کنم باور طورچه! خوردم؟ فريب سال25 که کنم باور طورچه. کرد بيدار غفلت خواب از سال،25
 !طور؟چه دادم؟ پس رو ديگري اشتباه تاوان سال پنج25 کنم باور طورچه شدم؟ فرض احمق و لوح
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 پارساي مهربان، پارساي. گرفت شکل ناخودآگاهم در پارسا زيرسربه هميشه و معصوم صورت تصوير دفعه يک
 ...پارسا که کنم باور طورچه! خدايا! خدايا! خدايا! متواضع و فداکار پارساي بانجابت، و رو خنده

 نفس نفس به و کردم شديد خفگي احساس اومده، سرم به که ايفاجعه به ربطش و پارسا به کردن فکر محض به
 بدتر فقط رو شرايط تالشم که دريغ ولي پيداکنم؛ نجات خفگي از بتونم بلکه تا گلوم، به شد چنگ هامدست. افتادم

 روي زانو با. رفت سياهي زمان از آني در هامچشم و چرخيد سرم دور عظمتش يهمه با رحمبي دنياي. کردمي
 .شد بلند کرد صدام که ناصر فرياد و افتادم زمين
*** 
 مهناز
 گوشي روشن يصفحه به نگاهي ترديد با. دادم فشار بالش به بيشتر رو سرم و کشيدم مشونه روي رو کلفتم پتوي

 .کشيدم دل ته از آهي ناخواسته و انداختم موبايلم
 عقلم اساس بر کردم سعي و زدم پا پشت دلم يخواسته به دوباره ولي رفت؛ گيرشماره يصفحه سمت به دستم
 پوفي کالفگي با! کنهنمي اعتنا قلبم نصايح به رقمه هيچ که وامونده قلب اين از امان اما! احساس نه کنم عمل

 my» يپوشه به شدن وارد! بگيره آروم قرارمبي قلب عکسش، ديدن با بلکه شدم، گالري وارد فوراً و کشيدم

love's photo» ترتاببي رو من تاببي قلب و کشيد طول ثانيه چند تنها جديدش، هايعکس از يکي لمس و 
! بودم کرده شذخيره سريعاً هم جوگير من و بود گذاشته تلگرامش پروفايل روي تازگي به که بود عکسي. کرد

 دوست چهره يهميشه رنگش،کم و مليح لبخند. اومدمي صورتش به العادهفوق بود زده که ايآفتابي عينک
 به رو من دين و دل و بود شده شونه جالبي طرز به که کوتاهش نسبتاً موهاي اون و...کردمي ترجذاب رو داشتنيش

 به آرنج روي تا رو هاشآستين که داشت تن به رنگي سفيد و زرشکي چهارخونه بلند آستين پيراهن! گرفتمي بازي
 از. بود گذاشته ماشينش فرمون روي کرده دراز رو چپش دست و بود داده تکيه صندلي به. بود زده تا شونه سمت
 جذابش لبخند به لبخندي! باشه سلفي عکس که زد حدس شدمي نبود، عکس توي که راستي دست و آشنا ژست

 که کمي! فرستادم ـوسـ بـ عکسش براي موبايل، يصفحه سانتي چند يفاصله از و کردم غنچه رو هاملب. زدم
 نشد که رفع دلتنگيم عکسش ديدن با و بودم دلتنگش. کشيدم قبل يدفعه از ترعميق مراتب به آهي دوباره گذشت

 کنار عسلي ميز يگوشه به کردم پرتش و فشردم رو گوشي کنار Off يدکمه حرص با! شد هم برابر چندين هيچ،
 :زدم غر لب زير دلخوري با و کشيدم درهم رو هاماخم! تختم

 !نامرد پارساي -
 حتي. نفرستاد برام هم پيامک يه حتي روز دو اين تو. نبود پارسا از خبري هيچ و بود گذشته خواستگاري از روز دو

 تو شده طورچه پرسيد،مي رو حالم روز هر استثنا بال که پارسايي کنم؛ درک تونمنمي چيه؟ تخانواده نظر نپرسيد
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 و دروغ عالقه، و عشق بر مبني هاشحرف تمام نکنه! نگرفته؟ ازم خبري هيچ و کرده رهام خدا امون به روز دو اين
 با پدرش نکنه کرده؟ تغيير درموردم نظرش نکنه رنجيده؟ ازم که دادم انجام کاري ناخواسته نکنه بوده؟ پوچ

 کرده؟ مخالفت ازدواجمون
 يکنندهگيج و جواببي سواالت با لحظه، هر من و آوردنمي هجوم طرفم به طرف هر از نااميدکننده هايحس

! دادمي خبر بهم شخصاً بايد باشه، شده منتفي پارسا نظر از چيز همه درصد، يه حتي اگر. شدممي روروبه بيشتري
 پسم پارسا فهميدممي که بود اين حداقلش! دادمي انجام بايد آشناييمون ماه هشت قبال در که بود کاري تنها اين
 افتادم؟ گير بالتکليفي تو وقتي بکنم تونممي کار چه حاال اما! شدمي روشن تکليفم و زده

 به شدم محکوم آدم و عالم طرف از روزه دوسه اين انگار! بود پارسا از خبريبي من مشکل فقط کاش! هوف
 !ندارم آسايش ازشون هم لحظه يه که ناتمومي سواالت و درشت و ريز مشکالت

 داليل من داري انتظار واقعاً کني؟مي رفتار عجيب و متفاوت قدراين روزها يهمه رغمعلي چرا! مامان آخ! مامان
 گرفتن درنظر بدون بخواي که دادي خواستگاري ياجازه چرا اصالً کنم؟ قبول پارسا کردن رد براي رو غيرمنطقيت

 دادي چنان نيست، منطقي داليلت گفتم وقتي بعدشه، اون از ترعجيب و! چرا؟ بدي؟ مردودي حکم من، يعقيده
 اداره رو زندگي يه تونينمي و ايبچه هنوز تو که گفتي! شد جدا تنم از روح که کردي ممواخذه و کشيدي سرم
 !شدم؟نمي فرض بچه خواستگاري اين از قبل چرا که موندم عجب در من و! کني

 شکبي ديد،مي رو مداومم هايکشيدن آه و االن وضع مهال اگر. خوابيدم پشت به و کشيدم باريحسرت آه دوباره
 سرم به سر هفته دو تا و دادمي نسبت بهم رو بودن زدههول و جنبهبي صفت حتماً. کردمي ممسخره کلي
 «دونهنمي» البته! دونهنمي پارسا براي من قراريبي از چيزي و نيست جااين مهال که شکر رو خدا ولي گذاشت؛مي
 شام براي و بخوابم خواممي گفتم مهال و مامان به و اومدم اتاقم به عصر 6ساعت وقتي نيست، درستي يواژه

! شدم اتاق عازم خواب براي موقعبي قدراين که هست چيزيم يه من فهميدند دوشون هر االن يقيناً! نکنيد بيدارم
 با هم مهال حتي وقتي! گرفت رو حالم بدجور که بود من موقعِبي خواب به نسبت مامان تفاوتيبي همه از بدتر

 مامان اما ؛«!خودبي» بگه حداقل و بگه چيزي هم مامان داشتم انتظار ،«االن؟ اونم خواب؟» پرسيد کشدار و تعجب
 !شد مشغول ويزيونتل سريال تماشاي به خونسرد خيلي و نداد نشون من حرف به واکنشي هيچ

 .شدم خواب اتاق راهي درازتر پا از دست بود، خورده ذوقم تو حسابي که مني و
 غرورم حفظ خاطر به بار هر و ميرم کلنجار پارسا گوشي به زدن زنگ سر خودم با دائم ساعته نيم که هم حاال

 دارخدشه غرورم پارسا به زدن زنگ با واقعاً! بيفتي گير غرورت و احساس بين که سخته قدرچه. ميشم منصرف
 !شايد دونم،نمي ميشه؟
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 که غرورشه براي هم اون يعني! گذاشته؟ خبرمبي پارسا چرا. چرخيدم پهلو به تخت روي و کشيدم ايکالفه نفس
 داره؟ اشکالي کنم ازخودگذشتگي من بار اين اگه زنه؟نمي زنگ
 پارسا انگار کشيدم، نامرتبم موهاي به دستي. نشستم تخت روي و برداشتم خيز که بودم تلنگر يه منتظر فقط انگار
 :گفتم خودم به زيرلب چندبار وارتلقين و کشيدم عميق نفس چندبار! ببينه رو مقيافه تلفن پشت از تونستمي
 !نداره وجود غرور براي جايي عشق، راه تو! باش عاقل -

 دستم دو بين باارزش شئ يه مثل و برداشتمش ميز روي از آني حرکت يه تو و کردم دراز گوشي سمت به رو دستم
 لمس رو پارسا يشماره و شدم تماس يصفحه وارد سرعت با جويدم،مي رو لبم پوست که زمانهم. داشتم نگهش

 به و شد دود هيجانم تمام و بود خاموش گوشيش! کرد نااميد رو اميدم تمام اپراتور، شده ضبط صداي ولي! کردم
 !رفت هوا

 خاموش رو گوشيش وقتهيچ پارسا. کرد پر رو وجودم استرس و انداخت چنگ دلم به نگراني چرا دونمنمي
 پاسخبي رو تماسم يا نزنه زنگ بود ممکن. بود ناراحت دستم از يا کرديممي قهر هم با که مواقعي حتي! کردنمي

 و 6. افتاد موبايل يصفحه يگوشه ساعت به نگاهم. کنه خاموش رو گوشي که نداشته سابقه حال به تا ولي بذاره؛
 يشماره لرزون هايدست با! شدمي شروع کالسش آخرين هفت ساعت و بود آموزشگاه تو هنوز پس! دقيقه 46

! بوق يک. کردم برقرار رو تماس کردني، تلف وقت گونه هيچ بدون و کردم پيدا مخاطبينم از رو رانندگي آموزشگاه
 :شد پخش گوشم تو منشي يپرعشوه حال درعين و شاکي صداي باالخره تا رسيد لبم به مجون! بوق سه! بوق دو
 !بفرماييد ،«ايران» رانندگي آموزشگاه -

 :پرسيدم عجله با و چسبوندم گوشم به رو گوشي
 آموزشگاه؟ دارن تشريف صامتي آقاي ببخشيد، -

 :گفت ايطلبکارانه لحن با پاسخگو زن
 !امرتون؟ -

 باالخره! کنم رفتار مسلط کردم سعي ولي بدم؛ شادبانهبي لحن به شکنيدندون جواب خواستم و پريد باال ابروهام
 و غيرمنطقي يکم بگيره، رو مرد هايمربي از يکي سراغ و بزنه زنگ دختر يه کهاين و بود رانندگي آموزشگاه جااون

 !يکم فقط البته. بود نامتعارف
 :دادم وجواب کشيدم پوفي

 !بديد بهشون رو گوشي لطفا هستن اگه -
 :گفت حرص با بود شده کنف حسابي ربطمبي جواب از که هم نزاکتبي منشي

 !ندارن تشريف االن -
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 :گفتم حرص با هم من و ساييدم هم روي رو هامدندون
 هستن؟ کجا بفرماييد ميشه -

 :گفت اکراه با عاقبت و کرد مکث چندلحظه هم منشي
 به شده وارد بهشون که صدماتي خاطر به هم صامتي آقاي و ديوار به کوبونده رو ماشين ايشون، هنرجوي -

 !شدن منتقل بيمارستان
 از اشکي. شدم خشک مجسمه يک مثل لحظه چند تا. کرد سقوط راستم دست انگشتان بين از گوشي و رفت نفسم
 :ناليدم سختي به لب زير و لغزيد بيرون به چشمم يگوشه

 !پارسا -
*** 
 مهال
 رو دنده رسيدم، ديوار از دلخواهم يفاصله به وقتي فرمون، کردن راست و چپ کمي از بعد و گرفتم عقب دنده

 شدم، پياده که اتومبيلم از. کردم خاموش رو خودرو و کشيدم رو دستي ترمز. اومدم جلو به کمي و کردم عوض
 چشمم برگردوندم، که رو سرم. بود شده پارکينگ وارد تازه ظاهراً که شنيدم رو ايديگه ماشين قوي موتور صداي

 با بخواد که روزي! کشيدم پوفي. شد متوقف من آلبالويي پژوي از کمي فاصله در که افتاد بهنام مشکي ويتاراي به
 و باشم تفاوتبي بهش نسبت کردم سعي! شد نخواهد جالبي روز مسلماً بشه، شروع شخصيتبي آدم اين ديدن
 پارکينگ وسط در واقع آسانسور سمت به فورا و کردم تند قدم بنابراين! نديدمش اصالً انگار که کنم وانمود جوري
 به و شنيدم رو بهنام ماشين درِ شدن بسته و باز صداي. موندم انتظار به و دادم فشار رو روش يدکمه. رفتم

 بهنام، رسيدن از قبل کردممي دعا و بشم تنها بهنام با خواستمنمي عنوان هيچ به. دوختم چشم آسانسور نمايشگر
 !کردمي طي رو هاطبقه خرامان خرامان من، دل دعاي به توجهبي آسانسور انگار ولي برسه؛ پارکينگ به آسانسور
. فشردممي هامدست کف به رو هامناخن حرص از من و شدمي ترنزديک لحظه هر محکمش هايگام صداي
 تصميم. نبود جايز ديگه اين از بيشتر توقف! داره فاصله ديگه يطبقه دو هنوز! لعنتي! افتاد نمايشگر به دوباره نگاهم
 بهنام مبارک روي زيارت به رو پله از رفتن باال طبقه چهار سختي و بدم تغيير پله راه طرف به رو مسيرم گرفتم
 .کردم اخم ناخودآگاه و شد جمع صورتم شنکره صداي شنيدن با که بودم برنداشته رو اول قدم هنوز! بدم ترجيح

 !مهال؟-
 !لعنتي. بستم رو هامچشم خشم با و کردم مشت رو هامدست
 چرمي کيف که درحالي اسپرت، تيپ با بهنام. چرخيدم پا روي ايچندثانيه مکث يه از بعد و کشيدم ايکالفه نفس
 به کردم سعي. کردمي نگاه من به کجي لبخند با و بود ايستاده آسانسور رويروبه داشت، دست در رنگي ايقهوه
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 کامالً و کشيدم هم در بيشتر رو هاماخم همين براي. کنم رفتار تفاوتبي بهش نسبت کامالً و باشم مسلط خودم
 :گفتم محکم و شدم خيره رنگش ايقهوه چشمان در جدي

 !سلطاني آقاي نکنيد خطاب کوچيک اسم به رو من لطفاً! توکلي خانم -
 از رو پاش هم گفتارش در حتي نداره حق بفهمه که جوري. گفتم پرتاکيدي و متفاوت لحن با رو «سلطاني آقاي»

 .بذاره فراتر خودش حد
 بعد. زد واضحي پوزخند و انداخت نگاهي بودم، گرفته طرفش به تاکيد ينشانه به و ناخواسته که ماشاره انگشت به

 :گفت کشيده و تمسخر با بود، راستم دست روي نگاهش سوي که همچنان
 !استاد بگيد شما چي هر! البته -

 رو کالمش آخر بخش من مثل و بود کرده مثل به مقابله. بزنه حرف کنايه و نيش با حاال که بود اون نوبت انگار
 .بود کرده ادا رو حرفش تمسخر با اون و تاکيدي من که بود اين ما لحن تفاوت تنها ولي بود؛ آورده زبون به متفاوت

 !ناراحتي تا شد من خرسندي و شعف موجب بيشتر حرفش ولي باشه؛ کردنم ريشخند بهنام قصد واقعاً شايد
 به بودن فيزيک رياضي زيرگروه همگي که شاگردهام طرف از روز، دوسه اين طي که بود لقبي واقع در «استاد»

 موسسه رياضي آموزاندانش موفقيت و آزمايشي هايآزمون نتايج که روزي همون از حقيقت در! بود شده اعطا من
 ترفيع «استاد» به «خانم» از شاگردانم، نظر در من پيچيد؛ آموزشي موسسات و مدارس کل تو ،«ادبيات» درس در

 که وقتي هم اون بشه؟ من خوشحالي باعث تونهمي شاگردانم رضايت حس از بيشتر چيزي چه و! کردم پيدا درجه
 موسسه کل تو شاگردانش، زبون از دلرباش تيپ و پايانبي دانش از تعريف خاطر به که انساني رشته ادبيات معلم

 !برسونه درصد پنجاه به حتي رو کالسش ميانگين نتونست بود؛ شده شهره
 مثل ايافتاده پا پيش مسائل خاطربه چي براي پس بودم، من شکبي ماجرا اين پيروز. گرفتم باال افتخار با رو سرم
 :زدم شچهره به پوزخندي متقابالً و کردم نگاهش ترافزون نفس به اعتماد با بنابراين! بشم؟ ناراحت بهنام لحن

 !آقا بمونيد حرفتون سر اميدوارم -
 که کرد باز لب. کرد نگاهم خيرگي با انفجاره، حال در عصبانيت از بود مشخص که درحالي و کرد ريز رو هاشچشم
 پارکينگ به قرن، يه گذشت از بعد باالخره که آسانسوري سوار خونسردي با و ندادم بهش مهلتي ولي بگه؛ چيزي
 و نشسته خون به چشماني با بهنام و شد کشيده فشار با در ببندم، رو آسانسور در خواستم که همين. شدم بود رسيده

 با و دادم فشار رو موردِنظر طبقه يدکمه همش، در صورت و خيره نگاه به توجهبي. شد آسانسور اتاقک وارد پرخشم
 و بلند هاينفس صداي ولي بپوشونه؛ رو خشمش کردمي سعي کهاين با. زدم تکيه اتاقک ديوارِ به خونسردي
 قصد که فهميدم برداشت که گامي صداي از! کرد پنهانش آسانسور کوچک اتاقک در بشه که نبود چيزي عصبيش
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 هايدندون ميون از و شد خشک جاش سرِ. انداختم بهش تيزي نگاه و گرفتم باال فوراً رو سرم. بياد طرفم به داره
 :غريد ششده کليد

 !دربيارم روزگارت از دمار که نکن کاري! نذار من دم روي پا! مهال -
 در بدم، نشون واکنشي کهاين بدون و بهنام تهديد به توجهبي من و شد متوقف چهار طبقه در آسانسور لحظه همون

 .شد سالن وارد سرم پشت پرحرص هايقدم با هم بهنام. شدم خارج آسانسور اتاقک از و دادم هل جلو به رو
 :کرد استقبال ازمون گشاده رويي با و شد بلند ميزش پشت از ديدنمون با شاهرودي

 !سلطاني آقاي سالم! توکلي استاد سالم -
 در موفقيت درسته. شدم شوکه هم خودم راستش. بود انفجار حال در خشم شدت از که انداختم بهنام به نگاهينيم
 تحصيلي سال از چهارماه فقط که کرد فراموش هرگز نبايد رو اين ولي شده؛ موسسه شهرت باعث معتبر آزمون يک

 دردسرساز برام داره کم کم ،«استاد»لقب اين عالوه به. پيشه در زيادي راه کنکور، زمان به رسيدن تا و گذشته
 ايليسانسه من از و بره باال من از همه انتظارات پوشالي، لقب يه تنها خاطر به آينده در کنم گمان که جوري! ميشه

 .رسيدم موفقيت به بار يک فقط که خصوص به! بره انتظار ادبيات دکتراي يه مثل تدريسمه، سال اولين که
 با و اومده کياني بودم، هپروت عالم در وقتي فهميدم تازه من و شد بلند احوالپرسي و سالم صداي لحظه همون
 .کردنه بش و خوش حال در بهنام

 :شد بلند من به خطاب در کياني صالبت با و پرانرژي صداي
 !بخير صبحتون! عزيز استاد سالم -

! شده «شر» برام «خيريت» جاي به استادي مسئله اين انگار. کرد نگاهم بدي حالت با و زد ايمسخره پوزخند بهنام
 !بگذرون خير به خودت خدايا
 :دارم نشون رو تواضع نهايت کالمم در کردم سعي و زدم ايشکسته پا و دست لبخند

 !بخير هم شما صبح! کياني جناب سالم -
 :داد دستم به رو ايپوشه و شد خارج ميز پشت يمحوطه از شاهرودي. داد تکون سري و زد جذابي لبخند کياني

 !آزمونه يآينده هايسرفصل شامل پوشه اين! استاد -
. کنم تموم جا همين رو موضوع اين کردم سعي و زدم لبخند ظاهر در ولي فشردم؛ هم روي حرص از رو هامدندون
 :گفتم جدي صداي با بشنوه، ديوار تا ميگم در به انگار که جوري همين، براي

 يواسطه به خوامنمي. نزنيد صدا استاد رو من ديگه لطفا. هستم توکلي فقط و فقط من! عزيز شاهرودي خانم -
 !برترن هميشه کنن فکر و بشن مغرور هابچه اعطايي، لقب يک و موفقيت بار يک
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 به کنارش در ولي بودن؛ شاهرودي و کياني هامحرف مخاطب کهاين با! ميخ به يکي زدم نعل به يکي جورهايي يه
 باعث موضوع همين و بود رفته باال حسابي آبکي تعاريف و القاب با سال اول از که بهنامي. انداختم تيکه هم بهنام
 .بود شده شاگردانش کاذب غرور
 کياني لب روي لبخند ولي کرد؛مي نگاهم پوزخند با همچنان بهنام. ببينم رو اطرافيانم واکنش که کردم مکث کمي

 و داد تکون تحسين از سري هم شاهرودي. بودن کرده روشن چراغ چهل هاشچشم در انگار و بود شده ترعريض
 :گفت شادي لحن با
 !بفرماييد شما هرچي! چشم -

 رو بود، جذاب محصل دختران يگفته به که ايمسخره ژست و پرکنايه لحن با و نموند ساکت وسط اين هم بهنام
 :گفت شاهرودي به
 فروتني و حاشيهبي آدم هم تحصيلشون دوران مطمئنم! کننمي برخورد متواضعانه هميشه توکلي خاتم البته -

 !بودن
 بهم عميقي نگاه شد، ضعفم متوجه که بهنام. کرد نگاه بهنام به ترسيده هايچشم با و زد يخ هامرگ در خون

 :گفت کج لبخند همون با و انداخت
 !منتظرن شاگردانتون! لطفا بفرماييد -

 رو هشدار يک حکم که کالمي. داد قرار کالمش شوک تو رو من و گذشت کنارم از تعلل ايذره بدون سپس
 گذشته در خواستنمي انگار که ناخوشايندي يگذشته يادآوري با هشداري. بود همراه تهديد با که هشداري. داشت
 !بمونه باقي

! خدايا. برداشتم گام کالس سمت به نفهميدم، ازش هيچي که کياني با ايمکالمه از بعد و کشيدم نفس سختي به
 بهنام نذار قسم، عظمتت به! خدايا. بشه خم من ياحمقانه اعمال بار زير مادرم کمر دوباره خوامنمي! کن رحم بهم

 !نگذار! بريزه آبروم نگذار و بگذر گناهم از! خدايا. بگيره ازم رو زندگيم آرامش
*** 

 
 سوم فصل
 حسام
 :گفت خوشحالي با و زد روم به لبخندي پرستار

 خون انتقال با شده باعث همين و يکسانه هم با پسرتون و دکتر آقاي خوني گروه که بود يار باهاتون شانس واقعا -
 !بشه منتقل عمل اتاق به فوراً و بياره دست به رو نسبيش هوشياري پسرتون، بدن به
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 :گفت و انداخت ناصر به نگاهي چشم يگوشه از
 !بدونيد رو دکتر آقاي با دوستي قدر -

 بگم و کنم اظهارِنظري هم من ش،چاپلوسانه لحن مقابل در داشت انتظار شايد. بود من واکنش منتظر ثانيه چند
 !مباهاته و فخر موجب دکتر جناب با دوستي! بله

 هيچ بدون شده، کنف پرستار و کرد محو رو پرستار ياحمقانه لبخند ناصر، يافتاده سر و من درهم صورت ولي
 اين نداشتم دوست من ولي شد؛ سکوت ثانيه چند. بست سرش پشت رو در و شد خارج اتاق از ايديگه حرف

 يدک رو من يشده ويران زندگي که سکوتي اين کنه،مي پنهان رو ليال مظلوميت که سکوتي اين. رو سکوت
 يه هميشه ناصر شده باعث که سکوتي اين. گذاشته اثر هم معصومه زندگي روي حتي که سکوتي اين. کشهمي

 حتي وقتي کنم سکوت چرا. نبود سکوت وقت ديگه! نه! کثيف و بدذات موجود يه من و بياد نظر به خيرخواه فرشته
! کرده خودش مديون رو من کرده؟ لطف حقم در پارسا به دادن خون با ناصر کنهمي فکر هم بيمارستان پرستار
 :گفتم تمسخرگونه حالتي با و زدم صداداري پوزخند! کرده تمام حقم در رو دوستي

 !پسرمن خونِ هم! دوست -
 ثانيه چند دوباره دونمنمي. شد مشت تخت يمالفه روي ناخواسته هامدست و گفتم خشم نهايت با رو «من پسرِ»
 اوج صداش که بار هر. شد اتاق روحبي فضاي بر حاکم نواي تنها ش،مردونه هق هق صداي که گذشت سکوت در

 گريه اون. ليال هايضجه يادآوري از کشيدممي درد من و زدمي هق اون. شدمي تازه من قلب زخم گرفتمي
 لياليي روياي غرق من و کردمي بخشش تقاضاي اون. شدمي کوبيده سرم تو ليال هايالتماس صداي و کردمي

 از گرفتممي رعشه من و زدمي صدام عجز با اون. کنه حاللم بخوام ازش نشد فرصت وقت هيچ که بودم
 !ميشه گريبانگيرم قيامت تو که ايبيچارگي

 طلب من از و کردمي گريه پرصدا و بلند خطاکار، کودک يه مثل مانعي؛ هيچبي و بود برده باالتر رو صداش بار اين
 همين داريم، حضور اون و من فقط اتاق، توي ديدم و اومدم هوش به وقتي کهاين دليل شايد. کردمي بخشش

 شايد. نبينه آمرزش براي رو هاشالبه و التماس کسي و کنه گريه راحت تا بود گرفته خصوصي اتاق. باشه
 ساله25 طورچه بيمارستان، ارتوپد زبردست دکتر که نبينه کسي. نبينه رو شخصيتش شدن خرد کسي خواستمي
 بهم پشت از رفيق پوشش در و نبوده رفيق م،ساله چندين رفيق که نبينه کسي. گرفته بازي به رو زندگيم و من

 يبازيچه رو من سال همه اين که واقعيه شرفبي يه کنه، برادري حقم در کردممي فکر که کسي. زده خنجر
 تاوان! بودم نداده انجامش که خوردم رو کاري چوب! شدم بود کرده که غلطي و اون بالي سپر من. کرد خودش
 .نداشتم درش نقشي که دادم پس رو چيزي
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 طورچه بگيري؟ بازي به رو من يآينده تونستي طورچه بکني؟ من حق در جفايي چنين تونستي طورچه! ناصر
 تونستي؟ طورچه کني؟ خراب رو مظلوم ليالي يآينده تونستي

 آبرو جون به که گرسنه گرگ يه هم شايد يا گر؟حيله و مکار روباه يه خائن؟ يه نارفيق؟ يه نامرد؟ هستي چي تو
 .بود برده بين از و دريده رو آرزوهامون و آمال تمام و بود افتاده ليال و من وشرف

 تا کي از. نشست لبم روي عميقي پوزخند! درنده گرگ و ليال معصومه، من،. افتادم قبل شب خواب ياد به دفعه يه
 تحت رو، پيش سال25 واقعيت که ايصادقه روياي هم اون بود؟ شده شبيه صادقه روياي به من هايخواب حاال

 کابوس در نهفته تشبيهات تمام. نبود تعبيربي من خواب که فهمممي حاال! بکشه؟ تصوير به هااستعاره و تشبيهات
 چيز همه. موندنمي باقي ايديگه مجهول و بود رفته کنار ابهام هايپرده انگار. شد معنا برام کامل طور به قبل، شب

 از ترمحکم دليلي چه ناصر؟ هايالتماس و گريه از ترمحکم دليلي چه! آشکار و محکم داليل با بود، شده روشن
 اين ناصر کهاين از ترمحکم دليلي چه! داشت؟ حضور من زندگي توي سايه يه مثل هاسال اين يهمه ناصر کهاين

 که لياليي مراقب بوده؟ پارسا و ليال حامي و مراقب جا همه و هميشه داشتي چشم ترينکوچک بدون سال همه
 رو ناصر کارهاي که بودم خيال خوش چه! خودش زن الهه از بيشتر حتي بود؛ من زن مراقب ناصر! داشت شوهر

 و توهمات از حاکي رو، ليال به ناصر معنادار و عميق هاينگاه که بودم بين خوش چه...کردممي فرض برادرانه
 !دونستممي خودم جايبي تعصبات

 .شد شکافته ممکن شکل بدترين به امروز قلبم که آخ! آخ! خدا آخ
 دردها، همون دوباره. کردممي حس بدنم هايسلول تک تک در خوبي به رو شدن قرباني و خوردن فريب حس

 جميعاً هاماستخوان و کشيدمي تير سرم. حاالت همون دوباره. بود آور سرسام هايخوردن کتک حاصل که دردهايي
 .دادم فشار رو هامشقيقه و گرفتم رو سرم لرزونم هايدست با! کشيدن درد از فغاني
*** 

 پيش سال 25
 حسابي مسينه کشيدم،مي که نفسي هر و سوختمي گلوم. نوشيدم ازش ايجرعه سختي به و گرفتم رو آب ليوان

 و گرفته صداي اين و! کرده بارون گل رو بدنم تمام که لگدهاييه و مشت آثار دردها اين دونممي. کشيدمي تير
. اومد يادم به دختر اون واضح چندان نه صورت لحظه يه. کشيدممي دل ته از که فريادهاييه پاداش سوزان،حلق
! نميشه باورم. کشيدم کوتاهم فوق موهاي روي دستي کالفگي با! گوشمه تو هاشالتماس و جيغ صداي هم هنوز
 غرق رو خودم و بريدم دنيا مشکالت يهمه از خودم خيال به بار يه. باشم کرده غلطي همچين که نميشه باورم

 جز اومدنمي يادم چيز هيچ! چشيدم زود خيلي رو زودگذرم خوشي چوب که باري يه همين فقط. کردم هاخوشي
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 که بودم شده خودبي خود از قدراون. مستانه هايخنده طرفي از و ضجه و گريه صداي و نامفهوم و مات هايصحنه
 .کشيدم لجن به رو معصوم و ـناه گـبي دختر يه و برسرم خاک خود شرف و حيثيت طور،چه نفهميدم

 :شدم خارج هپروت از ناصر ناگهاني صداي با
 حسام؟ -

 شب اون هم ناصر. کشيدممي خجالت ناصر از چرا دونمنمي. کردم نگاه ناصر به شرم با و آوردم باال رو صورتم
 زير هوشيار، نيمه و الجون من نبود، ناصر شب اون اگر. بده خودش دست کار که قدرياون نه ولي بود؛ مست
 حمالت زير که رو عريانم بدن تونست و اومد خودش به زودتر ناصر. دادممي جون روستا مردهاي پاي و دست
 کنار سرخود گذاشتنمي که بود هوشيار قدراون ناصر کاش. بده نجات بود روستا تنومند مردان هايچماق و چوب

. نمياد يادم رو ناصر اصالً راستش. کنم غافلگير رو بود آب تو هاشلباس شستن حال در که دختري و برم رودخونه
 بود موقع اون تازه و شدم خارج مستي عالم از مرد، چندين خشمگين و قدرتمند لگدهاي و مشت زير که يادمه فقط
 کاش! ناصر. شد خراب سرم روي حقيقت زود خيلي و. شدم کنارم بيهوش دختر و خودم عريان نيمه تن متوجه که

 !کاش! بودي هوشيار تو حداقل کاش. کنم مست قدراون شقيم کله از ذاشتينمي شب اون
 :گفت تحکم با و فشرد رو دستم ناصر

 !باشه خدا به توکلت -
 تا که بودم خدا با اگر! باشم خوش مثالً بخوام که شدمنمي بهرام هايحرف خام که بودم خدا با اگر. کشيد تير قلبم

 !کردمنمي خراب خونه رو مظلوم دختر يه که بودم خدا با اگر! کردمنمي مست خرخره
. گرفت شدت دوباره بدنم هايکبودي درد. کردمي زُق زُق درد از پام هايماهيچه. ايستاد پاهام روي سختي به

 زمين روي بود نزديک! خراب خيلي بود، خراب حالم! دادن پس احسن نحو به رو مستي شب يه تاوان روحم و جسم
 .داد تکيه خودش به رو بدنم و گرفت رو بازوم زير و شد متوجه ناصر که کنم سقوط
 :انداخت تنم به رعشه که شد بلند مردي پرنفرت صداي لحظه همون

 !رسيده عاقد! اتاق تو بيا و بده تکون رو لَشِت تن -
 بانيش و باعث که ايفاجعه. بودم برده پي فاجعه عمق به تازه انگار! تپيد بيشتري شدت با قلبم و شد حبس نفسم
 !بس و بودم لَعينم خود
 که قربوني حيوون يه مثل. کشوندمي اتاقک خروج در سمت به رو من سختي به و داشت نگهم ترمحکم ناصر
 با ناصر. کردممي امتناع لعنتي اتاق اون به رفتن از و کشيدممي زمين روي رو پاهام برنش،مي قتلگاه به دونهمي

 :گفت خشم از آکنده صدايي با و کرد حرکت به وادار رو بدنم بيشتري قدرت
 !بکشنت که خواننمي کني؟مي تقال قدراين چرا! حسام بسه -



 

 

31 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 :گفتم ملتمسانه و زدم چنگ رو پيراهنش يپارچه. کردم نگاهش زاري با
 رو تو! معصومه! دارم زن من دونيمي که تو! عقد يسفره پاي بشينم تونمنمي من! بده فراريم خدا رو تو! ناصر -

 !بده نجاتم خدا
 :غريد ششده کليد هايدندون ميون از و کشيد درهم رو هاشاخم ناصر

 بودي؟ معصومه فکر کرديمي غلطي چنين داشتي وقتي -
 :سرم تو کوبيدم هامدست با. زدم زانو زمين روي عجز از و گريه زير زدم

 !خوردم ه*گ! کردم غلط -
 :زدم فرياد

 !خدا -
*** 
 مهال
 !«کِوين ساعت». ديدممي نوجوانيم زمان که افتممي تلويزيوني برنامه اون ياد به هاوقت گاهي
 فن همه ساعت يه. کنم کنترل رو زمان باهاش که داشتم ساعت يه کِوين مثل هم من کاش ميگم خودم با گاهي

 و بد اتفاقات از بتونم و ببينم رو انجامه حال در که کاري يآينده و ببرم جلو به رو زمان باهاش که حريف،
 مشکلي آينده در تا کنم درست ريشه از رو اشتباهاتم و ببرم عقب به رو زمان کهاين يا! کنم جلوگيري ناخوشايند

. کنم فکر بدم انجامش خواممي که کاري به نامحدود، مدت به و کنم متوقف رو حال زمان حتي يا و. نياد پيش
 موقع اون شايد. شدممي تريموفق آدم موقع اون شايد. کنم جلوگيري اتفاقات خيلي از تونستممي موقع اون شايد
 حد در محال آرزوهاي اين که افسوس ولي بيفته؛ جونم به اضطراب و ترس يادآوريش با هربار که کردمنمي کاري

 !موننمي باقي «کاش»
 که بدي اميدواري خودت به که سخته قدرچه و کارهات عواقب به انديشيدن برانگيزه حول قدرچه! من خداي آه

 !افتاد نخواهد اتفاقي
 :کشيد بيرونم هپروت از مامان صداي

 !بزن زل شصفحه به بعد کن، روشن رو تلويزيون اون الاقل -
 صورتش. کردم نگاهش گيجي با! چيه؟ منظورش نفهميدم ثانيه چند تا که بودم غرق خودم دنياي توي قدراون

 بود چرخيده درجه180 انگار که مهربوني لحن با و گذاشت جلوم رو ميوه بشقاب. داشت نگراني و خشم از تلفيقي
 :گفت

 ! دخترم بخور -
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 .موندم ايستا و حرکتبي مجسمه مثل و گنگ طورهمين بودم، ذهنيم هايحسرت و اوهام درگير هنوز که مني و
 :گفت خشم با دوباره و کرد رها رو شکالفه نفس مامان

 حبس رو خودش روزه سه يکيتون اون زنه،مي زل تلويزيون تاريک يصفحه به جااين يکيتون چتونه؟ دوتا شما -
 !زنهنمي حرف هم کام تا الم و کوفتي اتاق اون تو کرده
 اون. کردم نگاهش تعجب با و پريد باال به زمان از آني در سرم. بيام خودم به تا بود تلنگر يه حرف، همين انگار

 افتاده؟ براش اتفاقي نکنه چرا؟ آخه! مهناز؟ يعني يکي؟
 در و رفت مهناز اتاق طرف به و داد تکون برام سري تاسف با مامان که بود شوکه و زدهحيرت حدي به مقيافه

 :گفت آرومي چندان نه صداي با حال همون
 !کجاست؟ االن مهناز دونهنمي حتي که کنهمي سير کجا نيست معلوم -
 خراب حال به توجهي که بودم پرت مرحله از قدراين واقعاً! گفتمي راست. کردممي نگاه مامان رفتن به باز دهان با

 که من ولي کشيد؛مي غذا کمي مامان، زور به باز و غذا سرميز اومدمي مامان زور به روز، دوسه اين تو. نکردم مهناز
 شبچگانه رفتار حساب به و نگرفتم جدي رو مهناز ريختگي همبه بودم، تهديدش و بهنام فکر غرق حسابي
. نبود عجيب و انتظار از دور هم زياد هاشقهرکردن و بود لوس يکم اصوالً بودنش، تغاريته خاطر به مهناز! گذاشتم

 ولي هميشه؛ شيطون و پرانرژي دختر به شدمي تبديل دوباره مهناز و کشيدمي طول روز نيم حداکثر که قهري البته
 .نداشت توجيهي هيچ مهناز، روزه سه سکوت و مامان عصبي فوق رفتار
 توجهي روزه چند اين تو مهنازم، اسرار محرم هميشه کردممي فکر که مني. سوخت کوچولوم خواهر حال به دلم

 :گفتم حرص با و زدم پيشونيم روي دست کف با. نکردم بهش
 !نذاشتي برام آرامش که بهنام کنه لعنت خدا -

 بخواد بهنام اگر آرامش؟» پرسيدم ذهنم در وارطعنه و زدم پوزخند خودم براي هاديوونه مثل که نکشيد طولي
 «!چي يعني آرامش نداشتن فهميمي کنه، عملي رو تهديدش

 فرستاده برام تلگرام تو بهنام ديشب که افتادم عکسي ياد. لرزيدم خود به شديداً و گرفتم بازوهام دور رو هامدست
 !من خداي عکس؟واي اون آورده؟ گير رو مشماره طوريچه! خدايا. بود

 يچشمه و بستم درد با رو هامچشم. شدمي تکرار اکووار گوشم تو بهنام يمستانه هايتحسين و هاقهقهه صداي
 من، هايالتماس به توجهبي و بود کرده گذشته واکاوي به شروع مغزم. شد سرازير هامچشم گوشه از اشکي

 بار، معصيت هاينوازش پرگناه، هايــــوسه بـ. کردمي ترتنگ رو نفسم و آوردمي يادم به رو هامحماقت همچنان
 در شدن شکسته داد،مي جواب کشيده بهنام که هايي«عزيزم» و «جان» گفتم،مي خمار صداي با که هايي«بهنام»

 ...و شد نصيبم که ايکوبنده سيلي فريادها، و بلند جيغ صداي بهنام، شدن زدهوحشت اتاق،
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 تصوير ولي زدم؛ پلک بار چند. کنم پيدا نجات نحس يگذشته اون مرور از بلکه کردم باز سختي به رو هامچشم
. نداره وجود تنفس براي هوايي ديگه کردم احساس. بودم افتاده نفس نفس به. بود نامفهوم و مات همچنان رومروبه
 مگونه روي عجز از اشکي. شدمي بسته و باز مدام افتاده، بيرون آب از ماهي مثل دهانم و بود شده خشک گلوم

 لحظه هر نفسم و ديدمي تارتر و تار لحظه هر هامچشم. نداشتم رو مهناز و مامان زدن صدا توان حتي. شد سرازير
 مقابل چيز همه دفعه يه و گرفتم مبل جلوي ميز يلبه به رو دستم سقوط، از قبل آخر، يلحظه. شدمي ترتنگ

 .شد تاريک ديدگانم
*** 
 مهناز

 که داشت پدر يه دنيا دار از پارسا. نبود بند جا هيچ به دستم و بودم پارسا نگران. جوشيدمي سرکه و سير مثل دلم
 يه اضطراب و دلشوره! موند پاسخبي همه شون،خونه به من هايتماس نتيجه در.بود بيمارستان مسلماً هم اون

 .بود شدن منفجر حال در کننده، نگران افکار ازدحام شدت از سرم. کردنمي ولم هم لحظه
 فرد به جونبي نگاهي تعجب با و کردم بلند شکمم در شده جمع زانوهاي روي از رو سرم. خورد تکون مقابلم دستي
 !نشدم؟ اتاق به اومدنش متوجه طورچه. دوختم چشم رومروبه نگران
 :گفت ايکننده دلگرم لبخند با و گرفت جلوم رو کنده پوست هايميوه حاوي بشقاب مامان

 !عزيزم بخور -
 نسبت مامان خواستگاري، بعدِ از که بود شده طورچه دونمنمي. دربيارم تعجب شدت از بزرگ شاخ دوتا بود نزديک

 دوباره مامان. بود برگشته سابق حالت به چيز همه دوباره روز، سه بعدِ حاال و بود شده سرد رفتارهام و من به
 روي بيشتر من داشت انتظار شايد. کرده نگرانش سکوتم طرفي واز من يآشفته حال دونستممي و بود شده مهربون
 براي که اتفاقي شنيدن و رانندگي آموزشگاه با تماس از بعد ولي کنم؛ تاکيد پارسا کردن رد براي دليلش دونستن

 فقط االن. بدونم خواستممي که چيزي ترينارزشکم و آخرين به شد تبديل مامان، دليل دونستن بود، افتاده پارسا
 راحتي نفس تونممي و کنهمي ولم لعنتي نگراني اين که وقتهاون. خوبه پارسا حال که بفهمم نحوي به خواستممي

 درمقابل هم، رانندگي آموزشگاه منشي حتي و بود کوتاه جا همه از دستم که حيف صد و حيف ولي بکشم؛
 طور اين و. کرد برخورد سنگدلي با و تفاوتبي بودن، برده رو پارسا که بيمارستاني اسم فهميدن براي هامالتماس

 باره يک به پيچيد،مي خونه تو بلندم هايخنده صداي و بودم شنگول و شاد هميشه مامان يگفته به که مني شد
 .شدم ساکت و منزوي
 و کشيد پوفي ندارم، رو حالت اين از شدن خارج خيال رقمه هيچ و گرفتم غل*ب غم زانوي همچنان ديد که مامان

. نشست روش و چسبوند تخت به و داد حرکت رو کامپيوتر صندلي. گذاشت تخت کنار ميز روي رو ميوه بشقاب
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 ولي بست؛مي فرو لب دوباره ثمربي و کردمي باز دهان گاه که بود دودل کمي بزنه خواستمي که حرفي براي انگار
 :زد صدام پرمهري لحن با و گرفت رو تصميمش عاقبت

 مهنازجان؟ -
 :دادم جواب حالبي و کشيدم جانسوزي آه
 بله؟ -

 داشت سعي که درحالي و گرفت بودم پيچيده زانوهام دور که رو هامدست از يکي و کرد دراز رو دستش مامان
 :گفت کنه صحبت نرم و ماليم

 .خواممي رو تو صالح من خدا به! عزيزم ببين -
 بود؟ چي منظورش صالح؟. کردم نگاه مامان صورت به گيجي با

 حاال که تريعريض لبخند با و کرد نوازش رو دستم پشت نفهميدم، رو منظورش که بود شده متوجه انگار که مامان
 :داد ادامه کنممي حس رو بودنش مصنوعي

 جايي به باهم تونيدنمي پارسا و تو قسم، خدا به ولي دارم؛ رو هامبچه خوشبختي آرزوي مادري هر مثل هم من -
 .برسيد
 طوره؟چه حالش االن يعني خدايا! پارسا. انداخت چنگ گلوم به بدي بغض
 روي اشک قطره شدن پخش. کشيد مگونه روي ماليم و کرد دراز صورتم سمت به رو دستش ناراحتي با مامان

 تصميمش خاطر به من کردمي فکر! بود خيالخوش چه من مظلوم مامان. کرد ترتاببي رو تابمبي دل صورتم،
 چه کرده تصادف پارسا بگم مامان به اگه دونمنمي! ايهديگه چيز المصب، دل اين درد که دونستنمي ولي ناراحتم؛
 هم شايد! نداره ربطي ما به بگه هم شايد! بده شفاش خدا شاءاهللان بگه و بشه ناراحت شايد بده؟ نشون واکنشي

 !دونم؟مي رو موضوع اين کجا از من که کنه بازخواستم
 االن يعني خدايا؟. پارسا براي گرفت آتيش دلم. گذاشتم زانوهام روي رو سرم و گرفت بيشتري شدت هاماشک

 کجاست؟
 تا کردمي زمزمه لب زير و کردمي نوازش رو موهام حال همون در. کشيد شم*غو*آ در و کرد بلند رو سرم مامان
. کردم گريه بيشتري شدت با هستم، شمادرانه ش*غو*آ محبت و گرما يتشنه هميشه که هم من. بشم آروم

 موهاي ديگه، دست با و دادمي ماساژ نرم رو هامشونه دست يه با. بود داشته نگهم ش*غو*آ در صبوري با مامان
 هردومون زمين، با چيزي برخورد صداي ناگهان که بود پرمهرش ش*غو*آ گرماي غرق. کردمي نوازش رو بلندم

 رو اشخفه جيغ صداي. دويد پذيرايي سمت به و شد بلند جاش از سريع و کرد رهام مامان. کرد خشک جا در رو
 :شنيدم
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 !ياحسين -
 !شسراسيمه هايقدم صداي هم بعد

 :زد صدام گريه با مامان که شدم بلند جا از وحشت و هول با
 !کمک بيا! مهناز -

*** 
 حسام

 هم باز دونستممي بود، ميز روي مهر کهاين با. گذاشت مهر روي رو پيشونيش و کرد خم رو سرش سختي به
 !معبودش با ارتباط براي بشه مانعش که نبود چيزي انگار ولي دردناکه؛ و سخت براش کردن سجده

 اصال نداريم؟ دست درش که بودني حرام و حالل يا افکار؟ اعمال؟ برتريه؟ مالک هاانسان بين چيز چه راستي به
 زد؟ بودن حرام يوصله من، پاک پارساي به ميشه
 خدايا؟. دربرگرفت رو ديدگانم اشک يهاله من؟ پسر من؟ پارساي. دراومد صدا به مغزم در ناقوس بانگ مثل چيزي

 شد؟ نازل سرم به که بود مصيبتي چه اين
 هم در رو هاشاخم درد از که هاييشدن راست و خم محو آهنگينش، صداي مسخ. بود پارسا به همچنان نگاهم

 .شدمي نمايان صورتش در بيشتر زبانش، از کلمه هر خروج با که بودم آرامشي مات و کشيدمي
 نصفه نفس و زدم کنار دست با رو هامچشم نم. يوميه عبادت اتمام براي بود نشاني داد، سر که ايگانه سه تکبير
 .کردم نوازش رو ششونه آرام و رفتم سمتش به کوتاه هايقدم با. کشيدم اينيمه

 !باشه قبول -
 هاشلب و پيشوني به و برداشت ميز روي از رو بود شده حکاکي روش کعبه نقش که مستطيلي و قطر کم مهر

 :گفت هميشگيش دلنشين لبخند با و برگردوند طرفم به رو سرش. داد تماس
 !حق قبول -

 «مطلق دارحق» که کسي! بود قبول. دراومدند اشک يمحاصره در هامچشم دوباره و شد تربزرگ گلوم بغض
 !تونست؟مي! کنه رد رو ايخالصانه عبادت چنين تونستمي مگه ميشه، ناميده

 :پرسيد نگراني با و شد محو لبخندش. کرد دنبال رو مگونه روي جاري هاياشک رد
 بابا؟ شده چيزي -

 .شدمي تربزرگ و بزرگ لحظه، هر در لعنتي بغض و کشيد تير قلبم
. موندمي باقي ابد تا من براي دلخوشي اين کاش. فهميدمنمي وقت هيچ رو حقيقت اين کاش! آخ! خدا آخ بابا؟

 !بود انتظار چشم هميشه هاش،دست نوازش براي پارسا که بشم پدري همون دوباره و بره يادم از چيزهمه کاش
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 ارث به کسي چه از که فهميدم سال،25 از بعد حاال، که هاييچشم. کردم نگاه رنگش عسلي هايچشم به غم با
 .برده

 :گفتم دارخش و زدم لرزوني لبخند
 .نيست چيزي -

 بيشتر کار دشواري گچ، اسير و شکسته پاي و دست با ولي شه؛ بلند صندلي روي از بتونه تا گرفتم رو بازوش زير
 .شدمي

 و فشردم هم به خشم با ايلحظه رو هامچشم. گرفت رو پارسا راست بازوي زير و اومد ميون به ايديگه مدد دست
 !بيرون نندازم مخونه از رو شرفبي مرد اين لگد، و مشت با و باشم مسلط خودم به کردم سعي. کردم باز

 هر با. رفت سالن يگوشه تخت سمت به ما، دستان نيروي کمک به لنگان لنگان و شد بلند جاش از درد با پارسا
 بودم برده ياد از رو ناصر حضور انگار. شدمي ترپيوسته و تردرهم من هاياخم کشيد،مي درد و داشتبرمي که قدمي

 :غريدم پارسا به حرص با که
 !کني؟ الش و آش رو پات بايد حتماً داشت؟ اشکالي چه خونديمي نماز تخت تو اگه -

 :گفت و زد ايکننده دلگرم لبخند نشست،مي تخت روي سختي به که پارسا
 .ميده دست بهم بدي حس جورياون -

 دست در رو دستم پارسا. دادم تکيه تخت ميله به رو کمرش پشت متکاي و رفتم پرآرامشش لحن به ايغرهچشم
 :داد ادامه کرد، رضايت از سرشار رو بدنم هايسلول تمام که مهرانگيزي لحن با و فشرد سالمش

 !بابا نباشيد نگران خوبم، من -
 حالت همون در دفعه يک بود، پارسا پاهاي روي پتو کردن مرتب درحال و بود خم کمر از همچنان که ناصر

 بردم؟ لذت نامرد اين دل سوختن از بگم اگه رحميهبي. زد خشکش
 :رسيد گوش به پارسا يشرمنده صداي

 !نکشيد زحمت خدا رو تو! عمو -
 «عمو» بهت فرزندت که باشه اين از بدتر تونستمي چي شد؟ ترخميده ناصر، يخميده کمر کردممي حس چرا

 !بگه؟
 پرمعنا پوزخند اين. شد مواجه رنگينم پوزخند با من، به نگاه اولين در. کرد راست رو ششده خم کمر سختي به ناصر

 !دادنمي تغيير رو چيزي که حقي اما بود؛ من حق هم ناصر پرحسرت و شرمنده نگاه! ساله25 حق يه بود، حقش
 !شد ناصر و من بين نگاه جنگ يخاتمه باعث ناصر، بزرگ دختر يلدا، اداي و پرناز صداي

 !پارسا؟ داري درد خيلي -
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 :کرد زمزمه آروم صدايي با نکنه، نگاه يلدا مشتاق صورت به داشت سعي کهحالي در و زد مليحي لبخند پارسا
 .خيلي نه -

 براي رو پارسا تالش خوبي به. نشست تخت تشک کنار اجازهبي و کشيد بلندش و حجاببي موهاي به دستي يلدا
 ثمربي تالش! بخوره تکون ايذره حتي تونستنمي داشت که وضعيتي با مسکين، پارساي ولي! ديدم گرفتن فاصله
 !بود کرده پيدا اسير رو، گريزان هميشه پارساي حاال انگار. داد هديه يلدا صورت به رو خبيثي لبخند پارسا،

 لمس محض به. داد ادامه پارسا انگشتان تا بازو از رو نوازش. کشيد پارسا دست گچ روي وارنوازش رو دستش يلدا
. نکردم حرکتي. شد دوخته من به ملتمسش چشمان و پيچيد پارسا تن در خفيفي لرز گچ، از مونده بيرون انگشتان

 ازاين بهتر تونستمي چي و شد تررنگين لبم روي پوزخند! بشم؟ حالل نوازش يه مانع بکنم؟ تونستممي کار چه
 فهميد؟مي ناصر فقط رو کجم لبخند معناي که باشه
 بيانگر همگي اخير، سال شش پنج در خصوص به يلدا، کردار و رفتار. داشتن سن تفاوت باهم سال دو پارسا و يلدا

 در جوانيش، و نوجواني عشق فهميدمي يلدا اگه حاال. بود توجهش جلب براي تالش و پارسا به عشقش و عالقه
 شد؟مي حسي چه برادرشه واقع
 :ناليد بسته چشمان با معذب پارسا و کرد نوازش رو پارسا دست انگشتان بارهسه و دوباره يلدا

 ...بردا لطفاً رو دستتون! خانم يلدا -
. کرديممي نگاهش باز دهان با شوکه هم ناصر و من بلکه پارسا، فقط نه. موند ناتموم يلدا بعدي حرکت با حرفش

 .ريختمي اشک پرصدا بود، پارسا سينه روي سرش کهحالي در و بود انداخته پارسا گردن دور به دست يلدا
 داشت سعي که بود ترهوشيار ما از اون انگار. اومد ما طرف به دخترش بلند صداي شنيدن با ناصر، همسر الهه

 :کنه جدا پارسا از رو گريان يلداي
 !ببينم پاشو! يلدا -

 !نداشت هم زدن پلک توان حتي مبهوت، و مات پارساي و بود آويزون پارسا گردن به محکم يلدا
 ـناه گـبي پارساي از ناصر دادن زجر براي نبايد من. اومد درد به خودم رحميبي از قلبم و سوخت پارسا حال به دلم

 هميشه پارساي حق. بودم نديده ازش چيزي متانت و حيا جز که پاکي ليالي. بود ليال يادگار پارسا. کنم استفاده
 .نبود من سنگدلي متين،

 همين و! بود من حرکت چاشني هم خشونت کمي که البته. کرديم جدا پارسا از رو يلدا عاقبت و رفتم الهه کمک به
 در االن يلدا! نبود مهم من براي ولي کرد؛ نگاهم حيرت با هم يلدا. شد ناصر ينشسته خون به چشمان براي سببي
 داشت؟ مظلومش مادر با فرقي چه اعتراض، از ناتوان پارساي و! پدرش مثل بود يکي من، چشمان مقابل
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 حتي. خواست عذر پارسا از دخترش، يبچگانه رفتار خاطربه قدرچه و طورچه الهه و شد چي نفهميدم ديگه
 يه درگير فقط من ذهن. شدن خارج خونه از دخترش دو و همسر و ناصر موقع، چه و داد جواب چي پارسا دونمنمي

 !پناهبي ليالي و درنده گرگ. بودم ديده خواب در که ايصحنه بود، صحنه
 هم باز حال اين با راچ و سال؟25 مدت به هم اون بدم؟ پس رو ناصر کار تاوان بايد من چرا کنم درک تونم نمي
 !من درهم افکار از فراتر چيزي يه! نيست درست وسط اين چيزي يه کنممي حس
 و گناهکار ساساح! نيستم ولي نداشتم؛ ـناه گـ اين در نقشي که باشم خوشحال. باشم خوشحال االن بايد

 براي ولي دونهمي چيزي ناصر دونستممي. شده آويخته گردنم بر همچنان اسارت يوغ مثل بودن، کارمعصيت
 سرگردون مجهوالت نيايد در خاطرش به ساله25 که شب يه خبريبي و مستي به لعنت لعنت،. داره ترديد گفتنش

 .شدم
 *** 
 مهناز

 حالم ش،پريده رنگ تصور و نحيف تن. بود رفته خواب به بخشآرام قرص کمک با مهال که شدمي ساعتي سه
 مسافت. کنه تهيه رو نياز وردم داروهاي تا شده خارج خونه از که ستدقيقه چند مامان. کردمي ترپريشون رو

 دچار و نگروندل رفتن يبرا رو مامان که بود ايمسئله همين. بود طوالني نسبتاً ما سکونت محل تا داروخونه
 خريد براي من همين براي. موند تفاوتبي مهال يشده تموم داروهاي به نسبت شدنمي طرفي از. کردمي ترديد
 ناامن خودش قولبه هايخيابون راهي غروب حوالي و تنها که نشد راضي رقمه هيچ مامان اما شدم؛ داوطلب داروها
 خارج خونه از نياز و نذر و دعا هزار با و سپرد من به رو مهال اضطرابش، و نگراني رغمعلي هم عاقبت. بشم شهر
 موهاي اشک، از خيس هايچشم با و بودم زده زانو مهال تخت جلوي زمين روي لحظه، اون از هم من. شد

 .کردممي نوازش آروم بود، شده پخش رنگ ياسي بالشت روي که رو خرماييش و پريشون
 چشمم از مزاحمي اشک قطره. يدم*وس*ب آرومي به رو اشپريده رنگ يگونه و شدم خم رنجورش صورت روي
 :کرد ناله و خورد تکوني شبسته هايپلک. افتاد مهال پيشوني روي و شد رها
 !مامان -

 خواب در و شد درهم هدفع يه مهال صورت. نکنه رسوخ بيرون به محنجره از صدايي تا گرفتم دندون به رو لبم
 «کنم؟ چه کنم؟ چه» هب پاچلفتي و دست آدم يه مثل و کردممي نگاهش وحشت با! زدن نفس نفس به کرد شروع
 :گفتن هذيون بريده بريده به کرد شروع خواب تو و شد خيس گريه از مهال صورت. افتادم

 !خدا رو تو! مامان! کردم غلط! مامان -
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 هرلحظه و کرد لرزيدن هب شروع بدنش. ترپرطپش ناتواني و ترس از من قلب و شدمي ترکوتاه هاشنفس
 لرزش. بود کرده فلج رو بدنم کل و افتاده جونم به هراس شبح. شدمي شنيده ترناواضح و ترجون کم هاش،هذيون

 هايدست قدرتي، چه با و طورچه دونمنمي. عاجزتر و ترناتوان پا، و دستبي من و شدمي بيشتر و بيشتر مهال تن
 ولي دارم؛ نگهش ثابت ردمک سعي. گرفتم هامانگشت حصار تو رو هاششونه و درآوردم حرکت به رو مشده خشک

 و لرزيدمي وقفهبي مهال. واکنش ايذره از دريغ اما زدم؛ صداش لرزونم و بلند صداي با بار چند. نداشت اثري هيچ
 کنم؟ چکار وضع اين از هالم خالصي براي دونستمنمي. کشيدمي اضطراب آتيش به رو نگرانم و ترسيده قلب

 که بود کرده ثابت بهم ربهتج اون. بود اومده پيش حالت اين مشابه بوديم، تنها خونه تو مهال و من که پيش دوسال
 همين به و بود نيفتاده اتفاقي ديگه بار، اون از بعد اما! نداره خوبي يآينده نشه، متوقف وارزلزله هايرعشه اين اگر

 دويدم آشپزخونه طرف به احمقانه، و آني تصميم يه در. نداشتم باهاش مقابله براي اياستراتژي گونههيچ من خاطر،
 ولي باشه؛ داشته زيادي ارضعو ممکنه و نيست درست کارم دونستممي. کردم پر آب شير از رو ليواني وسراسيمه

 و برگشتم مهال اتاق به! کنه تشنج هب شروع ديگه، دقيقه سه نهايتاً يا دو عرض در مهال تا بمونم منتظر تونستمنمي
 مثل ثانيه چند تا سپس و کشيد خراشيگوش جيغ مهال! کردم خالي مهال صورت روي رو آب تمام مکث بدون

 روي بدي دايص با و شد رها دستم از سفالي ليوان بود، شده بدتر که وضعيتي ديدن با. شد خشک مجسمه
 چشم مابلهانه کار يهنتيج به ترس با و گرفتم دهانم جلوي به رو هامدست. شکست اتاق کف هايموزاييک

. زدنش صدا به کردم روعش التماس با و فرستادم لعنت خودم به. بد نهايتبي حس يه داشتم، بدي حس. دوختم
 و زدم فرياد رو اسمش وحشت با! کشيدنمي نفس. گرفتم بينيش جلوي رو لرزونم انگشت و زدم زانو تخت جلوي
 :گفتممي لب زير کردممي گريه که حالي در طورهمون. هاششونه دادن تکون به کردم شروع

 !بده نجات رو خواهرم! خدايا! خوردم ه*گ! خدايا! کردم غلط! خدايا -
 فشردم خودم به رو سردش بدن. گرفتم ش*غو*آ در و کردم بلند تشک روي از رو مهال جونبي و لَخت يتنهنيم

 :زدم ضجه وجود تمام با و
 !خدا -

 رو دستم ارادهبي زدم،مي صداش يزار با که زمانهم خشم، سر از و کردم ترمحکم هاششونه دور رو هامدست
 چشماني با مهال، جونکم يسرفه صداي با که گذشت ثانيه چند دونمنمي. کوبيدم کمرش به قدرت با بار چند

 حقيقت در و شدم توهم ردچا نکنه که انداخت شک به رو من شدوباره سکوت ولي زدم؛ يخ جا در ناباور و گردشده
 و. شد شروع پرصداتر و ترشديد بار اين مهال، هايسرفه دوباره که داشت دوستم خدا گويا ولي! دادم؟ دستش از

 و خودش جلوي عمر يه نگذاشت که بودم خداوند شاکر قلب صميم از و خوشحالي از ريختممي اشک که مني
 :داد دوباره حيات قلبم به مهال خفيف صداي. بشم روسياه خلقش
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 ..مهنا...مهـ -
 و گرفتم گاز رو لبم. گرفتمي ازش رو فرصت اين منقطعش هاينفس و بزنه صدام خواستمي. کشيد تير قلبم

 :کردم هزمزم گوشش کنار م،خواهرانه عشق نهايت با و کشيدم کمرش روي وارنوازش رو دستم
 !عزيزم باش آروم!هيس -

 .بودم کرده تجربه حال به تا که بود حسي زيباترين ش،سينه يقفسه شدن منقبض و منبسط حس
*** 

 پيش سال 25
 حسام

 باورش هم هنوز ه؟بش کشيده ليال پسرعموهاي و برادرها دست ضرب چشيدن به کارم که کردمي رو فکرش کي
 معمول حد از زودتر هفته يه کهاين از بوديم مسرور ناصر و من و شد تموم پيش روز دو سربازيم خدمت. سخته برام

 شد باعث همين. شناختيمنمي پا از سر که بوديم خوشحال خدمتي تشويق اين بابت حدي به. رسيديم مرحله اين به
 خدمتمون، پايان مناسبت هب گرفتيم تصميم خودمون خيال به و شديم هاموندوره هم از يکي بهرام، حرف خام که

 وجودم در کردن خوشي يعقده انگار که هم من! ببريم فيض امکاناتش و دنيا از و کنيم جووني شب يه براي شده
 هم از رو چپم و راست تدس ديگه حتي که شدم خودبي خود از قدراون. خوردم خرخره تا بود، شده نهادينه

 اما زنم؛مي رو دنيا مشکالت قيد و کنممي جووني شب يه بهرام، يوعده طبق کردممي فکر! دادمنمي تشخيص
 !داد فنا باد به رو من عمر باقي کردن، جووني شب يه همين که! باطل خيال زهي
 عنوانبه که ناصر ييقه يا داد؟ ايمسخره پيشنهاد چنين که بهرام ييقه بچسبم؟ رو کي ييقه بايد دونستمنمي
 خوشي براي که رو مجنبهبي خود ييقه شايد يا کرد؟ تحريک کار اين انجام به هم رو من و کرد قبول مشتاق فرد
 زدم؟ پا پشت خانوادگيم هايارزش و عقايد تمام به شب، يه

 بمونم؟ جااين قدرچه قراره تمدونس کجاست؟نمي ناصر دونستمنمي. آينده از تصوري هيچ بدون جام،اين االن
 جواب بدهم؟ چي رو معصومه ابجو! معصومه! من خداي واي برگردم؟ شهرم به رويي چه با و طورچه دونستمنمي
 طبل اگه دارم؟ گفتن براي چيزي اصال بگم؟ چي رو کشهمي رو شرفته سفر شوهر انتظار که ايکرده عقد دختر

 آينده بينيپيش از ي؟چ کنه نفرينم مادرم اگر چي؟ کنه سکته شرمندگي از پدرم اگه چي؟ بپيچه شهر تو رسواييم
 «!خدا کردم غلط» ناليدم دل در هزارم ده بار براي و لرزيدم

 از داشت، وجود اتاق تو که نوري تنها. شب ظلمت و بود سياهي کردمي کار چشم تا. کردم نگاه بيرون به پنجره از
 به هزارم بار براي و چرخيدم پا روي. کشيدم کوتاهم موهاي ميون کالفه دستي.بود طاقچه يگوشه جونکم فانوس
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 به بود شده تبديل زده،زنگ فانوس يه و نمانخ فرش يه و کهنه پشتي دوتا با که اتاقي. کردم نگاه اتاق محيط
 !همسرم و من گاهحجله

 !غريبي يواژه چه! همسر! بست نقش لبم روي پوزخندي
 و سر با که دامادي چه ماا! شدم داماد قبل، شب. بودن کشيده صف ديدگانم جلوي قوا تمام با قبل، شب هايصحنه
 برداران پرتنفر نگاه سنگيني ش،لحظه به لحظه که عقدي چه!نشستم؟ عقد يسفره پاي اجبار به و کبود صورت
 و دراومد؟ همسريم به شرعي يخطبه وسيله به تنها و رسمي عقد بدون که عروسي چه کردم؟مي حس رو عروسم

 نداره؟ خبر من مجدد ازدواج از معصومه روح حتي وقتي شرعيتي، چه
 شادي با مهمانان. کردن گاهحجله راهي رو داماد و عروس روستا، رسم به و رسيد پايان به نمايشي عقد اون باالخره

 انتظاري تيز، هاييگوش و قريبيت سکوتي با اتاق، درِ شدن بسته از بعد و کردنمي بدرقه رو دمغ نوگل دو هلهله، و
 نيمه اتاق وارد جا، همه زا غافل و خودم تاريک دنياي غرق که مني و! کشيدنمي بخش نويد نوايي شنيدن براي

 قدم مشونه به شونه لرزون هايگام با بود، مجلس عروس نقش ايفاگر امشب که لرزوني دخترک. شدم تاريک
 گرفت رو دهانم جلوي و داشت نگهم پشت از دستي ناگهان که بود نشده خارج بازدمم از اتاق هواي هنوز. برداشت

 از. کرد ايجاد دستم کف عميقي شکاف دستش، تو چاقوي با و آورد باال رو راستم دست زور به ايديگه شخص و
 کرده وحشت داماد رفتنگ تهاجم مورد از که بختمنگون عروس. شد تنگ نفسم پيچيد، دستم در که دردي و شوک

 پا به مهمانان هايزدن کف و شادي صداي دوباره جيغ، صداي شدن شنيده محض به. کشيد بلندي نيمه جيغ بود،
 فواره خون و سوختمي نهايتبي دستم کف. شنيدم رو بود داشته نگهم پشت از که فردي پوزخند صداي. خواست

 ثانيه، چند يفاصله هب. گرفت مصدومم دست زير رو سفيدرنگي دستمال ضارب فرد. زد بيرون بريدگي جاي از مانند
 در درز سپس. ردک رها رو الشم و آش دست و داد رضايت عاقبت ضارب فرد. شد آغشته خون به سفيد دستمال

 خوندن به کردن روعش و گرفت شدت مهمانان هياهوي صداي. برد بيرون به رو خوني دستمال و کرد باز رو اتاق
 کردن سکته درحال ترس از که ايهبيچاره عروس به معطوف من نگاه اما کردن؛ هلهله و جمعي دسته هايآهنگ

 .بود
*** 

 عفت من اگر. کردمنمي درک رو مهاجم فرد دو اين کار ديگه، طرف از و بودم مسکين عروس حال نگران طرفي از
 و ـاف ـ زفــ شـب و گاهحجله به بدرقه داشت؟ معنايي چه جريانات اين ديگه پس کردم، دارلکه رو دختر اين

 داده دست از رو درکي و تخيل هرگونه توان بود داده رخ که اتفاقي با انگار. بودم شده گيج واقعاً! خوني؟ دستمال
 . بودم
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 رنگ طوسي محلي هايلباس که بلندي قد مرد. ببينمش تونستم تازه. برگشت طرفم به و بست رو در ضارب فرد
. بستم رو هامچشم درد با و کشيد تير پهلوم! ليالست بزرگ برادر فهميدم شدم، تردقيق که کمي. داشت تن به

 که کرد نثارم زشتي دشنام. داشت يادگار به رو خشن برادر اين درپيپي لگدهاي ضرب خوبي به پهلوم روي کبودي
 ولي شد؛ همراه حرص با کشيدنم نفس و بود گرفته رو هامچشم جلوي خون. بشه باز آني به هامچشم شد موجب
 !بدم رو ليال برادر بزرگ اهانت جواب تونستمنمي که حيف

 :گفت تهديدآميزي لحن با و داد تکون صورتم جلوي رو بود آغشته خونم به که بزرگي چاقوي
 !بخوره ليال به دستت کافيه فقط -

 .دادم قورت رو دهانم آب سختي به و کردم حس گردنم روي رو چاقو تيز نوک سرماي
 :داد ادامه زيادي نفرت با و آورد جلوتر رو صورتش

 !کنممي پاره رو شاهرگت که وقتهاون -
 .داد هديه هاشلب به رنگيني پوزخند کشيدم که ايآسوده نفس. داد فاصله گردنم با کمي رو چاقو
 :گفت باشه صدا کم داشت سعي که هقيهق با و گونهالتماس ليال

 !عماد -
 مردي حال، همون در و کرد ليال نثار پرمعنايي و خشمگين نگاه بود، شده مشخص نامش حاال که پوشطوسي برادر

 ليال. کرد صحبت باهاش فهميدم،نمي ازش چيزي من که زبوني با و داد قرار خطاب مورد رو بود داشته نگهم که
 و نشست زمين روي صدابي و رفت اتاق کنج به بود، شده شکسته دل حسابي برادرش سرد رفتار و سکوت بابت که

 دادممي احتمال که دوم مرد. گذاشت زانوهاش روي رو سرش و گرفت غل*ب رو زانوهاش پناه،بي کودک يه مثل
! رفتن بيرون به اتاق طويل يپنجره راه از متعصب، برادر دو و کرد رها رو بدنم باشه، ليال برادرهاي از ديگه يکي
 !پيچيدممي خودم به درد از دوساعت تا من و کرد شکمم نثار ايجانانه مشت رفتن از قبل ترکوچک برادر که البته

 وگويا ندارن رفتن خيال بود مشخص ها،مهمان صداي و سر از و گذشته عقد مجلس جريان از روز نيم تقريبا حاال و
 !دننمي رضايت نشيم، خارج غل*ب به بچه اتاق اين از تا

 دور لرز و ترس کلي با ليال که ايفيروزه روسري. کردم نگاه بريدگي از حاصل خون رد به و آوردم باال رو دستم
 پوف. کرد جلب رو توجهم اتاق کنج از ايمعصومانه هقهق صداي. بود شده آلودخون حاال بود، پيچيده دستم
. بود نيومده هامونچشم به خواب لحظه يه حاال تا ديشب از. کردم نگاهش حوصلگيبي با و کشيدم ايکالفه

 حاال تا ديشب از. زدمي زار تنش توي رنگ هزار و محلي هايلباس. بود برانگيز ترحم واقعاً اتاق يگوشه دخترک
 آزارم بدجور وجدان عذاب با توام عصبانيت حس. کردمي گريه صدابي امکان حد تا و آروم و کرده کز اتاق گوشه

 سمتش به ولي چرا؛ دونمنمي. بودم من بود اومده سرش به که باليي مقصر! سوخت حالش به دلم لحظه يه. دادمي
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 و کردهورم چشمان با و کرد بلند رو سرش شد، برداشتنم قدم متوجه که ليال. کنم آرومش بتونم شايد تا رفتم
 ترينگوشه به رو خودش نشسته صورتبه کشون، کشون که بود کرده وحشت حسابي انگار. کرد نگاهم گشادشده

 يه فقط لحظه، يه. گفتم خودم به لعنتي لب زير و ساييدم همبه عصبانيت از رو هامدندون. رسوند اتاق ينقطه
 سر کسي اگر. شدم ترپريشون رو خرابم حال اي،لحظه تصور همين. کردم تصور معصومه جاي به رو ليال لحظه

 نميشه؟ تموم لعنتي کابوس اين چرا! ميدم جون دارم! خدايا کردم؟مي چکار من آوردمي باليي چنين معصومه
 وحشتش و ترس عامل. بلرزه خودش به مظلوم و پناهبي طوراين بذارم تونستمنمي. برداشتم گام سمتش به دوباره

 .کردممي آرومش بايد هم خودم و بودم من
 و شدمي بيشتر لرزشش شدت داشتم،برمي که قدمي هر. لرزيد بيشتر و کرد نگاهم هازدهجن مثل دوباره ليال

 «نه» مدام لب زير و بود افتاده التماس به حاال ليال و بود فاصله کوتاه قدم يه فقط. ترمنقبض بدنش عضالت
 .گفتمي

 ليال. کشيدمش ش*غو*آ در قدرت با و ندادم بهش واکنش براي فرصتي. نشستم کنارش و نکردم معطل ديگه
 تقالهاي و لرزيدمي همچنان. کردم مهار رو صداش و چسبوندم پيراهنم به رو سرش فوراً که کشيد ايخفه جيغ
 !دادمي رو شرفبي متجاوز يه حس بهم دوباره رهايي، براي جونشبي

 به کردم شروع م،ديگه دست با و بودم گرفته محکم رو کمرش پشت دستم يه با. کنم رفتار ترماليم کردم سعي
 ليال بدن هايرعشه ديگه که مونديم حالت اون در قدرچه دونمنمي. برقش و زرق پر روسري زير از موهاش نوازش

 هاياشک بود، باقي خودش قوت به که چيزي تنها. گرفت خودش به عادي ريتم ش،ترسيده هاينفس و شد قطع
 .بود کرده مرطوب کامالً رو پيراهنم که بود شپيوسته

 عذاب به سياهم، و مبهم يآينده به ليال، يرفته دست از معصوميت به خودم، زار حال به. کردممي گريه هم من
 !کنممي حس رو آتشش حرارت االن از که جهنمي از ترس و وجدان
*** 
 اصطالح به اون از. رفتن هامهمون باالخره. کردمي حرکت جلو به دوشادوشم و بود چسبيده بازوم به ترس با ليال

 محکمي طناب با پشت از رو من هايدست. اومد سراغمون به ديگه نفر سه همراه به عماد و شديم خارج گاهحجله
 ناغافل که پشت، از دونفر و داشتنبرمي قدم جلوم دونفر. کردن راهيم روستا ناآشناي هايکوچه به جبر با و بستن

 اصل به من و بود رفته کنار ابهام هايپرده حاال انگار. کشهنمي رو انتظارم خوبي يواقعه دونستممي. نکنم فرار
 بلکه بودن انداخته راه به ليال يخانواده که بود نمايشي همه ساختگي، ـاف ـ زفــ شـب و عقد اون. بردم پي ماجرا

 متجاوز داماد مصرف تاريخ بود، رفته پيش برنامه طبق چيز همه که حاال و. بمونه پنهان دخترشون به تجاوز رسوايي
 که دونستممي کسي هر از بهتر من و. شدممي مجازات خانواده دختر حريم به تعرض براي بايد و بود شده تموم
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! موندمي باقي مبهم نکته يه هم باز ولي! نيست مرگ جز چيزي معصوم، و دفاعبي دختر يه عفت به تعدي مجازات
! بود جالب بود؟ انداخته چنگ من بازوي به لرز و ترس با چرا اومد؟مي گاهقتل به داشت ما همراه هم ليال چرا

 خاک من دامان به دست خودش، هايخونهم ترس از و بود آورده پناه دلشسنگ متجاوز به داستان، مظلوم قرباني
 نحس يواقعه اون قرارگاه که مکاني همون. ميريم رودخونه سمت به شدم متوجه که نکشيد طولي! بود شده برسر

 چندم بار براي و انداخت چنگ قلبم به اضطراب و استرس. کنممي سپري رو عمرم آخر دقايق که دونستممي. بود
 عمرم طول در که افرادي يهمه و کشيدمي سر جا همه به تابمبي ذهن. کردم التماس بخشش براي خدا درگاه به

. ببينمشون بار آخرين براي شدمي کاش. پدرم و مادر براي دلتنگي از گرفت دلم. آوردمي خاطر به رو بودم ديده
 که ناصر نارفيقي و وفاييبي از کشيد تير سرم هايزخم. معصومه برابر در شرمندگيم از زد حلقه هامچشم تو اشک
 !نکرد نگاه رو سرش پشت ديگه و رفت

 سرد نسبتاً هوا. بود کرده ايجاد رو زيبايي ملودي آب، شدن جاري يدهندهآرامش صداي. رسيديم رودخونه سر به
 .کردمي ايجاد رو خفيفي نيمه هراس دوردست، از هاگرگ انگيزرعب نواي و بود
 کنار هام،شونه روي سنگين دستان اجبار به کشيدم، که بلندي آخ با و کردم حس کمرم هايمهره روي عميقي درد
 .زدم زانو رود

 :خواست هوا به ليال جيغ صداي
 !عماد! کن رحم بهم عماد! داداش خدا رو تو! نه -
 با رو موهاش و بود نشونده من مثل زمين روي رو ليال عماد چپم، سمت درست. کردم نگاه صدا سمت به وحشت با

 در مرواريد مثل گردنش سفيد پوست و بود اومده باال سرش که جوري. کشيدمي وارخشونت و بود گرفته دست
 :زدم فرياد وحشت با و اومدم خودم به برد، گلوش سمت به که رو چاقو. درخشيدمي شب تاريکي

 !کني؟مي چکار -
 :غريد خشم با و کرد نثارم پرنفرتي نگاه عماد

 !بميرن بايد دو هر بدکاره مرد و زن -
 :کرد دفاعبي ليالي به اياشاره نگاهش با
 !ميشه واصل درک به ـرزه ـ هـ زن اول -

 به که چيزي تنها بودم، کرده هول و ترسيده حسابي که هم من. زد صدا رو برادرش نام ملتمسانه و کشيد جيغ ليال
 :آوردم زبون به رو رسيد فکرم

 !کن ولش رو اون! منه گردن چيز همه! پاکه اون -
 .بردمي نبايد که سمتي به همچنان رو چاقو که بود شده ناشنوا خشن مرد اين انگار ولي
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 کافي ياندازه به معصيت اين عذاب! بشه من ـناه گـ و حماقت قرباني ديگه بار يه ليال بذارم تونستمنمي! نه
 !تونستمنمي! بيارم تاب رو ديگه عذاب يه تونستمنمي. بود گرفته رو گريبانم
 .کرد وارد کمرم هايمهره به محکمي لگد دوباره بود، داشته نگهم نشسته که کسي ولي شم؛ بلند جام از خواستم

 .بستم لحظه چند براي رو هامچشم و کشيدم پردردي آه
 :زدم فرياد التماس با و سختي به و کرد هوشيارم ليال جيغ صداي

 !کن ولش خدا رو تو! ناموسته! خواهرته اون -
 :گفت خشم با و کشيد ليال گلوي روي رو چاقو نوک خشم با عماد

 !نيست من خواهر فاحشه يه -
 :کشيدم داد ناباوري با من و زد بيرون ليال گلوي از فشار با خون

 !نه -
 و خيس چشمان به رو و کرد پرتش زمين روي ليال، کمر به پاش يضربه با و کرد رها انزجار با رو ليال سر عماد

 :زد پوزخند من مبهوت
 !بميره باالخره تا بکشه زجر قدراين بايد کشه،مي طول ساعتي دوسه! کشتشنمي دفعه يه زخمش! نباش نگران -

 :برداشت سمتم به قدمي
 !توئه نوبت حاال -

*** 
 مهال
 :پرسيد نگراني با و گرفت رو بازوم

 خونه؟ بموني و بگيري مرخصي روز چند نميشه -
 ناديده رو زن اين مهر تونستم طورچه من. زدمي موج کلماتش تک تک در که عشقي و لطافت از شد پرنور دلم

 دل چرندياتي به و کنم فراموش رو هاشمادرانه تونستم طورچه بهنام؟ هايوسوسه دست بسپرم رو خودم و بگيرم
 به حالم شدن بد بار هر با که بگذارم مهربانش قلب روي پا تونستم طورچه بودن؟ بيهوده و پوچ همه که ببندم

 طور؟چه افتاد؟مي تابيبي
 موج درش خاطر اطمينان که لحني با و دادم هديه بهش رو زندگيم لبخند زيباترين و گذاشتم ششونه روي دست

 :گفتم زدمي
 کنکورشون و درس از من خاطر به که کردن گناهي چه مردم هايبچه. برم حتما بايد! نميشه. مهربونم مامان نه -
 بمونن؟ جا
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 :گفت کردمي مزه با رو سفيدش صورت که پرحرصي حالت با و کرد پوفي
 مدت، يه بگو آموزشگاه مدير به ميدي؟ درس ادبيات جااون تو فقط مگه اصالً تو؟ سالمتي يا ترهمهم اونا درس -

 !نميشه؟ کم ازش که چيزي! بده درس جات به ادبيات دبير يکي اون
 !ادبيات؟ دبير يکي اون. شد محو صورتم از پيش، لحظه چند شادي و کشيد تير باره يک به قلبم
 !کردمي سکته حتما بهنامه، ادبيات دبير اون فهميدمي مامان اگه. دادم قورت سختي به رو دهانم آب

 :گفت بيشتر نگراني با و داد تکونم مامان
 !پريد؟ رنگت يهو چرا مهال؟ -

 !من واي اي! پريد؟ رنگم! لرزيدم
 مامان، هايگفتن «ببينم وايسا» مقابل در و کردم خداحافظي سرسري و يدم*وس*ب رو مامان يگونه سريع
 .شدم خارج خونه از برق مثل و کردم بهونه رو داشتن عجله

 عکس يه بود، کرده تهديدم باهاش بهنام که ايبرهنه عکس اون. شدممي خالص برزخ اين از زودتر چه هر بايد
 و صحت به مردم! کافيه من آبروي بردن بين از براي هم همون ولي بود؛ ايحرفه فوتوشاپ يه از حاصل جعلي

 که اشتباهاتي و هانقص خاطر به رو ديگران که اينن يشيفته هااون. ندارن کاري عکس يه يا خبر يه درستي
 راهي چه از رو من دونستمي خوب بهنام. کنن مسخره يا سرزنش ميشه، داده نسبت بهشون نادرست و درست
 کارهاي گرم سرم. نداشتم خطري بهنام براي من. نکردم درک هنوزه که هنوز رو تهديدش دليل ولي کنه؛ تهديد
 حال اين با. پرادعا و مغرور همکار يه مقام در هم اون. ديدم رو بهنام دوسال، از بعد دوباره بدشانسيم از و بود خودم
 .نداره وجود ما بين قبلي آشنايي هيچ گويا که کنم رفتار جوري کردم سعي
 جديد سرگرمي دلش کنممي حس.بمونه باقي گذشته همون تو گذشته که بگذاره خوادنمي بهنام انگار حاال ولي
 !من يآشفته روان و روح دادن آزار مثل درست! بخش لذت چيز يه. خوادمي

 هميشه که مني من؟ دادن زجر دوباره براي بندازه تکاپو به رو بهنام که شده باعث چيز چه. کنمنمي درک واقعاً
 کنممي اعتراف! بودم ناشناخته تقريباً قبل، آزمايشي آزمون جريان با رابطه در جز و کردم برخورد آزاربي و صدابي

 بار هر و نبود اصلي آزمون به مربوط شد، کسب که بااليي درصدهاي. ناچيزه واقعاً آموزشگاه تو من موفقيت
 در ناچيز، موفقيت همين اما بود؛ آينده براي شبهه و شک يک و هزار داراي آزمايشي، هايآزمون در موفقيت

 خودش طرف به رو زيادي نظرات و کرد صدا کلي گذشت،نمي تاسيسش از هم سال يه هنوز که آموزشگاهي
 .بود شده تحليل سنگين و سخت آزموني عنوان به آزمون اون کهاين ويژه به. کشيد

 بهنام تهديد بخوام اگر ميشه مسخره جداً ولي! نيست شکي که داشت تحسين و توجه يعقده بهنام که مورد اين در
 .بدونم کوچيک مورد اين در حسادتش براي علتي رو
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 اصيل دارهاي کارخونه از يکي پدرش کهاين با. بود شنيدن تمجيد و تعريف يشيفته. داشت مبهمي شخصيت بهنام
 براي رو خودش پاي جاي هم طورياين درصد صد. کردنمي کار پدرش زيردست بهنام که بود جالب ولي بود؛ شهر

 ولي گرفت؛مي قرار کارخونه خدمه و کارکنان ثناي و مدح مورد هم و کردمي سفت پدرش از بعد کارخونه مالکيت
 اشتراکي وجه ادبيات يرشته که دونستمي خوب هم خودش. گرفتنمي آروم تصنعي اقتدار اين با بهنام دل انگار

 و بخوني شاهنامه دستگاهه، با کار حال در که اپراتوري براي شدنمي مسلماً. نداره اون به مربوط فنون و مديريت با
 نوع از هم اون معلمي اندک حقوق به بهنام، که بود خاطر همين به شايد! بره باال وريبهره که باشي داشته انتظار

 ناز در عمر يه که کسي مياد پيش کم. نيست لطف از خالي نکته يه گرفتن درنظر البته! بود داده رضايت قرارداديش
 شاسي ماشين از بهتري مدرک چه! بده رضايت کردن شروع صفر از و نمير و بخور حقوق به شده، بزرگ نعمت و

 دين و دل که قيمتشگرون و مارک هايلباس حتي يا داشت؟ قرار بهنام تملک تحت که بود ايخونه و بلند
 با رو خودشون بار، يه براي حتي نصفشون حداقل که بندممي شرط گرفت؟مي بازي به رو کنکور داوطلب دختران

 و خيام عاشقونه اشعار شب تا صبح که پولدار مرد يه از که کيه! دارن حق البته! کردن تصور عقد يسفره سر بهنام
 !بياد؟ بدش کنه بودن رمانتيک به تظاهر و بخونه حافظ
 خام و بستم چشم هامارزش تمام روي که شد طورچه بستم؟ دل بهنام به پيش سال چند طورچه من خود مگه

 من توجه مورد قدراون بود، نهش گروي هشتش اصطالح به و پاس و آس پسر يه بهنام اگه واقعاً شدم؟ هاشحرف
 !گرفت؟مي قرار
 فکر که بودم خيالخوش قدرچه! بودم لوح ساده و احمق قدرچه که بينممي کنم،مي فکر دوران اون به که االن
 يبقيه با که بهنامي! خوشبختي آخر يعني دارمبرمي قدم دانشکده سالن تو بهنام دوشادوش وقتي کردممي

 به ديگه. من دنياي و دين بود شده بود، من سهم فقط نامرغوبش و کج لبخندهاي و بود سرد دانشکده دخترهاي
 برام دنيا! ريختمي همبه رو اعصابم هم زن اساتيد با بهنام رسمي زدن حرف حتي. بودم شده حساس چيز همه
 من از رو بهنام خواستنمي که زناني و دختران ديگه طرف و بوديم بهنام و من طرف يه گويا! بود داده هويت تغيير

 حرص با و کردنمي حسادت که دختراني بودن. نبود هم سبببي همچين کودکانه فکر طرز اين البته! بدزدن
 رو حسي چنين افراد يهمه خصوص در و شدممي نشاط غرق بابت اين از قدرچه من و« !بده شانس خدا» گفتنمي

 غيربه احدي هيچ با ديگه اول ترم جز کارشناسي، مقطع در تحصيل دوران طول در که شد باعث همين. داشتم
 دانشکده حياط يبسته يخ و فلزي صندلي روي برفي، و سرد هايصبح که يادمه خوب. باشم نداشته رابطه بهنام

 العادهفوق تيپ اون با بهنام وقتي افتادمي تپش به قلبم! کشيدممي رو سانتافه بر سوار يشازده انتظار و نشستممي
 کهاين از بعد! باصالبتش هايقدم غرق و شدمي چشم همه من وجود و شدمي وارد دانشکده در از دلرباش و جذاب

 روي منجمدشده منِ به هم نگاهينيم داشت، برمي قدم سالن درِ سمت به چيزهمه و کسهمه به نسبت تفاوتبي
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 پرواز بهنام طرف به رسيده محبوبش همبازي به که کودکي مثل رويايي، و فکربي منِ و. انداختمي صندلي
 !کردممي

 خاطر به هم بار يه حتي. نرسوند دانشکده به ماشينش با رو من هم بار يه حتي بهنام! بودم؟ احمق قدرچه واقعاً
 .نکرد دلجويي ازم بود، کرده دير و موندم منتظرش کهاين
 مجنون! پوشالي من عشق و بود حقيقي مجنون عشق منتهي! مجنون از ترمنطقبي و ترديوانه! بودم مجنون من

 .بهنام هايگذرونيخوش براي ايبازيچه من و بود ليلي شيداي و عاشق
 بهتره کنم، عرض چه که نگاه. شدم بهنام هاينگاه متوجه که بود دوم ترم از کنم فکر ولي ندارم؛ خاطر به درست

 ذهن ولي بود؛ بهنام امثال و بهنام ذات از جزئي طوالني، هاينگاه و خيرگي! احساسبي و سرد هايخيرگي بگم
 دادمي اميد بهم که بود خياليخوش همين و! کردنمي درک رو موضوع اين من، مثل دختراني رويايي و بافخيال

 با که ايلحظه نهايتا و... و بچه و عسل ماه و عروسي رنگي افکار سيل هم بعد! کنه عالقه ابراز بهم بهنام االنه که
 !بميريم هم کنار در عشق
 و کردمي قراريبي به شروع قلبم گرفت،مي کردن کپي براي رو رنگم هزار يجزوه و اومدمي طرفم به که هربار
 .جهالت اغماي به شدممي پرتاب و کردمي جدا زمين از رو من بينانه،خوش هايبافي خيال
 خورممي حسرت حاال که روزهايي. روزها همون به بکشه پر دوباره پرکارم ذهن تا بود تلنگري انگار گذشته مرور
 .کردم سپريشون خيال و فکر به اتکا با و بيهوده چرا

*** 
 تلف تشنگي از رسيد،مي بهم ديرتر دقيقه دو اگه که بود حياتي آب مثل برام استاد، گفتنِ «نباشيد خسته» صداي

 !شدممي
 صندلي يدسته روي از رو شناسي آرايه قطور کتاب. ريختم جامدادي داخل رو رنگم هفت خودکارهاي خستگي با

 کردم احساس. بود متعلقاتش و تاپلپ کردن جمع حال در هم استاد. گذاشتم طوسيم يکوله درون و کردم بلند
 هايسوال اون از يکي و پيشش برم کالس بعدِ که داره انتظار هميشه مثل حتماً! داره ترديد کمي رفتن براي

 حوصله و حال اصالً کالسش، «مخ روي» هابچه قول به و خرخون دانشجوي که دونهنمي ولي! بپرسم رو فضاييم
 !نداره رو کردن بحث و پرسيدن سوال
 در موجود ابهام تا رستم فرزندکشي فلسفه از و رفتممي راه دنبالش اساتيد دفتر تا که مني. بود عجيب براش شايد
 کردن سوال براي و ايستادم تفاوتبي ساکت و زير به سر بار اين که شده طورچه پرسيدم،مي يوشيج نيما اشعار

 !کنمنمي اقدامي
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 جواب با که وقتي و «نداري؟ سوالي»پرسيد و نياورد طاقت عاقبت که برد پي من غريب حال به هم استاد حتي
 !رفت باالخره و انداخت زارم يقيافه به نگاهي شک با شد، روروبه من منفي

 خواستنمي دلم. کردم نگاه هشدارش بدون يصفحه به غم با و کردم خارج جيبم از رو دارمدکمه و ساده گوشي
 براي ديشب قدرچه. بشم قبل از ترشکسته دل گوشيش، بودن خاموش فهميدن با و بگيرم رو بهنام يشماره دوباره
 زيباتر و پربارتر نسخه يه بودم، نوشته کالس سر که ايجزوه روي از حوصله با قدرچه و. داشتم ذوق ديدنش دوباره

 طرفي از. اومدنمي خوشش شناسي آرايه کالس از وقتهيچ بهنام! بودم نوشته بهنام براي نگارتر و خطخوش و
 هربار. بشه حاضر کالس سر اومدمي پيش ندرت به بهنام خاطر، همين به و نبود حساس کالس سر حضور به استاد

 و کامل يجزوه بتونم بعداً تا استاد، يکلمه به کلمه به سپردممي گوش و شدممي حاضر کالس سر باخته،دل منِ
 هر کهاين با! نداشت رو سابق حال و شور ديگه هم کار اين حتي اواخر اين ولي! کنم عشقم تقديم و بنويسم تميزي

 تا بهنام قدرداني عدم روند. کنه تشکر ازم نشد هم بار يه ولي شد؛مي پاس من هاينوشته و جزوات با بهنام ترم
 مشبانه هايتماس و کردمي محلي کم بهم دادم،مي تحويلش رو جزوه موقع از ديرتر کمي اگه که رفت پيش جايي

 براي حتي که داشتم بهنامي قبال در من که ايوظيفه! بود شده وظيفه يه به تبديل کار اين انگار! ريجکت رو
 !کردنمي خرد هم تره هام،دلتنگي

 همون. کشيدم دوش به رو سنگينم يکوله و دادم هل رنگم مشکي مانتوي جيب تو رو صورتيم گوشي ناراحتي با
 :گفت وارطعنه لحن با و شد ظاهر جلوم دانشکده ايافاده العادهفوق دخترهاي از يکي موقع

 !پيچوندتت؟ جون بهنام نکنه! عزيزم؟ شده چي -
 .کردن خنديدن به شروع بلند صداي با اطرافيانش و خودش هم بعد

 از دادن جواب بدون و پريشون حالي با بود، کرده گير گلوم در بدي بغض کهحالي در و انداختم پايين رو سرم
 .شدم خارج کالس
 کامپيوتر مثل وسيله يه! بهنام شدن پاس براي بودم وسيله يه فقط من! گفتمي راست! آره! گفت؟مي راست

 معنايي چه وگرنه! کنه هم معني و تحليل تازه و بنويسه رو ميشه داده درس کالس سر که رو مسائلي که پيشرفته
 مسئله اين به دير قدرچه! بياد؟ خرخون پوشِساده من سراغ به وارنگ و رنگ دختر همه اون بين از بهنام که داشت

 !بود شده رد پل از بهنام خر که وقتي! هشت ترم اواخر درست! بردم پي
 چهارسال به بازتري ذهن با که دادمي بهم رو فرصت اين خوابگاه، تا دانشکده کوتاه چندان نه مسير تو زدن قدم

 .کنم فکر تحصيلم
 .کنه ترآروم رو من يگرفته آتش قلب تونستمي و داشت دلچسبي سرماي زمستاني هواي
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 رفتار هم اواخر اين. داشتم رو گرفتن نمره جهت دستاويز يه حکم فقط بهنام براي که فهميدم انتظار از ديرتر خيلي
 !اومده سر به مصرفم تاريخ که کرد حالي بهم بهنام، سرد

 سرم به گويا و بود سرد واقعاً هوا. کردم خم ميقه توي رو سرم و بردم فرو رنگمکرم پالتوي جيب داخل رو هامدست
 هفته دوسه تا بدمريض، من و خورممي حسابي سرماي يه مطمئنم! زده يخ هايخيابون تو زدن قدم براي بود زده

 .ميشم دارو و قرص و درمانگاه يآواره و درگير
! شدم موبايلم لرزش متوجه خوردم،مي افسوس مغموم و خورده شکست مهالي حال به و رفتممي راه که طورهمين
 رو گوشي که وقتي خصوص به! رفت هوا به و شد دود همه داشتم، که گريمالمت افکار تمام بگم اگر نيست دروغ

 مثل و چرخيد درجه180 مروحيه. ديدم موبايل يصفحه روي رو بهنام اسم مسرت، درکمال و کردم خارج جيبم از
 !خنديدن به کردم شروع عابران، متعجب نگاه از فارغ و هاديوونه
 بين جدالي لحظه يه فقط لحظه، يه ولي کنم؛ برقرار رو تماس فوراً خواستممي و بودم تاببي صداش شنيدن براي
 که دفعاتي نبوده کم گفتم خودم با! شد پيروز غرورم بار اولين براي حيرت، کمال در و شد ايجاد احساسم و غرور
 و هشته ترم اواخر که خصوص به! منه نوبت باشه نوبتي هم حاال! گذاشتمي جواببي اون و زدممي زنگ من
 !بشه ترمه نُه نمياد خوشش اصالً بهنام که دونممي

! باشم تفاوتبي هاشرفتن ويبره به کردم سعي و گذاشتم جيبم داخل رو گوشي نظيريکم خونسردي با همين براي
 !کنم خارجش لرزش حالت از تونستمنمي خوردمي زنگ وقتي متاسفانه ولي بود؛ اعصاب روي کمي البته

 و خورد زنگ وقفهبي گوشي که دقيقه پنج از بعد عاقبت. زدمي زنگ سره يه و نبود بشو خيالبي انگار که هم بهنام
 بسته زبون گوشي و برداشت دست تالش از بهنام شد، بيشتر هم تا ده از پاسخبي هايتماس تعداد که ندارم شک

 !کرد پيدا نجات تشنج از باالخره
 که حالي در و بود شده نصيبم بهنام شدن کنف از که زيادي انرژي با و بودم رسيده خوابگاه ساختمون به تقريباً
 به بازوم دفعه يه که برم بود خوابگاه محل که خيابون يديگه طرف به خواستم بودم، غرق هاخوشي درياي توي

 ! کشيدم ايخفه جيغ بودم، کردن سکته حال در ترس از که مني و شد کشيده شدت
 هميشه ژست همون. کردم نگاه دست صاحب به گشادشده هايچشم با. چرخوند پشت به رو بدنم سرعت به دستي

 دست به رو مغزم عنان عاطفه، و احساس دوباره و گرفت ناسازگاري سر باز منطقمبي قلب. داشت رو طلبکارش
 دلتنگش بدجور بود، کرده حقم در که هاييمحليکم و هامعرفتيبي رغمعلي نداشتم، تعارف که خودم با! گرفت
 !بودم

 و کشيدم بيرون دستش از شدت با رو بازوم همين براي. کنم حفظ رو غرورم ظاهر در کردم سعي حال اين با
 :گفتم خشم با زدممي گره هم در رو هاماخم درحاليکه
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 خبرته؟ چه -
 :دادم ادامه شاکي و گرفتم کمر به رو هامدستم

 !کردممي سکته ترس از داشتم -
 .کردمي تحريک بيشتر رو اعصابم که روحيبي صورت و ناصاف لبخند همون سکوت، هم باز

! خدايا! شدم؟ شعوربي يدادهقورت عصا اين يواله طورچه من. ساييدم هم روي رو هامدندون و شد مشت هامدست
 !بده صبر
 لجبازي از دست هم، احساساتم ننر و لوس کودک حتي بار اين که بود عجيب. باشم مسلط خودم به کردم سعي

 !«بسه غفلت» زدنمي فرياد رو واحدي شعار صدا، يک و متحد دو هر قلبم و عقل حاال. بود برداشته
 يادبي هم روزش يه نداشت امکان که وقتي حداقل. نبود کمي زمان شد سپري بهنام فکر با که نيمي و سال سه

 تا بود، من جاي ديگه هرکس اگر شايد. غفلت خواب از بيداري. بود بيداري وقت االن گويا ولي! بشه شب بهنام
 ها،امتحان موقع رفتارش شدن نرم و بهنام هايتوجهيکم و بودن سرد. بود اومده بيرون خواب اين از صدبار حاال

 اثري من در ولي خيالي؛خوش خواب از شدن بيدار براي بود کافي همه و همه ش،عامرانه و متکبرانه کردار
. داوطلبانه و هوشيارانه کامالً بودم، زده خواب به رو خودم من که بود اين واقعيت! نبودم خواب چون گذاشت،نمي

 ميشه؟! کرد بيدار نميشه رو زده خواب به رو خودش که کسي
 روح هميشه، براي بار يک و بدم گوش قلبم و عقل نداي به که بود الزم فرصت ديگه يثانيه چند فقط شايد

 که حيف حيف، ولي! بدم نجاتش مربوطه بهنام به که هرچي و بهنام دست از و بکشم بند به رو شيدام و مجنون
 !بود من از ترسريع بهنام
*** 
 که داره وجود گذشته از جايي يه گاهي. گذاشتم اتومبيلم فرمون روي رو سرم و کردم پاک صورتم از رو هاماشک
 رو ماجرا اين آخر تا که کردم سعي بارها. منه االن حال شرح دقيقاً که حسي. داريم واهمه هم يادآوردنش به از حتي
 حاال و ديدمش بار يه که مونهمي فيلمي مثل. نبود شکست جز چيزي شنتيجه ولي کنم؛ سازيصحنه ذهنم توي
 !ببينم خوابم توي شده رو، شصحنه يه حتي نيستم حاضر هم دفعه يه واسه حتي
 هرگز حال اين با. افتادنمي گذشته هاياتفاق وقت هيچ شايد بشم، حاکم دلم يخواسته بر تونستممي روز اون اگر

 !باشم ميدان اين پيروز بار اين بتونم من شايد. داد قطعي نظر آينده به راجع نميشه
 گنگ نگاهم. کردم نگاه شيشه بيرون به و کردم بلند فرمون روي از رو سرم ماشين، يشيشه به ضربه صداي با

 !بهنامه کنهمي نگاهم پوزخند با داره که فردي و آموزشگاهم پارکينگ تو االن کنم درک که گذشت کمي. بود
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! بود قلبم درد از ناشي من پوزخند! نه کنم، مثل به مقابله که خاطر اين به نه. بست نقش لبم روي پوزخندي متقابالً
 تا که هاييحماقت به لعنت. بود شده تبديل نفرت به پرشورش حس و شدنمي قراربي ديگه بهنام ديدن با که قلبي

 .شنمي حک قلب روي ابد
*** 
 حسام

 :گفتم بود، پارسا متوجه چشمم يه کهحالي در و کردم مرتب آينه توي تصوير طبق رو کتم ييقه
 بيمه؟ کاراي دنبال بري بايد کي -

 کلي با رو پرايد اون پارسا. پرسيدم که سوالي از شدم پشيمون. بود مشخص هم آينه توي از رفتنش درهم صورت
 ...حاال و بود خريده وام و قرض
 از ويژگي اين. بود نفس به متکي هميشه و داشت خاصي غرور ظاهريش، مظلوميت و بودن ساکت رغمعلي پارسا
 پولي من از نشد حاضر پارسا دليل همين به. ساخت خودساخته فردي پارسا از مرور به و زد جوونه درش بلوغ زمان

. شمنم گرفتنش پس به حاضر وقتهيچ من دونستمي چون بگيره؛ خودروش خريد براي کمک عنوان به رو
 پا يه مرغش پارسا اما. کنم ساپورت رو پارسا حدودي تا تونستممي ولي نبود؛ عالي هم من اقتصادي وضع هرچند
 .رفتنمي بار زير رقمه هيچ و داشت

 رو ذهنم باره يه منفي افکار. نبود جالب اصالً پارسا يافتاده سر. چرخيدم پشت به و کشيدم آهي. گرفتم آينه از نگاه
 و درب براي بخواد که کردمي پيدا سرنوشتي چنين هم باز شد،مي بزرگ ناصر دست زير پارسا اگر. کرد احاطه
 از که يلدايي. بست نقش خاطرم تو ناصر بزرگ دختر تصوير! بگيره؟ غل*ب غم زانوي زپرتي، پرايد يه شدن داغون
 پارسا از دوسال کهاين با. هست و بوده حيابي و گستاخ حد از بيش که بماند و بود شده بزرگ پرقو الي واقعاً بچگي

 هيچ به و زيرپاشه ميليوني دويست ماشين يه ولي دانشگاهيه؛ واحدهاي کردن پاس شدغدشه تنها و ترهکوچک
 ...پارسا وقتاون و نيست هاشگذرونيخوش براي بودجه کمبود نگران عنوان
 «!من! منه پسر پارسا» توپيدم خودم به حرص با و کشيدم موهام به دستي کالفه! لعنتي
 اون هايگفته که اميدوارم چون شايد. نکرده تغييري پارسا به نسبت مپدرانه حس هنوزه که هنوزم چرا دونمنمي

 !باشه من پسر چندسال و بيست اين تمام مثل پارسا و نباشه درست جوون پزشک
 انجام و گيريتصميم بين تفاوته خيلي ولي کنم؛ فراموش کلي به رو زماني بازه يه و باشم بينخوش کردم سعي

 .دادنش
 :گفتم اطمينان با و فشردم رو ششونه. برداشتم سمتش به قدمي

 !بزرگه خدا! نباش نگران -
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 :گفت لب زير و داد تکون تاييد ينشونه به رو سرش پارسا
 .دونممي -

 رو پارسا و شدم خارج خونه از. الزمه هم تنهايي کمي حالش، شدن بهتر براي شايد. نبود جايز موندن اين از بيشتر
 پارسا از من که شناختي با ولي بود؛ کنندهنگران جسميش وضعيت که چند هر. گذاشتم تنها ساعت چند براي

 .کنه خلوت خودش با بيشتر دادمي ترجيح داشتم،
 و ساکت پسر غم خواستنمي دلم ديدم، پدر يه مقام در رو خودم که وقتي از. بود سخت من براي ناراحتيش ديدن

 رو پارسا که نخوام ديگه و بيفته اتفاق من در بزرگي تحول که بود شده باعث تجربه بار يه واقع در. ببينم رو مغرورم
 .ببينم سرشکسته و مغموم
 هر اون، از قبل تا. بود شده وارد راهنمايي مقطع در که بود سالي اولين بود، سالش دوازده پارسا وقتي يادمه، درست

 پارسا سال اون اما رفتن؛مي مدرسه به تحصيليش کارهاي يا کارنامه گرفتن براي ولي عنوان به ناصر يا ليال سال
 !بياد کارنامه گرفتن براي بايد پدرم بلّا و الّا که کفش يه توي کرد رو پاش

 ليالي! نبود بدهکار پندي هيچ به پارسا گوش ولي کنه؛ پياده شيطون خر از رو پارسا که کرد سعي خيلي ليال بيچاره
 رفع رو مسئله اين سال، هر مثل و نفهمم چيزي پارسا لجبازي از تا داشت سعي ترسيد،مي من واکنش از هم مظلوم

 به من مهريبي از وقته خيلي ساکتش، و زيرسربه هميشه پارساي که نداشت خبر انگار هم اون ولي کنه؛ رجوع و
 صورتبه پارسا که روزي. نميشه پاک ذهنم از ساز سرنوشت روز اون وقتهيچ! مونهنمي ساکت ديگه و اومده تنگ
 و سرسري نگاه که يادمه خوب. گرفت جلوم رو مدرسه به دعوتنامه يبرگه ليال، يترسيده چشمان جلوي و علني

 :گفتم تفاوتبي و انداختم برگه به ايحوصلهبي
 !گيرهمي رو کارنامه مياد مادرت -

 :گفت محکم و وايساد احساسمبي و سرد رفتارم مقابل بار اولين براي پارسا که بود عجيب برام
 !ممدرسه بياد مامان که نيستم بچه ديگه من. کارنامه گرفتن براي ميان پدراشون همه -

 :گفتم تمسخر با و انداختم کلي نگاه پارسا الغر استايل به نيشخند با و انداختم باال ابرويي
 !شدي بزرگ قدرچه! ماشااهلل هزار -

 :گفت پارسا به ملتمسانه صدايي با ترسيدمي من خشم از که ليال طفلک
 .تمدرسه بياد ناصرخان ميگم! پسرم باشه -

 خستگي بلکه بزنم صورتم و سر به آبي تا رفتم دستشويي سمت به و شدم بلند جا از پارسا، عصباني نگاه به توجهبي
 رفتنم راه مانع لرزيد،مي استرس از که پارسا محکم ظاهر در صداي ولي دربياد؛ تنم از از پرس دستگاه با مداوم کار
 :شد
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 !نيست عموناصر اومدن به نيازي! دارم بابا خودم من -
 :گفتم داشتمبرمي قدم دوباره که حال همون در
 .نداريم باهم فرقي ناصر و من -
 !چسبوندم آمپر ناصر قول به و شد ميخ زمين به پاهام پارسا بعدي حرف با
 ؟!بکشه منو باباي جور عموناصر بايد هميشه چرا -

 کارخونه اون توي شب تا صبح که مني فهمه؟مي چي بچه اين! هه! کشه؟مي رو من جور ناصر. شد قطع نفسم
 با و پزشکيه دانشجوي که ناصري و کجا بذارن دستم کف که دوزار قرون يه واسه کنم،مي کار چي مثل کوفتي
 و خيرخواه شده ناصر و بده شدم من حاال کجا؟ گيرهمي عموش از رو توجيبيش پول بچه، و زن داشتن وجود

 اضافه حرف و درآد جلوت پررويي با خودت يبچه آخرش که همينه کردن خرحمالي عاقبت خب، آره! جورکش؟
 !بزنه

 و خرج و خونه اجاره به راجع سامانمنابه ذهن هايمشغله شد،مي گيرمگريبان کار از بعد هميشه که سردردي
 بشم، اخراج ممکنه کهاين اضطراب کارخونه، کيفيت کنترل مهندس با امروزم لفظي درگيري زندگي، هايهزينه
 !قوز باال قوزِ بود شده که پارسا هايبازيبچه هم حاال
 يگونه روي آسابرق سيلي يه با رو خشمم تمام و برم در کوره از که بود داده هم دست به دست چيز همه انگار

 و کشيد بلندينيمه جيغ ليال که اومدم خودم به وقتي و ايستاد ثانيه چند براي زمان گويا! کنم خالي پارسا استخواني
 !بگيره رو بدتر وقايع جلوي و کنه اتاقش راهي رو پارسا داشت سعي گريه با

 يه دونستممي. کردمي نگاهم جانب به حق و درهم هايياخم با همچنان و نداد حالتش در تغيير ايذره پارسا ولي
 نگاه پشت که هايياشک و چانه خفيف تکون از رو اين. شده سوزش و درد دچار من محکم سيلي از صورتش طرف

 .فهميدم بودن شده حبس غمگينش
 بن به ذهنياتم تمام ولي کنه؛ نرم رو دلم کمي طريق اين از الاقل تا بريزه، فرو هاشاشک که بودم ايستاده منتظر
 :گفت پربغضش و خراشيده صداي با و کرد دراز سمتم به رو دعوتنامه يبرگه گستاخي با پارسا وقتي رسيد بست

 !صبح ده ساعت فردا، -
 خواستمي هم شايد! کنه؟ ثابت رو چي خواستمي واقعاً پسر اين! بيرون بزنه سرم از شاخ دوتا که بود مونده کم

 !بزنه محک رو من ينداشته اعصاب
 تالش هم باز ولي کنه؛ دور منشسته خون به هايچشم جلوي از رو پارسا البه و التماس کلي با تونست ليال باالخره

 بازم نيمه هايانگشت داخل رو برگه زور به پارسا آخر، يلحظه و کنه منصرف تصميمش از رو پارسا نتونست ليال
 .بود مشهود خوبي به پارسا الغر صورت روي رنگش سرخ اثر که هاييانگشت همون. گذاشت
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 مرخصي کارخونه، کيفيت مهندس هايتهديد به توجهبي فردا که کرد اثر من در چيزي چه شب اون دونمنمي
 ايديگه فرد آيا من مشابه دونستمنمي. شدم مدرسه راهي شدنم، اخراج احتمال از فارغ و گرفتم حقوقبي يروزانه

 سال دوازده اين در که بودني پدر! بودن پدر مثل حسي. اومد وجود به درونم جديد حس يه ولي نه؛ يا داره وجود هم
 .نبود ازش خبري
. بودن جااون مقرر ساعت از زودتر من مثل شماريانگشت والدين. شدم حاضر مدرسه در که بود نيم و نه ساعت
 از نااميدي عمر يه خستگي انگار گرفتم، دست به رو نمراتش يکارنامه و کردم معرفي پارسا وليِ رو خودم که وقتي

 و متين کردار و رفتار از مدرسه معاون هايتمجيد و تعريف و پارسا باالي بالاستثنا نمرات. پرکشيد تنم
 تحصيلي مقطع. بودم خوشحال دليلبي شايد. دادمي بيشتري يجلوه مپدرانه حس به انگار پارسا، يمنشانهبزرگ
 وقتي ولي کنم؛ افتخار پسري چنين داشتن به شدنش، ممتاز بابت بخوام که نبود حساس و باال عنوان هيچ به پارسا
 !داره وصفي غيرقابل شيريني بشه، تجربه بار اولين براي حال و حس اين
 هم خودم. کنه احضار معاونت دفتر به رو پارسا تا خواستم معاون از منطقي، هيچ بدون دفعه يه شد طورچه دونمنمي

 باشه؟ پارسا يپرخنده چشمان ديدن از بيشتر زمان اون تونستمي لذتي چه! داشتم هيجان
 و زد آتش رو قلبم شگونه مشخصِ سرخي. شد جلب دفتر درِ کنار زيرسربه پسر به توجهم دقيقه سه يا دو از بعد

 .نشوند پيشونيم روي به رو شرم عرق
 لبخند عمرم، در بار اولين براي. کرد نگاه سمتم به حيرت با و آورد باال اتاق کف هايموزائيک از رو نگاهش
 که عجيب و کردم حس بار اولين براي رو مختلفي احساس امروز بود، جالب. زدم شزدهبهت صورت به پرمهري

 .داشت دلنشيني شيريني هااولين اين
 دور رو هامدست محبت با. شم*غو*آ در کرد پرت رو خودش و دويد طرفم به حاکم، شرايط و معاون به توجهبي

 از که بغضي. کشيدم شش*غو*آ در وجودم تمام با بار اولين براي و کردم حلقه الغرش و عرضکم هايشونه
. کردمي گريه پرصدا پيرامونش به توجهبي من، ساکت و مغرور پسر و بود شده آزاد حاال بود، مونده يادگار به ديشب

 و راسخ عزم ولي شدم؛نمي مدرسه به اومدن به راضي هرگز بود، ديشب معصومانه يگريه اين موعد اگه شايد
 حاال و. بود بسته رو هامرحميبي و مهريبي پاي و دست جوره همه گذاشت، نمايش به پارسا ديشب که تحکمي
 و شدم خم کمي. بود برگرفته در رو بدنم وجودش تمام با و ريختمي اشک غم، با توام شادي از محکمم، پسرک
. کاشتم بلندش پيشاني روي عميقي ولي کوتاه؛ يــــوسه بـ و برداشتم مسينه روي از رو اشکش از خيس صورت

 .کردم نوازش دست پشت با رو سرخش يگونه و زدم کنار رو هاشاشک بيش و کم دست با
 :گفتم آرومي به گوشش کنار که بودن جوشيدن حال در باز هاشاشک

 !کنهنمي گريه که مرد!  نکن گريه -
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 ممکن، راه تنها موجود، اوضاع به دادن خاتمه براي ولي ندارم؛ و نداشتم اعتقاد هرگز معنيبي جمله اين به چند هر
 سپس. کشيد عميقي نفس و کرد پاک آستينش با رو هاشاشک و داد تکون سري پارسا. بود جمله همين گفتن
 !بکشه نامردش پدر رخ به رو بودنش مرد و بايسته مردانه کرد سعي و گذاشت عقب قدمي

 شد باعث که بود نوپا حس همين. کرد بالندگي و رشد به شروع شد، متولد من درون که حسي و گذشت روز اون
 البته. شد زدهحيرت هم ناصر حتي که بود مشهود رفتارم تغيير قدراين. بشه تحول دچار چيز همه به نسبت نگاهم

 و عجيب حدي به ليال، و پارسا با من رفتار شدن تردوستانه و ترنرم ولي نيفتاد؛ اتفاق وسيع و ايدفعه يک تغيير اين
 .کنه شگفتي و توجه جلب هم رفتار تغيير اندکي با که رسيدمي نظربه غيرممکن

 شايد. کشيد طول زيادي زمان مدت دنيا، به من نگرش تغيير يپروسه. گذرهمي زمان اون از که هاستسال حاال
 .دادم دست از رو ليال بشم، غرق هاخوشي درياي در کهاين از قبل و ببرم لذت زندگي از تونستم سال چند فقط
 حقيقتي بار اين پارسا، شديد افسردگي درمان و ليال فقدان غم با اومدن کنار از بعد که چرا! محدوده هاخوشي انگار

 !بود گرفته دست به تيشه مپدرانه حس کردن نابود براي که بود ناصر نام به
*** 
 مهناز

 همه از اول نگاهم. کشيدم ايخميازه. شدمي باز زور به هامچشم. پريدم خواب از موبايلم آهنگ تند و جيغ صداي با
 يازده! موند باز حالت همون در تعجب از بار اين بود، شده باز خميازه خاطر به که دهاني. افتاد ديوار روي ساعت به

 :گفتمي ادبيش لحن مثالً و تمسخر با حتماً بود، جااين مهال اگر! بود صبح
 !«خوابي رخت گرم دامان اسير هنوز تو و اندبازيافته را حياتشان جنيان و انسان» -

 جمله همين با و بود يکي نداشتم کالس من که روزهايي با بيکاريش روزهاي وقتي بود زبونش ورد جمله اين
 !بدم ادامه ظهر از پاسي تا رو صبحگاهي شيرين خواب گذاشتنمي مسخره

 به باز راحت، خيال با هم بنده و نداشتن حضور خونه در کدومهيچ مهال، نه و مامان نه من، شانسيخوش از ولي
 فاز و نداشتم خبري پارسا حال از که زماني تا نه حداقل خيال،بي و راحت قدراون نه البته! «بودم آرميده» مهال قول

 دلنگراني و بدن براي حياتيه نياز يه خوابيدن خب ولي بود؛ شده اضافه هامدلنگراني به هم مهال آلودحزن و غمگين
 !بشه مانعش تونهمي جايي يه تا هم

 پشت که دونهمي خدا فقط ولي باشه شاد بقيه نظربه شايد من يروحيه. زدم تلخي لبخند و کشيدم قلب ته از آهي
 و دارم خودم زدن گول در سعي هم افکارم با حتي که کنممي حس گاهي! گذره؟مي چي سرزنده و شاد کردار اين
 !کنممي بازي نقش خودم پيش جورهايي يه
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 سمت به حاليبي با و زدم کنار صورتم از رو مشده وز موهاي کالفه. گرفت ازم رو تعلل فرصت آهنگ جيغ صداي
 گذارم؛مي تختم کنار کوچيک ميز روي رو گوشيم شب هر که حکمتيه چه دونمنمي. رفتم اتاق گوشه مطالعه ميز
 !کنهمي جلوس مطالعه ميز روي و درمياد پرواز به هاصبح ولي
 با چه سالمت اوج در چه حاال! ميريممي روزي ما يهمه من مادرِ بگه نيست يکي آخه! مامان دست از! پوف

 !موبايل مضر امواج از ناشي هايسرطان
 !موبايلم يشده پاره يحنجره خاطر به سوخت دلم و کردم بيشتر رو هامقدم سرعت

 با ولي! شده مزاحم صبح وقت اين که محليهبي خروس کدوم ببينم تا برداشتم ميز روي از رو موبايل حوصلهبي
 مثل و دراومد گلف توپ ياندازه به تعجب از هامچشم موبايل، يصفحه روي بسته نقش يشماره و نام ديدن
 !زدن لب به کردم شروع افتاده، بيرون آب از ماهي
 :ناليدم زيرلب

 !نه! خدايا -
 چشم رو خودم شاد يروحيه خودم که کنممي اعتراف وجود تمام با حاال ولي نداشتم؛ اعتقاد زخمچشم به وقتهيچ
 ! زدم

 يچهره اون هنوز ولي بودم؛ ديده بار يه کهاين با! واي بگيره؟ تماس باهام بايد چرا که کنم درک تونستمنمي اصال
 هم اون داشت، همراه يه تعجب کمال در ولي داشتم؛ قرار پارسا با مثال! بود روزي چه روز اون! بود يادم مضحکش

 رفتمي فرو انگشتم سانت دوسه حداقل کشيدم،مي انگشت بهش اگه که صورتي و سفيد پا سرتا تيپ! همراهي چه
 ترينصميمي دختر اون که گفت پارسا بعدها! داره طلب ازم انگار کردمي نگاه هم جوري يه! پودرآرايشي اليالبه

 ترفند کلي با که هم آخرش! بود شده پاپيچش کلي بياد پارسا با روز اون کهاين براي و خانوادگيشونه دوست

 ! انداخت (miss)ميس خودش قول به و کرد ذخيره گوشيش تو رو مشماره ربط،بي
 آروم رو من تاببي دل و داشت خبر پارسا حال از اون شايد حداقل. نداشتم ايچاره ولي بدم؛ جواب خواستمنمي
 . کردمي

 :کردم برقرار رو تماس ايکالفه نفس کشيدن با
 ! بله؟ -

 :دراومد صدا به گوشي پشت ايمسخره يخنده

 (Hi Mahi! )مهي هاي -
 االن اگه...! االا الاله...! و مهي مهي؟. داد دست بهم تهوع حالت شمسخره بيان و لهجه از و شد جمع صورتم

 . شخودسرانه کردن مخفف خاطر به کردممي آويزش حلق سقف از شکبي بود جااين
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 :شنيدم رو نحسش صداي اون دوباره. کردممي حس وجود تمام با رو بيزاري حس
 زبونتو» يجمله ،«خورده موش زبونتو »جاي به انگليسي، اصطالح در: توضيح) خورده؟ گربه زبونتو مهناز؟ الو؟ -

 (برنمي کاربه رو «خورده گربه
 يلهجه که گفته بشر اين به کودني کدوم! خدايا. داشت رو زهر جام کشيدن سر حکم برام نچسبش صداي شنيدن
 ! اوف! انگليسيه؟ ميده صداش به که ايمسخره

 وضعيت جوري يه که کن فکر اين به فقط االن! مهناز باش آروم» گفتم خودم با و دادم فشار سرم روي رو دستم
 « !مهمه همين فقط! بيرون بکشي زبونش زير از رو پارسا
 :انداختم کار به رو صوتيم تارهاي و کردم بسته و باز مکث با رو هامچشم

  خوبي؟! جان يسنا سالم -
 :گفت سرخوشي با و کرد نمکيبي يخنده دوباره يسنا

 . کنم (off)آف تماسو خواستممي ديگه! دادي جواب ((late ليت (very)وري !(Thanks)تنکس. اوه -
 نصف داره؟ ارزشي چه زدن حرف طوراين دونمنمي من! خدا واي! ديوار به بکوبم رو سرم حرص از خواستممي

 ! داغون؟ تلفظ يه با هم اون انگليسي نصف فارسي،
 تحمل رو اطوارهاش ادا اين بايد که کردم گناهي چه من دونمنمي فقط. آوردنه در ادا همه کارهاش اين دونستممي

  کنم؟
 :کشيدم گوشي پشت ايکالفه نفس عمداً

  داشتي؟ کاري جان يسنا -
 :مسخره يخنده يه دوباره

 ! شدي (impatient)ايمپيشن خيلي! اوه -
 حرف درست هم رو فارسي دونممي که ساله پونزده دختر يه داره دليلي چه. زد شکوفه لبم روي رنگيني پوزخند

 از غير! بزنم؟ حرف انگليسي بلدم هم من بگه مثالً بخواد و کنه خودنمايي مسخره قدراين من به خطاب زنه،نمي
 قلب تصاحب سر رقابت هم اون! کنن؟مي نگاه رقيب يه چشم به من به يلدا خواهرش هم و خودش هم که اينه

 ! پارسا
 هر! بودم کرده پيدا خاص غرور يه بود، کرده عالقه ابراز بهم خواستگاري از قبل پارسا کهاين از ولي ست؛احمقانه

 باز من ولي! منتفيه ازدواج موضوع طورياين و جواب گرفتن براي نگرفت صورت پارسا طرف از تماسي ديگه چند
 اين شدن طوالني با چند هر. نداشته جواب گرفتن براي وقتي تصادف از بعد پارسا که گفتممي خودم با بينانهخوش
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 هرحال به. کنم فرض غيرواقعي رو پارسا يعالقه ابراز که خواستنمي دلم و شدممي نااميد داشتم کم کم وقفه،
 :گفتم خياليبي با خاطر همين به. بودم جلوتر خواهرش و يسنا از هيچ -يک من االن

 ! نامفهومه تاش شش ت،کلمه تا پنج هر از عزيزم آخه -
 ! دادم دستش آتو خودم بود؟ اينسنجيده يجمله چه اين! گرفتم گاز رو لبم

 :گفت کنايه با بود رسيده هدفش به انگار که يسنا
 ! دونينمي انگليسي تو بود رفته يادم! اوه -

 ! ناپيدا سرش اون بگيرم ازت حالي يه! نشناختي رو من هنوز! بدبخت ايعقده يدختره. شد ترعميق پوزخندم
 ! متاسفانه ندارم خودنمايي يعقده من کهاين ترمهم. نداره ضرورتي ايران تو ايراني دوتا بين زدن حرف انگليسي -

 از شدن جويا تماس اين به دادن جواب از هدفم که انگار نه انگار! بود نوازگوش واقعاً عصبيش هاينفس صداي
 من واسه که لندنه ناف يبچه انگار! هه! ادببي يبچه اين با کل کل از بود شده خنک دلم راستش. پارساست حال
 ! مياد خارجکي فاز

 :کنم اجرا نمکبي هايخنده اون از که بود من نوبت حاال
 ! برسون گرم سالم محترم يخانواده به من طرف از خوبن؟ جون يلدا خبرا؟ چه خب -

 :کرد وا لب باالخره تا گذشت ثانيه چند. کنه کنترل رو خودش داره سعي قدرچه که کنم تصور تونستممي
 ...رسونهمي سالم هم تشکر،يلدا -

 ! شد تقويت فارسيش زود چه! خدا بر پناه
 ! گرفتمي سراغتو االن اتفاقاً -

 :نشستم روش و رفتم نامرتبم تخت طرف به دست به گوشي. پريد باال ابروهام از يکي
  جدا؟ -

 حرف با تصورم، برخالف ولي گرفت؛ رو کالمم يطعنه يسنا مسلماً و آوردم جا به کشيده رو ايمکلمه تک سوال
 ! شدم کنف من يسنا بعدي

 ! نزدي؟ طفلک پارساي به سر يه وقت همه اين چرا ميگه! جدي بله -
  طوره؟چه حالش يعني افتاد؛ تکاپو به قلبم شدن، ضايع بر عالوه

 :داد نشون کالم قالب در رو خودش ذهنياتم
 ! خوبه؟ حالش -

 . شد کشيده آتيش به شنيدنش از بعد قلبم که بود صدادار قدراون يسنا پوزخند
 ! عجب نداري؟ خبر پارسا حال از تو يعني -
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 پوزخند با داشت و بود نشسته رومروبه يسنا انگار! شد بيان طوالني بسي «عجب» لغت! اساسي کرد مثل به مقابله
 کاري من البته دادم؟مي جواب چي! نشست هامشقيقه روي شرم عرق و انداختم پايين رو سرم که کردمي نگاهم

 دوسه اين که شدم نااميد ديگه ولي دادم؛ انجامش صدبار حال به تا هم اون که! اومدنمي بر ازم گرفتن تماس جز
! ذارهمي پاسخبي رو هامتماس قصد از و شده مرخص بيمارستان از پارسا کردممي احساس. نگرفتم تماس روزه
 ! بگيرم رو منفيم افکار جلوي تونستمنمي ولي ست؛مسخره استداللم دونممي

 در تماس قطعِ بوقِ زدنِ فرياد از گوشي که اومدم خودم به وقتي فقط. گفت يچ يسنا و گذشت قدرچه دونمنمي
 ! بود خودکشي حال

 و پارسا به نسبت منفيش نظر و مامانم طرفي از. تخت تشک روي کردم رها و کشيدم کنار گوشم کنار از رو گوشي
 بدون نبايد که گفتمي منطقم. بود انداخته هم جون به احساسم با رو منطقم پارسا، از روز ده اين خبريبي طرفي از

 مامانت! بده گوش قلبت نداي به که کفش يه تو بود کرده رو پاش احساسم ولي بدم؛ انجام کاري مامان ياجازه
 ! نميده رضايت نظرته تو که چيزي اون به وقتهيچ

 ! ميشه پيروز احساس کدوم ببينم بودم منتظر که سردرگمي منِ و
*** 
 مهال

 امروز که شانسي از! زياده هاپله قدرچه. گرفت نفسم. شنيدممي سر پشت از رو سريعش و سراسيمه هايقدم صداي
 هايپاشنه همه از بدتر. آموزشگاه طوالني پلکان از استفاده از بودم ناگزير من و بود خراب آسانسور بود، شد نصيبم

 صدام بلند صداي با. برم پيش سقوط مرز تا و بدم دست از رو تعادلم بار چند بود شده باعث که بود هامچکمه بلند
 که کردممي فرار قاتل دست از انگار. کردممي طي رَه مقصد طرف به همچنان صدا، صاحب به توجهبي من ولي زد؛
 . رفتممي پايين پارکينگ سمت به يکي دوتا رو هاپله عجله با

 به ناگهان که دراومدم پرواز به اتومبيلم طرف به پريده، قفس از مرغ مثل من و رسيد آخر به هاپله صف باالخره
 و کردمي پمپاژ خون ترسريع ترس از قلبم. بشم پرت زمين روي که بود نزديک و شدم کشيده پشت از شدت
 . نميشم خالص دستش از چرا! خواد؟مي جونم از چي بشر اين! خدايا. شد ترنامنظم هامنفس
 رو هاشدست و گرفت شم*غو*آ در پشت از که داد دست بهم زماني بعدي شوک و بشه منظم نفسم که نداد اجازه
 !زد گره محکم کمرم دور

 :گفت خماري صداي با و کرد خم گوشم کنار رو سرش. افتاد لرزه به بدنم و شد درشت هامچشم
 ! من؟ تيزپاي غزال کجا -

 . سوزوندمي رو گردنم پوست و گوش الله هاش،نفس داغ هرم هم، مقنعه کرپ يپارچه مثل مانعي وجود با حتي
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 برسه راه از يکي که کردممي خدا خدا طرفي از. بود افتاده جونم به خوره مثل شدن نماانگشت و آبروييبي از ترس
 شنبه پنج امروز. بود شده حاکم جسمم و روح به بدجور نااميدي اما بدم؛ نجات رو خودم طريق اين از بتونم من و

 جلسه آخردر يلحظه تا که نفراتي آخرين و بود گذاشته دبيران بنديجمع يجلسه( آموزشگاه مدير) کياني و بود
 نداشت دليلي مسلماً و بود فروخته تازگي به رو اتومبيلش کياني طرفي از. بوديم کياني و بهنام و من داشتن، حضور

 کس بهنام و من جز به واقع در. بود شده خارج آموزشگاه از االن تا شکبي البته و! بياد پارکينگ يطبقه به که
 اين و! اومدنمي ساختمون نظافت براي خدماتي دفتر از ديگه دوساعت حداقل و نداشت وجود ساختمون در ايديگه
 ! فاجعه عمق يعني زدهوحشت و تنها منِ براي

 پيش دوباره تاريکم يگذشته هايصحنه. بود گرفته خود به فلجنيمه حالت ترس از بدنم و کردممي سرما احساس
 و عصبي حاالت دوباره نکنم فرار مهلکه اين از ديگه دقيقه چند تا اگه دونستممي. بودن کرده علم قد روم

 رو مشده چفت هايلب! تقال جز داشت شباهت چيز هر به که کردم تقال کمي رهايي براي. ميشه شروع هيستريکم
 :کردم زمزمه ملتمس و دادم فاصله هم از سختي به
 ! کن ولم -

 فلزي درِ کنار موقع چه و کشيد کنار پله راه جلوي از خودش با رو من طورچه نفهميدم که بودم شده شوکه قدراين
 ديوار به شدت با کمرم که اومدم خودم به موقعي! داد؟ تکيه رو بدنم ديوار به پارکينگ، داخل هايانباري از يکي

 . شد خفه گلو در دهانم، روي دستش فشار يوسيله به آخم صداي و شد کوبيده سيماني
 رد نگاهش با و زد زارم حال به پوزخندي. جوشيدمي بيرون به مترسيده چشمان يچشمه از مظلومانه هاماشک
 :گفت خمار صداي با و کرد نوازش رو مپريدهرنگ صورت آزادش دست پشت با. کرد دنبال مگونه روي رو اشک

 ! ميشي؟ اهلي و رام قدراين من مقابل در بينممي وقتي داره لذتي چه دونينمي! مهال -
 طورچه فطرت پست مردک اين! شد بلند سرم از دود و دراومد شده براق حالت به ترسيده حالت از چشمانم يکره

 مهالي جاي باکبي مهالي و بود برگشته ورق انگار! کنه؟ توهين من شخصيت به طوراين کنهمي جرئت
 رو سرم و برداشتم دستش کف از محکمي گاز و کردم مضحکش چهره به نگاهي نفرت با. بود گرفته رو زدهوحشت

 ! بشه ترپررنگ عملم ينتيجه تا کردم مايل کمي چپ به
 :غريد خشم با و کشيد بيرون هامدندان ميون از رو دستش که شد باخبر مرويه تغيير از هم اون انگار

 ! وحشي -
 خشمگين دوباره. پيچيد مجروحش دست دور و آورد بيرون رو بود کتش جيبش توي هميشه که سفيدي دستمال
 :گفت تحقيرگونه و انداخت بهم کلي نگاهي

 ! نادون وحشي -
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 تا بود تلنگر يه بهنام توهين انگار. بده راه دلم به ترس دوباره نتونست هم خشنش و آميزتوهين لحن حتي ولي
 دوباره بهنام خود دوسال از بعد که ايبازي! منم بازي اين پيروز. بترسم ازش نبايد من. برگردونه بهم رو شجاعتم
 . باشم بازنده خوامنمي عنوانهيچ به من و کرده شروعش

 ترسريع که بود زده حدس رو حرکتم اون، انگار ولي بگيره؛ فاصله تا بزنم ضربه زانوش به که کردم سعي لگد با
 هايکفش با پيچيدم،مي خود به درد از من که زماني و کرد وارد شکمم به محکمينيمه مشت و شد کار به دست

 هر کردممي احساس و بود تصور حد از بيش پام يپاشنه درد. ايستاد چرميم هايچکمه روي سنگينش شکنيخ
 . بره فرو پام کف توي هام،چکمه باريک هايپاشنه که داره امکان لحظه

 :ناليدم ناتواني و عجز با
 ! بهنام -

 :کرد آرومي ولي مستانه يخنده
  مهال؟ يادته کردي؟مي صدام جوريهمين پيشم دوسال يادته! بهنام جان -

 زير و شکست چپم پاي يچکمه يپاشنه کهجوري کرد، بيشتر رو پاش هايپنجه فشار آخرش، يجمله با زمانهم
 هُلش عقب به اندکم توان تمام با و کردم استفاده فرصت از هم من. ريخت همبه بهنام تعادل و شد خالي چپم پاي
 کهاين از قبل ولي کشيدم؛ راحتي نفس شد، برداشته پام روي از سنگينش و پيکرغول هايکفش فشار وقتي. دادم

 پشت از اولش، پرستيژ همون در هم باز بهنام کنم، فرار دستش از و بگيرم فاصله ديوار از متر يه حتي کنم فرصت
 . داشت نگهم محکم شش*غو*آ در

 :گفتم بلندتر و زدم چنگ هاشدست به وحشت با که کرد حرکت پايين به کمرم دور از وارنوازش هاشدست
 ! کن ولم -

 :شنيدم گوشم کنار از رو نحسش صداي دوباره
 ! توئه بودن جنبهبي و عرضگيبي تقصير شهمه و کرده محرومم ارث از پدرم دوساله -
 و دارخش صداي با و زدم صداداري پوزخند گستاخي با کشيدم،مي عذاب پاهام و شکم درد از هنوز که حالي در

 :گفتم حرص از آکنده
  عوضيت؟ خود بازيــوس هــ يا من عرضگيبي -

 :گفت و زد پوزخند متقابالً هم اون
 به نتونستم من و رسيدن موقع به من پدر و تو مادر که بودم بدشانس سال اون منتهي! بازمــوس هــ من آره -

 ! سوخته دهان و نخورده آش شدم! برسم دلم ــوس هــ
 :داد ادامه و کرد ترسناک و هشدارگونه رو صداش
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 پيش، دوسال مثل که برممي آبروتو جوري جاهمين و امروز و کردم پيدات دوسال از بعد! داره فرق االن ولي -
 ! بپوشونه دخترشو رسوايي ديگه، شهر يه به مهاجرت با نخواد مادرت
 و بود کم صدا ميزان. کرد جلب رو هردومون توجه پله راه روي شخصي پرشتاب هايگام صداي لحظههمون

 . باشه نجات راه حکم تونستمي من براي هم همين ولي داره؛ وجود فاصله طبقه يه حداقل که بود مشخص
 شديگه دست با و گرفت رو دهانم جلوي دستش يه با و کرد خارج لرزونم هايدست زير از رو هاشدست بهنام
 پارکينگ يگوشه يبسته مدار دوربين به چشمم و شدم پرت زمين روي خفيفي جيغ با. داد هُل جلو به شديداً
 و کرد بلندم زمين روي از و کشيد رو تمدس! نياورد دوام زياد دلخوشي اين ولي گرفت؛ آروم دلم کمي و شد خشک
 :گفت خباثت با گوشم کنار و گرفت شم*غو*آ در پشت از قبلي پرستيژ تو دوباره

 ! نکن خوش بهش دلتو پس! دکوريه دوربين اون االن ست،شده حساب کارام يهمه من -
 . داشت رو مسينه شکافتن قصد ضرباتش با مترسيده قلب و بود شده کوتاه و منقطع هامنفسم

 به کشيد خودش با کشون کشون و داشت نگه دستش يه با رو مشدهچفت دهان و رو دارمرعشه بدن محکم بار اين
 . بود ديد از خارج کامالً بزرگ، و کوچک هايکارتن وجود و تاريکي خاطر به که پارکينگ، ينقطه ترينگوشه
 :زد صدا زنون نفسنفس که رسيد گوشم به بخشي نويد صداي لحظه همون

  توکلي؟ خانم -
 به بود، گرفته رو دهانم جلوي محکم خيلي بهنام ولي کنم؛ خودم متوجه رو کياني صدام با و بکشم جيغ کردم سعي

 ديوار تاريکي پشت بيشتر رو بدنم لحظه به لحظه. شدمي صدا خروج مانع بيشتر هم دستش دور پارچه که خصوص
 استفاده شعليه پاهام از مبادا تا زد پام ساق به محکمي يضربه کفشش يگوشه با و کشيد هاکارتن از شده ساخته

 . بستم رو چشمانم و گرفتم گاز رو دهانم جلوي پارچه درد شدت از. کنم
 :گفت سوءظن و نگراني با که رسيد گوش به کياني صداي دوباره

  توکلي؟ خانم! بوديد گذاشته جا دفتر تو رو گوشيتون توکلي؟ خانم -
 :غريد لب زير و فشرد خودش به بيشتر رو بدنم بهنام

 ! لعنتي -
 حتي و رفتم پايين هاپله از عجله با طورچه من که ديد کياني. زدمي برق رضايت با توام دلگرمي حس از هامچشم

 دچار يقيناً سرنشين، بدون بهنام لوکس اتومبيل و من اتومبيل وجود حاال ولي اومد؛ سرم پشت هم بهنام که ديد
 . بود مشخص مشکوکش و پرظن صداي از اين و کرده ترديدش و شک
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 پهلوم به دقيقاً که کتانش شلوار جيب لرزش و بهنام گوشي يويبره خفيف العادهفوق صداي متوجه تا گذشت کمي
 کردن صدابي بابت فرستادم لعنت بهنام به و کيانيه طرف از تماس اين گفتمي بهم حسي يه. بشم بود چسبيده

 ! موبايلش زنگ
 :رسيد گوشم به خشم با بار اين کياني صداي دوباره

 ! لعنتي بده جواب -
 حالتي همون تو و کشيد ترعقب قدم يه خودش با رو بدنم بهنام. رهايي براي تالش و کردن تقال به کردم شروع

 به بود گرفته رو دهانم جلوي که دستي با رو سرم. داد تکيه يخچال کارتون کنار ديوار به بود، داشته نگه رو من که
 :گفت گوشم کنار نفرت با و کشيد عقب

 ! ميارم دخلتو جاهمين دربياد جيکت اگه -
 شده لرزه دچار و ثباتبي ترس، از حاال که بهنام صداي خاطر به مخصوصاً شد،مي بيشتر لحظه هر شجاعتم حس

 ! بود
 تهديدش ديد که بهنام. داشتم خودم کردن رها در سعي همچنان هم من و شد تکرار بار چند موبايل يويبره

 به جونمبي دست با که هاييضربه و حرکت جلوي و کنه خامم مهربوني لحن با کرد سعي بار اين دراومده، ناکارآمد
 :بگيره رو زدممي دستش

 ! کنه گم جااين از گورشو مزاحم اين تا باش آروم عزيزم! مهال -
 :داد ادامه گوشم کنار خمار صدايي با
 ! عشقم آروم -
 «گفتن عشقم و عزيزم» چهارتا با که احمقم کرده فکر! آشغال مردک. داد دست بهم تهوع حالت شمسخره لحن از

 ! بخورم؟ رو فريبش
 باز گفتارم راه بلکه تا کردممي فرو دستش توي رو هامدندان دوباره وگرنه بود دستش محافظ دستمال که حيف
 ! بشه
 قلب اميد نور و شدمي دورتر لحظه به لحظه هاشقدم صداي که بود شده نااميد ثمربي زدن زنگ از کياني انگار
 .سوتر کم لحظه به لحظه من،

 :داد نشون تمسخرش از سرشار صداي توي رو خباثتش دوباره و کشيد راحتي نفس بهنام
 !عزيزم تو و موندم من حاال -

 متوجه که بهنام. کردمي تشديد رو نفسم تنگي هم دهانم جلوي دست و بودم افتاده زدن نفس نفس به دوباره
 :ريخت زارم حال به رو کالمش زهر و خنديد ريز بود، شده خودباختگيم و نااميدي
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 مهر و نکنه نگاه صورتت توي احدي هيچ که کنممي کاري! کشممي رو لحظه اين انتظار که تمومه دوسال -
 ! بشه حک پيشونيت روي ابد تا آبروييبي

 :داشت نگه گوشم مماس رو هاشلب و برد باال رو کالمش انگيزيهراس درجه
 ! کنه آلوده رو هوا رسواييت گند هم باز کني، مهاجرت هم ديگه يسياره يه به حتي که جوري -

. رفتمي سياهي هامچشم و بود شده ترتنگ هامنفس. کرد خيس رو صورتم بار چندمين براي هاماشک و لرزيدممي
 کياني خطر که بود منتظر و بود کرده کمتر دهانم روي رو دستش فشار بود، شده راحت کياني از خيالش که بهنام
 . کنه اجرا رو شومش نيت بعد و بشه برطرف کامالً

. رفتمي رژه هامچشم جلوي امروز به تا گذشته از که بود رسيده عمرم آخر انگار و بودم دادن جون حال در ترس از
 اياسطوره. داد بيشتري شدت هاماشک به مرحومم، پدر يپرجذبه حال درعين و مهربون تصوير روي ذهنم توقف

 رو مرگش از قبل لحظات. شد آرزوهام و روح مرگ باعث مرگش که قهرماني. بود من دنياي و دين نوجواني در که
 دوازده من سرشتپاک پدر! ما به رو مامان و سپرد مامان به رو مهناز و من که روزي. کنمنمي فراموش وقتهيچ
 سري با تونممي طورچه من و. شد سپرده خاک سرد دستان به مطهرش و پاک جسم و رفت دنيا از پيش سال

 واي بگيرم؟ باال رو سرم دوباره آبروييبي با تونممي طورچه! بايستم؟ پدرم مقابل جسمم و قلب رسواييِ و افتاده
 شهره و نماانگشت رو،سيه من واسطهبه که مظلومم خواهر. ميشه نصيبش من از که ننگي و مادرم! مادرم! خدا

 ! واي! واي! واي. ميشه
 از نافرماني خاطر به کشوند، انزوا به رو اعتقاداتم پيش دوسال که ي ميل خاطر به کردم غلط! کردم غلط! خدايا
! بشه خم من خاطر به دوباره مادرم کمر نذار! بشم حيثيتبي نذار! خدايا! امّاره نفس از پيروي خاطر به وجدانم، نداي
 ! نذار! بشه خراب گناهکار من خاطربه مظلومم و پاک خواهر يآينده نذار

 به قلبم. کردمي صدبرابر رو ترسم کشيد،مي که عميقي هاينفس با عمداً بهنام و نداشت ثمري ذهنيم هايالتماس
 که عاقبتي! بود گناهان بابت دادن پس حساب وقت! دراومد صدا به مغزم ناقوس و رسيد خودش حالت پرکارترين

 ! بس و بودم خودم مسببش
 يمايه که نباشه مهاليي ديگه فاجعه، اين از بعد که خوردم قسم پس. نميارم تاب رو رسوايي اين که دونستممي

 قسم! کنم حذف روزگار يصحنه از رو خودم خودم، هايدست با که خوردم قسم. بشه شخانواده آبروييبي و شرم
 . کنم تضمين رو مخانواده آرامش ازاش در و بخرم جون به رو خودکشي از ناشي عذاب که خوردم
 زماني به و کرد نافرماني ذهنم ولي آوردم؛ خاطر به رو عزيزانم يچهره بار، آخرين براي و بستم درد با رو هامچشم

 ! آوردمشمي خاطر به باره اولين براي انگار که جوري. بود شده ذخيره ذهنم بخش ناپيداترين در که کشيد پر
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 در رو لرزونش دخترک که خون غرق و چادرپوش زني خلوت، هايخيابون و باروني شهر پاييزي، سرد هواي
 رحميبي از آسمون دل. کردمي طلب شهر مرطوب هواي از رو عمرش آخر هاينفس و بود گرفته ش*غو*آ

 يخورده ترک آسفالت روي رو رنگي سرخ باريک جوي زن، گرم خون و بارون قطرات تلفيق و بود گرفته آدميان
 داشت سعي زخمي، و درد پر زن و زدمي صدا رو مادرش مظلومانه و کردمي گريه دخترک. بود کرده ايجاد خيابون

 رو دخترک پريشون و کوتاه موهاي الجونش هايدست با. کنه آروم رو شزدهشوک و ترسيده دخترک جونيشبي با
 :گفت لرزونش و خشک هايلب ميون از توانش آخرين با و کرد نوازش

 ...خودت مواظب! من مهالي -
 مادرش خون به غرق چادر به دخترک. کرد سقوط زمين کف به دخترک سر از دستش و موند ناتموم مادر يجمله
 :کشيد جيغ و گذاشت زن صدايبي قلب روي رو سرش. زد چنگ

 ! مامان -
 در تصوير اون دوباره سال،23 گذشت از بعد حاال ولي بود؛ سخت باورش. افتاد راستم چشم از اشک درشت يقطره

 هيستريک هايلرزش دچار کردم،مي تالش آوردنش ياد به براي که بار هر که تصويري. بست نقش خاطرم
 به برام دنيا قراره که االن درست که حکمتيه چه ولي. رسيدمي بست بن به آوردن خاطر به براي تالشم و شدممي
  حاال؟ چرا! خدايا! کنه؟ پيدا تحقق يادآوري اين برسه آخر

 پاکيت مواظب! من مهالي»: شدمي تکرار ذهنم در اکووار که بودم صدايي مات من ولي خنديد؛مي وقاحت با بهنام
 ! «باش

. شد مفلوکم روح و جسم حاکم و گشته الهام وجودم به فراطبيعي حس يه مثل. تابيد نااميدم قلب به اميد نور دوباره
 گفت، که آخي و بهنام هايدست شدن شل و زدم ضربه عقب به محکم چکمه با بود، بعيد من از که نيرويي با

 حالي در بهنام ولي کردم؛ حرکت جلو سمت به سرعت با و نکردم تلف رو وقت! بوده کاري مضربه که کرد مطمئنم
 و پر هايکارتن و خورديم هاکارتن به هم با بهنام و من نتيجه در و برداشت خيز طرفم به زدمي فرياد خشم از که

 . شديم پرت هاکارتن روي هم با بهنام و من و افتادن زمين روي ديگري از بعد يکي بلندي نيمه صداي با خالي،
 رو ناسپاسم قلب کياني، خشمگين فرياد دفعه يک که نحس تقدير و بدشانسي همه اين از بميرم خواستممي ديگه

 در زدن کتک و فحاشي صداي و شد برداشته روم از بهنام هيکل سنگيني که نگذشت چيزي! واداشت توبه به
 ! شد منعکس پارکينگ وسيع فضاي

 ضربات با و بود انداخته زمين روي رو بهنام کياني. شدم خيره بهنام و کياني به وحشت با و شدم بلند جام از فوراً
 با و بودم گرفته دهانم جلوي رو هامدست. پيچيدمي خودش به درد از که بهنامي و زدمي بهنام کمر به پاش، محکم
 عميقاً و داشتم خرسندي احساس بهنام دست از رهايي خاطر به که درسته. بودم خيره روروبه يصحنه به ترس
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 طناب مثل بزنه، سرم پشت آينده در بود ممکن که هاييحرف و کياني قضاوت از ترس ولي بودم؛ خداوند شاکر
 . بستمي رو نفسم راه و بود شده آويخته گردنم دور به محکمي

 شکم به شکنشيخ هايکفش با و بود شده بلند جاش از بهنام. آورد خود به رو من کياني دلخراش فرياد صداي
 و رسوند حداکثر به رو نامردي بهنام. کردمي ناله و بود خم زانوهاش روي درد از کياني. بود زده ضربه کياني
 به زخمي صورت و سر با و شمرد غنيمت رو فرصت سپس. زد کياني شکم به قبل به نسبت تريمحکم يضربه
 :غريد عصبانيت با و کرد نثارم وحشتناکي نگاه شد،مي رد من کنار از که وقتي و دويد اتومبيلش سمت

 ! مهال بمون منتظرم -
 مسلط خودم به کردم سعي. بود افتاده زانو به زمين روي درد از که بود کياني سمت به من مبهوت نگاه سوي ولي
 مشخص. کردمي آب رو سنگ دل برانگيزش ترحم هايناله صداي. رفتم کياني سمت به لرزون هايقدم با. بشم
 هايکفش اون ضربه البته. درآورده عجز به رو کياني طورياين که بوده شديد العادهفوق بهنام لگد يضربه که بود

 ! نداشت اين از بهتر اينتيجه ثقيل، و محکم
 رو بازوش زير. کشيدم خجالت ترديدم از داده نجاتم کياني کهاين يادآوري با ولي تصميمم؛ اجراي براي بودم مردد

 غليظ خون قطره چند و سرفه به کرد شروع و ايستاد پاهاش روي سستي با کياني. کردم بلندش سختي به و گرفتم
 رو وزنش و انداختم گردنم دور رو دستش فوراً و کردم وحشت. ريخت پارکينگ زمين روي و شد خارج دهانش از

 يپاشنه. کردم همراه خودم با رو کياني تنومند نسبتاً هيکل و رفتممي راه سختي به. انداختم جونمبي بدن روي
 ريختمي صورتم و سر از عرق. لنگيدممي عمالً قدم هر با و بود شده علت بر مزيد هم، چپم پاي چکمه يشکسته

 باز رو در قفل سختي، و رياضت هزار با و رسيدم اتومبيل به باالخره. شدمي شديدتر قدم هر با کياني هايناله و
 از و نشستم فرمون پشت فوراً. درآوردم درازکش حالت به خودرو عقب صندلي روي رو کياني پردرد جسم و کردم

 . شدم خارج پارکينگ
 *** 
 حسام

 ندوني متنفري؟ چي از و مياد خوشت چي از خواي؟مي زندگي از چي دقيقاً ندوني کهاين. بديه حس واقعاً سردرگمي
. نشه دستگيرت تقدير مصلحت از چيزي هم باز کني، چهارتا دوتا دو قدرچه هر و هستن؟ کيا دشمنانت و دوستان

 از عاري برام رو آينده و ميده جلوه هميشه از ثمرتربي رو گذشته که حسي. منه خراب حال وصف االن که حسي
 . کنهمي بينيپيش اميد هرگونه

 که برنجي ظرف. انداختم درونش پرخروش و جوشان آب به نگاهي و برداشتم رو تفلون يقابلمه درِ و کشيدم آهي
 . کشيدم باال رو گاز يشعله و کردم خالي حرارت روي آب داخل رو بودم کرده خيس پيش ساعتي از
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 چيدمان براي ناجوري يوصله سالن، يگوشه پارسا چوبي تخت. انداختم پذيرايي سالن به نگاهي آشپزخونه داخل از
 و باشم مراقبش ترراحت هم تا کردم خارج خواب اتاق از رو تختش بود، کرده تصادف که وقتي از ولي بود؛ پذيرايي

 . کنه طي رو کمتري راه رفتن حمام و دستشويي براي هم
 دلم و ميده آزارش چيزي که دونستممي. بود ناکجاآباد غرق و بود داده تکيه تختش تاج به رو سرش پارسا
 حالش از ايذره شدنمي خواست،نمي خودش که وقتي تا پارسا که حيف ولي ببينمش؛ شکلي اين که خواستنمي

 . شد باخبر
 رو درشتي نسبتاً پرتقال آخرسر و انداختم محتواياتش به کلي نگاهي. رفتم يخچال سراغ به و گرفتم پارسا از چشم
 گرفتن پوست به کردم شروع و نشستم دارپايه صندلي روي کانتر، ميز پشتِ پرتقال، شستن از بعد. کردم خارج ازش

 ذهن و نشست لبم روي تلخي لبخند حال همون در! چيني دارِگل ظرف تو چيدنشون و پرتقال هايپره جداکردن و
 بشقاب تا سه تو و کردمي پوست تميز و حوصله با رو هاميوه هميشه ليال. آورد خاطر به رو گذشته دوباره مخسته
 شامل رو کمتري يميوه مقدار هميشه خودش بشقاب که چند هر. آورددرمي ميوه ساالد صورت به و خوريميوه
 . بود پارسا و من سالمتي از مراقبت شدغدغه يهمه و شدمي
 و رفته ليال حاال. ندونست رو زندگيش ناب لحظات قدر که حسامي به فرستادم لعنت و کشيدم تريسوزناک آه

 . باشه مظلومش پسر و عصبي شوهر قوت شدن کم نگران که نيست کسي
 :کردم زمزمه لب زير و رفت باال لبم يگوشه

 ! ليال پسر -
 . باشم متنفر ازش تونمنمي هم باز طورچه دونمنمي اما نداشتم؛ نقشي اومدنش وجود به در من که پسري
 . نبوده بيش سرابي که بينممي چشم به حاال و بود من دلخوشي تمام پيش روز چند همين تا که پسري

! دارم رو پارسا حداقل که بود خوش دلم ولي دادم؛ دست از رو ارزشمندي گوهر چه فهميدم تازه ليال مرگ از بعد
 ! باطل خيال زهي ولي منه؛ خون و گوشت از که پارسايي

  باشم؟ دلخوش چيز چه به ديگه بگو، تو! خدايا
 که ايمعصومه به يا داد؟ ترجيح من به رو تو و گذاشت تنهام که لياليي به کرد؟ نامردي و نبود رفيق که ناصري به

  کدوم؟ به بسته؟ رو نفسم راه که گناهاني به يا! داره؟ دل به کينه ازم
 بروز چيزي ناصر چرا يا نفهميدم؟ چيزي سال25 اين کل چرا دونمنمي کهاين بديه؟ درد سردرگمي بودم گفتم
 ...کسي چه ديد که ليال! بود هوشيار که ليال بودم، مست من شب اون اگر! ليال حتي يا نداده،

 دونممي. ميده آزارم هم بهش کردن فکر حتي. بردم فرو کوتاهم موهاي داخل رو هامدست و گرفتم گاز رو لبم
 روشن وقتهيچ حقيقت و موندممي باقي قبل متجاوز همون همچنان ذهنم توي کاش اي ولي ست،احمقانه



 

 

69 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 تلخ واقعيات شدن روشن با بخوام که مونممي زنده ديگه سال چند نهايتاً من مگه ميگم، خودم با گاهي! شدنمي
 ترناتوان و نااميدتر که اينه از بيشتر بشم؟ گذشته از ترکسبي و تنهاتر که اينه از بيشتر بشکنم؟ اين از بيشتر زندگيم

  باشم؟ داشته رو وفابي دنياي اين ترک و مرگ آرزوي قبل برابر چندين که اينه از بيشتر بکشم؟ نفس فقط قبل از
 براق و تيره سنگ درون مچهره مات تصوير. افتاد کانتر مشکي سنگ روي و شد رها چشمم يگوشه از اشکي قطره
 ساله45 فرد يه به شکسته، هم در مرد اين يچهره کجاي. کرد خوش جا لبم روي غليظي پوزخند. بود افتاده کانتر

. شد خالصه افسوس و حسرت توي زندگيش کل که مردي! نکرد زندگي عمرش تمام توي که مردي داره؟ شباهت
 ...نداره گذشته از ايثمره هيچ که مردي

 از خواستم که همين و برداشتم کانتر روي از رو بشقاب. شدم بلند صندلي روي از و کشيدم دست خيسم يگونه به
 سرِ رو بشقاب. شد منعکس خونه ساکت فضاي در آيفون زنگ صداي برم، پارسا سمت به و بشم خارج آشپزخونه

 محو حيرت با و انداختم نگاهي ورودي درِ کنار ديوار روي گرفته قرار آيفون به. رفتم در طرف به و گذاشتم جاش
 . شدم نمايشگرش يصفحه روي بسته نقش تصوير
 اين کرد؟مي کارچه جااين معصومه کوچيک دختر! شدنمي باورم! بود خودش انگار ولي کردم؛ نگاه تردقيق کمي
 ! دونهنمي که معلومه زدم، آرومي يضربه پيشونيم به دست با! دونه؟مي مادرش يعني تنها؟ هم اون روز، وقت
 تنها دختري که اومدنمي نظربه منطقي. کردم پيدا معصومه دختر به نسبت بدي نظر کوتاه يلحظه يه براي شايد

 حتي البته. غيرمنطقي تا بود مسخره بيشتر واقع در! عيادت و احوالپرسي براي شده حتي خواستگارش، يخونه بره
. کنهمي ناخوشايندتر رو وضعيت امر، اين و ندونه پارسا مورد در اومده پيش سانحه درمورد چيزي مهناز که ممکنه

 . کشيد رو مثبتي يآينده انتظار نميشه ببره، بويي دخترش کاريپنهان اين از معصومه اگه همه از بدتر
 هر. کنم باز رو در و بذارم کنار رو ترديدم شد باعث «بابا؟ کيه »پرسيدمي که پارسا صداي و آيفون يدوباره زنگ
 اين دليلش شايد. ببينه رو پارسا و بياد خواستمي دلم چرا دونمنمي ولي بره؛ تا کنم معطلش قدراون تونستممي چند
 خواستگاري قبلِ که حاليه در اين. بود نگرفته دختر اين از هم سراغي ترينکوچک حتي روز چند اين پارسا که بود
 . ببينم هاشچشم توي رو عالقه تونستممي راحتي به

 دختر اين و خودش بين يآينده تکليف و بشه رنگيک دلش با هميشه براي بار يه تا بود بهتر هم پارسا براي شايد
 ! بده رضايت معصومه اگر البته! کنه مشخص رو

 :شنيدم رو پارسا صداي دوباره
  بابا؟ بود کي -

 :گفتم خونسرد حال همون در و رفتم آشپزخونه سمت به و برگشتم
 ! مهناز -
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 دليل يه به شد تبديل پارسا، زدهحيرت و مبهوت يقيافه. نشد ديدنم چشم يگوشه از مانع ظاهريم خونسردي اما
 . شرايط شدن روشن واسه ديگه
*** 

 قبل سال22
 معصومه

 طول. افتادم راه خروج درِ سمت به و برداشتم رو دستيم کيف فاطمه، با خداحافظي از بعد و کردم سرم رو چادرم
 طول مسافت کل بايد کارگاه از خروج براي بود، سالن ته تقريباً من کار جاي که جايياون از و بود زياد کارگاه سالنِ
 اين توي نبايد که دونستممي. کنم عبور زيادي کارگران ديد از که شدمي سبب همين و کردممي طي رو سالن
 مواجه کارکنان از کثيري يعده پرمنظور و کثيف حتي يا بارسرزنش نگاه با وگرنه کنم؛ بلند سر عنوانهيچ به مسير
 و آزاردهنده هاينگاه فشار زيرِ پرشتاب، و درپيپي هايقدم با و زيرسربه هربار خاطر، همين به. ميشم

 مغازه و کارگاه بين واصل خط که کوتاهي راهروي به ورود با باالخره و شدممي خارج کارگاه درِ از کننده،قضاوت
 ساعت يه من که تفاوت اين با منتهي بود، ديگه روزهاي يهمه مثل هم امروز. بکشم راحتي نفس تونستممي بود،
 مجلسي لباس سفارش براي خواستمي ديوارمون، به ديوار يهمسايه خانم طلعت آخه. بودم گرفته مرخصي رو آخر
 مرخصي ساعتي يه رو امروز من خاطر همين به. بزنه سر ايديگه ساعت تونهنمي که بود گفته و بياد مونخونه به

 دارن سوء نگاه بهش همه که ايمطلقه زن يه زندگي هرحال به. برسم هم خانم طلعت کار به بتونم تا بودم گرفته
 ! مشتريه يه خودش هم مشتري يه معروف قول به و سخته

 از زودتر ربع يه روز هر تا داد اجازه شد، ناراحتيم و بودن معذب متوجه وقتي! بده عزت با عمر رسولي حاجي به خدا
 مياد پيش برام که هاييمزاحمت کار، از بعد دادنمي اجازه که بودم ممنونش من و کنم ترک رو کارگاه کارکنان باقي

 . بشه قبل از زيادتر
 و کردم تموم رو کارم هميشگي موعد از زودتر مرخصيم، ساعت يه خاطر به کذايي ربع يه اون بر عالوه امروز اما

 عياش و بددهن العادهفوق که کارگرها از يکي که بودم رسيده کارگاه خروجي درِ به ديگه تقريباً. شدم رفتن عازم
 :گفت تمسخرآميزي لحن و بلند صداي با بود
 ! دهيسرويس واسه داري عجله قدرچه! خانوما خانم آروم -

 از شد مچاله دلم و چسبيد زمين به پاهام. پيچيد سالن وسيع فضاي در زنان، و مردان يقهقهه يآزاردهنده صداي
 طالق با که کردم لعنت رو حسام بار هزارمين براي. فشردم دست در رو کيفم بلند بند خشم از و حقارت همه اين
 . بود نذاشته برام شهرکوچيک اين تو آبرو سريعش، کردن فراش تجديدِ و توضيحبي
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 که چيه من ـناه گـ! خدايا. شد سرازير راستم چشم يگوشه از سمجي اشک قطره و بستم درد با رو هامچشم
 عالم از نکرده ـناه گـ بابت بايد چرا نميشه؟ تموم زجر و پردرد زندگي اين چرا بدبختيه؟ و حقارت همه اين تاوانش

 و دليسنگ تاوان چرا ميدي؟ عذابم چرا پس ندارم، تقصيري من دونيمي که تو خدايا بشنوم؟ تهمت آدم و
 افترا آتش تو بايد شهر اين ظاهربين و بددل مردم دست از ساله سه چرا بدم؟ پس بايد من رو حسام وفاييبي

  بسوزم؟
 و همه داره، شهرت «لجن مسعود» به که بددهن موجود همين تا گرفته عالف و معتاد از که رسيده جايي به کارم
 يه چشم به همه که دادم انجام کبيره ـناه گـ انگار! منم شهر يمطلقه زن تنها انگار که کننمي نگاهم جوري همه
. کشهمي صليب به رو زخميم قلب شون،ناجوانمردانه و انصاف از دور به هايحرف و کننمي نگاهم نجس فرد

 از قدراون و داده طالقم عقد دوران همون در بودنم، فاسد و ناپاکي خاطربه حسام که اينه هم شونهمه اعتقاد
 ! گرفته زن دوباره نکشيده هفته يه به که بوده شده ذله دستم

! غيرتبي نامرد! حسام کنه لعنتت خدا. کرد خيس رو صورتم تمام هاماشک و زدم هق خودم تلخ سرنوشت به
 مخانواده اعتبار و آبرو به حراج چوب تونستي طورچه بشوني؟ سياه خاک به رو زندگيم جورياين تونستي طورچه

 کوفتيت؟ فراش تجديدِ دنبال بري خرم و خوش و کني ولم ناپاک هايچشم همه اين ميون تونستي طورچه بزني؟
  خبر؟بي خدا از اي تونستي طورچه
 وقتهيچ که بدوني کاش! گذرمنمي ازت که بدوني کاش چي؟ يعني کشيدن حقارت درد که بدوني کاش! حسام آخ
 ازت رو مزجرکشيده دل تاوان خدا، حداقل که اميدوارم خدا، به سپردمت! بخشمتنمي کشيدم که حقارتي خاطر به

 ! بگيره
 فاطمه. بود زندگي در من آرامش تنها روزها اين که گرمي ش*غو*آ به شدم کشيده و گرفت رو بازوم زير دستي
 . منحوسم اقبال و بخت به زدم زار و گذاشتم شسينه به سر من و بود گرفته بر در سخت رو نحيفم جسم

 ظرفيت زنان، کثيف ذهن و مردان کثيف نگاه. سوزوندمي رو قلبم حسابي رذل، مردم اين کريه هايخنده صداي
 اگر نيست کفر. نداشتم پستي همه اين با مقابله براي جوني ديگه من و بود کرده تکميل پيش وقت خيلي رو تحملم

 بيچارگي و مظلوميت تاوان و خوشبختي شده حسام مراميبي و وفاييبي تقاص که برده؟ ياد از رو من خدا که بگم
 ! پستي و حقارت شده من،

 بهتان بايد کي تا کي؟ تا ولي بده؛ دلداريم گوشم کنار مهرش از آکنده هايزمزمه با و کنه آرومم داشت سعي فاطمه
 دل بابت خدا که! افتنمي پام به شرمندگي از شونهمه روز يه که! ميشه؟ درست روزي که نزنم دم و بشنوم

 خدا چرا نيفتاده؟ اتفاقي هيچ لعنتي سال سه اين توي چرا پس! گيرهمي پس تقاص ازشون مظلومم يشکسته
 و مواخذه مظلوم، من آبروي دارکردنلکه بابت هاآشغال اين از کدومهيچ چرا بده؟ نشونم رو عدالتش خوادنمي



 

 

72 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 بيفتم؟ خواري و فالکت به طوراين عاجز من و برسه زندگيش به خوشي با نامرد حسام بايد چرا نشدن؟ مجازات
 ! چرا؟

 مردم اين شيطاني هايخنده تا شد سبب انداخت، طنين کارگاه شلوغ فضاي در که خشمگيني و بلند فرياد صداي
 . کنه پيدا خاتمه فرومايه

 ! خبره؟ چه جااين -
 و شکست هم در قبل از بيشتر خاطرمآزرده روح. ريختممي اشک فاطمه ش*غو*آ در همچنان و نکردم بلند سر

 رو هوام نوعي به و بود خوب باهام همکاران بين فاطمه فقط و فقط کارگاه اين توي. شد ترخميده مخميده کمر
 طرفي از. کنه بند کاري به کارگاه توي هم رو من دست تونست و کرد وساطت که بود فاطمه خود واقع در. داشت
 شريفي رسولي،انسان حاجي يعني مغازه و کارگاه صاحب قضا از و داد نشونم رو خوشش روي کمي باالخره شانس

 حقم در که لطفي بابت هميشه. کرد استخدامم کارگاهش در بود، پيچيده درموردم که شايعاتي به توجهبي و بود
 حق در بزرگواريش از رسولي حاجي تا برسم کارم به صدا و سربي کردممي سعي هميشه و بودم مديونش بود کرده
 و خوار رسولي حاجي جلوي افتاده سري با که داشت نزاع سر من با قدر و قضا انگار امروز ولي نشه؛ پشيمون من

 . شدم ذليل
 هق صداي بار، يه ثانيه چند هر و دربرگرفت رو کارگاه فضاي عجيبي سکوت رسولي، حاجي خشمگين فرياد از بعد
 . کردمي مختل رو محض سکوت اين من مظلومانه هق

 :شنيدم رو رسولي حاجي هشداردهنده و گر توبيخ صداي
 و احد خداي به زدي؛ همبه رو کارگاه اين نظم ببينم ديگه بار يه فقط ديگه، بار يه(. لجن مسعود فاميل! )جاللي -

 مسعود که کنه زاري و گريه مخونه دم بياد زنت که کنهنمي فرقي برام هم ديگه! کنممي اخراجت که قسم واحد
 ! شده راه به سر و بود آخرش يدفعه
 :داد ادامه بيشتري جديت با سپس و کرد مکث کمي

 ! کن جمع حواستو پس! ميدم اخطار بهت که باريه آخرين اين -
 :گفت بود دلخور مثالً که شرياکارانه لحن و مظلوم صداي با بود، شده موش حاجي پيش انگار که لجن مسعود

 ...کار دونيمي کجا از شما حاجي -
 :گفت تحکم با و کنه تکميل رو حرفش لجن مسعود که نداد اجازه رسولي حاجي

 و گيريمي بازيمسخره به رو کار که نيست بارت اولين شناسمت؛مي خوب. خودته کار نظميبي اين که مطمئنم -
 ! بگه دروغ که کسي حال به واي و پرسممي کارکنان تک تک از اطمينان براي ولي! کنيمي درست همهمه
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 هاشم»! کيه دقيقاً حاجي حرف منظور که بگم تونستممي نديده و شد بيان تريمتفاوت لحن با حاجي آخر يجمله
 گلستان و گرمابه رفيق مشهوره، «خرچشم هاشم» به ناپاکش شديداً و درشت هايچشم خاطر به که «حياتي
 اين ولي تراشيد؛مي دليل حاجي براي الکي و گفتمي چيزي رفيقش، از طرفداري براي بار هر که بود لجن مسعود

 ! نزد جيک و بود کرده کيسه رو ماستش هم خرچشم هاشم حتي صريحش، و قاطع لحن و حاجي حرف با انگار بار
 :بگه ماليمت با حاجي تا گذشت ثانيه چند

 ! دخترم نکن گريه -
 :گفت فاطمه به خطاب بعد
 . بشه بهتر حالشون کمي بشينن، مغازه تو بيان کنيد، کمکشون لطفا! عطايي خانم -

. شديم خارج کارگاه سالن از و کرد همراه خودش با رو من حالبي و لرزون جسم و گفت چشمي لب زير فاطمه
 فرو هم در هاياخم با و بود نشسته شساده و فلزي ميز پشت داشت، رو مغازه حکم که کوچکي اتاق توي حاجي

 حاجي. نشستم ميزحاجي رويروبه صندلي روي و کرد کمکم فاطمه. کردمي فکر و بود انداخته زير به سر رفته
 . گرفت طرفم به رو کاغذي دستمال يجعبه ايپدرانه لبخند با و شد ممتوجه

 باالي که فاطمه به و کرد بلند رو سرش حاجي. کردم تشکر دارمخش صداي با و کشيدم بيرون جعبه از دستمالي
 حاجي. برگشت کارگاه طرف به و فشرد رو مشونه فاطمه. برسه کارش به و بره تونهمي که گفت بود ايستاده سرم
 من هايکردن فينفين به لحظه چند. بود مردد حرفي زدن براي انگار. انداخت زير به سر کالفه و کرد نگاهم کمي

 :سکوت شکستن به داد رضايت حاجي باالخره تا گذشت حاجي سکوت و
 که دونممي و آوردم ايمان صداقتت و پاکي به کني،مي کار جااين که نيمي و سال يه اين توي! دخترم ببين -

 . نداره حقيقت پيچيده درموردت که شايعاتي
 هنوز که تابيد دلم به اميدي نور حاجي، حرف همين با انگار. زد شکوفه هاملب روي محوي لبخند و شد گرم دلم

 . باشه رحمبي زندگي اين يادامه براي ايانگيزه تونهمي همين و هست حالم شامل خداوند توجه و لطف
 :گفت نهايتاً و کنه صاف رو صداش تا آورد جا به مصلحتي ايسرفه حاجي

 تونمنمي که ميشم شرمنده وجدانم پيش کشي،مي عذاب و کنيمي گريه طورياين بينممي وقتي که شاهده خدا -
 . کنم بهت کمکي

 من حال به دلش هم خيرخواه رسولي حاجي حتي. بست رو گلوم راه ايتازه بغض و انداختم زير شرم با رو سرم
 ! روزگار رحميبي از امان! سوزهمي بدبخت

 زندگي از گره هم ميشه، کمتر تو مشکالت هم که...بزنم حرف باهات مهمي يمسئله درمورد خواممي امروز ولي -
 !ميشه باز خدا بنده يه
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 حاجي مثبت شخصيت کهاين از داشتم وحشت راستش. شدم خيره حاجي دهان به ترس اندکي و کنجکاوي با
 ملحق روزگار نامردان يجرگه به لجن، مسعود همچون افرادي مثل هم حاجي و بشه خراب ذهنم در هم رسولي

 . بده ادامه رو حرفش تا کردم سکوت بود، کرده پيشه حقم در که اعتمادي و فداکاري احترام به حال اين با! بشه
*** 
 مهال
 :گفت متفکرانه و انداخت آزمايش نتايج به نگاهي دکتر

 رو تحرکتون و رفتن راه و کنيد خودداري سنگين غذاهاي خوردن از روز سه دو. نديديد جدي آسيب شکر رو خدا -
 . ميشيد خوب زودي به شاءاهللان. برسونيد حداقل به

 نگاهش نگرانم هايچشم با که مني به و آورد باال رو سرش دکتر. کرد تشکري لب زير و داد تکون سري کياني
 :گفت کردممي
  گيري؟مي کشتي خونه تو شما! محترم خانم -

 :پرسيدم گيجي با و شد گِرد هامچشم
  چيه؟ منظورتون کشتي؟ -

 :گفت وارطعنه و زد نيشخندي دکتر
 ! نشه بيمارستان راهي يکيتون شوهري، و زن دعواي بعدِ بار هر باشه حواستون فقط هيچي، -

 و کج لبخند! کرد بيچاره من تنِ زور به و دوخت و بريد راحت چه. کردم نگاه دکتر به حيرت با و موند باز دهانم
 حرف به کياني و بودم موت به رو نگراني از من. کرد فلج کامل طور به رو متشنجم اعصاب کياني تمسخرآميز

 حرف اين هم حاال و بود شده وارد مفلوکم جسم به امروز که ايعاطفي و روحي فشار! خنديد؟مي دکتر يمزهبي
 . زدم گريه زير دفعه يه و شکست رو صبرم يشيشه انگار مسخره،

 به دکتر از زودتر انگار کياني. کرد شوک دچار هم رو مزهبي دکتر حتي بلکه کياني تنها نه ناگهانيم، موضع تغيير
 :اومد طرفم به سُست هاييقدم با و شد بلند بيمارستان تخت روي از سختي به. اومد خودش

  خوبه؟ حالتون توکلي؟ خانم -
 يرفته در زوار صندلي روي اضطراب از تموم ساعتِ چهار. زدم هق زاري با و گرفتم صورتم جلوي رو هامدست

 يک دکتر، يمسخره هايحرف از بعد و بود اومده هوش به کياني که حاال و بودم دادن جون حال در بيمارستان
 مخسته روح از بيرون به درپي،پي هاياشک صورتبه م،درمونده دل استرس و ترس و شد خراب شجاعتم سَد دفعه

 . کرد رسوخ
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 شکمش روي که دستش و بود ايستاده پاهاش روي سختي به. گرفتم باال سر زدهوحشت من و گفت آخي کياني
 روي رو دستش و گرفتم رو بازوش زير سريع و پريدم جا از زدههول. کشهمي زيادي درد که دادمي نشون بود،

 :گفتم و کردم دکتر به رو سريع. گذاشتم مشونه
 ! گيرممي ازتون رو نسخه و گردمبرمي االن بنويسيد، رو داروهاشون لطفاً -

 گرفت گاز رو لبش داشت، زيادي درد که کياني. داد تکون سري فقط و انداخت ما وضعيت به نگاهي حيرت با دکتر
 :گفت سختي به و
 . نباشيد نگران! توکلي خانم خوبم من -
 فشار با من ولي بزنه؛ پس رو دستم خواستمي کياني. بشينه تخت روي تا کردم کمک و بردمش تخت سمت به

 :گفتم آروم اعتراضش مقابل در و بکشه دراز کردم مجبورش ش،شونه روي دستم
 . بگيرم ويلچر براتون بايد بيايد، بيمارستان بيرونِ تا تونيدنمي طورياين -

 يه تونستم باالخره و شدم بيمارستان راهروي وارد سريع و نکردم بهش توجهي که داشت مخالفت قصد باز کياني
 با مرد پرستار يه من سرِ پشت و افتادم جلو ندادن، تحويل خودم به رو ويلچر که جايياون از. بيارم گير ويلچر

 شده جدا مجاورش هاياتاقک از بدرنگ آبي هايپرده يله بميل که شد اتاقکي وارد کرد،مي هدايتش که ويلچري
 . بود
 :گفتم پرستار به رو و کردم اشاره تخت به
 . بشينن ويلچر روي کنيد کمکشون لطفاً -

 در مطلبي يادداشت حال در که رفتم دکتر طرف به هم من. رفت تخت سمت به ويلچر با و داد تکون سري پرستار
 شرمنده لحني با و داد دستم به رو داروها ينسخه. کنه بلند رو سرش دکتر تا گذشت کمي. بود پزشکي کارتابل

 :گفت
 ! خانم خواممي عذر -
 احمقانه و اشتباه به دکتر که دونستممي. رفتم شدمي خارج اتاقک از که پرستار سر پشت و کردم نگاهش سردي به

. شوهري و زن نسبت االّ داريم باهم نسبتي هر کياني و من که بود فهميده صددرصد و برده پي حرفش بودنش
. دويدم بشه خالص کياني و ويلچر دست از زودتر خواستمي انگار که پرستار دنبال به و کردم تندتر رو هامقدم

 ويلچر نداره اجازه گفت پرستار! برخاست بيچاره منِ نهاد از آه و شد متوفق بيمارستان ورودي درِ دمِ ويلچر باالخره
 راهش تفاوتبي پرستار و سوخت کياني حال به دلم. ايستاد پاهاش روي رياضت با هم کياني و ببره اين از جلوتر رو
 بيمارستان اين رسيدگي ميزان چرا دونمنمي. رفتم کياني سمت به و کشيدم پوفي! رفت دست به ويلچر و گرفت رو

 انگار که جوري کردن،مي نگاه بيمار به اکراه با کارکنانش از بعضي و بود دولتي چون شايد بود؟ افتضاح قدراين
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 متاسفانه ولي کردن؛مي کار دلسوزانه و کاري باوجدان واقعاً هم هاشونبعضي گذشت، حق از شدنمي البته! طلبکارن
 تشکيل رو اکثريت که جامعه ضعيف و متوسط سطح براي! کشيدم آهي دوباره! بود بيشتر تعدادشون طلبکار گروه

 هايتخت اين از يکي روي درصدمون نود هم آخرش. کشيد بيشتري رسانيخدمات انتظار نميشه ميدن،
 ! کنيممي تسليم آفرين جان به جان دولتي، هايبيمارستان خاصيتِبي و غيراستاندارد

 کشيدن نفس ناي درد از کياني. انداختم دوشم روي رو سنگينش نسبتاً هيکل و گرفتم رو کياني بازوي زير دوباره
 انگار هم دختره اين»: ميگه ذهنش توي حتما که ندارم شک ولي کنه؛ اعتراضي نتونست همين براي و نداشت
 « !چسبهمي بهم هِي نمياد بدش

 دوباره مصيبت هزار با و بردم اتومبيلم تا لنگون لنگون رو بيچاره کيانيِ و زدم رنگيني پوزخند مابلهانه ذهنيات به
 که ترسيدممي من و بودم شده شديدتر کياني هايناله. درآوردمش درازکش حالت به ماشين عقب صندلي روي
 به رو ماشين و نشستم فرمون پشت حال اين با! کرده مرخصش خوديبي دکتر و باشه شده چيزيش واقعاً نکنه

 نگاه آينه به ناخودآگاه هم باز ولي ببينم؛ رو کياني تونستمنمي خودرو وسط يآينه از کهاين با. درآوردم حرکت
 رو پاهاش و بود خوابيده صندلي روي پشت به کياني. شدممي روروبه ماشين پشت شلوغ صحنه با بار هر و کردممي

 ولي مياد؛ شکمش به زيادي فشار طورياين دونستممي. بشه جا ماشين اتاقک توي تا بود کرده جمع شکمش توي
 . نبود ايديگه يچاره متاسفانه

 به خواستممي که زماني مثل دوباره نکنه که ترسيدممي. شد قطع کياني هايناله صداي و گذشت لحظه چند
 و کردم نگاه خودرو وسط يآينه به ترس با ناخودآگاه و کردم وحشت. باشه رفته هوش از برسونمش بيمارستان
 :زدم صدا پرهراس

  کياني؟ آقاي -
 :داد جواب جونبي کياني

  بله؟ -
 :پرسيدم و کشيدم ايآسوده نفس

  طرفه؟ کدوم منزلتون -
 هدايت مسير همون به رو ماشين هم من و داد رو آدرس آرومي به نداشت، کردن تعارف براي جوني انگار که کياني
 تا بود شده باعث موضوع همين و بود افتاده روزي چنين به من نجات خاطر به اون. بودم حالش نگران خيلي. کردم

 تو اومدنش، هوش به از بعد کياني ولي نيست؛ خاصي مشکل بود گفته دکتر کهاين با. بشم دچار وجدان عذاب به
 ديگه بيمارستان يه به سريعاً شد بد دوباره حالش اگه که بود حواسم مدام. خورد همبه حالش بار چند بيمارستان

 با من و پيچيد جلوم فرعي خيابون از ماشين يه طورچه نفهميدم که بود کياني وضعيت پرتِ حواسم قدراون. ببرمش
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 تکون بسته زبون ماشين من، ناگهاني توقف از! ترمز رو بزنم ناگهاني تونستم فقط شاکي، ماشين ممتد بوق شنيدن
 بهنام اگه»: زدم تشر خودم به ذهنم توي و گزيدم رو لبم. شد آوار سرم روي کياني بلند يناله و خورد شديدي

 «!صددرصد کُشيشمي تو نکُشتش،
 مستفيضم رکيکشون العادهفوق هايفحش با که سري يه. زدنمي بوق مداوم و وحشتناک سرم پشت هايماشين
 ! داده؟ گواهينامه من به بختينگون افسر کدوم بدونن که بودن کنجکاو ديگه سري يه و کردن
 به و شم مسلط خودم به کردم سعي. شدم کياني تنفس براي تازه هواي خيالبي و کشيدم باال رو کنارم يشيشه

 ! بدم پايان غيرتمندم هموطنان کنجکاوي و فحاشي
*** 

 قبل سال22
  معصومه

 از خواستممي من و خوادمي رو صالحم گفتمي حاجي. بود حاجي هايحرف و قبل ساعت نيم درگير مدام ذهنم
 قول به حاجي که فايده چه ولي بگيره؛ تصميم من زندگي صالح درمورد کسي خوامنمي که بزنم فرياد خشم

 ! داشتم نياز کوفتي کارگاه اون توي کار به بيچاره منِ و بود خدابيامرزم پدر جاي خودش
 :زد تشر ترشرويي با خانمطلعت. کشيد بيرونم خيال و فکر از خانمطلعت جيغ صداي

 ! حساسما مدل روي من دادي؟ گوش حرفام به اصالً معصومه؟ کجاست حواست -
 :گفتم سردي به و انداختم پايين رو سرم

 ! راحت هست،خيالتون حواسم -
 رو خياطي متر. کارم روي بذارم رو حواسم تمام کردم سعي. نگفت چيزي و کرد نازک چشمي پشت خانمطلعت
 چشمي. کردم يادداشت کاهيم دفتر تو رو متر روي از شده رؤيت ياندازه اطمينان، از بعد و گرفتم شسرشونه روي
 :گفتم و کرد چک رو شده يادداشت موارد

 . درنمياد جالبي چيز داديد نشون که طاليي گيپور اون از که بگم اينو فقط. خانمطلعت شد تموم -
 :گفت بود «شو خفه» معنيش که بدي لحن با خانم طلعت

 ! باشي داشته کاري شبقيه به خوادنمي! خانممعصومه بده انجام کارتو تو -
 :گفتم لب زير و دادم فشار هم روي حرص از رو هاملب
 ! درک به -

 :گفت خانمطلعت به خطاب که اومد مادرم شاد صداي
 . بخوريم هم با آوردم شيريني و چايي جون؟طلعت کجا! وا -
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. زدمي تير با رو خانمطلعت يسايه مادرم يادمه که جايي تا شيريني؟ و چايي جون؟طلعت! پريد باال تعجب از ابروم
  شده؟ صميمي قدراين که شده چي حاال

 . نيست خوشايند يهويي صميميتِ اين عاقبت که گفتمي بهم حسي يه. کردم نگاه خندونش يچهره به
 :زنکيخاله هايتعارف يجاده تو زد بود، سفيدش و دارگل چادر کردن سر حال در که خانمطلعت

 ! ديگه موقع يه شاءاهللان جونتوران -
 :کرد من به اياشاره و زد مسخره لبخند يه بعد
 ! بشم مزاحم خوامنمي اين از بيشتر دادم، زحمت جونمعصومه به کافي حد به امروز -

 :گفت عجله با و شگونه روي زد يکي نمايشي مادرم
 ! حرفيه؟ چه اين! بده مرگم خدا! وا -

 رفتني خانمطلعت که شد خبردار شستم ومن بود خودبي هايتعارف کردن بدل و رد حال در مادر و خانمطلعت
 به من که بود گرفته حرصم! نداشت بازيمسخره و خوردن تکون همه اين ساده کردنِ سر چادر يه وگرنه نيست،
 چترش خانمطلعت وقتاون شدم؛ دچار مصيبت يک و هزار به امروز و گرفتم مرخصي ساعت يه خانمطلعت خاطر

 بياي؟ کاريم ساعت از بعد مرديمي بموني خوايمي که تويي کشيدممي داد سرش کاش! کرد باز ما يخونه رو
 ! بود مشتري يه همسايگي، از ترواجب و بود همسايه که صدحيف حيف، ولي

 :زد صدام خانمطلعت که برم بود مشترک خواهرهام با که اتاقم به خواستممي و کردم جمع زمين روي از رو وسايلم
  ما؟ پيش نمياي چرا جون؟معصومه -

 :باشه عادي لحنم کردم سعي و برگشتم مکث با و کشيدم ايکالفه نفس
 ! مامان و شما باشين راحت که برم خواستم -

 :کرد اشاره کنارش به و خنديد مضحکي طرز به خانمطلعت
 ! نباش نگران راحتم من! جااين عزيزم بيا -

 رو وسايلم بدم؟ گوش دلم هايخواسته به شدمي مگه ولي! منم نيست راحت که اوني بکشم جيغ خواستممي
 چاي از قُلُپي خانمطلعت. نشستم خانمطلعت و مادر کنار مصنوعي لبخند يه با و ميلبي و گذاشتم اتاق يگوشه
 خيرگي از بدتر. دادمي آزارم نگاهش نوع! انداخت بهم عميقي نگاه حال همون در و نوشيد مادر رنگخوش
 طلعت و مادر بين صميمي يرابطه به نسبت بدم حس. بود مادر لب روي بسته نقش پررنگ لبخند خانم،طلعت
 «!بانو معصومه شدي بدبخت»: گفتمي ذهنم کورسوي از يکي و شد تشديد خانم

 :گفت مادرم به رو و زد پرتحسيني لبخند شد، تموم زدنش ديد که خانمطلعت
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 هم خوشگل، هم تخته به بزنم! ميشه ترکماالت با و ترخوشگل روز به روز جونمعصومه ماشااهلل هزار ماشااهلل -
 ! کامله کدبانوي يه اصالً! هنرمند هم محجوب،

 :گفت خنده با و زد کنارش چوبي کمد به ضربه چند دستش پشت با
 ! ماشااهلل! نزنم چشمش -

 نبود، خوب اصالً خانمطلعت زبون از تعاريف اين شنيدن. تپيد شديدتر من مضطرب قلب و شد ترعريض مادر لبخند
 زحمات از بود شده پخش من درمورد که شايعاتي نصف و بود محله هايزنکخاله يسردسته خانمطلعت! اصال

 رو شخانواده آبروي که فاسدي زن اون از طوراين که شده چي حاال. گرفتمي نشأت هاشغيبت و خانمطلعت
 ! کنه؟مي تعريف تاب و آب با برده

 « !باشه اشتباه فکرمه تو که چيزي اون خداکنه»: ناليدم دل تو و کردم بسته و باز مکث با رو هامچشم
 به رو پايانشبي هايکردن تعارف و مادر به توجهبي خانمطلعت ولي کرد؛ تعارف رو نخودچي شيريني ظرف مادر
 :گفت من
 ! بشي خوشبخت که بياري شوهرت واسه مُپُل تپل يبچه تا شش پنج بتوني شاءاهللان -

 و خانمطلعت زدم؛ قهقهه دلم در خوشبختي؟ شوهر؟ بچه؟ تا شش پنج بود؟ چي منظورش. خورد تکون هامشاخک
 ! خدا بر پناه خيرخواهي؟

 :گفت مادرم به رو و بزنم پا و دست مجهوالت توي بيشتر نذاشت خانمطلعت
  يادته؟ رو طوبي خواهرم جونتوران -

 :گفت هيجان با بود مادر تاييد منتظر فقط انگار که هم خانمطلعت و داد تکون سر سريع مادر
 ! کمه بگم ازش چي هر! آقا پارچه يه داره پسر يه -

 :داد ادامه بود مشخص کامالً بودنش مصنوعي که لحني با و گرفت خودش به محزوني حالت بعد
 ! زندگي از نياورد شانس که حيف ولي -

 :کرد همدردي ناراحت، مثالً و مشتاقانه هم مادرم
  چرا؟! براش بميرم -

 :گفت بلند صداي با بود گرفته انرژي مادر کالمِ اشتياق از که هم خانم طلعت
 ! دراومدن آب از کور اجاق شونهمه ولي حاال؛ تا گرفته زن تا سه! نميشه شبچه آخه -

 واسه خوادمي کشيجوجه ماشين يه نگو! ميره من صدقه قربون هِي خانم شده چي بگو پس. زدم بزرگي پوزخند
 ! گلش يخواهرزاده
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 چهره به خبيثي لبخند گرفتم رو منظورش بود فهميده که خانم طلعت و ساييدم هم روي خشم از رو هامدندون
 :گفت و انداخت درهمم

 ! باشه شده نوشته جونمعصومه با مخواهرزاده طالع شايد ديدي؟ چه رو خدا -
 مادرم که اومدم خودم به وقتي. رفت و کرد کم رو شرش خانم طلعت طورچه و کِي نديدم که بودم عصباني قدراين

 :گفت ذوق با و کوبيد همبه رو هاشدست
 ! شکرت خدايا -
 :گفتم غضب با و پريدم جام از خشم با
 ! نميشم خانمطلعت يخواهرزاده زنِ بميرمم من! مامان نکن خودبي فکر -

 :گفت خشن و داشت نگه داشتم رو اتاق از خروج قصد که مني و اومد طرفم به بود پر توپش حسابي انگار که مادر
 ! کنيمي بيجا تو -

 :گفتم گستاخي با و کردم ريز رو هامچشم
 ! کنممي بخواد دلم هرکاري من -
 .اومد فرود مگونه روي مادر سوزناک سيلي م،حنجره از کلمه آخرين خروج محض به
 ! کنيمي عمل سرخود کنيمي غلط تو -

 با بار هر مادر و بشه حفظ مادرم و من بين ساله سه اين داشتم سعي که حرمتي حتي نبود، مهم هيچي برام ديگه
 که بود وسط ايآينده پاي بار اين. بردمي پيش قتلگاه مرز تا رو حرمت اين شمستبدانه و دارنيش هايحرف

 اولين شدمي خانمطلعت يخواهرزاده سال، سه از بعد. بشه کشيده نابودي به مادر خودخواهي با تونستمي
 دست از آبروشبي دختر کردن دَک براي رو فرصت اين خواستنمي رقمههيچ مادر و طالق از بعد من خواستگار

 ! بده
 سه رو خبريمبي تاوان و دونستمنمي ازش هيچي که کردم عقد حسامي با مادر ديدصالح با بار يه! ذارمنمي من ولي
 نشونه سکوتش که نيستم پايي و دستبي يمعصومه اون من! کرده فرق اوضاع ديگه ولي ميدم؛ پس دارم که ساله

 ! ذارمنمي ديگه! نه! مادر هايزورگويي واسه ابزاري به شدمي تبديل و شدمي تعبير نجابت
 :گفتم بود شده سرخ خشم از که مادر صورت توي جديت با و گرفتم باال رو سرم

 واسه هم خودم پس! ميدم خودمو خرج دارم و مستقلم زن يه من! کنه کاري به مجبور منو تونهنمي کسهيچ -
 ! گيرممي تصميم خودم يآينده
 :شد بُراق مادر

 ! گرفته ياد چيز من واسه! خُبه خُبه -
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 :درآورد رو من زدن حرف اداي و داد تکون هوا توي رو هاشدست و کرد تمسخرآميز رو لحنش
 ! ميدم خودمو خرج -

 :گفت قاطعيت با و طرفم گرفت رو شاشاره انگشت
 اضافه حرف خواستگاريت اومدن وقتي و بنديمي دهنتو چاک هم حاال! نذار منت من سر پس! تهوظيفه که اون -

 ! زنينمي
 يپوسيده طناب با داشت انتظار يا بگيد؟ شما چي هر چشم بگم داشت انتظار واقعاً کرد؟مي فکر چي مادر

 دهان مسخره، وصلت اين گرفتن صورت با که کردمي فکر شايد يا ضاللت؟ چاه تو کنم پرت رو خودم اعتقاداتش،
  ميشه؟ بسته مردم گويياوه
 خاطر به دونستممي. ميشه شکسته هم در مادرم و من هايحرمت تمام بزنم خواممي که حرفي با که دونستممي
 همه اين تابِ بيشتر مسوخته قلب که کنم چکار ولي! بگيرم قرار مادر ابدي نفرين و لعن مورد شايد احتراميبي اين

 محدود بازنشستگي حقوق يه و قد نيم و قد دختر تا سه با تنها زن يه. داشت حق مادر شايد. نداشت رو خودخواهي
 ولي کنه؛ کمتر رو هاشدغدغه از کمي تونهمي بزرگش دختر ازدواج با کردمي فکر. خدابيامرزم پدر نمير بخور و

 و کنه حقارت و خواري احساس مادر که شد باعث بعدش، شايعات و رسوايي و حسام و من يغيرمنتظره طالق
! داشتم حق خدا به هم من ولي! بده دست از ناگهاني رو بود کرده حفظش سال همهاين که ايآبرومندانه زندگي
 اجازه بايستم خودم پاي روي کمي بودم تونسته که حاال. بود داده عذابم کافي حد به نامرديش و وفاييبي با حسام
 کردم آمرزش طلب حرفم اين خاطربه خدا از دل در و کشيدم عميقي نفس. بريزه هم به مآينده دوباره که دادمنمي

 :گفتم محکم نهايت در و
 ! رسهمي من به بابا بازنشستگي حقوق از بخشي که رفته يادتون انگار -

 :زدممي بايد رو حرفم ولي سوزوند؛ رو دلم مادر مبهوت و مات صورت. زدم رنگيني پوزخند
 براي برم و کنم اجاره خونه يه تونممي هم گرفتم حسام از که ايمهريه با! ندارم کردن کار براي ايوظيفه پس -

 . کنم زندگي بابا بازنشستگي حقوق با خودم
 :گفت لرزش با و پريد مادر رخ از رنگ

 ! گفتي؟ چي تو...تو -
 يه بگيرم جدا يخونه و برم اگه که دونستمي مادر. زد آتيش رو قلبم افتاد چشمش گوشه از که اشکي قطره

 ولي نبود؛ زياد بودم گرفته حسام از که ايمهريه. کرد جمعش نميشه رقمههيچ که مياد پيش جديد آبروريزي
 خبر مهريه وجود از خودم از غيربه کسي ولي بود؛ عجيب خيلي. کنم اجاره خونه باهاش بتونم که بود قدرياون

 رو پول مادر بودم مطمئن که بود اين هم دليلش. موند باقي محفوظ خودم پيش راز يه مثل موضوع اين و نداشت
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 وسايل خاطربه و بشه پيدا طماع مرد يه بلکه تا خرهمي برام زندگي غيرضروري وسايل سري يه ميره و گيرهمي ازم
 هر نکنه فکر مادر تا بگم رو مهريه موضوع که بود الزم انگار حاال ولي! کنه ازدواج باهام و بياد برقم، و پرزرق

 . کنه تحميل بهم تونهمي گرفت که تصميمي
 از. بود مشخص لرزونش هايلب و پريدهرنگ و مات يچهره از اين. بود گذاشته مادر روي رو تاثيرش هامحرف
 نگه رو مادر احترام کردممي سعي گرفتم عمر خدا از که سالي بيست اين توي. نداشتم کردن بلند سر روي شرم
 همه اين تنهايي که نبود مادرم حق من يشرمانهبي هايحرف. مساله بيست تالش به زدم پا پشت امروز و دارم
 غلط که بزنم زار و بزنم شسينه به سر خواستمي دلم. کرد بزرگ و کشيد دندون به رو پدربي يبچه تا سه سال
 ...تونستمنمي که افسوس ولي! کردم
 :زدم مادر يشکسته قلب به رو آخر تير لرزوني صداي با و گرفتم گاز رو زبونم

 ! کنممي عملي حرفمو باش مطمئن بزني، آشغالش يخواهرزاده و خانمطلعت از حرفي بخواي دوباره اگه -
 به شروع مشده چفت يچونه و گرفتن سر رو خودشون راه هاماشک. رو مادرم يخميده کمر نديدم و کردم پشت

 اتاقم به. دادم شرميبي با رو هاشمحبت و هامادرانه پاداش امروز. شکستم رو کسم همه دلِ امروز. کرد لرزيدن
 و لجن مسعود گذشت؛ هامچشم پيش از روز کل هايرويداد. گرفتم غل*ب غم زانوي تختم کنار و رسيدم
 و احمقش يخواهرزاده و خانمطلعت هاش،حرف و حاجي کارگاه، کارکنان زجرآور يقهقهه تحقيرآميزش، هايحرف

 ! مبيچاره مادر دلشکستگي
 ...بود نحسي روز چه امروز. کشيدم سوزناکي آه

 *** 
 مهناز
 تلو تلو مدام بودن لَخت جهت از که بودم مستي مثل. بود هدفبي و نااستوار هامقدم. نبودم خودم حال توي
 يه مثل دستي کنم، پيدا کشيدن عقب براي فرصتي کهاين از قبل و کردم اصابت بدني ديوار يه به محکم. خوردمي

 رو دختري دست که انداختم جووني پسر خشمگين صورت به نگاهي گيجي با. داد هُلم کنار به شدت با نجس شيء
 :غريد حرص با و داشت دست در
 ! کور يدختره! برو راه آدم مثل -

 :کشيد رو دستش و داد سر پرنازي يخنده بود، همراهش که دختري
 ! شوته کالً معلومه شقيافه از! کن ولش! عزيزم بريم -

 شونشده قفل هايدست به. شدن دور من از دختر دست در دست عاقبت و کرد نثارم پرخشم نگاهي دوباره پسر
. ندارن هم با شرعي و رسمي نسبت هيچ جوون، زوج اين که دونستممي خوب. اومد درد به قلبم و کردم نگاه
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 پاره طرف همه از که يخي جين شلوار و بود باز باالييش يدکمه سه که تنگي پيراهن و پسر غريب عجيب موهاي
 زن يه يچهره از نشوني هم دختر خيالبي و شده نقاشي يقيافه. باشه متاهل مرد يه به متعلق تونستنمي بود،

 هايگذشته به من، گرِکاوش ذهنِ ديدنشون با و نبود سختي کار بينشون يرابطه زدن حدس. نداشت متاهل
 ! بود کِي زديم قدم هم کنار در پارسا با که باري آخرين پرسيدم خودم از. کردمي سفر نزديک

 توي و رفتيم هم با که موقع همون! خواستگاري از قبل روز! آها»: کشيد فرياد هيجان با وجودم پرانرژيِ مهنازِ
 « !خورديم ايميوه بستني من اصرار به سرما
 با که افسوس ولي»: گرفت دست به رو افکارم عنان وجودم غمگين مهنازِ بار اين. نشست لبم روي تلخي لبخند
 «!کرد تلخ کامم به رو زيبا و پرخاطره روز اون شادي امروزش، حرف
 شد باعث که وزيد سردي باد. کردم نگاه شد ساطع شهر يزدهيخ هواي در دهانم از که بخاري به و کشيدم آهي
 . بِبَرَم فرو ايمقهوه کرم گردن شال پرزهاي اليالبه در بيشتر رو مسرمازده بيني

 و ممکن هايقضاوت تمام بخوام که کردمنمي فکر وقتهيچ! بودنَن احساسبي ياُسوه مردها که گفتن راست
 روي چشم عشقم، اثبات براي و پذيرفتم رو ريسک اين اما برم؛ پارسا ديدن به و بخرم جون به رو احتمالي خطرات

 ! شکست رو قلبم عاشقِ پرستوي پروازِ پَرِ سنگدالنه، طوراين پارسا وقتاون. بستم منفي احتماالت تمام
 من غرور امروز پارسا. انداخت چنگ گلوم به بزرگي بغض و شد تنگ نفسم پارسا، يرحمانهبي هايحرف يادآوري با
 هايتهمت با و برد سوال زير رو بينمون يگرفته شکل يعالقه و آشنايي مدت تمام. شکست پدرش جلوي رو
 ! من پاکي بر کشيد بُطالن خطِ شانصافانهبي

 تا نبودي؟ کسي با آرش قبلِ معلوم کجا از اصالً»: پيچيد گوشم در اکووار صداش و افتاد چشمم از اشکي قطره
 «!بودم؟ دوست نامي آرش يه با تو از قبل کنه اعتراف افتخار با شموردعالقه پسر به که ديدي دختريو کدوم حاال

. زد ناپاکي بهتانِ بهم علناً. هاشحرف در نهفته قساوت از شکست دلم و خورد سُر مگونه روي اشک يقطره دومين
 ش،موردعالقه مرد و خودش بين صداقت برقراري براي که ميشه پيدا احمقي دختر کدوم! گفتمي راست هم شايد
 ! کنه؟ تعريف نقص بدون رو شگذشته يهمه

 « !احمق! احمق! احمق»: کشيد نعره ذهنم توي و اومد خشم به وجودم مغموم مهنازِ
 و زرد صورت دوطرف در هم موازي و جوشيدن فروغمبي هايچشم از زمانهم اشک، يقطره چهارمين و سومين

 خودش تنها رو عشق کردمي فکر که لوحساده زودباورِ يه! بودم احمق من آره. دراومدن جريان به م،پريدهرنگ
 پنهان و پيدا هايراز تمام و بستم دل رفتارش و پارسا به ابلهانه که کردم فکر خودم پيش چي! بس و فهمهمي

 ! کردم ارزوني بهش نبات و نقل مثل رو، زندگيم
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 دادن؛مي تکون سر تاسف با بعضي و کردنمي بارم ناسزا هابعضي. خوردممي تنه همه از و رفتممي راه هدف بي
 و ابهام هايپرده و شدم بيدار غفلت خواب از حاال انگار که مني داشت؟ هم فرقي من پريشون حال به مگه ولي
 ! نداره ايفايده ديگه که افسوس اما. رفته کنار روم پيش از خبريبي
 سن اختالف باهم چهارسال بوديم، ترميهم باهم کهاين با که زني! بود نيايش با حق که فهميدم دير قدرچه

 دوست پارسا با وقتي. بود دانشگاه محيط در من دوست ترينصميمي و بهترين سني، تفاوت اين با ولي داشتيم؛
 تاييد رو کارم وجههيچ به نيايش بدشانسيم، يا شانسيخوش از! گفتم نيايش به بلکه م،خانواده به نه رو دلم راز شدم،
 بدم؛ خاتمه رو اشتباه بنيان از رابطه اين که کردمي گوشزد بهم مدام! کرد بحث باهام موضوع اين بابت کلي و نکرد
 آموزگاه توي هاساعت و «پيچوندم مي» اصطالح به رو مختلف هايکالس روزها اکثر! نبود بدهکار من گوش ولي

 بار هر! باشيم باهم ساعتنيم تا ربع يه ياندازه به استراحش، زمان بلکه تا دادم؛مي کشيک پارسا کار محلِ رانندگي
 براي زدممي بهش که هاييحرف و پارسا به معالقه شدت از بود، شده کور آگاهانه که چشماني و عاشق دلي با هم

 که هنوزم دارم، بچه يه االن که مني» گفتمي هميشه نگراني با و کردمي سرزنشم کلي نيايش. گفتممي نيايش
 کمکي دونستنش چون! دونهنمي شوهرم که هست ازدواجم از قبل خانوادگي و شخصي مسائل سري يه هنوزه
 «.بشکنه طرفين بين هاحرمت سري يه ميشه باعث حتي و کنهنمي
. باشه داشته وجود اينگفته راز هيچ نبايد مرد و زن بين من نظر از. نداشت تاثيري من روي نيايش هايحرف ولي

 آرش و من يرابطه هرچند. بودم دوست آرش نام به پسري با اون، از قبل که گفتم پارسا به صداقت با همين براي
 رو آرش پليد ذات که وقتي و بود شده محدود رفتن رستوران و شاپکافي بار چند به و نکشيد هم هفته يه به حتي

 در خواستمي که بود مردي حق موضوع اين دونستن من، نظر از هرحال به. کردم تموم باهاش سريعاً شناختم،
 رو واقعيم اسم حتي آرش پارسا، عکس بر. بودم پارسا شيداي و عاشق کلمه، واقعي معناي به من! باشه کنارم آينده

 گريه و دويدممي هاشمزاحمت دست از خيابون تو که وقتي آرش، با مرابطه کردن تموم روز. دونستنمي هم
 ماشين من هايالتماس با ولي بود؛ شوکه پارسا. شدم سوار سريع و انداختم پارسا ماشين جلوي رو خودم کردم،مي
 جا يه بيچاره پارساي که بود زار حالم قدراون که يادمه خوب. گذاشت سر پشت رو عصبي آرشِ و انداخت راه به رو

 و پرسيد بود کرده دنبالم که فردي هويت مورد در پارسا. بشه بهتر حالم بلکه تا گرفت معدني آب برام و کرد توقف
 و رسوند جايي تا رو من پارسا روزاون هرحال به. داشت کردن اذيت قصد و بود شده مزاحم که گفتم دروغ به من
 در رو هم دوباره پارسا و من بعد، هفته يه دقيقا و گذشت روز اون. تشکرکردم ازش فداکاريش اين بابت عميقا من

 همين و ستدانشگاه همين کامپيوتر رشته دانشجوي پارسا که فهميدم تازه ومن ديديم دانشگاه درندشت محوطه
 خاطر همين به و شدمي بيشتر پارسا به من يعالقه ميزان روز به روز بعد، به اون از. ما آشنايي اول شد

 ! بردم پِي نيايش هايحرف هايمفهوم به حاال اما! بمونه روياهام مرد و من بين پنهوني چيز خواستمنمي
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 و زدم هق. شدمي کوبيده مسينه حصار به ناموزون مشکسته قلب و بود شد اشک از خيس صورتم کامالً ديگه
! من؟ طرف باشي اومده شدي زدهدل آرش از وقتي شايدي معلوم؛ کجا از» پيچيد ذهنم توي پارسا صداي دوباره

 « !کني ـيانـت خــ بهم تو مبادا که کنم زندگي ترس با عمر يه تونمنمي من
 « !کني ـيانـت خــ بهم» شدمي تکرار مدام صداش

 خــ خانوادگيم اعتقادات به! بودم خائن من! آره. بستم هم رو هامچشم و کشيدم دهانم داخل به رو لرزونم هايلب
 ! کردم ـيانـت خــ پاکم و ساده قلب به. کردم ـيانـت خــ مادرم و مرحوم پدر اعتماد به. کردم ـيانـت

 راهي مختلط جمع يه با «دانشگاه هايشاخ» اصطالح به از يکي تحريک به و شکستمي پام روز اون کاش
 شناخته يعقده! شدن ديده يعقده! داشتم عقده من! بخوره کليد آرش با مدتم کوتاه دوستي تا شدمنمي رستوران

 هامعقده از آره! پاست و دستبي و عرضهبي مهناز نگه کسي کهاين يعقده! مخالف جنس از محبت يعقده! شدن
 . کردم قبول رو آرش دوستي درخواست که بود
 پدر وقتي مگه. بود ايگرايانه آرمان و ناشناخته دنياي من براي مرد، يه هايدست از محبت نه؟ مگه داشتم، حق

 خالي جاي و موندم من و گذاشت تنهام کودکي دوران در زندگيم قهرمان بود؟ سالم چند رفت خدا رحمت به عزيزم
 شکنهمي هم فرشته يه ولي! ستفرشته يه من مادر. ندارم خاطر به نوازشگرش دست گرمي از زيادي چيز که پدري
 توان هافرشته اگر. کنه ايفا دونقش زمانهم تونهنمي کنه هرکاري فرشته يه! درمياد زانو به هم فرشته يه نه؟ مگه

 . کردمي هاآدم سرپرستي مسئول رو هافرشته خداوند نداشتم شک داشتن، رو پدر و مادر نقش زمانهم ايفاي
 ناسپاسي زندگيم، مهربون يفرشته تاوان انگار ولي کرد؛ خواهرم و من نثار رو محبتش تمام من، سيرتِمادرِفرشته
 ! بود دخترهاش

 يکنايه و پرنيش هايحرف از بلکه تا کنيم مهاجرت استان مرکز به شديم مجبور افتاد، مهال براي اتفاق اون وقتي
 اعتبار و آبرو به بزنه حراج چوب طورياين تونست طورچه مهال که کردممي فکر روزها اون. بمونيم امان در مردم

 آزارش منظوردارم نگاه با هامدت تا و کردممي سرزنش کارهاش بابت رو مظلوم مهالي دلم در! مون؟خانواده
 دچار مهال سرنوشت به و خورمنمي فريب وقتهيچ که داشتم يقين و نيستم مهال مثل که بودم خوشحال! دادممي

! کردممي تصور که اونيه از گِردتر زمين که شد ثابت بهم روشني به امروز! خدا صدايبي چوبِ از امان ولي! نميشم
 صددرصد داشتم؟ رو روزي چنين انتظار اصالً باليدم،مي خودم زرنگي و پاکي به و کردممي مالمت رو مهال وقتي

 ! نه
 «!کنند؟مي ترکم توبه خود چرا فرمايان توبه» کرد زمزمه ذهنم کورسوي در وجودم يزدهغم مهنازِ
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 زارم و پريدهرنگ يچهره به جالبي يجلوه مداومم، هاياشک با بود شده حک صورتم روي که وسيعي تلخ لبخند
 به پندآموز اشعار و هامصرع اين از که طبيعيه باشه، داشته ادبيات ليسانس ترتبزرگ خواهر وقتي. بود بخشيده
 ! نيست کردن گوش يآويزه بر لزومي وقتهيچ شنيدن که دريغا ولي باشي؛ شنيده دفعات
 نقش خاطرم در پارسا داشتنيدوست يچهره تصوير. دادم فرو سختي به رو بغضم و کشيدم دل ته از آهي دوباره
 ! هامدندون فشار از شد شکنجه مبيچاره زبان و گرفت بيشتري شدت هاماشک. بست
 تو! آره» ناليد و آورد بيرون سر شکسته دل مهنازِ نهايت در و شدن يکي هم با وجودم مغموم مهنازِ و پرانرژي مهنازِ
 ـيانـت خــ عواطفش و احساس پاکي حق در که خائني! خائنم يه من چون بترسي؛ من از بايد! پارسا ميگي راست

 و کرد ـيانـت خــ مادرش اعتماد به که خائني کرد، ـيانـت خــ وجدانش نداي به تموم سال يه که خائني. کرد
 « !هستي دانشگاهيش هم فقط تو که گفت
 رحم بهم خدا چرا دونمنمي. بود همين خورده شکست يرابطه اين توي من شانس بزرگترين شايد پارسا؟ دونيمي
 به مادرم مظلوميت خاطر به دلش هم شايد! کرد رحم بهم خيلي خدا آره! دراومد آب از راست مادرم به خيانتم و کرد
 ! بشه خم دخترهاش خطاهاي از مادرم کمر ديگه، بار يه براي خواستنمي خدا شايد. اومد رحم
  چيه؟ ـيانـت خــ تاوان بگو، تو! خائنم احمق منِ! خائنم من آره

 به قدمم هر با و زدمي قهقهه که ديدممي رو شيطان. جوشيدمي بيرون به روحمبي چشمان از ترسريع اشک جوي
 ولي نرم؛ جلوتر که کردمي التماس وجودم شکسته دل مهنازِ. شدمي بيشتر شاديش و هلهله صداي خيابون، سمت
 ! مرگه؟ ـيانـت خــ تاوان دونستنمي اون مگه

 يخواهرانه ش*غو*آ و مليح يخنده کرد،مي تداعي برام رو مادر نگران هايچشم و زدمي ضجه دلشکسته مهناز
 ! بودم پدرم دلتنگ من ولي آورد؛مي خاطرم به رو مهال
 براي خواستمي دلم. کردم حفظش و شدم شکلمه به کلمه يشيفته من که خوند دوبيتي يه بار يه مهال يادمه

 :کردم زمزمه آرومي به پس. بشه گفته من دهان از دوبيتي اين حاال قلبم، يخورده ترک احساس
 آيدمي خون تو رفتن زِ ديده از» -

 آيدمي گونالله سرشک برچهره
 تن يغمخانه زِ جان توبي که بشتاب
 «آيدمي برون تو وداع به اينک

 پيش که دنيايي و کردم حس رو مشده شکافته يشقيقه از که خوني گرمي و آسفالت روي هاالستيک جيغ صداي
 .شدمي تارتر لحظه هر هامچشم
*** 
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 حسام
 بهم اگه. شکست رحميبي با رو معصومه دختر قلب من، چشمان جلوي پارسا. کنم درک تونستمنمي عنوانهيچ به

 ! پارسا امروز رفتار هضم تا بود باورپذيرتر برام کن،مي پرواز هافيل که بدن خبر
 پارساي با تونستمي ايرابطه چه رحميبي و سنگدلي. داشت فرق هاسال اين تمام پارساي با امروز پارساي
 به تيشه پارسا امروز، شده باعث که چيزي يه! نيست جاش سر چيزي يه! نه باشه؟ داشته ليال زيرسربه و مهربون

 ! بزنه زمين به رو دختر يه آرزوهاي نهال و بگيره دست
 دو حد در فقط شونرابطه و آشنايي کردممي فکر و نداشتم خبر زد پارسا که هاييحرف از من کهاين با

 افترا و تهمت ميدان تازيکه پارسا. مهناز هاياشک و زدهبهت صورت روي ببندم چشم نتونستم ولي دانشگاهيه؛هم
 مهناز حال به دلم چرا دونمنمي. کردمي محکوم و کشيدمي محاکمه ميز پاي به رو شوکه مهنازِ وقفهبي. بود

 و شد کشيده صليب به امروز رنگارنگش احساسات که مهنازي. شدم بدگمان اومدنش به نسبت که مهنازي! سوخت
 . سوخت حالش به دلم عجيب من

 انتخاب رو دختر اين خودش پارسا! افتاده اتفاقي انگار نه انگار که جوري کنم، عمل خونسرد کردم سعي حال اين با
 اگر البته. ثمربي و احمقانه کار يه شدمي من مداخله ديگه. نبوده هدفبي يقينا که زد پسش هم خودش و بود کرده

 بهتر چه پس. بود اشتباه هم اول از مهناز و پارسا بين عاطفي پيوند! نشد بد هم زياد باشم، راست رو خودم با بخوام
 ! بشه قطع ريشه از عاطفي اتصال اين که

 :کرد جلب خود به رو توجهم پارسا پرغم صداي
 ! مهناز؟ دنبال بريد ميشه! بابا؟ -

 عجز و التماس يا کردممي باور رو پيشش دقيقه چند هايحرف! شده چيزيش يه امروز واقعاً انگار. پريد باال ابروهام
 اين اهل اصالً که پارسايي کي، هم اون کشيد؟مي پيش پا با زدمي پس دست با چي؟ يعني کار اين رو؟ االنش
 :پرسيدم وارطعنه. نبود کارها

  گردوني؟ برش خوايمي شدي پشيمون -
 :گفت قاطعيت با و آورد باال رو سرش پارسا

 ! خونه رسهمي سالم شم مطمئن خواممي فقط! نه -
 :گفتم دارنيش و زدم پوزخندي

 ! کرديمي جاشواين فکر زديمي رو حرفا اون وقتي بايد -
 :خورد چين هاششقيقه کنار پوست و شد ريز هاشچشم

 ! نيستم پشيمون حرفام از من -
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 همين و کردمنمي درکش. گرفتم پيش رو آشپزخونه راه و برداشتم ميز روي از رو چاي ينخورده دست سيني
 :گفتم کشيده و تمسخر با هاشنوجووني زمان مثل و باشم خوددار نتونستم هم باز ولي ريخت؛مي همبه رو اعصابم

 ! پسر باريکال آ -
 براي و گرفتم جبهه خودبي چرا دونستمنمي. لرزهمي عصبانيت از فکش و شده مشت هاشدست االن دونستممي

 به شايد يا و زدمي من جلوي رو هاحرف اين نبايد پارسا چون شايد شدم؟ عصبي مهناز غرور و شخصيت شکستن
 . ستمعصومه دختر مهناز که خاطر اين

 ! نداشت رويه تغيير خيال دنيا انگار! پارسا حاال و من اول! دخترش حاال و معصومه اول! شدممي ديوونه داشتم
 به قرمز گل هاينعلبکي و فنجون. کوبيدم ظرفشويي سينک روي رو سيني حرص با و زدم افکارم به نيشخندي

 سيني کف چاي، رنگ زرد قطرات و بود شده خالي چاي از هافنجون سر! کشيدن جيغ ترس از و دراومدن رعشه
 سرسري و کردم خالي سينک توي رو هافنجون چاي و کردم باز رو آب شير. بود کرده غيرشفاف و کدر رو مسي

 لب زير کالفه. شد تقسيم دونيم به و رها سينک توي دستم از که بردارم خواستم رو فنجون آخرين. شستمشون
 ! کردم ول خدا امان به طورهمون رو شکسته فنجون و سينک و بستم رو آب و کردم بيچاره فنجون نثار ايلعنتي

 . کنم جلوگيري خاطرات مرور از تا بستم رو هامچشم و زدم چنگ رو موهام خيسم هايدست با
 اسمم انتخاب از وقتهيچ مادرم! باشه پرجذبه و قدرتمند همواره پسرش يگانه تا کرد انتخاب پدرم رو «حسام» اسمِ

 ولي نيست؛ تيشه و تير معناي به «حسام» چند هر! باشه «تيشه و تير» آدم اسم نداره خوبيت گفتمي. نبود راضي
 طبق درست که مني. گذارهمي تاثير شآينده روي شخص هر اسم واقعاً انگار! بود مادر با حق من درمورد انگار

 ! کردم نابود و دريدم رو معصومه آبروي ترمهم همه از و عواطف و احساسات يپرده ،«برنده شمشير» يه مثل اسمم،
 زاهد يعني پارسا معناي کهاين نه مگر نکرد؟ صدق پارسا براي مادر گوييپيش چرا شد؟ تکرار دوباره تاريخ چرا ولي

  شد؟ روروبه نقض مثال با چرا مادر فرمول پس! دامن؟پاک و
 غيرمنطقي داليل اعتقاداتش براي هم باز بود، جااين االن اگر يقيناً. نشست لبم به تلخي لبخند مادرم يادآوري از

 حق تاييد مورد پس نيست، مذهبي مثالً و عربي حروف جزو چون «پ» حرف بگه، که بود ممکن مثالً. تراشيدمي
 از دقيقاً هم پارسا! بشه بدسرشتي و بدشگوني باعث تونهمي شخص هر اسم در وجودش و گيرهنمي قرار تعالي

 ! اساميه همون
 :کرد خارجم افکار از پارسا نگران و ملتمس صداي

 ! دنبالش بريد خدا رو تو! بابا -
 به شکسته، پاي و دست و غل*ب زير دوعصاي با. کردم نگاه پارسا به زدهحيرت و کردم بلند شدت با رو سرم

. زدمي سرخي به صورتش رنگ و بود افتاده راه صورتش و سر از عرق. بود ايستاده آشپزخونه ورودي جلوي سختي
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 سمتش به فوراً. حاکمه بدنش روي فشاري چه دونستممي من ولي نبنده؛ درد شدت از رو هاشچشم کردمي سعي
 :گفتم عصبانيت با و گرفتم رو بازوش زير و رفتم

  بري؟ راه پاهات روي گفت تو به کي -
 ايستاده جاش سرِ سنگ مثل. نداشت همکاري خيال انگار پارسا ولي کردم؛ تالش آشپزخونه از کردنش خارج براي
 ! نداري سنگ با چنداني فرق باشه، گرفته گچ بدنت ثلث وقتي البته. بود
 ! دنبالش بريد ميدم، قسمتون مامان خاک ارواح به! بابا -

 . خوابوندمش تخت روي و بردم کشون کشون تختش تا رو پارسا زور به و کردم ايقروچه دندون
 :گفتم جدي و داشتم نگه صورتش جلوي رو دستم که کنه تکرار رو خواهشش خواستمي دوباره

 ...ولي! دنبالش رممي! باشه -
 تو چي چيه؟ براي البه و عجز همه اين دارن؟ مفهومي چه نگران هايچشم اين! خدايا. کرد نگاهم نگران و منتظر
 ! گذره؟مي بچه اين ذهن

 ! بدي توضيح حرفات بابت بايد بعداً ولي -
 رو مشکيم گردن شال. کردم عوض لباس فوراً و رفتم اتاقم سمت به و کشيدم ايکالفه نفس. داد تکون سر سريع

 :گفت بلند صداي با پارسا که داشتم رو خونه از خروج عزم. انداختم گردنم دور
 ! منتظرم! بزنيد زنگ بهم -

 سرايت هم من به پارسا نگراني انگار. شدم خارج خونه از و کردم نثارش «عقليبي يپسره» لب زير و ندادم جوابي
. کشيد تير زانوهام و گرفت نفسم. زدم بيرون ساختمون درِ از و رفتم پايين سمت به عجله با رو هاپله. بود کرده

 که دختري روي شد قفل نگاهم و گذروندم نظر از رو کوچه سرتاسر نگاهم با. لرزوند رو بدنم سردي باد بالفاصله
 شده دور خونه از قدراين فقط حاال تا وقت اون از يعني کردم، تعجب. رفتمي راه کوچه انتهاي در سالنه سالنه

 ! دلجويي براي دنبالش بياد پارسا داشت انتظار شايد بود؟
 رو سرعتم رسيدم که متريش دوسه به. بشه کم باهاش مفاصله تا کردم تند قدم و انداختم باال ايشونه خودم براي
 . کردم کم

 گفتممي شکبي بودمش، نديده عادي حالت در امروز اگر. داشتبرمي گام وارفته حالتي و نامنظم هايقدم با مهناز
 رفتن، راه موقع الغرش پاهاي و يشميش پالتوي غل*ب هايجيب داخل بود برده فرو رو هاشدست! کرده مست
 . خوردمي پيچ هم در مدام
 تو کرده، گل بازيشهندي پارسا بگه نيست يکي آخه. گفتم بيراه و بد کردارش و پارسا به لب زير و کشيدم پوفي

 ! معصومه؟ دختر دنبال افتادي ولگردها مثل و شدي خام چرا
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 دختر به رو توجهم تمام و نکنم فکر منطقمبي کار علت به ديگه کردم سعي و کشيدم ايکالفه نفس دوباره
. بودم مراقبش فاصله با پنجاه، دهه هايفيلم باديگاردهاي مثل. بود بهش حواسم کل حاال. کنم معطوف رومروبه

 فيض مورد هاشونحرف با افراد سري يه. کردمي برخورد عابرين به مدام و رفتمي راه نسنجيده و دقتبي مهناز
 . بده نشون واکنشي بخواد که بود اوني از ترگيج مهناز انگار ولي دادن؛مي قرارش

 :گفت مستاصل لحن با کسي و شد کشيده بازوم يهو که بود شناپيوسته هايقدم ميخ هامچشم
 ! حسام -

 کشيک مدام اگر ستديوونه واقعا کرد؟مي چکار جااين اون. کردم نگاه مقابلم فرد به زدهبهت و برگردوندم رو سرم
 هم مثالً و داريم فاصله ساختمون تا دو فقط وقتي نيست، انتظار از دور هم زياد البته! بشم خارج خونه از تا دادهمي

 :کشيدم بيرون دستش از رو بازوم خشم با و اومدم خودم به گذشت که کمي! هستيم ايمحله
  خواي؟مي چي -

 از سال25 يثمره! خوادمي چي مشخصه! بود ترمسخره هم سوال خود از سوال، جواب نه؟ مگه بود، مسخره سوالم
 ! رو من جووني و عمر

 :گفت زدمي موج درش التماس که نگاهي با و کشيد عميقي نفس
 ! بزنيم حرف باهم بذار! حسام -

 شدم، نگران. بود شده متوقف روپياده يگوشه من با هماهنگ هم معصومه دختر. سرش پشت به دوختم رو نگاهم
. رفتم معصومه دختر سمت به و کردم کج رو راهم مقابلم فرد به توجهبي. بود شده درگير پسر و دختر يه با انگار

 :زدم فرياد صورتش توي و دادم هلش عقب به خشم با من و کشيد رو بازوم دوباره
 ! ندارم حرفي تو مثل نامردي با من -

 :غريدم مشده کليد هايدندون ميان از و گرفتم صورتش جلوي تهديدوار رو انگشتم
 ! کنممي سياه روزگارتو وگرنه! ناصر بيرون بکش من زندگي از پاتو -

 :ايستاد جلوم و رسوند بهم رو خودش شتاب با دوباره که بودم برنداشته بيشتر قدم چند
 ! ببينمش بذار قسم ليال خاک به رو تو! حسام -

. دادن قسم ليال خاک به رو من نفر دو امروز. شد مشت درهم هامانگشت و ساييدم هم روي حرص از رو هامدندون
 ! اومدنمي نظربه دارربط هم به عجيب که نفري دو

 :زدم ضربه شسينه به ماشاره انگشت با و آوردم باال رو چپم دست
 ! شدي نزديک فرسخيش دو به بفهمم کافيه فقط -

 :گفتم گوشش کنار دقيقاً و بردم جلوتر رو سرم و کردم ريز رو هامچشم
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 ! بره پايين گلوت از خوش آب ذارمنمي که وقته اون -
 که روزي از درست چيه، دردش دونستممي. کردم نگاه شدرمونده صورت به لذت با و برداشتم عقب يه قدم يه

 مخواسته از اگر دونستمي خوب هم خودش و ببينتش بودم نداده اجازه ديگه بود، شده مرخص بيمارستان از پارسا
 که چيده برنامه خودش با کلي حتماً هم االن! بزنن زار حالش به آسمون هايمرغ کنممي کاري کنه، سرپيچي

 خوندي کور ولي! خودم پيش برمشمي و گيرممي رو پسرم شاه دست زمين، گذاشت رو سرش حسام وقتي
 ! بريمي گور به خودت با رو آرزو اين! ناصرخان

 خيابون لبِ قبلي، مکان از دورتر کمي معصومه دختر. کردم جستجو چشم با رو مسير طول و زدم کنارش دست با
. خونه بره و بگيره تاکسي خوادمي که شد راحت خيالم. بود شده خيره هاماشين به ماتش نگاه با و بود ايستاده

 و شدممي خالص شمسخره هايحرف و ناصر از الخصوصعلي و گريز و تعقيب اين از هم من وقتاون
 ! خونه گشتمبرمي
 :گرفت دست در رو هامشونه و گرفت قرار جلوم دوباره

 ! نباش رحمبي قدراين خدا رو تو! حسام -
 هايدلرحم اون از تو و دادي بازيم ساله25 که رحممبي من! آره! رحمبي. زدم نالونش و درهم يقيافه به پوزخندي
 گفتي و گذروندي خوش و خنديدي ريشم به سال25! کردي؟ غلطي چه که اومده يادت سال25 از بعد که روزگاري،

 ! رسهمي سر هم من خنديدن موقع که دونستينمي اما! زندگيش و حسام باباي گور
! چيه پوزخندم معناي بدونه که اين! همينه نارفيق يه با رفاقت سال25 حاصل! پريد رخش از رنگ و ديد رو پوزخندم

 . کج لبخند اين از رو منظورم بفهمه کهاين
 يه ناگهاني ترمز ناجور صداي دفعه يه که ببينه رو پارسا بذارم که کنه متقاعدم التماس و عجز با دوباره خواست
 ياس يآيه خوندن به شروع مضطربم قلب و کاويد رو صدا منبع نگاهم! کرد خشک جا در رو هردومون ماشين،

 راه به ايهمهمه و شده شلوغ حسابي که خيابوني. رفتم خيابون سمت به ناصر، هايزدن صدا به توجهبي. کرد
 . بود افتاده
 که تجمعي به خورد گره نگاهم و کشوندمشونمي زمين روي مستبدانه من ولي کرد؛مي ممانعت رفتن جلو از پاهام

 کردمي تکرار مدام گريه با ديگري« !پليس بزنيم زنگ» گفت يکي. شد ترواضح صداها. شدمي ترحجيم لحظه هر
 عکس و آوردن باال رو هاشونگوشي خنده با جمعيت مرکز از جوون تا دو« !خيابون وسط پريد خودش خدا به»

 « !يهويي ديوونه دختر يه و دوتا ما» انداختن
 « !دختر! دختر! دختر»: شد تکرار مغزم تو صداشون. شد منجمد هامرگ در خون

 :گفت تمسخر با يکي. زدممي کنار رو جمعيت هامدست با
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 ! داشته؟ ورت هول قدراين که سينما ميري مگه داداش -
 . شدنمي تکثير لحظه به لحظه باکتري مثل هم مزاحم ملت اين و بود شده سخت برام کشيدن نفس
 :گفت ايادبانهبي لحن با و زد مشونه به محکم يکي بالطبع هم اون و زدم کنار رو جلوم قدبلند جوان

 ! يابو؟ خبرته چه -
 دراز طرفش به رو لرزونم دست. افتادم زانو به خون به غرق جسم کنار ناباوري با و خوردم تلوتلو زمين روي چندقدم

 :گفت هشدارگونه و کشيد رو دستم سريع يکي که کردم
 ! تواسه ميشه شر گردنت، افتهمي خونش! نزن دست بهش آقا -

! معصومه بدبختي عامل بشم من دوباره نذار! نه! خدايا. رفتنمي کنار خاطرم از هم لحظه يه معصومه هايچشم
 ! نذار! بشم شرمنده و سرشکسته اين از بيشتر نذار! شه اضافه هامـناه گـ بار به نذار

 :گفت ترحم با و فشرد رو مشونه يکي
  آقا؟ حاج دخترته -
 . گرفتم ش*غو*آ در رو مهناز الجون جسم ناخودآگاه که فهميدم بعد کمي و کردم نگاهش ابهام با

 :گفت گريه با و زد زانو آسفالت روي جلوم و دويد طرفم به سراسيمه يکي
 . نبود من تقصير خدا به! خيابون وسط پريد دخترتون قسم خدا به آقا -
 عجيب يقيافه و موها اون با. شدمي سالش بيست زور به شايد بود، سال و سنکم خيلي. کردم نگاه صورتش به

 مهم براش و کردمي التماس و ريختمي اشک شدت به روز، مد اصطالح به و رنگارنگ هايلباس اون و غريب
 ! گرفتنن فيلم و عکس حال در سري يه نبود
 :گفت جمعيت از يکي

 ! زده خشکش زمين روي جوريهمين! ستشوکه پدرش بيچاره -
 من قواي دونمنمي. کردمنمي حس خودم در تواني ولي شم؛ بلند جام از کردم سعي. اومدم خودم به تازه انگار

 ! بود؟ شده ترسنگين مهناز نحيف هيکل يا بود رفته تحليل
 مددگري دست عاقبت. داشتنبرنمي قدمي کمک براي کدومشونهيچ که دوختم چشم ناظري جمعيت به مستاصل

 :شنيدم رو ناصر صداي و اومد کمکم به
 ! بيمارستان برسونيمش بايد! حسام بجنب -

*** 
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 کار بگم، براش اومده پيش يسانحه از اگه که ترسيدممي و بودم نگرانش. کردم رد رو پارسا تماس هزارم بار براي
 طرفي از ولي! برسونه بيمارستان به رو خودش ش،شکسته پاي و دست همون با ممکنه مثال بده؛ انجام اينسنجيده

 . باشه داشته همراه به جالبي ينتيجه تونستنمي هم تماسش گذاشتن پاسخبي
 . بردم فرو موهام داخل هامودست و کشيدم ايکالفه نفس درماندگي با

 :گفت سوالش کردن مزه مزه از بعد و کرد تر زبون با رو هاشلب. بود گوشيم يصفحه به ناصر نگاه سوي
  نميدي؟ رو پارسا جواب چرا -

 :گفت نهايت در و کرد مکث کمي. پريد باال ابروهام
 ! باشه؟ مراقبش تا پيشش بفرستم رو الهه خوايمي -

 ديدنشو داغ» گفت قلبم در کينه با يکي و شد مشت هامدست نه؟ بود، پسرششاه نگران. زدم درخشاني نيشخند
 « !ذارممي دلت روي
 . انداخت زير به سر و گرفت رو کجم لبخند و سکوت معناي کامالً ناصر
 رو هامسينوزيت کننده، ضدعفوني مواد و الکل بوي! کنم تجديد رو منداشته آرامش کردم سعي و بستم رو هامچشم

 . بود شدن منفجر حال در منفي افکار از مغزم و داشت خاصي کرختي بدنم. کردمي تحريک
 رسيديم بيمارستان به که زماني از دقيقه دو و چهل و ساعت سه دقيقاً. کردم نگاه چرميم بند مچي ساعت به

 فرد يخانواده شکايت طبق بود، کرده تصادف مهناز با که جواني و بود رفته تازگي به پليس مامور. گذشتمي
 . بود شده پاسگاه راهي مصدوم

 که کردمي رفتار جوري. باشه شرمسار شده مرتکب که غلطي بابت بايد انگار نه انگار. بود عجيب واقعاً امروز ناصر
 هم زياد حدسش البته زندگيم؟ از خوادمي چي ديگه نيست معلوم! منه اعتماد مورد و شفيق يار سابق مثل گويا

 . نيست سخت
 :گفت و نياورد طاقت عاقبت و کردمي نگاهم مردد. شدم شخيره نگاه متوجه

  صورتت؟ رو بذاري بگيرم سرد کمپرس برات خوايمي -
 ! پيش دوساعت غلظت به نه اما سوخت؛مي همچنان. کشيدم سوزناکم يگونه به دستي

! نداشتم باهاش مقابله براي تواني که کنم چه ولي! بود من زندگي قاتل مرد اين. خواستمنمي رو شدوستانه نگاه
 :گفتم آرومي به و دادم تکون سري

 ! نيست نيازي -
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 مچاله صندلي يگوشه پناه،بي کودک يه مثل معصومه. افتاد بيمارستان راهروي ته زردرنگ هايصندلي به نگاهم
 که شنيدممي رو صداش گاهي و کردمي گريه مدام. کنه آرومش طورچه دونستنمي بزرگش دختر و بود شده
 :گفتمي
 ! بده نجات موبچه! خدايا -

 ضعيف روحي نظر از قدراون پارسا، هايحرف شنيدن از بعد مهناز دونستممي. صداش سوز از اومدمي درد به قلبم
 گرفت قرار مشونه روي دستي. افتاده براش اتفاق اون و بشه رد خيابون از درست نتونسته حواسيبي با که بوده شده

 :کرد پرت دخترش و معصومه از رو حواسم که بود ناصر صداي اون دنبال به و
 ! شناختي؟مي کجا از دخترشو تو اصالً بود؟ چي زنه اين منظور! حسام -

 سوالش براي چينيمقدمه و تظاهر شهمه! نيست دوستانه نگاهش گفتم ديدي. کرد جاخوش لبم روي پوزخندي
 شايد دادم؟ خبر بهش و داشتم رو زن اين خونه يشماره من چرا که بود شده جالب هم ناصر براي. بس و بود

 از چي» کشيد فرياد و زد گوشم توي محکم يکي رسيد، بيمارستان به معصومه که وقتي چرا بدونه، که بود کنجکاو
 «!لعنتي؟ خوايمي جونم
  بدم؟ رو جوابش بايد چرا که پرسيدممي خودم از من و کردمي نگاهم گرانهپرسش همچنان ناصر

 خونسرد و دادم تکيه بيمارستان ديوار به و کردم چفت مسينه روي رو هامدست. شد ترغليظ لبم روي پوزخند
 :پرسيدم

  نشناختيش؟ -
 :داد پاسخ تفاوتبي و شد مسلط خودش به ولي پوشوند؛ رو ناصر صورت حيرت گرد ايلحظه

  بشناسم؟ کجا از! نه -
 دور از هم اون بار يه فقط ناصر وقتي ميره؟ ناصر از انتظاري چه نشناختمش اول اون هم من وقتي! داره حق! آره

 :داد نشون رو خودش زهرکالمم حال اين با. بود ديده رو معصومه
 ! بدم پس مونکرده کار تاوان تا کردم ولش پيش سال25 که زني -

 که شد قفل ايبيچاره زن روي چشمانش سوي و چرخيد سرعت به سرش. بود بخشلذت برام ناصر مات نگاه
 من يزدهحيرت چشمان مقابل در و زد لب هدفبي بار چند ناصر. گريستمي دخترش ش*غو*آ در مظلومانه

 :کرد زمزمه
 ! معصومه -

*** 
 قبل سال 22
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 معصومه
 و خونه به برگشت مسير کارگاه، خياطي کار. کننده مايوس و تکراري روزهاي تو بود شده خالصه من زندگي

 . همسايه و در يپرکنايه هايحرف و من به هاشمحلي کم و مادر ها،مزاحمت
 االن که ناصر نام به يکي شنمونه! شدنمي مزاحمم هم حسام هايرفيق حتي که بودم شده بدبخت قدراون

 رفيق لياقتيبي جبران به خوادمي و حسامه گلستان و گرمابه رفيق خورهمي قسم و ميشه سبز راهم سر ستدوهفته
  کمک؟! هه. کنه کمکم نامردش

 رو خانوادم مدت يه بعد و کنيم صيغه بيا گفتمي آشغال يمرتيکه! شدممي خشم دچار هم آوردنش ياد به از حتي
 گفتن پرت و چرت جرئت کسي ديگه باشه، روم موقت حتي اسمش وقتي گفتمي! کنممي راضي عقد براي
 ! کنهنمي
 ! چيزه همهبي حسام همون رفيق که الحق حد؟ چه تا وقاحت آخه! خدايا
 و من صالح که خوردمي پيغمبر و خدا قسم و کردمي تاکيد پيشنهادش روي مدام هم حاجي. بودم بريده واقعاً ديگه

 ! نبود مهم خواستمي دلم من که چيزي وسط اين انگار ولي خواد؛مي رو خدايي بنده يه
 هايپشتي بر تکيه اتاق دورتادور حاضرين يهمه. شدم پذيرايي کوچک سالن وارد دست به سيني و کشيدم پوفي

 حتي روز چند اين که انگار انگارنه و زدمي برق خوشحالي از مادر چشمان. بودن نشسته چهارزانو رنگ، خاکستري
 . دادهنمي هم رو سالمم جواب
 تمام و مادر آبروي حفظ براي شدممي قرباني دوباره من. دلم يخواسته روي بذارم پا و کنم رفتار مسلط کردم سعي

 ! رفتمي فنا باد به بودن مستقل براي مساله سه زحمات
 ! نيستم تنها که حيف ولي زدم؛مي برانگيزمتاسف حال به سوزناکي آه بودم تنها اگر

 تلويزيون کوتاه، سقف ترک، پر ديوار رفته، در زوار هايپشتي. کردمي کجي دهن بهم فرش فراوون هايزدگي
 فالکت به طوراين بودم، مرفه يمطلقه زن يه هم من اگه. گرفت دلم! نمير و بخور زندگي و...و سفيد سياه و قديمي

 ! شکر رو عدالتت! خدايا شدم؟مي دچار
 هابعد مبادا تا کنم، شروع رو پذيرايي فرد اون از و کنم شناسايي رو حاضر فرد ترينمسن کردم سعي هامچشم با

 بايد دونستنمي که بود هول قدراين بگن کهاين يا! شدنمي حاليش بزرگتر به احترام دختره که دربيارن حرف برام
 ...يا بياره جا به رو هاسنت

 کار چه دونستمنمي بيچارگي از من و بودن مسن همگي نفر، يه استثناي به حاضر اعضاي تمام من، بد بخت از
 !کنم
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 کمي داشت سعي نويدبخشش و پرانرژي صداي با که رسيد، حاضرين از يکي گوش به مسکينم قلب نداي انگار
 :بده قلب قوت بهم

 ! پر دست اونم! آوردن تشريف هم گل خانم عروس!  به به -
 . شد قفل روم باره يه به که نگاهي جفت پنج از شدم دستپاچه چرا دونمنمي
 اعتماد من و بود نشسته هم مجلس سر قضا از که رفتم نويدبخش فرد همون طرف به و گذاشتم کنار رو تعلل ناچار
 . داشت لب به که ايکننده دلگرم لبخند به کردم

 :گفت تحسين با لب زير و برداشت سرهم پشت رو قند و نعلبکي و استکان
 ! ماشااهلل هزار -
 :داد نوازش را گوشم ايپدرانه صداي ولي بود؛ پايين سرم. برداشتم چپ سمت به قدمي و انداختم زير به سر شرم از
 ! دخترم ماشااهلل -

 جديت با. آوردم باال نگاه متعجب نشنيدم، رو هانعلبکي خوردن همبه صداي وقتي و برداشتم چپ به قدمي دوباره
 :گفت محکم و کاويد رو مزدههول صورت

 ! خورمنمي ممنون -
 ما شهر در رسمي چنين کرد، کاوش به شروع ذهنم. دراومد صدا به مغزم در نااميدي ناقوس و افتاد کار از قلبم

 گردنم روي روسري زير از عرق رنگبي هايدانه. دادمي نشون منفي بازخورد عمل اين به قلبم ولي نداشت؛ وجود
 برنداره چاي خواستگاري در داماد وقتي نکنه نکنه،. شد ترشکسته درهم هم قبل از مشکسته قلب و شد سرازير

 ...يعني
 :اومدم خودم به مادر نگران صداي با
  دخترم؟ -

 طورچه و کردم تعارف چاي ديگه نفر دو به طورچه نفهميدم من و نگران تا بود هشداردهنده بيشتر مادر صداي
 . نشستم داربغض و زيرسربه مجلس يگوشه
. بزنه حرف تنها ايدقيقه چند مجلس عروس نازنين با پسرش تا خواست، اجازه دامادشاه پدر که اومدم خود به وقتي

 ! عروس؟ نازنين و دامادشاه. نشست لبم روي نامحسوسي پوزخند
 :گفت من غرور به توجهبي که مادرم عاطفگيبي از شد مچاله قلبم

 ! داره قبول بگيد شما چي هر معصومه -
 :گفت مقابل در و کرد اظهارنظر که نداشت مجلس اين گرفتن سر از خوشي دل هم دامادشاه انگار

 ! الزمه کار اين من نظر از ولي -
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 :گفت و زد پرحرصي و مصنوعي لبخند. کردم نگاه مادر يشده کنف صورت به و گرفتم باال رو سرم
 ! دونيدمي صالح خودتون هرجور -

 :گفت خاص لحن يه با و چرخوند من سمت به رو سرش بعد
 ! بزرگه اتاق به کن راهنماييشون! دخترم -

 مخالف براي قوايي که امچيزي از ترداغون من دونستنمي مادر ولي دونستم؛مي من فقط شايد رو مادر حرف معني
 راحت خيلي و زد پسم کار اول همون برنداشتنش چاي با دامادشاه که دونستنمي من بيچاره مادر. باشم داشته
 . شکست رو غرورم

 و مفلوک دختر يه نفس عزت شکستن درهم داره لذتي چه. بريد و کنيد گم رو گورتون که بکشم فرياد خواستممي
 . بودم مخانواده آبروي حفظ قرباني من که حيف حيف، ولي بيچاره؟

 که بودن کرده ماحاطه طرف همه از هاترس. شدم اتاق راهي طورچه نفهميدم باز من و شد بسته سرم پشت اتاق درِ
 ...چرا يا بستن؟ رو در چرا يا شد؟ اتاق وارد خودش اول چرا بگن نکنه
 :گفتم داربغض و الجون. کردم اشاره تخت يگوشه به دست با و کشيدم آهي

 . بفرماييد -
 :شنيدم رو جديش صداي. نيومد باال من يسرافتاده و رفت پايين تخت تشک

 ! بشينيد هم شما لطفا -
 آبروريزي بدون که داشت اميد جاي همين و نبود گرانهقضاوت و طلبکارانه من انتظار برخالف. بود عادي صداش

 !کنهمي ردم
 افتاده جونم به بدي استرس. نشستم کنارش فاصله رعايت با و کردم پنهون دارمگل چادر زير رو لرزونم هايدست

 حاال و نخواست رو من حسام. بست رو نفسم راه بزرگي بغض. دادمي آزارم وجود تمام با شدن نخواسته حسِ و بود
 خدا که انقيمتي قدراون هاآدم بعضي گفتمي دبيرستانم ديني معلم. زد پسم فوري ديدنم، دفعه يه با هم مرد اين

 اشتياق به برسه چه کنن،نمي نگاه روشون به هم هاانسان حتي که خوار و پست قدراون هابعضي و خريدارشونه
 ! داشتنشون واسه
  باشم؟ دوم گروه جزو بايد که شدم مرتکب گناهي چه پرسيدممي خودم از من و زدمي ناموزون قلبم

 محليکم با تا سربگيره خواستگاري اين گذاشتي چرا کردي؟ کوچيک رو خودت دوباره چرا پرسيدم خودم از
 امر براي خانمطلعت نذاشتي و ايستادي مادرت هايحرف جلوي که نبودي تو مگه بشي؟ يخ روي سنگ دامادشاه
  نگفتي؟ چيزي رسولي حاجي حرف احترام به و شدي خام دفعه اين چرا پس بذاره؟ پيش پا خير اصطالح به
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 بيهوده هايحرف با زد،مي بال گوشم کنار نَر مگس يه اگه حتي چندروزه اين خانم طلعت. کشيدم آهي نامحسوس
 که زماني از دونستممي. کردمي نثارم افترا و تهمت يک و هزار و انداختمي راه به محشر شتوزانهکينه و

 بدطينتي بيان، خواستگاري به بودم نذاشته حتي مامان، عليه تهديدهام با و بودم کرده رد رو عزيزش يخواهرزاده
 وقتي مادر کنم؟ چکار بعدش وصلت شدن منتفي و خواستگاري اين با حاال! خدا واي. بود شده ترپررنگ خانمطلعت
 ساعت به. نبود بند پا روي خوشحالي از خواستگاريم، بياد خوادمي رسولي حاجي خويشِ و قوم از يکي فهميد

 دوتا ماه يک عرض در دخترم واسه که انداخت راه دودور دادار همسايه و در تو و گرفت دستش بلندگو نکشيده
 ! خواستن يابيشرف اجازه خواستگار

 از معصومه خواستگار» که فروخت فخر و زد طعنه بهش قوا تمام با مادر و نموند نصيببي هم خانمطلعت بين اين
 به نسبت جوره همه خالصه و نيست هم داده طالق زن بار سه تازه و سرشناسه و متشخص خانواده يه

 نشناخته و نديده طورچه رو بودن سَر اين مادر که بودم مونده حيرون من و«! سَرتره تو بازِ ميل يخواهرزاده
  فهميده؟

 هميشه براي بار يک و بذارم کنار رو سرم پشت شده گفته هايحرف کردم سعي بار اولين براي. گرفتم باال رو سرم
 داريخويشتن همه اين ديگه بود، سوخته دهانم نخورده آش از جوريشهمين که من! کنم نگاه عميق مرد يه به

 ! چيه؟ شفايده
 گفتمي حاجي! براندازيش به کردم شروع ريزشده هاييچشم با و کردم پيدا جرئت کمي خياالت اين با انگار
 ولي بزنم؛ حدس رو قدش تونستمنمي بود نشسته تخت روي چون. دادنمي نشون طوراين شچهره ولي سالشه24

 رو شبرآمده کمي شکم اون اگر البته الغر، نه بود چاق نه هيکل نظر از. باشه داشته متوسطي قد خوردمي بهش
 متفکرش صورت روي نگاهم. بود داده خاصي هيبت بهش ايسرمه شلوار و کت و ساده نيلي پيراهن! بگيرم ناديده
 يدوره دوستان قول به شايد و پرپشت ابروهاي بود، شده شونه راست به که لَختي و حالتبي موهاي. زد چرخ

 پشت که دستي يک هايسبيل و متناسب هايلب متوسط، بيني اي،قهوه هايچشم ،«! بزي پاچه» دبيرستانم
 تا بود مردانه بيشتر که معمولي کامالً يچهره يه. دادمي نشون بيشتر رو سنش که ريشي ته و شدمي ديده هاشلب

 زيباش لبخند و کرده تيغ سه صورت اون با که حسامي. افتادم حسام خواستگاري روز ياد به ناخودآگاه! دلربا و جذاب
 وسواس کلي با که بود مشخص! نميره خاطرم از هرگز دارشموج موهاي حالت! برد رو پسرنديده من آيينِ و دل
 ! زدمي زار حسام الغرِ تنِ به که رنگي طوسي شلوار و کت و شده شونه و آب

 اسم حتي من بود، جالب خيلي ؟...و حسام! اصولي هيچ طبق و نظر هيچ از نبودن، قياس قابل هم با اصالً
 . نگفت چيزي هم حاجي و دونستمنمي رو کوچيکش
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 نگاه نافذش هايچشم به زدهشرم. بازداشت مگستاخه هايکاوش يادامه از رو من و اومد مصلحتي يسرفه صداي
 ولي! بشم االنم از تربدبخت و کنه اشتباهي برداشت من خيرگي از نکنه که ترسيدم باز افکارم رغمعلي و کردم

 چيزي به داشت و بود کرده سکوت. بفهمم چيزي ازش تونستمنمي عنوانهيچ به من و بود خنثي کامالً صورتش
 ! صامته و پوچ شنتيجه وقتي داشت لزومي چه کردن صاف گلو اين که دونستمنمي من و کردمي فکر

 :کرد باز لب و کَند دل عميقش ذهنيات از باالخره
  داريد؟ اطالع من زندگي از حد چه تا شما دونمنمي -
 . موندم هاشحرف يادامه منتظر و نگفتم چيزي ولي افتادم؛ تعاريفش و رسولي حاجي هايحرف ياد به

 :گفت و کشيد عميقي نفس
 . چرخهمي زندگيم چرخ شکر رو خدا و دارم بزازي يه من -

 :داد ادامه مکث کمي با و زد گره هم در رو هاشدست
 . ستبنده يمغازه هايپارچه از ميشه دوخته دايي خان کارگاه تو که هاييلباس -

 رو پيشونيش روي نشسته عرق براقي، سفيد دستمال با و برد جيبش داخل دست. دادم تکون تاييد معناي به سري
 ...اون آخه باشه، داشته اضطراب هم اون که شدنمي باورم. کرد پاک

 :کشيد عميقي نفس دوباره
 رو دايي خان تا اومدم شاگردم همراه خودمم بودم، فرستاده کارگاه به رو هاپارچه دايي خان سفارش به که روز يه -

 برديد تشريف دايي خان با خداحافظي از بعد و شديدمي خارج کارگاه از داشتيد که ديدم رو شما روز همون و ببينم
 . منزل
 هميشه منِ! بياد يادم چيزي هم نبايد البته. اومدنمي يادم چيزي ولي بيارم؛ خاطر به رو شچهره کردم سعي
 و مغازه به متفاوت عناوين به روزه هر که زيادي افراد شناختن و آناليز براي نداشتم فرصتي گير،گوشه و زيرسربه

 . داشتن آمد و رفت کارگاه
 :گفت افتاده سري با و زد گره هم در کمي رو ابروهاش

 که شد همين و گفتن شما نجابت و کماالت از کلي هم ايشون و پرسيدم دايي خان از درموردتون روز اون -
 ! شديم مزاحمتون

! شد چي و کردممي فکر چي! کنم نگاهش شده گِرد هاييچشم با و کنم باز رو دهانم تعجب از که بود مونده کم
 برخورد و نزاکت يا کنم باور رو جمع تو تخمش و اخم خدايا. نداشتم رو شرمسارانه و مودبانه لحن اين انتظار اصالً

 . ريخت بهم رو حدسياتم تمام مرد اين واقعاً رو؟ االنش
 :گفت و کشيد بارحسرت آهي! درخشيد دلم هايتاريکي به رو زمردش انگشتر نگين و کرد مشت را چپش دست
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 . دارم چهارساله دختر يه بنده که کردن عرض خدمتتون دايي خان حتما -
 . کنم پايين و باال رو سرم تونستم فقط من و کرد نگاهم گرانهپرسش

 . رفت خدا رحمت به پارسال خدابيامرزم همسر -
 توي رو نافذش نگاه. شد تربرجسته ششقيقه روي هايرگ کردم احساس و گفت درد با رو آخر يجمله اين

 :گفت سختي به ششده کليد هايدندون ميون از. ديدگانش سرخي از کردم وحشت من و کرد قفل هامچشم
 ...که ديده و بوده مادرش مرگ شاهد که کسيه تنها من دختر -

 کردمي ترغيبم قلبم و سوخت حالش به دلم. گرفت صورتش روي شکل قنوت رو هاشدست و نداد ادامه رو حرفش
 ! همدردي براي
 :گفتم آروم صدايي با و کنم درکش ظاهر در شده حتي کردم سعي

 ! فرمودن آقا حاج! بله -
 :دادم ادامه و دادم قورت رو دهانم آب
 . بيامرزتشون خدا -

 روي رو بود افتاده رعشه به که هاشدست. کرد زمزمه «ممنون» لب زير و داد تکون خفيف صورتبه رو سرش
 :گفت و گذاشت زانوهاش

 کنار همسرم مرگ با ساليک از بعد نتونسته هنوز ولي داره؛ کمي سن کهاين با! نداره خوبي اوضاع من مهالي -
 . بده سامون و سر مهال و من زندگي به تونهمي زن يه حضور که کننمي اصرار مخانواده طرفي از. بياد
 :گفت و کرد تر زبون با رو هاشلب
 ! بشه دخترم و من نامعلومِ زندگي وقفِ شما يآينده و جووني که کنم قبول تونمنمي من ولي -

 :اومد رسا و دلچسب گوشم به صداش بار اين که بود عجيب و خورد گره درهم هاشدست دوباره
 رو خودتون آرزوهاي هم شما که دونممي و گفتن برام تونگذشته از بيش و کم دايي خان که الخصوصعلي -

 ! داريد
 :شد باز کالم به گستاخي با زبانم و نشست لبم روي ناخواسته لبخندي

 ! اومديد؟ خواستگاري براي چرا پس -
 ! بود شده خارج دهانم از ادبانهبي سخن اين که دريغ اما گرفتم؛ رو دهانم جلوي زدههول و گفتم چي فهميدم تازه
 :مبينانهخوش حدسيات به زد تاييد مهر بعدش حرف ولي کردم؛ حس طوراين من يا زد محوي لبخند واقعاً دونمنمي

 ! بگيريد من فکرِ خالفِ ايديگه تصميم شما شايد گفتم و کنم امتحان رو شانسم خواستم -
*** 
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 حال زمان
 حسام
 درد العادهفوق سرم. دادم هل جلو به رو ايقهوه درِ تق، صداي شدن بلند از پس و چرخوندم قفل داخل رو کليد
 هنوز. شدنمي پاک ناخودآگاهم يصفحه از هم لحظه يه بيمارستان، تو معصومه هايالتماس و هاگريه. کردمي

 :شدم مواجه ساپار نگران صداي با که بودم نگذاشته خونه داخل رو قدم اولين
  مهناز؟ دنبال رفتيد بابا؟ شد چي -

 اتاق يگوشه لباسيچوب روي رو گردنم شال و پالتو. گرفتم پيش رو خواب اتاق راه حرفبي و نکردم نگاهش حتي
 بدن و کشيدم ايکالفه نفس. کنم باور تونستمنمي هم هنوز. بود باريده برام آسمون و زمين از امروز. کردم آويزون

 هايپرز. کشيدم دست دونفره تخت خالي ينيمه روي و بستم درد با رو هامچشم. کردم رها تخت روي رو حالمبي
 فرو رنگ ياسي بالش پود و تار داخل رو سرم. اومدندرمي حرکت به دستم زير رنگ، بنفش خوابخوش پتوي نرم

 زندگيم در لياليي نه بود وقت خيلي که دريغ اما برسونم؛ مخسته هايريه به رو ليال موهاي عطر کردم سعي و بردم
 . وجودش عطر از آرامشي نه و داشت حضور

 هايچشم از اشک اول يقطره فشردم، همبه رو هاملب. گرفتم بازوهام ميون رو بالش قدرت با و کشيدم آهي
 رو صورتم و کردم خم رو گردنم. شد همراه من با دستانم در عروسکي مثل بالش و چرخيدم پهلو به. باريد نااميدم

 احساس بالش که فايده چه اما! هامانگشت سر با بالش نوازش به کردم شروع و دادم فشار بالش تپل و نرم سطح به
 ! نداشت
 . نداشت نوازگوش و مهرانگيز صداي بالش
 . نداشت لطيف و گرنوازش هايدست بالش
 . نداشت رنگ مشکي و بلند موهاي بالش
 . نداشت فريبنده و ميشي هايچشم بالش
 . نداشت کنندهدلگرم و جذاب لبخند بالش
 .نداشت بخشيحيات اکسير من مسکين قلب براي بالش

 که زماني. زندگيم شيريني از کوتاهي زمان مدت ياد به شد رها که بغضي و شد خيس صورتم زير روبالشي
 فرصتي تحت که زماني! دادممي رو هستيم تمام پسرم و همسر کنار در بودن لحظه يه براي که زماني خنديدم،مي

 ! کردم زندگي محدود
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 حال به زدن زار و کشيدن فرياد براي تلنگر يه منتظر فقط من و بود رسيده خودش نهايت به ليال براي دلتنگي
 رو ليال پرمهر و گرم ش*غو*آ دلم. شدم خسته متعلقاتش يهمه و دنيا از کردممي احساس. بودم مآشفته

 . گرفتمي بهانه زندگيش بازيهم براي خردسال کودکي مثل وجودم و خواستمي
 و زمين براي حضورم فهميدممي وقتي. نداشتم کشيدن نفس براي ايانگيزه هيچ وقتي بود ناخوشايندي حس

 ! اکسيژنه اتالف فقط هم بازدمم و دم حتي کردممي حس وقتي. برانگيزه تنفر انگل يه مثل هازميني
 به م؟زنده هنوز چرا گفتممي خودم با شدم،مي بلند خواب از که صبح روز هر که بودم رسيده زدگيدل از حدي به

  هدفي؟ چه با اميدي؟ چه
 تنهام ليال که زمان همون بايد من. داشت رو عذاب حکم من براي ولي باشه؛ آرزو يه هاخيلي براي زياد عمر شايد

 پايان به داشت دوستم که فردي تنها رفتن با لحظه، همون من دنياي! شدممي ابديت راهي دنبالش به گذاشت
 درهم براي کردمي کفايت شدنش، گيرگوشه و شد پارسا گيرگريبان ليال مرگ از پس که شديدي افسردگي. رسيد

 که پارسايي. بود من پاک ليالي يثمره که پارسايي. بشه حفظ پارسا تا بمونم قوي خواستممي من اما شکستنم؛
 ...که پارسايي. بود کشيدنم نفس عامل تنها ليال، کشيدن پر بعدِ وجودش

 شديداً ميانسال، مرد يه عنوانبه. فشردم تخت تشک به رو صورتم و کردم پرت ايگوشه به خشم با رو بالش
 بود تاريکي و سهمگين تونل مثال نااميدي اين و بود همراه نااميدي حس با که ايتنهايي. کردممي تنهايي احساس

 . نداشت پاياني که
 :کشيد بيرونم انگيزحزن افکار از پارسا مشوش صداي

  خونه؟ رسيد سالم شد؟ چي بگيد خدا رو تو! بابا -
 به عصا پارسا. نشستم تخت روي و شدم بلند جا از مکث کمي با و کردم رها تخت پود و تار در دهان از رو بازدمم
 . داشت پريشونش حال از نشون صورتش زرد رنگ و بود ايستاده اتاق چارچوب در غل*زيرب
 قاب حصار در که لياليي. ليال زيباي نگاه در خورد گره نگاهم و چرخوندم تخت کنار ميز سمت به ناخودآگاه رو سرم

 پژمرده دوباره نذارم و کنم حفظ رو يادگاريش که خواستمي ازم نافذش نگاه با انگار. کردمي نگاهم لبخند با عکس
 . شه
 قلبم روي که عظيمي غم رغمعلي بنابراين. نزنم پارسا به حرفي فعالً گرفتم تصميم و دادم قورت رو دهانم آب

 برخاستم جا از و دادم فشار زانوهام روي رو هامدست. بدم مچهره به خونسردي حالت کردم سعي کرد،مي سنگيني
 رشيد، قد اين. بود بلندتر من از مترسانتي ده حداقل قدش. کردم نگاه نگرانش عسلي چشمان به. رفتم طرفش به و

 ! آوردمي خاطرم به رو نامرد يه بلند قامت عجيب
 :گفتم کنه جلوه واقعي داشتم سعي که مطمئني لحن با و گذاشتم ششونه روي و آوردم باال رو دستم
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 ! نباش نگران -
 . کرد پيدا افتاده حالت هاششونه عضالت و کشيد ايآسوده نفس

 و نامتعارف هايگام به. برداشت قدم تخت سمت به سختي به و کرد گرد عقب پذيرايي طرف به اتاق چارچوب از
 رفتار اون با ايرابطه چه و داشت؟ معنايي چه اضطراب و نگراني همه اين کردم،نمي درکش. دوختم چشم کوتاهش

  باشه؟ داشته تونستمي مهناز با احساسشبي و سرد
  کنم؟ پنهان ازش رو موضوعي چنين خواستممي کي تا. انديشيدم آينده به مغموم و کشيدم آهي
 کردم تند قدم. بده انجام رو کار اين سهولت به عصا وجود با تونستنمي و کردمي تالش تخت روي نشستن براي

 به و کردم بلند رو شگرفته گچ پاي و زدم زانو زمين روي. نشست تخت روي من کمک با. گرفتم رو بازوش زير و
 تشکر لب زير و داد قرار شگرفته گچ پاي موازي رو سالمش پاي هم خودش. گذاشتم تخت تشک روي آرومي

 . کرد
 از هاشدست از يکي که خصوص به. گرفت انرژي ازش کلي قدم چند همين. انداختم شخسته چهره به نگاهي
 عصا، يه تونستمي تنها خاطر همين به. بود گردنش آويزون طبي بند کتف وسيله به و شده گرفته گچ آرنج يناحيه

 . بگيره بود ديده کمتري آسيب که شديگه دست بازوي زير
 :گفتم و گذاشتم ششونه روي رو دستم

  بکشي؟ دراز خوايمي -
 :گفت و داد تکيه تخت تاج به. داد تکون سري

 . ممنون نه -
 . زد صدام دوباره که کنم درست شام براي چيزي تا بزنم آشپزخونه به سري خواستممي شد، راحت ازش که خيالم

 ناهارخوري ميز صندلي همين براي. مردده حرفي زدن براي که فهميدممي و ميده آزارش داره چيزي يه دونستممي
 . کردم نگاهش منتظر و نشستم روش و آوردم تختش کنار رو

 :گفت مقدمهبي فهميدم، رو قصدش که شد متوجه گويا هم پارسا
  کرديد؟ ريجکت تماسامو چرا کرديد؟ دير قدراين چرا -

 شک نيست، درست وسط اين چيزي يه شده؟ مرموز پارسا رفتار قدراين چرا. کاويدم رو صورتش دقيق و ريزبينانه
 ! ندارم

 :پرسيدم مظنونانه و مکرده چفت مسينه روي رو هامدست. دادم تکيه صندلي چوبي پشتي به
  پارسا؟ چيه کارات معني -

 :پرسيد خودم مثل دقيقاً و زد پوزخندي پارسا
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  کارا؟ کدوم -
 چيز همه از که کسي تنها گفتمي بهم حسي يه. زدمي برق بدجور عسليش هايچشم. پريد باال شگفتي از ابروم

 ! بس و هستم بختم نگون خود خبرهبي
 :گفتم جدي حالتي با و زدم کجي لبخند

 ! دونيمي خوب خودت -
 به رو من خوي و خلق از نيمي و بود شده بزرگ من دست زير پسر اين! لعنتي! بود پابرجا لبش روي پوزخند هنوز
 و بود گرفته نظر در شده تعيين پيش از بازخورد يه کدومش هر براي و بود بر از رو رفتارم و هاواکنش. بود برده ارث

 مقابلش طرف دونهمي پس پارساست، اون اگر ولي! کنه لبريز رو من طاقت ظرف تونهمي طورچه دونستمي خوب
 من و نبود چيزي کم افتاد امروز که اتفاقي. بيارم در سر مسخره ماجراي اين از شده طور هر بايد امروز. منم
 ! بود خودم پرورده دست که بشم پسري دست يبازيچه خواستمنمي

 :گفتم وارطعنه و انداختم پا روي پا
 سالمت به براي بعد کني؛مي برخورد باهاش آشغال مزاحم يه مثل من چشم جلوي کنم؟ باور رو کارت کدوم -

 !ميندازي راه شنگه الم رسيدنش
 :گفتم بارشماتت و شدم خم طرفش به کمي و برداشتم صندلي پشتي از رو متکيه

  رو؟ تموردعالقه دختر يا خودت پارسا؟ زنيمي گول رو کي داري -
 ! شدم کيش شطرنج تهديد مورد شاه مثل داد، که پاسخي با من، انتظار خالف بر ولي

  دارم؟ عالقه مهناز به من گفته کي -
 .کردم پيدا رو شطرنج يشده مات شاه حکم علناً بعدش حرف با و کردم نگاهش باز دهاني با
 ! کنم روروبه سياهتون يگذشته با رو شما بتونم تا بود راهي مهناز -
 :گفتم ناباوري با
  چيه؟ منظورت...منـ -

 :گفت پيروزمندانه و خورد گره هم در روشنش ايقهوه ابروهاي
  نه؟ باشم، داشته خبر چيزي از کرديننمي فکر -

 رو شيطان. شد تکرار اکووار گوشم توي هاشالتماس و جيغ و کرد علم قد هامچشم پيش معصومه باروني نگاه
 دوطرف رو هامدست! پارسا قلبيخوش به نسبت ابله من باوريخوش زد،مي نيشخند باوريمخوش به که ديدممي

 :ناليدم عجز با و دادم فشار پيشونيم
  پارسا؟ کردي چکار تو -
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 :آورد زبون به رو ذهنياتش بلند صداي با و شد افکارش غرق من لحن به توجهبي پارسا
 به بودنمون، دانشگاهيهم به بردن پِي و ديدارمون اولين از بعد. انتظار از ترساده خيلي شايد بود، ساده مهناز -

 مهناز. نبودم ميلبي شناختش به نسبت منم. اومده خوشش من از دونستممي. شدمي سبز رام سر مختلف هايبهانه
 و کردمي سِير شدخترونه روياهاي توي. رسيديم همبه اقياتف که کردمي وانمود جوري و اومدمي سراغم روز هر
 ! کنه پيدا ادامه خوادمي کجا تا هاخيالبافي اين که بود جالب برام و خنديدممي هاشبازيبچه به من

 :داد ادامه من طاقتبي و منتظر چشمان مقابل در و نشست لبش روي تلخي لبخند
 که خواستممي ازتون هميشه. بود مامان عالقه مورد اشعار اين چون بودم؛ سعدي هايدوبيتي عاشق هميشه من -
 چشم و خاص خطّي با دوبيتي يه من، جزوات تمام اول صفحه طريق همين به. بنويسيد برام رو اون خودتون خط با

 که رفت يادم سهواً من و گرفت قرض رو نويسيم برنامه يجزوه بار يه مهناز. دادمي بهم خوبي حس که داشت نواز
 رو جزوه اول دوبيتي بود، عاطفي و احساساتي شديداً مهناز که جايياون از. کنم جدا جزوه از رو اول يصفحه

 خطاب در و قصد از رو دوبيت اين من که بود کرده فکر خودش پيش حتماً و کرد برداشت هدف و منظور عنوانبه
 ! نوشتم بهش
 :داد ادامه و داد سر ايمستانه يخنده و برد باال رو سرش

 . نميره يادم رو دوبيتي اون وقتهيچ -
 :کرد قرائت رو مذکور دوبيتي خاص لحني با و تر رو لبش

 گفتارند شِکر و رو پري که آنان» -
 دارند پنهان خوب روي که ست حيف

 نيست فايدهبي نيز نقاب الجمله في
 «.بگذارند نِکو و بپوشند زشت تا

 :گفت آرومي صداي با نهايت در و کرد مکث کمي
 رواون به رواين از خالصه و کردار و رفتار و موها حجاب پوشش، نوع. کرد تغيير مهناز جزوه، تحويل فرداي از -

 ! کنه عمل بهش که ميده قول و فهميده دوبيتي روي از منظورمو که گفت بهم شد، من تعجب متوجه هم وقتي. شد
 :زد رنگيني پوزخند دوباره

 داشت مسئله اين ديگه ماه دوسه از بعد. کردمي برداشت منظور روي منو حرکت هر مهناز! بود مسخره واقعا -
 روي از که هاييحرف با مهناز ولي بشه؛ دور ازم که کنم نااميد خودم از مهنازو جوري خواستممي و کردمي مخسته

 . بدم ادامه بچگانه يرابطه اين به تا کرد وادارم زد،مي سادگيش
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 باالخره دارن؟ باهم مشترکي وجه چه ربطبي و مجهول مسائل اين که بودم مونده من و کرد سکوت لحظه چند
 :انداخت کار به رو صوتيش تارهاي و داد رضايت پارسا

 يصفحه رو، خطدست همين با دوبيت همين که کرد تعريف برام هابعد و بود انداخته عکس دوبيتي اون از مهناز -
 خيلي و داشت فرد به منحصر ساختار يه شما خط دست که چرا شد، جالب برام. ديده مادرش هايکتاب از يکي اول

 مادرش کتاب يصفحه روي از مهناز وقتي. بياره صفحه روي به مثلش يا کنه کپي روش از کسي که بود سخت
 ! باشه نفر يک واحد دوبيتيِ اين ينويسنده شايد که شدم مشکوک داد، نشون بهم و گرفت عکس هم
 و کشيدممي بيرون حرف مادرش خصوصاً و خانواده درمورد مهناز زبون زير از مختلف طريق به بعد، به موقع اون از

 مادر شد مشخص که فهميدم قدراون باالخره. گذاشت اختيارم در رو زندگيش اسرار تمام، لوحيِ ساده با هم مهناز
 ازش و کنه پيداش بتونه بلکه که ريختمي اشک و کردمي دعا ش،سجاده سر هرشب مامان که زنيه همون مهناز

 ! بطلبه حالليت
 ! نه! خدايا. شد فراموشم کشيدن نفس و ايستاد تپش از قلبم
 هميشه و بود باخبر معصومه و من بين ماجراي از کامالً ليال. بست نقش نظرم توي شخالصانه هايعبادت و ليال
 و بودم من باشه سرافکنده بايد که اوني جالبه،. بود خجل و شرمسار کردم، رها رو معصومه من کهاين خاطر به

 من که دونستمي فقط پارسا اما کرد؛مي آمرزش و استغفار طلب هرشب من دليسنگ و ـناه گـ بابت مظلوم ليالي
 . نداشت خبر ماجرا اصل از و دادم طالق رو «معصومه» نام به زني پيش هاسال

 :کشيد آتش به رو وجودم تمام پارسا خشمگين و پربغض صداي
 ...که صورتي در بگيره حالليت بتونه که داشت اميد عمرش آخر يلحظه تا من مادرِ -

 :گفت عصبي فوق لحني و ريزشده هاييچشم با و گذاشت ناتموم رو حرفش
 ! تويي مقصر! نيست و نبوده من پاک مادر باشه حالليت خواستار و شرمنده بايد که اوني -

 و چرخيد چپ سمت به صورتش. آوردم فرود پارسا گونه روي محکم و بردم باال رو دستم که شد طورچه دونمنمي
 . کشيد صليب به رو متشنجم اعصاب لبش روي پوزخند

 ! بود حقش ولي بود؛ شده سرخ دستم اثر از صورتش طرف يه
 که ليال، تربيت روي کشيد بطالن خط و کرد خطاب «تو» رو من شرميبي با که خاطر اين به نه ولي بود؛ حقش

 . کرد صحبت احترام با حال همه در بزرگتر با بايد داشت اعتقاد هميشه
 . شطلبانهحق و گستاخانه هايحرف خاطربه نه ولي بود؛ حقش
 . خودسريش و کاري پنهان خاطربه نه ولي بود؛ حقش
 . بود آزرده رو من پاک ليالي روحِ کرد،مي فکر که چيزي خالف بر شاحمقانه عمل با که چرا بود؛ حقش
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 . شکست درهم خودش به نسبت رو من اعتماد تمام که چرا بود؛ حقش
 بازي به رو معصومه ـناه گـبي دختر احساسات هاشبازيبچه با من، از گرفتن کينه خاطربه که چرا بود؛ حقش
 . بود گرفته
 ...شد باعث ناخواسته که چرا بود؛ حقش

 فرياد و زدممي نفس نفس خشم از. افتاد زمين روي و شد پرت پشت به صندلي که جوري برخاستم؛ شدت به جا از
 :کشيدم

  ها؟ کني؟ ثابت رو چي کارت اين با خواستيمي احمق، آخه -
 :برد باال رو صداش بالطبع و خونم به غرق هايچشم توي شد خيره و برگردوند رو صورتش

 به خواستم! سابقت زن دنبالِ رفتيمي و کرديمي ولمون هفته تا هفته سال همه اين که! مادرمو مظلوميت -
 ! کردي زن اون و مامان حق در ظلمي چه بفهمي تا برسونمت تخواسته

 من کردهمي فکر هاسال اين تمام يعني! احمقه واقعاً پارسا. موهام تو زدم چنگ و زدم چرخي افتاده صندليِ دورِ
 بيدار رو من يخفته وجدان شابلهانه کار اين با خواسته مثالً نداره؟ فکر چرا پسر اين گردم؟مي معصومه دنبال
 خبطي چنين پارسا بايد چرا! خدايا! خدايا! خدايا گذشت؟مي گناهم از معصومه يا شدمي زنده ليال بشه؟ چي که کنه؟
 . شکستهدل دختر يه احساسات و دنيا شدن تباه بشه شنتيجه که بده؟ انجام

 :غريدم صورتش توي و گرفتم هامدست توي رو زرشکيش شرتتي ييقه و برداشتم خيز پارسا سمت به
 سالو و سن کم دختر يه خودخواهيت با دونيمي کنه؟ خودکشي مهناز شدي باعث کارت اين با دونيمي احمق -

  کردي؟ عزادار رو خانواده يه تابلهانه کردار با دونيمي زيرخاک؟ فرستادي
 :زدم فرياد بلندتر و کشيدم خودم سمت به بيشتر رو شيقه
  دوني؟مي -

 يميله با سرش. دادم هلش عقب به و کرده رها رو مبهوت و مات پارساي ييقه. پريد باره يک به صورتش رنگ
 . گفتن آخ يه از دريغ ولي کرد؛ برخورد تخت
 رديف متهم که کسي به هم اون گفتم،! گفتم باالخره. پوشوندم هامدست با رو صورتم و بستم درد با رو هامچشم
 هايحرف طبق. نياورد طاقت مهناز متاسفانه و بود کنترل حد از بيش مهناز مغزي خونريزي. بود تلخ رويداد اين اول

 و کرده توقف خيابون وسط در لحظه چند براي و گذاشته خيابون به پا هوشيارانه کامالً مهناز عيني، شاهدين
 . شده تعبير خودکشي مرگش
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 که خصوص به. کنم قبل از ترآشفته و ترپريشون رو پارسا حال مسئله، اين کردن عنوان دفعه يک با خواستمنمي
 حال به دلم قراره، چه از موضوع فهميدم که حاال ولي داشت؛ ليال مرگ از بعد رو حاد افسردگيِ يدوساله يتجربه
 .ناصره همون پسرِ که الحق! زده خودکشي به دست عوضي آدم يه واسه که مهنازي. سوزهمي مهناز
 قصد خاطر همين به. نبود ميسر برام اين از بيش محيط اين تحمل. گفتم استغفار لب زير و کشيدم ايکالفه نفس
. زد خشکم جا در زمين، هايپارکت روي چيزي افتادن بلند صداي با دفعه يک که داشتم رو خواب اتاق به رفتن

 خواستم. بود انداخته پايين تخت روي از رو خودش که بود شده پارسايي قفل نگاهم و چرخيدم عقب به زدهوحشت
 وضع به حرکتبي قلبم، التماس برخالف و شد مانعم خشم و عصبانيت ولي کنم؛ کمکش و برم طرفش به

 . کردم نگاه نامناسبش
. اومدمي طرفم به و کشيدمي زمين روي رو خودش مار مثل سختي به ش،گرفته گچ و شکسته پاي و دست با پارسا
 شلوارم به نشسته و رسيد بهم پارسا. کردنمي لعنتم صدا يک سنگدليم و رحميبي بابت وجودم هايسلول تمام

 :گفت زاري با و انداخت چنگ
  نگفتي؟ که جدي! بابا -

 :آورد درد به رو قلبم پارسا يمظلومانه هق هق صداي. گرفتم دندون به رو هاملب و ندادم جوابي
 ! کردي شوخي بگو خدا رو تو! بابا -

 صفحه از رو مهناز خواستينمي مگه نبود؟ همين هدفت مگه» کشيد فرياد گرمشماتت ذهن کورسوي از يکي
 بار اولين براي حيرت، کمال در ولي «چيه؟ واسه زاري و گريه همه اين مرگته؟ چه ديگه پس بزني؟ خط زندگيت

 . بود مسکين پارساي به من پاسخ سکوت تنها و نشد باز ذهنم افکار تلخيِ به دهانم
 .کنم عنوان شوخي رو حرفم که کردمي التماس و ريختمي اشک پرصدا و محسوس پارسا

 ! بابا! خوبه مهناز حال بگو خدا به رو تو! بابا! کردم غلط! بابا -
 صورتم و شکست پارسا هايالتماس شنيدن با بود گرفته شکل هامچشم پشت که اشکي سد و سوختمي هامچشم

 رو سرش لرزونم هايدست با. زدم زانو پارسا مقابل زمين روي و نياورد طاقت قرارمبي قلب. شد خيس بارهيک به
 زمزمه رو مهناز اسم زاري با گهگاه و ريختمي اشک شم*غو*آ در خردسال کودکي مثل پارسا. گرفتم غل*ب

 . کردمي
*** 
 مهال

 پياده تخته روي رو وجودش يثمره آخرين پير ماژيکِ و بود آزاردهنده تخته با ماژيک سرِ شدنِ کشيده جيغِ صداي
 استفاده ششده رنگکم و الجون مرکب يمانده ته از خواستممي مصرانه من ولي بود؛ دادن جان حال در و کردمي



 

 

109 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 روي محکم رو درش. رسيد پايان به بيچاره ماژيک فريادهاي و دراومد نگارش به کامل من يجمله باالخره. کنم
 . کردم پرتش کالس گوشه يزباله سطل داخل به خشم با و دادم فشار سرش

 تا کردم سعي و انداختم نگاهي مُچَم روي طاليي چرمِ ساعت به. کشيدم ايکالفه نفس. نشد بلند کسي از صدايي
 ! بيارم طاقت ديگه دقيقه چند
 امروز که دونستننمي و داشتن حق. شدم روم پيش افراد متعجب و شده درشت چشمان متوجه و گرفتم باال رو سرم
 داخل رو مآشفته موهاي سرسري و کردم مرتب رو رنگم مشکي يمقنعه هامدست با! دارم حالي و حس چه دقيقاً
 کشيدم تخته روي جمله يکلمه به کلمه زير رو انگشتم. کردم اشاره سفيد تخته به و ايستادم صاف. فرستادم مقنعه

 :گفتم لرزوني صداي با حال همون در و
 ! است سرد خاک -

 ! چيه ديوانه منِ مقصود دونستننمي و بود شده سوال عالمت شبيه بيچاره دختران يقيافه
 :گفتم توانم يمونده ته با و بدم قورت رو گلوم در کرده گير بغض کردم سعي

 . بياريد بعد يجلسه براي جمله اين از رو برداشتتون خواممي -
 روي رو سُستم و لَخت پاهاي. کردمي ناموزون رو ضربانش و بود شده آويخته قلبم به سنگيني يوزنه

 رها رو الجونم بدن صندلي، روي و رسوندم ميز به رو خودم بود سختي هر با و کشيدم کالس کف هايموزاييک
 . کردم

 خداحافظي ازم سري يه. شدن خارج کالس از ديگري از بعد يکي شاگردان و رسيد پايان به کالس ساعت باالخره
 و شد خالي کالس عاقبت. کردنمي نگاه زارم يقيافه به دلسوزي با سري يه و گفتنمي نباشيد خسته و کردنمي

 . کرد پيدا زردرنگم يگونه روي رو خودش راه باالخره درپيپي هاياشک
 يدونده سيرِ. کنممي درک رو عبارت اين معني مهناز، مرگِ گذشت از نيم و ماه يک حدوداً از بعد! است سرد خاک

 . حياتم تلخ هايواقعيت پذيرش به ناگزيرم من و مونهنمي خواهرم تک براي من عزاداري منتظر زندگي،
 چند کردن اجير با خاطي يراننده. گذاشت تنها رو مامان و من خودخواهي با مهناز قبل، روز هفده و ماه يک درست

 هم ما اعتراض مقابل در. رسوند حداقل به رو مجازاتش بارِ و داد جلوه «خودکشي» رو قضيه شاهد، عنوانبه نفر
 کامالً حقيقت تا کنن کالبدشکافي رو مهناز نحيف تنِ نتونمي گفتن نهايتاً و کردن عمل رحمبي مربوطه مسئولين

 مقابل در و بده رضايت تنش يپاره جسمِ شدن تفکيک به که بود چيزي از ترشکستهدل مامان ولي بشه؛ روشن
 به مهنازو و رسهنمي جايي به کارا اين» گفت جمله يه فقط مقصر، فرد مجازات و پيگيري براي من زياد هاياصرار

 « .گردونهنميبر من
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 فرود تسليم سر جز ايچاره ولي نيست، التيام قابل مرهمي هيچ با مهناز دادن دست از غم از ناشي دردِ کهاين با
 درک رو مطلب اين کسي ولي بودم؛ جوونم يرفته دست از خواهر يزدهماتم من. نداره وجود تقدير برابر در آوردن

 استعفا موسسه از يا که داد اخطار بهم و شد بلند هم کياني اعتراض صدايِ حتي ماه، يک از بعد که جوري. کردنمي
 . برسم تدريسم به سابق مثل کهاين يا بدم
 بهترين کردن کار. کردننمي رهاش رقمههيچ که هاييغصه و مامان خاطر به حداقل دربيام، پا از خواستمنمي

 انگيزحزن نداي رغمعلي ترتيب همين به. کنه منحرف منفي افکارِ از رو ذهنم کمي تونستمي که بود ايگزينه
 هايدلتنگي اظهار و بودن شاگردانم کنه دلگرمم تونستمي که موضوعي تنها. برگشتم سرکار به مغمومم، قلب

 پيش از بيش رو من شاگردانم عطوفت و لطف و کردم کاريکم واقعاً مدت اين دونستممي. شوندوستانه و خالصانه
 . کردمي شرمنده

. کردمي نقصان ايجاد عملکردم در حسي انگار ولي بدم؛ درس مطلوب و کيفيت با که کردممي سعي کهاين با
 بودن، مطلع دبيرشون خواهر فوتِ از بيش و کم کهاين خاطر به ولي بودن؛ شده موضوع اين متوجه هم شاگردانم

 . کردننمي اعتراضي و گفتننمي چيزي
 اشعار مصرع، به مصرع. رفتممي پيش موسسه ريزيبرنامه طبق دقيقاً من که چرا نبود؛ اعتراض براي جايي البته
 از شدنشون تفهيم بهتر براي و شکافتممي رو ادبي هايآرايه. کردممي تفسير و معني رو دبيرستان يچهارساله کتب

 تعريف واژه رمز بود، شده مطرح درسي کتاب در نامشون که شاعراني و نويسندگان براي. زدممي مثال هزارجا
 خوب خودم کارها، اين تمام با ولي بشن؛ سپرده خاطر به يکديگر جاي به اشتباه يا و فراموش مبادا تا کردممي
 ! نيست قبل مثل دادنم درس که دونستممي

 . بود شده رسمي و سرد کالس محيط علناً و کرده پيدا اختصاص کنکوري مطالب به کالس وقت تمام
 ادبيش هايآرايه که خواستممي هابچه از و نوشتممي تخته يگوشه ساعت اول که نبود هاييرباعي از خبري ديگه

 شيريني ولي زدن؛مي غُر يابيش آرايه و شکافتن سرِ کلي و بود ناآشنا شاگردانم براي که اشعاري. کنن پيدا رو
 . دادمي کالس جَوِ به خاصي

 از شاعر اصلي منظور درمورد همگي و کردمي منفجر رو کالس کنکور، داوطلبان هايقهقهه صداي که روزهايي
 . دادنمي نظر غريبش و عجيب اشعار

 خاطر به صرفاً و نداشته «فرهاد» و «خسرو» به ايعالقه هيچ[ 1]«شيرين» کهاين از و گفتنمي هاشونشنيده از
 هايداستان از يک هيچ اصل کسي که بماند البته! کنه ايجاد نزاع دلداده دو بين تا کردهمي رفتار جوري سرگرمي،

 ! زن؟ يا مَرده[2] ليلي دونستننمي هنوز معروف قول به و دونستنمي رو منظوم
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 صداي فقط و گرفتبرمي در رو کالس سکوت که زماني. بود هابچه نظر از زمان بهترين کالس آخر ربع يه
 انتخاب عاشقانه يمنظومه يه کالس، آراي اکثريت انتخاب به هفته هر. رسيدمي گوش به من موزون و آهنگين

 و بخونم رو ازش صفحه چندين کردممي سعي کالس، آخر ربعي سه هايپروسه همين در هفته يه اون در و شدمي
 . کنم تفسير و معني

 افترا[ 3]«منظور و ناظر» يرابطه به که دقايقي چه و خنديدن «مجنون» ديوانگي به شاگردانم که روزهايي چه
 ! باشن؟ همديگه شيداي و عاشق توننمي جنس هم دو طورچه که بستن

 خشک جَوِ اين بهبود به تمايلي من و بود شده رسمي و سرد کامالً ادبيات، کالس پرانرژي و شاد محيط هرحال به
 .نداشتم

 االن مهناز که بخوابونم پوچ روياهاي با رو ذهنم تونستمنمي من و نبود عادي. نبود عادي روز يه امروز اما
 ! درآورده رو مامان دادِ و زنهمي پرسه مجازي هايشبکه توي داره و ستخونه يا! دانشگاهه

 و دوهفته اين تمام مثل و بشم خياليبي هايکوچه يروانه تونستمنمي. بدم فريب رو ذهنم تونستمنمي امروز! نه
 که کنم قانع درسي کتاب محدود مطالب با رو هابچه و خوندن موالنا به کنم شروع کار، محيط به بازگشتم از اندي

 ! الغير و خداست حال همه در موالنا منظور
 ! تونهنمي خدا به کنه؟ رفتار عادي ناکامش خواهر تولد سالروز تونهمي کسي مگه! تونستمنمي عنوانهيچ به! نه
 هشدار درموردش پيشش ماه يک از مهناز که روزي. بود پرخاطره و منُ خوش برام روز اين جاري، سال از قبل تا

 اعمال و هاگيريبهانه تمام رغمعلي من ولي! نبود خاص و گرون تولدش کادوي اگر کردمي مبيچاره و دادمي
 زندگي روز بهترين مهناز تولد روز. کردممي شماريلحظه روز اين براي هرسال ميالدش، روز در مهناز يبچگانه

 کرد،مي گريه مامان ش*غو*آ در که کبودي و سرخ نوزاد و رسيد فرا انتظار هاماه از پس باالخره که روزي. بود من
 . من دنياي تمام به شد تبديل
 پدرم و من هدفبي و تاريک زندگي به مامان ورود از چهارماه و سال يک درست. کنمنمي فراموش وقتهيچ
 دل صد نه دل يه بابا که فهميدممي بچگيم تمام با ولي بودم؛ بچه. بود شده تحول دچار انگار چيزهمه و گذشتمي

 دوم همسر با گير،گوشه و افسرده مهالي طورچه کهاين از بودن کرده حيرت همه. شده مهربون يمعصومه عاشق
 من شادي. شدممي قبل از ترشيفته مامان به نسبت هرروز من و داد رخ معجزه اين ولي گرفته؛ انس طوراين پدرش
 و دادن آتي هايماه در رو برادر يه يا و خواهر يه مژده نگراني، و دلهره کلي با بابا و مامان که شد تکميل وقتي

 کردن،مي فکر که چيزي برخالف اما برگردم؛ هامتنهايي يپيله به دوباره و ندم نشون جالبي واکنش که ترسيدنمي
 شفيق يار و همبازي يه که دربرگرفت کودکانه نشاط نوعي رو وجودم بلکه نشدم ناراحت موضوع اين از تنها نه من
 ! کنممي پيدا
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 سفيد و معصوم صورت به عاشقانه هاساعت. گرفت خودش به ايديگه رنگ من دنياي مهناز، اومدن دنيا به با
 تربزرگ که کمي. يدم*وس*بمي رو صورتش عطرخوش و نرم پوست ثانيه، چند از هر و کردممي نگاه رنگش

 پام روي رو شيرخواره مهناز بعد و کنم پهن نحيفم پاهاي روي رو کوچيکش تشک دادمي اجازه مامان شد،
 . بخوابه خواهرکوچولوم تا چرخوندممي راست و چپ به رو زانوهام آروم من و ذاشتمي
 ريسه مهناز. چرخيدممي خودم دور به و کردممي غل*ب رو ساله دوسه تپلِ مهنازِ که لحظاتي بود شيرين قدرچه
 . بشم پرت زمين روي مهناز با و بره گيج سرم مبادا که کردمي سکته ترس از مامان و خنده از رفتمي

 از يکي با مهناز که يادمه بار يک حتي! بکنه چپ نگاه مهناز به نداشت حق کسي. بود من دنياي و دين مهناز
 کتک يه که شدم عصباني چنان کرد، گريه من پيش و اومد وقتي و بود شده دعواش بازيِ سر همسايه هايبچه

 مورد شديداً پدرم طرف از کار همين خاطر به بعدش که بماند! کردم بيچاره و زدهفلک يپسربچه اون نثار جانانه
 . آسايشش و بود مهم مهناز فقط من براي! نبود مهم ولي گرفتم؛ قرار مجازات

 رفتار گفتنمي هاخيلي. شدمي حالش شامل حال همه در و هميشه من محبت و توجه و شد بزرگتر و بزرگ مهناز
 ! مادرم نه کردم لوس من رو مهناز که گنجيدنمي هم شونمخيله در حتي ولي ست؛بچگانه و لوس مهناز
 من ولي! ميده گير بهم خيلي مهال که کردمي قهر و اومدمي ستوه به خودش که بود بهش حواسم قدراون گاهي

 ! باشه من محبت و توجه چتر زير ابد تا که بود محکوم مهناز! فهميدمنمي رو هاحرف اين که
 :گفت شوخي به مهناز بشم، ايديگه شهر عازم کارشناسي مقطع در تحصيل براي خواستممي که روزي

 ! کشممي راحت نفس دستت از من و ميري شکر رو خدا -
 و گرفتممي تماس خونه با بار يک شب دوسه هر که جوري. عزيزه قدرچه برام که دونستمي خوب هم خودش اما
 دليلي هر به که زماني بود جالب. پرسيدممي داشت پيش در که روزي از و کردممي صحبت مهناز با تموم ساعت يه

 . شدممي شعف و شور دچار ذهني ارتباط اين از قدرچه من و زدمي زنگ بهم مهناز خودِ بگيرم تماس تونستمنمي
 مهناز که بود جايي تا وابستگي اين ميزان. نداشت من به حسي چنين مهناز بودم، وابسته مهناز به من که قدراون
 گذاره،مي زيرپا رو رازنگهداري اصول ناخواسته گاهي مهناز دونستممي کهاين رغمعلي و دونستم اسرارم محرم رو

 گرفته تماس خونه با که هامايرشته هم از يکي هايتماس از که مادرم. گفتم بهنام و خودم يرابطه از اون به فقط
 بيرون مهناز زبون زير از رو ماجرا باالخره بود؛ شده دلنگران و مشکوک خونه؛ ميام گفتم من که کردمي اظهار و

 بهنام پدر وقت چه يا طورچه مامان دونمنمي. رسوند کردممي تحصيل درش که شهري به رو خودش بالفور و کشيد
 . گيرنمي فاجعه وقوع از قبل درست رو خطاکاران مُچ و ميان بهنام مجردي خونه به دو هر و کنهمي پيدا رو

 پيدا رو بهنام پدر اگر شد،مي متوجه ديرتر کمي مامان اگر گفتم،نمي چيزي مهناز به اگر. کرد رحم بهم خداوند واقعا
 . کردمي پيدا تريآشفته حالت من زندگي االن شايد افتاد،مي اتفاق ديگر اگر هزاران و کردنمي
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 .پيش سال دو به پرکشيد ذهنم ناخودآگاه و زدم هق مشکسته و سوختهِ دل حال به و گذاشتم ميز روي رو سرم
. بود خودشيفته و مغرور شديداً داشت که خباثتي تمام با بهنام ولي من؛ اقبالي خوش يا بود خداوند لطف از دونمنمي

 به. بدم قرار اختيارش در رو خودم داوطلبانه که جوري کنه، «رام» خودش قول به رو من کمال و تمام داشت دوست
 شخونه به وعيد و وعده هزار با و کرد غرق خياالت و توهمات درياي توي رو من حسابي کهاين از بعد خاطر همين
 . برسه مطلوب حالت در هدفش به تا کرد پيشه صبر کشيد،
 ظرفيت خاطر به دختر، دانشجوهاي از چندتا با که رو منزلي و بودم اومده بهنام يخونه به که بود روزي دومين
. کردم ترک مخانواده به زدن سر يبهانه به رو بودم کرده اجاره باال، به هفت ترم دانشجويان به خوابگاه ندادن
 خوندن درس مشغول دخترم هايخونههم با دادم اطمينان بهش من و بود گرفته تماس گوشيم با صبحش مامان
 يشواليه فکر به فقط جاهمه و کسهمه از خبربي من و بود مشکوک مامان لحن! ترمم ميان امتحانات براي

 ! بودم ثروتمندم
 داشتم اقامت بهنام يخونه توي روز دو که بود انگيزهيجان برام. شناختمي خوش رو من محبت يتشنه ذاتِ بهنام

 و خونده رو مدلش صدها حال به تا که بود «ايهمخونه» هايرمان مثل درست! نداشت ازم انتظاري هيچ اون و
 نمياره طاقت عاقبت و ميشه داستان پاک و معصوم دختر يدلباخته که مغروري پسرِ. بودم بر از رو سطرش به سطر

 با و خورديممي غذا و ديديممي تلويزيون هم با بود؛ شکل همون به چيزهم دقيقاً! کنهمي اعتراف عشقش به و
 ...و کشيديممي نقشه مونآينده براي و رقصيديممي شاد هايآهنگ

 يمرحله به داستان. شدمي ترنزديک دلخواهش پايان به لحظه هر و رفتمي پيش خوبي به بهنام سناريوي
 عهده به رو تلخ سکانس اين کارگرداني خداوند و شد گرفته بهنام دست از عنان بار اين ولي رسيد سازش سرنوشت

 (عربي شده ترجمه اصطالح«)! شد آنچه شد و» . گرفت
 چشماني با و کردم بلند سر ميز روي از سراسيمه. لرزيد شدت به بدنم و شدم خارج اوهام از ايهشدارگونه صداي با

 البته و حيرت با و بود ايستاده کالس وسط دست در کيفي با بهنام. دوختم چشم رومروبه فرد به اشک از خيس
 . کردمي نگاهم لب روي پوزخندي

 :توضيحات
 . «گنجوي نظامي»اثر «خسرو و شيرين» يمنظومه[1]
 . «گنجوي نظامي»اثر «مجنون و ليلي» يمنظومه[2]
 .«بافقي وحشي»اثر «منظور و ناظر» يمنظومه[3]

 آميخته لحني با بار اين البته زد، صدام دوباره ايچندثانيه يوقفه همين تو و بيام خودم به تا کشيد طول لحظه چند
 ! بود زده صدام کوچک اسم به هم باز! لعنتي. خورد گره هم تو هاماخم. نگراني به
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 تقريبا دو ساعت تا. بود ادبيات درس به مربوط رياضي و انساني يرشته دو امروز کالس آخرين من، خوب شانس از
 ساعت دبيران کار از تا موندمي موسسه توي کياني فقط موسسه، مسئولين از آخر ساعت در معموال و رفتنمي همه
 موسسه توي کياني و بهنام و من جز کسي بودم مطمئن هم االن. کنه حاصل اطمينان آموزاندانش البته و آخر

 و نداشت رواني تعادل بهنام. بشه تکرار بهنام با تنهاييم و پارکينگ ماجراي دوباره خواستمنمي. نداره حضور
 اتفاق اين ولي کنه؛مي اخراجش کياني اتفاق، اون بعدِ کردممي فکر. باشه داشته شومي نيت هم باز که ترسيدممي

 بر عالوه بهنام نبودم، من که ماهي يه اين تو! بود حقش البته! شد بهتر موسسه در بهنام جايگاه برعکس و نيفتاد
 از يکي بود نزديک روز اون که داشت ارزشي چه براش هم کياني. کشيدمي رو من کالس جور خودش، کالس

 ! بس و بود نوپاش يموسسه سوددهي فکر به فقط اون! شه؟ بدبخت شموسسه دبيرهاي
 که دونستمي دانشجويي زمان از. بود اعصاب روي جويدنش آدامس صداي. کردممي حس رو بهنام نگاه سنگيني

 . دربياره رو حرصم خواستمي شکل همون به حاال و متنفرم جونمي آدامس صدادار که کسايي از من
 کالس ساعت اتمام از دقيقه بيست حدوداً. کردم نگاه مچم روي ساعت به. فشردم هم روي خشم از رو هامدندون
 ! نرفته هنوز چرا بهنام که داشت تعجب جاي و بود گذشته

 با. قلبم مثل درست سوخت،مي هامچشم. زدم کنار دست با رو هاماشک. باشم توجهبي بهش نسبت کردم سعي
 روي رو کيف بند. گذاشتم ايمقهوه دستي کيف درون رو سوم سال ادبيات کتاب و شوم بلند صندلي روي از کرختي

 :شد عيان نحسش صداي باز که کشيدم مشونه
 ! معلم خانم باريکال! ايجمله چه -
 :گفت کرده نازک صدايي و تمسخرآميز لحن با. کردمي اشاره تخته روي ايواژه سه يجمله به
 ! است سرد خاک -

 و داغون حال اصالً و کردمي استفاده زدن کنايه براي راهي هر از وقته چند اين! شد شروع دوباره. کشيدم آهي
 . کردنمي درک رو من يآشفته

 بيشترِ شکستگيدل مقصود اگر ولي چيه؟ من دادن آزار از هدفش دونمنمي. کردم نگاه کجش لبخند به اکراه با
 ! گرفته پيش در رو درستي راه بگم بايد منه،

 . زده نيشخند االن دونستممي نکردم، نگاهش. کرد متوقفم باالجبار و کشيد رو بازوم که بشم رد کنارش از خواستم
  کني؟مي محليکم حاال شده چي! بودي ترزبون بلبل قبلنا -

 قول به و بهنام با کل کل براي رو توانم بخوام که بودم اوني از ترخسته. کردم نگاهش سرد و برگردوندم رو سرم
 . کنم خرج «کني کم رو» هابچه
 :گفتم جدي و دادم فاصله هم از رو خشکم هايلب
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 ! سلطاني آقاي کنيد ول دستمو -
 :گفت کشيده و درآورد ايمسخره حالت به رو هاشچشم

  نکنم؟ اگه و -
 يتخليه و گريستن آماده کوچکي تلنگر هر با و بودم شده نازک دل. شد باروني هامچشم هواي و حال دوباره

 بگيره؛ جواب دوتا و بگه يکي که بازي يه. جانانه بازي يه براي بود زده لک دلش انگار هم بهنام. بودم احساسات
 قبل هامدت از شبيچاره بازيهم دونستنمي انگار ولي بخنده؛ من ناتواني به هم بعدش حتماً و بايسته خونسرد
 . شده حذف هابازي دور از و خورده شکست

 ايشيشه سد پشت هاماشک. بود نمو و رشد حال در لحظه هر و شد متولد مخراشيده گلوي در دوباره بزرگي بغض
 :ناليدم عجز با و دادم قورت سختي به رو دهانم آب. کردن تجمع چشمانم

 ! کن ولم خدا رو تو -
 لحنم. بود نشده ديده حال به تا و زدمي موج درش التماس بيشترين که لحني! سوخت سوزناکم لحن براي دلم

 . کردمي التماس هاشعذاب ارباب از رهايي براي که بود، مفلوک يبرده يه مثل درست
 هرچه خواستمي دلم. نداشت وجود ظاهر حفظ امکان طريقي هيچ به امروز ولي کنم؛ جلوه ضعيف نداشتم دوست
 کمي شايد که بود جااون فقط. برسونم مهناز قلبم معرفتبي آرامگاه به رو خودم و بشم خارج محيط اين از زودتر

 بهم رو امروز همين حداقل و بشه کردنم کنف خيالبي و بسوزه بهنام دل که بودم اميدوار. بگيرم آرامش تونستممي
 ! بده آوانس
 که برداشتم کالس درِ سمت به قدمي. کشيدم ايآسوده نفس نامحسوس من و شد کمتر بازوم از بهنام دست فشار
 ! بهنام ش*غو*آ محکم حصار داخل به شدم پرت و شد کشيده دستم دفعه يک

 به رو سرم بهنام. لرزيدن به کرد شروع بدنم و کشيدم هيني ترس از. شد رها زمين روي دستم از دستيکيف
 . بود گرفته رو کمرم دور ديگرش دست با و دادمي فشار خفيف شسينه
 به هامنفس و زدمي نور شدت به قلب. بود دراومده فلج نيمه حالت به و کرده قفل انگار بدنم و بودم شده شوکه
 . بود افتاده شماره
 . بکشونه نابودي منجالب به رو مسکين من آبروي شده هرطور که بود کرده عهد گويا بهنام
 جداشدن قصد و بود چسبيده بهم کنه مثل بهنام ولي بگيره؛ فاصله ازم تا فشاردادم پهلوهاش روي رو هامدست

 :آزرد رو گوشم خمارش و بم صداي و شد ترتنگ بازوانش يحلقه. نداشت
 ! باش آروم -

 ! نه! خدايا
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 . بودم دادن جون حال در و بود ترسيده قلبم
 . زد پوزخند ثمرمبي تالش به گوشم کنار بهنام و کردم بيشتر رو تقالهام

 اول بار کياني داره؟ ايفايده آيا کنم، داد و جيغ اگر دونستمنمي! کنم کار چه دونستمنمي و بود شده قفل مغزم
 ضعيف شهبانوي و بشه ظاهر هودرابين مثل شدمي حاضر هم بار اين چي؟ بار اين ولي کرد؛ ماجرا درگير رو خودش

 با غريبه يه خاطر به دوباره خواستمي دلش کي! نه که معلومه! بده؟ نجات بدذات جان پرنس دست از رو ملول و
 پام ساق روي دوماه از بعد هنوز هاشکفش يضربه جاي کبودي. بود خشن شديداً که بهنامي بشه؟ درگير بهنام
 ! داشت شکمش روي رو بهنام يادگاري هنوز صددرصد ديگه که کياني. بود مونده
 ياسي پيراهن هاماشک کم کم. افتاد جونم به خوره مثل آبروييبي از ترس و شد مسلط وجودم بر درماندگي حس
 . کرد دارنم رو بهنام

 :گفتم آروم و گونهالتماس و کردش صداش عجز با
 ...ولم خدا رو تو! بهنام -

 . کنم تمام رو مجمله نتونستم و گرفت بيچارگيم و ضعف از نفسم
 :گفت آروم و يد*وس*ب مقنعه روي از رو سرم بهنام

 ! داريم نياز آرامش اين به هردومون! باش آروم -
  ببينم؟ رو کي بايد نخوام آرامش من اصال زنه؟مي حرف آرامشي چه از! ستديوانه مرد اين خدايا! آرامش؟

 . اومد بيرون حدقه از هامچشم و زد خشکم جام در کياني خشمگين و گرتوبيخ صداي با
 ! بيرون بفرماييد! نيست خوابتون اتاق جااين! سلطاني آقاي -

 ! چشم: گفت و کرد آزاد رو دستانش گره کمي و زد نيشخندي بهنام
 با بهنام. کردممي نگاه کالس کف بدرنگ هايموزاييک به خيس هايچشم با و بودم انداخته زير رو سرم شرم از

 رو مفلوکم وجود که بود سردي آب مثل حرفش و انداخت تنم به لرز کثيفش لبخند. آورد باال رو صورتم دست
 :کرد منجمد

 ! کيانيه جناب با حق! عزيزم خونه بريم بهتره مهالجان؟ -
 :داد ادامه مکث کمي از بعد و گرفت وسعت متحيرم و زدهشوک وضعيت ديدن با لبخندش

 ! نامزديم ما که جريانن در کياني آقاي! نباش نگران -
 . بود رفته يادم از کشيدن نفس و کردممي نگاهش باز دهاني با

 :کرد خراب سرم روي رو دنيا کياني وارطعنه و عصبي صداي
 ! کنم قفل آپارتمانو در خواممي! بيرون بفرماييد ترسريع خانمتون با سلطاني آقاي -
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 . برد کالس از بيرون به و کرد همراه خودش با رو مشده خشک بدن و انداخت مشونه دور دست بهنام
 و بود ايستاده کالس در جلوي سينه به دست. زدمي موج نفرت رنگش سبز چشمان توي. افتاد کياني به چشمم
 . بوده چيز همه شاهد کالس، بيرون از مسلماً

 من زدم؟ آتيش و آب به رو خودم بهنام، دست از نجات براي طورچه که نديد روز اون مگه. قضاوتش از گرفت دلم
 سر و نامزدن افرادي کدوم اصالً باشيم؟ نامزد تونستيممي طورچه کرديم،نمي هم سالم هم به حتي که بهنامي و

  کنن؟مي غل*ب رو همديگه کار
 با و زدم کنار رو هيکلش دست پشت با. گرفتم فاصله بهنام از عصبانيت با. گرفت نفرت و خشم رنگ هم من نگاه

 :غريدم بلند صداي
 ! نداريم هم با نسبتي هيچ تو و من -

 کيفم و کالس توي برگشتم. کرد نگاهم شمسخره پوزخند همون با و کرد قفل شسينه روي رو هاشدست بهنام
! کنم فرار بهنام دست از تونممي طورچه بار اين دونستمنمي من و بود تعميرگاه ماشينم امروز. برداشتم زمين از رو

 خروج درِ هامچشم با و گرفتم باال رو سرم. کردم مرتب مثالً رو ممقنعه عادتم طبق و کشيدم ايکالفه نفس
 و گرفت رو بازوم دوباره بهنام که کردم تند قدم هدفم سمت به و شدم خارج کالس از. گرفتم هدف رو موسسه
 نبرد. کردمي نگاه تقالهام به خونسردي با بهنام ولي کنم؛ آزاد رو دستم کردم سعي و رفتم در کوره از. کرد متوقفم
 :سرم روي شد آوار کياني حرف که داشت ادامه همچنان نبود، مشخص هدفش که بهنامي با من نابرابر

 ! شده حاد خيلي روحيشون مشکل کنممي فکر -
  زد؟مي حرف چي از روحي؟ مشکل. شدم خيره صورتش به بهت با و چرخيدم کياني سمت به

 هامشونه روي سنگينش بازوي. داشت نگه کنارش زور به رو بدنم و کشيد رو دستم و کرد استفاده توقفم از بهنام
 . بايستم سرجام مطيعش کردمي مجبورم و آوردمي فشار

 :کرد ايجاد خراش اعصابم يبرداشته ترک شيشه روي بهنام منفور صداي
 ! بله متاسفانه -

 :کرد محزون رو لحنش و کشيد آهي
 ! بياد کنار خواهرش مرگ با نتونه حاالها حاال شايد گفته دکترش -
 مهناز؟ مرگ با اومدن کنار روحي؟ مشکل. کردم نگاه بهنام خونسرد يچهره به مبهوت و شده درشت چشماني با

 ! دکتر؟
 :گفت و داد تکون سري تاسف با کياني

 . کنه پيدا بهبود حالشون زودتر اميدوارم -
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 . نداشتم واکنشي هيچ قدرت باز دهاني با من و کرد تشکر بهنام
 باالخره. کشيد خروج درِ طرف به خودش با رو دستم و کرد استفاده غفلتم از هم باز. کرد خداحافظي کياني با بهنام

 :گفتم حرصي و بشم جدا ازش کردم سعي عصبانيت با و اومدم خودم به
 ! کن ولم گفتم! کردي؟ سرهم خزعبالتي چه نيست معلوم دکتر؟ کدوم نامزد؟ کدوم! ببينم کن ولم -

 . کردمي عمل تفاوتبي من هايکردن ولز و جلز برابر در و بود مسلط خودش به کامالً بهنام
 :شنيدم سر پشت از رو کياني صداي رفتم، پايين بهنام اجبار با که پله چند

 ! نيست دادن درس مناسب نامزدتون روحي وضعيت سلطاني، آقاي -
  بود؟ چي کياني منظور افتاد، جونم به استرس. ايستاديم حرکتبي پاگرد توي بهنام هم و من هم

 :داد حکم سنگدلي با کياني
 ! بيارن تشريف نيست الزم ديگه فردا از -

 باشه خونسرد داشت سعي ولي بود خوشحال حسابي که لحني با و فشرد دستش در رو مکشيده انگشتان بهنام
 :گفت

 ! متوجهم! بله -
*** 
 اتومبيل در کالمبي موسيقي ماليم آواي. بودم شهر شلوغ هايخيابون يخيره و بود مايل شيشه سمت به سرم
 و کردمي شديدتر رو بهنام يرايحهخوش و قيمت گرون عطر بوي شد،مي منتشر بخاري از که گرمي باد. پيچيدمي

 کردنمي شکار رو عطر بوي از مملو هواي حريصانه بوياييم، دستگاه هايسلول. ريختمي همبه رو اعصابم همين
 ! افتاد هندوستان ياد فيلش هم باز من يديوونه دل و

 آرامش با که االن به نه موسسه، ساختمان داخل يجويانهستيزه رفتار و تقال به نه! شده مرگم چه دونستمنمي
 و برد سوال زير کياني جلوي رو شخصيتم بهنام که انگار نه انگار و نشستم بهنام بلند شاسي اتومبيل در ظاهري

 ! بشم اخراج کارم از شد باعث
 قرار شرايط اين در عاقل آدم اگر. کنه دارلکه رو زندگيم و شرف خواستمي که کسيه همون بهنام گذشته، اون از

 ! نيستم؟ عاقل من چرا ولي ماشينه؛ از شدن پياده براي تالش و داد و جيغ کنهمي که کاري کمترين بگيره،
 بهنام سمت به رو سرم و شد مشت هم در هامدست. شدم عصبي ممسخره احساسات و بودن اراده سست از

. بود خنثي و دادنمي نشون رو حسي هيچ صورتش روي خطوط و بود جذاب العادهفوق رخنيم از صورتش. برگردوندم
. ميره ما يخونه سمت به که بود مشخص بود، گرفته پيش در که مسيري از و کردمي رانندگي خاصي آرامش با

! نبود سخت هم زياد زدنش حدس البته کرده؟ پيدا رو من يخانواده منزل آدرس طورچه بهنام که بود عجيب برام
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 موسسه منشي از رو کاريش يپرونده بهانه هزار با و هازدههول مثل ديدمش، موسسه توي که اول بار من خود
 . کرده رو کار همين احتماالً هم بهنام. شهره مرفه هايمحله از يکي در شخونه که فهميدم و گرفتم

 :کرد خارجم افکار از صداش
  معلم؟ خانم کنيمي نگاه عميق شده چي -
 لحنش از مسلماً. ساييدم هم روي رو هامدندون خشم با و کردم اخم. گفت تمسخر با رو کالمش آخر يواژه دو

 نيم اتفاقات. نبود بهنام جز کسي هم مسببش و شدم عزل معلمي از که مني به انداختمي کنايه. داشت منظوري
 ! طرفم کي با اومد يادم انگار و شد تداعي ذهنم توي پيش ساعت

 :گفتم داشتم که خشمي نهايت با. گرفت ايتوزانهکينه حالت نگاهم و چرخيد درجه180 احساساتم چرخ
 ! ماشينو دار نگه -

. زد کجي لبخند و انداخت عصبيم يچهره به گذرا نگاهي. کرد کم رو بخاري يدرجه خونسردي کمال در بهنام
 :گفت آورشعذاب لحن با دوباره

 ! بشه ناراحت کياني مثل احمق سري يه خاطربه نبايد که من خوشگل نامزد! عزيزم نخور حرص -
 ش،خورده ژل و حالت خوش موهاي شيکش، و اسپرت تيپ. رفت باال بدنم دماي و شدم ترخشمگين حرفش از

 مثل بود کرده عهد امروز گويا! بود گرفته دوش انگار باهاش که لعنتي عطر اون و شمردونه و پرجذبه صورت
 زودگذر احساسات خام»کشيدمي فرياد ذهنم توي يکي! بکشونتم ديوونگي مرز به و کنه زائل را عقلم پيش، دوسال

 «! نشو
 «!متنفرم ازش» کردممي تکرار ذهنم توي مدام و باشم محکم کردم سعي
 :گفتم سختي به مشده کليد هايدندون بين از باالخره و بشه واقع موثر ذهنيم تلقينات تا گذشت کمي

  گفتي؟ کياني به رو پرتا و چرت اون چرا -
 ظاهر حفظ نتونستم باز من و دراومد زانو به قوي مهالي دوباره بود، کرده حقم در که هاييظلم آوردن ياد به با

 :دادم ادامه عجز با و گرفتم دست در رو صورتم درمانده! کنم
  داري؟برنمي سرم از دست چرا -
 روي دستي. کرد پيدا جالبي تناسب کالمبي موسيقي با هقم هق صداي و کردن بارون هواي دلم ابرهاي دفعه يه

 بود، من به نگاهش که جايياون از. شدم روروبه بهنام روحبي هايچشم با و آوردم باال رو سرم. نشست مشونه
 طرف به رو بود استيل و مارک ساعت به مزين که چپش دست. کرده پارک خيابون کنار رو ماشين که بود مشخص

. فشرد رو مشونه راستش دست با و کرد ايقروچه دندان بهنام. کشيدم عقب محسوس رو صورتم. کرد دراز صورتم
 رو مگونه روي دست پشت با فوراً هم گرسوءاستفاده بهنام. برگشت اولش جايگاه به ناخودآگاه سرم و گفتم آخي
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. شد گرم انگشتانش زير من اشک از خيس يگونه و بست نقش لبانش روي رنگيکم لبخند زمانهم. کرد نوازش
 اجازه خودش به کس هر که داشتم رو لوسي يگربه حس. فرستادم لعنت مظهورکرده دوباره احساسات و خودم به

 . کنه نوازشش ميده
 از و دادمي سر جنون يزمزمه تابمبي قلب طرفي از. دادمي آزار رو مآشفته روان و روح نقيض، و ضد احساسات

 عقلم نداي که بود عجيب و! پيشه ساعت نيم بدذات و دروغگو بهنام همون بهنام کردممي احساس ديگه، طرف
 ! شدمي شنيده بهتر بار اين

 رو مسئله اين هميشه براي بار يه کردم سعي و کشيدم عميقي نيمه نفس عقلم، و قلب با رفتن کلنجار از خسته
 :گفتم بهنام ايقهوه و نافذ چشمان به خيره و کردم تر زبون با رو خشکم هايلب. کنم تموم

  چيه؟ من دادن آزار از هدفت -
. انداختم زير به سر و کشيدم آهي. کردم نگاه شدنمي نزديک هم به کم کم که ابروهاش به و کردم مکث کمي
 :گفتم ملتمسانه و کردم قفل درهم رو هامدست

 ! داري؟برمي سرم از دست کنم التماس بهت االن اگه -
 :زدم زار و گرفت رو وجودم تمام ضعف حس دوباره

 ! ندارم تحمل ديگه خدا به -
 :شنيدم رو شکالفه صداي و کردم حس هامشونه روي رو دستش دو هر سنگيني

 ! نکن گريه! خب خيلي -
 موتور پرقدرت صداي. گفت «لعنتي» زيرلب بهنام. کردممي گريه سوزناک و پرصدا حرفش، به توجهبي من ولي

 . دراومدن حرکت به زمين روي مهيبي صداي با هاالستيک و شد بلند ماشين
 گوش به فرمون روي چيزي شدن کوبيده خفيف چندان نه صداي دنبالش به و شد قطع کالمبي موسيقي صداي
 و خشم از تلفيقي صورتش. داشت قرار فرمون روي بهنام يبسته مشت. گرفتم باال رو سرم وحشت با. رسيد

 . کردمي ترآشفته رو مضطربم و ترسيده دل عصبيش، هاينفس صداي و داشت کالفگي
 :رفت فرو بيشتر ماشين صندلي داخل بدنم و افتاد اندامم به لرز بهنام، بلند فوق صداي با دفعه يه
 ...باليي بود قرار اگر کني؟مي برخورد باهام عوضي آشغال يه مثل چرا! لعنتي -

 . زد چنگ موهاش داخل خشم با و گذاشت ناتموم رو حرفش
 جواب چرا»کشيدمي فرياد مدام که بهنامي برابر در و بود شده الل زبونم. زدمي گنجشک زدن بال تندي به قلبم

. بودم کردن غش حال در ترس از من و بود کشيدن فرياد ميدانِ تازيکه همچنان بهنام. بود قاصر «نميدي؟
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 سه مهالي همون مثل درست هوام و حال. داد دست بهم عجيبي تهوع حالت و بود برگشته عصبيم هايلرزش
 .کردن حمله مادرش به چشمانش جلوي قبل سال سه و بيست که بود شده ايساله
 و جوشيد چشمم از اشکي قطره. شد فشرده بهنام بازوان حصار ميون بدنم کردم حس که گذشت قدرچه دونمنمي
 رو کمرم شديگه دست با و بود گرفته رو هامشونه دستش يه با بهنام. کرد سقوط بهنام پيراهن يسرشونه روي

 :شنيدم گوشم کنار از رو نگرانش صداي. کردمي نوازش
 ! آروم! مهال آروم! هيش -

 و درد که بدبختم قدرچه من و. داشت رو زندگي تداوم داروينوش حکم پناه،بي مهالي براي شش*غو*آ گرماي
 . دارم کردنش فراموش در سعي تمامه دوسال که شده، خالصه خودخواه مرد يه در زندگيم درمان

 ! نداره؟ کردنم شکستهدل و دادن بازي جز قصدي بهنام دونممي کهاين از بدتر چيز چه و
 :ناليدم و دادم فاصله هم از سختي به رو هاملب
 ! نکن اذيتم خدا رو تو -

 :واداشت قراريبي به رو قلبم لطيفش، و پراحساس لحن و شد ترتنگ بهنام ش*غو*آ گره
 ! کنم؟ اذيت دارم دوست قلب صميم از که رو کسي ميشه مگه -

*** 
 حسام
 ناصر. بود کرده پخش فضا در هل از نابي عطر ليواني، چاي دو از برخاسته بخار. گرفت قرار رومروبه مسي سيني
 :کرد اشاره ميز روي شيريني ظرف و چاي سيني به دست با و نشست نفره تک مبل روي رومروبه

 ! بفرماييد -
 :گفتم وارطعنه و دادم تکيه نفره سه رنگ زرشکي مبل پشتي به و زدم پوزخندي

 ! بخوريم؟ شيريني و چاي که جااين کشوندي منو اشاره و ايما هزار با -
 مستفيض کالمم زهر از رو ناصر و قديم افسارگسيخته حسام همون شدم دوباره و ديدم رو شرفته هم در صورت
 :کردم

 بيان؟ کنار تشازده با ترراحت بتونن تا بشن تنها پارسا با خواستي و گفتي چيزي تبچه و زن به نکنه يا -
 راهي پارسا، فيزيوتراپي تمرينات يبهونه به باالخره ناصر. کردم اشاره پارسا پيش دخترهاش و زن حضور به علناً

 ناصر عمو طورچه که شدمي مشکوک يقيناً پارسا و بود ارتوپد متخصص خودش. کرد پيدا پسرششاه ديدن براي
 خانوادگي که ستهفته يه االن ترتيب همين به! نگرفته؟ عهده به شخصاً رو فيزيوتراپيش کار نيکوکارش، و مهربان

 !بکوبم رو سرم ديوار کدوم به بايد دونمنمي من و ميشن آوار من سر روي
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 ناصر زن آميز اغراق هايمحبت و پارسا از دلبري و توجه جلب براي خواهر دو تالش بلبشوي اون تو هم امروز
. بزنه حرف مهمي يمسئله به راجع تا بيام شخونه به که خواست ازم و شد زدهجن دفعه يک ناصر پارسا، به نسبت
 براي شخونه به آشکارا و بلند صداي با کنم،نمي توجه ديد که وقتي و کرد مطرح رو درخواستش نامحسوس اولش

 ناصر و من فقط ولي کردم؛ قبول ناچار من و بود عادي ناصر و من بين دوستانه جلسات اين. کرد دعوتم ساعتي
 . نيست دوستانه اصالً مسخره يجلسه اين که دونستيممي

 زبون خونده؛ کور ولي! سابقه مثل چيز همه که کنه وانمود خواستمي انگار پذيرايي، وسايل آوردن با که هم حاال
 ! برسه مقصودش به راحت خيال با ذارهنمي من دارنيش
 :آورد فرود مبل چوبي يدسته روي رو مشتش و کشيد ايکالفه نفس ناصر

 ! نزن زبون زخم قدراين دوستيمون، سال25 حرمت به حداقل! حسام -
  گرفتم؟ آلزايمر کردمي فکر يا بود آورده گير احمق و هالو رو من. اومد جوش به خونم

 . ماليده شيره رو سرم عمر يه که انگار نه انگار که زدمي حرف جوري
 . دادم دست از اشتباهش تاوان پاي رو جوونيم که انگار نه انگار
 . رفت فنا باد به اون خاطر به آرزوهام و آمال يهمه که انگار نه انگار
  باشه؟ پست تونستمي قدرچه آدم يه واقعا
 از ناصر. بردم هجوم ناصر سمت به و پريدم جا از عصبانيت با. شدم پيش سال25 حسام همون لحظه يه براي

 . شد مچاله دستانم توي آبيش پيراهن ييقه بده، نشون واکنشي کهاين از قبل و شد شوکه من ناگهاني حرکت
 :غريدم خورده زخم ببر يه مثل و کشيدم باال سمت به خشونت با و شيقه طرف دو
  ها؟! نامرد؟ کردي رفاقت مگه من حق در تو دوستي؟ کدوم -
 من حريف ولي کنه؛ آزاد رو شيقه هاشدست با کرد سعي. ايستاد پاهاش روي و شد بلند مبل از من اجبار به

 . شدنمي
 :گفتم نفرت با مشده چفت هايدندون بين از و کشيدم بيشتر رو شيقه
 ! عوضي بده منو جواب -

 :کشيد فرياد و برد باال رو صداش بود، شده عصبي من پيروي انگار که هم ناصر
 ! کشيدم حسرت پسرم داشتن واسه ساله چند که امعوضي يه من آره بشنوي؟ خوايمي چي -

 ! سال؟ چند حسرت؟. ايستاد قلبم و شد مات باره يک به خشمگينم صورت
 . کردممي حس رو چپم پلک زدن تيک راحتي به و شدمي بسته و باز ثمربي افتاده، بيرون آب از ماهي مثل دهانم
 ! پارسا مثل درست بود؛ تربلند قد من از هم افتاده سر با حتي. انداخت زير به سر و بست رو هاشچشم ناصر
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 . لرزيدمي شچونه و فشرد هم روي رو هاشلب
 . کرد سقوط پايين به و شد جدا شيقه از هامدست

 . شد ولو مبل روي الجونم بدن و کرد برخورد پشت از مانعي با پاهام ساق. رفتم عقب تلوتلوخوران
 با و کرد باز رو هاشچشم. بود شده خميده انگار بلندش قد و لرزيدمي هاششونه. بود ايستاده همچنان ناصر

 . بود هويدا چشمانش رنگعسلي يکره در اشک برق. کرد نگاه ناباورم و مبهوت صورت به شرمساري
 . آوردمي خاطرم به رو ليال يادگار و شکافتمي رو قلبم خنجر مثل بلندش، قد و عسلي چشمان

  شده؟ باخبر اون از فهميدم، رو حقيقت من که روزي همون دقيقاً ناصر کردممي فکر چرا! بودم فکربي قدرچه
 کرده سازماندهي رو شرايط جوري و کرده مديريت رو سال همه اين خوبي به ناصر. کردم مالمت رو مابلهانه افکار

 . فهميدمنمي چيزي هم عمرم آخر تا افتاد،نمي اتفاق اون اگر شايد که بود
 ! رفت هدر پزشکي زمينه در استعدادش بود، خوبي مدير که الحق
 ناصر، مرطوب و زده حيرت چشمان مقابل در فهمه؟ قابل خورده شکست يه حال مگر. فهميدمنمي رو خودم حال

 ديوانه آره! طرفه ديوانه يه با گويا که کردمي نگاهم متعجب آنچنان ناصر. خنديدن و زدن دست به کردم شروع
 ! بودم

 . بودم برده برف درون کبک مثل رو سرم سال، همه اين که بودم ديوانه
 . کردممي فرض بامرامم و شفيق يار رو ناصر که بودم ديوانه
 . رسيدم خوشبختي به کردممي فکر و بودم شده مندعالقه ليال به که سالي دوازده ده به بستم دل که بودم ديوانه
 ! نداشت دم و شاخ که ديوانگي! بودم ديوانه
 :گفت آرومي به و شد خيره زدنمي کف که هامدست به. برداشت طرفم به گامي ناصر

  حسام؟ خوبي -
*** 

 است شده ومنتشر  ساخته دانلود نگاه سايت در کتاب اين

WWW.NEGAHDL.COM 
*** 

 جواب چي بايد خوبم؟ پرسيدمي. کردنمي تشويق بيشتري پشتکار با هامدست و کشيد فلک به سر امقهقهه صداي
 ! نميشم؟ اين از ترعالي بگم بدم؟

 با و گرفت نفرت رنگ هامچشم. شد قطع وارمجنون هايخنده صداي دنبالش به و گرفت رو هامشونه هاشدست
 عقب به شدت با که دوخت، چشم حاالتم ناگهاني تغيير به درمانده. کردم نگاه ديدگانش لرزان هايتيله به جديت
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 رو لباسم هايسرشونه روي انزجار با. گفت آخي درد از و شد پرت زمين کف شکالتي هايپارکت روي. دادم هلش
 . برخاستم جا از و تکوندم
 به رو راهم و زدم پوزخندي! بود ثمربخشي يمذاکره چه. افتاد ميز روي چاي ينخورده دست سيني به چشمم
 . کردم کج پذيرايي سالن خروجي درگاه سمت
 دوباره ناصر. زدم پس شدت با رو ناصر دست و چرخيدم پا يپاشنه روي سرعت با. شد کشيده پشت از راستم دست

 :خروشيدم و گرفتم صورتش به رو رو ماشاره انگشت که آورد جلو رو دستش
 ! آشغال مردک بکش دستتو -

 :گفت طلبانهصلح و شمرده و برد باال نيمه تا تسليم حالت به رو هاشدست ناصر
 . بده گوش حرفام به کنممي خواهش ولي! خب خيلي -
 :گفتم درخواستش مقابل در اکراه با
 . خونه برگردم خواممي بگو، زود -

 :دادم ادامه تمسخرآميزي لحن با و وارطعنه و زدم نيشخندي
 ! پسرم پيش خونه -

 . گرفت خود به ترس از هاييرگه هاشچشم و پريد ناصر رخ از رنگ
 از رو من زندگي از سال25 يثمره خواستمي يا بزنه؟ حرف خواستمي. شد واقعي حدسياتم و کشيد تير قلبم

  بياره؟ بيرون چنگم
 « !بستم رو از شمشيرو من چون ايه،بيهوده و عبث خيال» گفتم ذهنم توي. شد ترغليظ پوزخندم

 :گفت قواکم و عاجز صدايي با و کشيد روشنش موهاي تو دستي کالفه. بياد خودش به تا کشيد طول ثانيه چند
 ! بشين لطفا -

 . هميشه براي بار يه فقط! بزنه حرف بذار! درک به. زدمي موج خواهشش در البه و التماس
 . نشستم شرقيش ضلع روي و رفتم سلطنتي نفره سه مبل سمت به اکراه با و نکردم توجهي پريشونش يچهره به

 مدام پرکنده، مرغ مثل که شدم خيره رومروبه مستاصل مرد به سينه، به دست و انداختم مديگه زانوي روي زانو
 . کشيدمي منقطع هاينفس و رفتمي رژه زمين روي

 فقط کمي، همين و ستآشفته که بود مشخص. گرفتم ضرب مبل چوبي يدسته روي راستم دست هايانگشت با
 . کردمي سرد رو من يکشيده آتش دل کمي
 و بلند نفس نمايشي. بود برده سر رو محوصله کرد،مي طي رو محدودي مساحت که قرارشبي و کوتاه هايگام

 :گفتم حوصلهبي و کشيدم ايکالفه
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 ! نيستم تو عالف من -
 :گفتم جديت با و کردم اشاره رومروبه مبل به. کرد نگاهم و ايستاد حرکت از
 . بزن حرفتو و بشين -

 گذاشته مبل هايدسته طرف دو رو هاشدست. گرفت جا نفره تک مبل روي مطيعانه که بود من فرمان منتظر انگار
 هايدونه ايم،قهوه هايچشم به شخيره و نگران نگاه مبل، يدسته رنگفندقي چوپ روي هاشدست فشار. بود

 يکاسه کهاين از قبل خوشبختانه ولي مردده؛ نگفتن و گفتن بين که دادمي نشون هاش،شقيقه روي نشسته عرق
 :گفت و انداخت کار به رو ششده طلسم يحنجره بشه، لبريز صبرم

 ! باشه داشته عادي زندگي يه تونهنمي پارسا که فهميدي خودت مطمئناً -
 . کردم نگاهش سوالي و پريد باال ابروهام از لنگه يه

 :کرد عنوان رو منظورش سختي به و انداخت پايين رو سرش و کشيد عميقينيمه نفس دوباره
 . نيست محرم زوج يه حاصل چون...چون -

 . بخوره گره هم در ابروهام شد باعث و بياره زبون به رو نحس يکلمه تا چند همين تا داد جون
 :پرسيدم مشده کليد هايدندون بين از عصبي و شد مشت مبل يدسته روي راستم دست

  چي؟ که خب -
 :گفت سختي به هم باز و کشيد صورتش روي رو چپش دست

 ! کنه ازدواج عادي روش به تونهنمي اون که اينه منظورم -
  بود؟ چي منظورش. شدم کالفه و رسيد حدش کورترين به ابروهام گره

 داد، قورت رو دهانش آب. بياره باال رو سرش تونست سختي به که بودن گذاشته گردنش روي ثقيل يوزنه يه انگار
 :ناليد و گرفتن فاصله هم از لعنتيش هايلب عاقبت. رفت پايين و باال وضوح به گلوش سيبک

 !مکروهه زادهحرام فرد با...فرد با ازدواج چون -
 ! شدنمي باورم. افتاد شماره به هامنفس و موند باز حيرت از دهانم. زد يخ بارهيک به تنم
 :گفتم ايخراشيده صداي با سختي به. سوختمي گلوم و بود شده خشک دهانم آب
  مطمئني؟ -

 زير و گذشت کمرم يتيره از سردي عرق. شد آزاد فضا در من يآسوده نفس و داد تکون نفي ينشونه به رو سرش
 . کردم نثارش احمقي لب

 فتوا سرخود کنيمي غلط نيستي مطمئن که تويي» بکشم داد سرش و ببرم هجوم طرفش به هم باز که بود حقش
 « !بدي
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 !من ساله25 غفلت بر بود تاييدي مهر زدن فرياد که فايده چه! کردمنمي حس بدنم در تواني که فايده چه ولي
 براق! موندمي جوون مرگم يلحظه تا من دارنيش زبون ولي بودم؛ شده پير جانانه دعواي و کشيدن فغان براي! آره

 :گفتم تشرگونه و کردم نگاهش شده
  زني؟مي مکروه و حرام و حالل از دم من واسه حاال نيست، حاليت پيغمبر خدا که تويي -

 :گفت محزون حالتي با و لرزيد چشمانش عسلي يکره
 ! حسام -
 معصومه يشده شکسته يچهره. افتاد تکاپو به قلبم و شد منقبض بدنم ناخودآگاه نحسش دهان از اسمم شنيدن با
 :زدم نعره و شدم ديوانه. شد نازل وجودم به صاعقه مثل دردي و اومد يادم به
 ! زدينمي من زندگي به تيشه که بود سرت حروم و حالل اگه -

 حق در بايد اومده يادش که ايپدرانه حس از و تظاهرهاش از نگاهش، از هاش،حرف از. خوردمي بهم ازش حالم
 ! بده انجام پسرش

 :زدم داد بارشماتت و کشيدم ايکالفه نفس. بشم دور آورخفقان محيط اين از زودتر خواستمي دلم
 ! کني؟مي جون داري گفتنش واسه که مرگته چه بگو دِ -

 . کرد بسته و باز رو هاشچشم
 براي هاشکردن وانمود و هاچينيمقدمه. باشم مسلط اعصابم به که کردمي کنترلم تصوري مافوق قدرت

 . رسوندمي مرگ مرز به رو عصبيم سيستم نگراني،دل
 :کرد باز لب باالخره و کرد رها هوا در شدت با رو بازدمش

 . نيستم مطمئن و شنيدم جايي من رو موضوع اين -
 . برد عقب و جلو به مبل روي بار چند رو شتنه نيم قراربي و زد گره هم در رو هاشدست

 . بپرسم جايي بتونم که نيست هم سوالي -
 . کوبيدم زمين روي رو راستم پاي بار چند حرص با من و کرد مکث
 :داد ادامه و کرد رها رو لعنتيش نفس دوباره

 ! نشه شر فهميد واقعيت از چيزي فردا پس اگه که کنه، ازدواج کسي با بايد پارسا من نظر به -
 :زدم نيشخند دعوا، براي کردمي درد سرش که حسامي جلد توي خزيدم دوباره. پريد باال ابروهام از يکي

 ! تيشازده فکر به قدرچه پدر، جناب باريکال -
 . فهميده خوب رو منظورم که بود مشخص! بود بخش لذت برام واقعاً ششده فشرده فک و هادست شدن مشت
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 و گرفت باال رو سرش. کرد سياه رو من روزگار دوستانه ظاهر با که باشه سال25 اين منطقي ناصر همون کرد سعي
 :گفت جديت با
 ! نکن شروع دوباره کنممي خواهش حسام -

 :گفت مظلومانه مثال و کشيد نمايشي آهي
 ! تو و من يگذشته نه مهمه، پارسا فقط االن -

 . زدم پوزخند حرص با و شدم عصبي
  داره؟ براش ارزشي چه من يرفته دست از زندگي يا گذشته! آره

 . بودم من شد متواري شخانواده و شهر از که اوني
 . بودم من کندمي جون کارخونه اون توي خر مثل که اوني
 . بودم من زدمي دو سگ شب تا صبح از بچه، و زن يه شکم کردن سير واسه که اوني
  من؟ هايبدبختي به چه رو ناصر

 دانشگاه ترم يه شهريه بود جالب. پزشکي علوم المللي بين دانشگاه رفت سربازي، از بعد شيک خيلي که ناصري
 ! شدمي من سال يک ازحقوق بيشتر حتي ناصر،

 با ماه آخر تا طورچه دونستمنمي بدبخت من و خوند درس آرامش در سال چند ش،خانواده مالي حمايت با اون
 ! کنم تامين رو پارسا و ليال درآمدم، چندرغاز

 . زدمشمي خوردمي تا که داشتم توان قدراون کاش
 . بدم دست از رو پارسا نکنه که بلرزه دلم که نبودم بزدل قدراون کاش
 . ترسيدمنمي شدن کسبي و تنها از قدراون کاش
 پشت قتل جرم به هم من و شدمي برگزار ناصر چهلم مراسم االن شد،مي محقق اگه که ديگه کاش صد و کاش
 ! خالص و افتادممي زندان هايميله

 شهمه دونستممي که ناصر گرفته صداي. بشم خالي بيهوده افکار از تا دادم تکون رو سرم خشم با و کشيدم پوفي
 :آزرد رو گوشم يپرده تظاهره،

 ! بسوزه ما ـناه گـ پاي به نبايد و داره زندگي حق هم پارسا -
 :پرسيدم عصبي و تاکيدوار و زدم قهقهه دفعه يه
  ما؟ ـناه گـ -

 . انداخت پايين رو سرش و دزديد گرمتوبيخ نگاه از رو چشمانش
  باشه؟ شرفبي و آشغال تونهمي قدرچه نفر يه! آخ! خدا آخ
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 « !ما ـناه گـ! ما ـناه گـ! ما ـناه گـ» شدمي تکرار گوشم توي صداش
 بشم، ديوونه کهاين از قبل ولي! کني؟نمي واصلش درک به چرا حسام که کشهمي فرياد مغزم درون حسي يه گاهي
 . ذهنم هايجوييانتقام تمام به زنهمي پا پشت و مياد خاطرم به پارسا يچهره
 حيف صد و حيف ولي کنم؛ آوار سرش روي رو هامکينه و هاخواسته تمام و بشکنم رو ذهنم قفل تونستممي کاش

 ! افتاده اتفاقي انگار نه انگار که زنهمي حرف جوري گستاخي با ناصر و نشستم جااين رگبي مجسمه يه مثل که
 مغزم و شد خفه نطفه در صدام ناصر، بعدي حرف با که بدم بروز رو عصبانيتم از کمي و کنم باز دهان خواستم
 ! داد ارور فرمان

 ! نمياد پيش مشکلي کنه، ازدواج يلدا با پارسا اگه -
 از لحظه چند براي کشيدن نفس و رسيد ممکن حد گشادترين به هامچشم. بود مونده بازش حالت همون در دهانم
 :گفتم بهت با. بيام خودم به تا گذشت کمي. رفت يادم

  يلدا؟ -
 :گفت لب زير و داد تکون سري ناصر

 ! حله راه بهترين اين -
 معنا برام بود گفته که کلماتي از کدومهيچ. کنم هضم رو حرفش تونستمنمي رقمههيچ و کردممي نگاهش گيجي با

 . بود من فهم از خارج که زدمي حرف ايبيگانه زبون به انگار. نداشت
 قول به اين از منظورش بفهمم کردم سعي و چرخيدم خودم دور. شدم بلند جا از و کشيدم موهام داخل دست کالفه

 ! چيه حل راه خودش
 ترمسخره اين از حل راه...دادن هشدار هم با خاکستريم هايسلول و افتاد کار به مغزم زمين، روي چرخش دور يه با
  شد؟مي مگه اصالً. نداشت وجود ترغيرمنطقي و

 رو شيقه بار دومين براي. بردم هجوم ناصر سمت به خشمگين و داد وضعيت تغيير بدنم مبهوت پوزيشن دفعه يک
 :غريدم لرزيدممي خشم از که حالي در و کشيدم هامدست توي

  دربياري؟ پسرت عقد به رو دخترت خوايمي! کثافت -
 پرت پشت به قدم چند. داد هلم عقب به محکم و شد کشيده آتش به چشمانش درون هايرگه. پريد رخش از رنگ
 و زدمي نفسنفس. ايستاد سرم باالي و زد جست مبل روي از سرعت با ناصر. افتادم ميز جلوي زمين روي و شدم
 .رفتمي پايين و باال شدت به شسينه
 :بودم ناصر رعدآساي فرياد شاهد عمرم در باراولين براي

 ! نيست من دختر يلدا که دونيمي خوب تو ندونه کس هر! حسام شوخفه -
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 ! زده آخر سيم به که نيست کسي اولين که دونستنمي ولي بود؛ عصبي
 ايستاده همچنان ناصر. کنم ناصر گناهکار روح نثار نفريني شد باعث و بود گرفته درد کمرم. شدم بلند زمين روي از

 . کردمي نگاهم نفرت با و زدمي نفس نفس هم هنوز. شديم سينه به سينه من، شدن بلند با و بود
  نه؟ مگه داره، درد گرفتن قرار اتهام مورد. افتاده خروش به طور اين که بود شده تموم گرون براش حرفم يقينا
 ! ببينم رو ناصر کشيدن درد کمي که دارم حق حاال شد، خميده درد اين فشار زير من کمر سال25

 که کوژ يآينه يه مثل درست بود، ديدني چشمانش يکره در صورتم لرزان تصوير. بود شده قفل هم در نگاهمون
 . بود خنديده بيچارگيم و لوحيساده به صاحبش و بود کرده مسخم هاسال که ايآينه. باشه غيرشفاف

  بوده؟ من يار و رفيق بهترين روزگاري منفور، موجود اين که کردمي باور کسي چه
. شد تبديل نفرت خاکستر به و سوخت نامردي آتش در رفاقت سال25! وزن هم و قافيه هم چه! رفاقت و نفرت

 . ميشه کشيده نابودي به چندثانيه عرض در که کهنسالي جنگل مثل درست
 ! کرد صادر رو عذاب از خالصي حکم عاقبت مغزم و نداشتن کشيدن زجر و کردن نگاه طاقت هامچشم

 :گفتم حال همون در و رفتم سالن خروجي سمت به و برگردوندم رو
 ! نکن هم رو فکرش حتي -

 :انداخت خط منداشته اعصاب روي ناصر ملتمس صداي و شد کشيده پشت از دستم
 ! تصميمه بهترين اين! باش منطقي خدا رو تو! حسام -

 ! يلدا؟ الّا مکروهه پارسا با دختري هر ازدواج کهاين چيه؟ ناصر منطق منطق؟
 . شدم متنفر ناصر از پيش از بيش و داشتم بدي خيلي حس
. باشه داشته کراهت باهاش ازدواج بخواد که نداشت ششده تعيين پيش از سرنوشت در نقشي ترينکوچک پارسا

 . نداشت اهميتي برام ناصر هايحرف و داشتم ايمان پارسا پاکي به قلباً
 حال و. دلبندشه فرزند يآينده نگران که دربياره رو دلسوزي پدر نقش اراجيف اين با خواستمي و بود باهوش ناصر
 . خوردمي همبه مسخره محبت اين از من

 عنوانهيچ به بزنه، رقم خودخواهيش با رو سرنوشت دوباره بخواد کهاين ولي نبود؛ ناصر واقعي دختر يلدا که درسته
 . نيست بخشش قابل

  شيدا؟ و عاشق يلداي از ترمناسب ابزاري چه و بشه نزديک پارسا به خوادمي مشخصه، ناصر هدف
 :گفت ترينرم لحن با و فشرد رو مشونه ديد، رو فکرم غرق و شده متوقف جسم که ناصر

 عزيز برام يسنا مثل ها،سال اين تموم که قسم خدا خداوندي به ولي بود؛ دوسالش يلدا کردم، ازدواج الهه با وقتي -
 . هست و بوده
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 « !ميگي راست که تو» گفتم ذهنم توي و نشست لبم روي پوزخندي
 . برسه واهيشخودخ و دروغ سرتاسر سخنراني به ناصر دادم اجازه و نياوردم زبون به چيزي عمل در ولي

 . دورويي همهاين از گرفت آتش قلبم و شنيدم سر پشت از رو ناصر مضطرب مثالً و عميق نفس صداي
 . کنه خوشبخت رو پارسا تونهمي. داره عالقه پارسا به يلدا -

 :داد ادامه و داد قورت پرصدا رو دهانش آب
 ! دونيمي اينو خودتم -

 کردمي جابي هايمکث مدام ناصر. موندم باقي سالن وسط ايستاده همچنان و ندادم نشون حرفش به واکنشي هيچ
 مرفه پزشک که نفهميدم طورچه! بودم ساده و احمق قدرچه که رفتممي فکر به زماني، هايخال همين توي من و

 رو موضوع اين که بودم لوحساده قدرچه که آخ! آخ! کنه؟ زندگي من منزل نزديکي و شهر مرکز در بايد چرا جامعه،
 . گذاشتممي رفاقت حساب به

 :مآزاردهنده افکار بين انداخت وقفه ناصر ناموزون و خراشيده صداي دوباره
 ! پارساست نفع به اين! بگيره صورت وصلت اين بذار حسام -

 و شد شوکه ناصر. کوبيدم ناصر سينه روي رو دستم و چرخيدم شدت با. اومد جوش به خونم و شد تکميل ظرفيتم
 . رفت عقب به قدم چند

 :غريدم مشده چفت هايدندون بين از. گرفتم طرفش به و آوردم باال رو ماشاره انگشت
  لعنتيت؟ خود نفع به يا پارسا نفع به -

 :کشيد فرياد متقابالً و کرد مثل به مقابله هم ناصر
  داره؟ من حال به نفعي چه موضوع اين! حسام بفهم دهنتو حرف -
 داد کينه و خشم نهايت با. دادم تکون و گرفتم دست به رو شيقه روز در بارسومين براي و بردم يورش سمتش به

 :کشيدم
 تير يه با خوايمي که نفهميدم کردي فکر زني؟مي سينه به خودتو سنگ داري نفهميدم کردي فکر! خودتي خر -
 ! بزني؟ نشون دو

 ! نيست جلودارم کسهيچ بشه تموم طاقتم وقتي که دونستنمي ولي بده؛ هلم عقب به داشت سعي ناصر
 . آوردم فرود بينيش روي رو محکمم مشت زمان، از آني از کمتر در و کردم رها رو شيقه

 به انگشتانش اليالبه از خون رنگ سرخ جريان. گرفت صورتش روي رو هاشدست و کشيد فريادي درد از ناصر
 شکمش توي محکم زانوم با که جوري! نبود کافي من براي ولي بود؛ رفته درهم درد از صورتش. کرد رسوخ بيرون

 . کردنمي آروم رو دلم ناصر، خونين صورت و شده خم کمر و زدممي نفسنفس خشم از. کوبيدم
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. بشه کشيده مجازات به که بود وقتش حاال و بود شده تلنبار هم روي کرده، حقم در ناصر که هاييظلم تمام انگار
 ! افتخارآميزم حرکت اين خاطر به کردنمي تشويقم و خوندنمي طلبيحق سرود صدا يه مغزم و قلب
 لودگي با شکننده منزجر صورت به رو و زدم نيشخندي. کرد باز رو هاشچشم و آورد باال رو سرش سختي به ناصر
 :گفتم

 ! نشه بازي نشه سه تا -
 ترمحکم که ايضربه. نشست شکمش روي دوباره من زانوي يضربه کنه، هضم رو حرفم بتونه ناصر کهاين از قبل

 و برداشت صورتش روي از رو خونيش هايدست. بزنه فرياد دوباره ناصر شد باعث و بود اول يضربه از ترجانانه و
 . گرفت شکمش به

 ! آتشين و سرخ هايلکه با آسماني آبي! بود شده عالي پيراهنش رنگ
. شکسته استخوونش که نداشتم شک و اومدمي خون بينيش از همچنان. شدم خيره شاهکارم به رضايت با

 بسته و باز درد از مدام رو هاشچشم. فشردمي همبه رو هاشلب. بود نشسته ششقيقه روي عرق درشت هايدونه
 ! پذيردل يصحنه اين از شدممي خرسندي غرق من و کردمي

 طرف به سرش. بود گذاشته زمين روي زانوهاش جلوتر رو هاشدست کف. زد زانو زمين روي عجز روي از عاقبت
 . کردمي آلوده رو سالن کف هايپارکت و چکيدمي باران مثل خون قطرات و بود پايين

 ديدن داشت لذت. کردم تصور رو تروخيم مراتب به حتي ايصحنه چنين بارها فهميدم، رو واقعيت کهاين از بعد
 من، قلب يساله25 درد! نبود کافي هم باز ولي کشيد؛مي درد و زده زانو که ناصري ديدن! حقيقي عالم در روياهام

 .کردنمي پيدا التيام ايثانيه چند لذت اين با
 فوراً و باز ناگهاني هاشچشم و پريد باال فنرگونه ناصر سر. ناصر چپ دست روي گذاشتم پا قساوت با و رفتم جلو

 حس ايمقهوه چرم کفش يپاشنه زير رو ازدواج ضخيم يحلقه. کشيد داد شنکره صداي با دوباره و شد گشاد
 :ناليد بيچارگي با ناصر. انداختم حلقه انگشت روي رو پام فشار. کردم

 ! خدا رو تو! حسام -
 خوبي. آوردممي فشار دستش روي بيشتر کفشم با لحظه هر و شنيدمنمي. شنيدمنمي رو هاشالتماس من ولي

 به و دونستنمي فخر و کالس رو اومدن خونه داخل کفش با که بود اين زنش، الخصوصعلي ناصر، يخانواده
 و من هم بشه، مخونه وارد کفش با نذاشتم کهاين خاطر به ناصر زن بارها. خنديدنمي من منزل در معاشرت قوانين

 با حق که فهمممي حاال ولي شدم؛مي عصبي موضوع اين بابت هميشه. بود کرده مسخره رو مهربونم ليالي هم
 که مني و! بگذرونه من زدن دور و تقلب سال25 از بعد بايد ناصر که کالسي! کار اين داره کالسي چه! بود الهه

 ! گيرمسخت کالسم گذروندن خصوص در عجيب
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 . بزنه کنار دستش روي از رو پام تا کرد سعي و انداخت چنگ شلوارم پاچه به راستش دست با ناصر
 . بود شده آغشته ناصر نجس خون به شلوارم ايسرمه يپارچه. شد جمع بيزاري از صورتم

 زدمي فرياد رو اسمم همچنان ناصر. انداختم گرمشکنجه پاي روي رو وزنم تمام و رسيد اوج به رحميمبي
 . کردمي نثارم حاال که بود رکيکي هايوفحش

 :گفتم تمسخرآميز و خنديدم زجرکشيدنش به ساديسمي بيماران مثل
  کني؟ پدري تنازپرورده حق در خوايمي! فداکار پدر -

 نيمه ترکيب و ريختمي اشک بهار ابر مثل. کرد سقوط زمين روي و شد شل شلوارم يپارچه روي از ناصر دست
 . چکيدمي من کفش روي باالطبع و زمين روي صورتش از خون، و اشک غليظ

 عقب به قدمي کهاين محض به. کرد ابالغ راستم پاي به رو دستورش و داد رضايت شکنجه توقف به قلبم باالخره
 خصوص به مجروحش، و کشيده درد دست. گرفت گاز رو هاشلب و کشيد سوزناکي يناله درد از ناصر برداشتم،
 . بود شده کبود کامالً دارشحلقه انگشت

 ! بود زيبا عجيب هوا در کبود دست ــص ـ رقـــ. آورد باال و داد حرکت رو مصدوم دست
 . کرد نگاه مرتعشش دست به ثانيه چند

 شده درد هم هاموننگاه دقيقاً حاال! داشتم دوست رو چشمانش عسلي در بسته نقش نفرت. آورد باال رو سرش
 . بودن
 . کردمي آرومم ششده داغون و مفلوک يقيافه
 :گفتم بود، زمين روي پام جلوي که ناصري به رو خونسردي با و کردم چفت مسينه روي رو هامدست

  نه؟ مگه کني، برد دوباره پارسا و يلدا ازدواج با خواستي -
 زندگي يساله25 جالد. زدم پوزخندي. کشيد عقب به زمين روي رو خودش ترس از ناصر و رفتم جلو به قدم يه

 . هراسيدمي جسمش جالد از حاال من،
 وجب يه تنها و بود ناصر نابود و خونين صورت رويروبه دقيقاً صورتم. گرفتم زانوهام روي رو هامدست و شدم خم

 . داشت فاصله هم با
 :گفتم بلندينيمه صداي و جديت با و کردم باز لب
 يزادهحروم پسر پارسا نفهمه کسي هم و بموني باقي يلدا ينمونه پدر هم بياري، دست به رو پارسا هم خوايمي -

 ! توئه
 . کردم ادا تريتاکيدي و بلندتر ولوم با رو «زادهحروم پسر» عبارت
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 به رو خالصي تير من و کردمي نگاهم منتظر و صدابي ناصر. کردم صاف رو مخميده کمر و دادم فشاري زانوهام به
 :کردم رها قلبش

 ! ببري تو هم بار اين بذارم که خوندي کور -
 کمي حيرت، با که افتاد کسي به نگاهم و چرخيدم. کرد جلب رو دومون هر توجه چيزي، پرصداي شکستن صداي
 به و شکسته زمين روي سفالي مجسمه. افتاد پاهاش جلوي به چشمم. بود ايستاده سالن ورودي درگاه از جلوتر

 . بود مونده معلق هوا روي يلدا، يمجسمه از خالي هايدست. بود شده تجزيه ناهمسان يقطعه هزاران
 از دونستمنمي. بود يلدا شگفتي و بهت گرنشان کامالً شد،مي بسته و باز ثمربي که هاييلب و پريدهرنگ صورت

 ديد از خارج و کوچيک راهروي يه ناصر، خونه وردي درِ و پذيرايي سالن بين. شنيده رو هامونحرف از قدرچه و کي
 . باشه بوده ما هايحرف سمعي شاهد پيش وقت خيلي از يلدا که بود ممکن بنابراين. داشت قرار سالن
 . نبود ممکن ولي بزنم؛ حدس رو فاجعه عمق صورتش، حاالت به دقت با کردم سعي
 حاال! داشتم خوبي احساس که بود جالب خيلي حيرت، کمال در. افتضاحه نهايتبي يلدا و ناصر حال که دونستممي
 و حيف ولي! ناصر براي بدبياري نهايت يعني موضوع اين و داشت خبر ناصر جنايت از هم ديگه نفر يه من، جز

 ! نيست همسرش الهه نفر يه اون که صدحيف
 حال در. ببينم رو شخورده شکست و عاجز صورت و برگردم نداشتم تمايل اصالً من و اومدنمي ناصر از صدايي
 ! بود ترديدني شده خشک يلداي حاضر

 . کردم براندازش پايين تا باال از
 بزرگش کليپس روي تکليف، سر از تنها و آزادانه گلبهي شال و بود ريخته هاششونه طرف دو شکردهمش موهاي

 . داشت قرار
 ! بود کرده جذابش عجيب و بود حيرت غرق نگارش و پرنقش و شده نقاشي صورت
 تا که پرچيني و رنگمشکي دامن. بود گذاشته نمايش به رو اندامش و مشکي شرتتي که بازي جلو خردلي مانتوي

 . بود کرده بلندتر رو قدش که بلندي پاشنه شکالتي هايکفش نهايت در. رسيدمي پاهاش مچ
 . شد معطوف من يچهره به و برداشته ناصر روي از يلدا مبهوت نگاه. برداشتم گام طرفش به

 و آوردم باال رو سرم. انداختم درشت و ريز هايتکه به نگاهي. دراومد صدا به پام زير شکسته يمجسمه از تکه يک
 عزيزش پارساي به و ببره رو هنريش آثار از يکي تا بود اومده خونه به حتماً. زدم کجي لبخند يلدا روحبي صورت به

 ! شد دچار نابودي سرنوشت به بسته زبان يمجسمه که دريغ اما بده؛ نشون
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 باشه شنيده ممکنه که چيزهايي داشت انتظار شايد. بود خورده گره من صورت به يلدا، لرزان و خيس سبزِ هايچشم
 و دختر و گرفتم شپريدهرنگ يچهره از چشم آسوده خيالي با من ولي! کرديممي شوخي داشتيم بگم و کنم رد رو

 ! گذاشتم تنها رو عزيزش پدر
 . رسيد گوشم به يلدا بلند و سوزناک هقهق صداي شدم، خارج که سالن درگاه از

 *** 
 مهال
 نسيم آهنگ با که افتاد درختان صورتي و سفيد هايشکوفه به نگاهم. رسيدمي مشام به طرف هر از نوروز بوي

 .رقصيدنمي عصرگاهي ماليم
 که مردي و هاماشين سنگين ترافيک ها،خيابون و کوچه عابرين. بود زده هيجان بهار اومدن براي هم شهر انگار
 .دادمي سر «بَلِيکُم سامبولي خودم ارباب» آواز و بود کرده سياه چهره

 رو شهر يچهره که غليظي دود و گذشتنمي زمانش انگار که قرمزي چراغ دليل،بي گاهي و مکرر هايبوق صداي
 از فيروز حاجي و کشيدنمي بوق همچنان هاماشين. بود کرده کدر و سياه چهارراه، سر خوانِ آوازه فيروز حاجي مثل

 .خوندمي «بودنش روزه يه سالي»
 و سياه چهره در نهفته غم. نداشت مطابقت کثيفش و چرک رنگ سفيد هايکتوني با قرمزش دوکيِ کاله و لباس
 با. پريدمي باال به مدام خوندن آواز موقع اششکسته ابروي. نداشت شعرهاش مفهوم با ايرابطه هم اندودش ذغال
 بود هاييراننده به چشمش و رقصيدمي گاهي و زدمي داشت، دست در که( شکل اياستوانه ساز)اينقره زنگي دايره

 .کشيدنمي رو قرمز چراغ هايثانيه گذشتن انتظار درهم، ابروهاي با که
 آخر روزهاي انگار. موننمي برده جديد سال در همچنان که هاييهبرده از نمادي فيروز حاجي ثالث، اخوان قول به
 .بشه فرجي جديد سال در بلکه تا بخندونه رو اخموش اربابان که تالشه در کماکان فيروز حاجي سال، هر
 :برد باال رو صداش و زد ضربه راننده کنار باز نيمه يشيشه به
  بزبزقندي خودم ارباب -

 خندي؟نمي چرا خودم ارباب
 .افزود اخمش غلظت به و کشيد باال آخر تا رو شيشه راننده ميانسالِ مرد

 .موندمي پابرجا بايد که اجباري لبخند اون از امان ولي شد؛ خاموش فيروز حاجي ديدگان چراغ
 .شدمي خونده بايد که شعرهايي از امان
 !خنديدننمي که ارباباني از امان
 !گرفتن عزيزانشون از رو خنديدن فرصت که کساني از امان



 

 

135 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 !نافرجامش عشق از امان! خودخواهيش از امان! مهناز از امان
 رو نوئي تقريبا اسکناس و کردم باز رو مشکيم کيف. گذاشتم هم روي ثانيه چند براي رو هامچشم و کشيدم آهي
 صداي. گرفتم راننده راست يشونه سمت و کردم رد اتاقک جلوي هايصندلي بين از رو دستم. کردم خارج ازش

 :گفتم نهايت در و کردم هدايت محنجره بيرون به رو مخسته
 !ميشم پياده جاهمين -

 .رفت ايغرهچشم حال همون در و کرد نگاهم خودرو وسط يآينه از حوصلهبي راننده
 :گفت و گرفت شلوغ خيابان سمت به رو هاشدست

 خيابونم؟ وسط بينينمي مگه -
 :دادم جواب گستاخي با و کردم نگاه قرمز چراغ سنجزمان به
 !مونده ماشينا حرکت به ثانيه هفتاد -

 رو راستش دست. کرد جسورم صورت نثار ايغرهچشم دوباره و زد گره هم در بيشتر رو جوگندميش ابروهاي راننده
 با و گرفت آينه روي بسته نقش تصوير از رو نگاهش. کشيد انگشتانم بين از رو رنگ طاليي اسکناس و آورد باال

 :گفت اکراه
 !شو پياده -
 .شدم پياده احتياط با و کنه برخورد هااتومبيل يبدنه به مبادا تا کردم باز آرومي به رو چپم سمت درِ
 موتور اگر البته. رسيدم روپياده امن يناحيه به و گذشتم رنگارنگ خودروهاي نامنظم صف ميون از بلند هاييقدم با

 !بمونه امن که بگذارن هاسوار
. بودن شده متمايز زردشون رنگ سبب به که بود برجسته سيماني هايسنگ از طوالني صف يک روپياده وسط از

 !بگذارم سنگ وسط دقيقا رو پام کردممي سعي وسواس، کودکان مثل و گرفتم رو سيماني هايسنگ يدنباله
 پس ولي نابينايانه، عبور خط گفتنمي بعضي شده؟ داده قرار عنوان چه به زرد محوريِ تک صف اين که بودم مونده

 !ميشه؟ ختم برق چراغ تير به محل اين نابينانِ عبور خط چرا
 !شهر معابر ساختاري مديريت از هم اين. دادم تکون تاسف از سري

 ماهي و بود کرده بساط ديوار کنار نوجووني پسرک. شد جلب جلوتر قدم چند ايشيشه و بزرگ مکعب به توجهم
 در رو متنوع هايشکل در کريستال هايتُنگ انواع و بود کرده پهن نمايينخ يپارچه هم کنارش. فروختمي قرمز

 .بود گذاشته نمايش معرض



 

 

136 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 کالمش هر با و رسيدمي گوش به همچنان چهارراه هياهوي بين از فيروز حاجي «بشکن بشکنه، بشکن» آواز
 نويد مامور رو کسهمه و چيزهمه و آماده جديد سال پذيرش براي رو خودش دنيا انگار. دادمي وعده رو عيد اومدن
 .بود کرده دادن

 نوئي سال بشه؟ نو هم ما هايغصه نو، سال در که کردمي باور کسي چه. اومد درد به قلبم و شد مرطوب چشمانم
 ...که نويي سال. شنويمنمي سال تحويل موقع رو هاشخنده صداي که نويي سال. نداريم رو مهناز که
. شدمي ترتنگ لحظه به لحظه من نفس و شدنمي عيان کم کم کاج، بلند درختان. پيچيدم چهارراه راست سمت به
 حاجي و قرمز هايماهي و عيد از ديگه. شدمي تررنگکم و رنگکم زندگي شدم،مي ترنزديک مقصد به چه هر

 ايدسته هايگل که ديدممي رو کاري کودکان قدم، ده هر در حاال. نبود خبري نو سال هايحراجي و فيروز
 .کردنمي عرضه عزاداران به رو گالب برچسب بدون هايبطري ديگه گروه و خرما گروهي. فروختنمي

 رو کاالهاشون کدوم هر کار، هايبچه. کشيدمشونمي زمين روي خشونت با من و کردنمي ياري اين از بيش پاهام
 بگم، چيزي نه که بودم شده ريزيبرنامه ربات يک مثل. بشنوم چيزي خواستمنمي گريون من و دادنمي پيشنهاد

 سنگ بين از و رفتممي. بود شده تعيين پيش از مقصد به رسيدن هدفم تنها. بشنوم چيزي نه و ببينم چيزي نه
 سرد و سياه سنگ روي رو جانمبي جسم خواستممي بود، مشخص من هدف. گذشتممي سفيد و سياه هايقبر

 ترجيح مامان و من کنار در زندگي به رو قبرستان آورخفقان محيط چرا که کنم گاليه خودخواه مهنازِ به و بندازم
 داد؟

 به. دادمي رو رحممبي خواهر وصال يمژده ديدم،مي که پيري و سرافکنده چنار. بودم رسيده مقصد به تقريباً
 .شد ميخ زمين روي پاهام روم،روبه يصحنه ديدن با ناگهان که بخشيدم سرعت سُستم هايگام
 زير عصاي و گرفته گچ پاي رشيد، قد غمگين، و مرطوب عسلي چشمان روشن، و پريشون موهاي افتاده، سر
 باشه؟ مهناز زميني* غِلمانِ جز کسي به متعلق تونستمي مگه غل؛*ب
 . بهشتي حوري مقابل بهشتي، يقيافه خوش پسران: غلمان*
 رو شگرفته گچ پاي اگر البته! بود شده« هلمز شرلوک» شخصيت مثل درست تيپش مشکيش، و بلند پالتوي اون با

 .بگيرم ناديده
 پايي و غل*زيرب عصايي با جوان مرد يه. شدمي نظيربي نقاشي براي رومروبه يصحنه شکبي بودم، نقاش اگر

 دست از عشق ابدي يخانه نشانِ که سردي رنگ مشکي سنگ به و ايستاده ناکامش عشق قبر باالي شکسته،
 .شده خيره شه،رفته

 زياد روزگار بازي به بايد که روزهاييه اون از امروز کنم فکر. برداشتم جلو به گامي و نشست لبم روي پوزخندي
 ! بزنم پوزخند
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. کردم نوازش سنگ روي رو مهناز نامِ هامانگشت با و زدم زانو قبر کنار مهناز، وفايبي عشق به توجه بي
 بدنم هايسلول «ناکام جوان» عبارت. آوردمي درد به رو قلبم و کشيدمي آتش به رو دلم سنگ روي هايحکاکي

 که هنوزم که پسرکي! سنگدل پسرکِ اين خودخواهي خاطر به رفت دنيا از ناکام من خواهر. کشوند نابودي به رو
 !بس و خودشه يبيهوده اهداف فکر فقط هنوزه
 رو مامان بدم اجازه که خواست ازم و شد ظاهر رومروبه جن مثل چهلم مراسم فرداي دقيقاً نميره، يادم وقتهيچ
 اومد عمل به کاشف شد، محقق اجباري مالقات اين که نهايت در و نداد بروز چيزي چرا، که پرسيدم چي هر. ببينه

 !رسيده حضور به طلبيدن حالليت براي شازده که
 باد. شد مُشت «پيوست ابديت به» عبارت روي و خورد سُر سياه سنگ يتنه روي م،زده يخ و رنگبي انگشتان

 پسر اين خاطر به مهناز که شدنمي باورم هم هنوز. کرد ورشعله رو کينه خاکسترِ زير خوابيده آتش وزيد، که سردي
 .ساله24 پارساي هم و ساله21 مهناز هم بودن؛ احمق دوشون هر. باشه کرده خودکشي احساسبي

 هم مهناز از پارسا. کرد تباه رو دنياش و رفت مرگ استقبال به ارزشبي چيز يه خاطر به که بود احمق مهناز
 پدرش از خودش قول به و برسه هدفش به تونهمي مهناز، احساسات دادن بازي با کردمي فکر که بود تراحمق
 .بگيره انتقام

 .خراشيد رو شنواييم دستگاه هايماهيچه دارشخش صداي
 !خانم مهال سالم -

 که روزي اون. بود شده پسرخاله زود چه. ترتنيده هم در امشده مُشت انگشتان و شد ترغليظ لبم روي پوزخند
 که شده چي حاال. ببينه رو مامان و خونه توي بياد بذارم کردمي التماسم و بودم «توکلي خانم» خواست،مي حالليت

 !کرده؟ تفسير حالليت رو مامان نفرين و لعن نکنه شدم؟ «خانم مهال»  به تبديل
 .مبيچاره خواهر براي فاتحه قرائت به کردم شروع لب زير واکنشي هيچ بدون و نگرفتم باال رو سرم

 .داشت گوشم تا کمي فاصله که ايکالفه نفس صداي بعد کمي و شنيدم زمين روي رو عصاش ضرب صداي
 حال در کشيده، انگشتان با مردانه دستي و شدمي خارج سنگ روي کوچکي بطري از مداوم بطور گُالب قطرات
 به زدم زار دل در و افتاد بود انگشتش در که اينقره انگشتر به چشمم. بود سنگ نقاط تمام به مايع کردن پخش
 .خواهرم حماقت و لوحيساده
 در و مينداخت دست به اينقره يحلقه مامان، چشم از دور که بود ديوانه هم مهناز! بود ديوانه واقعاً پسر اين

 اولش. پرسيدم رو علت و گرفتم رو مُچِش نبود حواسش که بار يه! متعهد و متاهله مثالً که شدمي غرق روياهاش
 تعهد ينشانه به بسته عهد که انگشتري جز نيست چيزي اينقره يحلقه کرد اعتراف عاقبت ولي کرد؛مي کتمان
 تهديد رو مهناز شد، خبردار شستم که بود موقع همون! کنه دست به ازدواج زمان تا ش،موردعالقه پسر به نسبت
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 رو قيدش بايد کهاين يا ذاره،مي پيش پا خواستگاري براي آينده ماه يه از کمتر تا دلربا يشازده اين يا که کردم
 .کندمنمي گور جانم عزيزِ براي خودم دست با و کردمنمي غلطي چنين کاش اي که! بزنه
 دست به رو کذايي انگشتر همون جفت و آورددرمي رو خستهدل هايعاشق اداي نادان، و مجنون پسر اين هم حاال

 !پايبندم احمقم عشق به من بگه مثالً که انداخته چپش
 مونده بهرهبي من دست استقرار جاي فقط. بود برگرفته در رو سنگ تمام رطوبتش و پيچيده فضا در گالب عطر
 .کرد مرطوب رو سنگ خشک يناحيه اي،نقره انگشتر به مزين دست و کشيدم کنار رو مشده مُشت دست. بود

 :رسيد گوشم به بود همراه طعنه با بار اين که شنکره صداي دوباره
 !داشتم انتظار بيشتر مهناز بزرگتر خواهر از -

 :کرد باز ياوه به دهان هم باز نزاکتبي پسرک و زدم صداداري پوزخند
 .بديد رو سالمم جواب داشتم انتظار حداقل -
 نه انگار بود؟ گذاشته ادب کالس برام حاال و بود کوچکتر من از دوسال حداقل. اومد جوش به خونم گستاخيش از

 موجودِ عجب! بود باقي هم نيمش و دوقُرت حاال و فرستاده مرگ کام به رو دلمساده خواهر دليشسنگ با که انگار
 !رويي و چشمبي

 پاي و بود نشسته سنگ سمت اون درست. کردم نگاهش نفرت از آکنده هاييچشم با و پريد باال فنر مثل سرم
 .بود کرده دراز عصاش کنار زمين روي رو شگرفته گچ عليل

! کردمي تعريف مهناز که حدي اون در نه ولي بود؛ قيافهخوش. دوختم چشم جسورش و طلبکار صورت به
 روز و اومدنمي بهش اصال که لَنگَري ريش و متناسب هايلب و بيني روشن، خرمايي موهاي عسلي، هايچشم

 شيربرنجِ پسرک بود؟ گذاشته محاسن مثالً عشقش عزاي براي. زدم ايديگه پوزخند. نبود صورتش روي خاکسپاري
 صامتي؟ پارسا از ترکوتاه ديواري چه و بود پر دلم! منفور

 :پارسا مفلوک قلب به زدم نيش و شدم مار
 مهناز؟ خاک سر اومدي رويي چه با -

 .انداخت زير به رو سرش و بست درد با رو هاشچشم حرفم، درک با لحظه چند از بعد و گرفت بهت رنگ صورتش
 :گفتم بلندتري صداي و بيشتر عصبانيت با پس. کرد ترمجري زدن طعنه براي همين و بود شرمسار! خوبه

 .بخوابه خاک خروار يه زير خودخواه، پسر يه خاطر به جوونم خواهر که نداشتم انتظار منم -
 .جوشيد بيرون به چپش چشم يگوشه از لجوجي اشک و شد ترخميده شافتاده گردن
 با وقتي نداشت، سودي ناراحتي و غم وقتي بود ناراحت. نياورد رحم به رو مديده داغ دل مغمومش يچهره

 کرد؟مي رو روزي چنين فکر بشه، نزديک لوحساده مهناز به تا ريختمي نقشه خودخواهي
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 غمگين خواهرم براي من هايدلتنگي بابت کسي چه. بود افتاده راه هم من هاياشک. دادم تکون تاسف از سري
 تبديل داديم دست از رو مهناز که روزي از که مادري کرد؟مي درک رو من بدبخت مادر زار حال کسي چه شد؟مي
 .شنيدممي رو کردنش گريه يمظلومانه صداي هاشب ولي داد؛نمي بروز چيزي من جلوي. شده متحرک مرده يه به
 روي رو مهناز يشده حکاکي اسم و شدم خم. فشردم همبه رو لرزونم هايلب و زدم پس رو هاماشک خشم با

 قلب از کي. سوخت دلم لحظه يه براي. شدم روروبه پارسا غمگين خيرگي با کردم بلند که سر. يدم*وس*ب سنگ
 شنقشه خيالبي برده پي شعالقه به وقتي و داشته عالقه مهناز به واقعاً صامتي پارسا هم شايد باخبره؟ هاآدم

 ...و شده
 واقعا. بشم خارج مزخرف افکار اين از تا دادم تکون راست و چپ به شدت با رو سرم و کشيدم ايکالفه نفس

 و باز دهان دوباره کهاين از قبل فرسته؟مي مرگ کام به هاشحرف با رو معشوقش عاشقي کدوم آخه! خيالمخوش
 .شدم بلند جا از و فشاردادم زانوهام روي رو هامدست کنم، آوار پارسا سر روي رو دلم هايعقده
 رسيد،مي نظر به معصوم واقعاً حالت اين توي اشچهره که کنممي اعتراف. اومد باال همراهم پارسا چشمان کره

 کار چنين به مهناز که شدنمي باورش هم پارسا مطمئنم. بود مهناز دنياي که رنگشخوش هايچشم اون مخصوصاً
 .بزنه دست اياحمقانه

 :زد صدا شرمساري لحن با
 خانم؟ مهال -

 گوي دو از چشم. کردم رفتن عزم و دادم تکون دست با رو رنگم کرم پالتوي پشت. ندادم نشون صداش به واکنشي
 .شدم دور خواهرم ابدي آرامگه از حرفبي و گرفتم پريشون عسلي
*** 
 حسام
 با. بود برنگشته هنوز و شده خارج خونه از خبربي پارسا پيش ساعت سه. خورد گره ساعت هايعقربه روي نگاهم

 سابق آدم اون ديگه مهناز مرگ از بعد کردممي حس ولي بگيرم؛ ايراد آمدش و رفت به بخوام که نبود سني کهاين
 نشون العمليعکس هم يسنا و يلدا هايخودشيريني به حتي بود؛ شده قبل از ترحرفکم و گيرتر گوشه. نيست

 .دادنمي
 :انداخت انعکاس خونه کوچيک محيط توي يلدا نازک صداي

 !پارسام عاشق هنوزم من عمو -
 دونمنمي. زدمي برق خوشحالي از هاشچشم. شدم خيره يلدا صورت به و برداشتم ديوار روي ساعت از نگاه اکراه با

 .خوندمي خروس کبکش حاال که بود گفته بهش چي ناصر
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 و انداخت يلدا يشونه دور دستي ناصر. کشيد خجالت مثالً و انداخت زير به سر کرد، احساس رو عميقم نگاه که يلدا
 :گفت تحسين و خرسندي با
 !بشم گلم دختر قربون -

 يزنونه و مردونه شيرين و تند دوعطر تلفيق از خونه هواي. کرد جلب رو هردوشون توجه که زدم صداداري پوزخند
 دونممي االن اما! گيره؟مي دوش عطر با ناصر هميشه چرا که پرسيدممي خودم از قبالً. بود شده مسموم يلدا و ناصر

 !بپوشونه رو کارشمعصيت روح تعفن بوي طريق اين به خوادمي که
 شکستن پيگير چرا( همسرش) الهه که بودم مونده. بود کرده قبل از ترمضحک رو شقيافه اششده پاسمان بيني
 !نشده شوهرش دماغ

 :بود يلدا به خطاب حرفم ولي بود؛ شده قفل ناصر ترسان و عسلي نگاه در نگاهم
 ندي؟ لو رو چيز همه عصبانيت روي از خورديد، مشکلي به اگر ازدواج از بعد که داره وجود تضميني چه -

. فهميده رو منظورم دونستممي. کشيد عميق نفس يه و کرد جور و جمع دونفره مبل روي رو خودش کمي يلدا
 :گفت تحکم با و آورد باال رو سرش

 .نکنم کاري چنين هرگز ميدم قول -
 .کرد ترتنگ يلدا يشونه دور رو دستش يحلقه و يد*وس*ب رو يلدا سر روي. زد بزرگي لبخند ناصر
 :گفتم جدي و بکشه طول زياد دختري پدر عالقه ابراز اين نگذاشتم. کردم ناصر يمسخره حرکت نثار ايغرهچشم

 حرومه؟ اسالم در برادر خواهر ازدواج دونيمي -
. کردم اششده درشت هايچشم نثار معناداري لبخند. چرخيد طرفم به سرعت به سرش و پريد وضوح به ناصر رنگ
 !شدمنمي دستش بازيچه ديگه من بود، خونده کور
 يه با ناصر هم همين خاطر به. ناصره دختر کنهمي فکر هم هنوز و دونهنمي رو حقيقت تمام يلدا که دونستممي

 .داده شستشو رو دخترششاه ذهن دروغ، و پوشالي استدالل سري
 از انگار. کرد بسته و باز رو دهانش ثمربي بار چند. کرد بازي به شروع هاشانگشت با و انداخت پايين رو سرش يلدا

 :گفت افتاده سر همون با نهايتاً. داشت ترديد حرفي گفتن
 ...من راستش خب -

 :گفت نهايت در و کشيد حجابشبي و بلند موهاي در دستي. کشيد ايکالفه نفس و کرد مکث
 !ندارم مشکلي قضيه اين با من -
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 رو اين که يلدا ولي نداشت؛ خوني نسبت يلدا با پارسا که هرچند نداشت؟ مشکلي. زدم قهقهه نادانيش به دل در
 ازدواج هم ندارن ديني اصطالح به که هايياون حتي ندارم؟ مشکلي گفتمي راحت طورچه پس. دونستنمي

 .دونستنمي عيب رو محارم
 :گفت التماس با ناصر که بگم دختر اين حياييبي وصف در چيزي خواستم

 !کن بس خدا رو تو حسام -
 توي که خدايي به ميده؟ قسمم خدا به ناصر خدا؟. اومد فرود نفره تک مبل چوبي يدسته روي مشده مشت دست
 بودش؟ گرفته ناديده سال25 اين تمام

 .نکنم ترداغون رو ناصر ناکار صورت دوباره و شم مسلط خودم به تا کردم بسته و باز رو هامچشم
 :گفتم يلدا به رو ناصر ملتمس نگاه به توجهبي
 !نيست مهم برات چرا -

 و رژخورده هايلب. گرفت باال رو سرش. نکشيد خجالت هم ظاهرسازي براي حتي بار اين يلدا انتظارم برخالف
 :گفت و کرد نگاه پرخشمم چشمان در جسورانه. کرد مرطوب زبون با کمي رو سرخش

 .نيستم مقيدي آدم اصالً من باشه؟ مهم بايد چرا -
 :گفتم تمسخر با و پريد باال ابروم

 بزني؟ برادر و خواهر ازدواج از مثال يه دنيا توي ميشه اصالً. نداره اعتقادات به ربطي -
 !بودم من شد مات و کيش که کسي حيرت کمال در

 :گفت پيروزمندانه و کرد ريز رو جذابش و آهويي هايچشم يلدا
 !کنم اثبات بهتون مدرک با تونممي. کردنمي ازدواج باهم برادرها و هاخواهر باستان مصر در -

 :گفت کشيده و تمسخر با من يشوکه يچهره مقابل در و کرد مکث کمي
 بود؟ کننده قانع و جامع مثالم -
 صورت. بزنه رو حرف اين وقاحتي چنين با يلدا شدنمي باورم. بود بازمونده تعجب از هم ناصر دهان بلکه من تنها نه

 از ايطره عشوه با. نکرد ناصر خيرگي به توجهي يلدا. کردمي نگاه يلدا به ناباوري با و بود شده سفيد گچ مثل ناصر
 :زد نيشخند من يزدهحيرت و مات صورت به رو و زد کنار رو موهاش

 !نبود؟ کامل توضيحاتم شد؟ چي -
 زانو و دادم تکيه مبل پشتي به. کردم حفظ رو ظاهرم ولي کشيدم؛ خجالت من رو و چشمبي يدختره اين جاي به

 :زدم پدر و دختر چهره به نيشخندي مصنوعي خونسردي با. انداختم زانو روي
 !کرد افتخار ناصر به دختري چنين داشتن بابت بايد جدا -
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 کينه زهر از پر هم هنوز که من زبان نيش از امان اما ديدم؛مي حاضر حال در که بود چيزي بهترين ناصر سر افتادن
 :بود
 !ايدديگه هم جفت پدر و دختر -

 و پريدهرنگ يچهره به سردي نگاه. برخاستم جا از و دادم فشار نفره تک مبل چوبي هايدسته روي رو هامدست
 .انداختم ناصر خجل

 زرشکي يپرده. رفتم سالن طويل يپنجره سمت به و گذشتم يلدا پرخشم و حرصي هايچشم جلوي از تفاوتبي
 و يلدا که بود مبلي به پشتم که حال همون در. کردم ايجاد مانع شب تاريکي و سالن روشني بين و کشيدم رو رنگ
 :گفتم جدي لحني با بودن، نشسته روش ناصر

 !بيرون بريد پسرم و من يخونه از. نداره وجود گفتن براي چيزي ديگه -
 ناصر. ندارم نشيني عقب قصد رقمه هيچ که بفهمونم ناصر به خواستممي. گفتم بلند و تاکيد با رو «پسرم» يواژه
 .نبود ـناه گـ از بدتر عذر جز چيزي هابازي مسخره اين و دادمي پس جواب معصيتش خاطر به حاالها حاال بايد

 زرشکي يپرده پود و تار به نگاهم و بودم پنجره به رو همچنان. شنيدم سر پشت از رو يلدا و ناصر هايگام صداي
 :پيچيد گوشم توي ناصر مغموم صداي و نشست مشونه روي دستي. بود خورده گره

 !بيا کوتاه پارسا خاطر به قسم، ليال خاک ارواح به رو تو! حسام -
 چي. فشردم هم رو خشم از رو هامدندون. زدمي شدت به گردنم روي نبض خشم از. شد حبس مسينه در نفس

 بگيره؟ رو جلوم خواستمي کي! کردم؟مي خون پر رو گوشياوه دهان و بردممي هجوم ناصر به دوباره اگه شدمي
 !چلفتي؟ پا و دست يلداي
 !برسم مکننده دلگرم روياهاي يادامه به نگذاشت و کرد هوشيارم يلدا مصمم و سرد صداي

 !نگيريد رو پارسا و من ازدواج جلوي نفعتونه به! عمو -
 دست. کوبيدم ناصر سينه روي محکم دست با و زدم گره هم در رو هاماخم. چرخيدم پا يپاشنه روي سرعت با

 با و کردم قفل درهم کمر پشت رو هامدست. برداشت عقب به قدم چند شوکه و کرد سقوط پايين به ناصر
 .برداشتم يلدا طرف به گامي خون به غرق و شده ريز هاييچشم

 که مطمئنم. داد قورت رو دهانش آب و شد خيره صورتم به ترس با بود، ايستاده ناصر و من قدمي چند در که يلدا
 .بود ديده چشم به ناصر بدن و صورت روي رو دستم ضرب آثار خودش ترسيد،مي خشمم از

 جرئت طورچه. بردممي لذت هراسش و ضعف از. گرفت وحشت رنگ هاشچشم و افتاد لرزه به الغرش هايدست
 !نفعتونه به! هه بکشه؟ نشون و خط برام کردمي
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 باز ولي بود؛ ترسيده موش مثل. برداشت عقب به قدم ترس با پريدهرنگ يلداي و برداشتم سمتش به ايديگه گام
 :گفت آروم و لرزون صداي با و بگيره رو گستاخيش جلوي نتونست هم
 .ميگم پارسا به رو چيز همه بگيريد رو ازدواج اين جلوي اگه -

 صداي کنم، شخفه و بردم يورش سمتش به کهاين از قبل. شد مشت وقاحتش از هامدست و چسبيد زمين به پاهام
 .پيچيد گوشم توي بلندي سيلي

 روي و برد صورتش طرف به رو دستش. کردمي نگاه ناصر خشمگين صورت به ناباور و مرطوب چشماني با يلدا
 :کرد زمزمه بهت با و بود افتاده رعشه به هاشلب. گذاشت سرخش يگونه

 !بابا -
 کبودي به کمي صورتش پوست گندمي رنگ. بود شده متورم هاششقيقه روي هايرگ. زدمي نفس نفس ناصر
 ! بود افتاده دخترش گل تربيت فکر به تازه انگار ناصر. پريد باال تمسخر با آميخته حيرت از ابروهام. زدمي

 به قفل درون کليد چرخيدن صداي بگه، چيزي کهاين از قبل ولي گرفت؛ يلدا صورت به رو و آورد باال رو انگشتش
 .شد معطوف ورودي رنگ شکالتي درِ روي هانگاه و شد خشک هوا در ناصر انگشت. رسيد گوش
 پالتوي هايسرشونه و بود آشفته کامالً موهاش. گذاشت خونه داخل به قدم افتاده سري و زار ايقيافه با پارسا

 تا حالش اين با يعني. انداخت چنگ دلم به نگراني. بود اومده در خاکستري رنگ به خاک و گرد سبب به مشکيش
 بوده؟ کجا االن
 پاي کشون کشون و داد تکيه در کنار ديوار به رو غلش*ب زير عصاي در، بستن از بعد. نکرد بلند رو سرش حتي
 .کشيد سالن کف هايپارکت روي رو شگرفته گچ

 کرده باز رو هاشدست گچ وقتي از. نبود دنيا اين در اصال انگار. نشده ما حضور متوجه هنوز که شدنمي باورم
 رو شگرفته گچ پاي سختي به که همچنان. داديم انتقال اتاقش به دوباره رو تختش خودش اصرار به بوديم،

 ما که چرا. نبود اطرافش متوجه انگار هم باز ولي شد؛ رد آشپزخونه کنار از رفت،مي خواب اتاق سمت به و کشيدمي
 .بوديم خيره آشفته پارساي به حيرت با همگي و بوديم ايستاده آشپزخونه چهارمتري سه در نفر سه
 زير خردسال طفلي مثل و مظلوميت با و زد زانو زمين روي دفعه يک که بود شده نزديک خواب اتاق در به کم کم

 گريه به درد شدت از و افتاده زمين روي سهواً که کردممي فکر. دويديم سمتش به عجله با نفر سه هر. زد گريه
 .کردنمي گريه جسمي درد خاطر به وقتهيچ پارسا که بودم کرده فراموش گويا ولي افتاده؛

 رو هاشدست و گرفت ش*غو*آ در رو پارسا سر فوراً. زد زانو جلوش و رسوند پارسا به رو خودش ما از ترسريع يلدا
 .کرد حلقه پارسا هايشونه دور
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 نچسب دختر اين و برم طرفشون به خواستم. گرفت جا يلدا نحيف يشونه روي پارسا يزدهماتم و گريون صورت
 ملتمسش و عسلي چشمان به نگاهي کينه با. شد مانعم و انداخت چنگ بازوم به ناصر ولي کنم؛ جدا پارسا از رو

 .بود چسبيده دستم به کنه مثل ناصر ولي کنم؛ آزاد رو دستم کردم سعي. انداختم
 گونهالتماس و مرطوب نگاهي با ناصر. شد منعکس سالن آورخفقان فضاي در پارسا پردرد و مردانه هق هق صداي

 :زد لب
 ! حسام خدا رو تو -

*** 
 مهال
 کردممي سعي افکارم با و باشه داشته حقيقت خواستمي دلم که حسي. شدممي مبهمي حس دچار هاوقت گاهي
 تهش دونستممي که حسي. نيست تباهي و پشيموني جز چيزي اشنتيجه دونستممي که حسي. بدم بال و پر بهش

 .کشهمي زوال به رو روانم و روح شرايط بهترين در که بستي بن به رسهمي
 نفهم و کودن فرد يه مثل حال اين با ولي واقفم؛ بودنش عبث به خودم که حسي. دارم حسي چنين روزها اين

 !دارم دوستش
 دونفرمون نگاه بين نامريي طناب يه که روزهايي. بينممي رو لوکسش ماشين دور چندان نه يفاصله از که روزهايي

 با تا کرد تعارف بهم احمدي که روزي اون شايد يا. افتهمي تکاپو به نافذش چشمان حرارت از قلبم و خورهمي گره
 روي هاشالستيک شدن ساييده وحشتناک صداي و ما دوقدمي از بهنام ماشين ناگهاني عبور برسونتم، خودروش
 بودم ايلحظه غرق من ولي خوبم؛ که پرسيدمي مدام احمدي. انداخت لرزه به ترس از رو احمدي و من تن آسفالت،

 کمال در ولي نکشيد؛ هم ثانيه يک به بصري ارتباط اين شايد. شد اسير بهنام خشمگين و دلخور نگاه در نگاهم که
 .انداخت تالطم به رو ناآرومم دل حيرت،

 بيفته سره يه که نبود عالف قدراون مسلماً. رسيدنمي هم دست يه انگشتان اندازه به بهنام هايدادن کشيک تعداد
 رنگارنگ خياالت خودم پيش و بودم بسته دل محدود دفعات همين به ابلهانه چه هم خيالخوش من. دنبالم

 .بافتممي
 .مشخصه االن همين از بودنش سرانجامبي که احساسي يديوونه! شدم ديوونه شکبي
 !عزيزم نباشي خسته! مهالجان-

 داشتم هم باز متاسفانه ولي بود؛ باورنکردني. شدم پرت واقعيت يعرصه به خياالت و اوهام دنياي از دفعه يک
 !کردممي فکر بهش
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 و کردم رها ميز روي رو خودکار. شدم خيره رومروبه هايبرگه و دستم درون مشکي خودکار به گيجي با لحظه چند
 بود عصر چهار ساعت. کرد بلند نهادم از آه گوشي، نوراني صفحه روي بسته نقش زمان. فشردم رو گوشي يدکمه

 .بود نرسيده هم تا ده به شده بازبيني صفحات تعداد و
 و فرستادم لعنت همزمان بهنام و درهم افکار به. دادم قرار ميز يگوشه و کردم مرتب رو زيردست هايورق کالفه

 عجز با و دادم تکيه چوبي صندلي ناراحت و خشک پشتي به رو سرم. پوشوندم هامدست با رو صورتم بيچارگي با
 .کشيدم دل ته از آهي
 :رسيد گوش به «ترانه» آهنگخوش صداي و شد فشرده کمي چپم يشونه

 !فردا واسه بمونه شبقيه! عزيزم بسه ديگه کار -
 رو ترانه صورت به کردن نگاه طاقت شرم از. کشيدم سوزناکي آه دوباره و برداشتم صورتم روي از رو هامدست

 !عبث؟ و بيهوده خياالت از حجم اين وجود با کار کدوم! داشت خوشي دل چه ترانه، طفلک. نداشتم
 يگوشه لباسيچوب سمت به و کرد رها رو دستم ترانه. برخاستم صندلي روي از اجبار به و شد کشيده چپم دست
. انداخت ششونه روي رو مشکيش و بلند بند کيف. کرد تن به و برداشت رو رنگش يشمي پالتوي. رفت اتاق

 سمتم به بستمي رو پالتوش هايدکمه کهحالي در و گرفت دست در هم رو من يکوله و مشکي يبهاره کاپشن
 .اومد

 و پوشيدم رو کاپشن. داد تکون سري هميشگيش لبخند همون با ترانه. کردم تشکر و گرفتم دستش از رو وسايلم
 :گفت شادي لحن با و گرفت رو دستم ترانه. گذاشتم خاکستريم يکوله توي رو ميز روي هايبرگه

 بريم؟ -
 از. داشتيمبرمي گام جلو سمت به هم دست در دست دبستاني هايبچه مثل. شدم خارج اتاق از دنبالش به حرفبي

 خودش با رو من ترانه وگرنه بود بسته هااتاق باقي درِ. گفتيم نباشيد خسته بهش و گذشتيم موسسه منشي ميز کنار
 !گرفتمي خداحافظي همکارها تمام از و کشيدمي

 که فيلمي از هيجان با ترانه. کرديم زدن قدم به شروع خلوت و عرض کم رويپياده در و شديم خارج موسسه درِ از
 کنم؟ کار چه مافتاده عقب کارهاي با که بودم فکر اين به من و کردمي تعريف بود ديده تازه

 :گفتم و انداختم ترانه خندان و گشاده يچهره به نگاهي اخم با. پيوست هم به ابروهام و سوخت خفيف بازوم
 گيري؟مي نيشگون چرا -

 :پرسيد دلخوري با و رفت شاکيم يقيافه به ايغرهچشم ترانه
 گفتم؟ چي شنيدي اصالً -
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 مثالً که لحني با و کردم نازک کمي رو صدام رفتممي جلو به که همچنان. انداختم مديگه يشونه روي رو مکوله
 :گفتم بود ترانه شبيه

 و رام زنش جلوي ولي ستداده عصاقورت و مغرور جا همه مَرده! باحاله فيلم اين قدرچه که دونينمي! مهال واي -
 !عاليه اصالً! واي!ميشه مهربون
 باال رو ابروهاش از يکي. بود ايستاده متريم يه در ساختگي اخم با و سينه به دست ترانه. چرخيدم عقب به و ايستادم
 :گفت حرص با و انداخت

 درمياري؟ منو اداي -
 :گفتم زدمي موج درش خنده از هاييرگه که صدايي با و زدم خوردنش حرص به لبخندي

 .کنم تکرار رو حرفات خواستم فقط!والّا نه -
 .دادم ادامه رو مسيرم و برگشتم تفاوتيبي با من و ساييد هم روي عصبانيت از رو هاشدندون
 :رسيد گوش به ترانه جيغ صداي

 !ببينم وايسا -
 :گفتم حال همون در و دادممي ادامه رو راهم خيالبي همچنان

 !ندارم عالقه تخيلي فيلماي به تو برعکس من -
 :گفت طلبکارانه و اومد کنارم و کرد تند قدم ترانه

 تخيليه؟ فيلم اين کجاي -
 :گفتم و کردم نگاه روپياده سنگفرش کنار يپرشکوفه هايدرخت به لذت با
 !تخيليه جاش همه -

 چشمان جذابيت و بودن شده تنيده هم در زيباش و کماندار ابروهاي. داشت نگهم زور به و کشيد رو بازوم ترانه
 با ترانه. ايستاديم قنادي بزرگ فروشگاه کنار و کشيد سمتي به رو بازوم اجبار به. کردنمي برابر چند رو سبزش
 :پرسيد مطرحه مهمي بحث انگار که جوري جدي، لحني

 تخيليه؟ نظرتبه فيلم اين چرا -
 خرم جنگل به. گرفتم ش*غو*آ در و برداشتم دوشم روي از رو مکوله و زدم محکمش لحن به نيشخندي
 :گفتم و شدم خيره چشمانش

 .بده نشون ماليمت و نرمش قدراين کسي برابر در نداره امکان مغروره حد اين تا که مردي -
 :گفتم تاکيدي و دادم تکون هوا توي رو انگشتم

 !زنش برابر در حتي -
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 :اومد بيرون جدي حالت از لحنش و پريد باال ترانه ابروهاي
 .دوطرفه بين يعالقه و عشق خاطر به شهمه اينا! داره امکان که معلومه -

 :گفتم و انداختم دوشم روي دوباره رو کوله و زدم حرفش به پوزخندي
 !آره فيلما تو -

 :گفت اطمينان با ترانه
 .گيرهمي نشأت واقعي هايعشق از فيلما توي عشقِ -

 :گفتم و دادم تکون تاسف از سري
 .نداره وجود واقعيت توي که ميدن نشون رو چيزي تخيلي هايفيلم -
 غيرواقعيه؟ و تخيلي چيز يه عشق کنيمي فکر تو يعني -

 :گفتم و گرفتم رو ترانه دست
 !مطمئنم نه -

 :گفت حرص با حال همون در و شد همگام باهام اجبار به ترانه
 رو دستش. بکشن دست غرورشون از افراد ميشه باعث عشق همين و داره وجود عشق! نزن الکي حرف خواهشاً -

 سردي به و کشيدم عميقي نفس. زدم تخمين رو اتوبوس ايستگاه تا نسبي يفاصله چشمم با و گرفتم ترمحکم
 :گفتم

 مغرورش مردهاي که ايجامعه توي رسينمي بهش باش مطمئن باشه، داشته وجود هم چيزي همچين اگه حتي -
 !نيستن بنده رو خدا

 :گفتم ترانه طلبحق چشمان درمقابل و نشستم اتوبوس ايستگاه فلزي صندلي روي
 !نَگَرد عاشقانه اراجيف اين دنبال جااين نصيحت، تو به من از -

. نزد حرفي کام تا الم ديگه و گرفت جا کنارم صندلي روي. کرد نگاهم دلخوري با و کرد ريز رو هاشچشم ترانه
 متحيرم چشمان مقابل در جوري. باشه شده ناراحت ايافتاده پا پيش يمسئله چنين خاطر به شدنمي باورم

 خيابون عرض به و گرفتم اخموش يقيافه از رو نگاهم! کردم توهين مقدساتش به انگار که کردمي محليبي
« !مو پيچش من و بينيمي مو تو» گفتممي ترانه به بايد. رسهمي من حرف به روزي ترانه که ندارم شک. دوختم

 .نزنم حرفي و بمونم ساکت دادم ترجيح ولي
 من به اون. داد من به بزرگي درس بهنام! بودم شده دارسابقه عاشقي و عشق يزمينه در حسابي من بهنام لطف به
 .کنه عوض رو مرد يه ذات بتونه که نداره قدرت قدراون دختري هيچ که داد ياد
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 به حيرت با و پريد باال به فنر مثل گردنم. اومد سرِجاش حواسم خيابون، در ماشين يه توقف از حاصل صداي با
 تونستنمي هم درصد يه حتي جااين حضورش کرد؟مي کار چه جااين اون. کردم نگاه مذکور ماشين يراننده
 .باشه اتفاقي
 :گفت ايدوستانه لحن با و کرد خارج پنجره از کمي رو سرش که گرفت اوج زماني تعجبم

 !خانم مهال شيد سوار بفرماييد -
 دوماه از. بودم خيره مليحش لبخند به و بودم شده قفل جام در مجسمه مثل. بيارم در شاخ تعجب از بود نزديک

 خواستار مدام که کسي ولي بود؛ سخت باورش. نشد ازش خبري ديگه قبرستون، سرد محيط در ديدارمون و پيش
 .شد ناپديد دفعه يه بود، طلبيدن حالليت و بخشش

 .بودم کرده پيدا انتشاراتي يه در خوبي نسبتاً کار باالخره جستجو، و دوندگي کلي با هم اخير ماه طي
 داد رو آمدم و رفت کشيک بار چند ايکليشه هايداستان مثل و کرد پيدا رو کارم محل بهنام ولي طور؛چه دونمنمي

 پارسا، که بود غيرممکن برام باورش واقعاً اما شدم؛ عاشقانه توهمات غرق خيالباف، و نابالغ دختران مثل هم من و
 .بشه سبز راهم سر بخواد خواهرم يموردعالقه پسر
 :پرسيد سوالي و داد تکون رو کاپشنم آستين ترانه

 توئه؟ با پسره مهال؟اين -
 اکتسابي ذات ولي بود؛ بزرگي شهر نسبتاً و استان مرکز جااين کهاين با. دادم قورت سختي به رو دهانم آب

 .شدنمي عوض مردم يچندصدساله
 کوچک اسم با اشراننده و کنه توقف اتوبوس ايستگاه جلوي داغون و درب پرايد يه ،(غروب)روشن نيمه روز توي

 .بيفته زحمت به کردن مالمت براي گويانياوه دهان و بشه شروع هاقضاوت تا کافيه همين بزنه؛ صدا رو دختري
. مياد کردن پچپچ صداي کردممي حس ولي بود؛ واقعي يا شدم خياالتي دونمنمي. نداشتم سرچرخوندن جرئت
 مثل کسي کهاين تصور. بريدمي رو نفسم موضوع همين و داشتن حضور ايستگاه توي همکارهام از نفر سه حداقل

 .کردمي سيخ تنم بر مو بده، نظر موردم در بخواد گرفتمي ايراد هم مورچه رفتن راه به که «قياسي»
 گرفت من از رو عسليش نگاه سفيد، پرايد يراننده. رسيد گوش به ماشيني گوشخراش و ممتد بوق صداي دفعه يه
 هانگاه از اندي از پس و شد دور ايستگاه از مسرت کمال در و رفت جلوتر کمي پرايد. انداخت خودرو يآينه به و

 !ناپديد
 ايستگاه رويروبه ايديگه ماشين بکشم راحتي نفس کهاين از قبل ولي گذشته؛ گوشم بيخ از خطر کردممي فکر

 .افتاد شمارش به دوباره بيچاره من نفس و ايستاد
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 تند هايقدم با و شد پياده دونستم،نمي رو اسمش حتي که لوکسش رنگ مشکي ماشين از چندثانيه فاصله در بهنام
 جلوم ششده سرخ صورت و خشمگين نگاه با بهنام. اومدنمي باال نفسم و بود زده يخ ترس از بدنم. اومد طرفم به

 صندلي روي از شدت با و اجبار به و کشيد رو دستم کنم، پيدا رو شرايط آناليز فرصت کهاين از قبل و شد ظاهر
 .کرد بلندم

 من کشون کشون بهنام و ميشه هافيلم مثل االن کردممي فکر. کرد هوشيارم کمي زد صدام که ترانه متحير صداي
 غيرممکنه؛ بستنش که ميشه باز مردم دهان از ايدروازه بعد و برهمي ماشين طرف به رو

 صورت با رقمه هيچ که آرومي لحن با و گرفت دست در رو هامشونه بهنام و نشد جوراين حيرت کمال در ولي
 :گفت نداشت خونيهم عصبيش

 ست؟سيريشه پسر همون -
 بود؟ چي منظورش سيريش؟ پسر. دراومده گلف توپ ياندازه به تعجب از ميشيم چشمان االن که نداشتم شک
 شناخت؟مي رو پارسا اصالً اون مگه

 :گفت و زد روم به مصنوعي لبخند من، مات يقيافه به توجهبي بهنام
 !نشه مزاحمت تا رسونمتمي خودم بعد به اين از. نباش نگرانش ديگه -

 يه که کسي منه؟ يکاره چه اصالً گفت؟مي چي رواني اين خدايا. بود زده بيرون حدقه از درشتي شدت از هامچشم
 !بشه؟ مزاحمت مانع خوادمي طورچه عياره تمام مزاحم

 ناهنجار و جيغ صداي. زدممي لب ثمربي افتاده بيرون آب از ماهي مثل همکارانم، بد نگاه ترسِ از و بودم شده الل
 :شد شنيده گوشم کنار از «قياسي»
 شما؟ ببخشيد -

 نشسته بدنم روي سردي عرق! چه؟ تو به بگه نيست يکي. کردم لعنت رو قياسي صدبار دل در و ريخت فرو قلبم
 .شد خفيفي يرعشه دچار هامدست و بود

 :گفت جديت با بگيره من هايچشم از رو نگاهش کهاين بدون بهنام
 !همسرشم -

 .بود شده منجمد بدنم عضالت. پريد رنگمبي رخ از رنگ و شد متوقف باره يک به قلبم هايتپش
 به تيشه بهنام. شدنمي باورم. کردمي زمزمه بدبختي عزاي گوشم در يکي. بدم نشون واکنشي هيچ تونستمنمي

 .زدمي ضربه من آبروي يپيکره به رحمانهبي و بود گرفته دست
 :پيچيد گوشم توي ترانه نگران صداي و شد کشيده دستم

 خوبي؟ مهال؟ -
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 ايقهوه دوگوي اون از چشم. خورده گره بهنام ظالم چشمان در نگاهم وقته خيلي که شدم متوجه و اومدم خودم به
 نگاه بهنام به اضطراب با و بود گذاشته مشونه روي رو دستش ترانه. دوختم چپم سمت به و برداشتم اهريمني

 .کردمي
 پيش قياسي منفور و دلربا يچهره تا گذشت کمي. کشيدمي ناخن اعصابم روي زمين با پاشنه اصابت تق تق صداي

 هايچشم از خباثت آتش. کرد برانداز رو سرتاپام کجي لبخند با و ايستاد رومروبه و بهنام دوشادوش. شد ظاهر روم
 :گفت وارطعنه و کرد باز هم از رو براقش و سرخ هايلب. زدمي بيرون آبيش

 !متاهلي بودي نگفته! مهالجون -
 هدفش به بهنام داشتن وجود قياسي مثل افرادي که وقتي تا. بود مشخص مسخره نمايش اين از بهنام هدف

 و بود ممکن حالت ترينشلوغ در حاال اتوبوس ايستگاه. بود رسيده خودش اوج به همکارانم کردن پچ پچ. رسيدمي
 .بهنامه و من روي همه نگاه کردممي احساس

 و بود کرده شروع رو بدي بازي. شدنمي من آبروي خيالبي رقمههيچ بهنام. بود خورده گره هم در هاماخم
 .نيستم گذشته ترسوي مهالي اون ديگه من دونستنمي
 ناحق به که ظاهربيني هايانسان و قياسي نگاه به توجهبي و کردم پرت بهنام سمت به رو خاکستريم يکوله

 .رفتم بهنام خودروي سمت به کردن،مي قضاوت
 اين وارد رو من خوشحاله که دونستممي. اومد من دنبال و گرفت هوا تو رو کوله. درخشيد بهنام شرارت پر چشمان

 .کشونممي نابودي به خودم با هم رو اون کنم سقوط من اگه که دونستنمي ولي کرده؛ باخت سر دو بازي
 روي آشغال مثل رو من يزده فلک يکوله و نشست رول پشت هم بهنام. گرفتم جاي خودرو شاگرد صندلي رو

 ايستگاه به پنجره از چشمم. رسيد گوش به ماشين موتور غرش صداي. زد استارت. انداخت ماشين عقب صندلي
 ترانه کردم،مي کار انتشاراتي در که کمي مدت اين تو! داشت حق. کردمي نگاهم دلخوري و غم با ترانه. بود خيره

. کنم پنهان ازش رو تأهل مثل موضوعي من که نداشت انتظار مسلماً. بود شده رفيق باهام صميمانه و منتبي
 .انداختيممي راه به عالقه و عشق مورد در اتوبوس ايستگاه مسير در روزه هر که جنجالي و بحث از بعد خصوصا
 در بسته نقش بغض. کردم نگاه عزيزم يترانه به بار آخرين براي من و شد کنده جا از مخوفي صداي با ماشين

 :زدم لب سختي به و دادم قورت رو گلوم
 !خداحافظ -

 گرفته سمتم به اتهام انگشت که کساني و ترانه از شدممي دور لحظه هر من و گرفت فاصله ايستگاه از ماشين
. فرستادم نفرين نحسم اقبال به و کشيدم آهي. ديدم رو ايستگاه در اتوبوس توقف ماشين، غل*ب يآينه از. بودن

 .خوردنمي رقم مسخره اتفاقات اين از کدوم هيچ رسيد،مي زودتر دقيقه چند تنها اتوبوس اگه
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 اما کشيدم؛ عقب رو دستم زمانهم و چرخوندم سرعت با رو سرم. نشست تنم به لرزي. شد گرم چپم دست پشت
 .داشت نگه محکم رو دستم و بود بيشتر بهنام عمل سرعت

 با بهنام. زدمي چرخ بهنام حسبي صورت روي مترسيده هايچشم. تپيدمي گنجشک زدن بال سرعت به قلبم
 نرم و گرفته رو من دست شديگه دست با و بود فرمون روي دستش يه. بود جلو به نگاهش جدي، پرستيژي

 .کردمي نوازش
 گور علناً بهنام، با شدن همراه با. کردم غلطي چه که فهميدممي حاال انگار. بودم ترسيده. بود شده خشک گلوم
 .ظاهربين مردم اين خياالت به زدم تاييد مهر و کندم رو خودم

 بهنام نکردم؟ کاري چنين چرا ولي بندازم؛ تف روش تو و کنم بهنام صورت مهمون محکم سيلي يک تونستممي
 چرا چرا؟ ولي بيارن؛ ايمان حرفش درستي به حاضر، افراد يهمه تا کردم کاري دقيقاً هم من و همسرشم من گفت
 چاه؟ داخل انداختم رو خودم راحت خيلي
 مشخص بهنام مقصود کردم؟ عمل احمقانه قدراين چرا واقعاً. کردم مزده جنون ذهن نثار ايديوانه و کشيدم آهي
 رو بهنام هميشه براي بار يه تونممي که کردم؟مي فکر چي خودم با واقعاً. کردم کمکش خودم دست با من و بود

 توان قدرچه داشتم؟ چي من کار اين براي ولي بگيرم؛ ازش رو مرفته باد بر عشق و آبرو و عمر انتقام و بدم فريب
 «!هيچي» گفت کشيده و تمسخر با وجدانم داشتم؟ بدطينت بهنام برابر در

. کردن هوشيار رو غافل مهالي و افتادن تکاپو به تازه مغزم خاکستري هايسلول. تپيدمي ترکوبنده وحشت از قلبم
 :گفتم بريده بريده و افتاد رعشه به صدام و نشست لرز به بدنم

 .برم خواممي! دار نگه -
 .پرداخت خودرو روندن يادامه به حرفي هيچبي و فشرد محکم رو دستم ش،چهره در تغييري هيچ بدون بهنام
 اين از ديگه يدقيقه چند تا اگر دونستممي. بود گرفته شدت بدنم لرزش و بود نشسته پيشونيم روي سردي عرق

 :ناليدم نفسم يمونده ته و عجز با. ميشه شروع عصبيم حمالت دوباره نشم، خارج موقعيت
 !دار نگه -

 گلوم. دادم قورت سختي به رو دهانم آب. باشه رسيده سمعش به دونستممي بعيد که بود توانکم قدراون صدام
 به نگرانش صداي و شد حالم متوجه بهنام انگار. رسيد خودش شکل ترينواضح به بدنم هايلرزش. سوختمي

 :رسيد گوش
 خوبي؟ مهال؟ -

 و افتادم گير سردخونه توي کردممي حس. رفتمي تحليل رفته رفته بدنم دماي. بود شده کوتاه و جونکم هامنفس
. شدمي ترنامفهوم لحظه هر بهنام گفتن مهال صداي. رفتمي سياهي هامچشم. زدنم يخ حال در هوا برودت از
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 تهي کامالً مغزم. نداشتم موقعيتم روي شناختي ديگه. تارتر و تار هامچشم و شدمي ترکم و کم لحظه هر نفسم
 .کردمي پيدا دما افت مداوم هوا و بود سردم. کردممي وزنيبي احساس و بود شده
 گرماي نبود، چوبي که چارچوبي. بود کرده محبوسم چارچوبي در کسي انگار. شد کشيده سمتي به مخشکيده بدن

 خرد مشده چفت فک کردم احساس. پيچيد صورتم در فجيعي درد. نبود مزده يخ جسم پاسخگوي که داشت خفيفي
 .بلعيدممي رو هوا حريصانه طور به ناخودآگاه. کردم حس هامشش سمت به رو هوا هجوم دفعه يک. شد خمير و

 رفته دست از هايحس. شنيدم رو هامزدن نفسنفس صداي کم کم. کردمي نوازش نرم رو کمرم گرينوازش دست
 :شنيدم گوشم کنار از رو يمردونه ماليم و نگران آواي. بودن برگشت حال در دوباره

 !بکش نفس! مهال بکش نفس -
 به کردمي تشويقم نداشتم، هويتش از تصوري هيچ که گنگي فرد صداي و کردم گوش حرفش به غيرارادي کامالً
 .کشيدن نفس
. بود سنگين خيلي سرم. گشتنبرمي اولشون حالت به داشتن کم کم منقبضم عضالت. شدمي نوازش کمرم

 .بود افتاده روشون ثقيل يوزنه دوتا انگار ولي کنم؛ باز رو چشمانم خواستممي
. موندمي الاليي مثل و کردمي ترشل رو بدنم کمرم، و کتف روي هاينوازش. داشتم خواب به عجيبي ميل

 دورتر و دور نگران مرد مشوق صداي. شدممي ترفلج لحظه به لحظه و کرد شدن سست به شروع دوباره عضالتم
 .گرفت فرا رو وجودم که سياهي از دنيايي نهايت در و شدمي شنيده
*** 

 يه ازش که بود نيلگوني سقف ديدم، که چيزي اولين. کردم باز رو چشمانم زدهوحشت صورتم، روي خيسي حس با
 حائل رو دستم و کردم ريز رو هامچشم.زدمي رو چشمم مهتابي المپ نور. بود آويزون مصرف کم پرنور المپ

 .کشيدم هيني ترس از بودنش غيرمنتظره خاطر به و شنيدم سرم باالي از آرومي صداي. گرفتم صورتم
 خوبي؟ -

 :رسيد گوش به ماليمش لحن دوباره و داشت نگه ثابت رو هامشونه دستي
 !منم! مهال نترس -

 ديدنش با. کردمي نگاهم مهربوني لبخند با و بود نشسته سرم باالي بهنام. برداشتم صورتم روي از رو دستم
 حالت همون در حرکتبي بهنام،. شدم خارج درازکش حالت از و خيزنيم شتاب با و رفت فرو هم در هاماخم

 به طوسي غالب رنگ و لوکس دکوراسيون با بزرگي سالن. کردم نگاه برم و دور به. داشت قرار خودش ينشسته
 ديگه دور يه گيجي با. دادم تکيه اينقره مبل پشتي به و نشستم کامل و کردم بدنم ستون رو دستم. خوردمي چشم

 .بفهمم رو جااين در بودنم علت بلکه تا چرخوندم سالن دور رو نگاهم
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 هايپارکت روي مبل پايين که، شد بهنامي ميخ نگاهم. پريدم جا از و کردم حس دستم روي رو دستي گرمي
 .بود داشته نگهش محکم بهنام ولي کشيدم؛ رو دستم. بود زده زانو شکالتي

 همين و جاماين دليل چه به و وقت چند دونستمنمي. نداشتم رو بهنام هايبازي مسخره يحوصله و بودم عصبي
 :غريدم پرخشم و زدم بهنام يشونه به محکمي نسبتاً يضربه آزادم دست با. کردمي ترمکالفه موضوع

 !کن ولم -
 ناباور نگاه ثانيه چند براي. شد داده هُل عقب به زيادي، نسبتاً شدت با بهنام و شد جدا دستم از بهنام دست

 که بوده باال مضربه شدت قدراين که شدنمي باورم. شد خشک هوا در من مهاجم دست و قفل هم در هردومون
 !برونه عقب به رو بهنام تونسته

. رفت فرو هم در هاماخم شدنش، نزديک خاطر به دوباره. شد نزديک مبل به و اومد خودش به من از ترسريع بهنام
 به رو مکوله و کاپشن که بود ترانه اومد،مي يادم که چيزي تنها. نداشتم بهنام کنار در بودنم دليل از تصوري هيچ

 ...بعد و شديم خارج انتشارات ساختمون از بعد و داد دستم
 خونه به و شدممي اتوبوس سوار بايد که بود اين منطقي. اومدنمي يادم بيشتري چيز کردم،مي فکر قدرچه هر
 .بودم بهنام اشرافي خونه توي و جااين االن ولي رفتم؛مي

 با زمانهم هم بهنام. شدم بلند روش از و دادم فشار مبل چوبي يدسته روي رو دستم سامانم،بي ذهن از حرصي
. هستم چي دنبال دونستمنمي و کردممي نگاه برم و دور به ثمربي. ايستاد رومروبه دقيقاً و شد بلند زمين روي از من
 جهنمي خونه اين از زودتر چه هر که کشيدمي فرياد نهادم در يکي و بود گرفته رو وجودم کل بد خيلي حس يه

 و خنثي رفتار اين دونستمنمي حتي بود؟ چي براي من حد از بيش تعلل و گيجي اين دونستمنمي ولي بشم؛ خارج
 گرفت؟مي نشأت کجا از بهنام برابر در عجيبم
 درخشيدمي چشمانش. دوختم مرموزش يچهره به رو روحمبي نگاه. شد بهنام زورمند دستان اسير هامشونه دوباره

 .کردممي حس رو نگاهش در نهفته لبخند من و
 دوباره کردم سعي و برگردوندم رو صورتم انزجار با. آورد صورتم طرف به و برداشت مشونه روي از رو چپش دست

 مشونه محکم دستش يه با بهنام! بود ثمربي تالشم ولي بشم؛ خالص دستش از ناگهاني و العادهفوق نيروي اون با
 .کردمي نوازش رو مگونه آرومي به شديگه دست با و بود داشته نگه رو
 :گفت ايگونه بم و خمار صداي با
 نداري؟ درد -

 به رو هامدست ناخودآگاه بود؟ چي منظورش درد؟. کردم نگاهش شده گرد هاييچشم با و چرخيد سرعت با سرم
 !باشم؟ داشته درد بايد چرا! نداشتم درد. کشيدم کمرم و شکم
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 .بودم خيره مليحش لبخند به حرکتبي و گيج من و کردمي نوازش دستش پشت با رو مگونه همچنان بهنام
 نفسم داد دست بهم که شوکي از. بود کشيده شم*غو*آ در بهنام. کشيدم خفيفي جيغ و شد کشيده بدنم دفعه يک
 که بود موقع اون تازه من و سوزوندمي رو گردنم و گوش هاشنفس هُرم. شده ديوانه بهنام که نداشتم شک. بُريد

 :کرد زمزمه گوشم کنار بود شده ترزيبا نظرم به که صدايي با! نيست سرم ممقنعه فهميدم
 !نشده وقتش هنوز -

 گفت ايکشيده جانمِ صدام شنيدن با بهنام. دادم سر ايناله ناخواسته. کرد رها گردنم پوست روي رو نفسش دوباره
 .برگرفت در بيشتر رو مشونه و
 عروسک مثل بزنم، گوشش زير محکم يکي و کنم دور خودم از رو بهنام کهاين جاي به. بودم عصبي خودم رفتار از
 !کردممي ناله و آه شش*غو*آ برابر در مانند گربه و لوس و بودم گرفته قرار غلش*ب در

 نگهم ديگه يلحظه چند بهنام. بفرستم عقب به رو بهنام کردم سعي هامدست فشار با و شد حاکم عقلم باالخره
 :گفت خونسرد و گرفت طرفم به رو ممقنعه و زد جذابي لبخند. شد جدا ازم نهايت در و داشت

 !بگير تماس باهام داشتي کاري. کردم (save)سِيو گوشيت توي رو مشماره -
 ششماره و کنه باز رو سخت و درهم قفل اون تونسته بهنام طورچه! داشت رمز من گوشي. موند باز تعجب از دهانم

 کنه؟ ذخيره رو
 من و پوشوند بهم رو کاپشنم و کرد سرم کوله و کج طور به رو ممقنعه بهنام بودم، غرق حيرت در که موقعهمون

! اومد خوشم کارش اين از بهنام، به نسبت تنفرم رغمعلي چرا دونمنمي. بودم ايستاده مجسمه يه مثل همچنان
 بهنام حرکت هر براي بيهوده و بودم کرده فراموش رو چيزهمه و نگرانيش و مادر که بودم شده ديوونه هم من انگار

 .شدممي خوشحال
 :گفت حين همون در و کرد هدايتم سالن خروجي درِ سمت به و گذاشت کمرم پشت رو دستش بهنام

 !گرفتم آژانس برات. ميام باهات پايين تا -
 رسوند؟نمي رو من خودش چرا آژانس؟ چرا کجا؟ پايين؟پايين تا

 :گفتم ذوق با و افتاد سالن وسط اينچ چند و پنجاه تلويزيون به چشمم يهو
 !بزرگه و قشنگ قدرچه اين بهنام واي -

 خودم به کهاين از قبل! بيرون داد هُل خونه از تقريباً رو من و کرد باز رو خروج درِ و داد تکون سري تفاوتبي بهنام
 به که بار هر و کشيدمي پر جاهمه به مدام مآشفته ذهن. شديم آسانسور وارد هم با و گرفت رو دستم دوباره بيام

 رو شيرين لحظات فقط ذهنم ولي چرا؛ دونستمنمي. شدمي شادي غرق وجودم تمام کردممي فکر بهنام ش*غو*آ
 .بودم بيهوش بهنام خونه توي مدت چه به و چرا که نبود مهم برام اصالً انگار ديگه و کردمي پردازش
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 در از که حالي در و گذاشت پام روي رو مکوله و نشوندم آژانس عقب صندلي روي بهنام که اومدم خودم به وقتي
 :گفت تاکيدوار طور به بود، شده خم ماشين اتاقک

 باشه؟! خونه ميري مستقيم! مهال -
 :گفت بستمي رو ماشين در که حالي در بهنام و دادم تکون رو سرم واراتوماتيک

 !بزني زنگ بهم نره يادت -
 اومده يادم تازه گويا و داشت وجود زيادي سواالت. افتاد راه به ماشين کي که نفهميدم و رفتم فرو اوهام توي دوباره

 من غيرمعمول کردار و بهنام عجيب رفتار دليل کردم؟مي چکار بهنام خونه توي کهاين. برسم جواب به بايد که بود
 !بگيرم؟ تماس باهاش گفت بهنام چرا کهاين ترمهم و بود؟ چي

 يراننده. بستم رو چشمانم و دادم تکيه ماشين صندلي پشتي به رو سرم سامانمنابه افکار از کالفه و کشيدم پوفي
 سرم آهنگ ريتم با زمانهم. بود خواننده با خوانيهم حال در من به توجهبي و بود گذاشته رو شادي موزيک آژانس

 باز چشمانم دفعه يک. کردممي لمسشون و کشيدممي لباسم هايدکمه روي هامانگشت با. دادممي تکون خفيف رو
 رديف روي رو دستم وحشت و ترس با. شد خشک مانتوم خالي يدکمه جاي روي دستم. افتاد تپش به قلبم و شد

 من. بود شده بسته ناموازي مانتوم هايدکمه. افتاد شده رها يدکمه و مانتو انتهاي به دستم. دادم حرکت هادکمه
. باشم بسته ناهمسان رو هامدکمه نداشت امکان و کردممي چک رو لباسم خونه از خروج از قبل بار صد هميشه

 هراس هم اومدمي خاطرم به که چيزي تصور حتي. شد مشت هامدست و کرد رسوخ تابمبي قلب به عجيبي ترس
 !بود انگيز

 خشک دهانم. پيچيد سرم توي بهنام هايحرف گردباد مثل. نشست تنم روي سردي عرق و افتادم نفسنفس به
 «!نداري؟ درد» شد تکرار مداوم ذهنم در بهنام صداي و لرزيد ترس از بدنم. بود شده

*** 
 حسام

 از يکي از هم باز بود، شده داده نمايش دفعه صد بر قريب هاسال اين طي در شايد که سريالي. بود روشن تلويزيون
 که بود کشيده تصوير به رو نگراني پدر يچهره رو، پيش سکانس در کارگردان. شدمي داده نشون ملي هايشبکه

 .بود شده کالفه جوانش پسر دست از
 :گفت حرص با و کشيد عصبي نفسي ميانسال مرد

 خوام؟مي صالحتو من که بفهمي خوايمي کي -
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 مبل پشتي به جسور حالتي با جوانک. رسيد سيمايي خوش تقريباً جوان به و گرفت فاصله مرد يچهره از دوربين
 هر از بيش لبش روي بسته نقش پوزخند. بود کرده قفل شسينه روي رو هاشدست و بود داده تکيه ايقهوه

 :گفت پدرش به رو وقاحت با و درخشيد رنگش عسلي چشمان. کردمي توجه جلب چيزي
 !داري درخشاني اون به يسابقه که تويي نه مربوطه، خودم به من صالح -

 ناخلفش پسر گستاخي جواب تا کرد باز رو دهانش. لرزيدمي عصبانيت از فکش. شد مشت ميانسال مرد هايدست
 ...که بده رو
 .کردم خاموش رو تلويزيون کنترل با حوصلهبي

 بار هر که داشت چي مسخره و ايکليشه سريال اين دونمنمي. بستم رو چشمانم و دادم تکيه مبل پشتي به رو سرم
 کردم؟مي حروم آورشکسالت هايسکانس براي رو وقتم و نشستممي تلويزيون پاي

 آورکسالت و بيهوده کارهاي به رو سرم و شدممي بيدار خواب از هدفبي هاصبح. مکررات تکرار بود شده زندگيم
 !نو از روزي و نو از روز دوباره و رفتممي فرو خبريبي عالم به دوباره هاشب و کردممي گرم
 طرز به خونه. شد نخواهم بيدار ديگه بخوابم اگه امشب که شدممي توهم غرق بار هر. بودم شده پير واقعاً انگار

 و زندگيم روي شده نازل غم از من و کرد فوت ليال که زماني مثل درست رسيد،مي نظربه محزون و ساکت فجيعي
 .بوديم گرفته صامت حالت حادش افسردگي خاطربه پارسا
 پارسا از هنوز و بود شب يازده. انداختم نگاهي ديوار روي ساعت به. شدم بلند مبل روي از کالفه و کشيدم پوفي

 فريزر يخچال در. رفتم آشپزخونه به. بود خاموش بار هر و گرفتم تماس گوشيش با بار صد بر بالغ. بود نشده خبري
 اپن روي بلوري ليوان داخل آب و کردم وارونه رو بطري. کردم خارج ازش رو آب بطري و باز رو رنگ اينقره

 !تميز؟ يا کثيفه و جاستاين حاال تا کي از نبود معلوم که ليواني. ريخت
 قلب شدن سرد براي ولي کشيد؛مي شکنجه به رو محنجره هايماهيچه آب، برودت. کشيدم سر رو سرد آب پرصدا

 !بود نياز مشده کشيده آتش به
 داخل رو ليوان قدرت با و شدم ديوانه لحظه يه. ريختمي همبه رو اعصابم ديوار روي ساعت تاک تيک صداي
. شد تقسيم درشت و ريز يقطعه هزاران به و کشيد ترس سر از جيغي نوابي ليوان! کردم پرت ظرفشويي سينک
 .بد خيلي داشتم، بدي حال و حس. زدممي نفسنفس
 لنز به لبخند با و بود گذاشته شچونه زير رو دستش. ليال مهربان چشمان در شد قفل نگاهم و برگردوندم رو سرم

 از يکي عکس اين. کردمي دلبري حرير ياسي شال زير لختش و مشکي موهاي. بود شده خيره عکاسي دوربين
 .کشيدنه نفس براي من هايدلخوشي از يکي امروز که عکسي! بود دنيا هايعکس زيباترين
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 ديوار روي عکس در ليال لبخند کردممي احساس. کشيدم سوزيجان آه ليال کنار در زندگيم خوش دوران ياد به
 .زدمي موج چشمانش ميشي در نگراني و بودن شده ترنزديک همبه زيباش و کماني ابروهاي. شده ترکمرنگ

 و نگران که مني مثل درست بود، نگران ليال. انداختم پايين رو سرم شرمساري با و گرفتم ليال عکس از چشم
 خونه به شب هاينيمه تا و زدمي بيرون خونه از هاصبح. بود شده عجيب واقعاً روزها اين پارسا. بودم مضطرب

 شباهتي هيچ و بود شده عوض کامال رفتارش. کردمي عمل پرخاشگرانه من هايپرسش مقابل در و گشت برنمي
 .نداشت گذشته پارساي به

 راه مفصل دعواي يه هم ديروز. ديدمي من چشم از رو پارسا عجيب رفتار و بود عصباني بابت اين از هم ناصر
 به که عسليش هايچشم با و« !کردي دورش اصليشم پدر که مني از و دادي شستشو رو پارسا مغز تو» که انداخت

 کلي که يلدا اون از ترعجيب و« !منه مال اون» کشيد فرياد و زد زل من روحبي چشمان در بود، رسيده ارث پارسا
 !کردم دور ازش رو عشقش که درآورد بازي کولي و کشيد جيغ
 به و برادرشه پارسا کنهمي فکر که يلدايي به يا داره پدري ادعاي که ناصري به! بخندم چي به بايد دونستمنمي
 !کنه؟ ازدوج برادرش با خوادمي باستان مصريان مثل خودش قول

 مرگ زمان از. نداره کاري االن که دونستممي. بود پارسا خود همه از بدتر و بود شده مسخره حد از بيش اوضاع
 .چرخيدمي عالف هاخيابون توي شب تا صبح و بود نرفته دانشگاه ديگه مهناز
 عصبي دستش از که هم من و خواست پول ازم خورد، ديگ ته به کفگيرش و شد تموم اندازش پس وقتي ديروز
 . ندادم پولي بهش بودم

 بگذرم، زدم گوشش توي که ايجانانه سيلي البته و کرد مادرش و من نثار که رکيکي هايفحش و ادبانهبي رفتار از
 حرفي هيچبي و انداخت بهم عميقي نگاه بود، سرخش يگونه روي دستش وقتي. بود تصور غيرقابل بعدش واکنش

 .زد بيرون خونه از
 و نشستم گوشه يه دلنگراني با هم امشب. موند پاسخ بدون وقتمبي و وقت هايتماس و بود خونه از بيرون ديشب
 .باطل خيال زهي ولي کنم؛ مشغول تلويزيون يمزهبي هايسريال با رو خودم کردممي سعي
 !باش مراقبش خودت! خدايا. بستم رو هامچشم و کشيدم عميقي نفس

 رو پارسا پريشون و زار يچهره. شد باز ورودي درِ و رسيد گوش به قفل درون کليد چرخيدن صداي لحظه همون
 .فرستادم بيرون به دهانم از شدت با رو هوا و ديدم

 شلوار و بود خاکي هاشلباس. بود افتاده گود زيرش و بود خسته عسليش هايچشم. بود آشفته روشنش موهاي
. بست بهم محکم رو در و شد خونه وارد سستي با و انداخت من به سردي نگاه. زدمي خاکستري به مشکيش کتون
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 قدم. رفت اتاقش سمت به تلوتلوخوران و ناپيوسته هايقدم با و گذشت کنارم از من عصبي و شوکه نگاه به توجهبي
 :غريدم و گرفتم چنگ در رو ششونه خشم با و کردم تند
 بودي؟ گوري کدوم االن تا -
 ترحجيم هاشچشم عسلي ميون آتشين هايرگه. شد خيره بهم شده بُراق هايچشم با و چرخيد پا روي سرعت به

 .همانا الکل متعفن هُرم و همانا هاشلب شدن باز. زدمي ضربه پرشتاب گردنش روي نبض و شد
 !مربوطه خودم به -

 !شد ايکليشه سريال همون مثل انگاردرست. بستم انزجار از رو هامچشم
 .رفت اتاق سمت به دوباره و زد مشونه به محکمي يتنه
 غلطي چه بودم نفهميده حاال تا احمق منِ طورچه بود؟ شده وقيح قدراين کِي پارسا. شد مشت هامدست خشم از

 ببره؟ پناه مستي و ـناه گـ به دفعه يک ليال نجيبِ و مومن پارساي که بود شده باعث چي کنه؟مي
 اما. بشه پاک خاطرش از ابد تا خوردن ـروب مشـ که دهنش توي بزنم چنان هاشبچگي مثل خواستمي دلم

 خواستمي تمام گستاخي با زدم، سيلي بهش که ديروز همين! رسيدنمي بهش هاقديم مثل زورم ديگه چرا؛ دروغ
 شد؟ منصرف ششرمانهبي عمل از و خشک هوا توي دستش چرا دونمنمي ولي بده؛ نشون بهم رو دستش ضرب

 کف پارکتِ روي کثيفش هايجوراب رد نگاهم با و کردم باز رو هامچشم. کشيدم ايکالفه نفس ديروز جدال ياد به
 خفيف صداي. بود پيچيده خونه فضاي توي عرق يمنزجرکننده و شديد بوي. کردم دنبال رو اتاقش دم تا سالن
 .رسيدمي گوش به اتاق از وسايل کردن پرت
 نگاه و ايستادم چهارچوب در. برداشتم گام اتاق سمت به و گرفتم زمين کف يآلوده و سياه هايلکه از چشم

. کردمي توجه جلب ايديگه چيز هر از بيش اتاق، گوشه ايقهوه فلزي تخت. چرخوندم اتاق دور تا دور رو متاسفم
 از که سفيدش هايجوراب. بود شده رها نامرتب تخت روي آلودشخاک شلوار و زرشکي کثيف و چرک پيراهن
 و بود شده مُچاله تخت يگوشه آبي گلبافت پتوي. بودن افتاده ايسورمه بالش روي زدمي دودي به تعفن شدت

 .کردمي تحمل رو پارسا کثيف شلوار سنگيني
 من مدت همين در و بياره جا رو حالش تونستمي گرم آب دوش يه بود، خوب. کرد دلگرمم کمي آب شرشر صداي

 !شده متحول دفعه يه پارسا چرا که بردممي پي بايد
 ثانيه چند براي رو نفسم کردم سعي و شد جمع صورتم. برداشتم تخت روي از رو کثيفش فوق شلوار و پيراهن
 .گرفتم پيش رو اتاق از خروج راه کنم، فکر کثافت غرق هايجوراب اون برداشتن به حتي کهاين بدون. کنم حبس

 و درآوردم خاکي شلوار کمر دور از رو مشکي چرم کمربند رفتم،مي آشپزخونه سمت به پذيرايي سالن از که زمانهم
 شلوارش طرفين هايجيب وارد رو دستم نوبت به. کردم پرتاب تلويزيون رويروبه ينفره تک مبل روي دور از
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 نگاه دستم در هزاري چند به پوزخند با و کردم خالي رو شلوار جيب محتواي. باشه داخلش چيزي مبادا تا کردم
 .گذاشتم آشپزخانه اُپِن روي رو سبز سالم نيمه و کهنه هاياسکناس. کردم

 به رو دستم و زدم زانو زمين روي. خوردم تاسف زارش حال به پيشاپيش و برداشتم گام لباسشويي ماشين طرف به
 ماشين گويا! نداشت شدن باز خيال انگار اما کشيدم؛ رو دستگيره بار چند. گرفتم لباسشويي ماشين يدستگيره

 .کردمي امتناع پارسا بوي بد هايلباس شستشوي از هم بختنگون لباسشويي
 ماشين درِ. کشيدم خودم سمت به رو دستگيره قدرت با. داشت ناسازگاري خيال زمان و زمين انگار و بودم عصبي

 .کرد آزاد ناهنجار صدايي خود از مفلوک ماشين و شد باز لباسشويي
 هاشجيب اومد يادم که کنم پاکي راهي هم رو پيراهن داشتم قصد. انداختم ماشين داخل رو شلوار و کشيدم پوفي

 کشيدم بيرون رو داخلش يشده چهارتا کاغذ و بردم فرو جيبش تنها داخل رو دستم حوصلگيبي با. نکردم خالي رو
 .کردم پرت آشپزخونه زمين روي و

. کشيدم زمين روي خودم سمت به يخچال کنار از رو کثيف هايلباس سبد و کردم دراز چپ سمت به رو دستم
 جوري. بود کثيف حد از بيش پارسا هايلباس. شدم منصرف ولي بريزم؛ ماشين داخل رو ديگه هايلباس خواستم

 عاقبت! کنه آلوده رو البسه کل مُسري بيماري يه مثل بشه، شسته هالباس باقي با اگه ممکنه کردممي احساس که
 .دادم رضايت پارسا هايلباس شدن شسته تنها به لباسشويي، ماشين تنظيمات از بعد و نشدم راضي
 هايلکه به کمر به آشپزخانه،دست وسط ايستاده و چرخيدم. شدم بلند جا از و دادم فشار زانوهام روي رو هامدست

 .دوختم چشم سالن مشهود
 روي يشده رها کاغذ به چشمم که بودم سياه رد از پارکت کردن پاک براي چيزي دنبال به چشم با و کشيدم پوفي
 .برداشتم رو کاغذ و شدم خم زانو روي و نزديک آشپزخونه خروجي به قدم چند. افتاد زمين
 خرچنگ خطي با کسي و بود نامه جور يه انگار. انداختم برگه کل به اجمالي نگاهي و کردم باز رو وسطش تاي

 .بود نوشته سطري چند قورباغه
 حالي در. نشستم پالستيکي صندلي روي چهارنفره، ناهارخوري ميز پشت و شدم خارج آشپزخونه از دست به کاغذ

 .گرفتم قرار نگاهم راستاي در و باالتر رو کاغذ زدممي چشم به رو طبيم عينک که
 از برگه. شد تار ثانيه چند براي هامچشم و نشست تنم روي سردي عرق. شدمي جدا تنم از روح کلمه هر خوندن با

 !من روان و روح شکستن مثل درست نداشت، صدايي برگه سقوط. کرد سقوط ميز شيشه روي دستم
 پزشک عنوان به من کردم، عرض که مواردي به توجه با»: رفتنمي کنار نگاهم جلوي از برگه آخر يجمله لغات
 «!نيستيد خانواده اين پسر شما درصد، نود احتمال به بدم اطالع بهتون که دونستم الزم
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 چه با دونمنمي. مسخره و خم و پرپيچ امضايي با بود، متن زير درست نويسنده اسم. شدم غرق اوهام در ثانيه چند
 در. کردم رجوع ششده استفاده يبرگه آخرين به و کردم پيدا رو پارسا يبيمه دفترچه طورچه و سرعت چه و حال
 نااميد اميدم تمام دفترچه، يبرگه روي پزشک مهر ديدن با ولي باشه؛ اشتباه ذهنيتم که کردم دعا بار صدها دل
 .شد
 گفت بهم که همون! کرد بحث باهام بيمارستان در روز اون که مغزيبي و جوون دکتر همون! بود لعنتيش خود اسم
 !خورهنمي پارسا به من خون

 به پرتالطمم قلب و لرزيدمي وحشت از پاهام و دست. رفتم پارسا اتاق سمت به دوان دوان و پريدم جا از دفعه يه
 به رو دهانم آب و رسيدم اتاق در جلوي.افتادم نفسنفس به و بود شده روان صورتم و سر از عرق. بود افتاده هراس
 .دادم فرو سختي

 جلو رو لرزونم هايدست. داشت راه اتاق اين به فقط و شدمي باز پارسا اتاق توي از خونه حمام در که شکر رو خدا
 دستگيره روي از هامانگشت و بود کرده عرق دستم. کشيدم و گرفتم دست در رو در اينقره يدستگيره و بردم
 تحليلي گونه هيچ توانايي ذهنم و بودم شده آني جنون دچار گويا! کنممي چکار دارم دونستمنمي. خوردمي سُر مدام

 نفسم راه انگار چرخش هر با. چرخوندم دور سه و بردم در قفل وارد رو کليد رعشه با. شد بسته در باالخره. نداشت
 .شدمي بازتر
 از تا بردم پايين و باال رو در دستگيره بار چند. کردم رها هوا در رو مآسوده نفس و کشيدم بيرون قفل از رو کليد
 نه؟ مگه بودم شده ديوانه! شم مطمئن بودنش قفل
 به دخترش و ناصر. باشم شده دچار مصيبتي چنين به شدنمي باورم. کردم نگاه شده پلمپ و بسته در به ثانيه چند

 اين ظرفيت واقعاً ديگه کردن؛مي پر سقف تا رو تحملم يآستانه و کشيدنمي صليب به رو اعصابم کافي ياندازه
 و! دونهمي بيشتري چيز يا مزخرفه ينامه همون حد در فقط پارسا اطالعات که دونستمنمي. نداشتم رو فاجعه
 .کردمي ترمعصبي امر همين
. افتادم راه سالن ينفره تک مبل سمت به اتاق، در به پشت و کشيدم جوگندميم کوتاه موهاي داخل رو هامدست
 با و هدفبي و کردم بلند رو کمربند خشمگين. بودم انداخته مبل روي خودم که افتاد پارسا مشکي کمربند به نگاهم

 .کردم پرتاب سمتي به قدرت تمام
 شيشه بدون ويترين به چشمم و چرخوندم صدا منبع سمت به رو سرم. رسيد گوش به شيشه شکستن جيغ صداي

 بود داده لَم شيشه بزرگ و کوچک هايتکه ميون مشکي کمربند. شد معطوف زمين به و رفت ترپايين نگاهم. افتاد
 .زدمي برق شاهکارش از خشنود کمربند خرابکار و اينقره سَگَکِ و
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 با رو چشمانم. دادم تکيه مبل پشتي به رو سرم. کردم آوار مبل روي گوني يه مثل رو مفلوکم بدن و کشيدم آهي
 :ناليدم لب زير و بستم درد

 !کن رحم بهم! خدايا -
 زادگاهم شهر به و کرديم فرار ليال همراه به که زماني. شدنمي مرور سفيد و سياه خاطرات م،بسته هايچشم پشت
 چه. ليال اقامت براي مخفي مکان يه کردن پيدا و داشتم معصومه دادن طالق براي که اضطرابي و دلشوره. رفتيم

 معصومه، هايالتماس و هاگريه هاشون،بازخواست و من ناگهاني کار از مخانواده حيرت ها،رفتن دادگاه! بود روزهايي
 !من آورِخفقان وجدان عذاب نهايت در و شدنش زده پس و معصومه ناپاکي خصوص در مردم هايپچپچ

 محضر به ليال همراه به معصومه، از جدايي از بعد بالفاصله. دادم طالق رو معصومه بود که مصيبتي هر با باالخره
 مسيرِ بعد و. نداشت رسميتي و مشروعيت بود شده خونده بينمون روستا در که عقدي چون کرديم؛ عقد و رفتيم

 .شد عوض بالکل من زندگي
 به که بوديم هاييعروس و داماد معدود جزو ليال و من شايد. نشست لبم روي رنگيني پوزخند روزها اون يادآوري با

 خبر معصومه از جداييم علت و ليال و من عقد از کسي ناصر، از غير به. کرديم ازدواج ممکن شکل ترينغريبانه
 در مغموم هاييچهره و تيره هاييلباس با دو هر ليال و من که وقتي. کنمنمي فراموش هرگز رو عقد روز. نداشت
 خودش. بود ناصر کنه شاد رو فضا هاشحرف با و کنه عوض رو جَو داشت سعي که کسي تنها. شديم حاضر محضر

 يهمه و کنهمي برادري حقم در ناصر کردممي فکر هاروز اون. دادن امضا عقد شاهدين عنوان به محضر آبدارچي و
 .بودم لوح ساده و احمق قدرچه که فهمممي االن ولي نيته؛ حسن روي از کارهاش

 دريدربه و رفتيم شهر اون به شهر اين از قدرچه که بماند. شديم متواري شهر از ليال و من عقد، از بعد هرحال به
 تا گردهمي دنبالمون داره روستا به روستا و شهر به شهر گفتمي ناصر که بود ليال ايکينه برادر هم علتش. کشيديم

 .بگذرونه مرگ تيغ از رو دومون هر
 و محکم هايکوبش صداي. شدم کشيده بيرون خاطرات مرور از اتاق، در به مشت ضربات متوالي شدن کوبيده با

 !پارسا گوشخراش هاينعره بعد کمي و وحشتناک
 !رو لعنتي اين کن باز! درو کن باز ست؟بسته در چرا -
 و بشکنه در ممکنه لحظه هر کردممي احساس. افتاد تپش به دوباره قلبم و دوختم چشم سفيد در به ترس با

 .بره خونه از هميشه براي خشمگين، پارساي
 .ترخشمگين پارسا هاينعره و شد اضافه هامشت به درپيپي هايلگد
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 آواز به تبديل و شده ادغام درهم در شدن کوبيده و پارسا بلند صداي. لرزيدمي مبل چوبي هايدسته روي هامدست
 نداشت؛ ثمري هيچ که پوچي زندگي. منه زندگي توخالي طبل آواي صدا، اين کردممي احساس. بود شده من مرگ

 ...فرزندي نه و عشقي نه رفاقتي، نه
 قلبم و اومدمي خاطرم به هاچهره. کرد ورترشعله رو پردردم دل آتش و شد جاري سُوم کم چشم از اشکي قطره

 !نه؟ يا هستن زنده هنوز دونمنمي حتي و نديدمشون سال25 که پدري و مادر. کشيدمي تير همزمان
 .کشيد تير دوباره قرارمبي قلب و زدم چنگ مسينه يقفسه به

 .بودن کرده مادري تغاريشونته برادر تک براي کدومشون هر که خواهرم شش معصوم يچهره
 .کرد مرطوب کامالً رو صورتم مداومم، هاياشک و کرد سوزش به شروع گلوم
 درد از و شد پرتاب زخميم قلب به غيبي تير. کردم باز رو هامچشم وحشت از. انداخت تنم به لرز بعدي فرد يچهره

 .زدم ناله
 مگر ببرم؟ ياد از رو هاشالبه و هااشک ميشه مگه بشه؟ پاک ذهنم از معصومه يچهره ميشه مگه! آخ! خدا آخ

 «!خدا رو تو! نکن داغونم خدا رو تو! حسام»: گفت عجز تمام با و افتاد دلسنگ من پاي به که بره يادم ميشه
 با من و داد قسمم روز اون معصوم، يمعصومه. ساييدم هم روي رو هامدندون درد از و شد مشت مسينه روي دست

 .گذشتم ازش رحميبي
 کردم معصومه حق در که ظلمي خاطر به بود، داده قسمم باهاش معصومه که خدايي همون سال،25 از بعد حاال و

 . کرد مجازاتم
 روي رو هامدست! شد قطع هاکوفتن در صداي کِي نفهميدم که بودم غرق معصومه مظلوميت فکر در قدراون

 صداي. رفتم اتاق سمت به ناپايدار هاييقدم با و آروم آروم. ايستادم پاهام روي سُستي با و فشاردادم مبل هايدسته
 .کردمي پاره رو قلبم پارسا عاصي هايناله و گريه

 !برم خواممي! بازکن درو-
 :کشيد فرياد آلودشبغض و دارخش صداي با و کوبيد در به محکمي مشت

 !برم خوام شنوي؟ميمي -
 از مادرش و خودش خاطر به که کسي من، عمر سال 25 حاصل! بره خواستمي. ايستاد تپش از قلبم و بريد نفسم
 !بره خواستمي ريختم، عرق و کندم جون شب تا صبح کشيدنش قد براي که کسي بُريدم، کَس همه و چيز همه
 غم، با. افتاد ديوار روي عکس قاب به دوباره چشمم. دوختم چشم سالن سر اون ديوار به در، کنار سرد ديوار بر تکيه

 :گفتم ليال خندون يچهره به رو و زدم محزوني لبخند
 !خندي؟مي -
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 :زدم قهقهه مجانين مثل
 !داره هم خنده المصب منِ حال! بخند آره -
 :کشيدم فغان و کوبيدم پردردم يسينه روي مشت با
 !داره خنده باخته رو زندگيش که کسي حال -

 نگاهم. زدممي فرياد رو دلم هايعقده گريه با و تاختممي قوا تمام با من و بود شده قطع پارسا صداي! بود عجيب
. بگيره ازم رو حقم خواستمي و بود من حساب طرف ليال انگار. کردم نگاه عکس قاب به حرص با و کردم ريز رو

 :غريدم پرخشم
 !باشه غم و تنهايي زندگي از من سهم عذاب، سال25 از بعد ذارمنمي! ذارمنمي -

 :ناليدم جانبي ولي وارتاکيد و دادم تکون هوا تو رو لزرونم دست
 !ذارمنمي -

 در رو سنگينم سر و کنم فرصت کهاين از قبل. رفت سياهي هامچشم و شد حبس سينه در کلمه اين از بعد نفسم
 در آخم صداي و کرد برخورد زمين کفِ شکالتي هايپارکت با محکم سرم. کردم سقوط زمين روي بگيرم، دست

 .شد خفه گلو
. شدمي ترافزون قلبم درد و رفتمي تحليل بيشتر لحظه به لحظه بدنم. کردم حس مشقيقه کنار از رو خون گرمي
 :گفت اضطراب با که بود پارسا نگران صداي شنيدم که چيزي آخرين

 جايي؟اون بابا بابا؟ -
*** 
 مهال
 و کردمي درد شدت به بدنم. کشيدم ش*غو*آ در رو خودم و گرفتم بدنم دوطرف ضربدري طور به رو هامدست
 متر هامقدم با رو خونه عرض و طول کالفه. پيچيدممي خودم به مار مثل االن تا صبح از. بود انفجار حال در سرم
 دلم که داشتم درد قدراين. کردمي ترمفهکال و قوزباالقوز بود شده که هم مداوم هايتهوع حالت. کردممي
 .نشم بيدار هرگز ديگه و بخوابم خواستمي

 :گفت مهربوني با و گرفت طرفم به رو جوشوندني سبزرنگِ محلول حاوي ليوان و اومد سمتم به نگراني با مامان
 .عزيزم بخور -

 تخت يميله به رو سرم و کردم جمع شکم تو رو پاهام. گرفتم دستش از رو ليوان و بردم جلو رو دارمرعشه دست
 .ببرم لذت ازش دادنمي اجازه لعنتي درد اين که کردمي ايجاد دلپذيري حس ليوان از برخاسته بخار. دادم تکيه

 :گفت آرومي به و فشرد رو مشونه مامان
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 دکتر؟ بريم خوايمي -
 :ناليدم و دادم تکون طرفين به نفي ينشونه به رو سرم

 نه -
 :زدمي حرف خودش با انگار که رسيدمي گوشم به مامان مشوش صداي

 شده؟ چِش مبچه! خدايا -
 طعم دونستممي و بود آشنا ليوان از برخاسته عطر. کردم ترنزديک هاملب به رو جوشوندني ليوان و کشيدم آهي

 .باشم نداشته نوشيدنش به ميلي که شدمي باعث همين و نداره جالبي
 تلخي العادهفوق يمزه. شد جمع جا در صورتم و گرفتم کريستال ليوان درون سبز محلول از کامي ميليبي با

 .سوزوند رو گلوم تقريبيش، داغي همراه به محلول ناخوشايند اِسانس. داشت
 و زمين به فلزي ظروف و قابلمه برخورد فرياد. رسيدمي گوش به آشپزخونه از مامان کردن کار کمِ چندان نه صداي

 !شدنمي پرتاب ظرفشويي سينک سياهچال ته به که هاييچنگال و قاشق کشيدن جيغ
 اين و گذاشتمي تاثير هم کردارش روي کرد،مي مشغول رو مامان ذهن ايمسئله وقتي. بود طورهمين هميشه

 !بردنمي فيض مامان کالفگي از آشپزخونه وسايل وسط
 به که مني براي حداقل. داره شکر جاي واقعاً عزيزي کسي براي بدوني کهاين. نشست لبم روي تلخي لبخند

 ايمعجزه. بود معجزه مثل درست زندگيم به معصومه مامان ورود دادم، دست از رو مادرم کودکي در حالت بدترين
 .داشتن شک بودنش حقيقي به هاخيلي که
 تا مامان که چرا شده؛ خاموش ابد تا مامان محبت چراغ کردممي فکر مهناز، ناگهاني و دلخراش مرگ از بعد

 .ريختمي اشک ناکامش دختر ياد به و گرفتمي غل*ب غم زانوي هامدت
 حسد دچار مامان رفتارهاي درمورد چرا دونمنمي اما داشت؛ رو زندگيم فرد عزيزترين حکم من براي مهناز کهاين با

 امان ولي شد؛مي باروني هامچشم و گرفتمي آتش قلبم خدا، به شکايتش و مامان زاري بار هر با. بودم شده بيهوده
 !امان حسادت، از

 مامان ولي! برده ياد از رو مرحومش شوهر دخترِ و رسيده پايان به مهناز رفتن از بعد مامان براي دنيا کردممي فکر
 .کرد بزرگواريش يشرمنده رو من بار هزاران و بوده اشتباه کامالً من فکر که داد نشون ديروز
 در گريه با مامان. شد قطع نفسم شدم، روروبه مامان مضطرب و نگران يچهره با و رسيدم خونه به تازه که وقتي

 و نشده غافل من از مامان فهميدم که بود موقع اون تازه من و کردمي شکر رو خدا لب زير مدام و کشيد شم*غو*آ
 .بوده فکرم به هميشه
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 مدام مامان و بود گرفته بر در رو وجودم کل عجيبي درد بدن. شدمي بدتر حالم لحظه به لحظه هم االن تا ديروز از
 بشم؟ احوال ناخوش قدراين شده باعث چي و بودم کجا ديروز که پرسيدمي

 خاطر همين به و رفتم بيمارستان به باهاش من و شده بد حالش( همکارم) ترانه که بگم دروغ بهش شدم مجبور
 کلي که مامان طفلک. نداشتم کردن بلند سر ياراي شرم از گفتم،مي رو دروغ اين که وقتي. برگشتم خونه به دير

 .کرد ناراحتي ابراز و بود شده ترانه نگران
 محلول. دوختم ليوان درون جوشوندني بدرنگ سبزي به رو نگاهم و کشيدم سوزناکي آه گفتم، که دروغي ياد به

 .ترتلخ تلخش طعم مسلماً و بود شده سرد رنگ سبز
 عوارض که روزي اون از واي ولي ميشه؛ سرد مدتي از بعد هم من دروغ حتماً گفتم خود با و شد مرطوب هامچشم

 .بگيره رو دامنم تلخش
 و ديدم رو بهنام دوباره دوسال از بعد گفتممي گفتم؟مي کجا از گفتم؟مي چي. بگم راست تونستمنمي طرفي از

 رو کارم شد باعث بهنام گفتممي يا! بده؟ باد به رو شرافتم بود نزديک بار يه حتي و بودم همکار باهاش ماه چندين
 انتشاراتي يه توي آخرش و کار کردن پيدا دنبال بيفتم تموم هفته سه و بدم دست از کنکور آمادگي يموسسه توي

 چند گفتممي بود بهتر يا! کرد پنبه رو بودم رشته چه هر بهنام دوباره و شدم کار به مشغول ويراستار دستيار عنوانبه
 عجيب هايحرف اون و کردم رفتار هامَنگ مثل اومدم، هوش به وقتي و بودم بيهوش بهنام خونه توي ساعت
 در هم اون گفتم،مي مامان به رو موارد اين بايد! بريده رو امونم که لعنتي تهوع حالت و درد بدن اين بعدش و بهنام
 !نداشت؟ خبر اتفاقات اين کدومهيچ از مامان که حالي
 مثل مامان، خبريبي بابت وجدان عذاب حس. بودم ضعف و درد دچار روحاً و جسماً و بودم وحشتناکم اوهام غرق
 .دريدمي رو وجودم بندبند و بود افتاده جونم به خوره

 خاموش مشکيم موبايل يصفحه. چرخوندم صدا سمت به رو سرم. اومدم خودم به موبايلم يويبره صداي شنيدن با
 .خوردمي تکون و رقصيدمي پاتختي ميز روي بود، شده زده هيجان تماس از گويا که موبايلم و شدمي روشن و

 اسم. شد چهارتا اصطالح به هامچشم و کردم نگاه شصفحه به و برداشتم تخت کنار چوبي ميز روي از رو موبايل
 بود داده تکيه درختي به که حالي در بود، بهنام عکس بود، شده الصاق شماره روي که عکسي و گيرنده تماس فرد

 در بهنام عکس وجود از ترعجيب که چيزي ولي بود؛ داده حالت باال به رو موهاش و داشت اسپرتي مشکي تيپ و
 اسم تا بود استعاره بيشتر که اسمي. بود شده ذخيره لمسيم گوشي توي ششماره روي که بود اسمي بود، من گوشي

 «مهال جسمِ و روح ارباب». کرد ترس و رعشه دچار رو وجودم تمام و
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 از موبايل باالخره. نداشتم( کردن رد)کردنش ريجِکت يا تماس دادن پاسخ براي فرصتي که بودم شوکه قدراون
 از منظورش! خدايا. زدمي کُندي به قلبم و بود شده فلج بدنم. کرد قطع رو طرفهيک تماس بهنام و ايستاد لرزش

 چي؟ يعني من؟ ارباب بود؟ چي اسم اين
 از درست بود، رسيده پيامک يه.کردم نگاه نمايش صفحه به. لرزيد دستم در چندثانيه ياندازه به موبايل دوباره
 .بهنام توسط و شماره همون

 و شد باز پيامک. کردم لمس خفيف رو ديشسيال و بردم موبايل يصفحه سمت به رو جونمکم و لرزون انگشت
 . کشيد پر من تن از جان بعدش ثانيه چند

 «!عزيزم منه پيش دَواش عروسک؟ داري درد بدن» -
 سنگين و دردناک عجيب راستم دست. بودم افتاده نفسنفس به. بيرون زنهمي حدقه از داره هامچشم کردممي حس
 .چسبوندم گوشم به کَنه مثل و دادم دستم اون به رو گوشي. نداشت رو گوشي داشتن نگه توانايي و بود شده

 :آزُرد رو چپم گوش حلزوني بهنام، يمستانه صداي
 !کوچولو زنيمي نفسي نفس چه! جان اي -
 معطوف اتاق بيرون به رو نگاهم ترس با. شده چندان دو عضالنيم درد شدت کردممي احساس حرف، اين شنيدن با

 !بشنوه گوشي پشت از رو بهنام صداي مامان که ترسيدممي ولي بود؛ احمقانه. کردم
 فاصله متري يه تخت تا که اتاق در طرف به و شدم بلند تخت روي از لرزون، پاهايي و عرق از خيس بدني با

 .بلعيدمي دَم از رو نيروم حقايق، شدن برمال از وحشتم و بود جونبي و کوتاه هامقدم. افتادم راه داشت
 و نشسته مبل روي سالن توي مامان که ديدم در درز از. بستم رو در لرزونم هايدست با و رسيدم در به باالخره

 .خونهمي وارپچپچ و دقت به و داره دست در کوچکي قرآن
 شد، بسته که اتاقم نارنجي در. شدم متنفر بهنام از پيش از بيش و کوبيد بيشتري شدت با قلبم صحنه، اين ديدن با

 در و گوشم مماس گوشي مدت، اين تمام که نبودم متوجه اصالً و کردم آزاد هوا در رو پرصدام نفس ناخودآگاه
 .داشته قرار چپم دست
 :کرد لرزه دچار رو بدنم بهنام تمسخرآميز لحن

 !کشيدي راحتي نفس چه رفت؟ پيش خوبي به عمليات -
 ملتمسانه و آروم صدايي با. نشستم زمين روي و خوردم سُر آروم آروم نارنجي، در به تکيه و بستم رو هامچشم
 :ناليدم

 خواي؟مي جونم از چي -
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 برام بدي ينقشه بهنام کردممي حس ولي چرا؛ دونمنمي. شد دوچندان ترسم و شنيدم رو بهنام پوزخند صداي
 .کشهنمي رو انتظارم خوبي اتفاق و کشيده

 گرما شدت از تنم کل. نشم عصبي يحمله دچار دوباره کردممي دعا و زدممي نفسنفس حاليبي با همچنان
 رو سکوت بهنام عاقبت. کردمي بيشتر رو خفگيم احساس و بود چسبيده بدنم به کامالً سرخابي شرتتي. سوختمي

 :گفت جدي لحني با و شکست
 نشده؟ قرمز راستت دست بازوي -
 گزيده به من و داشت خفيفي سوزش االن تا ديروز از. شدم بازوم يخيره و شد علم هوا در راستم دست دفعه يه

 .دادممي ربطش حشرات توسط شدن
 :گفتم بريده بريده واررُبات و تپيد تندتر قلبم

 !قرمزه کم يه...يه چرا،...چـ -
 :گفت افتخار با و گرفت پيروزي رنگ بهنام صداي

 !خوبه خيلي! خوبه -
 :گفتم درموندگي با و شد جاري هامچشم از اشک اختياربي
 چيه؟ منظورت -

 :کرد زخمي رو والشم آش قلب و شد خنجر شادش صداي و شد آوار سرم روي بهنام يقهقهه
 .کنم تَنِت دوباره پزشکي، عمليات انجام از بعد و دربيارم رو مانتوت شدم مجبور! بود تنگ خيلي مانتوت آستين -

 شدن بسته ناموازي به که بود ديروز درگير من ذهن ولي گفت؛ تمسخر نهايت در رو «پزشکي عمليات» عبارت
 «باشم؟ شده بدبخت نکنه! خدايا» ناليدم دل در و کشيد بدبختي سوت مغزم. شدم مشکوک مانتوم هايدکمه
 در از و خزيدم زمين روي فانتزي و ماشيني فرش روي مار مثل. بود رسيده خودش اوج به هامزدن نفسنفس شدت
 .بشه خرابم حال متوجه مامان مبادا تا رسوندم تخت يديواره به مشقت هزار با رو وخودم گرفتم فاصله
 :گفت آمرانه بهنام

 !نباش نگران! منه پيش دردت دَواي که گفتم! مهال باش آروم -
 !نباش نگران گفتمي من به کسي چه. نشست لبم روي ايناخواسته پوزخند

 منتظر منقطع، و کوتاه هاينفس از سرشار سکوتي در و دادم تکيه رنگم طوسي تخت يديواره به رو الجونم بدن
 .شدم حرفش باقي
 :گفت سبک همون به و نکرد تغييري جديش لحن

 !معتادي يه االن تو دادم، انجام بازوت توي که تزريقي لطف به مهال، بده گوش خوب -
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 حال در درد از بدنم و بود رسيده خودش حالت ترينشديد به راستم بازوي سوزش. شد حبس مسينه تو نفس
 :داد ادامه تمام رحميبي با بهنام. بود شده متالشي

 !کني گوش آدم يبچه مثل ميگم بهت چي هر بايد بميري، درد از خواينمي اگه -
*** 
 حسام
 نفس. گرفتمي رو تپيدنش جلوي و بود شده آويخته قلبم به سنگيني يوزنه انگار. کردمي درد مسينه يقفسه

 خارج سکون حالت از هامحس و شدمي ترگرم لحظه به لحظه بدنم. بود همراه دشواري و خسخس با هامکشيدن
 .شدنمي
 رويروبه سفيد يصفحه به گنگي با. کردم حس رو هامچشم عدسيِ به نور ورود باالخره و زدم پلک بار چند

 .شدم سرم باالي رنگ سفيد سقف متوجه شدم، بيشتر هوشياريم که کمي و شدم خيره ديدگانم
 بعد، کمي و شدنمي بيدار رفتهرفته خفته، هايحس. داشتم مبهمي حس و بود شده تهي ايخاطره هر از ذهنم

 پيش يصحنه ديدن با و چرخوندم رو مشده سِر گردنِ آرومي به. شنيدم چپم سمت از رو منظمي هاينفس صداي
 .آوردن هجوم مغزم به شده، فراموش هايرويداد تمام دفعه يه روم،

 و بود سِرُم سوزن ستيز مورد راستم دست. گرفتم بود، برده خوابش که پارسايي از رو نگاهم و کردم اخم ناخواسته
 دوسوم از بيش. انداختم سِرُم آويزون يکيسه به نگاهي. شدمي هامرگ وارد آرامي به سِرُم، رنگبي قطرات

 و بيارم باال رو ناتوانم آزاد دست کردم سعي. نبودم بيهوش کمي مدت که دادمي نشون و بود شده خالي محتوياتش
 !بود اسير جايي عاجزم دست انگار ولي بردارم؛ صورتم روي از رو اکسيژن ماسک
 با لحظه چند. کرد بلند تخت کنارِ از سرعت با رو سرش و پريد خواب از ناگهاني پارسا و خورد خفيفي تکون تخت
 :زد صدا نگران و فشرد آرامي به هاشانگشت بين رو دستم و کرد نگاهم مَنگي

 !بابا؟ -
 به رو روانم و روح بود، کرده خطابم باهاش که ايکلمه و زدنش صدا لحن. افتاد تکاپو به صداش شنيدن با قلبم

 ايچندساله و بيست زحمات تمام و کردمي صدام بابا بره؟ و بذاره خواستمي و کردمي صدام بابا. درآورد شکنجه
 مادر و من نثار رو گستاخانه و ناسزاوار هايحرف اون و کردمي صدام بابا کرد؟ فراموش رو بودم کشيده براش که

 کرد؟ مرحومش
 در رو سرم و شد جمع درد از صورتم. کرد احاطه جانکاهي درد رو فَکَم زمانهم و نشست لبم روي غليظي پوزخند
 :رسيد گوشم به پارسا ملتمس صداي. بريد رو نفسم و گرفت گردنم رگِ. چرخوندم مخالف جهت

 !کردم غلط بابا، -
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 سُر رابط، نازک شلنگ ديوار روي نوبت به که دادم شفافي قطرات به رو نگاهم و کشيدم عميقينيمه نفس
 !بودن خدمت به آماده مفلوکم، جسم به شدن ملحق براي و خوردنمي

 صداي. دراومد ــص ـ رقـــ به دستم، بيمار و زرد پوست روي پارسا، لرزون هايلب و شد داغ چپم دست پشت
 :دَريد رو حياتيم هايشريان و رفت فرو قلبم به خنجر مثل دارشبغض

 ...نذار خدا رو تو... خدا رو تو! بابا -
 در شمردونه يگريه صداي و شد مرطوب دستم پوست. کنه تموم رو ناتمومش يجمله نتونست و شکست بغضش
. پيش هاسال به بودم برگشته انگار. نشست حسرت شبنم به هامچشم. پيچيد بيمارستان کوچک اتاق فضاي

 روي از رحميبي با سنگدل منِ و داشت توجهم جلب در سعي و دويدمي دنبالم به کوچک پارساي که هاييسال
 .گذشتممي شکودکانه پاک عواطف

 سِرُم قطرات به معطوف همچنان هامچشم. کرد پيدا کويرمانندم هايگونه روي رو خودش راه سوزانم، هاياشک
 .شدنمي جاري بيشتري سرعت با و بودن گرفته قرار محزون فضاي تاثير تحت گويا که بود

 زانو به بار هزارمين براي قلبم و شد داغ پارسا عجوالنه هايــــوسه بـ با بارهسه و دوباره مرطوبم دست پشت
 .درآمد

 در سَرَم. کرد سرايت اتاق داخل به که شلوغي از عظيمي حجم اون از بعد و رسيد سمع به اتاق در شدن باز صداي
 چيز چه و شد ترواضح صداها. بستم خستگي با رو هامچشم شده، ايجاد يهمهمه از کالفه و بود در مخالف جهت

 ناصر نزاکتبي دختران هايکردن وِزوِز از بدتر چيز چه! باشه؟ شخانواده و ناصر صداي شناختن از بدتر تونستمي
 بيشتر، همه از و شد؟مي جويا پارسا از رو حالم که ناصر دروغين و رياکارانه لحن از بدتر چيز چه و پارسا؟ گوش زير
 پارسا؟ حرف پر سکوت از بدتر چيز چه

 :پيچيد اتاق در ناآشنايي و نازک آواي
 نيومدن؟ هوش به -

 .فشردم هم روي بيشتري شدت با رو هامپلک
 :گفت و کشيد سوزناکي آه پارسا

 !ميشه ايدقيقه پنج! بله -
 :شنيدم نزديک از رو ناآشنا صداي همون اون، از بعد و بلندپاشنه هايکفش برخورد خردکنِ اعصاب تق تق صداي

 صامتي؟ آقاي -
 چشم بود، ايستاده سِرُم دارنده نگه يگيره کنار که جواني پرستار به حرفي هيچبي و کردم باز رو هامچشم اکراه با

 .شد بيشتر سِرُم قطرات يافتن جريان سرعت و چرخوند رو آنژيوکت شيرِ کمي پرستار. دوختم
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 کنجکاوي به رو گوشم ايديگه يغريبه صداي که بود سِرُم شلنگ داخل پرسرعت و زدهشتاب قطرات به نگاهم
 با و داشت دست در رو پزشکي کارتابل که شدم ميانسالي پزشک متوجه و چرخوندم رو سرم کمي. کرد وادار

 .بود ايستاده پرستار به نسبت کمي يفاصله
 و گرفت فاصله تخت از پرستار. کرد اشاره پرستار به سر با و نوشت کارتابل برگ درون چيزي آبيش نويسروان با
 نگاهي دقت با و کرد پر رو پرستار جاي پزشک. شدم متوجهش تازه که رفت اتاق گوشه کوچک يپنجره سمت به
 داخل رو چراغ نور نوبت به و کشيد پايين به رو چشمم زير پوست شسبابه انگشت با. انداخت زارم صورت به

 باالخره. بشه تردرهم مچهره حالت شد باعث و کردمي اذيت رو چشمم نور شدت. انداخت لرزونم هايقرنيه
 يادامه به پزشکي گوشي با حاضر، تيپخوش و چهرهخوش پزشک و يافت اتمام فروغمبي چشمان يشکنجه
 از بعد پزشک و شد تموم معاينه روند باالخره. بکشم عميق نفس خواستمي ازم گاهي چند از هر و پرداخت معاينه
 اتاق و داد انجام رو پزشک فرامين دقيقه، چند يفاصله در هم پرستار. شد خارج اتاق از پرستار به دستور چند دادن

 هم ناصر. دادمي آزارم ناصر، هايبچه و زن هايکردن پچپچ خراشگوش صداي مدت، اين تمام در. کرد ترک رو
 حاضر دکتر از پزشکي مثالً سواالت و حالمه نگران که کردمي وانمود جوري هاش،نماييمظلوم با و همه از بدتر که
 .پرسيدمي

 يپرده ناصر بزرگ دختر يلدا، تمسخر غرق صداي که بود نگذشته پرستار و پزشک رفتن از بيشتر دقيقه چند هنوز
 :خراشيد رو گوشم

 که هم خودتون کرديد؟ حبس اتاق تو رو طفلي پارساي چرا داديد؟ انجام که بود ايبچگانه کار چه اين! عموجان -
 !افتاديد روز و حال اين به

 طنين اتاق کوچک فضاي در يلدا، صدادار پوزخند. کشيدنمي نفس کسي گويا. شد قطع صداها ساير دفعه يک
 :انداخت

 ! شد حالتون شامل بيچاره پارساي آه کنم فکر -
 گلوم توي بغض و بستم رو لرزونم هايچشم ثانيه چند دونمنمي! گذشت يلدا آميز طعنه حرف از ثانيه چند دونمنمي

 چرا؟ دروغ! نزنم فرياد رو ناصر و الهه دخترِ وقاحت جواب تا فشردم همبه رو هاملب ثانيه چند يا! دادم قورت رو
 راز از پرده و بده آب به رو بند دفعه يه نادونيش، و خباثت روي از يلدا و کنم بحث حيابي يلداي با ترسيدممي

 .برداره پارسا زندگي
 چند دقيقا دونمنمي. بود رسونده لبم به رو جانم سکوتم، يروزه و زدمي تندي به هامشقيقه نبض گذشت؛ ثانيه چند
 آني به هامچشم. رسيد گوش به اتاق کف هايسراميک با جسمي پرصداي برخورد صداي دفعه يه که گذشت ثانيه

 درشت هاييچشم با. بود افتاده زمين روي رنگ زرد پالستيکي صندلي. چرخيد بالش روي شدت با سرم و شد باز
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 کشيدن هين صداي. زد يلدا گوش توي محکمي سيلي و بود ايستاده پارسا. شدم خيره رومروبه يصحنه به شده
 دست. شد خيره پارسا خشمگينِ يقيافه به شده مرطوب نگاهي با يلدا. شد منعکس اتاق در کوچکش دختر و الهه

 :ناليد ناباور و داررعشه. گذاشت ششده سرخ يگونه روي و آورد باال رو لرزونش
 !پارسا -

 عصبانيت با و انداخت چنگ پارسا يشونه به اومد؛ جلو به کوبنده هايقدم با. گرفت فاصله الهه و يسنا از ناصر
 :گفت

 کني؟مي کار چه هست معلوم پارسا -
 حالي در و زد کنار آبيش پيراهن يسرشونه روي از رو ناصر دست زد،مي نفسنفس عصبانيت از که حالي در پارسا

 :غريد بود، نگرفته يلدا ترسيده صورت از رو نگاهش که
 !کنه توهين من يخانواده به نداره حق کسي -

 «!خانواده! خانواده! خانواده»: شد تکرار اکووار ذهنم توي صداش و ايستاد قلبم
 از بعد که پسري و پدر همون ايم؟خانواده يه جزو پارسا و من هم هنوز اتفاق اون بعدِ يعني شنوم؟مي درست خدايا
 بودن؟ شده تروابسته همبه ليال مرگ
 رو دستش. بود شده سفيد گچ مثل صورتش رنگ. کردمي نگاه پارسا رخنيم به باز دهاني و زدهوَق چشماني با ناصر

 در دستش پارسا، بعدي حرف شنيدن با کنه، لمس رو پارسا کهاين از قبل ولي برد؛ پارسا يشونه طرف به سُستي با
 .شد خشک هوا
 .نداره رو پدرم و من مشکالت تو دخالت حق کس هيچ -

 حرص با و گرفت يلدا سمت به رو شاشاره انگشت پارسا. برداشت عقب به قدمي ترس از يلدا. آورد باال رو دستش
 :گفت

 !تخانواده نه و تو نه -
*** 
 مهال
 سعي و کردممي شديدي سرماي احساس. بود بريده رو امانم درد بدن. گزيدممي هامدندون با رو پايينم لب مدام

 .شدنمي که شدنمي ولي کنم؛ حل رو معضل اين خودم، گرفتن ش*غو*آ در با داشتم
 و ناگهاني دگرگوني علت که وقتي. رفتنمي کنار هامچشم جلوي از هم لحظه يه مامان، مضطرب و نگران يچهره
 مطب به که گفتم دروغ به ناچار! بدم بهش جوابي چه دونستمنمي عاجز، منِ و پرسيد رو رفتن بيرون براي قصدم
 !بياد همراهم به داشت اصرار مهربونم و مظلوم مامانِ که وقتي سوخت قلبم و ميرم دکتر
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 فهميمي» کشيد فرياد درونم از يکي. افتاد جونم به خوره مثل وجدان عذاب حس و گرفت فرا رو قلبم عميقي درد
 کرد؟مي کرد،نمي درک رو جسمي درد که من وجدان. ريختممي اشک ناتواني با من و «کني؟مي غلطي چه داري

 شده بود، نشده مواد به معتاد بيهوشي در که من وجدان فهميد؟مي فهميد،نمي رو وحشتم و ترس که من وجدان
 !بود؟

 :رسيد گوش به راننده مسن مرد صداي انتظار، و عذاب کلي از بعد باالخره
 !دخترم رسيديم -
 به رو لرزونم نگاه و کردم باز رو مرطوبم هايچشم. برداشتم تاکسي عقب صندلي پشتي روي از رو سرم کرختي با

 و گرفت نفسم. انداختم پايين رو سرم و گرفت شدت هاماشک. دوختم تاکسي کنار لوکس و نوساز ساختمون پالک
 پالک شماره به التماس با و آورد باال رو سرم دوباره. بودم رسيده خط ته به انگار. سوخت خودم بدبختي حال به دلم

 همون کرد، پيامک برام بهنام که آدرسي همون بود، خودش ولي باشم؛ اومده اشتباه که کردم دعا و شدم خيره
 ...خط تهِ ينقطه همون روانم، و روح قتلگاه

 از سُست خيلي. کردم تشکر لب زير و دادم باحوصله يراننده به رو دستم تو يشده مرطوب و مچاله هزاري ده
 .ايستادم ساختمان رويروبه درست رنگ، زرد تاکسي به پشت و شدم پياده خودرو

 نوازش رو چشم و کرده ايجاد زيبايي يجلوه خاکستريش رنگ.بود گرانيت سنگ نمايش که چهارطبقه ساختمان يه
 و شد آشوب قلبم. انداخت لرزه به رو تنم تمام کوچه، عريض آسفالت با هاالستيک شدن کشيده صداي. دادمي

 کنم؟ چه خدايا. گذشت کمرم تيره از سردي عرق. برداشتم عقب به قدمي ناخودآگاه
 کوچه به ترسيده نگاهي. کردنمي گرم رو سردم جسم ايم،قهوه کتان مانتوي. کشيدم ش*غو*آ در بيشتر رو خود

 ايآهني هايدر. بود لوکس العادهفوق معماريشون يشيوه و بودن نوساز هاساختمان تمام. زدنمي پر پشه. انداختم
 واحد هر ورودي در کنار. ديد رو وياليي يخونه يا ساختمان هر دلگشاي و فراخ حياط شدمي روش، شيارهاي از که

 هايباغچه همين. کردمي خودنمايي رنگارنگ هايگل با که داشت وجود کوچيک يباغچه يه استثنا بال مسکوني،
 .بود هم کنار ساختمون دو هر بين مرز کوچيک،

 يفشرده همبه و قديمي هايساختمان. بودن متفاوت سياره دو از انگار. داشت فرق خيلي ما يمحله با کل در
 کجا؟ جااين نوازچشم و نظيربي معماري و کجا ما کوچه
 در که بود تيري مثل موبايلم، گوشي خوردن زنگ صداي. دوختم چشم جلوم ساختمون به دوباره و کشيدم آهي
 جيب داخل از رو گوشي لرزون، هاييدست با و دادم قورت سختي به رو دهانم آب. رفت فرو چاکم چاک قلب

 ارباب. برگرفت در رو هامچشم عظيمي نمِ دوباره و افتاد گوشي روي بسته نقش اسم به نگاهم. کردم خارج مانتوم
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 شظالمانه مالکيت به رو جانم و جسم خواستمي که همون. بود شده ارباب ناجوانمردي با که اربابي همون! بود
 .دربياره
 سرازير چشمم از اشک درشت يقطره. شد برقرار تماس و کشيدم گوشي لمسي يصفحه روي رو دارمرعشه شست

 .کشيد صليب به رو روانم و روح بهنام، منفور صداي. چسبوندم گوشم به رو گوشي و بستم درد با رو هامچشم. شد
 مهال؟ باال نمياي چرا -

 هراس بند به رو مفلوکم جان امر، همين و نداشت وجود درش شفقت ايذره. بود آمرانه و جدي کامالً صداش
 چهارم يطبقه روي چشمم. رفتممي باال رو ساختمان هايطبقه نگاهم، با و آوردم باال آروم آروم رو سرم. کشيدمي
 .کوبيد مسينه يديواره به رو خودش وحشيانه قلبم و شد قفل

 مشکي گرمکن شلوار و نفتي آبي شرتتي. بود نمايان چهارم يطبقه شفاف و بلند پنجره پشت از بهنام بلند قامت
 دادن جان حال در من و بود جذاب و مغرور گذشته مثل او. نشست لبم روي غليظي پوزخند. داشت تن به رنگي
 سرد زمين روي عاجز من و بود عرش در بهنام. بوديم خيره همبه خشم با دو هر. خورد گره نگاهش تو نگاهم. بودم

 !بسته يخ و
 :پيچيد شنواييم سيستم در عصبيش صداي

 .کردم باز درو! باال بيا من؟ به زدي زُل بز مثل چرا -
 چشم. کردمي توهين و تازوندمي تونستمي تا و بود بهنام دست قدرت. ساييدم هم روي رو هامدندون عصبانيت از
 چيز هر از بيش در، روي خورده گره هايگل طرح. دوختم ساختمان آهني مشکي در به و گرفتم بهنام جدي نگاه از

 گل اعظمش قسمت که خوردمي چشم به بزرگي فضاي مشکي، هايبرگ و شاخ بين از. کردمي خودنمايي ايديگه
 گويا که شدمي ختم زيرزميني پارت به و بود خودرو عبور محل ها،کاري گل وسط باير قسمت و بود شده کاري

 .بود پارکينگ
 :ريخت همبه رو تمرکزم بهنام حرصي صداي

 !نبردي محل توي رو آبروم تا باال بيا باش زود کني؟مي نگاه بديدا نديد مثل چرا -
 وجود و بود شده دارجريحه مشکسته غرور. اومدمي درد به پيش از بيش قلبم آورد،مي زبان به که ايکلمه هر با

 .دادمي سر آزادخواهي فرياد بيمارم
 :غريدم گوشي پشت خشم با
 !برم؟مي رو آبروت من -

 :گفت تمسخر با و زد پوزخندي بهنام
 !افتاده پام به اومده نکشيدن خماري براي که بدبخت معتاد يه! تو آره -
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 جسم درد موقعيتم، کشيدن رخ به با بار هر انگار. کشيدن زوزه درد از باهم بدنم هاياستخون تمام و کشيد تير سرم
 .شدمي بيشتر روحم و

 از يکي به بايستي شايد بندازم؟ خواري و خفت چنين به رو خودم بود واجب يعني بودم؟ احمق قدراين چرا
 ...بعد و خريدممي مواد الحالش معلوم هايآدم از يکي از و رفتممي شهر بدنام هايپارک
 وجدان و کشيدمي سوت هامگوش.بود آورعذاب برام هم تصورش حتي. دادم تکاون طرفين به کالفه رو سرم

 «!افتادي فالکتي چنين به که سرت بر خاک» زدمي فرياد ادبيبي با عصبيم
 :گفتم محکم و جسارت با و برگشت تصميمم لحظه يه در
 !بار يه هم شيون بار، يه مرگ -

 :رسيد گوش به دوباره بهنام يمسخره صداي
 کني؟مي هم سر چيه خزعبالت اين دادي؟ دست از رو عقلت -

. بود مشخص هم فاصله همين از هاشچشم برق. کردم نگاه پنجره پشت بهنامِ به نفرت با و آوردم باال رو سرم
 :گفتم گوشي توي نفرت با و کشيدم عميقي نفس

 !نيفتم آشغال توي دست به ولي بميرم حاضرم -
 داشتم، که تواني حداکثر با و چرخيدم پا روي سرعت به هم بعد. انداختم مانتوم جيب داخل و کردم قطع رو گوشي

 مساويه ايستادنم، لحظه يه و گريختم اسارت از انگار که کردممي فرار جوري. کردم دويدن به شروع کوچه طول در
 که سرخوشم وجدان از امان اما خورد؛مي گره هم در مدام پاهام و کشيدمي تير درد از بدنم! دوباره اسارت با

 !کردمي تشويقم درپيپي
 *** 
 حسام
 سر از رو ناقص يسکته يه بود گفته پزشک. شدنمي پاک هاملب روي از هم لحظه يه لبخند چرا دونمنمي

 مقابل در خاطرم به پارسا و شدم هوشيار وقتي. زدممي لبخند حال اين با ولي بودم؛ بيهوش که روزه دو و گذروندم
 بماند. بود سابقهبي که شعفي و غرور جور يه گرفت؛ فرا رو وجودم العادهفوق حسي ايستاد، گستاخش دختر و ناصر

 از حرفي هيچ بدون بعدش، لحظه چند و شد خيره رنجورم صورت به پرکينه و گريون هايچشم با يلدا که بعدش
 پارسا به پرحسرتي نگاه هم ناصر. رفتن دنبالش به يلداگويان خواهرش و مادر يلدا، رفتن از بعد. شد خارج اتاق

 .کوبيد همبه محکم رو در و شد خارج اتاق از و نياورد طاقت يد،*وس*ب رو چپم دست پارسا که زماني و انداخت
 رفتن عزم کرد،مي نگاه مچهره به ايغريبانه حالت با مدام و بود نشسته کنارم حرفبي که ساعتي يه از بعد پارسا
 براي ولي بزنه؛ حرفي خواستمي کنممي حس. گردهبرمي بعد ساعت يه و بخوره هوا خوادمي کمي گفت و کرد
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 لب هرحال به! کنم کامل رو نيمه نصفه يسکته و بشم عصبي فشار دچار ترسيدمي هم شايد. داشت ترديد گفتنش
 .رفت پيشونيم يدن*وس*ب از بعد و نکرد باز ب*ل از
 :رسيد گوش به پرستار صداي و شد باز در که بودم غرق گنگم افکار در
 صامتي؟ آقاي طورهچه حالتون -

 پرستار سر پشت فرد به خشم با که حالي در و فت ر فرو درهم هاماخم. دادم سوق ورودي در طرف به رو نگاهم
 :گفتم بودم، دوخته چشم

 !بهترم -
 :گفت خوشرويي با و زد لبخندي جوان، و سفيدپوش پرستار

 !شکر الهي -
 من ولي کرد؛ تزريق شکيسه درون مختلف داروي چند و رسوند سِرُم دارندهنگه يگيره کنار به رو خودش پرستار

 روي که گامي هر با. شدمي ترنزديک تخت به قدم به قدم که بود شخصي به معطوف نگاهم پرستار، به توجهبي
 .شدمي ترتنيده درهم ابروهام گذاشت،مي کف نيلي هايسراميک

 :رسيد گوش به پرستار صداي
 .بديد فشار رو تختتون کنار يدکمه داشتيد نياز چيزي. نداريد مشکلي فعالً شکر رو خدا صامتي، آقاي -

 پرستار. کردمي آلوده رو اتاق درون هواي نفسش، هر با که بودم خيره شيطاني به همچنان بگم، چيزي کهاين بدون
 .بست رو در و شد خارج اتاق از گذشت، اهريمن کنار از. گرفت قرار نگاهم يمحدوده در

 :پيچيد اتاق درون نحسش صداي. موند ساکن زمين روي ايشقهوه چرم هايکفش
 !نبود اين قرارمون -

 روپوش. آوردم باال آروم آروم و گرفتم کف بدرنگ هايسراميک از رو نگاهم. نشست هاملب روي رنگيني پوزخند
 هاديده از پوشالي، پاکي از لباسي در رو اهريمنيش و کثيف ذات گويا. بود پوشونده رو باطنش سياهي پزشکي، سفيد
 .بود کرده پنهان
 و کردم باز رو دردناکم فک و گشودم رو خشکم هايلب. شد دوخته دارشرگه عسلي در و اومد باالتر نگاهم
 :گفتم وارطعنه

 کردي؟ خودت يبازيچه باهاش رو من ساله25 که قراردادي همون قرار؟ کدوم -
 :گفت پرخشم بلندي نيمه صداي با و ساييد هم روي رو هاشدندون. شد تررنگين هاشچشم سرخ هايرگه

 بکوبي؟ سرم تو رو کوفتي يگذشته اون خوايمي کي تا! حسام کن بس -
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 م،آينده تمام سال25 باشه؟ وقيح حد اين تا تونهمي نفر يه طورچه! خدايا. کشيد سوت مغزم و شد مشت هامدست
 کردنش، بازخواست بابت و طلبکاره شرمي،بي کمال در حاال و کشيده آتش به رو جوونيم تمام آرزوهام، تمام

 !کنهمي بازخواستم
 :غريدم شدريده چشمان مقابل در و کردم ايقروچه دندان

 کني؟ بازي نقش تمام سال25ِ و باشي شرفبي قدراين تونيمي طورچه! شو خفه فقط! ناصر شو خفه -
 دست. بود دراومده ثقيل يوزنه بند به دوباره و کشيدمي تير مسينه يقفسه. بودم افتاده نفسنفس به خشم از

 :گفتم بُريده بُريده و گرفتم باال رو لرزونم
 کني؟ باز ماجرا اين به رو بدبخت منِ پاي تونستي طورچه -

 :رفت باال صدام متعاقباً و کشيد تير بيشتر زخميم قلب
 دارم و من گردن انداختيش ساله25 که خوردي گُهي چه افتاد؟ اتفاقي چه لعنتي شب اون بگو! کثافت آشغال -

 ميدم؟ پس تاوان بابتش
 روي و شد فلج بودم، گرفته طرفش به که رو دستم. شد ناواضح و تار نظرم در ناصر منفور صورت و رفت نفسم
 داشت کارايي قبل صورت همون به شنواييم ولي رفت؛مي تحليل رفتهرفته هامحس دوباره. کرد سقوط تخت تشک

 بود شده سفيد کامالً هامچشم جلوي. شنيدممي رو ناصر يسراسيمه و کوبنده هامقدم صداي! بود شده تيزتر حتي و
 که ايهشداردهنده صداي طورهمين و شنيدممي گوشم کنار از رو هاشنفس يترسيده صداي. ديدمنمي چيزي و

 .بود تخت کنار يدکمه دادن فشار مدام از ناشي احتماالً
 رو وجودم يشيره زالو، مثل و بود کرده احاطه درد رو وجودم تمام. بودم افتاده خسخس به و بود شده خشک دهانم

 سر به رو داريگل چادر همون. شد مجسم ذهنم در ليال غمگين يچهره لحظه، اون در چرا دونمنمي. مکيدمي
 نگاه. داشت جالبي تطابق هاشگونه صورتي با صورتي، و ريز هايگل. بوديم خريده مشهد سفر از هم با که داشت
 که نگاهي. بود حسرت و غم از سرشار من به نگاهش که ايهميشه. بود هميشه مثل درست ميشيش و خمار
 .نکردم درکش وقتهيچ
 سعي و بکشم نفس کردمي التماسم زاري با که رسيد گوش به ناصر فرياد صداي. کردم حس فَکَّم در جانکاهي درد

 شدن ترکمرنگ حال در کم کم که بودم اوهامي غرق من ولي بشکنه؛ رو مشده چفت هم به هايلب قفل داشت
 اين ليال چرا» کشيد فرياد درونم از يکي هوشياري، يلحظه آخرين در و شد دورتر و دور نظرم از ليال تصوير. بود

 «کرد؟ سکوت سال همه
*** 
 مهال
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 قول به ولي شه؛ منجمد هاماستخون ممکنه آن هر کردممي حس که سرد قدراين. سرد خيلي بود، سرد
 مانتوهاي با زنان و کوتاه آستين هايلباس با مردان ناجوانمردانه، و سرد هواي اين در که شگفتا«. !شگفتا»شاعر
 !بودم زدن يخ حال در برون و درون از مفلوک، من ولي بودن؛ آمد و رفت در بهاري نازک
 که بودن رفته فرو مانتو هايجيب در چنان هامدست.بردم فرو ايمقهوه کتان مانتوي ييقه در رو مسرمازده بيني
 اين که نداشتم شک. لرزيدمي مانتو جيب داخل چپم دست زير لمسيم، موبايل! شده کوالک دچار بيرون فضاي گويا

 طرف از مبادا که شدممي شک دچار گاهي چند هر. گيرهنمي صورت بهنام جز فردي توسط پاسخ،بي هايتماس
 گفتن براي چيزي چون شايد. نداشتم دادن جواب و گوشي آوردن بيرون براي رغبتي هم باز ولي باشه؛ مامان

 و روح ناچيزي، قيمت به خواستممي که ندارم باور هم خودم. هستم ايديگه زمان هر از ترشرمنده االن. نداشتم
 .بفروشم بهنام به رو جسمم

 شده حسبي کمي سرما از هامگوش. کردم لعنت مشکيم حرير شال کردن سر خاطر به رو خودم و کشيدم بلندي آه
 اما بشم؛ گرم بيشتر کمي بلکه کشيدم هم طرف به ها،جيب داخل از رو هامدست و کردم منقبض رو هامشونه. بود

. کردممي فکر طوراين من هم شايد. بود شده کمتر قبل ساعت نسبت به بدنم درد. شدنمي که شدنمي رقمههيچ
 قدرچه! رفتم راه قدرچه دونمنمي. بود شده حسبي پاهام که بودم زده پرسه هاخيابون توي و بودم اومده راه قدراين

 الفاظ با قدرچه و کردم برخورد افراد به حواسيبي روي از قدرچه! لرزيدم سرما از قدرچه! پيچيدم خودم به درد از
 ادامه رفتن راه به ديگه م،افتاده زُقزُق به خستگي از پاهام که اومدم خودم به وقتي! شدم مستفيض رکيک و زننده
 .کشيدمي سرما بند به بيشتر رو روحمبي بدن و بود نشسته بدنم روي سردي عرق. نداد
 به غم با. نداشتم برداشتن گام براي تواني و بود شده ميخ زمين به پاهام. کردمي لرز دچار رو بدنم بهاري، ماليم باد

 نواي. کردم مهار رو گلوم درون آورخفقان بغض سختي به. شد غم مرواريدِ پرِ هامچشم. کردم نگاه پاهام جلوي
 .کردمي سرازير دلم به عجيبي هراس شوم، هايکالغ انگيز وهم صداي ميون در ها،گنجشک جيکجيک خفيف
 شدت با فنر مثل شده، داده فرو بغض. افتادم زمين روي زانو به و نداشتن رو کرختم بدن تحمل طاقت ديگه پاهام

 .کرد پيدا باروني هواي و حال هامچشم ثانيه چند از بعد و برگشت اولش جاي به
 بيش سرماي از. کشيدم چشمانم پيش سنگ سرد تن روي واررعشه و کردم خارج هامجيب از رو لرزونم هايدست

 .گرفت بيشتري شدت هاماشک و شدم تريافزون لرز دچار مشکي، سنگ حد از
 هق هق با و بستم درد با رو هامچشم. زدم زار و گذاشتم سرددل رحمبي سنگ روي رو عرقم از خيس پيشوني

 :ناليدم
 !مهناز -
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 انگار.پيچيدمي آرامستان باز فضاي در درختان برگ خشخش و باد صداي کردم،مي زمزمه رو اسمش که هربار
 .دادمي رو دلخورم نجواهاي جواب شکل اين به مهناز

 دستي نشستن با ناگهان. دادممي بروز صدابي رو هامگاليه مهناز، کردن صدا با مدام و بودم خودم هواي و حال در
 در مرطوبم، و ترسيده چشمان و کردم بلند رو سرم شتاب با. ايستاد قلبم و شد رعشه دچار بدنم راستم، يشونه روي

 . خورد گره نگران رنگعسلي چشم جفت يه
 کارهاش. کرد بلندم سرد زمين روي از و انداخت بازوم زير دست و شد خم کمي. زد مترسيده يچهره به لبخندي
 که داشتنم تعادل از. ايستادم لرزونم پاهاي روي. کردمي شگفتي غرق پيش از بيش رو متحيرم نگاه و بود عجيب
 چرا دونستمنمي. دوخت چشم بهم لبخند با ساکت همچنان و کرد جمع رو مشکيش چادر هايگوشه شد، مطمئن

 !کنه ايستادنم به مجاب حرفي، هيچبي و بشه پيداش دفعه يه بايد غريبه زن يه
 صدايي با و دادم پاسخ حدودي تا رو لبخندش بود، کرده اشغال رو ذهنم لحظه اون که ايگيجي تمام با حال هر به

 :گفتم داررعشه
 ممنون -

 :گذاشت مشونه روي رو دستش و زد تريوسيع لبخند چادري، عسليِ چشم
 !عزيزم باشه آخرت غم شاءهللان -
 :گفتم مغموم و انداختم پايين رو سرم. انداخت چنگ گلو به بزرگي بغض دوباره حرفش، شنيدن با
 !ممنون -

 چرا که کردم نفرينش دلم در حال همون در. بودم عصباني حد از بيش زن دست از انگار. فهميدمنمي رو خودم حال
 پس! گفت تسليت يه و کرد بلندم! انداخت وقفه مهناز با دلم و درد مابين چرا! کشيد بيرون خودم دنياي از رو من
 !نميره؟ چرا
 بيرون حدقه از هامچشم. پريد باال فنر مثل سرم زن، حرف شنيدن با دفعه يک که بودم غرق آلودمحرص افکار در
 .زد
 !پيشت بيام خواست من از االنم! منتظرته وقته خيلي! شوهرت پيش بري ديگه بهتره عزيزم -
 به و چرخوند چپ به کمي رو سرش ديد، رو گيجيم وقتي گفت؟مي چي نبود معلوم. کردم نگاهش باز دهاني با

 و گذروندم نظر از رو چنار درختان و گذشتم متعدد قبرهاي روي از و گرفتم رو نگاهش يدنباله. کرد نگاه اينقطه
 .شد قفل موردنظر ينقطه روي نگاهم
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 ايستاده برق سيماني بلوک بر تکيه و سينه به دست! افتاد لرزه به هراس، سرماي از تنم و ايستاد باره يک به قلبم
 خنجر مثل لبش، روي عيان پوزخند. ببينم آفتابيش عينک پشت رو نگاهش برق تونستممي هم فاصله همين از. بود

 .شکافتمي رو زخميم قلب
 :رسيد گوش به نگرانش صداي. دراومد زن هايدست حصار به مشونه دو هر
 لرزي؟مي چرا گلم؟ خوبي -

. زد مزدهوحشت يچهره به تريرنگين پوزخند که بود معطوف مغروري مرد به نگاهم زن، سخنان به توجهبي
 پيراهن لعنتيش، پوزخند مارک، آفتابي عينک زده، ژل و مرتب موهاي. برداشت سيماني بلوک روي از رو شتکيه

 آخر در و بود، برده فرو کتانش مشکي شلوار کنار هايجيب داخل نصفه که هاييدست سفيدش، و قرمز چهارخونه
 .شدمي ترنزديک من به لحظه هر استوار، هايقدم با که رنگي مشکي چرم هايکفش
 :چسبيد رو بازوم کسي که بودم برنداشته رو اول قدم هنوز. کردم فرار عزم و چرخوندم شتاب با رو سرم

 عزيزم؟ کجا -
 قصد و بود چسبيده بهم کَنه مثل ولي کنه؛ رهام تا کردم تقال کمي. کردم نگاه عسلي چشم زن يچهره به عجز با

 .نداشت جداشدن
 :گفتم عجله با و ملتمسانه

 !نيست شوهرم اون! کن ولم خانم -
 دوسه فقط بهنام. کردم نگاه چپم سمت به ترس با. گرفت رو بازوم ترمحکم و رفت فرو هم در زن ايقهوه ابروهاي

 و شد کَنده بازوم از زن دست. دادم هُل شدت به هامدست با رو زن آني، حرکت يه در. داشت فاصله باهام ديگه متر
 خيز بهنام مخالف جهت در و کردم جمع پاهام تو رو توانم تمام. پيچيد آرامستان آورخفقان فضاي در جيغش صداي

 نگاهم. شدمي پيش از بيش دلم ترس و شنيدممي سر پشت از رو شکوبنده و سراسيمه هايقدم صداي. برداشتم
 يه که بودم ندويده رو زيادي مسافت هنوز. اومدمي دور خيلي نظرم در که بود خورده گره آرامستان ورودي در به

 .شدم کشيده عقب به شتاب پر و شد حلقه شکمم دور دستي دفعه
 دستش يه با که حالي در و چرخوندم فرفره مثل الفورفي بهنام. ايستاد تپش از قلبم زمانهم و کشيدم ايخفه جيغ

 .گذاشت راستش يشونه روي رو سرم ش،ديگه دست با بود، گرفته محکم رو کمرم
 فاصله ازش و بيارم فشار شسينه به لرزونم، و فلجنيمه هايدست با داشتم سعي و بود اومده بند زبونم ترس از

 باتالقي برابر در بود ناتوان کودکي مثال بهنام، هايدست سنگين حصار مقابل در عاجز، منِ تقالهاي ولي بگيرم؛
 !عميق
 :کرد زمزمه گوشم کنار آرومي صداي با و برگرفت در بيشتر رو مرتعشم بدن بهنام
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 !باش آروم! هيش -
 از رو زن شاکي صداي. گرفت بيشتري شدت مکودکانه تقالهاي و خورد همبه حالم خمارش، صداي شنيدن با

 :شنيدم نزديک ايفاصله
 !کرده فرار خونهديوونه از نگفتيد داره؛ افسردگي خانمتون گفتيد شما! محترم آقاي -

 پيراهن و افتاد راه هامچشم از هاماشک.ايستادن باز بهنام سينه به زدن ضربه از هامدست و شکست قلبم دليلبي
 :گفت غضبناک و کرد نوازش حرير روسري روي از رو سرم دستش با بهنام. کرد خيس رو بهنام

 !لطفا کنيد صحبت درست -
 خواستمي دلم. رسيد گوش به زمين روي هاشکفش هايپاشنه تق تق اون از بعد و زن يکشيده ايشِ صداي
 توان حتي استرس، و ترس از که افسوس ولي نذاره؛ تنها بهنام با رو من و نره که کنم التماس زن به و بزنم فرياد
 کهاين از قبل ولي کرد؛ رهام و داد رضايت جدايي به باالخره بهنام و گذشت ثانيه چند. نداشتم هم کلمه يه گفتن

 .کشيد آرامستان در سمت به و گرفت محکم رو راستم دست مچ باشم، داشته گريز براي فرصتي
 قفل و بود گرفته بيشتري شدت هاماشک. شدمي کشيده زمين روي کفشم کف و شدممي کشيده دنبالش زور به

 بُريده و بغض پر کنم، باز رو بهنام دست گره آزادم دست با کردممي سعي که حالي در. شد شکسته باالخره زبانم
 :گفتم بُريده

 !کن ولم گفتم! لعنتي کن ولم -
 دنبالش به عروسک مثل من و داشتبرمي گام جلو طرف به همچنان من، نفرت از سرشار هايناله به توجهبي بهنام

 .شدممي کشيده
 شده پارک خيابون يحاشيه در که رو بهنام لوکس خودروي تونستممي و شديممي نزديک آرامستان در به کم کم
 از که جوري. شد بيشتر رفتن راه براي ممانعتم و شد القا بهم بيشتري قدرت با ترس ديدنش، با انگار. ببينم بود

 بلند نهادم از آه و کرد اصابت هاقبر از يکي سفيد سنگ با لگنم استخون. کردم رها زمين روي رو خودم بيچارگي،
 که شد وضعم متوجه گويا. کشيدم جانکم فريادي درد از من و کشيد زمين روي رو بدنم متري نيم بهنام. شد

 نيمي و بود زمين کف سيمان روي متنه از نيمي. بود شده خاک غرق ايمقهوه مانتوي. چرخيد عقب به و ايستاد
 گريه بلند نسبتاً صدايي با بود، گرفته فرا رو بدنم قبل از که دردي و لگن درد از. رنگ سفيد قبر سنگ روي ديگه

 بهنام، خشمگين صداي. اومدنمي ناالن من کمک به کسي و زدنمي پر آرامستان در پرنده که بود عجيب. کردممي
 :کرد چندان دو رو قلبم درد

 !ببينم پاشو ياال -
 :غريد و کشيد رو دستم مچ
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 !پاشو -
 و کرد نثارم لب زير ناسزايي بهنام. زدم گريه زير بيشتري شدت با و کشيدم سوزيجان آه و شد رگ به رگ بازوم
 پشت رو دستش. شده خم کنارم زانو روي که فهميدم گوشم، کنار عصبيش هاينفس شنيدن از. کرد رها رو دستم
 :رسيد گوش به کسي خشمگين صداي يهو که انداخت زانوهام زير رو شديگه دست و آورد کمرم

 !کن ولش -
 فرد تارم، هايچشم با و کردم بلند رو سرم. دوخت روروبه به رو نگاهش و شد بلند کمرم روي از بهنام دست فشار

 پيدا جريان مبسته يخ هايرگ در خون و نشست لبم روي لبخندي ناخودآگاه ديدنش با. کردم جستجو رو غريبه
 .کرد

 :گفت تمسخر با و داد سر پرصدايي زهرخند بهنام
 !وصيشي؟ وکيل نياوردم؟ جا به -

 :گفت حرص پر دوباره و برداشت سمتمون به گامي. شد منقبض فکش
 !کن ولش گفتم بهت -

 دست با و گرفت پاهام زير گرم قالب رو راستش دست و انداخت ناجي خشمگين صورت به تفاوتيبي نگاه بهنام
 و کشيدن جيغ درد از فقراتم ستون هايمهره. شد بيشتر کمرم روي دستش فشار. داشت نگه محکم رو کمرم چپش
 بهنام ش*غو*آ در آسمون، و زمين بين معلق بعد، ثانيه چند. کرد رسوخ بيرون به مشده چفت هايلب بين از آخي
 غيرارادي کامالً من حرکت اين چند هر. زدم چنگ پيراهنش به ترس از و کشيدم ايخفه جيغ زياد، شوک از. بودم
 زمزمه ايکننده منزجر لحن با گوشم کنار و کرده خم رو سرش که کرد برداشت ايديگه طور بهنام گويا ولي بود؛
 :کرد

 !نميشي جدا ازم هم لحظه يه حتي ديگه وقت اون! خونه برسيم کن صبر ديگه کم يه فقط! جان اي -
 خارج مکرده عرق هايانگشت زير از بهنام، پيراهن يشده مچاله يپارچه و شد شل دستم. رفت نفسم وحشت از

 مسلط خيلي کرد،مي حمل هاشدست روي رو بدنم که حالي در بهنام حين، همين در و بودم منگ لحظه چند. شد
 .داشتبرمي قدم آرامستان در سمت به

 دست آني، حرکت يه طي پس. بشم کشيده تباهي به بهنام دست به خوادنمي دلم هرگز که دونستممي رو اين
 ايناله درد از بهنام! توان تمام با و درپيپي دوبار کوبيدم، بهنام سينه يقفسه روي توان تمام با رو مشده مشت
 نيمه صداي با و ديدم مناسب رو فرصت. بود داشته نگهم قوا تمام با دستانش هنوز اما ايستاد؛ حرکت از و سرداد
 :زدم فرياد بلندي

 !کن کمکم! پارسا -
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 قدراون حاضر، حال در ولي دونستم؛مي عيب رو غريبه پسر يه از خواستن ياري بود، ايديگه موقع هر اگر شايد
 .ديدممي پارسا از خواستن ياري در رو نجات راه تنها که بودم شکسته درهم و مفلوک
 باال کمي رو سرم. دادمي سر اميدواري نواي پيش از بيش لحظه هر قلبم و شنيدممي رو پارسا بلند هايگام صداي
 غنچه لبم روي عميقي لبخند ناخودآگاه. بود رفته فرو درهم درد از که کردم نگاه بهنام آلوداخم يچهره به و گرفتم

 .کردم افتخار زمان اين در قدرتمندم مشت زور به و زد
 .دادمي نجات مرگ از رو خشکي کوير که بود حياتي آب مثل من، ناجي صداي شنيدن

 !لعنتي کن ولش -
 نکنه کهاين ترس از. خورد محسوسي تکون و ناليد درد از دوباره بهنام. زد بهنام پاي ساق به محکمي لگد زمانهم

 بدن بيشتر بلکه نکرد؛ رهام تنها نه بهنام من، انتظار خالف بر. چسبيدم پيراهنش به کنه، ولم باره يه زمين روي
 و برسه سر کسي مبادا که کردممي نگاه دوروبر به مدام تونستم،مي که جايي تا ترس با. گرفت بر در رو مرتعشم

 !کنه شکار رو هندي مسخره يصحنه اين
 دقيقاً پارسا. دوخت پارسا به نفرت با رو خونش در غرق نگاه و شد باز بهنام يشده بسته درد از هايچشم دفعه يه

 ميون از و انداخت پارسا پاي سرتا به نگاهي غيظ با بهنام. بود کرده سد رو راهش و بود ايستاده روشروبه
 :گفت ششده کليد هايدندان

 !درنيار بازي فردين من واسه هم سوسول بچه توي! دارم رو اختيارش! زنمه -
 ميگه؟ چي رواني اين! خدايا. موند باز شگفتي از دهانم

 هايخيلي مثل و کنه درموردم جاييبي فکر نکنه که! بودم پارسا فکر طرز نگران لحظه اون در ولي بود؛ مسخره
 شناسه؟مي رو پارسا انگار که کنهمي رفتار جوري بهنام طورچه اصال! بده انجام ناشايستي قضاوت ديگه
 :گفت کشيده پارسا، به خطاب و کرد اشاره آرامستان در به نگاهش با و کشيد گردن بهنام

 !هِرّي! برو و بکش رو راهت -
 ناتوان دختر يه سر مرد دو که بود قديمي هايفيلم مثل شرايط بهنام، قول به و بود شده مسخره حد از بيش اوضاع

 ضعيفم و ارادهبي تن و جسم بر و اومد جوش به غيرتم اومده، پيش اوضاع درک با انگار. کردنمي مجادله هم با
 !نداره رو کاري هيچ عرضه که توپيدم

 چندين بهنام يسينه به قبل يدفعه از ترمحکم بار اين و گرفت ايتازه جون هامدست جسارتم، آوردن دستبه با
. کردم حس بدنم دور از رو هاشدست گره شدن سُست زمانهم و گزيد رو هاشلب درد از بهنام. زدم ضربه بار

 از يا داره نگه رو من دونستنمي که بهنام بيچاره. کردم حلقه بهنام گردن دور رو هامدست. نبود جايز تعلل ديگه
 !کنه آزاد من دست از رو ششده خم گردن يا کنه ناله درد
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 رها رو بدنم و شد تموم بهنام طاقت. کردم صاف رو کمرم دادنش، قرار گاهتکيه و بهنام گردن به آويختن دست با
 و کردم ترمحکم بهنام گردن دور رو دستم يحلقه کنه، سقوط زمين روي شدت با پاهام کهاين از قبل ولي کرد؛
 با کامالً که ايلحظه تا من و شدمي ترخميده لحظه هر فشار، تحت درختِ يه مثل بهنام کمر. شدم آويزون ازش
 .نشدم جدا گردنش از نکردم، حس رو زمين پاهام
 پشت رو دستش. ايستاد صاف و شد بلند دفعه يه شده فشرده فنر مثل بهنام، يخميده کمر کردم، رهاش وقتي

 :گفت لب زير و کرد نگاهم حرص با دادمي ماساژش که حالي در و کشيد گردنش
 !ميشه دير داره! لعنتي -
 :غريد خشم پر و انداخت چنگ بازوم به حيرت،دوباره کمال در
 !کافيه بازي مسخره ديگه -

 نسبتاً يضربه شسينه به پارسا دست بشم، کشيده دنبالش بازيچه عروسکِ يه مثل دوباره کهاين از قبل ولي
 تنه به کتفش برخورد با و رفت عقب به قدمي چند خوران تلو تلو بهنام. داد هلش عقب به کمي و کرد وارد محکمي

 .شد خنک هاشناله از من يسوخته دل و کرد ناله درد از روز، در بار چندمين براي. شد متوقف چنار، درخت
 شدنم جدا در و بود ايستاده مترسک مثل پيش دقيقه چند تا که کردم نگاه پارسايي يچهره به و چرخوندم رو سرم

 درخت به شده ميخ بهنام از رو جديش نگاه بود، کرده حس رو نگاهم سنگيني گويي که پارسا. نکرد دخالتي بهنام از
 :گفت ايدهنده آرامش لحن با و زد رنگي کم لبخند. دوخت بودم ايستاده کنارش در که مني به و گرفت

 !منزلتون رسونمتونمي! بريم بهتره -
 ولي چرا؛ دونمنمي. افتادم راه خروجي در سمت به پارسا دوشادوش و دادم تکون تاييد ينشونه به رو سرم اختياربي

 حدودي تا شاتوکشيده تيپ. بود شده الصاق درخت به همچنان بهنام. چرخوندم عقب به رو سرم لحظه يه براي
 يقفسه خاطر به االن بايد کردممي فکر. نبود هاشچشم روي آفتابي عينک از خبري و بود شده آلودخاک و آشفته
 چشمان در حسرتش از سرشار و غمگين نگاه و نبود اينطور ولي بپيچه؛ خودش به شديده ضرب پاي و سينه

 غرق هااحمق مثل دوباره من ولي بود؛ عجيب. آورد درد به رو دلم نگاهش، لغزان برق. بود خورده گره من فروغبي
 .بودم شده بيهوده خياالت

 به و گرفتم بهنام ملتمس هايچشم از رو نگاهم. شدم خارج هامبافي عبث از م،شونه به پارسا دست برخورد با
 رهام دقيقه چند براي گويا که دردي بدن و انداخت چنگ گلوم به وسيعي بغض. چرخيدم پا روي مخالف سمت
 .افتاد جانم به دوباره بود، کرده
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 پارسا. کشيدمي تير درد از قبر، سنگ با اصابت خاطر به هنوز لگم استخون. داشتمبرمي گام پارسا کنار لنگان لنگان
 از هم لحظه يه بهنام، حس از سرشار نگاه. بشم وِلو زمين روي مبادا که بود گرفته کمرم پشت فاصله با رو دستش
 .کرد لونه هامچشم در اشک نم دوباره. شدنمي پاک خاطرم

 سفيدي پرايد به دست با پارسا. رسيد مکشيده حبس هايريه به ايتازه هواي گويا شديم، خارج که آرامستان در از
 نظر مورد سمت به لنگان لنگان همچنان. کرد اشاره بود شده پارک بهنام مشکي لوکس ماشين پشت درست که

 يحاشيه پيچيده هم در درختان و بود ايسکنه و خانه هيچ از خالي و خلوت آرامستان، پشت خيابون. رفتممي پارسا
 .بود کرده ايجاد انگيزيوهم يمنظره خيابون،
 تکيه صندلي پشتي به رو پُرسُودام سرِ. کردم رها پارسا ماشين راحت چندان نه صندلي روي رو دردناکم تن باالخره

 حس هراسي و استرس بودم، بهنام پيش که زماني برخالف االن چرا دونمنمي. بستم رو مرطوبم هايچشم و دادم
 شايد و! بشه خواهرم شوهر بود قرار پارسا که خاطر اين به شايد. بودم کرده اعتماد پارسا به دليلبي گويا کردم؟نمي

 ...شايد و! گرفت رو بهنام جلوي حدودي تا و کرد ظهور دفعه يه آسمون از و ناجي يه مثل امروز کهاين خاطر به
 نگذشته کمي. بدم استراحت پردردم تن و خسته ذهن به کردم سعي م،آشفته و درهم افکار از کالفه و کشيدم پوفي

 :شنيدم رو پارسا پرسشگر صداي که بود
 دکتر؟ ببرمتون خوايدمي! مهالخانم -
 بهتر شايد و بود شده کمتر خيلي صبح به نسبت بدنم درد. رفتم فرو فکر به بود، بسته هامچشم که حال همون در
 شده، نازل سرم بر که ايفاجعه شنيدن دوباره از چند هر. اومده سرم به باليي چه بفهمم تا رفتممي دکتر به بود

 .بود شيطانيش افکار به شدن متوسل و بهنام از بهتر باز ولي کشيدم؛مي عذاب
 :گفتم حاليبي با و دادم تکون رو سرم تعارفبي
 !ميشم ممنون کنيد لطف اگر -

 با و سريع تعجب کمال در ولي نگه؛ چيزي و بشه متعجب کالمم صراحت و پررويي از پارسا االن کردممي فکر
 :گفت خرسندي

 !حتما -
 .رسيد گوش به خودرو موتور غرش و زدن استارت صداي بعد کمي
*** 

 فضاي نسبت به هوا. کردمي بيشتر رو مدلهره ديوار، روي چوب طرح ساعت تاک تيک و پاندول حرکت صداي
. کنن خاموش رو پنجره کنار يپنکه که بگم نداشتم جرئت اتاق، صاحب شاکي نگاه ترس از من و بود سردتر بيرون
 حس گويا. انداختم مشونه دوطرف رو هامدست و کردم منقبض رو بدنم پيچيدم،مي خودم به سرما از که طورهمون
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 نيمه پتوي داخلش از و رفت اتاق يگوشه ايقهوه و کوچيک ديواري کمد سمت به که بود شده منتقل پارسا به من
 به رسيدن تا رو پارسا م،زده ذوق هايچشم با و نشست لبم روي لبخندي ناخودآگاه. کرد خارج رو گلبافت ضخيم
 براي سري. کرد پهنش مسينه زير تا و کرد باز رو رنگ ياسي پتوي تاي لبخند با پارسا. کردم همراهي تخت
 :زد لب و داد تکون قدردانم هايچشم

 بيارم؟ پتو برات بازم خوايمي -
 ديدگان به تشکرآميزي لبخند. شد تزريق مبسته يخ هايرگ در گرما از موجي انگار کوچيکش، محبت همين با

 بعد. نبود جالبي موقعيت. تپيدمي نور سرعت به قلبم طرفي از. دادم تکون نفي ينشونه به رو سرم و زدم مهربونش
 از يکي پيش داد پيشنهاد دادم، توضيح پارسا براي خالصه و شده سانسور کامالً رو مسئله ماشين، داخل کهاين از

 از بعد. کردم قبول نداشتم ايچاره که هم من. کنم حلش صدا و سربي بتونم داشتم مشکلي اگر تا بريم آشناهاشون
 از يکي به متعلق خودش يگفته به که کرد راهنمايي بزرگي اتاق به رو مخسته تن پارسا بيمارستان، به رسيدن

 پنجره کنار ينفره تک تخت روي کرد وادارم زور به که بماند. بيمارستانه اصلي پرسنل جزو قضا از که آشناهاشونه
 ديد، اتاقش داخل رو پارسا و من و سررسيد پارسا آشناي وقتي. شدم آب خجالت از لحظه اون من و بکشم دراز

 شد قرار و گفت دکتر به بود شده گفته براش که چيزي از ترخالصه رو موضوع پارسا. شد متعجب و خورد جا کامالً
 خوبي به بودم، آزمايش جواب منتظر که زمان همين در. بگيره قرار فوري آزمايش يه تحت خونم از مقداري تا

 پارسا واقعي عموي کنم فکر و زدمي صداش عمو پارسا که کسي. کردممي حس رو ميانسال دکتر نگاه سنگيني
 و روشن نيمه موهاي با دو هر و عسلي چشم دو هر بلند، دوقد هر. دارن همبه واضحي شباهت که چرا باشه؛
 .دارموج
 دکتر کهاين بدون. داد حرکت و گذاشت مسينه قفسه روي رو پزشکيش گوشي ديافراگم. ايستاد پارسا کنار دکتر

 روي تمسخرباري پوزخند نشستن باعث که عميقنيمه و عميق هاينفس کشيدن به کردم شروع بگه، چيزي
 .کرد بيشتر رو حيرتم که شد دکتر هايلب

 واقعاً رومروبه تصوير. کردمي نگاه کردنش معاينه به دقت با و بود ايستاده دکتر کنار که افتاد پارسا به نگاهم
 صورت ساختار هرچند. بودن گذاشته روم جلوي زمانهم رو انسان يه پير و جوون ينسخه انگار. بود آورشگفت

 شباهت مشترک، رنگ همين اما نداشتن؛ ايديگه مشترک خصوصيت هاچشم رنگ جز و نبود شبيه دکتر به پارسا
 ديده مهناز خاکسپاري مراسم در هم اون بار يه فقط رو پارسا پدر کهاين با. کردمي ايجاد شونچهره در عجيبي

 .پدرش نه داره شباهت عموش به بيشتر پارسا کنممي گمان اما بودم؛
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 و شد باز در. کرد صادر ورود ياجازه دکتر يمردونه صداي! گرفت ازم رو بيشتر تحليل ياجازه و خورد در به ايتقه
 رو برگه چند و رفت اتاق يگوشه ميز سمت به دوان دوان که ديدم. شد اتاق وارد ريزنقش و قدکوتاه پرستاري

 .کرد ترک رو اتاق عجله با و سريع و داد قرار روش
 :گفت پارسا به خطاب کرد،مي اممعاينه که دکترهمچنان

 .بيار برام رو هابرگه اون و ببند درو برو -
 رو تريصميمانه برخورد انتظار بود، انداخته راه عمو عمو پارسا که جوري. برد ماتم کالمش خشکي و جديت از

 !کردمي رفتار طوراين غريبه منِ جلوي هم شايد. داشتم
 تخت کنار دکتر دوشادوش بعد، ايدقيقه.داد انجام رو دکتر اوامر حرفي هيچبي و داد تکون سري پارسا هرحال به

 حال در حوصلهبي که بود مشخص و زدمي ورق رو هابرگه که بودم خيره دکتر هايانگشت به ترس با. بود ايستاده
 و کرد رخنه تنم و جان در ترس. شد ترپيوسته دکتر، درهم هاياخم برگه، سومين خوردن ورق با. بررسيشونه

 نشسته هامچشم در اشک نم که حالي در و دادم قورت سختي به رو دهانم آب.کردن لرزيدن به شروع هامدست
 .دوختم چشم دکتر عبوس يچهره به بود،
 به هاملب بين از ايکشيده هين و خوردم تکوني. رفت فرو آتشين يکوره يه در مزده يخ دست کردم حس دفعهيه

 پارسا و من يخورده پيوند هايدست به و گرفت هابرگه از رو نگاهش صدام، شنيدن با دکتر. کرد پيدا راه بيرون
 .دوخت

. باختم رنگ خجالت از که انداخت رنجورم يچهره به بدي نگاه و ساييد هم روي رو هاشدندون عصبانيت از
 !حساسه؟ روش قدراين دکتر چرا و کرد رو کار اين پارسا چرا دونمنمي

 رو نگاهم. شدم روروبه پارسا ممانعت با که کنم خارج پارسا انگشتان ميون از رو دستم خواستم ارادي کامالً طور به
 مدام رسيديم، بيمارستان به که موقعي از! شده چش نبود معلوم واقعاً. دوختم پارسا به زدهبهت و چرخوندم کمي

 قول به! اددمي تحويل مليح لبخند االن مثل کردم،مي نگاهش حيرت با که بار هر و دادمي انجام غيرعادي اعمال
 !«حيرتا» شاعر

 دست به برگه که شد جلب دکتر به توجهم. کرد قطع رو بصريمون ارتباط دکتر، حرصي و مصلحتي يسرفه صداي
 پا روي. گذاشت اداريش ميز روي گردنش، دور پزشکي گوشي همراه به رو هااون و رفت اتاق يديگه سمت به

 يبچگانه رفتار و دکتر يگرانهقضاوت نگاه طاقت که من. انداخت ما هايدست به بدي فوق نگاه بار اين و چرخيد
 روي و زدم گره هم در رو هامدست پارسا، مبهوت نگاه مقابل در و کشيدم شدت با رو دستم نداشتم، رو پارسا

 .گذاشتم شکمم
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 و آرامستان در حضورش خاطر به نبود قرار. نبود مهم من براي ولي گرفت؛ خود به رنجيدگي رنگ پارسا نگاه
 !کنه بازي هندي فيلم کنه،مي خطابش عمو که کسي جلوي و بده قرارم بازيچه بيمارستان، به رسوندنم

 :رو ودشخ بم صداي بعد کمي و شنيدممي رو کف هايموزاييک روي دکتر هايقدم صداي
 !نداريد حادي مشکل شما خوشبختانه -

 :گفتيم زمانهم پارسا هم و من هم. شد خالي نفس از هامريه لحظه يه در و ايستاد قلبم
 چي؟ -

 :گفت جدي و کرد جمع شسينه روي رو هاشدست. ايستاد پارسا کنار و اومد جلوتر دکتر
 !تقريباً البته پاکه، شما بدن -
 :گفتم و کردم نگاهش گيجي با
 چي؟ يعني -

 :گفت کمي از بعد و کرد نگاه پرسوالم هايچشم به متفکرانه دکتر
 .بوده مخدر شبه بلکه نبوده، مخدر مواد شده تزريق شما بدن به که چيزي -

 با داشتم، که خفيفي درد بدن ولي نشدم؛ معتاد که بودم خوشحال هم طرفي از. بيشتر ابهامم و شد ريز هامچشم
 .داشت تناقض دکتر هايحرف
 :پرسيد متفکرانه بود دکتر رخنيم به نگاهش سوي حاليکه در و چرخيد چپ به کمي پارسا

 بديد؟ توضيح بيشتر ميشه! عمو -
 :گفت حال همون در برداره، دست بختنگون من يچهره آناليز از خواستنمي گويا که دکتر

 .روانه و اعصاب محرک نوعي که بوده «آمفتامين» کرده مسموم رو خونتون که ايماده آزمايش، جواب طبق -
 :گفت و کشيد هومي انديشمندان مثل و گرفت شچونه زير دستي پارسا

 بوده؟ چي براي دردش بدن پس -
 متوقف سرم يميله کنار در و چرخيد هاشقدم با هم من سر زمانهم. زد دور رو تخت و شد رد پارسا کنار از دکتر
 :گفت بگيره آنژيوکت از رو نگاهش کهاين بدون و رفت کلنجار آنژيوکت شير با کمي دکتر. شد
 .بشه اعتياد و وابستگي باعث تونهمي مداومش و زياد مصرف. نيست تزريق البته و افراد يهمه مناسب ماده اين -

 رو بدنم پي،درپي تزريق بار چند با خواستمي بهنام. گذشت گوشم بيخ از خطري چه. بست يخ هامرگ در خون
 .کنه آلوده
 :گفت و گرفت طرفم به رو شاشاره انگشت و چرخوند هوا در رو راستش دست دکتر
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 در که ميشه حس غيرعادي انرژي و گنگي احتماالً تزريق، اول ساعات. شده تزريق بااليي مقدار هم ايشون به -
 دنبال به هم بعد و ميشه کمبود دچار و خارج سرخوشي حالت از دفعهيک بدن آمفتامين، اثر شدن کم با بعد، ساعات

 .گردهمي جايگزين
 يضربه اون و کردم باز چشم بهنام خونه توي عجيب حسي با که موقعي همون. کشيد پر قبل روز به ذهنم

 که فهميدممي حاال و بود بعيد من از لحظه اون در قدرتي چنين واقعاً. کردم وارد بهنام يشونه به که محکمي
 .بوده تزريقي يماده ياوليه اثرات
 :گفت خاصي لحن با و دوخت پارسا يريزشده نگاه در رو عسليش نگاه و آورد باال رو سرش دکتر

 !آورده شانس دوستت -
 :پرسيد ظن با و خورد چين پارسا هايچشم يگوشه

 طور؟چه -
 :گفت وارطعنه و زد مشکوکش صورت به پوزخندي دکتر

 .داده نجاتش و سررسيده آسمون از تو مثل يکي آورده شانس -
 قبليش ژست همون با و انداخت پارسا پاي سرتا به گذارايي نگاه و کرد قفل ستبرش يسينه روي رو هاشدست
 :گفت

 !ميشه قلبي يحمله دچار نبودت از وحشت خاطر به حسام وقت اون ميدي، نجات رو ملت دختراي ميري تو -
 :گفت عجله با و پريد پارسا رخسار از رنگ دفعهيه
 کجاست؟ بابام االن -

 پشتي به. نشست مشکي دارچرخ صندلي روي شيک و رفت اداريش ميز سمت به آوريعذاب خونسردي با دکتر
 :گفت ريلکس زدمي ورق رو ميز روي صورتي يپوشه که درحالي و داد تکيه صندلي طبي

 .شده بستري (CCU)يو سي سي توي باشه؟ کجا خواستيمي -
 رفتن پايين و باال. موند ثابت شسينه يقفسه روي و رفت باالتر نگاهم. ديدم رو پارسا هايدست شدن مشت
 آشوب به رو دلم هاشزدن نفسنفس خفيف صداي. بود مشخص آبيش پيراهن پوشش زير از خوبي به ش،سينه
 زور به رو نگاهم و دادم قورت سختي به رو دهانم آب. ترسيدم پارسا حاالت تغيير از ولي چرا؛ دونمنمي. کشيد

 و متورم کامال هاششقيقه روي رگ. افتاد هاشچشم آتش در غرق عسلي به نگاهم و زدم پلک. دادم حرکت
 .زدمي سرخي به صورتش رنگ و بود شده مشهود



 

 

189 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 بود؟ کي حسام بود؟ خبر چه جااين. بودم شده گيج واقعاً طرفي از! کنه سکته عصبانيت شدت از مبادا که ترسيدممي
 ظاهراً که دکتري چرا تر،مهم اون از و شده؟ حالش وخامت باعث همين و بيمارستان گوشه کرده ولش پارسا يعني

 کنه؟مي خطابش وارطعنه طور اين داره، پارسا با نسبتي
 خروجي در سمت به پرشتاب پارسا که اومدم خودم به زماني فقط! کشيد طول ثانيه چند من ذهني ابهامات نفهميدم

 با دکتر. آفريد وحشتناکي صداي و کرد برخورد لوال مجاور ديوار به و شد باز شدت با اتاق در. برداشت خيز اتاق
 :گفت و گرفت باال رو سرش حيرت

 پارسا؟ ميري کجا -
 داخل از که بود سريعش هايگام صداي تنها و شد خارج ديدم از پارسا بگه، کامل رو شجمله کهاين از قبل ولي

 .شدمي شنيده بيمارستان راهروي
*** 
 حسام
 صداي و زياد فاصله گويا. زدمي صدا رو کسي و کشيدمي فرياد فردي انگار. رسيدمي گوشم به نامفهومي صداي

 مجمجمه درون از برق جريان انگار. بود شدن منفجر حال در درد از سرم. بود آشنا حال عين در و گنگ برام فرد
 گوش تردقيق و کشيدم رياضت بند به رو هامگوش. شد اضافه فريادها به مردانه هايگريه صداي. دادنمي عبور
 :کشيدمي فرياد کسي بود، شده ايجاد که ايهمهمه ميون. دادم

 !خدا رو تو! پيشش برم بذاريد خدا رو تو -
 بست، نقش خاطرم در ايساله دوازده ده يپسربچه يچهره از مبهمي تصوير. بود آشنا برام نهايتبي صداش
 هر. بود شده دوخته من خشن و زمخت هايدست به ملتمسانه که چشماني. مظلوم و رنگي چشمان با ايپسربچه

 .نشد واضح ذهنيم تصوير کردم، تالش قدر چه
 در ممخچه و شد سره يه سرم از عبوري برق جريان. بريد رو نفسم و زد قلبم به صاعقه مثل وسيعي درد دفعهيک
 و شد ترنزديک دور، يهمهمه گويا. شنيدممي گوشم کنار از رو بلندي و کوتاه بوق صداي. بود شدن متالشي حال

 .کشيدمي تير بيشتر ثانيه هر قلبم و شدمي ترحسبي درد از لحظه به لحظه تنم. گرفت بر در رو پيرامونم
 ديگه. کشيد ش*غو*آ به رو درد قوا تمام با قلبم اون از بعد و کردم حس مسينه پوست روي رو جسمي سرماي
. آزرد رو هامچشم سفيدي نور شدت کردم، باز که رو هامچشم. کردمنمي حس دردي ديگه حتي. شنيدمنمي صدايي
 احساس. انداختم نگاهي برم و دور به کرد، عادت هامچشم که کمي. کردم صورتم حائل و آوردم باال رو دستم

 به گام چند خوران تلو تلو و خورد بهم محکمي يتنه ناگهان. بدم تشخيص رو موقعيتم تونستمنمي و داشتم مبهمي
 سمت به رو افراد آهنربا مثل نور. رفتنمي نور سمت به که شد جلب سفيدپوشي افراد به توجهم تازه. رفتم کنار
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 و انداختم خودم پوشش به نگاهي همزمان. شدنمي غرق درش انگار اندي از پس که جوري کشيد،مي خودش
 .گرفتنمي سبقت ازم لحظه هر که افرادي مثل بودم سفيدپوش هم من. کردم نگاه روروبه به دوباره

 ديده سني و نژاد و رنگ هر از. داشتنبرمي گام نور سمت به شده مسخ مردان، و زنان. چرخيدم نور مخالف طرف به
 .داشتن تن به که بود سفيدي بلند هايلباس بينشون، شباهت تنها.شدمي

 اين با بشه، همراه جمعيت با خواستنمي نظرم به. باريدمي شچهره از اضطراب و ترس که افتاد مردي به چشمم
 کهاين با. کردمي باطل رو رفتن از خودداريش قدرتمندي، نيروي گويا و شدمي کشيده نور سمت به هاشقدم حال

 نور سمت به هم من زمانهم و گذشت من کنار از مرد. شناسمشمي کردممي حس ولي نبود؛ آشنا برام شچهره
 !نميشم جذب نور به بقيه مثل چرا که بود عجيب برام. چرخيدم

 رو پاهاش. شدمي ترزدهوحشت گويا شد،مي کمتر نور به شفاصله که لحظه هر که بود مذکور مرد معطوف نگاهم
 و قدبلند جوان تصوير و شد زده ذهنم در ايجرقه دفعهيک. کردمي تالش نرفتن براي و کشيدمي زمين روي
 :کردم زمزمه صدابي و موند باز دهانم وحشت و حيرت از. بست نقش خاطرم در روييسبزه

 !عماد -
 برادر عماد،. باشه عماد کردمي ممانعت رفتن از و شدمي کشيده نور طرف به که ميانسال مرد اين شدنمي باورم
 از رو ليال و من سَرِ چشمه، کنار درست روستا، در مونصوري عقد شب در تا داشت قصد که کسي ليال، بزرگ
 !کنه پاک نحسمون وجود از رو زمين خودش قول به و کنه جدا تنمون

 حاضر، افراد يهمه مثل. شدمي کشيده خاکي زمين روي شبرهنه پاهاي. کردممي نگاه تقالهاش به همچنان
 .بود شده ترخميده و ترکوتاه قبل نسبتِ به قامتش سر پشت از و داشت برتن سفيد لباس

 :ناليدم صدابي هم باز. لرزيدمي شدت به بدنم که چرا زنه،مي تندي به قلبم کردممي احساس
 !داريم؟ حضور درش دو هر عماد و من که کجاست جااين! خدايا -

 من،. مياد سرم به داره باليي چه که کنم باور خواستمنمي. کردنمي رهام و بود افتاده جونم به خوره مثل فکري
 .بود وسيع تونل يه مثل که گذرگاهي و شدنمي کشيده پايانيبي نور سمت به که نفري هزاران و عماد
 !«نداره امکان! نه!نه» زدم فرياد ذهنم در و دادم تکون راست و چپ به رو سرم و بستم وحشت با رو هامچشم
 مسينه يقفسه روي دستم. بشه متعادل قلبم وارديوانه هايتپش بلکه تا بردم مسينه طرف به رو لرزونم دست

 !زدنمي قلبم...قلبم. شد باز زمان از آني در هامچشم دستم، زير سرماي حس با و نشست
 !مُردَم؟ من يعني...من يعني. شهنمي باورم! خدايا. فشرد رو گلوم عميقي بغض

 .کرد بيشتر رو تنم يرعشه و پيچيد سرم در آوريرعب هايقهقه صداي
 .خورد ورق ذهنم در آلبوم صفحات مثل مختلف هايچهره دفعهيک
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 .ديدمي پسرش تک وجود در رو آرزوهاش تمام که کسي پدرم،
 .کرد پيدا نجات پدر هايزبان زخم از و شد پسر فرزند صاحب باالخره دختر، چند از بعد که مادرم

 .کردن محبت خودخواهشون و ترکوچک برادر حق در نوعي به کدوم هر که خواهرانم
 .زد خنجر بهم پشت از باطن در ولي شد؛ تبديل رفيقم بهترين به ظاهر در و سربازي خدمت از که کسي ناصر،
 !کنم درکش نتونستم چرا و کردم جفا حقش در قدرچه دونمنمي که زني ليال،

 يک به وجودم تمام. بست نقش شکل ترينواضح به خاطرم در معصومه معصومِ صورت تصوير و شد تار هامچشم
 معصومه هايالتماس و فشردمي درهم رو وجودم تمام جانکاهي درد. زدم زانو زمين روي عجز، از و کشيد تير باره

 .گذشتمي ذهنم از لحظه به لحظه
. کرد ايستادنم به مجبور نيرويي حال، همون در. کشهمي تير منداشته قلب کردممي حس و گزيدم لب درد شدت از

 کردم شروع و گشودم چشم وحشت با. کردممي حس رو جلو سمت به شدنم کشيده و بود شدن منفجر حال در بدنم
 از و پرت نور داخل شدت به که شد عمادي ميخ هامچشم. رسيد گوش به ايکشيده «نه»فرياد. زدن پا و دست به

 .شد ناپديد نگاهم
 زمين روي و بود شده بسته بردگي طناب پاهام و هادست به انگار ولي بکشم؛ عقب به رو خودم کردممي سعي

 کرده رخنه جانم به جذام مثل بود، انتظارم در که عذابي از ترس. شدمي ترکم و کم نور تا مفاصله. شدممي کشيده
. پيچيدمي گوشم در معصومه هايگريه و ناله و آه صداي. کردممي حس رو دوزخ آتش داغ هُرم حاال، همين از. بود
 ايفاصله ديگه. بست حلقه پشيمونم هايچشم در اشک. شدمي بيشتر و بيشتر وجودم درد کشيد،مي که آهي هر با
 و بستم درد با رو هامچشم. شدمي شنيده حاال همين از جهنميان، فريادهاي و جيغ صداي. نداشتم نور مرکز تا

 .شدم ابديم عذاب تسليم
 .خورد ورق ذهنم در مگذشته آلبوم دوباره آن، يک در ناخودآگاه

 :غريد و فشرد رو اشونه خشم با ناصر. شنيدممي خواب اتاق توي از رو ليال گريه صداي
 المذهب؟ نداري دل تو مگه آخه کني؟مي امتناع هم تبچه ديدن از حتي که هستي آدمي جور چه تو! حسام -

 :گفتم چرخوندممي هوا در رو دستم که حالي در و زدم کنار مشونه روي از رو دستش کالفه و حرصي
 کشک؟ کدوم آش؟ کدوم! بابا برو -

 :شنشسته خون به ولي روشن چشمان در زدم زل و چرخيدم پا روي
 !نيست من يبچه اون -

 :زدم فرياد و گرفتم خواب اتاق در طرف به رو ماشاره انگشت
 !منه حماقت شب يه حاصل لعنتي اون -
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 :کشيدم نعره و کوبيدم امسينه روي و کردم مشت رو دستم
 !ناصر؟ فهميمي! من حماقت حاصل -

 دراومدم صدا به نور، به شدن ملحق از قبل عماد، مثل درست. شد باز دلتنگم هايچشم زمانهم و بسته ذهني آلبوم
 :گفتم حسرت و ياس با و
 !پارسا -

 به و شد وارد مسينه به محکمي يضربه. شد باز پاهام و هادست دور از نامرئي و محکم هايطناب انگار دفعهيک
 :شنيدم رو ناآشنايي و خوشحال صداي اون، از بعد شدم، پرت عقب

 !برگشت قلب ضربان! دکتر! دکتر -
*** 
 مهال
 و سر کلي با و بود شده اسير پرستار چند دستبه مجانين مثل که قبل دقيقه بيست از.نبود خودش حال توي پارسا
 ضربه اتاق يشده قفل در به مدام و پريدمي پايين و باال پرکنده مرغ يه مثل بود، شده پرت اتاق داخل به صدا
 .کردمي فرياد و داد و زدمي

 اما پريدم؛ تخت روي از و کشيد پر تنم از روح ترس از شد، پرت اتاق داخل به پارسا و باز اتاق در وقتي که بماند
 رو اتاق عرض و طول من، به تفاوتبي حاال، تا موقع اون از که چرا بود؛ نکرده درک رو من حضور اصالً انگار پارسا

 !بود نامفهوم نصفش که ناسزاهايي. گفتمي ناسزا زمان و زمين به و کردمي متر هاشقدم با
 شده قفل اتاق يه در ديوونه پسر يه با بودن تنها از چرا، دروغ. کردممي نگاه عصبيش حرکات به زدهوحشت

 !ترسيدممي
 از ولي کردم؛ پا به رو اولي. کردم بلند تخت پايين از رو هامکتوني احتياط با و کردم مشت رو مکرده عرق هايدست

 رخ زماني دقيقاً زمين به برخورد اين. افتاد اتاق کف موزاييک روي و شد رها دستم از راستم پاي کتوني بدم، شانس
 .بود کشيده دست کشيدن فرياد از ثانيه چند براي و بود آورده کم نفس پارسا که داد

 و متوقف پارسا يکوبنده هايقدم دفعهيک. رسيد گوش به کف لَقِ موزاييک و کتوني برخورد از خفيفي صداي
 جون حال در ترس از. شد خيره بهم قرمزش هايچشم با و چرخيد پا روي. شد قطع ترس از من نفس زمانهم

 دراز زمين طرف به دستم و بود مونده شده خم حالت همون در بدنم. دادم قورت سختي به رو دهانم آب. بودم دادن
 .بود

 احساس. شد بيشتر وحشتم و درشت کم کم هاشچشم. رفت باالتر من قلب ضربان و برداشت طرفم به گامي پارسا
 ترس از ايستاد، تخت قدمي يه در دقيقاً که وقتي. افتادم گير سربسته محيط يه توي ايزنجيره قاتل يه با کردممي
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! شدم خفه گردنم دور به طنابي با نه و خوردم کتکي نه ها،فيلم برخالف و گذشت ثانيه چند. بستم رو هامچشم
 خفيفي جيغ رومروبه عسلي هايچشم ديدن با يهو. کردم باز رو هامچشمام نَمَک نم و رفت باال تعجب از ابروهام
 خارج زمين به رو شده خم حالت از ناخودآگاه. کردمي نگاهم نگراني با و بود زده زانو تخت جلوي پارسا. کشيدم

 :پرسيد آروم صدايي با و گذاشت تخت لبِ رو دستش و ايستاد هم پارسا زمانهم. کشيدم عقب رو تنم و شدم
 !مهالخانم؟ خوبيد -
 تخت سفيد يملحفه! شخصيتيه دو هم شايد! ستديوانه واقعاً بشر اين خدايا. کردممي نگاه صورتش به باز دهاني با
 احساس. کنه خنک رو اتاق گرم هواي تونستنمي هم روشن يپنکه. بودم گرفته چنگ در بدنم، طرف دو رو

 .بشم خالص محيط اين از زودتر چه هر خواستمي دلم و داشتم گُرگرفتگي
 :گفتم نخراشيده صدايي با و کردم باز رو خشکم هايلب سختي به
 برم؟ من کنيد باز درو ميشه! بله -

. افتاد جونم به استرس دوباره. بودم شده گيج شدوگانه رفتار از. شد خيره دهانم به زدهبهت لحظه چند براي پارسا
 !خدا اي! برگرده؟ شديگه روي اون به دوباره نکنه

 در و چرخيد يهو. بود زده زل بهم همچنان زدهوق هايچشم با که هم پارسا. گرفتمي مگريه بيچارگيم از داشت
 :گفت خودش با وارزمزمه و رفت اتاق سفيد در طرف به کشيد،مي دست کالفه روشنش موهاي داخل که حالي

 !بابام -
 ايثانيه. شد باز شدت با شده قفل در و گرفتم رو قلبم هايالتماس جواب بچرخه، طرفم به دوباره کهاين از قبل اما

 صدابي که کردممي نگاه پارسايي به زدهشوک. شد کشيده دکتر ش*غو*آ در عروسک مثل پارسا که نکشيد طول
 !ترديوانه يکي از يکي برادرزاده و عمو خبره؟چه جااين! خدايا. کردمي گريه در نزديک ايستاده دکتر، ش*غو*آ در

 خدا به اميدت» فقط من که کردمي زمزمه چيزي زيرگوشش و دادمي نوازش دستش با رو پارسا کتف مدام دکتر
 .فهميدم هاشحرف ميون از رو «باشه

 مجنون مرد دو کنار از پاورچين پاورچين کردم، پا به رو مديگه کتوني کهاين از بعد و شمردم مغتنم رو فرصت
 نگاه و بود ششونه روي پارسا سر. شدم دکتر خشمگين نگاه متوجه بشم، خارج در از خواستم که همين و گذشتم
 رو بيمارستان راهروي کل تقريباً. شدم خارج قاتا در از و نکردم معطل ديگه. بود معطوف من به پرنفرتش عسلي
 خم زانوهام روي! پريدم بيرون بيمارستان سالن خروجي در از اسير، يپرنده يه مثل عاقبت و دويدم لنگان لنگان
 من حال تونستمي کسي چه ولي بود؛ مسخره من کار هاخيلي نظر از شايد. زدن نفسنفس به کردم شروع و شدم

 بيشتر دقيقه چند اگه نداشتم شک برم؟مي رنج وحشتناکي فوبياي يه از من که دونستمي کسي چه کنه؟ درک رو
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 ديگه ماجراي يه دوباره وقت اون. رفتممي هوش از و شدممي عصبي حمالت دچار دوباره موندم،مي اتاق اون تو
 !کنه بدبختم بخواد که بشه پيدا بهنام مثل يکي دوباره خواستمنمي من و شدمي شروع
 :شنيدم گوشم غل*ب از رو گونهپرسش و نازک صداي که بود نيومده جا حالم هنوز

 !تويي؟ مهال -
 !زدمي حرف طلبکار و ادبانهبي قدراين که بود کي اين. شد سيخ خود به خود فقراتم ستون و ايستادم پام روي سريع
 بود، ايستاده رومروبه سينه به دست. گرفت جا نگاهم در جووني دختر آلوداخم يچهره آوردم، باال که رو سرم

 رها موهاش روي رنگي آبي شال و بود گرفته قاب رو اون ششده مش موهاي که داشت نگاري و نقش پر صورت
 :گفت تند و ادبيبي با و زد امگونه روي مانند ضربه رو شاشاره انگشت يخورده الک و بلند ناخن. بود شده

 تويي؟ مهال گفتم! تواَم با -
 و کردم وارد شسينه به ايضربه و آوردم باال رو دستم. رفت فرو هم در هاماخم نزاکتش،بي و جانب به حق لحن از
 و محسوس نگاه. کرد نگاه مدرازشده دست به بهت با و باخت رنگ جسورش هايچشم. دادم هُلِش عقب به

 :غريدم مشده چفت هايدندون بين از و انداختم سرتاپاش به خشمگيني
 گفتي؟ چي -

 جلوباز مانتوي که حالي در. کرد جور و جمع رو خودش کمي نداشت، رو واکنشي چنين انتظار اصالً انگار که دخترک
 :گفت آرومي به بود گرفته مشتش تو رو ايسرمه

 !مهالييد؟ شما -
 !باشن؟ آدم تونننمي هميشه هاآدم بعضي چرا واقعاً. نشست لبم روي رنگيني پوزخند

 :گفتم حوصلهبي و انداختم تفاوتيبي نگاه دختر به
 !شناسمتنمي -

 طرفي از. گرفته بيمارستان الکل بوي بدنم تمام کردممي احساس و بود شده کرخت وجودم. بودم حوصلهبي واقعاً
 !گوشيم آخ! باشه شده نگران هم مامان بود ممکن
 آسودگي سر از نفسي کتونم، شلوار جلوي جيب روي از گوشي لمس با و کشيدم مانتو روي رو دستم زدههول

 :شنيدم رو دختر صداي بردم، شلوارم طرف به جيبم از گوشي کردن خارج قصد به رو دستم که زمانهم. کشيدم
 !بهنامم دختردوست من -

 .شد خشک شلوارم جيب روي دستم و شدم گرفتگيبرق دچار انگار دفعهيک
 تبديل من براي بهنام، اسم اومدن با ولي اومد؛مي ماليمي نسيم. کردم نگاهش حيرت با و پريد باال فنرگونه سرم

 نميشم؟ خالص دستش از چرا! خدايا! بهنام دوباره. لرزوند سرما از رو بدنم تمام و شد طوفان به
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 که بردم کار به رو تالشم تمام و کشيدم عميقي نيمه نفس! سخت خيلي.بود سخت ولي باشم؛ خونسرد کردم سعي
 :نلرزه صدام

 !شناسمنمي -
 :شد دختر نحيف هايدست اسير بازوم ولي کردم؛ کج رو راهم

 !بترسي خوادنمي -
 سرم روي آوار مثل دختر بعدي حرف. بود شدن منجمد حال در بدنم سرما از. رسيد خودش اوج به قلبم ضربان
 :ريخت

 !کنهمي نگاهت داره و نشسته ماشين تو االن بهنام! نگهبانيه دم ماشينم -
 سنگ روي. رفت پايين بيمارستان در جلوي هايپله از هامچشم. چرخيد چپ سمت به کمي واراتوماتيک گردنم
. نداشتم بيشتري پيشروي جرئت. رسيد نگهباني اتاقک به تا رفت جلوتر و جلو. کرد حرکت بيمارستان حياط فرش
 !کن کمکم! خدايا. نشست اشک به خود خودبه هامچشم

 جايي و شدن متمرکز نگهباني مجاور رنگ مشکي پرادوي روي و دادن کاوش تغيير اجبار به هامچشم عاقبت
 ...بهنام مرموز و خيره هايچشم در درست! نبايد که شدن متوقف
. انداخت چنگ گلوم به و شد بدل بغض به راه نيمه در اما اومد؛ باال دهانم، راه از فرّار بغض و لرزيد دلم در چيزي

 کنه؟ مشکنجه احساساتم و آبرو يله بميل خواستمي کي تا دل،سنگ مرد اين
 لحظه چند تا دختر. کردم جدا دختر دست از شدت با رو بازوم آني، حرکت يه در و گرفتم لعنتيش نافذ نگاه از چشم
 :گفتم خشم با و فشردم هم روي رو هامدندون. زدم زل هاشچشم توي نفرت با. کردمي نگاهم واج و هاج

 !جهنم به بريد دوتون هر -
 حس. گرفتم فاصله دختر از کوبنده هايقدم با و زدم بيمارستان در جلوي رنگ طوسي کاشي روي درجه نود دور يه

 بود، اومده سرم که باليي هر آتيش. باشه وقيح حد اين تا بهنام شدنمي باور. بود کرده پر رو وجودم تمام حقارت
 براش که اين بده؟ نشون رو چي تا سروقتم بود فرستاده رو دخترشدوست وقتاون.شدمي بلند خودش گور از همه

 کهاين نداره؟ ابايي رنگارنگ دخترهايدوست داشتن از که شرفهبي قدراون کهاين نيستم؟ بيشتر احمق يبازيچه يه
 بريزه؟ بهم رو زهرش شده، که نحوي هر به خوادمي و نشده کوفتيش انتقام خيالبي هنوزه که هنوز

 بهنام. کردممي شماتت بودم شده مرتکب که غلطي بابت رو خودم رفتم،مي پايين ورودي هايپله از که طورهمون
 ارزش پشيزي برام که کرد ثابت بهم اون ولي داشتم؛ دوستش روزي احمق منِ. شکست رو قلبم رحمانهبي امروز
 .نيست قائل

 !«نباش احمق! نکن گريه هابيچاره مثل» کشيد فرياد سرم وجدانم. زدم کنار صورتم روي از خشونت با رو هاماشک
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 باعث همين. ايستادم ناگهاني طوربه. پريد جلوم شخصي دفعهيک که گذشتم حياط داخل کوچيک يبوفه کنار از
 نگاه طلبکاري با رومروبه فرد به شد، منطبق فيزيک قوانين با تعادلم که وقتي. بدم دست از رو تعادلم کمي شد

 اون از و بود شده گم آرايش لوازم از انبوهي در شچهره. بود پررو و کرده دوزک بزک دخترک همون. کردم
 به رو خودش بهنام رضايت براي که بود کودن قدرچه. نشست لبم روي پوزخندي رنگارنگ، و چسبون هايلباس
 !کرده تبديل نقاشي دفتر
 از بهش، توجهبي کردم سعي جاست؟اين االن که کشيده اينقشه چه بهنام با نبود معلوم. رفت فرو هم در هاماخم

 جام در و شدم کالفه عاقبت. گرفتمي قرار رومروبه و کردمي حرکتي هم اون قدمم، هر با ولي بشم؛ رد کنارش
 :گفتم عصبانيت با و کردم مشت بدنم دوطرف رو جونمبي هايدست. ايستادم

 خواي؟مي چي -
 راست دست با و شدم ترعصبي نميگه، چيزي ديدم وقتي. بود ساکن جلوم مجسمه مثل و نگفت چيزي دختر
 درد از. داد فشار محکم و برداشت ششونه روي از رو دستم دختر حرکتي، هر از قبل ولي زدم؛ کنار رو ششونه
 :زدم لب الجون و شدم خيره دختر روحبي هايچشم به التماس با. گزيدم رو لبم و کردم ايناله

 !کن ول دستمو -
 و شکننده خيلي هيکلش. شدمي بيشتر هاشانگشت فشار لحظه هر و بود نبرده بويي انسانيت از انگار دختر ولي
 .بود بعيد ازش واقعاً قدرتي چنين و بود الغر
 :کرد پيدا نجات دختر يکشيده انگشتان گاهشکنجه از دستم صدايي، شنيدن با که بودم افتاده گريه به درد از ديگه

 !چيتا کن ولش -
 نداشت امکان! گذاشته تاثير هم شنواييم روي کردم حس که بود سرشار درد از قدراين شد، آزاد که دردناکم دست
 .باشه چيتا دختر يه اسم
 حس که کردمي درد حدي به دستم. دادم ماساژ رو مصدومم دست چپم، دست با و بستم رو هامچشم دقيقه چند
 روزه چند اين. سوخت خودم حال به دلم.کشيدنمي جيغ درد از دستم هايماهيچه. شکسته استخونش کردممي

 !هست و بوده بهنام سر زير هم شهمه و بودم شده جسمي دردهاي مادر به تبديل
 برام. زدم گريه زير درموندگي با دفعهيه. بدم تکون رو هامانگشت تونستمنمي حتي. بود تحمل غيرقابل دستم درد

 و آش دست درد بود، مهم که چيزي تنها. کنن نگاهم تعجب با بيمارستان حياط تو ممکنه نفر چند که نبود مهم
 .بريدمي رو نفسم که بود مشده الش

 روي که شدم خيره مردونه دستي به بهت با. بشه باز خودخودبه هامچشم شد باعث محکمي، زدن سيلي صداي
 ناقوس تا بود کافي ثانيه چند. بود آشنا برام خيلي. افتاد مچ روي ساعت به نگاهم. بود شده خشک دختر يگونه



 

 

197 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 و بودم خريده اندازمپس تمام با دانشگاه آخر هايترم که همون مشکي، چرم بند ساعت همون. دربياد صدا به مغزم
 .بودم داده هديه بهنام به تولد کادوي عنوانبه

 !ساعته همون! خدايا. رسيد خودش حد ترينگشاد به هامچشم
 بهنام. رفت نفسم. داد صدا هاشاستخون تلق تلق و چرخيد گردنم. کرد حرکت ساعت روي از ناخواسته نگاهم
 باورم. رسيدم دختر صورت به دوباره و گرفتم رو دستش امتداد. بود کرده دراز جلو به رو دستش و بود ايستاده کنارم
 کرد؟ بلند دخترشدوست روي دست عمومي، مکان يه در و من خاطر به يعني بود؟ ديوانه بهنام. شدنمي
 بود، شگونه روي که بهنام دست به و بود درآورده کج رو زبونش. ديدم رو دختر زبون سرخي گذشت، که ثانيه چند
 .زد

 مثل داشت دختر وقت اون بود، زده سيلي دختر گوش توي بهنام خبره؟چه جااين خدايا. دراومد کاسه از هامچشم
 !زد؟مي زبون رو دستش سگ

 :رسيد گوش به آمرانه کامالً بهنام صداي
 !گذرمنمي تتنبيه از! چيتا کن بس -

 .انداخت زير به سر و کشيد دهانش داخل به رو زبونش. بست رو هاشچشم مغموم دختر
 راستم سمت و بود سيماني ديوار چپم سمت. انداختم بر و دور به نگاهي و گرفتم باال ناگهاني رو سرم. شدنمي باورم
 از و ببينم رو بهنام دست با زبونش برخورد تونستممي من فقط عمالً و بود رومروبه هم دخترک. بود ايستاده بهنام
 .ديد دختر يگونه روي رو بهنام دست شدمي فقط دور
 طوراون نه ولي بود؛ خلوت بيمارستان حياط. رفت خاطرم از هم دستم درد حتي که بود عجيب برام اوضاع قدراين
 کسي و بود گرفته شکل نفر سه ما دور نامرئي يهاله يه انگار ولي. نبينه رو بهنام يدرازشده دست کسي که

 .کردنمي توجهي بهمون
 و بود زير به سر همچنان دخترک. برداشت بسته زبون دختر يگونه روي از رو دستش و داد رضايت باالخره بهنام

 بيمارستان اتاق و پارسا ياد لحظه يه. کردممي نگاه دختر يافتاده سر و جدي يچهره به مدام هاگيج مثل من
 !بينم؟مي خواب دارم و جاماون هنوز نکنه که شدم شَک دچار. افتادم
 :گفت دختر به خطاب شآمرانه لحن همون با دوباره زد،مي چشم به رو آفتابيش عينک کهحالي در بهنام

 !خوادمي دلم که کنيمي رو کاري همون و بيشه به ميري! چيتا -
 و بود ديوانه قطعاً بهنام. بودم طرف رواني يزدهجن دونفر با انگار. بود ترسناک خيلي. دادم قورت رو دهانم آب

 چيتا بدتر، همه از و. بود شده مظلوم و ساکت کامالً حاال کرد،مي خطابم ادبيبي با پيش دقيقه چند تا که دختري
 کجاست؟ بيشه! يوزپلنگه؟ اسمش آدمي کدوم بود؟ اسمي چه ديگه
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 که جوري. شد دورتر و دور و چرخيد بهنام و من به پشت دختر بودم، شناور خودم گيجيِ دنياي در که طورهمون
 آهني در هايميله به نگاهم لحظه چند. ديدمنمي ايسرمه يلکه يه جز چيزي شد، خارج حياط آهني در از وقتي
 آه زمانهم کردم، باز که چشم. دادم تکون راست و چپ به رو سرم بار چند کالفه و بستم رو هامچشم. بود مات
 .بود واقعي چيز همه متاسفانه. نبود کار در خيالي و خواب. کشيدم سوزيجان
 ساززمينه شدمي بهنام، جلوي دادن نشون ضعف. کنم حفظ رو خونسرديم کردم سعي و کشيدم عميقي نفس

 سمت به رو گردنم که حالي در و گرفتم باال رو سرم و کردم قفل مسينه روي رو هامدست. پايانبي هايمصيبت
 زاويه اگر البته بود، وجب دو از کمتر هامونصورت يفاصله. بهنام براق هايچشم تو شدم خيره چرخوندم،مي راست
 .بگيرم باالتر رو سرم بهنام، صورت ديدن خاطر به شدمي باعث که بگيرم ناديده رو ايفرضي
 :غريدم بهنام به خطاب حرص با و بردم فرو مخالفم بازوهاي در آستين، روي از رو هامدست ناخن

 خواي؟مي چي -
 :پرسيد ربطبي و زد طلبکارم چهره به پوزخندي بهنام

 خوبي؟ -
 :داد ادامه تمسخر با و انداخت باال رو صورتش راست سمت ابروي

 کوچولو؟ نداري درد ديگه -
 عصبانيتم! کنه معتادم خواستمي بهنام شدنمي باورم هم االن حتي. کشيدمي رخ به رو کثيفش عمل داشت علناً

 کردم جمع جا يک رو نفرتم تمام. شدن ساييده هم روي تيشه مثل پايينم و باال فک تا دو هايدندون و شد بيشتر
 .انداختم بهنام يکرده شيو و تميز صورت روي غليظي دهان آب نهايت در و
 !عوضي آشغالِ -

 شلوار جيب داخل رو دستش آرامش کمال با. زد تريرنگين پوزخند بست، ناگهاني رو هاشچشم که حالي در بهنام
 روي نرم خيلي رو رنگ صورتي دستمال. کشيد بيرون ازش رو عطري کاغذي دستمال يه و برد فرو يخيش جين

 !بود شده مزين من دهان آب با که قسمتي درست کشيد، بينيش نوک تا پيشوني
 هول لحظه چند براي. کرد نگاهم خيرگي با و شد بُراق و باز دفعهيک هاشچشم شد، جدا صورتش از که دستمال

. بود کرده وحشت هاشچشم ايقهوه تو اومده وجود به خونين هايرگه ديدن از. کردم گم رو پام و دست و شدم
 :گفتم نلرزه صدام کردممي سعي که حالي در و دادم قورت نامحسوس رو دهانم آب
 !دربيارن روزگارت از دمار ميدم! پليس دست ميدمت! هرته؟ شهر کردي فکر -

 پايين زور به رو دستم مُچ و گرفت دست در رو بودم گرفته طرفش به هوا در ناخودآگاه که رو لرزونم دست بهنام
 .شده الش و آش وحشي، دخترک اون دست به قبل از مظلومم دست اومدم يادم تازه و کردم ايناله درد از. آورد
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 خونش انگار که بهنام. فشردممي هم روي رو هاملب درد از هم و کردممي تقال دستم رهاسازي براي هم زمانهم
 :پرسيد بود شده تربَم حرص از صداش که حالي در بود، اومده جوش به
 دربياري؟ من روزگار از دمار خوايمي تو -

 :داد ادامه ترزدهحرص و زد صداداري نيشخند
 .بدم باد به رو داري که رو آبرويي ذره يه همون تا کني خطا پا از دست کافيه -
 :غريد کردمي بيشتر دستم مُچ روي رو هاشانگشت فشار که حالي در
 !بشه؟ پخش اينترنتي هايسايت توي خوادمي دلت نه؟ مهال؟ يادته رو عکسا اون -
 .نداشتم کردن ناله قدرت حتي و رفتمي سياهي هامچشم درد از

 :انداخت لرزه به رو بدنم تمام ديگه بار بهنام پرتهديد صداي
 مهال؟ يادته رو زرشکي يتنهنيم اون -

 .برم سمتش به کرد مجبورم و کشيد خودش طرف به رو دردناکم دست
 :گفت خمارگونه صدايي با گوشم کنار و کرد خم رو سرش

 !ميشه عاشقت ببينه، عکس اون تو رو تو کس هر ندارم شک -
 دست به اسيرشدن تاوانش که بوده بزرگ قدرچه من ـناه گـ مگه! خدايا. بود نشسته اشک به فروغمبي هايچشم

 اهريمنه؟ اين
 و جونبي بدن. شدم پرت شش*غو*آ به و پيچيد کمرم دور بهنام دست دو هر بالفاصله و شد رها دستم دفعهيک

 :پيچيد گوشم در زني پراستفهام صداي و شد فشرده بهنام ش*غو*آ به نحيفم
 آقا؟ افتاده اتفاقي -

 با گرفت،برمي در رو بدنم بيشتر و دادمي حرکت هامشونه سمت به کمرم از رو چپش دست که حالي در بهنام
 :گفت جديت

 .بودن ناراحت کمي همسرم! نه -
 به بيشتر توجيه براي گويا بهنام و گذشت سکوت در ثانيه چند. شد خفه بهنام يسينه روي خفيفم هق هق صداي

 :گفت پرسشگر زن
 ...و داديم دست از متاسفانه رو بستگانمون از يکي -

 لحني با و يد*وس*ب رو بود پوشونده رو سرم که حريري شال روي. گذاشت نيمه رو حرفش و کشيد آهي
 :گفت غمناک و اغواکننده

 !نيست تو حال اين به راضي هم خدابيامرز اون! خانمم بسه -
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 .کردمي خيس رو بهنام يچهارخونه و آبي پيراهن که بود اشک جريان و کردم هق هق صدادار دوباره
 :رسيد گوش به زن متاسف صداي

 !باشه آخرتون غم شاءاهللان! کنه رحمتشون خدا -
 يدايره از باالخره و شدمي ترقوت کم لحظه هر زنانه، کفش هايپاشنه تق تق آواي.کرد تشکر لب زير بهنام

 .شد خارج شنوايي
 ناچار به بهنام حجت اتمام به و لرزيدم. کردممي حس گوشم روي حرير شال زير از رو بهنام هاينفس داغ هُرم

 :دادم گوش
 !دادم انجام قبل يدفعهکه کنممي رو کاري همون نياي، راه دلم با -

 حياط آسفالت زمين روي عجز از من و کرد رها ناگهاني رو مرتعشم بدن بهنام. شد قطع بالکل نفسم و ايستاد قلبم
 .بستم رو مرطوبم هايچشم و دادم تکيه سرم پشت سيماني ديوار به رو سرم. زدم زانو

 دو. کنيم مهاجرت زادگاهم شهر از شديم مجبور خاطرشبه که ايگذشته به. کشيد پر هاگذشته به گرمشماتت ذهن
 بده رضايت تا کنم صاف رو مامان دل تونستم بدبختي هزار با که زماني بهنام؛ و من آورِشرم ماجراي اون از بعد ماه

 مدام و بود کرده پيدا رو مونخونه. شد پيدا بهنام يکله و سر دوباره بگيرم، رو مدرک و بدم رو ترمم پايان امتحانات
 بهش کردممي سعي من ولي بره؛مي رو آبروم نباشم، باهاش دوباره اگه که کردمي تهديد و شدمي سبز راهم سر
 درست ولي کرد؛ شکايت بهنام از مزاحمت جرم به و شد باخبر بهنام تهديدهاي از مادرم عاقبت. باشم توجهبي

 رکيک هايدروغ همراه به رو بهنام و من بين جريانات تمام ناشناس فردي شد، حاضر کالنتري در بهنام که زماني
 شده بهنام و من ماجراي ولي نشه؛ مزاحمم ديگه که داد تعهد بهنام. کرد پخش شهر کوچک محيط در اي،آلوده و

! کردم سِقط جنين و بودم باردار بهنام از من بود شده شايعه که بود کرده تغيير طوري موضوع و محافل نقل بود
 مقصر من که بود داده ماهيت تغيير جوري ماجرا و بود افتاده اتفاق من مورد در کالغ چهل کالغ يه مَثَل همون

 !مُحِق بهنام و شدم شناخته
 از رو مهناز و مامان که نبود احدي. برم بيرون خونه از نداشتم جرئت ترس از که بود زياد حدي به شايعات فشار
 خاطر به مدام دبيرستان تو که چرا بود؛ فشار تحت مهناز همه از بيشتر. بذاره نصيببي هازدن زبون زخم و هاطعنه

 .شدمي تحقير و مسخره مهال، نام به ناپاکي خواهر داشتن
 من و بود کرده غروب خورشيد. زدم گريه زير و گذاشتم زانوهام روي رو سرم و کردم جمع مسينه تو رو زانوهام

 دلم. زدممي زار خودم حال به کاج بلند نسبتاً درخت پشت و سيماني ديوار پناه در حياط، تاريک قسمت در همچنان
 :گفتم کردممي گريه که حال همون در. بود شده نفرت آتش از آکنده

 !بهنام شکنممي رو غرورت -
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*** 
 حسام
 زمانهم. رسيدمي گوش به پذيرايي سالن از يلدا خصوص به دختران، جيغوي جيغ گاهاً و بلند هايخنده صداي
 هاشحرف براي شنوايي گوش البته و دادمي تذکر دخترانش به پاييني وُلوم با که شنيدممي هم رو الهه صداي
 !نداشت وجود
 :پرسيد و کرد مرتب رو کمرم پشت سفيد بالش پارسا

 بابا؟ راحتيد -
 چشمان در اندوه و غم از باريکوله م،شده کج فَکِ ديدن با. دادم تکون خفيف رو سرم و زدم ايکوله و کج لبخند
 شده، ايمدقيقه چند مردن به منجر که ايسکته کردمي فکر. سوخت پارسا مظلوميت حال به دلم. کرد لونه پارسا

 .نفره يه فقط و فقط من، زندگي هايمصيبت تمام مسبب که دونستنمي ولي اونه؛ تقصير
 دوباره و دوباره قلبم. زد پيشونيم روي کوتاه ايــــوسه بـ و کشيد متنه پايين روي رو رنگ ايسرمه نازک پتوي
 .داشت خاصي شيريني برام درد اين بار اين اما کشيد؛ تير درد از و شد کوبيده سينه به وارديوانه

 :گرفت فاصله ازم پارسا ناصر، صداي با
 نديديش؟ ساله چند پارسا -
 خشم تونستممي خوبي به من ولي بگيره؛ طنز بوي و رنگ حرفش تا داد انجام رو تالشش حداکثر ناصر کهاين با

 هم رو فکرش هرگز! ناصر. نشست ناصافم دهان روي رنگيني پوزخند ناخودآگاه. کنم حس رو کالمش در خفته
 نه؟ مگه بمونم، زنده کردينمي
 !ميارم دست به کمال و تمام رو پارسا شد، واصل درک به حسام وقتي که بودي ريخته نقشه کلي حتماً

 !توئه شيطانيِ افکار از فراتر خداوند ياراده که حيف! حيف اما
 :گفت مغموم و کشيد آهي کردمي نگاه ناصر برزخي هايچشم به که حالي در و ايستاد صاف تخت کنار پارسا

 !گذشت؟ من به سال چند اندازه به روز، چند اين که دونهمي خدا -
 در سيني و باخت رنگ باره يک به شچهره. ديدم رو گلوش سيبک خوردن تکون. لرزيد ناصر عسلي هايچشم

 .لرزيد کمي بود دستش در که غذا ظرف بردارنده
 حسرت با که بود ناصري ديگه طرف و بوديم پارسا و من طرف يک. بود فرما حکم اتاق در سکوت ثانيه چند براي

 .کردمي نگاه زندگيش يممنوعه يثمره به
 :گفت تصنعي لبخندي با و برداشت پارسا طرف به گامي. بشه مسلط خودش به تا گذشت کمي

 .هستم من بخور، ناهار هابچه با برو -
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. بود همديگه با تضاد در دقيقاً هاشونلباس رنگ. بودن ايستاده هم روي رودر که بود پسري و پدر معطوف نگاهم
 .رنگ مشکي شرتتي با ناصر و سفيد شرتتي با پارسا داشت، ذاتشون با مستقيمي ارتباط گويا

 :داد پاسخ جدي و گرفت دستش از رو سيني پارسا
 !رسممي بابا به خودم. بفرماييد شما -

 و داد تکون سري نهايت در. نشد ناصر عايد چيزي و گذشت هدفبي چندثانيه. ماسيد ناصر هايلب روي لبخند
 چيني ظرف و گذاشت زمين روي رو سيني. زد زانو تخت کنار و کشيد عميقي نفس پارسا. کرد ترک رو اتاق ميلبي

 ناصر از جوابي. رسيد گوش به کردمي دعوت ناهار به رو ناصر که الهه صداي. برداشت داخلش از رو سوپ حاوي
 .بود بريده غذا از ميلش و بود شده کِنِف حسابي پارسا، حرکت ديدن با گويا. نشنيدم

 با مرطوبم، ديدگان ديدن با پارسا. کرد هامچشم مهمان رو اشک شد، روانه دهانم سمت به که پري قاشق اولين
 ولي ناراحتم؛ اون غفلت خاطربه که کردمي فکر پارسا. گرفت مظلوميتش از دلم. انداخت پايين سر شرمندگي

 .خودمه مهريبي عمر يه سوزونه،مي رو دلم که چيزي دونستنمي
 از تونستممي که بود کسي تنها پارسا. ببينم شرمنده رو پارسا خواستمنمي. بود معلق هوا در همچنان سوپ قاشق

 دهانم با رو قاشق محتويات و دادم فاصله هم از رو مشده چفت هايلب. دادممي دستش از نبايد و کنم طلب زندگي
 .بکشم خجالت سن اين با شد باعث که شد ايجاد ايمسخره العادهفوق صداي. مَکيدم
 لبخند. افتاد پارسا منتظر و رنگخوش هايچشم به نگاهم. گرفت قرار دهانم جلوي و شد پر بالفاصله خالي قاشق

 رو الهه طعمخوش سوپ تمام پارسا دقيقه چند طي. بشم تردلگرم تا شد سبب امر همين و بود لبانش روي محوي
 همون در. بنوشم کمي تا کرد کمکم و برداشت رو آب بلوري ليوان گذاشت، سيني داخل که رو ظرف. داد خوردم به

 .شدممي متوجه هاشگرفتن نگاه از رو اين. مردده حرفي گفتن براي کردم احساس حال
 :گفت کشيدمي دست روشنش موهاي داخل کالفه که حالي در و نياورد طاقت عاقبت

 .کردم فکر خيلي من بوديد، بستري شما که ايهفته يه اين تو -
. گذاشت زمين روي سيني داخل و داد فاصله دهانم از رو پر نيمه ليوان و شد متوجه پارسا. کردم کج کمي رو سرم

 بود؟ افتاده اتفاقي چه. شدم اضطراب دچار. انداخت زير به سر دوباره و نياورد تاب رو نگاهم. کردم نگاهش منتظر
 :گفت مِن مِن با و ساييد همبه رو هاشدست کف

 .کرديد بزرگم چشمداشتي هيچبي که هستم مامان و شما مديون عمر، آخر تا من -
 استرس دچار ناخودآگاه و نشست بدنم روي سردي عرق. بود نامفهوم برام هاشحرف. شد ريز متعجبم هايچشم
 .شدم

 :فرستاد بيرون به پرصدا رو نفسش
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 ...ولي -
 :گفت ممکن شکل ترينسريع به و بست رو هاشچشم

 !بگردم واقعيم يخانواده و هويت دنبال خواممي ولي -
 .افتادم سرفه به و بست رو نفسم راه يهو بود، مونده جا گلوم ته در که دهانم حرفش،آب شنيدن با

 .بشم خفه داشت امکان آن هر که بود، درپيپي و وحشتناک حدي به هامسرفه
 زد؛ کمرم به محکم نيمه يضربه چند. بود کرده گم رو پاش و دست کامالً و گفتمي ناسزا خودش به مدام پارسا
 .نکرد ايافاقه هيچ ولي
 هامشقيقه سرفه، شدت از. نداشتم حرکتي توان ماه، يه حداقل تا و بود کرده پيدا لمس نيمه حالت سکته، اثر بر بدنم
 ايماهيچه تارهاي به کسي کردممي احساس سرفه، هر با. کرد احاطه رو مسينه قفسه عميقي درد و کشيد تير

 .کنهمي زخميش و کشهمي ناخن م،حنجره
 خوبي به رو شسراسيمه هايقدم صداي ولي ديد؛نمي درست تارم هايچشم. بود کرده وحشت کامالً پارسا

 :شدستپاچه و پراضطراب صداي همچنين و شنيدممي
 ناصر؟ عمو عمو؟ -

 طرف دو هر از حاال. شد کوبيده کتفم دو فاصله در سرهم، پشت بار چندين ناصر، سهمگين مشت که نکشيد طولي
 لرزِ به لمسم، نيمه بدن و کشيد جيغ درد از بارهسه و دوباره م،بيچاره قلب. شدمي وارد درد و فشار مسينه يقفسه به

 !بود کرده رو جانم قصد ناصر واقعاً انگار. شد دچار خفيفي
 قرار پارسا يشونه روي سرم و بود شده خم مباالتنه. ديدمنمي چيزي عمالً و بود رفته سياهي کامالً هامچشم
 .زدمي وارشالق کمرم باالي رو هاشمشت رحمي،بي تمام با که هم ناصر. داشت

 داشته بدنم مکانيزم تحليل براي فرصتي کهاين از قبل و برگشته حال در ممعده محتويات کردم حس دفعهيک
 !شد معده اسيد و سوپ مخلوط به آغشته پارسا سفيد لباس اون، از بعد و شد بسته ثانيه چند براي ممِري راه باشم،

 دستش ش،شده آميزيرنگ لباس از فارغ پارسا. دادم سر جونيبي يناله درد از شد، باز نفسم راه کهاين محض به
 :گفت ناصر به خطاب و کرد حلقه کتفم دور سپروار رو
 !بسه! بسه عمو -
 .زده ضربه پارسا هايدست روي به سهواً بار، دو يکي ناصر که فهميدممي شد،مي وارد پشتم به که خفيفي فشار از
 بوي. بود پارسا يشونه روي همچنان سنگينم سر. کشيدممي منقطع هاينفس زمانهم بيني، و دهان با

 .کردمي روروبه اختالل با رو تنفسم اومده، باال محلول منزجرکننده
 :گفت و فرستاد بيرون به پرصدا رو نفسش ناصر
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 !دارم رو هواش خودم کن، عوض رو لباست برو شما! جان پارسا -
 آب. بده کشتنم به بود مونده کم. زدم حرفش به ذهنم در تلخندي کشيدم،مي نفس جانبي همچنان که حالي در

 .کوبيدمي کمرم به مغرضانه طوراين که جاروبرقي يدسته نه بود، کرده گير گلوم در دهان
 :گفت شک با داد،مي ماساژ رو کتفم دو ميان که حالي در پارسا

 .گردمبرمي االن باشه، -
 اتاق خارج به و شد بلند تخت يگوشه از پارسا. کرد دورم پارسا از آرومي به و گرفت رو هامشونه سر، پشت از ناصر
 .رفت

 پشت رو دستش يه که طورهمون. بودن گرفته آرومي تم و داده ماهيت تغيير ناصر حرکات قبل، لحظات برعکس
 طرف به تخت تشک روي کمي رو بدنم ماليمت، و صبر با. گرفت جا تخت يگوشه در بود،کنارم گرفته هامشونه
 .گذاشت بالشت روي و کرد هدايت عقب به رو سرم آروم آروم نهايت در و کشيد تشک پايين
 ضربات بابت که رسيدمي گوش به ناصري صداي و افتاد کار به شنواييم کرد، حس رو بالشت نرمي که سرم

. کردمنمي درک رو هاشحرف گويا من اما بود؛ شده دستپاچه کردمي اقرار و کردمي شرمندگي ابراز محکمش
 هايفرکانس به ناصر صداي کم کم که جوري. پارسا هايحرف درگير ذهنم و بود اتاق سفيد سقف به خيره نگاهم
 .پيوست شنواييم يمحدوده از خارج

 .گرفتيم عهده به رو حضانتش ليال و من که بوده سرپرستيبي يبچه کردمي فکر پارسا ولي بود؛ سخت باورش
 دکتر اون ينامه با که وقتي بود، نرفته يادم رو پارسا واکنش هنوز. حقيقت افشاي از ترس بودم، ترسيده و گيج

 که بود همون و. غيرعاديش اعمال و رکيکش هايحرف برد، پي ليال و من با خونيش گروه تداخل به ايعقده
 .بشم بيمارستان راهي و بگذرونم سر از رو خفيفي يسکته بار اولين براي شد باعث
 چه ناصره، نامشروع فرزند فهميدمي پارسا اگر. کشيد تير دوباره قلبم و شد منقبض مسينه عضالت. کشيدم آهي

 داد؟مي نشون واکنشي
*** 
 مهال

 شده اخراج. بود خشم از سرشار و کوبنده رو،پياده فرشسنگ روي هامقدم. شدم خارج انتشاراتي در از عصبانيت با
 !نبود انتظار از دور وجههيچ به که ساده و شيک خيلي بودم،

 بهم راجع انتشارات محيط در که شايعاتي البته و مروزه چند هايغيبت و اتوبوس ايستگاه در روز اون آبروريزي با
 .بشم اخراج که نبود بعيد اصالً بود، پيچيده
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 و کردمي جلب خودش به رو رهگذري هر توجه که بود آلودحرص حدي به مقيافه. داشتمبرمي بلند هايگام عصبي
 !شدممي مندبهره سال و سنکم پسران هايطعنه از دقيقه، چند هر دنبالش به

 فيض به رو بهنام پرفتوح روح لب، زير مشده کليد هايدندون بين از و بود شده مشت دوطرفم هامدست
 در چه کارم، هردو از ماه، شش از کمتر در. بود شده نصيبم که بود حقارتي احساس همه، از بدتر. رسوندممي

 .بود اومده سرم بال کلي و بودم شده اخراج انتشاراتي در چه و کنکور يموسسه
 سانتيم سي فاصله در روم جلوي شخصي دفعهيک که بودم اتوبوس ايستگاه طرف به برداشتن گام حال در همچنان

 و انداختم رومروبه فرد به نگاهي اومدم، بيرون هپروت از که وقتي. شدم متوقف سريع و کردم هول. ايستاد
 ايستاده مقابلم در بهنام يوزپلنگ دوباره نبود، باورکردني. دراومد گلف توپ ياندازه به تعجب از هامچشم بالفاصله

 !بود
 بزنم؛ دورش کردم سعي! بده نشون خشونتي چه خواستمي دوباره نبود معلوم. کشيدم هم در ديدنش با رو هاماخم
. بزنه آسيب بهم هاوحشي مثل دوباره ترسيدممي طرفي از و شدم عصبي حرکتش از. گرفت قرار جلوم دوباره ولي

 جاست؟اين االن هم بهنام يعني. گرفت رو وجودم ترس دفعهيک و افتادن کار به مغزم خاکستري هايسلول
 :رسيد گوش به دختر منفور صداي

 .بزنيم حرف باهم بايد -
 همين به. بيام نظربه محکم داشتم سعي بود، چسبيده تنم به مشکيم مانتوي و بودم کرده عرق ترس از که حالي در

 :غريدم و کردم نگاهش خشم با خاطر
 .ندارم شارالتانت پسردوست اون و تو با حرفي من -

 .شد رها آزاد فضاي در م،آسوده نفس و نشد سبز جلوم دوباره خوشبختانه. گذشتم کنارش از و کردم کج رو راهم
 :شد ميخکوب روپياده طوسي فرش سنگ روي پاهام سر، پشت از صداش شنيدن با
 !نيست پسرمدوست اون -

 کرد؟مي وانمود ايديگه جور روز اون چرا پس نيستن، دوست باهم اگر. بيشتر حيرتم و شد قطع نفسم
 :شنيدم سر پشت از رو دختر سوزناک آه صداي

 !جسممه و روح ارباب اون -
 !دينگ!دينگ!دينگ دراومد، صدا به مغزم ناقوس
 شک. بود کرده ذخيره گوشيم توي اون با رو خودش يشماره بهنام، که لقبي همون دقيقاً! روح و جسم ارباب

 .بود همين نداشتم
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 درگير وقت چند اين قدراين. شدم مخاطبينم ليست وارد درنگبي و کردم خارج ايمقهوه کيف از زدههول رو گوشيم
 حرکت. کشيدم پايين به و کردم لمس رو ليست اضطراب با. کنم حذف رو بهنام يشماره نکردم فرصت که بودم

 لب زير. افتاد تکاپو به بهنام رند يشماره روي اسم ديدن با قلبم. شد متوقف گوشي صفحه روي شستم انگشت
 :کردم زمزمه

 !مهال روح و جسم ارباب -
*** 

 دليلش و بودم کالفه. بود قاشق با رنگ طاليي فنجون داخل يقهوه زدن هَم مشغول اي،کننده کسل آرامش با
 مهم من براي بهنام اصالً مگه! اومدم باهاش و شدم هاشحرف خام چرا بودم؛ عصباني خودم از. نبود مشخص برام
 بزنم؟ حرف دختر اين با بهش، راجع بخوام حاال که بود
 فضا در ماليمي موزيک صداي. زدممي کافه کفِ ايقهوه کرم موزاييک روي مدام رو چپم پاي کف حوصلگيبي از

 چشم صورتش به و گرفتم فنجون دور به دستش شدن باز و پيچش از رو نگاهم حوصلگيبي با. انداختمي طنين
 از که بدي يزمينهپيش خاطر به من ولي اومد؛مي نظر به مظلوم شديداً شچهره عادي، شرايط در و االن. دوختم

 زيرلب و زدم پوزخند شچهره ديدن با. کنم درک رو صورتش در گرفته شکل آرامش تونستمنمي داشتم، رفتارش
 :گفتم

 !چيتا -
 حرکت روز اون مثل که نداشت وجود تضميني وگرنه نشنيد، چيزي و نبود من به حواسش دختر خوشبختانه

 ششده شيرين يقهوه از آرومي به بود، معطوف زرشکي روميزي به نگاهش که زمانهم! نده نشون باريخشونت
 .نوشيدمي

 از قبل هميشه کنم،نمي آرايش داشتم ادعا که مني حتي. نداشت صورتش در آرايشي گونههيچ روز، اون برخالف
 هم رو آرايش مختصر همين حتي امروز، دختر اين ولي کردم؛مي استفاده صورت کِرِم کمي و رژلب از اومدن، بيرون

 .نداشت
. کردمي توجه جلب چيزي هر از بيش آبيش هايچشم! خوشگله واقعاً بگم بايد باشم، روراست خودم با بخوام اگر

 ازش کوچيکش، هايلب آخر در و تراشخوش و قلمي بيني دار،تاب و بلند هايمُژه مشکي، مرتب و کماني ابروهاي
 .بود ساخته زيبايي يالهه يه

 :آوردم زبون به آروم رو حافظ غزل از مصرعي ناخودآگاه
 !دهاني تنگ بدين غنچه نبود هرگز -
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 نبخشَدِت خدا. کشيدم دل ته از آهي و افتادم تدريسم شيرين روزهاي و موسسه ياد به مصرع، يه همين خوندن با
 کردي؟ جدا دلخواهم شغل از رو من چرا! بهنام

 خوريد؟نمي رو تونقهوه: دريد رو افکارم يپرده دختر، صداي
 شرميبي با که کذايي روز اون به نه. بود عجيبي دختر. شدم خيره رنگشخوش هايچشم به و کشيدم عميقي نفس

 .بود گرفته خودش به جمع شناسه افعالش، و کردمي برخورد مودب که االن به نه و کرد خطابم
 ورزيدن حسد و خوردن قهوه براي فقط جام؟اين چرا واقعاً که کردم فکر و شدم هاشچشم درياي غرق لحظه چند

 !بهنامه؟ يوزپلنگ يا چيتا قضا از که روم،روبه دختر پريچهرِ يقيافه به
 :گفتم طلبکارانه دختر، منتظر نگاه مقابل در و دادم تکيه چوبي صندلي پشتي به و کشيدم درهم رو هاماخم ناخواسته

 بوده؟ چي اومدن کافه براي اصرارت فهممنمي هنوزم -
 :گفتم وارطعنه و کردم اشاره مقهوه ينخورده دست فنجون به دستم با
 اومديم؟ خوردن قهوه براي نکنه -

 و کشيدم پوفي تواَم، کالفگي و عصبانيت از. انداخت پايين به سر و کرد جدا صورتم از رو درياييش نگاه مغموم
 :گفتم بهش خطاب

 ...خانمِ ببين -
 .بود دارخنده هم فکرش حتي! پلنگه؟ خانم چيتا؟ کنم؟ صداش چي موندم لحظه چند

 :گفت آرومي به و کشيد دستي رنگش ايسرمه شال زير از ششده مش موهاي داخل هدفبي. آورد باال رو سرش
 .هستم شادي -

 !کرد؟مي صداش «چيتا» بهنام، چرا پس شادي؟. موند باز تعجب از لحظه چند تا دهانم
 :گفتم کردم قفل مسينه روي رو هامدست که حالي در و کنم رفتار مسلط کردم سعي

 بزنيد؟ حرف باهام داشتيد اصرار چرا! خانم شادي خب -
 .پيشه روز چند ياغي دختر همون که انگار نه انگار و کردممي خطابش مودبانه هم من وار،اتوماتيک

. گذروندم نظر از رو تيپش فاصله، همون در. بست رو هاشچشم لحظه چند براي و کشيد عميقي نفس شادي
 آبي جين شلوار که بود يادم ولي نداشتم، بهشون ديدي و بود ميز زير پاهاش. ايسرمه شال و خردلي زرد مانتوي

 پاشنه سانتي دوسه حداقل بود، کرده ايجاد کافه تا خيابون از که تقي تق با مطمئنا هم هاشکفش. داشت پا به نفتي
 و چهرهخوش العادهفوق دختر يه کجا؟ روپري اين و کجا من. شد آوار دلم روي عظيمي غم انگار يهو. داشت
 .کنم حس بهش رو کافه درون پسران يخيره نگاه تونستممي هم االن همين که تيپ،خوش
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 مانتوي و شلوار يشمي،-سفيد استار آل کتوني هايکفش. انداختم خودم به نگاهي حسرت با و افتاد پايين سرم
 .بود گرفته قاب رو معموليم کامال صورتِ که مشکي يمقنعه درنهايت و ايپارچه و رنگ مشکي

 .بگيرم باال رو سرم و بشم جدا حسرت دنياي از شدم مجبور شادي، صداي شنيدن با
 .شدم بود سالش بيست موقع اون که بزرگم برادر خواب اتاق وارد حواسيبي و زدن در بدون بود، سالم نُه که وقتي-

 :داد ادامه و زد گره خالي فنجون کنار ميز روي رو هاشدست
 !بد خيلي ديد،مي بد فيلم يه کامپيوترش توي داشت برادرم -

 :گفتم آرامش با و فهميدم رو منظورش. کرد سکوت و گزيد رو لبش
 خب؟ -

 :داد ادامه و کشيد آهي
 و فيلمي همچين از صحنه يه حتي ديدن سالگي، نُه سن توي. نشد من اومدن متوجه که بود فيلم غرق قدراون -

. بودم خيره مانيتور يصفحه به مبهوت و مات لحظه چند تا. کرد وارد بهم زيادي شوک خفيف، هايناله و آه شنيدن
 ...و برهنه و بالغ آدم تا دو

 نگاهش. لرزيدمي کمي ميز روي شخورده گره هايدست. کرد رها فضا در آه با رو نفسش و کرد قطع رو حرفش
 .دوخت مچونه به و گرفت نگاهم از رو
 کنه؟مي تعريف برام رو خصوصيش زندگي و گذشته داره چي براي شادي دونستمنمي. افتاد تپش به قلبم استرس از
 داره؟ بهنام به ربطي چه هاحرف اين آخر و
 شد، تموم که فيلم. ايستادم بود، نشسته صندلي روي که برادرم پشت حرکتبي ساعت، يک نزديک شب اون -

 براي بدم؛ لُوش من که ترسيده فهميدم کامالً. فهميد رو من حضور موقع اون تازه و شد بلند صندلي روي از برادرم
 از هم با و بيام اتاقش به شب دوسه که گرفت قول ازم باالخره و کنه منحرف رو ذهنم حرفاش با کرد سعي همين

 .بگم بابا مامان به رو موضوع بود، بد اگه بعد و ببينيم فيلما جوراين
 :گفت رفته تحليل پيش از بيش صدايي با و گزيد رو لبش دوباره

 ...و هميشگي عادت به شد تبديل شب، دوسه -
 :گفت بيچارگي و غم با و بست درد با رو لرزونش و مرطوب دريايي هايچشم. کرد قطع رو حرفش دوباره

 !ساخت مازوخيسمي بيمار يه من از سال، چند از بعد -
 !گفت؟ چي. کردم نگاه صورتيش هايلب به گيج لحظه چند تا

 .کرد وارد بهم رو شوک دومين شادي، که بودم درنيومده بهت از هنوز
 .بودم شده معروف چيتا به دوستام بين دوميداني، مسابقات توي باالم سرعت خاطر به -
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 :گفت حرفش يادامه در و داد قورت سختي به رو دهانش آب
 ...داشتم که هاييارباب تمام بين از و هاسال اين تمام تو -

 .کرد باز رو مرطوبش دريايي هايچشم و گزيد لب
 !شدم بهنام عاشق -

 جون براش روزي که بهنامي! بود بهنام عاشق! جسم و روح اربابِ! هاارباب. شد خالي بارهيک به ذهنم و قطع نفسم
 ...بهنام يعني...يعني! نميشه باورم خدايا. دادم مي

 ايخفه صداي با و گرفتم هوا از دمي سختي به. بود افتاده راه کمرم يتيره روي سردي عرق و سوختمي گلوم
 :گفتم

 داره؟ ساديسمي گرايشات بهنام يعني -
 هايصحنه. شد قطع هم داشتم که هوايي ذره يه همون شادي، تاييد با. داد تکون رو سرش آرومي به شادي

 که ناچيزي محبت و مونآشنايي ادبيات، يدانشکده پولدار و مغرور پسر. پيچيد ذهنم در گردبادي مثل مختلف
 به و شدم هاشحرف خام که شبي نوشتم،مي براش احمقانه افکاري با که درسي جزوات کرد،مي نثارم بهنام

 و مغرضانه هايحرف رفت، زادگاهم در من از که آبرويي و نداد رخ سربزنگاه که اتفاقي رفتم، شخونه به همراهش
 ...و زادگاهم شهر از مهاجرت مهناز، مندگاليه نگاه و مامان هايگريه مردم، دارنيش

 کنم؟ باور طورچه! خدايا! خدايا! خدايا. گرفتم دستانم در رو سرم کالفه
 صورتش روي هاياشک به و کردم باز اکراه با رو هامچشم. کردمي اذيت رو گوشم شادي کردن فين فين صداي

 طرف به و کشيد بيرون ميز روي رنگ طاليي و فانتزي يبسته از رو داريطرح کاغذي دستمال. کردم نگاه
 رو گرفتهنم دستمال شادي. شد منقبض و مرطوب شادي، چشمان يعصاره با کاغذي دستمال بافتِ. برد صورتش

 حرص با فشرد،مي مشتش داخل رو بستهزبون دستمال که حالي در و کرد مچاله لرزونش هايانگشت اليالبه
 :گفت

 .فهمهنمي منو بهنام، ولي -
 کليد هايدندون بين از. ترسيدم زد،مي موج نگاهش داخل که نفرتي از. شد خيره هامچشم به و آورد باال رو سرش

 :گفت ششده
 !رو تو آوردن دست به عطش داره؛ عطش اون چون -

 خاطرم از لحظه يه براي حتي بهنام، مرموز و نافذ هايچشم. شد منجمد هامرگ در خون و ايستاد حرکت از قلبم
 که بود آورده سرم به زيادي بالهاي امروز به تا بهنام. نبود ممکن برام شادي حرف کردن هضم. شدنمي محو
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 کهاين ولي بره؛مي لذت ديگران آزار و تحقير از بهنام که کردممي حس هميشه. شد ختم کردنم معتاد به آخريش
 !غيرممکنه نه باشه، داشته من سمت به کششي

 ساده قدرچه. سوخت شادي حال به دلم. کردم سرخوردگي و حقارت احساس کارهاش، و بهنام نيت آوردن ياد به با
 .منه وجود خاطر به بهنام، عياش و فاسد ذات کردمي فکر که بود

 :گفتم مغموم و کشيدم آهي
 .ببره رو آبروم دوباره خواد مي...خوادمي و متنفره ازم شده محروم ارث از کهاين خاطر به فقط اون! کنيمي اشتباه -

. کرد پريدن به شروع چپش پلک و شد عصبي تيک دچار. زد کنار رو هاشاشک ششده مشت دست با شادي
 پوزخند گذشته؟ لعبتي چنين عشق از طورچه بهنام! رسيدمي نظر به جذاب هم عصبي تيک با ولي بود؛ عجيب

 .کرد دوچندان رو صورتش زيبايي که زد صداداري
 ميشه؟ نامش به پدرش از بعد و اصليشه دارايسهام از يکي که ايکارخونه از بيشتر ارث ارث؟-

 !گفته دروغ بهم! لعنتي. شد مشت زانوم روي ميز زير دستم و بستم عصبانيت با رو هامچشم
 و پريده رنگ به نگاهم. کردم باز وحشت با رو هامچشم و لرزيد بدنم تمام خشمگيني، و بلند صداي شنيدن با

 صدا منبع به معطوف شترسيده چشمان و بود چرخونده راست به رو سرش. افتاد شادي يکرده عرق هايشقيقه
 .کشيد سوت پيچيد، فضا در که بلندي صداي از دوباره گوشم. بود
 ! کني؟مي غلطي چه جااين گفتم بهت -
 و خونبار هاييچشم با بود، بهنام. کردم سکته ترس از فريادزن، فرد ديدن با و کردم دنبال رو شادي نگاه رد

 .هاششقيقه روي برآمده هايرگ
 و کشيد خودش طرف به رو شال دوطرف. بود کرده سرش زيبايي به که شادي ايسرمه شال به زد چنگ بهنام
 :غريد

 کردي؟مي غلطي چه داشتي -
 .زدمي لب مدام افتاده، بيرون آب از ماهي مثل و بود پريده شادي صورت رنگ
 بازوهاي به مدام و افتاد نفسنفس به. شد سفت گردنش دور به شال گره و کشيد بيشتر رو شادي حرير شال بهنام

 بهنام حال اين با بود، کرده ايجاد خراش بهنام بازوهاي روي هاشناخن رد. انداختمي چنگ بهنام ورزشکاري
 صورتش، سفيد رنگ و شدمي تردرشت لحظه هر شادي، خوشرنگ هايچشم. کشيدمي رو شالش دوطرف همچنان

 .بود شده متوقف بهنام، بازوهاي روي بلندش هايناخن حرکت و بود افتاده خسخس به. کبودتر لحظه هر
 جدا شادي از رو بهنام داشتن سعي مرد چندين. بود شده پا به زيادي صداي و سر. بود زده خشکم وحشت شدت از

 :رسيد گوش به دختري گوشخراش صداي. کنن
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 !کنهمي شخفه داره -
 و شوک شدت از که بود هامدست تنها. نداشتم کاري هيچ قدرت و بودم مونده حرکتبي صندلي روي مجسمه مثل

 خفه حال در رو بهنام که االن ولي باشه؛ داشته حقيقت شادي هايحرف شدنمي باورم. لرزيدمي زانوهام روي ترس
 .نبود ممکن عنوان هيچ به واقعيت انکار ديدم، کردنش
 زمين هايموزائيک روي رو خودش شادي جدايي، محض به. کنن جدا شادي از رو بهنام تونستن مردها باالخره
 از يکي. کردمي بيشتر رو وحشتم شديدش، هايسرفه صداي. شد پا و دست چهار سال، کم کودکان مثل و انداخت
 .کرد باز گردنش روي از رو شال گره و زد زانو شادي کنار دخترها

 داشت سعي مدام وحشي، ببر يه مثل بهنام ولي کنن؛ مهار و بکشن عقب به رو بهنام کردنمي سعي جوون مرد دو
 .کردمي شادي نثار رکيکي هايدشنام حال همون در. بره هجوم شادي طرف به

 شادي. بود شده سرخ شادي گردن دور. انداخت زمين روي رو شده باز شال کرد، کمک شادي به که دختري
 گردنش پشت سرخي تونستممي خوبي به و بود بسته سرش باالي مشکي يگيره با رو ششده مش و زيبا موهاي

 شادي به رسيدن براي هوار و داد با هم بهنام. کردمي سرفه پوزيشن همون در ميز، جلوي همچنان شادي. ببينم رو
 .کردمي تقال

 :گفت گونهالتماس و زاري با حال همون در و زد گريه زير يهو کنانسرفه شادي
 !کردم غلط! آقا کردم غلط -

. باشه افتاده التماس به شرايطي چنين در شادي شدنمي باورم. بشم ديوانگي دچار حيرت و ترس از بود مونده کم
 .کرد پشيموني ابراز قبل مثل ملتمسانه و چسبيد بهنام پاي به کنه مثل و کشيد جلو به زمين روي رو خودش شادي
 گرفتم غل*ب در رو ايمقهوه کيف. کنم فرار مهلکه از و بشم مسلط مشکننده روان و ضعيف اعصاب به کردم سعي

 .دويدم کافه خروجي در طرف به دوان دوان و زدم جست صندلي روي از سريع، حرکت يه در. فشردم مسينه به و
 يدستگيره به هامدست. نبود مانعم راه در کسي بود، گرفته شکل ما ميز جلوي که ايهمهمه خاطر به خوشبختانه

 آواز به در، باالي آويز و تزييني هايکريستال و شد باز در. کشيدم خودم طرف به قوا تمام با و خورد در رنگ طاليي
 .داد بيشتري قدرت فرار براي پاهام به بهنام، ترسناک فرياد آخر، يلحظه. دراومدن

 !مهال -
*** 
 حسام
 کمک با تونستم امروز باالخره کهطوري. بود شده بهتر کمي حالم و گذشتمي بيمارستان جريان از هفته پنج حدوداً
 .بشينم تلويزيون جلوي مبل روي نهايت در و برم راه کمي پارسا
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 پايين و باال کنترل با رو تلويزيون هايکانال ش،ديگه دست با و بود کرده حائل مشونه دور رو دستش پارسا
 حد از بيش فيلم داستان. شديم تلويزيوني فيلم ديدن مشغول هردو و کرد پيدا رو موردنظرش کانال عاقبت. کردمي

 اين که بشم تختي اسير و برگردم آورمخفقان اتاق به دوباره فيلم، بودن آبکي خاطربه خواستمنمي ولي بود؛ مسخره
 .بود کرده مزدهغم و افسرده کلي به درش، کردن استراحت مدت
 داشت وجود ابهام هزاران سرش توي. سوختمي حالش به دلم. نگفت چيزي ولي کشيد ايکالفه نفس هم پارسا

 هويت دنبال به گشتن از حرفي قبل، هفته چند مثل ترسيدمي طرفي از! برسه هاشجواب به طورچه دونستنمي که
 .بشه بد من حال دوباره و بزنه واقعيش
 تموم وقته خيلي فيلم فهميدم که بود موقع اون تازه. بشيم خارج خياالت از دومون هر که شد باعث تلفن، صداي

 .بوديم ذهنياتمون غرق پارسا و من و شده
 اپن نهايت در و نفره سه مبل پشت طرف به و شد بلند کنارم از احتياط با. کرد خاموش کنترل با رو تلويزيون پارسا

 :پيچيد فضا در پارسا صداي زمانهم و شد قطع تلفن زنگ آواي بعد کمي. رفت آشپرخونه
 .بفرماييد سالم، -

 و زد مبل پشت قدمي دست به گوشي. ديدممي ديسيال خاموش نمايشگر داخل از بيش و کم رو پارسا تصوير
 :گفت

 شما؟ هستم، خودم بله -
 :کشيد شچونه زير دست و ايستاد سرجاش

 .بپرسم پدرم از بديد اجازه. شناسمنمي -
 در و شد خم کمي. شد نزديک مبل به دست به گوشي و گرفت گوشي بلندگوي هايمنفذ روي رو شاشاره انگشت

 :گفت آورد گوشم کنار رو سرش که حالي
 شناسيد؟مي «صوفي عماد» شما! بابا -
 رو ليال و من خواستمي که کسي همون ليال، بزرگ برادر صوفي، عماد! رفت نفسم دفعهيک عماد، نام شنيدن با

 !بود خودش. بکشه روستا در عقدمون شب
 هايانسان نور،. گرفت شکل ذهنم در ناواضحي هايصحنه. بستم رو هامچشم درد از و کشيد تير سرم ناگهان

 ...آشنا مرد سفيدپوش،
 رو کابوسش هرشب که مبهمي يصحنه هفته، پنج از بعد باالخره. افتاد لرزه به بدنم و شد باز دفعهيک هامچشم

 آخر در سفيدپوش، و رهپيما زنان و مردان پايان،بي نور سمت به طوالني تونل. شد واضح خودآگاهم در ديدم،مي
 .شدمي کشيده نور منبع سمت به زمين روي اسيري مثل و کردمي خودداري نور سمت به رفتن از که عمادي
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 هامانگشت اليالبه مبل طوسي روکش ست؟زنده عماد. شد مشت الجونم هايدست و کشيد تير مسينه يقفسه
 . شد مچاله
 سال،25 از بعد عماد تر،مهم اون از و داشتن؟ همبه ارتباطي چه عماد، و طوالني تونل اون. شد دچار گيجي به ذهنم

 !من خداي! واي خواد؟مي چي کنه؟ پيدا رو من تلفن تونسته طورچه
 و شده کم موجود هواي کردممي حس. گرفتن فاصله هم از خشکم هايلب و نشست بدنم روي سردي عرق
 گوشه از اشکي و بستم مسينه يقفسه در پيچيده درد شدت از رو هامچشم. ندارن هوا شکار براي تواني هامريه

 .شد سرازير مگونه روي چشمم
 من! بگذر من از کنممي التماست! بکش من دادن عذاب از دست. ندارم رو ديگه مصيبت يه طاقت ديگه! خدايا
 ...ندارم عذاب همه اين تحمل براي تواني ديگه
 :شنيدم رو پارسا نگران صداي و لرزيد شدت به بدنم

 خوبيد؟ بابا؟ بابا؟ -
 دستپاچه پارسا. شد جاري مگونه روي ايديگه اشک قطره و ديدم صورتم مقابل رو رنگشعسلي نگران هايچشم
 کوسن. بکشم دراز نفره سه مبل روي تا کرد کمک و حلقه مشونه دور رو دستش! کنه چکار دونستنمي و بود شده
 زانو مبل کنار آب ليوان يه و قرص ورق چند با بعد کمي. رفت آشپزخانه طرف به فوراً و داد قرار سرم زير رو مبل

 رو سرم و آورد گردنم زير رو چپش دست. کرد جدا آلومينيومي ورق از رو رنگ آبي هايقرص از يکي عجله با. زد
. داد قرار درونش رو قرص و کرد باز سختي به رو مشده چفت فک شديگه دست با. کرد مايل باال طرف به کمي
 .کرد نوازش رو متشنه وجود آب، سردي بعد کمي و پيچيد فکم در عجيبي درد

 روي عرق درشت هايدونه. کرد پيدا وضوح نگاهم در اطراف، مات تصوير و شد منظم ثانيه چند از بعد هامنفس
 گوش به وقفهبي هايزدن در صداي. کردمي زمزمه خودش با چيزي لب زير و بود نشسته پارسا هايشقيقه

 شد حاضر سرم باالي ناصر که نگذشت ايدقيقه. دويد خونه ورودي در سمت به و شد بلند عجله با پارسا. رسيدمي
 شنيده خوبي به هم مسلح گوش بدون حتي دارمخش هاينفس. کرد کردنم معاينه به شروع پزشکيش گوشي با و

. نداشت منطقي هم شريخته هم به و مضطرب ظاهر. کردمنمي درک رو ناصر عسلي هايچشم نگراني. شدمي
 کنه؟ خبردارش و بزنه زنگ ناصر به کرد وقت کي پارسا اصالً
 پارسا به خطاب داد،مي حرکت کتفم وسط رو پزشکي گوشي که حالي در و زد باال رو آبيم پيراهن هايلبه ناصر

 :پرسيد
 شد؟ بد حالش چرا -

 :گفت سردرگمي با و زد روشنش و کوتاه موهاي درون چنگي کالفه پارسا
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 بد حالش يهو گفتم، بابا به که همين. ببينه رو بابا بياد خوادمي و صوفيه فاميلش گفت زد زنگ يکي دونم،نمي -
 .شد

 سمت به رو سرش ناصر. موند ثابت داغم کمر روي پزشکي گوشي ديافراگم سردي و ايستاد حرکتبي ناصر دست
 هايچشم. بود زده زانو زمين روي مبل، پايين کنارش در که کردمي نگاه پارسايي به بهت با و بود چرخونده راست

 :پرسيد و داد فرو رو دهانش آب سختي به. بود پريده صورتش از رنگ و زدمي دو دو عسليش
 صوفي؟ -

 :گفت حوصلگيبي با بود، نشده ناصر يچهره حالت تغيير متوجه اصالً گويا که پارسا
 .کرده فوت پيش نيم و ماه يه حدوداً پدرش و صوفيه عماد نام به فردي پسر گفت! آره -
 عماد. رسيد خودش حالت تريندرشت به فروغمبي هايچشم و رفت يادم از کشيدن نفس پارسا، حرف شنيدن با

 هايصحنه. رفتم پيش مرگ پاي تا و کردم سکته بار دومين براي من که زماني دقيقاً پيش؛ نيم و ماه يه! بود مُرده
 .شدمي کشيده نور سمت به اجبار به که عمادي. کرد علم قد چشمانم روي پيش دوباره م،شبانه هايکابوس
 . لرزيدمي فکش و بود زده حلقه چشمانش درون اشک از ايهاله. خورد گره ناصر چشمان لرزان عسلي در نگاهم
 :داد تکونش و نشست ششونه روي پارسا دست

 عمو؟ -
 :گفت نلرزه داشت سعي که صدايي با و گرفت من عاجز و پريشون نگاه از چشم. شد خارج اوهام از و لرزيد بدنش

 بگيري؟ رو نويسممي که دارويي قلم چند داروخانه بري تونيمي! پارساجان -
 :پرسيد و داد تکون سري اکراه با و انداخت بهم نگراني نگاه پارسا

 نداره؟ نسخه به نياز -
 کامل و چرخوند رو بدنم آروم و کشيد پايين رو پيراهنم يپارچه و برداشت کمرم روي از رو گوشي ديافراگم ناصر

 :گفت خاست،برمي جا از که حالي در. خوابوند پشت به
 .بيار رو حسام يبيمه دفترچه برو چرا؛ -

 دفترچه داخل رو چيزي ايستاده، حالت همون در ناصر. کرد اطاعت رو ناصر فرمان دقيقه، چند عرض در پارسا
 :گفت و گرفت پارسا سمت به رو دفترچه. کرد امضا و نوشت

 .داروخونه برو بعد بزنه، مهر نسخه پاي بگو يلدا به و ما يخونه دم برو اول -
 :گفت پرعطوفت و نشوند پيشونيم روي عميقي يــــوسه بـ. اومد مبل طرف به و داد تکون سري پارسا

 !بابا گردمبرمي االن -
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 ميز پايين ناصر پزشکي گوشي. شد مايل صدا منبع سمت به پارسا و من نگاه و شد پرت زمين روي چيزي
 پارسا. زد برق چشمانم رفت،مي رژه تلويزيون جلوي خشمگين که ناصري ديدن از بعد؛ کمي و بود افتاده ديسيال
 به خوشحالي شدت از قلبم. زد صورتم به بخشيآرامش لبخند و برگردوند سمتم به رو صورتش ناصر، به توجهبي

 .دادم جواب رو پارسا لبخند و افتاد تکاپو
 .شد خارج خونه از داشت، تن به که خاکستري ورزشي شلوار و شرتتي همون با دست، به دفترچه پارسا

 چشمم. کرد سقوط کف شکالتي هايپارکت روي و شد رها ناصر دست از خودکار در، شدن بسته صداي با همزمان
 لبم روي محوي پوزخند. کردمي حرکت و خوردمي قِل زمين روي که بود رنگ مشکي شيک و اداري خودکار به

. بود کرده تقديم ناصر به پزشک روز کادوي عنوان به پارسا پيش، سال پنج که بود خودکاري همون. نشست
. کردمي استفاده نوشتن براي جوهرش از ندرت به و دادمي قرار پيراهنش راست جيب تو هميشه ناصر که خودکاري

 ناصر و کنهمي حمل خودش با مدام رو استفادهبي خودکار يه چرا که بودم کرده مسخره رو ناصر خودم بار چند حتي
 .زدمي تلخي لبخند هميشه جواب، در
 شده افشا من نظر در ناصر، ناگفته رموز از خيلي مثل هم خودکار راز بود، رفته کنار ابهام هايپرده که حاال حاال، و

 .بود
 اتاق يبسته درِ سمت به و چرخيدمي که خودکاري از حواسم. کرد جلب رو توجهم چيزي سقوط مهيب صداي
 .شد پرت رفت،مي پارسا خواب

 روي بودم، کشيده دراز روش که مبلي جلوي درست ناصر. افتاد آوارشده جسم روي و چرخيد کمي چشمانم کره
 سالن فضاي در ش،مردونه يگريه صداي و لرزيدمي خفيف بدنش. افتاده هايشونه با و زيرسربه بود؛ زده زانو زمين

 .کشيدمي منقطع هاينفس گريه، با همزمان و بود گذاشته زمين روي رو هاشدست کف. پيچيدمي پذيرايي کوچک
 از بعد بار، اين و بود چرخيده زندگي زمين انگار. نيومد رحم به دلم ايذره حتي صحنه، اين ديدن با که مني من، و

 .ناصر نصيب خفقان و تاريکي و شدمي من نصيب خورشيد گرماي سال،25 گذشت
. کردمي پيدا جال هاشاشک از من يسوخته قلب و ريختمي اشک. ريختمي اشک پرصدا همچنان ناصر
 من؟ ديدن براي عماد پسر درخواست يا عماد مرگ! شده حالش شدن منقلب باعث چيز چه دونستمنمي

 نوازش رو امسينه قفسه که دردي از فارغ و کنم دقت بيشتر کردم سعي. آزُردمي رو گوشم ناصر پچ پچ صداي
 .بدم گوش ناصر ناواضح هايحرف به کرد،مي

 نگاهش! کجاست دونستنمي و نبود دنيا اين در اصالً گويا. ريختمي اشک نشسته وضعيت همون در ناصر
 :کردمي زمزمه و بود روش پيش هايپارکت معطوف

 ...گفت...فهمهمي حسام روز يه باالخره گفت...گفت ليال...ليال -
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 آويخته قلبم روي سنگيني يوزنه. خورد سُر مگونه روي هامچشم گوشه از اشکي قطره و بستم درد با رو چشمانم
 زهرآلودي خنجر تکرار، هربار با و کرد تکرار رو حرفش دوباره و دوباره ناصر. بود افتاده دوران به سرم و بود شده
 .دريدمي رو مسينه
 در ولي باورکنم؛ خواستنمي دلم. کرد بيشتر رو ناآرومم قلب ضربان و بست نقش خاطرم در ليال معصومِ يچهره
 ...داشت خبر حقيقت از ها،سال اين تمام ليال. بود درست بودم زده که حدسي تاسف، و نااميدي کمال
*** 

 قبل سال22
 ناصر

 ديوار توي رو مُشتم عصبانيت با. رفتمي رژه اعصابم روي ديواري، مشکي و چهارگوش ساعت تاک تيک صداي
 :غريدم مشده کليد هايدندون ميون از و کوبيدم

 !جونت به بندازم رو حسام نکن کاري -
 خودش به کمکم. شد خيره بود اومده فرود ديوار روي سرش، کنار دقيقاً که مشتم به مبهوت و مات لحظه چند ليال
 :گفت طلبکارانه و گرفت کمرش به رو هاشدست. کرد وارد ضربه مسينه به قدرتش تمام با و اومد

 !کنيمي غلط تو ثانيا! خوابه پارسا پايين، بيار رو صدات اوالً -
 دست. گفت انزجار و تنفر نهايت در رو «کنيمي غلط».درآورد رو حرصم که بود محکم و کوبنده قدري به صداش

 :کردم نگاه رنگش ميشي هايچشم درون خشم با و گذاشتم ديوار روي سرش يديگه طرف رو مديگه
 !کردي پاره افسار خانم؟ ليال شده چي -

 :گفتم قبل از ترحرصي و ساييدم هم روي رو هامدندون
 !زنيمي مردگي موش به رو خودت خوب که حسام جلوي -

 :گفتم و کردم اشاره خواب اتاق باز درِ به سر با و شدم خيره بهش خونبار نگاه با و کشيدم عميقي نيمه نفس
 !من! منه پسر گرفتي، معرکه خوابيدنش واسه که ايزادهحروم اون! بفهم -

 با ليال هايچشم. بودم انفجار حال در عصبانيت از و زدمي تندي به هامشقيقه روي نبض. زدم فرياد رو «من» لغت
 :خراشيد رو هامگوش نباشه، بلند داشت سعي که خشمگينش صداي و شد کشيده آتش به حرفم، شنيدن

 !من پسرِ منه؛ پسرِ فقط پارسا! آبادت و جد هفت و تويي زادهحروم! کن گم جااين از رو گورت -
 ليال. برداشتم جلو به قدمي بالفاصله. کوبيدم ديوار به ترمحکم و برداشتم ديوار روي از رو مشده مشت دست
 دگرگون رو حالم و سوزوندمي رو گردنم پوست ش،ترسيده هاينفس هُرمِ و بود چسبيده ديوار به کامالً زده،شوک

 رو هامچشم. شد کشيده صليب به زمانهم من قلب و کرد سقوط زيباش هايچشم گوشه از اشکي قطره. کردمي
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 که زماني حتي! سال سه گذشت از بعد حتي! خواستمشمي هم هنوز من! لعنتي. فشردم هم روي رو فکم و بستم
 .بود متنفر ازم که زماني حتي. بود حسام زن قانوناً و شرعاً

 :دريد رو افکارم يپرده لرزونش صداي
 !بردار سرم از دست -

. بشه خارج ديوار و من بازوان بين حصار از داشت سعي که شد معطوف ليال به توجهم کردم، باز که رو هامچشم
 و کردمي خودنمايي سفيدش گردن روي عرق، درشت هايدونه. بود ريخته دورش بلندش نيمه و مشکي موهاي
 بودم ساخته بازوانم با که قفسي ابعاد و زدم ترسش به لبخندي. ترسيده حسابي دادمي نشون شپريده رنگ صورت

 گره من يخبيثانه نگاه در ش،زدهوحشت و مرطوب هايچشم و شد قطع ايثانيه براي ليال نفس. کردم ترتنگ رو،
 :کردم زمزمه گوشش کنار خشکم، هايلب ميون از و کردم خم بيشتر رو سرم. لرزيد وضوح به نحيفش بدن. خورد

 !ليال نداري فراري راه ديگه -
 حس از سرشار و شنيدممي رو قلبش وارديوانه تپش صداي. زدمي نفس نفس ترس از و لرزيدمي قبل از بيشتر ليال

 .شدممي خواستن
. بود شده اسير دستانم در کوچيک، گنجشک يه مثل باالخره فرار، سال سه از بعد ليال. داشتم خوبي خيلي احساس
 از يکي تونستنمي ليال ديگه. نداشت وجود ليال و من بودن تنها براي مانعي ديگه سال، سه اين برخالف
 هايبهانه و دروغ کلي با کهاين يا. کنه خطايي ناصر مبادا تا بکشونه جااين مختلف، هايبهانه به رو هاهمسايه

 ...يا کنه ترغيب اومدن خونه به رو حسام نمايي،مظلوم و غيرِمنطقي
 رو کاري آمادگي عنوان هيچ به ليال که اومدم جااين به حسام امانتي کليد با ناگهاني، و غيرمنتظره قدري به امروز

 :ناليد داريرعشه و گرفته صداي با و کشيد کنار کمي رو گردنش ليال! بود من روزِ امروز. نداشت
 !حيوون عقب گمشو -
 و کشيد جيغ دوباره ليال. کوبيدم ديوار روي سرش، کنار محکم رو مشتم و کردم ايقروچه دندان حرفش، شنيدن با
 :ناليد زاري با و افتاده التماس به. زد گريه زير بيشتري شدت با
 !کن ولم خدا رو تو! خدا رو تو...ناصر -

 بدن لمس صدا، يک وجودم تمام. بود کرده ايجاد ناپذيريوصف ت*لذ من، وجود آتش و تنش سرماي بين تضاد
 .کردمي ورشعله درونم رو خواستن آتش پيش، از بيش هاشالتماس و کردمي طلب رو بلورينش

 :نازگفتم با و م*يد*س*بو رو شيقه باالي درست 
 هوم؟ عزيزم؟ ريزيمي اشک چرا -
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 کاشتم موهاش روي ايــــوسه بـ. گذاشتم مسينه روي رو ليال سر اجبار به و برداشتم ديوار روي از رو چپم دست
 باريکش کمر دور و برداشتم پهلوش روي از رو راستم دست حال درهمون. کردم حس رو مشکيش گيسوان عطر و

 .زدم گره
 حتي. نداشت مرزي و حد که بود زياد کِشِش اين قدري به! بس و بود ليال خواستم،مي که چيزي تنها لحظه، اين در

 !بودم شده بدبختيش باعث خودم که حسامي متنفرم؛ هم حسام از ليال، از مساله سه دوري خاطر به کردممي حس
 بلندينيمه صداي با و تواَم عصبانيت و حسرت با بودم، گرفته ش*غو*آ در رو ليال لرزون جسم که طورهمون
 :گفتم

 ها؟ ليال؟ زنيمي پسم چرا -
 اين و کردنمي تقال رهايي براي ديگه ليال. بود شده خيس ليال هاياشک از ايم،سرمه-سفيد يچهارخونه پيراهن

 !بود دلتنگ من اندازه به هم ليال يعني
 هقهق و ريختمي اشک زير به سر ليال. فرستادم گوشش پشت رو شبش رنگ و پريشون موهاي هامانگشت با

 رو بدنش کل و بگيرمش بازوهام بين ابد تا خواستمي دلم. گرفت مظلوميت و زيبايي همه اين براي قلبم. کردمي
 .کنم نوازش و باران ــــوسه بـ

 به ديگه. کردمنمي حماقتي چنين ديگه وقتاون. قبل سال سه به درست برگرده، عقب به زمان خواستمي دلم
 جلو رو حسام کارهام، از فرار براي ديگه. ريختمنمي نقشه عماد با ديگه. دادمنمي دست از رو ليال ترسم خاطر
 ...ديگه. نداختمنمي

 پيش سال سه تونستمنمي رقمه هيچ من! تونستمنمي! نه. بستم لحظه چند براي رو هامچشم و کشيدم عميقي آه
 به رسيدن براي بودم مجبور من. موندنمي برام ايديگه چاره کنم،مي نگاه موضوع به که نظر هر از. برسم ليال به

 در من خون که پسري به نسبت عطوفت و ليال به معالقه حسام، با رفاقت مثل بذارم؛ چيزها خيلي روي پا اهدافم،
 .داشت جريان هاشرگ

 جنون سمت به خواستن، اين و خواستمشمي رو ليال من. کردم لعنت رو خودم و زدم چنگ موهام داخل کالفه
 .کردمي هدايتم

 پر بدنم از دنيا احساس تمام اومد، باال که ليال سر. رفت فرو درهم هاماخم فهميدنش، با که رفت عقب قدمي نيم
 .باروني گوي دو غرق و شد چشم وجودم همه و کشيد

 نوازش رو شگونه انگشتانم پشت با و آوردم باال رو راستم دست بودم، گرفته رو کمرش چپم دست با که همچنان
 تير من پرتالطم قلب همزمان و شدمي رها چشمانش از اشک درشت قطره دو زد،مي پلک که بار هر. کردم

 !ببندم رو چشمانم شرمساري با شد باعث که داشت، وجود چشمانش مرواريد در چيزي چه دونستمنمي. کشيدمي
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 به پيش سال سه. حسام رفاقت به هم و ليال عشق به هم بودم، زده خنجر پشت از من. بود روشن روز مثل واقعيت
 بدي فريب جوري رو ليال غيرتبي برادر تونستي که مرحبا! ناصرخان مرحبا که بود کوک کِيفم و نازيدممي خودم

 .بده رضايت خواهرش شدن بدبخت به که
 !کردي ـيانـت خــ اعتمادش به تمام نامردي با و زدي دور رو حسام که مرحبا
 ...که مرحبا

. چرخوندم خواب اتاق طرف به و چپ سمت رو سرم و کردم باز رو چشمانم بلندي، زاري و گريه صداي شنيدن با
 پام ساق ناحيه در رو عميقي درد باشم، داشته دادن نشون واکنش فرصت کهاين از قبل و کردمي گريه پرصدا پارسا
 صداي. بستم درد از رو هامچشم و شد خميده کمرم. شد باز ليال بدن دور از واراتوماتيک هامدست. کردم حس
 ساق يماهيچه خميده، حالت همون در. رسيد گوشم به پذيرايي، لقِ هايموزاييک روي ليال يسراسيمه هايقدم
 لياليي به و شد باز خود خودبه هامچشم ليال، يادآوري با. دادم سر بلندي يناله زمانهم و دادم ماساژ رو چپم پاي
 با و برداشتم خيز طرفش به لنگان لنگان پام، درد وجود با. بود اتاق سمت به دويدن حال در که کردم نگاه

 :کشيدم فرياد عصبانيت
 !ليال وايسا -

 بالفاصله و شد بسته روم به مهيبي صداي با در رسيدم، اتاق سفيد در وجبي يه به که زماني و کشيد جيغي ليال
 :غريدم لب زير خشم با و اومد فرود در روي مخورده گره مشت. شنيدم رو قفل درون کليد چرخيدن صداي

 !لعنتي -
 يزده زنگ يدستگيره بار چند. زدنمي زار همزمان پسر و مادر و بود شده ادغام باهم پارسا، و ليال يگريه صداي

 :کشيدم فرياد و کردم پايين و باال فشار با رو در
 !رو لعنتي اين کن باز -

 :کشيد جيغ و شد حاکم آواي ليال، يگريه صداي بار اين
 !عوضي بردار سرم از دست -

 :زدم نعره درد از و کشيد تير دردناکم پاي
 !ليال کن باز رو کوفتي درِ اين ميگم -
 :شد بلند فغانم و زدم ضربه در روي مشت دو هر با
 !نَشکَستَمِش خودم تا کن باز -

 :داد عصبيش حال عين در و داربغض صداي با رو فريادم پاسخ و کرد مديوانه شگريه صداي با باز ليال
 !کني بدبختم دوباره ذارمنمي ديگه! نداره امکان -
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 که روفرشي صندلِ نوک با دقيقاً! لعنتي. شد بيشتر پام ساق استخون درد همزمان و منقبض بدنم حرفش، شنيدن با
 پا به رو رنگي ايقهوه صندلِ همون. فرستادم لعنت خودم به و گفتم آخي. بود کوبيده پام ساقِ به داشت، پا به

 که بماند. نگذاره خونه يآلوده زمين روي رو پاهاش تا بودم خريده براش وخودم بود چوبي شپاشنه که داشت
 .بودم داده کادو بهش حسام، طرف از ايهديه عنوان به و زور به هم رو همون

 همبه بيشتر رو مشده مشت هايدست عصبي. شد تکرار اکووار ذهنم در ليال حرف و اومدم بيرون هاصندل فکر از
 :گفتم عصبانيت با و کردم وارد لگدي در يتنه روي سالمم پاي زانوي با حرص از. فشردم

 من؟ کردم؟ بدبختت من -
 :غريدم بلندتر و زدم وحشتناکي يقهقهه

 !غلم*ب توي اومدي زور به انگار که نزن حرف جوري! ليال -
 :کشيد فرياد هق هق با و زد آخر سيم به گويا دفعهيه ليال

 ! خواستم احمقم خود! آره -
 :گفت زاري و رفته تحليل صداي با بار اين و کرد مکث کمي

 .ميدم پس تاوان حماقتم بابت دارم ساله سه و خواستم خودم -
 واقعيت پُتکِ با کسي و دراومد صدا به ذهنم ناقوس. شد توان هرگونه از عاري بدنم و کشيد پر تنم از روح دفعهيه
 که بردم پي واقعيت اين به تازه سال، سه گذشت از بعد من و. بود ترتلخ زهري هر از که واقعيتي. کوبيد سرم بر

 .نيستم خودساخته بازي اين يبازنده هم من حتي. نيست هم ليال نيست، حسام داستان اين اصلي يبازنده
 .نداره باخت سرتاسر بازي اين در نقشي ترينکوچک که فردي. نفره يه فقط و فقط داستان اين يخورده شکست

 .ترهمعصوم و ترـناه گـبي هاشآدم و عالم همه از که فردي
 .والدينش حماقت بابت دادن تاوان به محکوم و ليال حماقت يثمره منه، حماقت يثمره که کسي
 .ليالست سکوت و من رحميبي قرباني که کسي
 .بسوزه ما خودخواهي آتش در بايد تمام، مظلوميت با که کسي

 :کرد چاک چاک رو قلبم ليال، غمگين و دارخش هايزمزمه. افتادم زمين روي و شد خم زانوهام
 .بشه اشکات فداي ليال! مامان گل باش آروم! پسرم آروم! هيس -

 مادرش، پرتنش بارداري خاطر به که پارسايي! پارسا بيچاره. کرد احاطه رو صورتم تمام هاماشک و شد مچاله قلبم
 و کسهمه از که پارسايي. نداشت تکلم قدرت هنوز کثيف، دنياي اين در زندگي چندماه و دوسال از بعد حتي
 .کردمي تابيبي و گريه بهار ابر مثل که بود وقت اون بمونه؛ دور ليال از دقيقه چند بود کافي و ترسيدمي چيزهمه
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 آروم پارسا يگريه صداي. شد جاري مگونه روي عجوالنه اشک يقطره. بستم چشم و گذاشتم در روي رو پيشونيم
 .خوندمي الاليي پربغض و وارزمزمه ليال. بود شده

 روي متري، شش کوچک اتاق يگوشه. بست نقش ممخيله در ليال تصوير. کرد عبور اتاق در سدِ از دلم چشمِ
 البالي رو دستش نوازش تونستممي حتي. بود شده مچاله خودش در ديوار بر تکيه و رنگ خاکي يکهنه تشک

 به ترس، و حسرت با و گذاشتمي ليال پردرد يسينه به سر هميشه که پارسايي. کنم تصور پارسا روشن موهاي
 .شدمي خيره حسام هايفحاشي و هااخم
 بر عالوه کردم سعي و دادم فشار در روي رو پيشونيم. کرد سقوط چشمانم از ايديگه اشک قطره و کشيد تير قلبم
 با رو ليال و پارسا شده، که هم بار يه براي بتونم و بگذرونم سفيدرنگ در مانع از هم رو متشنه جسم پريشونم، روح
 .بگيرم ش*غو*آ در هم
 پدرش که بگم و بشم خيره معصومش و خوشرنگ چشمان در و کنم غل*ب وجود تمام با رو پارسا خواستمي دلم
 .کنه نگاه بهم ترس و غريبي با نيست الزم ديگه و منم
 .کنم اعتراف رو چيز همه و «دنيا و پول باباي گور» بگم که کنم پيدا شهامت قدراون خواستمي دلم
 وجودش عطر درياي در و کنم لمس رو ليال بلورين تن دوباره سال سه از بعد ترسي، و مانع هيچبي خواستمي دلم

 .بشم غرق
 ...خواستمي دلم

 روي رو کرختم بدن نشسته، حالت همون در و شد باز هامچشم. برداشتم در سرد کالبد روي از رو داغم پيشوني
 همبه اتاق دو جز و نبود خونه که ايخونه. کردم نگاه خونه فضاي به غم با و دادم اتاق در بر تکيه. چرخوندم زمين

 سر شهمسايه يخونه و سرکوچه گرمابه به بارها روز،شبانه طول در بود مجبور ليال و نداشت ايديگه چيز چسبيده،
 .بزنه

 عنوان که شکلي مستطيل و متري پانزده اتاق. شدم روم به رو فضاي خيره خشم با و فشردم هم روي رو هامدندون
 لوزي ساعت جز. دادم حرکت گرفته دود و پرترک ديوارهاي روي رو هامچشم. کشيدمي دوش به رو خونه پذيرايي

 و اتاق کف کهنه و زرشکي نماي نخ فرش. خوردنمي چشم به ايديگه چيز روم،روبه ديوار وسط رنگ مشکي شکل
 کف بدرنگ هايموزائيک روي چيزي. بودن شده چيده اتاق ضلع سه در که رنگي کرمي و دررفته زوار هايپشتي
 رو هاششاخک و بود شده متوقف فرش چپ سمت در که شد بزرگي سوسک معطوفِ من نگاه و کرد حرکت اتاق

 با که کثافتي کردم، گاليه حسام به باريدمي خونه اين ديوار و در از که کثافتي بابت قدرچه. دادمي تکون طنازي با
 مقابل در و نبود ليال و پارسا سالمتي مقيد اصالً حسام ولي رفت؛نمي کنار هم روب و رفت و شستشو بار هزار

 :گفتمي هامحرف
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 !کنيمي حال تنها عموت، خان قصر توي خودت واسه که تو سننه؟ رو تو -
 دنيا دار از و کردممي زندگي قصر توي من حسام، قول به. نشست لبم روي رنگيني پوزخند حسام، حرف يادآوري با

 .من يبچه و زن يخونه بود شده قديمي، و کوچيک اتاق دو همين
 !من؟ يبچه و زن. کرد پيدا غلظت لبم روي پوزخند

 .خوردم افسوس خودم حال به بار هزارمين براي و کشيدم دل ته از آهي
 پايين به زانو از. کردمي زُق زُق درد از هنوز پام ساقِ. کردم دراز زمين روي رو پاهام و دادم تکيه در به رو سرم
 توي حسابي شلوارم، ايوسرمه اعيوني يپارچه و فرش کهنگي بين تضاد و بود ماشيني يکهنه فرش روي پاهام
 .زدمي ذوق
. رسيدنمي گوش به ليال الاليي صداي ديگه. بستم درد با رو هامچشم. کردم آزاد هوا در رو مکالفه نفس

 .برده خوابش ضعف شدت از گرفته، ش*غو*آ در رو پارسا که حالي در االن، که کرده گريه قدراين دونستممي
 .بود نهفته ناگفته حرف هزاران درش که بغضي. زد چنگ گلوم به وسيعي بغض دوباره
*** 
 مهال
 مواجه بيشتري اختالل با رو مريخته همبه اعصاب جاروبرقي، صداي. کشيدممي زمين روي رو جاروبرقي يدسته

 صبح، امروز تا پيش روز دو از. بهنام درگير ذهنم و بود فرش يحاشيه سرخ هايگل به خورده گره چشمم. کردمي
 رو گوشيم شدم مجبور که جوري. فرستادمي تهديدآميز هايپيامک و زدمي زنگ گوشيم به مختلف هايخط با مدام

 .ديدممي تباه رو ماجرا اين سرانجام و جوشيدمي سرکه و سير مثل دلم. کنم خاموش
 سر که بگم بگم؟ تونستممي چي. بگم مامان به حتي کسي، به رو موضوع نداشتم جرئت! کنم کار چه دونستمنمي

 !کردم؟ پنهان رو موضوع مدت، اين تمام من و شده پيدا پيش هامدت از بهنام کله و
 احساس. بود انداخته چنگ گلوم به بدي بغض. کشيدم فرش مرکز روي رو جارو استيل نيمه يدسته و کشيدم آهي
 اگه. ترسيدممي بهنام از مامان، از بيشتر و داشتم وحشت مامان واکنش از. پيش راه نه دارم، پس راه نه کردممي

 ديگه افراد طريق از و غيرمستقيم بهنام و کنم شکايت بهنام از دوباره اگر چي؟ بشه تکرار پيش دوسال اتفاق دوباره
 ...و نياره تاب بار اين مامان اگر چي؟ ببره رو آبروم

 و نشست مشونه روي دستي. انداختمي لرزه به رو تنم تموم هم فکرش حتي. بستم رو هامچشم و گزيدم رو لبم
 مسلط خودم به کردم سعي. شدم روروبه مامان متحير يقيافه با و شد باز هامچشم فوراً. خورد شديدي تکون بدنم
 زدم مامان روي به تصنعي لبخند شد، صاف که کمرم. کردم خاموش رو جاروبرقي و شدم خم. نکنم نگرانش و باشم

 :گفتم و
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 داشتيد؟ کاري جانم؟ -
 روم پيش رو تلفن سيمبي گوشيِ و نداد بروز چيزي حال اين با ولي بود؛ نگراني از آکنده داشنتيش دوست صورت
 :گفت که شدم خيره دستش به ابهام با. گرفت

 !دوستته گفت ترانه، نام به زده زنگ خانمي يه -
 از خوشحال. باشه نکرده فراموشم ترانه انتشاراتي، از اخراجم از بعد شدنمي باورم. نشست هاملب روي عميقي لبخند

 :گذاشتم گوشم روي و گرفتم مامان دست از رو گوشي ترانه، معرفت
 ترانه؟ الو -

 :کرد منجمد هامرگ در رو خون جريان مخاطب، فرد سرد صداي
 !خلوت جاي يه برو -

 بود مامان به نگاهم. دادم قورت سختي به رو دهانم آب. کردم احساس شديدي گرماي و شد حبس مسينه تو نفس
 .پيچيد فضا در جاروبرقي بلند نيمه صداي دوباره و فشرد رو جاروبرقي روي روشن يدکمه که

 :شد شنيده خشم با بار اين گوشي پشت طلبکار صداي
 گفتم؟ چي نشنيدي -
 پيش در رو اتاق راه سنگينم، هايگام. کردم حرکت به وادار رو حسمبي بدن و گرفتم سالن هواي از دمي سختي به

 .کردم سقوط زمين روي رنگ، نارنجي در به تکيه شد، بسته که اتاق در. گرفتن
 :کرد وحشت غرق رو وجودم تمام بهنام، آمرانه صداي و لرزيدمي دستم در گوشي

 !دخترخوب آفرين -
 .زدم زار بيچارگيم حال به دل در و شدن جاري هامچشم از هم موازات به اشک، دوقطره

 !کنيمي روشن رو لعنتيت گوشي اون و ميري کُن،گوش حرف دخترِ يه مثل هم حاال -
. بود گرفتن آتش حال در درون از بدنم و سوختمي گلوم. آورد زبان به خشم نهايت با رو «لعنتي گوشي» عبارت

 :ناليدم واررعشه و دادم فاصله هم از رو خشکم هايلب
 خواي؟مي جونم از چي -

 :گرفت شکنجه به رو شنواييم هايسلول بهنام، مستانه يخنده صداي
 !بخشه لذت تترسيده صداي شنيدنِ قدرچه دونينمي! جان اي -

 :شد بلند بهنام آميزجنون يقهقهه صداي دوباره. تپيدمي نور سرعت به قلبم و زدممي نفسنفس
 !برم هاتنفس صداي قربون! جان! جان -



 

 

224 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 گوش به همچنان جاروبرقي، کارکردن صداي. کردم جمع شکمم داخل رو زانوهام و شدم مچاله بيشتر جام توي
. شد باز دورم به چتر مثل بلندم، موهاي و افتاد سرم روي از مشکي يگيره. گذاشتم زانوهام روي رو سرم. رسيدمي

 و ترس شدت از بدنم و کردممي هق هق آروم. زدم گريه زير مظلومانه نميره، اتاق بيرون به صدام کهاين از مطمئن
 کف پوست روي و رقصيدمي مدام دستم، درون گوشي و بود کرده عرق هامدست کف. لرزيدمي همچنان اضطراب،

 :ناليدم گوشي پشت و زدم هق. خوردمي سُر دستم
 بهنام؟ -

 :رسيد گوش به بهنام يکشيده و خمار صداي
 جانم؟ -

 زانوهام روي از رو سرم. زد خشکم وحشت از لحظه چند براي که گفت، کشيده چنان رو «جانم» لغتِ «ن» حرف
 .کنه رسوخ اتاق بيرون به مگريه صداي مبادا تا گرفتم محکم رو دهانم جلوي آزادم دست با و برداشتم
 :انداخت دلم به هراس بار هزارمين براي بهنام، يهشدارگونه صداي

 !بشي کارهام مانع تونينمي رقمههيچ که دونيمي خوب! مهال کن گوش -
 :داد ادامه خبيثانه لحني با درنهايت و کرد مکث کمي

 .بدي گوش هامحرف به آدم يبچه مثل بهتره پس -
 :زدم زار و برداشتم دهانم روي از رو دستم. کنم خفه گلو در رو صدام اين از بيشتر نتونستم

 ميدي؟ عذابم چرا! لعنتي -
 :گفت مرموزانه و خنديد گونهشيطان بهنام

 ...االن اما! فهميمي موقعش به -
 نصب ديوار روي خوابمتخت باالي که شکلي دايره و چوبي عکس قاب روي درست. بود مونده ديوار روي ماتم نگاه
 نشسته مهناز و من بين. خورد گره پدرم خندون نگاه در نگاهم و ريخت فرو بيشتري شدت با هاماشک. بود شده
 خيره دوربين لنز به عظيم تبسمي با هم مهناز و من. بود کرده حلقه هردومون يشونه دور رو هاشدست و بود

 .بوديم
 شکنجه زيربار به رو عصبيم سيستم بهنام، منفور صداي بودم، پدر پرمهر نگاه غرق دلتنگي با که حال همون در

 :کشيد
 .فرستادم برات رو آدرسش قبال که ايخونه همون به بياي و کني گوش حرف آدم يبچه مثل که نفعته به -
 :غريدم پاييني تُنِ با مشده چفت هايدندون ميون از و گرفت حرصم «آدم يبچه» عبارت گويي دوباره از
 کنم؟ واق واق پات پيش سگ مثل که يوزپلنگتم عين منم که کردي فکر! عمراً -



 

 

225 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 و گرفتم وجدان عذاب لحنم خاطر به دفعهيه. کرد پشيمونم بودم زده که حرفي از بهنام، وحشتناک يقهقهه صداي
 رو سرم. کنم ياد ازش ادبانهبي و رحمانهبي اينطور که نبود حقش. کردم ـناه گـ احساس شادي به نسبت ذهنم در

 شدت از کن باور! ببخش خودت بزرگي به خودت! خدايا. فشردم هم روي رو هامدندون عصبانيت از و انداختم پايين
 .ميگم چي دونستمنمي خشم

 گفته؟ بهت رو چيز همه شادي پس -
 :گفت ادامه در و زد صداداري پوزخند

 !احمق دختر -
 صداي گويا که بهنام. کرد لرزيدن به شروع هاگرفته برق مثل بدنم و رسيد گوش به زدن در صداي موقع همون

 :گفت جدي و کشيد عميقي نفس بود، شنيده رو در به وارده ضربات
 بياي خودت پاي با خودت ميدم مهلت بهت چهارشنبه تا! مهال ستشنبهيک امروز! کن جمع رو حواست خوب -

 !جااين
 اين بزرگواره قدرچه! جهنم تو بندازم رو خودم دستي دستي خودم که ميده مهلت. نشست لبم روي تلخي پوزخند

 !آدم
 :مامان شاکي صداي متعاقباً و رسيد گوش به زدن در صداي دوباره

 کني؟مي کارچي اتاق تو ساعته سه! مهال؟ -
 :گفتم بزنم حرف محکم کردممي سعي که حالي در و دادم قورت رو بغضم

 !ميام االن -
 وُلوم ترينپايين با و نشستم تخت تشک روي. رسوندم تخت به رو خودم کوتاه، گام دو با و شدم بلند در جلوي از

 :گفتم ملتمسانه ممکن،
 !بردار سرم از دست قسم، عزيزت جون رو تو! بهنام -

 :گفت حوصلهبي و کرد رها گوشي فرستنده درون رو شکالفه نفس بهنام
 !ميدي گوش حرفم به بشه، تکرار پيش دوسال اتفاق خوادنمي دلت اگه! کنمنمي تکرار دوبار رو حرفم -
 تماس اتمام صداي با که کنم بهنام گستاخي نثار دُرُشتي حرف تا کردم باز رو دهانم و شد بلند دود هامگوش از

 .بودم خيره دستم در گوشي به و بودم نشسته جام سر مبهوت و مات لحظه چند تا. شدم مواجه
 :کردم زمزمه زاري با و شکست بغضم دفعهيه
 کنم؟ غلطي چه حاال! خدايا -

*** 
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 معصومه
 خوريسوپ قاشق داخلش و برداشت رو چيني بشقاب مهال. گذاشتم آشپزخونه اُپِن روي رو خورش بشقاب آخرين

 .بود شده پهن پذيرايي عرض در که داد قرار سفيدي يسفره تهِ رو بشقاب نهايتاً و گذاشت
 :گفتم حاضر نفرات به خطاب و آوردم باال کمي رو صدام

 .ميفته دَهَن از االن غذا سفره، سر بفرماييد -
 :گفت پرهيجان ذاتيش ذوق با و ساييد همبه رو هاشدست. بود فاطمه گرفت، جا سفره کنار که نفري اولين

 !داداش؟ زن کردي چه! به به -
 :گفتم و زدم خجولي لبخند

 .نکردم کاري -
 پلوي بشقابش داخل کفگير با که حالي در بود، نشسته سفره سر که جواد. نشستن سفره دور افراد يهمه کم کم

 :گفت کشيدمي زعفراني
 !جوندايي زحمتبي بيار هم خنک آب پارچ يه! مهال -

 با و خورد برنج از پر قاشق يه جواد آقا. رفت آشپزخونه طرف به و شد بلند جاش از و داد تکون سر مطيعانه مهال
 :گفت تحسين

 !عاليه هميشه مثل! خانممعصومه نکنه درد دستتون -
 :گفتم متواضعانه و دادم تکون سر
 !جانتون نوش -

 قبل، دوسال شايعات و آبروريزي وجود با که فردي تنها البته و مرحومش مادر کوچکتر برادر بود، مهال دايي جواد
 .نزد حرفي مهال سر پشت و نکرد قضاوت وقت هيچ
 برخورد صداي تنها و شد حاصل نسبي سکوت باالخره کردن، تعريف دستپختم از هم ديگه دونفر يکي کهاين از بعد

 .رسيدمي گوش به ظروف با هاچنگال و قاشق
 چشمانم از رضايت. کردنمي چه چه و به به گاهاً و بودن تناول مشغول همه. چرخوندم سفره دور تا دور رو نگاهم

 مربعي يسفره طرف اون. شد محو لبخندم مهال، درهم يچهره ديدن با! کردم تحسين رو خودم هنر قلباً و باريدمي
 نگراني اين دونستممي و بودم نگرانش. کردمي بازي غذاش با زيرسربه و بود نشسته جواد آقا رويروبه شکل،

 .نيست موردبي
 هدفبي چنگال، و قاشق با که شدم مهال هايدست يخيره زدهغم و کشيدم آهي نامحسوس طور به و ناخواسته

 حاکم خاطرشرايط به حال اين با. بودم مهال ناراحتي متوجه وقت، چند اين. کردمي رو و زير بشقابش داخل رو برنج
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 راهکاري تنها هم االن. کنم رسيدگي مهال اوضاع به شايد و بايد که طور اون نتونستم مهناز، فقدان از حاصل غم و
 بلکه تا کردم دعوت خونه به رو پدريش خويشاوندان مهناز، فوت از بعد ماه شش و دادم انجام رو رسيد ذهنم به که

 .بشه عوض مغموم مهالي هواي و حال
 و کردمي پر رو خونه کل مهناز صداي که وقتي بود روزهايي چه. بست رو نفسم راه بزرگي بغض و کشيد تير قلبم

. کردمي خطاب «دايي» رو جواد هم مهناز نداشتم، برادري من که جايياون از. کردمي کَل کَل جواد با وارشيطنت
 از بعد و بود کرده حفظ ما با رو شرابطه هنوز مهال، مرحوم مادر يخانواده از که بود شخصي تنها واقع در جواد آقا

 و داشت دوست العادهفوق رو مهناز طرفي از. کردنمي دريغ ما به کمکي هيچ از خدابيامرزم، شوهر مسعود فوت
 .يکي نه دارم، خواهرزاده دوتا من که گفتمي هميشه

 باورم هنوزه، که هنوزم. شکست رو کمرم واقعي معناي به مهناز، مرگ. شد مچاله خود در و کشيد تير دوباره قلبم
 دوباره قرارمبي قلب و شد جمع چشمانم سد پشت اشک. بودم تنم يپاره شدن پرپر شاهد و مزنده خودم نميشه
 .گذاشت ناسازگاري بناي
 در نگاهم. چرخوندم سريع رو سرم و لرزيدم کمي م،شونه روي دستي نشستن با که بودم دلم هايغم غرق قدر اون

 .خورد گره فاطمه مهربون هايچشم
 !بود خوشمزه خيلي! عزيزم نکنه درد دستت -

 :گفتم سختي به دراومد چاه ته از که صدايي با و دادم قورت رو گلوم بغض
 !جان نوش -

. رفت آشپزخونه طرف به بود، گرفته دست در رو برنج خالي تقريباً ديس که حالي در و زد لبخندي مجدداً فاطمه
 رنگ ايقهوه هايمبل روي و شده متفرق سفره دور از هامهمان يهمه. کاويد رو سفره دورتادور دوباره نگاهم
 پيش در پر هاييبشقاب با و سفره طرف دو که بوديم مهال و من حاضر نفرات تنها. بودن گرفته جا تلويزيون جلوي
 .بوديم نشسته رومون
 :گفتم شرمگين و گرفتم رو دستش. پريدم جا از زدههول من و برداشت سفره وسط از رو ساالد ظرف فاطمه

 کشي؟مي زحمت چرا شما! جان فاطمه -
 :گفت خوشرويي با و آورد لب به شيريني تبسم فاطمه

 .نداره رو حرفا اين که کردن جمع سفره يه کشيدي، زحمت کلي شما داداش؟زن چيه حرفا اين -
 دخترها و من با همچنان شوهرم، مرگ از بعد که بود کسي تنها فاطمه. نشست لبم روي تلخي لبخند مهربونيش از
 .کردمي رفتار ماليمت با
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 به که حالي در و بود دنبالش شهمه چشمم. رفت آشپزخونه به و برداشت رو بشقابش صدابي که شدم مهال متوجه
 .بودم گرفته نظر زير رو مهال حرکات کرديم،مي جمع رو غذاها و هاظرف فاطمه کمک
 به هم فاطمه و من بعد کمي. شد مشغول پذيرايي به و رفت هامهمون پيش سفره، کامل آوري جمع از بعد مهال

 از رو نهارخوري يچهارنفره ميز هايصندلي قبل، از مهال. بود هامبل تعداد از بيش جمعيت. شديم اضافه جمعشون
 .نشستيم نفره دو مبل مجاور صندلي دو روي فاطمه و من. بود کرده منتقل پذيرايي سالن به و خارج آشپزخونه

 به تابي و کرد نگاهم غيظ با افتاد، من به چشمش تا و بود نشسته روروبه ينفره تک مبل روي جواد، همسر فتانه،
 :کرد آرومم کمي بخششالهام صداي و گرفت جا فاطمه گرم دستان در مشده مشت هايدست. داد گردنش

 !عزيزم نکن توجه بهش -
 صحبت قديمي خاطرات از و بود گرفته دست به رو مجلس ظاهراً که شدم جواد پرشور صداي متوجه موقع همون

 :گفت بود نشسته دستش غل*ب و نفره سه مبل روي که فاطمه، شوهر شاهين به رو. کردمي
 ...نشسته ابوالهول يمجسمه مثل االن که محسني آقا همين -

 :داد ادامه و گذاشت بود نشسته شديگه طرف که محسن پاي روي رو دستش
 !کرديممي بازي کوچيک گُل کوچه، تو ايشون همين با -

 و بودند ايمحلههم هم با خانواده دو ظاهراً. داشت جواد با ايديرينه رفاقت که بود مرحومم شوهرِ برادرِ محسن
 .بود شده مهال مادر و شوهرم مرحوم ازدواجِ سبب آشنايي، همين

 نداشت خونيهم عبوسش يقيافه با رقمههيچ که شيطنتي با و زد ضربه جواد کتف به محکم دست کف با محسن
 :گفت

 !کن تعريف برامون هاتمکاري شيرين از داري، جووني خاطرات به ويژه ارادت قدراين که شما -
 :داد تکون ابرويي خباثت با و زد ايخنده تک بعد
 !خشکي نون ماجراي مثالً -

 :گفت داريخنده لحن با محسن به رو و درآورد ترسيدن اداي بامزه. چرخوند محسن طرف به رو سرش جواد
 !شو خيالبي رو يکي اين محسن، داش جون -

 .کرد نگاه جواد به مغرورانه و زد گره شسينه روي رو هاشدست محسن
 :گفت دوباره و نداد مهلتي جواد

 !گفتم رو برق چراغ تير جريان ديدي دفعهيه که نکن نگاه جوري اين -
 با و زد لبخندي تصنعي هم محسن. خنديدن چهره ناگهاني تغيير اين از همه و رفت وا محسن يقيافه وضوح به

 .نزنه حرفي که کرد اشاره جواد به ابرو و چشم
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 :شد همگاني يخنده شدن قطع موجب محسن، همسر گلناز، نازک و جيغ صداي
 .کنم مطرح رو موضوعي يه خواستممي امشب راستش -

 :گفت بود نشسته فتانه کنار صندلي روي که مهال به خطاب و چرخوند رو سرش
 سالته؟ چند االن شما! جون مهال -

 با و زد گره درهم رو بود زانوهاش روي که هاشدست. کرد نگاه گلناز به تعجب با و گرفت باال رو سرش مهال
 :داد جواب اکراه

 .سال27 تقريباً -
 همرنگش شال زير طالييش موهاي داخل دستي هميشه، عادت طبق. کرد بيچاره مهالي نثار ايغرهچشم گلناز

 :گفت کردمي اشاره بود نشسته کنارش که پسرش به که حالي در و کشيد
 خواستگاري براش رو مهال سال، سه از بعد دوباره که خواسته ازم کيانوش ولي نيستم؛ راضي اصالً من چند هر -

 .کنم
 حرص از که شد مهاليي به معطوف نگاهم و رفت فرو درهم شديداً هاماخم. شد حاکم جمع بر سکوت دفعهيه

 که زماني هم اون ساده، مهموني يه. نيست يکسان حرفش با گلناز هدف دونستممي. بود کرده مشت رو هاشدست
 .باشه داشته خواستگاري يجنبه تونستنمي اصالً بوديم، مهناز دادن دست از عزادار هنوز ما

 :رسيد گوش به ثانيه چند از بعد کيانوش مندگاليه صداي
 !مامان -

 نشسته فاطمه و من هايصندلي مجاور و دونفره مبل روي دقيقاً که چرا ببينم، رو گلناز صورت درست تونستمنمي
 با گلناز. شد تبديل يقين به حدسم زمان، از آني در و بزنم حدس رو بعديش حرکت تونستممي خوبي به ولي. بود

 :گفت خراشگوش و خشم
 ...يِدختره اين واسه بذارم پيش پا دوباره پيش سال سه مثل داري انتظار نکنه! مرض و مامان -

 :گذاشت ناتمام رو گلناز حرف محسن، عصبي و اخطارگونه صداي
 !گلناز -

 :گفت حرصي بود، گرفته کمرش به رو دستش يه که حالي در. ايستاد و زد جست جاش از گلناز
 !نکن گلناز گلناز من واسه هي -
 :گفت و کرد اشاره چوبي صندلي روي شده مچاله مهالي به شديگه دست با
 !کنه بدبخت رو پسرم سر،خيره يدختره اين ذارمنمي -

 :گفت پسرش به خطاب و زد چرخي
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 شديگه کاريکثافت يه گَندِ دوباره فردا پس کني، ازدواج باهاش بخواي اگه! کن فرو گوشت تو رو اين هم تو -
 !ميره حيثيتت و آبرو درمياد،

 مبهوت ثانيه چند تا. داد خراش رو گوشم يپرده گلناز جيغ صداي که اومدم خودم به وقتي فقط! شد چي دونمنمي
 خيره گلناز يگونه روي سرخ اثر به ناباوري با و کشيدم کنار رو دستم زدهشتاب. کردممي نگاه مشده دراز دست به

 .بود افتاده زُق زُق به بودم، زده که ايسيلي شدت از دستم عضالت. کردم بسته و باز بار چندين رو انگشتانم. شدم
 به مدام خشم با گلناز. بود ريخته همبه کامالً اوضاع. شد ورحمله طرفم به و اومد خودش به گلناز تا گذشت کمي
 هايزامبي مثل درست شقيافه. کردمي مهارش و کشيدشمي پشت از محسن و داشتبرمي خيز طرفم

 شيطانيش، هايناخن با و بشه آزاد محسن دستان حصار از داشت امکان لحظه هر و بود شده تخيلي هايداستان
 .بکشه بيرون مسينه از رو قلبم

 .بودم ايستاده سرِجام مات و حرکتبي من ولي بود؛ عجيب
 .بردن خونه خروجي در سمت به کشون کشون رو گلناز دونفري و رفت پدرش کمک به کيانوش

 آشفته طالييش، بلند موهاي و بود افتاده سرش از شالش. کردمي تالش من به کردن حمله براي همچنان گلناز
 :کرد خارجم بهت از خراشش،گوش جيغ صداي. بود ريخته دورش

 !بدم رو «هرجايي کثافتِ دختر و زن» اين حساب بذار! محسن کن ولم -
 يگريه يمظلومانه صداي و شدم اطرافم متوجه تازه انگار. رفت يادم از کشيدن نفس و زد يخ هامرگ در خون
 .رفت فرو قلبم در خاري مثل مهال،
 بايد چرا بزنه؟ بودن فاسد اَنگ بهم خدانشناس زن يه چرا اينه؟ جزاش که کردم گناهي چه درگاهت به مگه! خدايا

 چرا؟ کنه؟ خفيف و خوار رو مسعود معصومِ دختر رحميبي با
 حس که بغضي. بود کرده گير گلوم در وسيعي بغض. شد تداعي ذهنم در رنگارنگ هايگذشته و گرفت دلم
 .شکنممي درون از شکستنش، با کردممي

 حال در درد از سرم. فشردم انگشتانم با رو مجمجمه ايمقهوه روسري روي از و گذاشتم سرم روي رو هامدست
 .بود شده تقسيم تکه هزاران به مشکسته قلب و بود شدن منفجر
 چرا گذاشتي؟ تنهام چرا مسعود؟ رفتي چرا» زدم زار درون از و کردن تجمع هامچشم يشيشه پشت هااشک

 «ندارم؟ رو دنيا رحميبي طاقتِ توبي من نفهميدي
 با که افتاد فاطمه به چشمم. کرد احاطه رو فضا عجيبي سکوت بالفاصله و شد بسته مهيبي صداي با خونه در

 اشک غرق مشکيش يکشيده هايچشم و خوردمي تکون مدام نازکش هايلب. دادمي تکون رو هامشونه نگراني
 .بود
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 جلوي مهال. بود مبيچاره دخترک معطوفِ نگاهم. شد منقبض بدنم و گرفت گردنم رگ. چرخوندم کمي رو سرم
 سرش و برگرفت در رو نحيفش بدن جواد که نگذشت ايدقيقه. ريختمي اشک و بود زده زانو زمين روي صندلي،

 .کردمي مرطوب رو جواد نيلي پيراهن جلوي دلش، هايغم و کردمي گريه و لرزيدمي مهال. فشرد شسينه به رو
 پر تنم از دنيا هايحس تمام بعد ايلحظه. شد جاري مبسته چشم دو از موازي اشک، قطره دو و بستم رو هامچشم
 فاطمه يزدهوحشت صداي آخر، يلحظه و شدم کشيده شي*غو*آ در سقوط، از قبل. شدم آوار زمين روي و کشيد

 :شنيدم رو
 !معصومه؟! معصومه؟! حسين امام يا -

*** 
 حسام
 با گاه و جويدمي رو لبش پوست هم گاهي. زدمي زمين روي ريتميک رو چپش پاي يپنجه مدام. بود کالفه ناصر

 .کردمي نگاه من به قراريبي
 آتشينش، و سرخ رنگ وجود با که داشت لب به غليظي لبخند. شد رؤيت آشپزخونه درگاه در يلدا متوسط قامت
. فرستاد هاششونه پشت به حدودي تا رو ايشقهوه موهاي که داد گردنش به تابي ناز با. اومدمي نظر به ترغليظ

 .متفاوت موهاي رنگ و آرايش و لنزها با ماه هر. بود نقاشي تابلوي بارز مثال دختر اين. نشست لبم روي پوزخندي
 خرامان خرامان دست به سيني! داشت جذابي خونيهم لنزهاش آبي رنگ با ايش،حلقه آستين و آبي کوتاه پيراهن

 هاشدمپايي بلند هايپاشنه تق تق صداي. کردنمي طي رو راه مهارت با ش،کشيده و برنزه پاهاي. برداشت گام
 .رسيدمي گوش به پارکت روي
. کرد تعارف رو چاي سيني و شد خم ناصر رويروبه. بود دوخته چشم زمين به اخم با که بود پارسا ميخ يلدا نگاه
. برداشت راست به گامي و زد پلک اغواگرانه يلدا. کرد اشاره دستش کنار فرد به دست با و داد تکون سري ناصر

 :کرد پر رو گوشم محکمي و مردانه صداي
 ممنون -

 نگاهش کهاين بدون پارسا. شد خم پارسا جلوي و برداشت گام دو. چرخيد راست به درجه نود و زد پلک دوباره يلدا
 ناصاف همچنان يلدا. گذاشت مبل کنار کوچيک ميز روي و برداشت خودش و من براي چاي فنجون دو سريع کنه،

 صورت تا آرايشش، غرق صورت و بود مشخص خوبي به ش،برهنه نيمه يسينه. نخورد جُم جاش از و بود ايستاده
 . نداشت چنداني فاصله پارسا

 .کرد خوارتر نظرم در رو حيابي دختر اين و داد آزار رو گوشم يپرده ش،پرعشوه صداي
 پارسا؟-
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. شد خيره بود دراومده آبي رنگ به لنز، لطف به که يلدا يفريبنده چشمان در و گرفت باال رو سرش اکراه با پارسا
 نگاهش با و داد حرکت رو هاشچشم يکره. کشيد رخ به رو ششده آراسته و تابدار هايمژه و زد پلک دوباره يلدا
 .کرد اشاره سيني داخل کريستالي و دارپايه قندون به
 !شدم خم بس از شکست کمرم! برداري؟ قند خواينمي -

 لب زير دوم بار براي و برداشت قندون از متوسط قند حبه دو و گرفت يلدا دريايي هايچشم از رو نگاهش پارسا
 :گفت طنازي با و کرد صاف رو کمرش باالخره يلدا. کرد تشکر

 !جان نوش -
 نهايت در و داد قرار آشپزخانه اپن روي رو داردسته استيل سيني و رفت آشپزخانه طرف به صدادار هايگام با يلدا

 عالوه به سالن هايمبل چيدمان. نشست رومونروبه نفره تک مبل روي و برگشت رو رفته راهِ خرامان خرامان
 .بود داده تشکيل رو مستطيل يه دي،سيال تلويزيون

 واقع در. بود تلويزيون به رو و آشپزخانه اپن به پشت دقيقاً بود، کنارش جوان و ناصر دربردارنده که اينفره سه مبل
 پارسا و من که ايدونفره مبل. دادمي تشکيل رو مستطيل جنوبي و شمالي موازي اضالع تلويزيون، و نفره سه مبل

 غربي و شرقي موازي ضلع دو نيز، بود نشسته يلدا يکيشون رويِ که اينفره تک هايمبل و بوديم نشسته روش
 .شدمي شامل رو مستطيل

 .شدم خيره عسلي چشم رذل مردک به و گرفتم يلدا هزاررنگ يچهره از رو نگاهم ناصر، يکالفه صداي شنيدن با
 !خودمون؟ يخونه نيومدي چرا اصال اومدي؟ خبربي و تنها قدراين طورچه! اميرحسين -

 :گفت و نوشيد رو سراميکي فنجون درون چاي از کمي و زد جذابي لبخند بود، شده خطاب اميرحسين که مردي
 !ناصرخان کنم غافلگيرتون خواستم واقعيتش -

 اشاره شد،مي ختم يلدا به که راستش سمت به دست با و داد قرار روش پيش کوچيک چوبي ميز روي رو فنجون
 :گفت و کرد

 و سفرن در گويا( ناصر فرزند و زن) يسنا و خانم الهه که گفتن و بودن خونه يلداخانم فقط منتهي تون،خونه رفتم -
 .داريد تشريف جااين هم شما

 چپش سمت مبل روي که پارسا و من به رو و چرخوند رو سرش. گذاشت زانوش روي و کرد جمع رو دستش
 :گفت بوديم نشسته

 خان حسام سال، چندين از بعد باالخره بتونم هم و ببينم رو ناصرخان هم. بشم شما مزاحم گفتم که شد طوراين -
 .کنم زيارت رو



 

 

233 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

. بود دهانش جلوي شديگه دست و سراميکي فنجون دستش يه. رسيد گوش به ناصر شديد يسرفه صداي دفعهيه
. زد ضربه ناصر کمر پشت نسبي قدرتِ با بار چندين و کشيد پر نفره سه مبل سمت به و زد جست مبل روي از يلدا

 ناصر يسرفه دقيقه چند از بعد باالخره. رقصيدمي سرفه هر با دستش در فنجون و زدمي کبودي به ناصر صورت
 :گفت نگراني با يلدا و اومد بَند
 بيارم؟ آب برات خوايمي! بابا -

 :گفت داريخش صداي با و داد تکون سر نفي، ينشونه به ناصر
 .نيست نيازي -

 !نبود قائل ناصر شدن خفه براي ارزشي اصالً انگار که شدم پارسا صداي متوجه
 شناسيد؟مي رو من پدر شما -

 .بست نقش لبش روي معناداري لبخند و شد ريز اميرحسين مرموز و مشکي چشمان
 !دارم ويژه ارادت خدمتشون! بله -

 هم زدنش حرف يلهجه از. نبود آشنا برام اصالً که شچهره شناخت؟مي رو من. پريد باال حيرت از ابروهام از يکي
 شلوار و ايسرمه بلند آستين پيراهن بود، معمولي کامالً هم تيپش. نيست اطراف و دور اين مال که بود مشخص

 پس. کردممي کار دَرِش قبال که باشه ايکارخونه کارگرهاي از اومدنمي هم شقيافه و سن به. مشکي ايپارچه
 شناخت؟مي رو من طورچه
 .گرفتم تماس باهاتون پيش يهفته باشه خاطرتون اگر -

 :رسيد گوش به ناصر ملتمس صداي. دراومد صدا به مغزم ناقوس
 !اميرحسين -

 ناصر چيزي چه! شد جالب موضوع. چرخيد اميرحسين غليظ پوزخند و ناصر يشده سرخ صورت روي دور يه نگاهم
 درآورده؟ التماس به اينطور رو
 .هستم صوفي عماد پسر صوفي، اميرحسين من -
 :گفت لبخند با و شد خيره پارسا رنگخوش و پرابهام هايچشم تو
 !هستم هم پارساجان پسردايي البته و -

 اندازه به حيرت از هامچشم. برگرفت در رو فضا سکوت ثانيه چند تا. شد بَدَل گچ به و پريد ناصر رخسار از رنگ
 در رو که شدنمي باورم. بود نشسته ناصر کنار در که شدم خيره سيمايي خوش جوون به بهت با. دراومد گلف توپ
 کسي همون. برسونه قتل به رو خواهرش و من خواستمي که کسي همون ليال، برادر عماد؛. هستم عماد پسر روي
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 اجبار به که سفيدپوشي مرد بودمش؛ ديده خواب در که کسي همون. کردم زندگي کابوسش با سال، ساليانِ تا که
 .شدمي کشيده نور سمت
 :کرد خارجم بهت از پارسا، صداي

 !نيست صوفي من مادر فاميلي اما -
 :داد پاسخ عريضي لبخند با و کرد چفت شسينه روي رو هاشدست اميرحسين

 .داده تغيير رو فاميليش مادرت! درسته بله، -
 :گفت منظوردار و کرد اشاره من به مشکيش نگاه با هم بعد
 !جريانند در خودشون خان حسام -

 :رسيد گوش به يلدا يزدههيجان صداي باراين
 نگفت؟ چيزي چرا سال همه اين پس پارساست؟ دايي بابات يعني! اميرحسين واي -

 و بود پدري بستگان از خبري نه عمرش، هايسال تمام در! داشت حق. بود دوخته چشم يلدا به باز دهاني با پارسا
 پيدا کسي حاال وَ. شدمي مواجه سکوت با پرسيد،مي هامونخانواده مورد در ليال و من از که هم بار هر. مادري نه

 آمد و رفت ناصر، يخانواده با هاسال اين تمام در اون، از ترعجيب و پارساست پسرِداييِ کردمي ادعا و بود شده
 .داشته

 :گفت و زد يلدا صورت به کجي لبخند اميرحسين
 .نبره بويي موضوع اين از کسي مرگش، از قبل تا بود کرده تاکيد بابا داليلي، به بنا -

 .کرد ناصر پريده رنگ چهره نثار معناداري نگاه هم بعد
 به رو دلم پارسا، نگاه در نشسته غم. خورد گره سانتي چند فاصله از عسلي گوي دو در نگاهم و چرخوندم رو سرم
 .انداختم زير به سر و نداشتم رو پرابهامش نگاه تاب. آوردمي درد

 يبچه يه کنه،مي فکر پارسا که اومده پيش شرايطي االن چرا دادي؟ قرار موقعيتي چنين در رو من چرا! خدايا
 بندازمش مخونه از تا ندارم قدرتي من و جاستاين ناصر چرا شده؟ بزرگ ليال و من پيش و بوده سرپرستبي

 چرا؟! بيرون؟
 .بگيرم باال سختي به رو سنگينم سر شد باعث و کرد خارجم ماتم از يلدا، دارعشوه و پرگاليه صداي

 اميرحسين؟ شديم غريبه ما حاال -
 :گفت طعنه با و سينه به دست نهايت در و کرد مکث کمي

 !داليلي به بنا -
 :زد تشر يلدا به درهم هاياخم با ناصر
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 !يلدا نکن دخالت نيست مربوط بهت که کاري توي -
 حق. کنه رفتار باهاش طورياين ناصر شدنمي باورش. بود بازمونده حيرت از يلدا دهان. نشست لبم روي زهرخندي

 !ناصره خودِ ميشه محکوم که نفري اولين بشه، روشن موضوع اين اگه دونستنمي که اون! داشت
 :گفت جيغش صداي با و مندگاليه

 گفتم؟ چي من مگه زني؟مي حرف من با جورياين چرا! بابا -
 :توپيد يلدا به و کرد خالي مبل يدسته روي مشتش يضربه با رو عصبانيتش ناصر

 !بشنوم ازت چيزي خوامنمي ديگه االنم! گفتم که همين -
 .بود هويدا آبيش هايچشم در اشک برق. فشرد هاشدست کف رو براقش و بلند هايناخن و ورچيد لب يلدا
 خوادنمي رقمههيچ ناصر که دادمي نشون اين و کردم حيرت ناصر يکوبنده رفتار اين از هم من حتي يلدا، تنها نه

 .شد ختم اميرحسين مصلحتي يسرفه با باالخره اي،چندثانيه سکوت. بشه شفاف جريان اين
 .بذارم درميون خانحسام با رو مسائل از سري يه بايد من بابا، وصيت طبق -

 .بشنوم رو جالبي مسائل نيست قرار که دونستممي گويا. کرد تپيدن وارديوانه به شروع قلبم ولي چرا؛ دونمنمي
 پايين و باال کوتاه، هاينفس از شسينه و بود کرده گم رو پاش و دست گويا که بود ناصر به معطوف نگاهم

 :شد تروخيم پارسا بعدي سوال با زارش، حال. رفتمي
 مسائلي؟ چه -

 :گفت و انداخت پارسا جدي يچهره به عميقي نگاه اميرحسين
 .بشم مزاحمتون کار اين براي ديگه زمان يه ميدم ترجيح -

 :پرسيد ظن با و خورد گره درهم پارسا ابروهاي
 نه؟ االن چرا -

 به سپس و ناصر گچي صورت به نگاهي اول. داد چرخش درجه نود رو سرش و کشيد ايکالفه نفس اميرحسين
 .انداخت من متفکر يچهره

 پسرعمه کنم زحمت رفع بهتره االنم. کنم عرض خانحسام خدمت خصوصي صورت به حتماً بايد رو مسائل اين -
 !جان

 :وگفت کرد اشاره من به سرش با و کرد قفل هم در رو هاشدست
 .نيست مساعد فعالً که هم ايشون حال -

 !مَلَخَک جَستي حقيقت از هم باز. زدم پوزخندي و ديدم رو ناصر گلوي سيبک حرکت
 .کرد زده بهت رو ناصر هم و من هم پارسا، بعدي حرف
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 !صوفي جناب نيستم شما يپسرعمه من متاسفانه ولي! ببينيمتون دوباره ميشيم خوشحال -
 :پرسيد مشکوکانه و پريد باال اميرحسين ابروي

 دليل؟ چه به -
 :گفت اميرحسين خود مثل درست و کشيد پرصدايي و کالفه نفس پارسا

 !داليلي به بنا -
 :گفت پارسا يطعنه به تفاوتبي و داد سر بلندي يخنده پارسا، جواب شنيدن با اميرحسين

 ليالي عمه پسرِ صددرصد شما که ميده نشون مدارک و شواهد يهمه هرصورت، در ولي! مايلي جور هر! باشه -
 !هستي من

 .زد وسيعي لبخند خباثت با بعد و کرد تاکيد «عمه» يکلمه روي
 پارسا نذار قسم عظمتت به رو تو! خدايا! بودم دادن جان حال در ترس از و بود اميرحسين هايلب مات نگاهم
 التماست! خدايا. بشه باخبر حقيقت از کهاين تا بدونه، راهي سر بچه رو خودش که امراضي من! بفهمه چيزي

 .کنه ذلت و خواري احساس پارسا نذار کنم،مي
 :رسيد گوش به ناصر عاجز صداي

 !ازت کنممي خواهش! اميرحسين -
 :گفت پرخاشگرانه و ساييد هم روي رو هاشدندون عصبانيت با پارسا

 داره؟ دليلي چه کارِتون اين بزنه؟ حرف ذاريدنمي چرا! عمو -
 بود شده شوکه دفعات به امروز. گرفت رو دهانش جلوي هاشدست با و کشيد هيني پارسا بلند صداي ترسِ از يلدا

 مهربونش ناصر عمو روي در رو پارسا که داشت انتظار ميشه طورچه واقعاً. ديدمي چشم به رو نادري اتفاقات و
 !بايسته؟
. لرزيدمي سره يه فکش و لرزيدمي مبل يدسته روي راستش دست. شدنمي اين از تررنگبي ديگه ناصر صورت

 .بود خورده گره پارسا خشمگين نگاه در ش،شده گِرد هايچشم و شدمي بسته و باز مدام هدفبي هاشلب
 :گفت آروم لحني با و کرد مداخله اميرحسين

 .نيست مهمي موضوع کن باور کني؟مي شلوغش چرا! پاراساجان -
 بگو تو!بده صبر خودت! خدايا! نيست مهمي موضوع من، عمر از سال25! نيست؟ مهمي موضوع. کشيد تير قلبم
 !بيارم؟ دوام طورچه

 برزخ توي انگار. داشتم بدي خيلي حس. چرخهمي سرم دور داره شاثاثيه و اسباب تمام و اتاق کردم، حس دفعهيک
 :رسيد گوشم به پارسا پرالتماس صداي و داد تکون رو مخميده هايشونه کسي. بودم افتاده گير
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 !بده جواب خدا رو تو! بابا -
 که اين، از بيشتر بدبختي. کرد سقوط چشمم يگوشه از اشک ايقطره. رفتمي رژه اعصابم روي يلدا هايگريه
 بسوزه؟ حالم به دلش هم يلدا حتي
 و آش قلب ناصر، مضطرب صداي. کشيدمي تير مدام قلبم. طورهمين هم درونش افراد و چرخيدمي همچنان اتاق

 :کرد ترزخمي رو الشم
 !پارسا باش زود! مبل روي پشت به بخوابونش -

 روي زانو از پاهام. گذاشت سرم زير رو مبل کوسن و کرد دراز دونفره مبل روي رو بدنم منقبض عضالت پارسا
 .بود آويزون مبل دسته
 بسته دهانم دوباره ناصر، هايدست فشار با و گرفت قرار زبونم زير قرصي و شد باز مشده چفت فک بعد ايلحظه

 :کشيد سوت ناصر، نگران صداي شنيدن با گوشم. کرد پيدا التيام درد کم کم. بستم درد زور از رو هامچشم. شد
 حسام؟ خوبي -

 :گفتم منقطع بود، بسته هنوز هامچشم که حالي در و دادم فاصله هم از سختي به رو هاملب
 !ناصر...بيرون گمشو...من يخونه از -

 .رسيد گوش به در خوردن همبه نواي بعد، دقيقه چند. نشنيدم ناصر از صدايي ديگه
 .کردم لعنت رو سرنوشتم و خودم بار هزارمين براي و کردم حس دستم روي رو پارسا هايلب داغ يــــوسه بـ

*** 
 مهال

 م،اشاره انگشت! کردم شخفه بار هزارمين براي ذهنم در و انداختم گوشي يصفحه روي عکس به نگاهي خشم با
 دومين با. کردم مشت بدنم کنار رو مديگه دست و چسبوندم گوشم به رو گوشي. کرد لمس رو نجسش يشماره

 :پيچيد گوشم تو منحوسش صداي و شد برقرار تماس بوق
 !من کوچولوي برده! زده؟ زنگ کي ببين! به به -

 داده؟ جواب رو گوشي سرعت اين به بهنام، چرا که بود عجيب و بامداد يک ساعت
 حال همون در. نکنم بارش چيزي و نشه خارج دست از کنترلم بلکه تا ساييدم، هم روي خشم روي از رو هامدندون
 و کشيدم هم در رو هاماخم. بود مخيره چندمتري فاصله در بيمارستان، حياط يگوشه از که بود کيانوش به چشمم

 :رسيد گوش به گوشي پشت از جدي بار اين بهنام، صداي. کردم پشت کيانوش به و چرخيدم پا يپاشنه روي
 شده؟ مهال؟چي -
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 با و بدم فرو رو گلوم در بسته نقش بغض کردم سعي. کشيد شعله درونم انتقام و شد تازه دلم داغ صداش، شنيدن با
 :گفتم لرزوني صداي

 !بهنام ببينمت بايد -
 :پرسيد بود، انکارناپذير که ذوقي البته و ماليمت با بود، کرده تعجب من يبيچاره لحن از گويا که بهنام

 م؟خونه نمياي االن چرا خب -
 شوم هدف جز چيزي به نشد بار يک! عوضي مردکِ. کردم مشت رو آزادم دست و نشست لبم روي زهرخندي

 :گفتم ترلرزون. دادم قورت رو دهانم آب. کنه فکر خودش
 !بيمارستانم االن -

 رغمعلي بار اين بهنام صداي. شد جاري مپريده رنگ هايگونه روي صورتم، پهناي به اشک هايقطره و زدم پلک
 .بود نگراني از آميخته انتظارم،

 شده؟ بد حالت! بيمارستان؟ چرا -
 ولي چرا؛ دونمنمي. خورد قِل مپريده رنگ هايگونه روي مرموزانه و صدابي اشکي، يگلوله دو و شد مچاله قلبم
 بهش، زدن زنگ از هدفم که انگار نه انگار! کنم دل و درد بود، بدبختيام تمام علت که کسي براي خواستمي دلم
 !بوده ايديگه چيز شب، نصفه يک ساعت هم اون
 متعجب، چشماني با شد، رد کنارم از که ميانسالي مرد. کشيدم عميقي نيمه نفس و دادم تکون قراريبي با رو سرم

 .انداخت نگاهي مزده جنون حرکات به
 شده بِند مآشفته موهاي روي که رنگي مشکي شال و کرم شلوار سبز، چروک مانتوي. بود افتضاح العادهفوق تيپم
 سرو درخت زير جدول، سيماني بلوک روي و رسوندم نگهباني کنار حياط، يگوشه به رو خودم سالنه سالنه. بود

 .دادم تکيه درخت يتنه به و نشستم
 .شکست بغضم باره يه و افتادم وحشت به بهنام، فرياد با
 نميدي؟ جواب چرا! مهال -

. کشيدمي تير و بود شده سنگين کردن، گريه شدت از سرم. بستم رو هامچشم و دادم تکيه درخت يتنه به رو سرم
 :ناليدم بيچارگي و عجز با
 بهنام؟ -

 :داد جواب نرمي به و بالفاصله. چرخيد درجه180 بهنام، لحن
 جانم؟ -

 :زدم هِق و ريخت فرو قلبم
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 !بميرم خوادمي دلم! بهنام! شدم بيچاره! بهنام -
 شده کالفه من هايجواب از گويا که بهنام. بود مرگ ناقوس مثل درست سَرو، درخت يشاخه روي کالغ صداي

 :گفت بود،
 .پيشت بيام تا بگو مهال؟ بيمارستاني کدوم -
 :دادم پاسخ منقطع و اضطراب با. شد باز ايدفعهيه هامچشم و فراگرفت رو وجودم تمام ترس حرفش با
 .بياي جااين نبايد! نه! نه -

 :ناليدم ملتمس و وارزمزمه و کردم هق هق دوباره
 !نبايد -

 :گفت اطمينان با و کشيد ايکالفه نفس بهنام
 !نميام! مهال باشه -

 :پرسيد عصبي حدودي تا که چرا. نيومد خوش بهنام مزاج به انگار که کشيدم راحتي نفس
 بيمارستاني؟ االن چرا -

 که بکشه رو من خدا! کنه لعنت رو بهنام خدا! کنه لعنت رو من خدا. زدم گريه زير و شد کشيده آتش به قلبم دوباره
 .امبدبختي همه اين باعث

 .آوردم باال رو سرم زدهوحشت و لرزيد بدنم سومي، صداي شنيدن با
 .نيست نگراني جاي. بهتره مامانت حال گفت دکتر که ديدي! خوب دخترِ نکن گريه! مهالجان -

 جلوي يشمي، و ضخيم ستونِ دو مثل. بودم خيره روم جلوم پاي دو به زدهوحشت. بود رسيده اوج به قلبم ضربان
 !بود شده علم هامچشم

 :کرد آوار سرم روي رو دنيوي هراس تمام بهنام، عصبي صداي
 ها؟ کيه؟ صداي اين مهال؟ -

 و آبي هايچشم مات. اومد در زانو به حياط، کف آسفالت روي کيانوش و شد خميده روم، پيش بلند پاهاي
 بيرون رو رنگ مشکي موبايل گوشي م،شده خشک دست ميون از و کرد دراز دست آرومي به. بودم مهربونش

 قطع کرد،مي الو الو مدام که خشمگيني بهنام روي رو تماس بندازه، گوشي يصفحه به نگاهي کهاين بدون. کشيد
 .کرد

 دلم. خواستمي رو مامان گرم ش*غو*آ دلم. جوشيد هامچشم از بزرگي اشک قطرات و بستم درد با رو هامچشم
 .کنه حاللم که کنم التماس و بزنم ضجه شش*غو*آ در خواستمي
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 تخت اسير و عصبي فشار دچار من، حماقت خاطر به ازجانم، عزيزتر مادر که نبينم و بميرم خواستمي دلم
 .شده بيمارستان

 بوديم، وضع اين باعث که دونفري ما! کنم ساقط هستي از رو بهنام و خودم و بگيرم دست چاقو يه خواستمي دلم
 !نبايد! باشيم زنده نبايد
 ...خواستمي دلم

 يپارچه به مبهوت. شدم محبوس کيانوش بازوهاي ميون بعد، کمي و کشيدم ايخفه جيغ. شد کشيده بدنم ناگهان
 بيام خودم به که کشيد طول کمي. بودم زده زُل داشت، فاصله هامچشم با مترسانتي چند که رنگي آبي يچهارخونه

. کرد ترتنگ رو هاشدست حصار و نداد پسروي اجازه کيانوش. کنم تقال کيانوش ش*غو*آ از شدن خارج براي و
 از ترخالي ذهنم. کردم لعنت بهنام با گرفتن تماس خاطر به رو خودم. قبل از ترافزون ترسم و بود شده بيشتر مگريه

! بکشمش خودم هايدست با و ببينم رو بهنام خواستمي دلم. بگيرم تصميم درست بتونم که بود چيزي
 .دادمي قلب قوت بهم که بود چيزي تنها فکر اين لحظات، اون در ولي ست؛احمقانه

 خوار براي کاري دوباره و موندنمي بيکار يقيناً بهنام. دادم انجام ايابلهانه کار چه فهميدم االن تاسف، کمال در
 و کيانوش موقعبي حضور بدتر، اون از و کردم نماييضعيف گوشي پشت کلي که خصوص به. دادمي انجام کردنم
 .کرد عصبي رو بهنام که هاييحرف

 گريه همچنان. بود کرده قفل کمرم دور رو شديگه دست و کردممي نوازش مشکيم شال روي از رو سرم کيانوش
 .بس و بود خودم اعمال يزاده تماماً که کردممي فکر شومي سرنوشت به و کردممي

 .زدمي سرم روي ايــــوسه بـ گاهي چند از هر و کردمي نوازش رو سرم صبوري با کيانوش
 نسبيِ آرامش با مقابله براي تواني که افسوس ولي خواست؛نمي رو کيانوش ش*غو*آ و موقعيت اين دلم

 بيمارستان به رو مامان جونبي جسمِ فاطمه، عمه و جواد دايي همراه به که کيانوشي. نداشتم کيانوش ش*غو*آ
 مرغ مثل مدام که مني بود؛ برنداشته عاجز منِ از چشم بيمارستان، به رسيدن يلحظه از که کيانوشي. رسوندن
 .پريدم پايين و باال پرکَنده
 همون. شدممي تواَم حقارت و نفرت حس دچار افتادم،مي( عموم زنِ) کيانوش مادرِ هايحرف ياد به وقتي
 خراب و دگرگون رو مامان روز و حال که هاييحرف همون. شد بيان زننده و رکيک هايفحش با که هاييحرف
 .کرد

 کنار از کيانوش گرتوبيخ صداي ثانيه، چند يفاصله به. کرد خارجم افکار از موبايل، زنگ کالمبي موسيقيِ صداي
 :شد شنيده گوشم

 مهال؟ کيه اين -
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 .گذشت کمرم يتيره از سردي عرق و رفت باال قلبم ضربان دوباره
 از دستش و متوقف کيانوش دست نوازش. نداشتم کردن بلند سر جرئت و بود کيانوش يسينه روي همچنان سرم
 :پرسيد ظن با بار اين کيانوش. شد جدا سرم

 !نيست؟ پسره همون عکس عکس، اين -
*** 

 پيش سال 26
 ناصر
 زير طال مثل که بود رومروبه کشاورزي زمين به چشمم. کردم رها هوا در فشار با رو دودش و گرفتم قليون از کامي

 پرونده سرم از رو حواس و هوش دويد،مي هاگندم ميون که دختري شيرين يخنده صداي. درخشيدمي آفتاب نور
. کردمي نگاه سرش پشت به دلنشينش، لبخند با ثانيه، چند از هر و دويدمي کمي سرعت و شادي با دخترک. بود

 پسرک کمي، فاصله در سرش، پشت گويا. ديدم رو پوشي آبي يدونده جسم ها،گندم اليالبه و کردم دقت کمي
 :گفتمي بچگانه زبون به مدام و کردمي دنبالش خردسالي

 !عمه گيرمتمي االن -
 باال تونستممي و داشت بلندي نسبتاً قامت. رقصيدمي باد دستان ميون در دختر، دارطرح و سرخابي چارقد يدنباله

 و نحيف هيکل يبرازنده بدجور محلي، بلند آستين لباس. ببينم گندم هايخوشه باالي از خوبي به رو، شتنه
 !بود خوشگلش

 . کنم جمع رو مکوله و کج لبخند تا شد باعث عماد، دارطعنه صداي
 نه؟ مگه خوشگله؟ -

 به و کرد گير گلوم تو دود دفعهيک که گرفتم قليون ني از ايديگه کام عجوالنه ندادن، جواب براي و شدم دستپاچه
 کردممي احساس و سوختمي گلوم. زد ضربه کمرم به محکم چندبار عمد، از و خنديد خباثت با عماد. افتادم سرفه

 :گفت تمسخر با و زد ايمستانه يقهقهه عماد. بشه خرد عماد هايدست قدرت از فقراتم، ستون ممکنه لحظه هر
 !شهري بچه کشيدن قليون به چه رو تو -
 به آلوداخم و چرخوندم رو سرم. زدم پس شدت با رو دستش و رفت فرو هم در هاماخم واضحش، يطعنه از

 خياليبي با و بود داده تکيه گردو درخت قطور يتنه به من، به توجهبي عماد. دوختم چشم عماد زمخت يچهره
 رو جرئتش واقعيت تو که حيف ولي کردم؛ نثارش حسابي فحش تا چند ذهنم تو و شدم حرصي. کشيدمي قليون

 !حيف نداشتم،
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 انگشت با. انداخت نگاهي درهمم قيافه به چشم، يگوشه از شاهانه و کرد رها هوا در رو پردودش بازدم عماد
 :گفت جانب به حق و زد مومبي و تراشيده سر به ايضربه ش،سبابه

 !سوسول بچه کني قهر خوادنمي! حاال خب -
 آفتاب چندماهه اين که صورتم پوست االن که نداشتم شک. فشردم رو قليون شلنگ چپم، دست با و شدم ترعصبي
 . شده ديگه زمان هر از ترسرخ بود، شده سوخته

 :گفت و شکوند صدا پر رو گردنش قُلِنج و کرد خم طرفين به رو سرش ، بهم توجهبي باز عماد
 گرفته؟ رو ليال چشمت نگفتي؟ -

 زمين خاک با رو شخصيتم تا موندم منتظر و دادم قورت سختي به رو دهانم آب. کردم نگاهش ناباوري با ثانيه چند
 :گفت و داد سياهش پرپشت هايسبيل به تابي و خنديد عماد حيرت، کمال در ولي کنه؛ يکسان

 !نکن لوچ رو وَزَغيت چشماي -
 :کرد تکرار رو سوالش و زد پوزخندي

 روگرفته؟ ليال چشمت -
 :گفتم ميشيش هايچشم در خيره و دادم قورت رو دهانم آب ترس، با دوباره

 !زنته؟ -
 . زد برق هاشچشم و شد ترغليظ لبش روي پوزخند

 !بودم شکسته جا در رو گردنت که بود زنم اگه -
 . رفت يادم از کشيدن نفس ترس از و شد سيخ تنم به مو

 رو گردنم خود به خود. کرد روش پيش زارگندم معطوفِ رو نگاهش درخت، به تکيه و چرخوند رو سرش عماد
 پرشعف فريادهاي نه و بود چهرهخوش دلبرک از خبري نه ديگه. کردم دنبال رو عماد نگاه سوي و چرخوندم
 . پسربچه
 :شد شنيده باد، هياهوي ميان در عماد صداي

 !آقامه قبلي سوگلي يانداخته پس ، ليال -
 قبلي؟ سوگليِ! انداخته؟ پس. کردم نگاه جديش، صورت به بهت با
 !بيرون ريختمي دهنش از پريچهر تا صد و گفتمي پريچهر يه آقام. بود پريچهر سوگليش اسم -

 :داد ادامه و کشيد دل ته از آهي
 عرق و کنديممي جون زمين تو سحر يکله از داداشام و من. رُفتمي و شستمي شب، تا صبح بدبختم يننه -

 ...ريختيممي
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 :کرد قفل ستبرش يسينه روي رو کلفتش بازوان و زد صداداري نيشخند
 . گذروندمي خوش صبح تا شب سوگليش، با آقام، وقت اون -

 جز زندگيش، تو که عياشه يزادهخان يه عماد کردممي فکر هميشه. بود سخت باورش. شدنمي اين از بازتر دهانم
 . نداده انجام کاري دادن دستور و خوردن

 :گفت مصنوعي طنز با و خنديد تلخ عماد
 !نره پشه توش ببند دهنتو -

 . شد بسته خود به خود دهانم و خوردم ضدحال
 هايگندم خرمن و وزيدمي ماليمي باد. کرد دراز پامون زير حصير روي رو پاهاش و کشيد آهي دوباره عماد

 . رقصيدمي خاصي ريتم با طاليي،
 . کرد اضافه اوالدش به ديگه خور نون يه بزرگ، پسر تا پنج داشتن وجود با و داد خودش دست کار آقام کهاين تا -

 دلنشين حدي تا و مردونه يقيافه. بود شده پخش باد در کوتاهش، و مشکي دارموج موهاي. بست رو چشمانش
! نشسته حالت در حتي کشيد،مي رخ به رو بلندش قامت و ورزيده اندام خوبي به رنگ، ايقهوه محلي لباس. داشت
 . بود بلندتر هم من از قدش که طوري

 . چشمانش ميشي يگلوله دو در رو اشک برق ديدم، ناباوري با من و کرد باز رو چشمانش
 . بيشتر روز هر آقام، پيش منزلتش و ارج و شدمي تربزرگ روز هر پريچهر شکم -

 :داد ادامه مغموم و شد کج هاشلب
 و زير رو روستا کل بايد وقت اون بگه، آخ بود کافي. پريچهر مواجب و جيرهبي نوکر بوديم شده پسر، تا پنج هر -
 ...شدنمي پيدا پريچهر ويارِ که وقتي از امان و کرديممي رو

 :فشرد همبه محکم رو چشمانش و کشيد عميقي نفس
 !خورديممي کتک آقام دست از سگ مثل -

 محلي پيراهن ايقهوه پارچه روي از رو قسمتي تَرَکِش، پر و زمخت انگشتان با و گذاشت شسينه روي رو دستش
 :گفت بود نهفته درش مردونه بغضي که غمگين لحني با و کرد لمس

 . هست تنم روي آقام، مَنقَل داغِ اَنبُرِ جاي هنوزه، که هنوز -
 شگذشته از نداشتم انتظار اصالً و بود توداري و غُد آدم عماد. بود هاشحرف درگير ذهنم. کرد سکوت لحظه چند
 هايرنج از کسي براي خواستمي دلش و بود برداشته تَرَک عماد غرور يشيشه انگار اما کنه؛ تعريف برام

 . کنه تعريف شگذشته
 !گذاشت زمين رو ششيشه بار پريچهر و کرد رحم خدا باالخره کهاين تا -
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 :گفت و زد غنچه لبش روي تلخي پوزخند
 گرفت؛مي رو شبچه يبهونه مدام. شد مريض و کرد تب زايمان، بعدِ از. نبود شانسخوش بار اين پريچهر ولي -

 . ميشه مريض هم بچه گفتمي کنه؛ غلش*ب ذاشتنمي آقام ولي
 :شد عيان نامرتبش و سفيد هايدندون و ترغليظ پوزخندش

 !مُرد ش،بچه کردن غل*ب بار يه حسرت با پريچهر کشيدن، درد ماه سه از بعد باالخره -
 ولي ببينه؛ درش رو ناباوري و بهت تا انداخت مچهره به عميقي نگاه و چرخوند رو سرش کرد، تموم که رو شجمله
 شده حک پيشونيم روي يتيمي داغ بچگي از. نداشتم گفتن براي چيزي و بودم هميشه از ترساکت من. موند ناکام

 . سوختنمي دلم مادربي يبچه يه براي و بود
 بود، انگور سبد يه شديگه دست در که حالي در کمر، پشت دست و برآمده شکم با روستايي زني لحظه، همون
 دست با که حالي در و گرفت دستش از رو چوبي سبد. رفت زن کمک به و برداشت خيز عماد. شد نزديک بِهِمون

 گردو درخت يتنه به رو دستم. اومدن درخت زير حصير سمت به دوتايي بود، گرفته رو زن کمر پشت شديگه
 به زن، يبرآمده شکم. رسيدن درخت نزديکي به زن و عماد. شدم بلند حصير روي از احترام ينشونه به و گرفتم
 و بود ريخته بيرون طالييش چارقد جلوي از مشکيش،آشفته موهاي. بود هويدا رنگ سبز محلي لباس زير از خوبي
 جوابم لب زير و انداخت پايين سر متواضعانه جوان زن. کردم سالم آرومي به. زدمي سرخي به حرارت از هاشگونه

 و کرد زن به رو عماد. گذاشتم زمين روي و گرفتم دستش از. گرفت طرفم به رو ياقوتي انگورهاي سبد عماد. داد رو
 . فهميدم هاشحرف از رو «ليال» فقط من که زد حرف کالمي چند محلي گويش با ذاتيش، يجذبه با

 زن. گفت زن به چيزي دوباره و داد تکون تاسف از سري عماد. کرد نازک چشمي گوشه و رفت درهم زن يقيافه
 . کرد حرکت به شروع زار،گندم يحاشيه از و گرفت فاصله ما از آروم آروم و داد تکون سري
 . گفت چيزي لب زير و کشيد ايکالفه نفس عماد
 نشست حصير روي درخت به تکيه و کشيد پوفي. بود باردار زن حرکت به نگاهش و اومدمي نظر به کالفه شچهره

 . بشينم کنارش در کرد اشاره من به دست با و
 گستاخي با و کردم نگاه عماد عبوس يقيافه به. شد خارج زارگندم فضاي و ديد يدايره از کامالً زن بعد، دقيقه چند

 :پرسيدم
 کردي؟ قاطي روغن آب يهو چرا -

 و زد نيشخندي ترسم به عماد. کردم جمع رو پام و دست و خوردم جا. کرد نگاهم تيز و چرخوند رو سرش عماد
 :گفت جدي

 !سازهنمي ليال با زنم -
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 جدا خوشه از رو ياقوتي هايدونه هاشدندون با. کرد نزديک دهانش به و برداشت سبد داخل انگورهاي از ايخوشه
 تنهايي به رو خوشه تا چند انگور هايدونه. بود اعصاب روي حد از بيش کردنش، مولوچ و ملچ صداي. جويد و کرد

 . کردممي نگاهش باز دهاني با من و خورد بال فراغ با و
 تمسخرآميز بود، شده خيره عسليم مات چشمان در که حالي در و زد قهقهه عماد. شد تموم تقريباً سبد محتويات

 :گفت
 !شهري بچه نره پشه توش ببند، دهنتو گفتم -
 . گرفت رو نفسم و اومد فرو کمرم روي عماد دست محکم يضربه. گرفتم خندونش صورت از چشم دلخوري با
 !ايجنبهبي قدرچه -

 :گفت و آورد جا به مصلحتي ايسرفه. کرد جمع رو شخنده نميشه، باز رقمه هيچ ابروهام گِرِهِ ديد، وقتي
 نه؟ يا خوايمي رو ليال نگفتي؛ -

 به برسه آخرش که کرد، تعريف نوجوونيش دوران از همه اين. کردم نگاهش شده گِرد هاييچشم با و شدم شوکه
 !حرف؟ اين

 :انداختم باال ابرويي خباثت با و کنم عمل مدارانه سياست کردم سعي
 !کني؟ دَک رو ليال خوايمي چرا نگفتي چي؟ تو -

 . کردممي نگاهش تفاوتبي باوري غيرقابل شکل به من ولي کرد؛ وحشتناکي اخم عماد
 :کوبيد زانوش روي رو مشتش حرص با و کرد ايقروچه دندان

 !زدي هوا روي رو حرفم و هستي تيزي يبچه مياد خوشم -
 . گفتم احسنت خودم به دل در و گرفت وسعت لبخندم

 شوهرش با کُلفَته. شد بزرگ داشت، شيرخوره يبچه يه که کُلفَتِمون زيردست و آقام يخونه سالگي شش تا ليال -
 !کن بزرگش گفت و من ريش بيخ به بست رو ليال نداشت، بچه يحوصله که هم آقام و ديگه آبادي يه رفت

 :گفت عاصي و کوفت زانوش روي ايديگه مشت
 . افتنمي هم جون به گربه و موش مثل زنم و ليال که ساله ده االن و بودم گرفته زن تازه موقع اون -

 همون عماد انگار نه انگار و بود شده باز نيشم. اومده ستوه به وضع اين از واقعاً که بود مشخص. بود گرفته مخنده
 :خوابيد بادش يهو زدم، که حرفي با. روستاييه يجذبه با مرد

 !بدم نجاتت وضع اين از تا نکن حساب يکي من رو -
 :گفتم و کردم باز طرفينم به رو هامدست

 . پاسم و آس من -
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 :گفت حرص با و ساييد هم روي رو هاشدندون عماد
 !کني؟مي زهرمار و شنگوليآب خرج بارکُلّي هر و پاسي و آس -

 :کشيدم کچلم سر روي دستي و کردم ايخنده تک
 !عموجون از توجيبيمه پول اون -

 :دادم ادامه و زدم بشکني
 !پيسي به افتممي بشه قطع -

 :گفتم و انداختم باال ابرويي خيالبي. کرد نگاهم گيرانهمچ عماد
 . بگيرمش تونمنمي ولي اومده؛ خوشم خواهرت از نميشم، مُنکر -

 :گفت فريبنده و کشيد مشکيش و پرپشت هايسبيل به دستي عماد
 . اسمش به بزنه رو باالده زميناي از هکتار دو عقدش، بعدِ خوادمي آقام -

 :گفتم کردممي نگاه هاگندم طاليي به که حالي در و انداختم باال شونه تفاوتبي
 . نامم به بزنه رو منالش و مال بشه راضي عموم تا کنم، ازدواج دخترِعَموم الهه، با بايد من. باشه مبارکش -

 :شنيدم رو عماد پوزخند صداي
 !کردي؟ تيز دندون عَموت پول واسه پس -
 :گفتم و دادم تکون سر افتخار با
 !جورم چه -

 :گفت و زد ضربه کمرم پشت دستش با دوباره عماد
 تو مونيمي و شهرت نميري هاتمرخصي وقت ديدم که اولش از اصالً. اومده خوشم جَنَمِت از چيه؟ دونيمي -

 !هستي جَنَمي با يبچه فهميدم آبادي،
 !چيه هدفش که بود عالم خدا فقط. ذاشتنمي هندوانه غلم*ب زير خودبي عماد. زدم قهقهه دل در
 بوي. بود کرده دراز حصير عرض در انداخته، هم روي رو پاش تا دو. کردم نگاه شمردونه يچهره به

 . شدمي مهار باد دست به حدودي تا خوشبختانه که رسيد،مي مشام به پاهاش مشکي جوراب از ايمشمئزکننده
 رنگ يه دلش با عاقبت. داره ترديد حرفي گفتن براي که بود مشخص. کرد بسته و باز ثمربي رو دهانش بار چند
 :گفت نهايتاً و شد
 مننه بود، آقام يخونه ليال وقتي حتي. پريچهره دختر چون نمياد؛ خوشش ليال از کسهيچ برادر، تا پنج ما از -

 ليال بودم، بزرگ پسر من چون هم آخرش. مياورد در ليال سر رو، پريچهر از شکينه تالفي و کردمي اذيتش حسابي
 . شد گردنم وبال
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 حسرت با شده سرد هايذغال به. کرد فوت رو ذغالش روي خاکستر و برداشت زمين روي از رو دستش کنار قليون
 . گذاشت درخت کنار رو قليون و انداخت نگاهي

 . کشيديم زحمت خاطرش به داداشام و من که نداره زمينايي از حقي هيچ ليال -
 :گفت و کشيد منقطعي نفس عصبي

 هازمين از هکتار دو داده وعده درنياره، بازي غربتي ليال کهاين واسه و بده باال آبادي خانِ به رو ليال خوادمي آقام -
 . نامش به بزنه رو

 :گفت و زد عجيبي برق ميشيش هايچشم
 . بشه هفتادساله پيرمرد يه سوم زن که نميره بار زير ليال ولي -

 متنفر خواهرش از حد اين تا عماد شدنمي باورم. کرد مزده وحشت بود، شده ور شعله چشمانش در که نفرتي آتش
 . باشه

 !بپيچه خودش به درد از قيامت تا گور، تو پريچهر تنِ که بشونم، سياه خاک به رو ليال جوري خوادمي دلم -
 :پرسيدم ابهام با و دادم فرو رو دهانم آب
 چيه؟ منظورت -

 :گفت وارشيطان و زد کثيفي لبخند عماد
 پول اون از کم يه کافيه! روستايي يبسته گوش و چشم دختر هر آرزوي! پولداري شهريِ خوشگلِ پسر يه تو -

 ...بدي بهم رو هاتتوجيبي
 . تربرافروخته چشمانش هايشعله و شد ترعريض لبخندش

 . برسي دلت کام به و بزني رو ليال رايِ کنممي کمکت که وقته اون -
 يمعامله چنين هم اون کنه؛ معامله خواهرش نجابت سر راحت قدراين عماد شدنمي باورم. نداشتم زدن پلک توان

 !کثيفي
 هاتازگي. من از اون نه اومد،مي خوشم ازش من نه بچگي از ولي بوديم؛ شده بزرگ هم با. افتادم الهه ياد ناخودآگاه

 داد هديه دخترش به مفصل کتک يه فهميد، وقتي عَموم و زنهمي تيک «جعفر اوس پسر» با بود شده معلوم که هم
 دلم به اصالً. خواستنمي رو الهه دلم. کنم عقد دخترش با زودتر چه هر که گذاشت فشار تحت رو من و

 خوب خيلي هم عمو و بود خالي بالم و دست که حيف ولي بود؛ تربزرگ ازم هم سالي سه که خصوصاً نشست،نمي
 . داشت خبر خرابم وضع از
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 به خوبم، شانس از و گرفتم خدمت دفترچه عمو، اصرارهاي از فرار براي ولي دانشگاه؛ برم و بدم کنکور بود قرار
 يه ازم سربازي به اومدن کردمي فکر هم عمو. شدم اعزام بود مرزي روستاي يه که تصور، قابل ينقطه دورترين

 !کردمي شارژم و ريختمي پول برام ماه به ماه سازه،مي مرد
 خوبي به رو بود بزرگي مالّک که عموم و بود همشهريم قضا از که مثبتي فوق پسر. بود حسام مشکلم تنها فقط
 رو چيزهمه که بود وقت اون. عَموم دست کف بذاره بره و بشه باخبر پنهانيم هايعياشي از ترسيدممي. شناختمي

 !رو ثروتش و دختر به برسه چه داد،نمي بهم هم سياه يسکه يه حتي عَموم، و دادممي دست از
 مدام بيچاره، من و بود ورداشته رفاقت تيريپ و شدمي آويزونم مدام بودن، شهريهم و زبونهم خاطر به حسام
 زمان در من و شهر رفتمي رسمي، تعطيالت و مرخصي موقع حسام که شکر رو خدا. داشتم گرفتن فاصله در سعي
 شدم آشنا عماد نام به جااين هايزادهخان از يکي با حين، همين در! بکشم راحتي نفس تونستممي نبودش، کوتاه

 با گويا که افتاد دختري به چشمم يهو که بود روال طبق چيز همه. کرد جلب رو نظرم کلي اقتدارش، خاطر به که
. بود برده يغما به رو آئينم و دل حسابي دلرباش، اندام و دختر دلنشين و زيبا يچهره. بود ارتباط در عماد يخانواده

 زدن حرف جرئت شدنم، رسوا و عماد ترس از ولي داشتم؛ تمايل روپري دختر اين به شديداً الهه، به حسم برعکس
 کِنِف که دادم رو جوابش جوري من که چند هر. آورد روم به و خوند رو دستم باالخره امروز عماد کهاين تا. نداشتم

 مسئوليت حس ايذره انگار که جوري. کرد پيشکش بهم رو خواهرش راحت خيلي عماد حيرت، کمال در ولي شد؛
 . نداره بهش نسبت
 ليال خندان تصوير. نبود بد هم زياد پيشنهادش. کرد باز رو فکرم و رسيد مغزم به تازه اکسيژن. کشيدم عميقي نفس

 بايد فقط. بود شيرين هم تنش لمس روياي حتي. داد هديه هاملب به رو عريضي لبخند و بست نقش خاطرم در
 . کنه گِردي دندون بخواد مبادا که باشه عماد به حواسم

 . گرفتم فاصله خياالت از عماد، نفس شدن رها صداي با
 از آکنده و دورگه صدايي با و شکوند پرصدا رو دستش انگشتان مفاصل و کرد چپش دست چفت رو راستش دست
 :گفت لب زير من به توجهبي غرقه، خودش دنياي در گويا که جوري نفرت، و خشم

 !رسهمي من نوبت وقت اون -
*** 
 مهال

 و بود نشده بهنام از خبري ديگه بيمارستان، داخل شب اون از. داشتم عجيبي حس. گذاشتم کيفم داخل رو گوشيم
 . داشت رو طوفان از قبل آرامش نويدِ برام همين

 . نکنم فکر منفي که زدم نهيب خودم به و کردم تر زبونم با رو هاملب
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 حس بودم، نشسته ماشينش توي االن کهاين از. بود اتومبيل فرمان روي کيانوش هايدست چرخش به چشمم
 که فاطمه عمه. بود اومده بار وننر لوس بچگي از و بود عَموم پسرِ تک. اومدنمي خوشم ازش بچگي از. داشتم بدي
 دنيا به خاطر به کيانوش مادر. بوديم پدربزرگمون هاينوه تنها که کيانوش و مهناز و من مونديممي نداشت؛ بچه

 ادامه و توکلي يخانواده وليعهد پسرش که فروختمي فخر و گرفتمي رو خودش کلي پسرش، شاه آوردن
 کيانوش از هم مهناز! اومد بدم کيانوش از فهميدم، رو حرف اين معناي که زماني از دقيقاً! هاستتوکلي راه يدهنده

 !جونش مامي به چسبيده مدام و ستننهبچه کيانوش که گفتمي و اومدنمي خوشش
 :کرد خارجم افکار از کيانوش صداي. نشست هاملب روي تلخي لبخند مهناز، يادآوري با
 کني؟مي فکر چي به -

 :گرفتم ش*غو*آ در رو خودم و کشيدم آهي
 !مهناز به -

 :گفت لب زير و زد گره هم در رو پشتش کم ابروهاي کيانوش
 . نميشه باورم هنوزم -

 جذابي يچهره که کنم اعتراف بايد. انداختم کيانوش رخنيم به نگاهي. کشيدم ايديگه آه و فهميدم رو منظورش
 . بود شادي اسمش که عجيب يدختره همون انداخت، بهنام يوزپلنگ ياد رو من آبيش هايچشم. داشت

 . افتممي يادش دوباره کنم،مي نگاه که چيزي هر به! لعنتي. کشيدم پوفي و شدم عصباني خودم دست از
 :کنم عوض رو موضوع کردم سعي و فشردم خودم به رو ايمقهوه کيف

 بريم؟ خوايممي کجا گذره؟مي ذهنت تو چي کيانوش -
 :گفت خونسردي با و کرد عوض رو ماشين يدنده کيانوش

 ...و هم رو بريزيم رو فکرامون که جايي يه ميريم -
 :داد ادامه و کرد نگاهم تاسف با و چرخوند کمي رو سرش

 . بگيريم شما گُلِ دسته واسه تصميمي يه -
 يپسره! نکنه کمکم سياه سال هفتاد خواممي! بندازه؟ تيکه من به کرد جرئت طورچه. رفت فرو هم در هاماخم

 !ننهبچه لوس
. بود کرده تا آرنج تا رو پيراهنش هايآستين و بود زده ايسرمه تيپ. انداختم خونسردش يچهره به نگاهي خشم با

 :گفتم ادبيشبي از زده حرص
 . دار نگه رو ماشين -

 :گفت و انداخت ماشين وسط يآينه به نگاهي ريلکس کيانوش
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 برخورد؟ بهت شد؟ چي -
 :گفتم ترحرصي و فشردم هامانگشت ميون رو کيفم چرم

 !دار نگه گفتم! آره کن فکر تو -
 :گفت خوردکُنِش اعصاب خونسردي با و کرد عوض رو دنده دوباره کيانوش

 مهال؟ دادي رد جواب بهم پيش سال سه چرا -
 کرد؟ عوض رو حرف يهو چرا! ديوونه پسر. پريد باال تعجب از ابروهام
 کشاورزي هايزمين و کشيده فلک سربه و سبز درختان. دوختم ماشين از بيرون فضاي به رو نگاهم و نگفتم چيزي

 . شدم اضطراب و دلشوره دچار جاده، کنار سبز تابلوي ديدن با. پشتشون
 اومدمنمي کيانوش با کاش که زدم تشر خودم به. جوشيدمي سرکه و سير مثل دلم و بود کرده عرق هامدست کف

 که شبي اون از. بود پيشش مدام فاطمه عمه و بوديم آورده خونه به رو مامان که بود روز دوسه. موندممي خونه و
 از تا کنه کمکم تونهمي که گفتمي و دادمي پيامک بهم ساعت هر بود، ديده گوشيم توي رو بهنام عکس کيانوش

 . بشم خالص بهنام هايمزاحمت دست
 مشکل اين بتونم که نبود وضعيتي در مامان. بودم اومده ستوه به تهديدهاش و بهنام دست از هم خودم چرا، دروغ

 مزاحمت يمسئله و داره نگه بسته رو دهانش قفل نتونه کيانوش که ترسيدممي طرفي از. بذارم ميون در باهاش رو
 اجباراً همين، براي. بعدش عواقب بالطبع و شدمي شروع ديگه ماجراي يه دوباره وقت اون. بگه مادرش به رو بهنام
 مونده سابق دردنخور به آدم همون کيانوش گويا ولي بگرديم؛ ايچاره راه دنبال کيانوش، همراه به که کردم قبول

 !شدم مرتکبش احمق منِ که بود محضي حماقت بهش، کردن اعتماد و بود
 :گفتم بود گرفته رو وجودم تموم اضطراب که حالي در و کشيدم عميقي نيمه نفس

 !ميشيم خارج شهر از داريم هست؟ حواست کيانوش؟ -
 صورت به و گرفت زمين يخورده تَرَک هايآسفالت و خلوت يجاده از رو نگاهش. زد آوريهراس پوزخند کيانوش
 شده منقطع هامنفس و تپيدمي شدت به قلبم. کردمي بيشتر رو وحشتم آبيش، چشمان برقِ. دوخت من يترسيده

 .بود
 :پرسيد بلند صداي با بار اين و زد ايديگه پوزخند مپريدهرنگ يچهره به کيانوش

 دادي؟ رد جواب خواستگاريم به پيش سال سه چرا! مهال بگو -
 !بکشه داد سرم ننه،بچه کيانوش که برسه روزي شدنمي باورم. دادم قورت سختي به رو دهانم آب

 . لرزيد بدنم کيانوش، بعدي فرياد با
 !بده جواب -
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 و بود خالي کامالً ذهنم ولي بدم؛ رو کيانوش جواب و شدم مسلط خودم به کردم سعي. بود اومده بند زبونم ترس از
 . نداشتم رو حرکتي هيچ ياراي

 از نجات راه تنها و بود شده زايل عقلم انگار. کنم پيدا رو کيانوش جواب فکر، با که کردم تالش ولي ست،احمقانه
. دادم قورت رو دهانم آب دوباره و بستم رو هامچشم. دونستممي کيانوش سوال جوابِ کردن پيدا رو، شرايط اين

 . لرزيدمي وحشت از هامدست و زدمي تندي به گنجشک مثل قلبم. کنم متمرکز رو سامانمنابه ذهن کردم سعي
 ازم رسمي مراسم جلسه يه طي و رسماً کيانوش، که زماني. کردم فکر پيش سال سه به بدبختي، هزار به

 رفتن از بعد که بماند. دادم نَه جواب بهش خواستگاري شب همون تامل، ايذره بدون هم من و کرد خواستگاري
 ناراحتي ولي «دادي؟ رد جواب امشب همين و کردي آبروريزي چرا» که زد تشر کلي مامان عَموم، يخانواده

 اين خوب! اومد خوشم» گفتمي مدام و بود خوشحال کلي مهناز مامان، برعکسِ. نبود مهم اصالً من براي کيانوش
 !«نشوندي سرِجاش رو داده عصاقورت ينه بچه

 به بهنام با که بود اومده خواستگاريم به زماني دقيقاً و نداشت من روياهاي مرد با اشتراکي وجههيچ کيانوش واقع در
 . کردممي تصور مآينده همسر عنوان به خيال، و خواب در رو بهنام علناً و بودم شده مَچ حسابي خودم خيال

 . برگشتم حال زمان به و لرزيدم کيانوش، وحشتناک غرش با
 !روانيه يپسره همون لياقتت -

 و باز ثمربي خشکم هايلب و شد خشک دنده جهت روي هامچشم. کرد عوض دنده و برد باال رو ماشين سرعت
 . شدمي بسته

 روحمبي صورت به بود، شده آتشين هايرگه از پر حاال که آبيش چشمان با و چرخوند رو سرش دوباره کيانوش
 :گفت نفرتي از سرشار لحن با و فشرد هم روي رو هاشدندون. کرد نگاه

 !ميدم خودم رو لياقتيتبي جوابِ امروز -
 !نه! نه! نه! خدايا. بود زده بيرون حدقه از هامچشم. شد قطع نفسم

 :گفت نفرت با و زد پرصدايي و برانگيز هراس يقهقهه ديد، رو استيصالم که کيانوش
 !دخترعمو ميدي پس رو رسواييت و آبروييبي تاوان امروز، همين -

 و نشسته بدنم کل روي سردي عرق. شد پخش وجودم تمام در و کرد پيدا گسترش هامدست لرزش يدامنه
 از قلبم داشت، امکان لحظه هر که بود رفته باال حدي به قلبم ضربان. بود چسبيده تنم به کامالً رنگم، کِرِم مانتوي

 !بيرون بزنه مسينه
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 زانوهام روي از ايمقهوه کيف که بود شديد حدي به بدنم هايرعشه. لرزيدممي وارديوانه و بودم افتاده نفسنفس به
 اين و بمونم هوشيار که کردممي خداخدا دل در. شدم عصبي يحمله دچار دوباره دونستممي. افتاد ماشين کف به

 . کنم سقوط ممکنه آن هر کردممي احساس و بود شده سنگين سرم. نشه غالب بهم دوباره لعنتي، يحمله
 هر ولي بود؛ شده کم بدنم لرزش. بمونم هوشيار کردممي سعي بيچارگي با من و ديدنمي رو چيزي ديگه هامچشم
 و وحشت از مملو قلبم. کردم حس رو ماشين سرعت رفتن باال. کردممي درک رو بدنم اعضاي شدن حسبي لحظه

 . کردممي لعنت رو ضعيفم نَفسِ و آوردممي ياد به رو هامحماقت مدام. بود شده نگراني
. شد جاري چشمم يگوشه از اشک ايقطره. شده بيماري بستر اسير من، هايحماقت غمِ از که افتادم مامان ياد به

 من نوبت حاال انگار نبود؟ کافي مهناز خودکشي و بابا مرگ بکشه؟ سختي اندازه اين تا بايد چرا مامان. سوخت دلم
 . کنم اضافه مامان دردهاي به دردي تا بود
 با پيشونيم. شد پرت جلو به کِرِختم، بدت و کرد ترمز وحشتناکي صداي با ماشين. ايستاد حرکت از قلبم دفعه يه

 يپارچه دستي. شد خارج هاملب بين از جونيبي آخِ. پيچيد سرم در عميقي درد و کرد برخورد ماشين سرد يشيشه
 روي از رو خون گرمي همزمان، و گفتم ايديگه آخ. داد تکيه ماشين صندلي به شدت با و کشيد پشت از رو مانتوم
 . کردم حس مشقيقه

. لرزوند بار هزارمين براي رو جونمبي تن و کرد رسوخ اتاقک داخل به سردي باد که چرا شد؛ باز ماشين در گويا
 :کرد تيز رو هامگوش کيانوش، خوشحال و پرانرژي صداي

 !آقا آوردمش -
 هم روي هامدندون لرز، با همزمان بار،اين و شد بيشتر باد شدت. شنيدم رو در شدن باز صداي راستم، سمت از

 و کرد لمس رو گردنم پوست باد، سردِ دستِ. کرد باز رو گردنم دور پيچيده ايقهوه شالِ دستي. رقصيدنمي
 :کرد فلج رو وجودم تمام رعدآسايي، فرياد صداي. شد ترسنگين هامنفس

 آوردي؟ سرش باليي چه! کثافت -
 اين؟ از بيشتر بدبختي داشت؟ امکان طورچه. شدنمي باورم. بودم افتاده نفسنفس به ترس از دوباره

 بيرونم ماشين اتاقک از بعد، ايلحظه. کشيد خودش سمت به پرِکاه مثل رو بدنم و شد محکم زانوهام زير دستش
 . داشت نگهم شش*غو*آ در محکم و کشيد

 :کرد بيشتر رو زخميم قلب درد کيانوش، مضطرب صداي
 ...خدا به آقا...آقا -

 لحن. خنديدممي کيانوش بزدلي به عمرم پايان تا وقت اون. نبودم وضعيتي چنين در کاش اي که کردم آرزو
 هر پيش، دقيقه چند تا. بود عوضي آدم يه بارزِ ينمونه پسر، اين. بود مسخره حد از بيش هاش،زدن تُپُق و کيانوش
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 يقين ولي ديدمش؛نمي که درسته. بود ترسيده موش مثل االن، و کرد پناهمبي و ترسيده روحِ نثار تونست چي
 . افتاده کردن غلط به و پريده رخسارش از رنگ االن که داشتم

 ...به زده رو خودش! نيست چيزيش خدا به آقا -
 :گذاشت ناتموم رو کيانوش يمسخره توجيهِ پيچيد، فضا در که بلندي فرياد و کشيد سوت هامگوش

 لرزه؟مي بيد مثل داره بينينمي! احمق شو خفه -
 باعث و کرد تحريک رو بوياييم سيستم قيمتش، گرون عطرِ خوشِ يرايحه. شد فشرده بيشتر شش*غو*آ در بدنم
 . بچسبونم پيراهنش خوشبوي يپارچه به رو سرم ناخودآگاه شد

 :بود نفرت و خشم از سرشار که شنيدم رو بلندش صداي دوباره
 !بِرِس رو عوضي اين حساب! احمد -

 خون هوا، وبرودت پيچيدمي هامگوش توي باد هوهوي. شدمي دورتر لحظه هر کيانوش، هايالتماس و داد صداي
 داغي ــــوسه بـ بعد، کمي و کردم حس گوشم کنار از رو هاشنفس گرماي. بخشيدمي سرعت رو مشقيقه ريزي

 :کرد زمزمه گوشم کنار کالفه و آروم. نشست مشقيقه روي که
 !نلرز! لعنتي نلرز -

 خودش با رو مارادهبي جسم و گذشت قدرچه دونمنمي. سوزوند رو گردنم پوست بازدمش. کشيد عميقينيمه نفس
 صداي و جوشيدمي بيرون به مشقيقه زخم از که بود خوني گرماي کردم،مي حس که چيزي تنها! بُرد کجا به

 بعد، کمي و نبود ملتمسانه صداي بدهکار من گوش ولي بمونم؛ بيدار و نخوابم کردمي التماسم مدام که نگراني
 . زد خيمه روانم و جسم روي بختک مثل حسي،بي و شد منحل هم شنواييم حس
*** 
 ناصر

 :گفت و آورد لب به ايخسته لبخند مطب، منشي
 منزل؟ بريدنمي تشريف! دکتر جناب نباشيد خسته -

 و لرزيده دستش ،«ليال» اسمِ نگارش با بار هر نويسنده انگار بود؛ «ليال» لغت روي يشده پخش جوهر به نگاهم
 :دادم جواب حوصلگيبي با. شده خارج دستش از اثر نظم

 . کنممي قفل رو مطب در خودم!دارم کار کمي نه -
 :پيچيد هامگوش در منشي، خوشحال و سرزنده صداي

 . برم ديگه من نداريد، امري اگه پس -
 :گفتم و دادم تکون سري بگيرم، ميز روي هايبرگه از رو نگاهم کهاين بدون
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 !سالمت به. نباشيد خسته -
 بودم من بعد، دقايقي و کرد جمع رو وسايلش ساعت، سر هميشه مثل درست مطبم، جوان منشي. شد بسته اتاق در
 . بيمار از خالي مطب و

 ميز روي هايبرگه. آوردمي ارمغان به رو گذشته خاطرات خودش، با انگار و وزيدمي اتاق يپنجره از ماليمي نسيم
 :گفتم لب زير و شد تنديده درهم انگشتانم. کردم پرت اتاق کف هايموزائيک روي عصبانيت با رو
 !تمرده نه برام، گذاشت آسايش تزنده نه! عماد بهت لعنت -

 عميقي آه و شد بسته دارمنم و خسته چشمان. دادم تکيه دارچرخ صندلي پشتي به رو سرم و کشيدم ايکالفه نفس
. کرد زهرمار برام رو روز طول کلِ که صبحي. افتادم امروز صبح ياد به. کرد پيدا رسوخ بيرون به قلبم، اعماق از

 نشون بهم رو شده کپي نويسدست يبرگه چند و اومد مطب به هماهنگي بدون( پسرعماد) اميرحسين صبح، امروز
 صراحتاً کرده، ليال حق در که ظلمي به دَرِش عماد که اعترافاتي! شهگورشدهگوربه پدر اعترافات که گفت و داد

 !داده شرح روشني به ماجرا، اين در هم رو من نقش که صدالبته و کنهمي اشاره
 از پرده و ميشه عمل وارد خودش وگرنه، بگم پارسا و حسام به رو حقيقت زودتر، چه هر که کرد تهديدم اميرحسين

 . داره برمي ساله25 راز اين
. شدمي اضافه راز اين قدمت به ديگه سال يه بعد، ماه دوسه از کمتر! نَه سال؟25. نشست لبم روي تلخي لبخند
! بده فنا باد به رو زحماتم خوادمي اميرحسين حاال، و کردم پنهانش دندون و چنگ با ها،سال اين تمام در که رازي
 و دبدبه و ادعا همه اون با عماد حتي که کسي ناصرم؛ من. نشناخته رو من هنوز اميرحسين! عبثي خيال عجب ولي

 . کنه کاري برابرم در تونستنمي کبکبه،
 :گفتم نيشخند با و زدم ضربه ميز روي ريتميک طور به انگشتانم با
 !برسونه آرامش به رو عماد منفور روح کار، اين با خوادمي مثالً! احمق يپسره -

 :کردم زمزمه قراريبي با که شدم آني جنونِ دچار گويا. زدم چنگ موهام داخل
 !لعنتيه توي خاطربه شهمه! ليال توئه خاطربه شهمه اينا -

 تالطم به ليال براي قلبم اول، روز مثل هنوزم ولي، ستاحمقانه. گرفتم دست در رو مسينه يقفسه و گزيدم لب
 پرستيدنيش، هيکل و بلند قامت براي طعمش، خوش و صورتي هايلب براي زيباش، و اغواگر چشمان براي. افتاده
 ...براي

 . فرستادم خود به نفريني دل در و فشردم هم روي خشم از رو هامدندون
 چالش به رو اعصابم ديوار، روي ساعت تاک و تيک صداي. دوختم چشم اتاق روحبي محيط به و کردم باز چشم

 و کردم بلند مشکي چرم صندلي روي از رو کرختم بدن. کردنمي رَهام هم لحظه يه پارسا، و حسام فکر. کشيدمي
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 رو، شده کپي آچهار هايبرگه و کردم خم رو کمرم. دادم سوق زمين روي يشده پخش هايبرگه طرف به رو پاهام
 :افتاد رويي يبرگه يجمله اولين به چشمم. کردم مرتب و جفت رو برگه پنج يگوشه. کردم جمع زمين روي از
 حال در کشم،مي زجر بيماري بستر در که االن تا و کردم ظلم ليال، مظلومم خواهر تک به صوفي، عماد من،» -

 . «هستم دادن پس تاوان
 سفيدِ يمالفه روي. رفتم اتاق گوشه يمعاينه تخت سمت به دستم، روي هايبرگه با و نشست لبم روي پوزخندي

 . دادم تکيه سرم پشت ديوار به و نشستم تخت تشکِ
 که ايتوبه! گرگه يتوبه مثل درست ش،توبه و بود ايعوضي آدم واقعاً. بست نقش خاطرم در عماد جدي يچهره
 . شد مرگش به منجر نهايتاً
! بطلبه حالليت مظلومش خواهر از که افتاد يادش تازه موقعاون و گرفت سرطان که افتاد توبه فکر به زماني عماد

 !بود مُرده ليال که دريغ اما
 عنوان به که هاييپول با که وقتي چرا پس تاوان؟. ترعريض لبم روي پوزخند و شد مچاله دستم در هابرگه پايين
 نبود؟ دادن پس تاوان فکر شد،مي غرق رفاه و خوشي تو و گرفتمي من از السکوتحق

 پر پيش سال26 به ذهنم همزمان. دوختم چشم عماد بعدي جمله به و آوردم باال رو هابرگه تايي پنج يدسته
 .کشيد

 خشن يقيافه به رو. چرخوند رو سرش فوري و گرفت گاز رو لبش. انداخت براقم چشمان به نگاهي دودلي با ليال
 :پرسيد پتهتته با عماد،

 نيست؟ ـناه گـ مطمئنيد! داداش خان -
 :گفت کالفه و کوبيد آلونک يکهنه سبزِ گليم روي دستش، درون زرد تسبيح با عماد

 !حالل حاللِ! براتون خونممي صيغه ميگم نفهم؛ دِ! نه يعني نه، گفتم بار يه -
 . رفت باالتر بدنم حرارت درجه و براش رفت ضعف دلم. انداخت پايين سر و دويد ليال هايگونه به خون سرخي

 :گفت بدخلقي با و کوبيد زمين روي رو تسبيحش دوباره عصبي ديد، رو ليال سکوت که عماد
 . تنهان خونه اميرحسين و مليحه! نيستم تو عالف من! باش زود ليال -

 :داد ادامه و کرد اشاره من به دست با. کرد پوفي
 !خوادتمي ناصرخان -

 :شمرد رو وجناتم و برد پايين و باال رو دستش
 خواي؟مي چي ديگه! خوادتمي شهري پولدار پسر -
 :گفت ليال يزدهشرم يچهره به رو خبيثانه، و کرد تر رو هاشلب زبونش با
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 . بشي قادر حاج زن بخواي کهاين مگه -
 :ناليد عماد به رو زدهوَق هاييچشم با. شد شل چادر گره روي از هاشدست و پريد باال فنر مثل ليال سر
 !خدا به نه -

 :داد ادامه عجز با و کشيد جلوتر رو دارشگل چادر
 . بشم قادرخان سوم زن خوامنمي -

 :کرد قفل هم در رو دستش هايانگشت و درخشيد خباثت از عماد هايچشم
 خب؟ -

 :زد لب سختي به و کرد مچاله رو چادرش يگوشه شديگه دست با ليال
 !ريزهمي رو خونم حَتمي آقام! جوري اين ميره آبروم ولي...ولي -

 :گفت تحکم با و انداخت غبغبش به بادي. کشيد مشکيش پرپشت هايسبيل به دستي عماد
 . من با اون! نباش چيزا اين نگران تو -

 :گفت غرور با و انداخت من گردن دور دست
 اگه ولي! کنه بدبختت دستي دستي خوادمي و شده شيطون خر سوار االن آقام! پشتتيم کوه مثل ناصرخان و من -
 قادرخان به تونهنمي بخواد، آقامم اگه حتي باشي، زنش وقتي. داره رو هوات اون بشي، محرم ناصرخان به تو

 ...و زنممي رو آقام راي موقع اون تا منم بذاري، جيگر رو دندون يکم بايد فقط. بده شوهرت
 :داد ادامه خنده با و زد هوا در بشکني

 !چينممي رو قادرخان دُمِ -
 :گفت و زد کمرم به محکمي نيمه يضربه دست با
 هم با و گيرهمي رو دستت وقت اون. خواستگاريت مياد ناصر و شديد اُخت هم با حسابي ناصر، و تو موقع اون تا -

 . شهر ميريد
 فقط و نداشت وجود درش ايوسيله هيچ. کردم نگاه آلونک کوچک فضاي به هدفبي و دادم قورت رو دهانم آب
 هايحرف ليال بودم اميدوار. افتاد ليال عاصي و پريدهرنگ صورت به نگاهم. بود شده پهن پامون زير کهنه گليم يه

 کردم؛نمي باور اصالً بودم، ليال جاي به من اگه و بود احمقانه آوردنِ توجيه نظرمبه که هاييحرف. کنه باور رو عماد
 که هستن تجربهبي و محدود حدي به روستا، اين دختران و نيست نگراني براي جايي که داد اطمينان بهم عماد اما
 . خورنمي فريب راحتي به

 .داد نجاتم هم در افکار از ليال، لرزون صداي
 !داداش خان بگيد...بگيـ شما هرچي...هر -



 

 

257 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 :گفت خوشحال و کوبيد هم روي رو هاشدست کف شادي با عماد
 !باشه مبارک -

 عماد که نگذشت بيشتر دقيقه چند. محرميت يصيغه مخصوص يآيه قرائت به کرد شروع و نداد مخالفت فرصت
 . شد خارج شکل مکعبي آلونک از ليال، ملتمس چشمان مقابل در و گفت بادي مبارک دوباره
 رو منقطعش هاينفس صداي. بود نشسته عماد اجبار به زمين روي کنارم. بود دستم در ليال مرتعش و ظريف دست

. شده پشيمون صوري، محرميتِ يصيغه اين شدن جاري از شايد و ترسيده حسابي کردممي حس. شنيدممي
 و مرد يک بين دائم يا و موقت عقد: توضيحات. )بود خبربي موضوع اين از ليال و نداشت شرعيت که محرميتي

 (.ندارد مقبوليت و مشروعيت دختر، پدرِ اذن بدون ـره، باکـ دختر
 نگاه چارچوب درون مرد به مبهوت و مات. شدم پرت حال زمان به گذشته مرور از من و شد باز شدت با اتاق در

 رها تخت سفيد يمالفه روي رو هابرگه. زدمي سرخي به ايشقهوه چشمان و باريدمي روش و سر از خشم. کردم
 :غريدم عصباني مرد به رو و اومدم خودم به کم کم. ايستادم زمين روي و کردم

 !تو؟ اومدي گاو مثل که ست، طويله جااين مگه! آقا خبرته چه -
 :پرسيد مشکوک و برداشت سمتم به گامي. زد غليظي پوزخند و کرد قفل شسينه روي رو هاشدست مرد

 نشناختي؟ -
 معقولي تيپ و چهره. کردم پاش تا سر به نگاهي! بشناسم رو ميانسال مرد اين بايد چرا. پريد باال تعجب از ابروهام
 . انداختنمي خاصي شخص ياد به رو من ولي داشت؛
 و بود ترکوتاه من از کمي قدش. گرفتيم قرار هم روي در رو. گذاشت جلو ايديگه قدم ديد، رو سکوتم وقتي

 آورد، زبون به که حرفي با که بودم خيره طلبشحق و ايقهوه چشمان در ساکت همچنان. الغرتر کمي هيکلش
 .شدم شوکه کامالً

 !جعفر اوس پسر احمدم، -
 :داد ادامه و زد مبهوتم يچهره به کريهي لبخند

 !يلدا پدر و الهه قبلي شوهر -
 مسلط کردم سعي و دادم قورت نامحسوس رو دهانم آب. شده آزاد زندان از شدنمي باورم. بودم زدهحيرت و مات
 :پرسيدم طلبکار و دوختم چشم برزخيش يچهره به. کنم عمل

 !چي؟ که خب -
 :غريد خشم با و ساييد هم روي رو هاشدندون. شد خيره هامچشم عسلي در نفرت با و گرفت باال رو سرش

 !بگيرم پس رو مبچه و زن اومدم -



 

 

258 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 :داد ادامه تهديدوار و گرفت هوا تو رو شاشاره انگشت
 . بگيرم ازت رو زندگيم شدن نابود چندسال و بيست انتقام اومدم -

 :ايستاد مسينه به سينه و گذاشت جلو ايديگه قدم
 !بشونمت سياه خاک به و بدم رو نامرديت جزاي اومدم -
 نگاه احمد. برداشتم عقب به ناخواسته قدم چند و خوردم جا. کرد وارد مسينه به محکمي يضربه دستش کف با

 :گفت و کرد مزده وحشت يچهره نثار رو آتشينش
 !کريمي ناصر باش منتظرم -

 رو وجودم تمام مطب، اصلي در شدن بسته صداي. شد خارج اتاق از محکم، هايگام با و چرخيد پا روي بالفاصله
 و زدم چنگ موهام داخل دستم دو هر با. نميشه باورم هنوزه، که هنوزم. کردم نگاه رفتنش مسير به بهت با. لرزوند

 :زدم نعره
 !لعنتي! لعنتي! لعنتي -

 اعدامش که همين. باشه شده آزاد احمد که شدنمي باورم. اتاق عرض و طول در زدن قدم به کردم شروع قراربي
 طور؟چه شد؟ آزاد زندان از دفعه يه طورچه عجيبه، نکردن

. کوبيدم اتاق سفيد ديوار به پرقدرت و برداشتم رو اداريم ميز روي سفالي گلدون. بودم انفجار حال در خشم از
 سقوط زمين روي شکسته، سفالي هايتکه ميون درونش، مصنوعي آبي هايگل و شکست بدي صداي با گلدون
 . احمد هم حاال و اميرحسين اول. امروز بود نحسي روز چه. کوبيدم ميز يشيشه روي و کردم مشت رو دستم. کردن

 نفسنفس خشم از. بشه آزاد نفسم راه بلکه تا کردم، باز رو ايمقهوه-قرمز چهارخونه پيراهن بااليي يدکمه دو
 تهديدش و موندنمي کاربي احمد يقيناً. بود حلي راه هيچ از خالي ذهنم. کنم کنترل رو خودم تونستمنمي و زدممي
 . کردمي عملي رو

 فرياد و گذاشتم زانوهام روي رو لرزونم هايدست. زدم زانو اتاق کف سفيد هايموزائيک روي ميز، کنار جاهمون
 :کشيدم

 !زندگي اين به لعنت -
*** 
 مهال

 روي. سوختمي مشقيقه روي و بود سنگين حسابي سرم. شنيدممي دور يفاصله از رو ماشين موتور غرش صداي
 . کنم باز رو هامچشم تونستمنمي و کردممي ثقل احساس هامپلک
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 بدن و گرم محيط دماي تحت سردم، جسم کم کم. بود کرده پيدا تلخي عمط دهانم و بود شده خشک گلوم
 . شد مور مور حسم،بي

 رو قلبم و کرد رسوخ محافظه به اومده، پيش وقايع رفته رفته. شنيدممي رو ماشين موتور کارکردن صداي همچنان
 حصاري در بدنم دفعه يک. نشست تنم به آشکاري لرزش ش،خصمانه رفتار و کيانوش يادآوري با. انداخت تپش به

 روي رو پاش يک سنگيني. کرد نوازش رو کمرم فقرات، ستون راستاي در گرينوازش دست و شد کشيده گرمي
 :شد شنيده وارزمزمه گوشم کنار از آرومي، و خمار صداي. شدم قفل شش*غو*آ در عمالً و کردم حس پاهام

 !باش آروم! عزيزم آروم -
 ترس، از من و داشت ادامه همچنان کمرم نوازش. ايستاد باز تالطم از دارمرعشه بدن و زد يخ هامرگ در خون

 . نداشتم کشيدن نفس جرئت
 :رسيد گوش به تريپايين ولوم با صدا همون بعد کمي

 داودي؟ دکتر الو -
 . برگرفت در بيشتر رو مزده يخ جسم و زد پياپي يضربه چند کمرم به آروم خيلي دستش کف با
 . بپرسم سوالي خواستممي. خودمم بله -

 به رو بوياييم حس عطرش، يالعادهفوق بوي و بود چسبيده شسينه به کامالً سرم که بودم شش*غو*درآ جوري
 . انداخت کار
 . ميره هوش از ثانيه چند بعدِ و مياد هوش به که باره چهارمين االن، تا کرديد شمعاينه که وقتي از -

 . باشه نشده بدنم لرزش متوجه که کردم دعا دل در. لرزيدم خفيف بار اين و کشيد سوت هامگوش
 سکته نگراني از االن تا حتماً مامانم! من خداي وضعيتي؟ چنين در هم اون بودم؟ بيهوش قدرچه. شدنمي باورم
 !کرده

 :شنيدم رو شکالفه نفس شدن رها صداي
 . نگرانم من ولي بشه؛ هوشيار تا کشهمي طول کمي گفتيد! دونممي بله، -

 :گفت ايخفه صداي با و داد فشار کمرم به کمي رو دستش که کالفگي يا بود حرص از دونمنمي
 . زديدمي بخشآرام بهش نبايد -

 :گفت حوصلهبي و کشيد ايکالفه نفس دوباره
 . کرد آروم رو تَشَنُّجِش بخش،آرام بدون شدمي شايد ميگم فقط! نيستم دکتر من! بله -

 با و کشيد خفيفي آه نهايتاً. دادمي گوش تماس مقابل طرف هايحرف به که بود مشخص. شد سکوت لحظه چند
 :داد پاسخ بمي صداي
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 . خداحافظ ممنون؛. متوجهم -
 راستم يونه*گ پرعطش و طوالني هايش،*ب*ل. ايستاد حرکت از قلبم م،گونه شدن داغ با و گذشت لحظه چند
 هامپلک و کنم خودداري نتونستم اين از بيشتر که بود شديد حدي به حرکت، اين از حاصل شوک. يد*وس*ب رو

 :کرد زمزمه گوشم کنار که ديد رو تغيير اين هم اون گويا. خورد تکون محسوس
 خانمي؟ بيداري مهال؟ -
 داغم يگونه روي گر،نوازش دست و شد قطع کمرم نوازش. فشردم شسينه به بيشتر رو سرم ناخودآگاه ترس، با

 . گرفت قرار
 همين در. زدم پلک بار چند داشتم، که اضطرابي و دلهره تمام رغمعلي و ندونستم جايز اين از بيش رو تعلل ديگه

 به جنيني، حالت از رو بدنم هاش،ودست رفت کنار شسينه روي از سرم. برداشت پاهام روي از رو پاش وزن فاصله،
 . درآورد باز طاق شکل
 و شد سازگار محيط با بيناييم کم کم. بزنم پلک دوباره شد باعث که کرد اذيتم شديدي نور ابتدا کردم، باز که چشم

 . ديدم ناواضح و تار صورت به رو مهربونش لبخند رؤيت، اولين در
. کردمي نگاهم باال از و بود نشسته کنارم. کردم نگاه بهش ممکن، جاي تا و کرد حرکت م،ترسيده هايچشم يکره

 فوراً. بيفتم سرفه به شد باعث و بود خشک حد از بيش دهانم ولي داشتم؛ دهانم آب دادن قورت در سعي ناخودآگاه
 نيمه مرتبه چند کوچيک، هايبچه مثل و داد تکيه چپش يشونه به رو سرم و کرد بلند تشک روي از رو مباالتنه
 . شدم آروم نهايتاً و کشيد طول ثانيه چند خشکم هايسرفه. زد ضربه کتفم دو ميون به محکم
 ترپررنگ لبخندش و گذاشت پيشونيم روي رو دستش. خوابوندم تشک روي دوباره و شد چفت کمرم پشت دستش

 ها،شده مسخ مثل من مدت، اين تمام در. آورد باال هامشونه زير تا و کشيد بدنم روي رو سبزرنگي نازک پتوي. شد
 و کرد نوازش دستش پشت با رو مگونه ديد، رو مشده درشت هايچشم وقتي. کردممي نگاه کارهاش به حرکتبي

 :گفت
 خواي؟نمي چيزي -

 :بزنم لب تونستم فقط و بودم صورتش آرامش محو
 . تشنمه -

 اتاق يه. افتاد اطراف فضاي به چشمم. کرد دنبال رو هاشگام و چرخيد سرم. شد بلند جاش از و داد تکون سري
 ايسرمه آهني قاب که بود بلندي يپنجره کنارش در و حلبي درِ مقابل، ديوار روي. سيماني ديوارهاي با کوچيک

 بود تاريک پنجره از بيرون فضاي. بود شده کشيده عمودي يميله تا چند بيرون، از اششيشه جلوي و داشت رنگي
 . شدمي شنيده بسته يپنجره پشت از ماشين، موتور صداي. شدنمي ديده چيزي نور، از خفيفي يروزنه جز و
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 مجاور ديوار به نگاهم و چرخيد سرم. کردمي اذيت رو هامچشم حدودي تا سقف، از آويزون آفتابي المپ نور
 شده نوشته آبي رنگ به باالييش، قطاع در درست پارکينگ، يه آرمِ که شکل دايره ديواري ساعت يه. شد معطوف

 انگار. کنم درک دادنمي نشون که رو عددهايي مفهوم تونستمنمي ولي بود؛ ساعت هايعقربه به هامچشم. بود
 . نداشتم مکان و زمان از درکي و بود خالي کامالً ذهنم
 و بود انتظار حد از ترساده اتاق. شدم مواجه کنارم کدر و خالي ديوار با و چرخوندم چپم سمت به کامل رو گردنم
 به خوابيده و درازکش حالت در من هايديده طبق البته نداشت، وجود درش آنچنان زندگي يوسيله عنوانبه چيزي
 !پشت

 دور بلندم موهاي. شدم خيزنيم و زدم کنار رو پتو. بود گرفته گُر حسابي بدنم. داشتم شديدي عطش احساس
 :کرد هوشيارم ش،هشدارگونه صداي. شد رها هامشونه

 شدي؟ بلند جات از چرا -
 سراميکي ليوان به چشمم. بود کرده ترجذاب رو صورتش و بود نشسته ابروهاش بين خفيفي اخم. کردم بلند رو سرم

 و گرفت هامشونه پشت رو دستش و زد زانو زمين روي کنارم. شد بيشتر وجودم عطش و افتاد دستش درون سفيد و
 جون گويا. کشيدم سر رو درونش آب تمام و قاپيدم دستش از رو ليوان عجوالنه. برد صورتم طرف به رو ليوان
 :کردم زمزمه مظلومانه و شدم خيره خالي ليوان تهِ به حسرت با. کرد کش فرو حدي تا درونم آتش و گرفتم ايتازه

 . خواممي آب بازم -
 روي به رو سرم دوباره کرد سعي و گذاشت جواببي رو درخواستم. گذاشت ديوار يگوشه و گرفت دستم از رو ليوان
 با. کردم ممانعت کشيدن دراز از ناتوانيم، تمام با و گذاشتم زمين روي رو هامدست. برسونه کوتاه و رنگ سفيد بالش
 :گفت اخم

 . داره ضعف هنوز بدنت مهال؛ کني استراحت بايد -
 :گفتم و کردم تر زبون با رو خشکم هايلب
 . بخوابم خوامنمي -

 :گفت و داد تکون سري
 . بيارم غذا برات ميرم -

 بود کرده اجير رو کيانوش فرد، همين. بود شده دارخنده و مسخره قدرچه شرايطم. نشست لبم روي رنگيني پوزخند
 و. بشم عصبي يحمله دچار دوباره تا بود شده باعث کارش، همين و بکشونتم شهر خارج به و بده فريبم تا

 هابچه مثل حاال و. کرده نوازشم و ناز و گرفته شم*غو*آ در عروسک مثل شدم، هوشيار که زماني کهاين دارترخنده
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 بار هر با که بودم احمق من اون، از ترديوانه و ستديوانه واقعاً بشر، اين. بده غذا بهم و کنه خشکم و تر خوادمي
 !شدممي هوايي وارايعقده شدن، نوازش

 هامدست. شد بسته سرش پشت حلبي ودر رفت بيرون درگاه از. بود پنجره کنار فلزي درگاه به خشمم از آکنده نگاه
 به رو دستم کف شد باعث و رفت گيج کمي سرم. شدم بلند زمين روي از سختي به و کردم گاهتکيه زمين روي رو

 اون، از حاصل دردِ و شد کوبيده دستم کف به ديوار، روي هايناهمواري. بدم تکيه( اتاق شمالي ديوار) سيماني ديوار
 بالطبع، و رفت گيج سرم دوباره. برداشتم جلو به گامي ديوار، بر تکيه و گرفتم گاز رو لبم. کرد بيشتر رو بدنم ضعف
 رو بدنم وزن تحمل پاهام و بود شده سنگين حد از بيش سرم. دادم فشار سيماني ناصاف ديوار روي رو دستم

 اين از خالصي و جااين از رفتن براي راهي و باشم قوي واضحم، ضعف رغمعلي کردم سعي حال، اين با. نداشت
 . باشه اومده باليي مامان سر مبادا که ترسيدممي و زدمي شور مدام دلم. کنم پيدا وضعيت

 نفسنفس ضعف شدت از. دادم تکيه ديوار به وارم،پشتالک راهپيمايي از خسته و برداشتم جلو به رو ايديگه گام
. رسيدمي نظربه دور نهايتبي سامانمنابه ذهن در داشت، فاصله باهام متر سه از کمتر کهاين با حلبي، در و زدممي
 در شدن باز قيژِ صداي که بودم برنداشته رو اول گام هنوز. دادم قرار گاهتکيه رو دستم اتاق غربي ديوار به بار اين

 باز و شد کشيده هامشونه. کردم احساس رو شدنش نزديک ولي ديد؛مي تار ضعف از هامچشم. رسيد گوش به حلبي
 :آزُرد رو گوشم عصبيش، صداي. شدم هاشدست حصار اسير

 ها؟ بشي؟ بلند جات از تو گفته کي -
 با و بود پيچيده اتاق فضاي در ايمنزجرکننده و خفيف بوي. رفت فرو درهم هاماخم جانبش، به حق لحن شنيدن با

 حرصي و حاليبي با حين همون در و بگيرم فاصله ازش کردم سعي. کردمي بدتر رو حالم بوياييم، حس شدن فعال
 :گفتم

 . برم بايد کنار؛ برو -
 :داد جواب عصبي و کرد بلندم زمين روي از کاه پر مثل حرفم، به نسبت توجهبي
 . ميري حال از داري بري؟ کجا -

 و گرفت قوت تارم هايچشم سوي. گرفت قرار بالش روي سرم و اومدم فرود آرومي به ايقهوه نرم تشک روي
 :گفتم منقطع و کردم وارد شسينه به خفيفي فشار لرزونم دست با. ديدم واضح نيمه رو آلودشاخم صورت

 !برم بايد...بايد! نيست مربوط...تو به -
. بشم خيزنيم دوباره تونستمنمي و کشيدمي تير سرم. شد ظاهر دوباره بعد لحظه چند و رفت کنار ديدم جلوي از

 سرم زير از رو بالش شديگه دست با. گرفت فاصله بالش از ميزاني تا سرم و کردم حس گردنم زير رو دستش فشار
 طرف به رو بدنم و داد قرار هامشونه زير رو، شد خالي بالش از که دستي. گذاشت کناري ديوار مماس و برداشت
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 ضعفم از اعصابم. دادم سر ايناله الجون و کشيد تير دوباره سرم. داد تکيه بالش به کشون کشون و کشيد خودش
 . کردمي ترمعصبي مقابلم، فرد افراطي هايمهربوني و بود ريخته همبه

 :پيچيد هامگوش توي ماليمش لحن
 . کن باز رو دَهَنِت -

 بدتر رو حالم و پيچيد هم در رو مروده و دل ، سوپ بوي. کردم نگاه صورتم جلوي پُر قاشق به اخم با و زدم پلک
 :گفتم بدخلقي با و چرخوندم رو سرم. کرد

 . خوامنمي -
 آخ براي شد باعث و پيچيد فکم تو بدي درد. داد فشار رو فکم طرف دو دستش با و شد عصبي من هايبازيبچه از

 به و گرفت آتش گلوم. کردم حس دهانم درون به رو داغ سوپ هجوم زمان، همون و کنم، باز رو دهانم گفتن،
 با اومد، جا که حالم. داد آب بهم کمي و چسبوند هاملب به رو آب ليوان ش،احمقانه عمل از زدههول. افتادم سرفه

 :غريدم رفتهتحليل صداي و عصبانيت
 شدي؟ ديوونه+ 
 :گفتم ترشرويي با و زدم پس ضعيف رو دستش. کرد نزديک دهانم به رو ايديگه پر قاشق حرف بي
 . بخورم تونممي خودم -

 :گفت تاکيدوار و گذاشت کنارم رو بشقاب. گذاشت سوپ حاوي چيني بشقاب درون رو قاشق و انداخت باال ايشونه
 !بخوري آخرش تا بايد -

 موکت روي از رو بشقاب لرزونم، هايدست با. کردم نثارش «بابايي برو» دل در و زدم شآمرانه لحن به پوزخندي
 خوردن به شروع گذاشتن، باال طاقچه و تعارف بدون پس بودم؛ گشنه. گذاشتم زانوهام روي و برداشتم خاکستري

 خونگي دستپخت يه حاصل که دادمي نشون نظيرش،بي عطر و طعم و بود ايخوشمزه العادهفوق سوپ. کردم
 بود پايين سرم خوردن، مدت تمام در. کاستمي بود پيچيده فضا در که بدي بوي از کمي سوپ، دلپذير عطر. نيست

 . کردمي معذبم امر، همين و حرکاتمه يخيره وقت تمام که بودم مطمئن ولي کردم؛نمي نگاهش وجههيچ به و
 . کردم تشکر زيرسربه و گذاشتم پام کنار رو بشقاب. شدم سير کردم احساس و رسيد نصف به بشقاب محتويات

 :گفت کنانمواخذه و آورد باال رو سرم و برد مچونه زير رو دستش
 بخوري؟ بايد رو شهمه نگفتم مگه -

 اين شدنم، بيهوش از قبل کردم حس. دوختم ايشسرمه پيراهن به و گرفتم ايشقهوه هايچشم از رو نگاهم
 . نبود خوب حالم اصالً موقع اون زدم، توهم هم شايد. نبود تنش پيراهن

 :زد صدام خشم با
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 مهال؟ -
 مثل که االن نه و کنه بدبختم خواستمي که وقتي به نه! نداشت روحي تعادل بشر اين. نداشتم بگومگو يحوصله

 . کردمي رفتار باهام دختربچه يه
 کهاين بدون. برم راه بتونم و بشه بهتر حالم تا کردممي صبر يکم بايد. کردنمي کار خوب مغزم و بودم کالفه

 :گفتم حوصلهبي کنم، نگاهش
 . بشه بد حالم ممکنه بخورم بازم اگه سيرشدم؛ -

 :گفت محبت با و کرد نوازش انگشت با رو مچونه زير
 . کنممي عوض رو لباست دوباره نداره، عيبي -

 خفه صورتبه و دادم قورت سختي به رو دهانم آب. کردم نگاه براقش هايچشم به و کردم بلند رو سرم زدهشوک
 :گفتم

 چي؟ -
 :گفت خونسرد و کرد نوازش رو مگونه شستش انگشت با بود، مچونه زير دستش که طورهمون

 دوباره زد، بخشآرام بهت دکتر هم وقتي. شد بد حالت غلم*ب تو بيرون، آوردمت ماشين از که موقع همون -
 . کنم عوض رو لباست شدم مجبورم و آوردي باال زرداب

 مردونه سبز شرتتي يه شد؛ بلند نهادم از آه. کردم نگاه گيجي با تنم لباس به و زدم کنار مچونه زير از رو دستش
 بود، پيچيده فضا در که ايمشمئزکننده بوي اين پس. بميرم خواستمي دلم و نداشتم آوردن باال سر جرئت. بود تنم

 ...حاصل
 و رفتممي جااين از االن بايد من. نداشت وجود شدن شرمگين و کشيدن خجالت براي وقتي. کشيدم عميقي نفس
 حس بدنم در جوني ولي شم؛ بلند زمين روي از کردم سعي. دادممي نجات مزخرف شرايط اين از رو خودم
 :انداخت تنش به رو مغزم هايسلول عصبيش، صداي. کردمنمي

 بري؟ خوايمي گوري کدوم -
 جيغ و بودم شده عاصي ضعف همه اين از. خوابوندم تشک روي م،بچگانه تقالهاي مقابل در و کرد غلم*ب

 :کشيدم
 ميده؟ معني چه کارات اين! بهنام ايديوونه تو -

. نداشت رو پيش يلحظه مهربوني ديگه نگاهش و خورده گره درهم شمردونه ابروهاي. بود زده خيمه تنم روي
 :گفت جديت با حرفم، به توجهبي
 . کني استراحت بايد مهال، بخواب -
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 :کشيدم داد دارمخش صداي با و رسيده انفجار مرز به تفاوتيشبي از
 . بزنم له له پات جلوي که نيستم هم شادي! ميدي دستور بهم که نيستم سگت من -

 :زد پرصدايي نيشخند و شد ترپيوسته همبه ابروهاش
 واقعا؟ -

 :گفت ترسناکي لحن با و ماليد گردنم به رو ريششته و آورد ترپايين رو سرش

 . مني (little slave)اسليو ليتل تو! نيستي من سگ تو آره -
 :ناليدم عجز با و شد قطع نفسم. لرزيدم زده وحشت و سوخت هاشلب زير گردنم پوست

 !بهنام -
 :گفت خمارگونه و کشيد گوشم زير بار چند رو بينيش

 من؟ کوچولوي جانم -
 :کرد زمزمه شمرده شمرده و لذت با

 (my beauty slave)اسليو بيوتي ماي -
 هم من و بود شده رواني دوباره بهنام. شد جاري هامگونه روي خودکار هاماشک. بودم دادن جون حال در ترس از

 . بودم کرده وحشت مرگ حد تا دوباره
 :کرد منجمد رو بدنم بهنام، خمار و بم صداي

 وحشي و خواستني قدراين رو تو وقتي ولي ندارم؛ BDSM روابط به ايعالقه چندان من مهال؟ دونيمي -
 ...بينممي

 :گفت و کرد رها گردنم روي رو نفسش
 ... بزني پا و دست کمتر تا کنم تنت نوزادي سرهميِ لباس خوادمي دلم -

 :گفت ادامه در و داد سر انگيزيهراس يخنده
 !کنم نگاهت شب تا صبح و بخوابونمت صورتي قفس يه تو بعدش -

 يرابطه = BDSM من، زيباي برده = my beauty slave کوچک بَرده =little slave: )توضيحات
 (.است برقرار دارند شديد مازوخيسمي و ساديسمي گرايشات که افرادي بين اصوالً که ايبرده -ارباب
 محتويات. شد ظاهر سرم باالي دست به ليوان. شد رد بدنم روي از شسايه. نداشتم هم کشيدن نفس جرئت حتي
 و چسبوند هاملب به رو ليوان. داد فاصله بالش از کمي رو سرم و نشست کنارم. زد هَم خوريچاي قاشق با رو ليوان
 و چونه روي تقال اثر در که رو مايع از مقداري کاغذي، دستمال با. داد خوردم به زور به رو داخلش يبدمزه مايع

 سرم. کشوند شش*غو*آ طرف به رو لرزونم بدن. کشيد دراز تشک روي کنارم. کرد تميز رو بود شده سرازير گردنم
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 به و يد*وس*ب رو مپريدهرنگ يگونه روي. پريشونم و بلند گيسوان نوازش به کرد شروع و فشرد شسينه به رو
 :گفت آرومي

 . بکشي عذاب ذارمنمي وقتهيچ من عزيزم؛ نترس! مهال آروم -
 !بود عذاب يملکه خودش بهنام بکشم؟ عذاب ذاشتنمي. جوشيد بيرون به هامچشم از هاماشک

 :داد ادامه خماري صداي با و کرد نوازش رو فقراتم ستون دستش با
 !عاشقتم چون -

 :گفت پرحرارت و کرد ترتنگ رو شش*غو*آ بهنام. شد بيشتر تنم لرزش و ايستاد حرکت از قلبم
 !من کوچولوي دختر! جان! جان -

. کردنمي رها و بود گرفته هاشدست حصار در قيمتي شيء يه مثل رو بدنم بهنام و شدمي نوازش همچنان موهام
 رو نازک پتوي آزادش، دست با. کرد ثابتم شش*غو*آ در و انداخت لرزونم پاهاي روي رو پاش سنگيني دوباره
 :گفت اطمينان با و د*وسي*ب رو پيشونيم روي. کشيد مبسته يخ تن روي

 !عزيزم بخواب -
 :انداخت دلم به وحشت بار هزارمين براي بهنام صداي و کردم بيچارگي از ايناله

 !هستيم خودمون يخونه توي شي، بيدار وقتي -
 کم کم. کردمي پيدا خواب براي بيشتري ميل بدنم لحظه، به لحظه و شنيدممي ترضعيف رو بهنام هاينفس صداي
 . گرفت فرا رو جا همه سکوت و شد گرم هامچشم
*** 
 حسام

 سبز فضاي ديدن. بود هامقدم مراقب و من يشونه به شونه پارسا. داشتمبرمي قدم پارک يحاشيه در آرومي به
 که سبزرنگي صندلي روي کمي داد پيشنهاد پارسا. بود کرده عوض رو مروحيه کمي انگيزش، دل هواي و پارک
 صندلي روي هم با. بودم شده خسته کمي هم خودم چون نکردم؛ مخالفتي. بشينيم داشت فاصله باهامون قدم چند

 که پسرکي به رسيدم و کردم دنبال رو نگاهش جهت. کردمي نگاه هابچه بازي زمين به سکوت در پارسا. نشستيم
 :گفتمي مدام و خنديدمي ذوق و خوشحالي با و بود نشسته تاب روي

 !تندتر! بابا بده هول تندتر -
 بازي زمين در حاضر افراد پدرش،تنها و پسرک و بود گذشته شبنيمه دوازده از ساعت. پريد باال تعجب از ابروهام

 . بودن
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 در عسليش، هايچشم. کردم نگاهش ابهام با و چرخوندم رو سرم. شد بيشتر شگفتيم و شنيدم رو پارسا آه صداي
 به همچنان نگاهش و بود نشسته هاشلب روي تلخي لبخند. رسيدمي نظربه ترفروغ کم پارک، هايچراغ نور زير

 :پرسيدم آرومي صداي با و گذاشتم بازوش روي رو دستم. بود پدرش و پسرک طرف
 هستي؟ فکري چه تو -

 :گفت و گذاشت زانوهاش روي و کرد قفل هم در رو هاشدست. شد ترتلخ تلخش، لبخند و کشيد عميقي نفس
 . کردممي فکر بچگيام به دارم -

 :داد ادامه و شد خيره منتظرم هايچشم در و چرخوند رو سرش
 . پارک بيام شما با که بود اين آرزوم که روزايي به -
 :کرد زمزمه و کرد اشاره مذکور پدر و پسر به سرش با
 !اونا مثل درست -

 :گفتم شرمندگي با و گرفتم رو دستش. اومد درد به صداش در نهفته سوزِ از قلبم
 . نبودم پيشتون و گذاشتممي تنها رو مادرت و تو که هاييزمان يهمه خاطربه! پارسا ببخش رو من -

 :گفت و داد تکون سري پارسا
 . نيستي مقصر شما نه -

 پرحسرتي و دارخش صداي با. ديدم رنگشخوش هايچشم درون رو اشک برق. کرد نگاهم و آورد باال رو سرش
 :گفت

 . نداشتيد ايوظيفه مادر و پدربي يبچه يه قبال در شما -
 پارسا دست. سوزوند رو استخوونم مغز تا و گرفت آتش قلبم. داد فشار همبه رو هاشچشم و انداخت پايين رو سرش

 :گفتم نااستواري لحن با و فشردم خفيف رو
 !پارسا کن نگاه من به -

 بار براي رو ليال نگاه معصوميت کرد، باز که چشم. آورد باال رو سرش سختي به و داد قورت رو دهانش آب پارسا
 :گفتم تحکم با و آوردم لب به لرزوني لبخند. ديدم ديگه

 . نکن تکرار رو حرف اين وقتهيچ ديگه -
 داربغض صداي با و کرد تر رو هاشلب. شد سرازير موازات به هاشچشم از اشک، درشت يقطره و زد پلک پارسا

 :گفت شمردونه
 بابا؟ چيه حقيقت -
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 چشم شدرمانده چهره به. داد هديه هاملب به رو محوي لبخند و کرد گرم رو دلم پارسا، زبون از «بابا» لغت شنيدن
 :گفتم وجود تمام با و دوختم

 . مني پسر ابد تا تو -
 :گفتم صادقانه و فشردم دستم در بيشتر رو دستش

 !همينه حقيقت -
 . کرد رها شب نيمه خنک هواي در پرصدا رو بازدمش و شد کج هاشلب
 . بفهمم من خوايدنمي و باخبريد چيزي از شما مطمئنم -
 نارفيق؟ کردي چه من با تو! ناصر آخ. افتادم ناصر ياد به باز و شد پا به طوفان درونم پارسا، حرف با
 :گفتم مغموم و شدم خيره روم پيش درخت هايشاخه ــص ـ رقـــ به
 . بمونه ناگفته هميشه براي بايد چيزها خيلي -
 مهناز؟ مادر درمورد حتي -

 معصومه ياد به مدت، همه اين از بعد طورچه. کردم نگاه پارسا يچهره به زدهحيرت و چرخوندم سرعت با رو سرم
 بود؟ افتاده

 :گفتم پارسا رنگي هايچشم مقابل در و دادم قورت رو دهانم آب
 . نداره خبر ازش هم معصومه خود حتي که رازي. مهره به سر راز يه هم اون -
 نه؟ مگه بِدونه؟ حقشه ولي -

 :پرسيدم موشکافانه و رفت درهم ابروهام
 شدي؟ معصومه حق مدافع دفعه يه چرا تو -

 :داد جواب خونسرد و نداد شچهره در تغييري هيچ
 . مرتبطه هبهم مهناز مادر و من يگذشته کنممي حس فقط نيستم؛ کسي حق مدافع من -
 :گفتم و کردم تر زبون با رو لبم. کردم نگاه پارسا حسبي صورت به مردد و زدم يخ درون از
 چيه؟ منظورت -

 همين و گذرهمي ذهنش تو چي دونستمنمي. انداخت کار از رو قلبم و درخشيد پارسا چشمان عسلي درون چيزي
 عبوريِ راهِ خاکستريِ فرش سنگ به بده، رو سوالم پاسخ کهاين بدون و زد کجي لبخند پارسا. کردمي ترممضطرب

 :گفت و کرد اشاره پارک
 بزنيم؟ قدم ديگه دور يه -

 :گفتم لب زير و کشيدم آهي نامحسوس
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 . بريم -
*** 
 مهال
 گردنم دور به طناب مثل موهام و بود عرق خيسِ جسمم کل. گرفتنه آتش حال در بدنم کردممي حس و بود گرمم

 مخفته شنوايي و رسيد هامگوش به حرارت. سوزوندمي رو بدنم پوست و شدمي شديدتر لحظه هر گرما. بود پيچيده
 !سگ جز بود موجودي هر به متعلق که واقي واق اومد،مي واق واق صداي. انداخت کار به رو
 يا خوابم هم هنوز که کنم شک تا شد باعث ديدم، اول نگاه در که چيزي. کردم باز رو سنگينم هايچشم سختي به

 !شدم؟ بيدار
 حال در يکي. بود فرشته دو عکس. شدم خيره داشت قرار هامچشم راستاي در که تصويري به و زدم پلک بار چند
 رخنيم فرشته، دو هر. داشتن تن به برفي و بلند لباسي و سفيد هايبال هافرشته. تار نواختن حال در يکي و ني

 و سرسبز فرشته، دو اطراف فضاي. بودن بسته رو هاشونچشم نفر دو هر و بلند طاليي موهاي با داشتن جذابي
 . کردمي تداعي رو بهشت از تصويري و بود خرم

 تقريباً وضعيت به حواسم نهايتاً. نبود ممکن برام ماهيتش تشخيص و کردممي نگاه تصوير به گيج دقيقه چند تا
 . امخيره شده نگارکاري کشسانِ سقفِ به ست،دقيقه چند که شدم متوجه و برگشت نرمال
. انداختم جايگاهم به نگاهي و شدم خارج کش دراز حالت از سختي به. کرد هوشيارم و اومد واق واق صداي دوباره
 بود بزرگي اتاق. کردم نگاه دورم تا دور به بهت با. بود خوابيده اينقره روتختي و اشرافي تاج با دونفره تختي روي

 يه ها،عکس تمام کاراکتر و بود متصل شده قاب بزرگ هايعکس ديوارهاش به. بود شده پر لوکس وسايل با که
 !بهنام مختلف؛ حاالت در بود نفر
 قورت سختي به رو دهانم آب. خورد گِرِه اتاق يگوشه به هامچشم و نشست تنم روي عميقي لرز بهنام يادآوري با

 هاشميله که داشت قرار شکل مکعبي بزرگ سلول يه اتاق، يگوشه. گرفتم ش*غو*آ در رو بدنم ترس از و دادم
 شب تا صبح و بخوابونمت صورتي قفس يه تو»: لرزيدم دوباره و افتادم بهنام حرف ياد به. بود صورتي رنگ به

 !«کنم نگاهت
 داغم، پاهاي. شدم بلند سختي به تخت روي از. کردمي بيشتر رو وحشتم و شدمي تکرار ذهنم در اِکووار صداش
 نبود، شصت دهه هايانيميشن زندانِ به شباهتبي که بزرگ قفس به ترديد با. کرد لمس رو اتاق کف سفيد سنگ

 لرزش و شد منقطع و کوتاه هامنفس. زد خشکم جا در قفس، درون ينفره تک خواب تخت ديدن با. شدم نزديک
 و شد منجمد هامرگ در خون پيراهن، يپارچه لمس با. فشردم دستم در رو پيراهنم يپارچه. گرفت شدت بدنم
 خم بدبختي هزار به رو گردنم و دادم قورت دوباره رو دهانم آبِ. دراومد گُلف توپ ياندازه به درشتي از هامچشم
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 بلنديش که بود تنم صورتي بلند لباس يه. لرزيدم ترس از دوباره و دوباره و کردم نگاه تنم لباس به ترس با. کردم
 و شد ترخميده گردنم. داشت وجود ايقهوه و کوچيک هايخرس صورتي، پارچه روي. رسيدمي زانوهام روي به

 . بود هويدا صورتي لباس زير از که افتاد عريانم پاهاي به چشمم
 :ناليدم و زدم سرم روي محکم دست دو با و بودم کرده وحشت حسابي

 !شدم بدبخت -
 اتاق شيري درِ به چشمم. کردم نگاه داشتم حضور توش که شيکي اتاق محيط به و چرخيدم خودم دور مضطرب

 از کبوتر يه مثل. شد باز در خرسندي، کمال در دادم، فشار که رو دستگيره. دويدم طرفش به تعلل بدون و افتاد
 دفعهيه بعد، کمي و اومد واق واق صداي دوباره. دويدم محيط به توجه بدون و شد خارج اتاق درِ از شده، رها قفس
 کرده برخورد زمين به کمرم. کشيدم خراشيگوش جيغ وحشت از. شدم پرت زمين روي و شد آوار بدنم روي چيزي

 بدنم روي چهارپا حيواني مثل که کسي به شوکه و کردم باز رو هامچشم وحشت و درد از. کردمي درد حسابي و بود
 توان و بود زده خشکم حيرت از. کردم نگاه کشيد،مي خُرناس و ساييدمي هم روي رو هاشدندون و بود زده خيمه
 هايچشم و روشن موهاي. بود زده خيمه بدنم روي وضعيت همون در همچنان مهاجم فرد. نداشتم رو کاري هيچ

 . گذاشتنمي باقي شکي هيچ جاي آبيش،
 :رسيد گوشم به بهنام صداي

 !چيتا؟ کردي شکار چي -
 مردونه کامالً بلندش، موهاي بود؟ اومده سرش باليي چه! من خداي. کردم نگاه شادي وحشيِ صورت به بُهت با

 آويزون سگ هايگوش مثل مخملي گوش دو طرفينش که داشت وجود سر تِلِ يه سرش روي و بود شده کوتاه
 ! بود

 روم پيش يفاجعه متاسفانه، ولي کنم؛ پيدا نجات لعنتي کابوس اين از بلکه تا دادم تکون قراريبي با رو سرم
 .کرد دادن صدا واق واق به شروع هاسگ مثل شادي و داشت حقيقت

. کردمي نگاهم نفرت با و کشيدمي خرناس کليدشده هايدندون با شادي. زدمنمي هم پلک حتي تعجب، شدت از
 !کن رحم خودت! خدايا. دادم قورت ترس با را دهانم آب

 :بهنام نحس يخنده صداي هم بعد و شنيدم رو نفر يه هايقدم صداي
 !کنار برو کوچولوم گربه روي از! چيتا -

 بزرگ شاخ دوتا تعجب، و ترس از بود نزديک. ببينم رو بهنام يچهره تونستمنمي و بود گرفته رو ديدم جلوي شادي
 !ايه؟صيغه چه ديگه اين بودم؟ من منظورش کوچولو؟ گربه. دربياد سرم روي
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 احساس و شد بيشتر هاشنفس خِس خِس. بود زده خيمه بدنم روي همچنان و نداد خودش به حرکتي هيچ شادي
 و سبزرنگ يقالده يه. موند باز حيرت از دهانم و رفت باال شچونه کمي. شد کشيده عقب به زور به سرش کردم
 ! کردمي خودنمايي سفيدش گردن دور عريض، نسبتاً

 پاهام روي و پريدم جام از فوراً. ديدم رو بهنام منفور لبخند بالفاصله و شد کشيده عقب به روم از اجبار با شادي
 کم کم نگاهم. بود متصل شادي گردن دور يقالده به که بود گرفته دست در افسار مثل چيزي بهنام. ايستادم
 و دادمي نشونم رو هاشدندون خشم با و بود زمين روي پا و چهاردست. شد متوقف شادي روي و کرد حرکت
 . کشيدمي خرناس

 نمايش به رو پاهاش علناً که صورتي کوتاه دامن با رنگ نارنجي يدوبنده يه. بود لباسش چيز همه از بدتر
 . بود قوزباالقوز که هم سرش روي دارگوش يمسخره تلِ اون. گذاشتمي

 :کرد خارجم بهت از بهنام، صداي
 . بگردون باغ تو ببر رو چيتا احمد؟ -

 بخيه عميق رد پيشونيش روي و داشت جذابي حال عين در و سرد يقيافه. افتاد بهنام کنار ميانسال مرد به نگاهم
 کف هايسنگ روي رو شادي زور به و کشون کشون و گرفت بهنام دست از رو افسار و کرد اطاعت احمد. بود

 رفتن از و کشيدمي زمين روي رو خودش کنان، واق واق شادي. کرد خارج ايقهوه بزرگ در از نهايتاً و کشيد سالن
 . نشد موندن به موفق ولي کرد؛مي ممانعت

 زير از پشتش به پشمالو، سر با بلند دُمِ يه. شدم انزجار ،دچار بود شادي به متصل که آخر، لحظات در چيزي ديدن با
 . زدمي همبه رو حالم هم، دُم اتصال محل به کردن فکر حتي. بود وصل دامن
 بهم تمسخرآميزي پوزخند با بهنام. کشيدم عقب به رو خودم زدهوحشت و کردم حس رو دستم پوست شدن گرم

 نفرت با کردم،مي تقال که همچنان. گرفت رو دستم مُچ محکم بار اين و کرد دراز رو دستش دوباره. بود شده خيره
 :گفتم

 . برم خواممي! کن ولم! آشغال کن ولم -
 سمت به اجبار به و رسيد سر به صبرش عاقبت. کردمي نگاه مبچگونه تقالهاي به هميشه، از خونسردتر بهنام

 اتاق در بهنام. شد بيشتر تقالهام و کردم لرز صورتي، قفس اون آوردن ياد به با. کشيد رو بدنم کذايي اتاق همون
 نهادم از آه و کرد برخورد اتاق کفِ به کمرم. افتادم زمين روي. کرد پَرتَم اتاق داخل به دادن، هُل با و کرد باز رو

 بدنم پشت از و گرفت رو بازوهام زير. گرفت قرار سرم پشت و رسوند بهم رو خودش بلند هايقدم با بهنام. شد بلند
 بسته درد شدت از رو هامچشم. بگيرم رو جلوش تونستمنمي که بود شديد حدي به کمرم درد. کشيد زمين روي رو

 باز ناگهاني هامچشم کليد، چرخش صداي شنيدن با. گرفت قرار نرمي جسم روي بدنم کردم حس بعد کمي و بودم
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 کنم حرکتي تونستمنمي. کشيد تير کمرم و شدم خيزنيم. کردمي قفل بيرون از رو قفس در که ديدم رو بهنام و شد
 نگاه صورتي هايميله پشت از بهنام عبوس و سرد صورت به عجز با. شدم وِلو تخت تشک روي ناچار و بايستم و

 :گفتم درماندگي با و کردم
 . شده نگران حتماً االن تا مامانم. برم بذار خدا رو تو! بهنام -

 خون به هايچشم با و داد سر واريديوانه يخنده کشيد،مي بيرون قفس قفل از رو کليد که حالي در بهنام
 :گفت ترسناکي لحن با و شد خيره مترسيده هايچشم درون ش،نشسته

 !باشي من (loving slave)اِسليوِ الوينگ قراره تو عزيزم؟ بري کجا -

 محبوب يبرده =loving slave: توضيحات* 
*** 

 معصومه
 :گفت دلسوزي با و گرفت جلوم رو بلوري ليوان مرحومم، شوهرِ خواهرِ فاطمه،. جوشيدمي سرکه و سير مثل دلم

 . بشه باز روت و رنگ يکم بخور رو شربت اين. عزيزم بيا -
 :گفتم نگراني با و زدم پس رو دستش

 . نيست کيانوش و مهال از خبري هنوز و گذشته روز يه و شب يه االن. ميرممي دلشوره از دارم! فاطمه -
 دور دست. نشست دونفره مبل روي کنارم در بعد کمي و گذاشت ناهارخوري ميز روي رو ليوان و کشيد آهي فاطمه
 :گفت نده بروز داشت سعي که تشويشي با و انداخت مشونه

 . بيان نتونستن همين واسه شده، خراب کيانوش ماشين شايد. جان معصومه نباش نگران -
 :گفتم زاري با و زدم چنگ پريشونم موهاي به داشت؟ وجود ترمسخره اين از دليل

 نيست؟ ازشون خبري حاال تا که رفتن کجا مگه اصال نميدن؟ جواب رو هاشونگوشي چرا پس -
 تونهنمي هاشحرف دونستمي و بود نگران من مثل هم اون. نگفت چيزي و داد تکون سري تاسف از فاطمه
 . کنه آروم رو ناآرومم دلِ و باشه منطقي

 پسرِ و رفته من، يبيچاره مهالي که گفتمي و آورددرمي بازيکولي که بود جاريم گلناز، بدتر همه از
 ...و کرده خِفت رو شعزيزدردونه

 ديروز از. تپيدمي نامنظم اضطراب، شدت از قلبم و رسيدنمي جايي به فکرم. دادم تکون چندبار رو سرم قراريبي با
 بود خبرداده پليس به برادرشوهرم، محسن،. بودن شده بسيج کيانوش و مهال کردن پيدا براي خانواده تمام االن، تا
 تنها. گشتنمي هابچه دنبال به رو هابيمارستان و شهر جاي جاي هدفبي فاطمه، شوهرِ همراه به هم خودش و

 از کدوم هيچ تو االن تا شکر، رو خدا و هستن هم با داشتم اطمينان که بود اين کرد،مي آرومم کمي که چيزي
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 من. زد همبه رو خونه در حاکم سکوت و رسيد گوش به آيفون زنگ صداي دفعهيک. نبودن اطراف هايبيمارستان
 برداشت رو آيفون گوشي زودتر فاطمه. رفتيم آيفون طرف به دوان دوان و زديم جست مبل روي از هم با فاطمه و
 :گفت هيجان با و
 بله؟ -

 :گفت ترديد با و رفت فرو درهم ابروهاش
 . شناسمنمي -
 هايآيفون به لعنتي. بده پايان مدلشوره به خواستنمي انگار که هم فاطمه و بودم مرگ حال در استرس از

 :گفت ميليبي با و رفت وا کم کم صورتش. شدم خيره فاطمه به تابيبي با و فرستادم غيرتصويري
 . بفرماييد بله، -

 :پرسيدم ملتمسانه و کشيدم خفيف و گرفتم رو بازوش. انداخت چنگ دلم به نگراني
 داره؟ خبري هابچه از فاطمه؟ بود کي -

 :گفت و داد تکون سري فاطمه
 . شناسيشمي گفت. داره کار تو با صامتيه، پارسا اسمش گفت ست،پسره يه. نه -

 باشه؟ داشته من با تونستمي کاري چه اون حسام؟ پسر صامتي؟ پارسا. موند باز دهانم و شدم شوکه
 :پرسيد ترديد با ديد، رو مشوکه يقيافه که فاطمه

 کردم؟مي باز رو در نبايد -
 :گفتم و کشيدم ايکالفه نفس

 . نداره اشکال -
 :پرسيد ظن با و گرفت رو دستم فاطمه که کنم سرم رو روسريم و برم اتاقم به خواستم

 معصومه؟ کيه پسره اين -
 :گفتم زيرلب و بستم درد از رو هامچشم. شد جمع هامچشم سَدِ پشت اشک

 ...ولي بود؛ مهناز يموردعالقه شخص روزي يه -
 . ندادم ادامه رو حرفم و کشيدم آهي

*** 
 که حالي در فاطمه. بود گذاشته زانوهاش روي کرده، قفل درهم رو هاشدست و بود نشسته نفرهتک مبل روي
 پسرِ. کرد تعارف بهش رو آبليمو شربت سيني و شد خم روشروبه بود، کرده سرش رو رنگش کِرِمي دارگل چادر

 جاني نوش فاطمه. کرد تشکر لب زير و برداشت ليواني روش پيش سيني از بياره، باال رو سرش کهاين بدون حسام
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 نگاهش خيرگي با. بگذاره تنهامون تا رفت اتاق طرف به حرفبي. گذاشت ميز روي رو استيل سيني. کرد زمزمه
 دونمنمي ولي مهناز؛ احساسات با بازي خاطر به حداقل باشم، متنفر پدرش مثل هم اون از خواستمي دلم. کردممي
 . سوختمي براش دلم جورهايي يه و زدمي موج صورتش درون خاصي مظلوميت! تونستمنمي چرا

 گويا. کشيد گردنش پشت دستي زدهشرم و ديد رو مخيره نگاهم. آورد باال رو سرش اکراه با و کشيد عميقي نفس
 :گفت رسايي صداي با و اومد کنار خودش با باالخره

 . شدم مزاحمتون روز موقعِ اين که ببخشيد -
 رو شحوصله. بره زودتر چه هر خواستمي دلم. کردممي نگاهش سرد و سينه به دست همچنان و ندادم رو جوابش
 . بس و بود مهال سالمتي بود، مهم برام که چيزي تنها االن و نداشتم
. کردم دقيقي نگاه صورتش به. بست چندثانيه براي رو عسليش هايچشم و زد چنگ روشنش موهاي درون
 پدرحسام شبيه کمي هم شايد و بود مادرش شبيه شايد! نداره حسام به شباهتي هيچ کردممي حس ولي دونم،نمي
 . داشت عسلي چشماني که

 عميقي نفس دوباره پارسا. شد نرم کمي قلبم و ديدم ديدگانش عسلي درون رو اشک برق. کرد باز چشم و زد پلک
 :گفت مِن مِن با و کشيد

 . بخوام کمک ازتون تا شدم مزاحمتون من راستش...راستش -
 کمکي؟ چه کمک؟. پريد باال ازتعجب ابروم
 :داد ادامه و بمونم ابهام در اين از بيشتر نذاشت پارسا

 . دارم نياز شما کمک به م،گذشته از شدن مطلع براي من -
 :گفت رفته تحليل صدايي با و سختي به و فشرد دستش در رو مبل چوبي يدسته

 .کنه کمک من به تونهمي که هستيد کسي تنها شما -
 مُرَدَّد و کردم تر زبونم با رو لبم. بودم خيره زيباش و عسلي چشمان به لحظه چند تا من و آورد باال رو سرش

 :پرسيدم
 من؟ -

 . داد تکون رو سرش
 . شماست دست فقط حلش، کليدِ که داره وجود ابهامات سري يه. شما بله، -

 به راجع سوالش يعني. کنه مرتبط همبه رو ما يگذشته تونستنمي حسام، جز چيزي هيچ واقعاً. شد بيشتر حيرتم
 ناگهاني؟ و سرزده قدراين هم اون داشت؟ اطالع من خونه در پسرش حضور از حسام اصالً بود؟ حسام
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 مقدمه داره هاشحرف با و داره ترديد چيزي گفتن براي کردممي احساس. شدم حرفش يادامه منتظر حرفبي
 . کنهمي چيني
 . کشيد ايکالفه نفس و کرد باز رو آبيش-سفيد چهارخونه پيراهن بااليي يدکمه پارسا
 از مرطوبش هايشقيقه و شده سرخ صورت ولي ميده؛ آزارش چيز چه و درگيره خودش با قدراين چرا دونستمنمي

 . فشاره تحت حسابي که دادمي نشون عرق،
 :پرسيد بااليي سرعت با و کشيد ايکالفه نفس دوباره

 !نداشتيد؟ ايبچه مهناز، از قبل شما -
 منظورش شايد. شد خشک هوا در بودم، برده سرم طرف به روسريم کردن مرتب براي که رو دستم و شدم شوکه
 به ربطي چه سوال اين اصالً. ندونه رو موضوع اين پارسا کنممي فکر و نبود من تني دختر که مهال ولي بود؛ مهال

 داشت؟ پارسا يگذشته
 :داد ادامه زد،مي موج درش خشم که لحني با و کرد ايقروچه دندون زدگيم،شگفت به توجهبي پارسا

 داره؟ وجود من پدر و شما بين ايرابطه چه -
 چه پسر اين. شد مُشت مشکيم شلوار يپارچه روي هام،انگشت و شد ايجاد پيشونيم روي غليظي اخم کم کم

 و داره؟ وجود بينتون ايرابطه گفت داشته؟ وجود بينتون چيزي چه نگفت حسام؟ و من بين رابطه کرد؟مي فکري
 . کردمي ترعصباني رو من همين
 بگم، چيزي کهاين از قبل ولي گرفتم؛ طرفش به رو هوا در مشده خشک دست. دربرگرفت رو وجودم سرتاسر خشم

 جوون براي دلم و شکست قلبم رحميبي يشيشه. شد جاري هاشگونه روي که افتاد اشک قطره دو به نگاهم
 بود؟ شده پريشوني همه اين باعث چيز چه. سوخت مقابلم
 با پارسا ولي کنه؛ گريه روم جلوي سال، و سن اين به پسري شدنمي باورم. کرد سقوط پاهام روي هوا در دستم

 جاري صورتش روي اشکي دنبالش به و زدمي پلک چندثانيه، از هر و بود دوخته چشم صورتم به بارحسرت نگاهي
 . شدمي

 و کردم برانداز نظر يه در رو پاش تا سر از. برخاست جا از و داد فشار مبل چوبي هايدسته روي رو هاشدست
 بود؟مي شوهرش االن پسر اين بود، زنده هنوز مهناز اگر. گرفت آتش قلبم ايلحظه
 ايجاد جالبي تداخل روشنش، تقريباً موهاي و هاچشم با آبيش تمام تيپ. اومد طرفم به سنگين هاييقدم با پارسا
 نگاهش گشادشده هاييچشم با و خوردم جا. زد زانو زمين روي پاهام، مقابل و اومد جلو دوقدميم تا پارسا. بود کرده
 روي طرفم دو رو هاشدست. شد کنده جا از قلبم گذاشت، زانوهام روي رو سرش پناه،بي يبچه يه مثل وقتي. کرد
 :گفت ملتمسانه دارخش صدايي با و گذاشت مبل
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 !مَنيد مادر شما بگيد خدا رو تو! نيستم هويتبي من بگيد خدا رو تو خدا، رو تو -
 باشم؟ اپارس مادر من...من! گفت؟ چي. کردم شک هامگوش شنوايي به. رفت يادم از کشيدن نفس

 قبل پرسيد کهاين. بود همين منظورش پس. زدم يخ و شد جدا بدنم از روح پيشش، دقايق سواالت آوردن ياد به با
 . کرد سوال حسام با امرابطه درخصوص و نه؟ يا داشتم هم ايديگه بچه مهناز از

 و بود شده آوار لرزونم زانوهاي روي سرش، سنگيني که بود خيره پسري به بهت با و بود رفته باال قلبم ضربان
 . کردمي تکرار رو درخواستش همچنان

 حسامه؟ و من پسر بگم تا کردمي التماس پارسا...پارسا! من خداي
. رفت کنار حدودي تا ابهام هايپرده نيست؟ زنش و حسام پسر پارسا يعني هويت؟بي. سوخت مظلوميتش براي دلم

 ...نيست حسام پسرِ پارسا چون نيست؛ حسام عسليِ چشم پدرِ شبيهِ پارسا
. بود شده تبديل پرخون طالي دوجامِ به زيباش، هايچشم. کردم بلند زانوهام روي از رو سرش و نياوردم طاقت

 پدرش نبود خاطر به و زدمي زانو جلوم وقتي کرد؛مي تداعي برام رو مهناز چشمان خلوص نگاهش، معصوميت
 . کردمي گاليه
 تا باشه، دروغين يافسانه يه زندگي خواستمي دلم. فشردم رو ششونه و زدم پارسا جذاب يچهره به تلخي لبخند
 رو کسي ناآروم دل فريب، و دروغ با شدنمي که دريغ اما کنم؛ کم رو دلش غم و مادرتم من بگم پارسا به بتونم
 . کرد آروم

 هايلب و بست رو هاشچشم پارسا. زدم کنار هامسرانگشت نوازش با استخوونيش گونه روي از رو شفاف اشک
 . مبهم نهايتبي حس يه تواَم؛ محبت و ترحم حس. داشتم عجيبي احساس. فشرد همبه رو لرزونش

 :گفتم درد با و دادم فاصله هم از رو خشکم هايلب
 . بود نخورده هم به دستمون هم بار يک حتي ولي بوديم؛ کرده عقد جدايي، از قبل تا حسام و من -

 من و شدمي خاموش ديگري از پس يکي هاش،چشم تو اميد روشنِ هايچراغ. شد باز دفعه يک پارسا هايچشم
 :دادم ادامه سنگدلي با رحم،بي
 . خجالتي دو هر و بوديم بچه هردومون -

 :زدم تلخي لبخند
 ...به برسه چه کنيم، نگاه حتي هم به نداشتيم جرئت گرفت،مي انجام که هاييقضاوت ترس از کدوم هيچ -

 از رو نگاهم که حالي در. شده منظورم متوجه که دادمي نشون پارسا، عميق نفس و گرفتم ناتمام رو حرفم
 :گفتم گرفتممي پارسا نااميد هايچشم

 . زندگيمون خونه سر بريم و بگيريم مختصر مجلس يه خدمتش، شدن تموم از بعد شد قرار و سربازي رفت حسام -
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 :گفتم زدهغم و کشيدم سوزيجان آه
 . ريخت همبه دفعهيک چيز همه برگشت، حسام وقتي ولي -

 :ناليدم نفرت و خشم با و زدم کنار صورتم از خشونت با رو بود شده آزاد هامچشم از که اشکي
 . کرد جهنم رو زندگيم و داد طالقم دليلبي حسام -

 و بغض همراه. بود کشيده تصوير به رو مرحومم شوهرِ خندان يچهره که دوختم بزرگي عکس قاب به رو نگاهم
 :زد غنچه هاملب روي محوي لبخند گريه،

 ...کهاين تا. بود شده خَم مردم هايتهمت و تحقير و طعنه زيربار کمرم -
 :گفتم و دادم فرو منقطعي نفس با رو بغضم

 . کردم ازدواج و شدم آشنا مهناز پدر با کهاين تا -
 روي دلتنگي و شد پر اشک از هامچشم کاسه. زد برق عکس درون از شوهرم، مهربون هايچشم کردم احساس

 . شد آزاد چشم سد از اشکي قطره و گزيدم لب. انداخت سايه قلبم
 و بود شده بلند جا از. دوختم درهمش صورت به و آوردم باال رو سرم. آورد خودم به رو من پارسا، گرفته صداي
 . بود دوخته ناکجاآباد به رو لرزونش و عسلي هايچشم

 ...بِـ سالم خانم مهال به. شدم مزاحمتون ببخشيد -
 :گفت هيجان با و دويد سالن داخل دوان دوان فاطمه و شد باز خواب اتاق در لحظه همون

 !شده پيدا کيانوش! شده پيدا کيانوش -
 چي؟ من مهالي پس شد؟ پيدا کيانوش. ريخت سرم روي سردي آب مثل حرفش و موندم مات

 :گفت بيشتري شادي با ديد، رو ابهامم که فاطمه
 !بيمارستان برده کرده، پيدا شهر عوارضي جلوي رو کيانوش پليس،. زد زنگ گوشيم به محسن االن -

 ! من خداي شهر؟ عوارضي بيمارستان؟. ايستاد حرکت از قلبم و زد يخ هامرگ در خون
 :کردم زمزمه دراومده چاه از صدايي با و شدم بلند مبل روي از سختي به
 چي؟ مهال پس -

 انگار. شد کباب دخترکم حال به دلم. کشيد پر داشتنيش دوست و گِرد صورت از شادي و پريد فاطمه رخ از رنگ
 . نبود من يبيچاره مهالي به حواسش کسهيچ و بودن کيانوش نگران فقط همه
 :شنيدم رو پارسا نگران صداي. گرفت رو بازوم زير کسي کنم، سقوط زمين روي کهاين از قبل ولي رفت؛ گيج سرم

 خانم؟ معصومه خوبه حالتون -
 . دوختم پارسا مشوش هايچشم به رو تارم نگاه عجز با و چرخوندم رو سرم
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 :شنيدم رو فاطمه نگران و ملتمس صداي
 برسونيد؟ بيمارستان به رو معصومه و من ميشه -

*** 
 ناصر
. نيست اينطور که فهميدم االن اما باشم؛ داشته هم با رو چيز همه تونممي کردم،مي فکر روزي. عجيبيه دنياي واقعا

 و آروم زندگي يه با همراه بودن، پدر زيباي حس و پارسا روحش، و جسم از لذت و ليال پولش، و الهه داشتن
 . نداشت امکان هم با دغدغه؛بي

 :گفتم بم صدايي با و کشيدم عميقي نفس کالفه
 کنم؟ امضا بايد رو کجا -

 :کرد اشاره انگشتش با برگه روي اينقطه به پليس، جوان افسر
 . جااين -

 . زدم امضا رو موردنظر ينقطه ميز، روي بيک خودکار با و رفتم جلو
 :پرسيد جوان افسر

 بنويسم؟ قانوني پزشک نامهمعرفي براتون خوايدمي -
 :گفتم حرص با و فشردم هم روي عصبانيت از رو هامدندون

 . پزشکم خودم نيست، الزم -
 :گفت و انداخت باال ايشونه افسر

 !مقرراته نويسم،جزومي من -
 . حرفش مفهوم از سوخت هامگوش
 کرد اشاره بود، نشسته اداري مبل روي که زيريسربه جوانک به دست با و کشيد مشکيش ريش ته به دستي افسر

 :گفت و
 داريد؟ شکايت حتماً هم ايشون از -

 :گفتم حرصي و زدم بارينفرت نيشخند. کرد نگاهم ملتمسانه سبزش، چشمان با و آورد باال رو سرش جوانک
 !دارم بله -

 :رسيد گوشم به يسنا، لرزون صداي
 بابا؟ -
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 همبه صورتش آرايش گريه، شدت از. کردم نگاه شپريدهرنگ صورت به تيز و چرخيدم پا پاشنه روي خشم با
. شد مشت درهم هامانگشت و افتاد لبش يشده پاره يگوشه به چشمم. بود شده سياه هاشچشم زير و بود ريخته
 . زدم سيلي دهانش توي قدرت تموم با ديدمش، که لحظه همون
 چرا؟! نشده هم سالش هجده هنوز يسنا من؟ يسناي چرا من؟ دخترِ چرا! خدايا. بستم درد با رو هامچشم

 از. شد مچاله مبل روي بيشتر ترس از يسنا. کردم باز چشم. کردم رها اتاق يخفه فضاي درون پرصدا رو بازدمم
 و يسنا بازوي به زدم چنگ. شد بيشتر قلبم آتيش و بشينه مبل روي درست تونهنمي فهميدم صورتش، شدن جمع

 به خطاب برگردم، پشت به کهاين بدون. ايستاد اجبار به و کشيد ايخفه جيغ يسنا. کشيدمش مبل روي از شدت با
 :گفتم مسئول افسر

 ببرمش؟ تونممي -
 :شنيدم رو تفاوتشبي صداي

 . بفرماييد بله، -
 در سرم پشت رو نحيفش بدن و فشردممي رحمانهبي رو دستش مچ. شدم خارج اتاق از و کشيدم رو يسنا دست

 . کشيدممي کالنتري راهروي
 بماند. روندم خونه سمت به سرعتي چه با و کردم پرت خودروم درون آشغال تيکه يه مثل رو يسنا طورچه که بماند

 لرزون تن طورچه يلدا، که بماند. بود زده خشکش شاگرد صندلي روي مدت تمام ناباوري، و حيرت شدت از الهه که
 و نيست هميشه براي من، شخصيت و غرور که بماند. کنه آرومش داشت سعي و بود گرفته ش*غو*آ در رو يسنا
 . شد نابود
. کردم جداش يلدا ش*غو*آ از و انداختم چنگ يسنا بازوي به. رسيديم خونه به که اومدم، خودم به وقتي فقط
. شدم اتاق وارد. کردم پرتش اتاق داخل حيوون مثل و بردمش خواب اتاق تا کشون کشون هاش،التماس به توجهبي
 . باشم نداشته يسنا با کاري و کنم باز رو در که کردمي التماس در پشت از سره يه يلدا. کردم قفل و بستم رو در

 يسنا، و رفتم جلو به قدمي. افتاد چشمم از اشک ايقطره. داشت رو مسينه شکافتن قصد و تپيدمي پرقدرت قلبم
 من؟ تني دختر چرا کابوسيه؟ چه اين! خدايا. شد سرازير چشمم از ايديگه اشک قطره. رفت عقب به گامي ترسيده

 من؟ تن يپاره چرا
 دختر يلدا نبود، من دختر يلدا. کرد خاکستر رو وجودم و اومد درد به قلبم. کردمي التماس در پشت از همچنان يلدا

 . يسناست خودم دختر بلکه نيست، يلدا شکست؛ رو من کمر که کسي حال، اين با. الهه همسرسابق بود، احمد
 :گفتم داريخش صداي با و برداشتم جلو به ايديگه گام

 !دربيار رو لباسات -
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 :ناليد گريه با و پريد يسنا رنگبي رخ از رنگ
 !نه -

 فرياد و بردم باال رو صدام. زدممي نفس نفس تواَم، خشم و غم شدت از و بود گرفته رو هامچشم جلوي خون
 :کشيدم

 !دربيار رو لباسات گفتم؟ چي نشنيدي -
 . برداشت عقب به قدمي و زد هق يسنا

 رهاش کرد التماس و کشيد خراشيگوش جيغ يسنا. گرفتم چنگ در رو دارشرعشه تن و بردم هجوم سمتش به
 ...من ولي کنم؛ باز رو در خواستمي ازم عاجزانه و زدمي ضربه بسته در به گريه با يلدا. کنم

 از. انداختم تخت روي دمر صورت به آشغال، يه مثل رو بدنش شرمي،بي کمال در و کشيدم رو دستش خشونت با
 . بود کرده پر رو بدنم تموم انزجار و شرم حس. بردم جلو رو لرزونم هايدست. باريدمي خون هامچشم
 ترس، از اشپريده رنگ بدن. لرزيدمي خودش به بيد مثل و بود برده فرو تخت ايقهوه تشک درون رو سرش يسنا

 . بود چسبيده تنش به کامالً سفيدش مانتوي و بود عرق خيس
 حال در مغزم کردممي حس. گزيدم لب شرم از بود، مونده معلق هوا در حرکتبي دستم که دقيقه چند از بعد

 . کرد رها تشک درون رو شخفه ناله يسنا. فشردم دستم در پيراهن، پارچه روي از رو يسنا کمر. انفجاره
 حدسي به خودم، دست با تونستمنمي! تونستمنمي من. شد آوار سرم روي عظمتش تمام با دنيا و بستم رو هامچشم

 . تونستمنمي کنم؛ شمعاينه تونستمنمي. بپوشونم عمل يجامه بود، افتاده جونم به جذام مثل که
 دور رو هاشدست. گرفته غل*ب به زانو تخت، کنج و شده بلند تشک روي از که ديدم رو يسنا کردم، باز که چشم

 . بگيره فاصله ازم ممکن حد تا داشت سعي و بود پيچيده زانوهاش
 :ناليدم عجز با و شد سرازير چشمم از ايديگه اشک قطره. نشست لبم روي تلخي پوزخند

 چرا؟ -
 با و داد فاصله هم از رو لرزونش هايلب. بود شده متورم و سرخ گريه، شدت از هاشچشم. کرد هق هق يسنا
 :گفت زدن نفسنفس

 . کردم غلط...بابا -
 :پرسيدم درمونده دوباره و شد جاري سردم گونه روي ايديگه اشک

 چرا؟ بگو فقط -
 بريده کرد،مي هق هق که حالي در و پوشوند هاشدست يکشيده هايانگشت با رو صورتش و زد ضجه يسنا

 :گفت بريده
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 ...ديگه راه يه از ولي...ولي...ولي نداره؛ کاري دخترونگيم با...با گفت...گفت بهم...فراز -
 پسرک اون. بود زجرآور هم تصورش حتي. زدمي نبض درد، زور از تنم تمام. گذاشت ناتمام را حرفش و زد ضجه
 مثل نميفته، اتفاقي هيچ کهاين خيال به هم کودن يسناي و بود داده فريب رو من احمق دختر هويت،بي آشغال

 ...سروپابي انگل اون به و کشيده درد فقط خراب هايزن
 بردم باال رو کمربند. لرزيد شديد و شد بيشتر يسنا وحشت. کردم باز رو مشکيم کمربند و رفت کمرم سمت به دستم

 پرت زمين روي به تخت، روي از رو خودش درد از و کشيد بلندي جيغ يسنا. آوردم فرود تنش روي وجود تمام با و
 . کرد

 محکم ضربات و کشيدممي فرياد هاديوانه مثل. شنيدمنمي چيزي من ولي شد؛ بيشتر يلدا هايالتماس صداي
 . آوردممي فرود يسنا لرزون تن روي رو، کمربند
 هايپارکت روي. ديدمي تار هامچشم. نشنيدم يسنا از صدايي ديگه. زدم زانو زمين روي و شدم خسته خودم عاقبت

 يسنا، زخم پر و روحبي تن. بود شده کبودي و سرخي از آکنده زخم، آثار از سفيدش، مانتوي و بود افتاده زمين کف
 :کرد پر رو هامگوش يالل هق هق صداي. کردمي تداعي ذهنم در رو دور ايخاطره

 ...گيريمي پس رو کارت اين تقاص روزي! ناصر گرده زمين -
 . افتاد جانم و تن به وسيعي يرعشه ليال، حرف يادآوري با
 که شبي همون به. کشيد پر پيش سال25 به ذهنم بودم، خيره يسنا زخمي و جونبي جسم به که حال همون در

 .داد تغيير رو حسام زندگي بيشتر، همه از و کرد عوض رو هاخيلي سرنوشت
*** 
 مچم روي مارک ساعت به نگاهي. کشيدم خودم با رو سستش بدن و کردم محکم حسام يشونه دور رو دستم

 . بود نمونده زيادي راه چشمه تا و داشتم وقت دقيقه دوسه هنوز. انداختم
 بطري بشه، زائل کامالً مغزش کهاين براي. بود آورده باال االن تا دوبار مسير، در و بود حالبي حسابي حسام
 رو بطري محتويات سختي به حسام. دادم خوردش به ايجرعه چند زور به و گرفتم دهانش جلوي رو ايشيشه
 :گفت ايخفه صداي با و داد قورت

 !ناصر بده حالم -
 :گفتم تفاوتبي و زدم نيشخندي

 !ميشي خوب نيست، چيزي -
 ترنزديک چشمه به چي هر. شنيدم رو خفيفي يناله صداي بود، گرفته بر در رو فضا شب سکوت که حال همون در

 . انداختمي طنين شب ترسناک فضاي در چشمه، خروش صداي با و شدمي ترواضح ناله صداي شديم،مي
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 حسام و رفتم جلوتر. ببينم رو ليال گريون هايچشم برق و عماد برزخي صورت تونستم و شد ترواضح هاناله کمکم
 محتويات دوباره و نشست چشمه کنار و کرد آزاد چنگالم از رو دستش زور به حسام. کشيدم خودم دنبال به رو

 . آورد باال رو شمعده
 جلو به قدم چند و کردم رها زمين هرز هايعلف روي رو، دوشم روي خاکستري يکوله حسام، حال به توجهبي

 . رفتم
 از و شده بسته سفيدي پارچه با ليال دهان. کشيدمي خودش دنبال به رو ليال زور به که افتاد عماد به نگاهم
 تاريکي در من ديدن با عماد. رسيد دومتري به مونفاصله. بود شده جاري چشمه مثل اشک آهوييش، هايچشم
 اومد رحم به دلم. شد پرت خاکي زمين روي اي،خفه جيغ با ليال و زد ليال کتف به محکمي يضربه دستش با شب،

 عماد به خطاب طلبکار و کردم باز رو، بود شده بسته طناب با سر پشت از که رو هاشدست و زدم زانو ليال کنار و
 :گفتم

 بستي؟ رو دستاش چرا -
 دهانش دور از رو دستمال خشم با و زد پسم شدت به شد، باز ليال هايدست وقتي. نداد جوابي و زد نيشخندي عماد

 بيتابي نداي قلبم و رفت ضعف جذابيت همهاين براي دلم. بود دلربا و جذاب هم عصبي حالت در حتي. کرد باز
 . بود شده تموم ديگه ما بازي عماد، قول به که افسوس ولي سرداد؛

 رو قلبم ايلحظه براي هاش،چشم ميشي هايتيله در موجود حس. انداخت صورتم به نفرتي از سرشار نگاه ليال
 :خروشيد عماد به رو و شد بلند جا از سختي به و عصبانيت با. کرد منجمد

 !خيلي عماد، کثافتي خيلي -
 جيغ دوباره ليال. کوبيد ليال دهان در محکم دستش پشت با دفعه،يک و اومد جلو قدمي و زد کجي لبخند عماد
 عماد طرف به و شدم عصبي. بود شده پاره لبش يگوشه و کردمي گريه بهار ابر مثل. شد پرت زمين روي و کشيد
 :غريدم و گرفتم دست در رو لباسش ييقه طرف دو. آوردم هجوم

 حيوون؟ چته -
 :گفت و کرد جدا شيقه از رو هامدست تفاوتي،بي با عماد

 !شهري جوجه بياد باد بذار کنار برو -
 :گفتم جسورانه و شدم راهش سد که برداشت ليال سمت به قدمي

 . عماد نبود اين قرارمون -
 مچاله چشمه کنار که حسام به که حالي در و برد باال رو ابروهاش از يکي تمسخر با و زد صداداري پوزخند عماد
 :گفت کرد؛مي اشاره بود، شده
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 پاتيل؟ و مست اونم جا؟اين آوردي امشب چي واسه رو شازده اين پس نبود؟ اين قرارمون -
 :فتمگ بودم، شده شک دچار احساساتم به نسبت که حالي در نامطمئن و دادم قورت رو دهانم آب
 . برممي رو ليال شد؛ عوض نظرم. کردم اشتباه -

 :گفت وارطعنه و کرد پام سرتا به آميزسخره نگاهي عماد
 کني؟ چکار خوايمي -

 :داد ادامه و گرفت گوشش کنار رو دستش
 نشنيدم؟ -

 . ساييد هم روي رو هاشدندون و شد جدي دفعهيک صورتش
 رو عموت دختر مال خوايمي هم رو؟ خرما هم خوايمي رو خدا هم بشه؟ چي که شهر ببريش کجا؟ ببريش؟ -

 باشي؟ داشته رو ليال هم و بکشي باال
 :زد فرياد و کرد اشاره دست با ليال به
 ش؟اومده باال شکم با اونم -

 بايد فهميد،مي چيزي شکمش توي يبچه و ليال وجود از عمو اگر. بستم لحظه چند براي رو هامچشم و گزيدم لب
 جورايي يه و نبود الهه با رقمههيچ دلم طرفي از. خوندممي رو امتيازاتش تمام و اموال و مال تمام يفاتحه

 . بودم شده ليال يبستهدل
. زدمي آتش رو قلبم سر، پشت از ليال گريه صداي. شدم خيره عماد خشمگين صورت در و کردم باز چشم
 نقشه، انجام موعد چرا دونمنمي ولي بود؛ شده ريزيبرنامه و تعيين پيش از امشب ينقشه! کنم چکار دونستمنمي
 . شدم ترديد و دودلي دچار
 در يقيناً بچه، اون ولي وجود؛ تمام با خواستم،مي رو ليال من! لعنتيم احساس و من به لعنت. کشيدم عميقي نفس
 . شدمي سازمشکل آينده
. بود گرفته کمرش روي رو دستش و بود نشسته زمين روي. شدم خيره مظلومم ليالي به و چرخيدم پا روي
 و درخشيدمي شب تاريکي در سفيدش صورت. لرزيدمي هاشلب و فشردمي هم روي درد از رو زيباش هايچشم

 . گرفتمي بازي به رو دينم و دل
 و من دست بود فهميده که وقتي از. بود شده ترضعيف و الغرتر قبل به نسبت. کردم نگاهش و رفتم طرفش به

 اجازه عماد ولي کنه؛ فرار کرد سعي چندبار حتي. بود شده ضعيف و شکسته درون از ست،کاسه يه تو هم با برادرش
 . زد کتکش حسابي تنبيه، براي و نداد
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 ديگه، بار يه و کنم جلب رو اعتمادش قبل، مثل خواستمي دلم ولي طور؛چه دونستمنمي. کشيدم ايکالفه نفس
 :گفتم ممکن حالت ترينمهربون با پس. ببينم وجودش در رو عالقه و عشق

 . بشي اذيت خوادنمي دلم! ليال -
 :گفت کردمي آب رو سنگ دل که مظلوميتي با و کرد هقهق ليال

 کشيديد؟ قتل ينقشه برام عماد با و بشم اذيت خواينمي -
 آشغال حد اين تا دونفر، ما يعني بشه؛ کشته برادرش و من دست به قراره کردمي فکر ليال. رفت نفسم و ايستاد قلبم

 منفوريم؟ و
 انگيزهاينفرت جز کسي چه از داشتم، رو انجامش قصد امشب که کاري. داد صدا ناقوس مثل سرم درون چيزي

 !من به لعنت. کشيدم کوتاهم موهاي داخل دستي اومد؟برمي عوضي
 درون اضطراب، با و کرد باز چشم ترسيده ليال. کردم نوازش دستم با رو، لبش کنار زخم و زدم زانو جلوش
 . شد خيره براقم هايچشم

 فرصتي و گذشتممي امشب خير از بود بهتر شايد. کنه عوض رو امراي داشت سعي و بود دراومده التماس به وجدانم
 کسي و باشه شهر در پنهانيم زن که،اين قبيل از شرايطي بپذيره؛ رو الزم شرايط ليال اگر البته. دادممي هردومون به
 . نشه باخبر وجودش از

 :گفتم ماليمت با و زدم ترسش به دوستانه لبخندي
 . عزيزم ميشه حل چيز همه که وقته اون بدي، گوش زدم قبالً که حرفي به کافيه فقط -

 ميون از و زد کنار دستش ضربِ با رو دستم. نشست خون به زيباش هايچشم و شد شکسته ليال ترسِ شيشه
 :غريد ششده کليد هايدندون

 . کُشَمنمي رو مبچه وقتهيچ من! ناصر گمشو هامچشم جلوي از -
 داشت؟ اهميت حد اين تا حروم ينطفه يه يعني بود؟ لجباز قدراين ليال چرا. رفت فرو هم در هاماخم

 :گفتم خشم با. سرداد ايناله درد از ليال. دادم فشار رو فَکِش استخوون و گرفتم دست در رو شچونه خشونت با
 آخرته؟ حرف اين -

 :داد جواب سختي به بود، شده جمع صورتش درد از که حالي در ليال
 !ناصر متنفرم ازت -

 :گفتم عماد به خطاب و شد بيشتر خشمم
 . عماد بيار رو مکوله داخل يشيشه اون -
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 ليال، تقالهاي مقابل در و گذاشتم کنارم رو شيشه. داد دستم به رو دارو کدر يشيشه عماد، که نکشيد طولي
. ريختم روسري پارچه روي رو بطري درون يماده از مقداري. کردم جدا سرش از رو نگارش و پرنقش روسري

 يپارچه رحمي،بي کمال با من و. کردمي مهار رو هاشزدن پا و دست و بود گرفته رو ليال هايشونه محکم عماد
. شد بسته فروغشبي هايچشم و گرفت آروم ليال تقالهاي بعد، دقيقه چند. گرفتم ليال بيني جلوي رو آغشته

 و بودم خيره ليال حرکتبي جسم به حسرت با. بود کردنم نابود حال در درون از حسي و داشتم بدي خيلي احساس
 . کرد سقوط چشمم از اشکي قطره ناخواسته،

 :رسيد گوش به دارشخش صداي و نشست مشونه روي عماد دست
 . دربياريم خوايممي که شکلي به رو صحنه خورشيد، طلوع قبلِ تا بايد! پسر بجنب -

 :گفت خباثت با و زد پهلوش به محکمي نيمه لگد. رفت بود شده بيهوش که حسام طرف به هم بعد
 !بشه نصيبمون قراره گلي داماد چه -

 . کردم حس کنارم در رو شيطان حضور اي،لحظه براي گويا. لرزوند رو بدنم عماد، شيطاني هايخنده
 رو ليال روحبي تنِ بار آخرين براي و کردم باز چشم. بشم خارج عبث خياالت از تا دادم تکون قراريبي با رو سرم

 :کردم زمزمه گوشش کنار آروم و بوييدم وجود تمام با رو مشکيش پريشون موهاي. کشيدم ش*غو*آ در
 !باش مطمئن! دلبرم ميشي من مال دوباره روزي -
 :دادم ادامه وارزمزمه و کشيدم بود تخت تقريباً که شکمش روي دستي پيراهن، گُلي گُل پارچه روي از
 ...مونهمي پيشت دليل يه به فقط هم يادگاري اين -

 :گفتم غرور با و دم*وسي*ب رو شکرده عرق پيشوني
 !مني مال ابد تا بدوني که -

*** 
 مهال

 روي رو دستيپيش شد، تموم که کارش. کردمي خُرد و گرفتمي پوست رو، دستيپيش درون هايميوه حوصله، با
 :گفت ماليمت با و گرفت دهانم جلوي رو کنده پوست سيب از ايقطعه. گذاشت تخت پايِ کوچک ميز
 . عزيزم بخور -

 دست با رو مچونه توجهم،بي حرفش به نسبت ديد که بهنام. کردم نگاهش روحبي و مات روز، چند اين تمام مثل
 :گفت آمرانه و جدي باراين و گرفت شديگه

 !مهال بخور -
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 سرويس داخلِ حمام از نداشتم جرئت بهنام، ترس از ولي داشتم؛ حمام به مُبرَمي نياز. خوردمي همبه خودم از حالم
 قسمت چوبي در طريق از که دارم، رو اجازه اين که بود گفته بهم بارها بهنام، چند هر. کنم استفاده اتاق بهداشتي
 براي جز نداشتم جرئت من ولي. بشم اتاق بهداشتي سرويس وارد بود، اتاق ديوار واقع در که قفس انتهايي

 خارج ينقطه از بهداشتي، سرويس يديگه در يه دقيقاً که چرا کنم؛ استفاده بهداشتي سرويس از رفتن دستشويي
 . بشه واردش تونستمي راحتي به بهنام و شدمي باز اتاق درون قفس،

 :اومدم خودم به بهنام، حرف تکرار با
 !مهال بخور -

 بهنام لب روي محوي لبخند. زدم سيب قطعه از کوچکي گاز و کردم باز رو دهانم ميلبي. فشرد کمي رو مچونه
 نگاه ميز روي دستيپيش به خيرگي با من، ولي شد؛ دهانم جويدن حرکت به معطوف نگاهش و گرفت شکل

 !زدمي چشمک بهم مدام و بود داده لَم شاهانه شده، قاچ هايميوه ميان در ظرف، درون تيز چاقوي. کردممي
 بهنام جيب از که کليدي با هم بعد بردم؟مي فرو بهنام قلب درون و قاپيدممي ظرف روي از رو چاقو اگر شدمي چي

 ...و کردممي باز رو قفس در کردم،مي خارج
 جويدن به شروع اکراه با و زدم دستش درون سيب از ايديگه گاز. شدم خارج فکر از بهنام، ياخطارگونه صداي با

 خوبي يايده بهنام، کشتن. شدم خيره قفس از خارج فضاي و قفس رنگ صورتي هايميله به حال، همون در. کردم
 که ديدم بار چندين. داشتن الکتريکي شوکِر بود، کرده استخدام که نگهباناني يهمه و بهنام که حيف ولي بود؛

 کنترلش شوکر با بهنام، و زدمي زمان و زمين به رو خودش هاديوونه مثل بود، بهنام يبَرده اصطالح، به که دختري
 . افتادمي قفسش گوشه ، روحبي جسد مثل روز دو تا بسته، زبون دخترک بيچاره. کرد

 سالن وسط در درست رنگ،آبي هايميله با قفسي شادي، همراه به مجنون دخترک اون. نشست لبم روي پوزخندي

 خودش اتاق تو بودم، (loving slave)اسليوِش الوينگ خودش قول به که مني براي بهنام، ولي داشتن؛ پذيرايي
 !بود گذاشته قفس مجزا طوربه ،

 صندلي روي من، ناراحتي به تفاوتبي بهنام. برم بذاره که کردممي التماس و گريه صبح تا شب اسارتم، اول روز دو
. کردمي نگاه هامکردن البه و زاري به کشيد،مي سيگار که حالي در و نشستمي قفس رويروبه درست چوبي،
 . دادمي غذا بهم زور به بهنام و رفتم حال از باري چند ضعف، شدت از که بماند
 :گفت خماري صداي با و يد*وس*ب رو پيشونيم احساس با و عميق بهنام. کردم حس رو پيشونيم شدن داغ
 گردش؟ بريم هم با خوادمي دلش من، کوچولوي دختر -
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 من البته چرخيديم؟مي باغ درون که بود ايدقيقه ده همون منظورش گردش؟. نزنم پوزخند تا کردم کنترل رو خودم
 هر تا هافرسنگ و شهريم خارجِ باغيخونه تو که فهميدم گردش، همين لطف به و چرخيدمي بهنام فقط نه، که

 داشت؟ خونه اي،دورافتاده يمنطقه چنين در طورچه بهنام، که بود عجيب. داريم فاصله آبادي
 با بهنام. دادم تکون سري تنها بهنام، جواب در. خواستمي تازه هواي دلم و خوردمي همبه فضا اين از حالم

 :گفت و کرد نوازش رو بلندم موهاي خوشحالي
 . کنه تآماده بياد فرستممي رو تينا و ميرم من پس -
 يعشوه بهنام، جلوي مدام و داشت اخاذي قصد مشخصاً که بود دختري تينا. شد سيخ تنم به مو تينا، اسم شنيدن با

. کنه خدمت شخونه در بهنام، هايبرده پرستار عنوان به که بود کرده شيرين رو خودش طرفي از. اومدمي خرکي
 و خط برام کلي بود، اومده اتاقش به تنها بهنام، چشم از دور به که باري يک و بود منزجرکننده نهايتبي رفتارش

 !آموزمدست سگ يه حد در بهنام، براي و خبريه نکنم فکر که کشيد نشون
 پيش خودشيريني براي ممکنه که کسي اولين کنم، فرار بخوام اگر فهميدم و شد تموم گرون خيلي برام حرفش

 . بشه نزديک اتاق اين به تينا بدم اجازه نبايد ممکن، حد تا پس. کذابه تيناي همين بشه، مانعم بهنام
 با و شد خشک وضعيتش در بود، نشده بلند تخت روي از کامالً که بهنام. انداختم چنگ بهنام دست به وحشت با

 ترينمظلومانه با و دادم تکون نفي ينشونه به رو سرم بار چندين و دادم قورت رو دهانم آب. کرد نگاهم تعجب
 :گفتم ممکن حالت

 !نه -
 پنهون رو لبخندش داشت سعي که حالي در و نشست تخت روي کنارم دوباره. درخشيد شادي از بهنام هايچشم
 :گفت کنه

 نه؟ چي -
 :شکستم رو مروزه سه سکوت باالخره و کشيدم ايکالفه نفس

 . نيست اون به نيازي. ميشم آماده خودم -
 در و کنه پنهون رو ظاهريش شادي نتونست. شدنمي ترچراغوني حد اين از بهنام، يخمارگونه و ايقهوه هايچشم

 :گفت خرسندي با بود، گرفته دست در رو راستم دست که حالي در. خنديد گلو
 . باش آماده برگردم وقتي. باشه -

 . رفت قفس در طرف به و شد بلند جاش از و انداخت مچهره به نگاهي پيروزمندانه بهنام. دادم تکون سري
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 با. شم متوسل ايديگه راه به بايد و نگذاشت تاثيري مروزه سه سکوت. نداشتم ايچاره ولي نبود؛ راضي دلم
 منه، طرف از نگاه نيم يه منتظر فقط بهنام. تونممي من که دادم اميد خودم به و کردم مشت رو دستم عصبانيت

 !بزنم رو مُخِش امروزي، هايبچه قول به و کنم تسخير رو ذهنش امکان حد تا بايد پس
 :زدم صداش دارخش صدايي با بشه، خارج اتاقک در از کهاين از قبل

 بهنام؟ -
 بهنام درهم صورت يخيره و لرزيد ترس از بدنم. بست محکم رو، قفس يشده باز در. ديدم رو آلودشاخم رخنيم

 :غريد ساييد،مي هم روي رو هاشدندون خشم از که حالي در بهنام. شدم
 گفتي؟ چي -
 شد؟ شروع ديوونگيش دوباره که گفتم چي واقعاً. شدم مچاله تخت يگوشه و دادم قورت رو دهانم آب ترس با

 :پرسيد کنانمواخذه و اومد جلو قدمي ديد، رو بُهتم که بهنام
 !عزيزم؟ دختر اَمکي من -

 از افراد، يهمه جااين! چيه منظورش فهميدم که بود موقع اون تازه من و کرد تاکيد «عزيزم دختر» عبارت روي
 . کردنمي صدا «ارباب» يا «آقا» رو بهنام همه و همه بهنام، يبرده دو و هانگهبان تا گرفته تينا

 :گفتم ترسيده و فرستادم گوشم پشت به رو موهام دستپاچه
 ارباب؟ -

 رو سرم دستش، با. ايستاد سرم باالي درست تخت، کنار و اومد جلوتر. زد کوچيکي لبخند و شکست بهنام خشم سد
 در و بود چرخيده درجه180 حالش و حس گويا. بودم موت حال در هاش،بازيديوونه ترس از من و کرد نوازش
 :گفت مهربوني با حيرت کمال

 !کوچولو نيستم ارباب تو براي من -
 . شدم منجمد درون از و شد دُرُشت هامچشم

 به و کنم بازي براش رو (little slave)اسليو ليتل رُلِ من خواستمي بهنام نميشه، باورم! بود ديوونه واقعاً بهنام
 آرزوشون و زدنمي لَه لَه کردنش بازي براي سلوليش، هم و شادي که رُلي همون! بگم «بابا» بهش ارباب، جاي
 يا سگ رُل داشتن حق فقط ،(دوم يبرده)سلوليش هم و شادي متاسفانه ولي بزنن؛ صدا «بابا» رو بهنام که بود اين

 صدا «ارباب» رو بهنام شد،مي داده کردن صبحت ياجازه بهشون که گاهي و کنن بازي رو خانگي حيوون همون
 . بزنن
 :پرسيد دوباره پرمهري لحن با بود، داده تکيه پيشونيم به رو پيشونيش که حالي در و زد زانو تخت کنار بهنام

 اَم؟ کي من -
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 :کنم کاري خراب دوباره بود نزديک و کردنمي کار مغزم. برگرده پريشيش روان فاز به باز ترسيدممي
 .... بِـ -

 :کردم تصحيح رو حرفم سريع و اومدم خودم به دفعه يک
 !بابا -

 و نياورد طاقت که بود شده کيفور حسابي گويا بهنام. کردم حس بهنام هايانگشت بين رو بازوم شدن فشرده
 :گفت باريدمي ازش خوشحالي که صدايي با و کرد غلم*ب
 !عزيزم جان! جان! جان -
 شکر رو خدا. تابيد اميد نور دلم در. افتاد دستيپيش درون چاقوي به چشمم و گرفتم گاز رو لبم انزجار، شدت از

 . ببره رو دستيپيش بود رفته يادش
 مسلط خودم به کردم سعي. کنه خارج قفس از رو دستيپيش و بشه متوجه نکنه که افتاد دلم به استرس باراين

 . بفرستمش قفس بيرون به سريعاً و کنم منحرف رو بيمارش ذهن اغواگرانه، حرکتي با و باشم
 ثانيه، چند از بعد بهنام. کردم حس رو بهنام خفيف لرز وضوح به. زدم حلقه هاششونه دور رو هامدست ميليبي با

 . کشيد عميقي نفس گوشم کنار و کرد ترتنگ رو شش*غو*آ گره
 :گفتم بود آور تهوع که لوسي لحن با و کنم اضافه طنازي صدام به کردم سعي و کردم تر رو هاملب
 !بابايي -

 :داد جواب بمي صداي با و کرد نوازش دستش با رو کمرم بهنام
 !دلم جان -
 :گفتم ديوانه مرد به خطاب و کردم نثارش «چندشي» دل در
 بيام؟ راه باغ تو منم ميشه -

 ساز بهنام که کردممي خدا خدا و بود پا به آشوبي دلم در. شد متوقف کمرم روي بهنام، دست وارنوازش حرکت
 . نزنه مخالف
 :شد خارج ايشچندثانيه سکوت از بهنام باالخره

 !باشه -
 بست،نمي ويلچر به رو پام و دست و شوندَمنمي ويلچر روي بهنام که همين. درخشيد خوشحالي از هامچشم

 قدراين. کردممي پيدا فراري راه زودتر چه هر و جنبيدممي کمي بايد فقط. باشه بزرگي موفقيت تونستمي خودش
 سرم. اومدم خودم به اتاق، در شدن بسته صداي شنيدن با و نشدم بهنام رفتن متوجه که بودم غرق خودم حال در
 چاقوي و کردم دراز دست الفورفي. کشيدم ايآسوده نفس ميز، روي ميوه دستيپيش ديدن با و چرخوندم فوراً رو
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 زير رو چاقو و کشيدم باال به کمي رو تخت صورتي تشک و شدم بلند تخت روي از. برداشتم رو دستيپيش درون
 تنم بهنام روز، چند اين که بلندي نازک و مشکي شنلِ کشيدم، عميقي نفس کارم، شدن تموم با. کردم پنهان تشک

 وسيعي لبخند من، ديدن با و شد اتاق وارد بهنام لحظه همون. پوشيدم و برداشتم تخت يميله روي از رو، کردمي
 . اومد قفس طرف به و زد مچهره به

 *** 
 معصومه

 باالخره کيانوش. کنم گريه زار زار م،بيچاره مهالي حال به و بشينم عجز، سر از خواستممي. بود طوفاني شديد دلم
. بود کبودي و زخم جاي از پر بدنش. بود شکسته راستش دست مُچِ. اومد هوش به بيمارستان توي روز، نيم از بعد

 کيانوش، و کرده وِلِش شهر عوارضي متري دَه چند در بعد و زده کتکش تونستهمي تا کسي که بود مشخص
 . بود رفته هوش از و رسونده عوارضي به رو خودش خيزسينه

 و شدمي پرسيده بود روز سه که سواالتي به زمانهم و کشيدم جلو رو سرم روي مشکي شالِ لرزونم هايدست با
 :دادم گوش گرفت،نمي جوابي

 نديديد؟ رو ضارب يچهره شما! توکلي جناب -
 ترمنگران سکوتش. شد خيره زارم يچهره به دارنَم چشماني با و کرد سکوت روز، سه اين تمام مثل کيانوش

 . دادمي رو ناخوشايندي خبر نويد خيره، نگاهِ اين و کردمي
 :پرسيد خشم با بار اين و نوشت همراهش دفتر در چيزي کالفه پرونده، مسئول افسر

 !کنيد؟مي سکوت راحت خيلي شما وقت اون! خطره در دخترعموتون جونِ نيستيد؟ متوجه چرا! توکلي آقاي -
 :غريد طلبانهحق و کمر به دست و ايستاد کيانوش تخت جلوي عصبانيت با گلناز

 !آقا شماييد نيست متوجه که اوني -
 :داد ادامه و کرد اشاره بود، نشسته تخت روي سرش پشت که کيانوش به دستش با
 ...ه*ز*هر يدختره اون به دخلي چه من پسر اصالً بَدِه؟ پسرم حال بينيدنمي -

 در رو همسرش بازوي محسن. شد کوبيده دهانش در محسن، محکمِ تودهني که بود نشده تموم هنوز گلناز يجمله
 :گفت شکليدشده هايدندون بين از خشم با و فشرد دست

 !شو خفه فقط!گلناز شو خفه -
 به گلناز کمر. داد هُلِش ديوار طرف به و گرفت رو بازوش و نداد مهلتش محسن که بگه چيزي خواستمي گلناز
 :خروشيد بود، کرده مُشت رو هاشدست خشم، از که حالي در محسن. داد سر ايناله درد از و کرد برخورد ديوار

 !بزني اضافه حرفِ داداشم خان يادگار درمورد نداري حق -
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 :گفت ادامه در و کرد اشاره مغموم کيانوشِ به ترافزون خشم با
 !بزنه فحر ازدواج درمورد باهاش و مهال دنبال بره خوادمي گفت ت،شازده همين خود -
 :کشيد فرياد و رفت باال صداش دفعه يه
 !نه؟ يا يادته -

 چشمان و بود شده پريده رنگ ش،کرده آرايش صورت. نگفت چيزي و شد مچاله اتاق يگوشه ترس با گلناز
 در طرف به و چرخيد پا روي. زد چنگ جوگندميش موهاي درون کالفه محسن. زدمي دودو مدام ش،زدهوحشت
 :گفت لب زير شد،مي رد من کنار از که حين همين در. رفت اتاق خروجي

 !داداش زن مشرمنده -
 توي جوني گلناز، يرحمانهبي هايحرف شنيدن با. کنم کاري تونستمنمي يعني ندادم؛ نشون واکنشي حرفش به

 هم باز ولي ايستاد؛ زنش روي در ش،برادرزاده خاطر به بار اولين براي محسن، کهاين با. بود نمونده باقي تنم
 . کنه آروم رو مشکسته قلب ايذره نتونست

. بود کرده دارجريحه رو غرورم و شکسته رو کمرم روز، سه اين در گلناز هايحرف. نداشتم کردن بلند سر جرئت
 بيمارستان به چهارساعت سه حداقل روزي حسام، پسرِ. زدممي بال بال اضطراب و نگراني از مدام مدت، اين توي
 تردلگرم در هاش،حمايت ولي بود، من يبچه مثل سني نظر از پارسا، کهاين با. شدمي حالم جوياي و اومدمي

 . داشت نقش نهايتبي کردنم
 . افتاد چشمم از اشک ايقطره و شنيدم گوشم کنار از رو صداش

 بشه؟ عوض هواتون و حال اتاق بيرون بريد خوايد خانم؟ميمعصومه -
 رنگ زرد صندلي روي. شدم خارج اتاق از پارسا با همراه و دادم تکون سري. شد آزاد چشمم از ايديگه يقطره
 :گفت مليحي لبخند با پارسا و نشستم راهرو

 . گردمبرمي االن -
 چندماه در که مهنازي. کردمي تازه دلم در رو مهناز داغِ مهربونش، عسلي چشمان. زدم تلخي لبخند پاسخش، در

 مهال. دادمي نشون مختلف اشکال به رو، منديعالقه اين و بود کرده پيدا عالقه عسلي رنگ به عمرش، پايان
 !داره؟ داشتن دوست مگه هم زرد رنگ گفتمي و کردمي شمسخره هميشه
! بسه! خدايا. بستم رو هامچشم حسرت با و کشيدم آهي. شنيدم رو شدمي دورتر لحظه هر که پارسا هايقدم صداي

 زنم؛مي زار شب صد و روز صد درگاهت به کنم،مي تمنا کنم،مي التماس! افسوس همهاين بسه! غم همهاين بسه
 . باشه من مال آخرعمر تا دلخوشي، اين بذار! نگير ازم ديگه رو مهال
 . کشيد بيرونم غم تاريکي از پارسا، نوازِگوش و بم صداي و شد داده تکوني مشونه
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 خانم؟ معصومه -
 طرفم به رو کيک و آبميوه حاوي نايلون. شدم خيره مهربون عسلي يگلوله دو به و کردم باز رو نااميدم هايچشم
 :گفت ماليمت با و گرفت

 . افتاده فشارتون. بخوريد بفرماييد -
 !آخ!مهناز آخ. بود شده مهناز دنياي و دين روزي که چشماني به. بودم زده زُل هاشچشم به مبهوت حرکتي هيچبي

 خارج رو آبميوه مقوايي قوطي داخلش از و گذاشت کنارم صندلي روي رو رنگبي نايلون کنم،نمي حرکتي ديد وقتي
 :گفت دوباره و گرفت طرفم به رو آبميوه قوطي، آلومينيومي قسمت در ني کردن فرو از بعد. کرد

 . بفرماييد -
 رفته حال از االن تا نبودن،( شوهرم خواهر) فاطمه و پارسا روز چند اين در اگر و داشتم شديدي ضعف احساس

 با. کردممي حس پسر اين به نسبت خاصي عطوفت روز، سه اين در. کردم نگاه پارسا دست در يآبميوه به. بودم
 اين شدنمي باور گاهي. بود مراقبم و کردمي رفتار باهام مادرش مثل ولي نداشت؛ مقابلم در ايوظيفه هيچ کهاين

 نشکستن خاطربه. نيست زنش و حسام پسر که گفت غيرمستقيم پارسا چند هر باشه؛ حسام يپَروَرده دست پسر،
 . بگيرم دستش از رو آبميوه تا کردم دراز دست پارسا، رئوفِ دلِ

 در ويلچر. کرد خارج اتاق از رو، بود نشسته روش کيانوش که ويلچري مرد، پرستاري و شد باز اتاق در لحظه همون
 سبقت ويلچر از گلناز. برداشتن قدم سرش پشت گلناز، و پرونده مسئول افسر و دراومد حرکت به راهرو راستاي
 دفعه يه. داشت نگه انتظار به ايگوشه رو ويلچر هم پرستار. رفت بيمارستان پذيرش طرف به دوان دوان و گرفت
 :گفت شگفتي با که شد جلب پارسا به متوجه

 کنه؟مي چکار بيمارستان اين توي ناصر؟ عمو -
 دوقدميِ در درست. نبود زياد خيلي ما با شونفاصله. رسيدم دومرد به و کردم دنبال رو عسليش نگاه ردِ ابهام با

 بحث ، دستش کنار مرد با و بود تنش پزشکي سفيد روپوش و داشت بلندي قد يکيشون. بودن ايستاده پذيرش
 . داد تشخيص شدمي عصبيش يچهره از رو اين کرد؛مي

 . کرد جلب خودش به رو پارسا و من توجه کيانوش، يزده وحشت صداي
 !خودشه -

 :کرد تکرار دوباره و کرد اشاره مرد دو طرف به و آورد باال رو دارشرعشه دست
 !خودشه -

 :پرسيد و گرفت قرار ويلچر کنار سريع پليس افسر
 داره؟ سفيد روپوش که اوني کي؟ -
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 :گفت و داد تکون سري بود، خيره دومرد به همچنان آبيش، هايچشم با که حالي در کيانوش
 !داره بخيه رد پيشونيش روي که همون! کناريش مرد! نه -
 يعني...يعني اين و ببينم رو پيشونيش روي يبخيه تونستمنمي فاصله اين از. کردم نگاه دکتر کنار مردِ به نگراني با

 !شناسهمي رو مرد اون کيانوش
 :پرسيد دوباره افسر

 !باش زود کيه؟ اون خب -
 :گفت سختي به و داد قورت رو دهانش آب ترس با کيانوش

 !کجاست مهال دونهمي اون! زد کتکم اون! احمده اسمش -
 :گفت و گرفت آروم رو بازوم پارسا. شدم بلند جام از زدههول حرفش شنيدن با
 !خانممعصومه باشيد آروم -

 فرار به پا و شد متوجه ترکوتاه مردِ نظاميش، لباس خاطر به. برداشت گام مرد دو طرف به تعلل،بي پليس افسر
 :کشيد فرياد و دويد دنبالش پليس مامور. گذاشت

 !وايسا -
. شد جلب پليس و مرد رفتن مسير به فروغم،بي هايچشم. زدمي نور تندي به قلبم و لرزيدمي استرس از هامدست
 . کنه دستگير رو مظنون مردِ بتونه پليس کردم دعا دل در. بودن شده خارج سالن از االن تا حتماً
. اومد طرفمون به و ديد کنارم در رو پارسا کرد،مي جدال و بحث متواري فرد با پيش، لحظه چند که قدبلندي مرد
 :گفت جذابي لبخند با و کرد دراز پارسا طرف به رو دستش و رسيد ما قدمي يه به
 کني؟مي چکار جااين! پارسا -

 :گفت پاسخ در و فشرد رو دستش پارسا
 !عموناصر بپرسم شما از بايد من رو اين -

 :گفت بده اهميتي پارسا کنار در من حضور به کهاين بدون و خنديد مرد
 . آهنراه بيمارستانِ يا مطبم يا دوني،مي خودت که هم رو باقيش. بيمارستان اين ميام رو هفته در روز يه -

 در کارش گويا که گلناز. رفتم کيانوش طرف به و گرفتم فاصله ازشون من و شد مرد با بش و خوش مشغول پارسا
 :گفت بدخلقي با و گرفت رو جلوم بود، شده تمام پذيرش

 !آشغال نشو نزديک من پسر به -
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 پليس افسر لحظه، همون. کنه هدايت رو ويلچر که گفت پرستار به من، يزده ماتم صورت به توجهبي هم بعد
 جدي لحن با که کنه اعتراض خواستمي گلناز. شد کيانوش ويلچر حرکت مانع و رسوند رو خودش زنان نفسنفس
 . شد بسته دهانش افسر،

 !توکلي؟ آقاي دقيقاً بود کي اون -
 :پرسيد وحشت با و لرزيد ويلچر روي وضوح به کيانوش، الغر تنِ
  کنيد؟ دستگيرش نتونستيد -

 :پرسيد بلندتر باراين و کرد اخمي مسئول، افسر
 بود؟ کي دقيقاً اون -

 :گفت رفته تحليل صدايي با و داد قورت پرصدا رو دهانش آب. لرزيدمي حدقه در ترس از کيانوش، هايچشم آبي
 !بهنام هايزيردست از يکي -
 متوجهم که کسي اولين. شدم آوار زمين روي سالن، وسط جاهمون و کشيد سوت هامگوش بهنام، اسم شنيدن با

 سنگين هايگوش در نگرانش صداي. کرد جلوگيري زمين با کاملم برخورد از و اومد سمتم به فوري. بود پارسا شد،
 . پيچيد مشده

 شده؟ چي خانم؟معصومه -
 هايسوال مدام پليس افسر. کردمي گريه بهار ابر مثل و بود نشسته ويلچر روي. بودم کيانوش يخيره صدا،بي

 هم گلناز طرفي از. کردمي نگاه من به زاري با تنها کيانوش و پرسيدمي کيانوش از بهنام، هويت به راجع گوناگوني
 شلوغ دورمون کمکم صدا، و سر گرفتن باال با. داره نگه دور کيانوش از رو افسر داشت سعي و کردمي جيغجيغ مدام
 هايبازي شلوغ که پليس افسر. اومدن من طرف به هم نفر دو و کنن آروم رو گلناز داشتن سعي پرستار چند. شد

 . رفت پارسا آشناي مرد طرف به و گرفت فاصله کيانوش از کالفه ديد، رو گلناز
 عسلي چشم مرد به پليس افسر. ايستادم لرزونم پاهاي روي و شدم بلند جام از سختي به جوان، دوپرستار کمک به

 . زد عريضي لبخند پليس، مامور ديدن با مرد. رسيد
 مرد با مامور. بود پليس مامور و مرد اون به چشمم. کردم سرپيچي رفتن از من ولي گرفتن؛ رو بازوهام پرستارها

 :پرسيد مقدمهبي سپس. کرد نگاه مرد سفيد روپوش روي اتيکت به و داد دست
 شناسيد؟مي رو کرد فرار که فردي شما -

 :گفت يقين با و شد ترغليظ مرد هايلب روي لبخند
 !بله -

 کرد؟نمي منتقل خوبي حس چرا دونمنمي ولي زد؛نمي مو پارسا هايچشم با عسليش، هايچشم
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 :داد ادامه ايثانيه چند مکث از بعد بپرسه، ايديگه چيز مامور کهاين بدون مرد
 . همسرمه سابق شوهر احمد -

*** 
 مهال

 اتاق حمام سرويس از لرز و ترس کلي با باالخره هفته، يه از بعد. کشيدنه نفس حال در پوستم کردممي احساس
 از حرفبي و آورد تميز لباس برام دارم، استحمام قصد گفتم وقتي بودنش، پليد تمام رغمعلي بهنام. کردم استفاده

 خاطربه که بماند. شدم شرمنده خودم پيش قدرچه ها،لباس ديدن با که بماند. کرد قفل رو اتاق در و شد خارج اتاق
 انتظار شدم، خارج حمام از ساعت، يک بعدِ وقتي. داشتم اضطراب حمام، داخل مدت بهنام،تمام اومدن از ترس

 اما! بزنه زل قفس داخل به جغد مثل و باشه نشسته صندلي روي قفس رويروبه هفته، اين تمام مثل بهنام، داشتم
 اتاق از دوباره تفاوتبي و آورد غذا برام فقط اومد، هم وقتي. نشد پيداش هم بعد دوساعت تا بهنام انتظارم، خالف بر

 . کردمي متعجبم همين و نبود روزش هر عجيب کارهاي از خبري! بود عجيب واقعاً امروزش رفتار. شد خارج
. کردم نگاه قفس بيرونِ به و چرخوندم بالش روي رو سرم. اومدم بيرون امروز مرور از بهنام، بلند هايناله شنيدن با

 تختش يدونفره تشک روي دمر. ديدممي بهنام صورت روي رو، عرق درشت هايدونه ديواري، خوابِشب نور زير
 ولي کرد؛مي ناله خواب توي شب هر. گفتمي هذيان خفه صورتبه و بود مماس تخت با دهانش. بود خوابيده
 چند. کردم نگاه اتاق سفيد سقف به باز،طاق صورت به و نکردم بهش توجهي. بود بدتر وضعش گويا امشب،
 . پريدم جا از بهنام، بلند نيمه صداي شنيدن با که، شدمي گرم داشت کم کم هامپلک و گذشت ايدقيقه

 !زيبا -
  کيه؟ زيبا. پريد باال شگفتي از ابروهام

 تقريبا و مشکي موهاي. کردم نگاه بهنام به قفس، صورتي هايميله بين از و چرخوندم دوباره رو سرم کنجکاوي با
 زياد ديوارکوب، محدود نور زير البته پريده؛ صورتش رنگ کردم احساس. بود ريخته پيشونيش توي کوتاهش،
 . نبود مشخص

 خيره بهنام به بيشتري دقت با و کردم ريز رو هامچشم. داشتم نگه ميله دو مابين رو سرم و شدم خيزنيم تخت روي
 وارش،زمزمه هايناله. پيچيدمي خودش به مدام بهنام و بود رفته کنار بدنش روي از رنگ،بنفش نازک پتوي. شدم

 . شد ترواضح
 !نه! نه! کن ولش! نه -
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 اين من. کردم وحشت وضعيتش ديدن از. شد نامفهوم دوباره هاش،گفتن هذيون و افتاد رعشه به کمکم بدنش
 نرسه، دادش به کسي و کنه تشنج اگه. شد آشوب دلم. بود خودم عصبي هايحمله مثل. شناختممي رو هالرزيدن
 . بره کما به حتي بود ممکن
 :زدم صدا ترس با و کردم مشت هاميله روي رو هامدست

 بهنام؟ -
 باال هاشناله صداي. کردمي وناله کشيدمي زوزه گرگ مثل و شدمي بيشتر لحظه هر هاشلرزش. نگرفتم جوابي
 شده قفل بهنام انگشت اثر با اتاق، در چند هر. نشد بلندش صداي پيگير تينا، حتي کسهيچ حيرت، کمال در. رفت
 در پشت کسي که، شونواسه بود عادي قدراين بهنام، وضع اين گويا حال اين با. بشه وارد تونستنمي کسي و بود

 . نشد جويا اتاق
 لحظه هر بهنام وضع. زدم صداش ثمربي بار چند. لرزيدمي هامدست و بود کرده عرق بدنم استرس، و ترس خاطربه

 . زدمي غلت تخت تشک روي و کشيدمي فرياد خواب در علناً االن، و شدمي بدتر
 .زد جرقه ذهنم در چيزي دفعه يه. کردممي بيدارش بشه، دير کهاين از قبل بايد

 سمت به. کشيدم بيرون زيرش از رو خوريميوه کارد و گرفتم باال رو تشک يگوشه. شدم بلند تخت روي از سريع
 دسته چاقوي تيز نوک. قفس قفل به چشمم يه و بود بهنام هايکردن قراريبي به چشمم يه. رفتم قفس ايميله در

 هقهق هاش،لرزش با همراه. بود شده تردلخراش بهنام هايناله. چرخوندم کمي و کردم فرو قفل درون رو، چوبي
 هر و بود غلتيده تخت يگوشه به بهنام. چرخوندم قفل داخل رو چاقو بيشتري استرس با. ريختمي اشک و کردمي

 وقت نثار لعنتي لب زيرِ. بود کرده گير قفل درون چاقو نوک. کنه سقوط زمين روي تخت از داشت امکان لحظه
 و شده مچاله حرکتبي تخت يگوشه وارجنين بهنام. کشيدم خودم سمت به رو چاقو يدسته و کردم چاقو نشناسي

 . کردمي زمزمه وارناله رو «زيبا»اسم مدام و
 روي. شدم پرت عقب سمت به دست، به چاقو من و شد جدا قفل از چاقو. کشيدم عقب به ترمحکم رو چاقو يدسته

 از رو هامچشم لحظه، چند تا و شد بلند نهادم از آه. شد کوبيده قفس ديوارِ به کمرم و افتادم قفس کف يقاليچه
 در يميله به رو دستم. رفتم قفس در سمت به دوباره و پريدم جا از بهنام، يناله صداي شنيدن با. بستم درد شدت
 شده خشنود نهايتبي موفقيتم از. کردم نگاه شده باز درِ به ناباوري با. رسيد گوش به در از قيژي صداي. گرفتم
 تيزش نوک. کردم نگاه چاقو به. افتاد دستم در چاقوي ياد به دفعه يه که بذارم قفس بيرون به قدمي خواستم. بودم

. بشه نيازم دوباره بود ممکن کردم؛ جاسازي تشک زير دوباره رو چاقو و رفتم تختم طرف به. بود شده جدا و شکسته
 با و دويدم تخت طرف به. بود تخت روي از سقوط و زدن غلت يآستانه در بهنام. شدم خارج قفس از الفورفي

. اومد فشار کمرم هاياستخوان به و بود سنگين برام وزنش. داشتم نگه هوا روي رو بهنام يباالتنه زير، از هامدست
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 صداي. دادم هل باال طرف به رو بهنام يباالتنه شديد، فشار يه با و کردم جمع هامدست در رو بدنم قواي تمام
 بهنام کنار و شدم بلند زمين روي از. کشيدم راحتي نفس و کرد آسوده رو خيالم تخت، تشک با بهنام بدن اصابت

 دونستمنمي بود، رسيده عمل يمرحله به که حاال. لرزيدمي بهنام بدن مثل ترس، از هامدست. نشستم تشک روي
 االن ولي کنم؛ آرومش قوي بخشآرام با تونستممي افتاد،مي اتفاق اين ايديگه شرايط در اگر کنم؟ بيدارش طورچه

 . نبود دسترسم در دارويي هيچ
 :دادم تکون و گرفتم دست در رو بهنام هايشونه و بردم جلو رو لرزونم هايدست. باشم مسلط خودم به کردم سعي

 بهنام؟ -
 . نرسيد هم خودم گوش به حتي که، بود ضعيف قدراين دامص

 شوک از خواستنمي دلم. بود دراومده اشکم بيچارگي از. نداشت اينتيجه هيچ ولي دادم؛مي تکون خفيف رو بهنام
 در طرف به و شدم بلند جام از فوراً. نبود ايديگه يچاره احمقانه، روش اين جز گويا ولي کنم؛ استفاده دادن

 داخل به و ساييدم هم روي خشم از رو هامدندون! بود قفل ولي کشيدم؛ رو دستگيره. رفتم اتاق داخل دستشويي
 سرويس دور تا دور رو نگاهم. شدم اتاق بهداشتي سرويس وارد قفس، داخل در طريق از و برگشتم صورتي قفس

 و برداشتم رو آبي ليوان و کردم تند قدم. افتاد روشويي باالي پالستيکي ليوان به چشمم. چرخوندم بهداشتي
 روشويي سنگ درون بلندي نيمه صداي با بهنام، خميردندون و مسواک. کردم خالي روشويي درون رو محتوياتش

 از دوان دوان دست، به ليوان ببندم، رو شيرآب کهاين بدون. کردم پر رو ليوان و باز رو سرد شيرآب. کردن سقوط
 بهداشتي، سرويس سفيد هايموزائيک روي بار، چند بود نزديک سرعتم خاطر به. شدم خارج بهداشتي سرويس

 در از اخير، يدقيقه چند در دوم، بار براي. بود شده خالي ليوان، داخل آب سوم يک که خصوص به. بخورم زمين
 صورت روي رو، ليوان در مونده باقي آب تمام تعلل، ايذره بدون و رسوندم تخت به رو خودم. اومدم بيرون قفس
 !کردم خالي بهنام

 تشک روي دستم از ليوان. کشيدمنمي هم نفس شوک، شدت ترس از. ايستاد حرکت از بهنام، مرتعش بدن دفعه يه
 هم نفس کردممي حس که جوري خورد،نمي تکوني هيچ بهنام. بود کرده لونه هامچشم پشت اشک نم. شد رها

 !کشهنمي
 :زدم صداش درمانده و نشستم بهنام کنار زانو با. شد جاري هامگونه روي اشک و شکست هامچشم سد
 بهنام؟ -

 عقب کمي رو متنه و کشيدم هيني ترس از. شد باز سينمايي هايفيلم آشامخون مثل بهنام، هايچشم ناگهان
 گرفتم تصميم آني، حرکت يه در. کردمي بيشتر رو ترسم و بود قرمز هاشچشم ديوارکوب، محدود نور زير. کشيدم

 چرا نبود؛ يار من با شانس گويا اما برگردم؛ قفس داخل به بشه، هوشيار کامالً بهنام کهاين از قبل و شم بلند جا از
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 تندي به گنجشک مثل قلبم. کشيد شم*غو*آ در بشم، بلند جام از کهاين از قبل بالفاصله و شد خيزنيم بهنام که
 بدتر هم قبل از اوضاعم که بود وقت اون و بشه قفس از خروجم چگونگي جوياي بهنام بود ممکن لحظه هر. زدمي
 !ببنده قفس داخل تخت به رو پام و دست که، نبود بعيد بهنام از. بشه

 :کردمي زمزمه مدام و بود داشته نگهم شش*غو*آ در محکم بهنام
 !خداروشکر -

 به رو بدنم جوري بهنام. ديدممي که بود چيزي تنها مشکيش، رکابي رنگ و بود چسبيده شسينه به کامالً صورتم
 بهنام هايشونه به هامدست کف با. بشکنه هاماستخوون داره امکان لحظه، هر کردممي حس که فشردمي خودش

 :ناليدم و آوردم فشار
 !بهنام -

 با بار اين. بودم عصبي موجود وضع از. گرفتمي شدت لحظه هر بهنام هايدست فشار و شد خفه نطفه در مناله
 :کشيدم ايخفه جيغ تقريبا و دادم هل عقب به رو هاششونه بيشتري قدرت

 !بهنام -
 يسينه روي رو مآسوده نفس. کرد باز کمي رو هاشدست گره اومد، خودش به صدام شنيدن با گويي که بهنام
 حس مچونه زير رو دستش خفيف فشار و گرفت فاصله بهنام بدن از سرم سکون، ثانيه چند از بعد. کردم رها بهنام
 هايپسربچه مثل بهنام ولي شد؛نمي باورم. شدم خيره بهنام اشکي هايچشم به مبهوت و آوردم باال رو سرم. کردم

 و دارخش صداي. رسيد مگونه به وارنوازش و شد رد مچونه زير از دستش. کردمي گريه من جلوي مظلوم،
 . درآورد ايستا حالت به رو نفرتم تمام ش،خسته

 !مهال ذارمنمي! بگيره من از رو تو ذارمنمي! برسه تو به دستش ذارمنمي! ذارمنمي -
 !شده؟ ديوونه دوباره يا ديده، که کابوسيه اثرات دونستمنمي. کردممي نگاه هاشگوييهذيان به زدهوق هاييچشم با

 کردم سعي کردن، تقال با و اومدم خودم به تازه. خوابوندم تخت روي خودش، با همراه و کشيد رو دستم ناگهان
 رو پام دو هر و کرد محصور شش*غو*آ در رو بدنم من، هايزدن پا و دست به توجهبي بهنام. بگيرم فاصله ازش
 رو پيشونيم بهنام. کردم تقال کرده، گير دام درون که صيدي مثل و بودم کرده وحشت. کرد قفل پاهاش بين
 رو موهام شديگه دست با و بود گرفته رو کمرم پشت دستش يه با. گذاشت سرم روي رو شچونه و يد*وس*ب

 زدم؛ صداش التماس و عجز با بار چند کردم،مي وارد فشار شسينه به هامدست با حال، همون در. کردمي نوازش
 خشک جا در رو بدنم غمگينش، صداي. کردمي سير ايديگه دنياي در شنيد؛نمي رو من صداي انگار بهنام ولي
 . کرد

 !عاشقمه قبل مثل هنوزم گفت. ايران گردهبرمي داره گفت! زد زنگ بهم امروز -
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 !بود متفاوت رفتارش امروز همين براي پس! عاشقشه؟ زد؟ زنگ کي. شد درشت حيرت از هامچشم
 :داد ادامه و کشيد عميقي نفس. کرد نوازش آرومي به رو فقراتم ستون ميوني هايمهره

 ...دوباره ذارمنمي. نيستم پيش سال پونزده ضعيف يبچه اون ديگه من ولي -
 :گرفت خشم رنگ صداش و شد چنگ موهام اليالبه هاشانگشت. گذاشت تمام نيمه رو حرفش

 . کشهمي آتيش به رو عشقم دنياي شدم، عاشق نبودش در بفهمه اگه گفت -
. چسبوند گردنش زير به رو سرم و کرد بيشتر رو دستش فشار بهنام. گفتم آخي آرومي به و شد کشيده کمي موهام

 :بود شده دلهره و لرزش دچار خشم، بر عالوه صداش باراين
 !خورممي قسم! ذارمنمي. برسونه آسيبي بهت ذارمنمي! ذارمنمي من ولي -

*** 
 حسام

 !لطفا کنيد امضا رو جااين -
 کتاب يه به بيشتر که سفارشي ايبسته پستچي، مرد. زدم امضا روم پيش يبرگه به جونبي و دادم تکون سري

 . رفت و کرد خداحافظي لبخند با و داد دستم به رو، خوردمي
 نگاه ساعت به و زدم چنگ رو مژوليده موهاي. انداختم ايگوشه به حوصلهبي رو مذکور يبسته و بستم رو در

 حوصله قدراون حتي ولي بودم؛ نگرانش. بود برنگشته پارسا هنوز حاال، تا ديشب از و بود صبح ده ساعت. کردم
 مصرف قلبم خاطر به که بود داروهايي عوارض و اثرات. کردمي درد خيلي سرم. بزنم زنگ گوشيش به که نداشتم

 غذا. بود آماده غذا شدم،مي بيدار وقتي و داشتم خواب به ميل بيشتر. بود آورده پايين رو هوشياريم وسطح کردممي
 از. بودم مزخرف روزمرگي يه به محکوم داروها، مصرف با. بودم شده کالفه حسابي. خوابيدممي نو از و خوردممي

 زدمي بيرون خونه از وقتبي و وقت. نبود قائل ارزشي برام ديگه پارسا هم شايد. شدم زودرنج کردممي حس طرفي
 . شدنمي خبري ازش ساعت چندين تا و

 سر پارک در پارسا پيشنهاد به هاآخرشب پيش، وقت چند تا. کردم رها مبل روي رو سُستم بدن و کشيدم آهي
 دردناکم گردن دستم با. بودم داده دست از هم رو پشتکار ذره يه همون پارسا، نبود با گويا ولي زديم؛مي قدم خيابان

. نشست لبم روي پوزخندي. کشيدم بلندم نيمه هايريش به دستي. کردممي حس رو عرق تند بوي. دادم ماساژ رو
 . برسم نظافتم به حتي که، نداشتم همت قدراين

 نخورده هيچي شدم، بيدار که موقعي از کهاين با. ايستادم پاهام روي و دادم فشار مبل هايدسته روي رو هامدست
 از بعد و رفتم خودم خواب اتاق سمت به تعللبي پس. کنم تحمل رو بدنم ساماننابه وضعيت تونستمنمي ولي بودم؛

 همون در. شدمي خاصي کرختي موجب بدنم، پوست با داغ آب برخورد. شدم حمام وارد پوش،تن يحوله برداشتن
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. بستم رو هامچشم! بود کسي چه پستي يبسته يفرستنده بيارم، ياد به داشتم سعي کردم،مي استحمام که حال
 رو گفت بهم پستچي که اسمي حتي! لعنتي. شد چنگ کفيم موهاي ميون هامدست. کردنمي ارسال سيگنالي مغزم
 اسم به بسته، هايچشم با و شستممي دوش قطراتِ بارش زير رو کوتاهم موهاي خشونت با! بردم ياد از هم

 «!مَرد بجنب! زوده شدن خرفت براي! حسام بجنب» گفتممي خودم با مدام. کردممي فکر فرستنده
. ساييدم هم روي رو هامدندون خشم با و کشيدم مچونه زير به دستي. آويزونه مچونه به چيزي کردم احساس

 !کردممي اصالح بايد اول! لعنتي
 آينه سطح روي رو دستم. رفتم حمام يگوشه کوچيک روشويي سمت به ، گرفته بخار هواي در و بستم رو آب شير

 راست و چپ به رو سرم کمي. بست نقش ديوار روي ايدايره قابِ يآينه در صورتم، از ناواضحي تصوير. کشيدم
 محاسن تمام اصالح، خمير با. داشت وجود بلند نسبتاً هايريش نظم،بي و نافرم صورتبه صورتم روي. کردم مايل
. کردمي خارج ژوليدگي حالت از رو مچهره شِمرده، و آهسته اصالح، تيز تيغ بعد کمي. پوشوندم رو صورتم روي
 طرف از» شد، تداعي اکووار ذهنم در پستچي صداي. کشيدم صورتم روي رو تيغ يبرنده سطح بار، آخرين براي
 . «شده فرستاده براتون صوفي اميرحسين آقاي

 نازکي خراش. بود آينه درون ميانسال مرد به چشمم. گفتم آخي و کردم حس مچونه يناحيه در رو دردناکي سوزش
 شما» پيچيد، ذهنم در صدايي دوباره و کشيد تير سرم. شد جاري خون باريک رد و بود شده ايجاد مچونه روي

 !«پارساجان هستي من يپسرعمه
 !من خداي نه؛! ليال يبرادرزاده صوفي؛ عماد پسر صوفي؛ اميرحسين. دراومد صدا به مخسته ذهن ناقوس
 هيجان، و ترس از ولي طور؛چه نفهميدم. کرد سقوط روشويي يکاسه درون و شد رها دستم از تيغ فلزي يدسته
 نفرهتک مبل روي پارسا. شدم سالن وارد و خارج حمام از قوا تمام با. بپوشم رو ايحوله پوشتن کردم فرصت تنها
 صد دفتر ديدن با. رفتمي پايين و باال پيراهن، آبي يچهپار زير وضوح، به شسينه يقفسه. بود افتاده هانشئه مثل
 ورق صداي. شدمي کبودتر لحظه هر خشم، از پارسا صورت. کشيد پر تنم از روح پارسا، دست در کاهي برگ
 ميون دفتر. رسيد آخر يصفحه به و رفت باال هازدن ورق سرعت. شکافتمي رو قلبم بار،خشونت هايزدن

 .کرد رقصيدن به شروع ،پارسا هايانگشت
 . وضعيتش از ترسيدم. رسيدنمي گوش به ازش صدايي هيچ ديگه. انداخت پايين رو سرش

 تار هامچشم. آورد باال رو سرش آروم آروم. زدم صداش. برداشتم جلو به گامي و دادم فرو سختي به رو دهانم آب
 با وقتي. کردم نگاهش تردقيق و زدم پلک. شده ترپشت کم کمي روشنش موهاي کردم حس ولي ديد؛مي

 :ناليدم ناباورانه لرزونم هايلب بين از. شد منجمد هامرگ در خون شد، خيره بهم عسليش هايچشم
 ناصر؟ -
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 روي و کرد مچاله کاغذي دستمال يه مثل رو، بزرگي اون به دفترِ و داد سر وحشتناکي يخنده و زد پليدي لبخند
 . انداخت زمين
 نفسنفس ترس از. معلقم آسمون و زمين ميون کردم احساس بعد، ايلحظه و کشيدم بلندي فرياد. گرفت نفسم

. بود هشت ساعت. چرخوندم خواب اتاق ديوارهاي دور تا دور رو سرم و کردم نگاه اطرافم به قراريبي با. زدممي
 و گرما شدت از بدنم. ببينم رو پنجره بيرون تونستمنمي و بود شده کشيده يشمي يپرده شب؟ يا روزه دونستمنمي

 بود؟ کابوس شهمه يعني. شدنمي باورم. کردمي خِس خِس مسينه و سوختمي تعريق
 حال در گرما، شدت از کردممي احساس و تپيدمي نور سرعت به قلبم. گذاشتم مسينه يقفسه روي رو لرزونم دست
 . کردمي ترسخت رو کشيدنم نفس و بود برداشته رو اتاق کل ، عرق يمشمئزکننده بوي! شدنم ذوب

 از و بود مسينه يقفسه روي هنوز مديگه دست. کردم سرپا رو سُستم بدنِ سختي به و انداختم چنگ تخت تاج به
 . بود شده تر سفيدم، زيرپوش رطوبت

 در و تخت بين مسافت سختي به. رفتم جلو تخت هايميله کمک به نااستوار و آروم افتاده، راه به تازه هايبچه مثل
 خَم حاليبي با رو در يدستگيره. رسوندم رنگ سفيد در به رو خودم بود، که مصيبتي هر به و کردم طي رو اتاق

 . کرد اصابت مگرفته گُر صورت به خنک، هواي از موجي زمانهم و شد باز در. کردم
 احساس. دادم تکيه اتاق در چارچوبِ کنارِ ديوار به. بود پيچيده سالن فضاي در کالمبي موسيقي ماليم صداي

 ايقهوه سردِ پارکت روي و خوردم سُر پايين طرف به ديوار، بر تکيه و ندارم رفتن راه براي جوني ديگه کردممي
 و بود ايستاده کانتر پشت پارسا. کردم نگاه آشپزخونه به مستقيم و کردم باز رو مخسته هايچشم. نشستم رنگ

 پيش، دقايق هايصحنه که شدم مطمئن و کشيدم راحتي نفس ديدنش با. زدمي هَم چيني يکاسه درون رو چيزي
 گذاشتم پيشونيم روي رو دستم. کردمي جلوه ترواقعي واقعيتي، هر از من براي چند هر بوده؛ کابوس يه فقط و فقط

 . گفتم شکر رو خدا و
 نگاهش کهاين از قبل ولي کرد؛ نگاه خواب اتاق باز در به و آورد باال رو سرش. کرد حس رو نگاهم سنگيني انگار
 از الفورفي و کرد رها رو چيني يکاسه. ديد ديوار به تکيه رو مشده مُچاله جسم بگيره، خود به نگراني رنگ

 دوباره خواستمي. کرد بلندم زمين روي از و گرفت رو مشده الغر بازوهاي زير و اومد طرفم به. شد خارج آشپزخانه
 :گفتم حاليبي با و کردم ممانعت کمي که بِبَرَتَم اتاق به
 . بگيرم دوش برم خواممي -

 :پرسيد ابهام با و کرد نگاه مپريده رنگ صورت به مُرَدد
 خوبيد؟ -
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 مشونه دورِ رو دستش که حالي در و نگفت چيزي ديگه. دادم تکون رو سرم و زدم ذاتيش محبت به محوي لبخند
 من و بود پارسا اتاق در خونه حمام. زدم کابوسم به تلخندي. کرد همراهيم اتاقش سمت به آهسته بود، کرده حَلقه

 . داشتم حضور ايديگه يخونه در گويا خواب، در
 هايدکمه طرف به رو دستش. نِشوند وان يديواره روي رو بدنم آروم خيلي. شديم وارد باهم و کرد باز رو حمام در

 :گفتم لب زير و گرفتم رو دستش جونبي و فهميدم رو نيتش. برد کوتاهش آستين يچهارخونه پيراهن
 . نيست نيازي -
 ...اما -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 . زنممي صدات داشتم کاري اگه! پارسا تونممي خودم -

 از عميقي نفس رفتنش با. شد خارج حمام از خيرگي، ايدقيقه از بعد و کرد نگاه زارم يقيافه به نگراني با و ميل بي
 ديگه ذهنم. داشتم نگه رو دردناکم سرِ بود، شده ستون زانوهام روي ، آرنج از که هاييدست با. گرفتم حمام هواي

 :گفتم لب زير ملتمسانه و بستم رو هامچشم. نداشت رو دغدغه همهاين کِشِش
 !نميشه؟ تموم چرا! خدايا -

*** 
 مهال
 خُمارِ صداي شنيدن با. نداشتم کردن بلند سر جرئت. کردممي نگاه سالن کفِ سفيد هايسنگ به و بود پايين سرم

 . کرد پُر رو وجودم تمام انزجار بهنام،
 !هِلِن -

 که جهنم، اين افراد ديگر جلوي بهنام، که بود اسمي «هِلِن». فشردم همبه رو هاملب و کردم ايقروچه دندون
 . کردمي صدام بود، شياد تيناي نهايتاً و شبَرده دو و هانگهبان شامل

 رو نگاهش درون پيروزي حسِ تونستممي خوبي به. کردم نگاه براقش هايچشم به و آوردم باال رو سرم اکراه با
 . کردمي استفاده ضعف نقطه عنوان به احساسم، از داشت اون! لعنتي. کنم حس

 «!شد شروع دوباره» ناليدم دل در و گزيدم لب. کرد اشاره شادي به و گرفت من از رو نگاهش
 زانوهاش روي. رسوند بهنام به رو خودش سرعت با و پا و دست چهار. درخشيد خوشحالي از شادي، آبي هايچشم
 صورتِ به لذت با و چرخوند رو سرش بهنام. کرد زدن لَه لَه به شروع هاسگ مثل زبونش، دادن بيرون با و شد بلند

 :گفت شادي به خطاب کرد،مي نگاهم خيرگي با که طورهمون. کرد نگاه مشده جمع
 !کني بازي رو اشياء رُلِ خوادمي دلم امروز -



 

 

303 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 و سفيدش دامن و تاپ با ، سرش روي دارگوش تِلِ. موند بهنام فرمان منتظر و شد پا و دست چهار دوباره شادي
 !سفيد خوشگلِ سگِ يه کردن؛مي خلق رو چيز يه هم با همه گويا بدنش، پوست سفيد رنگ البته

 :گفت خباثت با و شد پليدتر لبخندش! گذشت؟مي سرش تو چي. کردم نگاه بهنام يکشيده هايچشم به بهت با
 !کني بازي رو ميز رُلِ بايد روز، تمام -

 و چرخيد زمين روي درجه نود مطيعانه شادي. شدم خيره شادي به ناباوري با و زد بيرون حدقه از هامچشم
 . گذاشت شادي کمر روي و آورد باال رو پاهاش بهنام. شد ثابت زمين روي پا و دست چهار صورتبه

! شدنمي باورم. بود گذاشته ميز روي رو پاهاش واقعاً انگار بود، خونسرد کامالً بهنام. بود مونده باز حيرت از دهانم
 !باشه؟ شکل همين به روز تمام بود قرار شادي يعني

 بود، احمد اسمش که ميانسال مرد. شنيدم رو شتابزده هايقدم صداي و شد باز بدي صداي با سالن در ناگهان
 :گفت زنون نفسنفس و رسوند ما به رو خودش هراسون

 ...االن همين -
 :داد ادامه زدن نفسنفس بار چند از بعد و شد خم زانوهاش روي و کرد قطع رو حرفش

 . جااين ميان دارن خانم خبردادن، بهم -
 :کرد زمزمه ترس با و اومد در لرزه به مبل چوبي هايدسته روي هاشدست. پريد بهنام رخ از رنگ وضوح به
 ! زيبا -

 :گفت احمد به رو و اومد خودش به که گذشت لحظه چند
 .باش اوضاع مواظب و برو -

 .شد خارج سالن از دوان دوان و داد تکون سري احمد
 به پاهاش که کرد، عمل شتابزده قدراين داشت،برمي شادي کمر روي از رو پاهاش وقتي. پريد جاش از بهنام

 بهنام پاي يضربه. بود شده گِرد تعجب از هامچشم. شد وِلو زمين روي يناله با شادي و کرد اصابت شادي پهلوي
 بهنام پيش کردن ناز براي رو احمقانه واکنش اين شادي کردممي حس. بزنه آسيب شادي به بخواد، که نبود زياد

 !داده انجام
 :گفت تندي به و رفت سرش باالي شادي، اطوار و ادا به توجهبي بهنام

 .باش زود! شادي پاشو -
 .زنهمي صدا واقعيش اسم به رو شادي ديدم،مي که بود بارياولين. شد گشادتر هامچشم يحدقه
 زير و شد خم خشمگين، و کالفه بهنام. ماليد بهنام پاي ساق به رو صورتش هاگربه مثل و داد سر ايناله شادي

 :کشيد فرياد عصبانيت با و شادي روي در رو. کرد بلندش زمين روي از و گرفت رو شادي بازوهاي
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 !وايسا صاف ميگم فهمي؟نمي چرا -
 :گفت بهت اب و کرد جور و جمع رو خودش بود، خورده جا حسابي بهنام، غيرمعمول برخورد از که شادي

 !ارباب -
 :گفت آمرانه و فشرد و گرفت محکم رو شادي هايشونه بهنام

 فهميدي؟. زنينمي زنگ من به وقتهيچ و تخونه ميري و شهر گرديبرمي االن همين شادي؛ ببين -
 .لرزيد فکش و شد باروني شادي آبي هايچشم زمان، از آني در
 !بودم؟ بدي اِسليو من چرا؟ آخه...آخه -

 پاي جلوي رو خودش شادي دفعه يه. کشيد رو دستم و اومد من طرف به حرفبي و کرد رها رو هاششونه بهنام
 :زد هِق گريه با و انداخت بهنام

 !ميرممي شما بدون من. نَرونيد خودتون از رو من خدا، رو تو! ارباب -
 شده، سطحشهم بهنام ديد که شادي. زد زانو زمين روي. کرد رها رو دستم مُچ و کشيد ايکالفه نفس بهنام

 .زد زار و انداخت بهنام ش*غو*آ در رو خودش
 دچار صحنه، اين ديدن با ولي چرا؛ دونمنمي. گرفت شش*غو*آ در و کرد حلقه شادي دور رو هاشدست بهنام
 .بودم شده حساس بهنام روي گويا ولي ست؛احمقانه. شدم بدي حس

 .دريد رو مخودخواهانه افکار يپرده بهنام، صداي

 .نيستم( ارباب :MASTER) واقعي مَستِر يه من دونيمي خوب هم خودت! شادي بري بايد -
 :گفت هقهق با و زد گِرِه بهنام گردن دور رو هاشدست شادي

 .برم پيشت از که نگو ولي ميرم؛مي برات بمير بگي! بهنام عاشقتم من -
 :گفت ناراحت و گرفته صدايي با. کردمي نوازش تاپ، سفيد يپارچه روي از رو شادي کمر چپش دست با بهنام

 .گفتم بهت رو اين هم، اول روز همون. کنم ارضا روحي نظر از رو تو تونمنمي من! شادي -
 :گفت گريه با و کرد ترتنگ بهنام گردن دور رو هاشدست گره شادي

 .خواممي رو تو فقط من! هيچي خوام،نمي هيچي من! خدا رو تو بهنام -
 و آورد هجوم طرفم به دفعه يه شادي. بايسته پا روي کرد مجبورش و کرد جدا خودش از رو شادي سختي به بهنام
 :کشيد جيغ

 !ميشه بلند تو گور از هاآتيش يهمه! آشغال عوضي -
 کنار از رو سرش شادي. بردشمي سالن ورودي در سمت به کشون کشون و کنه مهار رو شادي کردمي سعي بهنام
 رو فرصت. شدن خارج سالن در از شادي و بهنام نهايتاً. کردمي نثارم رکيکي هايفحش و بود کرده خم بهنام بدن
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 و شدمي باز( احمد) اَمينش نگهبان و بهنام انگشت اثر با فقط سالن در. دويدم سالن در طرف به و ديدم مناسب
. شدممي خارج سالن از بشه، بسته اتوماتيک در کهاين از قبل بايد. بود نبسته سرش پشت رو در بهنام خوشبختانه

 روي آوار مثل تينا، منفور صداي و شد کشيده محکم پشت از بلندم پيراهن که بودم برنداشته رو گام دومين هنوز
 .شد خراب سرم

 !عجله؟ اين با کجا -
 يبَرده و شادي داشت سعي مدام. بودم گرفته دل به تينا از زيادي يکينه مدت اين. گرفت رو وجودم تمام خشم
 و عصبي حمالت ميزان داشت، نام الميرا که دوم يبرده که جوري. بده آزار روحي و جسمي نظر از رو دوم

 صد الميرا که بماند. خوادنمي اِسليوي چنين ديگه گفت و خواست رو عذرش بهنام عاقبت و رفت باال پرخاشگريش
 عملش سزاي به رو تينا روزي بستم، عهد و سوخت الميرا حال به دلم. شد جدا اربابش از شادي، االن از بدتر مرتبه

 !بود موردنظر موعد همون امروز، گويا. برسونم
 به شدت به دست، دو با الفورفي و کاشتم تينا يگونه روي محکمي سيلي راستم دست با و چرخيدم پا روي فوراً

 هايبال مثل ش،خورده ريمل هايمژه. شد پرت عقب به نداشت، رو من حرکت اين انتظار که تينا. دادم هُلِش عقب
 دارشگل کليپس با سرش و افتاد زمين کف هايسنگ روي بلندي جيغ با نهايتاً. خوردنمي همبه تند تند پروانه
 .رو تينا يدوباره جيغ صداي بعدش و شنيدم رو کليپس شدن شکسته صداي. شد کوبيده کف به محکم

 رو نگاهم. بود کم فرصت که حيف ولي خنديدم؛مي مضحک يصحنه اين به فردا تا و ايستادممي داشتم، وقت اگر
 رو تعادلم نتونستم. گرفت رو ديدم جلوي بهنام ناگهان که کردم تند قدم سالن در طرف به و گرفتم ناالن تيناي از

 طرف به و کرد غل*ب رو بدنم و نداد بهم حرکتي هيچ مهلت بهنام. کردم برخورد شسينه به سر با و کنم حفظ
 :دادممي تکون هوا تو رو پاهام و کشيدممي جيغ هابچه دختر مثل. برداشت گام مخالف

 !کن ولم. برم خواممي! عوضي کن ولم -
 :گفت حرص با و زد کتفم دو ميون به محکمي نسبتاً يضربه دست با بهنام

 !بري جايي من بدون کنيمي غلط تو -
 پيچيد،مي خودش به درد از زمين روي که تينا به توجهبي بهنام. دادم نسبت «وحشي» بهنام به جيغ با و گفتم آخي

 باز رو اتاقش در انگشتش، اثر با و برداشت کمرم روي از رو دستش يه. رفت بود سالن انتهاي که اتاقش طرف به
 که تلفن، ميز روي سفاليِ گلدون طرف به رو دستم و بشم جاجابه غلش&ب در کمي تونستم حين همون در. کرد

 بود، بنفشه مصنوعيِ هايگل از پر که سفيدرنگ و کوتاه گلدون هامانگشت سر. بِکِشَم بود، بهنام اتاق در کنار دقيقا
 به مستقيم و کشيد اتاق داخل به رو بدنم بهنام که بردارم ميز روي از رو گلدون که بود نمونده چيزي. کرد لمس
 قفل درش که نداشت دليلي نداشتم، قرار درونش من وقتي واقع در. بود باز قفس در. رفت صورتي قفس سمت



 

 

306 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 تشک از تخت فنرهاي کردم احساس و گرفت درد کمرم. کرد پرتم قفس داخل ينفره تک تخت روي بهنام. باشه
 .رفتن فرو کمرم در و اومدن بيرون
 و بودم گيج قدراين. کرد تنم رو رنگياسي شنل خشونت، با و درآورد خيزنيم حالت به رو بدنم تخت روي بهنام
 رو يشميم بلند پيراهن روي کوله و کج صورت به شنل وقتي. نداشتم رو واکنشي هيچ قدرت که کردمي درد بدنم

 فرياد و زدم پسش سختي به که کنه غلم&ب خواستمي دوباره. کرد بلندم تخت روي از حرکت يه با پوشوند،
 :کشيدم

 !کني؟مي غلطي چه داري هست معلوم -
 :گفت سردي به و زد پوزخندي بهنام

 .هم با بريم، جااين از بايد -
 داد و کشيدم بلندي جيغ سرش، پشت شخص ديدن با که بدم رو جوابش خواستم کرد، تاکيد «هم با»عبارت روي

 :کشيدم
 !باش مواظب -

 به خون بود، شده ايجاد ششقيقه روي که شکافي از. افتاد زمين روي هام،چشم مقابل بهنام. بود شده دير ولي
 .کرد قرمزرنگ کلي به رو پام جلوي موزاييک ثانيه، چند عرض در و جوشيدمي بيرون

 . شدم خيره دست به چوب فرد به و کردم بلند رو سرم وحشت با
. کرد منجمد هامرگ در رو خون نگاهش سرماي. کردم نگاه ايشقهوه هايچشم به و دادم قورت رو دهانم آب

 رو هامدست. ميشم دچار بهنام سرنوشت به بدم، نشون ضعف اگه دونستممي. بزنه ضربه سرم به تا برد باال رو چوب
 سر بچه دوتا دعواي شبيه درست نِمون،بي جدال. بشم مانعش و بگيرم ازش رو چوب کردم سعي و بردم باال

 فشار. کرد نثارم ناسزايي و کشيد جيغي. زدم ضربه زانوش به مپنجه با و آوردم باال رو پام. بود بازياسباب
. کرد له پاش زير رو بهنام دست و اومد جلو گام يه. کشيدم دستش از رو چوب و نکردم معطل. شد کم هاشدست

 جيغ. زدم ضربه صورتش به پيشونيم با آني، حرکت يه در و بردم جلو رو سرم خشم با. سوخت بهنام براي دلم
 اتاق توي خراشش،گوش يگريه صداي و زد فواره بينيش از خون. شد پرت قفس بيرون به پشت از و کشيد بلندي
 ولي بشه؛ کشيده سوم بار به نبايد بودم، مطمئن و دادممي هُلِش عقب به امروز که بود باري دومين اين. پيچيد

 ...بهنام وضعيت
 شنيدن با. کردم پاک پيشونيم روي از رو منحوسش خون لباسم، آستين با و کشيدم پيشونيم به انزجار با رو دستم

 و زدم زانو زمين روي. انداختم قفس يگوشه رو چوب. کشيد پر وجودم از هاترديد تمام بهنام، خفيفِ يناله صداي
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 کامالً که سرش راست سمت موهاي. بودن کرده پيدا رو خودشون راه هاماشک. گرفتم ش*غو*آ در رو بهنام سر
 :زدم صداش گرفته صدايي با و کردم نوازش لرزونم دست با رو، بود خوني

 بهنام؟ -
 به بيچارگي با و زدم هِق. جَهيدمي بيرون به ششقيقه از همچنان خون. ناله يه حد در حتي نداد، نشون واکنشي
 و پيچيدمي خودش به درد از. بود افتاده بهنام يدونفره تخت پاي زمين، روي همچنان تينا. کردم نگاه اطرافم
 دوباره. کردمي تازه رو دلم داغ و بود کرده رسوخ هاشدست بين از خون.بود گرفته دست در رو خونيش صورت
 حاال خدايا.شد چنگ خونيش موهاي توي هامانگشت. بود پريده حسابي صورتش رنگ. دوختم بهنام به رو نگاهم
 کنم؟ چکار

 .گرفتم باال رو سرم خشمگين، صدايي شنيدن با
 خبره؟ چه جااين -
 احمد سرش پشت. بود ايستاده تينا سر باالي چهره،خوش و تيپخوش العادهفوق و ساله پنج-چهار و سي زن يه

 .لرزيد زمان از آني در بدنم زن، فرياد شنيدن با ولي شدم؛ آروم کمي احمد ديدن با. شد اتاق وارد
 شه؟ جدا سرش از مو يه نبايد نگفتم بهت مگه کردي؟ غلطي چه احمق يدختره -
 همچنان کهدرحالي و زد فرياد درد از تينا. زد لگد تينا پهلوي به قساوت با سانتيش، ده پاشنه قرمزِ هايکفش با

 تقتق صداي. دويد قفس طرف به سرعت با زن. زد غلت زمين روي بود، پوشونده هاشدست با رو صورتش
 خشونت با و نشست بهنام سمت اون و شد قفس وارد. کرد ترمتشنج رو اعصابم زمين، روي نازکش هايپاشنه

 رو خونيش سر و زد کوتاه ايــــوسه بـ سالمش يشقيقه به. کشيد ش*غو*آ در و کرد جدا ازم رو بهنام يباالتنه
 :گفت فرياد با زن. شد ايجاد زن خردلي مانتوي روي رنگ،سرخ بزرگ يلکه يه که نکشيد طولي. فشرد خودش به
 .باش زود! داودي دکتر به بزن زنگ -

 :گفت زدههول احمد
 ...داودي دکتر ولي -

 :کشيد جيغ و گرفت بر در بيشتر رو بهنام سرِ زن
 .فرستمتمي دَرَک به نياي، اگه گفته زيبا بگو بهش -

 ...زن اين يعني. شد آوار سرم روي دنيا
 اسمش شنيدن از حتي بهنام که زني همون. بود زيبا واقعاً اسمش مثل صورتش! زيبا؟. کردممي نگاه بهش شوک با

 بودن؟ زيبا ياجيرکرده احمد و تينا يعني...يعني نميشه؛ خبره؟باورمچه جااين خدايا. کردمي وحشت
 :زدم يخ علناً زيبا، بعدي حرف شنيدن با
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 .زيرزمين تو بندازه تينا با رو عفريته يدختره اين بياد يکي بگو -
 رو سرم. باريدمي آتيش هايشراره سبزش، هايچشم از و کردمي نگاهم عجيبي نفرت با زيبا. شد چهارتا هامچشم

 طرفم به رو برقي شوکر تهديد، ينشونه به و ايستاد سرم باالي جن مثل احمد. گشتم چوب دنبال به و چرخوندم
 .گرفت

** 
 ناصر
 اون ببينم؟ رو حسام سابق زنِ سال، همهاين اط بعد کردمي رو فکرش کي. مياره در آدم سرِ عجيبي هايبازي دنيا
 شوهر يبرادرزاده براي بار اين و شد فوت که کوچيکش دختر خاطر به اول بار. بيمارستان توي دقيقاً و بار دو هم

 .بودِش شکسته بدجور زمانه، جبر گويا.دادمي نشون واقعيش سن از باالتر. مرحومش
 دورادور و باشه معصومه به حواسم خواست من از همين براي. برگرده خونه به خواستمي و بود حسام نگران پارسا

 . باشم مراقبش
 آشناي صرفاً کرد فکر و نشناخت رو من معصومه. زدم خودم به پوزخندي و برداشتم هامچشم رو از رو طبي عينک
 .ليالست و حسام پسر کردنمي فکر همه که پارسايي. پارسام
 ليال ديدم وقتي بود؛ گذشته حسام و ليال زندگي از سال دوسه. بودم احمق قدرچه. زدم چنگ روشنم موهاي داخل
 رو مردي حس. شدم عصباني العادهفوق کنه، جلب رو حسام توجه کنهمي سعي مدام و نداره بهم توجهي هيچ

 معصومه به و رفتم. بگيرم انتقام کردم سعي حسم، کردن سرکوب براي! کرده ـيانـت خــ بهش زنش که داشتم
 معصومه ولي ميشه؛ خنک دلم کنم، صيغه رو معصومه اگه کردممي فکر. دادم صيغه پيشنهاد ،(حسام سابق زن)

 .کرد بيشتر حسام از رو من يکينه همين و نرفت زيربار
 زياده با من و بود من حق ليال. گرفتمي آتش وجودم تمام ديدم،مي حسام به نسبت رو ليال محبت و مهر بار هر

 در اتاقم اداري ميز روي رو مشتم خشم با و گرفت گُر بدنم گذشته، يادآوري با. بودم داه دست از رو اون هامخواهي
 .کوبيدم بيمارستان

 ليال، و پارسا به نسبت ديگه. بود شده رواون به روازاين حسام که شدمي دوسالي. بود پارسا سالگي چهارده تولد شب
 گرفتن براي گفتم پارسا به که، فهميدم وقتي رو اين. کردمي بيشتر رو خشمم امر، همين و کردنمي برخورد سرد

 :گفت و گرفت باال رو سرش غرور با من، تنِ يپاره وقتي کشيد، تير قلبم. ميرم شمدرسه به کارنامه
 !عمو بکشيد زحمت خوادنمي شما مدرسه، مياد بابام -
 و بارها. «پدر»نقش در حسام و بودم «عمو» پارسا براي من. شد کوبيده سرم به پتک مثل حقيقت. شکستم درون از
 چشمِ ولي کنم؛ خوشحالش رفتن گردش و هدايا با کردممي سعي. دادم نشون پارسا به رو محبتم مختلف طريق به
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 توي هاساعت و بردمشمي بيرون. بود معطوف حسام زمختِ و بسته پينه هايدست به فقط پارسا، پرحسرتِ
 من دختر که يلدايي. خريدممي پارسا و يلدا براي شد،مي که خوراکي نوع هر از. چرخوندمشمي شهر هايخيابون

 ببريد رو من ميشه! عمو» گفتمي باريک دقيقه ده هر پارسا، و کردمي صدام «بابا» و کردمي شادي مدام نبود،
 «!بابام؟ پيش کارخونه

 سرشکسته، منِ و خواستمي پدر عنوانبه من جز رو کسي من، پسرِ. بميرم لحظات اون در خواستمي دلم
 بود؟ خودم سر زيرِ لعنتي ينقشه اين تمام وقتي گفتممي چي. بگم چيزي تونستمنمي

 روي رنگطاليي بوقي کاله پارسا. شدم خارج فکر از و لرزيدم خفيف نفر، چندين زدن دست صداي شنيدن با
 شد، بلند کيک روي هايشمع از که کمرنگي دود. بود نشسته نفرهتک مبل روي لب، بر لبخندي با و گذاشته سرش
 .شده فوت هاشمع دادمي نشون
 حداقل دونستممي. بود شده تزيين رنگارنگ هايبادکنک و کاغذرنگي با حسابي حسام، اياجاره و کوچيک يخونه

 از هم لحظه يه پارسا هايچشم برق. کرده کوچيک جشن اين برگزاري صرف رو، ماهش يک حقوق از چهارم سه
 :زديم فرياد شادي با همگي شد، باز در تا و اومد مدرسه از که زماني. نميره يادم

 !مبارک تولدت -
 مثل پرچينش دامن و سفيد پيراهنِ با يلدا. کرد رها رو دستش بود، شده عاصي يلدا تقالهاي دست از که الهه

 به. رقصيدنمي هوا توي وارعشوه مشکيش، دارموج بلندِ موهاي. دويد پارسا جلوي ميز طرف به. بود شده هافرشته
 :زد جيغ و کوبيد زمين روي رو پاش و رسيد ميز
 !کردممي فوت بايد من کردي؟ فوت چرا -

 :گفت غليظ و گرفت باال رو سرش. خنديد يلدا به خباثت با پارسا
 !کنم فوت بايد خودم! نُچ -

 :کشيد جيغ دوباره و کرد مشت رو سفيدش و برهنه هايدست يلدا
 .منه تولد کنم؛ فوت بايد من نه -

 .بفروشه فخر پارسا به هميشه تا بود شده باعث همين و گرفتيممي تولد يلدا براي هرسال. رفت فرو درهم هاماخم
 :گفت غرور با و سينه به دست. درخشيد پارسا عسلي هايچشم

 !گرفته تولد برام بابام منه، تولد -
 خرمايي و لَخت موهاي روي و شد خم کمي حسام. شد خيره حسام يچهره به پرمهر و چرخوند کمي رو صورتش

 دوباره ليال. خودشه تولد که داشت اصرار لجبازي با و پريدمي پايين و باال همچنان يلدا. يد*وس*ب رو پارسا
 :گفت و بخوابونه رو شَر تا کرد روشن رو هاشمع
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 .کن فوت رو هاشمع هم تو بيا. عزيزم بيا -
 چيزهمه و رفتمي مدرسه. بود کوچکتر پارسا از چندسال فقط. نيست خودش به متعلق تولد نفهمه که نبود بچه يلدا
 باالخره سال، چندين از بعد نداشت انتظار اصالً که چرا شده؛ حسادت دچار که بود روشن روز مثل. کردمي درک رو

 .حسام دست به و غيرمنتظره هم اون. بشه گرفته تولد پارسا براي
 با کرد سعي و حلقه يلدا بدن دور رو هاشدست الهه. اومد الهه و من طرف به کوبنده و کشيد گردن قهر با يلدا

 .کنه رفع رو يلدا يکودکانه حسادت آرومش، هايحرف
 سوار روش قرمزرنگ آبنباتي عروسک هَشتا و داشت سبزرنگي يزمينه فوتبال، زمين شکل به که رو کيکش پارسا

 همکارهاش از دوتا حسام. رسيد گوش به هاگفتن مبارک و تشويق صداي دوباره. بُريد پالستيکي چاقوي با رو بود
. خوندنمي «مبارک تولد »آهنگ براش و بودن شده رفيق پارسا با حسابي هااون هايبچه و بود کرده دعوت رو

 رفتارهاي به اهميتي ديگه مهمان، هايپسربچه وجود با پارسا. بود موضوع همين يلدا، حسادت داليلِ از يکي شايد
 .دادنمي يلدا يفخرفروشانه گاهاً و لوس

 .شد جلب( حسام همکار پسرِ) رضا يساله دوازده-ده پسر به توجهم
 کردي؟ آرزويي چه ها،شمع کردن فوت قبل پارسا -

 :گفت و انداخت باال ابرويي و زد نمکيني لبخند پارسا
 !رازه يه اين نميگم، -

 :گفت اصرار با و کرد اخم مذکور يپسربچه
 !ديگه بگو -

 :گفت و خنديد جمع با همراه پارسا. خنديدن پسرک تپل و سفيد صورت حالت تغيير به همه
 !ميگم باشه -

 .کشيدن هورا هيجان با و زدن دست شادي با بودن، حسام همکارهاي فرزند که ايپسربچه سه
 :گفت طوالني زدن پلک از بعد و کرد تر زبونش با رو هاشلب پارسا

 !بده بهم قوي و سالم کوچولوي داداش يه خدا کردم، آرزو -
 شالِ قابِ ميون صورتش قرصِ. افتاد ليال به چشمم. زدن دست خوشحالي با همه. کشيد پر تنم از روح دفعه يه

 دور رو دستش حسام. انداخت پايين خجالت با رو سرش و شد رنگارغواني هاشگونه. بود شده ترجذاب ياسي،
 :پرسيد شادي با الهه. يد*وس*ب رو ششقيقه عشق با و کرد حلقه کمرش

 !ليال؟ بارداري -
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 تبريک ليال و حسام به و بودن خوشحال همه. ايستاد حرکت از من قلب و شد سرخ ليال، ارغواني هايگونه
 االن تا گويا. ندارم ايفاصله مرگ تا کردممي احساس. بودم شده خشک سرِجام مجسمه مثل من ولي گفتن؛مي
 و زن هااون بود؛ احمقانه فرضيه يه اين ولي باشه؛ نيومده وجود به حسام و ليال بين ايرابطه هيچ که داشتم اميد

 ...طبيعتاً و بودن شوهر
 يعني! لعنتي! لعنتي!لعنتي. زدم ضربه درپيپي سالن، کف زرشکي موکت روي پاهام با و بستم درد با رو هامچشم

 کام هاش،لب آتشين ياقوت از و داده سر عاشقونه يزمزمه گوشش زير بود؟ کرده لمس رو ليال بلورين تنِ حسام،
 رو لرزشش تا زدم گره هم در رو هامدست. دادم فرو رو بغضم. آورد هجوم هامچشم سد پشت تا اشک بود؟ گرفته

 .بپوشونم
 خيره اميرحسين خشمگين يقيافه به و چرخوندم رو سرم. شدم خارج گذشته فکر از من و شد باز شدت به اتاق در

 کو پسر» عبارت. ميشد عماد شبيه کامالً کردارش و رفتار شد،مي عصبي وقتي. نشست لبم روي پوزخندي. شدم
 .کردمي صدق اميرحسين به راجع ،«پدر از نشان ندارد

 نگاهي خونسردي با. باريدمي نفرت و خشم شتيره هايچشم از. بود کرده تنش مشکي دست يک شلوار و پيراهن
 افشاي با و دربياره بازي قهرمان تونهمي کرده فکر! احمق پسر. جاستاين چرا دونستممي. انداختم پاش تا سر به

 !نشناخته رو من هنوز! کودن برسونه؟ آرامش به رو، ششده گور به گور باباي روح حقيقت،
 :غريد نفرت با و کرد تند قدم ميزم طرف به و کرد رها رو در طاليي يدستگيره

 کردي؟ کثيفي کار همچين چرا -
 !کثيف؟ کار. شد ترغليظ پوزخندم

 :گفتم نظيريکم آرامش با و انداختم باال ابرويي
 .نميشم منظورت متوجه -

 :کشيد فرياد تقريبا و شد قبل از ترگلگون اميرحسين، سرخ صورت
 اجرا؟ بذاري رو هاسفته تونستي طورچه. کرد اعتماد بهت پدرم! شرفيبي خيلي -

 :گفتم حوصلهبي و گذاشتم چشمم روي و برداشتم ميز روي از رو عينکم خشمش، به نسبت تفاوتبي
 !نداد ولي بده رو هاشبدهي پيش، سال يه بود قرار. داد سفته جاش به و گرفت قرض پول ازم عماد -

 يقفسه و زدمي نفسنفس عصبانيت از. کردم نگاه اميرحسين انفجار حال در يچهره به و گرفتم باال رو سرم
 :خروشيد ششده چفت هايدندون بين از. رفتمي پايين و باال پيراهنش، مشکي يپارچه زير شسينه

 ...بود مريض اون -
 :گفتم چرخوندممي هوا در رو ماشاره انگشت هشدارگونه، که حالي در و بريدم رو حرفش
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 .بگذرم پولم از نيست قرار ولي کردم؛ صبر سال يه مريضيش، خاطر به منم -
 :گفت نفرت با و داشت نگه بدنش کنار کرده، مشت رو هاشدست اميرحسين

 !خيلي! آشغالي خيلي -
 :داد ادامه و کوبيد اداري ميز مات يشيشه روي مشتش با
 !شونمتمي سياه خاک به. بشي مانعم کار اين با تونيمي نکن فکر -
 نظر از داشت، ايورزيده هيکل اميرحسين کهاين با. گرفتم چنگ در رو شيقه و شدم پا شدت با صندلي، روي از

 از اميرحسين. کشيدم جلو به ميز وسط تا رو بدنش و گرفتم محکم رو شيقه. بود ترکوتاه من از قامتش طولي،
 احدي هيچ برسم، اوج ينقطه به اگه دونستنمي ولي بشه؛ مانعم کرد سعي هاشدست با و خورد جا حرکتم

 :غريدم شمردونه و دارريش ته صورت تو. نيست جلودارم
 .کنن غلطي هيچ نتونستن هم تو از ترگنده هيچي، که تو! بچه ببين -

 :گفت رفتهتحليل صدايي و عصبانيت با ترسيده، کمي واکنشم از بود مشخص که اميرحسين
 !شرفبي کن ولم -

 !فروخت رو ليال خواهرش نجابت مفت که عماد، يا بودم شرفبي من شرف؟ بي
 روي پشت، از و خورد سکندري اميرحسين. دادم هلش عقب به شدت با. گرفت رو هامچشم جلوي خون

 و ايستادم اميرحسين سر باالي و اومدم بيرون ميز پشت از. داد سر خفيفي يناله و افتاد اتاق کف هايموزائيک
 :زدم فرياد

 .کنه ماليماست تو يوسيله به تونهمي رو کرده غلطي هر کرده فکر که عوضيت باباي اون و تويي شرفبي -
 به کهاين از قبل ولي رفتم؛ عقب به قدم دوسه و گفتم آخي. زد ضربه شکمم به سر با و پريد جاش از اميرحسين

 و فکم در پيچيده درد تونستم ثانيه، چند عرض در. اومد فرود مچونه روي اميرحسين، يبسته مشت بيام، خودم
 بزنم، کهاين از بيشتر. زدمي اون و زدممي من. بودم شده گالويز اميرحسين با. کنم مهار رو اميرحسين بعد يضربه
 در به رو من اميرحسين يا بار چند. داشت بيشتري بدني قواي يقيناً و بود ترجوون من از اميرحسين! خوردممي ضربه
 مامور دو که، نکشيد طولي و رسيد اتاق از خارج افراد گوش به دعوامون صداي و سر گويا. بالعکس يا کوبيد اتاق

 .کردن جدا ازم سختي به رو اميرحسين و شدن اتاق وارد بيمارستان حراست
 .بود کرده پيدا آشفته حالتي مشکيش، دارِموج موهاي و شده خاکي حدودي تا و نامرتب هاشلباس

 تقال با همچنان اميرحسين. شدنمي من طرف به هجومش مانع و بودن گرفته رو بازوهاش سختي به مامور دو
 :زد فرياد عصبانيت با کردن، خارجش اتاق از زور به مامور دو آخرکه يلحظه. داشت حمله در سعي

 !آشغال رسممي رو حسابت -
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 به و برداشت ميز روي از رو، کاغذي دستمال قرمز يجعبه. شد اتاق وارد بيمارستان، قراردادي بهيارهاي از يکي
 :گفت آرامش با و گرفت طرفم

 .مياد خون داره لبتون کنار از -
 آرايش ولي بود؛ سالش33. بود افسونگر واقعاً. شدم خيره افسونگرش و ميشي هايچشم به و چرخوندم رو سرم

 .دادمي نشون کمتر رو سنش ش،کرده مش موهاي و ماليم
 لبم کنار رو سفيد دستمال. سوختنمي لبم يگوشه. کردم تشکر آرومي به و کشيدم بيرون کاغذي دستمال از برگي

 .درخشيد افسونگر خبيث هايچشم. نبود خوني. گرفتم هامچشم جلوي و کشيدم
 :پرسيد نگراني با و بود ايستاده در چارچوب در بخش، سرپرستار

 دکتر؟ خوبه حالتون -
 .دادم تکون سري بود، افسونگر خمار و ميشي هايچشم در خيره همچنان، هامچشم کهحالي در

 :پرسيد دوباره سرپرستار
 بيرون؟ بندازيمش بيمارستان از يا پليس بزنم زنگ -

 :دادم جواب کنم، نگاه سرپرستار به کهاين بدون
 .کنم شکايت ازش خواممي! پليس بزن زنگ -

 لبم روي نيشخندي. بست سرش پشت رو در شد،مي خارج درگاه از کهحالي در و گفت «چشمي» لب زير سرپرستار
 !خوبي سرپرستار چه. نشست

 شگونه دست، پشت با و آوردم باال رو راستم دست. گرفتم قرار افسونگرم وجبي يه يفاصله در و رفتم جلو قدم يه
 .درآورد لرزه به رو دلم مشکيش، و پر هايمژه ــص ـ رقـــ و زد پلک افسونگر. کردم نوازش رو
 :کردم زمزمه و کشيدم پرعطشي آه
 !افسون -

 تو افسون. شد چنگ پهلوش روي چپم دست. فشرد همبه کمي رو براقش و سرخ هايلب و زد پلک دوباره افسون
 :زد لب دلبري با و خنديد گلو
 !ناصر شدي طاقتکم -

 راستم دست. نشست لبم روي خبيثي لبخند. کردم نگاه سرش پشت ديوار روي گرد ساعتِ هايعقربه به حرفبي
 :گفتم ايدورگه صداي با. کردم نوازش رو کمرش و بردم سرش پشت رو
 .خونه بيا زود و بگير ساعتي مرخصي برو -
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 بـ و آورد جلو رو سرش. انداختمي ليال ياد به رو من عجيب که چشماني. زد برق افسون، رنگخوش هايچشم
 گردنم، روي هاشنفس گرماي. کرد پر رو وجودم خواستن حس و شد داغ تنم تمام. زد گلوم زير ريزي يــــوسه

 لبخند بهتم، مقابل در و خورد ليز دستم از ماهي مثل افسون، که شدم هوايي قدراون. کردمي ترخراب رو حالم
 .بست رو در و شد خارج اتاق از باد مثل و داد تحويل باريشيطنت

 کرده شصيغه که ايماهه چهار مدت در و انداختمي ليال ياد به رو من چيزشهمه! لعنتي. کشيدم ايکالفه نفس
 ...و کرد ترمتشنه اومد فقط که هم االن. کردممي صداش «ليال» رابطه، طي بار هر بودم،
 ضخيم نيمه پالتوي و درآوردم تنم از رو سفيد روپوش. کردم رها اتاق هواي در رو مکالفه بازدم دوم بار براي

 حکم من براي افسون. لرزيدمي هامدست هاش،افسونگري و افسون به کردن فکر با. کردم جايگزينش رو مشکي
 .دادم دستش از حماقت با که داشت رو لياليي

 .کردم فکر ماهه چند اين به شدم،مي خارج بيمارستان از که حالي در
 و رفتممي خونه به کمتر شکست، رو الهه و من کمر و آورد بار به رو رسوايي اون يسنا، مابله دختر کهاين از بعد

 رو يسنا مدتي تا خواستنمي دلم ولي نشد؛ افشا جايي رسوايي اين خبر چند هر. بودم مطبم يا بيمارستان بيشتر
 !نشکنم رو گردنش که نداشت وجود تضميني هيچ چون ببينم؛

 . روندم دومم خونه سمت به و نشستم رول پشت و کردم باز رو سفيدم زانتياي در قفل ريموت با
 حتي بذاره، بيرون خونه از رو پاش نداره حق يسنا که کردم تاکيد هم يلدا به.ريخت همبه اعصابم يسنا، يادآوري با

 !گيرممي رو جونش خودم وگرنه رفتن؛ مدرسه براي
 سرد الهه از کردممي احساس. نکرد مخالفت باهام نداشت، ازش خوشي دل که هم الهه و شد حبس خونه در يسنا
 که هم هنوز دونستممي. تعهده و وظيفه روي از کارهاش يهمه و نکرده پيدا عالقه بهم وقتهيچ دونستممي. شدم

 .احمده عاشق هنوزه،
 به رو الهه نبود راضي وجههيچ به عموم. کردمي دستياري مغازه، تو که بود فقير پسر يه سابقش، شوهر احمد،
 و شد موفق باالخره! کسهيچ يا احمد، يا کفش، يه تو کرد رو پاش الهه ولي بده؛ احمد مثل پاس و آس پسري
 فرصت يه اين و نميده الهه به رو ثروتش از چيزي کنه، ثابت رو خودش احمد که زماني تا گذاشت، شرط عموم

 !شدمي بازي اين برنده نبايد احمد. بود من براي طاليي
. آورده رو موادمخدر گريساقي به خودش، اثبات و پول به ترسريع دستيابي براي احمد فهميدم. گرفتمش نظر زير
 مواد ميزان. شد دستگير احمد و دادم لوش پليس به غيرمستقيم بود، دستش زيادي جنس مقدار که دفعه يک
 عمو احمد، دستگيري از بعد. بخوره خنک آب بايد حاالها حاال يا ميشه اعدام يا بودم مطمئن که بود زياد قدراون
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! کردم قبول اکراه با هم من و. کنم ازدواج شمطلقه دختر با خواست من از و بگيره طالق تا کرد مجبور رو الهه
 .زد نامم به رو هاشزمين بهترين از تا دو پيش، سال بيست ازدواج، اين به کردنم راضي خاطربه عمو که بماند

. اومدنمي چشمم به هرگز الهه حسام، کنار در ليال وجود با حداقل خواستم؛مي من که نشد اوني وقتهيچ الهه اما
 مرد يه هم من. زدمي سرباز زن، يه نقش در وظايفش از و بود شده سرد شدت به رفتارش هم، اخير سال دوسه اين

 اول همون از. بود شده مشغول بيمارستان درون افسون که شدمي ماهي هشت. مردانه خصوصيات تمام با بودم،
 پيش سال26 ليالي ياد به رو من فريبش،دل و جذاب کردار. کنه جلب خودش به رو توجهم خوادمي که کردم حس
 !بود من رام و مطيع کوچيک، يبره يه مثل که لياليي. انداختمي

 تعللبي هم اون انتظارم، رغمعلي. دادم صيغه پيشنهاد بهش و دراومدم زانو به افسون هايگريعشوه مقابل باالخره
 .کرد قبول

 طرف به رغبت با. شدم پياده و کردم پارک کوچه سر درخت يسايه در رو ماشين. رسيدم مقصد به باالخره
. کردم پيدا سه شماره واحد در جلوي رو خودم دقيقه، چند عرض در و برداشتم قدم واحده هشت نوساز ساختمان

 جذب شلوارک و تاپ. بود ايستاده سالن وسط من، به پشت افسون. کردم باز کليد با رو آپارتمان ورودي در آروم
 .دادم قورت سختي به رو دهانم آب. کشيدمي رخ به رو شبرنزه پوست و تراشخوش هيکل رنگش، ليمويي
 :رسيد گوشم به افسون آروم صداي

 ...موم مثل هست؛ حواسم! راحت خيالت -
 در و خورد سر در فلزي دستگيره روي ناغافل دستم. شد جلب گوشش، کنار يشده داشته نگه گوشي به نگاهم
 رعشه کمي دستش. گذاشت ناتموم رو حرفش. ديدم وضوح به رو بدنش لرزش. شد بسته بلندي صداي با ايقهوه

 و چرخيد پا روي. کرد قطع رو تماس و کرد دور گوشش کنار از فوراً رو گوشي. بود شده دستپاچه گويا. داشت
 .داد سالم زدههول

 :پرسيدم و کردم نگاهش مشکوک. رسيدمي نظر به پريدهرنگ ش،کرده آرايش صورت
 بود؟ کي -

 :گفت مصنوعي لبخندي با و کشيد دستي ش،اتوکشيده و کرده مش موهاي داخل. ديدم رو گلوش سيبک حرکت
 !کسهيچ -

 :پرسيدم تاکيدي و بيشتري ظن با و رفتم جلو به قدمي
 !کس؟هيچ -

 :گفت و داد سر اياحمقانه يخنده
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 گفتم بهش هم من کنه؟ درست مشکلي برام بخواد سابقم، شوهر نکنه گفت. بود خواهرم...راستش خب...اوم -
 .نباشه نگران

 کردن فکر مهلت ديگه افسون. گفتم آهاني و دادم تکون سري داشتم، شک کالمش صحت به هم هنوز چند هر
 .برد سرم از رو هوش رنگش،عنابي هايلب با و رسوند من به رو خودش طنازي با و نداد بهم

 *** 
 مهال
 از و شده کالفه حاضر وضع از طرفي از. دوختم چشم ديوار، روي ساعت حرکتبي هايعقربه به و کشيدم آهي

 يدلشوره. رفتنمي کنار هامچشم جلوي از هم لحظه يه بهنام، خوني سر. بود بريده رو امونم نگراني ديگه، طرف
 باز بود، کرده حقم در بهنام که هاييظلم تمام وجود با. بده دست از رو جونش بهنام که ترسيدممي و داشتم عجيبي

 .نبودم مرگش به راضي هم
 مثل پريشيروان حالِ نگرانِ اتفاق، همهاين وجود با عاقلي، دختر کدوم وگرنه! احمقم خيلي من شايد دونم؛نمي

 !ميشه؟ بهنام
 :گفتم لب زير و زدم چنگي خرماييم و لَخت موهاي در دست دو با
 !لعنتي -

 با. ماحمقانه احساسات خاطر به هم اون دادم، دست از فرار براي رو فرصت بهترين کنم،مي فکر که حاال
 شوري و کَندَم رو لبم پوست دندون با اضطراب، از. گذاشتم زانوهام روي رو سرم و کشيدم رو موهام هامانگشت

 .کردم حس دهانم توي رو خون
 به شباهتي هيچ من، انتظار رغمعلي که زيرزميني! بودم زنداني خونه زيرزمين در ساعت چند دونمنمي

 سقف از آويزون مصرف کم المپ.بود کثيف ولي عادي اتاق يه مثل و نداشت سينمايي هايفيلم هايسياهچال
 هايپرّه اليالبه از تنها. بود تاريک نيمه فضا نداشت، وجود زيرزمين در ايپنجره که جايياون از و بود سوخته
. کردمي رسوخ اتاق درون به نور، از قوتيکم يروزنه خورد،مي چشم به ديوار يگوشه که، هواکشي چرخانِ يپروانه
 مشکي يدوچرخه از بود؛ شده تلنبار هم کنار پرت و خرت کلي عالوه،به. بود بزرگ هايکارتن از پر زمين روي
 ويترين داخل هاشتکه و شکسته هاششيشه که رنگ،دودي يکهنه و قديمي ويترين تا گرفته، ايدَنده رنگِ

 .بود ريخته
 مشخص و بسته عنکبوت تار ها،کارتن و وسايل بين. بود نشسته غبار و گَرد سانت نيم حداقل موجود وسايل روي
 .شدن حبس جااين در زياديه مدت که بود
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 شديگه يعقربه دو و نداشت شمارثانيه يعقربه که، بود ديوار روي طاليي و مربعي ساعت چيز، همه از ترجالب
 !بودن رفته خواب به هم،
 االن، تا شدم حبس جااين وقتي از. کردم نگاه زيرزمين قفلِ و فلزي در به نااميدي با و کردم بلند زانوهام از رو سرم
 خون و داشت حضور کنارم هم تينا که چرا بود؛ ترسخت اسارت اول ساعت اوضاع. زدم ضربه در به بار صد از بيش
 کردمي ناله و گريه بلند بلند تينا. کرد آلوده رو کف خاکستري موکت از نقطه چند و بود جاري صورتش از فواره مثل

 التماس با زيرزمين، يبسته درِ پشت و گرفتم وجدان عذاب وضعيتش ديدن با. گفتمي ناسزا زمان و زمين به و
 کشون و کرد باز رو در احمد. اومد رحم به دلشون عاقبت گويا التماس، دقيقه هاده از بعد. زدم فرياد «کمک»

 حرکتي هيچ جرئت بودن، ايستاده در جلوي شوکر، با که نگهباني دو ترس از من ولي برد؛ بيرون به رو تينا کشون
 پشت هاشون،خنده و هانگهبان کردن پچپچ از خبري ديگه حتي. گرفت فرا رو فضا سکوت شد، بسته که در. نداشتم

 .کردممي نرم پنجه و دست کالفگيم، و نگراني با مدت، تمام من و. نبود در
 طرف به خميده. بود گرفته درد کمرم. تکوندم رو لباسم پشت خاک. شدم بلند جام از و کشيدم پوفي حوصلهبي

 زمين روي تک صورتبه کارتن يه تنها. رفتم بودن، شده چيده هم کنار مجاور، هايستون شکل به که هاييکارتن
 و نبود روش غباري و گَرد هيچ تقريباً انتظارم، برخالف. کردم کج طرفش به رو مسيرم. بود اتاقک يگوشه و

 ياندازه به هامچشم کارتن، محتويات ديدن با. کردم باز رو کارتن روي ناگهاني، کنجکاوي با. بود نشده کاريچسب
 خداي. گرفتم صورتم طرف به و برداشتم رو کاور در پوشيده يجزوه و بردم جلو رو لرزونم دست. دراومد گلف توپ
 و هزاررنگ خودکارهاي با که، ايجزوه نسخه صد از يکي! بود من نويسدست يجزوه شد؛نمي باورم! من

 شد، کشيده کالسور هايبرگه باالي به نگاهم ناخودآگاه. کردممي تقديم بهنام به و نوشتممي نگار و خطخوش
 همبه قرمزِ دوُر قلب دو. بود ساده طرح يه شامل روز، تاريخ عنوان جاي به که مکاني. تاريخ درج جاي درست

 دار،لِيبِل و پيوسته همبه دوقلب زير. بود شده نوشته مشکي خودکار با B و M حروف قلب، هر در که چسبيده

 از برگه هر الينفک جزو ساده، طرح اين. بود دراومده نگارش به ايفيروزه جوهر با « I LOVE YOU»  يجمله
 لبخند هم لحظه يه کشيدن، حين در و کشيدممي عشق هزار با صفحه، باالي که طرحي. بود نويسدست يجزوه

 .شدنمي جدا هاملب از
 طاقت چپم چشم. کرد سقوط کاور شفاف و پالستيکي ساختار روي و شد رها راستم چشم از سمجي اشک قطره
 درون جزوه، کاور پالستيک. زدم زانو کارتن مقابل زمين روي. فرستاد اول اشک ياري به رو دوم اشک و نياورد
 جزوات ها،ديوونه مثل. لرزيدمي هامدست. گذاشتم کف ناهموار موکت روي رو کاور کرختي با. بود کرده عرق دستم
. چيدممي زمين رو همديگه، روي و کردممي خارج کارتن از ديگري، از بعد يکي رو، کارتن درون مرتب و کرده کاور
 .شدمي رد چشمانم جلوي از دانشگاهم، تحصيل چهارسال خاطرات ريختم،مي اشک که زمانهم
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 .شدم بهنام يخيره نگاه متوجه که روزي»
 .زدمنمي پلک حتي ناباوري از من و گرفت جزوه ازم باراولين براي که روزي
 .نوشته جزوه اول يصفحه پايين رو دائميش خط شماره ديدم و گرفتم پس ازش رو مجزوه که روزي
 و ترس از داد، جواب وقتي و گرفتم رو ششماره ايم،دکمه يساده گوشي با ترديد، و دلهره کلي با که روزي

 رو تماس تونستم فقط لرزون، هايدست با من و زد زنگ بهم لحظه همون! کردم قطع حرفبي رو تماس هيجان،
 کرد کوتاهي تشکر جزوه بابت بهنام. نکشم جيغ تا بودم گرفته رو دهانم جلوي من و زدمي حرف بهنام. کنم برقرار

 نگاه يک در بهنام کردممي فکر ولي ست،احمقانه. بودم هاشحرف در عشق از مفهومي ترينکوچيک منتظر من و
 !شده عاشقم
 و اشعار به تبديل فرستادم،مي بهنام گوشي به که داريخنده هايلطيفه گاهاً و فلسفي هايپيامک. گذشتمي روزها

 قشنگ»: نوشتمي پاسخ در و کردمي لطف اظهار من، پيامک تا دَه هر مقابل در هم بهنام. شد عاشقانه عبارات
 «!بود

 از خودشيريني با بده، پس رو جزوه داشت قصد وقتي و نوشتممي بهنام براي جداگانه جزواتي داوطلبانه اوايل
 مسئول دادنش، انجام قبال در رو خودم که جوري. شد تبديل وظيفه به کار اين کمکم. کردممي امتناع گرفتنش

 .کردمي تلقي من يوظيفه رو عمل اين گويا هم، بهنام حتي و دونستممي
 دونفر ما و شدن بهنام مجردي خونه وارد ناگهاني و ضرب با بهنام، پدر و من مادر که بود روزي زندگيم، روز بدترين

 به مادر با شرمساري با و طورچه که بماند. ديم*وسي*بمي و گرفته وش*آغ در رو همديگه که، ديدن حالي در رو
 رو دانشگاه هشتم ترم هايامتحان بذاره تا کردم، راضي رو مادر التماس، کلي با طورچه که بماند و. برگشتم شهرم

 ها،امتحان موقع. سوختممي بهنام فراق در هم، زمان اون حتي که شاهده خدا فقط ولي بگيرم؛ رو مدرکم و بدم
. نشستمي امتحان اتاق در پشت دادم،مي امتحان که ايلحظه آخرين تا و شدمي دانشگاه وارد من همراه مادرم
 .«کردنمي توجه من به ايذره اون ولي کردم؛مي دنبالش هامچشم با و ديدممي دور از رو بهنام

 هاجزوه نامنظم يتپه روي و کردم خارج کارتن از رو جزوه کاور آخرين. بود شده خيس کامالً اشک از صورتم
 کمال در ولي. کنم پيدا کارتن درون رو، بهنام از اينوشته دست يا خاطرات دفترچه خواستمي دلم. گذاشتم
 دلم. شدم خيره خالي کارتن داخل به مغموم. نبود کارتن درون چيزي من، نويسدست هايجزوه جز نااميدي،

 .نبود که افسوس ولي کنه؛ ثابت بهم رو بهنام عشق که داشت وجود چيزي االن، حداقل خواستمي
 با. گرفت قرار چارچوب درون احمد، متوسط قامت و شد باز شدت با زيرزمين، يزده زنگ و فلزي در دفعهيک

 :گفت حوصلهبي و داد تکون رو سرش. شدم خيره احمد حسبي و سرد يچهره به و بلند جا از وحشت
 !داره کارت خانم! بيرون بيا -
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 نور. شدم خارج اتاقک از ترس با من و داشت نگه باز رو در احمد. رفتم سمتش به و دادم قورت رو دهانم آب
 :گفت بدخلقي با احمد. بزنم پلک طوالني شد باعث و کرد اذيت رو هامچشم

 !ديگه برو راه دِ -
. شدم رد زيرزمين اتاقک به منتهي راهروي از بود، جلوم که جواني نگهبان سر پشت حرفش، از پيروي به و لرزيدم
 .شدنمي ديده ديوارهاش روي خيام، هايرباعي از کوچيک پوستِر دو جز چيزي و بود کوتاه راهرو مسافت
 دقيقه، يه از بعد و رفتيم باال مارپيچي يپله راه از. بود سرم پشت احمد و داشتبرمي قدم جلوم جوان نگهبان
 .درآورديم خونه بزرگ سالن از سر باالخره
 االن ولي بود، شده گذاشته من براي قفس داخل که تختي همون. شد سالن وسط رنگصورتي تخت ميخ نگاهم

 به چشمم و گذشتم سالن يشده بريگچ ستون کنار از. رفتم جلوتر و داد کمرم به فشاري دست با احمد. بود جااين
 اجبار به و دادم قورت محسوس رو دهانم آب. بود نشسته تخت کنار سلطنتي، مبل روي وار،ملکه که افتاد زيبا

 سقف به و بود باز هاشچشم. کشيد پر تنم از روح تخت، روي بهنام يخوابيده جسم ديدن با. رفتم جلوتر احمد،
 .بود پوشانده رو پايينش به گردن يشمي، نازک پتوي و شده باندپيچي سرش دور. کردمي نگاه

 .نکردم نگاهش ولي شد؛ جلب بهش توجهم زيبا، صداي شنيدن با
 !تويي هرجايي يدختره اون پس -

 زمزمه لب زير و چرخوند رنگ سفيد بالشت روي تندي به رو سرش بود، نشده حضورم متوجه االن تا گويا که بهنام
 :کرد

 !مهال -
 حد تا و بودم تنها جااين من. نکردم ممانعت. بزنم زانو زمين روي شدم مجبور م،شونه روي احمد دستِ اجبارِ به

 به شباهتبي مشکيش، بلند پيراهن. درخشيد خباثت از زيبا، سبز چشمان. دادممي زيبا دست ايبهانه نبايد امکان،
. بود ريخته شبرهنه هايشونه دور آتش، هايشراره مثل رنگش، نوشيدنيي بلندِ و دارموج موهاي. نبود شب لباس

. شد جلب گردنبند پالک به نگاهم. بود کرده خلق جالبي تداخل يگردنش، برنزه رنگ با سفيد طال ظريف گردنبند

 شاهانه کامالً هم پرستيژش B و Zحروف بودن، شده متصل همبه کوچيک قلب يه ييله بميل انگليسي حرف تا دو
 داستان، فقير دختر و نشسته ششاهانه تخت روي که ستمگري يملکه اساطيري، هايداستان مثل درست. بود

 :گفت ملتمسانه زيبا به خطاب دار،رعشه صدايي با و شد خيزنيم زدنم، زانو ديدن با بهنام! زده زانو جلوش
 .دونهنمي هيچي اون! باش نداشته کاريش -

 :گفت خاصي لحن با و کرد نگاه مضطرب بهنامِ به عميق. شد تررنگين زيبا، لب روي پوزخند
 عزيزم؟ شدي بازيتاسباب نگران! ترسو کوچولوي پسر -
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 .انداخت سايه بهنام صورت در بيشتري شدت با ترس
 بين رو مبل يدسته. گرفت ضرب مبل چوبي يدسته روي راستش، دست يشده مانيکور و بلند هايناخن با زيبا

 .داد خراش کمي رو چوب سطح هاش،ناخن با حرصي و فشرد باريکش هايانگشت

 !نداري رو بودن( ارباب :master)مَستِر لياقت که بود معلوم هم اولش از -
 :گفت نوظهوري جسارت با و کرد اخم بهنام

 .نيست من يبَرده اون -
 .کرد نگاه بهنام به حيرت با و چرخوند رو سرش. ديدم رو زيبا هايچشم يحدقه شدن گشاد وضوح به
 .بود مشخص بيشتر همه از اميدواري، درونش که داشت، جريان مختلف هايحس از امواجي نگاهش در

 :رسيد گوش به محکمش چندان نه صداي بعد، کمي و رفت پايين و باال بهنام گلوي سيبک
 !منه زنِ اون -
 بيرون آب از ماهي مثل زيبا. شدم خيره بهنام جدي صورت به شگفتي با و ايستاد حرکت از قلبم حرفش، شنيدن با

 !بيرون بزنه حدقه از هامچشم بود مونده کم تعجب، از من خود سهله، که زيبا. زد لب ثمربي بار چند افتاده،
 از تلفيقي. نديدم حال به تا رو همتاش که نگاهي. بود معطوف بهنام يکرده عرق صورت به زيبا، ناباور نگاه

 .خشم و ترحم و شيفتگي
 :کشيد داد عصبانيت با و زد سرخي به زيبا يچهره رنگ دفعهيک

 احمقم؟ من کردي فکر. ميگي دروغ داري -
 :داد ادامه و کرد اشاره من به شسبابه انگشت با و چرخوند سريع رو سرش

 !انداختيش؟ قفس توُ حيوون مثل و زنته -
 :زد فرياد و نداد دست از رو فرصت بود، شده شير گويا که هم بهنام

 لعنتي توي مسببش که چيزي خاطربه. خودم کثيف ذات خاطر به قفس، تو انداختم رو زنم من! آره! آره! آره -
 !هستي

. انداخت چنگ بهنام گردن به چپش، دست با و رسوند تخت به رو خودش گام يه با و زد جست مبل روي از زيبا
 رو بهنام صورت. زدم زانو زمين روي دوباره اجبار به م،شونه روي احمد دست فشار با ولي پريدم؛ جام از ناخودآگاه

 نگرانيم، و شنيدممي رو بهنام خفيف خسخس صداي فقط. بود گرفته رو جلوش زيبا يتراشيده هيکل ديدم،نمي
 .شدمي بيشتر لحظه هر

 .داد آزار رو هامگوش بود، شده آميخته جيغ با که زيبا بلندنيمه فرياد صداي

 .نداره رو محبتي نوع هيچ لياقت که ارزشبي اسليوِ يه! بهنام ناچيزي( بَرده :slave)اسليوِ يه تو-
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 تغيير زيبا صداي آهنگ. ديدم سر پشت از بهنام، طرف به رو سرش شدن خم. شد بيشتر بهنام خسخس صداي
 .گرفت خودش به ايگونه شيدا حالت و کرد

 !وقتهيچ ندونستي، رو من هايمحبت قدر وقتهيچ تو! من کوچولوي پسر -
 کامالً سرش، به ضربه خاطر به هنوز نکنه کرد؟نمي دفاع خودش از بهنام چرا. جوشيدمي سرکه و سير مثل دلم

 !کرد؟ بحث زيبا با طورچه پس نيست؟ هوشيار
 .شد گم هاشخنده ميون بهنام، کردن خسخس صداي و زد قهقهه عصبانيت با زيبا

 که ميشي، رامي يتوله همون دوباره ديگه، ماه يه تا! کنممي درستت شدي؟ هار من واسه کردم، وِلِت سال چند -
 !زدمي له له پام جلوي

 ...قبالً خودش بهنام، يعني...يعني نبود، کردني باور! من خداي. نداشتم اطمينان هامگوش به
 .لرزيد بدنم زيبا، بعدي فرياد شنيدن با
 !احمد -

 :داد جواب مطيعانه و محکم احمد
 !خانم بله -

 و شد رها سفيد بالش روي شديد سرش. کردن جستجو رو بهنام يچهره سريعاً هامچشم. گرفت فاصله تخت از زيبا
 به زيبا، انگشتان قرمز رد. رسيدمي گوش به خسخس صداي هاش،نفس از همچنان. کردن سرفه به کرد شروع
 .بود هويدا گردنش روي خوبي

 :گفت احمد به خطاب و چرخيد مجلسيش هايصندل يپاشنه روي زيبا
 .کن تهيه بهنام و من واسه دبي بليط تا دو زودتر، چه هر -

 به. رفت سالن در طرف به و کرد اشاره ايديگه جوان نگهبان به سر با و گفت محکمي ي«بله» دوباره احمد
 دنبال و شم بلند جام از که داره احتمال درصد چند کردم، حساب خودم با و کردممي نگاه احمد دورشونده هايقدم

! بشم؟ خارج شد،مي بسته و باز انگشت اثر با که سالن در از سرش پشت بفهمه، احمد کهاين بدون و بدوم احمد
 .داشت برقي شوکر و بود ايستاده سرم باالي که قلچماقي نگهبان با حداقل! بود منفي حتي يا صفر احتمالش! لعنتي
 و بود شده خَم طرفم به. شدم خيره زيبا خشمگين صورت به و گرفتم باال اکراه با رو سرم. سوخت مچونه زير پوست

 :گفت نفرت با و ساييد هم روي رو سفيدش دستيک هايدندون. آوردمي فشار مچونه زير به دستش با
 !بميري درد از که بزَنَمِت شالق با قدراون خودم، دستاي با خوادمي دلم خيلي -
 يچهره به منفوري لبخند. گذشت کمرم يتيره از سردي عرق و کردم وحشت قاطعيتش، و خشم از آکنده لحن از

 .داد هل عقب به رو مچونه انزجار، با و زد مترسيده
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. شد زمين روي پشت از شدنم پرت مانع و نشست کتفم روي جوان، نگهبان دست. کردم پيدا سوق عقب به کمي
 زمين روي تخت از بهنام. گرفتم باال رو سرم زدهوحشت. کرد ريش رو دلم زمين، با چيزي شديد برخورد صداي
 طرف به و کشيدمي زمين روي رو خودش مار مثل. شد سرخي کوچيک يلکه دچار سرش، سفيد باند و بود افتاده

 تواَم خشمِ با. گرفت ش*غو*آ در رو سرش و زد زانو کنارش و رسوند بهنام به رو خودش زدههول زيبا. اومدمي من
 :گفت نگراني با
 !انداختي؟ تخت رو از رو خودت چرا! احمق -

 :گفت داريبغض صداي با و انداخت چنگ زيبا پيراهن يگوشه به لرزونش، دست با بهنام
 .باش نداشته مهال به کاري! زيبا کنممي التماست -

 :گفت و کرد بهنام به رو ثانيه، دوسه از بعد. گفت چيزي لب زير و کرد ايقروچه دندون زيبا
 !شرط يه به ولي! باشه -

 رو شپريدهرنگ صورت تونستممي خوبي به و بود متر يه از کمتر بهنام و من يفاصله. شد قطع نفسم ناخودآگاه
 برابر در بهنام. شدنمي شديدتر اين از قلبم ضربان. دوخت من هايچشم به و گرفت زيبا از رو نگاهش. ببينم

. کرد فرار بيرون به چشمش يگوشه از اشکي، لجوج يقطره. بست رو هاشچشم و زد تصنعي لبخند تشويشم،
 :کرد زمزمه عجز با و لرزيد بهنام هايلب
 !قبوله -

 :زد صدا رو جوان نگهبان نشاط با و زد برق خوشحالي از زيبا، زمردي هايچشم
 .کنه چک رو بهنام سر يبخيه بياد داودي دکتر بگو! بهروز -

 :گفت فورا زيبا کنه، حرکتي کهاين از قبل ولي گفت؛ غليظي «چشم» بهروز
 !وايسا -
 :گفت و کرد نگاه مبهوتم يچهره به نفرت و خشم با
 .کنم مشخص رو تکليفش تا اتاق، تو قفسِ تو بنداز رو آشغال اين قبلش -

 :گفت حيرت با و کرد باز رو هاشچشم ناگهاني بهنام. لرزيد ترس از قلبم
 !نبود اين قرارمون -

 :گفت کرد،مي نُچ نُچ که حالي در و کرد نوازش رو بهنام يگونه دست پشت با زيبا
 .نکردي اجرا رو شرط هنوز! بِيبي -

 با و گزيد لب. شد آزاد هاشچشم از الفورفي اشک، ديگه قطره دو و شد جمع زيبا، دست لمس با بهنام صورت
 :داد پاسخ سختي به و رفتهتحليل صدايي
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 !خواستي؟نمي رو همين مگه! ميام باهات من -
 :گفت غرور با و زد پوزخندي زيبا

 !جاشه سر شرط اما! نخواي چه بخواي، چه عزيزم؛ بَرَمَتمي مياي؟ -
 :گفت خباثت با و زد چشمکي و گرفت نيشگون ضعيف رو بهنام دارريشته يگونه

 !مهيجه و (Full)فول بازي يه شرطم -
 :گفت خمار و کشيد بهنام شرتتي تزييني يدکمه دو روي رو دستش زيبا. پريد بهنام رنگبي يچهره از رنگ

 !کنه تمعاينه داودي دکتر بايد اول که حيف ولي شده؛ تنگ تنت عطر براي دلم -
 :گفت امري و حوصلهبي و انداخت چنگ بازوم زير بهروز

 !پاشو -
 ...خواستمي زن اون! نه! من خداي
 .بدم نجاتش کردمي التماسم نگاهش با انگار. کردمي نگاهم صدابي يگريه با تواَم خاصي، نگراني با بهنام
 .نکنه نگاه من به تا چرخوند رو سرش اجبار به و گرفت رو بهنام صورت چپ سمت دستش، با زيبا

. افتاد نفسنفس به و شد کبود بهنام صورت رنگ. کشيد دست شکمش روي و زد باال رو بهنام آبي تيشرت پايين
 :گفتمي مدام التماس با و لرزيدمي خفيف بدنش

 !نه دوباره! نه دوباره -
 :گفت دوباره عصبانيت با بهروز

 !پاشو -
 :گفتم بيچارگي با و کشيدم خفيفي جيغ

 !کن ولم -
 جيغ و زدممي پا و دست. بردمي رو بدنم اتاق طرف به کشون کشون و کرد بلندم زمين روي از زور به بهروز

 :زد فرياد بيچارگي و وحشت با بهنام. کشيدممي
 !مهال -

 شدنم پرت از قبل يلحظه. کشيد در طرف به رو کردممي ممانعت رفتن از مدام که مني و کرد باز رو اتاق در بهروز
 .شنيدم رو بهنام يمردونه بلند يگريه و هِقهِق صداي اتاق، داخل به

*** 
 ناصر
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 بازنيمه رو هامچشم ليال، بدن نکردن لمس با. کشيدم تشک يديگه سمت رو دستم و زدم غلتي تخت تشک روي
 مثل ديشب و نداره وجود لياليي بيارم، خاطر به تا گذشت لحظه چند. کردم نگاه تخت خالي سمت به و و کردم
. فشردم هم روي ثانيه چند براي رو هامچشم و دادم تکون بالش روي رو سرم. بودم افسون با چهارماه، اين تمام
 هاستسال که هاييدارويي اسم گاهي حتي و بودم شده فراموشکار. بود شده ضعيف محافظه که بود وقتي چند

 .بردممي ياد از رو، کنممي تجويز بيمارانم براي
 اون يمزه گويا. بود شده تلخ حسابي دهانم. کشيدم سرم باالي طرف به وار،قالب رو هامدست کنان،خميازه

 چوبي يدونفره تخت نرم تشک روي از و دادم تکون رو کرختم و برهنهنيمه بدن. کردممي حس هنوز رو زهرِماري
 روي ساعت به. پوشيدم و برداشتم اتاق کف شيري هايپارکت روي از رو شلوارم و شرتتي حوصلهبي. شدم بلند

 !خوابيدم؟ قدرچه االن تا نيست معلوم! بود ظهر دو! لعنتي. کردم نگاهي ديوار
 و سوختمي کمي ممعده زهرماري، خوردن در ديشبم رويزياده خاطر به ولي داشتم؛ گرفتن دوش به مبرمي نياز

 در و رفتم اتاق باز در سمت به و داشتم بدنم به کششي. نشه بد حالم تا خوردممي چيزي بايد دوش، از قبل حتماً
 :زدم صدا حال همون

 کجايي؟! افسون! افسون -
 تا خيلي و نبود بارش اولين. بود رفته افسون. کردم نگاه تفاوتيبي با شگوشه چهار به و شدم پذيرايي سالن وارد
 .باشه رفته دوستش با مشترکش يخونه به افسون ميشم، بيدار خواب از وقتي که بود اومده پيش االن
 چيني بشقاب. آوردم بيرون رو کيک تکه چند حاوي بشقاب اي،نقره يخچال داخل از و شدم اپن يآشپزخونه وارد
 پاي کيک تکه ولع با که حالي در. دادم لَم چوبي بلند پايه صندلي روي اپن، پشت و گذاشتم طوسي اپن روي رو

 کاغذ يه. شد جلب سالن تو تلويزيون به توجهم خوردم،مي رو بودم خريده افسون اصرار به ديروز، که سيبي

 نيت به و شدم بلند جام از شد، تموم که کيک تکه تناول. بود شده چسبيده خاموشش يصفحه وسط (A4)آچهار
 روي افسون، خطدست به اخم با و رسيدم تلويزيون جلوي. شدم خارج آشپزخونه از اينچ، پنجاه تلويزيون پيشِ رفتن

 !«کن( روشن :ON)آن رو (DVD Player)پِلِيِر دي وي دي»: شدم خيره تلويزيون نمايشگر به چسبيده صفحه
 کنترل دو. کردم رها تلويزيون، رويروبه يدونفره مبل روي رو بدنم حوصلهبي و کَندم نمايشگر روي از رو کاغذ

 .کردم روشن رو تلويزيون سپس و پِلِيِر ابتدا و برداشتم مبل کنار کوچيک ميز روي از رو رنگمشکي
 سفيد ديوار و افسون از غير. پريد باال تعجب از ابروهام. بست نقش نمايشگر صفحه در افسون، خندون يچهره
 .شدنمي ديده ايديگه چيز هيچ سرش، پشت

 :گفت انرژي با و داد تکون هوا در رو دستش افسون
 !عزيزم بخير ظهرت! ناصرجان سالم -
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 چيزي جريان گفت،مي بهم حسي يه. نداشتم مسخره کليپ اين به نسبت خوبي حس. شد مشت ناخواسته هامدست
 .ستبچگانه شوخيِ يه از بيشتر

 يدکلته لباس. کشيد شکرده مِش و بلند موهاي ميون دستي ذاتيش، ناز با و داد سر نمکيني يخنده افسون
 .بود کرده خلق پوستش يبرنزه رنگ با جالبي تلفيق رنگ،ياسي
 :گفت زدههيجان و کوبيد همبه رو هاشدست کف

 چيه؟ واسه کليپ اين کردي تعجب االن حتماً -
 .شد خبيث و ريز انداخت،مي ليال ياد به رو من که رنگشخوش و ميشي چشمان

 .گيريمي رو سواالت تمام جواب و بينيمي رو فيلم يه ثانيه چند -
 اميرحسين و افسون از دونفري هايعکس. شد قطع نفسم شد، پديدار که ايصحنه با بعد و شد سياه ثانيه دو تصوير

 زن! افسون! شدنمي باورم. بود دراومده گلف توپ ياندازه به هامچشم و زدنمي قلبم. مختلف هايمکان در
 !بود؟ ممکن طورچه عماد؟ پسرِ با اميرحسين، با من، ايصيغه
 و تموم هاعکس. رفتمي باالتر لحظه هر من بدن دماي و شدمي پخش هم سر پشت دونفره و عاشقانه هايعکس
 :گفت و کرد اشاره جلو به و خنديد دارعشوه افسون. شد رؤيت نمايشگر در افسون تنهاي تصوير دوباره

 !نه؟ مگه کردي، کُپ االن حتما -
 ولي درخشيد؛مي هاشانگشت روي لنز، شفاف نيمکره دو بعد، ايلحظه و برد هاشچشم طرف به رو هاشانگشت

 بودم، متنفر ازش هميشه که رنگي بود، سوخته ايقهوه! نبود رنگ ميشي ديگه که بود هاييچشم به من، نگاه
 ! الهه هايچشم رنگ مثل درست

 :گفت رحميبي با و خنديد خبيثانه دوباره افسون. افتادم نفسنفس به
 نه؟ کردي سکته پيرمرد؟ شد چي -

 .انداخت باال ابرويي و زد باريکش کمر به دست
 !ببيني؟ رو بعدي فيلم طورهچه -

 حال در وضعمون از دوربين و بوديم برهنه افسون و من. شد اشک غرق هامچشم. بود خواب اتاق از بعد يصحنه
 فيلم در مدام افسون. گرفتمي فيلم مستي در احمق منِ وضعِ از بگم بود بهتر شايد. گرفتمي فيلم مستي

 لذت با کودن، منِ و پرسيدمي حسام و ليال و گذشته به راجع و کشيدمي بدنم روي رو خودش طنازي با و خنديدمي
 يطريقه و هاصحنه تفاوت. دادممي جواب هاشسوال به گهگاهي و رفتممي افسون هايگريعشوه يصدقه قربان

 و ايثانيه چند ايصحنه ديدن با. شده آوريجمع هاصحنه اين مختلف شب چند دادمي نشون تخت، روي خوابيدنم
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 باالي هاساحره مثل افسون و بود عرق خيس شدت به بدنم فيلم توي. شد جدا بدنم از روح خودم صداي شنيدن
 :پرسيد خمارگونه و کشيد مگونه روي رو دستش. زدمي قهقهه سرم

 ناصر؟ کيه پارسا -
 سر روي رو مچونه. شد پرت شم*غو*آ داخل اي،خفه جيغ با افسون و انداختم چنگ افسون عريان بازوي به

 :گفتم بُريده بُريده و گذاشتم افسون
 !منه...يزادهحروم پسرِ...پارسا...پارسا -

 هايصحنه اون. بود شده حبس هامريه در هوا، از عظيمي حجم. چرخيدمي سرم دور وسايلش تمام با پذيرايي سالن
 چشماني با و داد تحويل نماييدندون لبخند. شد پديدار افسون منفور يچهره دوباره و رسيد پايان به باالخره زجرآور

 :گفت شده ريز
 .بياري ياد به درست رو قبلي اتفاقات نتوني تا ريختممي دارويي جامت تو بار هر -

 .بينهمي داره رو مزده بُهت يچهره گويا، که بود حدي به پوزخندش غلظت. زد رنگيني پوزخند
 ...و الهه عزيزت همسر. فرستادم نفر دو براي رو فيلم همين -
 :گفت بلند و زد قهقهه خباثت با
 !پارسا پسرت -

 !نه! نه! نداره امکان نه. لرزيدمي بيد مثل وجودم تمام
*** 
 مهال
 فشار هامگوش روي رو هامدست و بسته رو هامچشم. بودم زده چمباتمه مار مثل سرد، زمين روي قفس، يگوشه

 در اما نشنوم؛ رو شدمي ساطع ويال محيط سرتاسر در که، خراشيگوش هايناله و فرياد صداي بلکه تا دادم،مي
 .بود ثمربي کارم نااميدي، کمال
 هاملب. اومددرمي رعشه به وجودم بند بند بهنام، فرياد شنيدن بار هر با. بود بسته رو نفسم راهِ وسيعي بغض

 مظلومانه طوراين که، اومدمي سرش باليي چه داشت دونستمنمي. زدممي صدا رو خدا نام مدام لب زير و لرزيدمي
 باور تونستمنمي هرگز. زدم زار بهنام و خودم حال به و شکست بغضم باالخره! زدمي فرياد و کردمي ناله سوزناک و

 تمام بهنام، جديد يچهره ديدن با امروز ولي باشه؛ عاجز و بکشه فرياد زن، يه هايشکنجه بار زير بهنام کنم،
 .داد ماهيت تغيير ترحم حس به بهنام، به نسبت نفرتم حس و شد وارونه تصوراتم

 مثل و کردم حرکت قفس در طرف به. ايستادم پاهام روي سختي به و کردم پاک صورتم روي از رو هاماشک
 :کشيدم جيغ عصبانيت با و گرفتم قفس صورتي هايميله به رو هامدست سينمايي، هايفيلم هايکاراکتر
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 !لعنتي -
 خاکستري پتوي و بود نامرتب کامالً بهنام، يدونفره تخت. شدم خيره اتاق محيط به ها،ميله بين فضاي بين از

. نبود داخلشون چيزي و بود کشيده بيرون نيمه تا همه اتاق، يگوشه چوبي کمد هايکشو. بود شده مچاله شگوشه
 کشور از خودش با رو بهنام داره قصد واقعاً زيبا يعني، اين و شده آوريجمع بهنام يالبسه تمام که بود مشخص

 بهنام فريادهاي شروع از ساعت، يک از بيش. گرفت شدت هاماشک و کردم نگاه ديوار روي مربعي ساعت به. ببره
 زيبا از که رفتارهايي با. بودم نگرانش قلباً و بود شده کباب بهنام براي دلم. گذشتمي شکنجه شروع يحتمل و

 برده» يا «کوچولو پسر» مثل الفاظي. نيست عادي بهنام با برخوردش که، بزنم حدس راحتي به تونستممي ديدم،
 و گيج کلي به بهنام، براي ناگهانيش نگراني طرفي از. دونهمي بهنام مالک رو خودش زيبا داد،مي نشون «ارزشبي

 .(full)فول بازي و شرط اجراي جريان هم بعد و کرد مبهوتم
 .کشيد پر تنم از روح بهنام، کشيدن عربده شنيدن با
 !خدا -
 .زدم زانو زمين روي و خورد سُر هاميله روي هامدست غم، شدت از که زد صدا رو خدا التماس و عجز با حدي به

 جويدن به کردم شروع دندون با استرس، شدت از. شد قطع بالکل بهنام، هايفرياد صداي و گذشت دقيقه چند
 بيرون به ديدگانم از چشمه مثل درپي،پي هاياشک و لرزيدمي فکم. بود رفته باالتر قبل از قلبم ضربان. لبم پوست

 .گذشت زجرآور اضطرابي و سکوت در ساعتنيم. جوشيدنمي
 به که فردي ديدن با. شدم در يخيره وحشت، با و شد گشادتر هامچشم يحدقه. شد باز شدت با اتاق، در ناگهان
 درگاه در بود، ناموازي خطي و عميق هايزخم از پر که ايبرهنه يباالتنه با بهنام. ايستاد قلبم اومد، اتاق داخل
 رنگ به خون، و عرق از پيشونيش، دور سفيد باند و ريخته صورتش توي آشفته مشکيش موهاي. بود ايستاده اتاق

 رو حالم منقطعش، هاينفس صداي و بود شده پاره انگشت، بند يه ياندازه به لبش يگوشه.بود دراومده صورتي
 .کرد دگرگون

 با و سختي به رو سُستش بدن. زدمي زردي به صورتش رنگ. بود داشته نگه باز رياضت با رو سوشکم هايچشم
 :ناليدم لب زير و شد رها چشمم از اشک درشت يقطره. بود داشته نگه اتاق ايقهوه در به تکيه

 !بهنام -
 از قبل. زدم صداش ترس با و کشيدم جيغي. رفت حال از دفعهيه و شد سفيد گچ مثل بهنام صورت لحظه همون

 بدن که احمد به و کشيدم ايآسوده نفس. داشت نگهش و گرفت رو بازوش زير دستي بشه، آوار زمين روي کهاين
 قفس طرف به و کشيدمي زمين روي رو بهنام بدن کشونکشون احمد. کردم نگاه بود داشته نگه رو بهنام جونبي



 

 

328 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 شالق با انگار که بود جوري هازخم شکل. شدمي ترواضح بهنام، بدن روي هايزخم فاصله، شدن کمتر با. آوردمي
 :زد صدا رو همکارش بلند صدايي با احمد. شده زده ضربه شتنه باال پشت و جلو به
 !بهروز -

 رو، تخت گوشه يشده مچاله گلبافت پتوي الفورفي و زد جلو احمد از و شد اتاق وارد سراسيمه بهروز بعد، ايثانيه
 شده پهن پتوي سَرِ و برداشت رو تخت روي سفيد بالش سپس. کرد پهن قفس موازات در درست زمين روي

. داد قرار بالش روي رو سرش و خوابوند پشت به پتو، روي قفس کنار درست رو، بهنام بدن آرومي به احمد. گذاشت
 از دوباره بهروز. بود شده خون کبود و سرخ هايلکه به آغشته بهنام، بدن داشتن نگه خاطربه احمد، نيلي پيراهن

 با لب زير و کشيد بهنام بدن روي آرومي به رو پتو. برگشت رنگبنفش نازک پتوي يه با بعد کمي و شد خارج اتاق
 :گفت تاسف

 !بيچاره پسرِ -
. انداختم چنگ بود، پتو از بيرون که بهنام رنگبي هايانگشت به و بردم بيرون قفس هايميله بين از رو دستم
 :زدم صدا ملتمسانه. شدن بلند بهنام کنار از احمد و بهروز

 !وايسا -
 :گفت سوالي و چرخيد زمين روي نيمه و ايستاد احمد

 چيه؟ -
 :گفتم درموندگي با و زدم هِق

 کنيد؟ وِلِش جاهمين خوايدمي جوريهمين -
 و کرد نگاه زارم يقيافه به اکراه با چشم، يگوشه از. شد ترپررنگ پيشونيش روي يبخيه رد و کرد اخم احمد
 :گفت

 .جااين بياريمش خواستمي خودش -
 بهروز. ناليدم رو بهنام اسم لب زير و زدم هِق دوباره. شد خارج اتاق از کوبنده هايقدم با و کشيد ايکالفه نفس

 در خوبي به غم، با تواَم پشيموني حس. کردمي نگاه بهنام و من وضع به ناراحتي با و بود ايستاده اتاق در همچنان
 :کرد آشوب رو قلبم ش،گرفته صداي. بود هويدا ايشقهوه هايچشم

 !ببينه رو تو بار، آخرين براي خواستمي دلش ولي نبود؛ خوب حالش -
. زدم زار و گرفتم رو دهانم جلوي چپم دست با. شدمي تکرار اِکووار هامگوش توي «بار آخرين براي» عبارت
 رو دستم. گرفتم باال رو سرم. ديدم هاشپلک مابين رو اشک برق حيرت، کمال در و درخشيد بهروز، نادم هايچشم
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 مشکي يپارچه به. بردم بيرون قفس هايميله بين از رو کتفم تونستم،مي که جايي تا و برداشتم دهانم روي از
 :کردم التماس گريه با و انداختم چنگ بهروز شلوار

 !بِبَرَتِش نذار خدا رو تو -
 .بست شرم از رو هاشچشم و گزيد لب بهروز

 .برنمياد من دست از کاري -
 :گفت ادامه در و داد قورت رو دهانش آب
 .کنهمي سياه رو روزگارم کردم، خطا پا از دست بفهمه اگه خانم ولي کنم؛ کمکت خوادمي دلم -

 .کرد ندامت ابراز و آورد زبون به رو حقيقت دقيقاً بهروز چون نداره؛ حضور خونه در زيبا که بود مشخص
 :زدم زار و فشردم چنگم در بيشتر رو شلوارش يپارچه

 !ميرممي بهنام بدون من...من...من. ببره خودش با رو بهنام نذار عزيزت، جون رو تو -
 که حسي. گفتم بهنام به نسبت رو واقعيم حس باالخره. کرد باز سر بالفاصله و نشست گلوم در جديدي بغض انگار
 عشقم نهال که حاال و بودم بهنام عاشق وار،مجنون و کورکورانه من. نداشتم اطمينان بهش پيش، روز چند تا حتي

 تا و بگذرم بهنام از که بودم حاضر. بود کرده پر رو وجودم تمام ترس حس ديدم،مي شدن خشک معرض در رو
 با. نداشتم رو بشه شکنجه زيبا، مثل ستمگري دست به بخواد بهنام کهاين طاقت ولي بشم؛ دور ازش هاکيلومتر

 .دادممي قسم رو بهروز لب زير و کردممي گريه پرسوز و صدا
 نااميدي با. بست رو در و رفت بيرون اتاق از تمام، قساوت با بهروز و شد کشيده دستم از بهروز شلوار يپارچه

 براي من و نداره جوني بهنام انگار، که بود جوري حاضر فضاي. کردم گريه درد با و گذاشتم زمين روي رو پيشونيم
 .دراومدم سجده به جسدش مقابل شدنش، زنده براي حاجت نماز اداي
 سرد سنگ روي از رو سرم زدههول بهنام، خفيف يناله شنيدن با ولي زدم؛ زار حال همون در قدرچه دونمنمي

 دوباره بهنام. شدم خيره بهنام يپريده رنگ صورت به خون، به غرق و کردهپف هاييچشم با و برداشتم زمين
 قفس از رو لرزونم دست. نشست هاملب روي تلخي لبخند. شنيدم رو خودم اسم هاش،لب بين از و کرد ايناله

 رو دستم صدا،بي يگريه با من و کرد ناله دوباره بهنام. کردم نوازش رو بهنام درهم و آشفته موهاي و بردم بيرون
 ريشته رنجورش، و زرد يگونه مرطوبش، يشقيقه کشيدم؛ صورتش روي وارنوازش و دادم حرکت موهاش توي از

 .لبش کنار کوچيک زخم آخر، در و جذابش
 .گشود چشم و کرد بست و باز بار چند رو هاشپلک آروم آروم بهنام بعد، ثانيه چند و لرزيد بهنام هايپلک

 به رو سرش سختي به. زدم صداش گريه با همراه خوشحالي با. داد سر ايناله درد از و خورد چين چشمش يگوشه
 .شتافتن هم سوي به اَبروهاش قفس، هايميله پشت من ديدن با و چرخوند بالش روي طرفم
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 درد، از که شدن منقبض کمرش هايمهره گويا. شد خيزنيم سراسيمه. زدم شپريدهرنگ يچهره به لرزوني لبخند
 به و آورد داخل قفس هايميله بين از رو دستش. نشست جاش در ثانيه، چند از بعد و گزيد لب. کرد ناله دوباره
 :گفت بغض با و رسوند مگونه

 !مهال -
 چشمانم از اشکي. کرده پيدا رو مادرش گريه، و تابيبي کلي از بعد که بود، پناهيبي يپسربچه مثل صورتش

 .نداشتم واکنشي هيچ قدرت حاال، ولي ببينمش؛ ديگه بار يه که بود اين آرزوم! بگم چي دونستمنمي. کرد سقوط
 :پرسيد مردد و کرد نگاه شيفتگي با رو صورتم دور تا دور بهنام

 نکردن؟ که اذيتت -
 روي رو انگشتانش نوازش و زد تلخي لبخند بهنام. دادم تکون نفي معني به رو سرم و دادم قورت رو دهانم آب

 .کرد بيشتر مگونه
 خواست، دلم لحظه يه براي. بستم رو هامچشم خمارگونه. کردمي گرم رو صورتم پوست هاش،انگشت سر حرارت
 روياهاي از دست هم، شرايطي چنين در حتي که بودم احمق قدرچه من! لعنتي. باشه ابدي هاشدست آرامش
 .داشتمبرنمي مابلهانه

 .زد صدا رو اسمم بهت با و شد خشک هوا در بهنام دست. کشيدم عقب رو سرم
 :کردم نگاهش جسورانه باراين و زدم پلک

 کيه؟ زيبا بهنام؟ خبرهچه جااين -
 تر زبونش با رو خشکش هايلب. کشيد فرياد هاشچشم درون ترس مثل چيزي و پريد بهنام رخ از رنگ ناگهان

 :گفت مغموم و کرد
 .باشه نداشته کاري تو با که داده قول! نباش نگرانش -

 :کوبيدم پام روي رو دستم و ساييدم هم روي رو هامدندون حرصي
 !ترسي؟مي ازش سگ مثل که کيه عفريته اون! بده منو جواب -
 هم واقعاً. بود هامچشم يخيره بهنام، ناباور نگاه. بهنام به برسه چه خوردم، جا هم خودم حتي عصبيم، لحن از

 بهنام مقابل حاال دادم،مي سر عشق يمرثيه و زدممي ضجه پيش دقيقه چند تا که مني. نبود باورپذير واکنشم
 .کردمي فرق اوضاع پيش دقيقه دو که انگار نه انگار و بودم گرفته جبهه
! کرد پشت من به و چرخيد زمين روي. کرد لمس رو لبش يگوشه زخم انگشتش، با و کشيد ايکالفه نفس بهنام

 !چي؟ يعني. کردم نگاه بهش باز دهاني با
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 حالي در و کشيد آهي. ببينم رو صورتش خوادنمي که کردم حس. داد تکيه قفس هايميله به من، به پشت بهنام
 :گفت بود گرفته ش*غو*آ در هابچه مثل رو زانوهاش که
 .کرد فوت پدرم که بود سالم نُه -

. بود تصور حد از بيش ديدم،مي که ايمردهخون هايزخم. آورد بند رو نفسم سر، پشت از شبرهنه يباالتنه ديدن
 کنه؟ برخورد جالّدگونه و رحمانهبي قدراين بود تونسته طورچه زيبا. سوخت براش دلم

 .مجيد بنام مردي کرد؛ ازدواج شپسرخاله با بعدش، ساليک مادرم -
 :کرد زمزمه رفته تحليل صدايي با و کرد مکث کمي

 .شد شروع من هايبدبختي کرديم، مکان نقل مجيد يخونه به وقتي -
 :داد ادامه و کرد دراز زمين روي رو پاهاش. کشيد سوزناکي آه دوباره

 و مهربون يچهره با نوجوون دختر يه. بود سالش شونزده زيبا موقع اون. کردمي زندگي زيبا خواهرش با مجيد -
 !بزرگترمه خواهر مثل زيبا بعد به اين از گفتمي مادرم. داشتني دوست

 :گفت و زد پوزخندي
 !ميشه روحم و جسم قاتل روزي دونستنمي ولي -

 .بهنامه هايحرف از فراتر چيزي فاجعه، عمق که گفتمي بهم حسي يه. رفت باالتر قلبم ضربان
 :شد دورگه بهنام صداي

 و رفت اتاقش داخل به زيبا. گذاشتن تنها زيبا پيش رو من و رفتن مهموني به مجيد، همراه به مادرم شب يه -
 !بود شده گم غليظي آرايش زيربار صورتش برگشت، وقتي

 :داد ادامه ترس با و لرزيد صداش
 !وحشتناک خيلي بود، وحشتناک بود تنش که لباسي -

 محسوس هاششونه و زدمي نفسنفس. زد چنگ مشکيش پريشون موهاي داخل و آورد باال رو لرزونش هايدست
 در و شنيدنمي رو صدام بهنام انگار ولي زدم؛ صداش بارچندين ترس با و کردم وحشت وضعيتش ديدن از. لرزيدمي

 .بود شده غرق شگذشته دنياي
 شده گيج حسابي...حسابي. کرد پرت پذيرايي سالن يگوشه و کشيد دستم از رو بازيماسباب! نزديکم اومد...اومد -

 ...کرد نوازشم و کشيد موهام توي رو دستش. بشه قد هم باهام تا زد زانو جلوم. بودم
 و نامرتب حالت سرش دور باند. کشيد رو موهاش و شد مشت موهاش داخل بهنام هايدست حين همين در

 .بود کرده پيدا ايژوليده
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 مثل. کنم جلوگيري موهاش کشيدن از کردم سعي. بردم بيرون قفس از رو هامدست و کشيدم جلو رو خودم ترس با
 :گفتممي بهنام به ملتمسانه و کردممي گريه بهار ابر
 !نگو ديگه! کردم غلط! کن بس بهنام -

 .مياورد زبون به رو شگزنده خاطراتِ وارهذيون همچنان و نبود بدهکار من هايالتماس به بهنام گوش ولي
 تا که زدمي زشتي حرفاي. رفتمي مصدقه قربون و کشيدمي دست بدنم روي. درآورد تنم از رو شرتمتي زور به -
 که کردممي التماسش زدم،مي زار کردم،مي گريه. کردمي توهين مدام شخصيتم به و بودم نشنيده عمرم تو حال به

 .کردمي مسم**ل و يدَم*وس*بمي حاشي،*ف با مدام. دادنمي امون زيبا ولي کنه؛ ولم
 :کردممي التماس مداوم و ريختممي اشک بهنام پايهم. کرد بيشتر رو وحشتم هقش هق صداي

 !بهنام بسه -
 قفس، يميله با سرش برخورد صداي! آورد عقب به محکم ناگهان و داد فاصله قفس از برد، جلو رو سرش بهنام
 زخم ضربات، اين اثر بر نکنه که کردم وحشت. کرد تکرار رو کار اين بار چند. کرد حبس ينه*س در رو نفسم
 توجهي هامحرف به بهنام ولي نزنه؛ آسيب خودش به خواستممي ازش و کردممي گريه. کنه خونريزي دوباره سرش
 .نداشت
 بين دستم، هاياستخوون و کردمي برخورد دستم کفِ به سرش پشت. گرفتم ميله و سرش مابين رو دستم عاقبت

 .شدمي شکنجه ميله و بهنام يجمجمه
 ...کرد مجبورم...کرد مجبورم و زد کتکم. کرد تحقيرم ممکن شکل بدترين به زيبا...شب اون-

 .کرد گريه دردناک و سوز پر و کرد قطع رو حرفش
. بود آورعذاب هم، کردهمي تحمل ساله ده يپسربچه يه که زجري تصور حتي. گرفت آتيش هاشحرف از قلبم

 دست. کشوندم قفس هايميله طرف بيشتر رو خودم. نداشتم رو خودش به بهنام رسوندن آسيب ديدن تحمل
 تکيه راستم دست کف به رو سرش کردم مجبورش. کشيدم خودم طرف به و کردم حلقه بهنام گردن دور رو مديگه

 .نبره جلو ديگه و بده
 :گفتم وارزمزمه و ماليمت با گوشش کنار و برده جلو رو سرم. لرزيدمي و کردمي گريه مظلوميت با همچنان بهنام

 .مواظبتم خودم. کنه اذيتت ديگه ذارمنمي پيشِتَم، من! بهنام باش آروم! هيش -
 اسير که اوني. ندارن معنايي هيچ هامحرف دونستممي هم خودم. گفتممي گريه و هقهق با رو هاحرف اين تمام
 .بکشه زجر سليطه اون دستبه بود شده حاضر داوطلبانه من، نجات خاطر به بهنام و بودم من بود
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 با و شدم مضطرب. شد متمايل چپش يشونه سمت به سرش و شد قطع بهنام هايگريه صداي دقيقه، چند از بعد
 و برده خوابش کردم فکر. کرد آسوده حدودي تا رو خيالم بهنام، هاينفس ضعيف آواي. زدم صداش استرس

 :پيچيد هامگوش در غمگينش، صداي و نشست دستم روي مُچِش که بردارم هاششونه دور از رو دستم خواستممي
 و کنهمي تکرار رو قبل کار همون دوباره و مياد بگم، مجيد يا مادرم به چيزي اگه که کرد تهديدم کلي زيبا -

 تو افتادم و کردم تَب هفته يه اومد، سرم به شب اون که باليي با.بود اومده بند زبونم و بودم کرده وحشت! کُشَتَممي
 .خوابرخت
 رو خودش خونسرد کامالً زيبا ولي کرد؛مي طرفداري خواهرش از مجيد و کردمي پيچسوال رو زيبا مدام مادرم

 حتي ذاشتنمي و بود مشکوک بهش ولي مادرم. بزنم حرفي نيست قرار من دونستمي انگار. دادمي نشون خبربي
 ترضعيف روز به روز و خوردممي غذا مادرم زور به. بودم شده حرفکم و گيرگوشه. بشه نزديک من متري يه به

 .نداشتم تمرکز مدرسه تو. شدممي
 :گفت و زد صداداري نيشخند

 .شدم تجديد رو درسام از تا دو و شدم قبول دوازده و يازده با رو هامدرس تمام دبستان، چهارم کالس -
 :داد ادامه و کشيد وارنوازش بود، شده حلقه ششونه دور که دستم روي رو هاشانگشت

 که پرسيدمي ازم و بود مواظبم مدام مادرم. رفتنمي کنار هامچشم جلو از هم لحظه يه شب، اون هايصحنه -
 تا زد کتکم دوبار يکي حتي کرد،مي گريه کرد،مي التماسم پرسيد؛مي ازم مختلف حاالت به! چيه تغيير اين دليل
 بخواد زيبا مبادا که بودم کرده وحشت بودم، بچه. بکشم نفس تونستمنمي زيبا ترس از من ولي کنم؛ باز دهان بلکه

 .بياره مادرم و سرخودم به باليي
 :گفت لرزون صدايي با و شد چنگ مچم دور هاشانگشت

 ...ولي بود؛ شده فراهم برام کمي آرامش مادرم، هايمراقبت با -
 :گفت هقهق با و داد فرو رو بغضش

 ...و کرد تصادف مادرم -
 باليي. باشه کشيده زجر قدراين کودکي، دوران در بهنام شدنمي باورم. گرفتم آتيش درون از صداش، شدن قطع با

 .مادرش دادن دست از اون، از بعد و آورد سرش زيبا که
 اکراه و منت کلي با مجيد و نشد عقلش شيرين پسرِ از نگهداري به حاضر اقوامم از کسهيچ مادرم، مرگ از بعد -

 .کرد قبول رو سرپرستيم
 :گفت بارحسرت و دورگه صدايي با و گذاشت دستم روي رو سردش پيشوني و کرد خم رو سرش

 .بميرم خودم درد به تا کردمي بيرونم خونه از کاش اي ولي -
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 .گزيدم لب غم شدت از. کرد خيس رو دستم هاشاشک
 حيوون مثل زيبا و نبود خونه معموالً مجيد. کرد اجرا رو شومش ينقشه مادرم، چهلم مراسم فرداي از درست زيبا -

 توسط ديدن آزار از من و بده زجرم عمر آخر تا بايد و شمبَرده گفتمي. کردمي مشکنجه. کردمي برخورد باهام
 !ببرم لذت اربابم
 :داد ادامه مکث ثانيه چند از بعد و کشيد منقطعي نفس

 زيبا بيماري از مجيد که فهميدم بعدها و نداشت ارزشي هيچ مجيد براي وضعم. رفتمنمي هم مدرسه حتي ديگه -
 !گذاشته خواهرش اختيار در آشغال، تيکه يه مثل رو نوابي من و داشته خبر

 زيبا برزخي يقيافه به زدهوحشت و کرديم بلند رو سرمون هم با دو هر بهنام و من و شد باز اتاق در لحظه همون
 .شديم خيره
*** 
 حسام
 برام فقط مُسَکِّن، هايقرص اين! لعنتي. کردم نگاه برم و دور به ابهام با. بپره سرم از گيجي تا دادم تکون رو سرم
 رو داروها اين بيمارم، قلب گاهبي و گاه دردهاي خاطر به بودم، مجبور طرفي از. داره همراه به کرختي و حاليبي

 .کنم مصرف
 باالي و زدم گِرِه درهم رو هامدست هايانگشت. شدم بلند تخت روي از و زدم کنار بدنم روي از رو سبزرنگ پتوي
 .گفتم آخ م،شده تنبل و خشک عضالت تِق تِق صداي شدن بلند براثر و کشيدم سرم

 شد دوخته پست ياداره کِرِميِ پاکت به مستقيم چشمم. کردم نگاه پذيرايي کوچيک سالن به و شدم خارج اتاق از
 پارسا اتاق باز در طرف به واراتوماتيک سرم و شدم اضطراب دچار ناخودآگاه. بود شده رها نفرهتک مبل روي که

 ترنزديک مقصد به که قدمي هر. افتادم راه اتاقش طرف به سنگين، هاييگام با و دادم قورت رو دهانم آب. چرخيد
 پارسا، رنگمسي تاپلپ. ايستادم در چارچوب در. شدمي ترواضح رسيد،مي گوش به که ضعيفي صداي شدم،مي

 صندلي روي پارسا. بودم گرفته براش هديه عنوان به سالگيش، هفده که بود شمطالعه کوچک ميز روي
 يصفحه از چيزي. بود تاپلپ يصفحه قفلِ مبهوتش و عسلي هايچشم و بود نشسته ميز رويروبه دارش،چرخ
 روي ششده مشت هايدست و پارسا يپريدهرنگ رخنيم بود، ديدم ميدان در که چيزي تنها و ديدمنمي تاپلپ
 .بود ميز

. بود زن يه و مرد يه صداي تلفيق. کشيد شکنجه به رو وجودم رسيد،مي گوش به تاپلپ نمايشگر از که صداهايي
 !بود ناصر صداي منحوس، صداي اون. شد تبديل يقين به شکّم مرد، شيطاني يخنده با
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 ولي! بود؟ ناصر سر زير شهمه يعني! خورهمي آب کجا از کثيف بازي اين دونستمنمي. نداشتم واکنشي هيچ قدرت
 فقط و فقط و دونمنمي ازش چيزي امروز، به تا حتي که حقيقتي. داشت حقيقت کتمان در سعي هميشه که ناصر

 .کنه برخورد باهام احمق يه مثل ناصر گذاشتم و کردم سکوت حال به تا پارسا خاطربه
 :رسيد گوش به زني صداي

 ناصر؟ داشت نسبتي چه تو با ليال -
 :گفت ايخمارگونه و کشيده لحن با و خنديد مستانه دوباره ناصر

 !بود زنم -
 :گفت خبيثانه و طنازي با زن
 !بود؟ هم تو با بود، حسام با وقتي يعني -

 خــ بهم ليال که زنم،مي گول رو خودم هاستمدت. ندارم رو يکي اين طاقت ديگه! نه! خدايا. افتاد تپش به قلبم
 ...حاال ولي بوده؛ وفادار بهم زندگيمون، زمان و نکرده ـيانـت

 :گفت پاسخ در غليظي، «نُچ» با ناصر
 !ايمصيغه زن بود، زنم قبلش...قبلش -

 :داد ادامه غرور با و خنديد منقطع
 !حسام به انداختمش منم...منم! داره نگه رو حروم ينطفه اون خواستمي! بود شده شاخ برام -
 از قبل تونستنمي ليال! دروغه! نه! نه! نه. افتادم زانو به کَف، ايقهوه هايپارکت روي و شدم خُرد درون از

 در نحس شب اون يخاطره مدام. نداشت رو موضوع درک ياراي مُشوشم، ذهن. باشه بوده ناصر با ازدواجمون
 خودم به احمق يه مثل ناصره، پسر پارسا فهميدم وقتي. آوردمي هجوم خاطرم به ناواضح و محو طوربه روستا،
 گردن منِ جاي به آب، چشمه کنار شده نفرين شب اون تو و نداشته ناصر با صنمي هيچ ليال که، دادم دلداري

 شدنم نابود تا چيزي رفت،مي کنار ابهام هايپرده داشت که حاال ولي کرده؛ درازي دست ليال به ناصر شکسته،
 .بود نمونده باقي
 .کوبيدمي سرم توي پتک مثل رو حقيقت و کردمي بيان رو گذشته هوشيارنيمه و منقطع ناصر

 !من مال کشيدنش عذاب ديدن و تو مال ليال گفت...کنم بدبخت رو ليال گفت. کنم خام رو ليال گفت...عماد -
 :گرفت خود به حسرت سوي و سمت صداش

 !عاشق! شدم عاشقش من...ولي -
 !گريخت وجودم از روح و کشيد پر تنم از جان رفت، هامريه از نفسم
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 و باال وارتيک و عصبي ديدم،مي رخشنيم از که راستش چشم پلک. زدمي کبودي به حاال پارسا، رنگبي صورت
 عرق خيس ش،سينه تا گردن زير قسمت در و چسبيده الغرش تن به شرت،تي رنگ قرمز يپارچه. پريدمي پايين

 .کشيدمي يغما به رو جونم هاش،زدن نفسنفس صداي و لرزيدمي فَکِش. بود
 :رسيد گوش به زن يپرعشوه و منفور صداي دوباره

 ناصر؟ کيه پارسا -
 هم ناصر، دارکش و منقطع پاسخ شنيدن با. داشت رو مرگ ناقوس حکم برام زن، خفيف جيغ صداي بعد، ايلحظه

 .لرزيديم شديد خود به پارسا، هم و من
 !منه...يزادهحروم پسرِ....پارسا...پارسا -

. داشت وجود بدنم در تواني نه و شنيدممي صدايي نه ديگه. شدم ناشنوا لحظه چند براي و کشيد سوت هامگوش
 له پاهاش زير رحمي،بي با رو قلبم هايماهيچه که، بود عميقي درک م،زنده هنوز دادمي نشون که چيزي تنها
 .کردمي

 شوک يه دچار! بشم وضعيتي چنين دچار بايد االن ناصره، نامشروع پسر پارسا دونستممي که مني چرا دونمنمي
 .بود کرده معلق مرگ، و زندگي بين رو وجودم که عميق،

 .شدن حقيقت ديدن به وادار عاقبت م،شده کور هايچشم که خاطر اين به شايد
 .بدبختيه اين اولِ رديف مقصر که فهميدم حاال و گناههبي کردممي فکر که زني خاطر به شايد
 به رو زندگيم تمام نبودم، که زماني خيالي،خوش با من و داد بازيم هاسال اين تمام که ناصري خاطر به شايد

 .سپردممي دستش
 .خورد ضربه نابرابر بازي اين از من، از بيش که پارسايي. پارسا خاطر به شايد و
 يشده الش و آشِ جسد به نگاهم. اومدم خودم به و افتاد رعشه به بدنم ديوار، با جسمي محکم برخورد صداي با

 ديوار، روي گچ که بود حدي به ضربه شدت. بود شده کوبيده اتاق سمت اون ديوار به که افتاد، زمين روي تاپلپ
 .بود رفته فرو داخل به سانتنيم تا
 قفسه توي هايکتاب تمام و «نه» کشيدمي فرياد هاديوانه مثل پارسا. کردم نگاه پارسا به و بلند رو سرم وحشت با

 .کردمي پرت اطراف به رو، هاشکتاب
 به بود، شده فارغ شده، پراکنده هايکتاب از که پارسا. شدم بلند پا روي سختي به و کردم جمع رو منداشته توان

 بازوش به. رفتم طرفش به زدهوحشت. کرد پرتاب اطراف به رو تخت روي پتوي و بالش و رفت خوابش تخت طرف
 .زدم صداش التماس با و انداختم چنگ
 :کشيد فرياد و رفت عقب به قدم چند سراسيمه. زد پس شدت با رو دستم و چرخيد طرفم به فوراً پارسا
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 !نزن دست من به! نزن دست من به -
 و آوردم باال تسليم نشونه به رو لرزونم هايدست. کردممي نگاه پارسا يآشفته وضع به مضطرب و ريختممي اشک

 :گفتم ملتمسانه و رفته تحليل صدايي با
 !باش آروم فقط. بگي تو چي هر! باشه! باشه -

 هايچشم. شد کوبيده ديوار به کمرش. کرد دوري برم، طرفش به خواستممي که مني از و رفت عقب به باز پارسا
 :کرد زمزمه زاري با و نشست رطوبت به رنگشخوش

 !حرومَم من! نجسم من! ناپاکم من! نزن دست من به -
 :زد نعره و رفت باال صداش دفعه يه
 !امزادهحروم من فهمي؟مي -

 واکنش براي فرصتي کهاين از قبل و رفت پنجره طرف به. گريه با تواَم هايزدن قهقهه به کرد شروع ناگهان
 !کوبيد پنجره يشيشه به محکم رو مشتش باشم، داشته

 :زدم فرياد نگراني و ترس با
 !پارسا -

 در رو ثابتش غير و خوني دست. برداشتم خيز پارسا طرف به. لرزوند رو اتاق ديوارهاي شيشه، شکستن جيغ صداي
 دستش از رو شيشه هايخرده و ببرمش اتاق حموم داخل به تا بياد، راه تا کنم مجبورش کردم سعي و گرفتم دست
 و کشيد بيرون سُستم هايدست داخل از محکم رو دستش عوض، در و نخورد تکون ايذره پارسا ولي کنم؛ خارج

 :گفت سردي به
 !آقا نزنيد دست من به -
 !آقا؟! کرد؟ خطابم چي. شدم فلج آني طور به

 به کهاين از قبل. رسيد ممکن حد تريندرشت به مرطوبم، هايچشم و کردم حس هامرگ در رو خون شدن منجمد
 .شنيدم رو خونه در شدن کوبيده همبه صداي ثانيه، از کسري در و شد خارج اتاق از دو با پارسا بيام، خودم

 حيرت با! بار سه بار، دو بار، يه کشيدم؛ پايين طرف به رو دستگيره. رفتم خونه در طرف به دستپاچه و خوردم تکوني
 کنار جاکليدي طرف به تشويش با! بود کرده قفل رو در پارسا! شدنمي باورم. کردم نگاه در طاليي يدستگيره به

 !رو شهمه! بود برداشته رو هاکليد يهمه. دويدم آيفون
 صدا به با. گرفتم رو پارسا يشماره و برداشتم اپن روي از رو تلفن سيار گوشي و رفتم تلفن سمت به دوان دوان

. کوبيدم اپن سنگ روي رو مشتم! بود نبرده رو گوشيش! لعنتي! گزيدم لب ،«هاقلب سلطان» ملودي دراومدن
 .برهمي خودش با رو گوشيش شرايطي، چنين در کردم،مي فکر که بودم احمق قدرچه
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 و خرت ميون رو، بود گير يکم که زاپاس کليد يه دونستممي. ريختم همبه رو اتاق کل وسايل و دويدم اتاقم طرف
 !من به لعنت. بود درآورده بازيبچه لعنتي يحافظه اين حاال، ولي بودمش؛ ديده چشم به بارها. داشتم هامپِرت

 رو هامدست. کردم برانداز دور يه رو ريخته همبه اتاق و چرخيدم خودم دور و زدم چنگ جوگندميم موهاي داخل
 :کردممي تکرار کالفه و مداوم و دادممي فشار هامشقيقه روي

 !کن فکر! کن فکر -
. کردم باز رو درش و برداشتم خيز اتاق ديواري کمد سمت به. شد باز ناگهاني هامچشم کليد، مکان يادآوري با

 کمد داخل از رو سنگين يجعبه سختي به. افتاد کمد ته مقوايي يجعبه به چشمم و زدم کنار رو لباس هايرگال
 منقبض بدنم تمام دفعهيک ليال، عکس قاب لمس با و رفتم جعبه داخل به دستم.گذاشتم زمين روي و آوردم بيرون

. نشست لبم روي پوزخندي. گرفتم صورتم جلوي و آوردم بيرون جعبه از لرزونم دست با رو عکس قاب. شد
 حماقتم جز چيزي خوشحالش، و ميشي هايچشم و ليال لب روي لبخند عکس، قاب شيشه روي من اشک هايلکه
 شکستن صداي به توجه بدون! کوبيدم ديوار به رو عکس قاب شدت با و بردم باال رو دستم. کشيدنمي رخ به رو

 برداشتَمِش خوشحالي با و افتاد رنگ اينقره کليد به چشمم عاقبت. آوردممي بيرون رو جعبه محتويات عکس، قاب
 ولي بچرخونمش؛ کردم سعي و بردم فرو قفل داخل رو کليد سختي به. لرزيدمي هامدست. شدم خارج اتاق از فوراً و

 .کردمي بدقلقي و داشت گير سابق مثل
 نابرابر، جدالِ دقيقه ده از بعد باالخره. بچرخونم قفل داخل رو کليد کردممي سعي زمان، و زمين به دادن دشنام با

 از رو پارسا مشکي گوشي و کردم گردعقب آخر، لحظه چرا دونمنمي ولي برداشتم؛ جلو به قدمي.شد باز در قفل
 به خونه از شده، آزاد قفس از که ايپرنده مثل. انداختم کُنَمگرم شلوار جيب داخل و برداشتم تلويزيون ميز روي

 ورودي فلزي در. رفتم پايين ساختمان هايپله از سراسيمه و هراسون خونه، هايلباس همون با و پريدم بيرون
 نماي گرانيتي ديوار به رو دستم. تپيدمي تندي به قلبم و زدممي نفسنفس. شدم کوچه وارد و کردم باز رو ساختمان

 مسينه يقفسه سوزجان درد خيرِ از تونستم که ثانيه چند از بعد. نشم زمين پخش تا دادم، تکيه ساختمان بيروني
 شنبه پنج غروب. زدنمي پر پشه اصطالحاً و بود ايديگه زمان هر از ترخلوت. کردم نگاه کوچه طرف دو به بگذرم،

 کار ذهنم. بدم تسکين رو قلبم درد ماساژ با کردممي سعي و بود مسينه روي دستم. نبود انتظار از دور خلوتي، اين و
 فرصت که بود گيرنفس قدراين مسينه يقفسه در پيچيده درد باشه؟ رفته کجا تونهمي پارسا دونستمنمي و کردنمي
 يشمي ديوار بر تکيه آروم آروم بودم، انداخته چنگ مسينه به که همچنان. دادنمي بهم رو کردني فکر گونههيچ

 صداي. گذاشتم زانوهام روي رو پيشونيم و بستم درد با رو هامچشم. اومدم فرود زمين روي و خوردم سُر ساختمان،
 سر احتماالً نبود؛ سخت دليلش زدن حدس. رسيدمي گوش به دوري چندان نه يفاصله از گربه، چند بين جنگ

 .بودن افتاده هم جون به گوشت، ايتکه
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 مثل. نجنگيد زندگيش خاطر به حتي بزدالنه، که کسي. بودم کمتر هم گربه يه از من. نشست لبم روي پوزخندي
 .کنه تيز دندون شآشيونه براي هار سگ گذاشت و کرد فرو برف در رو سرش کبک، يه

 در ليال کهاين به فکر از حتي. شنيدم که بودم حقيقتي شوک در هم هنوز. خورد گره هم در زانوهام دور هامدست
 با. شدمي نفرت آتش غرق وجودم تمام کرده،مي ـيانـت خــ من به و بوده ناصر با زندگيمون، هايسال تمام

 و گزيدم لب. افتاد دوران به سرم شد، سقط و گرفت شکل ليال وجود در پيش، سال چندين که جنيني يادآوري
 ...هم بچه اون يعني کرد؛ باريدن به شروع سرد زمين روي هاماشک

 .کنم باور خواستمنمي خواستم،نمي. زدم چنگ موهام در دست با و برداشتم زانوهام روي از رو پيشونيم
. دوختم چشم کوچه سر فلزي دانيزباله به و چرخوندم رو سرم ناخودآگاه. شد قطع هاگربه يوحشيانه جدال صداي

 .بود گرفته دندون به رو رنگيتيره گوشت و گرفتمي فاصله رزم محل از لنگان لنگان رنگ،مشکي يگربه
 در مشکي يگربه. لرزوند رو ضعيفم تن و وزيد شديدي نسبتاً باد. شد مشت دستم و فشردم هم روي رو هامدندون
 قيمت به شده حتي بشه، رفتار باهام احمق يه مثل ذاشتمنمي ديگه! ذاشتمنمي ديگه. شد گُم گوشه انتهاي تاريکي
 !پارسا کردن مجبور

 خارج رو گوشي و بردم جيبم طرف به رو دستم. شدم خارج فکر از ،«هاقلب سلطان» کالمبي موسيقي پخش با
 !معصوم؟ مامان. پريد باال تعجب از ابروهام و کردم نگاه نمايشگر کالر آيدي به. کردم

 :گفتم رفتهتحليل صداي با و کردم برقرار رو تماس ابهام با
 بله؟ -

 :رسيد گوش به خط طرف اون از نوازشگري و مليح صداي
 !پارساجان سالم -

 :گفتم زن حرف به توجهبي و شد بيشتر ذهنم مجهوالت
 شما؟ -

 :پرسيد نهايتاً و کرد سکوت لحظه چند مذکور زن
 گرفتم؟ تماس پارسا گوشي با من ببخشيد -

! معصوم مامان. دراومد صدا به ذهنم ناقوس دفعهيک داشت؟ رابطه کسي با پارسا يعني. خورد پيچ هم در ابروهام
 کرد؟مي خطابش «مامان» پارسا که بودن شده صميمي هم با حد اين تا يعني! من خداي! معصومه

 :کردم زمزمه زدهبهت و شد شُل دستم داخل گوشي حيرت با
 !معصومه؟ -

*** 
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 ناصر
! احمق يزنيکه. کردم رد گوشي، لمسي صفحه روي انگشتم حرکت با رو، افسون تماس و کردم ايقروچه دندون

. نشست لبم روي پوزخندي! کنه؟ ازدواج باهاش ميشه راضي اميرحسين درخشانش، يسابقه اون با کردهمي فکر
 انجام خواستمي دلش غلطي هر زندگيش، تو عماد. بود شيطان يپرورده دست عماد، پدرش مثل هم اميرحسين

 تماس باهام افسون وقتي! گرفت دست به کنم چه کنم چه يکاسه و کرد توبه مثال افتاد، پيسي به که زماني و داد
 هم پدرش از اميرحسين گويا! بشم خر دوباره و بياد رحم به دلم بلکه تا گفت برام رو آشغاليشون ينقشه کل گرفت،
 رو افسون تا بود، کرده ريزيبرنامه جوري سال،يک طي و بود آورده شهر به رو، روستا در بدنام زن يه. بود ماهرتر

 نويسدست يبرگه تا چهار خام حسام، و پارسا مسلماً چون کنه؛ جمع مدرک من از بتونه و بده قرار من راه سر
 به و گذشته پل روي از اميرحسين خر که هم حاال. بود نياز گذشته اثبات براي تريمحکم مدرک و شدننمي عماد

 . بود زده پس آشغال يه مثل رو افسون بود، رسيده هدفش
 حاال طرفه؟ کي با بود کرده فکر! لعنتي افسون. شدم مطبم در اتاقم وارد سنگين هاييگام با و شد مشت هامدست

 !احمق. بشه نزديک بهم داشت سعي و کردمي موس موس برام دوباره بود، گذاشته کنارش اميرحسين که
 رو نفسم و زدم چنگي روشنم موهاي به. نشستم ميز پشت دارمچرخ صندلي روي خشم با و کشيدم ايکالفه نفس

 بالکل اميرحسين! نه يا شده فرستاده الهه و پارسا براي مزخرف، کليپ اون االن تا دونستمنمي. دادم بيرون صدا پر
 چه فهميدمي الهه اگه. برم خونه به نداشتم جرئت حتي استرس، و ترس از. بود خاموش خطش و بود شده ناپديد
 حرص براش سال همه اين که عَموم، يشدهنفرين اموال و مال. کردمي جهنم برام رو زندگي يقيناً کردم، غلطي

 و الهه جلوي بود، مهم حيثيتم فقط. نداشت ارزشي ترينکوچک برام حاال گذشتم، کسهمه و چيزهمه از و زدم
 و تنبيه شدت به ناشايستش، عمل خاطر به رو يسنا پيش، وقت چند که مني. نشست لبم روي پوزخندي! دخترهام
 کنم؟ پدري ادعاي و وايسم روشروبه خواستممي رويي چه با حاال کردم، مواخذه
 ولي نبود؛ من تني دختر که يلدايي! يلدا! واي! واي! واي. بستم درد با رو هامچشم. شد مشت موهام داخل هامدست
 «بابا» عشقِ به که يلدايي. کردم بزرگش خودم دختر مثل بچگي از که يلدايي. دارم دوستش يسنا از بيشتر حتي

 ...بفهمه رو حقيقت اگر. رفتممي خونه به گفتنش،
 ولي بدم؛ رو زندگيم و دارايي تمام حاضرم! پارسا! من خداي. فشردم هم روي رو خشکم هايلب. لرزيدمي فَکَّم
 .نبره حقيقت از بويي پارسا

 گير گَلوم در وسيعي بغض. سوختممي و بودم گرفته گُر درون از. گذاشتم اداري ميز سرد يشيشه روي رو پيشونيم
 دل در. گذاشتم سرم طرف دو ميز روي و کردم خارج موهام از رو لرزونم هايدست. بود بسته رو نفسم راه و کرده

 .ناليدم هامدت از پس رو خدا نام



 

 

341 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 براش لعنتي منِ و حسامه پسر کنه فکر همچنان پارسا. نباشه خيال و وهم جز چيزي فاجعه، اين کردممي دعا مدام
 و مهربي رفتار به و خونه برم کوفته، و خسته شب و کنم ويزيت رو مريضام جااين شب تا! باشم داشته رو عَمو حکم

 که افسوني نه و کنه، برمال رو اسرار بخواد که باشه داشته وجود اميرحسيني نه ديگه. کنم اکتفا الهه، يوظيفه سر از
 .بندازه زندگيم به آتش اميرحسين، به رسيدن براي بخواد
 روپوش و بود عرق خيس بدنم. بود کرده نامنظم رو قلبم تپيدن اضطراب، و ترس. بود شده منقطع و کوتاه هامنفس
 .بود چسبيده کامالً ايمسرمه پيراهن به پزشکي، سفيد
 .شدم خيره آتش، غرق عسلي گوي دو به و گرفتم باال رو سرم زدهوحشت. شد باز مهيبي صداي با در دفعهيک

 شده متمايل کبودي به سرخي شدت از رخسارش، رنگ.کردمي جلوه پريشون و آشفته روشنش، خرمايي موهاي
 شرتتي بود؛ خونگي داشت، تن به که هاييلباس. زدمي موج هاشچشم خوني هايرگه مابين عجيبي نفرت. بود

 و باال مدام شده، رها فنر مثل گلوش سيبک. داشت سفيد خط يه طرفش دو که مشکي گرمکن شلوار يه و قرمز
 .رفتمي پايبن
 !«رسيده وقتش» زدمي نهيب درپيپي درون از ندايي. بود شده فلج نيمه بدنم. لرزيدم خود به بيد مثل
 .بود کرده علم قد روم پيش داستان، اين اول رده شاکي حاال دادن، فريب و کاري پنهان سال چند و بيست از بعد

 پارسا به سست هاييگام با و اومدم کنار ميز پشت محيط از. افتادم سرفه به نهايتاً و کشيدم منقطعي و نيمه نفس
. نداشتم رو پارسا به شدن نزديک توان اين از بيش. شد ميخ زمين روي پاهام دومتريش، فاصله در. شدم نزديک

 !سال25 درازاي به ايفاصله باشه؛ بينمون ايفاصله بايد هميشه که، بوديم آهنربا همنام دوقطب انگار
 عسليش، هايچشم درون لرزون يشيشه ديدن. کرد خاکستر به تبديل رو قلبم ش،شده مشت هايدست لرزش
 .کردمي تشويق ـناه گـ عليه شورش به رو، اکشيده صليب به وجدان

 :داد لب عجز با و داد فاصله هم از رو خشکش و رنگبي هايلب
 چرا؟ -

 ارث به از جلوگيري و ليال کردن رسوا براي عماد با قرارم خاطربه! چرا؟ واقعاً چرا؟. بستم شرمساري با رو هامچشم
 براي ليال، حق در نامردي يا ليال؟ آوردن دست به براي عطشم و سرکش نفس براي يا پدريش؟ اموال و مال بردن

 داليل هااين حسام؟ نام به ابلهي به زدن خنجر پشت از شايد يا الهه؟ دخترش با ازدواج و عموم ثروت به دستيابي
 !پارسا؟ ي«چرا» براي بود، موجهي
 فشار. کردم باز چشم شگفتي با و رفت نفسم ناگهان. شنيدم کف سفيد هايسنگ روي رو، هاشقدم صداي

 به هاشچشم و فشردمي هم روي رو هاشدندون. شدمي بيشتر لحظه هر م،خرخره روي هاشانگشت انقباضي
 .بود رسيده ممکن حالت تريندرشت
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 مثل وضعيتش. کردمي نگاه رهايي براي تقالهام به خشم، و انزجار با باال از و بود بلندتر من از گردن و سر يه
 تمام کشيد، که فريادي با. داره رو کردنش خفه قصد هاش،چنگال با و گرفته چنگ در رو شکارش که بود عقابي

 :دراومد لرزه به اتاق ديوارهاي
 !کثافتيد دوتون هر! متنفرم دوتون هر از -

 ادامه تريپايين ولوم در افسوس، و بغض با. شد جاري هاشگونه روي غم، قطرات و شکست هاشچشم يشيشه
 :داد
 !دادم زجر رو بيچاره مرد اون قدرچه احمق، من -
 :گرفت اوج صداش و شد خيره مترسيده هايچشم به
 !لعنتيت يمعشوقه اون و تو خاطربه فقط -

 خسخس اکسيژن کمبود از که حين همون در! لعنتي؟ يمعشوقه. نکرد خطاب «مادر» رو ليال. گرفت آتيش وجودم
 تو گذاشت؟ روت لقبي چه پسرتشاه شنويمي ليال؟ شنويمي. نشست لبم روي غليظي پوزخند کردم،مي

. کردي دريغ ازم رو خودت سال، چند و بيست اين که بودي احمق قدرچه! من فقط مني؛ لعنتي يمعشوقه
 اين عاقبت کودن؟ حسام اون به رو وفاداريت شايد يا رو؟ ناپاکت بدن بودن پاک بدي؟ نشون رو چي خواستيمي
 تونستيمي کهحالي در دادي، عذاب رو خودت فقط! مرگ! مرگه گرگ يتوبه! رفته؟ يادت شد؟ چي ثمربي يتوبه

 !پسرت حتي نميندازه؛ هم تف قبرت روي حتي کسي ديگه حاال! نخواستي و تونستيمي. ببري لذت زندگي از
 خشمگين يچهره. ترغليظ لبم روي پوزخند نسبت، همون به و شد بيشتر گردنم روي پارسا، هايانگشت فشار

 رنگي هايچشم و بود بور حدودي تا حسام پدر من، خوب شانس از. کردمي تداعي ذهنم در رو جوان ناصر پارسا،
 فکر قبل، ساعت چند تا يقيناً پارسا. نباشه حسام پسر ممکنه پارسا که نکرد شک کسهيچ خاطر، همين به و داشت

 ...حاال ولي حسامه؛ پدر شبيه کردمي
 عقب به سريع و کردم جدا گردنم دور از رو هاشانگشت سختي به و شد چنگ دستش روي دارمرعشه هايدست
 که گردنم پوست به. افتاد اتاق در چارچوب در درست زمين، روي پشت از محکم و خورد پيچ پارسا پاي. دادم هلش

 اوج. برداشتم جلو گامي. زدم نيشخند. کردممي خسخس همچنان. کشيدم دستي کرد،مي گز گز درد از
 موعد از زودتر امروز فضولم، منشي که آوردم شانس. نيست مضحک صحنه اين شاهد کسي که بود شانسيخوش
 قرار قديمي واحد تک يه تو من مطب که،اين ترشانس خوش و بود کرده لغو رو بيمارانم ويزيت جلسات تمام و رفته

 شده؟ مطب وارد طورچه پارسا که بود سوال جاي برام فقط. داشت
 دوطرف به. شد خيزنيم شتاب با پارسا. شدم ظاهر سرش باالي معلق، اجل مثل بياد، خودش به پارسا کهاين از قبل
 پيش زمين دوسانتي فاصله تا پارسا سر. دادم هلش عقب طرف به دوباره و انداختم چنگ شرتشتي قرمز ييقه
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 هايدندون بين از داشتم، دست در رو شيقه همچنان که حالي در و کردم ريز رو هامچشم. موند باقي ايستا و رفت
 :غريدم مشده کليد

 !خبره؟ چه کردي فکر -
 :خنديدم عصبي و ساييدم هم روي رو هامدندون

 زني؟مي مفت زر و کنيمي سپر سينه من جلوي -
 :گزنده و رحمانهبي لحنم و شد منقبض صورتم عضالت

 غيرواقعي، و صوري يصيغه يه با که کسي پسر! نبود مادرت شوهر وقتهيچ که کسي پسر! مني پسر تو! آره -
 !کرد تصاحب رو احمقت مادر
 و کرد وارد ضربه مسينه به سر با و جهيد جاش از خرگوش مثل. پريدمي بيشتر لحظه به لحظه پارسا، صورت رنگ
 :کشيد نعره

 !کثافت آشغال -
 عقب به قدم چند تلوتلوخوران و شد رها دستم از پارسا ييقه.کردم حس مسينه يقفسه يناحيه در عميقي درد

 .رفتم
 :غريد عصبي ش،شده کليد هايدندون بين زد،ازمي نفسنفس خشم با که حالي در و بود شده بلند زمين روي از
 !جهنم به بريد تون هردو -

 !نفرته بود، مشخص هاشحرف از که چيزي تنها! نفرت! نفرت! نفرت
 آه. کردم نگاه پارسا خالي جاي به زده، وق هاييچشم با. شد کوبيده چارچوب به محکم مطب، ايقهوه و ورودي در

 از. دويدم دنبالش هراسون! کردم کارچه تنم پاره با خودم، پسر با من کردم؟ کارچه من! لعنتي. کشيدم سوزيجان
. دويدم کوچه داخل به صدازنان، و کردم باز رو مطب در. شدم ويزيت براي انتظار محيط وارد و شدم خارج اتاقم
 ولي زدم؛ صداش و دويدم دنبالش به. شدمي دورتر و دور کوبنده، و محکم هايقدم با کوچه، وسط از دقيقاً پارسا
 رو جلوش اصلي، خيابون به پارسا ورود از قبل زودتر، چه هر بايد و داشت اندکي طول کوچه. نکرد اعتنايي پارسا

 .ميره دستم از هميشه براي پارسا ندم، انجام رو کار اين االن اگه که کردممي حس. گرفتممي
 به سريع و ايستاد دفعهيک کرد، اصابت شسرشونه با که دستم. رسوندم پارسا به رو خودم و کردم بلندتر رو هامگام

 .زد پس رو دستم شدت به و چرخيد سمتم
. داشتم رو گفتنت «بابا» حسرت هاسال اين تمام که بگم خواستممي! کردم غلط که بگم لحظه همون خواستممي
 .گرفتم زندگيم از که هستي، ايهديه بهترين تو بگم خواستممي
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 سرعت با رنگي، آبي نيسان وانت. بودم پارسا سر پشت به خيره وحشت، با من و موند ناگفته هاحرف اين تمام ولي
 کوچه عرض و بود کم فرصت. شدمي نزديک پارسا و من به لحظه به لحظه و شده بستبن کوچه وارد واريديوانه
 گويا. ميشد کمتر لحظه هر پيکر،غول ماشين يفاصله. کردمي اشغال رو عرضش کامالً ماشين يه کهجوري ناچيز؛
. شد خالصه لحظه يه در چيزهمه. شنيدنمي رو شدمي ترواضح که پرقدرتي موتور صداي و بود شده ناشنوا پارسا،
 تکلمم. نخورد تکون جاش از و کردمي نگاهم نفرت با همچنان پارسا. بود رسيده پارسا دوقدمي به سرعت با نيسان

 سابق شوهر! احمد. ديدم رو نيسان راننده يچهره آخر يلحظه. بگم چيزي تونستمنمي و بودم داده دست از رو
 !يلدا تني پدر! الهه

 تماس باهام ناشناس شماره يه با احمد که زماني. شد تداعي آني طوربه ذهنم در قبل، هفته دو خاطرات ناخودآگاه
 :گفت بيزاري نهايت در رو جمله يه فقط و گرفت

 !فرستممي جهنم ته به رو، عزيزه برات که کي هر و تو -
 !بود موعود روز همون امروز انگار، و
 ايشيشه ويترين با سرش. شد پرت شدت با پارسا. دادم هل کوچه يحاشيه به رو پارسا قدرت تمام با

 خون سرخي و افتاد زمين روي پارسا. شکست بدي صداي با شيشه از قسمتي و کرد برخورد فروشيشيريني
 حجم کنم، پيدا زدنش صدا براي مجالي حتي که،اين از قبل ولي کرد؛ آشوب دچار رو دلم سرش، از جوشيده
 وجود کل در جانکاه دردي و شد قطع نفسم. شدم پرت نيسان کاپوت روي و کرد برخورد بدنم با قدرت، از عظيمي

 آخرين سر، از جاري خون. نشست لبم روي تلخي لبخند. کردم حس مشقيقه يگوشه از رو خون گرمي. پيچيد
 !پسرم و من بين شباهت
 رفته در جا از زانوم. کردمي بيشتر رو سوزشش و زدمي نمک مشقيقه زخم روي باد. کردم حس رو نيسان حرکت

. کردمي درد مسينه يقفسه. خوردمي تکون ساعت پاندول مثل آويزون، صورتبه کاپوت روي راستم پاي و بود
 .شکسته هامدنده از تا دو حداقل بودم مطمئن و بکشم نفس درست تونستمنمي
 فرياد صداي. افتاد کوچه آسفالت کف روي آشغال، تيکه يه مثل من، اختياربي بدن و کرد ترمز نيسان دفعهيک

 :شنيدم رو شيريني فروشنده يزدهوحشت
 !کريمي دکتر -

 مدام وحشت با فروشيشيريني صاحب. شدمي دورتر و دور نيسان، موتور صداي. کنم باز رو هامچشم نداشتم قدرت
 از وجودم بند بند شدم،مي داده که تکوني هر با. دادمي تکان مدام زمين، روي رو مافتاده دمر بدن و زدمي صدام

 .کشيدمي جيغ درد
 بيفته؟ براش اتفاقي بود، خورده سرش به که ايضربه با نکنه. بود پارسا پيش فکرم
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 .نبود ذهنم در چيزي پارسا، وضعيت جز. رسيده زندگيم پايان کردممي احساس
 تمام هام،مهريبي تمام هام،نامردي تمام بابت ازش و ببينمش ديگه بار يه بتونم مرگ، قبل خواستمي دلم

 دير کردم،مي فکر چهاون از زودتر گويا ولي کنم؛ بخشش درخواست کشيدم، آتيش به که لحظاتي تمام و هامناحقي
 !بود شده
 آهسته قلبم، ينقطه ترينمرکزي در عميقي درد و شد ترناواضح فروش،شيريني مرد هايضجه صداي کم کم

 .کشيد ش*غو*آ در رو گناهکارم تن آهسته،
*** 
 مهال
 حس! برنمي اسارت به رو همسرش هاشچشم جلوي که، داشتم رو زني حس. سوختمي زياد يگريه از هامچشم

 شده صدبرابر حاال و زد جَوونه حس اين بهنام، تاريک کودکي از نسبي يافتن اطالع با. بود عجيبي و توجيه غيرقابل
 .بود
 خالي تقريباً فلزي، خواب تخت نبود با قفس. زدم کنار صورتم روي از خشونت با رو هاماشک بلندم، لباس آستين با

 فاصله قفس جلوي هايميله از کرختي با. گرفت ناديده رو قفس يگوشه يمچاله لباس تا دوسه اگر البته بود؛
 کار از و گذشتمي کندي به هاثانيه. نشستم غل*ب به زانو داشتم، ديد اتاق در به که حالتي در قفس کُنجِ و گرفتم
 .کردمي کندتر نظرم در رو زمان گذشت ديوار، روي ساعت افتادن

 غم از وجودم تمام افتادم، ديدم رو بهنام که باريآخرين ياد به وقتي. گذاشتم زانوهام روي رو سرم و کشيدم آهي
 .شد تکرار ذهنم در دوباره لعنتي، يصحنه اون و زدم هق. کشيد زوزه

 هاينفس صداي. شد بسته محکم سرش پشت ايقهوه در. گرفت فاصله درگاه از باري،شرارت نيشخند با زيبا»
 صداي. داشتبرمي قدم ما سمت به صالبت، و غرور با زيبا. شد بيشتر وحشتم و شنيدم رو بهنام نامنظم و پريشون

 با غليظ آرايش به آغشته صورت. کشيدمي صليب به رو اعصابم کف، با بلندش پاشنه هايکفش برخورد تقتق
 آتش يالهه ازش زرشکي، هايکفش و قرمز نمايبدن و کوتاه پيراهن نوشيدنيي، موهاي آتشين، و سرخ رژلب

 !داشت شباهت جهنم جالد به الهه، يه از بيشتر البته بود؛ ساخته
 ببينم؛ رو صورتش تونستمنمي بود، نشسته زمين روي قفس بر تکيه که جايياون از. بود افتاده خسخس به بهنام
 ينقطه به داشت،برمي گام خونسردي و طمأنينه با کهحالي در زيبا. بود رؤيت قابل وضوح به بدنش لرزش ولي

 اين تا بهنام شدنمي باورم. باشه ايديگه جاي تونستنمي بهنام، يترسيده هايچشم از غير که بود، خيره خاصي
 .کنه محافظت خودش از نتونه و باشه داشته وحشت زن اين از حد،
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. ايستاد بهنام وجبي يه در درست و رسيد مقصد به زيبا گذشت، قرن يه اندازه به که ايدقيقه از بعد باالخره
 بهنام سر. کرد نگاه بهنام ينشسته يجثه به باال از زيردستش، به ارباب يه نگاه مثل و گرفت کمر به رو هاشدست
 زير و کرده عرق حسابي بود، درشت و ريز هايزخم از مملو که شبرهنه يباالتنه. لرزيدمي همچنان و بود پايين

 :کرد امر بهنام به خطاب و زد پوزخندي زيبا. زدمي برق اتاق، المپ نور
 !کِوين بگير باال رو سرت -

 !کوين؟ گفت بهنام به چرا کوين؟. پريد باال تعجب از ابروهام
. ناميدمي «چيتا» رو اون و زدنمي صدا خودش اسم به رو شادي هم بهنام. شد زده ذهنم در ايجرقه دفعه يه

 آسيب شادي به ايذره بودم، جااين که مدت اين در بهنام. کردم نگاه زيبا صورت به نفرت با و شد ريز هامچشم
 ... االن ولي بود؛ بهنام از اطاعت خواستارِ خاصش، روحي گرايشات خاطر به شادي و نرسوند
 .زدهمي صداش «کِوين» اسم با گرفته، بردگي به اجبار به رو بهنام که زماني زيبا حتماً! لعنتي

 .لرزيدم خودم به زيبا، فرياد شنيدن با
 !بگير باال رو سرت! احمق؟ گفتم چي نشنيدي -
 يخميده گردن کمکم. بود بهنام ميخ نگاهم فقط. نداشتم رو زيبا يچهره ديدن و کردن بلند سر جرئت ترس، از

 آواي دوباره. سوختم درون از و شنيدم رو زيبا زدن پوزخند صداي. گرفت باال رو سرش و شد صاف بهنام
 :رسيد گوش به شمشمئزکننده

 !وس*بب رو زانوم روي -
 !چي؟. موند باز تعجب از دهانم

. داره قرار بهنام صورت از سانتي چند يفاصله در زانوش، که بزنم حدس تونستممي. ديدم رو زيبا پاي اومدن جلو
 تموم روحي يشکنجه اين که کردم،مي التماس خدا به دل در. فشردم همبه رو هاملب و بستم درد با رو هامچشم
 بهم ترقوي حسي و. کردمي نااميدم مرموز، حسي ولي باشم؛ بهنام تحقير و شکست شاهد خواستنمي دلم. بشه
 .کنه ذليل و خوار من جلوي رو بهنام داره قصد عمداً زيبا که کرد،مي الهام

 .شد باز هامچشم شگفتي با بهنام، محکم ولي آروم صداي شنيدن با
 !نيستم تو يبرده من -

 .ديدم کمرش يتيره روي رو، عرق درشت يقطره غلتيدن
 .بود ترس به آميخته هم باز داشت، که تحکمي تمام با حرفش. سوخت حالش به دلم. گرفت رو گلوم بغض
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 بدنش کنار رو هاشدست. دوختم چشم زيبا، انفجار حال در يچهره به و کردم بلند سر آساييمعجزه جسارت با
 رو بهنام يچهره تونستمنمي کهاين با. کردمي نگاه بهنام صورت به وحشيش، سبز هايچشم با و بود کرده مشت
 .نبود لطف از خالي هم، زيبا خشمگين و رفته درهم صورت ديدن ولي ببينم؛

 و زد پرحرصي و خبيث لبخند. کرد حرکت پايين طرف به زمانهم هم من نگاه و زد زانو بهنام جلوي زيبا دفعهيک
 گويا که زيبا. داد هل عقب به رو زيبا هايسرشونه و اومد جلو بهنام هايدست حيرت، کمال در. برد جلو رو سرش
 :کرد زمزمه سرخش هايلب بين از حيرت با و شد متمايل عقب به کمي زدهبهت نداشت؛ رو حرکتي چنين انتظار

 ! کِوين -
 :زد فرياد عصبانيت با بهنام! کشيدن سوت ناباوري از هامگوش بار اين

 !کثافت کِوين، نگو من به -
 بلند صدايي با و کرد ايقروچه دندون. شد سرخ هاش،لب مثل و گرفت خشم رنگ الفورفي زيبا، يزدهبهت صورت

 :زد داد دارجيغ و
 !جااين بيا! بهروز! بهروز -

 :گفت زيرسربه و مطيعانه و ايستاد زيبا سر پشت. شد اتاق وارد جوان، نگهبان همون يا بهروز ثانيه، چند از کمتر
 خانم؟ بله -

 صورتم به دارم، حضور اتاق در هم من انگار نه انگار که مدت همه اين از بعد باالخره و چرخوند کمي رو سرش زيبا
 .شد مشخص نيشش دندون روي نگين و رفت باال لبش يگوشه. کرد نگاه عجيبي نفرت با
 !وايسا آشغال اين سر باالي و قفس تو برو -

 به بهنام يترسيده صداي. ايستادم پا روي و زدم جست جام از وحشت با. اومد قفس طرف به و کرد اطاعت بهروز
 :رسيد گوش

 کني؟ کارچه خوايمي -
 :گفت شيطاني لحني با و زد وسيعي نيشخند زيبا

 !فهميمي -
 بشه بلند جاش از خواستمي بهنام. کشيدم ايخفه جيغ استيصال با قفس، قفل درون کليد چرخش صداي شنيدن با
 به کفشش، تيز نوک با و برد جلو رو پاش رحمي،بي با و ايستاد پاش روي ترسريع زيبا ولي بگيره؛ رو بهروز جلوي و

 .زد محکمي يضربه بهنام شکم
 جيغ وحشت با. بست سرش پشت رو دارميله در و شد قفس وارد بهروز. کرد ناله مظلومانه و شد خم درد از بهنام
 .چسبيدم قفس انتهايي ديوار هايميله به ترس از و رفتم عقبعقب. کشيدم ايديگه
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 :گفت دارکش و زد قهقهه مستانه زيبا
 ! نمايشه وقت -

 خودم به بيد مثل و بود گرفته امگريه. بودن سردِسرد رنگش، شکالتي هايچشم. شد نزديک بهم قدم يه بهروز
 و برد جلو رو دستش. شد خيره بهنام کشيدن درد به شيفته، نگاهي با و زد زانو بهنام رويروبه دوباره زيبا. لرزيدممي

 :کرد زمزمه خبيثانه
 .شده قرمز شِکَمِت روي پام يضربه جاي -

 بود ايستاده من قدمي دو در که بهروزي به خطاب آمرانه و پريد باال فنرگونه سرش و شد زدهجن انگار دفعهيک
 :گفت

 همراهته؟ شوکِرِت -
 :داد جواب محکمي لحن با بهروز. شد منقطع نفسم و بيشتر تنم لرزش

 !خانم بله -
 :انگيزتر هراس صداش و شد ترکَج زيبا، لبِ روي کَجِ لبخند

 !برس رو دختره حساب شوکر با گفتم، بهت موقع هر! درجه آخرين رو بذارش! خوبه -
 :کشيد فرياد وحشت با و کرد بلند رو سرش يهو بهنام

 !چي؟ -
 :گفت گلو در ايخنده با و زد برق شرارت از زيبا، زمردي هايچشم

 برسه؟ آسيبي دختره اون به خواينمي که تو -
 .داد تکون طرفين به رو سرش مکثبي بهنام
 برهنه يباالتنه روي وحشي، حيووني هايپنجه مثل رو، رنگش قرمز يخوردهالک هايناخن. زد پوزخندي زيبا

 نهايت با و آرومي به زيبا. زدنمي دم و کردمي ناله مظلومانه بهنام. دادمي خراش رو تنش پوست و چرخوندمي بهنام
 :گفت رحميبي
 ...وگرنه نزنه، سر ازت اياحمقانه کار بهتره پس! خوبه -

 : داد ادامه خشم با و کرد ايقروچه دندون
 !کنممي چالِش ويال، همين باغ تو -

 يترسيده هايچشم. نشد مانعش زيبا انتظارم، رغمعلي و چرخيد سرجاش فوري بهنام. شد پرصدا و شديدتر مگريه
. کنم خفه رو هقمهق صداي تا گرفتم، رو دهانم جلوي دارم،رعشه هايدست با. شد قفل خيسم ديدگان در بهنام،
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 نفسي،کم از ناشي خفيفي صداي با من و شد نزديک بهم ايديگه قدم بهروز. کردمي نگاهم خاصي حالت با بهنام
 :کشيد داد عصبانيت با و کوبيد قفس صورتي ميله روي رو مشتش بهنام. کشيدم جيغ

 !کُشَمِتمي خودم بخوره، بهش دستت -
 ديدن با. برد فرو مشکيش شلوار جيب داخل رو دستش زمانهم و اومد جلوتر بهنام، توخالي تهديد به توجهبي بهروز
 آچار مثل حدودي تا دستش، تو يوسيله. افتاد کار از قلبم و شد منقبض بدنم کرد، خارج جيبش از که ايوسيله
 مشکيش پالستيکي پوشش روي قرمزرنگ يدکمه تا دو! قطورتر البته و کوچيکتر و پالستيکي منتهي بود، فرانسه
. دادم قورت رو دهانم آب گريه، و ترس با. زدمي برق شگونه آچار بازوي دو روي فلزي، برآمدگي دو و داشت وجود

. نداشتم رو بهنام و زيبا وضعيت به کردن نگاه جرئت اضطراب، شدت از ولي شنيدم؛ رو زيبا يقهقهه صداي
 .بود شده دوخته بهروز دست درون شيء به چسب مثل هامچشم
 با که حالي در من و برداشت ايديگه گام بهروز.خنديدمي هاساحره همچون زيبا. زد فرياد رو نامم ترس با بهنام
 .کردممي رَوي پس قفس، يديواره عرض در عقبعقب بودم، زده چنگ قفس انتهايي هايميله به چپم، دست

 .کرد دوچندان رو ترسم زيبا، منحوس صداي
 !وس*بب رو زانوم روي! بهنام باش زود -

 :شد برانگيزتر خوف صداش
 ...وگرنه -

 .داد سر ايديگه يقهقهه شيطاني و گذاشت ناتمام رو حرفش
 که جايي تا رفتم،مي عقب من و اومدمي جلو بهروز. بردارم بهروز وحشتناک ابزار روي از رو چشمم تونستمنمي

 در دونستمنمي و نشد بلند بهنام از صدايي. شدم اسير قفس يگوشه عمالً و چسبيد قفس غربي يديواره به کمرم
 :کردمي تکرار لذت با مدام و رسيدمي گوش به زيبا مستانه يخنده فقط! شرايطيه چه
 !کِوين عاليه! عاليه -

 بر تکيه ضعف، و ترس شدت از. بود داشته نگه چپش دست در رو شوکر و ايستاده رومروبه معلق اجل مثل بهروز
 شده سنگين سرم. نمونده برام نفسي ديگه کردممي احساس. نشستم زمين روي و خوردم سُر قفس، ايميله ديوار

 دوباره دونستممي. کنم مهار رو پيشرفتش تونستمنمي و لرزيدمي بدنم. شدمي تارتر و تار مرور به هامچشم و بود
 بهروز، پاهاي کنار از آخر، يلحظه. برم هوش از لحظه هر ممکنه حالت، بهترين در و شدم عصبي يحمله دچار

 روي زيبا و کشيده دراز زمين روي بهنام. کرد سقوط چشمم يگوشه از اشک ايقطره. افتاد قفس بيرون به چشمم
 بهنام پوش،سرخ شيطان. بود ريخته بهنام زخمي و هنه*بر يشونه روي نوشيدنييش، موهاي. بود شده خم سرش

 .يد*وس*بمي خشونت با رو
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 .«نفهميدم چيزي ديگه و شد تنگ نفسم هام،چشم از قطره دومين جوشش با زمانهم
 اومدم، هوش به وقتي. زدم زار و انداختم چنگ مژوليده موهاي درون هامدست با. کردم بلند زانوهام روي از رو سرم

 .نداشت وجود بهروز حتي و زيبا و بهنام از اثري. بودم افتاده قفس يگوشه
. جوشيدمي سرکه و سير مثل دلم. رسيدنمي گوش به صدايي هيچ ولي زدم؛ ضجه رو بهنام اسم بار هزاران گريه، با

 .کردمي مديوونه باشه، رفته باهاش و شده زيبا تسليم من، خاطربه بهنام کهاين فکر
 عرض و طول هدفبي و داشتم لرز احساس. برخاستم جام از سست، پاهايي با و گرفتم ش*غو*آ در رو بدنم

 .کردممي طي هامقدم با رو قفس محيط
 دويدم قفس جلويي ديوار طرف به فوراً. نداشتم اطمينان هامگوش به. شد گِرد هامچشم. شدم خشک سرجام ناگهان

 و زد حلقه هامچشم درون شوق اشک. دوختم چشم داشت فاصله قفس با متر سه حداقل که اتاق، در به اميد با و
. لرزيدمي مسينه استخووني قفس درون قلبم خوشي، و هيجان شدت از. شد ترواضح صدا. خنديدم هاديوونه مثل

 !بود پليس آژير صداي
 قفس در از و کشيدم جيغ زدهوحشت بهروز، ديدن با. شد اتاق وارد زدهشتاب بهروز و شد باز اتاق در لحظه، همون
 رفتن عقبعقب از. کرد باز رو در قفل دستش، توي کليد با و دويد قفس طرف به عجله با بهروز. گرفتم فاصله

 پليس آژير صداي. بود من براي نجات راه بهترين اين. شدممي تسليم رو بار اين نبايد. شدم ميخ سرجام و ايستادم
 کمال در ولي بشم؛ خارج قفس باز در از و بزنم کنارِش تا برم، هجوم بهروز سمت به. شدمي شنيده وضوح به حاال

 که رنگيياسي شنل و کرد کج قفس يگوشه سمت به رو راهش و رفت کنار در جلوي از داوطلبانه بهروز حيرت،
 :گفت سراسيمه و کرد پرتش طرفم به رو شنل. گرفت چنگ به رو، بود افتاده زمين روي

 .برسوني پليس نيروهاي به رو خودت وقتت، سر بياد زيبا کهاين از قبل بايد! بپوشش باش زود -
 :گفت و داد هلم قفس در طرف به و اومد طرفم به خشم با بهروز بود؟ خبر چه جااين. موند باز تعجب از دهانم

 !رو تو هم کشه،مي رو من هم دادم، لُوش من بفهمه زيبا اگه! ديگه ياال دِ -
 .نبود تعلل وقت ديگه ولي کنم؛ تشکر بهروز از ابد تا خواستمي دلم! بود داده خبر پليس به بهروز! شدنمي باورم
 در طرف به و اومديم بيرون شده نفرين قفسِ درگاه از بهروز، يشونه به شونه و کردم تنم کوله و کج رو شنل
 جلوم به اصالً. دويدممي هيجان با و بود پايين سرم. شديم خارج اتاق از من بعد و بهروز اول. دويديم اتاق ايقهوه
 کتفش به بهروز، ناگهاني توقف با. گذاشتممي بهروز بلند هايگام جاي رو مبرهنه پاهاي فقط و کردمنمي نگاه

 ديدن با. کشيدم سرک بهروز، بلند قد کنار از و آوردم باال رو سرم گيجي با. شدم متمايل عقب به و کردم برخورد
 قرار سالن در که رنگي صورتي نفرهيک تخت جلوي زمين، روي بهنام. شد جدا تنم از روح روم،روبه يصحنه
 سوزن و بود ايستاده بهنام سر باالي دست، در سرنگي با زيبا. بود زده زانو بود، من براي قفس درون قبالً و داشت
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 چيزي. شد بيشتر وحشتم و کردم نگاه سرنگ شفاف يمحفظه داخل به. بود گرفته راستش بازوي مماس رو سرنگ
 خواستمي زيبا! من خداي. کشيدم جيغ ايخفه صداي با و ايستاد تپش از قلبم. نداشت وجود سرنگ درون هوا جز
 رو هامشونه بهروز ولي بدم؛ نجاتش ناتوانيم تمام با و برم بهنام طرف به خواستم ناخودآگاه! بزنه هوا آمپول بهنام به
 :کرد زمزمه گوشم کنار آهسته ترسيده، لحني با و کشيد عقب به سر پشت از
 !باش آروم -

 .شد گم پليس ماشين آژير صداي ميون زيبا، يپريشانهروان هايخنده صداي
 نشسته زمين روي زانو دو. بود شده خيره بهروز و من به روح،بي و گرد هاييچشم با ها،زدهخواب مثل درست بهنام

 .بود داده قرار پاهاش روي رو هاشدست و
 بهنام، يبرهنه بازوي پوست با مماس رو سرنگ سوزن و دادمي بازي دستش هايانگشت بين رو سرنگ زيبا

 اون دست از رهايي براي تالشي گونههيچ و بود زده خشکش سرِجاش اختيار،بي و شده مسخ بهنام. دادمي حرکت
 بدنم. نداد نشون صدام به نسبت واکنشي کوچکترين ولي زدم؛ صداش زاري با. دادنمي انجام پوش، سرخ اهريمن

 :غريدم بهروز به خطاب و کشيدم جلو به رو
 !لعنتي کن ولم -

 .برم بهنام طرف به ذاشتنمي و بود داشته نگهم سر پشت از محکم بهروز. بود شده خيس اشک از صورتم
 مثل. کشيدمي زبانه هاش،چشم جنگل درون از شرارت آتش. کردمي نگاه مکودکانه تقالهاي به نيشخند با زيبا

 شدت با رو بهنام سر و زد چنگ پريشونش و مشکي موهاي بين و برد بهنام سر طرف به رو شپنچه وحشي، ببري
 .کردمي بيشتر رو وحشتم گلوش، سيبک رفتن پايين و باال و شد مشخص کامالً بهنام گردن. کشيد عقب به

 سالن فضاي در منحوسش، صداي و کرد ايقروچه دندون. شد چنگ زيبا يکشيده هايانگشت ميون بهنام موهاي
 :پيچيد

 !بجوشه توش سگ سر خواممي نجوشه، من واسه که ديگي -
 .فشردمي رو سرنگ سيلندر رحمانهبي زيبا، شست انگشت. شکافت رو بهنام بازوي پوست سرسوزن،

 :کشيدم فرياد و شد جدا تنم از روح
 !نه -

. کردمي رسوخ بهنام بازوي هايبافت به بيشتر سرنگ، پيستون درون هواي لحظه هر و شدمي کوتاه سوزن طول
. کشيدنمي جيغ هماهنگ و زمانهم پليس، آژير و زيبا. شدمي کبودتر و کبود لحظه به لحظه بهنام صورت
 بهنام، طرف به رفتن براي و زدممي فرياد مدام وجودم اعماق از. شدمي ترفروغبي ثانيه هر بهنام، يخي هايچشم
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 حرکتي ذاشتنمي و بود داشته نگهم ش*غو*آ در پشت از عمالً و شد بيشتر بهروز هايدست فشار. کردممي تقال
 :کرد زمزمه گوشم کنار درپيپي و کنم

 !باش آروم! مهال باش آروم -
 ياندازه به هاشچشم زير. زد بيرون سرش طرف دو از شدت با خون و شد شکافته مورب بهنام هايشقيقه پوست

 عريانش، يباالتنه هايرگ. زد بيرون فواره مثل دهانش و بيني از زمانهم خون جريان و شد کبود انگشت بند دو
 جاري پوستش روي نرمکنرم شبنم، مثل و دچکيمي شباالتنه روي صورتش، از خون. بودن شده کبود و متورم

 .شدمي
 بهنام، الجون جسم. کرد سقوط زمين طرف به جلو از بهنام سر. کشيدمي جيغ و خنديدمي مستانه همچنان زيبا

 و کوتاه دامن با و خنديدمي هاساحره مثل زيبا. داد هديه سرخي کف، سفيدي به و شد آوار سالن سرد سنگ روي
 .رقصيدمي و چرخيدمي بهنام دور لباسش، دارچين

 شدت با بلکه نکرد، رهام تنها نه بهروز ولي انداختم؛ چنگ بود، پيچيده بدنم دور که بهروز هايدست به هامناخن با
 کردم حس مشقيقه روي رو بهروز هايلب داغي. کردمي دعوتم آرامش به و زمزمه گوشم کنار بيشتري ماليمت و
 از قلبم. برد باال رو راستش پاي و ايستاد بهنام سر باالي. شد ساکت دفعهيک زيبا. زدم هق بيچارگي شدت از و

 کرده تغيير بهروز صداي تِمِ. داشت فاصله بهنام گردن با سانت چند فقط قرمزش، کفش بلند يپاشنه. ايستاد تپش
 و آورد پايين سمت به محکم رو پاش خراش،گوش جيغي با زيبا. باشم آروم خواستمي ازم ملتمسانه باراين و بود
 :زدم فرياد وجودم تمام با من زمانهم
 !بهنام -

 خالي سرم روي يخ آب بزرگ سطل يه انگار. کردم سقوط زمين روي بلندي يه از گويا و شد سياه جاهمه دفعهيک
 آژير بارجنون آواي. کشيدم ايخفه جيغ و شد باز ناگهاني هامچشم. لرزيد بيد مثل بدنم. شدم منجمد درون از و شد

 تن قدرتمند، هاييدست و کنه آرومم داشت سعي همچنان ايملتمسانه صداي. رسيدمي گوش به هنوز پليس
 مات نگاهم و رفت کنار چشمم جلوي از سياه هايپرده کم کم. بود گرفته ش*غو*آ در محکم رو دارمرعشه
 ديدم جلوي دوباره و رفت فرو گرما از حجمي داخل سرم بالفاصله و زدم پلک گيجي با. شد قفس صورتي هايميله
 موهاي. کنم حس بود صورتم مماس که اي،پارچه پود و تار اليِالبه از تونستممي خوبي، به رو خون بوي. شد سياه

 بهنام، لرزون صداي شنيدن با و شد داغ مشقيقه پوست دوباره. شدمي نوازش زمانهم کتفم، دو ميون و مآشفته
 :ايستاد حرکت از قلبم

 !برم قربونت باش آروم! عزيزم آروم -
 !بهنام؟. برد ماتم ايلحظه براي و کشيد سوت هامگوش
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 بهنام نگران يچهره به ناباورانه. کشيدم عقب به رو سرم و دادم فشار شسينه به رو کرختم هايدست سختي به
 :کردم زمزمه بهت با و دوختم چشم

 !بهنام -
 :داد پاسخ شيفتگي با و زد تلخي لبخند

 !عزيزدلم؟ جانم! جانم -
 :گفتم گيجي با تواَم خوشحالي با و زدم گريه زير بهار ابر مثل

 !سالمي تو! شکرت خدايا! سالمي تو -
 خون از اثري ديگه لبش، يگوشه زخم جز. ريختممي اشک و کردممي نگاه بهنام صورت اجزاي تکتک به شوق با

 يبخيه و نبود سرش دور بانداژ از اثري. بود کرده تنش رنگيمشکي چروک پيراهن. شدنمي ديده صورتش توي
 خراشيدگي رد ديدن با ولي کشيدم؛ ايآسوده نفس. کردمي کجي دهان بهم بدجور ش،شقيقه يگوشه سانتي دوسه
 نفس گردنش، زير عميق و خطي هايزخم. زدم کنار رو پيراهن ييقه يگوشه زدههول گردنش، روي ناخن

 نبوده؟ لعنتيم کابوس از جزئي ها،شکنجه و هازخم اين يعني! من خداي. برد يادم از رو کشيدن
 اشک از هم لحظه يه هامچشم. زد دستم پشت ريزي يــــوسه بـ و کرد جدا شيقه از رو دستم ماليمت با بهنام

 :گفتم گم در سر و فشردم خفيف رو دستش هقهق با. شدنمي خسته ريختن
 ...زيبا اصالً...اصالً من؟ پيش اومدي جوريچه تو بهنام؟ خبره چه جااين -

 يکي اون روي و آورد پايين رو دستم وارنوازش بهنام. کنم کامل رو حرفم نتونستم و افتادم سرفه به. سوخت گلوم
 :گفت نرمي به و داد قرار هاملب روي رو شاشاره انگشت. داد قرار دستم

 .باشي نگران نيست الزم! مهال شد تموم چيزهمه ديگه! هيس -
 خواب، عالم در من بود؟ افتاده اتفاقي چه يعني. شد هم بيشتر بلکه نشد؛ رفع بودنم گيجي تنها نه بهنام، حرف با

 با و انداخت گيرم قفس يگوشه زيبا، دستور به بهروز که زماني. بود هوشيمبي از قبل که کردم مرور رو زماني
 ...و بشه زيبا تسليم شد مجبور بهنام هم بعدش. کرد تهديدم برقيش شوکر
 ...چرا پس! بود؟ خواب شهمه بود؟ حقيقي غير هاصحنه اين يهمه يعني
 :رسيد گوش به ايگونه اخطار و جدي صداي اون، دنبال به و شد باز شدت با اتاق در دفعهيک

 کني؟مي کارچه داري! تو آهاي -
 و باز آرامش، ينشونه به رو هاشچشم و زد تصنعي لبخند بهنام. انداختم چنگ بهنام پيراهن به ترس از و لرزيدم
 و کشيد خودش طرف به رو بدنم اخمويي و چادرپوش زن. شدم جدا بهنام از شدت با که نکشيد طولي. کرد بسته
 :زد تشر
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 !کاظمي ببرش -
 خيز طرفشون به وحشت با. برخاست جا از مطيعانه بهنام. کرد بلندش و گرفت رو بهنام بازوي زير سبزپوشي، سرباز

 :گفت جدي گوشم کنار و داشت نگهم محکم چادري، زن ولي برداشتم؛
 !بگير آروم -

 :گفت زن به خطاب خراشيده صدايي با و رفت فرو هم در بهنام هاياخم
 .باشيد مراقبش لطفا نيست؛ خوب حالش -

 و اومد باال هاشدست. برگردوند رو سرش آه، با و کشيد ايکالفه نفس. انداخت بهم پردردي و عميق نگاه سپس
 همراه به برگرده، کهاين بدون بهنام ولي زدم؛ صدا رو اسمش ترس با. شد قفل هاشدست مچ روي اينقره دستبند
 با لب زير. داشت نگه مچم نبض روي رو، دستش مياني انگشت دو گرفت رو دستم مچ زن. شد خارج اتاق از سرباز

 :کرد زمزمه خودش
 .کنه شمعاينه دکتر بايد -

 :گفت بود، چرخيده درجه180 انگار که لحني با و گرفت رو بازوم زير
 .بيرون ببرمت تا کن تنت لباس شو بلند! عزيزم شو بلند -

 بيرون به ديدگانم از همچنان هاماشک. دوختم زن آرام و جوان يچهره به و گرفتم اتاق باز درِ از رو نگاهم
 :پرسيدم رفتهتحليل صدايي با و دادم فرو رو دهانم آب. جوشيدمي
 کرديد؟ پيدا رو جااين جوريچه شما اصالً...اصالً کرد؟ فرار زيبا بردنش؟ کجا -

 قاطعيت با کرد،مي پا سر رو سستم بدن زور به کهحالي در زن. داشت خاصي کرختي بدنم و اومدنمي باال نفسم
 :گفت

 ...گرفته تماس پليس با نگهبانا از يکي -
 :پرسيدم حيرت با و کردم قطع رو حرفش

 بهروز؟ -
 :گفت و داد تکون سري زن
 .گمونم به بود بهروز اسمش! درسته -

. پوشوند بهم سختي به جداله، در چلفتيش پا و دست يبچه با که مادري مثل رو، اتاق يگوشه رنگبنفش شنل
 گرفته تماس پليس با بهروز کابوسم، در حتي. ديدم کابوسم در که بود شنلي همون. بود درآمده کاسه از هامچشم

 خوابم؟ هم االن نکنه! نميشه باورم! من خداي. بود
 :گفت و گرفت دهانش جلوي رو رنگيمشکي سيمبي زن زدم،مي پا و دست مجهوالتم در که همچنان
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 .داره قرار نرمالي وضعيت در و سالمه ظاهراً گروگان! قربان -
 :رسيد گوش به سيمبي پشت از ايمردونه صداي بعد، کمي و شد پخش ناهنجاري صداي

 .بديد انتقالش بيرون به بيشتر، رسيدگي براي! ستوان خب بسيار -
 :زن پاسخ نهايتاً و ناهنجار صداي همون دوباره

 !اطاعت -
 روي و برداشت سرش روي از رو چادرش. کرد رها محيط در رو شکالفه بازدم و کرد نگاهي اطراف به زن

 :پرسيدم التماس با و انداختم چنگ اداريش مانتوي به. انداخت هامشونه
 شد؟ دستگير زيبا! چي؟ زيبا -

. داد هلم کمي قفس باز درِ سمت به و انداخت پريشونم موهاي پشت رو چادر کِشِ بزنه، حرفي کهاين بدون زن
 در طرف به و شدم خارج قفس از. کشيدم اتاق در طرف به محکم و گرفت رو دستم کنم،نمي حرکتي ديد وقتي
 .بود افتاده قفس جلوي بهنام، بالش و پتو و بود ريخته همبه اتاق. افتادم راه به دو حالت به اتاق
 که سرباز تا دو. شديم پذيرايي سالن وارد! باشم خواب هم باراين نکنه که داشتم وحشت مدام و بودم گيج هنوز
 .گذاشتن نظامي احترام زن به دور از و بودن ايستاده سالن در جلوي بود، بسته کمرشون به باتوم

 و سست بدنم. کردمي هدايتم جلو سمت به بود، گرفته چادر زير از رو بازوم که حالي در و داد تکون سري زن
 و کردمي درد شدت به سرم. بود شدن متالشي حال در انگار وجودم بند بند و داشتم ضعف احساس. بود حالبي

 به بيرون از زيبا، هايفحاشي و هاجيغ صداي جاش، به و بود شده قطع پليس آژير صداي. بود رفته باال قلبم تپش
 مشونه محو، لبخندي با و انداخت مهراسيده يچهره به نگاهي و ايستاد زن. چسبيدم زن به ترس با. رسيدمي گوش

 :گفت و فشرد رو
 .کالنتري بدند انتقالش خواندمي. کردند دستگيرش! نباش نگران -

 روي از رو اشدرجه ولي پليسه؛ نيروهاي از يکي هم اون دونستممي. کرد گرم رو دلم زن، مطمئن هايچشم
 روشن آفتاب، غروب موعد و بود شده کشيده گوشه به سالن هايپرده تمام. دادمنمي تشخيص سرآستينش، خطوط

 شده بدل ارواح جايگاه به خونه، سالن. کردمي روشن رو سالن انگيزخوف فضاي پليس، هايچراغ شدن خاموش و
 صندلي و صورتي تخت ديدن با. شياد تيناي حتي نه و کلفتگردن هاينگهبان نه و بود زيبا از خبري نه ديگه و بود

. انداخت صورتم به نگراني نگاه و شد متوقف من پايهم زن. لرزيدم و افتادم کابوسم ياد به سالن، وسط سلطنتي
. گذشتمي چشمم جلوي از يک به يک لعنتيم، کابوس هايصحنه. بود شده شروع دوباره اختياربي بدنم، لرزش
 خاطرم از لحظه يک کابوسم، در بهنام کبود و بارخون يچهره. افتادممي هوا از شده پر سرنگ و زيبا ياد به شهمه
 :پرسيد و داد تکون رو مشونه نگراني با زن. بودم افتاده نفسنفس به. رفتنمي کنار
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 دختر؟ خوبي -
 روز مثل م،شده نفرين کابوس هايصحنه که بود عجيب ولي رفت؛مي سياهي هامچشم و داشتم سنگيني احساس

 :کشيد فرياد زن. بودن واضح و روشن
 !بياد سريعاً آمبوالنس دکتر بگو -

 .نفهميدم چيزي ديگه بعدش و شد تکرار اِکووار سرم در زيبا شيطاني هايقهقهه صداي بعد، ايلحظه
*** 
 حسام
 سيماني ديوار به رو سرم و کشيدم ايخميازه. دادمي نمايش رو بامداد ربع و دو زمان ديوار، روي ايدايره ساعت
 روي عريضي لبخند. بود شده حل جا يک مشکالت يهمه انگار. داشتم خاصي سبکي احساس. دادم تکيه کنارم

 :شد تکرار ذهنم در عطايي، دکتر پيشِ ساعت هايصحبت و نشست لبم
 مو کمي بيمار، يجمجمه فقط. نيومده وجود به خاصي معضل شکر رو خدا اسکن،تيسي جواب به توجه با -

 .برداشته
 چشم سريع اي،مسئله آوردن خاطر به با. بستم رو هامچشم لحظه، چند براي و کردم رها فضا در رو مآسوده نفس

 :گفتم مشهودي نگراني با و انداختم چنگ بشه، رد کنارم از خواستمي که دکتر بازوي به و کردم باز
 اومد؟نمي يادش چيزي اومد، هوش به وقتي چرا پس...پس -

 .فشرد رو مشونه و زد ايکننده دلگرم لبخند دکتر
 .طبيعيه بيمار، شرايط به توجه با اي،بازه فراموشيِ اين. نباشيد نگران -

 هاشحرف يادامه در و فهميد رو جريان گويا دکتر، خود که بپرسم سوال تا کردم باز دهان. شد بيشتر سردرگميم
 :کرد اضافه

 شده؟ خارج خونه از نامناسبي روحي شرايط در بيمار گفتيد -
 اتاق يگوشه گيرلباسي به و کرد خارج تنش از رو، رنگشسفيد روپوش دکتر. دادم تکون سر مشوش، افکاري با

 .کرد آويزون
 :گفت و گذاشت ميزش روي و برداشت چشمش روي از رو مشکيش فريم عينک

 !روحيه معضالت دفع با رابطه در مغز، طبيعي العملعکس نوع يه وضعيت اين -
 صفحه. کرد روشن رو نمايشگر چراغ و گذاشت ديوار به متصل چهارگوش نمايشگر روي رو راديولوژي عکس
 در و کرد نزديک عکس به رو آبيش خودکار سر دکتر. تر واضح پارسا، مغز اجزاي و شد روشن عکس، ايسرمه
 .داشت نگه عکس سطح سانتينيم فاصله
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 بينيد؟مي رو قسمت اين -
 :غريدم و دادم تکون سر کالفه

 !بله -
 نگاهش که حالي در و چرخوند دوار عکس، سطح از فاصله با رو خودکارش من، ساماننابه وضعيت به توجهبي دکتر

 :گفت خونسرد بود، عکس نوراني يصفحه به
 .داره عهده به رو وقايع دارينگه و آناليز يوظيفه مغز، قسمت اين -

 :گفت و داد حرکت جمجمه يگوشه طرف به رو خودکار
 .مدتهکوتاه يحافظه به مربوط هم قسمت اين و -
 .کرد اشاره جمجمه درون عدس، يه ياندازه به و سياه ايحفره به

 :پرسيدم ابهام با و کردم ريز رو هامچشم
 خب؟ -

 .برگشت طرفم به و کرد خاموش رو نمايشگر چراغ عطايي دکتر
 صورت به و شده حسي اختالل دچار روحي، هنجارينابه وجود با مغز شده، وارد بيمار سر به که ايضربه با يعني -

 خارج رواني اسپاسم حالت از بدن تا کرده، حذف رو مدتکوتاه يحافظه از قسمتي بيمار، اختيار از خارج و غريضي
 .بشه

 قبل ساعت چند جريان از پارسا! بود مهم چيز يه برام فقط. فهميدمنمي بردمي کار به دکتر که اصطالحاتي از چيزي
 !افتاده اتفاقي چه دونستنمي و بود گيج اومد، هوش به وقتي همين، براي! نبود يادش چيزي

 .ماسيد لبم روي لبخند و شد خالي بادم شده، رها بادکنک مثل دکتر، بعدي حرف با
 .مياره ياد به رو اومده پيش جريانات بيمار ديگه دوماه تا حداکثر و موقتيه اي،بازه فراموشيِ اين البته -

 بيفته؟ اتفاق کرده، پر رو ذهنم که ايفاجعه ممکنه ديگه دوماه تا يعني! دوماه
 :گفت سردي به و زد مشونه روي دکتر

 .ميشه ترکوتاه فراموشي زمان بيمار، دادنِ قرار آشنا شرايط معرض در با -
 به. کنم ترطوالني رو زمان اين بايد تونستممي تا من! ستمسخره هم فکرش حتي. شد مشت بدنم کنار هامدست

 ...شده که قيمتي هر
 .برداشتم دست قبل ساعتي مرور از اي،زنانه پرحسرت صداي با
 !عجيبيه دنياي -
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 و نامرتب هايلباس با ش،پريده رنگ و آرايشبي صورت. کردم نگاه مرطوبش هايچشم به و کردم بلند رو سرم
 .داشت خاصي هماهنگي رنگش، هزار
 :پرسيدم حرفش، به توجهبي و گرفتم بيمارستان يآلوده هواي از عميقي نفس

 خوبه؟ حالت -
 .جوشيد چشمش گوشه از اشکي و خنديد تلخ

 خوب؟ -
 کجا؟ اون حال و کجا من حال ولي! من مثل درست بود، تنها. کرد جلب رو ترحمم حس زدنش، پوزخند صداي

 زندگيم ياسطوره عمر تمام که بزنم، زار مردي حال به يا باشم خوشحال پارسا حال نبودن وخيم بابت دونمنمي -
 بوده؟

 اين به نسبت که، بود رسيده روزي ولي بود؛ سخت باورش. آورد درد به رو قلبم کردنش، هقهق يآهسته صداي
 اين از محبت، و احساسات از حجم اين ديدن. سوختمي حالش به دلم که،اين ترعجيب و نداشتم بدي حس فرد،
 .بود معجزه يه مثل درست منفور، فرد

 ايستاده پذيرش بخش در که ميانسالي پرستار. پوشوند رو صورتش هاش،دست با و کرد هقهق بلندتري صداي با
 خوردنش حرص به نيشخندي. نوشت مقابلش کارتابل داخل چيزي حرصي و انداخت دونفر ما به نگاهي اخم با بود،
 و بود گنده کله دارهايسهام از يکي جااين ناصر ناسالمتي! کوچيک اخطار يه حتي بگه؛ چيزي تونستنمي. زدم

 .نبود ناآگاه موضوع اين از هم، اخمو پرستار
 نحيفش هايشونه و کردم دراز دست ترديد با. درآورد زانو به رو رحممبي دل عاقبت کناريم، فرد سوزناکِ يگريه

 :زد ضجه و کرد رها شم*غو*آ در رو خودش شدت با که چرا! بود خواسته خدا از هم اون انگار. گرفتم بر در رو
 !ميرهمي داره بابام! عمو! عمو -

 شده سنگدل عجيب من و زدمي پا و دست زندگي، و مرگ باتالق ميون ناصر. لرزيد قلبم کوتاه، ايلحظه براي
 !کردمي التماس خدا به ناصر، مُردن براي درونم که حسي يه! منطقي سنگدليِ يه. بودم
 :گرفتم رو بازوش زير و کردم جدا خودم از رو يلدا! ناصر مرگِ تابِبي بود، تاببي دلم

 .بمونيم منتظر عمل اتاق در پشت باال، بريم بيا -
 :گفت گرفته و دماغي تو صدايي با و زد کنار صورتيش مانتوي آستين با رو هاشاشک يلدا

 !بهمون نميدن اجازه ولي -
 ته يپلهراه سمت به که حالي در و گرفتم دست در رو سردش دست. کردم ايستادن به مجبور رو يلدا و ايستادم

 :گفتم داشتم،برمي گام راهرو
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 .دادن اجازه بار اين شايد -
 :گفت گلوش در نهفته بغض با و زد پردردي لبخند يلدا

 !کنه خدا -
! رو ناصر مرگ من و کردمي طلب درگاهش از رو ناصر شفاي يلدا که خدايي! خدا. نشست لبم روي پوزخندي

 شدم؟ متحمل سال همهاين من که زجري يا شدمي پيروز يلدا هاياشک
 راهروي کف با شِپ شِپ نارنجيش، و پالستيکي هايدمپايي و اومدمي راه مشونه به شونه هااردک جوجه مثل يلدا

 افتضاح تيپ. شد ترغليظ لبم روي پوزخند. کردمي مختل رو شبنيمه نسبي سکوت و کردمي برخورد بيمارستان
 طرف از وقتي که بود مشخص. نداشت مطابقت داشتم، سراغ ازش که ادايي و پرناز رفتار با عنوان هيچ به يلدا،

 .کنه دوزک و بُزَک روز، هر مثل نکرده فرصت و اومده بيمارستان به فوري و زدههول دادن، خبر بهش بيمارستان
 دستپاچه پارسا وضعيت شنيدن با هم من. رفتم باال بيمارستان عرضکم پلکان از و فشردم دست در رو يلدا دست
 و قبرستان بعدش و ناصر مطب به رفتن براي قبل از چون ولي داد؛ اطالع بهم گريه با يلدا، خود واقع در. بودم شده

 .بود بهتر يلدا االنِ از وضعيتم بودم، کرده عوض رو هاملباس پارسا، دنبال به گشتن
 هافيلم مثل و ميره ليال قبر باالي رواني، يتخليه براي پارسا کردممي فکر چرا. شدنمي ترغليظ اين از پوزخندم

 .رفتمي قبرستان به مقصد، دومين عنوانبه پارسا افتاد،نمي اتفاقي چنين اگر هم شايد! کشه؟مي فرياد
 فينفين. کنم کمتر رو دستم فشار شد باعث و داد خراش رو دستم کف يلدا، يخورده الک و بلند هايناخن
 دختر دونهمي االن يلدا اصالً هستن؟ کجا يسنا و الهه االن که داشت سوال جاي برام. بود اعصاب روي هاشکردن

 .بپرسم ازش چيزي مورد دراين نتونستم که بود برانگيز ترحم قدراون يلدا حال نيست؟ ناصر تني
. شديم بيمارستان دوم يطبقه راهروي وارد پله،راه جلوي افتاده محيط يه طي از بعد و شد تموم بلند پلکان باالخره
 از طرفش، دو در پرستار دو همراه به جراح مرد و شد باز داشت، قرار راهرو انتهاي که جراحي اتاق در آن، همون

 .شدن خارج عمل اتاق
 هايدمپايي کف برخورد شِپ شِپ صداي. دويد جراح پزشک سمت به دوان دوان و کرد رها رو دستم يلدا

 .نداشت مطابقتي داشت، حفظش در سعي هميشه يلدا که کالسي با و بود مسخره خيلي زمين، با پالستيکيش
 .بود ساخته معنا تمام به دلقک يه يلدا از سبزرنگ، حرير شال و صورتي چروک مانتوي اي،فيروزه شلواري دامن

 خودش يلدا. دوختم چشم يلدا يشلخته هايقدم به و بردم فرو کتونم شلوار هايجيب درون رو هامدست خونسرد
 :زد زار عجز با و انداخت چنگ رنگشآبي روپوش به و رسوند جراح به رو
 طوره؟چه بابام حال! دکتر آقاي -
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 و برداشت کوتاهش و مشکي موهاي روي از رو استريل کاله ست،حوصلهبي و خسته کامالً بود مشخص که دکتر
 :گفت کوتاه کرد،مي اشاره کناريش پرستار به چشم با که حالي در
 .بود آميزيموفقيت عمل کل در ولي ديده؛ آسيب بينايي هايشبکه متاسفانه -

 :رسيد گوش به يلدا جيغ صداي زمانهم و شد مُشت هامجيب درون هامدست
 !نه -

 بيناييه؟کم فقط رذلي، مرد چنين تاوان همين؟ فقط! لعنتي. ساييدم هم روي رو هامدندون
 جزاي بود اين خدا؟ عدالت بود اين همين؟ شهمه. کشيدمي تير درد از هم، روي هامدندون فشار شدت از فَکّم

 ...بود اين گناهکاران؟
 دست از رو پارسا اگه. باشه تونستمي االن از بدتر خيلي وضع اين. شد باز ابروهامِ گره و زد نهيب ذهنم در چيزي

 داشت؟ ايفايده چه شد،مي هم نخاع قطع ناصر اگه حتي وقت اون چي؟ دادممي
 زن، پرستار دو. کردمي «بابا بابا،» مدام و زدمي جيغ و آورددرمي بازيکولي يلدا. گفتم استغفار زيرلب و گزيدم لب

 نوبتي. نشست لبم روي تلخي لبخند. بود برگشته ورق حاال. بستم رو هامچشم. کنن جداش دکتر از تا داشتن سعي
 !منه نوبت باشه، هم

 نگهبان و پرستار از پر يلدا، هايکردن داد و جيغ خاطربه حاال بيمارستان، دوم يطبقه خلوت سالن. کردم باز چشم
 .رفتم پايين بيمارستان پلکان از و کردم گردعقب روم،روبه يهمهمه به توجهبي. بود شده

 الفورفي. گرفتم دست در رو پارسا مشکي گوشي و بردم فرو مبهاره مشکي کاپشن دروني جيب داخل رو دستم
 مخاطب لمس با. گشتم موردِنظرم اسم دنبال به گوشي مخاطبين در و کردم روشن رو قفلش بدون يصفحه

 بوق، چهارمين از بعد و کردم برقرار رو تماس زمان، و ساعت به توجهبي. نشست لبم روي عريضي لبخند موردنظر،
 :رسيد گوش به ايزده وحشت صداي

 بله؟ -
 گوش به بيمارستان کنار بزرگراه از ماشين عبور صداي هرازگاهي، تنها و زدنمي پر پرنده بيمارستان، حياط در

 .رسيدمي
 :گفتم آرامش با شدم،مي بيمارستان حياط وارد که حالي در و چسبوندم گوشم به رو گوشي

 !حسامم. سالم-
 :پيچيد گوشم در معصومه مردد صداي نهايت ودر شد سکوت ايلحظه

 خوبه؟ پارسا حال -
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 انتظاري چه. نشست لبم روي پوزخندي. پرسيد رو پارسا حال فقط عليکي؛ نه سالمي، نه. پريد باال حيرت از ابروهام
 !بپرسه؟ رو من حال انرژي با خواستممي! داشتم؟

 ايمقهوه هايکفش به. بود داده هديه شب به ماليمي ملودي ها،جيرجيرک صداي. نشستم باغچه کنار جدول لب
 .گرفتم بامداد آزاد هواي از عميقي نفس و کردم نگاه

 !خوبه -
 .گفت «شکر رو خدا» خط پشت آرومي به معصومه

 :گفتم و برداشتم حياط کف آسفالت روي از رو، بود افتاده زمين روي راستم پاي کنار که بلندي و مانند قلم چوب
 !ببينمت خواممي -

 :دادم ادامه مکث کمي با و کشيدم آسفالت سطح يکهنه ردهاي روي رو چوب
 !کنممي خواهش -

 :گفت و کشيد سوزيجان آه معصومه
 !نيست امکانش فعالً -

 بايد پارسا خاطر به» بگم که کردم باز دهان. کنهنمي قبول دونستممي! لعنتي. دادم فشار زمين به رو چوب نوک
 .ريخت همبه ذهنم تمام بعديش، حرف با که «بزنم حرف باهات

 !کرده پيدا رو دخترم پليس -
 :پرسيدم عجله با و اومد درد به معصومه صداي غمِ براي قلبم

 خوبه؟ حالش االن -
 .برد يغما به رو، پيش دقيقه چند خوشي تمام کردنش، هقهق صداي جاش به و نداد رو جوابم معصومه

 تقسيم دونيم به و شکست کمر فشار زير باالخره زده،فلک چوب و دادم فشار زمين به دستم قدرت تمام با رو چوب
 .شد
 دندون. بود شده واقع مظلوم و معصوم اسمش مثل درست عمرش، کل معصومه. سوختمي معصومه حال به دلم

 از اون کردم، آبروش حق در من که ظلمي از اون. آوردم فرود جدول سيمان روي رو مبسته مشت و کردم ايقروچه
 ربوده خاطربه حتماً. بزرگش دختر از هم اين حاال و پارسا ياحمقانه تفکر خاطر به کوچيکش دختر خودکشي
 .اومده جسمش و روح سر به بال کلي االن تا شدنش،

 هاياشک تاوان! خدايا. لرزوند رو تنم و گرفت وزيدن سردي باد. گرفت آتش معصومه حال به دلم و شد قطع نفسم
 .شدن تلنبار قلبش روي که هاييغم و ريخته مظلومانه که هايياشک چيه؟ معصومه
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 دست تو رو گوشي. کردمي گريه گوشي پشت همچنان معصومه. زدم چنگ موهام درون کالفه و شدم بلند جام از
 :گفتم و کردم جاجابه مديگه

 کجايي؟ االن -
 .کردم متر هامقدم با رو حياط عرض و شدم عصبي. زدمي زار خفه صدايي با و نداد جوابي معصومه

 !معصومه؟ کجايي -
 :گفت پناهبي کودکي مثل و زد هق معصومه

 .نبوت بيمارستان -
 !بود بامداد سه. کردم نگاه حياط وسط بزرگ و ايستاده ساعت به

 فاصله بيمارستان اين تا ايدقيقه بيست تقريباً ماشين، با نبوت بيمارستان. کردممي ترمکالفه همين و بودم دودل
. ريختمي همبه هامنقشه تمام وقتاون. پيشش بره يلدا و بمونه تنها پارسا و برم معصومه پيش ترسيدممي. داشت

 به حداقل خدا؛ امون به کنم رهاش تونستمنمي. نداره رو کسي و تنهاست االن که بود مشخص معصومه، طرفي از
 برم اگه شايد. بودم کشيده آينده براي که، اينقشه در کردنم همراهي خاطربه البته و داشتم بهش که دِيني خاطر
 .بشه ياريمهم به راضي ترساده معصومه، پيش
 :زدم دريا به دل و کشيدم ايکالفه نفس

 !جااون رسممي ديگه ساعت نيم -
 ساختمان سمت به فوري. شد قطع تماس بعد، ثانيه چند و نکرد مخالفت انتظارم رغمعلي کنان،فينفين معصومه

 يقيناً و بود شده عمل تازه که ناصر. شدممي مطمئن ناصر و پارسا وضعيت از اول بايد. کردم تند قدم بيمارستان
 به که هاييزخم و شجمجمه برداشتن مو خاطر به پزشکش، يگفته به هم پارسا. اومدنمي هوش به حاالها حاال
 بود شده تزريق بهش که بخشيآرام داروهاي با ظهر، فردا تا حداقل بود، ايجادشده بدنش در شيشه رفتن فرو سبب

 !عقله شرط احتياط هرحال به ولي خوابيد؛مي
 چند. کرد گرم رو وجودم و کرد برخورد صورتم به ساختمان، داخل گرماي هُرم. کردم باز رو بيمارستان ايشيشه در
 از تا رفتم پذيرش سمت به. زدنمي چرت بيمارستان، راهروي يحاشيه هايصندلي روي بيماران، همراهان از نفر

 .شم مطمئن هامبينيپيش
*** 

 معصومه
 جبران به و ببينمش نبود دلم تو دل کرده، پيدا رو مهال داد خبر پليس که زماني از. جوشيدمي سرکه و سير مثل دلم
 ...مهال وضعيت با ولي بگيرمش؛ ش*غو*آ در مادرانه ها،دوري اين تمام
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 که، بود اين امشبم مفيد کار تنها. کردم آبادش و جد و بهنام نثار ناسزايي لب زير و ساييدم هم روي رو هامدندون
 مادر و پدر که بماند. کنم ثبت بود، رسونده بيمارستان به رو مهال آمبوالنس با که افسري يوسيله به رو شکايتم

. بگيرم پس رو شکايتم کردنمي التماس و بودن شده هوار سرم روي بيمارستان توي وضعيتي چنين در بهنام،
 !بيرون کرد پرتشون بيمارستان از نگهبان خوشبختانه

 :گفت محبت با ماليمي صداي و شد ظاهر هامچشم جلوي راني آلومينيومي قوطي
 !پريده روت و رنگ! معصومه بخور -

 .کردم نگاه حسام موقر يچهره به کرده، پف هايييچشم با و آوردم باال آروم آروم رو سرم
 .کرد باز رو درش و کشيد عقب به رو ايشحلقه ضامن نارنجک، يه مثل و داد تکون کمي رو راني قوطي

 !معصومه بگيرش -
 گريه تلفن پشت که، بودم شده عاجز و بدبخت قدرچه سال،25 حداقل گذشت از بعد. نشست لبم روي پوزخندي

 با تريم،غريبه هم غريبه تا دو از که انگار نه انگار حاال و. جااين بياد و بسوزه حالم به دلش حسام شدم باعث و کردم
 تنهاي االن که حالي در بود، دلگرمي برام وجودش اما بود؛ کردنم ضعف و غش نگران و زدمي صدام کوچيک اسم
 به يا نداشت؟ رو من ديدن چشم زنش که مهال، دايي به! دادم؟مي خبر کي به شب، وقت اين. بودم تنها

 که خواهرشوهرم به حتي يا بود؟ مهال شدن دزديده و هابدبختي اين تمام عامل کيانوش، پسرش که برادرشوهرم،
 کدوم هر. داشتن خود جاي ديگه که هم خواهرهام تهران؟ هايبيمارستان يآواره و بود شوهرش بيماري درگير

 .داره وجود هم ايمعصومه که نبود مهم براشون ايذره و بودن خودشون زندگي مشغول
. گرفتم حسام از رو قوطي و بردم جلو رو دستم ناچار. بود شده تلخ حسابي دهانم و پيچيدمي همبه ممعده عضالت

 دهان دار،پالپ پرتقال آب. گرفتم باال سمت به زاويه با و کردم نزديک دهانم به رو قوطي آلومينيومي يلبه
 .سوزوند رو گلوم ملسش، طعم و کرد تر رو مخشکيده

 گذاشت زانوهاش روي رو هاشآرنج. نشست کنارم پالستيک صندلي روي راحت، خيلي و زد ايمردونه لبخند حسام
 به چشمگيري يجذبه کوتاهش، و جوگندمي موهاي. بود گرفته شچونه زير زده،گره درهم رو هاشدست و

. نداشت شباهت اومد، خواستگاريم به قبل سال26 که، پايي و دستبي حسام به عنوان، هيچ به و بود داده صورتش
 .بود گرفته ضرب زمين روي چپش، پاي با و بود روروبه سيماني و رنگشيري ديوار به چشمش

 طوره؟چه حالش -
 :گفتم کوتاه عميق، نفس يه با و دادم فرو رو دهانم داخل محتويات

 .خوبه گفته دکتر -
 :داد ادامه بالفاصله و گفت لب زير «آهان» حسام
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 ميشه؟ مرخص کِي -
 :گفتم نمک نگاه حسام به کهاين بدون و دادم قرار چپم دست خالي صندلي روي رو، پر نيمه قوطي

 .دونمنمي -
 :زدم چنگ مشکيم روسري زير موهاي ميون کالفه و کشيدم آهي

 ...و کشهمي جيغ ميشه، بيدار بار هر -
 :دادم ادامه حرص با و کردم مشت رو دستم

 .زنهمي داد رو عوضي يپسره اون اسم -
 روي پوزخند! کَسيه چه «عوضي پسر» عبارت از من منظور دونستنمي چون شايد. نگفت چيزي مقابل در حسام

 هامچشم! کردممي بازگو حسام براي رو قلبم در شده تلنبار هايغم داشتم که بودم بيچاره قدرچه. شد ترپررنگ لبم
 راهرو، کف هايسراميک روي کفشش يپنجه ضربات يفاصله. دوختم زمين چرک و سفيد هايسراميک به رو

 براي اتفاقي چنين طورچه دونستمنمي هم هنوز. پارسا خاطربه يقيناً. مشغوله ذهنش که بود مشخص. بود شده کمتر
 افتاده؟ پارسا
 آرامش عسليش، و مهربون هايچشم. کردم تصور ذهنم در رو پارسا داشتنيدوست يچهره و بستم رو هامچشم

 چه هر مهال که دادمي دلداريم و ايستاد کنارم در مردونه مهال، نبود در وقت چند اين. کشيدمي يدک رو خاصي
 مادرش به که کسي مثل درست پارسا و رفتممي حال از غم، و غصه زور از که هاييشب چه. ميشه پيدا زودتر
 .دادمي کشيک بيمارستان هايراهرو تو صبح تا شب داره، عالقه

 :پرسيدم حسام به خطاب و دادم فاصله هم از رو خشکم هايلب
 افتاده؟ پارسا براي اتفاقي چه دقيقاً -

 .شد قطع زمين روي حسام پاي ضربات صداي
 ! بگيره زير بست،بن تو رو پارسا داشته قصد ماشين يه -

 چپ سمت به سرعت به سرم. شدن خشک بدنم هايماهيچه و گرفت قرار غيبي يصاعقه يه تاثير تحت بدنم
 زمزمه بهت با و دوختم چشم حسام يآشفته يقيافه به زدهوَق هاييچشم با. گرفت شدت به گردنم رگ و چرخيد
 :کردم

 !چي؟ -
 .انداخت چنگ مشکيش کاپشن يحاشيه به و گزيد لب حسام
 :پرسيدم ترس با و شکستم رو فکم قفل سختي به. اومدنمي باال نفسم

 بوده؟ کي کار -
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 .لرزيدمي محسوس کاپشن، به شانداخته چنگ هايدست. کشيد نفس صدادار و منقطع حسام
 !کيه جاني فرد دونهنمي اونم گرفته، تماس آمبوالنس و پليس با محل، يکسبه از يکي! دونمنمي -

 .کشيد خاکستريش و بلند نسبتاً هايريش به دستي و کرد تر زبونش با رو شپريدهرنگ هايلب
 .بوده ناصر قتل، اصلي هدف زنه،مي حدس پليس ولي -

 .دوخت مبهوتم هايچشم به رو دارشنَم نگاه و چرخوند رو صورتش
 در خوبي به اشخاص اسم متاسفانه، يا خوشبختانه. رفتنمي يادم وقتهيچ که اسمي! ناصر. افتاد تنم به ايلرزه

 و گرمابه رفيق نام تونستممي مگه. داشت يادسپاري براي موجهي دليل که بود نامي هم ناصر و شدمي ثبت خاطرم
 کنم؟ فراموش رو حسام گلستان

 ايجاد مزاحمت برام مدام حسام، از جداييم از بعد سال سه که آشغالي مرد! ناصر. شد مشت زانوهام روي هامدست
 !داد پنهاني يرابطه و صيغه پيشنهاد بهم بار دوسه و کردمي
 اگه حتي فطرت،پست ناصر اون. بود افتاده روز و حال اين به کثافتي، چنين خاطربه! پارسا طفلکي. گرفت آتيش دلم

 !کمه براش هم باشه مرده
 :پرسيد سختي به و دادم قورت رو دهانم آب
 طوره؟چه پارسا حال االن -

 :زد سردي لبخند حسام
 !اومده هوش به! خوبه -

 از آتشي رفته، خونه از ناگهاني پارسا که گفت و داد جواب رو پارسا گوشي حسام وقتي. کشيدم آسودگي سر از نفسي
 شده پيدا پارسا داد اطالع و زد زنگ بهم حسام خود بعدش، ساعت چند وقتي ولي افتاد؛ جانم به نگراني و اضطراب

 راحت خيالم زمان اون واقع در. باشه ماجرا پشت موضوعي چنين کردمنمي فکر وقتهيچ داشته، جزئي تصادف يه و
 .شد پرت پارسا از بالکل حواسم مهال، شدن پيدا با و شد

 .افتادم ايراني هايسريال ياد به و کشيد سوت هامگوش حسام، بعدي حرف با
 .نمياره خاطر به افتاده، براش که اتفاقي از چيزي پارسا -

 :کرد مزه مزه رو حرفش کمي و کرد مکث
 .شده ايبازه فراموشيِ دچار موقت طوربه -
 :گزيدم لب تاسف با
 .بياره دستبه رو شحافظه زودتر شاءهللان -

 :گفت سردي به و زد رنگيني پوزخند حسام
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 !ندارم آرزويي همچين من ولي -
 .برد گردنش پشت وارقالب رو هاشدست و آورد باال رو سرش

 !نبره بو ايذره افتاد، براش که اتفاقي از پارسا ولي بدم؛ رو زندگيم يهمه حاضرم-
 :پرسيدم واراتوماتيک و پريد باال ابروهام

 چرا؟ -
 جوگندمي موهاي ميون رو، گردنش پشت کرده قفل هايدست. موند ساکت و بست رو هاشچشم ثانيه چند حسام

 :گفت و گرفت بيمارستان آلودالکل هواي از عميقي کام. داد سوق پرپشتش و
 .داشته بدي روحي وضعيت اتفاق، اين از قبل چون -

 راهروي راستاي در زدن قدم به کرد شروع و برخاست جاش از مشوش حسام. شد بيشتر ذهنم سوال هايعالمت
 .اومدمي و رفتمي راهرو طول در ساعت، پاندول مثل ربع، يه حدود چيزي. بيمارستان کوتاه
 طرف به پالستيکيش، ليوان با و اومد بيرون شخصي لباس با زن يه بيمارها، از يکي اتاق از. بود خلوت تقريباً راهرو

 .رفت راهرو ته سردکن آب
 ادغام حسام هايقدم صداي با بيمارستان، نظافتچي جاروي با هاسراميک شدن ساييده خرشخرش خفيف صداي

 .بود کرده خلق رو آوريکسالت ملودي و بود شده
 :کرد درخواست تواضع و ماليمت با و کرد تر رو هاشلب و ايستاد رومروبه. رسيد پايان به حسام راهپيمايي باالخره

 بزنيم؟ حرف هم با ميشه -
 داشت؟ وجود ما بين حرفي چه اصالً حرفي؟ چه بزنيم؟ حرف. کردم نگاهش مات
 :گفت و گذاشت کاپشنش هايجيب داخل رو هاشدست ديد، رو سکوتم وقتي

 .پارسا خاطربه! کنممي خواهش -
 .کشيد تير قلبم پارسا، اسم شنيدن با

 سر بود، نشسته دلم به ازش که محبتي و پارسا خاطر به ولي نداشتم؛ صحبتيهم اين به تمايلي کهاين رغمعلي
 .کردم قبول رو حسام درخواست و دادم تکون
 :کرد اشاره بيمارستان ورودي در به دست با و زد لبخند رضايتمندانه حسام

 حياط؟ تو بريم -
. کردم تن به و برداشتم کناريم صندليِ روي از رو خاکستريم پالتوي و شدم بلند جا از کنم، تعلل کهاين بدون

 حياط به و خارج راهرو در از کرد،مي نگاه حسام و من به کنجکاوي با پذيرش قسمت از که بهياري به توجهبي
 .نبود آزاردهنده زياد ولي اومد،مي سردي نسبتاً باد. شديم وارد بيمارستان
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. کردنمي ديد قابل رو پيرامون متري، پنج يفاصله با حياط، درون ايستاده هايچراغ و بود تاريک همچنان هوا
 مشامم در ها،گل گرد و علف بوي. رفت حياط يگوشه رنگ سبز و فلزي صندلي طرف به منظم، هاييقدم با حسام

 و بود گرفته باال رو سرش حسام. نشستيم صندلي روي فاصله با هم کنار. دادمي تسلي رو مخسته روح و پيچيدمي
 به همچنان که حالي در مغموم، لحني با و کشيد سوزيجان آه. کردمي نگاه ماه شکل داس و ناکامل قرص به

 :پرسيد بود خيره آسمان
 .شدم جدا ازت بدم، توضيحي کهاين بدون سربازي، از بعد چرا کردي فکر حاال تا -

 گرم حصار در و بود شده خشک دوباره گلوم. کرد خوش جا سنگين سنگ يه مثل هامريه در و نيومد باال نفسم
 .بخوام روزي شايد که بود چيزي آخرين تلخم، يگذشته يادآوري. لرزيدم خودم به پالتو،

 :گفت مظلومانه و کشيد رو خزدارم يقه پالتوي يگوشه حسام که، بشم بلند جام از خواستم
 !پارسا نه و من نه نشم؛ مزاحمت بعدش ميدم قول. بده گوش حرفام به بار يه فقط کنممي خواهش -

 انگار که بودم شده وابسته پارسا به جوري کوتاه، زمان اين در که من، طفلک و پارسا طفلک. دادم فرو رو دهانم آب
 .خودمه پسر

 ...ربطي پارسا به هاتحرف-
 :گفت الفورفي و کنم تموم رو حرفم نگذاشت

 !داره ربط -
 .زد چنگ موهاش در و کشيد پالتوم يگوشه از رو دستش

 .بشم جدا ازت شد باعث که داليليه ترينمهم از يکي پارسا، سرنوشت-
 صندلي روي دوباره ناخودآگاه. کردم نگاه حسام يبرافروخته صورت به گيجي با و شد منجمد هامرگ در خون

 .نشستم
. خوندنمي رو پاييز سرود و رقصيدنمي باد دل در هادرخت شاخه. گذشت باد هوهوي و حسام سکوت در ثانيه چند

 .کرد نگاه حياط خلوت و سرد فضاي به و گرفت من از رو نگاهش بود، شده راحت موندنم بابت خيالش که حسام
 تنها. بياره دستبه رو عموش اموال خواستمي قيافه،خوش و يتيم يپسربچه يه که شد شروع جايياون از قصه -

 .بود بسته دل ايديگه فرد به پولدار، دخترعموي ولي بود؛ دخترعموش با ازدواج هدف اين به رسيدن راه
 :داد تکيه صندلي پشتي به و کرد قفل شسينه روي رو هاشدست

 .ميشه روستايي دختر يه عاشق خدمتش محل تو و سربازي به ميره يتيم پسر -
 !کرد؟مي تعريف قصه برام داشت! بود شده ديوونه حسام. شد گرد حيرت از هامچشم

 :داد ادامه حرص با و نشست لبش روي نماياني پوزخند
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 .بوده هم همشهريش قضا از که ميشه رفيق حسام نام به ساده و ابله پسر يه با سربازي، دوران تو -
 بار هر که هموني! بود ناصر سربازي، دوران در حسام، همشهري و دوست. شدنمي باورم. بازموند تعجب از دهانم
 .گفتمي برام بازيش دل و دست و مرام از کلي اومد،مي سربازي مرخصي به حسام
 .شدمي بزرگتر و بزرگ من، گلوي در کرده لونه بغض و گفتمي و گفتمي حسام
 خاطربه وقتي. خوادنمي رو من ديگه گفت حسام وقتي. کرد دگرگون رو ذهنياتم طوفان مثل گذشته هايصحنه
 .رفت ظاهربين مردم بين و کوچيک شهر اون توي آبروم وقتي. نده طالقم تا افتادم پاش به مخانواده آبروي
 ...وقتي
 حاال، ولي منم؛ خورده رکب که اوني کردممي فکر االن تا!  من خداي. رفت باال قلبم ضربان و شد تر هامچشم

 هايچشم جلوي و بيمارستان حياط در بامداد، از ساعت اين و بود باخته رو زندگيش تمام که ديدممي رو حسامي
 :ناليدمي زاري با و کردمي لعنت رو خودش بار يه دقيقه چند هر و کردمي گريه بهار ابر مثل من،

 !معصومه توئه يشکسته دل خاطربه اومده، سرم باليي هر دونممي -
 شدن متالشي حال در غم، از حجم اين از وجودم و کردممي گريه پاش هم! سوخت خيلي سوخت، حالش به دلم
 به خوردمي قسم بوديم، عقد وقتي حسام که ايآينده ريخت؟ همبه رو دومون هر يآينده جورياين چيز چه. بود

 ...اما بزنه؛ رقم ممکن شکل بهترين
 صورت به نشسته، خون به هاييچشم با و گرفت باال رو سرش. گرفت آروم حدودي تا حسام، يمردونه هقهق
 :گفت رفته تحليل صدايي با و شده خيره مزدهماتم

 به چي نديد و کرد فرو برف در کبک، مثل رو سرش عمرش، تمام که آدم يه! مخوردهشکست آدم يه االن من -
 !اومد زندگيش سر
 ...خيلي بود، بيچاره خيلي حسام. خوردم افسوس حالش به

 زندگيش تمام حسام ولي بودم؛ خوشبخت و کردم زندگي واقعي مرد يه کنار در رو عمرم از سال چند من حداقل
 .بود پوشالي و دروغ
 :داد ادامه دارخش و کشيد عميقي نفس

 .پارساست مونده برام دنيا تو که چيزي تنها االن -
 :داد ادامه جديت با و شد مشت زانوهاش رو لرزونش هايدست

 !خوامنمي... بدم دستش از خوامنمي -
 روي رو دستش و انداخت پايين رو سرش. زد آتش رو قلبم که آورد زبون به خاصي معصوميت با رو آخر لغت

 .لرزيد هاششونه و گزيد لب. کرد متوقف پالتوم دوسانتي در و داد سر صندلي سرد نشيمن
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 .بدم نجات رو پارسا تا کن کمکم! معصومه کن کمکم -
 :گفتم منقطع و دادم تکون هوا تو رو هامدست. بودم شده گيج و دستپاچه دليلبي
 .برنمياد کاري...من دست از...من -

 از برق جريان مثل چيزي و شد خشک بدنم. شد قفل دستم روي و کرد پرواز هوا به صندلي روي از حسام دست
 شده خبطش متوجه کامالً که حسام. کشيدم عقب به رو دستم اخم با و دادم نشون العملعکس فوري. گذشت بدنم
 :گفت احتياط با و برد باال تسليم ينشونه به رو دستش تا دو بود،

 .نداشتم بدي قصد کن باور! متاسفم -
 .کردم نگاه دهانم سفيدرنگ بخار به و کردم رها هوا در رو بازدمم
 :گفت کوتاه مکثي بعدِ و اورد پايين رو هاشدست محتاطانه حسام

 .نرفت دانشگاه ترم سه حتي و شد حاد افسردگي دچار مدت يه مرگش، از بعد و بود وابسته خيلي ليال به پارسا -
 روي رو هاشدندون دوختم، چشم ناکجاآباد به سينه، به دست و اخم با و نميدم نشون حرفش به واکنشي ديد وقتي

 :گفت ششده کليد هايدندون بين از رياضت با و ساييد هم
 چيزي يه بره،مي بين از رو پارسا و مياد بار به فاجعه يه بياره، ياد به رو هاصحنه اون دوباره پارسا اگه دونممي -

 .افسردگي از ترفجيع
 .کردم نگاه حسام يرفته درهم و مغموم يچهره به و چرخوندم رو سرم و شکست هم در مقاومتم

 .بدي نجات رو پارسا محبتت، با تونيمي تو -
 *** 
 مهال
 وقت فوتبي و کردم وصل رو تماس. بود کرده ايجاد پرصدايي يهمهمه چهارراه، سر ترافيک و بود خيس زمين
 :گفتم

 !جاماون ديگه دقيقه دو -
 .داد هديه هاملب به رو لبخند دلنشينش، و مردونه يخنده صداي شنيدن

 !شد سبز علف پاهام زير! مهال باش زود -
 :گفتم شيطنت با و خنديدم

 !توئه تقصير شهمه ميگم خونه، رسيديم -
 :خنديد باانرژي و مردونه دوباره

 !بدجنس اي -
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 وقتي. ببينم رو اتوبوس ايستگاه تونستممي تقريباً. کردم جاجابه هامدست بين رو، شيريني کيلوي يک يجعبه
 :گفتم گوشي پشت خرسندي با. شد ترعريض لبخندم افتاد، ايستگاه در ايستاده جوان دلرباي و بلند قامت به چشمم

 !ديدمت -
 عيني، جستجوي ثانيه چند از بعد و چرخوند رو سرش. بدم تشخيص تونستممي هم فاصله همين از رو زدنش لبخند
 .شدممي ديده انگشت بند سه ياندازه به فاصله، اون از احتماال که شد، قفل مني به مهربونش نگاه

 .ديدمت منم -
 کيف داخل رو گوشي. کردم قطع رو تماس گوشي، صفحه روي انگشتم حرکت با بزنم، ايديگه حرف کهاين بدون
 شده لغزنده و ليز عصرگاهي، بارندگي خاطربه زمين. دادم بيشتري سرعت هامگام به و انداختم دوشم روي ايقهوه
 !جون بالي به بود شده تبديل چلفتي، پا و دست و نابلد منِ براي مشکي، بلند پاشنه هايچکمه و بود

 خاکستريش، اُوِرکُت و بود برده فرو مشکيش کتون شلوار هايجيب داخل رو هاشدست اروپايي، هايمدل مثل
 :گفتم زيرلب. بود شبرازنده بدجور

 !الخالقين احسن... ا فتبارک -
 هاشونچشم با و بودن ايستاده ايستگاه يگوشه که دبيرستاني دختر چهار به توجهبي جذابش، ژست همون با

 که صدايي شنيدن با که رسيد متر ده از کمتر به ايستگاه، تا مفاصله. برداشت جلو به گامي کردن،مي رصدش
 .ماسيد لبم روي بسته نقش لبخند کرد،مي خطابم

 !جان؟ مهال -
 کمي. شنيدم رو زمين روي هاشگام يسراسيمه صداي. لرزيدم عصبي فشار شدت از و شد ميخ زمين روي پاهام

 :نشست مشونه روي دستي بعد
 !مهالجان -

 !لعنتي. ساييدم هم روي رو هامدندون
 :گفت مصلحتي لبخندي با و ايستاد جلوم تپلي، تقريباً و قدکوتاه زن
 خوبي؟ عزيزدلم سالم -
 !عجب. بود اومده تنها. کردم نگاه بر و دور به

 :گفتم سردي به و زدم گره هم در رو ابروهام
 !سلطاني خانم ممنون -

 به رو من تا کردم تاکيد پسرش به که زماني همون مثل درست. گفتم تاکيد با و محکم رو «سلطاني خانم» عبارت
 .نزنه صدا کوچيک اسم
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 :گفت و کرد جاجابه ششونه روي رو شکالتيش کيف و زد ايديگه لبخند دستپاچه سلطاني خانم
 هم؟ با بزنيم گپ يکم و برسونمت منزل تا ميشه عزيزم... اوم -

 .کرد اشاره خيابون حاشيه در شده پارک سفيد يپورشه به دست با سپس
 :گفتم حرص با و نشست لبم روي پوزخندي! ماه؟ يک اين تمام مثل بزنيم؟ گپ

 !هست وسيله سلطاني؛ خانم ممنونم -
 !دونستنمي رو موضوع اين که سلطاني خانم ولي بود؛ خطي اتوبوس وسيله، از منظورم

 رو چشمم ازدواجش، يحلقه بِرِليان برق. زد گره هم در رو دستش هايانگشت و زد لبخند زدهحرص سلطاني خانم
 .کرد خيره

 کنم؟ درخواست يه ازت دوباره هست امکانش -
 :گفتم حوصلهبي و کشيدم ايکالفه نفس

 !نيست امکانش! سلطاني خانم نه -
 :گفت بغض با و انداخت چنگ بازوم به که بشم رد کنارش از خواستم

 .ميشه آب زندان يگوشه داره بهنامَم. بده رضايت خدا رو تو -
 :گفتم قساوت با و کشيدم رو بازوم

 .کردمي رو روزي چنين فکر بايد دزديد، رو من که موقع همون بهنام -
 .بود گرفتن آتش حال در خودم، رحميبي از قلبم و بودم شده رحمبي

 :گفت و انداخت زمين روي رو خودش پام، جلوي يهو و زد گريه زير سلطاني خانم
 ...خدا رو تو! کنممي التماست -

 .رسيد دادم به سومي صداي
 مهال؟ اومده پيش مشکلي -

 .دوختم چشم نگران عسلي يتيله جفت يه به تشويش، با و کردم پوفي
 هاشدست با و شد بلند فوري نداره، تاثيري احساساتم روي ديگه هاش،درآوردن بازيکولي ديد که سلطاني خانم

 .کرد نگاه نفر دو ما به کنجکاوي با و کرد مرتب رو شترش پشم قيمتگرون پالتوي
 :گفتم خباثت با و زدم پارسا يچهره به وسيعي لبخند عمد از
 !عزيزم نيست مشکلي -
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 خانم از کمي دست هم پارسا. زد سفيدي به صورتش رنگ و شد گِرد حيرت از سلطاني خانم ايقهوه هايچشم
 انگار که جوري و کرد حفظ رو ظاهرش حال اين با. بود بعيد من از دار،عشوه و آورتهوع لحن اون. نداشت سلطاني

 .ايستاد جفتم و گرفت دستم از رو شيريني يجعبه.گرفت جا کنارم باشه، فهميده حرف اين از رو هدفم
 به کنه، نگاه من به کهاين از بيش و لرزيدمي هاشلب. کردمي نگاهمون ناباوري و بهت با همچنان سلطاني خانم
 .کردمي نگاه پارسا جدي و جذاب يچهره
 در پته،تته با. بود کرده برداشت بودم کرده بينيپيش که طوريهمون زدم؛ من که حرفي و پارسا ديدن با مسلماً
 :گفت کشيد،مي رخ به رو رنگشطاليي لوکس ساعت و دادمي تکون هوا در رو هاشدست که حالي

 ...دوسِـ بهنام...بهنام اما...اما -
 :گفتم روييترش با و کنه تمام رو حرفش نگذاشتم

 .نيستم من بهنام، احساسات مسئول -
 خدا فقط. شدمي ترسنگين و سنگين گلوم پشت بغض آوردم،مي زبون به رحمانهبي چنين اين که ايکلمه هر
 با که خاطراتي و بهنام حال به و زدممي زار خفه صدايي با بالشم، پود و تار داخل صبح، تا شب هر که دونستمي
 هايعقده و شدممي سنگ از انگار ديدم،مي رو پدرش و مادر هايالتماس وقتي ولي کردم؛مي فکر داشتيم هم

 .کردمي باز سر يک به يک بود، آورده سرم به بهنام که هاييآزار از درونيم
 نرسيده من به آسيبي کوچکترين جسمي نظر از کهاين با. بودم شده پذيرتر آسيب قبل از من و بود رفته من آبروي

 .بود يکسان شده ربوده دختر يه به ديد نوع هميشه ولي بود؛
 من به االن و بود شده آب غم، و غصه شدت از من، نبود در. بگيرم ناديده رو مامان تونستمنمي اين، بر عالوه
 .زندان از بهنام آزادي سرسخت مخالفين از يکي البته و. بود شده ترحساس و تروابسته

 رو مامان و من شديد واکنش وقتي ولي کردن؛مي اصرار هم زيبا آزادي براي بهنام، پدر و مادر اوايل، مياد يادم
 هم لحظه يه بهنام، خصوص در گرفتن رضايت براي تالش از امروز، به تا ولي گذشتن؛ زيبا آزادي خير از ديدن؛
 .نشدن غافل
 :پرسيد آرومي به و گرفت مشکيم پالتوي آستين روي از رو دستم پارسا

 مهال؟ بريم -
 .کردم متمايل پايين و باال به ممتد رو سرم و دادم فرو رو گلوم در بغض
 و احساس بين نابرابر ايمبارزه. آوردمي دَرَم پا از آخر دروني، يشکنجه اين. آورد هجوم هامچشم پشت تا اشک

 .نبود من جسم و روح نابودي جز چيزي شنتيجه که منطقم؛
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 هر نبود بعيد. داشت رو هوام موقعيتي چنين در که بودم ممنونش. داشت نگه کمرم حائل و داد سُر رو دستش پارسا
 .بشم زمين پخش و بيفتم پس اون، از حاصل کرختي و غم شدت از لحظه

 :کرد منجمد هامرگ در رو خون سلطاني، خانوم آلودگريه صداي که بوديم برنداشته رو دوم قدم
 !کننمي اذيت زندان توي رو بهنام -

 :داد ادامه سوزجان و زد هق
 !خورده چاقو زندان توي -

 :شد ترسوزناک سلطاني خانم لحن. ايستاد هم پارسا من، با زمانهم
 .بشه آزاد زندان از من بهنامِ بده رضايت! بگذر من پسر از ميدم، قسم پدرت خاک به رو تو -
 .کردمي استفاده ايحربه هر از ش،خواسته به رسيدن براي که زن، اين به لعنت. لرزيدم و زدم يخ درون از

 الفورفي ولي نشست؛ مشونه روي ايلحظه براي سلطاني خانم دست. کردمي مخفه داشت و گرفت رو گلوم بغض
 :کرد پر رو هامگوش پارسا، عصبي صداي. شد زده کنار دوشم از کاه، پرِ مثل

 !خانم کنيدمي اذيتش داريد -
 :گفت ملتمسانه و زد چنگ پارسا اُوِرکتِ انگليسي يقه يحاشيه به سلطاني خانم

 .ميشه نابود من بهنامِ کنه، ازدواج شما با مهال اگه! ببخش بهم رو مبچه خدا رو تو! آقا -
 :داد ادامه و گرفت پاييزي سرد هواي از کامي

 !داشتن؟ رابطه هم با قبالً بهنام، و مهال دونيمي شما اصال...اصال -
 .شدم خيره بهنام مادر يکرده آرايش صورت به زدهوَق هايچشم با. شدم فلج بارهيک به و کشيد پر تنم از روح

 در بيشتر لحظه هر خجالت، از کردم احساس. انداختم پايين رو سرم. ساييد هم روي رو هاشدندون کالفه پارسا
 ايهفته چهار سه فقط هم خودش. نداشت خبر درستي به بود، افتاده من براي که اتفاقي از پارسا. ميرم فرو زمين

 رو مسائل سري يه بود، شده وارد سرش به که ايضربه خاطر به ثاني در. بود شده مرخص بيمارستان از که شدمي
 با مدت، اين در که زني هم، مادرم و بوده عاشقش که بودم دختري خواهرِ صرفاً من. آوردنمي خاطر به واضح
 . کرده وابسته رو پارسا ش،مادرانه محبت
 لب. کردمي ترمشرمنده و زدمي موج هاشچشم عسليِ در عجيبي رنجش. کرد نگاهم شاياني دلخوري با پارسا

 .انداختم چنگ مشکيم پالتوي طرف دو به بلندم،نيمه هامناخن با و گزيدم
 .کرد ناموزون رو قلبم کوبش پارسا، قاطع لحن

 .نيست مهم مهال يگذشته من، براي -
 :گفت سلطاني خانم به خطاب کنه،مي مواخذه رو خطاکاري کودک که معلمي مثل و آورد باال رو شاشاره انگشت
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 !بشيد مزاحمش نداريد حق ديگه هم شما ضمن، در -
 به ناباوري، با و بود پريده صورتش رنگ. پريدمي پايين و باال فنر مثل حيرت، از سلطاني، خانم چپ چشم پلک
 بين يرابطه به کردم شک هم خودم حتي که، بود محکم حدي به پارسا لحن. کردمي نگاه پارسا جدي يچهره
 .پارسا و خودم
 دوباره و کرد جور و جمع رو خودش سريع بود؛ شده نااميد بهنام، به من يعالقه جانب از انگار که سلطاني خانم

 :گفت کالمش درموندگي همون با و گرفت رو داشتيم رفتن قصد که دونفري ما جلوي
 .ميشه بدتر قبل از وضعش زندان توي. داره درمان به نياز بهنام! بده رضايت پرستي،مي کي هر به رو تو -

 .واداشت رعشه به رو وجودم تمام بعديش، حرف و بود شده دورگه بغض از صداش
 .ميدن زجر رو بهنامم خدانشناسا، اون! نيست کم زيبا امثال زندان، توي -

 ايقروچه دندون خشم از. کرد جلب خودش به رو بودن اتوبوس ايستگاه در که افرادي توجه و زد گريه زير پرصدا
 اگه! ريزهمي تمساح اشک و کنهمي «بهنامم بهنامم،» چه من براي! هه. شد مشت بدنم طرف دو هامدست و کردم
 !بشه خفه تا دادم،مي فشار قدراين و انداختممي گردنش دور رو هامانگشت خيابون، وسط جاهمين بود، خودم دست
 :شدم منفجر ديناميت مثل و کردم باز دهان

 مسئوليتيبي خاطربه بهنام بوديد؟ گرفتن رضايت دنبالِ دردربه روحش، قاتل واسه چرا پس بهناميد؟ فکر به خيلي -
 تحقير رواني، يزنيکه اون دست به دوباره که اينه از بهتر بمونه، زندان توي. افتاده روز اين به همسرتون و شما
 .بخوره شالق و بشه
 نيمه تا رو هاشدست و کرد نگاه بر و دور به ترس با نداشت، رو من رگباري برخورد انتظار گويا که سلطاني خانم
 :گفت پايين ولوم با و برد باال

 ...کنيمي فکر تو که نيست چيزي اون جريان قسم، خدا به! مهالجان ترآروم -
 :زدم تشر بهش پر توپ با و بده ادامه رو حرفش نگذاشتم

 آبروم به حراج چوبِ پيش، سال سه که چيه جريان پس نشده؟ درمان سال همه اين بهنام که چيه جريان پس -
 ...چيه جريان پس داد؟ آزارم مختلف شکالي به و شد پيداش دوسال از بعد دوباره که چيه جريان پس زد؟

 .شد فشرده خفيف پارسا هايانگشت بين بازوم
 .کننمي نگاهمون دارن مردم! خانمي باش آروم! مهال -

 منظوربي و سهواً پارسا دونستممي. آورد هجوم هامچشم پشت تا اشک. شد سرد درونيم آتش و شدم الل دفعهيک
 ـناه گـبي خواهر مهناز، ياد به. کرده ترآشفته رو مآشفته ذهن لفظ، اين با دونستنمي ولي برده؛ کار به رو «خانمي»
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 پارسا، گفتنِ «خانمي»از قدرچه که کردمي تعريف برام شوق با دوسته، پارسا با فهميدم که وقتي. افتاد مظلومم و
 .ميشه شادي و ذوق غرق
 ريمل، شدن پخش از هاشچشم دور که حالي در زاري با و گرفت دست تو رو مبسته يخ هايدست سلطاني خانم
 :گفت بود شده سياه کمي

 وقتهيچ همسرم، نه و من نه ديگه ميدم قول. بده گوش حرفام به بار يه بار، يه فقط. کنممي خواهش ازت -
 ...و تو مزاحم

 :کرد نگاه پارسا به نااميدي با و داد قورت رو دهانش آب
 !کنممي خواهش! بار يه همين فقط. نشم نامزدت و تو مزاحم -

*** 
 خاصي آرامش شد،مي پخش که ماليمي موزيک و شکالت و قهوه هايدونه بوي کافه، روشننيمه و دنج فضاي
 .کردمي منتقل
 :کرد تعارف پارسا و من به دوستانه، لحني با و نوشيد رنگ طاليي ماگ درون يقهوه از کمي سلطاني خانم

 !لطفا بفرماييد -
 پلک با و کرد نگاهم معنادار و عميق پارسا. کشيدم ايکالفه نفس و دادم تکيه چوبي صندلي پشتي به حوصلهبي

 .کنم حفظ رو خونسرديم تا کرد مجابم زدن،
 .کرد جلب خود به رو توجهم سلطاني خانم محزون صداي

 دنيا توي کسي هر از همسرم، و من براي بهنام شاهده، خدا ولي دونيد؛مي چي بهنام يگذشته از شما دونمنمي -
 .ترهباارزش
 :گفت سوزناک آهي با و کشيد ماگ يديواره روي گونهنوازش رو هاشانگشت

 !منه يدخترخاله پسرِ واقع، در بهنام -
 :گفتم بلندنيمه صداي و شگفتي با و شد قطع نفسم

 !چي؟ -
 .شده جلب ما طرف به کافه، هايمشتري اندک توجه بودم مطمئن و پيچيد کافه کوچک فضاي در وضوح به صدام
 :داد فاصله هم از رو رنگش عنابي هايلب و زد تلخي لبخند سلطاني خانم

 .نفره سه ما يدخترخاله بهنام، مادر! برادرمه مجيد و منه خواهر زيبا! شدي متوجه درست کنم فکر -
 درد به رو من دلِ تا گفته دروغ مادرش و پدر مرگ به راجع بهنام کردممي فکر هاتازگي. بودم موت به رو حيرت از

 ...حاال ولي بياره؛
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 روي شيک و رنگطاليي فلزيِ دستماليِ جا از. جوشيد بيرون به سلطاني خانم چشمان از اشک، بلورينِ هايگلوله
 .کرد خشک رو ششده مرطوب صورت و کشيد بيرون دستمالي ميز،

 رفت سربازي، خدمت گذروندن از بعد. ببره بويي زندگيش از کسي ذاشتنمي وقتهيچ. بود عجيبي آدم مجيد -
 .رفت مجيد پيش هم زيبا کرد، فوت که پدرم. کرد زندگي مستقل خودش براي و تهران

 :گفت شرمسار لحني با و کرد مرتب رنگش کِرِم شال زير رو شکالتيش موهاي هاش،دست با و گزيد لب
 پدرم، مرگ از بعد همين، براي. رفتنمي جوب يه تو هم با آبمون وقتهيچ. بود لجباز و دنده يه بچگيش از زيبا -

 .کردم استقبال زيبا تصميم از بودم، کرده ازدواج تازه زمان اون که منم و کنه زندگي مجيد پيش داد ترجيح زيبا
 سمت به رو سرم. دوخت کافه ايقهوه کِرِم ديوار به رو، مرطوبش نگاه و کرد سکوت لحظه چند براي سلطاني خانم
 حس رو نگاهم سنگيني گويا. بود شده خيره سلطاني خانم به دقيق و شده ريز هاييچشم با پارسا. چرخوندم چپ
 کمي رو سرش و زد لبخندي. تابيدمي نور از ايروزنه عسليش، هايچشم در. چرخوند طرفم به رو سرش که، کرد

 :گفت گوشم کنار آرومي به و آورد پايين
 بود؟ شده مزاحمت آرامستان تو که نيست پسري همون بهنام! اومد يادم چيزهايي يه االن -

 براي و کرده معتادم گفت بهم بهنام که روزي. شد زنده ذهنم در گذشته خاطرات و نشست لبم روي تلخي لبخند
 از نداشتم، مجرديش منزل به ورود تا ايفاصله که ايلحظه درست و. پيشش برم بايد نمونم، خماري تو کهاين

 اجبار به داشت سعي و شد ظاهر شگفتي کمال در بهنام هم بعد و. بردم پناه آرامستان به و شدم منصرف تصميمم
 بهنام دست از تونستمنمي يقينا بود، نيومده مهناز آرامگاه زيارت براي پارسا روز اون اگر. ببره شخونه به رو من

 .کنم پيدا نجات
 صاف چوبي صندلي روي و کردم جور و جمع رو خودم. اومدم خودم به سلطاني، خانم مصلحتي يسرفه صداي با

 .نشستم
 از داشت انتظار شايد. باريدمي گاليه صورتش از. کردم نگاه سلطاني خانم آشفته يچهره به و آوردم باال رو سرم
 قبولي قابل دليل بهنام، بيماري اما کنم؛ فراموش رو گذشته يهمه قرمز،ماهي يه مثل و بگذرم راحتي به بهنام
 .نبود خطاهاش براي

. کرد ازدواج گذشت،مي شدنش بيوه از سالييک حدوداً که طاهره، مدخترخاله تنها با خودش، انتخاب به مجيد -
 هامدت از مجيد فهميدم، هابعد که طوراون. داشت دوست بچه يه داشتن با حتي رو طاهره و بود خوشحال مجيد
 .داشته عالقه بهش طاهره، اول ازدواج از قبل حتي تر،قبل

 :داد ادامه و کشيد سوزناکي آه
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 يبيچاره يبچه و زيبا حتي نبود، مهم براش هيچي ديگه. ريخت همبه حسابي مجيد طاهره، مرگ از بعد ولي -
 .طاهره
 :انداخت پايين سر و گزيد لب دوباره

 روزهام، اون يدغدغه تنها. کنم مجيد زندگي درگير رو خودم خواستمنمي و بود گرم خودم زندگي به سرم منم -
 .بس و بود شدن داربچه براي درمون و دوا

 دندان عصبي و گرفت چنگش در رو رنگزرشکي روميزي بلندش و شده مانيکور هايناخن با سلطاني خانم
 خواستمنمي و داشتم استرس طرفي از. بردمي رنج گذشته يادآوري از يقينا. سوخت حالش به دلم. کرد ايقروچه
 .نميشه ختم مثبتي ينقطه به بحث، اين يادامه که گفتمي بهم حسي يه. کنه پيدا ادامه سلطاني خانم هايحرف

 :گفت داررعشه و رفته تحليل صدايي با و داد قورت سختي به رو دهانش آب
 .رفتم مجيد يخونه به خبربي و تهران اومدم شوهرم با درمون، دوا براي -

 .رقصيدمي نوشيدني جام مثل چنگش در روميزي يگوشه و لرزيدمي ميز روي ششده مشت دست
 وحشتناک خيلي. رسيدمي گوش به پسربچه يه يگريه و التماس با همراه زيبا هايخنده صداي و بود باز حياط در-

 !خيلي بود؛
 شدم استرس و ضعف دچار هم من سلطاني، خانم حالت تغيير پيروي. دراومد لرزه به فَکِّش و پريد صورتش از رنگ

 .فشردم هامدست کف به رو هامناخن ناخودآگاه و
 :داد ادامه زدمي دودو هاشچشم که حالي در مضطرب و گونههذيان

 چهارده سيزده پسر. بود زده خشکمون تعجب و ترس از دونفرمون هر. شديم خونه وارد عجله با شوهرم و من -
 !ريختمي يخ آب تنش روي سطل با زيبا و نبود تنش لباسي هيچ. بود شده بسته صندلي به طاهره، يساله

 ازم هم کشيدن نفس توان حتي بود، شده وارد بهم که شوکي از. کردممي نگاه سلطاني خانم دهان به ناباوري با
 !نداره امکان اين! من خداي. بود شده سلب
 صداي با سلطاني خانم. گرفت آتش بهنام کسيبي و مظلوميت حال به دلم و پوشوند رو هامچشم اشک از ايهاله
 .کرد پنهان ديده از رو صورتش هاشدست با و زد گريه زير بلندي کمي

. نداشتم واکنشي هيچ قدرت ترس از من. نکنه اذيتش کردمي التماس زيبا به گريه، با و لرزيدمي سرما از بهنام -
 الي رو الغرش و لرزون جسم و کرد باز رو بهنام پاي و دست زيبا، زدن کتک از بعد و اومد خودش به زود شوهرم

 .پيچيد پتو
 .لرزيدمي رنگش شتري پالتوي زير هاششونه علناً و گرفت اوج شگريه
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 التماس خواب عالم تو و گفتمي هذيون مدام و سوختمي تب تو دوهفته. بردم تهران از خودم با رو بهنام -
 معصوم طفل اين اذيت و آزار جرم به ازش کردم تهديدش. زد زنگ بهم مجيد. برداره سرش از دست زيبا تا کردمي

 .شد خارج کشور از زيبا، با همراه و کرد جمع رو بنديلش و بار ترسش، از هم مجيد. کنممي شکايت
 دل به ازت که نفرتي داره بار هر چرا! آخ! بهنام آخ. دراومد حرکت به مگونه روي هاماشک و شد کنده جا از قلبم

 چرا؟ ميشه؟ تبديل ترحم به گرفتم،
 تازگي به که خصوص به بود؛ سلطاني خانم هايحرف شوک در هم اون گويا. رسيدنمي گوش به پارسا از صدايي

 .بود آورده خاطر به رو بهنام
 .بود شده کبود هاشچشم دور و پخش کامالً صورتش آرايش. زد کنار ناشيانه رو هاشاشک سلطاني خانم

 ديدمي کابوس هاشب. زدنمي حرف و خوردنمي چيزي اوايل. همسرم و من پسر به شد تبديل بهنام وقت، اون از -
 شدنش بستري با پزشکشروان. کردم مراقبت ازش خونه محيط توي تموم دوسالِ. کردمي گريه ترس از گاهي و

 .داره نياز محبت به درمان، و دارو بر عالوه بهنام که داشت اعتقاد و نبود موافق آسايشگاه در
 پاهام و دست بيرون، از و بودم گرفته گُر درون از. کنهمي مخفه داره و کرده گير گلوم در چيزي کردممي احساس

 صندلي روي از. بود شده تکميل امروز براي ظرفيتم. نداشتم رو هاحرف اين شنيدن تحمل ديگه. بود زده يخ
 هايقدم صداي. گرفتم پيش در رو کافه خروجي راه دوان دوان بار،اشک چشماني با و شدم بلند ناگهاني

 :شنيدم رو خودش صداي بعد کمي و پارسا يسراسيمه
 !مهال وايسا -

 و شلوغ هميشه مثل اصلي خيابون. انداختم بيرون کافه ايشيشه در از رو خودم قفس، از شده آزاد قناري يه مثل
 و نداره وجود احدي هيچ که جايي به برم و کنم فرار هياهو اين از خواستمي دلم. اومدمي سردي باد و بود پرصدا

 نکشيد طولي. شدم پرت عقب به و شد کشيده پشت از هامشونه. بزنم زار و بزنم زار و بزنم زار بهنام حال به جااون
 .رفتم فرو گرمي ش*غو*آ در و شدم چرخونده درجه180 عروسک، يه مثل که
 !آروم! مهال باش آروم -
 شدن منفجر حال در درد، و غم انباشت از دلم. زدم ضجه ايخفه صداي با و انداختم چنگ خاکستريش اُوِرکُت به

 و مظلوم قدرچه ديدمش، که باري آخرين. شدنمي پاک ذهنم يصفحه از هم لحظه يه بهنام يچهره. بود
 در و لرزيدممي. گريستن بهنام حال به نوا، هم من با و پيوستن بِهِم آسمان سياه ابرهاي. رسيدمي نظر به پذيرآسيب

 تاکسي سوار و همراه خودش با رو جونمبي جسم کشون کشون و زور به پارسا. ريختممي اشک پارسا ش*غو*آ
 شدت از و بود شده سنگين سرم. انداخت لرزونم هايشونه روي و درآورد تنش از رو ششده خيس اورکت. کرد

 دادنم دلداري در سعي و کردمي پچپچ گوشم کنار مدام پارسا. بکشم نفس راحتي به تونستمنمي اشک و بغض
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 در زيبا، هستريک هايقهقهه و مظلومانه فريادهاي صداي فقط و فهميدمنمي هاشحرف از چيزي من ولي داشت؛
 .پيچيدمي هامگوش
 *** 
 حسام

 ندادم اجازه! نکرده پيشرفت حد اون در تکنولوژي که حيف حيف؛ ولي! کنم شخفه گوشي پشت از خواست،مي دلم
 :غريدم خشم با و کنه مرور رو روتينش خزعبالت دوباره

 ...شه نزديک پارسا فرسخي سه به کافيه فقط بگو، پدرتبي پدر اون به -
 :دادم ادامه و کردنم تهديد حال در رو در رو انگار که جوري چرخوندم؛ هوا در رو ماشاره انگشت

 !نشونمشمي سياه خاک به -
 يلدا، واضح نيمه و تودماغي صداي. کرد ترتازه رو دلم داغ حتي و نياورد درد به رو دلم خط، پشت هايگريه صداي
 .انداخت تشويش به رو مغزم عصبي هايسلول

 ...عمو اما -
 رو هامچشم. کردم رها مشکيم باروني جيب در رو گوشيم و کردم قطع رو تماس ش،ملتمسانه لحن به توجهبي

 .کنم دور شد،مي ختم صفتشيطان اون به که چيزي هر از رو ذهنم کردم سعي و بستم ثانيه چند براي
 بين خورشيد غروب. بود کرده عطرآگين رو شهر يآلوده فضاي خاک، و نم بوي. زدم پلک و کشيدم عميقي نفس
 .رسيدمي نظر به ترپررنگ ها،علف و درختان برگ سبزي و داشت بيشتري يجلوه ابرها
 نفس، هر در. داشتم مفرطي خستگي احساس. رفتممي مقصدم سمت به رو،پياده زرشکي سنگفرش روي زنانقدم

 کردممي فکر اوايل. نداشتم رو کاري هيچ توان حاکم، شرايط از درمونده من و رفتمي دستم از پيش از بيش زمان
 کار، اين اما کنم؛ جلوگيري ش،حافظه بازيافتن عوارض از و کنم وابسته بهش رو پارسا تونممي معصومه، حضور با

 و دادمي نشون واکنش زندگيش، تلخ واقعيت آوردن خاطربه از بعد يقيناً پارسا. بود مسئله صورت کردن پاک فقط
 .نداشتم ايايده هيچ جريان، اين از پيشگيري براي من

 هم کار اين ولي کنم؛ دورش ليال و ناصر از و ببرم ايديگه شهر به رو پارسا که کردمي خطور فکرم به گاهي
 .نداره سودي
 ...ولي بشه؛ وابسته معصومه به پارسا بود قرار. فشردم همبه رو هاملب و ساييدم هم روي رو هامدندون

 !رفتنمي پيش من، ذهني مدارهاي و قرار طبق ايبرنامه هيچ انگار
 شير سرِ. کردم نگاه ساختمان رنگيشمي و فلزي بزرگ در به ترديد، با و رفتم باال خاکستري سنگيِ يپله چهار از

 انگار فلزي، شير سرِ هايچشم. کردمي تزريق وحشت وجودم به داشت، حجم دست کف اندازه که در روي شکل
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 ولي ست،احمقانه. کشيدمي نشون و خط برام ش،زده بيرون مشکي هايدندون با و ديدمي رو افکارم ترينپنهاني
 .انداختمي يادم به رو معصومه شوهر فلزي، شير هايچشم
 آيفون زنگ و آوردم باال رو دستم. دوختم ديوار روي آيفون نمايشگر يصفحه به و گرفتم شير يبُرَنده نگاه از چشم

 بين سفيدرنگ و عرضکم هايپله از سالنه سالنه. شد باز تقي صداي با در دقيقه، از کسري در. درآوردم صدا به رو
 به ترحريصانه و شدمي ترسنگين هامگام شدم،مي ترنزديک موردنظر يطبقه به قدرچه هر. رفتممي باال طبقات

 .زدممي چنگ پلکان کنار هايميله
 و چهل که انگار نه انگار. زدم زارم حال به پوزخندي. دادم قورت رو دهانم آب و ايستادم معصومه آپارتمان رويروبه
 دست پاييزي، باد هر با که بودم شده ايساله هجده هفده هايپسربچه مثل درست. گذشتمي عمرم از سال، اندي

 .کننمي گم رو پاشون و
 به بهت با و گرفتم باال رو سرم. شد خشک هوا تو بود، رفته باال زدن زنگ براي که دستم منزل، در شدن باز با

 .داد سالم ذاتيش آرامش با و زد محوي لبخند پارسا. شدم خيره رومروبه يکشيدهآب موش
 جفت و کشيدم بيرون پام از رو چرمم و مشکي هايکفش. دادم تکون رو سرم و کردم نگاهش حيرت با همچنان

 سوم يقفسه در رو هامکفش و برداشتم خونه داخل به گامي. رفت کنار در جلوي از پارسا. گرفتم دست به کرده
 .گذاشتم داشت قرار ورودي در مترينيم در درست که رنگ، شکالتي و چوبي جاکفشي

 پا پاشنه روي پارسا. بود ورودي در بستن حال در که دوختم چشم پارسايي به سر، پشت از و کردم صاف رو کمرم
 به آويزان لوستر روشنايي در رطوبت، شدت از روشنش ايقهوه موهاي. انداختم سرتاپاش به کلي نگاهي. چرخيد
 شده خيس مشکيش، شلوار هايپاچه هايلبه و بود چسبيده بدنش به کامالً طوسيش پيراهن. درخشيدمي سقف،

 .بود
 و الغر قامت. خورد گره رنگ نارنجي در به و شد بريده پارسا از نگاهم يرشته در، لوالي خفيف جيغ شنيدن با

 فرو درونم چيزي ديدنش، با. محجبه و پوشيده هميشه مثل. شد ظاهر خواب اتاق درگاه در معصومه يشکننده
 محبت با و گرفت پارسا طرف به رو سفيدرنگ يحوله لب، بر لبخندي با و آورد باال رو سرش معصومه. ريخت
 :گفت

 .کن خشک رو موهات بگير. پسرم بيا -
 :پرسيد نگراني با و گرفت رو حوله پارسا

 خوبه؟ حالش -
 :گفت خونسرد و داد تکون سري لبخندش، تثبيت با معصومه

 .بهتره حالش. نباش نگران -
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 خوردم جا. کرد سالم بهم سرد و عادي خيلي. شد محو هاشلب روي از لبخند زمان،هم و چرخوند کمي رو سرش
 .رفتمي خونه شرق در آشپزخونه سمت به که کردم نگاه معصومه به شده، گرد هاييچشم با و

. نشستم سلطنتي يدونفره مبل روي پارسا، با همراه. بشينم کرد تعارف پذيرايي، سالن هايمبل به اشاره با پارسا
 هايقدم به شباهتي هيچ کف، هايپارکت روي استوارش هايگام. شد خارج آشپزخونه از چاي سيني با معصومه
 .رفتم خواستگاريش به پيش سال26 که نداشت ايمعصومه يزدههول و شلخته

 با و کرد تعارف کوتاه و گذاشت رومون پيش شکل مستطيلي ميز روي رو سيني. شد خم پارسا و من رويروبه
 وقار، با و انداخت زانو روي زانو. داشت قرار دونفره مبل بر عمود زاويه در که نشست، اينفره تک مبل روي آرامش،

 و روکم يمعصومه بين اشتراکي وجه دنبال به ثمربي و داشتم نظر زير رو حرکتش هر. داد تکيه مبل پشتي به
 .گشتممي حال يمعصومه و قبل سال26 پاي و دستبي

 حسي هيچ شچهره. نوشيد اون داغ محتواي از احتياط، با و برداشت مسي سيني داخل از رو سراميکي فنجون پارسا
 :پرسيد زودتر که خوند رو ذهنم معصومه انگار. فکره در عميقاً اومد،مي نظربه و کردنمي منتقل رو
 پارساجان؟ شده چيزي -

 :دوخت معصومه به رو عسليش نگاه و گذاشت ميز روي رو فنجونش پارسا
 ...ولي نمياد؛ يادم زيادي چيز من -

 :پرسيد رگباري و کشيد عميقي نفس
 مامان؟ چيه پسره اين جريان -
 رو ليال و ناصر جريان پارسا، اگر. آورد هجوم گلوم به بغض و شد مچاله قلبم پارسا، زبان از «مامان» لفظ شنيدن با
 کنه؟ ياد «مادر» يه عنوانبه ليال، از شدمي حاضر آيا آورد؛مي خاطر به

 هم در مبل، يدسته روي رو هاشانگشت که حالي در و داد بيرون سالن هواي در رو شکالفه بازدم معصومه
 :گفت فشردمي
 .کنم صحبت پدرت با مورد همين در خواستممي راستش. طوالنيه شقصه -
 معصومه کنم، باور يعني نشست؛ لبم روي محوي لبخند ناخودآگاه و تابيد دلم در اميد نور حرف، اين شنيدن با

 نيست؟ اميد يروزنه يه خودش اين بگيره؟ مشورت ازم موضوعي مورد در خواستمي
 :گفت و کرد اشاره خونه انتهايي اتاق به دست با
 .نخوردي سرما تا کن عوض رو لباست برو فعالً هم تو -

 :گفت خجل و کشيد مرطوبش موهاي به دستي زدهشرم پارسا
 .نشستم مبل روي خيس هايلباس با ببخشيد -
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 :داد پاسخ آرامش با و زد متيني لبخند معصومه
 .گذاشتم مردونه پيراهن يه تخت، روي جاهمون. نداره عيبي -

 :زد برق ايشقهوه هايچشم و شد ترعميق لبخندش
 .دوختم برات خودم -

 نگاه بلندش قامت به حسرت با. رفت مذکور اتاق طرف به و شد بلند جاش از. کرد تشکر قدرداني با و لب زير پارسا
 من؟ براي هاخودباختگي يهمه و بود ناصر براي امتيازات يهمه چرا. گرفت روزگار رحميبي از دلم. کردم

 زندگي به وقتي. نداشت تعلق من به هم پارسا حتي. بستم چشم عصبي و گرفتم ضرب کف پارکت روي پاهام با
 .فرزندي نه و ايآينده نه اميدي، نه. ندارم هيچي که بينممي کنم،مي نگاه

 پشت به و چرخيدم درجه نود و گذاشتم مبل تاج روي رو دستم. کردم باز چشم پارسا، سوزناک آه صداي شنيدن با
 که بدم تشخيص تونستممي سر، پشت از من و شده متوقف لحظه چند براي شدن، رد حين پارسا. کردم نگاه مبل

 .داشته تعلق مهناز به روزي که اتاقيه رنگ صورتي در به معطوف نگاهش
 .گرفتم پارسا يشدهخم قامت از رو نگاهم معصومه، صداي با
 .بزنم حرف باهات بايد -
 يمعصومه از جديت اين. گرفت ناسازگاري بناي دوباره وقلبم کردم نگاه ششده ريز هايچشم و جدي صورت به

 .بود بعيد کامالً پيش، سال چند و بيست زيرسربه
 :پرسيدم سينه به دست

 مورد؟ چه در -
 سال26 اتفاقات اگر که کردم تصور لحظه يه براي. کشيد آتش به رو وجودم عمق تا که زد؛ ايپرسخره نيشخند

 !داشتم هم بچه تا سه دو حتي وجود، اين با شايد بوديم؟ هم با معصومه و من االن آيا افتاد،نمي پيش
 شدمي رو ليال و ناصر دست دادم،نمي طالقش و موندممي معصومه با اگه شايد. کشيد پنجه روحم به گرانهستم غم

 و موضوع قضايي پيگيري از زمان اون. بکشم بيرون کنندهويران منجالب اين از رو خودم تونستممي من و
 ...حاال ولي ترسيدم؛مي بعدش آبروريزي

 چند هر. شدمنمي عماد و ناصر دست يبازيچه سال همه اين و بشه پيگيري قانوني جريان ذاشتممي کاش اي
 زادگاهم شهر رسواي رو خودم نجات، اميد به نيستم حاضر هرگز و بزدلم حد چه تا من که دونستنمي هم هااون
 .کنم
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 و هامکاريندونم با که مني. بودم من شکبي باخت، دوسر بازي اين اصلي يبازنده. گزيدم لب و کشيدم آهي
 و شهر اين يآواره ليال، با و دادم طالق رو معصومه فوراً شدن، محکوم از ترس خاطربه گرفتنم، تصميم عجوالنه

 .برسه بهم عماد و قانون دست مبادا، تا شدم شهر اون
 هايقدم نگاهش، با. دوختم متفکرش يچهره به و دادم تکون قراريبي با رو سرم. زد صدام آرومي به معصومه

 :گفت وارپچپچ نهايتاً و کرد بدرقه خونه، انتهاي اتاق به رسيدن تا رو پارسا
 چيه؟ تبرنامه -
 راه اون به رو خود و دادم تکون سر ساختگي، گيجي با اما خصوصه؛ چه در دقيقاً منظورش دونستممي کهاين با

 :زدم
 اي؟برنامه چه برنامه؟ -

 مرتب رنگشکِرِم روسري زير رو، شکالتيش موهاي زده،حرص و ساييد هم روي رو هاشدندون خشم از معصومه
 :گفت پايين وُلوم با و کرد

 .رو منظورم دونيمي خوب خودت -
 :داد ادامه و کرد باز طرفينش به رو هاشدست

 .کنيممي تلف وقت داريم فقط ما و مياد يادش رو چيزهمه پارسا زود يا دير -
 :گفتم خفه صدايي با و کردم ايقروچه دندون

 .ميشم قبل از ترمستاصل دارم روز به روز کنم؟ کارچه ميگي -
 :گفت محتاطانه و گذاشت بينيش روي رو شاشاره انگشت و کرد نگاه سرم پشت به ترس با معصومه

 !پايين بيار رو صدات! هيس -
 پوچ زندگي در نقشي چه اون کردم؟مي خالي رو حرصم معصومه سر چرا. زدم چنگ گندميم جو موهاي در کالفه

 :گفتم پشيموني با! داشت من
 .متاسفم -
 :کرد متوقف رو هامگام پارسا، صداي. برداشتم گام خونه از خروج در طرف به و شدم بلند جا از
 بابا؟ ميريد کجا -

 :گفتم آرومي به برگردم، کهاين بدون
 .بزنم قدم يکم ميرم -

 باشم؟ داشته ارزش اَرزَني معصومه براي بايد چرا. زدم خودم حال به پوزخندي. نيومد معصومه از صدايي
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 با. کردم پيدا کوچه در رو خودم که نکشيد طولي. شدم خارج خونه از تفاوتيبي با پارسا، ي«بابا وايسيد» مقابل در
 همين از چهارراه، سر زنچشمک چراغ نورِ و بود شده تاريک هوا. زدممي قدم خيابون يحاشيه در افتاده، هاييشونه

 و ناصر آوردن ياد به با. ندارم کردن زندگي براي ايانگيزه کردممي احساس. بود گرفته دلم. بود مشخص هم فاصله
 .شدممي نابود علناً من رفت،مي ناصر طرف به پارسا اگه. لرزيدم خودم به پارسا، ديدن براي تالشش
 و ثمربي زندگي يه. شدمي کنده جا از داشت قلبم. بشم تخليه تا بزنم فرياد و کنم گريه بهار ابر مثل داشتم دوست
 .نااميدي از سرشار

 .ايستادم ناآشنا، صدايي شنيدن با
 صامتي؟ آقاي -
 لبخند. شد رؤيت ميانسال و پوششيک مردي يچهارشونه و متوسط قامت. برگشتم صدا منبع طرف به ابهام با

 .داد سالم و زد ايصميمانه
 فاميل طورچه پس. نبود آشنا برام عنوان هيچ به شچهره. دادم رو سالمش پاسخ سرد و کردم نگاهش گرانهپرسش

 اومده؟ ناصر طرف از نکنه. شناختمي رو من
 .کردم نگاه شدنش ترنزديک به بدبيني با و رفت فرو درهم ناخواسته هاماخم

 :گفت و کرد دراز طرفم به رو دستش
 .هستم سلطاني حجت -

 .شنيدم رو فاميلي اين جايي يه بودم مطمئن بود؛ آشنا برام فاميليش نام. گرفتم دست در رو دستش
 :گفت و درخشيد شب تاريک نيمه هواي در رنگشآبي هايچشم

 .هستم بهنام پدر -
 .انداختم روم پيش رويخنده مرد به نگاهي حيرت با بهنام، نام شنيدن با

*** 
 کل داناي

 سلول يدررفته زوار تخت روي رو دستش شد باعث سلول، اينقره هايميلگرد به آهني شئ شدن کوبيده صداي
 صداي دليل تا دوخت هاميله به رو ششده گشاد و رفته گود هايچشم. بکشه عقب کمي رو خودش و کنه محکم
 .بشناسه رو زجرآور

 رنگش نوشيدنيي موهاي به چنگي. دادمي نشون رو زندان از قبل صالبت هنوز شکشيده سوهان و بلند هايناخن
. باشه قبل زيباي همون که کردمي رو سعيش تمام. کرد تر زبون با رو باريکش و شدهخشک هايلب و انداخت
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 خبيث، و سبز باريک هايچشم همون با. ايستاد و کرد فرو زندان چرک و آبي دمپايي داخل رو پاش لرزون يپنجه
 .بود زده زل روشروبه فضاي به

 اين. کنه دخالتي نداشت جرئت کسي. شکست رو زندان شب ساعت اون سکوت اي،شده زمخت يزنونه صداي
 شبنيمه به و گذشته خاموشي ساعت از. نداشت زدن دم جرئت احدي و شدمي اجرا هاوارد تازه تمام براي مراسم
 سلوليشهم دو به نگاهي زيبا. بود انداخته سلول کف رو زن اون يسايه ها،سلول راهروي رنگکم نور. بود رسيده

 روي از رو نگاهش. بودن کشيده سرشون روي باال تا رو ملحفه مردن؛ هاستسال که هايجنازه مثل که انداخت
 .دوخت بودن روشروبه که هاييزن صورت به و گذروند سرش پشت خالي تخت
 .بشکنه هااون جلوي رو وحشي و سنگدل زيباي تونستنمي و بود پريده صورتش از رنگ
 جاي. شد متوقف صورتش رويروبه درست و برداشت زيبا سمت به قدمي خراشيد،مي رو گلوش که حالي در مرمر
 تراشيده موهاي با بود، تنش که ايمردونه چريک اورکت. گذشت زيبا نگاه زير از ابروهاش و صورت روي زخم
 دو که هايينوچه. بود انداخته زيبا روي رو رنگيسياه يسايه انداميش، درشت. داشت عجيبي سنخيت ش،شده

 .کردن زيبا يگستاخانه رفتارِ بارِ ايمسخره يخنده بودن، مرمرايستاده طرف
 يک در که زيبا. کرد پرتش سرش پشت تخت روي و کوبيد زيبا يسينه به رو شمردونه زمخت هايدست مرمر

 دوباره و گذاشت تخت يلبه روي رو دستش بود؛ کرده سرايت هاشدست لرزش به صورتش يپريده رنگ لحظه
 :غريد بود، نشسته مرمر صورت رويروبه که ياشاره انگشت با و ايستاد

 ...زندان همين تو ميدم و ميشم آزاد زود خيلي من... وايسادي کي رويروبه باشه حواست -
 قطع رو شخنده مرمر، که بود اون هايخنده گيج هنوز زيبا. موند کاره نصفه مرمر بلند هايخنده با زيبا هايحرف
 پشت به رو زيبا دست که حالي در. چرخوند بازو از و گرفت دستش بين رو زيبا ظريف و سفيد هايدست و کرد

 تقال چه هر زيبا. چسبوند تخت دوم يطبقه سبزرنگ و سرد يميله به رو شسينه و صورت بود، رسونده کمرش
 و بود شده کج ميله روي دهانش که حال همون در. کنه رها رو خودش مرمر جسم و دست زير از نتونست کرد
 .کردمي ادا تهديدوار رو چيزهايي همچنان اما بزنه؛ حرف درست تونستنمي
 هايلب کهحالي در رو بزرگش دهان. کرد شميله ميخکوب محکم و چسبوند زيبا پشت رو زمختش يجثه مرمر

 :گفت وارزمزمه و داد تکون بود، زيبا گوش کنار کبودش
 و من و تويي بعد به االن از! دور بريز رو بودي هرچي برسه، جهنم اين به پات کهاين از قبل تا خوشگله، ببين -

 حرفام به مطيع و خوب دختر يه عين يا! خودته دست شبقيه حاال. بسازم تواسه بعد به اين از قراره که جهنمي
 !کني مرگ آرزوي لحظه هر که ميارم سرت باليي يا ميدي، گوش
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 کمي کهاين محض به. کرد آزاد کمي رو هاشدست مرمر. بود شده تبديل سکون به هاشتکون و شده ساکت زيبا
 :ناليد هيستريک کنه، پرت عقب به رو مرمر کردمي سعي که حالي در و چرخيد شد، آزاد زيبا بدن روي از فشار

 .رسممي هم رو تو حساب و ميشم آزاد شده خراب اين از زود خيلي من -
 .چرخيدمي هااون بين هاشچشم يشده گشاد يحدقه و لرزيدمي هاشلب

 ورگلش ترگل و تراشيده هيکل. کوبوندنش زمين به و کردن جداش اون از کردن، حمله سمتش به مرمر هاينوچه
 کمر روي رو زانوش تعلل اندکي بدون مرمر. افتاد زمين روي شکم با. اومدنمي چشم به خيلي زندان، هايلباس زير
 هانوچه هايکفش زير زيبا هايدست که حالي در و پيچوند شپنجه الي رو ششده وز موهاي و آورد فرود زيبا

 .گرفت فاصله زمين از شچونه و شد بلند زمين از موهاش شدن کشيده يواسطه به صورتش بود، شده اسير
 رو سرش و داد فشار فقراتش ستون روي ترمحکم رو زانوش نداشت، رو زيبا يوحشيانه هايرفتار تحمل که مرمر
 :غريد هاشدندون الي از و کشيد ترباال

 بيرون اون رو کسي اگه هم تو! ميشه فراموش زود خيلي رسه،مي جااين به پاش کسي وقتي...کوچولو عروسک -
 !عروسک بگذروني جااين رو خوشي روزاي قراره! دادنمي تو اين رو دادنت عذاب دستور بود، منتظرت که داشتي

 :ناليد و لرزيد خودش به زيبا
 کي؟ -

 .اومد بيرون شحنجره از درد با زيبا صداي
 بده؟ دادنت زجر واسه پول قدراين حاضره که کردي کارشچي يادته؟ که رو بهنام...بهنام باباي -

 جنگل از اشک و شکست آن يک بود، شده گرفتار هاشنوچه و مرمر پاي و دست زير که وحشي شير غرور
 عملي رو پيشش هاسال تهديد خواهرش، شوهر حجت، که شدنمي باورش. ريخت پايين شگرفته آتش هايچشم
 .باشه کرده

 شي، نزديک بهنام به ديگه بار يه»: انداخت رعشه به رو تنش و پيچيد طوفان مثل هاشگوش تو حجت صداي
 .«کنن گريه حالت به آسمون، مرغاي کنممي کاري

 سمت به زيبا صورت هالل روي از رو آزادش دست کهحالي در و چسبيد زيبا سرخ هايگوش به مرمر سياه هايلب
 : کرد زمزمه کشيدمي گردنش

 کنيم؟ شروع االن همين از طورهچه -
 قفل دهان در ايناله با زيبا. کرد بلند بود، چنگش در نوشيدنييش موهاي که طورهمون رو زيبا و کرد بلند رو زانوش

 :چرخوند خودش سمت به رو زيبا صورت و داد بيشتري تاب رو دستش مرمر. ايستاد ششده
 !ببريدش! بدم نشونت هم رو ديگه جاهاي وقتشه -
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 به و کرد رها رو دستش زد،مي زيبا يکرده خونريزي بيني و پريدهرنگ صورت به رنگيکم لبخند که حالي در
 .داد هول ديگه زن دو سمت
 راه زنانقدم هااون سرِ پشت مرمر و شد حمل سلول بيرون سمت به هانوچه هايدست بين زيبا درددار جسم

 کف سياه و کثيف هايکاشي به زدهبهت زيبا و زدمي چشمک سقف در اي،ميله حصار پشت المپ نور. رفتمي
 و ديد دور رو مرمر چشم داشت؛ کمتري سن که هانوچه از يکي که بود نرسيده انتها به هاسلول. بود زده زل زمين
 :کرد زمزمه زيبا گوش زير آروم

 مرگت به خودت کنه کاري تونهمي بخواد اگه! سکاره همه جااين اون. بدي گوش گفت هرچي باشه حواست -
 .بده انجام گفت هرکاري فقط بشي، راضي

 :لزروند رو زيبا تن بود، شنيده رو اون پچپچ که مرمر ينعره
 !تو ببرينش. شو خفه -

 دستشويي سمت به و زد زيبا کتف به محکمي يضربه بود؛ مرمر روي ملتمسش نگاه که حالي در ترجوون زن
 هااون هايدست الي اختياربي. کرد تقال به شروع دستشويي رنگ ايسرمه در ديدن محض به زيبا. کرد پرتش
 آوردن با. شدمي مواجه هااون هايلگد با ولي کنه؛ فرار بيرون سمت به که کردمي رو تالشش و خوردمي تکون
 خفه گلو در صداش و خوردمي شکمش به لگد وقتي. شدمي زنده لحظه به لحظه اون با خاطراتش تمام بهنام اسم
 آروم تقالهاش وقتي. شدنمي دور هاشچشم از ايلحظه شکنجه، هنگام ساله، ده بهنام ترسون هايچشم شد،مي
 .بود پرکرده رو فضا تمام تعفن بوي. کردن رهاش دستشويي کف سفيدرنگ کاشي روي صورت با شد،

 درهم جسم و زخمي صورت به که حالي در و نشست زيبا رويروبه درست فلزي، کوتاه يپايه چهار روي مرمر
 فرياد رو بودنش زن لباسش، يشده باز ييقه. گذاشت لبش يگوشه رو سفيدرنگي سيگار زد؛مي لبخند شپيچيده

 .کرد صافش و لغزيد ششده باز ييقه روي کرد،مي ماييخودن هاشانگشت اليالبه سيگار که دستي. زدمي
 کني؟مي شروع کدومش از. خب -

 .کرد پرت زيبا صورت سمت به پا با صندلي، کنار از رو دستشويي يفرچه
 که حالي در و کشيد رو فريادش آخرين بود، چسبيده صورتش به کف هايکاشي خيسي خاطر به موهاش که زيبا

 :چسبوند زمين کف به رو اون دوباره پهلوش، و شکم درد کنه، حمله اون سمت به کردمي سعي
 !کثافت -

 . کردمي مرمر حرص از پر و سياه هايچشم و لبخند بارِ رو اثرشبي هايتهديد و زدمي ناله
 به. بشه منصرف زيبا صورت روي گذاشتن پا از مرمر شد باعث دستشويي بيرون راهروي از زن نگهبان صداي
 .برگشت هااون سمت به و ديد رو نگهبان در الي از. رفت در سمت
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 !بسه امشب واسه. کنيد صوفش و صاف-
 : گفت بود زده زل زيبا يشده پاره ييقه به که حالي در و آورد پايين زيبا خيس صورت سمت به رو گردنش

 !خوشگله ميدم نشونت رو واقعي جهنم وگرنه نياد، در صدات باشه حواست -
 سمت به و کرد ادا ايمردونه لحن با چرخيدمي زيبا بدن و صورت بين نگاهش کهحالي در وار،طعنه رو آخر يکلمه

 .رفت دستشويي بيرون
 *** 
 ناصر

 :غريدم عصبانيت با و زدم چنگ لباسش يپارچه به
 .ببري خونه از رو هامبچه نداري حق ولي! برو بري؛ خوايمي گوري هر خودت -

 :دريد رو هامگوش پرده الهه صداي
 ياد افتادي، پيسي به که حاال و دادي انجام خواست دلت غلطي هر زندگيت تمام! شو خفه فقط! ناصر شو خفه -

 افتادي؟ هاتبچه
. شده سرخ خشم شدت از صورتش االن که دادمي نشون صداش ولي ببينمش؛ تونستمنمي. لرزيدممي عصبانيت از

 :رسيد گوش به چپم سمت از يلدا ملتمس صداي
 !خدا رو تو! مامان -

 تا نبود، يلدا هايمراقبت اگه اي،خرده و ماه يک اين تمام. کرد دلگرمم وجودش و پيچيد مشامم در يلدا ماليم عطر
 .بودم شده ديوونه بار صد االن
 :گفت فرياد با و کشيد جيغ الهه

 چه دونيمي که تو. نگير رو حروم به نمک عوضيِ اين طرف! گفتم بهت بار صد! فهمي؟نمي چرا! احمق يدختره -
 کرده؟ غلطايي

 و بود نوجوون هنوز يسنا، ولي بود؛ شده بزرگ يلدا. کردنمي مراعات کمي و تاختمي نفس يه الهه. شد مچاله قلبم
 ...هاحرف اين شنيدن
 محبت هامبچه به نسبت. بودم پدر يه هم باز باشم، دنيا آدم ترينکثيف اگر حتي من. بود شده دارجريحه غرورم
 !پارسا به حتي مالکيت؛ حس و داشتم

 مثل زدهحرص و فشردم مشتم در رو لباسش يپارچه. کنه خرابم هابچه جلوي خواستمي رحميبي با الهه ولي
 :خروشيدم دريا امواج
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 عوضيِ که اوني! ارتباطي در سابقت شوهر احمد با آزگارِ سالِ دو نفهميدم نکن فکر! آشغال بفهم رو دهنت حرف -
 !من نه تويي، حرومه به نمک

 از لباسش يپارچه و کردم نثارش ناسزايي الهه؛ تيز و بلند هايناخن يوسيله به دستم پوست شدن خراشيده با
 :شد کوبيده سرم به پتک مثل نفرتش، از سرشار لحنِ. شد رها دستم

 !دارم دوسِش هنوزم چون بودم؛ باهاش آره -
 گردن به رو ـناه گـ و کنه انکار کمي حداقل داشتم انتظار. کنه اقرار سادگي به الهه شدنمي باورم. زد يخ قلبم

 ...ولي نگيره؛
 باشم؟ داشته الهه از تونستممي توقعي چه بودم، کرده وفاييبي خودم وقتي. کشيدم ايکالفه نفس

 خرجم محبت کمي فقط و نبود سرد باهام الهه اگه اصالً. نرسيد هم ماه شش به حتي من ـيانـت خــ عمرِ! نه
 به حتي مونزندگي طول در الهه. کردنمي خطور ذهنم به افسون با داشتن رابطه فکر وقتهيچ شايد کرد؛مي

 يسنا فهميد وقتي بود نرفته يادم. بود وظيفه سر از و اکراه با کارهاش تمام و نداد نشون عالقه بهم اَرزني، ياندازه
 !خوامنمي رو تو يبچه من که کرد پا به جنجالي چه بارداره، رو

 جز چيزي زندگيم کل يثمره! بودم بدبخت قدرچه. برچيدم لب هاپسربچه مثل و انداخت چنگ گلوم به بغض
 .کرد بدل خاکستر به رو زندگيم تمام کشيد، که آهي و ليال به يکطرفه عشق. نيست پوچي و حسرت
 :شد آميخته حسرت و بغض با الهه صداي

 .زندان يگوشه بيفته سال چند و بيست شدي باعث تو گفت بهم -
 :کشيد جيغ و گرفت اوج صداش دوباره

 !ريختي بهم رو من زندگي پول، خاطربه تو! کثافت -
 :کشيدم فرياد بالطبع و ساييدم هم روي رو هامدندون

 !گرفتَدش پليس که کردهمي جاجابه جنس داشته! بود موادفروش ساقيِ يه اون! ابله -
 جونم به خوره مثل اخير، دوسال در احمد با الهه بودن فکر. بودم رسيده جوش ينقطه به و بود رفته باال بدنم دماي
 الهه يخِرخِره به و بردم پيش سرعت با رو دستم. برداشتم جلو به بلند گام يه. کردمي نابودم ذره ذره و بود افتاده
 :انداختم چنگ

 !بخندي؟ من ريشِ به الدنگ اون با تونستي طورچه! شوهرتم هنوز من! کثافت -
 التماس و کشيدنمي رو پيراهنم يگوشه گريه با دو هر. رسيد گوش به يسنا و يلدا زمانهم کشيدن جيغ صداي

 الهه گلوي روي رو هامانگشت فشار فقط و شنيدمنمي رو هاشونالتماس من ولي کردم؛ رها رو الهه تا کردنمي
 .کردممي بيشتر
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 بزنم، آخر سيم به وقتي دونستنمي ولي کنه؛ آزاد رو خودش و بده خراش رو دستم کردمي سعي هاشناخن با الهه
 .نيست مهم برام چيزهيچ ديگه

 :گفت منقطع و خُرخُرکنان و خراشيده صدايي با
 !ننداختم پس زادهحروم يه...ليال مثل من...حداقل -
 مقايسه من مظلومِ ليالي با رو خودش الهه. گرفتم آتش درون از و شد شل هامانگشت گره ليال، اسم شنيدن با

 و حسام مالطفتبي و سرد رفتار وجود با. نکرد تخطي هرگز حسام، با اجباريش ازدواج از بعد که لياليي کرد؟مي
 حسام به زندگيش يلحظه آخرين تا و نشد همراه دلم با وقت هيچ سال،26 اين تمام در نزديکي، براي من تالش
 بگم بهتره شايد. باشيم داشته شهامت بودن انسان براي ليال، مثل ايذره نتونستيم الهه و من اما موند؛ وفادار

 .احمد با خاطراتش درگير الهه و بود ليال درگير فکرم من. نخواستيم
 و افتادم رعشه به خونه، در شدن کوبيده همبه شديد صداي با! بودم غرق خاطرات طوفان در قدرچه دونمنمي

 يه من. لرزيدمي استيصال از م،افتاده هايشونه و شد خيس اشک از صورتم. افتادم زانو به زمين روي جاهمون
 .بوده باخت سر دو بازي يه زندگيش، تمام که بدبخت يخورده شکست يه. بودم بازنده
 درماندگي و بيچارگي حيث از داشت امکان لحظه هر و بود انفجار حال در غم شدت از وجودم. کشيدمي تير قلبم

 روي زهرآگيني پوزخند. موند ثمربي هم پارسا ديدن براي تالشم حتي. بودم داده دست از رو چيزهمه! کنم سکته
 از کردنم محروم با که بود اون نوبت حاال دادم؛ بازي رو حسام من عمر، يه. بود چرخيده دنيا چرخِ انگار. نشست لبم

 .کنه تلخ کامم به رو زندگي م،جگرگوشه ديدن
. ايستادم پام روي و زدم جست جام از ذوق با. تابيد دلم در اميد نور. رسيد گوش به خونه آيفون زنگ صداي

 رو شدنش بزرگ عاشقانه هاسال اين تمام ولي نبود؛ من خون از درسته. گردهبرمي و نمياره تاب يلدا دونستممي
 از کمتر نباشه، يسنا از بيشتر اگر يلدا، به من يعالقه و مهر. شدمي آب دلم توي قند گفتنش، بابا با بار هر. ديدم
 .نيست اون

 نگه بدنم از جلوتر رو دستم زمانهم دويدم، صدا منبع طرف به سراسيمه. رسيد گوش به آيفون زنگ صداي دوباره
 ترينپايين آيفون، کردن پيدا با و دادم حرکت کاغذديواري روي رو دستم ديوار، سردي لمس محض به. بودم داشته
 فشار پايين به رو آيفون کنار درِ يدستگيره نشست، لبم روي خرسندي از سرشار لبخند. فشردم رو روش يدکمه
 .شد باز تق صداي با خونه در بعد ايلحظه و دادم
 از هم دقيقه چند حتي که انگار نه انگار. کشيدممي انتظار يلدا رسيدن براي من و گذشتمي کندي به هاثانيه

 رو هابچه نداشت حق الهه. يسنا و اون دلتنگ بودم؛ شده دلتنگش نازکدل هايزن مثل. بود نگذشته رفتنشون
 !دادمنمي رو اجازه اين بهش. ببره
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 .رنگشطاليي و فلزي در شدن باز قيژِ صوتِ بعد کمي و رسيد گوش به آسانسور موسيقي آواي
 هاملب روي از رو لبخند و پيچيد گوشم در هاشگام صداي. بودم ايستاده در کنار. شد ترعريض لبم روي لبخند
 حس. پيچيد بينيم در ايمردونه عطر بوي بعد کمي. نبود يلدا بلندپاشنه هايکفش به متعلق صدا، اين. ربود
 رو هامريه مردونه، عطر يرايحه و بود افتاده شماره به هامنفس. بايسته حرکت از قلبم ممکنه لحظه هر کردممي
 .نشست تنم به سردي عرق صداش، شنيدن با. سوزوندمي
 !برسم خدمت شد نصيبم سعادتي دوباره! ناصرخان! به به-

 نجات ناباوري و بهت از و ببينم رو گوينده فرد وجودي حقيقت نابينام، هايچشم با کردم سعي و زدم پلک بار چند
 !ديدمنمي چيزي تباهي و سياهي جز که افسوس ولي کنم؛ پيدا
 بسته هولناک صداي. شدم پرت خونه داخل به و شد وارد مسينه يقفسه به محکمي يضربه ثانيه، از کسري در

 .داشت رو مرگ ناقوس حکم برام لحظه اون در در، شدن
*** 
 مهال
 هامگوش در گردباد مثل هاش،حرف و رفتنمي کنار هامچشم جلوي از هم لحظه يه مامان، جدي يچهره

 چيز همه نره يادت! بدي آب به گل دست دوباره و باشي زده حرفت زير بفهمم اگه مهال، حالت به واي» :پيچيدمي
 «...و آخر سيم به زنممي بذاري، کج رو پات. توئه رفتار به مشروط

 که بود مامان با حق شايد. کنم آروم رو مشوشم ذهن کردم سعي و دادم تکون راست و چپ به کالفه رو سرم
 !تونمنمي نميشه؛ قسم خدا به ولي بود؛ کرده حجت اتمام باهام طورياين
 حس و داشتم زيادي استرس. انداختم رنگ اينقره عريض تابلوي و برگه روي ينوشته به نگاهي نوبت به

 !بگيره رو مچم و بشه نازل آسمون از آشنا يه ممکنه، لحظه هر کردممي
 اتاقک چپم سمت. شدم فلزي چارچوب وارد. کردم حرکت جلو به سست هاييقدم با و کشيدم ايکالفه نفس

 رنگ يشمي فلزي در به که باريکي راهروي روم،روبه و شدمي ديده شيشه يواسطهبه داخلش که بود کوچيکي
 نگهباني، نورگير بدون اتاقک به توجه بدون گرفتم تصميم و بود داده دست بهم بودن مجرم حس. شدمي ختم

 خودم به صدايي، شنيدن با که بودم برنداشته رو اول قدم هنوز. بشم خارج راهرو از و برسونم يشمي درِ به رو خودم
 :لرزيدم

 !خانم بفرماييد -
 کوچکي يپنجره از فرم، رنگآبي لباس با ميانسالي نگهبان. چرخوندم رو سرم و دادم فرو سختي به رو دهانم آب
. داشت قرار اپل تابلپ يه روش که بود، اداري ميز يه نگهباني، اتاقک داخل. کردمي نگاهم ايشيشه ديوار دل در
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 مسي يجعبه يه و اتاقک شمالي ديوار به چسبيده کوچيک تلويزيون يه. بود موجود دارچرخ صندلي يه ميز، پشت
 .بود کليدها محل گويا که تلويزيون کنار

 جااين من که برسونه مامان گوش به باد اگه. شد مچاله دستم ميون سفيد کاغذ. بودم کرده گم رو پام و دست
 !کنم؟ کارچه اومدم،

 :پرسيد مشکوک و داد پيوند همبه رو مشکيش پرپشت ابروهاي ديد، رو دستپاچگيم که نگهبان
 داريد؟ کار کي با -

 دو به حتي بود کرده قدغن مامان که کسي با داشتم؟ کار کي با واقعاً. کردم لعنت رو موامونده قلب و گزيدم لب
 !کنم؟ فراموشش هميشه براي که بود کرده حجت اتمام و بشم نزديک فرسخيش

 :گفتم مصنوعي آرامش با و آوردم باال رو سرم. ندم نشون ضعف امکان حد تا و باشم مسلط خودم به کردم سعي
 .اومدم مالقات براي -

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش از يکي نگهبان
 .بديد نشون کنيد لطف رو ورود مجوز يبرگه -
 :پرسيدم و دادم تکون سر گيجي با
 !مجوز؟ يبرگه -

 :گفت تندي به و چرخوند کاسه در رو ايشقهوه هايچشم حوصلهبي نگهبان
 .بشه فرستاده مجوز يبرگه براتون تا بزنيد ايميل بايد مالقات از قبل! مجوز يبرگه بله -

 ايزنجيره قاتل يه ديدن براي خواستمنمي خوبه! فدنگ و دنگ پر و سخت قدرچه. بود مونده باز حيرت از دهنم
 ...وگرنه برم،
 خيلي که بود مشخص تابلو، يگوشه شده درج خصوصي مرکز عنوان و جااين در سر فانتزي و شيک تابلوي از البته

 ...حد اين تا ديگه کردمنمي فکر ولي کتابه؛ و حساب با و سيستماتيک
 :رسيد گوش به سرم پشت از سومي صداي بگم، چيزي کهاين از قبل

 .نباشيد خسته! آقا علي سالم -
 :زد شکوفه هاشلب روي محبت لبخند و کشيد پر دفعهيک نگهبان، صورت روي اخم

 !پسرم باشي سالمت! دکترجان سالم -
 مشکي موهاي با ساله سي حدوداً مرد يه. چرخيدم پا روي الفورفي و افتاد کار به هامشاخک ،«دکتر»لفظ شنيدن با
 تيپش و داشت جذابي يچهره. لب بر لبخندي و فريمبي عينک و ايقهوه چشمان شده، اصالح صورت مرتب، و

 !خوردمي دکترها به واقعاً
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 هايبچه قول به و بودم ايستاده جلوش دقيقاً چون شد؛ نگاهم سنگيني متوجه راهرو، فضاي اندک در مسلماً
 !کردممي نگاهش بر و بر امروزي،
 :گفت و داد تکون سري مودبانه

 .خانم سالم -
 .دادم رو جوابش و زدم اياحمقانه لبخند
 :گفت و کرد يشمي در به اياشاره و برداشت جلو به گامي

 فرماييد؟مي اجازه -
 ذهنم به چيزي دفعهيک که، بشم متمايل نگهباني اتاق به پشت درجه نود و ببرم عقب طرف به رو پام خواستم

 .نکردم حرکتي و رسيد
 :گفتم حيرت کمال در من و کرد تکرار دوباره نشدم، حرفش متوجه کردمي فکر گويا که دکتر

 !متاسفانه نه -
 :شنيدم راستم سمت از رو نگهبان عصبي صداي. کرد نگاهم حرفبي انداخته، باال ابرويي با جوان دکتر

 .ميدم ورود ياجازه بهتون آورديد، مجوز موقع هر! بيرون بفرماييد خانم -
 :گفتم بود ايستاده رنگصدفي هايموزائيک روي سانتيم سي فاصله در که دکتر به رو نگهبان، به توجهبي
 .ببينم رو کسي بايد من! داخل بيام بديد اجازه کنممي خواهش -

 :گفت و کرد اشاره بود راستش سمت که راهرو يشده کاغذديواري و گچي ديوار به دستش با و زد پوزخندي دکتر
 !کنيد هماهنگ قبل از بايد -

 رنگسبز و «داماس» هايطرح ميون رنگ،طاليي قاب. کردم نگاه دستش راستاي به و چرخوندم کمي رو سرم
 و درشت فونت با که داشت قرار آچهاري ورق طاليي، چهارگوش قاب دل در. داشت خاصي يجلوه ديواري، کاغذ
 اصرار لطفاً! معذوريم قبلي، هماهنگي بدون کنندگان مالقات پذيرش از»: بود شده نوشته روش نستعليق خط

 !«نفرماييد
 :گفتم حرص با مغرور و نفهمزبون دکتر به رو و کردم ايقروچه دندون

 !باشم داشته مالقات موردنظرم فرد با امروز بايد حتماً من ولي -
 :گفت و انداخت سرتاپام به نگاهي عميق و شد ترعريض لبش روي پوزخند

 باشيد؟ داشته مالقات خوايدمي کسي چه با چيه؟ شما فاميل -
 :گفتم دودلي با و زدم چنگ دوشم روي سنتيِ کيف بند به
 !ببينم رو سلطاني بهنام خواممي! هستم توکلي -
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 .داد وسيعي لبخند به رو جاش پوزخند و زد برق شگفتي از دکتر هايچشم
 بدونم؟ رو کوچيکتون اسم تونممي جسارتاً -

 چي؟ براي کوچيک اسم! پريد باال تعجب از ابروهام
 :گفت و نداد گوييپاسخ و حرف يتجزيه مهلت دکتر

 نيست؟ مهال شما اسم -
 :ناليدم محنجره ته از زور به و دادم تکون سر باز دهاني و حيرت با
 !هستم خودم -

 :گفت ماليمت با و شد ترگشاده دکتر صورت
 .کنيد هماهنگ قبل از حتماً بعد، دفعات ولي تو؛ بياريد تشريف رو دفعه اين -
 :گفت و کرد نگهبان به رو دکتر. دادم تکون سر فوراً و شکفت گلم از گل حرف، اين شنيدن با
 .بزن درو قفل زحمتبي! آقا علي -

 :گفت و کشيدم دارشموج و پرپشت موهاي به دستي و کرد اخم دوباره نگهبان
 ...نادري دکتر آخه ولي -

 :گفت و داد تکون هوا در رو دستش خونسرد دکترجوان،
 !داره فرق شقضيه مورد اين! من با نادري دکتر -

 بار يه با بالفاصله و داد حرکت ميز روي رو خاکستري موس. نشست ميز پشت و داد تکون سري اکراه با نگهبان
 .رسيد گوش به در شدن باز تق صداي کردن، کليک

 :گفت متواضعانه و کرد باز نيمه در به اياشاره دست با دکترجوان
 !بفرماييد -

 نيمه در از دکتر، به پشت و چرخيدم پا روي کوتاهي، عذرخواهي از بعد و کردم تشکر اخمو نگهبان و دکتر از فوري
 .شدم وارد باز
 متر، پنج هر و بود شده کاشته سرو درختان حياط، عمودي راس دو در. افتاد متوسطي حياط به چشمم اول، نگاه در

 شده مزين پاييزي هايبرگ با که داشت رنگزرشکي سنگفرش حياط کف. داشت قرار رنگآبي فلزي صندلي يک
 .بود

 قلم چند بود، هم عرض کم که افقيش محدود فضاي در و داشت مانند (L)اِل شکلي حياط کردم، نگاه که تردقيق
 حياط، عمودي فضاي انتهاي نهايت در. داشت وجود خوره،مي چشم به هاپارک در عموماً که ورزشي يوسيله

 .گذرهمي ساختش از زيادي مدت بود، مشخص معماريش نوع از که داشت وجود گرانيتي نماي يطبقه دو ساختمان
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 .برداشتم دست حياط آناليز از دکتر، صداي شنيدن با
 کشونده؟ جااين رو شما چيزي چه -

 :گفتم و بردم فرو خاکستريم پالتوي جيب در رو هامدستم. شدم اضطراب دچار دوباره
 !بشم مطمئن بهنام سالمت از خواستمي دلم راستش -

 :گفت معنادار و زد نيشخند صدادار دکتر
 !بهنام؟ -

 .نگفتم چيزي جوابش در و کردم اخم
 گام که وقتي. رفتممي دنبالش به اردک، جوجه يه مثل هم من و افتاد راه به حياط انتهايي ساختمان سمت به دکتر
 .کردمي بيشتري يجلوه مشکي، اسپورت هايلباس در الغرش، نسبتاً هيکل داشت،برمي

 :گفتم و شدم طرازش هم و بخشيدم سرعت هامقدم به
 دونستيد؟مي رو من اسم کجا از شما -

 :گفت عادي برگردونه، طرفم به رو سرش کهاين بدون
 !کنهمي شماريلحظه ديدنش، براي بهنام که داره وجود مهال يه فقط -
 فراموشم بهنام کردممي فکر! نميشه باورم! من خداي. شدم خيره دکتر جديِ رخنيم به ناباوري، با و زدم يخ درون از

 آروم منطقمبي قلب بلکه کنم، ثابت خودم به رو شدن فراموش اين تا اومدم جااين به خاطر اين به هم امروز. کرده
 چيز يه ولي ناراحت؟ يا باشم خوشحال دونستمنمي دکتر، هايحرف با حاال، ولي بشه؛ سو هم عقلم با و بگيره
 !رفتم وا شده، آب يبستني مثل علناً دکتر، بعدي حرف با بود؛ مسلم

 !ببينيد رو بهنام نداريد اجازه عنوان هيچ به شما اما -
 :گفت خباثت با و چرخوند رو سرش. ايستاد من با زمانهم هم دکتر. ايستاد حرکت از پاهام

 !توکلي خانم ببينينش؛ تونيدنمي هم دور از حتي -
 باورم. داد ادامه روش پيش ساختمانِ سمت به رو راهش بود، انداخته من وجود در که آتشي به توجهبي دکتر
 بده؟ رو من ورود ياجازه دکترش، تا داشت دليلي چه پس ببينم، رو بهنام تونستمنمي اگر. شدنمي
 برام حقايق خيلي بايد امروز. برگردم اينتيجه هيچبي تونستمنمي. بشم خارج بهت از تا کشيد طول ايلحظه چند

 دکتر. رفتم باال ساختمان ورودي سنگي يپله چهار از دکتر، سر پشت و دادم سرعت هامقدم به. شدمي روشن
 صدايي. گرفت ايشيشه در کنار رنگمشکي دستگاه رويروبه و آورد بيرون مشکيش کت جيب از رو کارتي

 پشت از که شد بزرگي سالن وارد دکتر. شد باز طرف دو از واراتوماتيک اي،شيشه مانعِ و رسيد گوش به هشدارگونه
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 هيچ جااين. بازموند تعجب از دهانم. شدم سالن وارد دکتر، از قدمي يک فاصله در. بود ناواضح ايشيشه حصار
 .نداشت من ذهنيات به شباهتي

 لوکس، کِرِميِ ديواري کاغذ با ديوارهايي متري، چند و صد سالن يه. بود هتل البي مثل درست رومروبه سالن
 يفاصله در رنگ، يشمي و ايقهوه در دو يبردارنده در سالن شرقي ضلع. دستباف فرشِ دست دو و شيک مبلمان

 دنبال به و کردممي نگاه برم و دور به حيرت با. خوردمي چشم به عريضي يپلهراه جنوبي، ضلع در و بود متري ده
 موزيک با رنگ،طاليي هايسنگ روي دکتر، هايگام آواي انعکاس. گشتممي داشتم، انتظار که چيزي از اينشونه

 حرکت چپش سمت به دکتر. بود زده خشکم سرِجام سالن، ابتداي. بود آميخته هم در شد،مي پخش که ماليمي
 اينقره ساعت برقِ. گذاشت رنگشکالتي کانتر سنگ روي رو دستش دکتر. دوختم مقصدش به رو نگاهم. کرد

 دختر ثانيه، چند از کمتر در. داشت رنگي خوانيِهم بود، گرفته قرار کانتر روي که «پذيرش» بزرگِ پالک با رنگش،
 :گفت روييخوش با و گرفت قرار کانتر پشت قدبلندي و جوان

 !بخير عصرتون! دکترجاللي سالم -
 کادر يهمه اگه. لرزيد دلم ته چيزي. بود جذاب و آراسته نهايتبي دختر. چسبيد سالن کفِ هايسنگ به فَکَّم
 ...پس باشن؛ داشته رو قيافه و تيپ همين جا،اين
 لحن با و کرد باز سر وجودم اعماق از احساس،بي و منطقي مهالي. بدم دلداري رو خودم کردم سعي و گزيدم لب

 :کرد نجوا ايبُرَنده
 !اومدم؟ جااين چرا که بره يادم نبايد! باشم عاقل بايد»

 !کرده فراموشم بشم مطمئن تا اومدم
 .کنم پيدا نجات لعنتي برزخ اين از و بِبينَمِش هميشه براي بار يه تا اومدم
 !ندارم کردنش فراموش جز راهي که بشه اثبات بهم تا اومدم
 زادگاهم از مخانواده با بشم مجبور تا شد باعث اون. اومده سرم به که هاييهمصيبت تمام عامل اون که، نميره يادم

. بشم معتاد آمفتامين به تا شد باعث اون. بشم اخراج کنکور يموسسه تو کارم از تا شد باعث اون. کنم مهاجرت
 .باشم اسير شخونه توي هفته چند تا شد باعث اون
 چيه؟ مسخره خودباختگي اين پس
 «!احمقانه احساسات بدون و اقتدار با! باشم محکم بايد

 از دست خواستمي ازم که فکرهايي. بود شبم هر هايفکر نجواها، اين. بودم گرفته گُر بيرون از و زدهيخ درون از
 ...ولي بگيرم؛ تصميم عاقالنه و بردارم غفلت

 .لرزيدم خود به دکتر، صداي شنيدن با
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 توکلي؟ خانم -
 :گفتم مشهودي پرتيحواس با و دادم تکون رو سرم

 بله؟ -
 کِرِم مبلمان به دست با و کرد نگاه ملتهبم صورت به عميق بود، شده خطاب جاللي پذيرش، مسئول توسط که دکتر
 :گفت و کرد اشاره سالن شرقي ضلع رنگ

 .ببينيد رو بهنام دکترِ تونيدمي ديگه دقيقه ده. بشينيد بفرماييد -
 :گفتم و کردم نگاهش زدهوَق چشماني با
 نيستيد؟ بهنام دکتر شما مگه ولي -

 :گفت و انداخت باال ابرويي دکتر
 .بهنامه درمان مسئولِ مقصودي دکتر! خير -
 :پرسيدم شتاب با
 !داري؟ خبر بهنام و من اوضاع از طورچه شما پس -

 :گفت و داد حرکت رو دستش اطراف، و دور به. زد نيشخندي دکتر
 !نيست زياد بيمارانش تعداد و خصوصيه مرکز يه جااين بينيد،مي که طورهمين -

 و لوحساده قدرچه من. شد مشت بدنم کنار هامدست. بود دکتر با حق. نشست لبم روي غليظي پوزخند ناخودآگاه
 !کيه؟ ديگه مهال! گذرهمي خوش بهش داره جااين که معلومه! احمقم
 و درب مرکز يه تو حتماً بودم، بهنام جاي به من اگر! تفريحه نوع يه هم بودن بيمار حتي باشي، داشته پول وقتي

 بُشکه بُشکه و بستنمي کهنه و رفته در زوار هايتخت به رو پام و دست شب، تا صبح و شدممي بستري داغون
 کادر و امکانات اين و فضا اين با جا،اين ولي باشم؛ حرکتبي و حالبي تا کردن،مي تزريق بخشآرام بهم
 !رواني آسايشگاه يه تا بود تفريحي مرکز شبيه بيشتر چنيني،اين

 روي حالبي. نکردم دکترجاللي رفتن به توجهي. کردم حرکت فانتزي هايمبل طرف به افتاده سر با و کشيدم آهي
 مهالي و شدمي سوترکم قلبم هايچراغ لحظه، به لحظه. پوشوندم رو صورتم هام،دست با و نشستم نفرهتک مبل

 هرگز که، اينه احساس و قلب خوبيِ ولي کرد؛مي نابود رو احساسي مهالي ش،کوبنده لحن و داليل با منطقي،
 !نميشه نااميد

 و کرد ظهور درونم احساسي مهالي بار اين کردم،مي نرم پنجه و دست سوزجان و منفي افکار با که حين همون در
 «!دارم دوست رو بهنام من»: کنه آرومم هاشحرف با داشت سعي
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 بطالن خط جمله، يه همين با گويي اما نداشت؛ گفتن براي ايديگه حرف جمله، يه همين جز احساسي، مهالي
 .منطقي مهالي هاياستدالل تموم روي کشيدمي

 شدت با تا بود، شده علت بر مزيد هم، غمناک کالمِبي موزيک. بود شده خيس اشک از صورتم و لرزيدمي هامشونه
 .کنم گريه زارم حال به بيشتري

 .افتاد تنم به وسيعي يرعشه بلندي، فرياد شنيدن با
 !زيبا-

 بارهسه و دوباره فرياد. کردم نگاه بود، صدا منبع که سالن، انتهاي در واقع عريض پلهراه به بهت، با و کردم بلند سر
 .کردممي فکر فريادزننده فرد به وحشت با من و شد تکرار

 دوان دوان و شدن خارج در از سفيدرنگ، بلند هايروپوش با مرد دو و شد باز شدت با سالن، شرقي ضلع ايقهوه در
 .رفتن باال هاپله از

 که بودم چسبيده کيفم به جوري ترس از. دادم فشار خودم به دستي دو رو ايمقهوه کيف و پريدم جام از زدهوحشت
 !بدزده دستم از رو کيفم محيطي، همچين تو خواستمي کسي انگار

 .گرفتن بيشتري سرعت من، درپيِپي هاياشک و شد ترخراشيده فرياد صداي
 !نه! نه! نه! نزن دست بهم! کن ولم! لعنتي زنِ کن ولم-

 شک.شد حاکم فضا بر کالم،بي ملودي دوباره و قطع بالکل صداش کشيده، ي«نه» يه گفتن با بعد ايلحظه
 تحمل سُستم پاهاي و بود عرق خيس بدنم. بهنامه به متعلق درمانده، حال عين در و آسابرق صداي اين که نداشتم

 :پيچيد هامگوش در دکترجاللي، بخشآرامش صداي و گرفت قرار چشمانم جلوي کريستالي جامي. نداشت رو وزنم
 .شه بهتر حالتون تا بخوريد آب کمي لطفاً! توکلي خانم -

 آب سره، يه و گرفتم دکتر دست از رو ليوان و بردم پيش رو لرزونم دست ممانعتي، هيچبي و نداشتم خوبي حال
 :گرفت آمرانه و کشيد آرومي به رو پالتوم آستين دکتر. نوشيدم رو درونش

 !بشينيد -
 صداي با و افتاد زمين روي دستم از ليوان و شدم آوار سرم پشت مبل روي که چرا بودم، کسي فرمان منتظر انگار
 :گفت آرامش با دکتر. کردم نگاه زمين روي ليوان يشکسته قطعات به ترس، با و لرزيدم دوباره. شکست بدي

 .نباشيد نگران! نيست چيزي -
 .نشست نفرهسه مبل روي کنارم فاصله با خونسرد و کرد اشاره کسي به دست با
 بهتريد؟ -
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 مردي. شدمي ديدم مانع دکترجاللي، هيکل ولي بدوزم؛ پلهراه به رو چشمم کردم سعي و دادم قورت رو دهانم آب
 کردممي سعي سرم، حرکت با من و بود زمين روي از هاخرده شيشه کردن جمع مشغول رنگ،طوسي هايلباس با
 .فشردم همبه رو هاملب دکترجاللي، ياخطارگونه صداي شنيدن با. ببينم رو پلهراه تا
 توکلي؟ خانم -
 با و دادم فرو رو بغضم. زدم کنار صورتم از رو هاماشک. بود شدن متالشي حال در قلبم و سوختممي درون از

 :پرسيدم رفته تحليل صدايي
 مياد؟ سرش داره باليي چه -

 :گفت خردکني اعصاب آرامش با دکتر
 .نباشيد نگران کنه،مي طي رو درمانش مراحل داره -

 :گفتم ايقروچه دندون با دکترجاللي خونسردي مقابل در و باشم مسلط خودم به کردم سعي
 !جوري؟اين -

 :گفت عادي و کرد جاجابه بينيش روي رو فريمشبي عينک دکتر
 !جوريهمين بله -
 :گفتم و دادم تکون هوا در رو هامدست حيرت و بهت با
 !بهنام؟ جون به انداختينِش و جااين آورديد زندان از رو زيبا شما يعني -

 :رسيد گوش به رسايي و پخته صداي بگه، چيزي کهاين از قبل و خورد چين دکتر هايچشم يگوشه
 !طرفا؟ اين از غيبت، روز پنج از بعد! خان اميرعلي! به به -

 به دست خندان، ايچهره و متوسط قد با ساله پنج-چهار و چهل مردي. چرخونديم سر صدا سمت به هم با زمانهم
 مثل و بود بخشيده شچهره به خاصي ابهت خاکستريش، و پرپشت موهاي. بود ايستاده مبلمان قدمي دو در سينه

 :گفت و رفت مذکور مرد طرف به و شد بلند جاش از. زد وسيعي لبخند دکترجاللي. بود عينکي دکترجاللي،
 خوبه؟ حالتون! دايي سالم -

 کنن؟مي کار جااين داييش و خودش! دايي؟. پريد باال ابروهام
 از بعد. نشستن من مقابل يدونفره مبل روي دو هر من، به توجهبي و دادن دست هم با جانش دايي و دکترجاللي
 :گفت و کرد اشاره من به گرفت، ميانسال مرد از نگاه دکترجاللي، نهايتاً خويشاوندي، هاياحوالپرسي

 .هستن توکلي خانم ايشون -
 :داد ادامه بيشتر تاکيد با و کرد مکث کمي

 !معروف مهالي همون -
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 :گفت سر دادن تکون با و زد کجي لبخند کنارش، ميانسال مرد
 !خانم سالم -

 :گفت و گذاشت مرد يشونه روي رو دستش دکترجاللي. دادم رو پاسخش کوتاه
 .هستن مقصودي دکتر بنده، دايي هم ايشون -

 :آوردم زبون به رو ذهنيتم. دراومد صدا به دَنگ دَنگ ذهنم ناقوس
 بهنام؟ معالج دکترِ -

 :گفت سرد لحني با و انداخت زانو روي زانو مقصودي دکتر. داد سرتکون تاييد معناي به لبخند، با دکترجاللي
 .خوشحالم ديدنتون از -

 :گفتم جواب در عبوس و تفاوتبي بالطبع
 !طورهمين منم -
 از وجههيچ به کالمش، رغمعلي که بود مشخص. بدم تشخيص رو نارضايتي تونستممي ايش،قهوه هايچشم از

 حرفبي دومون هر. ميده قرار مواخذه مورد آينده، در رو اجباري توفيق اين مسببِ احتماالً و نيست راضي ديدار اين
 :گفت مقصودي دکتر به خطاب و شکست رو حاکم سکوت دکترجاللي باالخره. بوديم همديگه يخيره

 .بدونن بهنام شرايط مورد در خواستنمي توکلي خانم -
 :گفت خونسردي با بگيره، من از رو نگاهش کهاين بدون مقصودي دکتر

 !مشخصه بله -
 :گفتم بدخلقي با و جانب به حق و کشيد هم در رو ابروهام مقصودي، دکتر تفاوتيِبي
 آورديد؟ بيرون زندان از رو زيبا چرا بفرماييد ميشه -

 :گفت و پريد باال مقصودي دکتر راست ابروي
 زده؟ حرفي چنين کسي چه -

 :گفت و زد ايدستپاچه لبخند دکترجاللي. کرد شخواهرزاده نثار ايپرجذبه نگاهنيم
 .اومده پيش توکلي خانم براي سوءتفاهم اين بهنام، صداي و سر خاطربه -

 داشت؟ معنايي چه بهنام هايکشيدن فرياد پس نيست، جااين زيبا اگه خبره؟ چه جااين! سوءتفاهم؟. شدم مات
 بعد. داشت جالبي تضاد مبل، کِرِمي رنگ با ايش،سرمه شلوار و نيلي پيراهن. داد تکيه مبل پشتي به مقصودي دکتر

 :گفت دکترجاللي، با ايثانيه چند چشمي ارتباط از
 !احمقانه عمل اون از بعد مخصوصاً نيست؛ صالح به اصالً ديدار اين! اميرعلي گفتم بهت -

 :گفت تحکم با و زد گره درهم زانوش روي رو هاشدست دکترجاللي
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 .داره درمان براي محرک يه به نياز بهنام دايي؛ ولي -
 :گفت و کرد ايقروچه دندون مقصودي دکتر

 .بده درمان تِزِ من براي بعد بگيري، رو مدرکت بذار تو؟ يا دکترشم من -
 :گفت و آورد باال نيمه تا رو هاشدست و خنديد دکترجاللي

 .بدونن رو مسائل سري يه هم توکلي خانم الزمه، نظرم به ولي سروري؛ شما! جون دايي تسليمم من -
 :گفت منظوردار و برداشت چشمش روي از رو عينکش

 ...توکلي خانم و بهنام مستحضريد؛ که خودتون -
 بحث از خارج کالً کهاين از چي؟ بهنام و من. کرديم اخم مقصودي دکتر و من زمانهم. نداد ادامه رو حرفش
 :گفتم حرص با و شدم عصبي شدم،مي تلقي خشک چوب عين و بودم نشسته

 !خبره؟ چه جااين بگيد ميشه -
 :گفت من به رو و کشيد ايکالفه نفس مقصودي دکتر. کردن نگاه آشفتگيم به نفر دو هر
 خيلي اول، يمرحله در روحي، اختالالت درمان روند. شده بستري مرکز اين در که ستهفته سه از کمتر بهنام -

 .حساسه و دشوار
 :پرسيدم الفورفي اضطراب با
 چيه؟ منظورتون حساس؟ -

 سرش. کشيد نشون و خط براش عصبيش نگاه با و انداخت جوانش يخواهرزاده به معناداري نگاه مقصودي دکتر
 :گفت من به خطاب و چرخوند رو
 .هيپنوتيزمه يوسيله به گذشته بازيابي يمرحله درمان، اول مرحله -

 :داد ادامه و زد چنگ خاکستريش کوتاه موهاي در کالفه
 .ببريم جلو ايذره رو اول مرحله نشديم موفق هنوز بهنام، مادر حماقت با متاسفانه -

 عرق هامدست کف. بود کرده پيدا خوانيهم شد،مي پخش فضا در که تندي موسيقي با و بود رفته باال قلبم ضربان
 .بود کرده دم پالتو، ضخيم پوشش زير بدنم و کردممي شديدي گرماي احساس. بود کرده

 :پرسيدم سختي به و دادم فرو رو دهانم آب
 حماقتي؟ چه -

 :گفت و داد تکون سري تاسف با مقصودي دکتر
 بهنام به کنه، پاک بهنام ذهن از بالکل رو شما فکر کهاين براي شدنش، بستري از بعد روز دو درست بهنام مادر -

 .رفتيد شهر اين از و کرديد ازدواج شما که داده خبر
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 .دوختم چشم دکتر آلوداخم يچهره به زدهشوک و ايستاد حرکت از لحظه يه براي قلبم
 .کنم سکته بود مونده کم دکتر، بعدي حرف با
 ولي داد؛ نشون تمايل درمان براي شما به رسيدن اميد به اون واقع در. ريزهمي همبه بهنام خبر، اين شنيدن بعداز -
 .برخورديم مشکل به مرحله اولين در خاطر همين به. رفته باالتر استرسش و شده مختل ذهنش اتفاق، اين با

 :داد ادامه و زد ضربه مبل چوبي يدسته روي دستش، هايانگشت با و کشيد پرصدايي نفس
 متحمل بهنام که دردهايي اعظم حجم چون درمانه؛ از مرحله اين قسمت ترينحساس بهنام، سالگي ده بازيابي -

 ...متاسفانه و داده رخ سن اين در شده،
 .کرد رها هوا در رو شکالفه بازدم و گذاشت ناتمام رو حرفش

 قلبم. کردم بسته و باز رو دهانم هدفبي بار چند. بود دراومده گلف توپ ياندازه به ناباوري و بهت از هامچشم
 .گذرهمي خوش بهش جااين داره کردم،مي فکر پيش دقايقي که انگار نه انگار و بود اومده درد به بهنام براي

 :شد حبس مسينه در نفس و رسيد گوش به مقصودي دکتر صداي دوباره
 رو ذهنيتش و کنم روشروبه گذشته با سالگيش، ده بازيابي يوسيله به کنممي سعي که باريه سومين دقيقاً امروز -

 عصبي حمله دچار دفعه هر. خوردم شکست سوم بار براي بهنام، تنش و اضطراب باالي دوز وجود با ولي بدم؛ تغيير
. ميده نشون خودش از غيرعادي حرکات و کوبهمي اطراف به رو خودش و ميشه کنترل غيرقابل هايگوييهذيان و

 شدم مجبور بار سه هر و کنهمي تکرار رو داده نشون کودکي در زيبا، آزارهاي برابر در که هاييواکنش واقع در
 .کنم آرومش قوي، بخشآرام با هيپنوتيزم وسط
 .بود شدن الش و آش حال در قلبم و لرزيدمي نامحسوس بدنم

 :گفت مقصودي دکتر به رو بود، کرده سکوت االن تا که دکترجاللي
 بشه؟ خارج پروسه اين از بهنام تا برهمي زمان قدرچه کنيدمي فکر -

 :گفت مکث با و زد پلک طوالني مقصودي دکتر
 .کشهمي طول هيپنوتيزم يپروسه ماه هشت حداقل داره، که شرايطي به توجه با -
 :گفتم داررعشه صدايي با و زدم چنگ مشکيم پالتوي يحاشيه به
 .بشه بهتر حالش جورياين شايد! ببينمش بذاريد -

 :گفت رحميبي با و تعلل بدون مقصودي دکتر
 .مياد کنار شما نبود با داره تازگي به بهنام. نيست امکانش -

 !ببينمش االن همين خواممي من: گفتم بلندينيمه صداي با و شدم عصبي. ايستاد حرکت از قلبم
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 يچهره به رو. شد مانع دستش دادن تکون با دکترجاللي که بگه، چيزي خواست درهم ابروهاي با مقصودي دکتر
 :گفت و زد صداداري پوزخند من خشمگين

 شناسهنمي رو شما االن اون ثانياً. خوابه ديگه ساعت پنج تا حداقل بخش،آرام خاطرتزريقبه االن بهنام که اوالً -
 .خانم
 :کردم زمزمه بهت با و شدم مات تعجب از بار چندمين براي

 چي؟ -
 :گفت لبش روي پوزخند حفظ با سينه، به دست دکترجاللي

 با رو بهنام شدن مجبور کنترل، از اوضاع شدن خارج علت به هيپنوتيزم، روند وسط گفتن، دايي که طورهمون -
 ساعت يک فقط و نداره منزوي و ساله ده يپسربچه يه با فرقي هيچ بشه، بيدار وقتي بهنام. کنن آروم بخشآرام

 .بشه خارج هيپنوتيزم از و ذهني ريکاوري تا برهمي زمان
! من خداي. کردممي نگاه روم پيش دکتر دو جدي صورت به گيجي با و شدنمي باورم. بازموند حيرت از دهانم علناً
 گويا...ولي بشه؛ حل بهنام مشکل مشاوره، جلسات و دارو سري يه مصرف با کردممي فکر! درمانيه؟ چه ديگه اين

 .بود من ذهنيات از فراتر بيماريش درمان
 داشتم؟ انتظاري چه. شد مچاله هامانگشت ميون مشکيم، پالتوي چرم يگوشه و بود گرفته رو گلوم بغض

 که چيزي! کرده؟ طي رو درمان مسير از زيادي حجم بهنام شدن، بستري روز هجده از بعد ببينم و بيام خواستممي
 !نشده انجامش به موفق سال ساليان
 .بود زجرآور برام وضعيتي چنين در بهنام تصور. بستم درد با رو هامچشم. بود بسته رو نفسم راه بغض

 از هم هنوز که فرستادم لعنتي موامونده قلب به. کنم جلوگيري بغضم کردن باز سر از کردم سعي و گزيدم لب
 .داره دلنشيني ريتم بهنام، يادآوري

 پردردش، يگذشته نسبي فهميدن با واقع در. بود متفاوت خيلي اواخر اين بهنام رفتار. باشم متنفر ازش تونستمنمي
 هم در مختلفي هايحس حاال ولي بود؛ شده عوض درموردش نظرم ناخواسته خودش، اثبات براي تالشش و

 ...سردرگمي و دلسوزي عشق،. بود شده آميخته
 اميدوار عشقم به موجود، شرايط وجود با دونستمنمي. داشتم سردرگمي احساس ايديگه زمان هر از بيشتر االن، من

 !بمونم حسرت در عمر يه و کنم پشت بهش يا باشم
 واقعاً. اومد خواستگاريم به کيانوش، کثافتش پسر براي دوباره محسنم عمو که زماني. کشيد پر پيش ماه يه به ذهنم
 اومد؟ خواستگاريم به رويي چه با آورد، بار به دزديدنم با که افتضاحي اون از بعد کيانوش. نبود درک قابل برام
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 دست به رو من کنه، بدبختم قراره بهنام کهاين خيال به دزديدنم، از بعد کيانوش که بود اين آوردم، که شانسي تنها
 .بودم کرده خودکشي بار صد االن تا وگرنه نکرد؛ کاري خودش و داد بهنام
 اسير هفتهسه که دختر يه. نميشه قدم پيش من با ازدواج براي کسي بودم مطمئن وضع اين با. اومد درد به قلبم

 رو ماجرا که هاييآدم تک تک تصورات تونستممي. نشست لبم روي تلخي پوزخند. بوده رواني بيمار يه دست
 !نيومده؟ سرم به مدت اين طي که بالهايي چه که کردن فکر خودشون با حتما. کنن تجسم رو شنيدنمي
 شايد دارم؟ دوستش که بهنامي پاي به موندن يا عوضي کيانوش با ازدواج بود؟ چي درست کار شرايطي چنين در

 ...مردم رحمانهبي هايقضاوت عظيم سيل با ابدي تنهايي هم
 :شدم خارج خياالت از مقصودي، دکتر صداي شنيدن با
 .ببريد تشريف تونيدمي هم شما -
 :گفتم مقصودي دکتر جدي يقيافه به رو ملتمسانه و انداختم چنگ رنگم ايقهوه کيف به
 .نگرانشم خيلي من. ببينمش بذاريد کنممي خواهش -

 :گفت و داد تکون سر نفي معناي به مقصودي دکتر
 .کنم اميدوار رو بهنام ثمربي و کنم ريسک تونمنمي. متاسفم -

 :گفتم خراشيده صداي با و کردم مشت رو سردم هايدست. زد يخ هامرگ در خون
 چيه؟ منظورتون -

 :کرد اشاره من به شاشاره انگشت با و داد تکان هوا در رو دستش مقصودي دکتر
 بستري مرکز در بايد سال يک حداقل که شرايطي در اونم بمونيد؟ باهاش ديدنش، از بعد که داره وجود تضميني -

 بده؟ ادامه زندگيش به روانشناس نظر زير هميشه براي شايد و باشه
 چه خواستممي واقعاً من. بود هم خودم ذهني ابهام سوال، اين. کرد لرزيدن به شروع هامدست و افتاد تکاپو به قلبم
 حذف خاطراتم يصحنه از رو بهنام و برم حالش، بودن مساعد از شدن مطمئن از بعد و ببينمش فقط کنم؟ کار

 بود؟ شدني کار اين اصالً کنم؟
 :داد ادامه و نموند من پاسخ منتظر مقصودي دکتر

 اصطالح به شما، ديدن دوباره با نبايد بهنام. شماست غيرعادي خواستن جاست،اين بهنام که داليلي از يکي -
 ...عالوهبه. بره بين از ازتون، کردن اميد قطع با داره، شما به که غيرمعمولي عطش با و بشه هوايي
 .گذاشت زانوهاش روي رو هاشدست و کرد ريز رو هاشچشم

 شما، ديدن دوباره با بهنام ولي بياد؛ نظر به مسخره شايد. زد دست غيرمعمولي کارهاي به شما، با رابطه در بهنام -
 .کنهمي خالي شونه کارهاش آثار پذيرش از ش،خواسته به رسيدن از بعد و کنهمي عمل خاطي يبچه يه مثل
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 اظهارنظر ايذره هاشحرف مقابل در تونستمنمي چرا! من خداي. گذشت کمرم يتيره از سردي عرق و گرفتم گر
 کنم؟
 با و زد ايدوستانه لبخند ديدارمون، طول در باراولين براي ديد، رو زدگيمخجالت و ناخوش حال که مقصودي دکتر
 :گفت ايپدرانه لحن

 مردم هايقضاوت و هاحرف البته و افتاديد گير منطقتون و احساس بين شما که کنممي درک من دخترم؛ ببين -
 .داره رو خودش جاي هم

 :گفتم بغض با و انداختم پايين رو سرم ممکن حد آخرين تا
 .درسته -

 :داد ادامه و کرد ترميم رو لبش روي لبخند مقصودي دکتر
 سنجش و باز فکر با بعدش و بشيد آشنا بهنام يآينده و االن وضعيت و شرايط با اول بايستي شما من نظر به -

 .بگيريد درست تصميم شرايط
 روي دست مقصودي دکتر. کردم نگاه مقصودي دکتر يگشاده يچهره به اميد، از کورسويي با و آوردم باال رو سرم
 :گفت و گذاشت دکترجاللي يشونه

 .بده بهشون رو مطبت آدرس. توئه با اطالعات و شرايط انتقال مسئوليت! اميرعلي -
 :گفت و داد تکون سر لبخند با دکترجاللي

 !حتماً دايي، چشم -
 و ايستادم دستپاچه هم من زمانهم. برخاست جا از و زد پلک رضايت ينشونه به جان،دايي همون يا دکترمقصودي

 :گفتم عجله با
 ببينمش؟ تونممي بهنام، شرايط شنيدن از بعد يعني -

 :گفت و خنديد کوتاه زدگيمشتاب به مقصودي دکتر
 .بياريد تشريف روانکاوي جلسات براي بايد بيايد، کنار باهاش و بپذيريد رو بهنام شرايط تونستيد اگر! خير -
 :گفتم و کردم نگاه مشکيفريم طبي عينک زير ايشقهوه چشمان به بهت با
 .نميشم منظورتون متوجه -

 :گفت عادي و برد فرو ايشسرمه شلوار هايجيب در رو هاشدست مقصودي دکتر
 گذشته انفاقات مبادا تا بگيريد، قرار مشاوره و آموزش مورد بايد بهنام، با درست برخورد براي هم شما! مشخصه -

 .بشه تکرار دوباره
 .ساييدم هم روي ترس از رو هامدندون و لرزيدم خودم به بهنام، کارهاي و گذشته يادآوري با
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 به سالن، انتهاي يپلهراه از دکترجاللي، با دادن دست از بعد و کرد خداحافظي سر، دادن تکون با مقصودي دکتر
 .شد خارج ديد از و رفت باال ساختمان دوم يطبقه مقصد
 کارت دکترجاللي. زدنم پا و دست حال در سردرگمي سراب در کردممي احساس و بود شده درگير العادهفوق ذهنم

 :گفت ايدوستانه لبخند با و گرفت طرفم به رو سبزرنگي
 در تا بياريد تشريف و کنيد هماهنگ منشيم با داشتيد، تمايل اگر. ستبنده مطب کارت اين. توکلي خانم بفرماييد -

 .بزنيم حرف بهنام مورد
 ارشد مشاور -جاللي اميرعلي» کردم، نگاه کارت روي «دکتر» بدون اسم به و گرفتم دستش از رو کارت

 .«روانشناسي
 :پرسيدم بهت با
 نيستيد؟ دکتر مگه شما -

*** 
 است شده ومنتشر  ساخته دانلود نگاه سايت در کتاب اين

WWW.NEGAHDL.COM 
*** 
 :گفت و زد چشم به رو فريمشبي عينک و خنديد مقصودي دکتر

 .خير حاضر حال در ولي چرا، کلي حالت در -
 .کردم نگاهش بيشتري دقت با و شد بيشتر ابهامم

 .هستم دکتري مقطع دانشجوي و دارم باليني روانشناسي ليسانس فوق بنده -
 :گفت و کشيد دست دارشموج و مشکي موهاي داخل

 .گيرممي رو مدرکم دکترام، تِزِ يارائه با ديگه، چندماه شاءهللان -
 :گفتم و دادم تکون سر تفهيم معني به
 .شاءهللان. سالمتيبه -

 :گفت و زد ايديگه لبخند دکترجاللي
 .ممنون -
 :گفت و کرد اشاره سالن ابتداي اتوماتيک و ايشيشه در به دست با
 .لطفاً بفرماييد -
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 کارت داشتن نگه با دکتر. افتادم راه به خروجي در طرف به دکتر، با همراه و گذاشتم کيفم درون رو کارت
 هايپله از که زمانهم. شديم خارج سالن از دونفر هر و کرد باز رو در ديوار، به چسبيده نمايشگر روي هوشمندش

 :پرسيدم دکتر به خطاب و چرخوندم رو سرم اومديم،مي پايين ساختمان ورودي سنگي
 باشه؟ داشته وجود بهنام و من يرابطه به اميدي کنيدمي فکر -

 :گفت و داد تکون سر دکترجاللي
 طرفي از و داريد اطالع درصد بيست از کمتر بهنام، وضعيت از شما. بدم قطعي نظر تونمنمي االن واقعيتش -

 احتماالت موقع اون مطب، آوريد تشريف که جلسه چند بديد اجازه. بکشه طول سال يه از بيش بهنام درمان ممکنه
 .کنيممي بررسي رو

 :گفتم بهت با و ايستادم سرجام
 .بگيد رو مسائل يهمه جلسه، يه در نيست امکانش يعني! جلسه؟ چند -

 :گفت و چرخيد پا يپاشنه روي و ايستاد دکترجاللي
 بايد جلسه هر در شما عالوهبه. هستن حياتي و حساس بهنام، مثل بيماراني به مربوط مسائل. نيست امکانش خير -

 يجلسه براي کنيد، درکش و بيايد کنار باهاش تونستيد اگر و کنيد فکر خوب ميشه، مطرح که مواردي به راجع
 .بياريد تشريف بعدي

 از زنانقدم دکترجاللي، با همگام. کردممي فکر که بود اوني از ترپيچيده موضوع انگار. دادم تکون سر نااميدي با
. انداختمي رعشه به بيشتر رو حالمبي تن و اومدمي سردي نسبتاً باد. کرديممي عبور مرکز يشده فرشسنگ حياط
 :پرسيدم و ايستادم رسيديم، که نگهباني راهروي رويروبه

 رو شرايطش هستن، بهنام دکتر ايشون چون نيست بهتر کنن؟نمي بازگو برام رو شرايط مقصودي دکتر خود چرا -
 بگن؟ برام

 :گفت و زد پلک لبخند با دکترجاللي
 تخصص واقع در. نيست روانشناسي و مشاوره يزمينه در تخصصشون يحوزه و دارن روانپزشکي دکتراي ايشون -

 .دارن شدن بستري و دارو وسيله به درمان و معالجه به نياز بهنام مثل که، بيمارانيه با رابطه در ايشون
 مرکز ورودي عرضکم راهروي وارد هم با همراه و کرد باز رو يشمي در دکترجاللي. گفتم تاييد معناي به اوهومي

 دکترجاللي. شديم خيابون يمحدوده وارد راهرو، انتهاي فلزي چارچوب از و گذشتيم نگهباني اتاقک کنار از. شديم
 سوار و رفت خيابون مخالف سمت به خداحافظي، با تعارفش، کردن رد از بعد و کرد کوتاهي تعارف رسوندنم، براي

 .شد رنگشمشکي ماکسيماي
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 امروز که هاييحرف به و داشتمبرمي گام اتوبوس ايستگاه سمت به وارفته، و شل هاييقدم با رو،پياده يحاشيه در
 دوباره يعني کنم؟ کارچه بايد برنيام، پسش از و بيام کنار بهنام شرايط با نتونم واقعاً اگر. کردممي فکر بودم، شنيده

 بشيم؟ غريبه شهر يه يآواره و کنيم مهاجرت شهر اين از بايد
 کس هر. شده مرارت و سختي دچار من خاطر به بارها زندگيش، طول در که مامان بيچاره. گرفت رو گلوم بغض
 با مامان ولي شد؛مي اعتنابي مرحومش همسر دختر به و خدا امون به بود کرده ولم االن تا بود، مامان جز ايديگه

 .ايستاد مردم قضاوتگر حرف جلوي و کرد پوشيچشم هامحماقت از بزرگواريش،
 که بهنامي و مادرم خودم، خاطر به. بود گرفته آتش قلبم. شد جاري هامگونه روي هاماشک و شکست بغضم سد

 .بود شده بيماري و زجر به محکوم نوجوانيش و کودکي در مظلومانه
 :زد خشکم جا در صدايي، شنيدن با که بود نمونده اتوبوس ايستگاه به چيزي

 مهال؟ -
 .افتاد رعشه به بدنم و شد حبس سينه در نفسم

 با. گرفت قرار ديدم دايره در ايقهوه چرمي هايکفش. بود زمين روي هامچشم. شدم خشک مجسمه مثل جام سر
 :پيچيد گوشم در شگيرانهمچ صداي. دادم قورت رو دهانم آب اضطراب

 بفهمي؟ رو آسايشگاه آدرس داشتي سعي مدام همين براي پس -
 سکته عصبانيت از حتماً فهميد،مي مامان اگه! من خداي. شد مچاله ترس از قلبم و شد حبس مسينه در نفس

 .کردمي
 .دخترم باال بيار رو سرت -

 با و آوردم باال رو مخميده گردن سختي به. کنم پيدا جسارت کمي شد باعث و بود عصبانيت از خالي لحنش
 .کردم سالم سختي به و کردم نگاه مهربونش يقيافه به ترسيده هاييچشم
 :گفت سر دادن تکون با و زد ايکننده دلگرم لبخند

 بابا؟ خوبي. ماهت روي به سالم -
 :دادم جواب مصيبت هزار با و دادم فرو رو دهانم آب
 .ممنون -
 :گفت و کرد اشاره اطراف و دور به
 جا؟اين اومدي چرا نگفتي،! خب -
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 نشوني فهميدن براي اصرارم و من برانگيز شک رفتار با بود مشخص. بستم رو هامچشم شرمساري با و گزيدم لب
 کرد وارد پالتو روي از کمرم به خفيفي فشار ديد، که رو سکوتم. ميشه جويا رو ماجرا اصلِ و مظنون بهم آسايشگاه،

 :گفت و
 .بزنيم حرف بشينيم؛ ايستگاه تو بريم -

 سبز اتوبوس لحظه همون. افتاديم راه به اتوبوس ايستگاه طرف به همديگه دوشادوش امرش، پيروي و زدم پلک
 سرد و فلزي صندلي روي دونفر، ما و افتاد راه به اتوبوس. شد آدم از خالي ايستگاه، يغلغله و رسيد سر رنگ

 و نکرد هم قضاوت. االن تا حداقل نکرد؛ ممواخذه. بود ارزشمند برام سکوتش. نشستيم ايستگاه راستِ يگوشه
 .بدم توضيح براش خودم تا گذاشت

 :گفتم و گرفتم شهر سرد هواي از عميقينيمه نفس
 ...ولي نبينمش؛ ديگه و کنم فراموشش دادم قول دونممي -

 .شد خارج دهانم از سفيدرنگي بخار و کردم رها هوا در رو بازدمم
 ...نتونستم ولي-

 :گفتم بغض با و انداختم پايين رو سرم
 .نياوردم طاقت -

 :پرسيد و داد تکيه خاکستري صندلي يبسته يخ پشتي به و گرفت ش*غو*آ در رو بازوهاش
 ديديش؟ -

 :ناليدم و دادم تکون سر مغموم
 .نداد رو اجازه اين بهم دکترش! نه -

 :گفت متفکري يچهره با و داد تکون سر
 .گذرهنمي شدنش بستري از هم ماه يه هنوز. زدممي حدس -
 .کردم تاييد رو حرفش و دادم تکون سر پريشوني حال با

 :رسيد گوش به صداش دوباره بعد کمي و شد حاکم بينمون سکوت ثانيه چند دوباره
 .کردم تجربه رو حس اين هم من خود چون کنم؛ سرزنشت خوادنمي دلم -
 :گفت تلخي لبخند با و کرد من به رو. کرد نگاه رخنيم از صورتش به و چرخوندم سر حيرت با
 دور از. اومدم شهر به مخفيانه بار دوسه. بودم معصومه فکر به هم هنوز ليال، با ازدواجم از بعد سال چند تا -

 ...نشد و باشيم داشته هم با تونستيممي که خوبي روزاي حسرتِ. خوردممي حسرت و کردممي نگاه رو معصومه
 :داد ادامه افسوس با و کشيد آهي
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 باهاش ودوباره کنم بخشش تقاضاي معصومه از برم و شهر برگردم بدم؛ طالق رو ليال زدمي سرم به گاهي -
 ...ولي کنم؛ شروع رو زندگيم

 :گفت کالمش يادامه در تريسوزناک و ترعميق آه با
 روي نه. بود بسته رو پام و دست معصومه، توسط شدن زدهپس و آبروييبي و رسوايي از ترس و پارسا وجودِ -

 .رو جرئتش نه و داشتم برگشتن
 نارفيقي دست يبازيچه که دونستممي و داشتم خبر ميانسال مرد اين يگذشته از حدودي تا. سوخت حالش به دلم
 جلوي که بود کرده تاکيد مامان که البته و نداشتم خبر ماجرا جزييات از ولي زده؛ خنجر بهش پشت از که شده
 .نپرسم گذشته از چيزي پارسا
 :پرسيدم ناگهاني کنجکاوي با و فشردم خودم به رو ايمقهوه کيف

 ديديد؟مي رو مامان و شهر اومديدمي کي تا -
 :گفت مشهودي ناراحتي با و شد افزون لبخندش، تلخي

. شد خارج خونه از غريبه مرد يه همراه و هاشفاميل از تا چند با که بود زماني ديدمش، که باري آخرين -
 .رفتن محضر به. کردم تعقيبشون

 :داد ادامه و زد پوزخند
 با زندگي و برگشتن به موقع اون تا ولي چرا؛ دونمنمي. نبود سختي کار رفتنشون محضر دليل زدنِ حدس -

 .نکردم نگاه رو سرم پشت ديگه و رفتم روز اون از ولي داشتم؛ اميد معصومه
 :گفت غمگين و کشيد دست کوتاهش و جوگندمي موهاي بين

 و کنه ازدواج بودم، کرده حقش در که اينامردي از بعد داشت حق معصومه. بود رفته باال عصبانيتم ميزان -
 تا شدمي متوسل راهي هر به پارسا، طفلک. نبود هضم قابل موضوع اين خورده،زخم منِ براي ولي بشه؛ خوشبخت

 و نوازش ايذره ناسزاگو، هايولب بود زدن کتک فقط کارشون که هاييدست از و کنه جلب خودش به رو توجهم
 .ببينه محبت
 :گفت آسمون ابري کران به نگاه با و برد فرو يشميش مخملِ کتِ هايجيب در رو هاشدست

 زندگي به تا شد باعث ساله، دوازده ده يپسربچه يه. شد پيروز پارسا نفرت، و عشق جدال در هم، سر آخر -
 زندگي، براي بفهمم تا شد باعث. گذشت گذشته از بايد آرامش، به رسيدن براي بفهمم تا شد باعث. برگردم

 نور سرعت به که لحظاتي يعني زندگي بفهمم، تا شد باعث. ببينيم محبت کنيم، محبت داريم احتياج مونهمه
 .ميشيم رد کنارشون از غفلت با ما و گذرنمي
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 ولي کنه؛ نصيحتم و مواخذه داره قصد کردممي فکر. بودم شده پرحسرتش و پخته لحن محو مشتاق، هاييگوش با
 از بود؛ کرده پيدا پررنگي نقش مون،زندگي در خيلي مدت، اين که مردي و بود شده وارونه ذهنياتم يهمه االن

 .بود آموخته بهش زندگي که هاييدرس از ساله؛ چند و بيست هاييتجربه از. گفتمي برام شگذشته
 .دوخت هامچشم به و گرفت آسمون آبي و سفيد يپهنه از نگاه

 تالش هاتآرزو به رسيدن براي که طبيعيه. اميد و رنگارنگ احساسات از پر و جووني دختري،. کنممي درکت من -
 .نکني تکرار رو من اشتباه کن سعي ولي کني؛
 .کردمنمي درک هم و کردممي درک هم رو هاشحرف مفهوم. شدم اضطراب دچار و افتاد تپش به قلبم

 .ميدم تاوان اشتباه همون بابت دارم هم االن تا و دادم دست از رو زندگيم تمام اشتباه، يه خاطر به من -
 :گفت آرامش با و زد تشويشم به پدرانه لبخندي

 معصومه به قدرچه خودت و رفتن و اومدن قدرچه بهنام پدر و مادر دونيمي خودت. نيست يادآوري به نياز -
 .بشه آزاد زندان از درمان، به مشروط بهنام شد راضي تا کردي، تمنا و خواهش

 .نشست هامشقيقه روي شرم عرق و شد بيشتر درونيم غليان
 فقط اون. نيست بهنام مثل فردي کشيدن زجر و بودن اسير به راضي. بزرگ خيلي داره، بزرگي قلب معصومه -

 .بده دست از مهناز مثل هم رو تو خوادنمي. توئه نگران
 .شد جاري هامگونه روي هاماشک و کرد باز سر بغضم مظلومم، و ناکام خواهر يادآوري يا
 چون کنه؛مي شرمندگي احساس و داره وجدان عذاب مهناز ناگهاني مرگ خاطر به هنوزه که هنوز. ببين رو پارسا -

 کنار و سقف يه زير بودن رفته هم با بود، حيات قيد در االن مهناز اگه شايد. دونهمي اتفاق اين مسبب رو خودش
 .شدنمي خوشبخت هم

 .فشرد هاشانگشت ميون رو شلوارش مشکي يپارچه و گذاشت زانوش روي رو هاشدست
 که اتفاقاتي با. بياد کنار وجدانش عذاب با نتونسته هنوز پارسا ولي گذره؛مي مهناز مرگ از سال يه از بيشتر -

 .کنه تموم دانشگاه تو رو درسش نتونسته هنوز سال، شش پنج از بعد اومده، سرش قطاروار
 و بست نقش خاطرم در عسليش، رنگخوش هايچشم و داشتنيدوست يچهره. گرفت آتيش پارسا حال به قلبم
 خودخواهي با هم باز بشه؛ دچار وضعي چنين به معشوقش، قراره روزي دونستمي مهناز اگه. کشيد شعله قلبم آتش

 گذاشت؟مي تنهامون
 و رحمانهبي قدراين تونستي طورچه! آخ! مهناز آخ. انداخت چنگ گلوم به جديد بغضي و کشيد تير دلتنگي از وجودم

 نکردي فکر مامان قلب عميقِ دردِ به ايذره چرا نکردي؟ فکر ما احساسات و عواطف به ايذره چرا بري؟ ناگهاني
 کردي؟ دارمونداغ چرا نامرد؟
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 :گفت اندوه از آکنده لحني با و بست رو هاشچشم درد با و فشرد هم روي رو هاشدندون خان حسام
 ...ليو بگيري؛ تصميم درموردش بايد خودت که موضوعيه اين. زنمنمي مادرت به حرفي من -

 :داد ادامه و برخاست جاش از. کشيد ايکالفه نفس
 شکستگيشدل باعث تو بار اين نذار داري، دوستش اگر. مهناز حتي و پارسا من،. ديده آسيب هاخيلي از مادرت -

 .بشي
. نبود حقيقت جز که هاييحرف. شد کوبيده سرم به پتک مثل خان، حسام هايحرف و گرفت اوج قلبم ضربان
 .نزدن دَم و ديدن زخم به بوده محکوم عمرش، تمام در که مامان بيچاره

 پاهاي روي سختي به. شدم ايستگاه در حاضر جمعيت متوجه تازه. اومدم خودم به و لرزيدم اتوبوس، بوق شنيدن با
 :گفت گرفته صدايي با و گرفت اتوبوس طرف به رو دستش خان حسام. رفتم خان حسام طرف به و ايستادم سُستم

 .دخترم سوارشو -
 حسام. نشستم آبي روپوش با کهنه صندلي روي و رفتم باال اتوبوس هايپله از آرومي به و کردم اطاعت حرفبي

 .داد تکيه صندلي پشتي به رو سرش هاش،چشم گذاشتن هم بر با و گرفت قرار کناريم صندلي روي خان
 ذهنم. دوختم اتوبوس کثيف و دارلک يپنجره از خارج پاييزي فضاي به و گرفتم درهمش يچهره از نگاه

 به احساسات و بهنام طرف يه. افتادم گير ايکننده گيج دوراهي بين کردممي حس. بود شده نصاب حد از ترمشغول
 .کرد نثارم داشتچشمبي سال، چند و بيست که محبتي و نگراني و مامان طرف يه م،رفته يغما
 از يکي لب زير سوزناک، و اشک با فارسي، ادبيات يرشته در تحصيلم يخاطره پر دوران ياد به و کشيدم آهي

 :کردم زمزمه رو «ابوالخير ابوسعيد» رباعيات
 زار منِ کارِ زِ بُگشاي گِره! رب يا» -

 کار همه در عاجزم عقل، زِ که رحمي
 درگاهي بُوَد کِي تو، دَرگهِ جُز

 «!غفار نکن؛يا دَرَم ازين محروم
*** 
 حسام

 و ظهر هياهوي ديدن. رسيدمي گوش به کودکان شادي و جيغ صداي ذهنم، در ديدگانم، مقابل متحرک تصوير با
 رويروبه. گرفتم پنجره خارجِ يمحدوده از چشم. کردمي منتقل مثبتي انرژي پارک، در هاخانواده جوش و جنب
 روي شدهپهن يروزنامه روي از رو، منوشابه کاغذي و مصرف باريک ليوان. نشستم چهارزانو زمين روي پارسا،
 دستش در ساندويچ از که حالي در پارسا. نوشيدم درونش رنگمشکي و شيرين يماده از ايجرعه و برداشتم زمين
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 پوشش داخل رو، مخورده نيم ساندويچ. انداخت مسافرخونه اتاقِ رنگ شيري ديوارهاي به نگاهي خورد؛مي رو
 تخت يديواره به و کردم دراز خردلي موکت روي رو پاهام. دادم قرارش روزنامه يگوشه و دادم هل آلومينيوميش

 به نگاهي پارسا. گفتم آخي سرم، باالي به هامدست عضالت کشيدن با. دادم تکيه فلري، رنگِخاکستري و نفرهتک
 :گفت و انداخت زمين روي منصفه ساندويچ

 خوريد؟نميديگه -
 :گفتم جواب در و دادم تکون سر
 .شدم سير. نه -
 رو چيز هيچ دماغ و دل و نيستم سرِحال زياد امروز دونستمي انگار. کرد نگاه صورتم به شده ريز هاييچشم با

 .دونستنمي رو حالم اين دليل مسلماً ولي ندارم؛
 :گفتم و گذاشتم ششونه روي رو دستم

 .طلبهمي بدنت و جووني تو -
 :گفتم تصنعي يخنده با و کردم اشاره خودم به
 ...و ميشه سنگين شکمم خورم،مي غذا که يکم. شدم پير ديگه من ولي -
 :گفتم لودگي با و دادم نشون سبزم بلوز زير از رو ناصافم شکم دستم با
 .ميشه درست اين مثل بشکه يه -

 :گفت دلجويانه لحني با و زد کجي لبخند پارسا
 .جوونيه اول تازه سالگي چهل. نيستي پير شما -

 :گفتم و خنديدم دل ته از بار اين
 .سالمه 46 االن حداقل بود؟ کجا سال چهل! کردمي کار خوب تحافظه که تو پسر -
 و لعن بار، هزارن دل در و گفتم چي که فهميدم تازه. رفت کنار پارسا هايلب روي از لبخند حرف، اين گفتن با

 .کردم خودم نثار نفرين
 اتاق انتهاي سفيدرنگ يخچال داخل رو، من يخوردهنيم ساندويچ و نوشابه دوليتري بطري و شد بلند جاش از پارسا

 زردرنگ و پالستيکي آشغال سطل داخل و کردم مچاله درونش اجزاي با رو شدهپهن يروزنامه هم من. گذاشت
 .کردم پرت ديوار کنار

 :گفت زدن کف با و خنديد پارسا
 !امتيازي سه پرتاب يه -
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 به رو سرش و نشست زمين روي متريم نيم فاصله در کنارم پارسا. انداختم باال رو ابروم افتخار با و خنديدم تلخ
 .داد تکيه پشتش تخت يميله

 :کردم عوض رو موضوع مشهود کامالً و فشردم رو ششونه
 مياد؟ خوشِت جااين از -

 :پرسيد ابهام با و نوشيد مشکي ينوشابه از ايجرعه پارسا
 تهران؟ -

 :گفتم کردممي نگاه عسليش چشمان به که حالي در و دادم تکون تاييد معني به رو سرم
 .خوبيه شهر نظر به. تهران آره؛ -

 :گفت تفاوتبي و انداخت باال ايشونه پارسا
 رو تهران پيشنهاد شهر، همه اين بين از و کرد سفر هواي دلتون دفعه، يه چرا که کردم تعجب راستش. دونمنمي -

 داديد؟
 :گفتم تونستممي که لحني ترينعادي با و کردم خشک کاغذي دستمال با رو، گردنم روي نشسته عرق

 .مياد زندگي براي خوبي شهر نظر به تهران -
 بر و دور به شکل، هاللي رو دستم تهرانه، شهر از تشبيهي مسافرخونه، تميز چندان نه اتاق انگار که جوري

 :دادم ادامه چرخوندم
 .زياده توش پيشرفت جاي و بزرگه -

 :گفتم لبخند با و برگردوندم پارسا طرف به رو سرم
 از يکي تو تونيمي هم پرايدت با. بدي ادامه جااين رو درسِت و جااين بگيري انتقالي تونيمي هم تو -

 طوره؟چه. بشي مشغول جااين هايآموزشگاه
 :پرسيد مظنونانه و کرد نگاهم مشکوک پارسا

 مهاجِِرَتيد؟ فکر تو کِي از -
 :گفتم عادي لحني با و کنم حفظ رو خونسرديم کردم سعي

 .خوبيه فکر تنوع براي. وقته خيلي -
 به ش،شده کليد هايدندون ميون از و زد سرخي به سقف، از آويزون آفتابي المپ نور زير پارسا، صورت سفيد رنگ

 :گفت سختي
 !کنيد دور واقعيت و ناصر از رو من خوايدمي که اينه دليلش هم شايد -
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 سعي. آورد زبون به حرفي ناصر از سکوت، ماه سه از بعد باالخره. گذشت کمرم يتيره از سردي عرق و گرفت قلبم
 پس داشتي؛ قبل از رو حرفي چنين انتظار تو! حسام باش آروم»: زد نهيب بهم ندايي. باشم مسلط خودم به کردم
 !«مرد باش آروم

 :گفتم ساختگي آرامش با و گرفتم دست در رو بازوش
 ...و مني پسر تو. نداره ناصر به ربطي هيچ موضوع اين -

 :خروشيد کالمم، بُريدن با و زد پس رو دستم
 .رو خودتون نه بزنيد گول رو من نه خدا، رو تو. نيستم شما پسر من -

 :گفتم عصبانيت با و کشيدم خودم طرف به و انداختم چنگ آبيش پليور به که بشه بلند زمين روي از خواست
 !پارسا کن فرو گوشِت تو رو اين. مني پسر تو -

. آورد درد به رو قلبم هاش،چشم عسلي و لغزان يتيله دو درون اشک برق. افتاد زمين به موکت روي مقابلم
 :گفت دارخش صدايي با و داد فاصله هم از رو رنگشبي هايلب
 ...ولي آوردم؛ ياد به رو چيزهمه بيمارستان، از ترخيصم از بعد هفته دو درست! بابا نيستم بچه من -

 اشک از هامچشم. رفتمي باال من قلب ضربان زمانهم و لرزيدمي عريضش هايشونه. انداخت پايين رو سرش
 ناآگاهي به و باخبره چيزهمه از پارسا که شدم متوجه ماه، سه به پارسا فراموشي مدت شدن طوالني با. شد خيس
 اين به منطقم، با رفتن کلنجار و کردن فکر هامدت از بعد ولي چيه؛ کارش اين دليل دونستمنمي. کنهمي وانمود
 .داره واهمه من واکنش از پارسا که، رسيدم نتيجه
 سرش و کرد استقبال شم*غو*آ از پناهبي ايبچه مثل پارسا. کشيدم خودم طرف به رو پارسا و ايستادم زانو دو روي

 پارسا م،پدرانه هايحس تمام با و لغزوندم روشنش ايقهوه موهاي بين رو هامانگشت. گذاشت راستم شونه روي رو
 :گفت منقطع و کردمي گريه هابچه مثل خفيف، صداي با پارسا. کشيدم بر در رو
 !کنم خالص رو خودم بعدش...بعدش و کنم حذفش...روزگار يصفحه از و برم خواستممي...اومد يادم وقتي -
 .شد مچاله چپم دست در پيراهنش، يپارچه از کمر پوشاننده يناحيه و لرزيدم حرف، اين شنيدن با

 :گفتم مطمئن لحني با و دادم قورت رو بغضم
 .مني تن يپاره تو! مني پسر تو...چون بدي انجام رو کار اين تونينمي تو -

 و روندمي خودش از رو پارسا بود، من جاي ايديگه کس هر شايد. کرد ترمحکم هامشونه دور رو دستش گره پارسا
 و بود من پسر پارسا. داشتم دوست رو پارسا قلبم اعماق از من، ولي کرد؛مي منسوبش ناصر مثل کثافتي به

 .بگيره ازم رو پسرم تونستنمي کسهيچ
 :انداخت طنين هامگوش در دوباره پارسا، ناصاف و رفته تحليل صداي
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 ...رو من ناصر، از انتقام براي...شما کردممي فکر -
 :گفتم مشونه روي سرش فشردن با و کشيدم دست موهاش در
 .گذرمنمي تو از وقتهيچ من. پسرم نگو چيزي! هيس -

 :دادم ادامه استحکام با و گرفتم اتاق بسته هواي از نفسي
 !ناصر مثل کسي خاطربه اونم بگذرم؟ تنم يپاره از تونممي مگه -

 رو سرش روشن و پرپشت موهاي همچنان. کردمي هق هق مردانه و ريختمي اشک وارکودک حرف،بي پارسا
 .کردممي نوازش

. کنه اجاره برامون خونه يه سپرممي تهرانه، ساله هفت االن که سابقم همکار به. تهران کنيممي کشياسباب -
 خوبه؟. گرديمبرمي خواستي اگه بعد کنيم،مي زندگي جااين دوسالي يکي

 رو سرش. کشيد عقب رو خودش پارسا و کردم باز رو شم*غو*آ اکراه با. شد برداشته مشونه روي از سرش سنگيني
 :کرد زمزمه آرومي به و کرد متمايل پايين و باال به
 .خوبه -

 :گفتم مصنوعي يخنده با و کردم پاک رو هاشگونه روي هاياشک. بردم جلو رو دستم
 چيه؟ بازياهندي اين! گُنده مردِ رو خودت کن جمع -

 سر. کشيدم پس رو دستم و زدم صداش دلگير. يد*وس*ب رو مچم روي و برداشت صورتش روي از رو دستم
 و کردم متوقف صورتش سانتي چند در رو صورتم و کشيدم جلو به رو خودم. گذروندم نظر از رو شافتاده پايين
 :گفتم آروم صدايي با و زدم ــــوسه بـ بلندش پيشوني روي

 باشه؟. بشه عوض هوامون و حال بزنيم، دوري يه بيرون بريم -
 قد. رفت اتاق يگوشه رختيچوب طرف به و شد بلند جاش از زير،سربه حالت همون با و داد تکون سر دوباره پارسا
 تشر خودم به و گزيدم لب. کردمي تداعي خاطرم در رو نامرد نارفيقِ يه ظاهر سر، پشت از روشنش موهاي و رشيد
 .«کرد خواهي و کردي پدري براش تو هاسال اين تمام! ناصر نه توئه پسر پارسا نره يادت»: زدم

 جا از و گرفتم تخت فلزي يميله به رو دستم «ياعلي» گفتن با و فرستادم لعنت شيطان يکننده گمراه ذات بر
 گوش به موبايلم گوشي خوردن زنگ صداي که، برم رختيچوب سمت به پارسا، سر پشت خواستممي. برخاستم

 و گلبافت پتوي روي خوردن، زنگ با زمانهم رنگم،مشکي گوشي. شد دوخته صدا منبع به چشمم. رسيد
 يفاصله متر نيم طي از بعد و گذشتم پارسا به مختص تخت کنار از. لرزيدمي تخت روي شده پهن رنگايسرمه

 گوشي، روشن يصفحه. برداشتم روش از رو گوشي و نشستم خودم تخت تشک روي نفره،تک تخت دو بين
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 رو پارسا نگران صداي. شدم خيره گوشي يصفحه روي بسته نقش اسم به بهت با. کرد گِرد حيرت از رو هامچشم
 :شنيدم

 ديد؟نمي جواب چرا بابا؟ شده چي -
 زنگ بهم نداشتم انتظار وقتهيچ که کسي تنها. کردممي نگاه دستم در گوشي يصفحه به شگفتي با همچنان

 .دادم نجات دادن صدا مدام از رو بيچاره گوشي و شدم خارج بهت از م،شونه روي پارسا دست نشستن با. بزنه
 بله؟ -

 :پيچيد گوشي يگيرنده در زني فينفين و گريه صداي
 .امالهه. خانحسام سالم -

 :گفتم و کردم تر زبونم با رو هاملب
 خوبيد؟. خانمالهه سالم -

 بود؛ ناصر زن کهاين با الهه. افتاد جانم به اضطراب و شدم دلنگران. زد گريه زير گوشي پشت و نداد رو پاسخم الهه
 ولي بودم؛ نديده ازش چيزي منش و وقار جز شناختمش،مي که مدتي تمام در و بود متيني و باکماالت خانم ولي
 .نديدمش ديگه ناصر، شدن نابينا و تصادف ماجراي از بعد

 :گفتم نگراني با و چسبوندم گوشم به بيشتر رو گوشي
 افتاده؟ هابچه براي اتفاقي خانم؟الهه شده چي -

 با يقيناً. زدمي موج نگشرخوش هايچشم در استرس. کرد نگاهم تشويش با و نشست تخت روي کنارم پارسا
 .کردم دعوتش آرامش به زدن، پلک با و فشردم رو دستش. بود شده حس اين دچار ناصر، زن نام شنيدن
 در الهه. کرد تشديد رو نگرانيم اين و رسيدمي گوش به خط طرفاون از هاييگفتن «بابا بابا،» و زدن جيغ صداي
 :گفت منقطع و عاجز لحني با زد،مي زار گوشي پشت کهحالي

 !شده کشته ناصر...ناصر! خانحسام -
 :کردم زمزمه وارلکنت حيرت، و ناباوري با. ايستاد حرکت از ايلحظه براي قلبم و کشيد سوت هامگوش

 گفتيد؟ چي...چـي...چـي -
*** 
 با و بود گرفته دست در رو سرش و نشسته راهرو انتهاي پذيرش، رويروبه بيمارستان، زردرنگ صندلي روي پارسا

. بود برده فرو ايشسرمه کاپشن درون کبک مثل رو سرش و بود آشفته. زدمي ضربه زمين روي ريتميک پاهاش
 کردممي احساس طرفي از و بودم پارسا حال نگران. کردمي مديوونه داشت هاش،زمزمه و يسنا يگريه صداي
 و کرديم جمع رو وسايلمون سرعت به طورچه و دادم خبر پارسا به طورچه الهه، تماس از بعد نفهميدم. شدم عصبي
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 بيمارستان راهي لباس، ساک دوتا و آشفته وضع و سر همون با پارسا نبود، من خاطر به اگه. شديم خارج تهران از
 خونه به ترمينال از که آژانسي با و کرديم رها گوشه يه رو هاساک فقط هم، رسيديم خونه به وقتي چند هر. شدمي

 .اومديم بيمارستان طرف به بودمون، رسونده
 کشته بابت دونستمنمي. بودم زوال حال در درون از! من خداي. زدم چنگ گندميم جو و کوتاه موهاي داخل کالفه
 !بيارم جا به شُکر يسجده زندگيم، سر از شَرِش شدن کم خاطر به يا باشم، ناراحت ناصر شدن
 هااين روحش؛بي صورت ش،خميده قامت سرخش، هايچشم ريخته؟ همبه طوراين پارسا چرا! لعنتي! لعنتي! لعنتي

 !افتاده؟ روز اين به آشغالش، بيولوژيکيِ پدرِ مرگ خاطربه کنم، باور يعني ميده؟ ايمعني چه
 کني؟مي حسادت کثافت مردِ يه يمُرده به داري. کن جمع رو خودت! لعنتي. آوردم فرود زانوم روي رو مبسته مشت

 کرد؟ نابود رو زندگيت همه که کسي به
 .چرخوندم طرفش به رو سرم و کردم پيدا نجات افکارم برزخ از الهه، مغموم و داربغض صداي شنيدن با
 با اونم کنم؟ کارچه دونستمنمي. بودم کرده گم رو پام و دست رسيد؛ پليس وقتي. شدم مزاحمتون که شرمنده -

 ...يلدا وضع
 ظاهر. بود شده پيرتر سال ده انگار. کردم نگاه ششده شکسته چهره به. صورتش مثل درست بود؛ روحبي لحنش

 بزنم اياحمقانه لبخند کردم سعي. کردمي برانگيزترش ترحم چروکش، هايلباس و خونش قلوه چشمان پريده،رنگ
 .شد شبيه نيشخند به لبخندم ولي بشه؛ آروم کمي تا

 هايدرگيري يلدا؛ طرفي از. نبود ممکن برام ناصر، مرگ باور و بودم شوک در هنوز خودم! کنم کارچه دونستمنمي
 از بيشتر حتي داشت، دوست رو يلدا هم ناصر. داشت عالقه ناصر به خيلي دونستممي. بود کرده بيشتر رو ذهنيم

 .يسنا
 !داشت؟ داشت؟ دوست. انداخت چنگ گلوم به بغض ناخواسته و دراومد صدا به مغزم ناقوس

 :گفت بود، روشروبه نيلي و سيماني ديوار به نگاهش که حالي در و بود داده تکيه زردرنگ صندلي پشتي به الهه
 .ببينه رو ناصر تا رفت من چشم از دور يلدا ماه، يه از بعد -

 :داد ادامه تشويش با و فشرد هاشدست کف رو بلندش هايناخن
 .باشه ناصر پيش خواستمنمي. دنبالش برم خواستم فهميدم، وقتي -

 :زد هق زاري با و بست درد با رو هاشچشم. جوشيد چشمانش از وارچشمه جديد، هاياشک و گرفت نفسش
 ...ناصر و بود کرده غش آشپزخونه تو يلدا. بود ريخته همبه خونه کل رسيدم، وقتي -

 .زد گريه زير مظلومانه و پرصدا صورتش، پوشوندن با و بده ادامه رو حرفش نتونست
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 و جيغ صداي دفعهيک و شکوند رو سکوت طلسم هامچشم انگار. کردم نگاه 98 اتاق يبسته و سفيد در به
 رو اتاق درون در، باالي کوچيک ايشيشه قاب از و بود ايستاده در کنار يسنا. رسيد گوش به اتاق از يلدا، هاينعره
 وارد دوان دوان زن پرستار دو. پريديم جا از زدههول زمانهم من و الهه. ريختمي اشک مظلوميت با و کردمي نگاه
 :شدمي شنيده ترواضح يلدا، هايزدن ضجه و هاگريه صداي. شدن اتاق

 !بابا! کثافتا کنيد ولم! بابا! بابا -
 :باشه کارساز نتونست هم، آشفته يلداي به پرستارخطاب يدهندهآرامش صداي

 !باش آروم فقط تو. ميشه درست چيزهمه! باش آروم! عزيزم باش آروم -
 :زد فرياد خشم با و کشيد بلندي جيغ يلدا! ميشه درست چيزهمه. نشست لبم روي پوزخندي

 !بابام پيش برم خواممي. برم شدهخراب اين از خواممي! لعنتي کن ولم -
 يآلوده هواي از. کردمي نگاه اتاق در رو خواهرش تقالي بار،اشک هاييچشم با و بود گرفته رو دهانش جلوي يسنا

 زده خشکش جاش در همچنان الهه. برداشتم گام جلو طرف به رنگکِرِم سراميک روي و گرفتم کامي بيمارستان
 گوش به سابق قوت به همچنان يلدا هايفحاشي و جيغ صداي. کردمي نگاه اتاق باز در به ها،زدهجن مثل و بود
 بيرون هااتاق از سر عصبانيت، و کنجکاوي با بيماران هايهمراه و بود شده باز راهرو در ديگه هاياتاق در. رسيدمي

 پريشون خرماييش موهاي و بود نشسته تخت روي يلدا. انداختم نگاه اتاق داخل به و رسيدم يسنا کنار. بودن آورده
 ناخن خراشيدگي رد. بود شده کنده جا از داشت، تن به که رنگيبنفش مانتوي بااليي يدکمه دو. بود ريخته دورش

. بود شده خون از جامي مثل گريه، شدت از فروغش،بي و ايقهوه هايچشم و خوردمي چشم به هاشگونه روي
 سعي و بودند گرفته رو هاشدست طرف دو از پرستار دو ولي بياد؛ پايين تخت از شبرهنه پاهاي با داشت سعي
 گريه بهار ابر مثل يلدا. بخوابونَنش تخت روي باال، طرف به مانتوش تنگ آستين کشيدن با زمانهم کردنمي
 پرستار و خورد مشونه به محکمي يتنه. کنه مهار رو پرستارها کردمي سعي تقالهاش، با. کشيدمي جيغ و کردمي

 تخت سفيد مالفه روي رو يلدا زور به اولي پرستار دو. شد اتاق وارد و رد کنارم از «گفتن ببخشيد» با ايديگه
 سرنگ، سوزن بعد، ايلحظه و برد جلو رو دستش توي سرنگ داشت، درشتي هيکل که سوم پرستار و خوابوندن

 :کشيد فرياد جيغ، با و دل ته از يلدا. شکافت رو يلدا الغر بازوي پوست
 !نه -

 :گفت همکارش دو به خطاب اخطارگونه سوم پرستار
 .نشکنه دستش توي سوزن داريد، نگهش محکم -

. کردم نگاه زارش و رنگبي يچهره به. کرد پرت روم پيش يصحنه از رو حواسم يسنا، هقهق يمظلومانه صداي
 هقهق ناواضح صورتبه هاش،دست يوسيله به دهانش کردن خفه با و کردمي نگاه اتاق درون به زدهوحشت
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 براي قلبم عجيب االن، اما کنم؛ دلسوزي هاشبچه براي بخوام که نداشتم خوشي دل ناصر از. سوخت دلم. کردمي
 .سوخت يلدا حتي و يسنا عجز و معصوميت

 به هاش،دست با و لرزيد شم*غو*آ در يسنا. کشيدم ش*غو*آ در رو ناصر يساله شانزده دختر و نياوردم طاقت
 .انداخت چنگ سبزم پيراهن
 رنگش مشکي شال روي از رو سرش و کردم حلقه نحيفش و عرضکم هايشونه دور رو هامدست پدرانه

 حسش درک. بود شده مرطوب هاشاشک از پيراهنم جلوي. کردمي گريه و لرزيدمي همچنان يسنا. يدم*وس*ب
 من ش*غو*آ در پناهبي و بود شده يتيم سن اين در ممکن، شکل بدترين به يسنا. نبود هم و بود ميسر هم برام

 بسته اتاق درِ و شدن خارج اتاق از پرستار سه و شد قطع دقيقه چند از کمتر يلدا فرياد و جيغ صداي. زدمي ضجه
 :گفت من به رو طلبکاري با هااون از يکي. شد
 !کنيد آرومش لطفاً -

 :گفت کجي دهان با و کشيد ايکالفه نفس
 .ريختن همبه رو بيمارستان کل نظم خانواده، يه -

 و نشست مشونه روي دستي. بود زده خشکش و بود ايستاده مجسمه مثل الهه. چسبيد پيراهنم به ترمحکم يسنا
 :پيچيد گوشم در پارسا يخراشيده صداي

 ...شما! بابا -
 الهه به ترسيدمي. سوخت گناهمبي پارساي حال به دلم بار اين. فهميدم رو منظورش. کرد اشاره الهه به سر با

 .ببينه ايزننده واکنش و بشه نزديک
 :زد صدام گريه با يسنا. کرد جدا شم*غو*آ از رو يسنا سختي به و کرد نگاهم قدرداني با پارسا. دادم تکون سر
 !عمو -

 حرکت راهرو خروجي در طرف به و کرد بلند زمين روي از رو يسنا يشکننده و نحيف جسم و نکرد تعلل پارسا
 :کردمي تکرار التماس با و گرفت شدت يسنا يگريه. کرد

 !نه! نه -
 .شدمي دور بلند هايگام با و فشرد خودش به رو يسنا بود، گرفته ش*غو*آ در رو فرزندش که پدري مثل پارسا
 تب شديداً ساله پنج پارساي که شبي. کرد تداعي برام رو دوري يخاطره سر، پشت از برداشتنش قدم تند ديدن
 طول در دکتر، زدن صدا با و بود گرفته ش*غو*آ در رو پارسا ناصر. بودم کرده گم رو پام و دست من و بود کرده

 .دويدمي بيمارستان
 .گرفتم پارسا رفتن مسير از رو نگاهم و لرزيدم کسي، نهيب صداي با
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 !خانم! خانم -
 زدن سيلي حال در آرومي به پرستار و بود رفته حال از سرش، پشت صندلي روي الهه. چرخيدم صدا منبع طرف به
 :شدم متوقف جام سر اي،مردونه صداي شنيدن با که برم طرفش به خواستم. بود صورتش به
 !صامتي؟ آقاي -
 ريش و مرتب و کوتاه موهاي. داشت تن به مشکي شلوار و چرمي کت. کردم نگاه رومروبه مرد به ابهام با

 :گفت و کرد دراز طرفم به رو دستش. دادمي نشون ترپخته رو شقيافه پروفسوريش،
 .هستم الياسي سروان -

 :گفتم و فشردم رو دستش
 .خوشبختم -

 و کرد اشاره راهرو يحاشيه هايصندلي به. داشت قرار زردرنگي يپوشه شديگه دست در. داد تکون سري سروان
 :گفت

 .بديد پاسخ سوال چند به پرونده تکميل براي کنيد لطف ممکنه، اگر ولي نيست؛ مناسبي زمان االن دونممي -
 به و شخونه به بره بود کرده جرئت کسي چه! اومده ناصر سر باليي چه بدونم خواستمي دلم. نبود بدي پيشنهاد

 در تخت و گذاشتن متحرک تخت روي رو بدنش پرستار دو. کردم نگاه الهه به چشم يگوشه از! برسونتش قتل
 .دراومد حرکت به راهرو طول

 :گفتم و زدم هم بر پلک جوان سروان به رو
 .حتماً -

 که بود، زمين روي روان تخت به چشمم. نشستيم سيماني ديوار به چسبيده هايصندلي رديف از دوصندلي روي
 براش دلم و افتاد زردش صورت به چشمم آخر، يلحظه. شد پذيرش کنار اتاق وارد. کردمي حمل رو الهه جسم

 نابخشودني هايجرم طرفي از بود؛ بزرگي روحي فشار تحت االن و ديده رو لعنتي فيلم اون هم الهه حتماً. سوخت
 .غيرطبيعيش و ناگهاني مرگ طرفي از و ناصر

 چند هر. بياد کنار موضوع با تا کن، کمک بهش خودت خدايا. شدم پارسا دلواپس و ساييدم هم روي رو هامدندون
 بيرون کتش جيب از خودکاري الياسي سروان. دادمي رو آميزيمحبت و برادرانه يرابطه نويد يسنا، با امروزش رفتار
 :پرسيد و انداخت من به نگاهي. آورد

 درسته؟ داشتيد؛ ايصميمانه يرابطه مقتول با شما ما، تحقيقات طبق -
 :گفتم ميلبي و دادم تکون سر حال اين با. نيومد خوش مذاقم به «صميمانه» لفظ

 .درسته -
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 :پرسيد دوباره و زد پلک تفهيم ينشانه به سروان
 بود؟ تاريخي چه ديديد، رو مقتول که باري آخرين -

 ذهنم از ديگري از پس يکي هاصحنه! بود؟ کي بار آخرين. شد زهر تلخيِ به زننده، خاطرات يادآوري از دوباره کامم
 رو ناصر که باريآخرين. شد خفيف لرزش دچار بدنم کنار هامدست. نبايد که شد متوقف جايي درست و گذشتمي

 يکوچه تو ماشين با خواستمي الهه، سابق همسر احمد، که اين از بعد درست. بود بيمارستان تخت روي ديدم،
 با سر ناحيه از پارسا و کرده پرتش کنار به پارسا، جون نجات براي ناصر گويا. بگيره زير رو ناصر و پارسا بست،بن

 کرد تصادف ماشين با هم ناصر. شد پارسا موقتي فراموشي باعث عامل، همين و بود کرده برخورد مغازه يه ويترين
 .داد دست از رو بيناييش سر، شکستگي بر عالوه و

 :گفتم سروان منتظر و آبي هايچشم به رو و آوردم باال رو سرم
 .پيش ماه سه حدوداً -

 :پرسيد بدگماني با و شد ريز مشکوکانه سروان هايچشم
 نيست؟ دير صميمي دوست يه ديدن براي ماه سه -

 پيش مامور چرا! بود مسخره واقعاً! صميمي دوست. داد سر مستانه يقهقهه ذهنم منفي بُعد و کشيد تير هامشقيقه
 ناصر قتل به که بود کم همين فقط. گرفت آتش سرم يکاسه بوديم؟ صميمي هم با ناصر و من که داره اصرار روم،
 :گفتم ظاهري خونسردي با و کشيدم بيمارستان ناسالم هواي از عميقي نيمه نفس. بشم متهم هم
 .بودم اون مداواي درگير من و بود بيمار من پسر -

 :گفت من به خطاب و کرد باز رو دستش تو يپرونده الي بود، نشده قانع حرفم با گويا که سروان
 چه بگيد تونيدمي مقتول، صميمي دوست عنوان به باشه؟ شده قتل اين مرتکب ممکنه کسي چه کنيدمي فکر -

 داشته؟ دشمني ايشون با کسي
 !لعنتي! لعنتي! لعنتي! صميمي دوست گفت دوباره
 با خوبي روابط و بود زرنگي و مدارسياست آدم ناصر. کشيدم سرک ذهنم يشده فراموش هايداالن به و زدم پلک

 مشکل براش دشمن زدن حدس و کردمي جلب نرمش و چرب زبون با رو همه برخورد، اولين در. داشت ديگران
 ناصر، توسط دادنش لو خاطر به رو سال چند و بيست که فردي! باشه خونيش دشمن تونستمي نفر يک البته بود؛

 :افتاد کار به زبونم بالفاصله و بست نقش خاطرم در ايچهره. بود گذرونده زندان هايميله پشت
 .باقري احمد! احمد -

 :گفت خونسردي با نوشت،مي چيزي که حالي در سروان
 کريميه؟ الهه خانم سابق همسر منظورتون -
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 :گفتم حيرت با و خوردم جا حرفش شنيدن از
 .درسته -

 :گفت هاشحرف يادامه در کنه، نگاه بهم کهاين بدون سروان
 براي گروهي با همکاري همچنين و شما پسر و کريمي ناصر قتل براي اقدام جرم به گذشته، ماه دو آقا اين ولي -

 .شده دستگير ربايي،آدم
 :گفتم بهت با ناخودآگاه و کردممي نگاه سروان به زدهوق چشماني با
 !ربايي؟آدم -

 :گفت عادي لحني با و کرد بلند سر من، زدگيبهت به توجهبي سروان
 کالنتري؟ بياريد تشريف بيشتر، هايبررسي براي صبح، فردا تونيدمي -

 قرار نفرين و لعن مورد رو خودم دل در و کردم گم رو پام و دست. باخت رنگ ذهنياتم و کشيد سوت هامگوش
 قرار اتهام معرض در رو خودم طوراين و ديدم رو ناصر پيش روز چند بگم تونستممي گفتم؟ رو واقعيت چرا. دادم
 .کردم بدبخت رو خودم دستي دستي م،ابلهانه صداقت با حاال، ولي دادم؛نمي
 .کشيدم ايمقهوه شلوار زانوي روي رو، مکرده عرق هايدست کف و انداختم زيرسربه
 کف هايموزائيک روي م،شده سُست پاهاي با. دادم قورت سختي به رو دهانم آب. شد دراز جلوم سروان دست
 :گفت سر دادن تکون با و زد خاصي لبخند الياسي سروان. ايستادم راهرو

 !صامتي آقاي فردا تا پس -
 من، به پشت خداحافظي، از بعد سروان. دادم دست سروان با و بردم جلو رو دستم. پريد پايين و باال به گلوم سيبک

 در لرزونم، و سرد هايدست با و کردم سقوط سرم پشت صندلي روي اختياربي. رفت راهرو خروجي در طرف به
 .جديد مصيبت يه! خدايا. کشيد تير سرم پوست و شد کشيده هامانگشت بين موهام. انداختم چنگ موهام
 گور جسد دست از نه داشتم، آسايش شزنده دست از نه. شد پيش از بيش ناصر از نفرتم. بستم درد با رو هامچشم

 .ششده گور به
 شايد. رفتم خروجي در سمت به و برخاستم جا از شلوارم، هايجيب در دست و فرستادم بيرون به رو امکالفه بازدم

 .شدمي بهتر حالم خورد،مي سرم به آزاد هواي اگه
. شد باز طرف دو از اتوماتيک، طور به روم، پيش ايشيشه در و رسيد پايان به راهرو کف کِرِمِ هايسراميک قطار
 :گفتم زيرلب و کشيدم آهي. کردمي تشويش غرق رو وجودم بيفته، بود ممکن که اتفاقاتي و فردا فکر

 .کن کمک خودت! خدايا -
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 چندان نه حياط به کلي، صورتبه رو نگاهم و شدم خارج در از. زد شالق صورتم به هوا، سرماي. آوردم باال رو سرم
. بود بخشيده جان و روح حياط کف يکهنه آسفالت به پاييزي، قرمز و طاليي هايبرگ. دوختم بيمارستان بزرگ

 .بودن زدن قدم حال در رنگ،آبي ديوارهاي کنار و حياط يحاشيه در بيمار چند
 نگاهم با رو، باغچه دو يحاشيه سبز هايصندلي و گرفتم حياط طرف دو عرض کم و طويل يباغچه دو از چشمم

 .کردم رصد
 چه داشت؛ جريان هم باز زندگي. نشست لبم روي تلخي لبخند. زدمي چشمک دور از پارسا، کاپشن ايسرمه رنگ
 .ناصر بدون چه و من بدون

 رنگش، نيلي پيراهن به زده چنگ و شده مچاله پارسا ش*غو*آ در يسنا، که ببينم تونستممي هم، فاصله همين از
 .کردمي نوازش رنگش مشکي شال زير از رو موهاش و گرفته بر در رو يسنا پارسا. کردمي گريه
*** 
 مهال

 در انگشت با همه و منم هاکردن پچپچ اين يهمه مقصد کردممي حس. بود کرده مکالفه مراجعين، هايپِچپِچ
 :لرزيدم خودم به مطب، منشي صداي با. بود شده خشک گلوم استرس، شدت از. انهمديگه به من دادن نشون حال

 . شماست نوبت بفرماييد، -
 لحظاتي که بود شکالتي در به نگاهم. کردم نگاه منشي يشده دراز دست هدف به اضطراب با و آوردم باال رو سرم
 دختر. کشيدم مشونه روي رو بندش و زدم چنگ ايمقهوه کيف به. شد خارج ازش خشمگين دختري و شده باز قبل

 :گفت حوصلهبي و اومد منشي ميز سمت به کوبنده، هاييقدم با
 .خواستممي وقت يه بعد، هفته دوشنبه براي -

 .لرزيدمي خفيف رنگ، سرخ پالتوي زير بدنش و زدمي سرخي به خشم از شکرده آرايش صورت
 يادداشت ميزش روي سررسيد در چيزي آبي خودکار با جويد،مي آدامس که حالي در خونسردي، کمال در منشي

 :گفت دختر به کردن نگاه بدون و کرد
 .براتون گذاشتم وقت صبح نُهِ دوشنبه، -

 .شد خارج مطب درِ از مشکيش، و بلند پاشنه هايچکمه با کنان تقتق بگه، چيزي کهاين بدون دختر
 :گفت تشرگونه و کرد اشاره دومتري يفاصله در بازنيمه در به خودکار با و آورد باال رو سرش جوان منشي

 .شمان منتظر دکتر. ديگه بفرماييد -
 چارچوب در گرفتن قرار محض به. رفتم پيش شکالتي در سمت به نااستوار هاييقدم با و دادم قورت رو دهانم آب
 :پيچيد گوشم در دکترجاللي صداي در،
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 .ببنديد سرتون پشت هم رو در لطفاً -
 اتاق زمانهم و چرخيدم پا پاشنه روي. بستم سرم پشت رو در آهستگي به. شدم وارد اتاق به و گفتم چشمي لب زير

 يه. رنگطاليي و شده ديواري کاغذ هايديوار با نقلي، و متري دوازده ده اتاق يه. گذروندم نظر از رو، روم پيش
 از اي،نقره و طاليي يپرده يوسيله به و بود پوشونده رو اتاق انتهايي ديوار کل عريض، و سرارسري يپنجره
. داشت قرار پنجره به پشت و نقطه ترينوسط در درست دکتر، اداري صندلي و ميز. بود گرفته حجاب بيرون فضاي

 :گفت محترمانه و کرد اشاره ميز بر عمود دونفره مبل به دست با گشاده، ايچهره با دکترجاللي
 .بفرماييد -

 سر، دادن تکون با دکترجاللي. دادم سالم زمانهم و رفتم جلوتر. کرد ترکم رو اضطرابم آتش ش،چهره آرامش
 ملتهبم صورت به نگاهي ميز، پشت از دکترجاللي. نشستم رنگمشکي و پفکي دونفره مبل روي. داد رو جوابم

 :پرسيد خونسردي با و انداخت
 خوبه؟ حالتون -
 :پرسيد دوباره و کرد ريز رو ايشقهوه چشمان. کردم تشکر تواضع با
 توکلي؟درسته؟ نمخا -
 :گفت و داد قرار چشمش روي رو طبيش عينک و زد پلک خرسندي با دکترجاللي. دادم تکون سر لبخند با
 گرفتيد؟ رو تصميمتون باالخره پس -

 :گفتم پتهتته با و شدم استرس دچار دوباره
 ...ولي صورت؛اون به نه -

 :گفت هوا در دستش دادن حرکت با که شد منظورم متوجه خودش دکتر گويا
 براي تصميم منظورم. منطقيه کامالً اين و بگيريد قطعي تصميم مشاوره، جلسه يه با نيست قرار. متوجهم بله -

 .بود بهنام و خودتون به دادن دوباره شانس امکان، صورت در و موضوع پيگيري
 .کردم پيدا بيشتري رضايت جا،اين به اومدن از و گرفت آروم قلبم

 رويروبه درست. اومد کنار اداريش، ميز پشت يناحيه از و برخاست مشکيش و دارچرخ صندلي روي از دکترجاللي
 :گفت و نشست مقابل ضلع ينفرهسه مبل روي من،

 .موضوع اصل سر بريم سريع بهتره جاييد،اين که حاال خب، -
 :گفت مبل بر تکيه با و انداخت زانوش روي پا دکتر. دادم تکون سر تاييد ينشونه به
 ديديد؟ رو بودن جااين شما از پيش که خانمي -
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 اينقره رنگ. کرد قفل شسينه روي رو هاشدست دکتر. دادم مثبت جواب ابهام با و خوردم جا نامربوطش سوال از
 .کرد خيره رو هامچشم ديدمش، که پيش دفعه مثل مارکش، ساعت

 نه؟ مگه بود، عصبي -
 !داشت من به ارتباطي چه قبلي مراجع اصال پرسيد؟مي من از رو هاسوال اين چرا. شدم قبل از ترگيج

 :گفت و زد کجي لبخند بود، کرده ست مبل رنگ با علناً مشکي، هايلباس با که دکترجاللي
 درسته؟. بود کالفه هم خيلي -
 :گفتم حرص با و شدم کالفه شمسخره هايسوال و خونسردي از
 پرسيد؟مي من از رو سواال اين چرا -

 زانوهاش، روي هاشآرنج دادن قرار حائل با و برداشت مبل پشتي از رو شتکيه. شد ترکج دکترجاللي، کج لبخند
 :گفت خبيثي لحن با و شد متمايل جلو به کمي

 .کردن مراجعه که ايهجلسه هشتمين اين و دارن شما مثل مشابهي وضع هم خانم اون -
 :گفتم و انداختم باال ايشونه تفاوتيبي با
 خب؟ -

 :گفت ناصافش لبخند همون با. زد برق فريمشبي عينک يشيشه زير از دکترجاللي ايقهوه چشمان
 با کردن نرم پنجه و دست براي تالشش رغمعلي خانم اين! نشديد منظورم متوجه طورچه که کنممي تعجب -

 .برسه اينتيجه به نتونسته هنوز بهنام، مثل فردي
 :گفت و داد تکيه مبل پشتي به دوباره

 نشيد موفق هم شما شايد و -
 :گفتم ناگهاني نفس عزت با و کردم نگاهش مشکوک

 .دارم رو بهنام کردن فراموش آمادگي قبل از و نشم موفق ممکنه دونستممي اولشم از من -
 :گفت و انداخت تيپم به نگاهي تمسخر با دکترجاللي

  داشت؟ دليلي چه درماني يموسسه تو حضورتون پس واقعا؟ -
 :گفت محکم صدايي با و شد جدي بارهيک به صورتش بدم، جواب کهاين از قبل

 اگه بعد، يدفعه کنممي تقاضا ازتون ولي نيست؛ و نبوده شما نيت کردن مسخره قصدم من. توکلي خانم ببينيد -
 .بشيد مطلع کار، مراحل از و بزنيد حرف مشکلشون به راجع خانم اين با آورديد، تشريف

 :گفتم و فشردم چنگم در رو ايمقهوه چرم پالتوي يگوشه اختياربي
 .بزنيد حرف ترواضح کمي لطفاً. نميشم منظورتون متوجه -
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 :گفت منتظرم هايچشم به عميق نگاه يه از بعد و زد سردرگميم به ايدوستانه لبخند دکترجاللي
 رو رواني ثباتيبي دچار فردي مجبورن جورايي يه و دارن شما به نسبت بدتري شرايط مراتب به خانم اون -

 .کنهمي فرق قضيه اين شما، مورد در ولي بپذيرن؛
 من؟ از بدتر شرايط. شد تلخ دهانم و کرد عرق هامدست کف

 بزنم؟ حرف باهاتون راحت دارم اجازه -
 قدر؟چه يعني راحت؟. کردم نگاه جديش صورت به ترديد با
 .دادم تکون سر دودلي با
 .داره رواني اختالل و نيست ساديست يک بهنام، کهاين اول. آورديد شانس گفت ميشه جهت سه از شما -

 نداشت؟ ساديسم بهنام يعني شدم؛ خيره دکتر به ناباوري با و شد حبس سينه در نفسم
 .داره خاصي عطش بهتون، رسيدن براي و داره دوست رو شما کهاين دوم -

 .کردم حس هامرگ در رو احساسات تراوش و رسيد خودش اوج به قلبم ضربان
 .نداشتيد رابطه بهنام با شما خوشبختانه سوم، و -

 .ايستاد حرکت از دفعهيک قلبم، وارديوانه ضربان و شد منجمد هامرگ در خون
 و کرد سقوط پايين به سرم! بود؟ گفته بهش بهنام يعني...يعني داشت؟ خبر موضوع اين از طورچه اون! من خداي
 و برداشت رو هامبل بين چوبي و مستطيلي ميز روي کريستال پارچ دکترجاللي. نشست هامشقيقه روي شرم عرق
 :گفت من به خطاب و ريخت آب کمي ميز، روي ايشيشه ليوان درون

 .کنيد ميل بفرماييد، -
 ميز روي از رو ايشيشه ليوان لرزون، هاييدست با. سوزوندمي رو وجودم تمام و بود گرفته آتش خشکي از گلوم

 .کشيدم سر رو درونش خنک آب نفس، يه و برداشتم
 :گفت و زد گره هم در رو هاشدست هايانگشت دکترجاللي

 .ذارهمي بازتر گيريتصميم براي رو شما دست عامل، سه همين -
 :پرسيدم سختي به و دادم فرو رو دهانم آب
 چيه؟ رواني اختالل از منظورتون -

 .دوختم چشم دکتر مشکي ييقه به و آوردم باال رو سرم
 نداره؟ ساديسم بهنام مطمئنيد -

 :گفت هم روي هاشدست کف ساييدن با و زد رنگيکم لبخند دکترجاللي
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 واقع در. کردن تاييد رو موضوع اين هستن، بنده خود اساتيد از که روانشناس يک و روانپزشک دو. مطمئنم کامالً -
 .موضوعه همين نبينيد، بهنام ناحيه از جدي آسيب شما تا شده، باعث که داليلي از يکي

 .شد جاري کمرم يتيره از سردي عرق و نشست تنم به خفيفي لرز «جدي آسيب» عبارت شنيدن از
 ايعقده جورايي يه تر،ساده عبارتبه. شده روحي اختالل نوعي دچار داشته، که دردناکي کودکي خاطربه بهنام -

. شده متحمل زيبا سمت از کودکي در که زجرهايي فکر از خودش، کردن خالي و دادن آزار براي عقده. کرده رشد
 .موضوعه همين هم، شما به شدنش جذب داليل از يکي نمونه، ناگفته
 :داد ادامه و گذاشت مبل چرمي يدسته روي رو چپش دست

 !محبت جوياي و مظلوم و حرفکم آروم، بوديد؛ زيبا مقابل ينقطه روحي، نظر از شما چون -
 .«محبت جوياي و مظلوم حرف، کم آروم،»: شد تکرار اکووار هامگوش در دکتر صداي
. نبود اين جز چيزي دانشجويي، زمان مهالي. بود حقيقت عين هاشحرف. انداخت چنگ گلوم به آوريخفقان بغض

 .بود شده ادبيات يدانشکده پولدار و مغرور پسر يشيفته که محبت يتشنه و ضعيف دختر يه
 و محليکم مثل مختلف، طريق از رو روانيش هايعقده تا داشته سعي و بود کرده پيدا رو موردنظرش کيس بهنام -

 ...بعد و کنه جبران عادي حالت در بودن سرد
 .بود زجرآور برام بعدش تصور حتي. گزيدم لب و دادم فشار هم روي رو هامچشم

 به ولي بده؛ آزارتون اون يشيوه به و کنه رفتار باهاتون زيبا، مثل داشته سعي ش،خونه به شما کشوندن با بهنام -
 خيلي دليل يه البته،. نشده اعمالي چنين اقدام به موفق نداده، اجازه وجدانش طرفي از و نبوده بيمار ذاتاً کهاين خاطر
 .داره وجود موضوع اين براي هم ترمهم

 .شد جدا بدنم از روح دکترجاللي، بعدي سوال با و شدم دچار تشويش به ناخودآگاه
 نکرد؟ رابطه ايجاد براي اقدامي بهنام داشتيد، اقامت بهنام يخونه که روزي چند در چرا کنيدمي فکر -

 به زدهوق. شد باز بارهيک به هامچشم و ايستاد تپش از قلبم.شد خالي سرم روي يخ، آب بزرگ سطل يه انگار
 رسوخ هاماستخوون به عجيبي، سرماي قبل، دقايق برخالف. کردم نگاه دکتر يخيره هايچشم و متفکر يچهره
 .بودم افتاده رعشه به درون از و بود کرده
 .بود قفل مزدهماتم صورت به همچنان دکتر، يپرجذبه نگاه ولي گذشت؛ سکوت در ثانيه چند
 با. زد آتش و سوزوند سرهيک رو حلقم و شد جاري محنجره در اسيد انگار. دادم قورت سختي به رو دهانم آب

 :گفتم نفسم يمونده ته با و خراشيده صداي
 ...ازدواج قبل و دخترم يه من... من -

 سواليه؟ چه ديگه اين! لعنتي. لرزيدمي زانوهام روي علناً هامدست
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 :دادم ادامه سختي به و گفتم دکتر قيمتگران عطر از آکنده هواي از کامي
 ...نبايد که دونستمي بهنام... بهنام -
 :گفتم آشفتگي با تواَم عصبانيت با و پوشوندم رو صورتم هامدست با
 ...حدش از رو پاش نبايد دونستمي خودش بهنام -

 پوزخند صداي. گرفت فرا رو وجودم بند بند شرم احساس و سوختمي هامچشم. گذاشتم کارهنيمه رو حرفم دوباره
 .کرد بيشتر رو موجود تنش دکترجاللي، صدادار زدن

 احساسات از شناختي ما، يجامعه در پسر و دختر که جاستاين مشکل چيه؟ ما يجامعه مشکل دونيدمي -
 با نفر دو که منطقه از دور! شاه ناصرالدين حرمسراي يخواجه بهنام نه و مقدسيد مريم شما نه. ندارن خودشون

 !باشن نداشته کششي هم به نسبت شرايط، بودن ميسر با و باشن تنها جايي هم، به عالقه
 اقامت بهنام يخونه تو خودم، ميل با که روزي چند. کشيد پر دوري چندان نه ساليان به ذهنم و شد منقطع نفسم
 و حجاب نرمک نرم بهنام، هايمحبت ابراز و ماليم رفتار با. رويايي داستان يه مثل درست. بود روزهايي چه. داشتم

 و هستيم عادي دوست تا دو انگار که کردمي برخورد جوري خونسردي، کمال در بهنام و رفت کنار تنم مانتوي
 !ايرانه از غير جايي جا،اين
 تشک. شد مانعم بهنام. بشم خارج بهنام يخونه از شب، نصفه خواستممي و بود افتاده جونم به ترس اول، شب
 کرده رخنه تنم به جذام مثل استرس. بکشم دراز شش*غو*آ در کرد وادارم و انداخت زمين روي ايدونفره و سفيد

 بار هزاران ذهنم در. يد*وس*بمي رو پيشونيم روي گاهي چند از هر و کردمي نوازشم ماليمت با بهنام.بود
 بعد و بشم درگير باهاش کردن؛ فرياد و جيغ با من و بده انجام خطايي کار بهنام که بودم کرده تجسم رو ايصحنه

 هيچ صبح تا شب اون و بود هاحرف اين از صبورتر گويا بهنام، ولي بره؛ آبروم پليس، و هاهمسايه شدن باخبر از
 گرفته تدافعي حالت اختيار،بي و نبرد خوابم استرس، از هم من البته و نداد انجام وارکودک هاينوازش جز حرکتي

 .بودم
 :اومدم بيرون گذشته مرور از دکترجاللي، صداي با
 .نيست رابطه برقراري به قادر روحي، نظر از بهنام -

 :کردم زمزمه حيرت و بهت با و شد وارد بهم بزرگي شوک
 چي؟ -

 :گفت نبود، قبل لحظات صراحت به انگار که لحني با دکترجاللي،
 .نداره رو رابطه برقراري توانايي روحي، لحاظ از االن کشيده، کودکي در که زجرهايي خاطر به بهنام -
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 چشم لنگري ريش حصار در دکتر، سخنگوي هايلب به مبهوت و گيج دوباره و کرد سنگيني قلبم روي چيزي
 .دوختم

 :گفت و آورد باال هوا در نيمه تا رو هاشدست آرامش، معناي به دکترجاللي
 فقط، اون. نداره مشکلي جسمي لحاظ از وجه هيچ به بهنام. نشه مشغول خودبي فکرتون کنممي خواهش -

 .بپذيره رو رابطه يه روحي، بُعدِ از تونهنمي
 :گفتم زدهشتاب و ناپيوسته و گرفتم اتاق يبسته هواي از منقطعي نفس

 ...خواست مي...خواستمي بهنام ؟...ممکنه طورچه ولي...ولي -
 ممکن برام دکتر، هايحرف هضم ديگه، طرف از و شدمي مانعم شرم طرفي از. کنم کامل رو مجمله تونستمنمي
 .نبود

 در مونهمکاري اوايل پيش، نيم و سال يک چرا پس ناتوانه، موردي چنين در بهنام اگر پس. بود سخت باورش
 ...خواستمي آموزشگاه،

 گلوي اعماق از و رياضت با و فشردم همبه رو لرزونم هايدست. دادم تکون راست و چپ به قراريبي با رو سرم
 :فرستادم بيرون به رو صدام خشکم،

 ...خواستمي...آموزشگاه پارکينگ تو خواستمي بهنام -
 بهم پارکينگ، تو انداختَنَم گير با خواستمي بهنام بگم طورچه! خدايا. انداختم پايين سر شرم با و گزيدم لب

 !کنه؟ درازيدست
 بلند جا از. ريخت ليوان درون برام آب ايديگه مقدار کريستال، پارچ از خونسرد، کامالً انتظارم، رغمعلي دکترجاللي

 :گفت و گرفت طرفم به رو ليوان. اومد طرفم به و زد دور رو هامبل وسط مستطيلي ميز دست، به ليوان و شد
 .داده توضيح موضوع اين به راجع قبالً بهنام. نکنيد اذيت رو خودتون -

 !من خداي! داده؟ توضيح.کردم نگاه دکتر بلند و ايستاده قامت به و کردم بلند سر زدهوحشت
 :گفت آمرانه و داد تکون هامچشم مقابل کمي رو ليوان دکتر

 !بگيريد -
 پشت يمحدوده به دکترجاللي،. بودم هاشحرف يادامه منتظر همچنان ولي گرفتم؛ دستش از رو ليوان مطيعانه

 تمام جاهمين بود، ممکن آن هر و داشتم تهوع احساس. نشست دارچرخ صندلي روي و برگشت اداريش ميز
 .کنه فروکش سامانمنابه ذهن آتش بلکه تا نوشيدم ليوان درون خنک آب از کمي. بيارم باال رو ممعده محتويات

 رابطه ايجاد براي شما به وقتهيچ کارهاش، تمام رغمعلي بهنام که ميشيد متوجه بندازيد؛ گذشته به نگاهي اگر -
 .بود ميسر کامالً شرايط و بوديد زنداني شهر خارجِ ويالش، درون هفته چند که زماني حتي. نشده نزديک
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 .سوزوندمي رو مگرفته گُر دست کَفِ ليوان، خنکي. دادم فشار هامانگشت بين رو ليوان
 .ودب آموزشگاه محيط از کردنتون دور و شما ترسوندن خاطر به هم، پارکينگ ماجراي اون -

 .شدممي قبل لحظه از ترشوکه لحظه هر و کوبيدمي مسينه استخووني قفس به رو خودش رحمانهبي قلبم
 جا يک در که بوده شده متوجه بهنام، و شما يپرونده بررسي با و بوده اومده خوشش شما از آموزشگاه مدير گويا -

 شديدش يعالقه به دوسال، از بعد که بهنام و بوده پرسيده بهنام از شما، به راجع همين، براي. کرديد تحصيل
 .ميده انجام رو پارکينگ درون سازيصحنه اون و کنهمي خطر احساس بود، برده پي شما به نسبت

 :داد بروز رو قلبم حرف و افتاد کار به ناخودآگاه زبونم. زدمنمي پلک حتي شگفتي، و ناباوري از
 زندگي از رو خودم بيفته، اتفاقي اگر بستم، عهد خودم با حتي. کردممي سکته داشتم وحشت از من ولي... ولي -

 !کنم خالص
 :گفت جواب در و داد تکون سر جديت با دکترجاللي

 کارهاش براي پسنديمَحکَمه توجيه بهنام، بيماري. نکردم تاييدش گفتم؛ کار اين از رو بهنام قصد فقط من -
 .کنممي درکتون من و نيست

 قرار ميزش روي که دکتر رنگمشکي گوشي از هشدار، آالرم صداي دفعهيک که بگم، چيزي تا کردم باز لب
 آالرمش صداي و برداشت خاکستريش تاپلپ کنار و ميز يگوشه از رو گوشيش دکتر. پيچيد اتاق فضاي در داشت،

 :گفت و داد سوق رو نگاهش من، به رو. کرد قطع رو
 .باشه کافي امروز براي کنم،مي فکر و شد تموم شما يمشاوره ساعت نيم -

 :گفتم لب زير و کردم نگاهش مبهوت
 چي؟ -

 :گفت گردنش پشت دادن ماساژ با و برداشت چشمش روي از رو عينکش دکترجاللي،
 .بديم ادامه رو بحث تا بياريد، تشريف ديگه يهفته بوديد، مايل اگر و کنيد فکر امروزم هايحرف روي -
 :پرسيدم عجله با و زدم چنگ کيفم به
 باقي طورهمين عمر آخر تا بهنام يعني چيه؟ روحي ناتواني از منظورتون. نرسيدم سواالم جواب به هنوز من ولي -

 مونه؟مي
 :گفت حوصلهبي و داد تکيه اداريش صندلي پشتي به دکتر

 داشت، چينيمقدمه يجنبه فقط امروز. پردازيممي هاتونسوال بررسي به بعد يهفته شاءاهللان و تمومه شما زمان -
 .بشيد باخبر بهنام اوضاع از کمي شما تا
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 حرص با و ساييدم هم روي رو هامدندون خشم از و ايستادم پا روي. کرد اشاره اتاق خروجي در به دست با سپس
 :گفتم

 !باشه داشته چينيمهمقد به نيازي جوابش کنمنمي فکر نه؟ يا هست درمان قابل بهنام بگيد، بهم فقط -
 :گفت معنادار و زد نيشخندي کردنم ولز و جِلِز به دکترجاللي

 !نه؟ که چرا باشه؛ داشته وجود ازدواج براي ايانگيزه اگه بله؛ -
 :گفت تاکيد با دکترجاللي. بود نمونده خشم از شدنم منفجر به چيزي. کشيدم ايکالفه نفس

 !توکلي خانم خوش روز -
 کردممي حس اتاق، از خروج يلحظه. رفتم اتاق خروجي در طرف به و دادم پاسخ اکراه با و کردم ايقروچه دندون
 !کردممي درک رو حالش عجيب و قبليه مراجعِ مثل درست مقيافه
*** 
 حسام
 تن به فرم لباس الياسي سروان. نشستم اداري ميز دوطرف در موجود صندلي چهار از ناراحت، فلزيِ صندلي روي

 پيش که هاييورق روي. درخشيدمي سقف از آويزان آفتابي المپ نور زير هاش،دوش روي يچهارستاره و داشت
 .زد امضا نوبت به رو هابرگه پايين و کرد يادداشت رو چيزي داشت، قرار روش
 .کرد نگاه آرومم يچهره به عميق و آورد باال رو سرش

 رسيدنم يلحظه تا که اضطرابي نداره؛ وجود اضطرابي کردممي حس! نبود طوفاني دلم، هواي و حال چرا دونمنمي
 و بودم سپرده خودش به رو چيزهمه چون شايد. نبود خبري ازش حاال ولي بود؛ چسبيده بهم وصله مثل پاسگاه، به

 .بود بخشيده آرامش رو ناآرومم قلب انگار خودش
 :پرسيد و زد گره درهم ميز روي رو هاشانگشت الياسي سروان

 صامتي؟ آقاي خوبه حالتون -
 :گفتم پاسخ در عادي و دادم تکون سر
 .ممنون! خوبم شُکر؛ -

 و کشيد بيرون رو رنگيزرد يپرونده ميزش، يگوشه هايپرونده رنگارنگ و سانتي سي کوه از. زد معناداري لبخند
 .نوشت اولش صفحه روي چيزي آبي خودکار با و کرد باز مقابلش

 :گفت مقدمهبي و کرد تر زبون با رو لبش
 .بود فرماليته البته و اتفاقي کامالً بيمارستان، در ديروزمون ديدار -

 .دوختم چشم جوان سروان يچهره به مشکوکانه و شد ريز هامچشم
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 .بشم مشکوک قتل در شما داشتن دست به تا شد باعث قاتل، و شما بين يرابطه واقع در -
 !قاتل؟ و من بين يرابطه. شد سيخ تنم به مو

 :پرسيدم ابهام با و گذاشتم مشکيم شلوار زانوهاي روي رو مکرده عرق هايدست کف
 کرديد؟ شناسايي رو قاتل شما -

 :گفت و داد تکون سر خرسندي با الياسي سروان
 !درسته بله -

 :پرسيدم و دادم قورت سختي به رو دهانم آب
 کيه؟ اون -

 :گفت نيشخند با و داد تکيه مشکيش دارچرخ صندلي پشتي به الياسي سروان
 رسيده؟ قتل به طورچه دوستتون بدونيد خوايدنمي -

 بود؟ نيومده پيش خودم براي سوال اين االن تا چرا. کردم نگاه ايشقهوه هايچشم به مبهوت
 حالجي براي فرصتي که افتاد؛ اتفاق ممتد و يهويي چيزهمه قدراين. زدم چنگ جوگندميم کوتاه موهاي در کالفه

 !دونمنمي نداشت؛ کردن فکر براي ارزشي ناصر هم شايد. نداشتم اتفاقات
 به و برداشت قدم چپش طرف به. برداشت ميز روي از رو رنگ ايسرمه زونکنِ و شد بلند جاش از الياسي سروان
 :گفت و گذاشت کتابخونه سوم يطبقه در رو زونکن. رفت اتاق گوشه رنگطوسي و چوبي کتابخونه طرف

 بوده، نابينا که مقتول و کردن پيدا درگيري باهم قاتل، و مقتول قانوني، پزشکي گزارش و شواهد اساس بر -
 برخورد آشپزخونه کانتر سنگ با سرش و ميشه داده هل درگيري، همين حين در و نداشته رو خودش از دفاع توانايي

 .کنهمي
 من با هم طرفي از. رسونده قتل به رو اون و شده درگير ناصر با نفر يک! من خداي. داشتم گرفتگي گُر احساس

 عبور يک به يک ذهنم از هاشحرف. نشست تنم به خفيفي لرز و شد کشيده پارسا سمت به ذهنم. داره رابطه
 نگفته؟ رو حقيقت يهمه نکنه. ناصر سراغ بره خواستهمي که گفت خودش. کردمي

. زنهنمي کاري چنين به دست وقتهيچ پارسا! منه پسر پارسا. کردم لعنت رو افکارم و دادم تکون اطراف به رو سرم
 !نه
 .گرفتم باال رو سرم الياسي، سروان حرف يادامه شنيدن با
 شدن کشته بر رو مبنا قاتل قلب، ضربان شدن ضعيف و خونريزي شدت خاطر به ظاهراً. ميشه بيهوش مقتول -

 .ميشه وحشت دچار و ذارهمي کريمي مرحوم
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 درون جذام مثل حسي و رفتمي باال قلبم ضربان. نشست صندلي روي ميزش پشت و داد تکون سر تاسف با
 .بشنوم رو قبل لحظات هايحرف از بدتر خيلي قراره که بود شده الهام بهم قبل از انگار. کرد رخنه وجودم

 طبقات تا گرفته غذايي مواد از ريزه؛مي بيرون رو مقتول منزل فريزر محتويات و ميشه کار به دست فوراً قاتل -
 ...رو فريزر يجداکننده

 :گفت ادامه در دارخش لحني با الياسي سروان و شد حبس سينه در نفسم
 .کنهمي فرار محل از و ميده قرار فريزر داخل رو مقتول قاتل، -

 .زنهمي چنگ گلوم به بغض اختياربي و گذرهمي پام نوک تا سر فرق از واضحي يرعشه
 دهانش رويروبه رو هم در شده چفت هايدست و داد قرار ميز روي رو هاشآرنج. زد پلک طوالني الياسي سروان
 :گفت طوالني مکثي از بعد و گرفت

 به رفته، رفته و بودن زنده هنوز گيرن،مي قرار فريزر درون که زماني. داشتن دردناکي مرگ کريمي، ناصر مرحوم -
 ...دما افت و خونريزي شدت خاطر
 :گفت مکث با دوباره

 .ميدن دست از رو جونشون ساعت چند طي -
. بود دراومده خون رنگ به ذهنم در اتاق، رنگاستخواني ديوارهاي. نداره وجود تنفس براي هوايي کردممي حس
 هايشقيقه روي رو هامدست.بود شده مچاله غم شدت از قلبم. چرخيدمي سرم دور وسايلش يهمه با اتاق

 :پرسيدم رفته تحليل صدايي با. سوختمي خشکي از گلوم. گذاشتم دارمنبض
 کسيه؟ چه قاتل -

 انگار الياسي، سروان و گذشتمي کندي به زمان. بزنم حدس رو احتماالت بخوام که بود چيزي از ترخالي ذهنم
 .بده جواب لعنتي سوال اين به خواستنمي

 عسلي هايچشم با و نشسته رومروبه کردممي حس. رفتنمي کنار ديدم جلوي از هم لحظه يه ناصر يچهره
 گذشته، سال يک در که کنممي اعتراف. بود بسته رو نفسم راه بغض. شد خيره بهم لب، بر وسيعي لبخند و رنگش

 ...ولي شدم؛ متنفر ناصر از انتهاييبي حد به
 . پوشوندم رو دردناکم هايچشم هامدست کف با

 .نبودم ناصر شدن کشته به راضي هرگز ولي
 هايچشم و برداشتم صورتم از رو هامدست. اومدم خودم به الياسي، سروان مصلحتي يسرفه صداي شنيدن با

 .کردم باز رو متورمم
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 در دخترشون متاسفانه و داشته قرار فريزر در مدت اين طي مقتول جسد و داده رخ پيش ماه يک حدود قتل اين -
 .کننمي پيدا رو جسد ممکن، وضعيت بدترين
 براي بيمارستان، در ديروز که يلدايي. سوخت حالش به دلم و بست نقش خاطرم در يلدا يآشفته صورت تصوير
 .نداشت گذشته جلف و گسيخته لجام دختر به شباهتي هيچ کرد؛مي خودزني و تقال ناصر ديدن

 :داد ادامه و کرد تر رو لبش زبونش، با و کرد مکث سروان
 .شما مرحوم همسر يبرادرزاده دست به -

 .ايستاد تپش از قلبم و زد يخ هامرگ در خون جريان
 :گفت و زد ميز يشيشه روي بيک خودکار ته با الياسي سروان

 .ستپرونده اين قاتل! صوفي اميرحسين -
 يعني!نميشه باورم! من خداي. کردم نگاه سروان جدي يچهره به بهت با و دراومد لرزه به زانوهام روي هامدست
 !رسونده؟ قتل به رو ناصر ليال، يبرادرزاده اميرحسين، عماد، پسر

 و باز دهاني با دادن، دست از رو مشاعرشون که کساني مثل. گرفت آتش سرم يکاسه و کشيد سوت هامگوش
 .دوختم چشم روم،روبه خالي فلزي صندلي به زده،وق هاييچشم

 و حيرت شدت از من که دونستنمي ولي دراومد؛ حرف به دوباره و کشيد کوتاهش ريش به دستي الياسي سروان
 .ندارم هم رو کلمه يه حتي درک توانايي شوک،

 براي ديروز از و کنهمي تاييد رو قاتل هويت انگشت، اثر و ساختمان راهروهاي يمداربسته دوربين تصاوير -
 تا بيايد، جااين به خواستم ازتون. شده متواري که شديم متوجه لحظه اين تا ولي کرديم؛ اقدام دستگيريش
 .بگيد قاتل اختفاي محل درمورد رو حدسياتتون

*** 
 معصومه

 گرد عقب سالن سمت به. دادم قرارش ويترين زير کشوي درون احتياط با و دم*وسي*ب رو قرآن سبز و قطور جلد
 صورتي در از چشم حسرت با. کردمي خودنمايي سالن، ايقهوه مبلمان به پشت رنگ،صورتي و نارنجي در دو. کردم
 روز هر مهناز، دادن دست از غم و کردمي سنگيني قلبم روي ثقيلي يوزنه. کشيدم سوزيجان آه و گرفتم رنگ
 .دادمي آزارم قبل، روز از بيش

 به مهال اتاق از صدايي هيچ معمول، طبق. برداشتم گام نارنجي بازنيمه در سمت به و دادم قورت گلو در رو بغضم
 باعث که دختري. تر مظلوم کمي هم شايد و بود گراييدرون و ساکت دختر مهناز، خالف بر مهال. رسيدنمي گوش

 .کنم مادري شوهرم، دختر براي هام،تجربگيبي تمام با بخوام و بشم هابچه عاشق تا شد
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 نگران و آشفته يچهره در، بازنيمه درز از. گرفتم در رنگ طاليي يدستگيره به رو دستم لب، روي محوي لبخند با
 .انداخت جونم به دلشوره مهال،

 ماه دوسه از. زدمي زار تنش به رنگ،آبي بافتني بلوز. بود ريخته هاششونه دور دارش،موج و بلند خرمايي موهاي
 ربطبي پريشروان يپسره اون به تشويش، اين که فهميدممي من، و بود شده ترنحيف و الغرتر االن، تا پيش

 !نيست
 يدايره در اتاق، از بيشتري فضاي بالطبع و شد قبل از بازتر در لوالي دادم، فشار دستگيره روي کمي رو دستم
 .گرفت قرار ديدم
 .چرخيدمي رنگشمشکي تاپلپ نمايشگر روي هاشچشم و بود نشسته چهارزانو تختش روي مهال
 ...و نااميدي غم، حيرت، گرفت؛مي خود به متفاوتي هايرنگ ثانيه چند هر خمارش، و ايقهوه هايچشم
 :کرد زمزمه لب زير و زد چنگ موهاش بين کالفه که ديد نمايشگر در چي دونمنمي

 !لعنتي -
 :زدم صداش ترديد با و نياوردم طاقت

 مهال؟ -
 .بست رو تاپلپ سرعت و وحشت با و خورد تکوني جاش تو

 :پرسيدم بدبيني با و گرفتم کمرم به رو چپم دست
 کردي؟ هول چرا -

 :گفت دارخش صدايي با و کرد جمع راستش يشونه روي رو، شآشفته موهاي نمادين و زد ايدستپاچه لبخند
 .نيست چيزي! نه -

 در مهال، گلوي سيبک رفتن پايين و باال ديدن.برداشتم اتاق درون به گامي. شد ترعميق پيشونيم، روي اخم خط
 .نبود جالب زمان اين

 درشت هايگره. بکشه نابودي يمهلکه به رو خودش دوباره، نکنه که ترسيدممي. شدمي ترقوي لحظه هر نگرانيم
 با و ايستادم رنگشطوسي تخت کنار. کردمي نوازش رو مبرهنه پاهاي کف اتاق، کف شده پهن ماشيني فرش

 :گفتم آرامش
 .بزنيم حرف هم با خواممي پذيرايي، تو بيا بعد. کن خاموش درست رو تاپتلپ -

 به کلي نگاهي. نکنم داوري پيش حدسياتم حسب بر کردم سعي. شد بيشتر هاشچشم توي کرده لونه اضطراب
 آشپزخونه سمت به راست يه و شدم خارج اتاق در از. چرخيدم پا پاشنه روي و انداختم اتاق رنگنارنجي ديوارهاي

 .رفتم
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 کابينت روي روميزي، گازِ اجاق مماس و برداشتم جاظرفي روي از رو صورتي هايگل با سفيد پالستيکي سيني
 و سراميکي فنجون دو ديوار، به شدهميخ هايکابينت رديف از و بردم باال رو دستم. دادم قرار شکالتي افديام

 .دادم قرار دارگل سيني درون و آوردم بيرون رنگطاليي
 مايع بعد، ثانيه چند. برداشتم گاز روي حرارت حال در استيل کتري روي از رو رنگ اينقره و چيني قوري
 جوش آب از رو، نصفه هايفنجون و بردم جلو رو دستم. کرد پر نيمه تا رو هافنجون عطر،خوش و رنگخوش
 مهال زمانهم. کردم گردعقب سالن سمت به و برداشتم کابينت خاکستري سنگ روي از رو سيني. کردم پر کتري

 هايلب بخش زينت مصنوعي، لبخندي و بود کرده جمع سرش پشت کش با رو موهاش. شد خارج اتاقش از
 .بود رنگشبي
 خيره. گذاشتم هامبل وسط شکل مستطيلي ميز روي رو سيني و شدم خم. کردم حرکت مبلمان سمت به آرامش با
 سر پشت از رو مهال هايگام صداي. نشستم رنگکرم و سلطنتي ينفرهسه مبل روي ها،فنجون از برخاسته بخار به

 .گرفت قرار کنارم وجبي، يک يفاصله با بعد کمي و شنيدم
 شکالت. کردم باز رو رنگشبنفش جلد و برداشتم ميز روي کريستال ظرف داخل از کاکائويي شکالت يه خونسرد

 .نوشيدم چاي از ايجرعه و برداشتم رو سيني راست سمت فنجون دنبالش، به. دادم سوق دهانم داخل رو کاکائويي
 نشانگر زندگي، جزء به جزء گويا. کرد سرازير وجودم به خوبي حس و آميخت هم در چاي، تلخي و شکالت شيريني

 .کننمي پيدا معنا هم کنار در هاتلخي و هاشيريني که، بود اين
 .داد پايان ساختگي خونسردي اين به کنار، از مهال، مردد صداي شنيدن

 مامان؟ -
 مسعود يادگاري به نسبت که بشم ايمعصومه به تبديل تا کردم، سعي توان تمام با و نوشيدم چاي از ايديگه جرعه

 .تالطمنبي زندگي يه يمقدمه هاسختي گاهي ولي بود؛ سخت. تفاوتهبي
 :گفتم سردي به و دادم تکون سر
 بله؟ -

 .زد آتش رو قلبم مهال، ملتمس صداي و شد سنگين چپم يشونه روي
 کني؟نمي نگاهم چرا -
 :گفت دلجويانه و انداخت چنگ سفيدرنگ بافت پيراهن روي از بازوم به
 .نبود مهمي چيز خدا به -

 منطق زندان در مهرباني، از آکنده و احساسي يمعصومه. دادم ادامه چاي نوشيدن به ظاهر در حرفبي و زدم پلک
 روي بزرگ عکس قاب يخيره. بود افتاده احساسبي و مستبد معصومه دست به لرزونم، هايچشم افسار و بود اسير



 

 

438 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 چوبي صندلي دو روي مسعود و من. زرشکي هايپرده زير محفوظ پنجره دو فاصل حد در درست. بودم سفيد ستون
 .بودن ايستاده لب، بر وسيعي لبخند با هاصندلي پشت مهناز، و مهال و بوديم نشسته رنگخردلي و

 دست در احساسات زمام بار اين خوشبختانه. بود شده جمع هامچشم ايشيشه سد پشت اشک. زدم پلک دوباره
 .بزنن فرياد رو حالم و کنن باز سر مبادا تا کوبيدمي احساساتم سر بر تبر، با منطق و بود منطق
 قلب به لرزه بغضش، با آميخته صداي. کرد سنگيني بيشتر مشونه روي سرش و پيچيد بازوم دور بيشتر مهال دست

 :انداخت دلتنگم
 ...خودم جان به! نگير رو من از خدا رو تو! مامان -

 .شد خفه گلوش در حرفش و بسته بازش،نيمه دهان. کردم نگاهش تيز و چرخوندم رو سرم الفورفي
 خرج به کاستي حقش در ها،سال اين در مگر نبودم؟ اصليش مادر چون کرد؟مي رحميبي حقم در قدراين مهال چرا

 کسي تنها جون به خورد،مي قسم چرا ميشم؟ متحمل رو عذابي چه کشيدنش، زجر بار هر با فهميدنمي چرا دادم؟
 بود؟ مونده برام دنيا اين در که
 ش،کرده مشت هايدست. بود شده خيره صورتم به مظلومانه رنگ،سرخ هايرگه با هاييچشم و برچيده هاييلب با

 ذات رغمعلي من، احساسي و شکننده مهالي که بود عجيب و لرزيدمي ايشسرمه شلوار زانوهاي روي
 .کردنمي گريه بار اين پذيرش،آسيب

 :گفتم و دادم فرو را دهانم آب. بست نقش هاملب روي محوي لبخند ناخودآگاه
 .افتاد زيادي اتفاقات نيم، و سال يه اين تو -

 .باشه کار در ايمواخذه نيست، قرار که کرد درک انگار. گرفت آرامش رنگ کمي مهال، رنگبي صورت
 :دادم ادامه سختي به احساسات، يملتمسانه نجواهاي رغمعلي و کشيدم عميقي نفس

 .شدم روروبه حسام با سال25 از بعد -
 .کشيدم منقطعي نفس ناگزير، و بست رو نفسم راه اندوه، از عظيمي حجم

 چرخيد قدراون دنيا چرخ بعدش، سال چندين و کرد رهام نامردي با حسام روز يه. ماست تصورات از ترعجيب دنيا -
 .بگيريم قرار هم روي در رو حسام و من ديگه بار و بشن همديگه يدلباخته من، دختر و حسام پسر تا چرخيد، و

 و دادم تکيه مبل پشتي به رو سرم. گذاشتم سيني درون رو طاليي و خالي فنجون جونم،بي دست با و کشيدم آهي
 گره مسعود گردن دور رو هاشدست مهناز. دوختم دوپنجره بين ستون روي عکس قاب به رو بارمحسرت هايچشم

 .کردمي نگاه عکاسي دوربين لنز به شيطنت با و بود زده
 .داشت رو بدنم استخواني سلول از شدن آزاد قصد انگار و کوبيدمي مسينه يديواره به رو خودش شدت به قلبم

 :دادم ادامه مغموم لحني با و شد مشت مبل چوبي يدسته روي هامانگشت
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 پيروزي با و هاشچشم تو بزنم زل خواستممي. کنم بيدار رو حسام وجدان عذاب حس خودم، خيال به خواستممي -
 با خدا سال، همهاين از بعد ديدي گرده؟ قدرچه زمين ديدي رسيديم؟ هم به دوباره ديدي که بزنم، داد سرش

 گرفت؟ ازت رو من شکسته دل تاوان پسرت، دل شدن شکسته
 هايگونه روي و جوشيد چشمم دو از هم موازي اشک، درشت قطره دو. شکست باالخره ايشيشه سد و زدم پلک

 :گفتم و کردم مرطوب رو خشکم هايلب زبون با. شد جاري سردم
 نافرجام عشق علت که کنم ثابت حسام به تا کردم، فدا رو مهنازم جون هام،خودخواهي با! باختم من ولي...ولي -

 .شده حقم در پيش هاسال که ظلميه هامون،بچه
 حسرت آتش در بيشتر و بيشتر رو قلبم سکوتش، همين و زدنمي حرفي. شد فشرده مهال هايدست بين بازوم
 وقتهيچ چون شايد. گفتممي احساسش و مهناز از جسارت، با و پردهبي طوراين بود، باراولين چون شايد. سوزوندمي
 .دونستممي مسببش رو خودم که بگم رو هاييواقعيت نکردم جرئت مدت، اين طي

 نخواستم وقتهيچ ندادم، گوش دلش هايحرف به وقتهيچ که بودم خودخواه قدراون من چون رفت؛ من مهناز -
 پسر فکر منطق، و عطوفت و مهر با و بشينم هاشحرف پاي مادرانه نخواستم حتي. کنم درک رو پاکش احساس

 .کنم خارج ذهنش از رو حسام
 .شد محو نظرم در عکس، در مهناز هايلب روي غليظ لبخند و کشيد تير قلبم

 :گفتم افسرده نهايتبي حسي با و زدم کنار صورتم روي از رو سمجم هاياشک
 هم نوبتي حاال، و چرخيده زمين کردممي فکر. ديدمنمي رو چيزي م،گذشته و خودم جز من چون رفت؛ من مهناز -

 .خواستممي براش من که باشه سرنوشتي فرمانبردار و مطيع بايد مهناز و بستانکاره حاال که منم اين. منه نوبت باشه
 مهال باروني هايچشم به و چرخوندم رو سرم. گرفتم عکس در محبوس مهناز پرفروغ هايچشم از نگاه سختي به

 .کردمي تداعي خاطرم در رو مسعود مهربون هايچشم عجيب زيباش، و تيره هايچشم برق. کردم نگاه
 قلب ته از و فشردم رو شکشيده هايانگشت خفيف. گرفتم دست در رو سردش دست آروم و بردم جلو رو دستم
 :گفتم بغض با همراه

 تو ولي بودن؛ کرده پيدا رو کيانوش. فهميدمنمي رو خودم حال. شد جهنم برام دنيا شدي، ناپديد تو وقتي -
 .نبودي همراهش

 .گرفت شدت هاماشک جريان و شد حبس مسينه در نفس لعنتي، روزهاي اون يادآوري با
 .ببينم دوباره رو تو تا کردم، نياز و نذر قدرچه دونهمي خدا -

 .کشيدم مهال خرمايي موهاي روي وارنوازش و بردم باال داررعشه رو امديگه دست
 ...تو ولي برگردوند؛ بهم رو تو و داد رو دعاهام جواب خدا -
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 با حسام، که ايبيچاره دختر همون. پيشم سال25 يمعصومه همون کردممي حس. انداختم پايين سر و گزيدم لب
 انگار گذشته، زمان اون از دهه دو از بيش که حاال. شد نابود و نيست احساساتش که هموني. زد پسش سنگدلي

 سال چند و بيست که بود، کرده ظهور دختري قالب در روزها، اون حسام وفاييبي. بود شده تکرار دوباره تاريخ
 .ديدم رو کشيدنش قد ثانيه به ثانيه. کردم خرجش محبت عاشقانه

 مهال يا بودم شده حساس من. بود شده گل برگ يه نازکي به دلم. بود شکنجه تحت هامدندون بين پايينم لب
 رحم؟بي

 مورد در بذار! ببخش خودت! خدايا. بستم درد با رو هامچشم. انداخت شم*غو*آ در رو خودش و نياورد طاقت مهال
 که رو احساساتي نبينم و ببندم چشم دفعه اين بذار. بدم دستش از خوامنمي که بگم بهش بذار. بشم خودخواه مهال

 .گرفت ازم رو مهنازم زماني
 قرار سرش روي آروم رو دستم. داشت ايديگه حکم من براي ولي کرد؛مي آب رو سنگي هر هاش،گريه صداي

 من و داشت قرار مشونه روي پيشانيوش. لغزوندم موهاش بين رو انگشتم چندساله، و بيست عادت به و دادم
 .بودم گفتنش مادر خواستار عجيب،

 .شد اندازطنين هامگوش در مهال، شيرين آواي که شنيدم، رو صدام خدا گويا
 !مامان -

 حس بدترين ترديد، و دلي دو. بود گرفته آروم قلبم طوفان پيش، دقايقي برخالف. وسيدم*ب رو موهاش روي
 .ميشيم مرتکب خودمون حق در خودخواسته که هاييظلم و مونهمي باقي ناگفته که هاييحرف. دنياست

 .داري عالقه پسره اون به هنوزم دونممي -
 ثانيه، چند از کمتر و شد برداشته مشونه روي از سرش سنگيني. شد قطع زمان از آني در مهال، هايگريه صداي

 :دادم ادامه و زدم دردي پر لبخند. شد قفل هامچشم در متحيرش نگاه
 !زدي سر شدنش بستري محل به دونممي حتي -

 داد؛ فاصله هم از رو لرزونش هايلب. باخت رنگ نگراني و شرم از صورتش و شد گرد تعجب از خيسش هايچشم
 :گفتم و گرفتم باال سکوت ينشونه به رو دستم بياره، زبون به چيزي کهاين از قبل

 .کنممي درکت من. نيست کردن توجيه به الزم -
 :دادم ادامه حسرت با و کشيدم آهي

 .نداشتم پارسا، به شعالقه و مهناز درمورد که حسي -
 :گفت شتاب با و زد کنار رو پيشونيش روي ريخته يطره اضطراب با مهال

 .نديدم رو بهنام هم دفعه يه حتي من! کنيدمي اشتباه داريد! مامان خدا به ولي -
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 :گفتم اطمينان با و دادم تکون رو سرم
 .ببينيش نداده اجازه بهنام دکتر هک گفت بهم اينم. ديدتت آسايشگاه در رويروبه که گفت بهم مادرش! دونممي -

 :پرسيد بهت با و خورد تکوني جاش در مهال
 مادرش؟ -

 :گفتم پاسخ در و زدم پلک طوالني
 .کنه راضيم دونفر شما وصلت به جا،اين اومده باري چند. مادرش درسته -

 .لرزيد حدقه در مهال، چشمان براق هايتيله
 .کشيدم دست بود، کرده عرق کمي که کوتاهم و شکالتي موهاي در و کشيدم عميقي نفس

 .کنمنمي مخالفتي من خواد،مي رو پسر اون با زندگي دلت واقعاً اگه -
 :پرسيد شگفتي با و شد بيشتر مهال هايچشم حيرت

 موافقيد؟ بهنام و من ازدواج با شما، يعني -
 :گفتم و دادم تکون سر
 .نرسونده آسيب تو به کم بهنام. نيست راضي وصلت اين به دلم اصالً راستش -

 :گفتم ميليبي با و فشردم خفيف دست در رو ششونه
 ...کلي با اونم بشيم؛ مهاجرت به مجبور پيش، سال سه شد باعث بهنام، همين ولي بگم؛ خوادنمي دلم -

 تا نگفتم، ولي شد؛مي ختم «شدن نماانگشت و شکستگيدل کلي با» عبارت به که حرفي. ندادم ادامه رو حرفم
 .بود مونده برام دنيا دار از که رو فردي عزيزترين دل نسوزونم ناخواسته

 دستم. مظلوميتش براي کشيد پر دلم و لرزيد قلبم. برد فرو گريبانش در سر شرمساري، با و شد سرخ مهال صورت
 :گفتم و زدم معذبش يچهره به لبخندي. آوردم باال رو سرش آهسته و گرفتم شچونه زير آرومي به و بردم جلو رو
 بياره، دستت به سادگي به آخرش و بده آزارت و کنه ظلم بهت پسر، اون کهاين. مهال نيست داستان زندگي -

 خدا گردن رو اشتباهات نبايد. گيرهمي نشأت ما خود تصميمات از اتفاقات تمام. باشه الهي قدر و قضا تونهنمي
 .بندازيم

 گفتنش نه که زدممي رو هاييحرف ميلم، رغمعلي من و شدمي خاموش ديگري از بعد يکي هاشچشم هايچراغ
 .نبود ساده شنيدنش حتي نه و
 ولي بود؛ کرده ازدواج بار سه که بشم مردي زن مردم، هايقضاوت و هاحرف از فرار براي تونستممي زمان يه -

 سر پدرت تا کردم توکل کردم، صبر. نرفتم شدمي تحميل بهم طرف همه از که فشاري زيربار و ايستادم محکم
 ...هم تو خواد،مي دلم. گرفت قرار راهم
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 شده مرتکب که اعمالي. نداشتم خوبي حس هيچ پسر، اون به نسبت دلم ته. موند ناتمام حرفم و کشيدم آهي دوباره
 خوب ولي بشه؛ آزاد فکرش از و ببره دل ازش مهال خواست،مي دلم. شدنمي توجيه بيماريش با يک هيچ بود،
. شدم بلند جا از. بدم دست از رو مجگرگوشه هم بار اين شايد کنم، رفتار مستبدانه دوباره بخوام اگر که دونستممي

 .بود شده سرد درونش چايي که افتاد ميز روي مهال پر فنجون به نگاهم
 .بود خيره کف روشن هايپارکت به و انداخته پايين رو سرش همچنان مهال
 :گفتم مهال به خطاب و کشيدم عميقي نفس

 ببيني و کني فکر خوب خواممي ازت. بگيري تصميم تآينده براي تونيمي خودت و مهال شدي بزرگ ديگه تو -
 بموني؟ کسي چنين پاي به حاضري واقعاً

 :گفتم سختي به و انداختم چنگ بلندم مشکي دامن طرف دو به دست با
 .بگير تصميم عاقالنه کنم،مي خواهش ازت ولي ذارم؛مي احترام بهش من بگيري، تصميمي هر -

 و بودم گفته رو هاگفتني. کنم تحمل رو سالن آورخفقان فضاي تونستمنمي ديگه. شد ترافتاده مهال، يافتاده سر
 گام سالن انتهاي در اتاقم سمت به و دراومدم حرکت به سست هاييقدم با. داشتيم خلوت به نياز دومون هر حاال

 .برداشتم
 *** 
 حسام
 ــص ـ رقـــ زمين، روي طاليي، هايبرگ و بود سرد هوا. رسيدمي گوش به طرف همه از زاري و شيون صداي
 .کردنمي اجرا مرگ
 مخالف راس در پارسا. چرخوندم چپ به کمي رو سرم. کردمي سنگيني دوشم روي چوبي، تابوت زير فلزي يميله

 که زماني. کردمي تداعي خاطرم در رو پيش سال چند ناصر دارش،غم يچهره و تنش مشکي پيراهن. بود ايستاده
 .سپرديم خاک به غريبانه رو، ليال جونبي جسم

 ...«اللّه إلّا إله ال»  شرف و عزت به...«اللّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ...»«اللّه إلّا إله ال» -
 رو تابوت راست سمت يميله مياني قسمت بار متري،نيم يفاصله در سرم، پشت درست ناصر همکار صباحي، دکتر
 .کردنمي تکرار پيروِش حاضر، افراد يبقيه و گفتمي «اللّه إلّا إله ال». کردمي حمل
 نفر چهار پارسا، و من جز. شدمي حمل نفر شش دوش روي به اشرافي، و روان تخت مثل باز، سر و چوبي تابوت
 .بودن ناصر همکاران از ديگه

 .بردنمي مقصد سمت به تابوت، حرکت پايهم و بودن گرفته رو الهه بازوي زير نفرشون دو همسر
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 همراهي رو يلدا هم صباحي دکتر دختر. داشتبرمي گام اختياربي زرد، روي و رنگ و سرخ هاييچشم با الهه
 موهاي و بود رفته گود چشمش زير. شناختممي که نداشت ايسرزنده دختر به شباهتي هيچ که يلدايي. کردمي

 رنگشبي هايلب و لرزيدمي سره يه فکش. بود ريخته بيرون سرش روي مشکي شال يگوشه از آشفته خرماييش،
 به اياغواکننده و رنگي لنز نه و داشت صورت به آرايشي نه سابق مثل ديگه. کردمي زمزمه درپيپي رو چيزي
 .چشم

 داشتن دست در مشکي روبان به شده مزين بزرگ گل تاج دو نميشناختم، که ناصر يديگه همکار نوجوون پسر دو
 .کردمي حرکت تابوت طرف دو جمعيت، همراه و
 کرد،نمي درک رو چيزي و کردمي سير ايديگه دنياي در گويا که يلدا خالف بر. بود يسنا وضع تر،سوزناک همه از

 اومده خاکسپاري براي که زيادي چندان نه جمعيت پشت تنهايي به پناه،بي هايبچه مثل و کردمي گريه مداوم
 .اومدمي راه بودن،

 و لنگري ريش با. کردم نگاه شمردانه صورت به. گذاشت راستم يشونه روي رو دستش آرومي به اماني، دکتر پسر
 و سن در پسر، و پدر اين بارز تفاوت شايد. داشت پدرش به مشهودي شباهت سبزرنگش، هايچشم روي عينک
 .گرفت قرار صباحي دکتر و من بين مترينيم فاصل حد در آرومي به. بود موها رنگ

 و عسلي هايچشم در نگاهم. چرخوند سمتم به رو سرش پارسا زمانهم و شد متمايل چپ به سرم ناخودآگاه
 در که پارسايي. فهمهنمي رو پارسا حال کسهيچ که، نداشتم شک. شد حبس مسينه در نفس. خورد گره طوفانيش

 ....باطن در و نداشت ناصر با ايرابطه هيچ ظاهر
 مرگش براي! بود کرده خالي شونه پارسا با نسبتش پذيرفتن از سال، چند و بيست که بود،مي کسي عزادار بايد

 لب زير يا. دادمي نجات بود، گرفته شکل پشتش که عظيمي سد از رو خونش به غرق هايچشم و ريختمي اشک
 .کردمي نجوا رو «پدر» لفظ يسنا، و يلدا مثل

 آزاد ميله بار زير از رو مشونه احتياط با. گرفتم چشم عسلي براق يتيله دو از سختي به و کشيدم نامحسوسي آه
 .کرد پر رو خاليم جاي اماني، دکتر پسر و کردم
 :رسيد گوشم به يسنا خفيف صداي آرامستان، فضاي يهمهمه ميان که بود، نگذشته ثانيه چند از بيشتر

 !عمو -
 گام دو فاصله در سرم پشت باروني، هاييچشم با و کرده بغ يسنا. کردم جستجو رو صدا منبع نگاهم با و ايستادم
. نداشت بزرگترش خواهر از کمي دست خرابش حال. بود گرفته ش*غو*آ در رو خودش هاشدست با و بود ايستاده

 يشونه سر روي که مشکيم کت. رفتم سمتش به. کردمي نگرانم پارسا و يسنا ناکافي پوشش و اومدمي سردي باد
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 مشکي مانتوي و روسري با يسنا. انداختم يسنا نحيف هايشونه دور و درآوردم تنم از رو، بود شده خاکي چپش
 .بود کرده پيدا ژوليده ظاهري هاش،شونه روي کت يه حاال و چروکيده

 خواهر و پارسا. گرفت آتش شباهت اين از قلبم. رسيدمي هامشونه زير تا سرش و داشت بلندي قد سنش، به نسبت
 .بودن برده ارث به پدرشون از رو مشترک خصوصيت يه ناتنيش،

 :پرسيدم و زدم ساله شانزده يسناي چهره به ايمسخره لبخند. بشه محو خاطرم از ناصر يچهره تا زدم پلک
 خوبي؟ -

 جاري رنگشبي هايگونه روي و جوشيده ايش،قهوه چشم دو از اشک، شفاف يگلوله دو و فشرد همبه رو هاشلب
 .شد
 و گاهتکيه يه بود؛ پدر يه دخترهاش براي باشه، بوده کثيفي آدم هم قدرچه هر ناصر. سوخت مظلوميتش براي دلم
 .ميشه خالصه بودن پدر در فقط که اياسطوره. اسطوره يه

 پيراهنم مشکي يپارچه هاشاشک و زد هق. گرفتمش ش*غو*آ در آرومي به و کردم حلقه ششانه دور رو دستم
 .کرد مرطوب رو
 !عمو -

 .کردم نوازش مشکي روسري روي از رو شآشفته موهاي
 .جانم -

 :کرد زمزمه پاکي معصوميت با و زد هق دوباره
 !بدبخت! عمو شدم بدبخت. نيست حاميم ديگه. نيست ديگه بابام! عمو شدم يتيم -

 حداقل که بشم منکر تونستمنمي وقتهيچ ولي بود؛ من زندگي شوم يسايه ناصر، وجود درسته. دادم فرو رو بغضم
 .بود رحمت يسايه هاش،بچه براي

 :گفتم گوشش کنار و دم*وسي*ب رو يسنا مرطوب يشقيقه
 .کني گريه تو نيست راضي هم بابات. عموجون باش آروم -

 از دردي دهنده،تسکين هايحرف. بشه آروم که نداشتم هم انتظاري. کردمي گريه همچنان حرفم، به توجهبي يسنا
 .کردننمي دوا عزادار فرد

 نگاهم و چرخيدم پا روي. شد جدا شم*غو*آ از زدهوحشت يسنا. گرفت اوج جمعيت گفتن «اللّه إلّا إله ال» صداي
 قبرهاي ميون اينقطه در پوش،مشکي زنان و مردان از اينفره دوازده-ده گروه. دوختم آشنا جمعيت سمت به رو

 جديد قبرهاي حاوي قسمت بود، شده پا به خاک و گرد پاييزي، باد خاطر به. بودن ايستاده جسد از خالي بعضاً و بکر
 .بود سبز فضاي و درخت از خالي آرامستان،
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 سمت به گريه با بود، نشده بسته محکم سفيدش بندهاي که رنگش صورتي کتوني هايکفش با دوان دوان يسنا
 .قرارگرفت خالي، قبر پاي خاکي زمين روي مرد، شش دوش روي از تابوت. دويد جمعيت

 از مشکيم کت.کنه سقوط توخالي و شده کنده قبرهاي از يکي داخل داشت، امکان آن هر و دويدمي نااستوار يسنا
 .افتاد زمين به هاششونه روي

 بهش کهاين از قبل. نبود متوجه انگار و داشت قرار متري يه پرتگاه يه دوقدمي در يسنا. برداشتم خيز طرفش به
 زانوهام به رو هامدست و شدم خم. ايستادم دويدن از. گرفتش هوا روي و پيچيد بدنش دور پارسا هايدست برسم،
 ....و شدمي درست جديد مصيبت يه وگرنه گذشت؛ بخير که گفتم شکر رو خدا. کشيدم ايآسوده نفس. گرفتم
 .بودن پيوسته جمعيت به يسنا و پارسا کردم، صاف که رو کمرم

 :رسيدمي گوش به يلدا هايالتماس و هاضجه صداي. کردم تند قدم محيط، يآلوده هواي از عميقي نفس با
 !بابا! نه! نه -

 قبر کف به مات و بود زده چمباتمه قبر کنار زمين، روي الهه. دوختم چشم رومروبه به و ايستادم اماني دکتر کنار
 گرفته بر در رو هاششونه راستش، دست با پارسا. کردمي گريه و بود ايستاده پارسا کنار يسنا. کردمي نگاه توخالي

 .بود
. بدن قرار قبر درون رو ناصر پوشکفن جسد داد،نمي اجازه و بود انداخته تابوت روي رو خودش يلدا قبر، سمت اون
 .نشه نزديک ناصر به کسي که زدمي نهيب و کشيدمي جيغ مدام
 .بودن ايستاده خونسرد و دست به بيل سوخته، آفتاب هايصورت و خاکي هايلباس با نفر دو تابوت، کنار
 تن قساوت با و بردم جلو رو هامدست. برداشتم گام تابوت سمت به و زدم دور رو قبر و کردم تر زبون با رو هاملب

 رو «نه» لفظ مدام و بود انداخته چنگ تابوت يگوشه به هاشدست با يلدا. کشيدم خودم طرف به رو يلدا نحيف
 به خراش،گوش جيغي با يلدا و داد خراش رو يلدا هايانگشت سر چوبي، تابوت فلزي و ناهموار يلبه. زدمي فرياد
 .شد پرت شم*غو*آ در عقب
 صلواتي فرستادن با و گرفتن دست در سفيد کفن روي از رو ناصر پاهاي و سر الفور،في اماني دکتر و صباحي دکتر
 سمت به که رو ناصر پاهاي و پريد قبر داخل سرعت به اماني دکتر پسر. کردن خارج تابوت داخل از جمعيت، از بلند
 به زدن چنگ و کشيدن جيغ با و بود محبوس بازوهام بين يلدا. کرد هدايت جايگاهش سمت به رو، بود متمايل قبر

 يه به نگاهم فقط من ولي بگيره؛ رو قبر درون جسد گرفتن قرار جلوي و کنه آزاد رو خودش داشت سعي هام،دست
 خيره ناصر خاکسپاري به سرد، و خونبار هاييچشم با و بود يسنا يشونه دور حمايتگرانه دستش که پارسا به. بود نفر
 در پسرش دستبه که باشه اين پدر، هر زميني آرزوي آخرين شايد. برنداشت کار اين انجام براي قدمي هيچ. بود

 !همکارش پسر دستبه نه ؛ بگيره قرار خاک سرد ش*غو*آ
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 جسد به تا کردممي کنترل رو هامچشم من و شدمي تالوت آياتي. گرفت قرار قبر درون کامل ناصر، قدبلند جسد
 سيماني هايبلوک سرعت با گورکن، فرد دو دنبالش، به و اومد بيرون قبر از اماني دکتر پسر. نشن دوخته قبر درون

 مياني هايبلوک روي و شدمي پر خاک از چوبي، دسته هايبيل دقيقه، چند از ترکم. چيدن قبر هايديواره وسط رو
 .کردمي پر رو قبر
 نقش ذهنم در ناصر، با مساله چند و بيست پوشالي دوستي لحظات از تصويري شد،مي ريخته که خاکي بار هر
 .بستمي

 .ناصر همراهي و شهر اون به شهر اين از آوارگيم
 .ناصر خوشحالي و پارسا اومدن دنيا به

 .پارسا کشيدن قد و رفتن مدرسه
 .پارسا به ناصر دريغبي محبت
 .خبر اين شنيدن از بعد ناصر آشفتگي و ليال شدن باردار
 .ناصر دلداري و ليال يماهه چند جنين شدن سقط
 .ناصر هايچشم غم و من ماتم و ليال مرگ
 .شد جاري هامگونه روي اشک و شکست چشمم سد. گزيدم لب و بستم درد با رو هامچشم

 *** 
 مهال

 ...کار برام. کنم صبر سه ساعت تا تونمنمي خدا به. ببينم رو دکتر زودتر من بذاريد خدا رو تو! خانم -
 :غريد و بست محکم رو ايشسرمه جلد سررسيد عصبانيت، با منشي

 !نميشه! محترم آقاي نميشه -
 جانب به حق و کرد اشاره محل در حاضر نفرات به ششده مانيکور هايناخن با و چرخوند مانند داس رو دستش

 :داد ادامه
 جاشون به نيستن، عالف کدومشونم هيچ. ببينن رو دکتر خوانمي شونهمه! شمان مثل درست هم افراد اين -

 .بفرستم رو شما
 دو رو هاشدست هايانگشت. شد ترافتاده ديدم،مي منشي ميز جلوي که ايساله بيست -نوزده پسر هايشونه

 کيبورد (SPACE)اِسپِيسِ يدکمه روي دست با منشي. فشرد هم روي رو هاشچشم و کرد مشت بدنش طرف
 رويروبه از هم، در هايياخم با و کرد باز چشم پسر. کرد تنظيم چشمش روي رو عينک و کوبيد ميز روي مشکي

 و روشن موهاي. کردم نگاه شگرفته صورت به. اومد آبي هايصندلي صف سمت به و کرد گردعقب منشي ميزِ
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 سمت صندلي روي جوان پسر. نبود بور و زرد قدراين پارسا البته انداخت؛مي يادم به رو پارسا عسليش، هايچشم
 به و گذاشت زانوهاش روي رو هاشآرنج و کرد چنگ طالييش موهاي داخل رو هاشدست. نشست راستم

 .شد خيره کف سفيد هايموزائيک
 طورياين ولي کنم؛ صحبت بود اتاق داخل االن که مراجعي با خواستممي راستش. کردم چهارتا تا دودو ذهنم در

 تونستممي. بود موقعيت بهترين اين شايد. انداختم دستم درون دارشماره کارت به نگاهي. دادممي دست از رو نوبتم
 کارت و بردم جلو رو دستم. ببينم رو جالليدکتر امروز، همين بعدش، طرفي از و کنم صحبت خودم از قبل مراجع با

 :گفتم آرومي صداي با و بردم پيش راستم طرف به رو شکل مستطيلي
 !بفرماييد -

 چشم به لبخندي. انداخت نگاهي صورتم به بعد و مشده دراز دست به اول بهت، با و کردم بلند سر جوان پسر
 :گفتم و زدم رنگشعسلي و عصبي

 .ببريد تشريف من نوبت تو تونيدمي ندارم؛ ايعجله من -
 :گفت و کرد نگاهم ترديد با پسر

 .ستديگه چهارساعت حداقل من نوبت. بعديه نوبت واسه شماره اين ولي؛ -
 :گفتم جوابش در و کردم حفظ رو لبخندم

 .کنم صبر تونممي. نداره ايرادي -
 :گفت خوشحالي با و نشست لبخند به جوان پسر هايلب
 .کنمنمي فراموش رو لطفتون وقتهيچ! خانم ممنون -

 .داد قرار خاليم دست تو رو ايديگه کارت زمانهم و گرفت دستم از رو دارشماره کارت
 چشماني با بودمش، ديده هم پيش يدفعه که قدبلندي دختر و شد باز جالليدکتر اتاق در حين، همون در

 و داد تکون سري برام. کرد تشکر دوباره قدرداني با جوان پسر. شد خارج اتاق از خشم، از کبود صورتي و برافروخته
 بلند صندليش روي از عصبانيت با ديد، رو صحنه اين که منشي. کرد تند قدم دکتر اتاق طرف به. برخاست جاش از

 :گفت جيغوش جيغ صداي با و شد
 بري؟ خودت نوبت بايد نگفتم مگه آقا؟ کجا -

 از قبل ولي برداشت؛ خيز منشي. بست سرش پشت رو در و شد دکتر اتاق وارد منشي، نهيب به توجهبي جوان پسر
 :گفتم محکم و ايستادم اداريش ميز جلوي بگيره، فاصله ميزش پشت يمحدوده از کهاين

 .دادم ايشون به رو نوبتم من -
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 لحظاتي که خشمگيني مراجع. ساييد هم روي رو هاشدندون و رفت غليظي يغرهچشم حرفم، شنيدن با منشي
 حالتي با و گذاشت ميز روي رو دارشرعشه دست. ايستاد منشي ميز جلوي کنارم بود، شده خارج دکتر اتاق از قبل

 :گفت منقطع و عصبي
 ...بعد يهفته براي...ديگه...نوبتِ يه -

 :داد ادامه اکراه با و بست رو ميشيش چشمان و کشيد عميقي نفس
 .خواممي -

 کهاين بدون و کرد تايپ کامپيوتر درون رو چيزي صدا پر ش،شده مانيکور هايناخن با و نشست سرِجاش منشي
 :گفت سرد لحني با بگيره، مانيتور يصفحه از رو نگاهش

 .گذاشتم وقت براتون ساعت همين بعد يهفته -
 :گفت ايخفه صداي با و کرد باز رو چشمش قدبلند، دختر

 .ممنون -
 مطب رنگ شکالتي در از و برداشتم گام سرش پشت. رفت مطب خروجي در سمت به و چرخيد پا يپاشنه روي
 .کردمي ايجاد خشخش صداي هاپله روي سفيدش، کتوني هايکفش و کردمي طي سريع رو پلهراه. شدم خارج
 :زدم صدا و دويدم سرش پشت

 !خانم! خانم -
 :گفتم دوستانه لبخندي با و رسوندم بهش رو خودم. برگشت سمتم به ابهام با و ايستاد پلهراه پاگرد در
 .سالم -

 .داد رو سالمم جواب لب زير حال اين با. بود مبهم همچنان نگاهش. داد تکون رو سرش
 :گفتم و بردم فرو مشکيم کاپشن هايجيب درون رو هامدست

 .توکلي مهال هستم؛ جالليدکتر هايمراجع از يکي من -
 نگاه مدرازشده دست به و کرد خم کمي رو سرش. کردم دراز سمتش به و آوردم بيرون جيبم از رو راستم دست
 .کشيد عقب رو دستش فوري و کرد لمس رو دستم هاشانگشت نُوک با. کرد

 .کنه برخورد صميمي و گرم غريبه، يه با که نبود انتظاري البته نبود؛ جالب زياد برخوردش
 :پرسيدم دودلي با و بخشيدم قوت رو صورتم روي تصنعي لبخند

 بزنم؟ حرف باهاتون تونممي -
 :گفت بدبيني با و خورد گره هم در مشکيش و نازک ابروهاي

 مورد؟ چه در -
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 همين به و مشترکه تقريباً شما و من مشکل گفتن بهم جاللي،دکتر واقعيتش: گفتم و کردم تر زبون با رو پايينم لب
 .بگيرم مشورت ازتون و بزنم حرف شما با کردن توصيه بهم خاطر،

 کردم سعي. انداخت چنگ دوشش روي مشکي کيف به. افتاد رعشه به هاشلب و لغزيد رنگشميشي چشمان
 .کنم برخورد ترماليم

 بذاريد؟ اختيارم در رو وقتتون از دقيقه چند کنم، خواهش ازتون تونممي -
*** 

 نگاهش رخنيم از که حاال. کرد پاک رو شگونه روي هاياشک و درآورد کيفش از سفيدرنگي کاغذي دستمال
 غليظ آرايش زير حتي که، بود مشهود حدي به سيلي سرخي. زدمي ذوق توي سيليش، از سرخ گونه کردم،مي

 .بود نشده پنهان هم صورتش
 تونهمي صحبت، اين که دادم اطمينان بهش و کنيم صحبت هم با تا بودم، کرده راضيش که شدمي ايدقيقه ده

 لرزيدنش و ريختن اشک شاهد و اومديم پزشکان ساختمان نزديک پارک به نهايت در. باشه مفيد ما دوي هر براي
 .شدم
 براي. بزنه حرف زندگيش از سخته براش که بود مشخص. کردممي اصرار بهش نبايد شايد. سوخت براش دلم
 :گفتم عميقي، نفس کشيدن از بعد و کردم باز رو کالم سر خودم بدم، کاهش رو تشويشش کهاين

 آسايشگاه در حاال و شده روحي اختالالت دچار داشته، که ايگذشته خاطر به. بيماره که شدم مردي عاشق من -
 .بستريه رواني

. کردمي نگاه صورتم به کنجکاوي با و بود چرخونده طرفم به رو سرش. شد ترضعيف هاشکردن فينفين صداي
 و گِرد حوضِ به و کردم چفت مسينه روي رو هامدست. کنم صحبت ترراحت بتونم تا نکنم نگاهش کردم سعي
 به موازي فواره، چهار از زالل آب. خوردمي چشم به دايره وجه چهار در فواره چهار. دوختم چشم روم پيش بزرگِ
 فلزي هايصندلي بزرگ، و رنگآبي حوض دورتادور. کردمي سقوط حوض در و گرفتمي اوج آسمان سمت

 .بودن نشسته هاصندلي از تا دوسه روي توک، و تک نفر چند و بود شده داده قرار سبزرنگ
 :دادم ادامه و کشيدم آهي

 ...ولي رفتم؛ پيش آبروم رفتن بين از مرز تا و کشيدم هاسختي خيلي خاطرش، به من -
 .گذاشتم کاره نيمه رو حرفم و فشردم همبه رو هاملب

 لبخند. بود شده خيره بهم باروني هاييچشم با. چرخوندم کمي رو سرم. کردم حس مشونه روي رو دستي سنگيني
 :پرسيد و زد تلخي

 کرديد؟ ازدواج هم با -
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 .دادم تکان راست و چپ به گونهمنفي رو سرم غم با. انداخت چنگ گلوم به بغض
 :گفت دارخش صدايي با و لرزيد فکش. ترتلخ تلخش لبخند و شد بيشتر هاشچشم در کرده لونه غم
 زمان و زمين از دادم، انجام که غلطي بابت کافي ياندازه به. کنم تعريف رو زندگيم پياز تا سير از تونمنمي -

 ...کردنش بازگو با تونمنمي ديگه و کشيدم
 بود؛ نشسته رومروبه ديگه مهاليي انگار. گرفت آتش براش دلم. شد جاري هاشگونه روي دوباره هاشاشک

 .تربيچاره و دردمندتر
 :گفتم و زدم زارش يچهره به ايدوستانه لبخند. فشردم کمي هامانگشت بين و گرفتم دست در رو سردش دست

 .کردممي درخواستي چنين نبايد من. کنممي درک -
 که هاييکبودي وجود با حتي داشت؛ زيبايي صورت. کرد بيشتر رو وجدانم عذاب و گرفت شدت هاشاشک حرکت

. زدمي فرياد رو نااميدي و بود فروغبي رنگشميشي هايچشم. شدمي ديده صورتش آرايش بار زير نزديک، از
 :گفت رفتهتحليل صدايي با و گرفت فاصله هم از لرزونش هايلب
 .فريباست اسمم -
 و گرفت پارک سرد هواي از منقطعي نفس فريبا. شد ترميم لبم روي لبخند و شدم شاد دل در داد، آشنايي کهاين از

 :داد ادامه
 .بردم پي معشوقم بيماري به دير خيلي من ولي توئه؛ مثل شروعش هم من ماجراي -
 :گفت و کرد مرتب رو سبزرنگش شال زير بلوند و مجعد موهاي راستش، دست با
 .دونستممي مرگ رو سامان بدون زندگي و بودم عاشقش وارديوونه من. بوديم دوست هم با سامان و من -

 :گفت ادامه در و زد غليظي پوزرخند. دوخت حوض زيباي هايفواره به و گرفت من منتظر چشمان از نگاه
 .کردم بدبخت رو خودم و نگفتم نه نامتعارفش هايدرخواست به حتي که بودم ششيفته و دادهدل حدي به -

 دو به هامدست و لرزيدمي وجودم سرماي از قلبم. گفت بغض و تاسف به آميخته لحني با رو حرفش آخر قسمت
 رو جالليدکتر هايصحبت حدودي تا تونستممي حاال و نبود سخت فريبا هايحرف درک. بود شده تبديل يخ تيکه
 .«نداشتيد رابطه بهنام با شما خوشبختانه»: شد منفجر ذهنم در بمب مثل جالليدکتر صداي. کنم درک
 لحن. لرزيدمي جينش شلوار روي هاشدست. کردمي گريه درماندگي با و بود انداخته پايين رو سرش فريبا

 .کرد پا به وجودم در رو آينده از ترس يشعله منقطعش،
 يه عوضي، اون ولي نده؛ باد به رو حيثيتم که افتادم پاش به. کرد طردم آشغال يه مثل بعد و کرد استفاده ازم -

 ...اما اومد؛ خواستگاريم به اکراه و منت کلي با که کردم التماس بهش قدراين. بود معنا تمام به حيوون
 :کرد کم رو شکشيده درد صداي ولوم و گرفت شدت هاشکردن هقهق صداي
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. داد باد به رو شرافتم و برد مخانواده جلوي رو آبروم خواستگاري، يجلسه تو. بود هاحرف اين از تررذل اون اما -
 ازدواج شونخورده دست دختر با آبروش، خاطربه مجبوره گفت مخانواده به و کرد بارم دراومد دهنش از چي هر

 .کنه
 درون از. نداشت تعريفي اصالً حالم. کرد حبس سينه در رو نفسم هاش،هق هق و پوشوند هاشدست با رو صورتش

 فرو قلبم در نيزه مثل اتفاقات، يادآوري و رفتمي رژه ذهنم در هاگذشته. بودم شدن منجمد حال در بيرون و
 ...فريبا مثل حال به تا شايد کرد،نمي رحم بهم خدا اگر. گذشت کمرم يتيره از سردي عرق. رفتمي

 !خدايا! خدايا! خدايا. گزيدم لب و بستم چشم درد با
 حمايتي هيچ سامان، يخانواده طرف از نه و خودم يخانواده طرف از نه. بودم شده آبروبي مخانواده جلوي -

 !ازدواجي چه اما کردم؛ ازدواج سامان با. شدمنمي
 .کردمي آب رو سنگي هر دل هاش،هق هق و کردمي گريه بهار ابر مثل

 حضور مخانواده از کسهيچ عقد، مراسم تو. شديم محرم همبه تجمالتي، کوچکترين بدون و ساده عقد يه با -
 رحمي،بي با سامان. نيومد محضر به پدرم هم، عقد ياجازه براي حتي و بودم بدبخت زن يه ديگه من. نداشت
 .برد رو آبروم
. گذاشت مشونه روي رو سرش و انداخت چنگ مشکيم کاپشن به مظلومانه فريبا. کردم غلش*ب و نياوردم طاقت

 به سال چندين که مظلومم، مادر حال به من و خودش هايبدبختي حال به فريبا. ريختيممي اشک هم پايپابه
 .نزد دم و کشيد زجر من، حماقت خاطر
 با و بود شده باخبر کاريم پنهان از دوباره مادر. بشم آب خجالت از خواستممي افتادم،مي پيش روز دو ياد به وقتي
 رو گيريتصميم بود؛ شده متحمل من خاطر به که هاييسختي تمام وجود با و گذشت خطام از بزرگوارانه حال، اين
 .گذاشت خودم يعهده به
 .کردمي مشکنجه مختلف هايروش با و زدمي کتکم روز هر -

 .کردمي متالشي رو دردمندم قلب و شدمي حس وضوح به شم*غو*آ در لرزشش
 و نداره دوستم گفتمي سامان. پيش راه نه داشتم پس راه نه. نداشت وجود بدنم تو سالم جاي يه دوماه، از بعد -

 سگ از گفتمي. کنم زندگي شخونه تو ذارهمي که کنهمي لطف بهم داره و ندارم رو لياقتش گفتمي. متنفره ازم
 .کمترم براش

 خاکستريش پالتوي روي از رو کتفش دو ميون دست کف با و پيچيد نحيفش هايشونه دور هامدست. زد هق باز
 .کردممي نوازش
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 به وافري يعالقه و داره رواني بيماري فهميدم و کردم پيدا رو پزشکيش هايپرونده نبود، خونه که روز يه اتفاقي -
 حتي و کردمي قفل روم رو خونه در سامان. افتادم کردن غلط به بار صدمين براي و بودم ترسيده. دادن آزار

 هايروش با و زدمي کتکم شهمه بود، که وقتي يا و نبود چندماه يا سامان. کنم فرار جهنم اون از تونستمنمي
 اون و کشيدممي درد من. زدمي قهقهه اون و کشيدممي جيغ من. بردمي لذت کشيدم زجر از و دادمي آزارم مختلف

 ...من. بردمي لذت
. بود کرده مزده وحشت وضعش و بودمش گرفته ش*غو*آ در کامل. گرفت اوج هاشهقهق و شد حبس نفسش

 آروم براي کاري چه دونستمنمي عجز از من و کردنمي نگاهمون حيرت با بودن، پارک درون که معدودي مردم
 :گفتم ملتمسانه و کردم نوازش سبزش شال روي از رو فريبا موهاي! بدم انجام فريبا کردن

 .نده ادامه خدا رو تو! عزيزم کافيه -
 :داد ادامه زاري با و نبود بدهکار التماسم به فريبا گوش ولي

 بايد و بخورم غذا ذاشتنمي حتي روزها بعضي. بود معنا تمام به رواني يه سامان. کشيدم زجر آزگار ماه چند -
 .نميرم گشنگي از تا کردم،مي التماسش قدراون

 ميشه جهت سه از شما»: کردمي تداعي رو جالليدکتر هايحرف م،آشفته ذهن و گفتمي بيمارش همسر از فريبا
 .«داره رواني اختالل و نيست ساديست يک بهنام، کهاين اول. آورديد شانس گفت

 .زدمي فرياد رو خدا شُکر وجودم، بند بند. لرزيدممي ترس از
 که رو من و شد خونه وارد کليد با سامان خواهر دادم؛مي جون گرسنگي و درد از داشتم تنهايي، تو که روز يه -

 به رو من خواستمي که سامان مقابل در و کرد مراقبت ازم. رسوند بيمارستان به و کرد پيدا رو بودم شده بيهوش
 کنه حمايتم ابد تا تونهنمي که گفت بهم. شد نجاتم فرشته به تبديل شوهرم خواهر. ايستاد برگردونه شدهخراب اون

 درمان سامان تا کرد راضي رو شخانواده باالخره و کرد حمايت ازم خواهرانه. وايسم خودم پاي روي خودم بايد و
 ...ولي بشه؛
 کرده پف رنگش،خوش چشمان. برداشت مشونه روي از رو سرش. رفت فرو ايکننده نگران سکوت در لحظه چند
 پايين و باال تونستممي و بود شده باز گردنش دور از شال طرف دو. بود شده پخش صورتش روي آرايش و بود

 .ببينم رو گلوش سيبک رفتن
 .اومد بيرون جااون از زور، و تهديد با و آورد دوام آسايشگاه تو ماه سه شهمه سامان -

 در رو هاشدست فريبا. نداشتم حرکت توانايي و بودم شده ميخ جام در. شد بلند صندلي روي از و کشيد آهي فريبا
 :گفت نااميدي از سرشار لحني با و برد فرو پالتوش جيب
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 هر مجبورم همين براي. کنننمي قبولم مخانواده بشم، جدا ازش اگه دونممي. کنم زندگي سامان با مجبورم من -
 ...کنه ترتحمل قابل برام رو زندگي تا بفهمم رو نکاتي بتونم بلکه تا بيام، روانشناسي يمشاوره به دفعه
 .زد پلک طوالني و فشردم همبه رو رنگشبي هايلب
 .بشه تباه من مثل تآينده نذار. نکن تکرار رو من اشتباه تو ولي -

 باد. نشدم فريبا رفتن متوجه حتي که بودم رفته فرو فکر در قدراون. بودم شده خشک صندلي روي مجسمه مثل
 .کردمي مبتال بيشتري يرعشه به رو مشده خشک جسم و اومدمي سردي

 با کردن صحبت از قبل.بود انداخته سايه ذهنم روي شبح مثل نااميدي و بود ريخته همبه بالکل ذهنيم تصورات
 بودم کرده تحقيق حدودي تا درمانش و بيماريش به راجع اينترنتي هايسايت در. داشتم اميد بهنام بهبودي به فريبا،

 ...حاال اما بود؛ شده روشن دلم در بيشتري اميد هايچراغ و
 از ناشي و نادرست تصميم يه با من نبود بعيد. بزنم حرف فريبا با تا داشت اصرار جالليدکتر چرا فهمممي حاال

 دوباره اگر اومد؟مي سرم باليي چه شد،نمي درمان بهنام اگر. بزنم رقم رو ايديگه فريباي آينده در خام، احساسات
 چي؟ شدممي شکنجه فريبا مثل اگر چي؟ گشتبرمي بيماريش

 عشقش به هم هنوز لعنتي، قلب اين ولي ست؛احمقانه. بست نقش خاطرم در بهنام يچهره و کشيدم تير قلبم
 خود حتي. داره دوستم هم بهنام دونستممي. بود نداده انجام رو فريبا شوهر رفتارهاي از يک هيچ بهنام. تپيدمي

 داره؟ خبر آينده از کسي چه ولي. داشت تاکيد موضوع اين روي هم جالليدکتر
 در چيزي هيچ که پاکش، و زيبا لبخند. شد حک ذهنم در مادر داشتنيدوست و معصوم يچهره بار اين و زدم پلک
 من بگيري، تصميمي هر»: پيچيد وار اکو هامگوش در نوازشگوش صداي و بستم چشم. نبود وصفش اليق و خور

 .«بگير تصميم عاقالنه کنم،مي خواهش ازت ولي ذارم؛مي احترام بهش
*** 

 معصومه
 درون که شدمي ايدقيقه چند. بود کرده حلقه زانوهاش دور رو هاشدست و زده چمباتمه تختش روي مهال

 مات نگاهش و کردمي سير ايديگه دنياي در مهال ولي کردم؛مي نگاهش داشتم و بودم ايستاده اتاقش چارچوب
 عميقي بغض که بود مشخص و شده آميخته رنگ سرخ هايرگه با ايش،قهوه هايچشم. بود اتاقش نارنجي ديوار

 .کرده حبس گلوش پس در رو
 از رو متکيه و کشيدم عميقي نفس. بودم کرده مادري براش که، سالي چند و بيست تمام مثل. بودم نگرانش

 :زدم صداش آروم و رفتم تختش سمت به. برداشتم چارچوب يديواره
 مهال؟ -
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 نشستم تخت تشک روي کنارش. شد قبل از تربراق چشمش و زد پلک. لغزيد هاشچشم هايتيله صدام، شنيدن با
 :گفتم و زدم رنگشبي صورت به لبخندي. انداختم ششونه دور رو دستم و
 عزيزم؟ خوبي -
 !نه -
 .شد بيشتر نگرانيم و خوردم جا
 شده؟ چيزي -

 :گفت دارخش صدايي با و فشرد همبه رو فکش
 مامان؟ -

 :گفتم قلبم اعماق از. بود درمانده و مظلوم نهايتبي صداش. لرزيد قلبم
 جانم؟ -

 .شد پيش از بيش هاشچشم سرخي عوض، در و نريخت اشک تصورم خالف بر ولي زد؛ پلک مهال
 کني؟ حاللم ميشه -

 .دوختم چشم مهال دهان به حيرت با و کشيد سوت هامگوش
 چي؟ -

 :گرفت خودش به بيشتري التماس صداش. فشرد هم روي رو هاشپلک و بست رو هاشچشم مهال
 مامان؟ بخشيمي رو من -

 :گفتم اضطراب با و گذاشتم پيشونيش روي رو دستم
 .تو داغي قدرچه -

 پاشويه براي و برم تا شدم، خيزنيم زدهوحشت. سوزوند رو دستم کف هاشگونه و کرد حرکت صورتش روي دستم
 :ناليد حالبي و انداخت چنگ بنفشم پُليوِر به جونبي مهال. بيارم تشت و آب کردنش

 !نرو خدا رو تو! نرو -
 :گفتم و کردم نوازش رو پريشونش و کرده عرق موهاي

 .االن گردمبرمي -
 :گفت و داد تکون سر لجباز هايبچه مثل مهال

 .بزنيم حرف هم با...خواممي! نرو نه -
. زدمي برق سقف از آويزون المپ نور زير صورتش، يکرده عرق پوست و بود انداخته گل سرخي از هاشگونه
 آشپزخونه سمت به و شدم خارج خواب، اتاق از عجله با و زدم کنار پُليوِرَم روي از رو دستش باطنيم، ميل رغمعلي
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 و پالستيکي تشت به چشمم. کردممي باز رو شکالتي هايکابينت در يکي يکي حواس،بي و دستپاچه. دويدم
 آب. دادم قرارش ظرفشويي شيرآب زير و کشيدمش بيرون جا از فوراً. افتاد ظرفشويي زير کابينت داخل رنگصورتي

 در تشت که حال همون در. بودم دادن جون حال در اضطراب از من و کردمي پيدا جريان تشت درون فشار، با وِلَرم
 زمين روي از رو مبل جلوي کوچيک هايميز از يکي و کردم گردعقب پذيرايي سالن سمت به بود، شدن پر حال
 رو سرش و بود شده مچاله خودش در تخت سر سابق، وضع همون در مهال. بردم مهال اتاق داخل به و کردم بلند
 تخت سر به رو خودم گام چند با. گذاشتم تخت پايين رو ميز. بود داده تکيه تخت هايميله پشت نارنجي ديوار به

 پشت رو چپم دست. زد صدا رو اسمي وارزمزمه لب زير و کرد ايناله مهال. زدم صدا رو مهال آروم و رسوندم
 آرومي به و کردم باز رو زانوهاش دور شده گره هايدست م،ديگه دست با و دادم قرار هاششونه دور و گردنش
 مدد به و بود شده اختياربي عروسک يه مثل مهال، هوشيار نيمه جسم. کردم هدايت تشک پايين سمت به رو بدنش
 از بعد و دادم قرار سرش زير رو سفيدرنگ بالشت. دراومد درازکش حالت به تشک روي قدرتم،بي هايدست

 .دويدم آشپزخونه سمت به دوم بار براي مهال، وضعيت به کلي نگاهي انداختن
. شدمي پخش آشپزخانه کف کرمي هايموزائيک روي پرصدا و شدمي سرازير اياستوانه تشک کنار و گوشه از آب

 و بود متالطم تشت درون آب. بستم رو آب شير و برداشتم خيز ظرفشويي سينک سمت به سريع و برهنه پاهاي با
. کرد بلندش ظرفشويي سينک روي از و گرفتم دست در رو رنگصورتي تشت طرف دو. داشت خيز و افت دريا مثل
 از رو هامچشم. کشيد تير فقراتم ستون کردم، احساس لحظه يه براي و کرد وارد بهم زيادي فشار آب، تشت وزن
 اتاق به رو خودم بود، که مصيبتي هر به. برداشتم گام آشپزخونه خروجي راه سمت به سختي به و فشردم همبه درد

 در رو مهال داغ پاهاي. بردم جلو رو هامدست. دادم قرار تخت پايين ميز روي رو سنگين تشت و رسوندم مهال
 ولي بود؛ وِلَرم تشت آب کهاين با. دادم قرار تشت درون و کردم رد تخت انتهايي هايميله روي از و گرفتم دست
 همبه هاماخم کرد، نجوا لب زير که اسمي شنيدن با. داد سر بلندتري يناله و افتاد مهال تن به محسوسي يرعشه

 سال، چند اين که هاييسختي تمام با بود مساوي پريش،روان يپسره اون اسم شنيدن. شد بيشتر نگرانيم و پيوست
 .بود شده تحميل مهال به

 در شکل، کاسه رو دستم. زدم تا باال طرف به زانو تا رو رنگش خاکستري شلوار هايپاچه و کشيدم ايکالفه نفس
 مهال حال اين با بود، نرمال اتاق دماي. ريختممي آب مهال، پاهاي ساق روي آرومي به و بردم فرو تشت زالل آب
 .کردمي نجوا رو پسره اون اسم درپيپي و لرزيدمي

 کنار عسلي ميز روي رو دستم درون چيني يکاسه. کردم آمد و رفت آشپزخونه به سوم بار براي و شدم بلند جام از
 زانو تخت کنار زمين روشن هايپارکت روي. بود شناور ايستا آب، کاسه درون سبزرنگ تميز دستمال. گذاستم تخت
 هامدندون با که قرص آلومينيومي ورق. گذاشتم زمين روي کنارم داشت، قرار مديگه دست در که رو آب ليوان. زدم
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 آلومينوميش و زرد پوشش از رو سفيدرنگ و شکل ايدايره قرصي الفورفي و گرفتم دست به رو، بودم داشته نگه
 :گفتم دارخش صدايي با و بردم مهال گردن زير رو دستم. کردم خارج

 !مهال -
 و بود فروغبي هاشچشم ايقهوه هايتيله. کرد باز رو چشمش سختي به بعد ايلحظه و لرزيد مهال هايپلک

 رو سرش. کردم وارد فشار گردنش زير به دستم با. رسيدمي مترميلي دو به زور به پايينش و باال پلک بين يفاصله
 :گفتم حين همون در و کردم هدايت باال سمت به
 .بخوري قرص بايد -
 کريستال ليوان فوراً. دادم قرار رنگشبي هايلب بين و بردم دهانش طرف به رو سفيدرنگ قرص مديگه دست با
 رو قرص و نوشيد ليوان درون آب از سختي به مهال. بردم خشکش هايلب سمت به و برداشتم زمين روي از رو

 کمي روي،پس اين خاطر به. کشيد عقب رو سرش مهال و رسيد اول حالت سوم يک به ليوان محتويات. داد قورت
 چپم سمت در عسلي ميز روي دار،گل چيني يکاسه کنار رو ليوان. کرد خيس رو رنگشياسي بافتني جلوي آب از

 و دارموج موهاي و بردم پيش رو دستم. کردمي نگاه مضطربم صورت به باز،نيمه هاييچشم با مهال. دادم قرار
 هايلب. شد دوچندان هاش،چشم سرخي يدرجه و زد پلک مهال. کردم نوازش سفيد بالش روي رو خرماييش

 :گفت جونيبي با و داد فاصله هم از رو رنگشبي
 مامان؟ -

 :گفتم و زدم شگرفته گر صورت به محوي لبخند
 جانم؟ -

 :گفت سختي به و داد فرو رو دهانش آب
 کنم؟ خواهش يه ازت تونممي -

 :گفتم قاطعيت با و دادم حرکت پريشونش موهاي بين رو هامانگشت
 .تونيمي که معلومه -

 رو آب يکاسه درون سبزرنگ يپارچه. جوشيد هاشچشم يگوشه از اشک قطره دو بار، اين و زد پلک دوباره مهال
 بودم دلنگرانش. ريخت اشک صدابي و بست رو چشمش مهال. کشيدم مهال سرخ پيشوني روي آرومي به و چلوندم

 باشه، کرده ايجاد مشکل براش پسره، اون دوباره کهاين فکر. بفهمم رو حالش اين دليل زودتر چه هر خواستممي و
 دلم. کنه رها رو ممنوعه عشق اين کنم مجبورش و بکشم داد خواستمي دلم. آوردمي جوش به رو خونم

 يشکننده و ايشيشه احساسات فکر به الاقل نيست، من دردمند قلب فکر به اگه کنم، التماسش خواستمي
 .دادننمي بهم رو اياجازه چنين يک هيچ منطقم و قلب که حيف، صد و حيف ولي باشه؛ خودش



 

 

457 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 .کردم نگاه صورتش به و دادم تکون راست و چپ به قراربي رو سرم مهال، صداي شنيدن با
 !ديگه؟ شهر يه به بريم من خاطر به...من خاطر به ديگه بار يه...کنم خواهش ميشه -

 و غم با و گرفت شدت هاشاشک. کردم نگاه مهال زار و بيمار يچهره به ناباوري با و بست يخ هامرگ در خون
 :داد ادامه فراوان اندوه

 نبينم؟ رو بهنام...اتفاقي حتي...وقتهيچ...هيچ ديگه...که جايي يه بريم ميشه -
 گفت؟مي چي داشت مهال شد؛نمي باورم. ايستاد حرکتبي پيشونيش روي بود، دستم تو که سبزي يپارچه
 :زد کنار رو هاشگونه روي هاياشک خشونت با و آورد باال رو لرزونش دست

 .کرد قرباني...رو زندگيش يهمه...پوشالي عشق يه...يه خاطربه که احمق خودخواه يه! احمقم يه من -
 عشقي اسير من، احساسي دختر. اومد درد به مهال معصوميت براي قلبم پيش، از بيش و فشردم همبه رو هاملب

 .داشت اعتقاد بودنش سرانجامبي به هم خودش که بود شده
. کرد رها شم*غو*آ درون رو خودش و شد خيزنيم جونبي جاش، از هم مهال. شدم خم سمتش به و نياوردم طاقت
 هاش،التماس صداي. لرزيدمي سره يه شم*غو*آ در ش،گرفته آتيش جسم و کردمي مرطوب رو پليورم هاشاشک

 :کشيد جنون به رو وجودم
 .بريم شهر اين از...خدا رو تو...خدا رو تو! مامان -

 هايبافت به. نيست آسون براش اصالً ها،حرف اين گفتن که بود مشخص. برگرفتم در بيشتر رو لرزونش هايشونه
 :گفت دشواري نهايت در و انداخت چنگ پليورم ريز
 ...ببخش رو من تو فقط...فقط...بريم شهر اين از فقط. کنم فراموشش ميدم قول...ميدم قول -

*** 
 حسام
 قرار روم پيش استيل سيني. رسيدمي گوش به معصومه هايگام صداي. بود سالن کف روشن هايپارکت به نگاهم
 :رسيد گوش به معصومه آواي بعد، کمي و گرفت

 .بفرماييد -
 رنگ يشمي قاب در معصومه صورت. دادم سوق باال سمت به چاي سيني روي از رو نگاهم و آوردم باال رو سرم

 رو سيني داخل کريستال استکان دو از يکي لب، زير تشکري با و زدم لبخندي. کرد پر رو هامچشم روسري،
. نشست مبلمان بين شکل مستطيلي ميز طرفاون نفره،تک مبل روي و داد تکون سر متانت با معصومه. برداشتم

 بلند آستين و بافت بلوز با مشکي بلند دامن. برانگيخت رو تحسينم هميشه مثل باوقارش و آراسته ظاهر
 .رنگايسرمه



 

 

458 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 :پرسيد و داد تکيه مبل پشتي به معصومه. نوشيدم دارچين چاي از ايجرعه و بردم دهانم طرف به رو چاي استکان
 باهاتون؟ نيومد پارسا چرا -

 .گذاشتم زانوم روي و کردم چفت هم در رو هامدست هايانگشت. گذاشتم ميز روي رو استکان
 .زنهمي سر بهت حتماً گفت. بياد و بره دانشگاهش، انتقالي کاراي براي چندباري قراره -

 :پرسيد ابهام با و پريد باال زيباش و کماني ابروي دو از يکي
 ميريد؟ جايي -

 !من برعکس درست داشت؛ جمع حالت برد،مي کاربه که افعالي يشناسه و گفتارش. گرفت وسعت لبم روي لبخند
 .کنيم مکان نقل تهران به خوايممي -

 .شد بيشتر هاشچشم حيرت
 تهران؟ اونم مکان؟ نقل چرا -
 :گفتم و کردم تر رو پايينم لب زبونم با
 .کنم دور محيط اين از رو پارسا مدت يه خواممي چون -

 :گفت ترديد با معصومه
 ناصر؟ خاطربه -

 :گفتم احساسبي و سرد لحني با و زدم پوزخندي
 !مرده که دوماهه ناصر -

 به. خنديدم ذهن در جهالتم دوران روياهاي به. لرزوند رو دلم هاش،لب صورتي و موند باز تعجب از معصومه دهان
 التماس مادرم به قدرچه. کرد حروم هامچشم به رو خواب که شدم، ايساله شونزده دختر يشيفته که روزهايي

 روزي که بافتممي رويا قدرچه! بره خواستگاري به برام بودنم، پاس و آس تمام با سالگي، هجده سن در که کردم
 .وسم*بب رو کوچيکش هايب*ل و بگيرم وش*آغ در رو معصومه و برسه

 .کردم نگاه شزده بهت صورت به و برداشتم دست گذشته يادآوري از معصومه، صداي با
 مرده؟ پارسا واقعي پدر يعني...يعني -
 :گفتم عصبانيت با و برگرفت در رو وجودم سرتاسر خشم دفعه يه حرفش، شنيدن با
 !ناصر نه منه، پسر پارسا -

 گرفته نشونه طرفش به ناخودآگاه که انداخت، ماشاره انگشت به نگاهي حيرت با و خورد جا واکنشم از معصومه
 .بودم

 :گفت ماليمت با و برد باال کمي تسليم ينشونه به رو هاشدست
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 .نبود حواسم ببخشيد،! خب خيلي -
 با و کشيدم دست جوگندميم موهاي داخل کالفه. کرد فروکش عصبانيتم گرفتم، اوج که شدتي همون به

 :گفتم شرمساري
 .دادم دست از رو کنترلم يکم. خواممي عذر -

 .نگفت چيزي و زد ايدوستانه لبخند معصومه
 :گفتم و کشيدم عميقي نفس بحث، کردن عوض براي

 کجاست؟ دخترت -
 :گفت کرد،مي مرتب روسري زير رو ايشقهوه موهاي که حالي در معصومه

 عوض هوايي يه ميره گفت شده، بهتر مقدار يه االن بود؛ مريض خونه تو روزي دو. بزنه قدم يکم بيرون رفته -
 .کنه

 :گفتم عادي حالتي با و گذاشتم مبل چوبي يدسته روي رو دستم
 .بشه بهتر حالش شاءاهللان طور؛اين که -

 .کرد تشکر سر دادن تکون با معصومه
 که صبح کنم؟ شروع طورچه و کجا از دونستمنمي. گرفتم ضرب نفرهسه مبل راست يدسته روي هامانگشت با

 به نسبت کينه از غير به چيزي حاال، دونستممي چون نرفتم؛ همراهش بره، مادرش قبر سر خوادمي گفت بهم پارسا
 رو بود کرده لونه دلم کنج در هامدت که حرفي تا اومدم؛ معصومه يخونه به سرزده جاش به. ندارم قلبم در ليال،
 ليال، قبر سر به رفتن که ديدممي بودم، رسيده عمل مرحله به که االن اما بدم؛ نجات رو مزجرکشيده روح و بزنم
 !بود تريسهل کار

 براي اقدام محض به خواستمي کسي انگار و بود رفته باال قلبم ضربان. زدم پلک طوالني و کشيدم عميقي نفس
 خيره معصومه هايچشم به مستقيم و کردم باز رو هامچشم. زدم دريا به دل باالخره. بگيره رو جونم زدنم، حرف
 :گفتم و دادم قورت سختي به رو دهانم آب. شدم

 ...براي امروز من...من راستش -
 .بزنم حرف راحت هاشچشم به کردن نگاه با تونستمنمي. کردم پخش سالن هواي در رو مکالفه بازدم
 :کردم تکميل رو حرفم نور سرعت به و بستم چشم

 .بگيرم حالليت ازت اومدم -
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 يزدهحيرت صورت. کردم باز رو هامچشم ترديد با. نرسيد گوش به معصومه جانب از صدايي و گذشت ثانيه چند
 بين و بود شده عادي حالت از تردرشت زيباش چشمان. گرفت قرار ديدم يدايره در که بود چيزي اولين معصومه،

 .بود افتاده فاصله صورتيش، هايلب
 .شد مشت مبل دسته دور دستم و کردم پيدا بيشتري جسارت

 شدن،نمي آشنا هم با مهناز و پارسا اگه شايد...شايد. ديره گرفتن حالليت براي و گذشته سال26 ديره؛ دونممي -
 ...ولي افتادم؛نمي روزي چنين فکر به وقتهيچ من

 ! کردن اعتراف بود سخت قدرچه. کشيدم ايکالفه نفس
 .دارخش صدام و بود شده خشک گلوم

 .بگذري گناهم از و...کني بزرگواري حقم در خواممي ازت ولي. زياديه تقاضاي دونممي -
. شدنمي تردرشت حد اين از معصومه، ناباور چشمان. بود شده تواَم خاصي حسرت و درد با حرفم، پاياني قسمت

 لب رو نامم ناخواسته شايد و وندپيش و وندپس گونههيچ بدون سال،26 از بعد و شد نزديک هم به لرزونش هايلب
 .زد

 و خنده با بودن، عقد دوماه از بعد که ها،موقع اون مثل درست. بود زدنش صدا تاببي دلم قدرچه. زدم تلخي لبخند
 باحيا و روکم قدراون من، خجالتي يمعصومه. بزنه صدا «آقا» پيشوند بدون رو اسمم بودم، کرده راضيش شوخي

 سختي به هاشلب ميون از شده خارج نجواي و خوردمي تکون هاشلب فقط بزنه، صدام خواستمي وقتي که، بود
 .انداختم چنگ شلوارطوسيم زانوي به راستم دست با و زدم پلک. شدمي شنيده

 مشکيت چادر با که ديدمتمي صبح روز هر. کردممي پادويي آقام يحجره دم. شدم عاشقت که بود سالم هيجده -
 گوش صداشون که دخترهايي از خيلي برعکس. ساکت و زيرسربه. شديمي مدرسه وارد دبيرستاني، دختراي بين
 .کردمي کر رو عالم

 .داد تکون سر غمگين و کرد نگاهم خاصي حالت با معصومه
 که القبا، يه من و بودن نکرده ازدواج بزرگم خواهراي از تا دو. کنم پرواز خواستممي شادي از کرديم، عقد وقتي -

 بدجور خرم و بودم آقام پسر تک! بودم گرفته زن بود؛ شده سبز تازه لبم پشت و زدمي بندري جيبم تو شپش
 .کنممي کمکت خودم باشي، که مرد گفت و وايساد پشتم آقام. رفتمي
 .زدم کجي لبخند هاگذشته ياد به
 روي انسان ترينپاک کردممي فکر که زني از رفيقمه؛ بهترين کردممي فکر که کسي از. خوردم رکب بدجور من -

 رو ظلمي تاوان دارم نفهميدم و بودم کرده فرو برف تو رو سرم کبک مثل سال همه اين که لعنتيم، خود از و زمينه
 .شدم مرتکب تو حق در که ميدم پس
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 .شد ترناتوان هامنفس و کشيد تير قلبم
 ...رو من و کن بزرگواري تو ولي...ولي دونم؛مي معصومه؛ کردم بدي حقت در من -

. نداشتم رو معصومه يچهره به کردن نگاه روي ديگه که چرا انداختم؛ پايين رو سرم. بدم ادامه رو حرفم نتونستم
 چند و بيست آوردن ياد به. ناتوانن کشيدن نفس از هامريه کردممي حس. کشيدمي نعره درد شدت از هامشقيقه

 زمان، اين در معصومه صداي شنيدن. باخته رو زندگيش تمام که مني براي نه نبود؛ ايساده کار ثمر،بي زندگي سال
 به چون شايد. حاصلهبي و جابي اومدنم جااين کردممي حس و بود نااميد دلم. خواستممي که بود چيزي آخرين

 مسينه در نفس معصومه، صداي شنيدن با و گذشت ثانيه چند. نگذره من مثل آدمي ـناه گـ از دادممي حق معصومه
 .شد حبس

 چماق مثل رو قلبم در شده انباشته هايحرف يهمه کردي؛مي بخشش طلب ازم پيش نيم و سال يک اگه شايد -
 ...االن ولي بخشيدمت؛نمي هرگز و کوبيدممي سرت روي

 .آوردم باال رو سرم آرومي به و کرد اميدوارم «ولي» لفظ شنيدن
 :گفت و زد منتظرم نگاه به پردردي لبخند معصومه

 حد تا که بهتره کينه، از خالي و بهتر زندگي يه براي فهميدم داد، رخ مدت اين طي که اتفاقاتي با االن، ولي -
 .بخشيد امکان
 :پرسيدم منقطع و ترديد با و شد نور پر هامچشم

 ...تو يعني... يعني -
 :گفت صداقت با تواًم قاطعيت با و زد پلک معصومه

 !بخشيدمت -
 .خنديدم پرصدا غيرارادي، و شادي با و شد رها مسينه در شده حبس نفس اختياربي

 که ثقيلي يوزنه زير از قلبم کردممي حس. بشم مطمئن وضعيتم بودن واقعي از داشتم سعي و زدممي پلک مدام
 از تبعيت به هم معصومه! بکشم نفس و باشم زنده ديگه، سال صد تا تونممي و شده آزاد کرد،مي سنگيني روش
 .انداخت رعشه به رو مجنبهبي قلب عجيب ش،خنده صداي و خنديد من،
 در هاشخنده صداي. بود زندگي و شور از سرشار که بودم، خنداني هايلب محو فقط من و بود ايستاده زمان انگار

 خواهر هايخنده طرازهم صداش و بود آشنا که هاييخنده. کشيدمي تير قلبم زمانهم و انداختمي طنين گوشم
 که خواهري. بود کرده محبت حقم در بيشتر همه از و بود تربزرگ ازم سال ده که خواهري. بود فاطمه بزرگم

 حبس رو خودم اتاق توي و بود سالم ده. برمنمي ياد از هرگز رو کرد ازدواج که روزي. بود نعمت هميشه بودنش



 

 

462 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 به من، مهربون يفاطمه. کردم گريه تونستممي تا روزاون من ولي کنه؛نمي گريه مرد گفتمي آقام. بودم کرده
 !بجوم رو جدايي اين باني و باعث يخرخره خواستممي بچگي، اوج در عصبانيت، از من و رفتمي ايديگه شهر

 مديگه خواهر پنج نه و اون نه بودم؛ نديده رو فاطمه که بود سال26. شد پاک لبم روي از لبخند فاطمه، يادآوري با
 حالن؟ چه در دونستمنمي حتي. اومد درد به پدرم و مادر يادآوري با قلبم. رو

 ...نباشن زنده هنوز اگر. آورد هجوم ذهنم به منفي افکار و گزيدم لب
 کالفه و لرزيدم جام در نامحسوس. شد خالي سرم روي که داشت رو سردي آب حکم معصومه، بلندنيمه صداي

 :پيچيد هامگوش در معصومه، نگران صداي. دادم تکون راست و چپ به رو سرم
 خوبي؟ -
 :گفتم گيج و کردم خشک رو پيشونيم روي نشسته عرق مشکيم، پيراهن آستين با
 .خوبم -

 !بودم درآورده بال خاطر، رضايت و خرسندي شدت از پيش، دقيقه چند انگار نه انگار و بود شده منقلب بالکل حالم
 .شدم بلند جام از سختي به و دادم فشار مبل چوبي يدسته روي رو دستم

 .شدم مزاحمت خبربي اگه ببخش. برم ديگه من -
 :گفت تعجب با و شد بلند جا از من با زمانهم معصومه

 .مراحميد کنم؛مي خواهش -
 صداي شنيدن با. رفتم در سمت به و گرفتم فاصله مبلمان فضاي از بدوزم، صورتش به رو نگاهم کهاين بدون

 .ايستاد حرکت از پاهام معصومه،
 .کنم درخواست يه ازت هست، امکانش اگر خواممي -

 و حيف ولي. بشم تنها مخانواده با شيرينم خاطرات با و برم زودتر چه هر خواستمي دلم. ايستادم جام سر ساکت
 .بشم رد تفاوتبي کنارش از تونستمنمي و بودم مديون معصومه به که حيف صد

 کنارم. رسيدمي گوش به هاپارکت روي رنگشمشکي هايصندل تقتق صداي. داد سرعت هاشگام به معصومه
 :گفت بود زده گره هم در رو هاشدست که حالي در دودلي با و ايستاد

 پيدا برام رهن براي متري هفتاد -شصت يخونه يه مناسب، جاي يه...شما ميشه. شناسمنمي رو کسي تهران من -
 کنيد؟
 :گفتم و انداختم ناراحتش صورت به نگاهي زدهبهت. چرخيد طرفش به الفورفي سرم و گرفت رو وجودم تمام حيرت

 بياي؟ تهران به خوايمي يعني -
 :گفت و داد تکون سر ميل بي
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 .درسته -
 :پرسيدم ناخودآگاه

 چرا؟ آخه -
 :گفت اکراه با و کشيد منقطعي نفس

 کنيد؟ لطفي چنين حقم در تونيدمي. مفصله شقصه -
 رغبتي که بود مشخص کالمش آخر قسمت ولوم از. بگه رو تصميم اين دليل خواستنمي. شتافتن هم به ابروهام

 .نداره سوالم به دادن جواب براي
 :گفتم و دادم تکون سر تاييد معناي به وقت فوتبي
 خواي؟مي موقعي چه براي. حتما -

 :گفت مکث کمي از بعد و انداخت باال ايشونه
 .کنم جور و جمع رو وسايلم بايد -

 :داد ادامه و چرخوند طرفين به رو دستش
 .برگردم روز يه شايد بدم؛ شاجاره خواممي. بفروشم رو جااين خوامنمي -

 :گفت طوالني زدنيپلک از بعد و زد دندون رو باالش لب
 .تهران زندگي براي بيام خواممي باشه، جور اوضاع اگه ديگه ماه چهار -سه -

 :گفت ادامه در خودش بپرسم، چيزي کهاين از قبل
 .سال سه حداقل براي -

 :گفتم قطعيت با و دادم تکون سر دوباره
 ديگه؟ مياي دخترت با فقط. گردممي برات خونه يه دنبال حتماً شدم، که مستقر. نيست مشکلي باشه -

 هاييخونه وضعيت از و بگيرم تماس باهاش تهران، رفتم وقتي شد قرار. کرد تاييد رو حرفم سر، حرکت با معصومه
 شدم خارج شخونه از و کرديم خداحافظي کوتاه هم با. بگم براش مناسبه که

 *** 
 طوره؟چه -
 :گفتم زدههيجان و کردم نگاه رومروبه متريدوازده سالن به لذت با
 !عاليه -

 دوراني رو دستش. دوخت چشم شکل مستطيلي سالن به من مثل سينه، به دست و انداخت غبغبش به باد مرتضي
 :گفت و چرخوند سالن اطراف به
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 سفارش پونصدتا بتونيم اول ماه فقط. کارگاه تو بذاريم و بخريم پِرِس دوتا و تراش ماشين چهارتا کن فکر -
 !روغنه تو نونمون بگيريم،
 پيشنهاد حاال. بودم دور کردمي تصور مرتضي که تجهيزاتي و فضا اين از بود، وقت خيلي. لرزيد درونم چيزي

 .بود کنندهوسوسه برام عجيب مرتضي،
 کاوياني؟ رضا يادته؟ رو رضا -

 .کردم تاييد و دادم تکون سر فوري
 :گفت انرژي با و درخشيد مرتضي آبي هايچشم

 .بشه شريک حاضره گفت اونم -
 :گفت و کوبيد راستم يشونه روي محکم رو دستش

 .ميندازيم راه رو جااين و نفر چهار ميشيم بياي، که هم تو -
 .کردم نگاه سالن کثيف و سيماني ديوارهاي به متفکرانه

 کني؟ استخدام خوايمي طورچه کارگر چي؟ کسب جواز کني؟ کارچه خوايمي رو معدن و صنعت مجوز -
 .کرد هدايتم سالن گوشه يزدهزنگ و سبزرنگ ميز طرف به و گذاشت کمرم پشت رو دستش مرتضي

 .ميدن جواز ترراحت گفتن توليديه، کار چون دنبالشم؛ ماهيه شش خودم که مجوز -
 :گفتم و دادم حرکت خودش و خودم طرف به برگشتي، و رفت صورت به رو دستم تمسخر با و زدم پوزخندي

 بزنيم؟ قطعه و وايسيم ماشين پشت خوايممي تو و من حتماً -
 :دادم ادامه شوخ لحني با و کردم اشاره بود، مشهود کامالً اي،قهوه بافتني پوشش زير از که چاقش شکم به

 !ساختيم سال چند اين که(هوا کيسه :air bag)اِيربَگي با مخصوصا -
 :گفت و داد تکيه صندلي رنگمشکي و پالستيکي پشتي به و خنديد خياليبي با مرتضي

 چِمونه؟ مگه -
 :گفتم زدهوق چشماني با و کردم نگاه خونسردش يچهره به زدهحيرت

 بايد و زنيممي ناقص يسکته وايسيم، دستگاه پشت روز دو! مرتضي مالجت تو خورده چي يه انگار جدي، جدي -
 .بخوابيم قبرستون سينه بريم

 :گفت و انداخت باال خباثت با رو پشتشکم و مشکي ابروهاي مرتضي
 چه؟ من به پيرمردي، تو -

 :گفت و شد پخش فضا در شقهقهه صداي پيوست، همبه که ابروهام
 .کننمي کار کارخونه تو دارن هم سال شصت تا وگرنه کردي، بازنشست رو خودت زود تو. ميگم راست کن باور -
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 درمونش، دوا و ليال بيماري براي من. گفتمي درست مرتضي. کشيدم نامحسوسي آه و دادم تکون سر اندوه با
 نذاشته بانک تو پول سال چند اين اگه. کردم بازخريد رو خودم عمالً و بشم بازنشست موعد از پيش شدم مجبور

 .بودم افتاده فالکت به گشنگي و فقر از االن تا نبودم، بيمه و بودم
 .برداشتم دست گذشته مرور از و خوردم تکوني چشمم، جلوي مرتضي دست حرکت با
 .زنممي صدات دارم ساعته دو تو؟ کجايي -

 .گفتيمي داشتي جا،هيچ: گفتم صندلي پشت به تکيه با و زدم ايمسخره لبخند
 نگاهم طنزآميزي بدبيني با کارخونه، تو همکاريمون دوران عادت به و کرد ريز رو رنگشخوش هايچشم مرتضي

 :گفت و کشيد پرپشتش و خاکستري هايسبيل به دست ديد، که رو تفاوتيمبي. کرد
 .تاسه هم جمال و دوتا رضا دوتا، من داري، يکي تو. داريم پسر چهارنفرمون، هر -

 :گفت و نوشيد نفس يه رو شده سرد چاي
 با تونيممي کارگاه، گرفتن جون تا حداقل.نيست کارگر استخدام به نياز ديگه جا،اين کنيم بند رو همينا دست -

 .بچرخونيم رو کارگاه هابچه همين
 :گفتم متفکرانه حالتي با و کرد قفل مسينه روي رو هامدست

 بيان ميشن حاضر. دارن ليسانس فوق و ليسانس و انخونده درس رضا، و جمال هايبچه گفتي خودت ولي -
 بزنن؟ قطعه و دستگاه پاي وايسَن

 :گفت و داد سُر ميز روي رو ايشيشه ليوان و زد تمسخرآميزي نيشخند مرتضي
 براشون؟ ريخته کار االن کردي فکر. باشه خداشونم از -
 :گفتم تامل با و کردم نوازش رو صورتم روي روئيده ريش هامانگشت با
 .نيست هم فکري بد -

 در فراموشي چند هر. افتادمي ليال و ناصر ياد کمتر شدنش، مشغول با هم و شدمي بند پارسا دست هم طورياين
 .بود محال امري مورد، يه اين

 :کرد اشاره ليوان درون پررنگ چايي به دست با و شد ترگشاده مرتضي يچهره
 .رو چاييت بخور -

*** 
 :گفت زدهحرص و دويد دنبالش پارسا. بود کرده پر رو هشتادمتري يخونه کل يسنا، جيغ صداي

 !من به بده رو کوفتي عکس اون! يسنا -
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. ساختمانيم همکف يطبقه در که کردم،مي شکر رو خدا فقط من و بود درآورده لرزه به رو زمين هاش،گام صداي
! نگم چيزي و بشنوم باال يطبقه از رو، يسنا هايدويدن گامب و گامب صداي روز هر بودم، محکوم که چند هر

 چمباتمه ايگوشه صدا،بي و شده ساکت و گيرگوشه حد از بيش روزها، اين يلدا دونممي چون يسنا؛ دويدن ميگم
 .ميشه خيره موبايلش نمايشگر يصفحه روي ناصر عکس به و زنهمي

 بلند نُچِ و انداخت باال آميزشيطنت رو ابروهاش. ايستاد رنگ شکالتي نفرهسه مبل پشت و خنديد خباثت با يسنا
 .گفت بااليي
 :چرخوند هوا در رو شاشاره انگشت تهديد با و برداشت خيز طرفش به پارسا

 !تو نه من، نه ديگه ندي؛ پس رو عکس اون اگه خودم، جان به! يسنا -
 عملي رو تهديدش پارسا کرد،مي فکر شايد. دويد يسنا هايچشم ايقهوه هايتيله در ترس انتظارم، رغمعلي
 فضاي از احتياط با و کرد حفظ رو، بود شده ترکمرنگ که لبش روي لبخند. نبود مطلوب يسنا براي اين و کنهمي

 آروم يسنا. کردمي نگاهش سينه به دست پيروزي، از سرشار لبخندي با و بود ايستاده پارسا. رفت کنار مبل پشت
 يسنا دست از رو مستطيلي و مذکور عکس پارسا. کرد ريز رو اغواگرش چشمان زمانهم و شد نزديک پارسا به آروم
 کرد بلندي قد کمي.کرد نگاه پارسا دست در عکس به خونسرد حالتي با يسنا. شد ترپررنگ لبش روي لبخند و قاپيد

 :گفت معنادار و زد پارسا يگونه روي کوتاهي ــــوسه بـ و
 !داداشي نخور حرص -

 واکنشي کهاين از قبل ولي شد؛ سرخ پارسا صورت. کرد زمزمه چيزي و برد پارسا گوش کنار رو دهانش سپس
 حرص از ايآميخته پارسا، صورت. رفت منزل خروجي ايقهوه در طرف به و دويد تيزپا، غزالي مثل يسنا بده، نشون

 ايساله هفده -شونزده دختر دويدن به ريلکس و نرفت سرش پشت يسنا، هدف خالف بر. داشت هم با رو خنده و
 هاشلب به رو لبخند تونست و شد اُخت پارسا با خيلي بوديم، شده مستقر تهران تو که ماهي پنج در که کرد، نگاه

 .برگردونه
 يسنا، يخيره نگاه به تفاوتبي پارسا. چرخيد پا روي و ايستاد خانه خروجي در جلوي بود، شده کنف گويا که يسنا

 مبل روي. اومد شکالتي مبلمان طرف به و گذاشت رنگشطوسي ورزشي شلوار جيب داخل رو دستش درون عکس
 :پرسيد جدي لحني با و انداخت مشونه دور دست و نشست کنارم دونفره،

 !بابا؟ خونيدمي چي -
 با و زدم ورق رو دستم توي قطور کتاب! خوند؟ چيزي شدمي مگر صدا، و سر اين با. کردم مهار رو مخنده
 :گفتم ممکن حالت ترينعادي

 !ديوانه برادر و خواهر کتاب -
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 :کرد زمزمه خفه صدايي با و نَبينه رو لبش روي روئيده لبخند يسنا تا گرفت، دهانش جلوي رو دستش پارسا
 کيه؟ شنويسنده -

 :گفتم منظوردار و دادم هل ترعقب به رو چشمم روي طبي عينک
 !صامتي پارسا -

 پارسا بود، کرده فکر گويا. بودم يسنا مراقب زيرچشمي. خنديد بلند و کنه کنترل رو خودش نتونست بار اين پارسا
 .بست سرش پشت رو شده باز درِ خشم، با و شد خارج خونه از عصبانيت با که چرا. کنهمي شمسخره داره

 مبل جلوي ميز روي رو دستم تو کتاب. زديم زيرخنده دومون هر ثانيه، چند عرض در و شد برقرار سکوت ايلحظه
 :گفتم پارسا به خطاب و گذاشتم

 ...ايخونه تو و تعطيله کارگاه که روزايي از امان -
 :داد ادامه و کردم اشاره زمين روي پال و پخش هايپشتي و هابالش به و چرخوندم سالن طرفين به رو دستم

 !ميشه منفجر خونه -
 :گفت و کشيد دست روشنش ايقهوه موهاي به و خنديد شرمگين پارسا

 !فضوله که بس. دختر اين دست از -
 :گفتم و زدم پلک طوالني بار چند و برداشتم چشمم روي از رو عينکم

 بوديد؟ گرفته معرکه سرش که بود چي عکس اون حاال -
 کهاين از قبل ولي شدم؛ نگران اختياربي. شد محو هاشلب روي از لبخند و کشيد پر پارسا عسلي چشم از شادي
 بين رو عکس و برد جيبش طرف به رو دستش پارسا بشه؛ کشيده خاطراتش و ناصر عکس سمت به فکرم

 .زدم صدا رو پارسا اسم بهت با و شد حبس مسينه در نفس عکس، ديدن با. گرفت روش پيش و هاشانگشت
 :گفت عکس به خيره و زد تلخي لبخند پارسا

 .دارم مهناز با که عکسيه تنها اين -
 .بود افتاده جونم به جذام مثل که نامفهومي حس و معصومه يادآوري با بود برابر ،«مهناز» اسم آوردن

 دو که نقلي و متري شصت يخونه. بود شده ساکن بودم، کرده پيدا براش که ايخونه تو که بود دوهفته به نزديک
 ثانياً و نبود شرايطش اوالً ولي بگيرم؛ براش ترينزديک يخونه خواستمي دلم. داشت فاصله جااين تا چهارراه تا

 .کردمي حساس رو معصومه شايد کار، اين
 :گفتم و فشردم سفيدش بلوز روي از رو پارسا يشونه و کشيدم آهي

 .پسر نداشتي تقصيري تو نکن؛ اذيت رو خودت -
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 عکس درون مهنازِ و پارسا يچهره از خوشحالي. دراومد رعشه به دستش درون عکس. کشيد ايکالفه نفس پارسا
 چشم دوربين لنز به و بود داده تکيه پارسا بازوي به رو سرش مهناز، ولي بود؛ ايستاده سينه به دست پارسا. باريدمي

 .بود دوخته
 :گفت دارخش صدايي با و رفت پايين و باال پارسا گلوي سيبک

 ...من خاطر به دختر اون. بابا کنم فراموش تونمنمي -
 .گذاشت ناتمام رو حرفش و بست درد با رو هاشچشم

 زير، به سر همچنان پارسا. شدم بلند جا از و فشردم دوباره رو ششونه. گرفت آتش پارسا دردمند قلبِ براي دلم
 :گفتم و زدم صداش. بود عکس به خيره

 .باشيم هم دور امروز گذاشته، بار آبگوشت گفت گرفت، تماس صبح الهه. باال بريم پاشو -
 براقش هايچشم به توجهبي. کرد نگاه صورتم به و کرد بلند سر ناگهاني پارسا. کشيدم بيرون دستش از رو عکس
 :گفتم

 .باال بريم پاشو. پارسا پاشو -
*** 
 مهال

 اميد ولي ندم؛ راه نااميدي دلم به کردممي سعي. زدممي باد رو صورتم دستم، درون زردرنگ يپوشه دادنِ حرکت با
 تمام به نسبت جااين که خصوص به رسيد؛مي نظر به ناممکن خيلي نکردن، پيدا و گشتن همهاين از بعد داشتن

 .بود ترارجح کردم، مراجعه حال به تا که جاهايي
 .کردم بلند رو سرم منشي، صداي با
 .داخل بفرماييد! خانم -

 مکرده عرق دست. داشت فاصله منشي ميز تا گامي دو که رفتم، رنگي شکالتي در سمت به و کردم تشکر لب زير
 :رسيد گوش به رسايي و مردانه صداي. کوبيدم در يبدنه روي تقه چند و کردم مشت رو
 .بفرماييد -

 در. شد باز خفيفي تَقِ صداي با در. دادم فشار پايين سمت به رو در اينقره يدستگيره و کشيدم عميقينيمه نفس
 زير که افتاد، رنگيزرشکي يساده مبلمان به چشمم. نبود اداري تشکيالت و ميز از خبري. کردم تعجب نگاه، اولين

 يگوشه و بود رنگنيلي يساده ديواري کاغذ به مزين ديوارها. شدمي ديده تررنگخوش سقف، روي مهتابي دو نور
 اينقره تاپلپ يه روش که داشت قرار قفسه کنار کوچيک ميز يه. داشت قرار کتاب چوبي بزرگ يقفسه يه اتاق،
 دو بودن؛ نشسته پنجره به پشت دونفره مبل روي مرد دو. چرخيد اول ينقطه روي نگاهم. خوردمي چشم به رنگ
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 از که حالي در و نکنم نگاه کدومشون هيچ صورت در مستقيم کردم سعي. قيافه و تيپ نظر از متفاوت کامالً مرد
 هايچشم و رنگحنايي موهاي که مردي. دادم سالم بود، پنجره روي سفيد يپرده به نگاهم مرد، دو بين يفاصله

 بود، ساخته درجه نود يزاويه دونفره، مبل با که اينفره تک مبل به کرد،مي توجه جلب چيز همه از اول سبزش
 :گفت و کرد اشاره

 .خانم بفرماييد -
 دو سمت به. داشتم نگه رو زردرنگ يپوشه م،ديگه دست با و گرفتم رو مشونه روي ايقهوه کيف بند دستم يه با

 به ترنزديک مبل روي. برداشتم گام بود، افتاده فاصله بينشون چوبي، کوچيک ميز يه وجود خاطربه که نفرهتک مبل
 .بذارم نمايش به رو جسارتم تمام بار،اين کردم سعي و نشستم دونفره مبل
! خوبه عموميم روابط قدرچه بدم نشون و بخندم و کنم احوالپرسي غريبه فرد اين با توجه، جلب براي بود الزم شايد
 .داشتم دادنش انجام به تمايلي نه و بودم کارها اين اهل من نه ولي
 :گفتن سخن به کردم شروع خودم بگن، چيزي مرد دو اون که،اين از قبل و دادم قورت نامحسوس رو دهانم آب
 يه در خودم، شهر در ماه چند مدت به پارسال و دارم شيراز دانشگاه از فارسي ادبيات ليسانس. هستم توکلي مهال -

 .کردممي تدريس کنکور موسسه
 زده مشکي تمام تيپ که سبز چشم مرد. بردم پيش رو زردرنگ يپوشه نداشت، لرزش تعجب کمال در که دستم با

 از دستش، کنار مرد و خودش بين يکي به يک رو، پوشه داخل هايبرگه. کرد بازش و گرفت ازدستم رو پوشه بود،
 .کردمي نگاه بهشون شده ريز چشماني با و خارج پوشه

 کرديد؟مي تدريس آموزشگاه کدوم -
 که چرا. رسيدم ماجرا سخت قسمت به دوباره گشتم،مي کار دنبال تهران در که چهارماهي اين تمام مثل. گزيدم لب
 چه هر گفتم و کرد منداشته نفسِ به اعتماد نثار لعنتي ذهن، در. بود غيرمعروف و نوپا آموزشگاه يه آموزشگاه، اون
 !باد بادا

 :گفت و پريد باال مرد روشن ابروي. گفتم رو آموزشگاه نام عادي لحني با و آوردم باال رو سرم
 .نشنيدم حال به تا رو اسمش -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 .بود تاسيس تازه چون -

 :گفت و دراومد حرف به بود، ساکت االن به تا که دوم مرد باالخره
 نکرديد؟ تدريس جااون تحصيلي کاملِ سالِ يه چرا بپرسم تونممي -
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 شنيدن با همه بودم، زده سر کار کردن پيدا براي جا هر. پرسيدمي ازم سوالي چنين کسي بود بار اولين بود؛ جالب
 ...جااين ولي خواستن؛مي رو عذرم و کردنمي نااميدم بودنم، کار تازه
 :گفتم و زدم تلخي لبخند. کردم نگاه براقش و ايقهوه هايچشم به
 .شخصي مسائل سري يه دليل به -

 :دادم ادامه سختي به و گرفتم منتظرش نگاه از چشم
 .دادم دست از تدريس براي رو تمرکزم من و رفت دنيا از خواهرم -

 وضعيت در مهناز، دادن دست از غم خاطربه زماناون من. بودم نگفته دروغ. فشردم هم روي رو خشکم هايلب
 !داشتم ايگذشته چه بگم، تونستممي طورچه اما. نبود مسئله اين شدنم بيکار اصليِ دليلِ ولي نبودم؛ مناسبي روحي

 و گرفت فرا رو وجودم کل عصبانيت حس اول، مرد صداي شنيدن با. گفت تسليت لب زير تاسف با دوم مرد
 .فشردم هم روي رو هامچشم

 دبيرانش يهمه و معروفه يموسسه يه ما يموسسه. کنيد همکاري ما يموسسه با تونيدنمي شما متاسفانه -
 .دارن کار سابقه سال پنج باالي بالاستثناء

 يه کار سابقه انگار که جوري خواستن؛مي کار سابقه جاهمه. ندم بروز رو خشمم و باشم مسلط خودم به کردم سعي
 .موروثيه امر

 هاش،چشم سبزي. کردم نگاه سبز چشم مرد خونسرد يچهره به شده، کشيده آتش به چشماني با و زدم پلک
 .کردم اخم و اومد بدم ازش اختياربي. کردمي تداعي برام رو زيبا منفور هايچشم
 :گفتم و گرفتم لغزان سبز يتيله دو از چشم

 باشم؟ داشته کار سابقه طورچه کنم، پيدا کار نتونم وقتي -
 تريشرقي يچهره که دوم مرد. شد گشاد حيرت از مرد، سبز چشمان که بود، خشم از سرشار و لرزون صدام قدراين

 :گفت و کرد اول مرد به رو و کرد ايخنده تک داشت،
 .باشه داشته ادبيات دبير يه به نياز ايرانشهر، يشعبه کنم فکر -

 :گفت و داد تکون هوا در رو دستش
 .موقت البته -

 .شد خاموش ثانيه چند عرض در بود، تابيده دلم در که اميدي نور
 :گفت همکارش صورت به خيره و کشيد هم در رو روشنش ابروهاي اولي، مرد

 طور؟چه -
 :گفت و داد تکيه مبل پشتي به سينه به دست دوم مرد
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 .کنن همکاري ما با ماه چند تونننمي ايشون و تجربيه رشته ادبيات دبير فدوي، خانم زايمان موعد -
 :داد ادامه و کرد نگاه من مغموم صورت به
 به ميشيد منتقل کنيد، ثابت رو خودتون تونستيد اگه. بديد نشون رو هاتونقابليت تونيدمي شما ماه چند اين تو -

 .ميشيد تبديل موسسه ثابت دبيران از يکي به هم سال دوسه از بعد و سواالت طراحي بخش
 کرد؛ ايقروچه دندون اولي، مرد. تابيد قلبم به اميد نور دوباره و بست نقش هاملب روي رضايتي از سرشار لبخند

 .نزد حرفي ولي
*** 
 حسام
 صورتش چپ نيمه روي پنجره از خورشيد نور. داد حرکت سفيدرنگش پرايد چرميِ فرمون روي رو هاشدست پارسا

. دوختم چشم رو پيش يکنندهخسته يجاده به و کشيدم عميقي نفس. بود کرده ريز رو هاشچشم و تابيدمي
 :رسيد گوش به پارسا صداي

 .نيستيد حال سر -
 :گفتم علف، و آببي يجاده به يخيره و کردم تر زبون با رو لبم
 .کنممي ترس احساس راستش -

 :پرسيد و انداخت رخمنيم به نگاهينيم زمانهم و کرد عوض دنده پارسا
 ترس؟ -

 :گفتم و دادم حرکت پايين و باال به رو سرم
 ...شايد و ببينم نزديک از رو مخانواده دوباره خواممي سال،26 از بعد کهاين از ترس. ترس آره -

 .انداختم چنگ موهام در کالفه و ندادم ادامه رو حرفم
 باري دوسه. کردممي نگاه رو پدريم قديمي يخونه دور از و رفتممي زدم،مي سر زادگاهم به مخفيانه که باري چند

 نه ولي هاش؛دست وسيدن*ب و کردن غل&ب براي کشيدمي پر دلم. شدمي خارج خونه از که ديدم رو مادرم
 از بعد حاال و نرفتم زادگاهم به ديگه معصومه، ازدواج فهميدن از بعد. رو جسارتش نه و داشتم رفتن جلو روي

 ...سال چند و چندين
 :گفت کنندهدلگرم لحني با پارسا

 .نباشيد نگران -
 :گفت قاطعيت با و زد لبخندي

 .ميشن خوشحال ديدنتون از مطمئنم -
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 :کنم عوض رو بحث کردم سعي و کشيدم نامحسوسي آه
 نکردي؟ آشتي يسنا با آخرش -

 :گفت پوزخند با و زد چشم به رو مشکيش فريم آفتابي عينک پارسا
 .رسهنمي جايي به بازي، لوس با بگيره ياد بايد. نه -
 :گفتم و خنديدم محکمش لحن به
 .شده وابسته بهت خيلي يسنا ماه، چند اين ولي شناختيم؛مي رو همديگه سال همه اين. نميشه باورم -

 :گفت و داد تکون رو سرش پارسا
 ...راستش -

 :زد چنگ روشنش ايقهوه موهاي داخل کالفه
 ...جورايي يه -

 .داد بيرون صدا پر رو بازدمش و نداد ادامه رو حرفش
 يسنا، شايد چند، هر. نبود سخت بود، کرده پيدا يلدا و يسنا به نسبت پارسا که مسئوليتي حس فهميدن. زدم لبخندي

 .بود جهت اين از وابستگي اين و ديدمي ناصر قالب در رو پارسا
 مشکي گوشي. شد پرنور گوشي، خاموش يصفحه. رسيد گوش به پارسا گوشي خوردن زنگ صداي لحظه همون
 .شد پديدار گوشي يصفحه روي يسنا، خندان عکس و نام. برداشتم داشبورد روي از رو رنگ

 :گفتم پارسا به خطاب و دادم تکون دستم در رو گوشي
 .يسناست -

 :گفت و کرد خفيفي اخم پارسا
 .بابا کنيد ريجکش -

 :پرسيد ابهام با و پريد باال ابروم
 مطمئني؟ -

 :گفت و داد تکون پايين و باال به رو سرش تعلل بدون پارسا
 .دربياره بازيلوس و بگيره آبغوره برم، جايي خواممي بار هر نيست قرار -

 :گفتم و دادم حرکت گوشي نمايشگر رنگ قرمز آيکون روي رو انگشتم و انداختم باال ايشونه
 .بياريمش خودمون با داشت انتظار شايد -

 :گفت گزنده لحني با و زد تلخندي بار اين پارسا
 .بيارم هم رو يسنا که برسه چه اَم،اضافي من خودِ االنش همين -
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 :گفتم دلگير لحني با و پيچيد مجمجمه در وسيعي درد. کردن فرو خنجر قلبم به انگار
 .دارهن قبول پدرش عنوان به رو، من هم پسرم حتي که پَستم قدراين دونستمنمي -

 .بودم ريخته درونيم آتش به هيزم خودم، دست با و بودم برده کار به رو «پسرم» لفظ ناخودآگاه. شد ترتلخ کامم
 طرفم به رو سرش و برداشت چشمش از رو آفتابيش عينک. گرفت فاصله هم از پارسا يخورده گره ابروهاي
 .چرخوند

 :رسيد گوش به شرمسارش صداي. نکردم نگاهش و چرخوندم پنجره طرف به رو سرم
 .بابا نداشتم منظوري -

 :گفتم سردي به و گذاشتم برهم رو هامچشم
 .نيست مهم -

 داشتم؟ نداشتم، عادي زندگي يه هم من ولي نبود؛ شدن نازک دل سن من، سن
 .نگفت چيزي ديگه و کشيد ندامتي از سرشار آه پارسا

 پنج تنها شهرم تا داد،مي نشون که سبزرنگي تابلوي ديدن با قلبم. گذشتنمي سرعت به جاده، کنار تابلوهاي
 .افتاد تپش به دارم، فاصله ديگه کيلومتر

*** 
 قواره و ريختبي يطبقه چند قديمي، هايخونه درصد هفتاد روي. بود نکرده فرقي چندان ساختاري نظر از کوچه
 خلوت که ايکوچه. بود شده داير آرايشي لوازم يمغازه يه جاش به و بود شده جمع کوچه سر بقالي. بود شده ساخته
 شده پارک ها،خونه در مماس کنار، و گوشه که بود رنگارنگي هايماشين از مملو حاال کرد،مي متمايزش بودنش

 هم کسي و نشناختم و ديدم هم شايد. نديدم رو قديمي اهالي از کسهيچ شانسي، خوش کمال در راه، توي. بودن
 !نشناخت رو من

 رنگ به در. نبود زدهزنگ قرمز هايلکه با ايشفيروزه رنگ از خبري ديگه. انداختم روم پيش فلزي در به نگاهي
 .من تاريک ذهن مثل درست بود، دراومده سياه

 روي رو، رنگ زرد زنگِ جاي که آيفوني. گذاشتم اينقره صوتي آيفون زنگ يدکمه روي و بردم باال رو دستم
 .بود گرفته سيماني ديوار

 از زنونه صدايي بعد کمي. شد حبس مسينه در نفس زمانهم و فشردم آيفون اينقره دکمه روي رو ماشاره انگشت
 :رسيد گوش به آيفون يگيرنده

 بله؟ -
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 هم از رو هاملب سختي به. بود گرفته گُر غروب، حال در خورشيد خفيف نور زير صورتم و بود شده خشک گلوم
 :گفتم خراشيده صدايي با و دادم فاصله

 در؟ دمِ بياريد تشريف لحظه يه ميشه -
 :گفت بدبيني با آيفون، طرف اون زن
 شما؟ -

 :گفتم پاسخ در و کردم مشت بدنم طرف دو رو هامدست
 .کنممي عرض خدمتتون در، دم بياريد تشريف لطفاً -

 :گفت جواب در زن تا کشيد، طول ايثانيه چند
 .اومدم -

 آسفالت خاکستري به رو نگاهم و کشيدم ايکالفه نفس. رسيد گوش به آيفون گوشي شدن گذاشته قيژِ صداي
 :شنيدم رو پارسا محتاط صداي و شد فشرده مشونه. دوختم کوچه يکهنه

 بابا؟ -
 هاممچشم از رو عسليش نگاه شرم با. کردم نگاه مغمومش يچهره به شده، سرخ چشماني با و چرخوندم رو سرم

 :گفت آرومي به و گرفت
 نکرديد؟ معرفي رو خودتون چرا -

 :گفتم زيرلب و گزيدم لب
 ...خواممي. باشند رفته محله اين از سال، همه اين بعد شايد -

 .شديم خيره بازنيمه در به دو هر پارسا و من و شد باز فلزي در لحظه همون
 در فلزي چارچوب در چادرپوش زني کنم، جستجو رو حياط وسط کوچيک حوض م،تشنه هايچشم با کهاين از قبل
 يچهره به نگاهي اول. انداخت لرزه به رو قلبم ش،شقيقه روي کوچيک گرفتگي ماه و کشيده چشمان. گرفت قرار
 :گفت و داشت نگه شچونه زير محکم رو دارشگل و سفيد چادر گِرِهِ.انداخت پارسا به نگاهي بعد و من
 .بفرماييد -

 :ناليدم دلتنگي با و نياوردم طاقت
 !اکرم -

 :پرسيد ابهام با و شده ريز ايشقهوه هايچشم
 ...کجا از شما...شما -
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 و فشردم هم روي رو هاملب زد، صدا بهت با رو نامم کهاين محض به. شد گِرد چشمانش و موند بازنيمه دهانش
 :گفت حيرت با و گذاشت پا کوچه داخل به چارچوب از اکرم. بردم فرو ايمقهوه پليور گريبان به سر
 .بينممي خواب دارم انگار. نميشه باورم -

 زد، صدام ابهام با که دوم بار. گرفت قرار بود، زمين به خيره که نگاهم دايره در داشت، پا به که صورتي هايدمپايي
 . کشيدم ش*غو*آ در رو خواهرم عطش، با و کشيد فرياد دلتنگي از وجودم تمام

 گرفته ش*غو*آ در رو همديگه محکم و زديمنمي حرفي کدومهيچ. کردمي خيس رو پليورم هايبافت هاشاشک
 دومون هر هايشونه. شدمي جاري هامگونه روي چشمه مثل اشک و نبود خودم اختيار تحت هامچشم. بوديم

 فاصله هم از اکراه با باالخره که گذشت، قدرچه دونمنمي. بود کرده باز سر چرکيني دَمَلِ مثل فراق، درد و لرزيدمي
 متاثر صورت به و گرفت دلتنگم نگاه از چشم سختي به اکرم. دم*وسي*ب رو پيشونيش و شدم خم کمي. گرفتيم

 خطاب لحنش ولي بود؛ پارسا به نگاهش. کرد پاک رو هاشاشک دستش، پشت با و زد محوي لبخند. دوخت پارسا
 پسرته؟: بود من به
 جزء به لبخند با اکرم. شد زده خجالت هاپسربچه مثل و کرد سالم دستپاچه پارسا. دادم تکون سر تاييد ينشونه به

 :گفت و کرد نگاه پارسا صورت جزء
 !ماشاهلل هزار! ماشاهلل -

 .پسرم اومدي خوش: گفت مشهودي خوشحالي با و برداشت پارسا طرف به گامي
 :گفت و گرفت بازنيمه در طرف به رو دستش اکرم. کرد تشکر و زد لبخند پارسا

 .تو بريم -
 :گفت ديد، رو تعللم که اکرم. داشت ترديد من مثل هم پارسا. کردم نگاه پارسا به
 تو؟ نمياي چرا -

 :ناليدم و دادم قورت نامحسوس رو دهانم آب
 ...آقام و عزيز -

 :گفت و زد تلخي لبخند اکرم
 بودن؟ انتظارت چشم قدرچه رفتنت، يهويي از بعد دونيمي -

 !؟«بودند». پيچيد اکووار هامگوش در اکرم، يجمله در رفته کار به فعلِ و شد مملو وحشت از وجودم
 پاهايي با. برد حياط داخل رو پارسا شادي، با و گرفت رو پارسا دست من، يزده بهت يقيافه به توجهبي اکرم

 . شدم حياط وارد سرشون پشت حس،بي
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 کوچک يباغچه در ورودي، در کنار درست که شدم، استواري درخت مات اول، نگاه در و گرفت وزيدن سردي باد
 پارسا به هيجان، با اکرم. بودم درخت پاي شده ريخته طاليي هايبرگ مات. کردمي خودنمايي حياط، يگوشه
 :گفت

 .کاشت نهال يه مبارکي، و شگون واسه آقام اومد، دنيا به حسام وقتي -
 :داد ادامه و کرد نوازش رو درخت ايقهوه يپوسته

 .حسامه سن هم درست درخت، اين -
 با آميخته يعجله با و گذاشت کمرم پشت رو دستش اکرم. گذشت کمرم يتيره از سردي عرق و کشيد تير قلبم
 :گفت شوق

 .حسام تو بريم -
 و بود کاشته ذوق کلي با آقام رو درخت اين. بود بسته رو نفسم راه عميقي بغض. گذشتم باغچه کنار از سختي به
 رو پسرش تک که داره وجود ايالهه درخت، اين دل در که داشت اعتقاد. رسيدمي بهش حوصله، و دقت با روز، هر

 .کنهمي حفظ
 رو دستش اکرم، دنبال به برداشتن گام با زمانهم. کردمي نگاه کوچکمون حياط کنار و گوشه به مبهوت پارسا

 به رو ذهنم و شد خفيفي موج دچار حوض آب. کشيد حياط وسط رنگآبي حوض درون آب سطح روي وارنوازش
 .پيچيدمي هامگوش در حوض، آب با هاظرف شستن شلوپ شاالپ و خواهرانم يخنده صداي. برد دور ساليان

 از نفر، چند شادي و هياهو صداي. بود پوشونده رو رنگآبي و چوبي يپنجره چهار پشت فضاي سفيد، هايپرده
 شده چيده هم کنار سانت، چند يفاصله با سفالي، هايگلدون حياط، دور تا دور. رسيدمي گوش به خونه داخل
 .بيشتر رو دلتنگيم و کرد پر رو کامم شمعدوني، هايگل عطر. بودن
 لبخند. چرخيد پا روي و ايستاد دفعهيک. کشيدمي خودش دنبال عجله با و بود گرفته رو پارسا دست محکم اکرم

 :گفت و زد باريشيطنت
 .بيا تو بعد دقيقه دو تو، ميريم ما اول -
 دليل به اکرم و بودم تغاريته يبچه من حال اين با. بود خواهرم کوچکترين اکرم. خنديدم خواهرم شيطنت به

 !سوزونديممي آتيش هم پايپابه مادرم، قول به و بود رفيق باهام حسابي مون،دوساله سني فاصله
 هنوز ش،سرزنده شخصيت انگار ولي داد؛مي نشون خوبي به رو زمان گذر صورتش، روي افتاده هايچروک و چين
 .داشت رو قبل چندسال و بيست هواي و حال
 ...شايد و نشه پذيرفته من، پسر عنوان به که داشت واهمه شايد. انداخت بهم ملتمسي نگاه پارسا
 .زدم عسليش چشمان به ايکننده دلگرم لبخند
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 راه راه مدل ايشيشه در. رفت باال ايوان هايپله از سرعت با و گرفت رو پارسا دست دوباره و نداد مهلت اکرم
 فرصت اکرم، سرعت با ترسيد،مي که پارسا. کرد پرت ايوان يگوشه شلخته رو هاشدمپايي. کرد باز رو ورودي

 پاهاش از در جلوي رو ايشقهوه چرم هايکفش پاهاش، نوک با و زدههول نکنه؛ پيدا رو هاشکفش درآوردن
 و خورد در طاق به بلندش، قد خاطر به پارسا سر حين، همون و کشيد رو دستش اکرم بيني،پيش طبق. آورد بيرون
 .رفتم باال ايوان يپله سه از آرومي به و گرفتم رنگآبي فلزي ينرده به رو دستم. دادم فرو رو مخنده. گفت آخي

 :رسيد گوش به خونه اهالي شورانگيزِ فغانِ صداي
 !گُل -
 .بود اکرم هايبچه صداي حتماً. زدم تلخندي. جوونن که بود مشخص صداها، ولوم از
 و طوسي موکت جاي دار،طرح و رنگبنفش موکت. گرفت قرار ديدم در خونه طويل راهروي و بود باز ايشيشه در
 .بود نکرده تغيير راهرو، موازي سفيد ديوارهاي روي آبرنگ تابلوي دو. بود گرفته رو زبر

 و کردم جفت رو پارسا چرمي هايکفش م،ديگه دست با و اکرم صورتي هايدمپايي دستم يه با. زدم زانو در جلوي
 طبقه، چهار جاکفشيِ درون هايکفش تعداد. گذاشتم رنگ سفيد پالستيکي جاکفشي يطبقه ترينپايين در زور به

 .کشيدمي رخ به رو مخانواده جمعيت که هاييکفش. بود زياد
 .بود شده تنگ خواهرهام تک تک و مادرم و پدر براي دلم قدرچه. شد تلخ کامم
. رسيدنمي گوش به هم تلويزيون بلند صداي ديگه حتي. شد قطع خونه ساکنين شادي و تشويق صداي دفعهيک

 :شد پخش فضا در اکرم انرژي پر صداي
 !اومده؟ کي ببينيد -

 ايوان هايموزائيک روي انفجار، حال در جاکفشيِ راست سمت کرده جفت و درآوردم پا از رو مشکيم هايکفش
 .گذاشتم

 در. گذاشتم پا خونه داخل به و کردم زمزمه لب زير رو خدا نام عميقي، نفس کشيدن از بعد و کردم صاف رو کمرم
 رو هامدست. کرد تازه رو روحم و پيچيد مشامم در سبزيقرمه خوش عطر. بستم سرم پشت آرومي به رو ايشيشه

 .افتادم راه به راهرو طول در آهسته، هاييقدم با و بردم فرو مشکيم کاپشن در
 :رسيد گوش به جواني دختر استفهام از سرشار صداي

 خاله؟ کيه -
 يا اعظم؟ مريم؟ آمنه؟ فاطمه؟ بود؟ خواهرم کدوم دختر يعني زد؛ صدا خاله رو اکرم. نشست چشمانم در اشک نم

 زينب؟
 :گفت ذوق از سرشار لحني با اکرم



 

 

478 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 !پارساست اسمش -
 ...طورچه پس نپرسيد؛ رو ارساپ اسم اصالً که اکرم. شدنمي باورم. شد ميخ زمين به پاهام و ايستاد حرکت از قلبم
 :رسيد گوش به ايمردونه صداي بار اين

 حسامه؟ دايي پسرِ يعني...يعني -
 :اکرم مشتاق صداي بعد، کمي و شد شنيده هم به هادست کوبيدن آواي

 !درسته -
 هايلحن و دل ته از هايخنده. درآورد لرزه به رو قلبم شگفتي، و هياهو صداي و شد منفجر بمب انگار دفعهيک

 طوفان، مثل گذشته خاطرات. دراومد لرزه به فکم و کشيد تير قلبم. بود محروم ازشون دهه دو از بيش که شادي،
 اسمش بشم، پسردار روزي اگه که دونستنمي همه و داشتم دوست رو «پارسا» اسم هميشه. کرد احاطه رو ذهنم

 .پارسا ذارممي رو
 قول نقل صامتي يخانواده هاينوه براي حتي و بود نشده فراموش موضوع اين سال، همهاين گذشت از بعد حاال و

 .بود شده
 که خوردمي چشم به سفيد و چوبي در دو جنگل، تابلوي طرف دو راستم، سمت. دادم ادامه رو هامقدم سختي به

 سرم. دادم ادامه چپ سمت به رو مسيرم و رسيدم متري نه راهروي انتهاي به. دادمي تشکيل رو حمام و دستشويي
 از پسر، و دختر شش. بودن زده حلقه پارسا دور پذيرايي سالن انتهاي که شدم، خيره نفري چند به و آوردم باال رو

. کردنمي احوالپرسي و وسي*روب پارسا با و رفتنمي جلو يکي يکي. ساله چند و سي تا گرفته ساله بيست سن
 قوت بهترين من براي هاش،لب روي عريض لبخند. بود شگفتي غرق ايديگه زمان هر از بيش پارسا، يچهره
 .بود قلب

 و سي ديِسيال تلويزيون سفيد، ديوارهاي روي هايترک جز انگار. کردم نگاه سالن دور تا دور به لبخند، همون با
 دستي. بود نکرده تغيير ايديگه چيز بود، گرفته رو هاپشتي جاي که رنگي ايقهوه مبلمان و ميزش و اينچ چند
 نگاه اکرم براق و ايقهوه هايچشم و مهربون يچهره به و چرخوندم رو سرم. لرزيدم خودم به. نشست مشونه روي
 :گفت و زد دلنشيني لبخند. کردم

 نه؟ گفتم، درست رو پسرت اسم -
 .دادم تکون سر عميق بغضي با

 :گفت و شد ترغليظ اکرم لب روي لبخند
 .رفته آقام به چشماش رنگ -

 .شد مچاله درد از قلبم و افتادم ناصر ياد دوباره. بستم رو هامچشم ناخواسته و کشيد تير درد از وجودم
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 .اتاق تو برو هم تو بشورم، ميوه و کنم دم چاي ميرم تا -
 و کوتاه موهاي محو من و بود برداشته سرش از رو چادرش. کرد اشاره مبلمان کنار بزرگ و سفيدرنگ در به سر با

 خونه شمالي ضلع در آشپزخونه، طرف به و شد دور ازم سريع، هايقدم با و فشرد رو مشونه. بودم رنگش خرمايي
 .دويد
 نه انگار و شده زدههيجان حسابي که هم پارسا. نشدن من اومدن متوجه حتي و بودن بخند بگو مشغول هابچه
 خويشاوندان و خانواده درمورد که بار هر بچگيش، دوران. گرفت آتيش مظلوميش براي دلم. بود سالش25 که انگار
 ديگه شد، که بزرگتر. شکستممي رو شکودکانه قلب نادرست، الفاظي با و زدممي داد سرش پرسيد،مي ليال و من

 !داره عمويي و دايي يا عمه و خاله حتي نه و مادربزرگ و پدربزرگ نه چرا بدونه نخواست و نپرسيد چيزي
 .دادم تکون راست و چپ به رو سرم تاببي و کشيدم ايکالفه نفس

 سه درِ مقابل خونه، جنوبي ضلع. برداشتم گام الکي، قديمي و دستباف فرش روي دلهره، و ترس از سرشار قلبي با
 صداي با در. دادم فشار مشکي و قديمي يدستگيره روي سختي، به رو لرزونم دست و ايستادم سفيدرنگ طاق

 :رسيد گوش به هابچه از يکي صداي آخر يلحظه. شد باز خفيفي
 اتاق؟ تو رفت بود کي -
 هوايي هامريه اتاق، متري ده فضاي در کردممي حس. شد حبس مسينه در نفس زمانهم و بستم سرم پشت رو در

 .کنننمي پيدا کشيدن نفس براي
. آورددرمي رقـــص به رو سفيدرنگ يکشيده کنار يپرده شبانگاهي، نسيم و بود باز اتاق، انتهايي ديوار يپنجره
 قورت پرصدا رو دهانم آب. کردمي ترمچاله رو دلتنگم قلب و شدمي شنيده محل مسجد از قرآن، تالوت صوت
. داشتم خودم به نسبت انزجار حس. برداشتم قدم رنگکرم و ابريشم نخ فرش روي سستم، و جونبي پاهاي با. دادم
 شد، شنيده که گفتني «اهلل صدق». کنهمي رسوخ اتاق پاک زمين به مشکيم، هايجوراب از آلودگي کردممي حس

 .کردم حس هامرگ در رو خون سريع جوشش
 هامچشم جلوي اشک از ايهاله .زدم زانو فرش ابتداي جاهمون و نياوردم طاقت. لرزوند رو وجودم «اکبر اهلل» نداي

 به دو هر. گفتنمي ذکر لب زير که بودم ايفرشته دو مبهوت شده، چشم وجود يهمه و زدمنمي پلک. گرفت رو
. کرد شکار رو بارماشک ديدگان دار،رعشه و چروکيده دستاني در تسبيح زمردي برق. بودن نشسته اتاق کنج سمت
 بين تسبيح، هايدونه. بود گرفته بر در رو وجودش مرواريد صدف، يه مثل صورتي، محو هايگل با سفيدش چادر

 هايچشم کاسه و شدمي ترناواضح لحظه هر ديدم. کردنمي بازي و خوردنمي ليز راستش، دست هايانگشت
 .لبريزتر لحظه هر م،تشنه
 .درخشيدنمي قديسه دو مثل هام،عزيزترين و بود بخشيده فضا به بيشتري معنويت سقف، از آويز آفتابي المپ
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 .رسيد گوش به دوم بار براي «اللّه إلّا إله ال» نداي
 مهر روي پيشونيش. کشيد تير غم از من، وجود تمام زمانهم و کرد خم جلو طرف به رو سرش من يفرشته

 جانماز روي مهر، طرف دو لرزونش هايدست. بود شده حکاکي روش کعبه تصوير که گرفت قرار چهارگوشي
 .بود گاهشتکيه که ويلچري نبينم، تا بستم درد با رو چشمم. گرفت قرار شده گلدوزي و رنگيشمي

 يرعشه بلکه تا فشردم همبه رو هاملب گفت،مي اقامه دلنشين، صوتي با که ايمردانه و پخته صداي شنيدن با
 حمد صالبت با که ايمردانه صداي. شد شروع تکبير نداي آخرين با راستين، عشق با بازيعشق. بگيره آروم فکم
 .آوردمي جابه رو آيات لب زير که دلنشيني هايزمزمه و خوندمي

 از کمتر چيزي که فرستادم،مي هامريه به رو هوايي عطش، با و بودم غرق هوا و حال همون در قدرچه دونمنمي
 .نداشت نوشدارو

 ذکرهاي با دقيقه چند. کردمي بيدار رو مخفته ذات که بود نهيبي مثل زندگيم، ياسطوره بزرگترين يگانهسه تکبير
 دور به کردم فرصت هم من زمانهم. دراومد چرخش به چروکيده انگشتان دور دوباره تسبيح. شد سپري وارزمزمه

 .بود گرفته قرار اتاق چپ سمت که اينفرهتک و فلزي تخت جز بود؛ نکرده تغييري هيچ. کنم نگاه اتاق دور تا
 .درآورد لرزه به رو هامسلول تک تک سونامي مثل رسيد، گوشم به که دلنشيني آواي

 نشستي؟ ما سر پشت باز تو دخترم ياسمن؟ -
 .آورد جا به شکر نماز رکعت دو مونده، خاطرم به هم هنوز که عادتي به و بست قامت دوباره پدرم
 ويلچر فلزي هايچرخ روي رو نحيفش هايدست. داد هل جلو به کمي روش پيش از رو چوبي ميز سختي به مادر

 :گفت و کرد حرکت عقب طرف به کمي و داد حرکت
 ...داره ـناه گـ و ساداتي تو نشين؟ ما سر پشت بگم بار چند -

 زدهوق هاييچشم با. بازموند حرفش يادامه از مادر هايلب و چرخيد فرش دستباف هايگره روي سختي به ويلچر
 :گفت منقطع و شد خيره صورتم به متحير، و
 !سادات جد يا...جدِ يا -

 :رسيده گوش به پدر يهراسيده صداي. انداختم پايين سر شرم با و گزيدم لب
 ...شده چي -

 حرکت صداي. نداشت کردن بلند سر توان زمين، بر زده زانو کالم، بريدگي اين علت و موند ناتموم هم پدر کالم
 جوگندميم موهاي روي که دستي سرماي. کردمي ترالش و آش رو ناسالمم قلب فرش، روي ويلچر هايچرخ

 .زد آتش رو سرم يکاسه نشست،
 :زد صدام نيست، مطمئن انگار که جوري زياد، اندوه و بغض با
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 !حسام -
 .شد گم فرش، رنگسرخ گل طرح اليالبه و کرد سقوط چشمم از شفاف، اشک دو و زدم پلک

 .کوتاهم موهاي نوازش با ترمحکم بار اين زد؛ صدام دوباره
 و بردم جلو رو دستم. بود ويلچر هايپايه روي شبسته حنا پاهاي به هامچشم. کردم بلند رو سرم. زدم پلک دوباره

 دارشلکه و نازک پوست روي رو خشکم هايلب. رسوندم هاملب طرف به و گرفتم رو بود سرم روي که دستش
 .کرد مرطوب رو دستش پوست هام،چشم اشکي هايگوي بار، اين و دادم حرکت
 رو دهانم آب. کردم نگاه فرش روي ويلچر شدن کشيده عقب به و کردم بلند سر شگفتي با. شد کشيده دستش
 :برد يغما به رو وجودم گرماي تمام سردي، صداي. کنم بلند سر اين از بيش نداشتم جرئت. دادم قورت

 کني؟مي کارچه جااين -
 اتاق باز يپنجره رويروبه و شد کشيده عقب به کامالً ويلچر. بيارم زبون به ايواژه حتي که بودم چيزي از ترناتوان

 :رسيد گوش به بود، گرفته نشونه رو قلبم که حسيبي صداي دوباره. گرفت قرار
 .بيرون برو من يخونه از -

 .فشردم هم روي رو هامدندون
 !نيست هاغريبه جاي من يخونه -

 طراوت ديگه که دوختم، چشم مردي عبوس و سرد يچهره به. پريد باال ناگهاني سرم و کرد عمل فنر مثل گردنم
 با سرش، دور يمونده باقي تارهاي سفيدي و بود ريخته سرش وسط موهاي. نداشت رو پيش سال چند و بيست
 به حاال و نداشت رو سابق فروغ ديگه رنگش،خوش و عسلي هايچشم. داشت تطابق پرپشتش هايسبيل رنگ
 :گفتم آساييمعجزه جسارت و دارخش صدايي با و ايستادم پاهام روي سختي به. بود شده آلوده آتشين هايرگه

 !آقاجان -
 :گفت خشم با و شد مشت مادر ويلچر مشکي هايدستگيره روي هاشدست

 !بيرون برو من يخونه از -
 :رسيد گوش به باالخره مادر، يرساننده ياري صداي. بود شده تزريق هامرگ به عجيبي اضطراب

 !حاجي -
 و انداخت پنجره بيرون فضاي به رو نگاهش ويلچر، به پشت و گرفت صورتم از رو خشمش از سرشار نگاه پدر

 :گفت
 !مرد پيش سال26 همون من، پسر! بره بگو بهش! ملوک -
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 رو قلبم ضربان پدرم، داربغض و رفته تحليل صداي. کوبيدمي مسينه يديواره به رو خودش وجود تمام با قلبم
 .کرد برابر چندين

 قدرچه! دوختي چشم در به منتظر قدرچه! برگرده بودي منتظر قدرچه رفت؛ خبربي و گذاشت که موقع همون بگو -
 !ويلچر رو افتادي و کردي سکته آخرش تا خودت، تو ريختي غصه و غم
 .ميندازه مسوخته دل به آتشي چه ش،کلمه هر با دونستنمي و گفت،مي و گفتمي پدر

 بودم کرده سکته پيش، سال يک اتفاقات خاطربه خودم. شد حبس سينه در نفسم مادر، کردن سکته خبر شنيدن با
 .کردممي درک رو بعدش هايکشيدن درد ديگه، کس هر از بهتر و

 سرم توي پتک مثل هاش،حرف و خوردمي تکون اطراف به پنجره چارچوب مابين فضاي در پدر هايدست
 .کردمي هق هق و ريختمي اشک مظلومانه و بود انداخته پايين رو سرش بود؛ مادرم همه از بدتر. خوردمي

 :گفت بغض با و گرفت خود به بيشتر دردمندي پدر؛ صداي
 .کردم خاک رو پسرم خودم بگو، بهش -
 :گفت سوزناک و کوبيد شسينه يقفسه به مشت با
 !جاهمين -

 زخم اين و کردم جفا مادرم و پدر حق در دونستممي خوب. بود آميخته درهم نفرمون سه هر يگريه آروم صداي
 .پذيرهنمي بهبود سادگي به عميق،

 :رسيد گوش به پارسا مضطرب صداي. کرد باز رو خيسم هايچشم در، به تقه چند شدن کوبيده آواي
 بابا؟ -

 باراولين براي که خصوص به بود؛ فرديبه منحصر حس شدن، خطاب پدر پدرم، جلوي. افتاد رعشه به سينه در قلبم
 !بشه تجربه
 نگاه اتاق انتهاي سفيد در به بهت با و چرخيد پا روي سرعت با. لرزيد ايسرمه بافتني زير از پدرم، يخميده قامت
 .پارسا زدن صدا دوباره با شد مساوي در، شدن باز صداي. گذشت کنارم از و کرد تند قدم من، به توجهبي. کرد

 نام و اعتبار تو گفتمي هميشه. داشت رو من پسر ديدن آرزوي هميشه پدرم. شد مشت بدنم کنار هامدست
 .منه راه يدهنده ادامه تو، يبچه. کنيمي حفظ رو مخانواده

 شد؟مي چي نيست، من گوشت و خون از پارسا فهميد،مي اگر ولي
 سوال زير رو پارسا پاکي بود، ممکن که حقيقتي. شدمي باخبر حقيقت از کسي نبايد. بستم رو چشمم و گزيدم لب
 .ببره
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 تونستممي حتي. کنم تجسم رو پدرم زدگيشگفت تونستممي هم بسته هايچشم با حتي. بود عجيبي موقعيت
 در که شده خيره سفيدي در چارچوب طرف به شده، گرد هاييچشم با و زده خشکش سرِجاش مادر که بزنم حدس

 .پدره کوتاه قامت يبردارنده
 عسلي لغزان هايتيله ديدم، که چيزي اولين. شد باز زمان از آني در هامچشم و لرزيدم. نشست مشونه روي دستي

 ...نبود خودم دست حالم ديگه. بودم کرده محروم ازشون رو خودم سال26 که بود
*** 
 مهال
 بليت روي شده تايپ اسم به نگاهي. دادم بود، نشسته اداري ميز پشت اي،قهوه در کنار که فردي دست به رو بليت

 حرکت خورد،مي چشم به ميز روي يبرگه در که جدولي از دوم ستون روي رو شاشاره انگشت زمانهم و انداخت
 باال رو سرش. کشيد خط جدول در رو اسمم زير قرمز، خودکار با بعد، ايثانيه و شد متوقف انگشتش حرکت. داد

 :گفت و کرد اشاره ايقهوه بسته در به لبخند با و آورد
 .ميشه شروع ديگه دقيقه پنج همايش. داخل ببريد تشريف -

 سختي به. فشردم هامانگشت ميون رو ايمقهوه کيف بند. بودم گرفته گُر درون از و بود کرده عرق هامدست
 عمومي سالن از در، ييله بميل که شدم، جديدي فضاي وارد و دادم فشار پايين طرف به رو در طاليي يدستگيره

 :گرفت قرار روم پيش پالستيکي باکس بستم، سرم پشت رو در که همين. بود شده جدا فرهنگسرا
 .بفرماييد. سالم -

 صورت به مليحي آرايش. کردم نگاه بود، پذيرايي مشغول که رويي،خنده و جوان دختر به و گرفتم باال رو سرم
 و داشت قرار در کنار چوبي و مستطيلي ميز. بود کرده پوشش خوش ايش،قهوه -کرم مانتوي و شال و داشت
 سري. کردم تشکر و گرفتم دستش از رو پذيرايي باکس. بود شده چيده هم روي مانند،کوه پذيرايي هايباکس
 :کرد اشاره روروبه به مرتب، و بلند هايناخن به مزين يکشيده هايانگشت با و داد تکون

 .بفرماييد -
 و داشت طول متر پنج حدود چيزي کدوم هر که پله سه از. دوختم چشم روم پيش فضاي به و گرفتم دختر از نگاه
 بگو و زدن حرف صداي و بود شده پر تقريباً روم، پيش هايصندلي رديف. رفتم پايين بود، گرفته رو سالن طول کل

 .رسيدمي گوش به بخند
 با داد،مي پوشش رو سالن غربي و شرقي جهت دو که سفيدي ديوارهاي. چرخوندم سالن دور تا دور رو هامچشم
 ديوار. بود شده مزين متر،نيم به مترنيم فاصله به شعرا، اشعارِ خطاطي و طبيعت عکس از، اعم مختلفي هايتابلو

 طرف دو در صندلي، گروه دو. دادنمي فضا به بيشتري يجلوه و بودن روشن تابلوها، بين رنگ،طاليي هايکوب
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 دو مابين محيط. بود تاييهفت صندلي رديف پنج شامل گروه هر. سينما سالن مثل درست بود، شده چيده سالن
 راهروي. بود کرده متمايز رو ناحيه اون رنگ،يشمي و دارطرح موکت که بود باريکي راهروي شبيه صندلي، گروه

 اول رديف تا که ارتفاعي کم و شکل بيضي سکوي. شدمي ختم شکل بيضي سخنراني سکوي به نهايتاً رنگ،يشمي
 بلندش، پالستيکي يپايه روي مشکي ميکروفون و بود سخنران از خالي نداشت، فاصله بيشتر دومتر ها،صندلي

 يپايه کنار. داشت قرار پايه روي بردوايت يه ديوار، به چسبيده سکو، انتهاي. کردمي خودنمايي سکو وسط
 .داشت قرار کوچيک ميز يه ميکروفون،

 رديف هايصندلي چشمم. برداشتم قدم سالن، غربي جهت هايصندلي رديف گروه سمت به. کشيدم عميقي نفس
 خانم و بود نشده پر هنوز آخر رديف. نشستم آخر، رديف مياني رنگ سبز و مخملي صندلي روي. کرد شکار رو آخر

 روي رو پذيرايي باکس. بود نشسته يشمي موکت سمت به صندلي روي بينمون، صندلي يه يفاصله با ميانسالي،
 هم اون نه؟ يا درسته کارم دونستمنمي. گرفتم دست در رو صورتم پريشوني، با و گذاشتم مابينمون خالي صندلي

 .گشتبرمي عاديش حالت به داشت زندگيم که االن
 به موقتاً رو ايرانشهر يشعبه دبيري مسئوليت و کرد لطف بهم استخدام روز که مردي همون گرانقدر، آقاي لطف به

 همون هم، گرانقدر آقاي خود که فهميدم زود خيلي. بودم شده مشغول موسسه تو که بود ماهي يه گذاشت، معهده
 مرد. داره اختيار در رو موسسه سهام از هم درصدي چند اين، بر عالوه و کنهمي تدريس رياضيات درس شعبه

 هايرشته بين تفاوت رغمعلي و داشت رو هوام ماه، يه اين تو االنصاف، و الحق و بود محترمي و برخورد خوش
 همه. بيفتم جا جديد کاري محيط در تا کنه، کمک بهم داشت سعي کرديم،مي تدريس که هاييدرس و تحصيلي

 دست در رو احساساتم عنان نافرمانم، ذهن برخالف کردم،مي سعي من و کردمي طي رو عاديش روال داشت چيز
 زمان گذشت با فقط موضوع، اين دونستممي من و سخت خيلي بود، سخت ولي نکنم؛ فکر بهنام به ديگه و بگيرم
 بهنام به کردن فکر براي فرصتي ديگه تا کنم، مشغول کردن کار با رو خودم قدراون کردم سعي. ميشه ميسر

 توي مشغولي،دل شدت از بودم، خسته حسابي کهاين با و گشتمبرمي کار سر از که شدمي گاهي. باشم نداشته
 روزهام، اين خوشيدل تنها. کردممي لعنت بهنام به کردن فکر بابت رو خودم و زدممي گريه زير خودم، با خلوت
 دونستممي. کردمي کمک ايام اين گذروندن و مقاومت براي بهم که، بود لبخند همين. بود مادر آرامش و لبخند
 و مادر که باري چند حتي. کنم زندگي باهاش تونستممي موندم،مي منتظرش اگه و داشت وجود بهنام بهبود امکان

 به ماشين و خونه خواستنمي کنيم، ازدواج هم با بهنام درمان از بعد تا داشتن رضايت و بخشش تقاضاي بهنام، پدر
 ...اما کنن؛ قبول رو بگم چي هر و بزنن نامم

 از هميشه براي و گذاشتم دلم روي پا حاشيه؛بي يآينده يه به نرسيدن از ترس و مادرم آرامش خاطر به من اما
 به مهاجرت از ماه چندين گذشت از بعد حاال ولي کنم؛مي فراموشش دادم اطمينان خودم به و کَندم دل بهنام
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 انتخاب خودم. نداره وجود برگشتي راه ديگه دونستممي. بودم مونده معلق احساسم و عقل بين هم هنوز تهران،
 .نيست سادگي اين به احساسات، بردن بين از و کردن خفه ولي ايستادم؛ هم حرفم پاي و کردم

 استايلخوش و قدبلند مرد. برداشتم صورتم روي از رو هامدست و اومدم خودم به حضار، زدن کف صداي شنيدن با
 دلم داغ دوباره ديدنش، با. رفتمي سکو طرف به رنگيشمي طويل موکت روي استوار، هايگام با پوش،مشکي

 کردم؛نمي دچار مصيبت به رو سامانمنابه ذهن دوباره و کردمنمي توجهي روزنامه اون تبليغات به کاش. شد تازه
 بارها موعود، روز تا نامثبت روز از. کردم نامثبت اختياربي و شدم مسخ همايش، موضوع و سخنران اسم ديدن با ولي
 کردمي ترغيبم نيرويي چه دونمنمي ولي رفتم؛ طفره جااين به اومدن از باري چند هم امروز حتي. شدم ترديد دچار

 .خورهنمي دردم به آينده در داشتم يقين که بدم؛ گوش هاييحرف به و بيام جااين به تا
 با زدن،مي دست افتخارش به که حضاري براي. ايستاد ميکروفون پشت و رفت باال سکو يپله از قدبلند مرد

 به باالخره مرد و گرفت بر در نسبي سکوت رو فضا تا گذشت ايثانيه چند. کرد احترام اداي و داد تکون سر فروتني
 :دراومد حرف

 که طورهمون. کرديد شرکت همايش اين در که گزارمسپاس خيلي و عزيزان شما لطف از ممنون خيلي. سالم با -
 در ساعتي دو تا دارم، رو افتخار اين امروز و هستم عمومي شناسروان جاللي، اميرحسين دکتر بنده مستحضريد،

 .باشم عزيزان شما خدمت
. زدم تلخي لبخند. کردم نگاه جالليدکتر يچهره به و فشردم همبه رو هاملب. رسيد گوش به تشويق صداي دوباره
 .بود گرفته رو دکتراش مدرک رسماً حاال و بود داده ارائه رو دکتراش تز ماه، چند اين از بعد حتماً
 به خواستم،مي مشاوره يجلسه دومين براي که روزي همون. بود نرفته يادم از روز اون هم هنوز. گرفت آتيش دلم

 ...و دادم ايديگه فرد به رو خودم جاي شد، نوبتم که زماني درست ولي برم؛ جالليدکتر مطب
 و بشه پا به آشوبي وجودم در شد، باعث که ترسي و تَنِشِش پر زندگي و فريبا هايحرف شنيدن. بود تلخي روز چه

 .بشه ختم بهنام از کندن دل به نهايتاً
 :رسيد گوش به دوم بار براي دکتر صداي

 .کنم آشنا حدودي تا حياتي، و شناسيروان مسائل از يکي با رو شما دارم قصد امروز -
 :داد ادامه و فرستاد ترعقب رو هاشچشم روي مشکي فريم و گرد عينک

 خيلي ناآگاهي، دليل به که موضوعي. نداره جايي رسانياطالع يحيطه در ما، کشور در متاسفانه که موضوعي -
 عقايد آماج ميشه، عنوان ناآگاه افراد توسط که زماني و گيرهمي قرار قضاوت مورد ممکن شکل ترينمنفي به مواقع

 .گيرهمي قرار متعصبانه
 :گفت مکث کمي با. کرد مصلحتي ايسرفه و گرفت دهانش رويروبه رو ششده مشت دست
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 ميزان و سن مثل عواملي روي نام،ثبت زمان در چرا که اومده پيش سوال عزيزان، شما از خيلي براي حتماً -
 همايش در شرکت به تمايل که افرادي از تعدادي که باشيد شده مطلع شايد و شده ايويژه تاکيد تحصيالت

 .نشدن نام ثبت به موفق داشتن،
 .زدن حرف دستشون غل*ب افراد با حضار و شد ايجاد صدا و سر کمي
 :گفت آمرانه ميکروفون پشت دکتر

 !دوستان لطفاً -
 :گفت ادامه در ثانيه، چند از بعد
 به تونننمي افراد يهمه دليل، همين به و نشده تعريف ما يجامعه در هنوز مسائل از سري يه که اينه دليلش -

 هنوز که دليله اين به شناسايي، کارت خواستن و سني محدوديت گذاشتن دليل. کنن درک رو مطالب نسبي طور
. کنهمي ايجاد سني محدوديت امر، همين و نيست آشنا شناسيروان علوم با مرتبط مسائل با ما، کشور مردم اذهان

 تحصيالت شرط سال،22 تا 18 افراد براي صرفاً و نشدم قائل زيادي محدوديت هم، تحصيلي مدرک خصوص در
 جامعه به نسبت بازتري ذهن بودن، تجربهکم و جواني دليل به فرد تا گرفتم، نظر در دانشجويي حالت يا و آکادميک

 .باشه داشته
 همايش، از قبل که نبود يادم اصالً و کردممي نگاه جالليدکتر جدي و مصمم صورت به زدهوق چشماني با

 کرده مشوکه دکتر، آغازين هايحرف. بشناسه رو هويتم و ببينه رو صورتم جمعيت بين از جالليدکتر ترسيدممي
 باورم دکتر، هايحرف شنيدن از بعد االن ولي کردم؛ تعجب خيلي شده، ذکر شرايط خاطر به نام،ثبت زمان. بود

 گيري سخت حد اين تا بخواد همايشي چنين خصوص در که باشه، بوده محدود رسانياطالع حد اين تا شدنمي
 .بشه

 ستبنده يرشته واژه، اولين. کنم تعريف رو واژه چند الزمه بپردازيم؛ اصلي موضوع به کهاين از قبل هرحالبه -
 .گرفته قرار عزيزان از برخي توجهيکم مورد که

 .درآورد خشکي حالت از رو فضا بحث، اول همون حضار، خنده صداي و دکتر شوخ لحن
 هر به که افرادي کننمي تصور و دوننمي جنس يک از رو پزشکيروان و شناسيروان رشته افراد، از خيلي -

 .هستن ناسالم رواني لحاظ از و پريشروان کنن،مي مراجعه روانشناس به دليلي،
 :گفت ادامه در و داد تکون راست و چپ به سري تاسف با
 که کوچيکي مشکالت. کننمي خودداري شناسروان به مراجعه از شدن، قضاوت از ترس خاطربه افراد متاسفانه -

 نهايتاً و ميشه بزرگتر و بزرگ مرور به فرد، کوتاهي و غفلت اثر بر بشه، رفع روانشناس به مراجعه بار چند با تونهمي
 .کنهمي روروبه جدي مشکالت با رو فرد
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 يوظيفه. داره تجربي علوم و پزشکي يريشه پزشکي،روان و انسانيه علوم از ايزيرشاخه شناسيروان کلي، طور به
 رفع براي درماني، گفتار و ايمشاوره و ذهني هايحل راه يارائه و دادن مشورت تربيت، آموزش، شناس،روان

 از غير رواني هايبيماري ساير و شخصيتي اختالالت رويي،کم و گريزي مردم فوبيا، وسواس، جمله؛ از معضالتي
 .هست جنون

 :گفت و داد نشون رو دو عدد راستش دست با
 هايبيماري درمان و مقابله به دارو، تجويز و پزشکي هايروش با تا داره وظيفه پزشک،روان يا دوم مورد ولي -

 شما حداقل اميدوارم. کنه بستري رواني هايبيمارستان در رو بيمار که داره رو اختيار اين حتي و بپردازه رواني شديد
 .باشيد کرده درک رو رشته دو اين بين تفاوت کوتاه، و مختصر توضيح اين شنيدن با عزيزان،

 راستش دست و کشيد عميقي نفس. پريد باال راستش ابروي. کرد نگاه دستش روي ايقهوه چرم مچي ساعت به
 :چرخوند هوا در رو
 .روانيه انحرافات بشه؛ تعريف بايد که ايکلمه اولين. خودمون بحث سر بريم خب -

 .نوشت رو مذکور عبارت تخته، راست يگوشه آبي، ماژيک با و چرخيد سرش پشت بردوايت طرف به سپس
 :گفت و گرفت قرار ميکروفون پشت دوباره

 قصد به تکرارشونده و کنندهناراحت رفتارهاي يا تمايالت خياالت، داشتن يعني رواني انحرافات ساده، عبارت به -
 زماني انحرافات اين. انساني يجامعه در شده پذيرفته و معمول رفتارهاي و روش از غير به رواني، يغريز ارضاي
 عملکردهاي ساير و سالم اجتماعي روابط در يا باشن داشته ادامه طوالني مدت براي که ميشن، ناميده اختالل
 .کنن ايجاد اخالل فرد يهروزمر
 که کننمي فکر اغلب اما غيرمعموله؛ کارشون که دوننمي هستن، رواني و روحي انحراف دچار که افرادي از برخي
 .کنن ترک رو خودشون عادت يا بدن تغيير رو شرايط تونننمي

 :گفت ادامه در و چرخوند حضار بين رو نگاهش و گرفت باال رو سرش
 از کلي تعريفِ به قراره امروز که ميشن، تقسيم مختلفي هايدسته به هستن، روحي انحرافات درگير که افرادي -
 .بپردازيم ساديسم عبارتيبه يا دگرآزاري، نام به دسته يه

 :گفت و نوشيد رو درونش آب از ايجرعه و برداشت رو ميکروفون يپايه کنار ميز روي کريستال ليوان
 .برَهمي لذت ديگر فرد دادن آزار يا کردن تحقير از فرد ،(ساديسم)انحراف اين در -

 و شده محسوب بيماري يک شديد و افراطي دگرآزاري ولي هستن؛ شايع بسيار( ساديستيک) دگرآزارانه تمايالت
 .بگيره قرار مداوا تحت بايد فرد و خطرناکه
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 جا يه تونهمي بالعکس و باشد داشته وجود شخص يک در تونهمي اون نوع سه هر که داره، وجود دگرآزاري نوع سه
 .نباشه فرد يه در

 هايصحنه کنه، وارد اذيت و آزار ديگران به کهاين جايبه دگرآزار شخص که حالتيه ذهنيه؛ دگرآزاري مورد، اولين
 .برَهمي لذت تصويرسازي اين با و کنهمي مجسم خودش تصور و ذهن در رو دگرآزارانه اعمال
 وارد جاي به اون، مبتاليان که روانيه غيرعادي و انحرافي حالت يک سمبوليکه، يا نمادين دگرآزاري مورد، دومين
 با که افرادي کردن تحقير و توهين مانند رواني؛ مخرب حاالت تحميل با کننمي کوشش ،بدني يشکنجه کردن

 .کنن ايجاد رواني ارضاي خود در کننمي برخورد هااون
 آزار تحميل در رو لذت کسب اون، به مبتاليان که دگرآزاريه معروف نوع همون اين بدنيه، دگرآزاري مورد، آخرين و
 .بيننمي ديگران بر جسمي دردهاي ايجاد و بدني اذيت و

 :گفت و داد فشار همبه رو هاشدست
 رفتارشون، و اعمال با که بينممي جامعه سطح در هاييانسان. برسه نظر به ملموس هاخيلي براي شايد موارد اين -

 از رفتارهاشون، غالباً و نيستن مبتال ساديسم به لزوماً افراد اين بدونيد، جالبه ولي ميشن؛ ديگران اذيت و آزار موجب
 از ترديوانه و شديدتر خيلي که زنه،مي سر ازشون رفتارهايي بعضاً و گيرهمي نشأت رواني هايعقده و کمبودها
 .ساديسمه به مبتاليان
. کنهمي ايجاد تمايز ها،ساديست و عادي هايانسان بين که گرايشي. روحيه گرايش نوع يه واقع در ساديسم
 به نسب متمايزي روحي کشش فقط و فقط هااون. وحشتناک نه و هستن غريبي عجيب هايآدم نه ها،ساديست

 .دارن افراد ساير
 .بپرسن رو سواالتشون دکتر از داشتن سعي صدا، و سر يا بردن باال دست با همه و شد پا به همهمه دفعهيک
 :گفت ايدوستانه لحن با ميکروفون پشت و داد تکون هوا در آرامش ينشونه به رو هاشدست آرامش با دکتر

 تا ذارم،مي اختيارتون در رو زماني مرحله، هر در باشيد مطمئن. کنيد رعايت رو همايش نظم لطفاً دوستان -
 .داد خواهم پاسخ بود، ميسر که صورتي در و بپرسيد رو سواالتتون

 :گفت و زد لبخندي دکتر. خوابيد همهمه کم کم
 کسي اگر دارن، عجله کمي دوستان که جايياون از ولي نشده؛ تکميل مورد، اين در بنده توضيحات هنوز چند هر -
 .بگيره باال رو دستش لطفاً داره، سوالي همايش، جاياين تا

 .رفت باال سالن نيلي سقف طرف به بسياري هايدست و شد صدا و سر کمي دوباره
 :گفت و کرد اشاره حضار از يکي به لبخند، حفظ با دکتر

 .بفرماييد مطرح رو سوالتون و بايستيد لطفاً آقا -
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 :گفت و برخاست جاش از ديدم،مي سرش پشت از من که پشتکم موهاي و قدمتوسط با مردي
 هستن، آزاردهي يشيفته واقعاً اگه چيه؟ دقيقاً روحي، گرايشات از منظورتون که، اينه من سوال. دکتر آقاي -

 بشن؟ گذاشته کنار جامعه از نيست بهتر آيا نيستن؟ غريب و عجيب و وحشتناک ميگيد شما طورچه
 بعد دکتر و نشست سرِجاش مذکور فرد. کرد دعوت نشستن به رو فرد دست، ياشاره با و زد ايآگاهانه لبخند دکتر

 :گفت ميکروفون پشت حضار به رو مکث، کمي از
 توضيح هر از قبل. باشه دوستان ديگر از خيلي سوال متفاوت، هايقالب در شايد سوال اين. ممنونم ايشون از -

 .بزنم مشابهي مثال براتون داستان يه با خواممي تخصصي،
 :گفت و کرد تر زبون با رو زيرينش لب
 ديوانه فرد يه با که ايپسربچه داستان. نيست لطف از خالي گفتنش که شنيديد رو داستان اين هاتونخيلي شايد -

 ميگن؟ ديوانه تو امثال و تو به چرا پرسهمي ازش و ميشه روروبه
 :داد ادامه ذکاوت با و يافت گسترش لبش روي لبخند

 .کنهمي شوکه رو پسربچه ديوانه، فرد جواب -
 در رو آزادش دست و دراومد حرکت به زنانقدم سکو متري سه طول در. برداشت پايه روي از رو دارسيم ميکروفون

 :داد تکون هوا
 که اوني بوديم، بيشتر ما اگر. داريم عادي هايآدم به نسبت کمتري نفرات تعداد ما گفت؛ پسربچه به ديوانه -

 !بوديد شما ميشد، ناميده ديوانه
 .کردن تشويق رو دکتر زدن کف با و خنديدن کوتاه حضار
 :دراومد سخن به دوباره جو، شدن آروم از بعد و داد تکون سري دکتر

 روحي گرايشات کردم، معرفي هاساديست عنوان تحت که افرادي. ماهاست از خيلي زندگي شرح داستان، اين -
 .برسن آرامش به رواني، نظر از تا طلبنمي رو متفاوتي ارکان روحي، نظر از عبارتيبه دارن؛ خاصي
 :دوخت پرسشگر فرد به رو نگاهش و کرد باز طرفين به رو هاشدست

 بيمار جسمي نظر از که کسي مثال، براي. بشه گذاشته کنار و بشه طرد باشه، متفاوت که کس هر نيست قرار -
 بايد آيا ميشه، متولد ذهني يا جسمي معلوليت با که کسي بشه؟ گذاشته کنار بايد آيا مياد، دنيا به بيمار حتي يا ميشه

 بره؟ بين از درتنهايي مرور به تا بشه، رها گوشه يه
 کلي نگاه با و برداشت گام راستش سمت به دست، به ميکروفون و برداشت پرسشگر فرد روي از رو نگاهش دکتر

 :گفت سالن سمت اون به
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 با و هاقرن طي در. دارن کردن زندگي حق و هستن انسان نوعانشون،هم يبقيه مثل هم افراد اين. نه مسلماً -
 نقص که کسي مثال شده؛ ارائه افراد اين به رسانيخدمات و کمک براي گوناگوني هايراه دانش، و علم پيشرفت

 خاصِ زبان و شده اختراع سمعک ناشنوا، افراد براي. شده داده ياري مصنوعي اعضاي کمک با داشته، عضو
 تعبيه خاص هايگذرگاه و سفيد عصاي حرکت، تسهيل منظور به هستن، نابينا که افرادي براي. شده ابداع خودشون

 حرکت در که افرادي. گرفته قرار آزمايش و مطالعه مورد پيشرفته هايجراحي نابينايي، معضل حل براي و شده
 ايديگه موارد خيلي و کرده پيدا بهبود هوشمند، و دستي ويلچرهاي مثل وسايلي با زندگيشون هستن، ناتوان کردن

 .هستيم شاهدش مونهمه که
 .رسيدمي گوش به سخنراني شنوندگان از «درسته درسته،» نجواي

 بود داه قرار مشکيش کت هايجيب در رو هاشدست کهحالي در و داد قرار پايه روي جاش سر رو ميکروفون دکتر
 :گفت

 ...اينه اساسي فرق اون و داره وجود جسمي و روحي مشکالت بين بزرگي فرق منتهي -
 :داد ادامه محکم و تاکيد با
 هضم خاطر همين به متاسفانه و نيستن درک قابل بصري نظر از روان، و روح به مربوط موضوعات و مسائل -

 .کننمي جذب رو ايمنزجرکننده بعضاً و منفي ديدگاه و نميشن
 .نوشيد آب از ايديگه جرعه و برداشت ميکروفون يپايه کنار ميز روي از دوم بار براي رو کريستال ليوان

 افراد اين. ببرن بهره ديگه افراد همراهي و کمک از بايد و دارن زندگي حق که هستن گروهي هم هاساديست -
 ندارن تمايل درصدي و کنننمي آشکار رو خودشون رواني هويتِ اجتماع در معمول، طور به. نيستن جاني و قاتل

 داشته تدافعي حالت افراد اين به نسبت ممکنه شما که قدرهمين چون بشن؛ باخبر روحيشون گرايشات از ديگران،
 .دارن واهمه عادي، افراد واکنش به نسبت هم هااون باشيد؛
 بود، نشسته صندلي يه يفاصله با راستم سمت که زني. چرخوندم رو سرم. رسيد گوش به خفيفي تقتق صداي
 .کردمي باز رو پذيراييش پالستيکي باکس داشت
 .کردم بازش و برداشتم کنارم خالي صندلي روي از رو باکس. شده خشک هم خودم گلوي کردم حس لحظه همون

 :بود جالليدکتر سخنان به گوشم حين، همون در
 با گروهي ها،ساديست مقابل در. نميشن شناخته معضل عنوان به نزنن، آسيبي ديگران به که موقعي تا افراد اين -

 کوتاه توضيح يه به خواممي محدوده، زمان چون. معروفه خودآزاري يا مازوخيسم به که دارن، وجود مخالف گرايش
 .پردازممي موضوع اين به ديبع هايهمايش در بود، عمري اگر شاءهللان. کنم بسنده مازوخيسم خصوص در
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 نوک سر و کردم جدا جعبه از رو شکل (L)ال و سفيدرنگ ني. آوردم بيرون باکس توي از رو آبميوه مقوايي يجعبه
 .بردم فرو آبميوه يجعبه آلومينيوم کوچيک پوشش داخل رو تيزش

 به اين البته. برهمي لذت شدن شکنجه بعضاً و شدن تحقير از فرد يعني ديدنه؛ آزار به گرايش واقع در مازوخيسم -
 قدرتي و حاکميت مقابلش، طرف داره انتظار فرد يعني بلکه نيست؛ بارمرگ هايشکنجه و مطلق رحميبي معناي
 .عاديه حالت از بيش حدودي تا که باشه داشته

 گرايش اون يسه هر به ممکنه فرد که جسميه و سمبوليک ذهني، يدسته سه شامل ساديسم مثل هم مازوخيسم
 .باشه داشته

 سخنران به و گرفتم باال رو سرم. کرد تازه رو خشکم گلوي پرتقال، آب ملس طعم و گرفتم دهانم به رو ني سر
 رو الغرش و کشيده اندام اي،سرمه پيراهن و بود درآورده تنش از رو مشکيش کت. دوختم چشم همايش جذاب
 .کشيدمي رخ به بيشتر

 برآورده رو همديگه روحي نيازهاي هااون. انهمديگه مکمل شناسي،روان نظر از هامازوخيست و هاساديست -
 طور به. بدن نشون رو روحيشون کشش و گرايش رابطه، فضاي از خارج ندارن دوست عنوان هيچ به و کننمي

 از و ببينه تحقير و توهين جامعه در نداره دوست هرگز داره؛ ديدن آزار به که ميلي رغمعلي مازوخيست يک مثال،
 به خودشون مکمل فرد رفتار و کردار از تنها ها،مازوخيست و هاساديست عبارتيبه. بشه کوچک شخصيتي نظر

 .رسنمي رواني آرامش
 بهنام خاطر، همين به و داشت دادن آزار به عجيبي يعالقه اون مطمئنم. شد کشيده زيبا سمت به اختياربي ذهنم

 ده پسربچه يه با نداشت حق ولي نبود؛ خودش دست زيبا گرايش درسته. کرد خودش کارهاي قرباني هم رو بيچاره
 بزنم، چوپ يه با رو همه و کنم کلي قضاوتي کهاون از قبل ولي کشيدم؛ هم در رو هامابرو. کنه کاري چنين ساله

 .شد جلب جالليدکتر صحبت يادامه به توجهم
. کنن تعدي اون از نبايد طرفين از کدوم هيچ و دارن قوانين سري يک رابطه در ها،مازوخيست و هاساديست -

 اين از که شوهرهايي و زن. برسونه آسيبي مازوخيست به و بشه بيشتر خاصي حدود از نبايد دادن آزار مثال، براي
 در خشونت کمي شوهرش داره انتظار باشه، مازوخيست فرد زن، اگر. باشن توننمي خوبي مثال هستن؛ دوقشر
. باشه داشته گريسلطه يروحيه همسرش تا داره انتظار باشه، مازوخيست مرد اگر و ببره کار به شونعاطفي روابط

 گذاشتن زيرپا از دونن؛مي دوقشر اين از رو خودشون و کننمي مراجعه شناسروان به که افرادي گاهاً هرحالبه
 خود براي تونهمي ميشه؛ خارج کنترل حدود از روابط گونه اين حتي وقتي ميده نشون اين و دارن شکايت قوانين

 . بشه آفرين مشکل اشخاص اين
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 چند با. نوشيد نفس يه رو پايانيش حجم سوم يک و برداشت ميکروفون کنار ميز روي از رو کريستال ليوان دوباره
 :گفت ادامه در و کرد صاف رو صداش مصلحتي؛ يسرفه بار
 .دادن رارق تاثير تحت رو عادي افراد زندگي روحيشون؛ گرايش خاطر به که افرادي بودند البته -

 .گرفت خودش به غم رنگ صورتش و شتافتن همبه ابروهاش
 اکثر در افراد اين. گذارنمي انسانيت روي پا گسيخته؛ افسار که کساني. نداره وجود کم موارد، اين از متاسفانه -

 .کننمي نابود و نيست رو زندگيشون ديگران، جسمي و روحي يشکنجه با ولي نيستن؛ اصلي ساديست مواقع
 :گفت بود شده آميخته تاسف با که لحني با و کشيد ايکالفه نفس ميکروفون پشت

 نظر از افراطي، ساديست يک اعمال خاطربه متاسفانه که مرديه شناسم؛مي ماهيه چند حدوداً که بيماراني از يکي -
 .ديده آسيب رواني

 .افتاد تپش به قلبم اختياربي حرف، اين شنيدن با
 در ولي بشه؛ مداوا تا کرده سعي کهاين با و شده رفتار در اختالل دچار روحي، ديدگيآسيب خاطر به آقا، اين -

 .بده دست از رو شعالقه مورد فرد شده باعث و گذاشته تاثير شخصيش زندگي روي موضوع اين تاسف، کمال
 صداي کردممي سعي و بودم گرفته دهانم جلوي رو دستم. افتاد زمين روي دستم از آبميوه يجعبه و افتادم سرفه به

 هامچشم اشک، از ايهاله. داشتم خفگي حس و بودم پريده گلوم داخل دهانم آب طرفي از. کنم مهار رو هامسرفه
 و کردمي سنگيني مسينه يقفسه درون قلبم. بهنامه جاللي،دکتر موردنظر شخص که نداشتم شک. کرد تار رو

 بشنوم؛ چيزي خواستمنمي ديگه و داشتم بدي حال. سوختمي گلوم و بود گرفته آروم هامسرفه. لرزيدمي هاملب
 .نبود کامم به اوضاع که حيف صد و حيف ولي

 حس جمله از. همراهشه عمر پايان تا متاسفانه شده، حقش در که ظلمي آثار ولي درمانه؛ قابل فرد، اين بيماري -
 ترسيدمي هميشه امر، همين يواسطه به فرد اين. دادن دست از ترس نوعي کنه؛ تحمل ابد تا مجبوره که ترسي

 فرد و داشت معکوس اثر که شدمي مرتکب رو اعمالي موضوع، اين پيروي و بده دست از رو شموردعالقه دختر که
 .کردمي دور ازش رو شموردعالقه

 به يک داد، رخ بهنام ويالي در که اتفاقاتي. بستم درد با رو هامچشم. کردمي شکنجه رو مخراشيده گلوي بغض
 .گذشتمي ذهنم نمايشگر از يک

 .کردمي نگاهم محبت با بهنام که زماني
 .بگيره ازش رو من زيبا ذارهنمي گفت، بهم زدهوحشت که زماني
 .بشه شکنجه داوطلبانه تا شد زيبا تسليم من، به نرسيدن آسيب خاطر به که زماني
 .رفت حال از اتاقش در جلوي پرزخم، بدن و خونين صورت با که زماني
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 ذهنم. شدمي شنيده بيشتر لحظه هر بهنام، هايناله و هافرياد صداي. فشردم هامگوش روي محکم رو هامدست
 صداي ديگه. بود شده رمقبي و سرد روح،بي جسمي مثل بدنم. داشتبرنمي دست گذشته واکاوي از هم لحظه يک
 طوفان مثل هامگوش درون که بود بهنام يمظلومانه هايفرياد فقط، و شنيدمنمي رو حضار پچپچ و جالليدکتر
 .پيچيدمي

 .کنممي سکته غم شدت از بمونم، ديگه ايدقيقه اگه کردممي حس. نبود ممکن برام جااون فضاي تحمل
 تعجب با کناريم زن. ريخت زمين روي آبميوه قوطي کنار پاهام روي از پذيرايي باکس شدم، بلند جام از دفعهيک

 :گفت و کرد نگاهم
 کني؟مي کارچه داري خانم -

 سالن در طرف به و شدم خارج يشمي هايصندلي رديف از دوان دوان و برداشتم صندلي روي از رو ايمقهوه کيف
 که زني. کنه متوقفم نتونست هم جالليدکتر يزدهبهت صورت و سخنراني ناگهاني شدن قطع حتي. کردم حرکت

 شد بلند باکس از خالي ميز پشت از حيرت با داد،مي حضار به رو پذيرايي هايباکس وقت، اول و بود نشسته در کنار
 :گفت و
 .نشده تموم همايش هنوز خانم؟ کجا -

 باشه، شده آزاد قفس از که ايپرنده مثل و کردم باز رو سالن در زن، به توجهبي. بود شده متالشي حال در قلبم
 آسفالت به که پام. بشم خارج فرهنگسرا از تا داشتم سعي بلند، هاييگام با. بيرون کردم پرت سالن از رو خودم
 شگفتي با و گذشتنمي کنارم از مردم. افتاد راه به هاماشک سيل بارش، حال در ابرهاي مثل رسيد، خيابون خيس

 راه زرشکي رويپياده روي فرهنگسرا، ساختمان ديوار بر تکيه جون،بي هاييقدم با. کردنمي نگاه وضعم به
 .رفتممي

 بار،اولين براي. بود محبوس االن که زد،مي فرياد رو کسي از نفرت وجودم و بود شده مچاله درد شدت از قلبم
 از رو عادي و شاد زندگي يه حق ش،خودخواهانه اعمال با که کسي. کردم لعن و نفرين قلبم اعماق از رو کسي
 .گرفت بهنام

 به م،شلخته هايقدم. بود کرده ترافتاده رو مافتاده هايشونه و بود شده خيس بارون شدت از رنگم مشکي پالتوي
 بود هامدت که حسي. بود کرده باز سر درونم ايدوگانه حس. دادمي حرکت جلو طرف به رو الجونم بدن زور

 ذهن هم هنوز. بودم عاشقش هم هنوز من. بدم فريب رو خودم تونستمنمي. بودم کشمکش و جنگ حال در باهاش
 .ميشه هم با خاطراتمون مشغول ساعاتي نافرمانم،

 و اومدنمي پيش شدنم دزديده و ويال جريان اگه شايد. شدهنده آزار بعضاً رفتارهاي از گرفتمي آتش قلبم گاهي
 ...االن اما بودم؛ متنفر ازش شدم؛نمي باخبر بهنام روحي مشکل ماهيت از من
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 .لرزيدمي دستم داررعشه هايانگشت بين اي،قهوه کيف بلند بند
 جاري صورتم روي بارون، قطرات با شده ادغام هاماشک و لرزيدمي فکم. بستم درد با رو هامچشم ديوار، به تکيه
 .شدمي

 و محاصره رو ويال پليس که بود زماني همون ديدمش، که باريآخرين. بست نقش خاطرتم در بهنام جذاب يچهره
 تموم چيز همه! نترسم ديگه گفتمي بهم داربغض صدايي با و بود کرده غلم*ب بهنام. بود کرده دستگير رو زيبا
 !شد
 حاال ولي. نکردم درک رو منظورش بهنام؛ مرگ خصوص در خوابم نداشتن باور و بودن شوکه شدت از موقع اون
 .نبود حقيقت جز که زد حرفي اختيار،بي شايد بهنام که فهمممي

 .خوردمي صورتم روي وارشالق بارون قطرات. گرفتم آسمون سمت به رو سرم
 شدن شکسته دوباره از ترس مامان، کردن نااميد از ترس آرامش، به نرسيدن از ترس آينده، از ترس خاطر به من

 .اومدم شهر اين به و گذشتم بهنام به معالقه از قلبم، خوردن شکست از ترس و مامان
 :ناليدم خفگي با لرزيدم،مي سرما و غم از کهحالي در زيرلب

 ...بايد کنم؛ فراموش رو بهنام بايد من -
*** 
 حسام
 .بود داده هديه هاملب به رو لبخند شادي، و خنده صداي
 26 پسر دو مهدي و محمد. شدمي شنيده که بود موزيکي بهترين ها،ظرف به هاچنگال و قاشق خوردن همبه آواي

 ساليان به ذهنم. کردنمي پذيرايي ازم اکرم، و مادرم سفارش بار هر با و بودن نشسته طرفم دو اکرم، يساله 21 و
 اکرم بودم؛ ليال کردن عقد و معصومه دادن طالق والي و هول تو و برگشتم سربازي از که زماني. کشيد پر پيش

 خواهرم به رو تولدش و ببينم رو شبچه اولين داشتم دوست قدرچه يادمه. گذروندمي رو بارداريش آخر هايماه
 .بودم مسببش خودم که سرنوشتي زد؛ رقم برام ايديگه چيز سرنوشت اما بگم؛ تبريک

 .بکشيد مرغ بفرماييد! دايي -
 هايتيکه.بود داشته نگه طرفم به رو مرغ ايشيشه و چهارگوش ظرف اکرم، ارشد پسر محمد. چرخوندم رو سرم
 و کردم رد ماليم رو دستش. کردمي خودنمايي ظرف درون زعفران، و فرنگيگوجه رب به آميخته و شده سرخ
 :گفتم

 ...نکنه درد دستت -
 :گفتم و کردم اشاره رومروبه قديم طرح و دارگل چيني بشقاب محتوياتِ به
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 .بخورم تونمنمي هم رو همينا محمدجان؛ کافيه -
 :گفت و زد لبخندي محمد

 .ميشه ناراحت عزيز نخوريد، اگه -
 داد،مي نشونم گوشيش توي پدرش از که عکسي به شچهره و داشت ايمردونه صورت. دادم پاسخ رو لبخندش

 شده پهن مستطيلي و سفيد يسفره سوي اون به و گرفتم ايشقهوه هايچشم از رو نگاهم. داشت شباهت خيلي
 هر جلوي. بود نشسته چوبي صندلي روي پدرم کنارش. خوردنمي غذا علناً و بود نشسته ويلچر روي مادرم. انداختم
 پيش، ساليان عادت به پدرم. بود هاشونبشقاب يدربردارنده که داشت قرار مشترکي و کوچک چوبي ميز دوشون

. خوردمي غذاش از اقتدار با و بود کرده تن به ايسرمه بافت يژيله سفيدش، پيراهن روي شدن، ترتيپخوش براي
 به عشق با. بود زده شونه مرتب رو، شکرده رنگ و کوتاه موهاي و داشت تن به زيبايي دارگل و بلند لباس مادرم
 زيرسربه و چهارزانو متين، و موقر پارسا. بود نشسته زمين روي سفره پاي و ويلچر کنار که کرد،مي نگاه پارسا

 کردمي حس رو همه نگاه سنگيني. خوردمي اکرم پختدست سبزيِ قورمه خورش و بلنددانه پلوي از و بود نشسته
 رو ايلحظه چنين آرزوي قدرچه بچگيش، زمان در پارسا. شد تلخ لبم روي لبخند. بشه معذب که نبود عجيب و

 .گرفت پارسا از رو حواسم اکرم، صداي. بود بيگانه فضا اين با انگار حاال ولي داشت؛
 .کن تعارف خورش پارسا به! طاهره -

 بنفشِ روسريِ و شد رنگ به رنگ بود، نشسته پارسا کنار فاصله با که فاطمه، يساله بيست -نوزده دختر صورت
 به هم پارسا. شد ترزدهخجالت طاهره و زدن خنده زيرِ طاهره واکنش اين ديدن با همه. کشيد جلو رو سرش روي

 :گفت رسا صدايي با و کرد بلند کمي رو سرش و زد محوي لبخند جمع، يخنده يواسطه
 .نيستم تعارفي من. عمه ممنون -

 حالت با و شد دارنم اشک از هاشچشم بود؛ نشسته آشپزخونه به پشت( سفره بااليي عرض) سفره سر که اکرم
 :گفت پراحساسي

 !بشه فدات عمه -
 .شد ترپررنگ فاطمه بزرگ فرزند طاها شيطنت با لبخندم

 .ميرن شصدقه قربون راست و چپ! بده شانس خدا -
 به هابچه هايخنده صداي دوباره. زد صدا رو طاها نام حرص با و زد کنار صورتش از رو هاشاشک ناشيانه اکرم

 .رسيد گوش
 :گفت اکرم به خطاب کرد،مي پر برنج از رو ايشنقره قاشق که حالي در پدر
 خواهرات؟ به زدي زنگ اکرم -
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 :گفت خرسندي با و کرد پدر به رو کشيد،مي نشون و خط طاها براي نگاهش با که اکرم
 .بيان افتنمي راه فردا همين گفتن. زدم زنگ! آقاجان بله -

 :داد ادامه همبه هاشدست کوبيدن با و زد شادي يقهقهه
 ...ولي بزنن؛ حرف حسام با خواستنمي و شدنمي باورشون کدومشون هيچ -

 با و پريد اکرم حرف وسط بود، نشسته سفره طول در مادرش راست دست که اکرم تغاريته و کوچک دختر ياسمن
 :گفت خباثت

 .ببينن رو پسردايي و دايي بتونن تا جااين بيان بايد گفتم و نذاشتم من ولي -
 :گفت و گرفت رنگشکرم تونيک آستين روي از ياسمن، دست از نيشگوني و کرد ايقروچه دندون اکرم

 !بدم حسام به رو گوشي نذاشت سفيد چشم اين -
 دلتنگي از لحظه هر من، وجود تمام و گفتمي زينب ناباور لحن و هيجان از تاب و آب با داشت. خنديد ياسمن
 هر که فهميدم حاال و کردم محروم ديدنشون از رو خودم سال26 که عزيزم خواهران براي دلتنگي. شدمي ترانباشته
 خاطر به اعظم و مريم فهميدم، اکرم هايحرف از که جوراون. بودن کرده مهاجرت ايديگه شهر به دليلي به کدوم
 چيزي هم من و نشد زده حرفي هم فاطمه و مريم و زينب از. بودن ساکن جنوبي شهرهاي در شوهرهاشون شغل

 به جنس خريد براي بود، بازاري که هم اکرم شوهر شاهين. بودم تکشون تک ديدن منتظر صبرانهبي ولي نپرسيدم؛
 پيِ باقي فاطمه، از غير به. بودن شده تنها حاال بچه، همهاين وجود با پدرم و مادر. گرفت دلم. بود رفته تهران
 ...که هم من و بودن رفته ايديگه شهر و زندگي

 بزرگترين فاطمه. بودن نشسته پارسا چپ سمت زنان،لبخند که کردم نگاه طاهايي و طاهره به مغموم، هاييچشم با
 هاسال از بعد که کودکي دو. داشتن فاصله پدر ارشد ينوه با سني، نظر از فرزندش دو ولي بود، مونخانواده دختر

 اعضاي از يک هيچ از و نبودم من که زماني درست بودن؛ شده جمشيد شوهرش و فاطمه نصيب درمون و دوا
 رو دومم مادر حکم بگم تونستممي جرئت به. بود حامي يه مثل برام بزرگ، خواهر جز فاطمه. نداشتم خبر مخانواده
 تمام با فاطمه و اومدبرنمي فرزندانش پس از تنهايي به مادر قد،نيم و قد يبچه همهاين وجود با. داشت

. بود شده تنگ فاطمه براي همه از بيشتر دلم ولي چرا؛ دونمنمي. بود دلسوز و حال کمک هميشه هاش،تجربگيبي
 که خودش هايبچه چرا حاال داشت، زينب و اعظم و آمنه هايبچه به که عشقي وجود با فاطمه که بود عجيب

 ...شوهرش و خودش و بودن جااين بودن، بسته جونش به يقيناً
 :گفتم و دادم بروز رو دلتنگيم اختياربي
 .بزنم حرف فاطمه با ذاشتيمي کاش -



 

 

497 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 نگاه سفره دور تا دور به و کردم بلند سر حيرت با. گرفت بر در رو حاضر جمع ناگهاني و بارمرگ سکوتي دفعهيک
 رو مزده حيرت نگاه. نبود قبل هايثانيه شوق و شور از خبري ديگه و بودن انداخته پايين رو سرهاشون همه. کردم

 منجمد هامرگ در خون طاها، دارخش و لرزون صداي شنيدن با و کرد يخ تنم اختياربي. دوختم اکرم لرزون فک به
 :شد
 ...تصادف يه تو بابام و مامان پيش، سال دوازده -

 به رو خودش نور شدت به قلبم. کردم نگاه طاها يافتاده پايين سر به ناباوري با و رفت يادم از کشيدن نفس
 توان حتي شوک، شدت از من و رسيدمي گوش به مادر خفيف و مظلومانه يگريه صداي. کوبيدمي مسينه يقفسه
 .نداشتم زدن پلک
*** 
 مبل وسط پدر. بوديم نشسته آشپزخونه ديوارِ جنب سالن، انتهاي ايقهوه هايمبل روي و بود شده جمع سفره

 استراحت براي که شدنمي راضي دلش. بود خورده رو داروهاش مادر. بوديم نشسته طرفش دو پارسا و من و نفرهسه
 :گفتمي اکرم به و د*وسي*بمي رو صورتم مدام. ترسيدمي من رفتن دوباره از شايد. بره کردن

 .بخوابه آقات و من اتاق تو بياد بگو طاهره به. بنداز جا عقبي اتاق تو پارسا و حسام واسه! اکرم -
 اصرار کلي با هم آخرش. بود مضطرب گويا مادر ولي نباشه؛ نگران تا خواستمي مادر از و گفتمي چشم مدام اکرم

 .کنه استراحت و برگرده اتاقش به تا شد راضي پارسا، پادرميوني با و اکرم تمناي و خواهش و
 .شد بدل زهر تلخي به فاطمه، شدن آسماني خبر شنيدن با پدر، بَخشِشِ شيرينيِ. بود ريخته همبه ذهنم
 :پيچيد هامگوش در طاهره صداي و گرفت قرار روم پيش اينقره سيني

 .دايي بفرماييد -
 و بود رفته عقب کمي روسريش. کردم نگاه بنفش روسري قاب در طاهره معصومِ يچهره به و کردم بلند رو سرم
 جمشيد هايچشم درشتش، و سبز هايچشم.خوردمي چشم به ششقيقه روي مورب صورت به بخيه يشکسته خط

 :گفتم و برداشتم رو سيني درون کريستالي هاياستکان از يکي و بردم جلو رو دستم. آوردمي يادم به رو پدرش
 .نکنه درد دستت -

 .گفت «بفرماييد» خجالت با و گرفت پارسا جلوي رو سيني بود، کرده تعارف چايي پدرم به من از پيش که طاهره
 خجالت از طاهره هايگونه. کرد تشکر تواضع با و برداشت رو سيني در مونده باقي چاي استکان زيرسربه پارسا
 .رفت آشپزخونه طرف به بلند هاييقدم با و گرفت رنگ

 .داشت رو مرگ ناقوس حکم برام پدر، کشيدن آه شنيدن
 ...شخانواده و فاطمه کردن تصادف با و شد خم غم از مادرت و من کمر رفتي، تو وقتي -
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 ماتم نگاه. لرزيدمي زانوهاش روي شچروکيده هايدست. فشرد همبه رو هاشلب و گذاشت ناتمام رو حرفش پدر
 ذهنم در رو فاطمه مهربان يچهره و داشت دلنشيني و محجوب صورت. دوختم فاطمه پسر طاها به رو، مزده

 به لنگان لنگان طاها. بودن ديدن فيلم حال در و نشسته سالن طرفاون تلويزيون جلوي هابچه. کردمي تداعي
 آتش به قلب پدر، غمگين و آلودبغض صداي. بود ناموزونش هايقدم مات من، نگاه و رفتمي هابچه طرف

 .کرد خاکستر رو امکشيده
 بال سپر رو خودش و بود غلش*ب طاهره. بود سالش ده موقع اون طاها. کردن تموم جا در جمشيد و فاطمه -

 زنده. بود شده لِه زانوش هايعصب و بود شکسته پاش و دست. بود خورده شديدي ضربه سرش به. بود کرده
 بار براي مادرت. بودن گرفته پانسمان و گچ رو پاش تا سر. کردن عملش بار چند. بود معجزه مثل درست موندنش

 برام اي،زنده دونستممي که همين. تو رفتن از بيشتر خيلي شدم، شکسته شبه يه. شد ويلچرنشين و کرد سکته دوم
 شوکه. بود شکسته پاش و دست هم طاهره و بود بيهوش روز ده طاها. دراومدم پا از فاطمه، مرگ با ولي بود؛ کافي
 .رفتنمي مدرسه و زدنمي حرف دوسال تا و بود شده

 .کردممي تجربه رو تدريجي مرگ غم، شدت از من و شد بيشتر زانوهاش روي هايدست هايرعشه
 رو دستش پدر که بشه بلند جاش از داشت قصد و گفت ببخشيدي لب زير شد؛ موجود جو سنگيني متوجه که پارسا

 :گفت رفتهتحليل صدايي با و گرفت
 بري؟ خوايمي کجا نيومده، هنوز. باباجان نرو -

 :گفت و زد ايدستپاچه لبخند پارسا
 .باشيد راحت بابا با شما ها،بچه پيش برم گفتم -

 :گفت و گذاشت زانوش روي رو پارسا دست پدر
 .راحتم من وگرنه برو، ببيني فيلم خوايمي اگه. باباجان نه -

 .دراومد مبل روي نشسته حالت به خيزنيم حالت از و نزد حرفي پارسا
 دردمندي لبخند. وسيد*ب رو پيشونيش و چرخوند پارسا طرف به رو سرش. رفت پايين و باال پدر گلوي سيبک

 محکمش هايدست نوازش از من و بود شده پارسا سهم پدر محبت يهمه اومديم، که موقعي از. نشست لبم روي
 مثل بودم شده. بخشيدنمي رو من هم ظاهر در حتي وقتهيچ پدر نبود، پارسا اگه بودم مطمئن. بودم مونده بهرهبي

 .داره کردنش تربيت در سعي محلي،کم با پدر و گرفته قرار پدرش خشم مورد که، خطاکاري پسربچه
 شديگه دست با و زد عميقي لبخند پدر. کرد لمس رو پدر دست پشت پوست هاشلب با و کرد خم رو سرش پارسا

 .شد حبس مسينه در نفس پدر، بعدي حرف با. کرد نوازش رو پارسا روشن خرمايي موهاي
 نياوُردينِش؟ خودتون با چرا باباجان؟ کجاست مادرت -
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 پاکِ پسرِ. سوخت پارسا براي دلم. رُبود رو هاشچشم عسلي شرم، يهاله و پريد پارسا رخسار از رنگ مشهود کامالً
 صدايي با و دادم قورت رو دهانم آب بود؟ شرمنده بابتش طوراين که داشت ناصر و ليال ـناه گـ در نقشي چه من،

 :گفتم دارخش
 .شده فوت -

 به واشرمانند پدر سر. لرزيد بدنم کالمم سرماي از که بردم کاربه رو ايکلمه دو يجمله اين احساسبي قدراون
 .کرد نگاه احساسم از عاري صورت به زدهبهت و چرخيد طرفم

 کِي؟ -
 :گفتم و کردم تر زبون با رو زيرينم لب
 .قلبي نارسايي اثر بر پيش، چهارسال حدوداً -

 قالب در و يکسان ناصر، و ليال به االنم حس. نشدم حسرت يا دلتنگي حس دچار ايذره حتي ولي بود؛ نکردني باور
. کشيد تير قلبم زمانهم. لرزيد حدقه در هاشچشم عسلي هايتيله و شد بيشتر پدر زدگيبهت. بود محض تنفر

 رنگ. رفتمي فرو ناسالمم قلب در بار هر که بود شده خنجري به تبديل پارسا، و پدر هايچشم رنگ تشابه
 ابهام، هايپرده رفتن کنار با ولي رسيده؛ ارث پارسا به پدرم جانب از کردممي فکر پيش، دوسال تا که هاييچشم

 .کرد کجي دهان بهم ممکن شکل ترينناجوانمردانه به حقيقت
 :گفت منقطع و کرد نگاهم ناباوري با پدر
 ...هم با...هم با بعد...کردي عقدش گفتي...جااين آورديش...آخر روز...که دختري همون -
 بخت به دل در. دادم تکون تاييد ينشونه به رو سرم و کشيدم عميقي نفس لعنتي، و سخت روزهاي اون يادآوري با

 محضر، در عقد شدن جاري از بعد که بود زماني هم اون. ديدن رو ليال بار يه تنها مادرم و پدر. زدم پوزخند خودم
 کافي همين. کردم معرفيش همسرم عنوان به شرمساري کمال در و آوردمش پدريم يخونه به و گرفتم رو دستش

. بود دراومده لرزه به خونه هايستون که کشيدمي هوار جوري پدر و کردمي گريه مادر. بشه پا به محشري تا بود
. بگيرم زن و برم سرخود، و تعلل بدون معصومه، ناگهاني و دليلبي دادن طالق از بعد من نداشتن باور کدوم هيچ
. بود هامگوش در پدر خشم از آکنده هايفرياد صداي هنوز. بودنش نديده هم بار يه حتي مخانواده که زني هم اون
 از پدر ديدممي که بود بار اولين براي. بود نشده خميده کمر و پير االن مثل و داشت سال چند و پنجاه زمان اون

 و لعن زمان و زمين به و زدمي قدم پذيرايي سالن در مدام. زنهمي نعره خورده زخم شيري مثل اندوه، و خشم شدت
 نگاهم بهت، از سرشار و زدهوق چشماني با مادرم و بود شده پنهان ترس از من سر پشت ليال. فرستادمي نفرين

 به منتهي راهروي طرف به رو، بود مزين زمرد انگشتر به هميشه که راستش دست اشاره انگشت پدر يادمه. کردمي
 :غريد و گرفت اشاره خونه خروجي در
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 يخونه تو جايي نگيري، حالليت( معصومه) پناهبي مظلوم اون از نري و ندي طالق رو زن اين وقتي تا! بيرون -
 !نداري من
 دادنمي اجازه پدرم ولي نَرَم؛ که کردمي التماس مادرم. شدم رونده غريبانه نحوي به پدرم يخونه از من روز اون
 آورده باال که گندي وجدان عذاب طرفي از. ديدممي شکسته رو سرم پشت هايپل تمام روز اون. بشه رفتنم مانع
 اون و شهر اين يآواره و کنار بذارم و وسم*بب رو سَبَمنَ و اصل تا کرد مجابم پدر، شرط ديگه طرفي از و بودم
 .داشت زيادي دخالت تصميم اين در هم، خونريزش ذات و عماد از ترس که البته. بشم شهر

. آوردن کم نفس هامريه کردممي حس. انداختم پايين رو سرم. فشردم هم روي رو هامچشم و کشيدم سوزناکي آه
 رو پدر دست سنگيني. کردمي ترتازه رو دلم داغ و شدمي تداعي ذهنم در نوبتي مدام ناصر و ليال يچهره تصوير

 ...اما داد؛نمي رضايت گفتن دروغ به وجههيچ به دلم. رفت باال قلبم ضربان. کردم حس مشونه روي
 شدن ريخته به راضي هم، خدا حتي دونستم،مي که پارسايي. بود وسط پارسا يشده تباه معصوميت و پاکي پاي اما

 .نبود پاکيش رفتن سوال زير و آبرو
 :گفتم سختي به و دادم فاصله هم از رو خشکم هايلب
 .شدم مندعالقه پارسا مادر به بودم، سربازي مرزي روستاي که سالي دو اون -
 بود بسته رو گلوم راه حناق مثل دروغ. کردم نگاه پدر ناباور صورت به و کردم باز رو مشده قفل هايپلک رياضت با
 خوردن گره با ترسيدممي. نداشتم رو زندگيم ياسطوره نگاه طاقت. کشيدممي نفس دهان راه از سختي به و

 .گرفتم پدر رنگخوش چشم دو از چشم و زدم پلک. بشه آشکار دلم راز هامون،چشم
 .شدمي مانع مشناسنامه توي معصومه اسم طرفي از. بود شده زائل عقلم. احمق و بودم جوون -

 رو مخانواده جهد، يک و هزار به که مني. گرفت بيشتر نفسم و داد سر شيطاني يقهقهه سرم در خبيثانه حسي
 نقض رو بهش معالقه ظالمانه االن طورچه برن؛ معصومه خواستگاري به برام کم، سن دراون تا بودم کرده راضي

 کردم؟مي
 .خراشيد رو محنجره تيزش، هايپنجه با دروغ. دادم قورت رو دهانم آب
 ...تا کردم راضي رو شخانواده باالخره دادن وعيد وعده با و خواستگاريش رفتم -

 به کردن اعتراف. رقصيدمي زانوم روي مشده مشت دست. فشردم هم روي رو هامچشم و کشيدم ايکالفه نفس
 گـ از طوماري خودت براي دروغ به باشي مجبور که، زمانيه اون از بدتر اما بود؛ گداز جان و دشوار امري اشتباهات

 رو بنيانمبي هايحرف پدر تا بودم اميدوار عاجزانه من و واقعيت تا بود داستان يه شبيه بيشتر هامحرف. ببافي ـناه
 .بپذيره
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 زن قبالً فهميد برادرش کهاين تا. کنم آشنا شخانواده با رو عزيز و شما سربازيم، از بعد شد قرار. کردم عقدش -
 ...گرفت دل به کينه ازم و داشتم
 من، يوامونده دل در برعکس. زدنمي قهقهه و خنديدنمي شادي با هامخواهرزاده و بود رفته باال تلويزيون صداي
 چپ ينيمه پدر، سر کنار از. کردم باز روشنايي دنياي به رو رسوام چشمان دوباره و زدم پلک. بود برپا مرگ يمرثيه

 .کشيد تير درد از قلبم ش،گونه روي شفافي اشک شدن جاري ديدن با. داشت قرار ديدم راستاي در پارسا، صورت
 ...رو معصومه...رو معصومه...رسيدم شهر به که هم بعدش و کنم فرار روستا از باهاش شدم مجبور -

 .کرد مچاله سينه در رو قلبم پارسا، آلودبغض و آروم چندان نه صداي
 !خدا رو تو! بابا -

. بود افتاده ثقيل ايوزنه مثل هامشونه روي پدر، يزدهحيرت نگاه سنگيني. بردم فرو گريبان در سر و گزيدم لب
 با گويا و بود گرفته بر در رو فضا عجيبي سکوت. رسيدمي گوش به تلويزيون از نه و هابچه از صدايي نه ديگه

 .بود شده جلب ما طرف به هاتوجه يهمه پارسا، صداي
 آهسته رو مشده سنگين سر. رسوندمي بدنم نقاط ساير به سختي به رو خون تپش، بار هر با و کردمي درد قلبم

 روزهاي مثل و پيش سال چند و چهل به برگشتم انگار. گذاشتم پدر ناتوان و استخواني يشونه روي و آوردم پايين
 از قلبم و کردمي مرطوب رو پدر سفيد پيراهن يسرشونه هاماشک. کردم گريه به شروع استيصال با بچگيم،
 .کردمي التماس حق درگاه به پدر، زحمتکش و پربرکت هايدست نوازش براي دلتنگي

 به وقت هيچ تونستمنمي م،پدرانه حس و پارسا حفظ براي که غمي زدن؛مي فرياد صدابي رو دلم غم هاماشک
 .بيارم زبون
 .کردمي ورترشعله رو وجدانم به افتاده آتش ش،شکسته دل و لرزيدمي هم پدر ضعيف هايشونه

 موهاي بين زبرِش و چروکيده هايانگشت حرکت. کرد مملو نور از رو زخميم قلبم سرم، روي پدر دست نشستن
 ...بود رويا مثل درست جوگندميم،

*** 
 بعد دوسال

 مهال
 تَعليل حُسنِ آن به کند، بيان موضوعي براي دلپذير و شاعرانه اما غيرواقعي؛ دليل نويسنده، يا شاعر وقتي -

 .گويندمي
 :گفتم و بردم باال رو دستم خوند، کالس کل براي رو درسي کتاب يجمله کامل که شاگردم
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 يادشون رو آرايه اين هابچه گاهي کنکور، سواالت تو و مهمه هم خيلي که تعليل حسن يآرايه به رسيديم خب -
 .زننمي اشتباه رو هاتست و ميره

 ماژيک با کالس به پشت و چرخيدم مشکيم کتوني يپاشنه روي. بودن حرکاتم گرنظاره دقيق نگاهي با شاگردانم
 :خوندم رسا صداي با رو شده نوشته بيت زمانهم و کردم نوشتن به شروع بردوايت روي مشکي

 نيست قلبم تپش صداي اين -
 !ستزنيسينه دل يخانه نهان در
 :گفتم بودم گرفته «قلبم» يکلمه زير رو ماژيک تيز نوک سر که حالي در و شدم متمايل کالس به رو درجه نود
 .ميده شرح واقعيش دليل از غير چيزي رو، قلب ضربان علت جااين شاعر -

 .شد رسم مصرع دو زير مشکي خطي و کشيدم چپ سمت به «قلبم» يکلمه زير از رو ماژيک سر
 !هستن زنيسينه و عزاداري حال در قلبش در کساني انگار که، ميده نشون جوري ظرافت با شاعر واقع در -

 هايصورت و مشکي هايمقنعه و مانتو. بودن دوخته چشم تخته به لبخند با ساله هجده و هفده دخترهاي
 نشستممي چوبي هاينيمکت همين پشت که زماني. کردمي تداعي خاطرم در رو پيش ساليان مهالي معصومشون،

 روش رو درش مديگه دست با و دادم فاصله تخته از رو ماژيک سر. شدممي فارسي اشعار در نهفته هايآرايه محو و
 .گذاشتم

 سنايي، حافظ، رودکي، آثار در چند هر. ميشه ديده منوچهري اشعار در فارسي، ادبيات در تعليل حسن بيشترين -
 .داره وجود اون از بسياري هاينمونه هم نظامي و سعدي
 خسته» لفظ دنبالش به و رسيد صدا به کالس اتمام زنگ دفعه،يک که بيارم ياد به بهتري مثال تا کردم مکث کمي

 .شد شنيده يکي يکي ها،بچه گفتن «نباشيد
 حال اين با نبود، سختي کار زمان، زدن حدس کهاين با. گفتم «نباشيد خسته» شاگردانم به هم من و زدم لبخندي

 و رسيد پايان به کالس عصر دوي ساعت راس شنبه،سه هر مثل درست. کردم نگاه مچم روي استيل ساعت به
 .طورهمين هم آموزشگاه آموزشي ساعت البته

 در تونستممي رو، بود گذشته آموزشگاه در که روزي نيم خستگي و بودن وسايلشون کردن جمع حال در دخترها
 .ببينم هاشونچهره

 و سرايدار هاشم آقا قبل، يدفعه مثل تا کردم پاک بردوايت روي از رو شده نوشته بيت آهنربايي، کنپاک تخته با
 غُر من به مواليي آقاي مونه،مي جاش نکنيد پاک رو تخته! معلم خانم» که نکنه گاليه آموزشگاه خدمتکار

 !«زنهمي
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 ميز طرف به. بود هاکردن خداحافظي شدن بدل و رد با زمانهم کالس، از خروجشون و هابچه هايقدم آواي
 سوم سال فارسي ادبيات کتاب همراه به و کردم مرتب رو ميز روي هايبرگه. رفتم کالس يگوشه اداري

 .دادم قرار ايمقهوه کيف داخل دبيرستان،
 رديف سه در کرمي، هاينيمکت. انداختم خالي کالس به کلي نگاهي. کشيدم دوشم روي رو کيفم بلند بند

 شدمي باز خيابون به رو که داشت وجود بزرگي پنجره وسط، رديف از نيمکت آخرين پشت و داشتند قرار تاييهشت
 .بود شده پوشانده ياسي ضخيم يپرده يله بميل و

 ديوارهاي براي شب، آخر تا من و برن هابچه بودم حاضر حتي. بشه تموم کالس نداشتم دوست وجههيچ به امروز
 اجازه هاشم آقا و شدمي تعطيل داشت آموزشگاه که حيف ولي! بدم درس و بدم درس و بدم درس کالس سفيد
 .بمونه آموزشگاه داخل مگس يه حتي دادنمي
 .شدم خارج کالس از خونه، يادآوري با و کشيدم آهي
 صداي اين عامل تونستممي هم نديده. دادمي آزار رو هامگوش روز هر مثل زنانه، کفش هايپاشنه تقتق آواز
 :رسيد گوش به هم خودش منفور و مخ رو صداي هميشه، مثل درست ماجرا، بد از. کنم شناسايي رو هنجارنابه

 ...باشيد داشته خوبي روز! گرانقدر آقاي نباشيد خسته! دوستان نباشيد خسته -
 مثل طورچه نشنوم تا بذارم، سرپوش هامگوش روي کردم سعي و دادم فشار هم روي حرص از رو هامدندون

 پيش سال دو همون از. بودم متنفر جيغوجيغ دختر اين از مرگ حد به! مياد عشوه و ناز اون اين براي قبل، روزهاي
. برخوردم مشکل به آموزشگاه شيمي دبير با شدم، کار به مشغول قبلي، دبير جاي به و گرانقدر آقاي لطف به که

 هيچ شرشته که رو صميميش دوست دست خواستمي که بود، ادايي و پرناز و ايافاده دخترک عَاليي مهشيد
 کاسه يهمه من، اومدن با ولي کنه؛ بند آموزشگاه در ادبيات دبير عنوانبه نداشت، انساني علوم به ارتباطي

 و عاليي و من جز بدبختانه، يا خوشبختانه. برداشت ناسازگاري بناي من با اول همون از و ريخت همبه هاشکوزه
 امر، همين و کردنمي کار آموزشگاه اين در ايديگه زن دبير هيچ انساني، يرشته اقتصاد دبير آشتياني سميرا

 بودم مجبور من و نداشت کالس سميرا امروز من، شانس از. گرفت دلم. کردمي ترپررنگ رو عاليي منفور کارهاي
 .کنم طي رو اتوبوس ايستگاه به منتهي مسير تنهايي، به
 .گرفتم باال رو سرم و شدم خارج خودم هواي و حال از گرانقدر، آقاي صداي شنيدن با
 !توکلي خانم نباشيد خسته -
 اينيمه نصفه لبخند. بود شده کم شرش و بود رفته عاليي انگار شکر رو خدا. انداختم نامحسوسي نگاه بر و دور به

 :گفتم پاسخ در و زدم
 .نباشيد خسته هم شما گرانقدر؛ آقاي ممنون -
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 دور هايکالس از دست، به کيف دبيرها. کرد تشکر و زد بود هالکش عاليي که جذابش لبخندهاي اون از گرانقدر
 سالن خروجي در از و کردنمي خداحافظي دادن، دست بعضاً و نباشيد خسته گفتن با و شدنمي خارج سالن دور تا

 .رفتنمي بيرون آموزشگاه
 .کرد اشاره خروجي در به راستش دست با و داد شديگه دست به رو اداريش و مشکي کيف يدسته گرانقدر

 .کنممي خواهش بفرماييد -
 فکرم. افتادم راه به بود، باز انتها تا که شکالتي و خروجي در سمت به گرانقدر، با همگام و گفتم ممنوني لب زير

 و چرمي هايکفش. بود سالن کف داررگه و سفيد هايسنگ مات نگاهم و شدنمي جدا خونه محيط از ايلحظه
 .پريد افکارم وسط پا جفت دوباره گرانقدر، صداي. داشتبرمي گام ديدم راستاي در صالبت با گرانقدر، مشکي براق

 .يايدمي نظر به خسته خيلي امروز -
 :گفتم گرانقدر منتظر نگاه به رو تصنعي لبخندي با و کردم بلند رو سرم ظاهر، در ولي کشيدم؛ آهي دل در
 .نيستم خسته نه -

 :گفتم تامل با مثالً و دادم حرکت هوا در رو چپم دست
 .دارن استرس خيلي امسال هابچه و بوده شده طرح سخت خيلي پارسال کنکور ادبيات. هاستبچه مشغول فکرم -

 جالبي تطابق و زدمي سياهي به و بود زياد هاشچشم ايقهوه تيرگي يدرجه. داد تکون سر تفهيم معني به گرانقدر
 چارچوب از من اول کردمي تعارف دست با که حالي در. داشت ششده زدهشونه دارحالت و مرتب موهاي رنگ با

 :گفت بشم، خارج
 .بيشتر هم رقابت و ميشه ترسخت داره سال هر کنکور. کنممي درک -
 :گفتم پاگرد محدود فضاي يگوشه در ايستاده و شدم خارج شکالتي چارچوب از
 بالطبع دارن، بيشتري امکانات هابچه و زياده خيلي کنکور منابع و هاآموزشگاه تعداد االن چون. طورههمين بله -

 .کننمي بيشتري گيريسخت هم مسئولين
 :گفت گرانقدر رفتيم،مي پايين ساختمان عريض هايپله از هم دوشادوش که حالي در
 .طورههمين متاسفانه بله؛ -

 فلزي و اينقره در از من ابتدا هم، به کردن تعارف کمي از بعد و کرديم طي کالم بدون رو خاکستري هايپله صف
 بست،مي سرش پشت رو فلزي در که حين همون در. شد خارج در از سرم پشت گرانقدر. شدم خارج ساختمان

 رسيد،مي نظر به ترجذاب مشکي، کتون شلوار و ايقهوه کت با سر، پشت از. انداختم بلندش قامت به کلي نگاهي
 ...مثل درست
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. انداختمي بهنام ياد به رو من برم، و دور اشياء و افراد تک تک. گرفت دلم دوسال، اين طي بار هزارمين براي
 .کنم فراموشش نتونستم هم هنوز و بودم خبربي ازش نيم و دوسال که بهنامي

 :گفت لبخند با و چرخيد رفمط به گرانقدر. دادم فشار هامدست کف رو بلندمنيمه هايناخن و گزيدم لب
 .برسونمتون ماشين با بفرماييد -

 رد رو تعارفش کردن تشکر با کهاين از قبل. گرفت نشونه عصرگاهي شلوغ خيابان طرف اون به رو راستش دست
 .کرد منجمد هامرگ در رو خون که رسيد گوش به صدايي کنم،

 !مهال -
 هنوز که شدنمي باورم. لرزيدممي نامحسوس خشم از. کردم نگاه صدا سمت به اکراه با و دادم قورت رو دهانم آب

 کرده جرئت طورچه! کارم؟ محل بياد ابله اين گذاشته طورچه مامان! باشه اومده دنبالم به خودنمايي براي نرسيده،
 بزنه؟ صدام کوچيک اسم با همکارم جلوي و خيابون تو و بشه ظاهر معلق اجل مثل
 و مارک هايلباس رغمعلي تيپش. بود انزجارآور برام باشه، جذاب هاخيلي نظر از شايد که هاشچشم آبي رنگ

 .زدمي همبه رو حالم که عاشقش نگاه اون و بود ريختبي نظرم در شيکش،
 دلم. کردمي نگاه برداشتنش گام به بدبيني، با که بود گرانقدر هايچشم و خورده گره ابروهاي همه از بدتر
 دلم و بوديم عمومي مکان در که حيف ولي! کنهمي غلطي چه جااين که بکشم هوار و جيغ سرش خواستمي

 .بريزه آبروم گرانقدر جلوي خواستنمي
 :گفتم عتاب با باشم، داشته شرايط به توجهي کهاين بدون و سينه به دست رسيد، که متريم يه فاصله به
 !جا؟اين اومدي چرا -

 :گفت آميزطعنه گرانقدر، صورت به گذرا نگاهي با و زد پوزخندي
 !سالم عليک -

 ازم کسي کهاين بدون و دادم پاسخ رو سالمش اکراه با! منفور احمق مردک. ساييدم هم روي خشم از رو هامدندون
 :گفتم کردم،مي اشاره بهش دست با که حالي در واراتوماتيک بخواد،

 .کيانوش پسرعموم، -
 :دادم ادامه و انداختم گرانقدر به خُنثايي نگاه و کشيدم پس رو دستم

 .گرانقدر آقاي همکارم -
 مثالً لبخند کيانوش. کرد دراز کيانوش طرف به رو دستش و داد تکون سر مشکوکش اخم همون با گرانقدر
 به بهنام فهميدم وقتي. کردمي تازه رو روحم لبش، يگوشه يبخيه رَدِّ. زد گرانقدر روي به ايدوستانه
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 هميشه بابت اين از و نشدم ناراحت اصالً بزنن، کتک مرگ حد سر تا رو کيانوش تا داده، دستور هاشزيردست
 !بودم بهنام ممنون

 .برد لوج رو دستش بعد کمي و انداخت گرانقدر يشده دراز دست به نگاهي کجش لبخند با کيانوش
 خداحافظي سرد خيلي قبل، دقايقي در مونگفتمان لحن برخالف ديد،مي نامناسب رو حاضر جَوِ گويا که گرانقدر

 .رفت و کرد
 رو کيانوش کردن خفه پتانسيل و بودم انفجار حال در عصبانيت شدت از. فرستادم کيانوش پرفيض روح به لعنتي
 206 پژوي سمت به عصبي و کوبنده هاييقدم با. بود باز نيشش خورده، تيتاپ درازگوشِ مثلِ هم کيانوش. داشتم
 در محکم شاگرد، صندلي روي نشستن از بعد من و کرد باز رو ماشينش قفل ريموت با کيانوش. رفتم کيانوش سفيد

 رول پشت کيانوش. دادم تکيه رنگ طاليي صندلي پشتي به عبوس ايچهره با و بستم رو ايمني کمربند. بستم رو
 :گفت نيشخند با زد،مي استارت که حالي در و بست خونسردي با رو ايمنيش کمربند. نشست

 داري؟ دعوا بيچاره درِ با دخترعمو؟ چِتِه -
 :گفتم مشده کليد هايدندون بين از و دادم فشار هامانگشت بين رو ايمقهوه کيف چرم

 دنبالم؟ بياي ندارم دوست نگفتم، بهت ديشب مگه! کيانوش -
 :گفت خونسرد بود، غلش*ب يآينه به نگاهش که حالي در. شد خارج پارک حالت از و زد چپ راهنماي کيانوش

 .ببينم رو کارت محيط خواستممي -
 :گفتم بود کرده پر رو وجودم تمام خشم که حالي در و کردم ايقروچه دندون

 ببيني؟ رو کارم محيط بخواي که مني، يکارهچه تو بگي ميشه بعد! آهان -
 هايشقيقه م،اشاره انگشت دو با و کشيدم ايکالفه نفس. کرد ترمعصبي امر همين و نگفت چيزي ثانيه چند براي

 شازده از فخر با که بود عمومزن همه، از بدتر. زدمي همبه رو حالم ديشب، يادآوري. دادم ماساژ دوراني رو دردناکم
 از. خَرِهمي رو دخترعموش آبروي و کنهمي لطف داره کيانوش انگار که زدمي حرف جوري و کردمي تعريف پسرش

 ...که کردمي ادعا حاال سپرد، بهنام دست به رو من غيرتيبي نهايت در که کيانوشي نبود؛ ترمسخره اين
 پوزخند با. درخشيدمي پيروزي حس از رنگش، آبي هايچشم. انداخت مشده سرخ صورت به نگاهينيم کيانوش

 :گفت
 ...زندگيت مرد آينده، همسر نامزد، -

 کيانوش و من بحث دوباره دوسال، از بعد ديشب، که عمومحسن دست از امان. کشيد جيغ انزجار از وجودم بند بند
 به شهرستان از سرزده مهمي روزهاي چنين تو دقيقاً! کردن؟نمي برخورد محترم مهمون يه مثل چرا. کشيد وسط رو

 ...و اومدن ما يخونه
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 .بود رو و چشمبي بشر اين قدرچه
 :کوبيدم ماشين داشبور روي کرده مشت رو دستم و بُريدم رو شمسخره حرف

 .کنمنمي ازدواج تو با هم بميرَم من! نزن مفت حرف! کيانوش -
 کالس قصد و کننمي ناز چاکشونسينه عاشق واسه که بود شده ايساله بيست -نوزده دخترهاي مثل لحنم

 راضي هرگز باشه، زمين روي مرد تنها اگه حتي و متنفرم کيانوش از من بگم، کي به بايد ولي دارن؛ گذاشتن
 کنم؟ زندگي سقف يه زير باهاش نميشم

 :گفت چرخوندمي فرمون روي رو دستش کهحالي در و خنديد عصبانيت با کيانوش
 !نيستم؟ زنجيري رواني سوسول، بچه اون مثل که چون چرا؟ -

 يادش رو خودش! سوسول بچه گفتمي بهنام به. کردم نگاه ناآرومش رخنيم به بارخون چشماني با و زدم زهرخندي
 !بود افتاده «کردم غلط» به و نداشت کشيدن نفس جرئت بهنام، برابر در روز اون رفته،
 :زدم فرياد تقريباً امرشون پيروي هم من و کردن تشويقم صدا يه مغزم هايسلول

 !تو مثل غيرتيبي به داره شرف رواني اون -
 .برد باال رو ماشين سرعت و فشرد هم روي رو هاشدندون کيانوش

 ...و شدي تنها روانيت معشوق با! نشد بد که تو براي -
 :زدم داد خشم با و اومد جوش به خونم

 .کنهنمي دشمنش با دشمن کردي، من با تو که کاري! کيانوش ببند رو دَهَنِت -
 اتفاقات از شده انباشته مذاب تا بود، شده علت بر مزيد هم، بهنام براي دلتنگي و رفته کنار دلم هايغم درپوش
 .بده قرار اصابت مورد رو کيانوش خشم، هايگدازه و کنه فوران دفعه يک گذشته، نحس

 آشغال تو مثل بهنام چون! سنگ به خورد تيرت ولي کنه؛ آبرومبي تا بهنام، دست دادي رو من غيرت،بي توي -
 ....نَـ

 :کشيد هوار و شد کوبيده دهانم روي و اومد جلو کيانوش دست دفعهيک
 !شو خفه! مهال شو خفه -

 متمايل داشبورد سمت به فشار با بيام، خودم به کهاين از قبل. کشيد تير مجمجمه و پيچيد فکم در وسيعي درد
 ماشين و کرد اصابت ماشين پشت به کمتر، فشار با چيزي بالطبع و شد کوبيده چيزي به محکم ماشين. شدم

 هامدست و کشيدم ايخفه جيغ. پيچيد هامگوش در آسفالت، روي هاالستيک سايش صداي. پريد جلو به ناگهاني
 ريز قطرات و بود هزار دور روي قلبم ضربان. نداشت ايفاصله مشکي داشبورد تا که گرفتم سرم حائل محکم رو
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 سرم به که بود نمونده چيزي. گفتم شکر لب زير و کشيدم کمربند نوار روي رو دستم. بود کرده پر رو صورتم عرق
 .بشه وارد ضربه
 وحشت، با و اومدم خودم به ها،ماشين رگباري بوق شنيدن با. کشيدمنمي نفس حتي و بودم بهت در ايثانيه چند
 شدت دادمي نشون سپر، شدگي قُر و بود کوبيده تاکسي سمند يه عقب سپر به پشت از کيانوش. آوردم باال رو سرم

 .بوده زياد ضربه
 ابروهاي و شدهسرخ صورت. اومد ما طرف به هوارکشان و شد پياده ماشينش از تاکسي، راننده که نکشيد طولي

 بودن، شده متوقف سرمون پشت که هاييماشين بوق صداي. دادنمي رو خوبي برخورد نويد ش،شده پيچيده همبه
 کيانوش به و چرخوندم سختي به رو سرم. بود شده مرج و هرج دچار عرض،کم و بانده دو خيابون و بود کننده کر

 سفيد گچ مثل صورتش رنگ. شدمي منقبض و منبسط ايشسرمه پيراهن يپارچه زير ش،سينه يقفسه. کردم نگاه
 شاکي، يراننده و شد باز شدت با کيانوش سمت در دفعهيک. بود خيره روشروبه به ها،زدهجن مثل و بود شده
 کار حال در همچنان ماشين موتور. کشيد بيرون ماشين از موش يه مثل رو کيانوش و گرفت طرف دو از رو شيقه

 .بود شده گم کيانوش، و راننده مرد فريادهاي و فحاشي ميون در صداش و بود کردن
 و بود نشده وارد جاني خسارت خوشبختانه. شم مسلط خودم به کردم سعي و دادم قورت سختي به رو دهانم آب

 و افتاد تاکسي راننده يرفته باال مشت به نگاهم. بپردازه رو شده وارد خسارات از قسمتي تونستمي بيمه با کيانوش
 !کنه استفاده بيمه پول از بتونه تا بمونه، سالم کيانوش اگه البته. زدم پوزخند خباثت با

 فاصله بيشتر کوچه سه دو خونه، تا دونستممي و بود آشنا اطراف تابلوهاي و خيابون. انداختم بر و دور به نگاهي
 .نيست
 به نگاهينيم. خورد صورتم به هوا سرد هُرم. شدم پياده ماشين از ايم،قهوه کيف بند به زدن چنگ با و نکردم معطل
 رو کيفم بند. بود گالويز تاکسي عصبي و ميانسال يراننده با همچنان کيانوش. بودم انداخته ماشين چپ سمت
 خيابون جنب که هاييخونه ديوار امتداد در و رسوندم روپياده به رو خودم تند، هاييقدم با و کشيدم مشونه روي

 کنارم از کسي گهگداري و بود خلوت خيابون برخالف رو،پياده گذرگاه. برداشتم گام جلو طرف به بودن، شده ساخته
 خارج مخفيش جيب از رو لمسيم و سفيد گوشي و کشيدم رو کيف زيپ رفتم،مي راه که حال همون در. گذشتمي

 :نوشتم گوشي کيبورد روي دستم، هر انگشت حرکت با و شدم رسانشپيام يصفحه وارد. کردم
 .ميدم خبر بهت. نيست مناسب شرايط فعالً و مونخونه اومدن اينا عموم. مُنتَفيه شب فرداپس جريان! سالم -

 در رو ارسال آيکون نهايت، در و کردم لمس رو موردنظرم نام مخاطبينم، ليست در و دادم حرکت رو شَستم انگشت
 .زدم نمايشگر صفحه يگوشه
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 هامگام به و انداختم پايين رو سرم. دادم سوق کيفم داخل رو گوشي شده، ارسال موفقيت با پيام شدم مطمئن وقتي
 از هنوز هاملب. داشت روپياده يشده چرک و سفيد فرش سنگ با جالبي تضاد مشکيم، هايکتوني. کردم دقت

 .دريدمي رحمانهبي رو قلبم که بود خنجري مثل هاشحرف. کردمي زُق زُق و سوختمي کيانوش، دست ضرب
 مثل گلناز عموزن زياد، احتمال به. کردمي سنگيني ناآرومم قلب روي عظيمي غم. کشيدم عميقي آه ناخودآگاه

 و نبود هامغازه بين و بازار تو گشتن اهل عمو متاسفانه. بود تهران هايبازار در زدن پرسه حال در االن عصر، ديروز
 عمو تا داشت، امکان درصدبااليي پس. کردمي همراهي رو خواهِش زيادِه جاري بايد طفلکم مامان خاطر، همين به
 و من. ريختممي عمومحسن دست روي رو پاکي آب و رسيدممي خونه به کيانوش از قبل بايد. باشه خونه تنهايي به

 فقط کيانوش، انتخاب با خواستنمي دلم. داشت نخواهيم و نداريم و نداشتيم هم با مشترکي وجه وقتهيچ کيانوش
. کنم بدبخت رو خودم عمر يه مقابل، در و کنم ازدواج بعدش، شايعات و بهنام ماجراي از بعد تونستم کنم ثابت

 و ششرمانهبي و وقيحانه کار اون با عالوهبه. نداشت رو من ذهنيات آلِايده مرد خصوصيات از ايذره حتي کيانوش
 .نگذاشت باقي بازگشتي راه هيچ شرافتم؛ رفتن بين از هدف با بهنام، دست به من سپردن
 صفحه. گرفتم دست به رو سفيد موبايل و ايستادم جام سر. اومدم خود به موبايلم، هشدار صداي با لحظه، همون

 روي گيرنده تماس نام ديدن با. رفتمي ويبره و خوندمي سره يک نوا،بي گوشي و بود شده روشن نمايشگرش
 کنار گوشي گرفتن قرار محض به. کردم لمس رو تماس برقراري آيکون. زدم ايخسته لبخند نمايشگر، يصفحه
 :انداخت طنين گوشم در داشتنيش، دوست و رسا صداي گوشم،

 مهال؟ الو -
*** 
 حسام

 از روشن، نيکِپيک کردن پيسپيس صداي. بردممي فيض موجود فضاي از چنار، درخت بر تکيه و نشسته چهارزانو
. کردمي نوازش رو مشامم که شد،مي ايدقيقه چند خونگي، غذاي خوش عطر و رسيدمي گوش به چپ سمت

 ها،بچه شعف و شور پر صداي. بود کرده ايجاد آشکاري لذت وزيد،مي که نسيمي با پاييزي، ماليم آفتاب گرماي
 طرف يه پارسا متري، سه دو يفاصله در شده، پهن مربعي زيراندازِ راست سمت در درست. کردمي نور پر رو قلبم

 فضاي سيماني يلبه روي بود، ايستاده پارسا که محلي سمت هم يلدا. مقابل ضلع در هم مهال و يسنا و بود ايستاده
 يسنا و شدمي بدل و رد نابرابر تيم دو بين واليبال توپ. کردمي نگاه روش پيش حرکات به گرفته، ل*بغ زانو سبز،
 .خوندمي کُري پارسا، براي مدام

 !افتادي؟ نفس از پيرمرد؟ شده چي -
 :گفت و خنديد فرستاد، مقابل طرف به رو توپ ساعد با که حالي در پارسا



 

 

510 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 .تريدعقب من از امتياز شش دونفري! بچه برو -
 زمين روي توپ با اي،همزمانخفه جيغ با و کردن اصابت باهم و پريدن توپ طرف به يسنا و مهال لحظه همون
 .افتادن
 :گفت و زد لبخندي پيروزي با سينه به دست پارسا

 !هفتُميش اينم -
 :گفت حرص با و تکوند رو خردليش مانتوي فرضي خاک و شد بلند جا از يسنا

 .کردي تقلب تو! نيست قبول -
 :گفت دلجويي با و انداخت يسنا يشونه دور دست مهال. انداخت باال ابرويي معنادار و زد پوزخندي پارسا

 .رسيممي بهش. عزيزم کن وِلِش -
 از گويا. گرفت مهال از رو توپ و زد لبخندي يسنا. گرفت يسنا طرف به محبت با و برداشت زمين روي از رو توپ

 چنين انتظار که پارسا. زد محکمي سرويس و کرد پرتاب هوا به رو توپ باشه، گرفته ماورايي انرژي مهال حرف
 و شد رد دستش باالي از کمي يفاصله با توپ و جنبيد دير کمي ولي پريد؛ هوا به نداشت، رو ايکوبنده حرکت
 همبه رو هاشوندست کف. رسيد گوش به دخترها کشيدن جيغ صداي. کرد سقوط زمين روي سرش، پشت درست

 :زدن فرياد صدا يه و کوبيدن
 !ايول -
 جان؟الهه جِدّيِه تصميمت -
 زني دو يمکالمه به رو حواسم ولي بود؛ هابچه بازي به هنوز چشمم. شد جلب توجهم معصومه، صداي شنيدن با

 .بودن شده خواهر دو مثل هم براي گذشته، نيم و دوسال طي در که دادم،
 منزل به مدام و بوديم شده وابسته همبه عجيب غريب، شهر اين در ساکن همشهري، يخانواده سه ما واقع در

 .داشتيم آمد و رفت همديگه،
 :گفت و کشيد آهي الهه

 .خطرناکه وابستگي اين گفته دکترش. بدم انجام رو کار اين بايد يلدا، وضع خاطر به -
 اين و نشده بهتر روحي لحاظ از اَندي، و سال دو اين در بيچاره، دخترک. شدم نگران اختياربي يلدا، اسم شنيدن با

 .بود شده توهم دچار هم اواخر
 .ميشه بدتر کني، جداش بخواي يهو اگه کني؛ عوض رو تونخونه تونيمي خب -

 وانمود اگر بود مسخره خيلي و داشتم فاصله الهه و معصومه با متر نيم از کمتر. کنم رفتار تفاوتبي نتونستم ديگه
 .شنومنمي چيزي کردم،مي
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 غمگينش، لحن. انداخت پايين سر و گزيد لب الهه. خورد گره الهه نگاه در نگاهم. چرخوندم راست طرف به رو سرم
 .کردمي آب هم رو سنگ دل حتي

 باورش که کنم کاري بايد. ميشه بدتر روز به روز داره يلدا وضع. ببينم رو مبچه رفتن بين از و بشينم تونمنمي -
 ...کهاين نه گرده؛برنمي ديگه و مُرده ناصر بشه
 صدا منبع طرف به نگاهم زمانهم و رسيد گوش به يسنا اعتراض صداي کنه، تکميل رو حرفش الهه کهاين از قبل

 .شد کشيده
 .راه سر از کنار برو! يلدا اِ -

 :گفت پارسا به رو و بود ايستاده تيم دو ميون يلدا
 خري؟مي بستني برام! بابا -

 ماهي سه که دليلي. دونستيممي رو دليلش خوبي به معصومه، هم و من هم که آهي. کشيد سوزناکي آه الهه
 .بود شده دخترانش و الهه زندگي گيردامن شد،مي

 دست و شاکي يسناي يچهره به و زد تصنعي لبخند بينَتِش،مي ناصر قالب در دوباره يلدا بود، شده متوجه که پارسا
 سال دو طي. يلدا نه و بشکنه رو يسنا دل حاضره نه که، داره بزرگي قلب قدراون دونستممي. کرد نگاه سينه به

 رو وسط حد هم بار اين پارسا انتظارم، طبق. عاقل و پذيرمسئوليت محکم،. بود شده مرد واقعي معناي به پارسا اخير،
 :گفت و برگزيد

 .خرممي بستني برات ميريم، باهم ديگه دقيقه ده. باشه -
 روي رو کتونيش کفش يپاشنه لجبازي، با ساله نه هشت هايبچه مثل و کرد مشت بدنش کنار رو هاشدست يلدا

 :گفت و کوبيد هاسبزه
 !االن همين نه -

 روي که يلدا طرف به پارسا. کشيد بلندي جيغ يلدا و کرد برخورد يلدا سر پشت به واليبال توپ که نکشيد طولي
 :گفت کنانمواخذه و دويد بود، زده زانو زمين

 !يسنا -
 با و کرد رها ايشيشه ظرف درون رو تيز و سفيد دسته چاقوي بود، شيرازي ساالد کردن درست حال در که الهه

 :گفت خشم
 کردي؟ کارچه! يسنا -

 :گفت روييترش با و ساييد هم روي رو هاشدندون عصبانيت با يسنا
 !درمياره بازيکولي دفعه هر و راه اون به زده رو خودش! نُنُر لوسِ يدختره -
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 :گفت خشم با حال همون در و بره يسنا طرف به تا برداشت خيز و شد سرخ خشم از الهه صورت
 ميگي؟ بزرگترت خواهر به چيه حرفا اين! سفيدچشم يدختره -

 الهه جلوي از رو ساالد ظرف که حالي در. بشه بلند جاش از نگذاشت و کشيد پايين سمت به رو الهه دست معصومه
 :گفت داشت،برمي

 .نداشت منظوري يسنا! جان الهه کن ول -
 از سرعت با ،«کن ولم» گفتن با و زد پس رو مهال دست يسنا. کنه آروم رو يسنا داشت سعي مهال طرف اون از

 شد راهي دنباش دو، با هم مهال. رفت پارک وسط در ماهي گِردِ استخرِ طرف به و شد خارج سبز فضاي يمحدوده
 .زدمي صداش مدام و
 فکر اول، نگاه در کس هر شايد. کردممي درک بهتر رو الهه منظور. گرفت آتش قلبم اومده، پيش وضعيت ديدن با

 ذهنش اختيار گاهي يلدا که بود شده اثبات گذشته، که مدتي طي ولي کنه؛مي بازي نقش داره قصد از يلدا کردمي
 من گاهي حتي. بينهمي ناصر نقش در رو پارسا خاطر، همين به و ميشه کودکيش خاطرات غرق و ميده دست از رو
 .نداره ظاهري شباهت جز دليلي هم اون و بيشتره پارسا با رابطه در اتفاق اين ولي گيره؛مي اشتباه ناصر با رو

. کردمي گريه پارسا ش*غو*آ در زمين، روي زانوزده حالت همون در يلدا. افزودمي ترحمم بار به يلدا، هايهقهق
 رو، الهه مُتِوَهِّمِ دخترک داشت سعي و کردمي نوازش رنگشصورتي شال روي از رو يلدا موهاي صبوري با پارسا
 .کنه آروم

 هاييچشم با و برداشت پارسا يسينه روي از رو سرش يلدا. کرد زمزمه چيزي يلدا گوش کنار و کرد خم رو سرش
 .داد تکون سر ذوق با و کرد نگاه پارسا عسلي ديدگان به مرطوب،

 يلدا کنن، حرکتي کهاين از قبل. شدن بلند جا از هم با و گرفت رو يلدا نحيف بازوهاي زير. زد ايخسته لبخند پارسا
 حالت به من و گفت «حسين امام يا» زدههول الهه. کرد سقوط پايين سمت به شده، سُست و گفت آخ ناگهاني

 کردن بلند با. کشيد خودش طرف به رو جسمش و انداخت يلدا کمر دور رو دستش فوراً پارسا. دراومدم خيزنيم
 :گفت هوا، در شديگه دست

 .نباشيد نگران! گرفتمش -
 :گفت و فشرد رو الهه يشونه معصومه. کشيدم ايآسوده نفس

 .مراقبشه پارسا. نباش نگران -
 :پرسيد و کرد رهاش احتياط با پارسا. اومد خودش به يلدا و گذشت ايثانيه چند

 خوبي؟ -
 :گفت منقطع روح،بي و پريدهرنگ صورتي با و زد پلک بار چند يلدا
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 !پارسا خوبم...خوبم -
 زيرانداز سمت به آهسته يلدا و پارسا. فشرد همبه رو هاشچشم درد با. زد حلقه الهه ايقهوه هايچشم در اشک

. دادم شتکيه درخت يتنه به و برداشتم رو زيرانداز روي قرمزرنگ مخمل بالش و شدم بلند جام از. اومدنمي
 ايستاد شده پهن زيرانداز با مماس. خوردمي تلو تلو مدام يلدا. گرفتم يلدا طرف به رو دستم و برداشتم جلو به گامي

 :گفت و شد مانعش پارسا. بشه خم هاش،کفش بند کردن باز براي خواستمي و
 .کنممي بازش برات خودم -

 محبت با. نره حال از تا داشتم، نگهش شم*غو*آ در ثانيه چند براي و کردم حلقه يلدا نحيف يشونه دور رو دستم
 :گفتم و وسيدم*ب رو پيشونيش و شدم خم

 يلدا؟ خوبي -
 :گفت و زد رمقيبي و تلخ لبخند يلدا

 .عمو خوبم -
 :گفت الهه به خطاب کرد،مي باز رو يلدا هايکتوني سبز بندهاي زمين، روي زانوزده که حالي در پارسا

 .بديد بهش قبلي داروهاي از نبايد هم ديگه. کنيد عوض رو دکترش بايد -
 :گفت و داد حرکت بنفش و حرير روسري زير موهاش اليالبه رو دستش هدفبي. برچيد لب الهه

 .دکتره پنجمين اين ولي -
 :گفت آوردمي بيرون هاکتوني داخل از رو يلدا پاهاي آرومي به که حالي در عصبي، لحني با پارسا

 .ديگه دکتر يه پيش برمشمي فردا گيرم،مي وقت خودم اصالً. نيست مهم بشه، عوض هم ديگه دکتر تا ده شده -
 هم معصومه. نگفت چيزي و انداخت پايين سر الهه. درآورد پا از رو ايشقهوه و چرمي هايکفش و ايستاد پا روي

 زمين روي آرومي به و کردم همراه خودم با رو يلدا تن. کردمي نگاه يلدا زار يچهره به دلسوزي با حرف،بي
 .دادم تکيه درخت به رو مخملي بالش به رو کمرش و نشوندمش

 خوابش ديگه، دقيقه چند تا کهاين زدن حدس. بست رو هاشچشم و داد تکيه درخت يتنه به رو سرش يلدا
 توهم، بر عالوه. بود گذاشته معکوس اثر يلدا، جديد داروهاي. بود پارسا با حق انگار. نبود سختي کار بره،مي
 چرم کت پارسا. اومددرمي پا از و رفتمي تحليل انرژيش ناگهاني بعدش و شدمي زدگيهيجان دچار يلدا دفعهيک

 من به خطاب ناگهاني و نشست زمين روي کنارش. انداخت يلدا يباالتنه روي و آورد بيرون تنش از رو مشکيش
 :گفت

 .بزنيد قدمي يه بريد هم شما بابا -
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 گوجه کردن خرد حال در دقت با که بود، ايمعصومه سمت به هاشچشم چرخش. کردم نگاهش لحظه چند شک با
 .بود ساالد ظرف درون
 :گفت معصومه به خطاب باراين و زد خبيثي لبخند نگه، چيزي بخوام ازش اشاره، و ايما با کهاين از قبل

 .کنيد عوض هوايي يه بريد، بابا همراه هم شما! معصومه مامان -
 گويا که الهه. کرد نگاه پارسا صورت به ابهام با و کرد بلند سر معصومه. رفتم پارسا آميزشيطنت نگاه به ايغرهچشم

 :گفت معصومه، دست از چاقو گرفتن با و خنديد نامحسوس و ريز بود، شده هماهنگ پارسا با قبل از
 .شدي خسته جااين نشستي موقع اون از بزن؛ قدمي يه خانحسام با برو! معصومه پاشو آره -

 :گفت و نداد مهلتش الهه که کنه اعتراض خواستمي معصومه
 .کشيده دم هم استامبولي برگرديد؛ و بريد شما تا. نمونده هم کاري ديگه. برو پاشو -

 زير موهاش کردن مرتب حال در من، به پشت. شد بلند جا از و داد تکون سري ديد، رو الهه اصرار که معصومه
 اختياربي. درخشيدمي شيطنت از که بود، پارسا عسلي هايچشم به نگاهم حال همون در. بود رنگش ايقهوه شال

 .پسر اين دست از. زدم لبخند
 سر تا بودم، کردن چهارتا دوتا دو حال در من و زديممي قدم استخر امتداد در معصومه، با همراه که نکشيد طولي

 با که حالي در و دراومد حرف به خودش معصومه که چرا کردم؛ معطل زيادي گويا اما کنم؛ باز رو صحبت
 :گفت متاسف لحني با بود، گرفته ش*غو*آ در رو خودش هاشدست

 .شده بدتر خيلي يلدا وضع -
 رو هاملب. کردمي تماشا رو استخر وسط يمجسمه زيباش، هايچشم با و بود ايستاده. کردم نگاه جذابش رخنيم به
 :گفتم حرفش تاييد در و کردم تر زبون با
 .شده توهم دچار االن ولي داشت؛ حاد افسردگي قبالً. درسته -
 يپهنه در درشت، و ريز و رنگارنگ هايماهي. دوختم استخر وسط يمجسمه به رو نگاهم معصومه، از پيروي به

 .بود کردن طواف مثل مجسمه دوربه چرخششون و کردنمي شنا استخر آبي
 :گفت و کشيد سوزجان آهي معصومه

 .وحشتناکه هم تصورش حتي افتاده، يلدا براي که اتفاقي -
. نداشتم خصوص اين در گفتن براي حرفي. بردم فرو مشکيم شلوار دوطرف هايجيب در رو هامدست و زدم پلک

 .بود کرده وارد يلدا به بزرگي شوک ناصر، جسد کردن پيدا. بگم دروغ تونستمنمي خودم به
 :آوردم زبون به رو گذشته اختياربي سفيدرنگ، يمجسمه به خيره
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 خاطر اين به شايد. نداشتم خوشي دل يلدا از اول همون از کرد، ازدواج مطلقه و داربچه زن يه الهه، با ناصر وقتي -
 ...من و نبود خودش خون از که کردمي دختري خرج داشت رفتمي انتظار که حدي از بيش خيلي ناصر که

 .درخشيدمي استخر، وسط جانبي مرد لبخند و تابيدمي مجسمه به عمود آفتاب. کشيدم ايکالفه نفس
 .بربيام زندگيم مخارج پس از تونستمنمي من -

 پارسا که اياوليه تحرير لوازم تهيه براي مدارس، شدن باز از قبل سال هر من و شدمي بزرگ نعمت و ناز تو يلدا
 .داشتم دغدغه داشت، نياز

 چپ دست در کتابي سکو روي نشسته مرد. کشيدم استخر دور فلزي و طاليي حصار به رو دستم و رفتم جلوتر
 هايحرف با عجيب مجسمه اين. زدم زهرخندي خودم حال به دل در. بود نشسته دخترکي زانوهاش، روي و داشت

 ...پدر جنس از ايمجسمه داشت؛ تطابق من
 تنهام کردممي فکر که بود کسي تنها ناصر. ديدمي رو هاتفاوت و شدمي بزرگتر و بزرگ روز به روز پارسا -

 .نميشه راه نيمه رفيق هرگز که گلستان و گرمابه رفيق. ذارهنمي
 !باشه يلدا جاي نبايد چرا که خورهمي حسرت قدرچه دونستممي خوب و ديدمي رو ناصر زندگي پارسا

 :زدم پوزخند و شد مشت حصار فلزي هايگلبرگ دور به هامانگشت
 .نداشت خبر کثيفش ذات از کسهيچ که خوردمي غبطه کسي زندگي به ـناه، گـبي پارساي -

 آراسته ظاهري با که زماني. مينداخت يادم به رو يلدا متنوع سرهاي گل و گيره اي،مجسمه دخترک گچي سر گل
 .فروختمي فخر اعيونيش هايبازياسباب و قيمتگرون هايلباس بابت و کردمي خودنمايي پارسا جلوي

 .بستمي رو نفسم راه پيش، هاسال حقارت دست و کردممي حس رو معصومه نگاه سنگيني
 کهاين با. نبود بند پاش روي خوشحالي از ارساپ. گرفتم تولد جشن پارسا براي سال چهارده سيزده از بعد باالخره -

 .بود دنيا يه پارسا براي اما بودن؛ هاشونخانواده و همکارام از تا چند هاشمهمون و نبود باشکوهي چندان مهموني
 .زدم تلخي پوزخند. داشتم نگه استخر دور دارطرح و فلزي حصار با مماس رو پيشونيم

 کامل پک يه ناصر، طرف از اهدايي کادوي و بود فوتبال توپ يه بخرم، پارسا براي تونستم که کادويي -
 .استيشنپلي

 بار يه دقيقه ده هر که، بود شده زده ذوق قدراون من، قانع پسر. بود گرفته غلش*ب تو رو توپ شب تمام پارسا
 .کردمي تشکر ازم و يد*وس*بمي رو مگونه
 سوق پارسا طرف به يلدا سمت از رو هامحرف طورچه دونمنمي. کشيدم عميقي نفس و بستم درد با رو هامچشم
 بار هر که دارشنيش زبون خاطر به نه ش،گستاخانه و لوس رفتار خاطر به نه. اومدنمي خوشم يلدا از من آره. دادم
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 که بودم، درمونده حدي به سال چندين تا که خودم. خودم ضعف خاطربه فقط بلکه داد؛مي قرار هدف رو پارسا قلب
 .شدممي شرمنده پارسا و ليال پيش باطن در
 به که موقعي حتي.بود پدرم خاطر به بودم، آورده دستبه که چيزي هر. بودم پدرم ينازپروده پسر من -

 افتاد، اتفاق اون وقتي ولي بود؛ گرم پدرم حمايت به پشتم بودنم، پاس و آس رغمعلي هم، اومدم خواستگاريت
 .ايپشتوانه هيچبي موندم، خودم فقط ديدم و کردم باز چشم
 .نبود درک قابل برام معصومه، يتيره هايچشم حس. چرخيدم چپ سمت به و کردم باز چشم

 طي يک به يک زمين، سفيد هايسنگ. افتادم راه به معصومه با همگام و کردم اشاره استخر دور مسير به دست با
 و پدر مجسمه دور به استخر، درون هايماهي مثل اي،دايره استخر دور چرخش با هم معصومه و من حاال. شدنمي

 جذاب، ايچهره با مردي. کردمي تداعي خاطرم در رو ناصر ياد عجيب که پدري يمجسمه. چرخيديممي دختر
 .کردمي جلب رو دختري هر توجه که قدبلند، و فرم رو هيکل عسلي، نافذ هايچشم

 .شد ميخکوب زمين روي پاهام معصومه، صداي شنيدن با
 نبخشيدي؟ رو ليال هنوزم -

 رو مشکيم هايکفش که، بود کف سفيد هايسنگ مات نگاهم. کرد اصابت قلبم به که بود ايصاعقه مثل سوالش
 :شنيدم کنارم از رو صداش بار اين. بود داده جا خودش در
 ...چرا پس. کنن اقرار رو واقعيت تا ناصر، نه و گردهبرمي ليال نه بگذره، هم ديگه سال ده. گذشته سال دو -

 :گفتم عصبانيت با و بردم باال رو دستم. بده ادامه رو حرفش نگذاشتم
 شبم هر کابوس باشه؛ ناصر خون از ليال، از شده سقط جنين کهاين فکر کنينمي درک تو. کنينمي درک تو -

 .شده
 .بود افتاده فاصله هاشلب بين و شده گرد شگفتي از معصومه هايچشم. چرخوندم رو سرم

 :گفتم درد با و کوبيدم مسينه به رو دستم
 باردار وقتي. بستم دل بودم، کرده ازدواج باهاش ميلم خالف بر که زني به سال چند از بعد. نبودم سنگ از من -

 زنده. شد سقط جنينش بيمارستان، رسوندنش وقتي. کرد تصادف ليال. کرده رو بهم خوشبختي کردممي فکر شد؛
 ...بودم شده هاديوونه مثل من و کردمي گريه مدام پارسا. نبود قطعي ليال موندن

 :گفت ملتمسانه و انداخت چنگ پيراهنم آستين به معصومه
 .توئه با حق. کردم اشتباه! خدا رو تو بسه -
 شد؟ چي و خواستممي چي! لعنتي. کشيدم ايکالفه نفس و انداختم چنگ موهام تو
 خوبه؟ حالت -
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 باغچه توي. ديدم رو پارسا بلند قامت سرش، پشت از. بود نگران صورتش. کردم نگاهش. دادم تکون رو سرم
 الهه کنار و بودن برگشته يسنا و مهال. کردمي نگاهمون تشويش با و بود ايستاده زيرانداز يگوشه ،(سبز فضاي)

 اين از پارسا بودم، اميدوار و زدم مصنوعي لبخند. بود خوابيده درخت، بر تکيه همچنان يلدا و زدنمي حرف و نشسته
 .ببينه رو لبخندم فاصله

 :گفت ثانيه چند از بعد. کرد دنبال رو نگاهم امتداد و چرخوند رو سرش معصومه
 .هابچه پيش برگرديم -

 :گفتم و گرفتم رو بلندش و مشکي مانتوي آستين برداره، قدمي کهاين از قبل
 .بزنم حرف باهات دقيقه چند خواممي -

 :پرسيد ابهام با و برگشت طرفم به رفتارم، تغيير از شوکه معصومه
 مورد؟ چه در -
 :گفتم و کردم اشاره مخالف طرف به
 .ميگم بريم، -

 .کرديم زدن قدم به شروع استخر کنار هم با و داد تکون سر معصومه
 و بلند هايدرخت که داشت وجود زرشکي هايسنگ با باريک مسير چهار استخر، دربردارنده فضاي طرف چهار

 ما که داشت، قرار بزرگ سبز فضاي يه هم، زرشکي مسير دو هر فاصل حد در. بود کرده احاطه رو طرفش دو قطور،
 .بوديم کرده مستقر رو نيکپيک وسايل و زيرانداز استخر، شمالي سبز فضاي در هم

 و من جز ظهر، وقت اين و بودن انداخته راه به ناهار بساط سبز، فضاي چهار در زيادي هايخانواده ما، بر عالوه
 .نبود ماهي استخر يمحوطه در کسي معصومه

 و بود خورده گره همبه طرف، دو درختان هايشاخه. شديم استخر جنوب زرشکي مسير وارد معصومه، همراه به
 .بود ساخته زرشکي سنگ مسير براي مانند شيرواني سقفي پاييزي، نارنجي و طاليي هايبرگ

 نيمکت، هر کنار و بود شده چيده مسير محور دو در سبزرنگ، فلزي نيمکت ميون در يکي متري، ده هايفاصله در
 .بود خاموش روز طول در که داشت، قرار رنگمشکي ايستاده چراغ يک
 نور هايروزنه. نشست کنارم فاصله با هم معصومه و نشستم زرشکي مسير راست محور از نيمکت اولين روي

 .بود روشننيمه تقريباً زرشکي، مسير فضاي و کردمي رسوخ درختان هايشاخه بين از بيش و کم خورشيد،
 و کردم متمايل چپ طرف به کمي رو صورتم. گذاشتم چپم زانوي روي و کردم قفل هم در رو هامدست انگشتان

 :گفتم
 .تونخونه بيايم سر يه خواستيممي پيش يهفته -
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 :گفت بدگماني با و پريد باال تعجب از معصومه ابروي
 !خبربي چه -

 :گفتم و زدم ايدستپاچه لبخند
 داشتي مهمون کهاين مثل ولي بگه؛ بهت مهال بود قرار و بودن کرده هماهنگ هم با هابچه. نبود خبرمبي خبرِبي -
 .شد منتفي قضيه کالً و

 :گفت ادامه در بود شده کور ابروهاش بين گره کمي که حالي در و گفت معناداري آهان معصومه
 .پسرش و زنش با تهران، بود اومده برادرشوهرم -

 :گفتم و خبريبي به زدم رو خودم و دادم تکون سر
 داشت؟ دست مهال شدن دزديده جريان تو که پسري همون -

 .ساييد هم روي رو هاشدندون و شد تنيده هم در معصومه نازک ابروهاي
 !خودشه -

 :گفتم و گذاشتم نيمکت خميده يدسته روي رو دستم
 قبلي؟ موضوع همون دوباره -

 :گفت و داد تکون سر دوم بار براي معصومه
 و داد مقابل در و کرد برگشت عزم روز دو بعد برادرشوهرم که شد چي بار اين دونمنمي ولي موضوع؛ همون آره -

 ...و داد بهش حسابي گوشمالي يه پسرش، بيداد
 :گفت و گرفت آسمون طرف به مانند قنوت رو هاشدست

 .رفتن شکر رو خدا -
 :گفتم و خنديدم بود گرفته که شکرگزاري حالت به
 .نداري برادرشوهرت از خوشي دل انگار -

 .داد تکون راست و چپ به رو سرش نفي معناي به معصومه
 ...پسر و ايافاده زن از امان ولي خوبيه؛ آدم برادرشوهرم -

 .نداد ادامه رو حرفش و کرد ايقروچه دندون
 :گفت من به رو و کشيد پارک پاک هواي از عميقي نفس ثانيه، چند از بعد
 بزني؟ حرف چي به راجع خواستيمي -

 رو متفاوتي هايحس من و بود رسيده فرا موعود يلحظه. نشست تنم به سردي عرق و دادم قورت رو دهانم آب
 ...و اميد شادي، ترس، هيجان، کردم؛مي تجربه
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 .تهران بيان روزي چند قراره ش،خانواده و اکرم با عزيز، و آقام -
 :گفت روييخوش با و زد گرمي لبخند معصومه

 .شده تنگ اکرم و عزيز براي دلم. مونخونه بياريد تشريف هم با حتماً. سالمتي به -
 و بودن اومده تهران به باري چند مخانواده مادرم، و پدر بخشش از بعد پيش، دوسال. بود رفته باال قلبم ضربان
. ببينن رو معصومه داشتن اصرار گرفتم، حالليت ازش و شدم روروبه معصومه با هاسال از بعد من فهميدن وقتي

 .نشدم سرشکسته مخانواده پيش من و کرد برخورد متين و موقرانه هميشه مثل معصومه خوشبختانه
 .بشيم مزاحم هم با بود قرار. داشتم رو قصد همين هم پيش يهفته راستش -

 حالت به گفتارم. کننمي تجربه رو زندگيشون عشق اولين که بودم شده ايساله هجده-هفده هايپسربچه مثل
 .بود من زندگي عشق اولين که ايمعصومه. بود کرده متعجب رو معصومه امر، همين و بود دراومده رسمي

 ممکن حد آخرين تا معصومه، چشمان يحدقه شد باعث که زدم حرفي مکث، کمي با و فشردم هم روي رو هاملب
 .بشه گشاد

 ...خواستگاري براي -
 .لرزيدمي زانوهاش روي معصومه هايدست

 ...که پارسا و مهال آخه...آخه ولي -
 تغيير. شدم مندعالقه معصومه به دوباره کردممي حس آمد، و رفت دوسال از بعد. نشست لبم روي تلخي لبخند

 يه و پدر يه. غريب شهر اين در بوديم هم آشناي. کردمي اميدوارترم هم، معصومه رفتار شدن صميمي و تدريجي
 بود قرار قبل، سال چند و بيست که نفر دو. کردنمي ايفا رو والدين نقش خودشون از غير هاييبچه براي که مادر

 ...اما باشن؛ هم کنار در
 :گفتم و کردم رها پارک آزاد هواي در رو مکالفه بازدم

 ...نيست مهال و پارسا منظورم -
 *** 
 مهال

 نمياي؟ مطمئني -
 :گفتم گوشي پشت مامان به خطاب. زدم امضا برگه انتهاي و زدم تاريخ روم پيش يبرگه باالي

 شما. بدم توضيح رو آموزشي روند براش وايسم بايد شعبه، اين بياد جديد دبير قراره امروز. تونمنمي مامان نه -
 .امراضي شما يسليقه به منم بپسنديد، خودتون
 .کرد هم در رو هاماخم مامان، دلگير صداي
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 .داريم بچه مثالً که خوشه دلمون حسام و من. پارسا نه و هستي تو نه -
 .دادم قرار زونکن شفاف کاور درون رو سواالت يبرگه آزادم دست با و کشيدم پوفي

 خونه دنبال همهاين گفتم، خانحسام به من بعدشم. بيام تونمنمي رقمه هيچ امروز گفتم که من! جان مامان -
 اون نيست الزم ميگم بازم. سخته خيلي باشه، ساختمون يه تو منزل و سوئيت که کِيسي همچين کردن پيدا گشتيد،
 ...مجردي خونه همکارام از يکي با تونممي من. کنيد راهزابه رو خدا بنده پارساي
 :گفت عصبانيت با و بدم ادامه رو حرفم نداد اجازه مامان

 .بگيره مجردي خونه بره جوونم دختر مونده همينم! روشن چشمم -
 مامان، و گذاشتممي سر پشت رو زندگيم از دهه سومين ديگه، سال يه از کمتر. نشست لبم روي تلخي لبخند
 .نگرانمه بچه يه مثل هنوزه، که هنوزم
 به نگاهي. افتادم راه اتاق يگوشه چوبي يقفسه طرف به و ورداشتم سختي به دستم يه با رو سبزرنگ زونکن
 .انداختم ديوار روي ايدايره ساعت

 .ميام باهاتون خودم فردا نکرديد، پيدا موردي اگه بگرديد، امروزو خانحسام و شما -
 .کرديم خداحافظي هم با هميشگي، هايتوصيه از بعد و داد رضايت مامان باالخره
 درون به کيفم، باز نيمه زيپ ميون از رو گوشيم. رسيد گوش به سميرا يخنده صداي کردم، قطع که رو تماس
 .کردم رها کيف

 .حساسه مامانت قدرچه -
 :گفتم و کردم رها هوا در پرصدا رو بازدمم

 .شده بيشتر هاشگيريسخت کردن، عقد که پيش دوماه از. شهدقيقه يه مال حساس -
. داشت قرار دبيران اتاق يگوشه در که داد، قرار اينفره هشت و مانند بيضي ميز روي رو هاشآرنج سميرا
 :پرسيد شيطنت با و گرفت شچونه زير رو هاشدست

 طوره؟چه ناپدريت حال -
 :گفتم حرص با و زدم گردنش پشت دست با مشکيش يمقنعه روي از گذشتم،مي صندليش پشت از که طورهمون

 !کوفت -
 :گفت و داد ماساژ رو گردنش پشت نمايشي صورتبه و گفت آخي سميرا

 !کنه تحمل رو تو عمر يه قراره که زدهفلک رامينِ اون بيچاره دختر؟ چِته -
 و برد باال تسليم ينشونه به رو هاشدست خنده با سميرا. بردم هجوم طرفش به و ساييدم هم روي رو هامدندون
 :گفت
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 .کني تحمل رو داده قورت عصا رامينِ اون عمر يه قراره تو! خب خيلي -
 :غريدم مشده کليد هايدندون ميون از و زدم گردنش پشت به ايضربه دست با دوباره

 !سميرا نميشي آدم تو -
 تکيه ميز به رو هامآرنج.نشستم کنارش صندلي روي ميز پشت حرصي. درآورد شکلک برام و خنديد دوباره سميرا
 مشونه دور سميرا دست. بيارم دستبه رو آرامشم کردم سعي و بستم رو هامچشم. گرفتم دست در رو سرم و دادم

 :پيچيد هامگوش در طنزش، از دور به لحنِ و نشست
 خواستگاريت؟ بياد گرانقدر کنينمي موافقت چرا خوب؟ دختر چِته تو آخه -
 سال دو. بود محترمي نهايتبي مرد. بست نقش خاطرم در گرانقدر يمردونه و جذاب يچهره. کشيدم سوزناکي آه
 کار محيط در حامي يه مثل االن تا و کرد موافقت معروف يموسسه اين در تدريسم با نااميدي، اوج در پيش، نيم و

 دو اين در که خاطر اين به شايد. بده ازدواج پيشنهاد بهم که برسه روزي کردم،نمي باور هرگز ولي بوده؛ پشتيبانم
 خاطر، همين به و کنم فراموش رو بهنام تا بودم، کرده مشغول تدريس و کار با رو خودم حدي به من اَندي، و سال
 شده علت بر مزيد که هم شرايطم عالوهبه. نداشتم رامين همون يا گرانقدر به شدن مندعالقه براي فرصتي اصالً

 .بود
 :گفت انگيزوسوسه لحني با کرد،مي تعريف خودش پسر از داشت انگار که سميرا

 جايگاهش هم شعبه مدير از. ستموسسه سهامداراي جزو تازه. هست که اصيلم و دارخانواده باسواده، تيپه، خوش -
 خواي؟مي چي ديگه. باالتره
 :گفت ايبامزه لحن با و زد هوا در بشکني

 .کردممي قبول هوا روي بودم، تو جاي و نبودم حميد زن االن اگه من -
 فرديه ترينآلايده و بهترين «گرانقدر رامين» دونستممي! من دلِ دردِ از دونستمي چي سميرا. کشيدم ايديگه آه

 توکلي، مهال بفهمه و کنه تحقيق درموردم گرانقدر ترسيدممي. ترسيدممي ولي کنم؛ زندگي کنارش در تونممي که
 در هفته چند و شده دزديده( بهنام)پريششروان دانشگاهيهم دستور به و( کيانوش)پسرعموش دستبه که دختريه
 .شده نگهداري ويالش

 مردم. رفتمي آبروم. کردممي دِق غصه از من شد،مي روشن کسي هر براي گذشته از ايذره اگر گرانقدر، فقط نه
 جريان وقتي شايد. نيست مجزا ديگه افراد از هم گرانقدر دونستممي. کننمي قضاوت خبري کوچکترين با هميشه
 ...و آورده دختره سر خواسته باليي هر دانشگاهيشهم کنه، قضاوت خودش پيش بفهمه، رو شدنم دزديده
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 و عرضگيبي تمام با کيانوش حتي. رفتمي بين از هم، داشتم آموزشگاه در که اعتباري ذره يه همون موقعاون
 ميشه زنم مهال» بود گفته خودش با حتماً. کنه استفاده خودش نفع به موضوع اين از خواستمي بودنش، مصرفبي
 .«بشه الل تا سرش تو کوبممي و کنممي چماق رو گذشته زد، حرفي موقع هر و
 نگران عجيب سبزش هايچشم. کردم بلند رو سرم کرده، باز چشم. اومدم خودم به سميرا، دست خوردن تکون با

 زندگي از زيادي چيز خودش، يگفته طبق ولي بود؛ آموزشگاه در دوستم بهترين نيم و دوسال اين که کسي. بود
 .دونستنمي من

 :گفت و زد تصنعي لبخند. گرفت خودش به شوخي هواي و حال کمي لحنش
 !دزديدا رو قاپش عَاليي ديدي يهو بجنبي، دير -
 .زد چشمک شيطنت با و خنديد خودش حرف به

 گير گرانقدر پيش گَلوش موسسه، ايافاده دبير عاَليي، مهشيد دونستنمي همه. بود سميرا با حق. زدم تلخي لبخند
 جذب گرانقدر طرف به هم، کردمي تدريس موسسه از شعبه اين در ايديگه زن نفر، سه ما جز اگه شايد. کرده
 زيادي محاسن گرانقدر. راستم رو خودم با. دختريه هر آرزوي که مردهايي همون از. بود کاملي مرد گرانقدر. شدمي
 حاضر کاملي مرد چنين. ميندازه دلم به ترس که بودنشه کامل همين شايد. بشم منکرش تونمنمي هم من و داره

 داره؟ وجود شايعه و حديث و حرف کلي پاکدامنيش، و خودش سر پشت که کنه، ازدواج دختري با ميشه
 آرومي به و آورد جلو رو دستش. کرد نگاهم نگراني با دوباره ديد، حرفش به نسبت رو کالممبي واکنش که سميرا
 .کرد نوازش رو مگونه

 ايه؟ديگه کس پيش دلت نکنه مهال؟ بهم نميگي هيچي چرا -
 خندان يچهره و دراومد صدا به دَنگ دَنگ مغزم ناقوس. بست يخ هامرگ در خون انگار سميرا، حرف شنيدن با

. کردمي سرزنشم نُچ نُچ با و بود عصباني وجودم، منطقي مهالي. بست نقش خاطرم در روز روشني به بهنام،
 به هنوزم وقتي دوني؛مي خودتم! مهال ايهديگه چيز تو اصلي مشکل»: شد کوبيده گاهمگيج در پتک مثل صداش

 .«همسرته حق در ـيانـت خــ بارز مصداق گرانقدر، با زندگي کني،مي فکر بهنام
 درز از رو سرش شعبه، سرايدار هاشم آقا و شد باز اتاق سفيد در بزنه، فرياد رو قلبم غم زارم، يچهره کهاين از قبل
 :گفت داشت که شيريني يلهجه با و آورد داخل به در
 .اومده فرستادن، مرکز از که جديد معلم. اتاقش بريد پاشيد بگم، بهتون گفتن کبيري مهندس! معلم خانم -
 رو سرم. داد نجات سميرا جواببي سواالت از رو من و رسيد موقع به درست هاشم آقا. گفتم شکري رو خدا دل در

 که حالي در و کشيد پوفي سميرا. رفت خودش کار دنبال و بست رو در هاشم آقا. شدم بلند جام از و دادم تکون
 :گفت روييترش با کرد،مي مرتب مقنعه زير رو طالييش موهاي
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 !اتاق تو پرهمي معلق اجل مثل هميشه! بزنه در هاشم آقا اين نشد بار يه -
 درون رو، ميز روي هايبرگه و کردم صاف رو رنگم خاکستري مانتوي خنديدم،مي خوردنش حرص به که حالي در

 .دادم قرار پوشه
 .بزنه در ميره يادش پيرمرده، خدا بنده. باشي کرده عادت بايد ديگه که تو -

 :گفت و زد طنزم لحن به ايغره چشم سميرا
 !مونديم منتظرش اداري، وقت از بيشتر دوساعت که کيه شازده اين ببينيم بريم -

 .دارم بَرِش و بيام موسسه، از خروج موقع تا گذاشتم، کناري چوبي صندلي روي رو ايمقهوه کيف. دادم تکون سر
 :گفتم و برداشتم شکل بيضي ميز روي از رو زردرنگ يپوشه. ايستاد کنارم هم سميرا

 .بريم -
 مطلق سکوت در حاال بود، آمد و رفت پر هميشه که شعبه مياني سالن. شدم خارج دبيران اتاق از سميرا با همگام

. بود نرفته من، نبودن تنها خاطربه هم سميرا واقع در. نبود آموزشگاه در دبيري هيچ سميرا و من جز. بود رفته فرو
 داشت، رو زادگاهش به رفتن قصد تهران از که تجربي و رياضي يرشته ادبيات دبير سلماني، آقاي جايبه بود قرار
 من و بود شده اعزام موسسه يشعبه به جديد دبير که بود روزي امروز، باالخره و بشه جايگزين ايديگه دبير

 .بدم توضيح براش رو کار روند داشتم وظيفه شعبه، ادبياتِ ارشد دبير عنوانبه
 رغمعلي و شينهمي منتظرم سالن توي که گفت بهم سميرا. گذشتيم سالن دور تا دور رنگکِرم مبلمان کنار از

 اين که شدم شرمنده قدرچه من و. بشه کبيري مهندس همون يا شعبه مدير اتاق وارد باهام نشد حاضر اصرارم،
 خوبي به سفيد ديوار روي ،«مديريت» عنوان يدربردارنده رنگآبي تابلوي. بود شده معطل من خاطر به مدت، همه

 :رسيد گوش به کبيري مهندس بَمِ صداي. زدم روم پيش رنگشکالتي در به ضربه چند دست، پشت با. بود نمايان
 .داخل بفرماييد -

 در. دادم فشار پايين به رو در طاليي يدستگيره ديگه، دست با و گرفتم راستم دست در محکم رو زرد يپوشه
 زرشکي هايپرده. افتاد اتاق انتهايي ديوار بزرگ يپنجره به چشمم نگاه، اولين در. شد باز تقي صداي با شکالتي

 و بود خالي مديريت ميز پشت دارچرخ صندلي. ودب کردن غروب حال در زيبايي به خورشيد و بود شده زده کنار
. بودن نشسته راستش سمت در مديريت، ميز بر عمود ينفره سه مبل روي جديد، دبير همراه به کبيري مهندس

 کبيري مهندس سر پشت از رو جديد دبير صورت داشت، قرار ديدم در و نشسته مبل سر کبيري مهندس چون
 اتاق، طاليي هايسنگ روي شيکش و براق چرمِ هايکفش و مشکي ياتوخورده ارشلو هايپاچه فقط و ديدمنمي

 جديد دبير. ايستادن پا روي احترامم به و دادن رو جوابم نفر دو هر. شدم اتاق وارد و دادم سالم. شدمي مشاهده
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 و ماسيد هاملب يرو لبخند خندانش، صورت ديدن با. ايستاد کبيري مهندس کنار چرخش، کمي با و اومد جلو کمي
 !من خداي. شد شُل پوشه دور از راستم، دست هايانگشت گرهِ

 به پليس و شديم جدا هم از ويال توي که وقتي از درست سال، سه از بعد. نداشتم اعتماد هامچشم به.شدنمي باورم
 هم، بعد کمي و مامان حجت اتمام خاطربه اولش. ببينمش نتونستم ديگه کرد، دستگيرش و زد دستبند هاشدست

 ...که هم بعد و پزشکشروان ندادن اجازه خاطربه
 همکارم نقش در دوباره نداشت، وجود مالقات امکان درصدي حتي که شهري در و موقعيتي چنين در حاال، اما

 .بود شده ظاهر
 :گفت خنثي و گرفت من طرف به رو دستش کبيري مهندس

 .توکلي خانم شعبه، ادبيات ارشد دبير -
 :گفت چاپلوسي چاشني به آميخته لحني با بار اين و گرفت مقابلم فرد جهت در رو دستش سپس

 ...ايشون پدر ضمناً. کنن همکاري ما با دادن افتخار که هستن جديدي دبير سلطاني، آقاي جناب ايشونم -
 عالمت کبيري به ابرو و چشم با و داد سر مصلحتي يسرفه و گرفت دهانش جلوي رو ششده مشت دست فوراً
 نشوند؛ لب به تصنعي لبخند ناتمامش، کالم پوشش براي و آورد پايين رو هوا در ششده خشک دست کبيري. داد

 رو صاحبشون پيش سال سه که بودم شفاف و ايقهوه چشم جفت يه مات همچنان کبيري، به توجهبي من ولي
 .ديدم

 مرتب موهاش. شناختممي رو اطمينان پر لبخند اين من. بود نخورده جا ديدنم از هم، ظاهر در حتي من، برخالف
 نيمه خط چند. کردمي گريعشوه موهاش، خالص مشکي ميون اي،نقره کَمِ چندان نه تارهاي و شده زده شونه

 شکستگي بخيه، رد. بود خورده چين زدن، لبخند خاطر به لبش، طرف دو و بود افتاده بلندش پيشوني روي عميق،
 يديوانه اون که بالهايي و ويال يادآوري. رفت باال قلبم ضربان. دادمي نشون رو، راستش يشقيقه ناحيه از جمجمه
 عطر نظيربي يرايحه. برداشت جلو طرف به گامي. کردمي آب رو سنگي هر دل بود، آورده سرش به زنجيري

 خواب! آره. بينممي خواب دارم کردممي حس. بود انداخته تکاپو به رو بوياييم هايسلول فرانسويش، و قيمتگرون
 !ببينمش دوباره داشت امکان طورچه وگرنه. بود

 .داشتم متحرک ايمرده حال و حس باطن، در و دادممي نشون عادي ظاهر در. داشتم مجهولي حس
 .ايستاد حرکت از قلبم گرمش، صداي شنيدن با
 .خانم ديدنتون از خوشبختم -
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 هايچشم محافظ ناباوري، اشکِ از ايهاله و شد تکه هزاران به قلبم يشيشه. شنيدم رو قلبم شکستن صداي
 با دفعه يه مثالً که نکرد، نگاهم مشکوک ظاهر در کمي حتي. نزد آشنايي بر مبني حرفي هيچ. شد مزده حيرت

 ؟«خونديدنمي درس شيراز ادبيات دانشکده در شما»: بگه شگفتي
 نيست، احمق من مثل که اون باشه؟ مونده يادم به هنوز کهاين! داشتم انتظاري چه. دادم فرو رو بغضم و گزيدم لب
 .نداشته اميدي شدوباره ديدار به وقتهيچ که بگذرونه کسي هايعکس با رو روزش و شب که

 مراسم تو حتي و بود برده ياد از رو مامان سال، چند و بيست از بعد که خانحسام مثل يکي. مَرده يه هم اون
 !نشناخت وجههيچ به رو مامان اولش هم، مهناز از پارسا خواستگاري

 نقش خاطرم در خانحسام مهربون يچهره. فشردم هاملب ميون بيشتر م،رحمانهبي قضاوت خاطربه رو زيرينم لب
 ...که هم حاال و نکرده دريغ مامان و من حق در کمکي هيچ از ساله، چند اين در که مردي. بست

 غرقِ رو وجودم تمام که بود تلخ حدي به نشوندم، هاملب روي زور به که ساختگي لبخند. دادم فرو رو دهانم آب
 داشتم، لرزشش پوشوندن در سعي که داريخش صدايي با و دادم فاصله هم از رو رنگمبي هايلب. کرد نيستي
 :گفتم

 !آقا همچنين -
 استخواني يديواره به دلتنگي، و هيجان از رو خودش من، قرارِبي و ديوونه قلبِ. نکرد تغييري هيچ صورتش حالت
 .کردنمي منتقل رو حسي هيچ اون، ايشيشه هايچشم و کوبيدمي مسينه
 :گفتم سختي به کشيد،مي تير درد از که قلبي با و بردم پيش دست با سختي به رو زردرنگ يپوشه

 .کنيد مطالعه فعالً رو مدارک اين. بفرماييد -
 به طاليي يساده رينگ برق. گرفت رو زردرنگ يپوشه يگوشه و آورد جلو رو دستش لبش، روي لبخند حفظ با

 .کرد منفجر درد با رو قلبم هايتکه دوباره و زد رو هامچشم چپش، دست انگشت دور
 زار خودم احساسات حال به و نشينم مديريت اتاق وسط تا کردم، کنترل رو خودم خيلي گرفت، دستم از که رو پوشه
 .نزنم

 :گفت من به خطاب کبيري مهندس
 بديد؟ توضيح آموزشي روند از کمي براشون امروز خوايدنمي -

 براي سال سه اين در چه هر. بد خيلي بود؛ بد حالم. دوختم کبيري به و گرفتم شسوزاننده و خيره نگاه از چشم
 .بود شده پنبه همه بودم، رشته کردنش فراموش

 :گفتم و دادم تکون طرفين به سُست رو سرم. فشردمي ظالمانه رو گلوم حناق، مثل بغض و بود شده خشک گلوم
 .ميدم توضيح براشون تفصيل به شنبه شاءاهللان. هستن منتظرم مخانواده. خونه برم بايد من -
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 .رفتمي يغما به وجودم از قسمتي لغت، هر با و شدمي خارج محنجره از دشواري به هاکلمه
 که دستم. چرخيدم پا يپاشنه روي. آوردم زبون به رو «خداحافظ بااجازه،» عبارت سريع. نموندم کبيري پاسخ منتظر

 رو خودم باشه، شده آزاد قفس از که ايپرنده مثل کردم؛ باز رو شکالتي در و کردم لمس رو در طاليي يدستگيره
 روي که سميرا. دادم تکيه بسته در به و بستم سرم پشت رو در. انداختم شعبه مياني سالن داخل مديريت اتاق از

 :گفت تعجب با و پريد جا از زدههول بود، نشسته مديريت اتاق در کنار کِرِمي دونفره مبل
 شده؟ چي -

. دويدم سالن جنوبي ضلع در دبيران، دفتر درِ طرف به بدم، رو سميرا جواب کهاين بدون. کشيدم منقطعي نفس
 .بشم خارج فضا اين از زودتر چه هر خواستمي دلم. شنيدممي سر پشت از رو سميرا يسراسيمه هايقدم صداي

 .نشست مشونه روي سميرا دست. برداشتم شکل بيضي ميز پشت صندلي روي از رو کيفم. شدم اتاق وارد
 مهال؟ شده چي -

 :گفتم رو اومد ذهنم به که چيزي اولين. کردم نگاه متحيرش يچهره به و چرخيدم
 .داره کارم خونه، برم فوراً گفت زد، زنگ مامانم -

 :پرسيد مشکوک و پريد باال تعجب از نازکش ابروي
 زد؟ زنگ بهت کبيري اتاق تو -

 اتاق شکالتي در به چشمم. شديم خارج دبيران اتاق از هم با. انداخت باال ايشونه سميرا. کردم تاييد سرسري
 در همچنان دادمي نشون شد،مي شنيده اتاق يبسته در پشت از که بهنام و کبيري خفيف صداي. افتاد مديريت

 .هستن کردن صحبت حال
 :شنيدم گوشم کنار از رو سميرا صداي. کشيدم سوزيجان آه و زدم پلک

 بريم؟ -
 .بزنم کنار ذهنم يصفحه از رو، بهنام تأهل يحلقه برق کردم سعي و دادم تکون سر سختي به

*** 
 حسام
 ميز روي شربت، بلند پايه ليوان شدن گذاشته با لبم، روي شکفته لبخند. پيچيد مشامم در بهارنارنج خوش عطر
 مطالعه که ايشده تايپ يبرگه چند همراه به و برداشتم چشمم روي از رو طبيم عينک. شد مصادف روم پيش
 .گذاشتم مستطيلي و چوبي ميز روي دار،پايه ليوان کنار کردم،مي

. بود شده دارهدف کشيدنم نفس. نبودم زنده فقط ديگه. کردممي حس وجود تمام با رو زندگي پيش، ماه چهار از
 سوداي پيش، سال سي که کسي به رسيدن با حاال و خورد کليد پيش نيم و سال دو از زندگيم، شدن بهينه شايد
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 و اصرار بيا، و برو کلي با باالخره. خوشبختم بگم جرئت به تونستممي کشيد، اسارت به رو مزده جنون قلب عشقش
 خودم پوست در احساسي، و تجربهبي هايجوون مثل من و داد رضايت معصومه عزيز، و آقام پادرمياني

 !«نبود کافي بابا پروازِ واسه محضر، فضاي»: کردمي ممسخره بدجور اول روزهاي که پارسا قول به. گنجيدمنمي
 با. کردم اشاره نفرهسه رنگشکالتي مبل روي کنارم به دست با. کردم نگاه رعناش قامت به و آوردم باال رو سرم

 دور ناگهاني رو دستم. بخشيد هاملب به باريشرارت لبخند بينمون، سانتيِ چند يفاصله. نشست کنارم لبخند
 .کرد شاد رو روحم آميزش،گاليه صداي. کشيدم خودم طرف به و انداختم ششونه

 !حسام -
 :گفتم کشيده و خنديدم

 جونم؟ -
 :گفت خنديدمي که حالي در و زد مشونه به محکمي نيمه مشت و برداشت رو بود چسبيده بازوم به که سرش

 !لوس -
 دلم سال، و سن اين با. گفتمي راست! آره. شدم خيره زيباش و داشتنيدوست صورت به لذت با و خنديدم دوباره

 تا کردم تمنا و خواهش کلي عشقش، به پيش سال سي که زني کنار در کردن جووني. خواستمي کردن جووني
 .بِرَن خواستگاري برام سالگي هجده تو بشن راضي عزيز، و آقام

 طالييش، و بلندنيمه موهاي. شدم مشعوف داوطلبانه، حرکت اين از عجيب من و داد تکيه بازوم به رو سرش دوباره
 .دادمي نوازش زرشکيم شرتِتي آستينِ زير از رو بازوم پوست

 بود، من زندگي عشق آخرين و اولين که زني و من. کنم عوض ديگري زمان هيچ با رو لحظه اين خواستنمي دلم
 .هم کنار در

 :رسيد گوش به ريتمشخوش صداي بعد، کمي. يدم*وس*ب رو موهاش روي و چرخوندم رو سرم
 خونديشون؟ -

 .عصبانيت و ترس کنجکاوي، داشت؛ رو متفاوتي احساسات لحنش
 :گفتم محتاط لحني با حال همون در و کردم نوازش رو موهاش طاليي خرمن و برداشتم ششونه دور از رو دستم

 که هم ايشماره اون با و کنيم تحقيق صحتشون درمورد بايد حتماً ولي درسته؛ حرفاشون که نظر به. خوندم -
 .بگيريم تماس دادن،

 :گفت تاسف با و کشيد آهي معصومه
 .بشه تکرار گذشته خوادنمي دلم. حسام ترسممي -
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 بيم ازش معصومه که ايگذشته. کردممي درکش. شد ترعميق موهاش، طاليي امواج ميون هامانگشت حرکت
 قدرچه که ديدم گذشت، بهش چي که ديدم شد، شکسته طورچه معصومه ديدم. ديدم خودم هايچشم با رو داشت

 !بود دلواپسي و اضطراب در
 سرش يتکيه معصومه. رسيد گوش به در قفل درون کليد چرخيدن صداي که، بدم دلداريش و کنم باز لب خواستم

 هر نگاه. کرد صاف رو بنفشش تونيک فرضي هايچروک هاش،دست با و نشست صاف و برداشت بازوم روي از رو
 مهال، يزدهغم و خسته صورت و شد باز خفيفي صداي با در که نکشيد طولي. بود ورودي ايقهوه در به نفرمون دو

 يشده دوخته قسمت. زدمي فرياد خستگي از آرايشش، بدون صورت. ايستاد چارچوب درون مهال. گشت پديدار
 به بلندش و ايقهوه مانتوي. بود رفته کنار شچونه زير از و شده کج صورتش راست طرف به کمي مشکيش، مقنعه
. کرده پيدا وزن کاهش ناگهاني که بوده فشار تحت روحي از قدراون اخير، دوماه در که بود مشخص. زدمي زار تنش

 جديد وضعيت سبب من، با ازدواجش و خونه اين به کشياسباب فشار کردمي فکر و بود نگران حسابي معصومه
 ...که هم عاقبت. ايهديگه چيز ماجرا گفت،مي من به حسي يه اما شده؛ مهال
 جواب منتظر کهاين بدون و داد سالم آرومي به. انداخت معصومه و من به گيجي نگاه. آورد باال رو سرش مهال

 کنار چوبي جاکفشي سوم يطبقه داخل و کرد بلند رو هاکفش. درآورد پا از رو مشکيش هايکتوني و شد خم بمونه،
 خونه غربي ضلع در اتاقش طرف به کوتاه، هاييگام با و بست سرش پشت رو در. گذاشت ديوار به چسبيده و در

 فرش هاينقش روي بود، گرفته دست در رو بندش که کيفش و لرزيدمي پاهاش حرکت، حين در. کرد حرکت
 .شدمي کشيده سالن، ايقهوه کِرِم دستباف

! کجا پيش دوسال محکم و ساعي دختر و کجا شلخته و داغون دختر اين. کردممي نگاه رفتنش راه به ترحم با
 از بعد بالفاصله که، شدمي ايخرده و ماه يه حاال بياد؛ خونه به عصر پنج ساعت از ديرتر نداشت امکان که مهاليي
 خونه به متحرک جسد يه مثل بعد، به ده ساعت هاشب و گرفتمي خصوصي شاگرد آموزشگاه، در تدريسش ساعتِ

 .رسيدمي
 :گفتم آرومي به و کشيدم عقب به رو دستش. بره دنبالش تا شد، خيزنيم معصومه

 .باشه راحت بذار -
 :گفت و کرد نگاهم مظلومانه معصومه

 .نخورده شام هنوز ولي -
 :گفتم اطمينان با و دادم تکون سري

 .خورهنمي چيزي ديگه که ستخسته قدراين االن اون -
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 دستش. کردمي نگاهم خيزنيم حالت همون در معصومه. رسيد گوش به مهال اتاق رنگ سفيد در شدن بسته صداي
 .بشينه کنارم کردم مجبورش و کشيدم بيشتر رو

 لبخند. داشت آورشخفقان بغض از خبر گلوش، سيبک رفتن پايين و باال. نشست کنارم ميلبي معصومه
 :گفتم دستش گرفتن با و زدم بخشيآرامش

 .شناسيشمي ايديگه کس هر از بهتر خودت تو. ايهشکننده دختر مهال -
 :گفتم يقين با و کردم نوازش رو دستش الغر و کشيده هايانگشت

 .مهالست نفع به صددرصد که تصميمي گيري؛مي رو تصميم بهترين دونممي. گذاشت دست روي دست نميشه -
 .داد تکون سر مکث کمي با و فشرد هم روي رو هاشلب معصومه

 و ده ساعت مشکي، هايعقربه. افتاد تلويزيون پشت ديوار روي درست سبز، قاب شکل مربعي ساعت به نگاهم
 .شديم بلند هم با و انداختم معصومه يشونه دور رو دستم. بود زود خوابيدن براي هنوز. دادمي نشون رو دقيقه چهل

 :گفتم بهش خطاب
 بزنيم؟ سر بهش سوئيتش، بريم هم با مياي. نديدم کارگاه بعد از رو پارسا -

 :گفت و داد تکون سر معصومه
 .نيومد شامم واسه حتي امشب طفلک. ميام آره -

 روي هايبرگه و شدم خم. داشت قرار خونه جنوبي ضلع در که رفت، خوابمون اتاق سمت به بلند، هايگام با سپس
 صحت يدرباره فرصت، سر بايد. کردمي توجه جلب عجيب ها،برگه پاي شده زده رنگِخوش مُهر. برداشتم رو ميز

 اون باالخره. بدم قرار پارسا اختيار در رو هابرگه کنه، موافقت معصومه اگه شايد. کردممي تحقيق موجود مطالب
 دونستم،مي بعيد چند هر. کنه درک رو شده نوشته سلمبه قلمبه عبارات بعضي تونستمي بهتر و بود ترامروزي
 .کنه دريافت من هايبرداشت از بيشتر چيزي
 زمان از درست. دادمي تازگي بوي وسايلش، نبودن نو وجود با که ايخونه. انداختم جديدمون يخونه به کلي نگاهي

 راحتي هم علتش. باشه داشته هم سوئيت استقرارش، محل ساختمان در که گشتيممي ايخونه دنبال عقدمون،
 زندگي خونه يه تو بودن، معذب و محدويت با تونستنمي کي تا و بودن جوون دو هر باالخره. بود مهال و پارسا
 ما کنار در رو وقتش و اومدمي جااين به گشت،برمي کارگاه يا دانشگاه از که هاعصر معموالً پارسا چند هر! کنن
 قبلي يخونه وسايل با که رفتمي پايين يطبقه در کوچکش سوئيت به استراحت، براي هاشب ولي گذروند؛مي

 .بود شده مجهز معصومه،
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 ديوار دو روي. چرخوندم سالن دور تا دور رو نگاهم. گرفتم بادبزن مثل دست يه با رو هابرگه. کشيدم عميقي نفس
 و من تجرد دوران مختص و قبلي هايخونه برخالف. داشت قرار طبيعت از نقاشي تابلوهاي سالن، جنوبي و شمالي

 .شدمي جدا سالن فضاي از سفيدرنگي، در طريق از و نبود اُپِن خونه، اينِ آشپزخونه معصومه،
 از کمي سالن، از شدمي که داشت، وجود حفاظي بدون و کوچک يپنجره پاييز، طبيعت از نقاشي تابلوي زير درست
 .ديد رو آشپزخونه داخل فضاي

 مرتب رو هابرگه. افتادم راه به مهال، اتاق در وجبي يه در درست سفيد، ديوار به چسبيده ها،کتاب يقفسه طرف به
. برداشتم چوبي قفسه دوم يطبقه قطور هايکتاب وسط از رو اعتصامي پروين اشعار ديوان. زدم تا وسط از و کردم
 جلد، روي اعتصامي پروين يچهره در نهفته سرد نگاه. بود نشسته کتاب محکم جلد روي اندکي غبار و گرد

 رو شده تا هايبرگه و کردم باز وسط از رو کتاب. کردمي تداعي خاطرم در رو مهال هايروز اين روحبي هايچشم
 .شد همزمان قفسه در کتاب گذاشتن با معصومه، صداي شدن شنيده. دادم قرار قرينه يصفحه دو بين

 .حاضرم من -
 ايستاده انتظارم به سرش روي ايسرمه شال و تن بر مشکي مانتوي با معصومه. چرخوندم چپ طرف به رو سرم
 !نشدم؟ متوجه من که اومد و رفت آشپزخونه به کي. شد تعجبم باعث هاش،دست در زردرنگ پالستيکي سيني. بود
 .خودش خورده چيزي يه حتماً چيه؟ براي اينا -

 :گفت طنزگونه و انداخت صورتم به سفيهي اندر عاقل نگاه معصومه
 کنه؟ درست نيمرو خودش براي حتي داره حوصله اصالً تو، تنبل پسر اون -

 :گفت و داد تکون شيطنت با رو ابروهاش
 .ديگه بُرده خودت به اخالقش نباشه، چي هر -

 خرابکاري يطعنه. انداختمي طعنه غيرمستقيم. کشيدم جوگندميم کوتاه موهاي به دست ناشيانه و خنديدم آهسته
 ولز و جلز دفعه، يه و شدم گوشيم هايپيام مشغول لحظه يه. قبل يهفته در ناقابل، نيمروي يه سوزوندن سر من،

 .سوزوند رو کامم ماهيتابه، کفِ يشده جزغاله مرغ تخ نامطبوع کردن
 :گفت و زد صدام معصومه

 !ديگه بريم -
 .افتادم راه به خونه خروجي در طرف به معصومه، با همگام و شدم خارج هپروت از

*** 
 مهال
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 از پنج ساعت هاصبح. داشتم مفرطي خستگي احساس. گذاشتم ميز رنگ ايقهوه و سرد يتخته روي رو، پيشونيم
. بودم خسته هم باز اما شدم؛مي بيهوش و رفتممي خوابرخت به دوازده يازده ساعت هاشب و شدممي بيدار خواب
 !بخوابم هاهفته زمستون، فصل در هاحيوون مثل تا دارم رو اين پتانسيل که ام،خسته قدراون کردممي حس

. دوختم سرد در به رو فروغمبي نگاه. برداشتم ميز روي از ميلبي رو سرم. رسيد گوش به در شدن باز صداي
 :گفت پرانرژي و شد دبيران دفتر وارد لب، بر لبخندي با گرانقدر

 .توکلي خانم نباشيد خسته -
 :گفتم آرومي به و دادم تکون سر
 .همچنين ممنون، -

 در و اومد نبود، ناهارخوري ميز به شباهتبي که طويلي و شکل بيضي ميز طرف به لبخندش، حفظ با گرانقدر
 :گفت حال همون

 کرديد؟ تموم زودتر رو کالستون امروز -
 .کشيدم نامحسوسي و عميقنيمه نفس

 .کردم تعطيل رو کالس زودتر ربع يه بودن؛ شده خسته هابچه. بود سنگين جلسه اين مبحث. بله -
 روي درست نداشت، حضور اتاق در کسي اون و من جز کهاين با. کرد تاييد رو حرفم سرش، دادن حرکت با گرانقدر
 رو خواستگاري موضوع خواستمي دوباره حتماً! داشتم کم رو همين. گزيدم لب. نشست ميز پشت کناريم صندلي

 ...و بکشه وسط
 راه جلوم راست راست که کسي. گذشتمي عذاب با و کندي به شثانيه به ثانيه که امروزي. بود سميرا امروز کاش

 باقي زماني خوشبختانه. کردممي دِق داشتم نديدنش خاطربه پيش سال سه برام، دِقي يآينه بود شده و رفتمي
 زنگ در هابچه هياهوي صداي کم کم. نداشت احتماليش هايحرف گفتن براي فرصتي هم گرانقدر و بود نمونده
 ادغام اتاق فضاي در مردونه، متنوع عطرهاي بوي. شدنمي دفتر وارد يکي يکي دبيرها، و رسيد گوش به تفريح
 دو دونستمنمي االن از و دادممي پاسخ هاشونگفتن «نباشيد خسته» به حوصلهبي. کردمي بدتر رو حالم و بود شده
 رو عصر خصوصي هايکالس! من خداي. خوردم غصه خودم حال به درون از! کنم سپري طورچه رو ديگه زنگ

 ميارم؟ دووم موقع اون تا اصالً کارکنم؟چه
 انزجار با و گرفتم باال رو سرم. کشيد پنجه اعصابم روي عاَليي، مهشيد جيغويجيغ هايخنده صداي لحظه همون

 هوا، در هاشدست دادن تکون با و خنديدمي همچنان. شد اتاق وارد عاَليي. کردم نگاه اتاق ورودي در چارچوب به
 :گفت

 !سلطاني آقاي ايدبامزه شما قدرچه! واي -
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 و مشکي کتون شلوار. شد اتاق وارد بود، شده منگنه صورتش روي انگار که لبخندي با بهنام. رفت باال قلبم ضربان
 باال رو سرش. بود کرده دلربا رو تيپش عجيب بود، پوشيده ايشسرمه يچهارخونه پيراهن روي که سفيدي کت
 .احساس هرگونه از عاري و تفاوتبي گذشت؛ من از نگاهش سويِ. انداخت اتاق به کلي نگاهي و آورد

 جايبه بود، خودش به اگه و بود چسبيده بهش کَنه مثل عَاليي. نشست ميز سمت اون من، از نقطه دورترين در
 .نشستمي غلش*ب توي رفتمي صاف کناريش، صندلي

 ميز روي رو، داشت دست در که رو سفيدي پالستيکي سيني. شد دفتر وارد زدن در بدون معمول طبق هاشم آقا
. کرد تميز رو سيني اطراف و گرفت دست به رو، بود انداخته گردنش دور که چرکي و ايقهوه يپارچه. گذاشت
. کردم نگاه ميز ايقهوه سطح به. کردمي نگاه هاشم آقا به انزجار با و بود گرفته خودش به تدافعي حالت عاليي
 دور رو نَمور پارچه دوباره هاشم آقا. زدمي برق المپ نور زير هاشکثيفي و بود شده لَک شدن، تميز از بيشتر

 و گرفتهجرم هايليوان. شد خارج اتاق از بود، زبونش وِرد که محلي يترانه کردن زمزمه با و انداخت گردنش
 و خنده صداي. شد خلوت دقيقه، از کسري در ميز، وسط مستقر سفيد سيني و شدنمي برداشته يکي يکي دار،دسته

 رو سيني در مونده باقي ليوان دو از يکي و بردم جلو رو دستم. بود بيشتر هابچه هياهوي از همکارانم، هايصحبت
 عاليي کنار که بشه کشيده بهنامي سمت به و کنه نافرماني مبادا کنم، کنترل رو نگاهم داشتم سعي. برداشتم
 .دادمي قلوه و گرفتمي دل بازش، نيش اون با احتماالً و بود نشسته
 .رسيد گوش به کنارم از گرانقدر صداي

 ايد؟آماده امروز جلسه براي -
 .کردم نگاهش حيرت با و چرخوندم رو سرم

 جلسه؟ کدوم -
 :گفت هوا در دستش دادن تکان با و پريد باال تعجب از گرانقدر راست ابروي

 شده هم پيامک براتون کنم فکر شد؛ رسانياطالع آموزشگاه گروه توي ديروز. اول نيمسال سواالت طرح يجلسه -
 .کنسله امروز هم آخر ساعت کالس بشه، گذاشته جلسه يه نيم، و دوازده ساعت قراره. باشه

 و خسته قدراون روزها اين. نبود گرانقدر حرف صحت بررسي به نياز. شد بلند نهادم از آه گرانقدر، کالم شنيدن با
 و بشم وصل نت به کهاين به برسه چه انداختم،نمي موبايلم به نگاهينيم روز طول در حتي که بودم حوصلهبي

 .کنم چک رو آموزشگاه تلگرامي گروه
 :پرسيدم و کشيدم عميقينيمه نفس

 دبيرهاست؟ همه براي امروز يجلسه -
 :گفت و زد لبخندي بود، شده کالفگيم متوجه که گرانقدر
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 هم امروز. دارن جلسه گروه يه روزي رشته، هر از هفته، يه تا. شدن تعيين امروز، براي دبير تا هفت جمعاً. نه -
 .ادبيات گروه و شناسيزيست گروه رياضي، گروه

 طرح سوال م،وامونده قلب به توجهبي و بشينم بهنام جلوي امروز بايد يعني. سوزوند رو قلبم اي،ديگه پرسوز آه
 کنم؟
*** 
 بند ساعت به. بود شده ادغام بودن، گفتگو حال در که دبيرهايي آروم صداي با سقفي، پنکه يپروانه چرخيدن آواي

 با. بودم ترخسته ايديگه زمان هر از من و دادمي نشون رو ظهر ربع و يک زمان. کردم نگاه مچم روي چرمي
 .کشيد تير درد از وجودم بند بند بهنام، جدي و روحبي صداي شنيدن

 .بشه طرح ازش ترکليدي سواالت بايد و باشه ترسخت ها،بچه براي معنايي قرابت کنممي فکر -
 رنگکرمي نيمکت سمت اون که بهنام به و آوردم باال رو سرم. باشم مسلط اعصابم به کردم سعي و زدم پلک

 در حاضر زن دبير تنها. بود آورخفقان بود، شده خالي ما يجلسه براي که کالسي هواي. کردم نگاه بود، نشسته
 ترسخت برام رو شرايط شده، پاک خاطرات از ذهنش گويا که بهنامي به نزديکي همهاين و بودم من کالس

 .کردمي
 با ،«امال» يکلمه زير بود، شده تايپ آموزشگاه طرف از که آچهاري يبرگه روي و بردم جلو رو لرزونم نيمه دست

 :گفتم کنم، نگاه بهنام هايچشم به کهاين بدون و کشيدم خط آبي خودکار
 در رو خطا امکان بيشترين هستن، جناس و ميشن نوشته شکل چند به که هاييکلمه. ترهمهم امال من نظر از -

 .بگيره رو سواالت از بيشتري حجم بهتره و دارن تستي هايآزمون
 :گفت و انداخت فراريم و لغزان هايچشم به عميقي نگاه. زد پوزخندي بهنام

 !استاد شماست با حق! بله -
 يادش! من خداي. شد منجمد هامرگ در خون و دراومد لرزه به قلبم ،«استاد» منظوردار و کشيده لفظ شنيدن با

 آزمون يه در موفقيت خاطر به شهرمون، تاسيس تازه و کوچيک آموزشگاه در پيش، سال پنج که بود يادش! بود
 .بودم شده معروف «استاد» لقب به آزمايشي،

 به بهنام ابروهاي. رسيد گوش به همراهش گوشي خوردن زنگ صداي بدم، نشون حرفش به واکنشي کهاين از قبل
 يصفحه ديدن با و کرد خارج سفيدش کت جيب از رو مشکيش قيمت گرون و لمسي گوشي اخم، با و شتافتن هم

 خارج کالس در از «خواممي عذر »گفتن با دست، به گوشي و شد بلند جا از. شد خشن دفعه يه صورتش گوشي،
 .شد
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 دست در رو دردناکم هايشقيقه دارم،رعشه هايدست با. نداشتم کشيدن نفس توان حتي که، بودم شوکه قدراون
 :ناليدم لب زير و گرفتم

 !خدا -
 سردي، عرق و لرزيدممي ترس از سقفي، پنکه باد زير درست کالس، وسط رديف از مياني نيمکت روي نشسته
 دچار سينمايي، هايفيلم مثل بهنام که، دادممي فريب رو خودم چرا امروز، تا دونمنمي. بود کرده مرطوب رو کمرم

 ...برد کار به االن که لفظي با ولي کرده؛ فراموش هميشه براي رو بختنگون من و شده فراموشي
 کار به رو کلمه اين اتفاقي و منظوربي هم شايد...شايد. فشردم رو هامشقيقه م،اشاره هايانگشت با و کشيدم آهي
 .کردم تعبيرش ايديگه جور خودم براي دل،ساده منِ و رايجه کنکور دبيران بعضي بين که ايکلمه! برده

 طرفم به رو رنگيسفيد سراميکي ليوان گرانقدر. کردم بلند رو سرم زدههول و پريدم جا از گرانقدر، صداي شنيدن با
 يديگه دبير دو. شد کشيده کالس فضاي به ليوان، از برخاسته بخار از نگاهم. کردمي نگاهم لبخند با و بود گرفته
 کردن استراحت و بخند بگو حال در کالس، انتهايي هاينيمکت روي نشسته کالس، چپ رديف در رياضي، درس
 .بودن

 :گفت و آورد جلوتر رو ليوان گرانقدر
 .آوردم شما براي. بفرماييد -

 تشکر لب زير. دادمي نوازش رو بينيم هِل، چاي خوش عطر. گرفتم دستش از رو ليوان و زدم ايدستپاچه لبخند
. نشست نيمکت روي بهنام جاي فاصله، با کنارم کنه، تعارفي کهاين بدون و گفت «جاني نوش» هم گرانقدر. کردم
 در که شناسيزيسشت و رياضي هايدرس دبير چهار نگاهِ و کرده افت فضا صداي که کردم حس دفعهيک

 .کنهمي سنگيني نفر دو ما روي بودن، نشسته هم مخالف رديف دو هاينيمکت
 صداي. بدهم کاهش رو تشويشم تا نوشيدم، رو ليوان درون چاي از ايجرعه بالفاصله و دادم قورت رو دهانم آب

 .پيچيد هامگوش در گرانقدر،
 !رفته کجا ستدقيقه ده نيست، معلوم هم سلطاني آقاي -

 :گفتم و دادم حرکت گونهبازي هامانگشت بين رو ليوان داغ يبدنه
 .داشتن تلفني تماسِ کهاين مثل -

 :گفت پشتي نيمکت بر تکيه و سينه به دست و داد تکون سري گرانقدر
 دعوا خط پشت فرد با داشت انگار، بود عصباني هم خيلي. ديدمش بود، نشسته جااون آبدارخونه، رفتم. آره -

 .کردمي
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 وجودم منفي بُعد. زدم چنگ مانتوم سبز پارچه به مکرده عرق هايدست با و گذاشتم نيمکت روي رو پرنيمه ليوان
 نرفته کوفتي، جلسه اين جاي به ساعت، اين چرا که کنهمي دعوا زنش با داره حتما». خنديد خباثت با و کرد باز سر

 «...خونه
 :گفتم ناچاري سر از دار،خش صدايي با. دادم تکون راست و چپ به خشم با رو سرم

 .دونمنمي آهان، -
 :گفت و خنديد گرانقدر

 .دونيدنمي شما که معلومه -
 شلوار. گفت ايکشيده آخيش و رسوند نيمکت کف ينگهدارنده هايميله به و داد کش کمي رو بلندش پاهاي
 خيره حرکاتش به زده،وق هاييچشم با. داشت عجيبي تداخل هاش،کفش مشکي رنگ با داشت، پا به که کِرِمي
 !مياره قوس و کِش داره و داده لَم تلويزيون رويروبه شخصيش يخونه وسط انگار. بودم

 رو شکشيده بدن باالخره و کشيد عميقي نفس سرش، باالي به وارشقالب هايدست کشيدن از بعد گرانقدر
 و نکنم نگاهش کردم سعي آوردم،نمي در سر عجيبش حرکات از هم من. نشست نيمکت روي مرتب و کرد صاف

 سرفه به و پريد گلوم در چاي غيرشفاف مايع گرانقدر، حرف شنيدن با ولي. کنم سرگرم رو خودم چاي نوشيدن با
 .افتادم

 .گرفته تماس منزلتون با امروز مادرم -
 .رسيدنمي گوش به صدايي م،سرفه صداي جز و خوردمي سُر هامانگشت بين ليوان

 :رسيد گوش به بهنام يهشداردهنده صداي لحظه همون
 !مهندس؟ جناب احوال -

 :گفت بهنام به رو و خنديد بود، شده مشعوف من يدستپاچه رفتار از گويا که گرانقدر
 گذره؟مي خوش! شکر -

 و هابرگه به نگاهم. دادممي ماساژ مقنعه مشکي پارچه روي از رو، مشده خراشيده گلوي دست با و شد قطع مسرفه
 .نداشتم کردن بلند سر جرئت و بود ميز روي ليوان

 .شنيدم رو بهنام پوزخند صداي
 .گذرهمي خوش بيشتر شما به ظاهراً -

 :گفت من به خطاب و خنديد خرسندي با دوباره گرانقدر
 !توکلي خانم نباشيد خسته -
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 برگزاري براي من، رضايت بدون و سرخود شدنمي باورم. پيوست کالس انتهاي در هاشگروهيهم به سپس
 ازدواج شرايط فعالً بودم گفته بهش که من. شدم ناراحت شخودسرانه حرکت اين از دلم در! کرده اقدام خواستگاري

 ...چرا پس ندارم؛ رو
 تونستمنمي. دادممي نسبت خودم خاطربه رو اون بينانهخوش و شنيدممي رو بهنام عصبي هاينفس صداي! لعنتي

 بعد به اين از گفتمي و کردمي آشنايي ابراز اگه شايد. بود ترترسناک برام تفاوتشبي رفتار بگم؛ دروغ خودم به
 روي کنارم باالخره و کشيد عميقي و پرصدا نفس. ريختمنمي همبه طوراين ست،غريبه دوتا مثل هم با رفتارمون

 جنون قلب ازدواجش، يحلقه رنگطاليي برق و شد کشيده ميز روي صفحات طرف به هاشدست. نشست نيمکت
 داد دست بهم بدي حس ولي چرا؛ دونمنمي. گرفتم باال رو مشده سنگين سر احتياط با. واداشت تالطم به رو مزده
 ...حال اين با و نداشتيم هم با ديگه ارتباطي هيچ بهنام و من. ديد من کنار در رو گرانقدر بهنام، که

 ...هم هنوز من! لعنتي
 خالف بر. کردم نگاه رخشنيم به و گرفتم باال کامل رو سرم. فرستادم لعنت مشده دفن احساسات به و گزيدم لب

 يشيشه. بود مطلبي کردن يادداشت حال در خونسرد و شدنمي ديده صورتش در خشم از اينشونه هيچ انتظارم
 دست با مصداق درست احساساتم. نداشت گفتن حالم. شد چاک چاک قلبم و شکست هراسناکي صداي با خياالتم

 عاليي پيش هاشخنده ديدن با طرفي از و کنم فرار ازش داشتم سعي طرفي از. بود کشيدن پيش پا با و زدن پس
 .شدممي دچار حسد به بِهِم، نسبت تفاوتيشبي و

 سه»: گفت دلجويانه لحني با و فشرد رو مشونه وجودم، منطقي مهالي. انداختم پايين سر و کشيدم آهي نامحسوس
 ازش سراغي سال سه اين تو وقتي. بده حق بهش. شديمي تفاوتبي بودي، جاش اگه هم تو! مهال گذشته سال

 «نرفته؟ که يادت.... کني فراموشش هم تو بود قرار. خودش زندگي پِيِ رفته و کرده فراموشت هم اون نگرفتي،
 رو نيمکت دو. کردم نگاه هاشگروهيهم و گرانقدر نيمکت به و چرخوندم رو سرم. انداخت چنگ گلوم به بغض

. بود زدن حرف و نوشتن حال در و بود نشسته نيمکت روي کالس به پشت گرانقدر و بودن داده قرار هم مخالف
. بسازم رو مآينده مرد، اين با تونستممي و بود من تقدير اين شايد. پوشوند رو هامچشم روي اشک از ايهاله
 نداشته جايي درش مهال که کرد، عوض رو سرنوشتش جوري که بهنام، مثل. بسازم نو از رو زندگيم تونستممي

 .باشه
 رو ايسرمه شده زده کنار هايپرده و کرد رسوخ کالس درون به ماليمي نسيم کالس، انتهاي بازنيمه يپنجره از
 بود مردي سمت به جهتش که اينشونه. بود نشونه يه گويا چپ، سمت به هاپرده حرکت. درآورد ــص ـ رقـــ به
 !بايد! شم مندعالقه بهش بايد من... من و داشت عالقه من به که

*** 
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 حسام
 شکم. خوردمي چاي اي،شيشه داردسته ليوان تو و بود نشسته ميز پشت سالن، ابتداي معمول، طبق مرتضي
 کار تراش هايدستگاه پشت کدوم هر پسرهاش. دادمي نشون رو خودش بيشتر ايش،قهوه پليور زير از بزرگش،

 باالخره. داشت حق هم انصافاً. بود گرنظاره بيشتر کردن، کمک بر مبني هاشحرف رغمعلي مرتضي و کردنمي
 از چشم. بود کرده گذاريسرمايه اول همون که، خوردمي رو پولي نونِ و داشت دست در رو کارگاه از سهم بيشترين
 منظم هم کنار رو، بود شده جمع ماشين انتهاي که شده پرس قطعات ، چرمي و مشکي دستکش با. گرفتم مرتضي

 حس هم باز داشت، قرار هامگوش درون گوشي کهاين با. گذاشتم پرس ماشين جوار فلزي پالت داخل و کردم دسته
 همبه بار هر سهمگيني، صداي با تن، صد پرس قالب يدهانه. کشهمي سوت هامگوش ثانيه، چند هر کردممي
 .آورددرمي شده داده سفارش شکل به رو، آلومينيومي ورق و رسيدمي

 قرار قالب يدهانه در ديگري از پس يکي رو، فلزي هايورق و بود ايستاده کارگاه پرس ماشين تنها پشت پارسا
 آهني و زده زنگ هايچرخ جير جير صداي. دادم هل راست سمت به رو، شده پردازش يقطعه پرنيمه پالت. دادمي

. شدمي گم پرس دستگاه آورجنون صداي ميون کف، يخورده روغن و خاکستري کثيف هايسنگ روي پالت،
 .شدمي منعکس سالن کل فضاي در کوفتن، پتک مثل سالن، انتهاي از که صدايي

. داشت قرار ديدم راستاي در درست پارسا رخنيم. نشستم سالن کنج در آبي، پالستيکي و رفته در زوار صندلي روي
 صد دستگاه از نامعلوم اينقطه مات قالب، متحرک يلبه برگشتني و رفت حرکت به توجهبي عسليش، هايچشم
 .بود تني

 مستطيلي و خورده برش هايورق بار، هر. دادمي نشون ترکشيده رو قامتش کار، مختص خاکستري شلوار و کاپشن
 .دادمي قرار قالب زير و داشتبرمي دستگاه کنار فلزي و حجمکم پالت داخل از رو

 خام ورق شدن پرس از بعد و نشستمي دستگاه قرمزرنگ شاسي دو روي وارربات دستکشش، بدون هايدست
 .شدمي گرفته سر از پروسه اين آلومينيومي،

 شکر رو خدا. بود عيان عادتش سر از و واراتوماتيک حرکات از امر، اين و نيست حواسش اصالً که بود مشخص
 نبود بعيد پرتي،حواس اين با وگرنه بده؛ فشار دودست هر با رو دستوري شاسيِ دو بار، هر بايد که کردممي

 .بشه متالشي و کنه گير دستگاه يدهانه زير هاشانگشت
 نوع در پارسا، رفتار اين و گذشتمي تهران به اومدنمون از سالي سه تقريباً! چيه آشفتگي اين دليل دونستمنمي

 .نباشه درست بودم، اميدوار و خوردمي رو ذهنم جذام مثل حدس، يه البته. بود فردمنحصربه خودش
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 پيچ گوشي وجود با. زدم صداش و گذاشتم ششونه روي رو دستم. شدم بلند صندلي روي از. نياوردم طاقت عاقبت
 به ش،شونه شدن فشرده با ولي باشه؛ شنيده رو صدام نداشت امکان پرس، دستگاه صداي و هاشگوش داخل مانند

 .موند حرکتبي قرمز شاسي تا دو روي هاشدست و لرزيد خودش
 هايدستگاه هايدنده چرخ از ناشي سالن، در حاکم صداي حاال و شد خاموش پرس، يکوبنده دستگاه صداي
 .بود تراش

 هايگوشي. شد تزريق وجودم به نگراني هاش،چشم عسلي يشيشه ديدن با. برگشت طرفم به لحظه، چند از بعد
 حسشبي صورت به تصنعي لبخندي. کرد نگاهم منتظر و آورد بيرون هاشگوش داخل از رو، زردرنگ و پالستيکي

 :گفتم و زدم
 پسر؟ چته -

 قلبم در خنجري مثل ش،خراشيده صداي. لرزيد هاشچشم يحدقه در عسلي، هايتيله. بود تلنگر يه منتظر انگار
 .رفت فرو

 .خودمون شهر به برم هفته يه خواممي -
 .زدم چنگ کاپشنش آستين به و بردم جلو رو دستم ناخودآگاه

 چي؟ براي -
 يآلوده زمين به خيره و دزديد ازم رو هاشچشم. پريد پايين و باال به گلوش سيبک. داد قورت رو دهانش آب پارسا
 :گفت سالن

 .مامان خاک سر برم خواممي -
 :گفتم عصبي ايخنده با و کرد داغ سرم ناگهاني

 !هفته؟ يه -
 پارسا که نبود باراولين اين. داشت کاريپنهان از نشون دزديد،مي ازم که نگاهي و هم روي هاشلب شدن فشرده
 نهايتاً سفر اين اما بود؛ کشيده قد و شده متولد درش که شهري رفت؛مي زادگاهش شهر به مادرش، مزار ديدار براي

 اقامت کوچکمون شهر در روزي نيم پارسا و شدمي برگشت و رفت صرف نيم و روز يک. کشيدمي طول روز دو
 .داشت
 :پرسيدم و فشردم خاکستري کاپشن آستين روي از رو بازوش

 بري؟ کجا خوايمي رو هفته يه اين -
 بود؟ عصبي قدراين چرا. شد مشت بدنش کنار هاشدست انگشت



 

 

539 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 زنده خاطرم در رو ناصر ياد عجيب بلندش، قد. ببينم رو صورتش تا گرفتم باال کمي رو سرم. رفتم جلو گام يه
 .کردمي
 الهه؟ يخونه بري خوايمي -

 هفته دو از درست که هدفي! هدف به بودم زده درست. زدم عريضي پوزخند. پريد باال فنر مثل پارسا، يافتاده سر
 .گرفتمي نشأت اجداديمون، و ابا و زادگاه شهر به تهران از دختراش و الهه رفتن از قبل

 از قبل. شدمي بسته و باز ثمربي آب، از افتاده بيرون ماهي مثل هاشلب و شده گشاد پارسا هايچشم يحدقه
 :رسيد گوشم به مرتضي صداي بگه، چيزي کهاين

 حسام؟ -
 مرد کنار در بود، مشکيش کمربند به دستش که حالي در مرتضي. زدم دور رو پرس دستگاه و شدم رد پارسا کنار از

 .بود ايستاده جواني
 :گفت و کرد اشاره جوان به رنگش آبي هايچشم با مرتضي. رفتم جلو

 .دارن کار تو با -
 در هنوز پارسا که، دادمي نشون اين و رسيدنمي گوش به پرس دستگاه صداي. شد دور ما از سينه به دست هم بعد

 کجا از کهاين. نديدمش حاال تا بودم مطمئن بود؛ غريبه. کرد سالم جوان. نگرفته سر از رو کار و منه سوال شوک
 و شيک ظاهر. دادم پاسخ رو سالمش و انداختم بهش کلي نگاهي. داشت سوال جاي شناخت،مي رو من

 .مشکي شلوار و ايقهوه چرم کت با ايسرمه پيراهن. داشت اياتوکشيده
 و زد ايدوستانه لبخند. دادم دست باهاش و آوردم بيرون راستم دست از رو چرمي دستکش. آورد جلو رو دستش
 :کرد معرفي رو خودش

 .هستم گرانقدر رامين -
 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .خوشبختم -
 :داد ادامه لبخندش، حفظ با
 ...البته و هستم آموزشگاه در توکلي خانم همکار من -

 :گفت عميقي نفس کشيدن با نهايتاً و کرد مکث کمي
 !ايشون خواستگارِ -

 .جوونه اين بياد، مهال براي هفته آخر قراره که خواستگاري پس. پريد باال تعجب از ابروم
 امرتون؟. خب -
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 پيش کجا تا نيست معلوم. فضوله پسرهاي دسته از بود مشخص. بودم شده عصبي اختياربي. نبود دوستانه لحنم
 !کرده پيدا رو من کار محل آدرس که رفته

 .شد زدههول کالمش تم
 گفتم. هستيد ايشون يپدرخوانده شما شدم متوجه و کردم تحقيق توکلي خانم يخانواده مورد در بنده راستش -

 .بزنيم حرف هم با کمي بشم، مزاحمتون
 و افتادم «پدرخوانده» سينمايي فيلم ياد! پدرخوانده. نشست لبم روي پوزخندي. آوردم در رو مديگه دست دستکش
 معصومه با ازدواجم از که مدتي اين در بود؟ چي مهال با من نسبت واقعاً. داد دست بهم بودن مافيايي احساس

 .ديدمنمي رو مهال هم دوساعت روزي جمع سر گذشت،مي
 پشت پرس، دستگاه به گيجي با و لرزيد کمي محسوس گرانقدر و رسيد گوش به پرس دستگاه سهمگين صداي

 .کرد نگاه من سر
 :گفتم سرد لحن همون با
 کنيد؟ صحبت من با خوايدمي مورد چه در -

 :گفت و کرد جمع رو خودش بود، ماسيده لبش روي لبخند من، سرد رفتار خاطربه که گرانقدر
 کنيد؟مي زندگي جا يه...مادرشون و توکلي خانم با...پسرتون و شما يعني...شما بدونم خواستممي...واقعيتش خب -

 بين ايرابطه ببينه تا اومده جااين تا يعني. گستاخ مردک. کردم ايقروچه دندون و کشيد تير خشم از سرم يکاسه
 هست؟ مهال و پارسا

 :غريدم مکليدشده هايدندون بين از
 .کنهمي زندگي جدا من پسر! خير -

 طرفاون در کارگاه مشکي فلزي و کشويي در به دستم با بشينه، گرانقدر هايلب روي رضايت لبخند کهاين از قبل
 :گفتم و کردم اشاره سالن

 .بپرسيد مهال خود از داشتيد سوالي هر خواستگاري، و معارفه يجلسه در شاءاهللان. لطفاً ببريد تشريف -
 خودم دست رفتارم. کردممي بيرونش کارگاه از داشتم عمالً. کرد نگاه من يدرازشده دست به تعجب با گرانقدر

 شموردعالقه دختر پاکي به نسبت داشت حق شايد دونم؛نمي. بود کرده مجري روم،روبه فرد گستاخي ولي نبود؛
 مستقر تهران در که مدتي تو. بشه خوشبخت اليقشه که مردي کنار در مهال داشتم دوست هم من. بشه مطمئن
 !گرفتم جبهه خواستگارش مقابل چرا دونمنمي حاال اما کردم؛مي برخورد باهاش خودم دختر مثل درست شديم،
 چوب مظلوم، دختر اين آبروي به که، ستموقع اون و دربياره سر مهال يگذشته از بود ممکن که خاطر اين به شايد
 .ميشه زده حراج
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 .رفت و کرد خداحافظي فوري بخوره، کارگاه بزرگ فالکس از چاي يه و بشينه نکردم دعوتش حتي ديد که گرانقدر
 انداخته تالطم به رو مخسته ذهن هايعصب پرس، دستگاه يدهانه خيز و افت صداي. کشيدم عميقينيمه نفس

. پارسا به راجع هم و مهال به راجع هم. زدممي حرف معصومه با خونه، به رفتن و کارگاه تعطيلي محض به بايد. بود
 تا داشته تالش وقت،همه و شدن بزرگ باهم بچگي از که شده دختري يدلباخته واقعاً آيا دونستمنمي که پارسايي

 !شده برعکس اوضاع و چرخيده گردون چرخ حاال...حاال و کنه جلب خودش به رو روياهاش مغرور پسر نظر
 .افتادم راه مرتضي ميز طرف به پرس، دستگاه به پشت

 بشه؟ دگرگوني دچار هم پارسا احساسات کرد،مي رو فکرش کي. عجيبه قدرچه دنيا
*** 
 مهال

 .انداخت باال ابرويي و کرد نگاهم شيطنت با سميرا
 !خانرامين اين کرده چه! اوپس! سرخ؟ گل سبد يه! مهال بشه کوفتت -

 .گذاشتم دبيران اتاق شکل بيضي ميز روي رو ايقهوه -کرم سبد و کشيدم ايکالفه نفس
 الصاق تبريک کارت روي شده نوشته متن اي،مسخره لحن با و نشست هاصندلي از يکي روي باز نيش با سميرا
 :خوند رو گل سبد به شده

 من؛ و توست روز امروز! من مهالي -
 را هايمدلتنگي تمام

 تو جاي به
 .کشممي ش*غو*آ در
 !خاليست بازوانم ميان جايت قدرچه داند؛مي خدا و
 «مبارک تولدت»

 :گفت دادمي تکون رو سرش فنر مثل که حالي در و خنديد هم بعد
 اون فرسته،مي تولد کادو عنوان به تبريک کارت و گل سبد شونواسه چاکشونسينه عاشق مردم! بده شانس خدا -

 .کنه نگاهش يکي کشهمي رو خودش بدبخت، عاليي اون وقت
 خودش حرف به من، به توجهبي سميرا ولي زدم؛ صدا رو سميرا حرص با و ساييدم هم روي رو هامدندون

 .خنديدمي
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 رو حسادت برق داد؛ هديه بهم زيبا، چرمي پول کيف يه و گفت تبريک رو تولدم روز بهم سميرا که زماني صبح از
 مرز به عاليي رسيد، دستم به گل سبد اين همکارهام، يهمه جلوي پست با که زماني و. ديدم عاليي هايچشم در

 :گفت منظوردار و خشم با و رسيد انفجار
 !بده شانس خدا -

 من، و گفتنمي گرانقدر خاص کادوي از و کردنمي پچپچ همه. بود مونده باز تعجب از هم خودم دهان لحظه اون
 نگاهم عميق ديگه، روزهاي برخالف امروز، که بود بهنام همه از بدتر. نداشتم کردن بلند سر جرئت خجالت از

 پاک صورتش روي از هم لحظه يه داد، تشخيص پوزخند با رو فرقش شدنمي که لعنتيش لبخند اون و کردمي
 بالکل منظوردار، متن اين با وگرنه نشد؛ هاگل ميون تبريک کارت متوجه کسي سميرا، جز به خوشبختانه. شدنمي

 دست برام گذشته، کالس يه که االن تا موقع اون از و نکرد نامردي هم سميرا چند هر. رفتمي آموزشگاه تو آبروم
 .کنهمي مسخره مدام و گرفته

 البته کنم؛ استراحت تونستممي و داشت وجود پرتي نيم، و ساعت يه امروزم، کالس دو بين مسرت، کمال در هم باز
 هم گرانقدر. دادمي استراحت ياجازه بهم گرانقدر، خيال و فکر و هاشريختن مزه و هاانداختن تيکه با سميرا اگه
 همچين دادن آدم، همهاين جلوي مکاني چنين در. بده توضيح رو قصدش حداقل تا بود نيومده اصالً امروز که

 داشت! زورگو مردک. گرفتم دل به کينه ازش اختياربي. آوردمي پيش حديث و حرف تا هزار کسي، به کادويي
 ...طريق اين از خواستمي حتماً و کردمي تحميل بهم رو اشعالقه

 :گفت طنزآميزي لحن با و داد تکون صورتم رويروبه رو دستش. شدم خارج هپروت از سميرا، صداي شنيدن با
 !زنم؟مي صدات ساعته نيم کجايي الو؟ -

 :گفت لوسي لحن با و زد پلک تند تند ش،خورده ريمل هايمژه با بعد
 !بودي؟ جون رامين بازوهاي ميون بودن روياي تو نکنه -

 .زدم سميرا سر به حرص با و برداشتم ميز روي از رو ايمقهوه کيف. کردم ايقروچه دندون
 !شو خفه سميرا -

 صندلي روي و کشيدم پوفي. خنديد خوردنم حرص به غشغش سرش، به شده وارد يضربه به توجهبي سميرا
 هايگلبرگ بين عجيب صورتي، زيباي کارت. بود سبد درون زيباي و سرخ هايگل مات نگاهم. نشستم ميز پشت
 آه و افتاد بود شده نوشته نستعليق خط با که کارت روي متن به چشمم بار هزارمين براي. بود کرده خوش جا قرمز

 ...اما بگيريم؛ قرار هم کنار گرانقدر و من که، رفتمي پيش سمتي به داشت چيز همه انگار. کشيدم سوزناکي
 که کسي که بود مشخص زدن در از. نشستيم صاف صندلي روي سميرا و من. شد وارد در به ايتقه لحظه همون
 ...پس بودن؛ کالس سر که هم دبيرها يبقيه سميرا، و من جز. نيست هاشم آقا دره، پشت
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 با سميرا. گرفت آتش خجالت از هامگونه و افتاد تپش به قلبم. گرفت قرار چارچوب داخل گرانقدر قامت و شد باز در
 و من. کرد احوالپرسي و سالم روييخوش با گرانقدر. داد تکون ابرويي و چشم و زد لگد پام به ميز زير از شيطنت

 .داديم رو پاسخش و شديم بلند جا از احترامش به سميرا
 :پرسيد اختصاصي و کرد من به رو گرانقدر

 توکلي؟ خانم طورهچه حالتون -
 کارکترهاي شبيه اصالً حسم ولي افتاده؛ شماره به نفسم کردممي حس. خنديد نامحسوس و شيطنت با سميرا
 !بدم پاسخ چه احتمالي هايحرف دربرابر دونستمنمي و خواستنمي رو موقعيت اين دلم. نبود عاشقانه هايرمان
 :پرسيد کنجکاوي با و افتاد ميز روي گل سبد به گرانقدر چشم بگم، چيزي کهاين از قبل

 کيه؟ مال سبد اين -
 :گفت منظوردار و خنديد شيطون دوباره سميرا. برد ماتم لحظه يه براي

 نداريد؟ خبر شما يعني -
 .کرد اطالعيبي اظهار و انداخت باال شونه سردرگم کامالً گرانقدر
 و شد جدي لحنش بار اين. گرفت خود به شگفتي رنگ سبزش هايچشم و کشيد پر سميرا هايلب روي از لبخند

 :گفت ربطبي
 .مهالست تولد امروز -

 دست با و موند ثابت سميرا، حرف شنيدن با گذاشت،مي صندلي روي رو ايشقهوه چرمي کيف که حالي در گرانقدر
 :گفت ايدستپاچه و شرمسار لحن با. انداخت چنگ مشکيش موهاي در شديگه

 ...بعد سال شاءهللان. متاسفانه نداشتم خبر. توکلي خانم ميگم تبريک...اِ -
 .بود کرده کر رو هامگوش تپشش، صداي و بود رسيده خودش اوج به قلبم ضربان. شنيدمنمي چيزي ديگه
 باورم! من خداي. کرد منجمد هامرگ در رو خون و بست نقش خاطرم داشتنيش،در دوست و جذاب يچهره
 ...يعني...يعني. شدنمي

*** 
 از وقفهبي. نداشت تاثير آبي ماژيک با برد،يتوا روي نوشتنم سرعت در ايذره حتي ها،بچه کالفه هاينفس صداي
 بايد و نبود کافي من، نظر از اما بودن؛ شده خسته حسابي شاگردانم و بودم داده درس االن به تا کالس، شروع

 پاک ذهنم از بود، رسيده دستم به صبح که، سرخي گل سبد يفرستنده خيال و فکر تا دادم،مي درس قدراين
 کالس شروع از قبل دقيقه ده که بود حدي به موضوع، اين از حاصل شوک و بودم شده مات و کيش علناً. شدمي

. بود گرانقدر همه از بدتر. نيفته پرحرفش نگاه و بهنام به چشمم ايثانيه حتي تا آوردم، پناه کالس به آخر، ساعت
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 با و رفت فرو هم در هاشاخم بوده؛ من براي ناشناس فرد يه از ايهديه کهاين به بردن پي و گل سبد ديدن از بعد
 که خودم...خودم ولي! کيه ناشناس فرد اين دونستنمي و بود شده متعجب هم سميرا. کرد براندازم معناداري نگاه
 .شخصيه چه بود، آشناتر برام کسي هر از که ناشناسي اون ظالم، لعنتي اون دونستممي

 تعجب از شاگردانم که گفتممي رو مطالب سريع حدي به دادن، درس حين و کالس سر. بود ريخته همبه ذهنم
 به فکرم بار،يک دقيقه چند هر و بشه مآشفته ذهن پاسخگوي نتونست تعلل،بي روند اين. بود مونده باز دهانشون

 .شدمي کشيده بهنام ياد يبيراهه
 نوشتن، حين در خستگي از نوا،بي ماژيک. نوشتم تخته روي رو بيتي دوم مصرع انتهاي ماژيک، جوهر يموندهته با

 شروع رو جديد مطلب و کنم باز لب کهاين از قبل ولي چرخوندم؛ هوا در رو ماژيک. چرخيدم پا روي. کشيدمي جيغ
 بيچارگي سر از آهي ها،بچه يآسوده هايکشيدن نفس با زمانهم. دراومد صدا به درسي ساعت اتمام زنگ کنم،

 .بودن وسايلشون کردن جمع مشغول سرعت با شدن، آزاد زندان از گويا که هابچه. کشيدم
 خارج کالس از سريع هاييگام با و چپوندم ايمقهوه کيف داخل رو دبيرستان سوم سال ادبيات کتاب فوري هم من

 يمايهدست زياد، احتمال به و بود مونده جا دبيران دفتر درون که گلي سبد و همکارانم ساير به توجهبي. شدم
 از خروج براي صداشون و سر و هابچه يهمهمه. افتادم راه سالن شکالتي در سمت به بود، شده دبيران خنديدن

 در از رنگارنگ، هايکوله و الشکل واحد لباس با نوجوون دختران من، از جلوتر. کردمي خرد رو اعصابم آموزشگاه،
 .رفتنمي بيرون سالن، خروجي

 به نفسم و شد ميخکوب زمين روي پاهام بهنام، صداي شنيدن با که، داشتم فاصله خروجي در تا وجب چند از کمتر
 .افتاد شماره

 !توکلي خانم نباشيد خسته -
 صداي و طرف يه آموزشگاه تعطيلي يهمهمه. بودم شده خشک جام سر مجسمه مثل و نداشتم کشيدن نفس توان
 بوي شدن ترواضح و لرزيدمي بدنم کنار م،کرده مشت هايدست. طرف يه آموزشگاه هايسنگ روي هاشگام

 به که شد تلنگري عاليي، لوس و جيغ صداي شنيدن. کردمي ترتنگ رو نفسم قيمتش،گرون و رايحهخوش عطر
 .بيام خودم

 ...داريد وقت اگه خواستممي. نباشيد خسته! سلطاني آقاي -
 طي سرعت با رو پلکان م،سراسيمه هايقدم. کردم رفتن راه به وادار رو مشده خشک پاهاي و نموندم منتظر ديگه

 جا رو پالتوم که، شدم خارج کالس از زدههول حدي به که، اومد يادم تازه و کردممي سرما احساس. کردمي
 به ،هفته هر يشنبه سه که دبيران جلسه براي نه و جامونده پالتوي براي نه برگردم؛ خواستمنمي ولي گذاشتم؛

 .شدمي برگزار آموزشي، زمان اتمام از بعد ساعت يه مدت
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 وسط بود نزديک و خورد پيچ هم در پاهام باري چند ولي بودم؛ کرده پا به رو مشکيم هايکتوني امروز کهاين با
 .بخورم زمين هاپله

 و فلزي در از رو خودم قفس، از شده آزاد يپرنده مثل. رسيد پايان به پلکان طويل صف و شکست طلسم باالخره
 صداي. کردم نگاه روم پيش يچندبانده و دوطرفه خيابون سمت دو به گيجي با. انداختم بيرون ساختمان مشکي

 امشونه روي بيشتر رو ايمقهوه کيف بند. کردمي ترمتالطم رو اعصابم ها،ماشين از برخاسته موتور غرش و بوق
 زمستان، يگرفته دود هواي. شدم خيابان وارد داشت، قرار ترپايين صدمتر که ايعابرپياده پل به توجهبي و کشيدم

 حس. پوشون رو چشمم روي اشک، از ايشيشه ايهاله. لرزوندمي بيشتر رو جونمبي جسم و بود سردتر انگار
 قلبم براي هاش،عکس با روز و شب سال سه. کردم سرکوب رو احساساتم سال سه. اومده درد به قلبم کردممي

 ...اما کني؛مي فراموشش فردا که دادممي اميد خودم به سال سه. کردم عزاداري
 تازه آموزشگاه در همکارم، عنوانبه که قبل سال چند مثل درست. بهنامه شگرد اين فهميدم،مي اولش از بايد

 من فقط ولي. داد نشون رو خودش عيار تمام جنتلمن يه عنوانبه هم موقع اون. داشت حضور شهرستان، تاسيس
 ...و کرده ازدواج و شده درمان گفتم که بگو رو احمق من! چيه هدفش دونستممي

 خواستمي حاال و بود کرده ازدواج خودش. بود کرده ازدواج. شد جاري هامگونه روي هاماشک و شکست بغضم
 داشته تونستمي دليلي چه همکارهام، جلوي گل سبد اون فرستادن وگرنه. بزنه من آبروي يريشه به تيشه دوباره
 محل از شدنم اخراج باعث دوباره خوادمي کهاين جز! بريزه رو آبروم قبل سال چند مثل خوادمي کهاين جز باشه؛
 !بشکنه رو قلبم دوباره خوادمي کهاين جز! بشه کارم

 بهنام. کردم پاک صورتم توي از رو هاماشک خشم با. رسيدم خيابون مخالف راستاي دو بين سراسري يباغچه به
 تهديد از خبري ديگه. بود شده ترايحرفه بار اين منتهي. آزارگر طبع همون و رفتار همون با بود، سابق آدم همون
. کردمي ترترسناک رو شرايط که بود تفاوتبي رفتار همين و بود تفاوتبي کامال رفتارش بار اين. نبود هاشکردن
 عرض در که شايعاتي و گرانقدر بدگماني قدم دومين. بود گل سبد قدمش اولين چيه؟ بعدش ينقشه دونستمنمي
 !کن رحم بهم خودت! خدايا. پيچيد آموزشگاه کل در بهم راجع روز،نيم
 خاطربه هامچشم. کردنمي حرکت سرعت با و مخالف جهت از حاال هاماشين .گذاشتم خيابون درون رو سستم پاي

. بودم من بازي اين يبازنده بار، سومين براي. کردمي قراريبي مسينه درون قلبم. بود شده تار لعنتي، هاياشک
 کار بهترين پس. ميشم اخراج کارم از و گيرممي قرار قضاوت مورد دوباره کنم، ايستادگي بخوام اگه که دونستممي
 آموزشگاه مدير ممکنه! تحصيلي سال وسط هم اون بدم؛ استعفا کارم از محترمانه خيلي که بود اين شرايط، اين در
 .بود رسوايي و آبروييبي از بهتر خيلي حالت اين ولي ؛کنه شکايت کار، قوانين از سرپيچي خاطربه ازم
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 در. برم جلو احتياط با بودم مجبور من و گذشتنمي سرعت با قراضه، و شيک هايماشين. کشيدم منقطعي نفس
 .ايستاد تپش از قلبم و شنيدم رو صداش حين همين

 !مهال -
 فرياد رو مرگ نويد هام،گوش درون شيطاني، هايقهقهه با يکي. گرفت بر در رو بدنم تمام مشهودي يرعشه

 .زدمي
 براي باخت دوسر بازي اين استارت کوچيک، اسم به کردنم صدا با بهنام و شد شروع تازه بازي! خدايا! خدايا! خدايا

 .زد رو من
 به حرکت، حال در خودروهاي عظيم حجم به توجهبي بااليي، سرعت با و نشدم متوقف بار اين هميشه، برخالف

 هاشقدم صداي شلوغي، و صدا و سر همهاين بين اما ست؛احمقانه. دوهمي دنبالم داره دونستممي. برداشتم گام جلو
 !بود کردنش تصادف نگران وجودم، پريشروان و مجنون مهالي و شنيدممي رو

 :کردم زمزمه خودم با عصبي و فرستادم خودم به لب زير لعنتي
 !داره زن! احمق داره زن اون -

 فشار دفعهيک. کردنمي سرپيچي شونوظيفه از هم هامگوش حتي .ديدنمي چيزي ديگه بارماشک هايچشم
 به رو وجودم ماشين، ممتد بوق هراسناک صداي و رفت کنار هامگوش درپوش زمانهم و شد وارد کمرم به زيادي

 زمين بين متر چند کشيد،مي تير فقراتم ستون ضربه، شدت از که حالي در و کشيدم جيغي. کرد آغشته وحشت زهر
 .شدم پرت زمين روي ديوار، نزديک رو،پياده يگوشه و کردم پرواز آسمون و

 رو سرم کهاين از قبل ولي شنيدم؛ متريم نيم فاصله در رو ايديگه چيز کردن سقوط صداي بعد، ثانيه چند از کمتر
 .گذشت پام از صاعقه مثل درد بچرخونم،

 نگاه. کردم حس دهانم در رو خون شوري. فشردم هامدندون بين رو پايينم لب درد از و کشيدم ايخفه جيغ
 يپاچه زير کردم،مي حس. بود گرفته خودش به غيرطبيعي شکل راستم، پاي مچ. دوختم درد منبع به رو ناواضحم

 جز دليلي حاال و بود گرفته بيشتري سرعت هاماشک. ميشه کبودتر و کبود لحظه هر جينم، شلوار تفنگي لوله
 .داشت ممسخره احساسات

 مچم دور کبود يحلقه بشم، مانعش کهاين از قبل و اومد پام مچ طرف به دستش. زد زانو مجروحم پاي کنار کسي
 ايديگه يخفه جيغ. کشيد زوزه هاماستخوان در قبل، برابرِ چندين درد. کرد لمس شلوارم جين پارچه روي از رو،

 :غريدم مشده کليد هايدندون بين از و زدم پس عقب به شدت با رو دستش و کشيدم
 !نزن دست من به -
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 دادمي نشون و بود شده خاکي مشکيش، کتون شلوار و کت. گرفت باال تسليم ينشونه به رو هاشدست زدههول
 که کردم شکر رو خدا ولي! دونممي ست؛ابلهانه. بود نديده آسيبي ظاهراً ولي کرده؛ سقوط زمين روي من، سر پشت
 !سالمه
 :پيچيد هامگوش در گرش،سرزنش حال عين در و نگران لحن. بود نشسته عرق هاششقيقه روي

 ...کردم صدات چي هر. کني تصادف بود نزديک نيست؟ حواست چرا. ديده آسيب پات مچ کنم فکر -
 :گفت و کشيد دست ايشنقره تارهاي به مزين مشکي موهاي در و کشيد ايکالفه نفس

 .درمانگاه برسونمت بايد -
 :گفتم حرص با و کردم درد با تواًم خشم از ايقروچه دندون

 .کافيه نشي، نزديک بهم که همين. نکرده الزم -
 :گفت دلگيري لحن با و نشست غم رنگ به نگاهش

 ...جايي درمانگاهي، بيمارستاني؛ برسونمت خواممي فقط مهال؟ زنيمي طعنه چرا -
 .زدم واضحي پوزخند «جايي» لفظ به
 وجودم در خون مثل درد. انداختم چنگ ديوار ايقهوه يکهنه و لق آجرهاي به بارش،حسرت نگاه به توجهبي

 پاي روي رو وزنم. کنم مهار رو درد تا کردم سعي هم، روي هامدندون ساييدن با و بستم رو هامچشم. داشت جريان
 :رسيد گوشم به بهنام، گيج صداي. انداختم سالمم

 مهال؟ کنيمي کارچه -
 سنگ زمين با اختياربي راستم پاي که بودم، درنيومده خيزنيم حالت به هنوز. فشردم هم روي بيشتر رو هامدندون
 پرت عقب به و شد خفه نطفه در معاجزانه يناله. گرفت آتش درد از استخوانم مغز تا و کرد برخورد شده فرش
 .پيچيد بدنم دور به حصار مثل هاشدست و کرد برخورد پشت از محکمي نيمه مانع با سرم. شدم

 صداي بنشونتم، ديوار کنار داشت سعي و بود گرفته رو بازوهام زير که حالي در. بزنم زار خواستممي بيچارگيم از
 :پيچيد هامگوش حلزوني در سرم، کنار از محتاطش

 .ميام االن کن، تحمل يکم. باالتره خيابون تا دو ماشين -
 و بود ريخته همبه اعصابم. گرفت شدت پام، از گرفته نشأت درد دوباره و نشست زمين روي شده دراز مصدومم پاي

 عقب به مکرده مشت دست با. کردمي بيشتر رو تشويشم همکارانم، توسط مضحک يصحنه اين ديدن از ترس
 :گفتم شدمي بيشتر لحظه هر که خشمي با و دادم هلش

 .ميرم گيرممي ماشين خودم! کارت پي برو -
 :برد باال کمي رو صداش و کرد رها زمستون سرد هواي در رو شکالفه بازدم بهنام
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 !برو خواستي جا هر بعدش. بيمارستان برسونمت خواممي فقط. ندارم کاريت! المصب د -
 خشم از که صدايي با. کنم فوران يهو محدودشده، آتشفشان مثل هم من تا بودم، عصبي لحن اين منتظر انگار
 :گفتم بلندنيمه لرزيد،مي
 !سهله که بيمارستان نميام؛ بهشتم تو با من! شو خفه -

 با. فشرد هم روي خشم روي از رو هاشدندون. بود شده آغشته آتشين هايرگه به هاش،چشم ايقهوه هايتيله
 مشکي کيف. انداخت مباالتنه روي جلو از و درآورد تنش از رو رنگش مشکي کت بگه، چيزي کهاين بدون حال اين

 :گفت کوتاه و کرد نگاهم جدي. گذاشت زمين روي کنارم رو، بود افتاده کجا دونمنمي که من کيف و چرمي
 .ميام االن -
 واکنشي نتونستم حتي که کرد، عمل سريع قدراين. کردم نگاه روپياده باالي سمت به دويدنش به باز دهاني با

 از کمي کتونش، کت. دادم تکون راست و چپ به کالفه رو سرم و اومدم خودم به لحظه چند از بعد. بدم نشون
. انداختم پام دردناک مچ به نگاهي. کردم مچاله خودم در بيشتر کت زير. کردمي رفع رو تنم به نشسته سرماي

 نبض، مثل درد. بود مشهود خوبي به پام، سفيد پوست دور به کبود يحلقه و بود رفته باال کمي شلوارم تنگ يپاچه
 توک و تک. بود خلوت روپياده خيابون، يحجمه برخالف. انداختم برم و دور به نگاهي. دادمي اخطار ثانيه هر
 !شده چي پرسيدننمي خدا، رضاي محض حتي گذشتن،مي کنارم از هم هاييآدم

 از بهنام، هايدست ضرب خاطربه کمرم بار اين ولي کردم؛ تالش دوباره برخاستن براي و دادم تکون رو خودم کمي
 به تکيه و کشيدم دردناکي آه. کردم بهنام نثار فحشي و فشردم همبه رو لرزونم هايلب که حالي در. کشيد تير درد

 به رو دستم. شدم ثابت جام در شد،مي ديده روش ناواضح صورتبه ماست، تبليغِ قديمي طرح که ناهموار ديوار
 باالخره و گشتم رو جيبش درون دستم با و کردم باز رو کيف زيپ. برداشتم زمين روي از رو کيفم و بردم کنارم

 نثار لعنتي. بود شده خاموش و بود برداشته ترک گوشيم ديسيال. کردم خارج کيف از رو سفيدم لمسي گوشي
 و بود اطراف همين دانشگاهش. زدممي زنگ پارسا به بايد. کنم روشن رو گوشي کردم سعي. کردم ايمسکته گوشيِ

. دنبالم مياد باشه، هم کالس وسط حتي بزنم، زنگ بهش اگه که بودم مطمئن. داشت کالس امروز من، شانس از
 محبتي با و پاک العادهفوق پسر. نشست لبم روي محوي لبخند پارسا، يادآوري با داشتم، که دردي تمام رغمعلي
. شد پاک لبم روي از لبخند. داشت رو تني پسر حکم هم مامان براي و بوده برام برادر يه مثل سال، سه اين تو. بود
 ...حيف اما شد؛مي خوشبخت پارسا کنار در بودم مطمئن کرد،نمي پوشسياه رو مونهمه خودخواهيش با مهناز اگه

 رو اسمش حتي که بهنام باالي کالس و مشکي ماشين. پريدم جا از قدميم، چند در ماشين، موتور غرش صداي با
 از بهنام و باز راننده سمت در الفورفي. شد پارک روپياده با مماس درست و خيابون حاشيه در دونستم،نمي هم

 .اومد سمتم به و زد دور رو ماشين سريع هايقدم با. شد پياده ماشين
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 نشون و بود نااستوار هاشقدم کمي نظربه. افتاد شلوارش يشده ساييده زانوي به چشمم برداشتن، قدم حين در
 .نمونده نصيببي آسيب از هم زياد داد،مي
 زمزمه لب زير خودش با چيزي و انداخت بود، ديوار بر تکيه که مشده مچاله جسم به نگاهي و رسيد قدميم يه به

 .شکفت گلم از گل و شد روشن گوشيم يصفحه. کرد
 :گفت آرومي به و ايستاد کنارم

 .وايسي پات رو تونينمي چون دارم، نگهت پشت از تونمنمي -
 شد کشيده دستم از گوشي کنم، لمس رو پارسا اسم کهاين از قبل. شدم هاممخاطب ليست وارد حرفش، به توجهبي
 :رسيد گوش به بهنام محکم صداي و
 کني؟مي لج چرا. مهال رسونمتمي خودم گفتم -

 :گفتم و خنديدم عصبي
 ...زيباي اون کنار يا قفس؟ تو کني؟ زندونيم خوايمي کجا بار اين داري؟ اينقشه چه باز نه؟ جديده؛ شگرد -

 :گفت عصبانيت با و داد تکون کت روي از رو هامشونه و رفت باال بهنام صداي
 شدم؟ عوض من فهمينمي چرا. ندارم کاريت پيغمبر به پير به! کن بس قسم، پرستيمي کي هر به رو تو! مهال -

 .کرد پرت زمين روي خودش، کيف کنار و برداشت پام روي از رو نوابي کيف و انداخت کيفم داخل رو گوشيم
 درد و شوک از. کشيد باال طرف به رو بدنم و گرفت رو بازوهام زير ماليمت، بدون بار اين و نداد بهم واکنش مهلت
 از رو بدنم ثانيه، چند عرض در و نشست زانوهام زير شديگه دست و کمرم پشت دستش يه. کشيدم هيني توأم،
 :کرد زمزمه گوشم کنار تهديدوار و عصبي لحني با. گرفت شش*غو*آ در و کرد بلند زمين روي

 بشه؟ آبروريزي و ببيننت جورياين دبيرا يبقيه خواينمي که تو. ستآموزشگاه شدن تعطيل نزديک -
 .گرفتم گاز رو زبونم عجز، سر از. بود شده بيشتر مصدومم پاي درد شدت و بود آويزون ساعت پاندول مثل پام تا دو

 :گفت و خنديد آروم و شيطنت با ديد، رو سکوتم که بهنام
 .نکن صدا و سر و باش خوبي دختر! آفرين -
 زانوهام زير که دستي هايانگشت با. شد خم کمي بهنام. انداختم چنگ سفيدش پيراهن يپارچه به درد، شدت از

 .داد قرار خودروش کرمي چرم صندلي روي رو من آرومي به و کرد باز رو ماشين عقب در بود، انداخته
 خود به نگراني رنگ دوباره لحنش که، شد حالم وخامت متوجه تازه انگار. انداخت مپريده رنگ صورت به نگاهي
 .گرفت

 مهال؟ خوبي -
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 خشم با و کردم پرت طرفش به و برداشتم بدنم روي از رو، بود شده پيچيده دورم پتو مثل که رو کتش دستم، با
 :گفتم

 نه؟ يا فهميمي. برم آژانس با خواممي. نميام قبرستوتي هيچ تو با من گفتم بهت -
 .نشستنمي عقب و اومدمي پيش شدنده يه همبازي پايپابه بهنام و بود هابچه مثل بهنام، با کردنم کل کل
 هوا تو رو هاشدست خشم با. کرد رهاش پاهام روي و گرفت هوا در رو، نداشت زيادي قدرت که شده پرت کت

 :زد فرياد تقريباً کالفه، و دارخش صدايي با و داد تکون
 راضي کردم، غلط بگم. ميدم پس رو گذشته تاوان دارم تمومه سال سه تره؟مطمئن من از آژانس يعني لعنتي دِ -

 ميشي؟
 يبسته مشت. بست لحظه چند براي رو هاشچشم. کردم نگاه برافروختگيش به باز، دهاني و زدهوق هاييچشم با

 .بود ترنرم لحنش بار اين. کرد نگاهم عميق و زد پلک. ايستاد لرزش از بدنش کنار راستش، دست
 .کنن درمان رو پات مچ بيمارستان، ببرمت االن خواممي فقط. مهال نيست گذشته از گشاييعقده وقت االن -

 :پرسيد آرومي به و برداشت پاهام روي از رو کتش. کردممي نگاه بهش حرفبي
 عقب؟ بري يکم تونيمي -

 عقب اتاقک يديگه در طرف به بدنم. کشيدم عقب به رو خودم و گرفتم صندلي طرف دو رو هامدست اختياربي
 .شد دراز صندلي روي درد با پام و شدمي کشيده خودرو
 :گفت تأسف با و داد قرار مصدومم پاي زير و زد تا بار دو رو کتش بهنام

 .کرده ورم خيلي -
 از و اومد ماشين طرف به و برداشت رو من و خودش کيف و دويد روپياده طرف به دو با. بست احتياط با رو عقب در

 ماشين، موتور و گرفت قرار رول پشت ثانيه چند از کمتر. انداخت شاگرد صندلي روي باز،نيمه يشيشه طريق
 :گفت و چرخوند کمي عقب به رو سرش بهنام. شد روشن پرقدرت

 راحته؟ جاش پات -
 .گرفت دست به رو گفتارم افسار و کرد بلند سر وجودم شورشي مهالي. دادم عقب اتاقکِ در به تکيه

 :گفتم گستاخي با و زدم نيشخندي
 !بکن رو رانندگيت! نيست مربوط تو به -

 !شد خنک ش،شده گرد هايچشم ديدن با عجيب دلم و داشت قرار ديدم راستاي در بهنام رخنيم
 .کرد اکتفا پرصدايي و کالفه نفس کشيدن به تنها و نگفت چيزي حال اين با
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 کردنش، نوازش و کشيدن دست که موهايي. کرد جلب رو نظرم کوتاهش، موهاي. کردم نگاهش سر، پشت از
 نامحسوسي آه. کردمي دلبري موهاش مشکي خرمن ميون اي،نقره کم چندان نه تارهاي. بود شده زندگيم روياي
 گذشته؟ بهش چي سال سه اين تو يعني. کشيدم
 زُقزُق درد از پام و بود رفته باال قلبم ضربان. نشست مشکيم مانتوي پارچه روي از مسينه يقفسه رو دستم

 بود؟ کرده ازدواج واقعاً يعني...يعني. شد کشيده طالييش و ساده يحلقه سمت به ذهنم. کردمي
*** 
 حسام
 .پيچيد سالن شکل مربعي محيط در مرد، محکم و گرم صداي

 رواني، نظر از بهنام، عالوهبه. کردن تاييد رو بهنام پزشکي مدارک شناس،روان يه و پزشکيروان متخصص سه -
 .نيست و نبوده خطرناک

 خير عامل امروز مهال، خصوصي تدريس خوشبختانه. انداختم ديوار روي مربعي قاب ساعت هايعقربه به نگاهي
 .شد

. کردم گردعقب مبلمان سمت به و گذاشتم کتابخونه يقفسه دومِ يطبقه در جاش سر رو اعتصامي پروين ديوان
 :رسيد گوش به سلطاني خانم صداي

 .داديم خدمتتون قبالً رو سالمتش گواهيِ. شده درمان من بهنامِ کنيد باور! توکلي خانم -
 و بودم کرده مخفي مهال چشم از معصومه، حساسيت خاطر به که هاييبرگه. بود هامانگشت بين گواهي هايبرگه
 .دادم قرارش اعتصامي پروين ديوان هايبرگه بين
 مبلمان رويروبه مستطيلي ميز روي رو خورده تا هايبرگه و نشستم شکالتي يدونفره مبل روي معصومه، کنار
 که سلطاني حجت. بود سلطاني آقاي و خانم گرِنظاره هم، در ابروهايي با و سينه به دست معصومه. دادم قرار

 هايچشم کردن بسته و باز با و فشرد رو همسرش دست. زد تصنعي لبخندي ديد، رو معصومه عبوس يچهره
 :گفت آبيش،

 .ريختي همبه طوراين که نشده زده حرفي هنوز. فريماه باش آروم -
 هم روي رو هاشلب که حالي در و زد کنار رو هاشچشم يگوشه جزئي اشک فريماه، همون يا سلطاني همسر

 .داد تکون سر فشرد،مي
 از رو ميوه کريستال ظرف. شد بلند نفرهتک مبل روي از پارسا عاقبت. برگرفت در رو خونه فضاي سکوت، ثانيه چند
 تشکر با سلطاني، آقاي و خانم. معصومه و من به بعد و کرد تعارف مهمان شوهر و زن به اول برداشت، ميز روي
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 ديد، رو اوضاع که پارسا. نشست سنتي يکارشده روميزي وسط نخورده دست ميوه، ظرف و برنداشتن ميوه زيرلبي،
 .کرد گرفتنش پوست به شروع و نشست سرِجاش برداشت، ميوه ظرف از خياري. انداخت باال ايشونه

 :گفت معصومه به خطاب و کرد صاف گلويي سلطاني حجت
 ...کنيممي درک رو شما نگراني همسرم؛ و من! صامتي خانم -
 کسي، که بود باراولين. جهيد هامرگ در خاصي لذت زمان،هم و خوردم جا بزرگ، سلطاني حرف اولِ يکلمه دو با

 .کردمي صدا من فاميلي با رو معصومه
 باال ابرويي پارسا. کردم نثارش ايغرهچشم. خنديد منظور با و شيطنت با «صامتي خانم» عبارت شنيدن با پارسا

 .زد گاز شده، گرفته پوست خيار به و انداخت
 .دوختم سلطاني حجت به و گرفتم بارششيطنت و عسلي هايتيله از نگاه

 :گفت شرمندگي با و کرد مکث کمي سلطاني حجت
 .داديد تغيير تهران به رو زندگيتون محل بهنام، از دوري خاطربه شما که دونيممي و -

 کنم، مداخله بحث در کمي تا کردم سعي. برانگيخت رو ترحمم حس روم، پيش مرد و زن يشرمنده هايچشم
 .بشه حاصل فرجي بلکه

 درمانه؟ تحت هنوز پسرتون فرموديد؛ شما سلطاني، جناب -
 :گفت منقطع لحني با داد؛مي تکون هوا در رو هاشدست که حالي در. پريد باال فنر مثل سلطاني همسر سر
 .شده درمان... پيش نيم و سال يه... بهنام...خدا به...نه...نه -

 :کرد صدا رو نامش تاکيدي و سرزنش با و فشرد رو همسرش دست سلطاني حجت
 !فريماه -

 دور و شده پخش ايش،قهوه هايچشم آرايش. انداخت پايين سر بار،اشک چشمي با و گزيد لب سلطاني همسر
 صداقت رنگشآبي هايچشم در. چرخوند من طرف به رو سرش سلطاني حجت. بود کرده کبود رو چشمش

 :گفت و کرد تر زبون با رو زيرينش لب. ديدممي
 مصرف دارو همچنان بگم؛ دروغ خوامنمي. شده مرخص رواني هايبيماري يموسسه از که نيمه و سال يه بهنام -

 جلسات به هم، موسسه از ترخيص موقع از. کرده توجهي قابل تغيير قبل، به نسبت کردارش و رفتار ولي کنه؛مي
 ...تا ميره؛ شناسيروان يمشاوره

 :گفت موهاش داخل زدن چنگ با و کشيد ايکالفه نفس
 .بياد کنار تلخش يگذشته خاطرات با بتونه تا -

 .کردمي گريه مظلومانه و بود پايين سرش. رسيد گوش به سلطاني همسر کردن گريه صداي
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 حس و بهنام به شمادرانه احساس بين که زن اين خصوصاً. شد بيشتر مرد و زن اين به نسبت دلسوزيم
 .بود افتاده گير زيبا، به شخواهرانه

 و بود سالن ايقهوه کرم فرش هايطرح ميخ هاشچشم. کردم نگاه معصومه رخنيم به و چرخوندم کمي رو سرم
 .بود شده باز کمي ابروهاش، بين گره

 :رسيد گوش به سلطاني حجت صداي دوباره
 که حاال ولي کنه؛ فراموش رو شما دختر تا جنگيدمي خودش با سال، سه دو اين در هم بهنام خود کنيد باور -

 .نگيريد ازشون رو شانس اين گرفتن؛ قرار همديگه راه سر دوباره
 .کشيد عميقي نفس بگيره، فرش سنتي هايطرح از رو نگاهش جهت کهاين بدون و زد پوزخندي معصومه

 .رسيدمي گوش به پارسا توسط خيار، جويدن قرچ قرچ صداي فقط و شد سکوت لحظه چند دوباره
 شلوار و بلند پالتوي سلطاني، حجت. بودن پوششيک نهايتبي دو هر. کردم نگاه مهمان شوهر و زن ظاهر به

 و بود بخشيده بهش خاصي ابهت ش،تيره هايلباس. داشت تن به معروف خارجي برند يه از مشکي، کتون
 به و داشت تن به چرمي و قرمزرنگ پالتوي و جين شلوار هم، همسرش. کشيدمي رخ به بيشتر رو آبيش هايچشم
 .بود پوشيده تراسپرت نوعي

 آرومش همسرش، نحيف هايشونه برگرفتن در با تا داشت سعي سلطاني، حجت و کردمي گريه زيرسربه همچنان
 .کنه

 .پريد باال دفعهيک پارسا، و معصومه و من سر سلطاني، حجت بعدي حرف شنيدن با
 .بشيم مزاحمتون خير امر براي شب يه مقدوره، اگه که خواممي اجازه ازتون -

 خاکستريش حرير روسري زير رو دستش بود، عصبي که مواقعي يهمه مثل. پيوست همبه معصومه ابروهاي دوباره
 .کرد مرتب کمي ظاهر در رو، دارشموج موهاي و برد فرو رنگش طاليي موهاي بين
 که زماني تا نه حداقل. نداشت رو سلطاني خانواده با رويارويي پتانسيل امروز معصومه. نبود مناسب اصالً موجود جو

 .زدنمي کارش محل در بهنام، وجود از حرفي و کردمي کاريپنهان مهال
 من، مظلوم يمعصومه. داشت هم حق. بود خشمگين مهال دست از همسرش، و سلطاني حرف از بيشتر معصومه

 باشه؟ کاريپنهان اين مستحق که بود کرده ناروايي گيريسخت چه مگه
 .رفتن و کردن مختصري خداحافظي ديدن، رو معصومه سکوت که همسرش و سلطاني

 هاييقدم با و شد بلند جاش از فوراً. کشيد ايکالفه نفس معصومه ها،سلطاني سر پشت ورودي در شدن بسته با
 :گفت حين همون در. رفت خواب اتاق سمت به سريع

 .بخوابم يکم ميرم من -
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 .شد پخش فضا در تلفن، زنگ صداي که بود برنداشته رو گام سومين هنوز اما
 رنگطوسي و چرمي نشيمن قسمت روي. داد تغيير کتابخونه کنار اينقره و فلزي تلفن ميز سمت به رو مسيرش

 .برداشت جا از رو مشکي سيم بدون گوشي و نشست تلفن ميز
 بفرماييد؟ بله؟ -
 مشکيش، دامن بلندي و انداخته زانو روي زانو. کردم نگاهش دقيق تئاتر، يصحنه مثل و دادم تيکه مبل پشتي به
 .رسيدمي پاهاش مچ روي تا

 .نشست صورتش روي جالبي چندان نه لبخند
 خوبيد؟ شما ممنون،! گرانقدر خانم سالم -

 .مهال خواستگار بود؛ اومده کارگاه به که هموني! گرانقدر. شد نزديک همبه من ابروهاي بار اين
 از سوم يدکمه آزادش، دست با معصومه. رفت آشپزخونه طرف به و شد بلند جا از خيار، پوست بشقاب با پارسا

 :گفت و پيچوند رو سبزش بلند پيراهن
 .بياريد تشريف! چشم روي قدمتون! بله! بله -

 و بود شده دوخته ناکجاآباد به که هاييچشم. شدم خيره هاشچشم در نهفته خباثت به کرده، اخم و سينه به دست
 !بودم نديده حال به تا رو برقش
 با من به خطاب. انداخت بود؛ تلفني يمکالمه حال در که معصومه به نگاهينيم و شد خارج آشپزخونه از پارسا

 :گفت آرومي صداي
 .بينمتونمي شب! فعالً برم من بابا -

 :گفتم لبخند با و دادم تکون سر
 .پارساجان برو -

 دست هم معصومه. کرد خداحافظي زدن لب با و داد تکون دست معصومه براي دور از و داد رو لبخندم جواب پارسا
 .داد تکان پارسا براي سرش، با هماهنگ و کرد بلند هوا در نيمه تا رو راستش

 فاصله شب، و صبح اختالف ياندازه به پيش، دقايق با گويا که شدم ايمعصومه محو دوباره من و رفت پارسا
 .داشت

 .خدانگهدار برسونيد؛ سالم. منتظرتونم شب شنبهيک -
 چشمم به سوالي و گرفت باال رو سرش مکث با معصومه. زدم صدا رو معصومه گرفت، قرار شپايه روي که گوشي

 .کرد نگاه
 :پرسيدم مقدمهبي صريحي، لحن با
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 معصومه؟ کني کارچه خوايمي -
 :گفت قاطعيت با و زد دلنشيني لبخند انتظارم، رغمعلي معصومه

 .مهالست نفع به که کاري گفتي؛ خودت که طورهمون -
 .شد خواب اتاق وارد لب، روي لبخندي و کوتاه هاييقدم با بار اين و برخاست ميز نشيمن روي از سپس
*** 
 مهال

 بهتري؟ -
 .دادم تکون سر خفيف حال همون در. بود شده دوخته پام کِرمي بندمچ به نگاهم
 چرک و سفيد هايموزائيک روي ويلچر بزرگ هايچرخ. کنم تصور رو هاشلب روي لبخند تونستممي هم نديده

 تا شد باعث خورد، صورتم به که سردي باد و شد باز سالن ورودي الکترونيکي در. دراومد حرکت به بيمارستان
 .بشم مچاله مشکي کتون کت زير بيشتر

 :پرسيدم و کردم تر زبونم با رو خشکم هايلب
 چنده؟ ساعت -

 فضاي در نوازش،گوش صداي. رفتمي پايين پلکان کنار آسفالت و دارشيب يمحدوده از کنترل با ويلچر، هايچرخ
 .انداخت طنين پيرامونم

 .شيشه نزديکاي -
 اين با حاال و داشتم کالس خصوصي تدريس براي امروز. کردم نگاه مصدومم پاي مچ به زده،غم و کشيدم آهي

 ...اتفاقات
 روي دو هر آلودم،خاک و مشکي کتوني حصار در هم چپم پاي و طبي بندمچ حفاظت تحت و پوششبي راستم پاي

 به موضوع اين و حالمبي کردممي حس.بود شده کمتر پام درد. داشت قرار ويلچر در شده تعبيه فلزي جايگاه
 .نبود ارتباطبي بود، شده تزريق بهم که مورفيني

 سمت. شد کمتر ويلچر مشکي هايدسته روي از هاشدست فشار و گرفت قرار هموار سطح روي ويلچر هايچرخ
. بود شده چيده سبزرنگ فلزي صندلي معيني، فواصل در و شده کاريدرخت دورش تا دور که بود بازي فضاي چپ،
 و سرتاسري سقف زير رنگارنگ، خودروهاي منظم صف به چشمم. شدن متمايل راست سمت به ويلچر هايچرخ

 رو هامگوش گرمش، صداي. شد متوقف خاموشي، و شده پارک سفيد سمند جلوي ويلچر. افتاد حلبي شيرواني
 .داد نوازش

 .ميام االن -
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 چند عرض در و گرفت قرار قيمتشگرون ماشين رول پشت. دوختم تندش هايقدم به رو نگاهم و نگفتم چيزي
 حال در همچنان ماشين موتور. شد خارج پارکينگ زير يمحدوده و پارک از رعدآسايي غرش با ماشين ثانيه،

 به اينقره هايچرخ. گرفت قرار ويلچر پشت و اومد طرفم به. کرد باز رو عقب صندلي در و شد پياده. بود حرکت
 جدي و کردم نگاهش که اومد مشونه طرف به هاشدست. ايستادن شده باز و مشکي در کنار و دراومدن حرکت

 :گفتم
 .تونممي خودم -

. کردمي ترسخت رو کار هام،شونه روي مشکي کت سنگيني. دادم فشار ويلچر غل*ب هايدسته روي رو هامدست
 و نگفتم چيزي کرده اخم. داد قرار ماشين صندلي روي رو بدنم آرومي به و گرفت رو هامبازو زير حرفم، به توجهبي
 و زانو زير من، با هماهنگ هم بهنام. کشيدم عقب سمت به رو بدنم ماشين، کِرِمي صندلي روي هامدست فشار با

 رويروبه ضلع يبسته در به که کمرم. کردمي هدايتش ماشين داخل به احتياط با و بود گرفته رو مصدومم پاي مچ
 حرکت به رو ماشين و نشست فرمون پشت. بست آرومي به رو باز درِ و ايستاد صاف هم بهنام چسبيد، عقب اتاقک

 .انداخت
 انداختن جا زمان که بود وحشتناکي درد خاطر به شايد. بودم شده ساکت قدراين ساعت، دو اين در چرا دونمنمي

 که، بود بهنام قراربي هايچشم خاطربه هم شايد. نذاشت برام رمقي شدتش، که دردي. کشيدم پام مچ استخوان
 در. بود شده خيره بهم نگراني با داشته، نگه ثابت رو هامشونه اي،جثه درشت پرستار کهاين ديدن و دکتر کار حين

 نگاه از امان ولي زد؛نمي حرفي. بود شده ترآروم گويا هم بهنام. نداشتم قبل ساعات مهالي با شباهتي هيچ حال هر
 .کردمي نفوذ استخوانم مغز تا که ش،خيره
 ماشين بخاري. دوختم دستم روي چرمي بند و مچي ساعت يخورده ترک يشيشه به رو نگاهم و کشيدم آهي

 ماشين، کوچک فضاي در رو قيمتشگرون عطر رايحه فضا، گرم هرم و افتاد کار به اندکي صداي با بهنام، لوکس
 .ديدمنمي واضح رو بيرون فضاي از چيزي و بود گرفته بخار روم،روبه در يشيشه. کرد دوچندان

 .کردم نگاه رخشنيم به و چرخوندم کمي رو سرم. اومد خودم به بهنام، صداي شنيدن با
 .بزنم حرف باهات خواممي -

 به ترسريع چه هر خواستممي. نزدم دم و سوختم فراقش در سال، سه که فردي يحوصله حتي نداشتم، حوصله
 :گفتم سردي به و زدم پلک. برسم خونه

 .ندارم تو با حرفي من -



 

 

557 

 

 وفا سست يار رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Kiarash70 

 که حسي. بد نهايتبي احساس يه. داشتم سرخوردگي احساس. زدمي فرياد رو مشکسته قلب نجواي سردم، لحن
 رو روزهام کنم، فراموشش کهاين اميد به سال سه نبايد. شدمي طوراين نبايد هم اولش از. زدمي زار رو حماقتم
 .ببينم رو موندوباره ديدار خواب هاشب طرف، اون از و کنم سپري

 که کسي تنها دونممي که حاال فايده؟ چه اما ديدمش؛ دوباره حاال. کشيدم مشده له احساسات حال به سوزيجان آه
 .کردممي فکر بهش مدت اين تمام در احمق، منِ و اومد کنار من نبودنِ با اون. بودم من کشيد رنج

 .پيچيد هامگوش در بهنام جدي صداي
 .بزنم حرف باهات شده، بارَم يه براي سال، سه از بعد دارم حق. دارم من ولي -

 انگيزه؟ دل برام صداش، ريتم هنوز چرا اما ست؛احمقانه
 :گفتم اکراه با و کشيدم ايکالفه نفس

 .خونه برم بايد شدن؛ نگرانم االن تا حتماً مخانواده. کنهمي درد هم پام. امخسته من ولي -
 :گفت و زد پوزخندي. کردم حس رو چهارراه در ماشين پيچيدن و چرخوند فرمون روي رو دستش بهنام

 کالس شب تا که دونممي ضمن در. بپره سرت از خواب تا خوريممي هم با تلخ يقهوه يه دنج؛ يکافه يه ميريم -
 .نگير بهانه الکي پس داري؛ خصوصي

 داشت چشم سرش پشت انگار. کردم نگاهش خندانش رخنيم به زدهوق هاييچشم با و موند بازنيمه تعجب از دهانم
 :گفت و خنديد دوباره که، ديد رو صورتم شگفتي و
 هنوز؟ داري دوست که اسپرسو قهوه -

 :گفت و داد تکون راست و چپ به حسرت با رو سرش. شد محو کم کم بهنام لبخند. رفت باال قلبم ضربان
 ...بود روزهايي چه -

 فراتر چيزي. بود روزهايي چه واقعاً. انداخت چنگ گلوم به بغض. کرد شکار هوا در رو بهنام مقصود تير، مثل ذهنم
 به دانشگاه، پولدارهاي بچه اکيپ و بهنام همراه به دانشجويي، دوران در که روزهايي. بود گذشته سال هشت از

 همراهي رو دانشگاه شاخص و مرفه پسر پنج که دخترهايي برابر در من، رفتار و ساده ظاهر. رفتيممي کافه
 ادعاي و رسيدنمي خودشون به کلي ثروتمند، هايشاهزاده با وصال اميد به که دختراني. بود هيچ کردن،مي

 و مالطفتبي رفتار. بود سنگين برام قدرچه تحقيرآميزشون نگاه روزها، اون يادمه. داشتن بودن مدرن و روشنفکري
 .کشيدمي فلک به سر هاشون،انداختن تيکه سيل و کردمي ترجري رو هااون هم، بهنام سرد
 ذهنم از فيلم مثل گذشته تصاوير و بستم رو چشمم. گرفتم ش*غو*آ در رو خودم هامدست با و کشيدم آهي

 من. داشت دوست اسپرسو قهوه بيشتر همه از. متنوع انواع و هاشکل در داد؛مي سفارش قهوه هميشه بهنام. گذشت
 زهرمار مثل. خوردممي اسپرسو قهوه بهنام، از پيروي به داشتم؛ نفس به اعتماد کمبود زمان، اون شدت به که هم
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 جون به رو تلخيش روحيم، هايضعف پوشوندن و بودنم باکالس اثبات براي ولي کرد؛مي خشک رو گلوم و بود تلخ
 .برممي لذت اسپرسو، قهوه خوردن از که کردممي وانمود ساختگي، هايلبخند با و خريدممي

 در دقيقاً بهنام. انداختم برم و دور به نگاهي گيجي با. کردم باز رو چشمم و اومدم خودم به ماشين، توقف حس با
 نفهميدم حتي که بودم غافل قدراون. فرستادم لعنت موقعمبي افکار و خودم به. بود کرده پارک کافه يه متري چند

 لبخند با و چرخوند عقب به کامل رو سرش بهنام خوابيد، که ماشين غرش صداي. اومد جااين به طورچه بهنام
 :گفت محوي

 .شي پياده کنم کمکت ميام االن -
 :گفتم حرص با و کردم ايقروچه دندون

 سر برو بفرما هم شما آژانس؛ به بزنم زنگ بده، رو کيفم اصالً! خونه برم خواممي نميشه؟ حاليت حرف چرا -
 .زندگيت

 هاشچشم يگوشه و شد ترعميق صورتش روي لعنتي لبخند. کردمي نگاه رگباريم هايحرف به خونسردي با بهنام
 معطل هم لحظه يه وگرنه بذارم؛ زمين روي رو پام تونستمنمي که حيف. شدم ترعصباني خونسرديش از. خورد چين
 !دويدممي خونه خود تا شده و شدممي پياده و کردمنمي

 .بشه تموم شونجلسه تا خونه، بري نبايد فعالً. دارن تشريف شما يخونه بنده، پدر و مادر االن -
 عادت به مامان، مثل و دراومد گلف توپ ياندازه به هامچشم و شد حبس مسينه تو نفس حرفش؛ شنيدن با

 .بردم فرو مقنعه زير موهام بين رو هامانگشت اضطراب، موقع هميشگي
 .خنديد واکنشم به و انداخت باال ابرو شيطنت با بهنام

 .خونه رسونمتمي خودم شد، تموم که حرفام. دارم حرف باهات گفتم ضمن؛ در -
 :گفتم لرزون صدايي و استرس با. انداختم چنگ سفيدش پيراهن يسرشونه به و بردم جلو رو دستم اختياربي
 ما؟ يخونه رفتن چي براي پدرت مادر -

 :گفت و کرد نگاهم بدجنسي با. درخشيد ايشقهوه هايچشم در خباثت برق
 .ميگم برات خوريم؛مي رو مونقهوه وقتي -

 چي براي يعني! من خداي. موند ساکن هوا در مشده خشک دست. شد پياده ماشين از و نداد بهم واکنش مهلت
 ما؟ يخونه بودن رفته
 و خونه سر بره تا کرديد راحت رو ما پسر خيال و رفتيد که مرسي بگن و بگيرن حالليت تا بودن رفته حتما

 !درک به بره هم مهال احساسات! زندگيش
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 نفسم راه بغض. شدنمي محو خاطرم از هم لحظه يه مامان معصوم يچهره. بود افتاده جونم به شديدي يدلشوره
 رو همديگه دوباره بهنام و من که فهميده االن تا حتماً. شد جمع هامچشم ايشيشه سد پشت اشک و بست رو

 .نگفتم بهش چيزي وردم اين در چرا که شکسته دلش حتماً. شد مشت لرزونم هايدست. ديديم
 روي کتش روي از بهنام هايدست. لرزيدم يهو گاهم؛تکيه شدن برداشته با و شد باز ناگهاني سرم پشت در

 .پيچيد هامگوش در آرومش صداي و نشست هامشونه
 .بشيني ويلچر روي کنم کمکت خواممي فقط! عزيزم نترس -

 دونستنمي و کرد خطابم «عزيزم»  حواس،بي بهنام. کرد پر رو هامگوش قلبم ضربان صداي و شد لَمس يهو بدنم
 خطاب «عزيزم» هم رو همسرش يعني. آوردمي فشار چشمم ايشيشه سد به اشک! کرده پا به قلبم در طوفاني چه
 !کجاست االن بهنام که دونهمي زنش يعني. داد دست بهم ـناه گـ حس و کشيد تير درد از قلبم کنه؟مي

 .بستم درد با رو هامچشم
*** 

 طاليي ماگِ درون يکرده يخ يقهوه مات نگاهم. داشت خوانيهم کافه، ماليم ديزاين با کالم،بي موزيک صداي
 :گفت و نشست شکل ايدايره ميز بنفش روميزي روي بهنام دست. بود
 .شد سرد تقهوه -

 رو نامساعدم حال جا،اين مثل لوکسي يکافه وسط هم اون ويلچر روي نشسته. بود شده برابر چندين بدم حس
 که شکر رو خدا. ميدن نشونم همديگه به انگشت با دارن و منه روي همه نگاه کردممي حس. کردمي تشديد
 .شدمي نور علي نور وگرنه نکردم؛ توجهي بهنام اصرار به و برداشتم هامشونه روي از رو بهنام کت حداقل
 .زد صدام ماليمت با بهنام،
 :گفتم و زدم نيشخندي بهنام، منتظر هايچشم برابر در و کردم بلند رو سرم. کشيدم آهي

 .ندارم دوست قهوه -
 :گفت بهت با و پريد باال حيرت از بهنام ابروي

 نداري؟ دوست -
 :گفتم سرم دادن تکون با. دادم حرکت طاليي ماگ دور رو هامانگشت نيشخندم، حفظ با
 .نه -

 :گفتم و دادم تکيه ويلچر پشتي به بپرسه، رو غيرمنتظره رويداد اين دليل کهاين از قبل
 بگي؟ خواستيمي چي! خب -

 .بست رو هاشچشم ثانيه چند براي و کشيد عميقي نفس. کرد نگاهم حرفبي لحظه چند بهنام
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 گره هم در بنفش روميزي روي هاشدست. دوخت ميز وسط سفيد گلدان به رو نگاهش و زد پلک ثانيه چند از بعد
 .گرفت فاصله هم از هاشلب و خورد
 کنار يپنجره سمت به رو سرم. رسيد گوش به مشکيش گوشي خوردن زنگ صداي بگه، چيزي کهاين از قبل ولي
 چشم يگوشه از. کشيد پوفي بهنام. بود شده برابر چند خيابون زيبايي و بود کرده غروب خورشيد. چرخوندم ميز

 با زمانهم. آورد بيرون کتونش شلوار جيب از رو موبايلش گوشي کالفه و فشرد همبه رو هاشلب. کردم نگاهش
 .رفت فرو هم در هاشاخم گوشي، نمايشگر يصفحه به نگاهش

 .چسبوند چپش گوش به رو گوشي و کرد برقرار رو تماس باالخره گذشت، که ثانيه چند
 .سالم -

 :گفت اکراه با و داد قورت رو دهانش که،آب شنيد چي دونمنمي
 .خوبم. راحت خيالت آره -

 در ازش کاريپنهون خاطر به بهنام و بود زنش حتماً. پوشوند رو صورتم غم از ايهاله و افتاد تپش به هم من قلب
 !ريخته همبه جا،اين حضورش خصوص

 :گفت ايثانيه چند مکث از بعد و شد کم ابروهاش بين يفاصله
 .جااون رفتن امروز. آره -

 تولدش براي پيش، سال ده شايد که ساعتي همون. گزيدم لب و شد دوخته مچش دور استيل ساعت به نگاهم
 پوزخندي. کردمي کجيدهن مچش دور ساعت به طالييش يحلقه. گرفت شدت دوباره درونيم غَلَيانِ. بودم خريده
 !سابقش يمعشوقه از يادگاري ديگري و همسرش به نسبت تأهلش يادآور يکي. نشست لبم روي

 .نيست خونه نه -
 :گفت سختي به و شد مشت ميز روي هاشانگشت

 .بزنيم حرف کافه، اومديم! منه با -
 گرفته ازش رو من سراغ که زدمي حرف کي با. کردم نگاه شگرفته صورت به بهت با و پريد باال مانند فنر سرم
 !همسرش؟ با بود؟

 :گفت تمسخروار لحني با و خنديد عصبي
 .گرفتممي اجازه تو از اول بايد نه -

 .شد متمايل جلو به کمي و برداشت کافه صندلي پشتي روي از رو شتکيه
 .پريده قفس از مرغ بجنبم، دير برم؛ پيش تو حرفاي با بخوام اگه! اميرعلي بفهم تو -

 چيه؟ منظورش! مرغ؟! کيه؟ ديگه اون اميرعلي؟. افتاد فاصله تعجب از هاملب بين
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 با و کرد بسته و باز رو هاشچشم. کشيد ايکالفه نفس و زد چنگ ايشنقره -مشکي موهاي درون دستش با
 :گفت ايخراشيده صداي

 .خوبم نه -
 .اومدمي درمانده نظربه بار،اين لحنش. پريد پايين و باال به گلوش سيبک

 .بزنم حرف باهاش خواممي فقط خدا به -
 مسلما کنه؟مي توجيه کي براي داره رو، من با ديدارش بهنام دونستمنمي و بودم شده گيج. بود زده خشکم سرجام

 !نيست «اميرعلي» زنش اسم
 .برگشت عادي حالت به صورتش اجزاي و شد ترآروم کمي

 .خوبه حالش -
 :گفت حرص با و کرد ايقروچه دندون

 کني؟مي پيچ سوال هم رو خودت زن شخصيت، زندگي تو کني؛مي چک رو من همه اين -
 حس. دراومد دوران به ذهنم اطالعات. شناسهمي هم رو من نوعي به قضا از و مَرده مخاطبش شدم، مطمئن ديگه

 .رسيدممي نتيجه به کمتر کردم،مي فکر چي هر ولي شنيدم؛ جايي رو اسم اين کردممي
 :گفت و زد پوزخندي

 .بزنم حرف باهاش و کنم قطع رو گوشي خواممي االنم. بود يار باهام شانس جورايي يه کن، فکر تو -
 :غريد هاشدندون بين از ايشده کنترل صداي با و پيوست همبه ابروهاش دوباره

 ...و آخر سيم به زنممي بدي؛ رو راپورتم هابچه مثل و بزني زنگ بابام به بخواي قسم، علي وَالي به -
 :گفت قاطعيت با ادامه در و فرستاد بيرون خشم با رو بازدمش

 !عزيز دکترجاللي خداحافظ. گذاشتم دست رو دست چي هر بسه. ندارم بابام يا تو ياجازه به نياز و سالمه سي من -
. دراومد صدا به دَنگ دَنگ مغزم هايناقوس شد؛ گفته خشم نهايت در که بهنام پاياني يجمله شنيدن با

 پيشش مشاوره براي پيش، سال سه که همون. بهنام شناسروان دکتر جاللي؛ اميرعلي! خودشه! دکترجاللي
 !نه يا بمونم بهنام با که بگيرم تصميم مشاوره؛ جلسات طي از بعد شد قرار و رفتممي

 صحبت مراجعينش از يکي با دکترجاللي، پيشنهاد به که بود موقع همون. شد هوار قلبم روي غم از عظيمي حجم
 فريبا بود؛ دکترجاللي مراجعين جزو که برگشتهبخت دختر اون اسم. مياد يادم درست سال، سه از بعد حتي. کردم

 سختش زندگي از فريبا. کشيد تباهي به رو زندگيش عمر يه جا،نابه اعتماد و بستندل يواسطه به که دختري. بود
 روز چند تا ترس از من، و بود شده متحمل که هاييشکنجه و دردها از گفت؛مي افراطي ساديسمي بيمار يه کنار در

 دکترجاللي؛ خود طورهمين و مقصودي دکتر بهنام، پزشکروان يگفته به. افتادم خوابرخت توي مريض بعدش،
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 کردم وحشت قدراون فريبا، هايحرف شنيدن با ولي نبوده؛ ساديست اصالً بهنام واقع در و نبود حاد بهنام بيماري
 هرگز بهنام که جوري بريم؛ شهر از که کردم التماس مامان به و نکردم مراجعه دکترجاللي مطب به ديگه حتي که،

 . کنه پيدا ازم رَدّي نتونه
 .لرزيدم خودم به و شدم خارج خاطرات مرور از بهنام، نگران صداي با
 خوبي؟ مهال؟ -
 .دادم تکون سختي به رو مشده سنگين سر. کردم خشک رو پيشونيم روي عرق خاکستريم، مانتوي آستين با

 بايد دکترجاللي چرا بود؟ خبرچه جااين! خدايا. شد برقرار سکوت بينمون لحظه چند. بود نگران همچنان بهنام نگاه
 بگيره؟ بهنام از رو من سراغ

 .گرفتم باال رو سرم بهنام، صداي شنيدن با
 اومد؟ خوشت گل سبد از -
 با و آوردم جوش دفعه يه بود، انداخته وحشت به رو وجودم تموم که سازشايعه گل سبد اون و صبح يادآوري با

 :گفتم ميز، روي دستم آروم کوبيدن
 به خواستممي دونيمي بردي؟ رو آبروم قدرچه کارت، اين با امروز دونيمي کردي؟ کاري همچين حقي چه به تو -

 بدم؟ استعفا آموزشگاه از کارت، اين خاطر
 صندلي پشتي به سينه به دست بود؛ شده راحت من بودن خوب از خيالش که هم بهنام و تاختممي نفس يه

 .کردمي نگاه خوردنم حرص به لذت با حين، همين در و داد تکيه مشکيش
 با و درخشيد خشنودي از بهنام هايچشم که، گفتم چي فهميدم زماني تازه. زدم صدا رو نامش اختياربي و حرص با

 :گفت مشهودي شادي
 بود؟ شده تنگ گفتنت بهنام براي دلم قدرچه دونيمي! بهنام جانِ -

 آه کشيدن از بعد و انداخت صورتم به باريحسرت نگاه بهنام. کرد حبس مسينه در رو نفس صداش، در نهفته درد
 :گفت کوتاهي،

 جلسات به و کردممي لج هابچه مثل. بودي تو شبم و روز بودم، شده بستري درماني يموسسه تو که اوايلش -
 به دائم پدرم و مادر. نميرم درماني روش هيچ بار زير نبينم، رو تو تا گفتممي. دادمنمي تن دکترمقصودي هيپنوتيزم

 تحت بود قرار که حاال و بودي تو شدن درمان براي من يانگيزه. گرفتممي رو تو سراغ من و اومدنمي مالقاتم
 بهم دروغ به دکترمقصودي، با مشورت بدون و سرخود ديد، رو اوضاع که مادرم. نبودي کنارم تو بگيرم، قرار مداوا
 .کنم فکر بهت نبايد ديگه و کردي ازدواج تو که گفت
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 روزهاي اون آوردن ياد به. دوختم گلدون درون مصنوعي ياس هايگل به رو بارمغم نگاه و فشردم همبه رو هاملب
 حتي. ببينم رو بهنام بتونم لحظه، يه فقط تا زدممي بال بال پرکنده، مرغ مثل که روزهايي. نبود جالب اصالً دردآور،

 و مشاوره جلسات که هم بعد. نداد مالقات ياجازه و شد مانعم بهنام، دکتر ولي رفتم؛ درماني يموسسه خود تا
 .تهران به مهاجرت و فريبا

 ياجازه حتي ديگه و بود عصباني مادرم يخودسرانه کار اين از دکترمقصودي. بود شده بدتر قبل از وضعم -
 .دادنمي رو والدينم به مالقات
 ديگه. بمونم جااون خواستمنمي و بود رفته باال استرسم. بود گذاشته منفي تاثير عصبيم سيستم روي داروها
 و نشوند کرسي به رو حرفش باالخره دکترمقصودي. بود جهنم مثل برام جااون و نداشتم درمان براي ايانگيزه

 .بدم تن هيپنوتيزم به کرد مجبورم
 .شد چنگ موهاش درون دستش هايانگشت با و گذاشت ميز روي رو هاشآرنج

 شنيدم موسسه در رو، بهنام فريادهاي صداي که روزي وقتهيچ. کرد مرطوب رو هامچشم ارادهبي اشک نم
 .کشيده رياضت و زجر خيلي درمانش، مدت در که دونستممي. کنمنمي فراموش

 نااميد. بردمي پيش مرگ سرحد تا رو من کردم،مي مصرف که داروهايي عوارض! سخت خيلي! مهال بود سخت -
 .کردممي مرگ آرزوي گاهي حتي و نبود من انتظار در ايآينده هيچ. نداشتم شدن درمان براي ايانگيزه و بودم

 .کرد عرق زانوهام روي لرزونم، هايدست کف و رفت باال قلبم ضربان
 شکنجه حال در زيبا و ويالم تو هنوز که ديدممي کابوس هم گاهي! کشتم رو زيبا که زدممي توهم گاهي -

 ...هم گاهي. کردنمه
 .شد کورتر موهاش بين هاشانگشت گره و گزيد لب

 اليالبه چپش، دست انگشتر طاليي برق به نگاهم. شد سپري حالت اين در که گذشت دقيقه چند دونمنمي
 و وسم*بب رو سرش و کنم آزاد هاشانگشت بين از رو موهاش خواستمي دلم. کشيد تير قلبم و افتاد موهاش

 .شديمنمي «ما» هرگز، ديگه «او و من» که باطل، خيال زهي ولي بدم؛ دلداريش
 هايرگ. گرفت باال رو سرش. رهانيد هاشانگشت زنجير از رو موهاش باالخره و کشيد پرصدايي نفس بهنام

 .بود شده ترپررنگ گويا هاشچشم خونين
 .کنهمي اذيت رو تو داره زيبا که ديدممي خياالتم، و وهم تو ها،وقت بعضي -

 .رسيد ممکن حالت تريندرشت به هامچشم و شد قطع نفسم
 سختي خيلي روزهاي! خوردممي کتک ازش حتي و زدممي رو خياالتم زيباي. شدممي کنترل غيرقابل موقع اون -

 .برام بود
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 :داد ادامه و زد پريشونم يچهره به تلخي لبخند
 دائي همون يا مقصودي دکتر. داشت آمد و رفت موسسه به جاللي اميرعلي که، بود اين آوردم که شانسي تنها -

 حتي. کردمي سکوت و گفتنمي چيزي تو، ديدن براي هامالتماس برابر در و بود گيريسخت آدم اميرعلي،
 !نه يا کردي ازدواج واقعاً تو و گفته راست مادرم آيا که گفتنمي

 ترس همين و لرزيدمي نامحسوس عصبي فشار از هاششونه. شد مچاله هاشانگشت بين بنفش روميزي يگوشه
 .انداختمي دلم به

 برخالف. چسبيدم ويلچر چرمي پشتي به و کشيدم عقب رو خودم ترس با. اومد طرفم به بهنام دست دفعهيک
 .کشيد سر نفس يه و برداشت رو روم پيش يشده سرد يقهوه رنگ طاليي ماگ من، به توجهبي بهنام انتظارم،

 نفس و گذاشت ميز روي خودش يقهوه ماگ کنار در رو خالي ماگ بهنام. کردممي نگاهش زدهوق هايچشم با
 گذشته؛ يادآوري با که، بود مشخص کامالً. بود شده قبل برابر دو هاشچشم سرخي زد؛ که پلک. کشيد عميقينيمه
 .کنهمي تحمل رو زيادي فشار
 :گفت دارخش صدايي با و گرفت باال رو سرش هاش،شقيقه ماساژ ثانيه چند از بعد
 ديدنم به روز هر گذشت، بودنم بستري از که مدت يه. داشت تريماليم شخصيت دائيش، برخالف اميرعلي -

 کردم؛مي دورش خودم از فحاشي با و کردممي بيداد و داد. نداشتم رو شحوصله اوايل. زدمي حرف باهام و اومدمي
 روز هر که، شد تثبيت ذهنم تو حضورش قدراين رفته رفته. نداشت اثري اميرعلي در ها،واکنش اين انگار ولي

 .بزنيم حرف هم با ساعت يه و بياد تا نشستممي منتظرش
 ميز روي خالي ماگ دو به و دزديد من يخيره هايچشم از رو نگاهش. نشست هاشلب روي دردمندي لبخند
 .دوخت

 کهاين از. نيومدي تو و ديدنم بياي بار يه تا بودم منتظر قدرچه کهاين از. گفتممي تو به معالقه شدت از من -
 .ديگه شهر يه به رفتي و کردي ازدواج گفته مادرم
 .دوخت چشم مکرده بُغ يچهره به غمگيني نگاه با و آورد باال رو سرش

 
 براي. نکردي ازدواج که گفت بهم تابيم،بي ديدن ماه سه از بعد اميرعلي عاقبت تا گفتم؛ و گفتم قدراين باالخره -

 .ببيني رو من نتونستي مالقات، براي اصرارهات وجود با و اومدي ديدنم
 .روئيد هاشلب روي محوي لبخند نرمک نرم
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 و کردممي پيچسوال رو اميرعلي. بود دنيا يه برام نکردي؛ فراموشم کهاين! مهال شدم خوشحال قدرچه دونينمي -
 ندارم حق نشه؛ تموم درمانم روند که موقعي تا گفت، بهم اميرعلي ولي ببينمت؛ بتونم تا بده ترتيبي خواستممي

 .ببينمت
 چيه؟ لعنتي حلقه ونا پس بوده؟ يادم به هم بهنام کنم باور يعني! خدايا. شد تر هامچشم دوباره و زدم پلک

 به ديگه بدم؛ بروز کسي پيش رو زده بهم که حرفي اگه گفتمي اميرعلي. گذشتمي تو ديدن اميد به روزهام -
 رو طاقتم بودم؛ کشيده که زجرهايي يادآوري و هيپنوتيزم فشار. بود دردناک و سخت خيلي درمانم روند. نمياد ديدنم
 در کنه، يادآوري بهم تا کردمي سعي بار هر اميرعلي. رو تو ديدن يانگيزه داشتم، انگيزه بار اين ولي کرد؛مي طاق
 با و ميرم بشم، مرخص جااين از وقتي گفتم بهش. بشه خراب تآينده تا شدم باعث کارهام با. کردم بد تو حق

 ...ولي کنم؛مي جبران رو گذشته يهمه کردنش، خوشبخت
 زبون به رو درمانش روند سختي به که بود بهنامي مات نگاهم و کردمي قراريبي مسينه يقفسه درون قلبم
 .آوردمي

 :گفت و کشيد دست مرتبش موهاي در بهنام
 صالح شايد. بشم خوشبختيت مانع نبايد من و کني ازدواج توئه، حق اين گفت بهم. زد حرف باهام خيلي اميرعلي -

 اميرعلي. کردممي خودزني. ريختممي همبه حسابي زد،مي رو حرفا اين که اولي روزهاي. نبينمت هرگز ديگه باشه،
. کردمي تکرار روز هر و روز هر رو هاشحرف و اومدمي پيش پامپابه. بود صبور زيادي انگار اميرعلي اما زدم؛مي رو

 هايحرف با که، رسيدم ايمرحله به ديگه اما بيشتر؛ حتي يا ماه، شش ماه، پنج کشيد؛ طول قدرچه دونمنمي
 .کنم حفظ اميرعلي هايحرف با رو آرامشم داشتم سعي و بودم شده آروم. رسيدمنمي جنون مرز به اميرعلي

 بهنام که زجرهايي باور. بود سخت برام باورش. بود شده منقطع نفسم و لرزيدمي هاملب. کردمي مخفه داشت بغض
 گريه هاشب بهنام، دوري از که زمان همون. کرده تحمل که حقيقتيه از ناچيزي درصد دونستممي من و گفتمي
 پس رو ايبيماري تاوان و کشيدمي درد موسسه، يگوشه هم بهنام فرستادم؛مي لعنت نحسم بخت به و کردممي
 .بود شده نهادينه وجودش در زيبا، ظلم و خودخواهي خاطربه که داد،مي

 پنجره از بيرون يمنظره به رو نگاهش و کرد کج رو سرش بهنام. گرفتم باال رو سرم بهنام، سوزناک آه صداي با
 :گفت و کرد تر زبون با رو هاشلب. دوخت

 سال يه از بعد باالخره. بينمتنمي ديگه گفتمي بهم حسي يه. کنه مآماده خوادمي اميرعلي که فهميدم کم کم -
 .شدم مرخص موسسه از بودن، بستري نيم و

 به خيره هايچشم با. داد تکيه صندليش پشتي به و کرد قفل شسينه روي رو هاشدست. زد صداداري پوزخند
 :گفت پنجره
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 با بزرگ، جشن يه. خارج رفته نيم و سال يه اين بهنام بودن گفته همه به. بود گرفته جشن برام مادرم -
 منتظرش که نفري اون اِالّ گفتن؛ تبريک کشور به رو غرورآفرينم بازگشت و رفتن و اومدن همه. زياد هايمهمون

 .بودم
 .شد کوتاه دوباره ابروهاش بين يفاصله و شد ترغليظ لبش روي پوزخند

 در طورچه نيم و سال يه از بعد تا کرد،مي راهنماييم هاشحرف با اميرعلي. رفتممي مرتب رو مشاوره جلسات -
 کلي از بعد هم اميرعلي پرسيدم ازش تو درمورد باالخره اما باشم؛ تفاوتبي خواستممي کهاين با. بشم ظاهر جامعه
 با و زدي حرف هاشکننده مراجعه از يکي با تو اون، اشتباه راهنماييِ خاطر به گفت بهم نصيحت، و چينيمقدمه
 .زده غيبت اميرعلي، مطب بري دوباره کهاين از قبل و ترسيدي حسابي شنيدي، که هاييحرف
 :گفت بود گرفته ضرب ميز روي چپش، دست هايانگشت با که حالي در و کشيد عميقي نفس

 گفتم؛مي بيراه و بد زمان و زمين به و کشيدممي هوار. ريختم همبه رو اميرعلي مطب. بودم شده ديوونه دوباره -
 .ستشرمنده اشتباهش بابت گفتمي مدام و نشد مانعم اميرعلي اما

 رو بدنم و نبود خوب حالم. شد گرد حيرت از هاشچشم و انداخت مخسته صورت به نگاهينيم و چرخوند رو سرش
 رو بدم حال خاليم، معده و دادمي نشون رو اثرش داشت بود، شده تزريق بهم که بخشيآرام. بود گرفته فرا ضعف

 شکستگيم دل آتش روي به آبي بهنام، هايحرف انگار. بشنوم هم باز خواستمي دلم طرفي از. کردمي برابر چندين
 :گفت و کرد نگاهم نگراني با بهنام. بود
 مهال؟ خوبي -

 :گفت و داد تکون سر افسوس با بهنام. کنم ظاهر حفظ نتونستم دلم، خواسته رغمعلي
 .نيست خوب حالت که حيف ولي مونده؛ گفتن براي حرف خيلي -
 :شدم مانعش و گرفتم هوا در رو دستم بايسته، ويلچر پشت کهاين از قبل. اومد طرفم به و شد بلند جاش از
 .بشنوم خواممي! نه -

 و بده گوش هامحرف به عمراً گفتمي که موقع اون به نه گفتمي خودش با حتماً. زد رضايت سر از لبخندي بهنام
 !االن به نه

 :گفت لبش روي لبخند حفظ با بود؛ ايستاده که همچنان بهنام
 .زنيممي حرف هم با ديگه روز يه. ميري حال از داري ولي -
 :دادم ادامه مکث کمي از بعد و گفتم «نه» دوباره تحکم با
 .دارم ضعف يکم فقط! خوبم -

 :گفت خنده به آميخته لحني با و زد ضربه پيشونيم به نمايشي دست کف با بهنام
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 .انگار نه انگار که هم خودت نخوردي؛ چيزي تو نيست حواسم من خوب؟ دختر نميگي چيزي چرا -
 حال نگران گفتمي خوبه. پريد باال حيرت از ابروم. گرفت جا صندليش روي و کرد گردعقب واضحي، خرسندي با

 صدا رو گارسون و داد تکون هوا در رو دستش خارجي، هايزادهاشراف مثل! شکنهمي گردو دمش با داره حاال و منه
 .کرد

 :گفت لبخندزنان دست، در کارتابلي با و ايستاد ميز کنار کافه، فرم شيک لباس با مردي که نکشيد طولي
 !قربان بفرماييد -
 به کردن نگاه بدون و بهنام حضور به نسبت تعارفبي افتادم،مي پس گلو خشکي و ضعف از داشتم که جايياون از

 روز، يه در قهوه ماگ سه! داد سفارش قهوه دوباره هم بهنام و دادم سفارش شکالتي کيک ميز، روي طاليي منوي
 !خورهمي رو تلخ مايع اين لذت، با طورچه دونستمنمي. بود باورنکردني برام واقعاً
 افتاده جونم به خوره مثل که موضوعي و دادم فاصله هم از رو خشکم هايلب ترديد با گارسون، شدن دور از بعد
 :پرسيدم لفافه در رو، بود
 جايي؟اين دونهمي همسرت -
 با لحظه چند و پريد باال فنر مثل بهنام سر. بود دادن جون مساوي برام اي،کلمه سه يجمله اين آوردن زبون به

 به شروع کافه، هايمشتري به توجهبي ثانيه، چند از بعد و روئيد هاشلب روي لبخند نرمک نرم. کرد نگاهم ابهام
 .کرد خنديدن بلند

 پشت شده جمع هاياشک. انداختم پايين رو سرم. فرستاد نفرين لعنتيم احساسات به و شد بيشتر قلبم روي سنگيني
 .ترحجيم لحظه هر گلوم، در بغض و شدمي بيشتر لحظه هر هام،چشم سد

 :پيچيد هامگوش در بهنام ماليم صداي
 .مهال کن نگاه من به -

. دادممي دلداري خودم به. کنه فاش رو دلم راز و بشه جاري هامگونه روي هاماشک تا بود ممکن آن هر. گزيدم لب
 «رفته؟ کجا غرورت پس. بدي نشون ضعف نبايد. بشکني نبايد. مهال باش محکم»

 .کنه جلوگيري شکستش از تا داشت سعي مدام منطقي، مهالي و بود کشيدن زجر حال در وجودم احساسي مهالي
 رو مخميده گردن سختي به. کنه سقوط غم بار زير هامشونه مبادا تا دادم قرار ميز روي رو، مشده مشت هايدست

 .کشيدمي جيغ درد از احساسي مهالي و کردمي تابيبي مسينه درون قلبم. گرفتم باال
 هاشچشم در مهربوني جز چيزي کردم،مي حساب که جور هر. شدم شوکه شد؛ خيره براقش نگاه در که هامچشم
 .ديدمنمي

 :گفت و زد زارم يچهره به ايخسته لبخند بهنام
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 من؟ دلِ عزيزِ بود کجا همسر -
 روي اشک درشت يقطره دو زدن، پلک با زمانهم و نياوردم طاقت. شد جدا بدنم از روح کالمش، شنيدن با

 مهم برام ديگه هم ازدواجش يحلقه حتي. شدم رواون به رواين از انگار کوتاه، يجمله همين با. شد جاري هامگونه
 .کردممي رصد رو صورتش تشنه، هاييچشم با حاال بودم؛ فراري ازش قبل ساعاتي تا که مني. نبود

 عقب به رو هامدست کردم سعي و لرزيدم. گرفت رو ميز روي مزدهيخ هايدست و آورد جلو رو هاشدست بهنام
 .نکرد رهام و نيومد کوتاه بهنام ولي بکشم؛

 کردممي سعي و بود گرم سرم. دادممي انجام رو پدرم دفترداري امور از قسمتي موسسه، از ترخيص از بعد -
 .کنم خوشبختي آرزوي برات اميرعلي، هايگفته طبق و کنم فراموشت

 نقاب گويا بود؟ شده چِم دونمنمي. لرزيدمي هم روي هاملب و شدمي جاري هامگونه روي اختياربي هاماشک
 .بگيرم رو قلبم در نهفته هايغم بروز جلوي تونستمنمي حاال و بود رفته کنار صورتم روي از تفاوتيبي
 کار ربات مثل شب، تا و بردممي پناه کوچيکم دفتر به هاروز. گذشتمي شدنم مشغول از سالي يه حدوداً -

 .کردممي
 کنار صورتم از ناشيانه رو هاماشک. شد آزاد بهنام و من هايدست بين گره و ايستاد ميز کنار گارسون لحظه همون

 .گرفت قرار روم پيش شکالتي کيک دربردارنده مربعي بشقاب. زدم
 ماگ بهنام. دوختم بهنام هايچشم به رو منتظرم نگاه شد، دور ميز از که سفارشات رنگطاليي و فلزي چرخ

 :زد لب و کرد اشاره شکالتي کيک به چشمش با و برداشت ميز روي از رو پر طاليي
 .بخور -

 از کوچکي يتکه و برداشتم صورتي دستمال روي از رو اينقره و دارطرح چنگال ميلبي شديدم، ضعف رغمعلي
 بهنام، ولي بده؛ ادامه رو حرفش تا بود، بهنام به حواسم چشم يگوشه از. بردم دهانم سمت به و کردم جدا رو کيک
 دوست طرفي، از و رفتممي وا تواًم، خستگي و هيجان شدت از داشتم. نوشيدمي رو شقهوه من، منتظر نگاه از فارغ

 .بدم لو رو درونيم حال نداشتم
 رو حيات آب حکم بود؛ گذشته حسرت و دلتنگي با شلحظه هر که مني براي سال، سه از بعد هاحرف اين شنيدن
 خوشحال بهنام، کشيدن سختي شنيدن از کمي فقط کمي، و شده خبيث گويا بار اين ولي نبودم؛ القلبقسي. داشت
 بهنام کهاين. شد کشيده احمقانه روياهاي سمت به ذهنم! کرده پيدا رو من طورچه بگه خواستمي دلم. بودم شده
 من مثل هاشب کهاين يا! کرده پيدام دفعهيک شکست، و نااميدي کلي از بعد کشيدن، رياضت و گشتن کلي از بعد

 ...يا! داده پاسخ دعاهاش به خدا، باالخره و بده قرار راهش سر رو من دوباره تا خواسته خدا از و کرده گريه
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 اعصاب سکوت. کردم خودم نثار «خيالخوش توهميِ» لفظ درون، از و دادم تکون راست و چپ به کالفه رو سرم
 که ماليمي موسيقي جز بهنام، سکوت با و بود وحده متکلم بهنام االن تا چون شايد. بود فرماحکم بينمون خردکني

 رو ذهنم شکالتي، کيک خوردن با کردم سعي و بودم شده عصبي کمي. رسيدنمي گوش به نوايي شد،مي پخش
 .کنم آروم

 .افتادم سرفه به و ماسيد دهانم در کيک شکالت گفت؛ مقدمهبي بهنام که حرفي شنيدن با ناگهان
 خيابون طرفاون. افتاد گرانقدر به چشمم ماشين، تو بذارمت تا کردممي غلت*ب داشتم وقتي رو،پياده تو امروز -

 ...وايساده
 ميون به محکم نيمه دستش، کف با که حالي در. اومد طرفم به و شد بلند جا از من، آورخفقان هايسرفه ديدن با

 :گفت حرص با زد،مي ضربه کتفم دو
 مهمه؟ برات قدراين پسره اون يعني -

 بپوشونم؟ طورچه رو آبروييبي اين حاال. شدم بيچاره! خدايا. زدمي نور سرعت به قلبم و کردممي سرفه همچنان
 !کردم؟مي غلطي چه همکارم ل*بغ تو بگم

. برداشت ميز سر اون از رو طالييش ماگ و شد خم ميز روي زد،مي ضربه کمرم به همچنان کهحالي در بهنام
 غيرمنتظره، حرکتي در و کرد نزديک صورتم به رو ماگ. کشيد عقب به رو متنه و کرد محکم مشونه دور رو دستش

 دهانم داخل به رو، درونش تلخ و خوردهنيم محتويات ماگ، کردن کج با و داد قرار بازم هايلب بين رو ماگ سر
 .فرستاد
 سره يه رو گلوم قهوه، تلخي و شد قطع نفسم. دراومد گلف توپ ياندازه به چشمم و شد جمع تلخيش از صورتم
 .سوزوند
 :گفت آرومي به. گذاشت ميز روي و داد فاصله هاملب از رو خالي ماگ بهنام. گرفت آروم کم کم هامسرفه صداي

 مهال؟ بهتري -
 .دادم تکون سر خفيف و اومدم خودم به ثانيه، چند از بعد

 هايچرخ و گرفت قرار ويلچر پشت بالفاصله. گذاشت سفيد گلدون کنار ميز روي هزارتوماني پنجاه تراول يه بهنام
 دو طرفش دو که کافه، خروجي در به لحظه هر. دراومد حرکت به کافه طاليي-سفيد هايسنگ روي ويلچر،
 :پرسيدم بهنام به خطاب نگراني با. شديممي ترنزديک داشت، وجود طاليي سراميکي و بلند گلدون

 ديدمون؟ گرانقدر يعني -
 .شنيدم سرم پشت از رو زدنش پوزخند صداي
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 نسخه هِي تو وقتاون. بعداً حال به واي شده؛ جورياين بندي،خالي يه با که االن! بگير تحويل! خان اميرعلي بيا -
 .بدم آشنايي و کنم حساسش نبايد که بِپيچ،
 بود ثمربي تالشم. کنم نگاه عقب به کردم سعي چشم، يگوشه از و چرخوندم کمي رو سرم شد، بيشتر زدگيمبهت

 .زدمي فرياد رو بهنام تشويش ويلچر، حرکت سرعت و
 :پرسيدم حيرت به آميخته نگراني با و کردم محکم ويلچر چرمي هايدسته دور رو هامدست دلشوره با
 بدي؟ آشنايي نبايد بود گفته دکترجاللي -
 به توجهبي. کرد خيابون آسفالت روانه روي ويلچر بيشتري، فشار با بهنام. شد باز کافه ايشيشه و اتوماتيک در

 خيابون، حاشيه مسير. گرفت پيش رو خيابون يحاشيه مسير بود؛ شده پارک کافه متري چند در دقيقاً که ماشينش
 دستش از ويلچر کنترل ترسيدممي. روندمي جلو طرف به رو ويلچر سرعت، بيشترين با هم بهنام و بود سرازيري

 :گفت مشهودي خشم با بهنام. کنم تصادف و برم خيابون ته تا و بشه خارج
 تا ندم بروز رفتاري هيچ نشدن؛ مطمئن بنده سالمت از حضرت اوليا که موقعي تا کردن، امر دکتر جناب خود! بله -

 !نَشَن حساس
 :گفتم ترس با و شد ترمحکم ويلچر هايدسته دور به هامانگشت گره منظوردارش، لحن به توجهبي
 !دار نگهش خدا رو تو! بهنام -

 سرعت. نداشتم رو کاري هيچ ياراي ترس از من و شدمي بيشتر لحظه هر سرعتش. نکرد حرفم به اعتنايي بهنام
 .بشم مانعشون هامدست فشار با تونستمنمي که، بود زياد قدراون فلزي هايچرخ چرخش

 :گفتم بلندنيمه و لرزون صداي با
 !بهنام -

 آسفالت، روي هاچرخ اصطکاک خاطربه و کشيد عقب به رو ويلچر دفعهيک بود؛ اومده خودش به انگار که بهنام
 رو، هاچرخ مسير بهنام و شد متوقف سراشيبي در کامالً ويلچر کم کم. کشيدم ايخفه جيغ. شدم پرت جلو به کمي

 يکوچه. ايستاد زباله مشکي و بزرگ سطل دومتري در کوچه، اول. کرد کج فرعي هموار هايکوچه از يکي به
 آب که گذشت،مي شکلي مثلثي شيار کوچه وسط از. نداشت وجود درش ماشين آمد و رفت امکان و بود باريکي

. بود باال هنوز قلبم ضربان. ايستاد رومروبه و زد دور رو ويلچر بهنام. داشت خودش در رو حمام غيرشفاف و آلوده
 بايد پام، مچ جاي به وقتاون! افتادمي برام اتفاقي چه نبود معلوم کرد،مي ول رو ويلچر بهنام سراشيبي اون تو اگه
 .کردنمي بانداژ و گرفتنمي گچ رو بدنم کل

 :گفت و اومد جلو عميق؛ نفس بار چند کشيدن از بعد و کشيد موهاش داخل دست کالفه بهنام
 خوبه؟ حالت -
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 لحني با و نشست شرمساري رنگ به بهنام نگاه. لرزيدمي ويلچر هايدسته روي هامدست و بود پريده رخم از رنگ
 :گفت نادم

 ...رو رفتارم کنترل دفعه يه. مهال ببخش -
 .داد جواب رو گوشي اکراه با و کشيد ايکالفه نفس. موند نصفه گوشيش خوردن زنگ با حرفش

 بله؟ -
 :گفت و کوبيد سرم پشت ساختمان آجرنماي ديوار روي رو ششده مشت دست و شد سرخ صورتش

 بره؟ آژانش با عَليلم من مگه خونه؟ بره بگيرم آژانس براش که چي يعني -
 :گفت لرزيدمي محسوس فکش که حالي در و کرد ايقروچه دندون که، شنيد چي دونمنمي

 .ديگه مرد يه به کنم تقديمش دستي دو آخرش که نکشيدم زجر سال سه! اميرعلي نکن تعيين وقت من براي -
 :گفت ترافزون خشم با و ساييد هم روي رو هاشدندون گذشت؛ که ثانيه چند

 باشم؟ داشته انتظاري چه مهال از ميگي، جوراين که تو اَم؟ جاني من مگه! المصب دِ -
 .کردمي عصبيش بيشتر لحظه هر هم، دکترجاللي و نبود خوب حالش. کردم نگاه هاشچشم سرخي به ترس با

 :غريد ششده کليد هايدندون بين از و بست رو هاشچشم
 !اميرعلي بهت لعنت -

 :گفت مشهودي عصبانيت با زد،مي نفسنفس خشم از که حالي در و داد قورت رو دهانش آب
 .کنممي گم رو گورم خودمم و گيرممي آژانس براش! باشه گفتم! باشه -

 نفس بلند صداي. گذاشت ساختمون سبزرنگ آجر روي رو پيشونيش دقيقه، چند براي و کرد قطع رو گوشي
 حال به دلم. نبود سخت بود؛ شنيده گوشي پشت از که هاييحرف زدن حدس. آورد درد به رو قلبم کشيدنش،

 روي از رو سرش. زدم صداش دارخش صداي با اختياربي. شد مجنون دوباره لعنتيم، قلب و سوخت مظلوميتش
 رو هامدست. اومد طرفم به و زد تلخي لبخند. بود آتشين هايرگه از مملو هاش،چشم کره. زد پلک و برداشت ديوار
 :گفت و گرفت ويلچر هايدسته روي

 نه؟ مگه منه؛ از بهتر خيلي گرانقدر -
 تو هاشحرف و رفته در دکترجاللي دست از نکنه شده؟ ديوونه دوباره نکنه خدايا. کردممي نگاهش باز دهاني با

 باشه؟ دروغ کافه
 :داد ادامه اندوه با و انداخت صورتم به عميقي نگاه

 .خوادمي رو خاطرت خيلي گرانقدر گفتمي. زدمي حرف عاليي با داشت دوستت -
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 هم اون! بود؟ زده حرف عاليي مهشيد احمق، يدختره اون با سميرا. شد گشاد حد آخرين تا هامچشم و رفت نفسم
 شنيده؟ رو هاشونحرف طورچه بهنام گرانقدر؟ و من به راجع
 هايتيله. بود فشار تحت بهنام، هايدست و ويلچر هايدسته بين هامدست. کردم سميرا لقيدَهَن نثار لعنتي
 :گفت و ساييد هم روي رو هاشدندون. لرزيدمي حدقه در آتشينش، هايرگه به آغشته و ايقهوه

 مهال؟ کنممي آرزويي چه هاموقع بعضي دونيمي -
 هامچشم از اشک قطره دو. نبود خوبي ينشونه بهنام، هايشونه لرزش و قراربي هايچشم. داشتم عجيبي حس

 هايسال بهنام. رسيدمي نظر به برانگيز ترحم خيلي بهنام. شد جاري هم موازات به هامگونه روي و کرد سقوط
 کجا؟ جا همه از خوردهشکست مرد اين و کجا دانشجويي دوران
 روي و اومد جلو بهنام سرد دست. کردمي گز گز و سوختمي دستم پشت پوست. شد بلند بهنام راست دست

 .نشست مگونه رطوبت
 .بودي من مال ابد تا وقتاون! کردنمي پيدام زيبا کاش کنممي آرزو گاهي -

 تنم به رعشه بهنام؛ وارجنون و عجيب کردار و ويال فکر. شد منجمد هامرگ در خون و ايستاد حرکت از قلبم
 .انداخت

. رفت عقب قدم دو و کشيد صورتم روي رو دستش. کشيد عقب به زدههول رو دستش. خوند صورتم از رو ترس
 :گفت احتياط با و گرفت باال تسليم ينشونه به رو هاشدست

 .شدم عوض من خدا به. مهال نترس -
 گوشيش با. دزديد مزدهوق هايچشم از رو نگاهش و کشيد ايکالفه نفس. بود آنُرمالش رفتار شوک توي هنوز

 :رسيد گوش به ش،خسته صداي و گرفت تماس
 ...خواستممي ماشين يه! سالم -

 دست از رو حالجي قدرت مغزم. شدم شوکه کافي حد به امروز. بود افتاده دوران به ذهنم. شنيدمنمي چيزي ديگه
 خاطر به. بود دکترجاللي زيرنظر هم هنوز بهنام. بود شدن کامل حال در ذهنم مجهوالت هايپازل. بود داده

 هم، دکترجاللي چون شايد. بود قبلي آشنايي از دور به و عادي کامالً کار محيط در رفتارش دکترجاللي، هايتوصيه
 .بندازه دلم به وحشت دوباره تونهمي بهنام، غيرسرد رفتار کردمي فکر
 !ميشه ختم کجا به آخرش دونستمنمي که سواالتي. داشت وجود همچنان ديگه سواالت ولي

 بين. بود متر سه از کمتر بينمون يفاصله. داد تکيه روروبه ساختمان سنگي ديوار به و رفت مخالف طرف به بهنام
 . کردمي نگاهم حسرت با بهنام. بود نامرئي ارتباط يه هامونچشم
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 بهنام. بوديم خيره همبه فاصله با فقط و نزديم حرفي بهنام نه و من نه کوچه، سر آژانس ماشين رسيدن يلحظه تا
 عقب صندلي روي تا کرد کمکم. روند سفيد تاکسي طرف به رو ويلچر و اومد طرفم به وارفته، و شل هاييقدم با

 :پرسيدم نگراني با و انداختم چنگ سفيدش پيراهن آستين به ببنده، رو در خواستمي وقتي. بشينم ماشين
 خونه؟ ميري -

 :گفت سر دادن تکون با و زد اينيمهنصفه لبخند
 .باش خودت مواظب. بودم کرده شاجاره تو براي ساعت چند. بدم پس بيمارستان به ويلچرو ميرم. نه -

 هايمست مثل نااستوار، هايقدم با آژانس، پول کردن حساب از بعد و بست رو در. بگم چيزي نذاشت حتي
 .شد خارج کوچه از قديمي، هايفيلم الخمردائم

 .کوبيدمي مسينه استخواني يقفسه به وارمجنون رو خودش قلبم. شد مشت مسينه روي دستم
*** 
 حسام

 و چروک پيراهن هايدکمه خستگي با. بود برگرفته در رو خونه فضاي سبزيقورمه بوي. کردم باز رو خونه در
 .کردم باز رو ايمسرمه کثيف
 مشکيش دامن يگوشه با رو دارشنم هايدست. بود زده حلقه رنگشميشي هايچشم در ترس. ايستاد رومروبه

 .کرد سالم دارخش صدايي با و کرد خشک
 هاشدلقک شبيه صورتش، يناشيانه آرايش. نشست لبم روي پوزخندي و انداختم سرتاپاش به نگاهي حوصلهبي

. بود شده پخش هاشپلک پشت نامرتب رنگ، آبي يسايه و بودن شده سرخ کامل سفيدش هايگونه. بود کرده
 مشکيم، کثيف هايجوراب رد و دادمي عرق بوي شدت به بدنم. گذشتم کنارش از منتظرش، نگاه به توجهبي

 .کردمي کثيف رو، خونه کوچيک سالن در شده پهن خاکستري يکهنه موکت
 شزدهزنگ و حلبي در. رفتم سالن انتهاي حمام طرف به راست يه و کشيدم بيرون تنم از رو ايمسرمه پيراهن

 صداي حمام، کف بدرنگ و آبي هايسنگ با برخوردش و کردمي چکه آب قديميش، و دارلک شير از. بود بازنيمه
 .داشت خردکني اعصاب
 و شد باز نقلي خواب اتاق سفيد در. انداختم تنم يشده چرک و سفيد زيرپوش يسرشونه روي رو ايسرمه پيراهن
. بردم کمربندم طرف به رو هامدست. نکردم نگاهش. شد حلقه چپم پاي دور کوچيکي هايدست بعد، ايلحظه
 :پيچيد هامگوش در شکودکانه صداي

 !بابا -
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 رو ايمپارچه و مشکي شلوار زيپ و دکمه کردم، پرت ايگوشه به رو شده باز مشکي کمربند. نکردم توجهي هم باز
 خودم از رو هاشدست شدت با. بيارم در رو شلوارم تا دادنمي اجازه پاهام، دور ششده حلقه هايدست. کردم باز

 با رو سرم. پيچيد خونه کوچيک محيط در جيغش، صداي و شد چي نفهميدم لحظه يه فقط لحظه، يه. کردم جدا
 چشمه مثل خون و بود خورده ستون تيزي به سرش. کشيد پر تنم از روح ديوار، کنج ديدنش با و چرخوندم وحشت

 :کشيدم فرياد وحشت با و دويدم سمتش به. جوشيدمي بيرون به بورش، و روشن موهاي ميون از
 !رضا امام يا -

 :زدم صداش فرياد با و دادم تکون رو هاششونه و گرفتم ش*غو*آ در رو کوچيکش و نحيف تن
 پارسا؟ پارسا؟ -

 کشيدن جيغ صداي. شد آغشته سرخ رنگ به تنم، زيرپوش که نکشيد طولي و داشت قرار مسينه روي سرش
 .رسيد گوش به سرم پشت از بلندي،

 !پارسا -
 .زدمي حرف ناواضح زاري، و گريه با. کوبيد سرش توي دست دو با و زد زانو زمين روي کنارم

 مامان؟ شنويمي رو صدام پارسا؟ پارسا؟ شد؟ چي -
 يدستگيره. دويدم خونه ورودي در طرف به وضعيت، همون با و گرفتم ش*غو*آ در محکم رو پارسا وزنکم تن

 :زدم فرياد و دادم حرکت باال و پايين به رو دستگيره بار چند عصبانيت با. فشردم رو در حلبي و زدهزنگ
 نميشه؟ باز چرا لعنتي اين -
 و باال رو دستگيره ثمربي و تپيدمي وارديوونه قلبم. شدمي سردتر لحظه هر شم*غو*آ در پارسا جسم و بود قفل در

 : زدم نعره و کوبيدم ايقهوه در به رو مشتم. بردممي پابين
 !لعنتي شو باز -

 .رسيد گوشم به ايغيرمنتظره صداي و نشست مشونه روي دستي
 !حسام من به بدش -

 و بود دکتر ناصر. نداشت وجود تعلل براي فرصتي کرد؟مي کارچه جااين ناصر. شدم خشک ايلحظه براي
. سپردم ناصر دستان به رو، ساله پنج پارساي ظريف يجثه و برگشتم فوري. کنه رسيدگي پارسا به تونستمي

 پس ازش رو پارسا تا بردم جلو رو دستم. کرد تزريق قلبم به رو هراس ناصر، رنگ عسلي هايچشم درخشش
 از برق و رعد صداي. کردم نگاه هوا در مشده خشک دست به بهت با. شد محو روح مثل ناصر دفعهيک که بگيرم،
 از و نداشت وجود خونه سقف. ايستاد حرکت از قلبم گرفتم؛ باال که رو سرم. لرزيدم. رسيد گوش به سرم باالي

 خبري. انداختم برم و دور به نگاهي حيرت با. ريختمي سرم روي سيل مثل بارون ابري، يگرفته و تاريک آسمون
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 آسا،سيل باران بارش با همراه. بودم شده پرت ترسناک جنگل يه وسط به خونه از انگار. نبود ديوارهاش و خونه از
 برق و رعد صداي با ليال، جيغ صداي. بود کرده کر رو هامگوش درختان، برگ رقـص آواي و اومدمي سردي باد

 هايگريه و ليال هايجيغ. دويدممي صدا منبع دنبال به تاريکي، دل در وحشت با. آميخت هم در آسمان،
 نام و دويدممي کورکورانه گرفته، آب و خيس هايسبزه روي. بودم کرده برابر چند رو وحشتم پارسا، يمظلومانه

 بيشتر ناصر، هايقهقهه ترسناک آواز بالطبع شد،مي ترواضح ليال جيغ صداي قدرچه هر. زدممي صدا رو پارسا و ليال
 .پيچيدمي فضا در

 هايقدم و شستمي رو کثيفم بدن بارون. لرزيدممي خودم به هوا سردي از و بود شده خيس بدنم يهمه
 .کردمي گير زمين الي و گل درون ثانيه، چند هر وارم،ديوانه

 هامچشم. کردمي تزريق هامرگ به جنون پارسا، يمظلومانه هايگريه صداي. کردمي صدام و کشيدمي جيغ ليال
 :کشيدم فرياد دل ته از. کردمي برخورد صورتم و سر به مدام هاوشاخه هابرگ و ديدنمي چيزي هيچ

 !پارسا -
 و نارنجي نور. بخشيدم سرعت رو هامقدم. ديدم رو نور از خفيفي يروزنه درختان، هايبرگ بين از شب، سياهي در

 ترس، با توأم عصبانيتِ با. شدمي بيشتر لحظه به لحظه ناصر، هايقهقهه طورهمين و پارسا و ليال گريه صداي
 روي صورت با و کرد گير خاک دل در يريشه به پام کردم حس. زدممي کنار روم پيش از رو درختان هايبرگ
 يصحنه مات بزنم، کنار رو صورتم روي هايگِل کنم فرصت کهاين از قبل کردم؛ بلند که رو صورتم. افتادم زمين

 .ايستاد حرکت از قلبم و شدم مقابلم
 خشک يدايره يه. نداشت وجود درش درخت از اثري هيچ که بود شکل ايدايره محيط يه روم، پيش يمحوطه

 آتش، هايشعله. نداشت بود، پا به که بزرگي آتشينِ يدايره روي اثري ولي باريد؛مي همچنان بارون. جنگل ميون
 به متر، يه از کمتر يفاصله در پارسا و ليال آتش، يدايره راس در درست. کشيدمي زوزه آسمان طرف به خشم با

 وحشت. داشتن تن به سفيدي بلند پيراهن دو، هر و بود شده عوض دوشون هر لباس. بودن شده کشيده صليب
 :زد صدام گريه با ديدنم، با. زدمي فرياد پارسا عسلي هايچشم درون

 !بابا -
 روي و باريدمي خون قطرات اشک، جاي به هاشچشم از و بود شده پخش هاششونه دور آشفته ليال موهاي

 .برداشتم خيز چوبي هايصليب طرف به و زدم صداش وحشت با. ريختمي لباسش يسينه
 دو در نگاهم. شدم بلند الفورفي جام از. کرد پرتم عقب به نامرئي نيرويي و گرفت گُر دفعهيک آتش بزرگ يحلقه
 نگاه رومروبه ايستاده قامتِ بلند فردِ صورتِ به بهت، با و زدممي نفسنفس. خورد گره پرنفرت و عسلي يتيله
 گام عقب به و زد پوزخندي. زدم صدا رو نامش زدهحيرت. کردمي آشوب رو دلم عجيب لبش، روي لبخند. کردممي
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 هيچ تعجب، کمال در و شد رد آتش سوزان يديواره بين از. بود آلوده خون قطرات به تنش، سفيد لباس. برداشت
 به ناصر، غيرمنطقي حرکت پيروي. شدمي ترنزديک هاصليب به و رفتمي عقب عقب گام، به گام.نديد آسيبي
 نفسنفس. کرد پرتم عقب به بيشتري شدت با نامرئي، نيروي همون دوباره ولي رفتم؛ آتش ايدايره يديواره سمت

 باال سمت به رو هاشدست و ايستاد صليب دو بين فاصل حد در ناصر. کردممي نگاه مقابلم به ترس با و زدممي
. شدمي ترنزديک مرکزش به لحظه هر و کرد رسوخ درونش يدايره درون به آتش، هايشراره دفعهيک. گرفت
 .زدم فرياد وحشت با. کشيد فلک به سر پارسا، صدازدن «بابا» و ليال جيغ صداي

 هايگدازه و رسيد گوشم به انفجار صداي. دادم دست از رو بيناييم اي،لحظه براي که شد زياد قدراون آتش نور
 وسط به درست و کرد پرواز سمتم به نوراني و آتشين يگلوله يک آخر، يلحظه. شد پرتاب اطراف به آتش،
 ...و پيچيد قلبم در عجيبي سوزش و درد. کرد اصابت مسينه يقفسه

 !شو بيدار! حسام! حسام -
 .خورد گره معصومه نگران هايچشم در نگاهم. شدم خيزنيم وحشت با و زدم بلندينيمه فرياد
 آباژور، جونکم نور در مهربونش، صورت. بود کرده عرق بدنم تمام و بود شده خشک گلوم. زدممي نفسنفس

 پتوي پاهام، اختياربي حرکت با و بود گرمم. کردم نگاه اطراف به گيجي با لحظه چند. رسيدمي نظر به مضطرب
 :گفت ماليم لحني با و گذاشت مشونه روي رو دستش معصومه. رفت کنار تنم روي گلبافت

 .ديديمي خواب داشتي. نيست چيزي -
 واقعيت نصفش که خوابي.آورد هجوم ذهنم به دفعهيک خواب هايصحنه. زدم پلک. دادم قورت رو دهانم آب

 حاصل برسونم، بيمارستان به رو چهارساله پارساي خواستممي که ايلحظه از بعد درست ش؛ديگه نيمِ و داشت
 معصومه دست فشار. دراومد آواز به تخت، سفيد تشک فنرهاي. پريدم جام از پارسا، يادآوري با. بود رويا و کابوس

 .شد بيشتر مشونه روي
 .حسام باش آروم -

 :گفت و زد مليحي لبخند معصومه. گفتم رو پارسا اسم و زدم لب
 .زدم سر بهش سوئيتش رفتم بخوابيم، کهاين از قبل. نباش نگرانش -

 :پيچيد هامگوش در معصومه صداي. کردم رها آسوده رو مشده حبس نفس و بستم رو هامچشم
 .کرديمي قراريبي خيلي خواب تو -

 خون حرفش، يادامه شنيدن با. بود نامنظم همچنان هامنفس ريتم و بود برنگشته عادي حالت به هنوز قلبم ضربان
 .شد منجمد هامرگ در
 .زديمي صدا رو پارسا و ليال اسم مدام -
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 انتظارم، برخالف. گرفتم دست در رو دستش. شده آشفته معصومه صورت کردممي حس. شد باز ناگهاني هامچشم
 :گفت مالطفت با و زد تريوسيع لبخند معصومه

 ببخشي؟ رو ليال نيست وقتش -
 .انداختم چنگ مرطوبم موهاي در کالفه و گرفتم براقش هايچشم از نگاه

 ...من يبچه شده، سقط جنين اون کهاين فکر حتي! معصومه تونمنمي -
 معصومه، لطيف هايدست. فشردم هم روي رو هامپلک عصبي، نفس کشيدن با و کنم تکميل رو مجمله نتونستم
 :پيچيد هامگوش در نشينش،دل صداي و گرفت بر در رو هامدست سرد پوست

 ميدي؟ آزار گذشته به کردن فکر با رو خودت چرا -
 امروز. کردمي مچاله سينه در رو قلبم امروز، به کردن فکر. بست نقش خاطرم در پارسا صورت. شد دارنم هامپلک
 فقط، من و کنم حالل رو مادرش تا کردمي تمنا پارسا. شد بحثم باهاش گشتم،برمي پارسا با کارگاه از که وقتي
 .زدممي فرياد سرش رو، مادرش درخشان يسابقه

 با رو پاکش قلب لعنتي، منِ و خواستنمي چيزي مادرش، براي آمرزش طلب جز من، يبيچاره پسر. گرفت دلم
 .شکستم هم در فريادهام

 .کرد بيشتر رو قلبم قراريبي معصومه، داشتنيدوست صداي موج
 .نداشتي رو ليال شرايط تو. نکن قضاوتش. حسام کوتاهه دنيا از دستش ليال -

 خشم از که حالي در بسته، هايچشم با. شد مشت معصومه هايانگشت بين هامدست و کشيد تير درد از قلبم
 :غريدم مکليدشده هايدندون بين از لرزيدم،مي
 بگيره؟ بازي به رو من آينده و زندگي سال، همه اين داشت حق شرايطش خاطربه يعني -

 مثل و کردم متمايل طرفش به رو سرم ناخودآگاه. کرد حرکت کوتاهم موهاي بين معصومه، گرنوازش دست
 آروم رو مکننده ديوونه سردرد موهام، بين هاشانگشت نوازش. گذاشتم ششونه روي رو سرم لوس، هايپسربچه

 .کردمي
 .داد پس هم رو تاوانش کرد؛ اشتباه اون. نه که معلومه -

 .دادمي قلقلک رو مگونه معصومه، فِردار موهاي. بخشيدم مخسته هايريه به رو تنش عطر و کشيدم عميقي نفس
 خاطر به و شخانواده فشار تحت که، ساده روستايي دختر يه. بود آدم يه هم ليال. حسام الخطاستممکن انسان -

 .بودي خبربي ازش هاسال و گرفت هم رو تو زندگيِ دامنِ آتيشش که اشتباهي. شد اشتباه دچار برادرش، بدخواهي
 .شدمي تزريق وجودم به ذره ذره آرامش انگار پيچيد،مي هامگوش در که صداش
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 داد؛ تن ناصر و برادرش يتوطئه به درسته. کرد ظلم تو حق در کاريش،پنهان با درسته. کني قضاوتش نبايد ولي -
 شايد. کنه زندگي سالم و پاک تو، کنار در بودن با خواستمي شايد. بود کرده توبه شايد دونه؛مي خدا خود فقط ولي
 .بود داده فريبش که ناصري يسايه زير نه بشه؛ بزرگ سيرتپاک و واقعي مرد يه دست زير پسرش خواستمي

 لبخند. دادم تکيه چوبي تخت تاج به و برداشتم معصومه يشونه روي از رو سرم. کردم باز رو هامچشم و زدم پلک
 هجوم ذهنم به هاحرف اين بارها و بارها. بودم شده ترآروم هاشحرف شنيدن با. بود پابرجا همچنان لبش روي
 .بندازم دور شدهمچاله کاغذ مثل رو ذهنياتم تا شد،مي باعث شبهه و شک بار، هر و بود آورده
 رو بلندش پيشوني و بردم جلو رو سرم. کردم نوازش رو شفافش پوست و گذاشتم معصومه يگونه روي رو دستم

 :گفتم و دادم پاسخ رو لبخندش. شد ترپررنگ لبش روي لبخند. يدم*وس*ب
 .معصومه دارم نياز زمان به -

. گرفت جا سفيد بالش روي سرم. کشيديم دراز تشک روي هم با زمانهم. زد پلک تاييد ينشونه به يمعصومه
 وجودم دلپذير، و شاد نهايتبي حسي بار اين و شد گرم معصومه سرخ هايلب برخورد از مگونه.بستم رو هامچشم

 .گرفت بر در رو
 روي که زيباش و معطر موهاي. کشيدم خودم طرف به رو معصومه نحيف يجثه و بردم پيش جلو به رو دستم
. کنم ضايع رو خوب حس اين ليال، به کردن فکر با حاال، خواستنمي دلم. شد برابر هزار خوبم حس نشست، بازوم
 ...نه هم شايد بود؛ معصومه با حق شايد
 يصفحه از هم لحظه يه پارسا، دارغم يچهره. کشيدم آه نامحسوس و بردم فرو فردارش موهاي خرمن در رو سرم

 و شدم جدا ازش خداحافظي بدون که، بودم نارحت ليال بخشش مورد در هاشحرف از حدي به. شدنمي پاک ذهنم
 حدي به شام، سر. نيومد شام براي پارسا تلفن، پشت معصومه اصرارهاي رغمعلي که گرفت دلم. اومدم خونه به
 از هم کلمه يه حتي من ولي شدن؛ جويا رو علت و شدن حالم متوجه هم مهال و معصومه که بودم، رغبت و ميلبي

 اندک نم آخر، در و گذشتن معصومه موي تارهاي بين از هااشک. شد رها چشمم از اشک قطره دو. نگفتم آشفتگيم
 .کرد سقوط بازوم پوست روي اشک، قطرات يتجزيه از حاصل
*** 

 معصومه
 ايزنجيره فروشگاه طوسي هايقفسه از رو، موردنظرم اجناس و دادممي هل جلو به رو خريد چرخ کالفه
 .داشتمبرمي

 .توکلي خانم خواممي فرصت يه فقط من -
 .مضحکي يکلمه چه! فرصت. نشست لبم روي رنگيني پوزخند
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 .برداشتم رو کاغذي دستمال طاليي يجعبه و کردم دراز رو دستم
 :گفت ملتمسانه لحني با و ايستاد چرخ جلوي

 .ازتون کنممي خواهش -
 :گفتم محکم و کردم رها چرخ فلزي سبد درون آشغال تيکه يه مثل رو طاليي يجعبه

 !نه -
 رنگ. انداختم پسرک به نگاهي. داد خفيفي صداي و شد رها مربا شيشه دو روي کاغذي، دستمال وزنکم جعبه

 از که بود مشخص کامالً. برد فرو کوتاهش موهاي در رو، داشت خفيفي رعشه که دستش. زد سرخي به صورتش
 پا يه من مرغ. بدم فرصت بهش خودش، قول به و بسوزه دلم تا شدنمي دليل اين ولي فشاره؛ تحت روحي، نظر

 .نبود مناسب مهال براي اون! داشت
 با و گرفت چرخ سبد يلبه به رو دستش که، بشم رد کنارش از و کنم متمايل راست به رو چرخ جهت خواستم
 :گفت خراشيده صدايي

 .دارم دوستش من -
 رو مهال پسر اين اگر. کردنمي پيدا هويت و معنا گفتن، با روزها، اين داشتن دوست. نگفتم چيزي. نکردم نگاهش
 پدرش و مادر هايحرف به خواستنمي دلم. انداختنمي خطر به رو آبروش و دزديدشنمي وقتهيچ داشت، دوست

 گاهاً رفتارهاي و ديده آسيب شده، متحمل کودکي در که ظلمي خاطر به بهنام، که بود اين حرفشون تمام. کنم فکر
 هاش،خودخواهي با نداشت حق اون. نبود قبول قابل من براي ولي گرفته؛ نشأت موضوع همين از ناپسندش،

 .کنه خراب رو مهال يآينده
 :گفت مطمئني لحن با و کرد حلقه چرخ سبد آلومينيومي يميله دور رو هاشانگشت

 .داره دوستم هم مهال -
 دوستش هنوزه که هم هنوز مهال. گفتمي راست کامالً متاسفانه رو يکي اين. فشردم هم روي رو هامدندون
 .داشت
 و صورتش روي ريش ته. داشت ايمردونه يقيافه. انداختم صورتش به نگاهي و چرخوندم طرفش به رو سرم

 .دادمي نشون بيشتر رو سنش موهاش، اينقره و سياه مخلوط تارهاي
 شد، نگاهم متوجه وقتي. زدمي سفيدي به هاشانگشت پوست خريد، چرخ يميله دور هاشانگشت فشار خاطربه

 :گفت و داد قورت رو دهانش آب
 .شدم بستري بار يه بود، که سالم شونزده -

 !گفته دروغ دوباره! من خداي نشده؟ درمان طورچه پس بوده؟ بستري. پريد باال تعجب از ابروم
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 .بده ادامه رو صحبتش تا داد اجازه بهش سکوتم
 حتي. نتونستم موقعاون منم. بياره طاقت تونهنمي کسي هر. زياده درمان، زمان رواني فشار. بودم بستري ماه پنج -

 .رفت پيش خودکشي حد سر تا کارم
 !خودکشي؟. شد گرد هامچشم و شل چرخ يدسته دور از هامدست گره

 .دوخت کف سفيد هايسراميک به رو شرمسارش نگاه و زد تلخي لبخند بهنام
 متنفرم زندگي از بود؛ آورده سرم زيبا که باليي. نداشتم بودن زنده براي ايانگيزه من. نبود خوب اصالً اوضاعم -

 ...مهال عشق به فقط من پيش، سال سه ولي کرد؛
 :رسيد گوش به سرم پشت از زني زدن غر صداي

 !وايسادي راه سر! خانم -
 سمت به. اومدمي همراهم چرخ، کنار. کشيد پوفي بهنام. درآوردم حرکت به رو چرخ عذرخواهي با و اومدم خودم به

 توي. کردمي روش پيش کامپيوتر وارد رو اجناس يشناسه بارکدخوان، با دقت با خانم، اپراتور يه. رفتم صندوق
 درون کاالهاي و نکرد معطل بهنام رفت، و گذاشت رنگبي نايلون درون رو اجناسش که جلوم نفر. ايستادم صف
 و داد هل عقب به رو سبزش هايچشم روي عينک دار،صندوق خانم. گذاشت متحرک ينقاله روي رو چرخ سبد

. پرسيدم چيزي نه و گفتم چيزي نه هم من. بود ساکت مدت اين تمام در بهنام. گرفت سر از رو روتينش کار دوباره
 .نيست زدن حرف براي خوبي جاي جا،اين که دونستيممي دومون هر

. سوزهمي حالش به دلم کنممي اعتراف. داشت عجيبي زندگي واقعاً پسر اين.شد کشيده هاشحرف سمت به ذهنم
 نگرانم هم همين. کشيده زيادي هايسختي دادمي نشون وقت، چند اين در دکترش و پدر و مادر هايحرف

 .بگيره رو مهال دامن ها،سختي اين مبادا که کرد،مي
 آهي. بود ايستاده فروشگاه خروجي اتوماتيک در کنار و داشت دست در رو شده خريداري اقالم رنگبي يکيسه دو

 يجثه. کردم نگاه قامتش به سر پشت از. رفتمي راه من از جلوتر کمي. شدم خارج فروشگاه از همراهش و کشيدم
 اختفاش محل پليس که روزهايي. ديدم دادگاه در پيش ايخرده و سال سه که اوني از الغرتر شايد داشت؛ الغري

 .بگيرم شش*غو*آ در مادرانه و ببينم رو مهال اندي، و هفته سه از بعد تونستم باالخره و بود کرده پيدا رو
. ببخشمش کردمي التماس مهال. بريد چهارساله حبس حکم براش دادگاه. گرفتم دل به کينه پسر اين از موقعهمون
 باالخره و نبود يار باهاشون شانس ولي کنن؛ شتبرئه زندان از بيماريش، يواسطه به تا داشتن سعي شخانواده

 .افتاد زندان به سلطاني بهنام
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 و فلزي صندلي سمت به دستش، در هايکيسه با بهنام. افتادم راه به دنبالش و گرفتم سر از رو نااستوارم هايقدم
 که وسايلي بدم، گوش هاشحرف به نخوام کهاين ترس از. خنديدم سادگيش به. رفت روپياده يحاشيه سبزرنگ

 .بود گرفته گرو رو بودم خريده
 شده پر خريد يکيسه دو با بينمون يفاصله. نشستم صندلي روي کنارش عصرگاهي، شلوغنيمه خيابون به پشت

 .بدم فرصت بهش قراره کردمي فکر شايد. زد رضايتي از سرشار لبخند نشستنم، با. بود
! دادم رضايت درمانش، به مشروط و اومد رحم به دلم ماه، يه از بعد چرا دونمنمي. کردم نگاه رخشنيم به عميق
 گريه که مهاليي. مهال هايالتماس خاطربه شايد و شخانواده پيگيري خاطربه شايد! منازکي دل خاطربه شايد
 دزديدنش، با که معشوقي. بود داده آزارش که معشوقي. ببخشم رو خطاکارش معشوق خواست،مي ازم و کردمي

 ديدنش از رو من و اسير بند در رو مهال روز، بيست از بيش خودخواهيش، با که معشوقي. کرد تباه رو شآينده
 .بود کرده محروم

 رو مهال گفت وقتي. زدم محوي لبخند. انداخت پايين شرم از رو سرش که، بود واضح قدراون نگاهم سنگيني
 نيست؛ کافي داشتن دوست ولي ببينم؛ کالمش در رو صداقت تونستممي انکارهام، تمام رغمعلي داره، دوست
 هست؟

 :گفتم و دادم فاصله هم از رو خشکم هايلب
 .داشتيد سختي يگذشته که کنممي درک حدودي تا. بگم دروغ خوامنمي -

 رو اين توان من! نه. زدممي جا نبايد ولي آورد؛ درد به رو قلبم هاش،چشم در کرده لونه اميد. گرفت باال رو سرش
 !نداشتم خدا به. بدم دست از رو مهال که نداشتم

 چون کنه؛ ازدواج تونهنمي مهال که همينه خاطر به. طورهمين هم شما کرد، اشتباه مهال. نميشه پاک گذشته ولي -
 ...و بشه رو شگذشته ترسهمي

 :گفت دارخش صدايي با و کرد قطع رو حرفم
 بوده؟ گذشته شدن برمال از ترسش فقط سال، سه اين تو نکردن ازدواج براي مهال، دليل يعني -

. باشه خودخواهي اسمش شايد که دروغي. گفتممي دروغ داشتم زندگيم در باراولين براي. رفت باال قلبم ضربان
 .کردم مادري براش عاشقانه سال،27 ولي نبود؛ من خون از که دختري به نسبت خودخواهي

 :زدم لب منتظرش هايچشم لغزان هايتيله مقابل و کردم تر زبون با رو هاملب
 !بله -
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 که من. کشيد زوزه درونم بيشتر ـناه گـ حس و ديدم رو شکستنش. سوخت ايکلمه تک دروغ اين از کامم
 که من! کنهمي گريه اتاقش تو آروم هاشب دونستممي که من! گذشته چي مهال به سال سه اين تو دونستممي
 گفتم؟ دروغ چرا پس! پسره اين هايعکس از پر گوشيش مخفيانه دونستممي

 يساله سي مرد خيس هايچشم ديدن با قلبم. پوشوند رو هامچشم روي اشک، از ايشيشه ايهاله و زدم پلک
 .لرزيدمي زانوهاش روي ش،شده مشت هايدست و بود پريده صورتش رنگ. شد چاک چاک روم،روبه

 که جواني مرد. شدم هاماشک ريزش مانع و گزيدم لب. زدمي قهقهه گوشم در شيطان و کردمي مخفه داشت بغض
 رصد رو شرمسارم صورت اي،غريبانه نگاه با. نداشت ساله هفت -شش يپسربچه يه با فرقي حاال ديدم،مي
 دروغم خاطرم به رو من آينده در مهال که دونممي. ببلعه رو من و کنه باز دهان زمين خواستمي دلم. کردمي

 رو دوباره شکست طاقت من، احساسي مهالي. بياد کنار پسر اين با تونهنمي اون. بود نفعش به اين ولي بخشه؛نمي
 ...من و داده قرار مردم قضاوت پرتگاه در رو زندگيش دوبار حال به تا که مردي مقابل در شکست. نداره
 .بشه کشيده دفعه سومين به امر، اين ذارمنمي من

 از بيش هامرگ در شرم حس و بود شده ترافتاده رنگکرم کت زير هاششونه. کرد حرکت ايستادنش با نگاهم
 همه اگه حتي. باشه گيري تصميم عامل تونستنمي دلسوزي ولي سوخت؛مي حالش به دلم. گرفت جريان پيش
 مبادا که ترسيده چشمم. بشه همراه مهال با بدم اجازه تونستمنمي کنند، تاييد رو روحيش سالمت هم آدم و عالم

 نداشتم؟ باشم؛ محتاط داشتم حق بودم؛ گزيده مار. بشه تکرار گذشته
 برچيده هاشگونه روي از اشک اثر و افتاده اخم خط ابروهاش بين. بود مشت بدنش دوطرف همچنان هاشدست
 .بود شده

 :گفت ششده کليد هايدندون بين از سختي به و کرد باز دهان
 ...ولي ببينم؛ ايديگه کس کنار در رو مهال سخته برام -

 .پريد پايين و باال به مدام فنر مثل گلوش سيبک. کشيد منقطعي نفس
 .برنخوره مشکلي به آينده در تا ميدم توضيح رو چيزهمه و ميام شد، نياز اگه ولي -

 .بود جانبي و سست انسجام، عين در کرد،مي ادا که کلماتي
 .بيشتر قلبم کشيدن تير و شدمي ترحجيم ششقيقه رگ شد،مي خارج دهانش از که ايواژه به واژه
 به خيره ايدقيقه پنج. شد مشکيش ماشين سوار جلوتر، متري چند و شد دور ازم سست هاييگام با خداحافظي،بي

 .درنيومد پارک از اتومبيل ولي نشستم؛ رنگ مشکي گرون ماشين
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 گريه. بزنم گريه زير که داشتم رو اين پتانسيل آن هر. زدم چنگ مشکي شال زير طالييم موهاي در و کشيدم آهي
 هامچشم پيش امروز که کسي حال به گريه و مهال يعاشقانه خام احساسات حال به گريه خودم، دل حال به

 .شد شکسته
 کنار خواست،مي رو خونه آرامش دلم. کردم خارج ازش رو گوشي و بردم مشکيم کيف داخل رو دارمرعشه دست
 جگر مهنازم، طورچه ببره يادم از که آرامشي! خودخواهم قدرچه ببره يادم از که آرامشي. پارسا و حسام کنار مهال،
 !ترسممي آينده از قدرچه ببره يادم از که آرامشي! دادم دست از رو مگوشه
 .داد هديه هاملب به رو محوي لبخند و پيچيد گوشم حلزوني در پرانرژيش صداي. چسبوندم گوشم به رو گوشي

 !گرام مادر سالم! بانومعصومه به به -
 پسرم مثل حاال، و بشه دامادم روزي بود قرار که فردي. شد دميده کالبدم در ايتازه روح صداش، شنيدن با انگار
 .براش بودن مادر از ميشم لذت غرق من و زنهمي صدام مادر. عزيزه برام

 دنبالم؟ بياي تونيمي جان پارسا -
 :داد پاسخ جزئي مکثي با پارسا

 االن؟ هستيد کجا. چشم روي به -
 قرار متريم چند فاصله در درست که دولتي بانک نبش اي،قهوه ديوار روي رنگآبي تابلوي به و گرفتم باال رو سرم

 .کردم نگاه داشت،
 .رسهمي ديگه دقيقه ده تا گفت پارسا و خوندم رنگآبي تابلوي روي از رو خيابون اسم

. چرخوندم کمي رو سرم. کشيدم هامريه درون به زمستان، سرد هواي از عميقي نفس کردم، قطع که رو گوشي
 مبادا که زدمي شور دلم و نداشت خوبي حال رفتن موقع. کردممي نگرانم همين و نبود مشکي ماشين از اثري

 هوا سرماي از ايذره دهانم، از شده خارج سفيد بخار. فرستادم بيرون هوا در رو مکالفه بازدم. بيفته براش اتفاقي
 اطراف متري چند يمحدوده پارسا، رسيدن تا من و بود صندلي روي همچنان شده خريداري وسايل. نکرد کم

 از فوراً پارسا. چرخيدم روپياده زرشکي فرشسنگ روي جام سرِ پارسا، پرايد بوق صداي با. زدممي قدم رو صندلي
 حرف باهاش خواستمي دلم عجيب. گرفت سکون کمي ناآرومم قلبم ديدنش، با. اومد طرفم به و شد پياده ماشين

 ...بزنم
*** 
 حسام

 بهم زد زنگ پارسا ظهر وقتي. خوندممي هاشچشم از رو نگراني اين من و بود نگران. نداشت خوبي حال معصومه
 مهال خوشبختانه. لنگهمي کار جاي يه فهميدم مهال؛ بدون هم اون بخوريم، بيرون رو ناهار خوايممي گفت و
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 رو نفرمون سه نبودن علت تا نبود نياز و رفت خصوصي کالس برگزاري براي امروز پاش، مچ وضعيت رغمعلي
 .بفهمه
 :گفتم و گرفتم رو معصومه طاليي يحلقه به شده مزين دست

 خوبي؟ -
 نگرانم همين و نبود باغ تو واقعا انگار. کردمي نگاهم گيج و چرخوند طرفم به رو سرش. لرزيد نامحسوس معصومه

. داشت زيادي سوز تابيد،مي سفيد هايبرف سطح به که جونيبي آفتاب خالف بر پارک زمستوني هواي. کردمي
 :گفتم غرغر با و کردم حلقه ششونه دور رو دستم. داشت تن به چرمي ضخيم چندان نه پالتوي معصومه

 اومدنه؟ پارک وقت چه زمستون يچله رستوران، رفتيممي. کمه لباسات -
 :گفت ساختگي طنز با و زد لبخند محو معصومه

 !پيرمرد نکش وسط رو من پاي لرزي،مي داري اگه خودت. نيست سردم من -
 :گفتم مصنوعي غضب با و انداختم باال ابرويي

 پيرمرد؟ ميگي من به -
 صندلي سردي از پاهام عضالت. گذشت سکوت در ثانيه چند. شد مچاله شم*غو*آ در بيشتر و خنديد معصومه

 رنگ به بيش، و کم هادرخت و چمن سبزي. کردم پارک سبز يمحوطه به نگاهي. بود شده منقبض زردرنگ، فلزي
 از نشسته برف و بود رسيده شوظيفه هب بودنش، جونکم تمام با تابيد،مي که آفتابي. بود شده آميخته برف سفيد
 .بود شده ذوب توجهي قابل ميزان به ديشب، بارش

. کردم نگاه بنفشش شال قاب در رخشنيم به. برداشتم دست عابر بدون پارک رصد از کشيد، معصومه که آهي با
 و ماشينش پارک بد جاي براي پارسا يبهانه حتي. نيست حکمتبي پارک، وسط خوردن ساندويچ اين دونستممي

 دلم. کردممي حس وجود تمام با رو اين. داشت حرف معصومه. نبود حکمتبي هم ناهار خوردن از بعد ما ترک
 .تونستنمي انگار ولي کنه؛ شروع خودش خواستمي

 :گفتم و زدم مشوَشِش يچهره به پرمهري لبخند. کرد نگاهم مکث کمي با. زدم صداش ماليمت با
 شده؟ چي -
 به معصومه، دارِغم دلِ دردِ و شد شکسته سکوت سد باالخره. افتاده اتفاقي که کرد مطمئنم کشيد، که ايدوباره آه

 .کرد رسوخ بيرون
 ...خريد بودم رفته که امروز -

 :داد قورت رو دهانش آب و بست رو هاشچشم
 .ديدم رو بهنام -
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 باز. شد مشخص معصومه، آشفتگي دليل و رفت کنار ابهام هايپرده. اومد درد به مغمومش صداي شنيدن با قلبم
 بيشتر توضيح به نيازي. بهنام شخصِ خودِ توسط مستقيماً بار اين منتهي ماه؛ چند اين هميشگي موضوع همون هم

 !نه بود؟
 .کردم ترمحکم هاششونه دور رو دستم گره

 .بدم دست از رو مبچه خوامنمي ولي حسام؛ نيستم القلبقسي من که خدا به -
 .وسيدم*ب رو ششقيقه و نياوردم طاقت. بود داربغض و عاجزانه حد از بيش صداش

 .عزيزم دونممي -
 با و بود نشسته درخت زير پارک، طرف اون که بود ميانسالي معتاد به چشمم و بود معصومه هايحرف به گوشم

 حرکت با المنظر،کريه و بدتيپ معتاد براي فاصله اين از و کردم اخم. کردمي نگاه معصومه و من به نيشخند
 .کشيدم نشون و خط هامچشم
 .شد دارتربغض معصومه لحن

 پسره اين. ترسيده چشمم کنم؟ کار چه ولي ببينم؛ ناراحت رو مهال خوادنمي دلم. شدم خسته خدا به! حسام -
 ...مريضه

. کردمي نگاهمون زشتي نيشخند با سره يه و رفتنمي رو از بدترکيب معتاد. نداد ادامه رو حرفش و گزيد لب
 فشار کمرش روي رو دستم. بزنه گريه زير غلم*ب توي لحظه هر بود ممکن و نبود خودش حال توي هم معصومه

 کردمي نگرانم معصومه خفيف لرزش. افتاديم راه به سبز فضاي يحاشيه فرشسنگ روي. ايستاديم هم با و دادم
 .هاششونه روي انداختممي االن حداقل تا آوردممي کت خودم با کاش. بخوره سرما مبادا که

 .بزنم حرفي تا منه منتظر که دادمي نشون معصومه سکوت
 :گفتم و گرفتم دست در رو ششده قرمز و کردهيخ دست

 .ديدي رو سالمتش تاييد گواهي که خودت. معصومه شده درمان اون -
 به بغض، بر عالوه صداش بار اين. دادمي نشون رو عصبانيتش ميزان دستم، دور معصومه دست هايانگشت فشار
 .بود شده آلوده خشم

 شده؟ عوض شساله چند و بيست خوي و خلق سال، سه عرض در کنم باور طورچه! مرضه موجب عادت ترک -
 .بود من مشکي هايشکنيخ و معصومه ايقهوه هايچکمه بين يفاصله خاکستري سنگ يه. ايستاديم زمانهم
 :گفتم آرامش با و کردم نگاه طلبشحق هايچشم به
 ...بچگيش تو دونيمي که تو. نبوده که خودش تقصير -

 :برد باال کمي رو صداش و کشيد بيرون دستم از رو دستش لجباز، هايبچه مثل و بُريد رو حرفم
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 بده؟ من دختر بايد رو اون دردناک يگذشته تاوان ولي! دونممي -
 :گفتم رب و دور به چشمي ياشاره با و کردم بلند نيمه تا تسليم ينشونه به رو هامدست

 زدم؟ رو حرف اين کي من ميشي؟ عصبي چرا. معصومه آروم -
 فرو طاليي موهاي اليالبه رو هاشانگشت شد،مي تشويش دچار که لحظاتي يهمه مثل و گزيد لب معصومه

 .برد
 شافتاده سر و بردم شچونه زير رو دستم. بردم بين از رو بينمون يفاصله و گذاشتم خاکستري سنگ روي رو پام
 :گفتم لبخند با و آوردم باال رو
 .کنه شرکت بحثمون تو هم پارسا که نداره اشکالي اگه البته بزنيم؟ حرف تاييسه ماشين، تو بريم خوايمي -

 :گفت دارخش صدايي با و زد اميد سر از برقي قشنگش هايچشم
 .ايمخانواده يه ما نداره، اشکالي که معلومه -

 ايخانواده! خانواده. شدمي تکرار اکووار ذهنم در معصومه، کالم پاياني يجمله. کشيد تير کالمش حرارت از قلبم
 مهال مادر جايگاه در معصومه نه و پارسا پدر مقام در من نه نداشتن؛ خوني يرابطه هم با اعضاش، از يک هيچ که
 و آوردم در جيبم از رو گوشي. کردنمي خطاب داداش و آبجي رو ديگه هم شدمي مدتي که مهاليي و پارسا نه و

 .زدم زنگ پارسا به
 پسر؟ کجايي -

 :گفت و خنديد پارسا
 !بخاري جلوي ماشين، تو -

 خاکستري گذرگاه کنار جلوتر متر چند رفتم،مي راه خاکستري فرشسنگ روي معصومه با همگام که طورهمين
 .ديدم رو سفيدش پرايد پارک،
 :گفتم و خنديدم پرشعفش لحن پيروي

 .خرابه که ماشينت بخاري. کن سياه رو خودت برو -
 .ديدم معصومه هايلب روي رو لبخند روئيدن چشم، يگوشه از

 .رسيد گوش به پارسا يپرخنده صداي
 .کردم درستش تعميرگاه بردم دانشگاه قبل صبح! بگيري مچ بتوني عمراً شما حاجي -

 :گفتم حرص با و کردم ايقروچه درون
 و هِلِک ديگه ترم يه و شه حذف دَرسِت يه ترمم اين خوايمي علي حق به نرفتي؟ رو صبحت کالس دوباره -

 دانشگاه؟ بري پاشي هِلِک
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 .داشت رو شخنده شنيدن هواي دلم قدرچه. کرد پرنور رو قلبم کنارم، از معصومه آروم يخنده صداي شنيدن
 :گفت پتهتته با و گفت خود به دستپاچگي رنگ پارسا لحن

 .کالس سر رفتم بعد گاراژ، سپردمش صبح! نه -
 :گفتم منظوردار و زدم پوزخندي

 قرار ديگه ميگم مرتضي به خودم شنبه. اينجوري که اونم ؛ دانشگاه يبهونه به کارگاه نمياي! خودت جون آره -
 .کنه استخدام رو يکي جات کار، سر بياي نيست
 به شزدههول صداي. ديدم فرمون پشت رو، پارسا ينشسته قامت شدن سيخ. بوديم شده نزديک ماشين به تقريباً
 .رسيد گوشم

 ...اسرائيلي بني گيرِ چرا. کالس سر رفتم ميگم بابا -
 :گفتم و کنه تموم رو حرفش نگذاشتم

 .بشيم ماشين سوار ميايم داريم -
 .کردم قطع رو گوشي بمونم، جواب منتظر کهاين بدون
 :گفت خنده با و شد حلقه بازوم دور معصومه دست

 کني؟مي اذيتش چرا -
 :گفتم و خنديدم صدابي
 تو دستگاه پشت عمرش خوامنمي. ديگه کار يه پيِ بره خواممي کل در ولي الزمه؛ گاهي گرفتن زهرِچشم کم يه -

 آقام قبل، سال28 همون اگه. نگرفت رو دستم چيز هيچ آخرش و کردم کارگري عمر يه من خود. بگذره کارگاه
 .بخرم خونه تونستمنمي وقتهيچ شايد داد،نمي پول بهم تو، با عروسيم خرج براي
 اون گذشته، يادآوري. ساييدم هم روي رو هامدندون. شدم متوقف جام سرِ زدم، که حرفي ندامت از و رفت نفسم

 هيچ براي که جشني. سوزوندمي رو دومون هر دل يقيناً عروسي، جشن از حرف. بود ممکن کار بدترين االن، هم
 تحقير و تهمت کلي از پس هم معصومه و کردم ازدواج وجدان عذاب و رسوايي با من. نيفتاد اتفاق کدوممون

 .شدن قضاوت و شنيدن
 به نسبت بدي حس. شد تزريق قلبم به بدي احساس چرا دونمنمي. کرد نگاه بهمون و شد پياده ماشين از پارسا

 .نبودم اليقش که بخششي
 ذهنم به ناگهاني که کلماتي و گرفتم دست در رو سردش دست. گرفتم معصومه طرف به رو سرم و زدم پلک

 .آوردم زبون به رو، بود آورده هجوم
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 بار يه و ببخشِش. بخشيدي رو پارسا که طورهمون بخشيدي، رو من ـناه گـ که طورهمون! معصومه ببخشِش -
 .بودنه بخشنده اليق که قلبي داري؛ بزرگي قلب تو. بده فرصت بهش هميشه براي
 .شد خفيفي لرزش دچار هاشلب و زد حلقه هاشچشم خوشرنگ هايتيله در اشک
 و کردممي بخشش طلب شناختمنمي زياد که کسي براي. بست نقش خاطرم در ليال يچهره ولي چرا؛ دونمنمي

 به تونستمي بهنام که خاطر اين به شايد. بود همسرم سال چند و بيست که ببخشم رو زني تونستمنمي خودم
 به ابهام، از ايهاله در گذشته تمام و بود کوتاه دنيا از ليال دست ولي بده؛ توضيح حدودي تا و کنه اعتراف گناهانش

 و دادم قورت رو دهانم آب. فشردم هم روي خشم از رو هامدندون. بود شده دفن خاک خروارها زير ليال، همراه
 :دادم ادامه وارطوطي

. منطق به زنهمي پا پشت و وسط، مياد دل پاي گاهي. نيست منطق و عقل روي از زندگي هايتصميم يهمه -
 .شده دل حاکميت اسير تو مهالي بار اين روزگار، بد از شايد
 رو هاييحرف گفتممي بايد ولي. لرزيد قلبم هاش،چشم معصوميت از. لغزيدمي حدقه در هاش،چشم براق هايتيله
 .برسونه آرامش امنِ ساحل به رو ناآروم يمعصومه تونستمي شنيدنش، شايد که
 مهال بار اين و کنن شتباها دوباره ترسيمي دونممي. نگرانشم منم قسم خدا به مهاليي؛ آينده نگران دونممي -

 .خانمم کنممي درکت گذره،مي ذهنت تو چي دونممي. بشکنه و نياره طاقت
 :دادم ادامه منتظرش و خيس هايچشم مقابل و کردم رها پارک سرد هواي در رو مکالفه نفس

 فرصت يه استحقاق برداره، عقب به قدمي خطا راه از اگه شخصي هر دارم اعتقاد ولي بدم؛ شعار خوادنمي دلم -
 دَرِش که اينقطه هر از تونهمي کسي چه که اينه مهم ولي بزرگ؛ و کوچک کنن،مي اشتباه همه. داره رو دوباره

 !کنه تالش گذشته جبران براي و برگرده داره، قرار
 من و برداشت گام طرفم به. شد جاري هاشگونه روي اشک شفاف گوي دو و شکست هاشچشم ايشيشه سد
 در و زدم گره هاششونه دور رو هامدست شدن؛مي رد کنارمون از تعجب با که عابرهايي معدود به توجهبي

 .گرفتمش ش*غو*آ
 باشه؟ کرده توبه هم ليال ممکنه يعني آورد؛مي درد به رو قلبم و شدنمي محو خاطرم از هم لحظه يه ليال يچهره
 .کردنمي رهام هم ثانيه يه ناصر، و ليال ـيانـت خــ فکر. کشيدن تير فشار شدت از مغزم هاينورون
. اومد سمتمون به سراسيمه هاييقدم با و بست رو ماشين در متري، چند يفاصله از معصومه وضعيت ديدن با پارسا
 زدههول معصومه زد، صدام نگراني با که پارسا. بود کرده مرطوب رو پليورم ايسرمه بافت کمي معصومه هاياشک

 صورت به نگاهي نگراني با و رسيد بهمون پارسا. زد کنار صورتش از رو هاشاشک دستپاچه و شد جدا شم*غو*آ از
 :گفت آروم صدايي با و زد پارسا عسلي هايچشم به تصنعي لبخندي معصومه. انداخت معصومه مرطوب
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 .خوبم نيست؛ چيزي -
 :گفت معصومه به خطاب و داد تکون سر نامطمئن پارسا

 زديد؟ حرف باهم -
 :گفت طنز با و گرفت خودش به حقيقت رنگ بار اين معصومه لبخند

 .زدنمي مو هم با حرفاتون پسر و پدر. آره -
 وسط اونم هم با گذاشتنمون تنها ديگه! ديوانه پسر اي! بودن زده حرف هم با قبلش پس. پريد باال تعجب از ابروم
 !بود؟ چي سرما اين

 :گفت پرايدش به اشاره با و زد بخشي اطمينان لبخند پارسا
 خونه برسه مهال االناست که بريم. شده باز روتون و رنگ و خورديد هوا حسابي ديگه هم شما. شکر رو خدا خب -
 .نباشيم خونه کدوممونهيچ شنبه، پنج روز که ضايعه و

 طلب مادرش براي روز اون. گرفت آتش پارسا پاکي براي دلم. رفتيم رنگ سفيد خودروي سمت به هم با کالمبي
 .داره دوست رو مهال داشت ادعا که پسري براي امروز و کردمي بخشش

 .داده قرار زندگيم در خدا که بود نعمتي بزرگترين پسر اين. کشيدم عميقي نفس
*** 
 مهال

. بستم سرم پشت رو اتاق سفيد در. کنه آروم رو دلم نتونست هم، مامان بخش اطمينان لبخند حتي آخر، يلحظه در
 نثارش پررويي دل تو. نشست رنگم ايسرمه فلزيِ تخت يگوشه و چرخوند کوچکم اتاق دور تا دور رو نگاهش

 فاصله با تشک، روي کنارش ميلبي. وايستم خشک چوب مثل اتاق در کنار تونستمنمي اين، از بيشتر. کردم
 :گفت و کشيد تختم رنگبنفش ابريشمي و نرم پتوي روي رو دستش. نشستم

 شما؟ يا کنم شروع من! خب -
 :گفتم رفتهتحليل صدايي با. گذاشتم زانوهام روي و زدم گره هم در رو هامدست

 .بفرماييد شما -
 به گلوش کردن صاف صداي. کنم تصور رو لبش روي لبخند نديده تونستممي کنم، بلند رو سرم کهاين بدون
 .رسيد گوش

 شهرت و اسم درمورد تونخانواده مطمئنم و شناسيممي رو همديگه بيش و کم که ايهخرده و سال دو شما و من -
 سالمه،33 فرزندم، تک. رامينه اسمم دونيدمي که طورهمون شروع؛ براي هرحالبه ولي کردن؛ وجوپرس بنده
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 يه نيست؛ بد وضعيتم. کنممي تدريس رياضيات آموزشگاه تو ساز، و ساخت کار کنار در دارم؛ عمران ليسانس
 .رو آموزشگاه سهام از درصدي چند يه و 90 تُندَر يه و دارم متري70 يخونه

. زدم مصنوعي لبخندي مصلحت حسب بر. کرد بيان ابرو و چشم دادن حرکت با و طنزگونه رو کالمش آخر قسمت
 .گذشت سکوت در ايلحظه چند

 خب؟ -
 بگم؛ چيزي من که بود اين منظورش. انداختم نگاه صورتش به و کردم صاف رو مشده خشک گردن. خوردم تکوني

 :گفتم پتهتته با و کردم تر زبون با رو خشکم هايلب. بود خالي ذهنم ولي
 ...روز يه کردمنمي فکر اصالً ولي....ولي داشتيد؛ لطف من به خيلي...دوسال اين تو شما...راستش خب -

 تروسيع لبش روي روئيده لبخند انتظارم، رغمعلي. گذاشتم تموم نيمه رو حرفم و کشيدم ايکالفه و جونکم نفس
 .شد

 گرانقدر. کردم نگاه اتاق طرفاون کنسولِ روي آينه در خودم زدهغم تصوير به و گرفتم خندونش نگاه از چشم
 و گزيدم لب نامحسوس. کردنمي زنده قلبم در رو حسي هيچ لبش، روي لبخند و کردمي نگاهم رخنيم از همچنان

 ...گرانقدر جاي به االن اگه شدمي چي. شد کشيده بيراهه به ذهنم
 .کردم پيدا عالقه شما به که فهميدم کم کم و مياد خوشم ازتون شدم متوجه که ساله يه حدود -

 شلوار و کت با نارنجي، ريز هايچهارخونه با سفيدش پيراهن. بود آينه در شده منعکس تصوير به همچنان نگاهم
 .داشت عجيبي خوانيهم کتانش، مشکي

 مهالخانم؟ ميده، معنايي چه سکوتتون -
 زود چه خانم؟ مهال شدم حاال بودم؛ توکلي خانم که قبل روز تا. کردم نگاهش بهت با و چرخيد گونه فنر سرم

 :گفت ربطبي و زد نيشخندي ديد، خودش متوجه که رو نگاهم. شد پسرخاله
 ...و کنم ازدواج معالقه مورد دختر با که، اينه زندگيم اهداف از يکي -

 :داد ادامه خجالت با مثالً و کشيد شتيره و ايقهوه موهاي داخل دست
 !بشم داربچه -

 و زدم يخ درون از دفعه يه بعديش، حرف با! نکرده؟ فکر که چيزهايي چه به! بچه. گرفت آتيش شرم از هامگونه
 .پيوست بهم ابروهام

 بعد، به سني يه از هم تو و نيست کم سنمون تو و من هرحالبه. بشيم داربچه زندگي اول سال تو که بهتره خيلي -
 .ميشه سخت برات بارداري
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 بارداري زمان من براي! تو؟! پررو گستاخِ مردک. شد گشاد ممکن حد آخرين تا هامچشم يحدقه و شد قفل فکم
 !احمق کنه؛مي تعيين

 داري؟ هدفي چه تو -
. بشکنم جا در رو گردنش خواستمي دلم و داشتم رو گرانقدر کشتن پتانسيل. باشم مسلط خودم به کردم سعي
 چرا دونمنمي. بزنه حرف پروابي و گستاخ حد اين تا آموزشگاه، محبوب رياضيات دبير کردمنمي تصور وقتهيچ

 وقتي! بيان خواستگاري براي شخانواده و گرانقدر امروز تا دادم رضايت و شدم مامان انديشي مصلحت تسليم
 ولي بيرون؛ برم خونه از خواستممي و آخر سيم به زدم گذاشته، خواستگاري قرار من، اطالع بدون مامان شنيدم
 طي خواستگاري طبيعي روال تا بذارم و ندم انجام ايعجوالنه کار خواست ازم برادرانه لحني با و شد مانعم پارسا
 خواستگاري مراسم براي پردرد قلبي با باالخره و کرد مداخله خانحسام. نزد حرفي هيچ مامان لحظه اون. بشه

 و من که حاال و. گذشتمي کندي به هاشثانيه و بود آورخفقان برام شلحظه به لحظه که مراسمي. شدم حاضر
 خدا خدا فقط. شده بدتر درجه صد شرايط کنممي حس بزنيم، حرف تا اومديم، خواب اتاق درون جااين گرانقدر

 .بشه تموم مزخرف مراسم اين زودتر، چه هر که کردممي
 :گفتم مکث کمي با و کردم بسته و باز رو هامچشم. کشيدم عميقي نفس

 .خوامنمي چيزي مخانواده سالمتي جز االن، ولي داشتم؛ آرزوها و هدف خيلي قبالً -
 سالم دو وقتي م،تني مادر. نداشتيم هم با ايرابطه هيچ باطن در که ايخانواده. کالمم در نهفته غم از شد تلخ کامم
 از محوي هايصحنه يه هم هنوز. شد پر پر هامچشم جلو مادرم و کرد فرار مجرم يراننده. کرد تصادف بود،
 رها خدا امان به رو مرحومشون برادر يبچه و زن م،عمه و عمو پدرم، مرگ از بعد. داشتم خاطر به جهنمي روزاون

 تونستنمي زنش، رفتار خاطر به هم اون ولي نذاشت؛ تنهامون وقت هيچ جواد دائي گذرم؛نمي حق از البته. کردن
 مهناز، رفتن و خودخواهي ولي دارم؛ رو مهناز و معصومه مامان حداقل که بود گرم دلم. بزنه سر بهمون زياد

 عزيزانم دردناک رفتن تا بودم، شده آفريده من انگار. کرد وارد مونخانواده يشکننده کالبد به تريمحکم يضربه
 ...خواهرم و پدرم مادرم، ببينم؛ چشم به رو
 روزي که کَسيه ناپدريم. شده عجيبي دگرگوني دچار زندگيم دارم، قرار زندگيم سال امينسي يآستانه در که حاال و

 خودم با. داره رو برادرم حکم حاال بشه، خواهرم شوهر روزي بود قرار که کسي و کرده ول رو معصومه مامان
 از هرگز خوامنمي و عزيزه برام که ايخانواده. باشيم خانواده يه داريم سعي چهارنفرمون هر که دونممي و روراستم
 .بدم دستشون

 .شدم خارج فکر از و اومدم خود به گرانقدر، صداي شنيدن با
 !مهال -
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 :گفتم دارخش صدايي با زده، صدا رو کوچيکم اسم کهاين به توجه بدون و دادم قورت رو دهانم آب
 بله؟ -

 :گفت و کرد نگاهم عميق گرانقدر
 نداري؟ آرزويي هيچ نگفتي؟ -

 :آوردم زبون به رو ذهنيتم آني و فکربي. گرفتنمي سامان مريخته همبه ذهن
 .ادبيات تدريس مختص بزنم، آموزشگاه يه خوادمي دلم -

 بود؟ دارخنده من حرف کجاي. شدم ناراحت دليلبي. رسيد گوش به شخنده صداي
 چيه؟ من درمورد نظرت -
 گذره؟نمي چرا! خدايا. بود عصر شش افتاد؛ ديوار روي ايدايره ساعت هايعقربه به نگاهم. کشيدم آهي درون از
 از من و کوچيکه آموزشگاه محيط. بود مشهود اواخر اين من، به تونعالقه. هستيد ايپخته و محترم مرد شما -

 .کنهمي کالفه رو آدم رفتارتون وقتا، بعضي واقعيتش. متنفرم شدن نماانگشت
 از و دارم نگه رو زبونم نتونستم آخرش. بود ترسناک عميقش نگاه. خورد گره هاشچشم براق هايتيله در نگاهم
 :گفت شمرده شمرده و زد پوزخندي. بود شده دير که حيف ولي دادم؛ آب رو بند ميلي،بي شدت

 .فرستهمي رز گل سبد يه برات تولدت، روز ناشناس يه که وقتي اونم کني؛مي کالفه رو من تو کالفه؟ -
 شدم استرس دچار. داد دستم کار شده، نفرين گل سبد اون آخرش! لعنتي. رفت باال بدنم دماي و گرفتم گر درون از
 :گفتم منقطع دارن، ماليماست در سعي که خطاکاري هايبچه مثل و
 .دانشگاهم دوران دوستاي از يکي...از يکي طرف از بود، هديه يه اون...اون -

 :گفتم طوالني زدني پلک از بعد و کردم رها اتاق يخفه هواي در رو بازدمم
 .کرديد جستجو من کاراي تو که نيست درست اصالً کارِتون -

 :گفت منظور با و آورد جلو رو سرش. شد تررنگين لبش روي پوزخند
 .بشم حساس مآينده همسر به نسبت باشم، داشته حق کنممي فکر -

 :گفتم حرص با و آوردم جوش
 من شخصي مسائل تو ديدمي اجازه خودتون به طورچه. نيستيد مطمئن عالقه بودن دوطرفه از هنوز شما! همسر؟ -

 کنيد؟ دخالت
 :گفت ماليم لحني با و آورد باال نيمه تا رو هاشدست
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 مموردعالقه دختر به نسبت که،اين پاي به بذار رو حرفم اين. نداشتم منظوري. خواممي معذرت! مهال خب خيلي -
 عذر...االن ولي باشه؛ اومده برات مرد يه طرف از گل، دسته اون که سخته برام فکرشم حتي دونيمي. شدم حساس

 .خواممي
 !من خداي. شد تزريق هامرگ به سرعت با غم و شد مچاله سينه در قلبم
 کف. رفتمي باال قلبم ضربان بهنام، به فکر با طرفي از و کردممي ـناه گـ احساس. بودم گفته که دروغي بابت

 :گفتم رفتهتحليل صدايي با و ساييدم جينم شلوار زانوي به رو مکرده عرق هايدست
 .رفتم تند يکم. خواممي عذر منم -

 خان حسام و گرانقدر پدر گفتگوي و بحث صداي اتاق، بيرون از. شد حاکم اتاق فضاي در سکوت ايثانيه چند
 اِلّا بودن، راضي مراسم اين از همه انگار. شدمي شنيده پارسا يمردونه و جذاب هايخنده صداي هم گاهي. اومدمي
 !بينوا منِ

 چه اومد، خواستگار برام که باريآخرين بيارم، ياد به کردم سعي. کردم مرتب رنگم صورتي شال زير رو موهام
 هم از پسر و دختر که اساسيبي گاهاً سواالت از بهتر ايبهانه چه و شدمي پُر زمان اين بايد! شد بدل و رد سواالتي

 :سيدمپر عريضه، نبودن خالي براي مِن مِن با! پرسيدندمي
 بپرسم؟ سوال يه تونممي -

 :گفت هيجان با و شد نور پر خوشحالي از گرانقدر ايقهوه هايچشم
 .بفرماييد!بله -

 :گفتم دهانم آب دادن قورت با و کشيدم عميقي نفس
 چيه؟ داريد انتظار همسرتون از که چيزي ترينمهم بدونم خواممي -

 :گفت تحکم با و انداخت غبغبش به بادي بود، شده مشعوف من سوال از انگار که گرانقدر
 .باشه «صداقت» مخواسته که ميدم ترجيح کنم، خالصه رو توقعاتم کلمه يه در بخوام اگه ولي کُليه؛ خيلي سوالت -

 سکته دارم که کردممي حس آن هر و بود رفته باال قلبم ضربان. شد کوبيده سرم توي پتک مثل «صداقت» لغت
 سوخت گلوم. دادم فرو رو دهانم آب. بود صادق درموردش شدنمي که ايگذشته مورد در صداقت! صداقت. کنممي

 :شد جاري زبانم به کلمات اختياربي. کشيد پنجه گوارشيم دستگاه هايماهيچه به دهان آب و
 مصلحت خاطربه تونعالقه ممکنه که اينه منظورم کنيد؟مي کارچه نبوده، صادق باهاتون همسرتون بدونيد اگه -

 بگذريد؟ ازش حاضريد کنم، حفظ رو زندگيم تا بگم دروغ يه باشه، قرار روز يه اگه بشه؟ کم انديشيتون
 :پرسيد سرد و کرد نگاه صورتم به بدگماني با گرانقدر

 دروغي؟ چه -
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 :گفتم تشويش و حرص با. بودم داده دست از رو اعصابم کنترل
 بپذيريش؟ و بشنوي رو دليلش هک هستي منطقي قدراون کني؟مي کارچه بدونم خواممي! دروغه دروغ -

 .کنممي خطابش شخص اول دارم کردم فراموش حتي که بودم عصبي قدراين
 شده ايجاد خونين هايرگه. ايستاد حرکت از قلبم زد، که پلک. گذاشت هم بر چشم ثانيه چند و کشيد پوفي گرانقدر

 .نبود جالب اصالً هاش،چشم در
 ولي کنم؛ حَبسِت خونه تو گفتي، که دروغي خاطربه و بشم ديوونه شايد. کنمنمي وِلِت باش مطمئن ولي! شايد -

 .بشي جدا ازم ذارمنمي
 .نشست تنم به لرز بهنام، ويالي در اسارتم يادآوري با و بست يخ هامرگ در خون

 :گفت آرامش با و کشيد طرفم به رو خودش کمي ديد، رو پريدگيمرنگ که گرانقدر
 .کردم تصور رو دروغ يه منم کني،مي کارچه دروغ برابر در گفتي تو. بدم پوچ وعده خوامنمي -

 :سوزوند رو کامم خفيفم، صداي و گذشت کمرم يتيره از سردي عرق
 دروغي؟ چه -
 !باشه داشته جا زنم، قلب در من از قبل کسي کهاين -

 از هم لحظه يه بهنام، داشتنيدوست يچهره. دراومد صدا به دَنگ دَنگ مغزم، ناقوس و ايستاد تپش از قلبم
 اتاق، کوچک فضاي و ميشن جذب هم طرف به اتاق، سفيد ديوارهاي کردممي حس. رفتنمي کنار ذهنم يصفحه

 .ميشه ترتنگ و تنگ لحظه هر
 داشته؟ نداشته؟ جا قلبت تو که کسي -

 راه وسيعي بغض و بود آورده هجوم هامچشم سد پشت به اشک. شدمي ترسخت برام فضا اين تحمل لحظه هر
 .نداشتم رو واژه يه حتي ابراز قدرت و بود شده قفل هم روي هامدندون. بود بسته رو نفسم

 :آزرد رو هامگوش گرانقدر، عصبي صداي
 !کن نگاه من به -

 کاسه لبش، روي پوزخند. دوختم لرزونش و داررگه هايچشم به رو ايمشيشه نگاه و چرخوندم سختي به رو سرم
 .رفت فرو زخميم قلب در خنجر مثل شد، ساطع زبونش به که کالمي و زد آتيش رو سرم

 !وسطه ديرين معشوقِ پاي بگو پس! من بودم خيالخوش قدرچه! رز گل سبد يه -
 :گفتم سختي به و نياوردم طاقت. دادم فرو رو بغضم

 .نداريم هم با حرفي ديگه کنممي فکر. بزنيد حرف من با وقيحانه طوراين نداريد حق -
 :گفتم و گرفتم نشونه اتاق در طرف به رو دستم
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 !آقا بيرون بفرماييد -
 :گفت حرص با و گرفت هوا در رو دستم. شدنمي تررنگين حد اين از لبش روي پوزخند

 خاطر به و کرده وِلِت عياش يه که دونممي من نکردم؟ تحقيق درموردت کنيمي فکر مهال؟ ميري طفره چرا -
 !تهران اومدي پاشدي کله يه ازش، فرار

 هاشانگشت رد و بود گرفته محکم رو دستم. بکشم عقب به رو دستم کردم سعي و کرد عبور تنم از برق جريان
 قضاوتم نداشت حق اون. شد جاري هامگونه روي هاماشک و بود شده آکنده نفرت از وجودم. سوختمي دستم روي
 ترحم هاينگاه تونستمنمي چون! کردم فرار من! آره عياش؟ گفتمي بيچاره بهنامِ به عياش؟. نداشت حق! کنه

. بيارم طاقت رو بهنام کشيدن درد تونستمنمي چون. کنم تحمل رو هاشونقضاوت هاشون،حرف ديگران، برانگيز
 رسوايي داغ و بمونم من و نشه ختم آرامش ساحل به لعنتي، زندگي ناي نکنه که ترسيدممي! ترسيدممي چون
 .کردممي دِق اندوه، شدت از خودم و اومددرمي پا از مامان يقيناً وقت اون. ديگه

 شد باعث دونممي. بشي اخراج کارت محل از بود شده باعث دونممي. بودي رواني آدم يه عاشق دونممي حتي -
 ...ولي موضوع؛ اين فهميدن بود سخت برام. تهران به کني فرار
 از داشتم، نفرت احساس. بود شده خيس اشک از صورتم و کشيدمي زوزه درد از م،شده چاک چاک قلب هايتکه

 طوراين و داشت دوستم داشت؟ داشتن دوست ادعاي. گرانقدر از بيشتر، همه از. لعنتي زندگي اين از بهنام، از خودم،
 صدام بعداً تا کوبيدمي سرم روي گونهچماق رو گذشته و داشت دوستم کرد؟مي قضاوتم خصمانه و رحمانهبي

 برد؟ سوال زير رو نجابتم و پاکي و کرد خُردَم هاشحرف با و داشت دوستم درنياد؟
 .زجرآوري و تلخي همون به بود؛ تدريجي مرگ مثل برام گرانقدر، صداي شنيدن

 من ذهنت و فکر يهمه بعد، به اين از که شرطيبه وايميسم؛ هم حرفم پاي. دارم دوسِت هنوزم اينا، تمام با ولي -
 .ديگه کس نه ؛ باشم

 از هاشحرف با و دونستمي رو چيزهمه لعنتي اون. کرد تحقيرم تونست قدرچه هر. نشست لبم روي تلخي نيشخند
 بهم داره انگار که جوري و گيرهمي باال رو سرش غرور با حاال و. بکِشونتم چالش به و بده بازيم داشت سعي اول

 .زنهمي داشتن دوست از دم کنه؛مي لطف
 قلبم شکستن صداي صدم يک سيلي، صداي. نشست ششده اصالح يگونه روي پرشتاب و رفت باال مديگه دست
 :گفتم لرزون صدايي با و دادم فاصله هم از رو دارمرعشه هايلب. نبود

 .بيرون برو مخانواده و من يخونه از و بگير رو پدرت مادر دست. خورهمي همبه ازت حالم -
 شيئي مثل رو، مشده محبوس دست و زد معناداري پوزخند. کرد نگاه خيسم صورت به بهت با ثانيه چند گرانقدر
 :گفت و کرد رها منزجرکننده و نجس
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 !بشي طرد آشغال، يه مثل که همينه لياقتت -
 تخت روي وارجنين و گرفتم ش*غو*آ در رو خودم. نشست تنم به عميقي لرز شد، بسته محکم چندان نه که در

 رو هامچشم. کردمي سقوط بنفشم پتوي روي و جوشيدمي دارمغم هايچشم از چشمه مثل اشک. کشيدم دراز
 رفتارهاي تاوان. بايد کهاون از بيشتر حتي بودم؛ داده پس رو گذشته تاوان من. کردم گاليه خدا به دل در و بستم

 .بود کشيده صليب به رو جانم که عشقي تاوان و رو بيجام اعتماد تاوان رو، مبچگانه
 رو کسي خواستنمي دلم. بشه پاک ذهنم يپرده از بهنام يچهره بلکه تا فشردم هم روي رو هامچشم و گزيدم لب

 هم شايد. نشدم خارج اتاق از گرانقدر با همراه چرا که کنهمي بازخواستم و مياد مامان که دونستممي ولي ببينم؛
 .باشه زده جانم يريشه به تيشه و انداخته راه آبروريزي االن، تا گرانقدر

 قدرچه! گذشت قدرچه دونمنمي. رسيد گوش به بيرون از خداحافظي صداي کمکم و نشد خبري خوشبختانه ولي
 التماس خدا درگاه به قدرچه و فرستادم لعنت بودم ساخته خودم که سرنوشتي و احساسات به قدرچه! کردم گريه
 !مرگ با حتي کنه، خالصم رنج و درد همه اين از که کردم

 .رفتم خواب به آشفته ذهني با و شد سنگين هامچشم کم کم
*** 

 مشخص. گرفت دلم. بود شده کشيده روم رنگي يشمي نازک پتوي. شدم بيدار خواب از در، تق تق صداي شنيدن با
 .انداخته روم پتو و زده سر بهم اومده مامان بود
 کرده عرق گردنم و سر و بود سرم همچنان رنگصورتي شال. زدم کنار رو پتو و دادم تکوني مشده کرخت بدن به

. رسيد گوش به در زدنِ تقه صداي دوباره. دادمي نشون رو نيم و هفت انداختم؛ ديوار روي ساعت به نگاهي. بود
 :گفتم دارخش صدايي با و کردم صاف رو رنگمبنفش تونيک

 .بفرماييد -
 مهربون هميشه مثل عسليش هايچشم. شد ظاهر چارچوب در پارسا قامت و شد باز سفيد در طاليي يدستگيره

 :گفت ماليم لحني با و گرفت طرفم به رو سيمبي تلفنِ مشکي گوشي و شد اتاق وارد. بود
 .دارن کار تو با -

 :گفت و داد تکون هامچشم جلوي رو گوشي پارسا. کردم نگاهش گيج ثانيه چند
 !مهال بگير -

 در از پذيرايي سالن. شد خارج اتاق از حرفبي و داد تحويلم ايکننده دلگرم لبخند گرفتم، دستش از که رو گوشي
 برداشته ازش کسي که انگار نه انگار و بود شده پر ميز، روي شيريني ظرف. رسيدمي نظر به عادي کامالً اتاق، باز
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 به و رسمي هايلباس هنوز. زدنمي حرف هم با وارپچپچ و بودن نشسته دونفره مبل روي مامان و خانحسام. باشه
 .داشتن تن به رو پلوخوري قولي

 :گفتم و چسبوندم گوشم به صورتي شال روي از رو دستم در گوشي
 الو؟ -

 :رسيد گوش به ايمردونه و پخته صداي
 .جاللي اميرعلي دکتر هستم، جاللي. توکلي خانم سالم -

 :کردم زمزمه حيرت با و شد گِرد مکرده پف هايچشم
 دکترجاللي؟ -

 بهنام به نسبت مامان دونستنمي مگه زده؟ زنگ خونه به چرا اصالً داشت؟ کارچه من با دکترجاللي. بود برده ماتم
 با اول بودم، خواب وقتي هم شايد نميده؟ نشون واکنشي هيچ مامان چرا حساسه؟ بهنامه به مربوط که چي هر و

 حرفي؟ چه ولي. بزنه حرف من با دکترجاللي تا شده راضي کردن، بحث کلي از بعد و زده حرف دکترجاللي
 :رسيد گوش به خط طرفاون از ايخنده تک صداي

 .داشتم رو شما با مالقات افتخار قبالً باشيد، داشته ذهن حضور اگر. بهنام شناسروان هستم، خودم. بله -
 :دادم جواب دستپاچه و چسبوندم گوشم به بيشتر رو گوشي

 شما؟ خوبيد! سالم! بله بله، -
 تلويزيون به چشمش کهاين با و بود نشسته تلويزيون جلوي نفرهتک مبل روي. داشت قرار ديدم ميدان در پارسا
 .منه هايحرف به گوشش کردممي حس ولي بود؛

 :پيچيد گوشم در دکترجاللي صداي
 .باشه خوب حالتون اميدوارم. ممنون -
 قضاوت فشار بار زير قبل، ساعت يه! شدمنمي بهتر اين از. روئيد لبم روي پوزخندي و کشيدم نامحسوسي آه

 .شد خم کمرم گرانقدر،
 :گفتم حسبي صدايي با و کردم تر زبون با رو خشکم هايلب
 دکتر؟ آقاي داشتيد حرفي من با. ممنون -

 :گفت پرانرژي لحني با دکترجاللي
 رفت؟ پيش خوبي به خواستگاري مراسم! شکر رو خدا خب -

 خود بپرسم، چيزي کهاين از قبل! دونستمي رو خواستگاري جريان کجا از دکترجاللي. پريد باال تعجب از ابروم
 .کرد بيشتر رو حيرتم و بهت که پاسخي. داد پاسخ مذهن مجهوالت به دکترجاللي
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 .باشيد داشته کافي فرصت شما تا بشه برگزار عصر خواستگاري که بودم، داده پيشنهاد مادرتون به من -
 :پرسيدم بهت با
 چي؟ براي فرصت! فرصت؟ زديد؟ حرف مادرم با شما -
 .ايستاد تپش از قلبم زد، که بعدي حرف با
 .دوم خواستگاري براي شدن آماده فرصتِ! بله -

 لبخند به چشمم و شد مشت کنارم دستم. کشيد تير درد از( بند مچ) پوششم بدون پاي و شدم بلند جام از زدههول
 وضوح به نفر دو هر و بود شده جلب من حرکات به هم خانحسام و مامان توجه حتي. بود پارسا لب روي مشکوک

 .کردنمي نگاهم
 سنگين سبک هم تا بگيره، انجام روز يک در خواستگاري دو کردم پيشنهاد من و کردن مشورت بنده با مادرتون -

 .بشيد متحمل رو کمتري عصبي فشار هم و باشه ترراحت شما براي گيريتصميم و شرايط کردن
. گرفتم دهانم جلوي رو دستم...دوم خواستگار روز؟ يه در خواستگاري دو. شدم خشک جام سر ايستاده و رفت نفسم
 !من خداي

 هاينمونه از يکي که بگم تونممي جرئت به و کرده تغيير خيلي بهنام کردم؛ عرض هم پدرتون و مادر خدمت من -
 آثار سري يه عمرش، پايان تا بهنام. باشيد داشته معجزه انتظار نبايد سال، سه از بعد ولي ست؛شده درمان موفق
 .کرد حذفش هم نميشه متاسفانه و کشهمي يدک به رو کودکيش از مونده باقي

 چه از ماجرا دونستممي هم انگار.تروسيع هامدست يرعشه و رفتمي باالتر قلبم ضربان گفت؛مي که ايکلمه هر با
 :گفتم منقطع و کردم رها تخت تشک روي رو سُستم بدن! دونستمنمي هم و خبره

 .نميشم منظورتون متوجه اصالً من...من...دکتر آقاي -
 :گفت آرامش با و کشيد خط پشت عميقي نفس دکترجاللي

 به شخانواده همراه به هم بهنام امشب قراره ولي شديد؛ سردرگم کمي االن دونممي توکلي؛ خانم ببينيد -
 منزلتون به شب يه در بهنام هم و اولتون خواستگار هم که کردن ريزيبرنامه جوري مادرتون. بياد شما خواستگاري

 از کدوم هر و کنيد فکر تونيدمي باشيد، داشته نياز که زماني هر تا شما ولي شده؛ فشرده شرايط مقدار يه. بيان
. کنيد ابراز رو تصميمتون نداشتيد، ازدواج به تمايلي اگه حتي و کنيد انتخاب رو دونستيد صالح که خواستگارانتون

 .نيست نگراني گونه هيچ جاي
 :گفتم منقطع و رفتهتحليل صدايي با و انداختم چنگ لباسم ييقه به آزادم دست با
 ...بهنام مگه شده؟ راضي...مادرم مگه ممکنه؟ طورچه آخه ولي...ولي -

 :رسيد گوش به دکترجاللي بخشآرامش صداي
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 .هستن جريان در کامالً هم مادرتون. بيفته اتفاقي نيست قرار و ستساده خواستگاري يه. توکلي خانم باشيد آروم -
 خانحسام کنار در همچنان. کردم نگاه مامان خندان صورت به زده،وق هاييچشم با و نشستم تشک روي صاف
 شوق اشک و شد تزريق هامرگ به تصور فوق ما نيرويي. کردمي نگاهم پرمهر لبخندي با و بود نشسته مبل روي

 .زد حلقه هامچشم در
 .کنم مطرح رو مسائل سري يه ش،خانواده و بهنام رسيدن از قبل خواستممي هم االن -

 :گفتم هيجان با و چسبوندم گوشم به بيشتر رو دستم در کرده عرق گوشي و زدم محوي لبخند
 مسائلي؟ چه -
 يه بهنام. باشيد داشته اطالعات بهنام بيماري از نيازه، که اياندازه به امروز تا اميدوارم. شما و بهنام خصوص در -

 فرد يه بهنام هرحال،به ولي نيستن؛ خطرناکي هايانسان هم هاساديست يهمه چند هر. نيست ساديست
 کودکيش در رحمي،بي با و مختلف اشکال به رو بهنام زيبا جريانيد، در که طورهمون. افراطيه ساديسم از ديدهآسيب
 .داده قرار اذيت و آزار مورد

 مفرط حس. انداخت چنگ گلوم به بغض و اومد درد به قلبم بهنام، بدن روي يکهنه و نو هايزخم يادآوري با
 .نکنم فکر بهش که نبوده روزي سال، سه اين عرض در که بهنامي براي دلتنگي داشتم، دلتنگي

. گذرونده سر از رو زيادي هايسختي بهنام. نيست کمي چيز کشيدن، زجر و شدن شکنجه و تحقير سال چندين -
 دست زيبا، دست به اسارتش دوران جسمي و روحي عوارض با هم، کرده پيدا نجات زيبا دست از کهاين از بعد حتي

 .برجاست پا عوارض اين از قسمتي هم امروز به تا و کردهمي نرم پنجه و
 از رياضتي چه با ويال، توي که داشتم ياد به هنوز. شد ريش بهنام مظلوميت براي دلم و بست رو نفسم راه بغض

 خواستمي دلم که، بود حدي به گفتارش در ينهفته عجز و مظلوميت زمان، اون! گفتمي برام تلخش يگذشته
 .بدم اميد بهش و کنم غلش*ب سرپناهبي يبچه يه مثل
 تابيبي مسينه درون قلبم. شد تداعي ذهنم در ويال تلخ خاطرات دوباره دکترجاللي، هايحرف شنيدن با هم االن
 .زدمي فرياد رو بهنام براي دلتنگي وجودم تمام و کردمي
 و آشفته يروحيه خاطربه. بوده گذاشته سر پشت رو ناموفق درمان دوره يه شد، آشنا شما با که زماني بهنام -

 سخت مراحل شما، به رسيدن هدف با بهنام االن ولي نميشن؛ توجيه وقتهيچ که شده مرتکب اشتباهاتي بيمارش،
 تونآينده براي صالحه که تصميمي هرگونه مختاريد شما هم باز هاش،تالش تمام وجود با و کرده طي رو درماني
 .نشه ختم بهنام با بودن به تصميم اون اگه حتي بگيريد؛

 من تاييد به نيازي انگار هم دکترجاللي. نداشتم تکلم قدرت توأَم، تشويش و هيجان شدت از و بود کرده يخ بدنم
 .گرفتمي سر از رو توضيحاتش کوتاه، هايفاصله با بار هر و نداشت
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 اگر واقع در. نيست اشتباه يآينده يه مُوَلِّدِ لزوما اشتباه، يگذشته ولي شُديد؛ اشتباهات سري يه دچار هم شما -
 با که داره رو دومينو قطعه يه حکم روز هر. دومينوئه قطعات مثل درست ما زندگي هايدوره بگم، مثال يه با بخوام

 و شماست اشتباه يگذشته کرده، سقوط قطعات. ذارهمي تاثير فردا دومينوي روي و زنهمي رقم رو فردا افتادنش،
 قطعات و نکنيد کاري تونيدمي. نگرفته قرار قبل قطعات افتادن تاثير تحت هنوز که شماست يآينده پابرجا، قطعات

 يه تنها کردن جا جابه با تونيدمي و بگيرن قرار سقوط مسير در گذشته از تاثيرپذيري با روتون پيش فرداهاي و فردا
 .بديد نجات سقوط سرانجام از رو زندگيتون مسير قطعه،
 درد به دوباره راستم، پاي که جوري زد،مي نبض هيجان شدت از وجودم و بود رسيده نور سرعت به قلبم ضربان
 .بود اومده

 و ميدم حق بهشون که نماند ناگفته و دادن رضايت خواستگاري اين برگزاري به سخت خيلي مادرتون -
 خود. زدم حرف باهاشون تلفني بارها اخير، روز چند تو. کنممي تحسين رو، شما يآينده به نسبت حساسيتشون

 بار چندين هم پدرش و مادر حتي کرده، صحبت ايشون با و شده روروبه مادرتون با بار چندين شخصه به هم بهنام
 واقعيتش و بودن مخالف مدت اين تمام مادرتون. کنن جلب رو مادرتون مثبت نظر تا داشتن، آمد و رفت منزلتون به

 !دادن؟ رضايت مراسم اين به ايشون که افتاده، اتفاقي چه ديروز دونمنمي
 اين قدرچه! بوده فشار تحت قدرچه مدت اين تو! من مظلومِ مامانِ. زد حلقه هامچشم درون اشک و رفت نفسم
 !اومده درد به قلبش من، کاريِپنهان خاطر به قدرچه. کشيد تير غم شدت از قلبم! بوده نگرانم مدت

 .بِگيد االن همين لطفا هستيد، ناراضي بهنام اومدن به نسبت هم شما اگه بِگيد؟ خوايدنمي چيزي -
 :گفتم پتهتته با زدههول و دادم فرو رو بغضم

 !نه...نه -
 از اين ميگه خودش پيش االن. بردم بازيهول با رو آبروم! سرم بر خاک. گرفتم رو دهانم جلوي و گزيدم لب

 !بود خداش
 :گفت و خنديد مردانه و کوتاه دکترجاللي

 تمايل اگر. محترمه بگيريد، تصميمي هر که باشيد داشته ياد به فقط. توکلي خانم نميشم مزاحمتون اين از بيشتر -
 جلسات به ديگه، زوج هزاران مثل ازدواج، از قبل بهتره بهنام، با چه و اولتون خواستگار با چه داشتيد، ازدواج به

 تهران، در من همکاران از يکي پيش دوسال، تا يک مدت طي الزمه باشه، بهنام انتخابتون احياناً اگر. بريد مشاوره
 اگر. نداره وجود نگراني گونههيچ جاي کل در. بيايد کنار هم با ترراحت بتونيد بهنام، هم و شما هم تا ببريد تشريف

 .هستم خدمتتون در بنده خود اومديد، شهرستان به هم
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 صدايي با و دادم فاصله هم از رو خشکم هايلب. نشست لبم روي وسيعي لبخند و دادم قورت رو دهانم آب
 :گفتم قلب ته از دار،خش

 .ممنونم چيزهمه خاطر به دکترجاللي؛ ممنونم -
 نگاهم محبت با و داشتن لب به لبخند نفر سه هر. شد ظاهر اتاق در جلوي زندگيم تاثيرگذار عضو سه قامت

 :رسيد گوش به دکترجاللي رضايتمند صداي. کردنمي
 باهام تونيدمي خواستگاري، اتمام از بعد دونستيد، نياز اگه هم باز. بود وظيفه انجام نکردم؛ کاري. کنممي خواهش -

 .خدانگهدار. برسونيد محترمتون يخانواده خدمت سالم. بگيريد تماس
 و دادم فاصله گوشم کنار از رو کرده عرق گوشي. شد قطع دکترجاللي طرف از تماس و کردم خداحافظي وارزمزمه
 بغض با و رسيد جاو به قلبم ضربان دوباره. برداشت گام طرفم به لبخند با و شد اتاق وارد مامان. گذاشتم تخت روي
 و ريز هايچروک. درخشيدمي روسريش کِرِمي قاب درون مامان، مهربون صورت. ايستادم پا روي لبخند، با توأم

 دستش. بود گذاشته يادگاري به روزگار، هايسختي که هاييچروک. آوردمي درد به رو قلبم صورتش، روي درشت
 از رو سرم. سپردم مهرش پر وش*آغ به رو خودم لوس، و رَنجور طفلي مثل طاقت،بي منِ و نشست مشونه روي
 از و کردممي گريه و بودم مامان وش*آغ در دقيقه چند. رفت مصدقه قربون و يد*وس*ب صورتي شال روي

 قلب قوت بهم مهربونش، لحن با و کردمي نوازش رو هامشونه صبوري با هم مامان. خواستممي معذرت مامان
 دو و گرفت رنگ شرم از هامگونه. شدم روروبه پارسا و خانحسام لبخند با شدم، جدا که مامان ش*غو*آ از. دادمي
 بدو بدو و گرفت رو دستم مامان. کردن مشرمنده مهربونشون نگاه با بودن، ايستاده قدميم چند در که بزرگواري مرد

 رو لباسم خان،حسام اصرار به. بندازم اشکم از خيس و پريدهرنگ صورت به آبي تا کرد بهداشتي سرويس راهي
 از قلبم و رسيد گوش به خونه آيفون زنگ که نکشيد طولي. کردم روحمبي صورت چاشني آرايش کمي و عوض
 مامان دست. بود زده خشکم جام سر. رفت ورودي در کنار در خونه آيفون سمت به لبخند با پارسا. ايستاد حرکت

 :پيچيد هامگوش در بخشش اطمينان صداي و نشست مشونه روي
 .پشتِتيم همه ما بگيري، تصميمي هر -

 !زد بلندم پيشوني بر بيمه مُهرِ مامان، مِهر پر يــــوسه بـ. کشيدم عميقي نفس
*** 

 لرزش تا داشتم سعي و بود انداخته پايين رو سرم. داشت فرق قبل ساعت دو با آسمون تا زمين خونه، در موجود جَوِّ
 کمي که بار هر و شدنمي غافل ازم هم لحظه يه بهنام، نگاه سنگيني. کنم مهار رو مخورده گره هايدست خفيف

 بحث کلي از بعد و انداخت پا روي پا سلطاني آقاي. شدممي روروبه خوشحالش و چراغوني نگاه با کردم،مي بلند سر
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 کنار در که حسام و مامان به رو آخر، الي و رُکود و دالر نرخ تا هاجوون يآينده و دنيا وضعيت درمورد تعريف و
 :گفت و کرد بودن نشسته دونفره مبل روي همديگه

 .است ترخوش دوست سخن بگذريم، چي هر از! صامتي آقاي خب -
 :گفت و چرخوند مامان طرف به کمي رو صورتش و زد ايمحجوبانه لبخند خانحسام

 جان؟ معصومه -
 .گذاشت هم بر چشم تاييد ينشونه به مامان
 :گفت من به رو و زد جذابي لبخند خانحسام

 .بزنيد رو هاتونحرف اتاق؛ تو بِريد سلطاني آقاي با! باباجان پاشو! دخترم مهال؛ -
 پاهاي روي افتاده، سر همون با و شدم بلند نفرهتک مبل روي از سختي به. شد حسبي بدنم و افتاد تپش به قلبم

 مادرش، پرتحسين صداي. شد حبس سينه در بيشتر نفسم و ايستاد کنارم بهنام تا گذشت کمي. ايستادم سُستم
 :رسوند اوج به رو قلبم ضربان

 !ميان بهم قدرچه! مُشاال هزار مُشاال؛ -
 رو پام و دست. کردمي تروخيم رو اوضاع مجلس، در حاضر اعضاي نگاه سنگيني و نشست تنم روي سردي عرق
 .شدممي سفيد و سرخ مدام سن،کم هايدختر مثل و بودم کرده گم

 گام اتاقم سفيد در سمت به رياضت با. نداشتم رو مخانواده اعضاي از يک هيچ صورت به کردن نگاه رويِ
 وارد سرم پشت بهنام بعد کمي و شدم اتاق وارد. شدمي نزديک جنون مرز به بيشتر قدم، هر با قلبم و داشتمبرمي

 .ايستاد حرکت از قلبم رسيد، گوش به که در شدن بسته خفيف صداي. شد
 به معطوف همچنان هامچشم. ايستاد رومروبه و گذشت کنارم از. بست رو نفسم راه عطرش، خوشبوي يرايحه
 .کشيد مرگ يورطه به رو قلبم دلنشينش، صداي. بود اتاق کف فرش

 مهال؟ -
 صورت روي لبخند. شد قفل درخشانش هايچشم در هامچشم و کردم صاف رو مشده خم گردن سختي به

 به العاده فوق رنگ،مشکي شلوار و کت. کشيدمي بند به پيش از بيش رو، مزده جنون قلب و کردمي دلبري جذابش،
. شد خشک هوا در اومد،مي صورتم طرف به که دستش. داشت همراه به رو تابمبي نگاه تحسين و اومدمي قامتش

 فقط من که گفت؛ چيزي حرص با وارزمزمه لب زير و کشيد ايکالفه نفس زمانهم. بست درد با رو هاشچشم
 .فهميدم رو ش«اميرعلي»
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 تعارفبي و رفت ايمسرمه تخت سمت به. زد پلک. کرد رها بدنش کنار شده مُشت رو، هوا در ششدهخشک دست
 به بهنام صداي شنيدن با. کردممي فکر عجيبش حرکت به و بودم ايستاده جام سر مات. نشست تخت تشک روي
 .اومدم خودم

 .واينسا پا سر. مهال بيا -
 :گفت و انداخت بهم منديگاليه نگاه بهنام. نشستم تخت روي فاصله با کنارش و دادم قورت رو دهانم آب
 .نگذشته هم روز چهار هنوز نبستي؟ رو بندت مچ چرا -

 دلتنگ لحني با و زد برق بهنام ايقهوه هايچشم. زدم لبخند اختياربي و کردم حس هامرگ در رو شوق جوشش
 :گفت

 بهتره؟ پات مچ خوبي؟ -
 .کردم تاييد پام، مچ درد رغمعلي و دادم تکون رو سرم
 :گفت عميقي، نفس کشيدن با بهنام و گذشت مونخورده گره هاينگاه سکوتِ در لحظه چند

 خوادنمي دلم خودمم. نَمونه باقي مجهولي ينقطه تا بگم برات رو هاناگفته حرفي، هر از قبل گفته، بهم اميرعلي -
 .باشه رازي وسط اين
 تهران، به مهاجرتم و ترسيدن دنبالش به و فريبا با کردنم آشنا با که باريهمون خاطر به انگار! دکترجاللي هم باز

 .بذاره تموم سنگ بهنام، حق در داشته قصد بار اين و شده وجدان عذاب دچار ناخواسته
 مچ روي بودم، گرفته هديه براش پيش هاسال که استيلي ساعت. شد کشيده چپش دست سمت به نگاهم ناخودآگاه

 .نبود انگشتش طالييِ رينگ از خبري ولي...ولي درخشيد؛مي دستش
 !کجا نگفتم ولي شدم؛ کار به مشغول جايي شدم، ترخيص درماني يموسسه از وقتي بودم گفته بهت -
 .دادم تکون سر تاييد ينشونه به

 :گفت و دزديد هامچشم از رو نگاهش مکث، کمي از بعد و کشيد آهي
 !آموزشگاهه ارشدِ سهامداران از يکي من، پدرِ -

. شدم خيره بهنام پريشون يچهره به گردشده، هاييچشم و بهت با. پريد باال فنرگونه سرم و ايستاد حرکت از قلبم
 رو حيرتم و شدمي خارج دهانش از هم سر پشت کلمات، و بود تخت بنفش پتوي به نگاهش. بود پايين سرش
 .کردمي بيشتر

 هاشعبه از يکي تو تا داد، پيشنهاد بهم بار چند پدرم. دادممي انجام رو آموزشگاه دفتري کارهاي از قسمتي -
 داشتم که روز يه بودم، کار به مشغول سال يه حدوداً. نداشتم دادن درس يحوصله و حال اصالً ولي کنم؛ تدريس
 .افتاد تو فاميل و اسم به چشمم کردم،مي مرتب رو تهران هايشعبه دبيرهاي ليست
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 .کردمي قراريبي و کوبيدمي استخوانيش قفس به رو خودش وارجنون قلبم
 :گفت و زد تلخي لبخند. لرزيدمي حدقه در هاشچشم ايقهوه يتيله. کرد بلند رو سرش

 دقيقه ده تا خوشحالي، از يادمه. باشم کرده پيدات شدنمي باورم! مهال داشتم حالي چه لحظه اون دونينمي -
 مهالي شد، ثابت بهم صددرصد که وقتي و کردم وارد آموزشگاه سيستم توي رو مشخصاتت. زدممي قهقهه
 .بودن داده هديه بهم رو دنيا انگار شده، پيدا من يگمشده

 شده جمع چشمم ايشيشه سد پشت اشک و بود بسته رو نفسم راه بغض. لرزيدم خودم به هاش،حرف شنيدن با
 صداي. بردمي يغما به رو دينم و دل و شدمي تکرار اکووار هامگوش در مدام «من يگمشده مهالي» عبارت. بود

 .داره رو من مشابه حال هم اون که دادمي نشون و بود شده دارخش بهنام
 بيچاره اميرعليِ. بگيرم پس رو زندگيم عشقِ و تهران برم خواممي گفتم و زدم زنگ اميرعلي به. بودم کرده هول -
 تا گفت بهم کنه، متوقفم تونهنمي که ديد وقتي و نگيرم تصميم عجوالنه که خواست ازم تمنا، و خواهش کلي با

 دلم. زد سرم به فکر تا هزار ساعت، نيم اون تو. بزنه حرف باهام رفتن قبلِ تا پيشم، مياد ديگه ساعت نيم
 بگيرم رو دستت خواستمي دلم. کنم گاليه ازت رفتنت خاطربه و کنم غلت*ب محکم بينمتمي وقتي خواست،مي

 رو سالمتم گواهي خواستمي دلم. بشي من مال هميشه براي و کنيم عقد هم با تا ببرمت زور، به شده حتي و
 .دارم دوستت قدرچه بگم بهت. نيستم خطرناک کنم ثابت بهت و بدم نشونت

 بهنام. شد جاري هامگونه روي هم موازي شفاف، اشک قطره دو و نياوردم طاقت ش،جمله پاياني قسمت شنيدن با
 مرطوب رو پيراهنش ايسرمه يپارچه هاماشک. گرفت شم*غو*آ در محکم و کشيد سمتم به رو خودش دفعهيک

 صداش مندگاليه لحني و رفتهتحليل صدايي با. سوزوندمي شال زير از رو گوشم گرمش، هاينفس هُرمِ و بود کرده
 :زدم

 !بهنام -
 :گفت خاص لحني با و فشرد خودش به رو بدنم و يد*وس*ب سفيدرنگ شال روي از رو موهام بهنام

 عزيزم؟ بهنام؟جانم جان -
. کردممي گريه شش*غو*آ در بودم، شده متحمل قبل ساعت يه تا مدت اين که ايرواني فشار خاطربه و زدم هق

 .داشتم دوست رو اجباري حصار اين عجيب، من و بود دربرگرفته رو من محکم بهنام
 مالِ بذارم و بشينم تونمنمي. بدم گوش اميرعلي هايحرف به تونمنمي! دارم دوسِت خدا به! مهال دارم دوسِت -

 .بشي گرانقدر
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 هايآستين به! من خداي! کردمي گريه من مثل هم بهنام. رسوند ديوانگي اوج به رو قلبم شالم، شدن مرطوب
 حجت اتمام باهاش دکترجاللي و فشاره تحت دونستممي. سپردم شش*غو*آ به بيشتر رو خودم و زدم چنگ کتش
 شناسه؟مي شناسه؛نمي منطق که قلب ولي کنه؛ کاري نداره حق زدن، حرف جز که کرده

 .کردمي مچاله مسينه در پيش از بيش رو قلبم گوشم، کنار از دارشخش صداي
 با نبايد گفت. کنهمي بدتر رو اوضاع فقط من، يعجوالنه کار گفت. نيست درست اين گفت و شد مانعم اميرعلي -

 صبر ناچار. بدم دستت از دوباره و بشکنم رو روم پيش هايپل يهمه نيم، و دوسال از بعد کردن، عمل نسنجيده
 يه روز، يه کردم، صبر. بشم ظاهر زندگيت تو بتونم دوباره تا بياد پيش خوب موقعيت يه بايد گفت اميرعلي. کردم
 تو و بدم لِفتِش که ترسيدممي. بودم شده ديوونه دوباره من و اومدنمي پيش خوب موقعيت اون ولي! ماه يه هفته،

 از يکي که رسيد خبر ماه، پنج از بعد باالخره! باشي کرده ازدواج نکنه که ترسيدممي حتي. کني ازدواج مدت اين
 از دبير، اون فهميدم وقتي شدم، حالي چه دونينمي. بشه منتقل ايديگه شهر به خوادمي تهران، ادبيات دبيرهاي

 عنوانبه دوباره تونممي. موقعيته بهترين اين گفتمي و بود خوشحال هم اميرعلي. کنيمي کار توش تو که ايهشعبه
 .کنم جلب رو اعتمادت کم کم و بگيرم قرار کنارت همکارت

 فکر. کردمي نوازش شال روي از رو موهام کنه، رهام کهاين بدون هم بهنام. بود گرفته بيشتري شدت هاماشک
 مشوش کل به رو حالم بودم؛ فکرش به وارمجنون فقط من و باشه کرده فراموشم بهنام سال، سه اين در کهاين
 و ناآروم احساسات به نيرويي انگار داد؛ رخ اخير روز چند که اتفاقاتي و بهنام هايحرف شنيدن با حاال، ولي کرد؛مي

 .بخشيدمي آرامش م،آشفته
 آشنايي کار محل در عنوان، هيچ به که کرد تاکيد کلي و کرد تهرانم راهي نبايد، و بايد کلي با اميرعلي باالخره -

 زدن، حرف و سالمت گواهي آوردن با مدت اين در که گفت، هم پدرم و مادر به. بشي حساس مبادا تا ندم
 .کنن راضي رو تخانواده

 پيچيدمي گوشم در قلبش، تپش صداي. داد قرار مسينه روي رو سرم و کاشت دارمنبض يشقيقه روي ايـوسه بـ
. افتاد کنسول روي آينه درون بسته نقش تصوير به نگاهم. بخشيدمي دوباره جان م،خسته روح به لحظه هر و

 متفاوت تصوير دو نما،حقيقت آينه اين در امروز. ريخت دلم! داره دوستش عاشقانه که کسي ش*غو*آ در دختري
 تصوير و داشتن فاصله هم از که گرانقدري و مهال اول، تصوير. بودم من مشترکشون وجه که تصويري دو. ديدم
 .بودن گرفته ش*غو*آ در رو همديگه سخت دلتنگي، شدت از که بود، بهنامي و مهال به متعلق دوم،
 بهش خواستمي دلم. دارم و داشتم دوستش که کسي به! کنم گاليه خواستممي. بمونم ساکت خواستنمي دلم
 .بشنوم «جانم» و بزنم صداش مدام خواستمي بدجور دلم! گذشت بهم چي سال، سه اين تو بگم

 کني؟ رفتار هاغريبه مثل باهام داشتي سعي همين براي -
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 .اومد حرف به عميقي نفس کشيدن از بعد و گذاشت سرم روي رو شچونه بهنام
 تونستمنمي من ولي کنم؛ حساست نبايد گفتمي اميرعلي. مهال بود سخت برام خيلي تو، مقابل در تفاوتيبي -

 .کني اعتماد بهم شايد تا بمونم، بيکار
 :گفتم حرص با و زدم بازوش به محکمي چندان نه يضربه م،کرده مشت دست با
 .کردي ازدواج کردم فکر من -

 :داد ادامه و خنديد کوتاه گوشم کنار
 از و باشم دور تو از بودم مجبور. کنم جلب رو توجهت تا کردم دستم حلقه. باشم بدجنس کمي خواستمي دلم -

 .دادممي نشون خوش رويِ عاليي؛ هاياومدن عشوه به وراون
 بهنام. داشتم بهنام از گرفتن فاصله در سعي ناخوادآگاه و شد جمع صورتم بهنام، براي عاليي نازدار رفتار يادآوري با

 :گفت گوشم کنار ماليمت با و داشت نگهم بازوهاش حصار در محکم شد، من پسروي متوجه که
 حسادت حس خواستممي. رسيدم اميرعلي حرفاي به االن بود؛ اشتباه کارم فهمممي االن. مهال بود اشتباه کارم -
 .ميشي دور ازم بيشتر کار، اين با دونستمنمي ولي کنم؛ ايجاد تو در رو

 آتش سرعت به ولي برسه؛ نظر به احمقانه شايد. شد قوتکم گرفتن، فاصله براي بازوهاش به هامدست فشار
 دکترجاللي، قولبه. بوديم نگرفته قرار موقعيتي، چنين در سادگي به بهنام و من. شدم آروم و کرد فروکش خشمم

 .داديم پس رو اشتباهاتمون تاوان ما دوي هر و کرديم اشتباه ما دوي هر
 .پيچيد هامگوش در دلنشينش صداي و گرفت آتش داغش يـوسه بـ از مشقيقه دوباره

 هر به و چي همه زير بزنم خواستمي دلم. ريختم همبه حسابي شدم؛ گرانقدر منظوردارِ هاينگاه متوجه وقتي -
 اياحمقانه کار که کشيدمي داد سرم تلفن پشت. شد مانعم باز اميرعلي. کنم دور گرانقدر از رو تو شده، که شکلي
 يهمه و بود گرانقدر طرفي از. داشتم بدي خيلي شرايط. ندم هدر به رو درمانم نيم و سال يه زحمت و نکنم

 دست به براي که بودم، جالب چندان نه يسابقه يه با من ماجرا، يديگه طرف و دادمي برتري بهش که محاسني
 .کردممي تابيبي آوردنت،

 به بهنام. نشستم تخت روي سيخ و شدم جدا ازش زدههول. لرزيدم بهنام ش*غو*آ در در، يتقه صداي شنيدن با
 .زد کنار رو صورتم هاياشک وار،نوازش و آورد جلو رو دستش آرامش، با و خنديد آروم واکنشم
 .داد رنگ سردم هايگونه به و پيچيد هامگوش در در، پشت از پارسا پرانرژي و خندان صداي

 زنيد؟مي چونه شيربها و مهريه سر داريد نکنه نشد؟ تموم مذاکراتتون هابچه -
 :گفت طنزي لحن با. ايستاد زمين روي بهنام و لرزيد کمي تخت تشک فنرهاي. خنديد آروم دوباره بهنام
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 ازت رو گيريتصميم فرصت اميرعلي قول به و زدم اميرعلي با زيرقولم دوباره ديدي يهو که پاشو. عزيزم پاشو -
 .گرفتم
. کرد زهر هم رو خودم کام تلخيش، حتي و بود پژمرده و مغموم اول، قسمت خالف بر حرفش، پاياني قسمت
 .نشست لبم روي پوزخندي گيري؟تصميم فرصت

 يمغرضانه هايحرف يادآوري با گرانقدرم؟ ابروي و چشم عاشق من کردمي فکر. سوختمي بهنام حال به دلم
 :گفت زدههول و نشست تخت جلوي بهنام. پيوست همبه هاماخم گرانقدر

 ...ولي بدم؛ دستت از خوادنمي دلم چند هر. مهال نداشتم منظوري -
 :گفت لب زير خشم با و کشيد دست ايشنقره و ايقهوه موهاي داخل کالفه

 .بهنام بهت لعنت -
 رو احساسم بدونه، رو قدرم کهاين براي حتي و بذارم باال طاقچه تونستممي. شد مچاله سينه در مظلوميتش از قلبم
 بشم؟ قلبم نِداي مانع تونستممي مگه ولي ندم؛ بروز

 صورتم به بارغم هاييچشم با و کرد بلند رو سرش بهنام. گذاشتم بهنام يشونه روي و بردم جلو رو لرزونم دست
 از تلخ، يادگار يه. کرد آشوب رو دلم ش،شقيقه روي بخيه رد و کردم رصد نگاهم با رو صورتش بند بند. کرد نگاه

 .شده نفرين ويالي اون اتفاقات
 جذابش، ريشته و متناسبش دهان و بيني هاش،چشم کنار هايچين. رفت ترپايين دارشنشونه يشقيقه از نگاهم

 لباسش، ايسرمه ييقه کنار گردنش روي زخم يکهنه و عميق رد ديدن با. دادمي نشون باالتر کمي رو سنش که
 در عريانش يباالتنه يادآوري با. کردمي خودنمايي برآمده، و اضافه گوشت اليه يه با که کهنه، زخم يه. گرفت قلبم
 سمت به دستم. بود نشده پاک خاطرم از زيبا، دست به ششکنجه تصوير هنوز. شد حبس سينه در نفسم ويال،

 جاي روي ش،ديگه همتاي هزاران دونستممي که زخمي کردم؛ نوازش رو شکل خطي زخم رد و رفت گردنش
 .زد صدا رو اسمم عجز با و لرزيد جاش در گردنش، پوست لمس محض به. شده حک بهنام، بدن جاي

 به رو دلم بند نبايد دونستممي. اشتباهه دونستممي. زدم چشمانش لغزان هايتيله به تلخي لبخند بغض، با همراه
 ...ولي آشناييه؛ فقط خواستگاري هدف دونستممي. بدم آب

 پيشوني به که خشکم هايلب. شدمي گشادتر بهنام، مبهوت هايچشم يحدقه ثانيه، به ثانيه. بردم جلو رو سرم
 نگاه در نگاهم گرفت؛ فاصله که سرم. کشيد طول ثانيه چند حد در شايد. کردم حس رو لرزشش رسيد، دارشخط

 که ايملکه. بود شده هافيلم همون مثل درست. افتادم خارجي فانتزي هايفيلم ياد به. بود شده قفل شزدهحيرت
 فرق يه اما داد؛مي ترفيع زده، زانو زمين روي که سپاهش محبوب فرمانده به و بود نشسته پادشاهي تخت روي

 .بود قلبم پادشاه بهنام نبود؛ تخيلي هايفيلم فرمانده بهنام. داشت وجود بين اين اساسي
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 ...و اعتقاداتم به بزنم پا پشت داشت امکان آن هر. بود سخت برام فضا اون تحمل
 قلبم يساله چند راز و کردم تر زبونم با رو هاملب. کرد پر رو هامريه گرانقيمتش، عطر بوي. کشيدم عميقي نفس

 :آوردم زبون به رو
 !دارم دوستت -

 روي دستم. رفتم اتاق در سمت به و پريدم جا از فنر مثل بهنام، يزدهبهت نگاه شدن نوراني از قبل و ندادم مهلت
 :رسيد گوش به بهنام يزدهشگفت و دارخش صداي.نشست اتاق در طاليي يدستگيره

 !مهال -
. بگذرم مهرش پر ش*غو*آ يوسوسه از تونمنمي بمونم، اتاق در ديگه ايثانيه اگه دونستممي چون برنگشتم؛

 .صحيح نه و بود جايز نه اين از بيشتر. بوديم کرده رويزياده و شکسته رو هاحد حدودي تا امشب
 يهمه سر زمانهم. شدم خارج اتاق از و کردم باز رو اتاق در عشق، نور از مملو قلبي و لب بر وسيع لبخندي با

 .تابيدمي سردم و خورده ترک قلب بر خورشيد، انوار مثل هاشون،لب روي لبخند. چرخيد طرفم به حضار
*** 
 بعد ماه چهار
 حسام

 آورد؛ هجوم ذهنم به گوناگوني افکار. انداختم طوسي دارِطرح کادوي کاغذ در شده، پوشيده زمختِ جلد به نگاهي
 خواستگاري براش بودنش، پاس و آس وجود با داشت، اصرار پارسا که زمان اون. پيش سال پنج جنس از افکاري

 هاينگاه. نميره يادم از هرگز خواستگاري روز. دربيارم همسريش به رو، توکلي مهناز ش،موردعالقه دختر و برم
 .نشناختمش اول نگاه در و بودم خبربي جاهمه از که مني و معصومه خصمانه و عميق

 خاطرات من، به کتاب اين دادن با معصومه روز اون. دراومد لرزه به فَکَّم و کردم محکم کتاب دور رو هامانگشت
 رو کارت تاثير روزي، باالخره که دنيايي. مکافاته دار دنيا فهميدم، که بود جاهمون و آورد خاطرم به رو قبل ساليان

 . باشه گذشته ازش دهه چند اگه حتي ميده؛ نشون بهت
 از حاصل هايبرجستگي. کشيدم کتاب کاهي کاغذ اولين روي رو دستم هميشه مثل و کردم باز رو کتاب. زدم پلک

 قبل، سال سي که بيتي ناخودآگاه و شد کشيده صفحه پايين به هامانگشت. کردمي منقلب رو حالم اشک، رطوبتِ
 :کردم زمزمه لب زير رو، بودم نوشته کتاب اول يصفحه در
 گفتارند شِکر و رو پري که آنان» -

 دارند پنهان خوب روي که است حيف
 نيست فايدهبي نيز نقاب الجمله في
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 .«بگذارند نِکو و بپوشند زشت تا
 .کشيد پر قبل، سال سي به ذهنم و کشيدم آهي جوانيم، دور ساليان ياد به
 زدن سوت صداي. بود شدن آبپز حال در مشکي، هايپوتين درون پاهام و بود عمود سرم روي درست ظهر، آفتاب»

 هوا در رو کفترهاش زدن، کف و کشيدن سوت با و پريدمي هابام پشت روي مدام. رسيدمي گوش به کفترباز کريم
 حياط آجري ديوار روي سفاليِ هايگلدون از يکي خواستمي دلم که بود اعصاب روي حدي به صداش! چروندمي
 !بشکنم تاسِش سر توي رو،

 پود و تار در هميشه، مثل معصومه. گرفتم باال رو سرم. گذاشتم شونخونه کوچک حياط کف رو مشکيم ساک
 شرم. کشيدم پوفي! ديدممي رو بينيش فقط صورتش، ماه قرص تمام از من و بود شده پنهان چادر گليگل يپارچه

. نگاه يه از دريغ ولي بودم؛ ايستاده جااين زهرمار برج مثل بود دقيقه پنج. جونم بالي بود شده عقد، از بعد حياش و
 ذاتاً معصومه، که حيف اما کنه؛ نگاهم ولي بخنده؛ تنم به سربازي رنگِ خاکي رَختِ زدن زار به اگه بودم راضي

 جلو به گامي و کشيدم مشده تراشيده و کچل سر به دستي. کشيدمي خجالت هم شوهرش از حتي و بود روکم
 انرژي پر لب، روي واضح لبخندي با. ببينم تونستممي چادر، وراي از حتي رو، صورتش شدن سفيد و سرخ. برداشتم

 :گفتم
 .سالم -

 جواب زيرلب داره، نگه رو چادرش گره محکم کرد،مي سعي که حالي در و آورد باال کمي رو شافتاده سر معصومه
 .داد

 خدمت براي دوسال مدت به خداحافظي. کنم خداحافظي ازش بخوام که بود سخت برام. کشيدم ايکالفه نفس
 نديده کامل رو صورتش هم باريک حتي بودم، کرده عقد معصومه با که پيش دوماه از که مني هم اون. سربازي

 .زندگيمون و خونه سر بريم آقام، يپشتوانه به و بشه تموم دوسال اين زودتر، چه هر خواستمي دلم. بودم
 قضاوت ترس از و بود خجالتي و روکم بس از! کنم شخفه و بگيرم خواستمي دلم گاهي. کردم ايقروچه دندون

! حاللمه عقديمه؛ زنِ گفتم خودم به. شدنمي جورياين. کردم نچي. کنه نگاه صورتم به نداشت جرئت حتي ديگران،
 برن شونهمه. زننمي چوب رو دونفر ما سياه زاغ هاشون،پنجره يگوشه از که فضولي هايهمسايه حرف خيالبي
 !دَرَک به
 هايشونه دور دست ناگهاني ايوان، کنار يپنجره از خواهرش دو و مادر يخيره نگاه به توجهبي و رفتم طرفش به

 با بود، ترسيده و زدهحيرت نهايتبي من، حرکت اين از که معصومه. کردم غلش*ب دلتنگي با و انداختم نحيفش
 :گفت خفه صدايي با و کشيد هيني وحشت

 !حسام آقا -
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 گوشش کنار خاص، لحني با و انداختم باال ابرو پنجره، پشت از خواهرهاش يزدهوق هايچشم براي شيطنت با
 :گفتم

 حسام؟ جانِ -
 تو خواهرهاش، و مادر حتي و همسايه و در قضاوت خاطربه االن دونستممي و لرزيد شرم از شم*غو*آ در معصومه

 مرخصي اولين زمان تا خواستمي دلم. داشتم نگهش شم*غو*آ در کمي! شده پا به بلوايي چه کوچولوش مغز
 از قبل. بود توأم شرم و بهت غرق ش،کشيده و زيبا هايچشم. گرفتم فاصله ازش. کنم ذخيره انرژي سربازيم،

 روي از چادر مانع و کشيدم بيرون هاشانگشت بين از رو، شچونه زير يشده شل گره بياد، خودش به کهاين
 نماي از تونستممي و بود سرش روي همچنان چادر. لرزيد سرخش، هايگونه ديدن با دلم. رفت کنار زيباش صورتِ

 تو قند کيلو کيلو لعبتي، چنين داشتن از. ببينم رو سفيدش گردن دور به شده ريخته دارجمو و زيبا موهاي رو،روبه
 در مبادا تا کردم، عقدش و اومدم خواستگاريش به سربازي، از قبل که فرستادم احسنت درايتم به. شدمي آب دلم

 .بياره دستش به ايديگه کس نبودم،
 ...ولي باشم؛ دور ازش سال دو و کنم رها رو خجالتيم پريچهرِ آورد،نمي طاقت دلم

 ديگه ولي دارم؛ قرار هامخواهرزن و مادرزن توجه مرکز در درست االن، دونستممي. ساييدم هم روي رو هامدندون
 لبخند و شدمي گشادتر لحظه هر آهوييش، هايچشم يحدقه! وجب صد چه وجب، يه چه بود؛ گذشته سرم از آب

 و بردم جلو رو صورتم. انداختم ششونه دور رو دستم. رسيدم قدميش يه به. ترعريض لحظه هر من، لب روي
 حس از شوق، از هيجان، از لرزيدم؛ هم من. لرزيد دوباره. يدم*وس*ب رو سردش يگونه کوتاه، چندان نه و عميق

 دوماه، از بعد باالخره. کرد باد غرور از غبغبم و شد تزريق هامرگ در خوبي حس! سالگي هجده تو هم اون پيروزي
 !يدم*وس*ب رو زنم
 که رو صورتم. وقتش نه و بود جاش نه که حيف ولي کنم؛ بارون ــــوسه بـ رو صورتش بند بند خواستمي دلم

 دوباره براي کشيد پر دلم و خنديدم. بود شده سرخ سيب مثل خجالت، از معصومه يچهره بردم، عقب
 معصومه يزدهبهت صورت از چشم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم رنگيم، افکار مهار براي. يدنش*وس*ب

 .گرفتم
. زدم زانو حياط، گوشه کوچکِ و آبي حوض کنار و کردم گرد عقب حياط يکهنه و خوردهترک هايکاشي روي

 م،شده تا هايلباس روي سعدي، گلستان قطورِ و ايقهوه جلد. کشيدم رو مشکيم ساک زيپ و بردم پيش رو دستم
 به کتاب و افتاد تپش به قلبم. آوردم بيرون ساک درون از رو کتاب و زدم لبخندي. کردمي خودنمايي ساک درون
 هميشه از و زدم غر کلي بست،مي خدمت به اعزام براي رو ساکم داشت اکرم که ديشب. ايستادم پا روي دست،

 با آقام ولي کردن؛ ممسخره و خنديدن خوردنم حرص به کلي فاطمه و اکرم. کردم گاليه معصومه بودن پوشيده
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 حس غرق لحظه اون. کرد قرائت نوازش،گوش صداي با رو سعدي از رباعي يه و يد*وس*ب رو پيشونيم محبت
 قلبم داد؛ کتاب يه پيشنهاد عزيز وقتي. بذارم جا به معصومه براي يادگاري يه نبودم، در خواست دلم و شدم آرامش

 يچهره به و چرخيدم پا روي. کتاب اول يصفحه در معصومه، به خطاب رباعي اون نوشتن براي افتاد، تکاپو به
 .«رفتم طرفش به و زدم لبخند. دوختم معصومه،چشم سرخ همچنان و کنجکاو

 پرت کنوني زمان به قبل، دهه سه خاطرات يصفحه از و افتاد تنم به خفيفي يرعشه آيفون، زنگ صداي شنيدن با
 .شدم

 .جانبهنام باال بيا -
 به خيره داشت، دست به رو آيفون سفيد گوشي که حالي در و بود ايستاده تصويري آيفون کنار کمر به دست

 .بود بهنام به کردن تعارف حال در رنگي، نمايشگر
 .پسرم باشه -

 هربار معصومه. شدمي تکرار دوبار يا يک هرماه، تقريباً ماجرا اين. داد هديه هاملب به رو لبخند حرصيش، لحن
 زمان از مهال، و بهنام که ايمشاوره جلسات تاثير و بود راضي باطن در که البته. خوردمي حرص کلي بابتش

 .بود مشهود بيش و کم رفتن؛مي هفته هر در روز يک االن، تا پيش نيم و ماه سه درست عقدشون،
 کلي به شقيافه و کرده رنگ تازگي به رو دارشموج موهاي. کردم نگاه زيباش قامت به و گرفتم باال رو سرم

 به جورايي يه رنگش،زرشکي بلند و نخي پيراهن. بردمي يغما به رو دينم و دل پيش، از بيش و بود شده عوض
 رو گوشي. نبود مهال زندگيِ نگرانيِ به ربطبي موضوع اين و بود شده الغرتر قبل، ماه چند نسبت به. زدمي زار تنش
 :گفت بلندنيمه صداي با و داد فاصله گوشش از کمي

 نشدي؟ آماده! مهال -
 از عجله با مهال و شد باز مهال خواب اتاق سفيد در. زدم ورق هدفبي رو، دستم در کتاب و انداختم زانو روي زانو
 که حالي در. کرده آرايش دقتبي و عجله با دادمي نشون صورتش، روي محدود نگارهاي و نقش. شد خارج اتاق

 :گفت و کرد من به رو هولي هول پوشيد،مي ايشسرمه مانتوي روي رو مشکيش يبهاره پالتوي
 !خانحسام خداحافظ -

 :دادم پاسخ سرم دادن تکان با و زدم لبخندي
 .دخترم خداحافظ -

 .چسبوند گوشش به رو آيفون گوشي دوباره و کرد رها هوا در رو شکالفه بازدم معصومه
 .پايين مياد داره -
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 با و ايستاد مهال راه سر و گذاشت جاش سر رو آيفون گوشي معصومه. دويد خروجي ايقهوه در طرف به مهال
 :گفت غرغر

 !ببينم وايسا -
 :گفت شتاب با و کشيد دوشش روي رو ايشقهوه کيف بند مهال

 !کُشَتَممي بهنام االن. برم بذار! مامان -
 :گفت غرولند با و کرد صاف رو پالتوش نامرتب ييقه مهال، يعجوالنه لحن به توجهبي معصومه

 ميشي؟ شلخته قدراين وقتا بعضي چرا تو -
 معصومه سفيد يگونه روي کوتاهي يــــوسه بـ سريع. بود کرده پيدا ايبامزه يوجهه رخ،نيم از مهال صورت
 :گفت و کاشت

 !مامان نگير سخت -
 فرستاد مشکيش شال داخل رو مهال ايقهوه موهاي هايچتري. داد تکون سر تاسف با و زد محوي لبخند معصومه

 :گفت محبت با و
 .باشيد خودتون مواظب -

 .يد*وس*ب رو شونه*گ دوباره و انداخت معصومه صورت به قدرداني نگاه مهال
 .خداحافظ -

 و فشرد رو ششونه مهال، صورت به پرمهري لبخند با. رفت کنار راه سر از و کرد باز رو رنگ ايقهوه در معصومه
 :گفت

 .سالمت به -
 گوش به در شدن بسته صداي ثانيه، چند عرض در و شد خارج خونه در از لبش، روي لبخند حفظ با مهال
. رفتم معصومه طرف به و شدم بلند جا از. گذاشتم مبلمان جلوي شکالتيِ ميزِ روي بازنيمه رو دستم در کتاب.رسيد

 لبخند. کردمي نگاه در، کنار آيفون نمايشگر از رو، بهنام منتظر يچهره و بود ايستاده بسته درِ رويروبه همچنان
 گوشش کنار. کشيد هيني و لرزيد خفيف. زدم گره کمرش دور رو هامدست دفعه يه و نشست لبم روي خبيثي

 روي آرومنيمه يضربه يه دستش، با. کردم حک سردش يگونه روي عشق، از سرشار ايــــوسه بـ و خنديدم
 :گفت طنزآميز ولي خشن مثالً لحني با و زد بود شده حلقه کمرش دور که هامدست

 !کردي ترکمزهره! حسام -
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 دست در دست بهنام، و مهال. گذاشت نمايش به رو جواني زوج بار اين آيفون، نمايشگر يصفحه. خنديدم دوباره
 تنش دور رو دستم گره. لرزوند رو دلم معصومه، کشيدن آه صداي. شدن خارج آيفون دوربين يمحدوده از هم،

 :گفتم و کردم بيشتر
 عزيزم؟ شده چي -

 :گفت مبهم لحني با و داد تکيه مسينه به رو سرش معصومه
 .حسام نگرانشم هنوزم -

 :گفتم يقين يا و گذاشتم ششونه روي رو مچونه. گرفت لطافتش و مهربوني همه ازاين دلم
 .معصومه دارن دوست رو هم اونا -

 :گفت رفتهتحليل صدايي با و کشيد آهي دوباره معصومه
 .دونممي -

 :گفتم و کشيدم هامريه به رو روشنش ايقهوه موهاي عطر و کشيدم عميقي نفس
 نشون همين و خوشحاله کنارش در مهال. کرده ثابت رو خودش ماه، چهار -سه اين تو بهنام. نباش نگرانشون -

 .راههروبه اوضاعشون ميده،
 .داد تکون سر حرفبي معصومه

 :گفتم گوشش کنار بارشيطنت لحني با و انداختم باال ابرويي
 .افتهنمي دَهَنِت از «جان بهنام جان؛ بهنام»! دوماددوستي خيلي! خانما خانم بهت هست حواسم ضمن در -

 :زد صدام ناز با و خنديد معصومه
 !حسام -

 :گفتم کشيده طنز، لحني با ساله، بيست هايجَوان مثل و خنديدم
 !جون؟ -

 :گفت پرخنده صدايي با و زد ضربه عقب به نمايشي دستش با معصومه
 !گُنده مرد بکش خجالت -

 :گفتم کردممي هدايتش رنگ کرمي نفرهسه مبل سمت به که حالي در و انداختم ششونه دور رو دستم
 !زنمي بکشم؟ خجالت چي از -

 .کردمي پرنور رو قلبم ش،دوباره خنديدن صداي
 :گفت مغموم و کشيد آهي بود، ميز روي که کتابي ديدن با معصومه. نشستيم رنگ کرمي يدونفره مبل روي هم با
 خوني؟مي رو کتاب اين داري بازم -
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 :گفتم تلخي لبخند با و دم*وسي*ب رو بود مشونه روي که سرش
 يادته؟. بود کتاب ينهم با سال،25 از بعد شدنمون روروبه. چيزهاست خيلي يادآور من، براي کتاب اين -

 :پرسيدم ماليمت با و دربرگرفتم بيشتر رو هاششونه. داد تکون سر آرومي به و کشيد آهي دوباره
 عزيزم؟ شده چي -

 .آورد درد به رو قلبم آلودش،بغض صداي
 .دادم دست از رو دخترم خودخواهيم با احمق، منِ -

 شش*غو*آ در و چرخوندم رو ششونه. ببينم رو زدهش غم هايچشم خواست،نمي دلم اصالً من و کردمي گريه
 :گفتم و يدم*وس*ب رو موهاش روي دوباره. گرفتم

 .نيست تو تقصير مهناز مرگ. خانمم نکن گريه -
 :گفت شده، گم پيش هاسال خاطرات در که انگار و زد هق شم*غو*آ در معصومه

 شدم؛ باخبر مادرش و پدر و خودش نشوني و نام از و کردم تحقيق مهناز خواستگار يخانواده درمورد وقتي -
 زده پس بدم، نشون بهت خواستمي دلم. بگيرم انتقام ازت خواستمي دلم. نيست اسمي تشابه يه فقط اين فهميدم

 فقط شد؟ چي آخرش ولي! کشيدم چي من بفهمي پسرت، شدن زده پس با خواستمي دلم! داره حسي چه شدن
 ...دستم از معصومم يبچه

 در رو قلبم و کردمي خيس رو رنگمآبي شرتتي جلوي هاشاشک. گذاشت ناتموم رو حرفش و زد هق دوباره
 چنگ گلوم به بدي بغض. زد آتش رو قلبم جهنم، آتش و گرفت فرا رو وجودم تمام ـناه گـ حس. مچاله مسينه

 و عماد يتوطئه به و کردمنمي رها رحميبي با رو معصومه من اگر. بود من کار اتفاقات، اين يهمه عامل. انداخت
 تغيير ناصر و ليال سرنوشت شايد. شدنمي ايجاد معصومه دل در ايکينه چنين اين وقتهيچ دادم؛نمي تن ناصر
 ...پارسا و کردمي

 شد،مي آب بر نقشه ناصر هاينقشه اگه که، کنم فکر اين به خواستمنمي حتي. کشيد تير قلبم پارسا، يادآوري با
 و خون از که پارسايي. نداشت وجود پارسايي ديگه موقع اون و کنه سقط رو جنينش تا کردمي مجبور رو ليال شايد

 سرزندگي و شعف غرق گفتنش، «بابا» با قدرچه دونهمي خدا. داشتم دوستش جانم مثل ولي نبود؛ من گوشت
 .منه پسر پارسا ميگم؛ هم باز بگيرن، قرار مقابلم در دنيا همه حتي اگه. شدممي

 کنار شرمساري با و کشيدممي معصومه ايقهوه دارموج موهاي روي وار،نوازش رو دستم. کشيدم عميقي نفس
 :گفتم گوشش

 .منه تقصير چيزهمه. کردم بد خيلي حقت در من. معصومه متاسفم -
 :گفت بريده بريده و انداخت چنگ شرتمتي يپارچه به معصومه
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 ...تقصيرِ شهمه. نداري تقصيري تو! نه -
 ولي زد؛ زار شم*غو*آ در دقيقه چند دونمنمي. فشردمش شم*غو*آ در محکم دردمند، قلبي با من و زد هق دوباره

 يه و شدم خم ميز طرف به. گرفت فاصله ازم کمي.کردم رهاش کرد، وارد مسينه به که فشاري با. شد آروم باالخره
 معصومه، پيشوني يدن*وس*ب از بعد و کشيدم بيرون ميز روي کاغذي دستمال طاليي يجعبه از برگ
 :گفتم محبت با و کشيدم شگونه روي وارنوازش رو دستم پشت. کردم خشک کاغذي دستمال با رو هاشاشک

 بهتري؟ -
 :گفت دارخش صدايي با و داد تکون سر کوتاه بدزده، ازم رو نگاهش داشت سعي که حالي در معصومه

 .خوبم -
 .بود مشغول نوازش به بلندش،نيمه موهاي در همچنان هامانگشت و گذشت سکوت در ثانيه چند

 :پيچيد هامگوش در ش،گرفته صداي
 داري؟ خبر پارسا از -

 بروز چيزي شهرستان به رفتن براي ولي ناکامشه؛ دختر دلتنگ بود مشخص کهاين با. مظلوميتش از لرزيد دلم
 کشوندن با کردمي سعي حاال و دارم تلخي خاطرات چه لعنتي، شهر اون از من که دونستمي خوب. دادنمي

 .کنه عوض رو بحث پارسا، به موضوع
 :گفتم سالن، طرف اون ها،کتاب يقفسه به خيره و زدم تلخي لبخند

 .شهرستان بره خوادمي دوباره. تعطيله روز سه بعد، يهفته -
 .نشست مشده مشت دست روي معصومه دست

 الهه؟ از گرفتن حالليت خاطربه -
 فکر قبالً. کردمي بخشش التماس ناصر، همسر الهه از مادرش، گرفتنِ حالليت براي پارسا! هدف به بود زده درست

 بعد ولي کرده؛ پيدا عالقه الهه دخترِ يلدا، به که اينه خاطربه شهرستان، به پارسا يروزه چند هايمسافرت کردم،مي
 ينشونه به خشم با و فشردم هم روي رو هامدندون. ايهديگه چيز قضيه که، شد خبردار شستم باهام، الهه تماس از

 .شدمي خارج سختي به م،شده کليد هايدندون بين از کلمات. دادم تکون سر تاييد،
 بخشيدن گفت. بگيرم رو پارسا جلوي گفت بهم. کرد دعوا باهام گوشي پشت و زد زنگ بهم دوباره الهه ديروز -

 .ببخشه رو ليال وقتهيچ خوادنمي و نيست زوري
 .کرد نوازش رو هامگوش دلنشينش، صداي و نشست مگرگرفته يگونه روي معصومه، سرد دست

 .کنه حالل رو ليال و بياد رحم به دلش زمان، گذشت با شايد. داره حق الهه -
 :گفت احتياط با و داد قورت رو دهانش آب
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 .تو مثل درست -
 :گفتم بلندينيمه صداي با و کشيد زوزه درونم خشم

 ...زنِ اون. بخشمشنمي بگذره، هم ديگه سال صد -
 :گفت اخطارگونه لحني با و گرفت دهانم جلوي محکم رو دستش معصومه

 .کني احتراميبي پارسا، مادر به نبايد. پارساست مادر باشه؛ گناهکار قدرمچه هر ليال -
 .چرخوندم مخالف طرف به رو سرم اي،کالفه نفس کشيدن با و زدم کنار دهانم روي از رو دستش
 هم باز حقيقت، فهميدن با تونستمي طورچه پارسا. بستم درد از رو هامچشم. نشست مشونه روي الغرش دستِ

 !بگيره؟ حالليت براش و باشه داشته دوست مادر عنوانبه رو ليال
 .بود شده منقبض فکم و کشيدمي تير هامشقيقه

 دعوت هم رو دختراش و الهه زنم،مي زنگ. کنم دعوت رو فاميل و بگيرم مهموني يه بعد، يهفته واسه خواممي -
 .ميشه عوض خودمونم هواي و حال و ميره بين از هاکدورت جورياين. کنممي

 .شد فشرده خفيف مشونه
. نکنه اصرار الهه به گرفتن، حالليت براي ديگه و بذاره جگر روي دندون مدت يه تا زنم،مي حرف هم پارسا با -

 خوبه؟
 :گفتم سوزناک آهي کشيدن با و زدم پلک

 !خوبه -
 :گفت جوگندميم کوتاه موهاي روي کوتاهي يــــوسه بـ زدن با و زد مشونه به کوتاهي يضربه معصومه

 .حسام نکن اذيت رو خودت -
 .رفت آشپزخونه سمت به و شد بلند مبل روي از سپس
 در عصبانيت، با و گزيدم لب. اومد خاطرم تو ليال الغر و بلند قامت لحظه، يه براي. شد دوخته هاشقدم به نگاهم
 .انداختم چنگ موهام
*** 
 مهال

 آرامش آموزشگاه، که شدمي ايهفته يه. شکستمي رو فضا سکوت سقفي، يپنکه بلندِ هايپره چرخيدن صداي
. کردمي پيدا تغيير ماه، يه تا آموزشگاه فعاليت خرداد، امتحانات زمان سال، هر روال طبق. بود گرفته خاصي

 رو دانشگاهيپيش مقطع که وطلبانيدا براي رو، ترم پايان تشريحي امتحانات تا داشت، مجوز آموزشگاه
 منزل در بايد ترم، پايان امتحانات هفته دوسه اين در هم هاداوطلب باقي. کنه برگزار دبيرستان مثل گذروندن،مي
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. کردم رها اداري ميز يشيشه روي رو امتحاني يبرگه آخرين خستگي با. زدنمي تست و خوندنمي درس
 از بعد. کشيدم خميازه زمانهم و گفتم آروم آخيشي. کشيدم جلو به رو هامدست و کردم قالب هم در رو هامانگشت

 يبرگه روي. گذاشتم زردرنگ يپوشه داخل رو امتحاني هايبرگه هام،دست عضالت دادن قوس و کش کمي
 کيفم، بازِنيمه زيپِ يگوشه از رو آبي خودکار. دادم قرارش پوشه درون و زدم امضا و کردم پر رو مشخصات دبيران،

 بهنام، نبود و زدمي ذوق توي بدجور آموز،دانش از خالي کالس. دادم تکيه صندلي پشتي به. انداختم داخلش به
. کردم نگاه مچم روي چرم بند ساعت به خسته هاييچشم با و کشيدم پوفي. کردمي ترسخت برام رو شرايط

 به رو نگاهم. باشه نمونده آموزشگاه محيط در ايديگه دبير من زج دادم،مي احتمال و بود خالي تقريباً آموزشگاه
 گالري وارد و کردم باز رو گوشي يصفحه. کشيدم نامحسوسي آه. انداختم ميز روي ، گوشيم خاموش نمايشگر

 هجوم جانم به دلتنگي و دراومد لرزه به قلبم بست، نقش گوشي نمايشگر چارچوب در که بهنام عکس. شدم گوشي
 -مشکي موهاي و زيباش هايچشم محوش، لبخند. کشيدم عکس درون صورتش روي وارنوازش رو انگشتم. دآور

 بهنامي و من. کردم بغض هادختربچه مثل و فشردم همبه رو هاملب. بردمي باد به رو آيينم و دل جذابش، اينقره
 بود روزي سه حاال زديم؛مي حرف هم با هاعتسا و رفتيممي بيرون هم با مختلف، داليل و هابهانه به روز هر که
 رو بهنام شاگردهاي امتحاني هايبرگه خودم، کار بر عالوه امروز شدم، مجبور حتي. بوديم نديده رو همديگه که

 بهم ديشب. رسيدنمي ساعت نيم به هم روي مون،تلفني هايمکالمه مدت روز، سه اين تو. کنم تصحيح خودم
 اگه که خواست ازم و بياد آموزشگاه به اوراق تصحيح براي تونهنمي که گفت کوتاه توضيحي، هيچ بدون و زد زنگ
 درون قلبم کردم؛ حس بهنام صداي در که تشويشي و غم يادآوري با.کنم تصحيح رو شاگردانش هايبرگه تونم،مي

 منسنجيده رفتار يه دنبال به و کردممي مرور ذهنم در رو قبل روزهاي. گرفتم هامدست در رو سرم. شد مچاله سينه
 ايکالفه نفس. رسيدممي نتيجه به کمتر کردم،مي فکر بيشتر قدرچه هر ولي گشتم؛مي بهنام آشفتگي براي

 .کرد تشديد رو دلتنگيم و شد تکرار ذهنم در اخير، ماه دو در دکترجاللي هايحرف. کشيدم
 زير رفتنون و باشيد عقد سال، يه تا که گذاشته شرط مادرتون درسته. شوهريد و زن قانوناً و شرعاً ديگه االن شما»
. هستيد بهنام به فرد تريننزديک شما االن. کنهنمي عوض رو چيزي موضوع اين ولي بندازيد؛ تاخير به رو سقف يه

 .«نذاريد تنهاش پس
 بهم پيش روز سه درست. نبود عادي روز سه اين هم دکترجاللي رفتار. شم متمرکز کردم سعي و بستم رو هامچشم
 مورد در نکنيد سعي وقتهيچ» :کردمي تکرار رو ايجمله مدام و بود مبهم و کلي خيلي که زد هاييحرف و زد زنگ

 .«بفهميد چيزي بهنام کودکي
 .کنم دقت مورد، اين در که گفتمي فقط و دادنمي جوابي چيه؛ منظورش پرسيدممي قدرچه هر که بود عجيب

 .زدم پلک و کشيدم سوزناکي آه
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 طور هر امروز. شد مشت ميز روي دستم. بود گذاشته قراريبي بناي قلبم و شده آکنده بهنام ديدن عطش از وجودم
 هر. باشم مسلط خودم به کردم سعي. بشم جويا رو دليلبي دوري اين دليل و برم بايد. پيشش برم بايد شده، که
 :زدم لب و کشيدم عکس توي بهنام يشلخته موهاي روي رو انگشتم. بود کافي گذاشتم، دست روي دست قدرچه
 !باش منتظرم -
 در از دست، به پوشه و انداختم دوشم روي رو ايمقهوه کيف بند. شدم بلند دبير، ميز پشت مشکي صندلي روي از

 کنار مبلمان روي که گرانقدر، ديدن با. بود ايديگه زمان هر از ترخلوت آموزشگاه، مياني سالن. شدم خارج کالس
 آموزشگاه تو بايد گرانقدر چرا دبير، همه اين بين از. شد انزجار از مملو وجودم بود، نشسته آموزشگاه منشي ميز

 تکيه کرمي ينفرهسه و راحتي مبل پشتي به گرانقدر. کردم لعنت رو شانسم و فشردم همبه رو هاملب باشه؟ مونده
 شکالتي در رويروبه. رفتم مديريت اتاق در طرف به و گرفتم ازش چشم. بود لمسيش گوشي تو سرش و بود داده
 .کرد تزريق هامرگ به رو نفرت سر، پشت از صداش شنيدن رسيدم، که
 مهال؟ -

 .کردمي اذيت رو هامگوش کف، سفيد هايسنگ روي هاشگام صداي. ساييدم هم روي رو هامدندون
 .بزنم حرف باهات خواممي -

 با و گرفتم طرفش به رو ماشاره انگشت و چرخيدم مشکيم کتوني پاي پاشنه روي. دراومد لرزه به عصبانيت از فکم
 :گفتم خشم

 !گرانقدر آقاي هستم توکلي -
 .افتاد فاصله هاشلب بين و شد گِرد حيرت از هاشچشم

 ادامه توأم خشم با و تاکيدوار هوا، در انگشتم دادن تکون با و ايستادم متريش نيم فاصله در و رفتم جلو قدم يه
 :دادم

 .ندارم شما با حرفي هيچ من -
 :گفت نادم لحني با و زد چنگ ايشقهوه موهاي درون کالفه

 بيام کردم سعي بار هر ماهه، چهار سه اين تو. نبود خودم دست کن باور. متاسفم خواستگاري روز رفتارم خاطر به -
 ...مَعذِرَ ازت

 :گفتم شدهکنترل صدايي و حرص با
 ...روزتون اون رفتار با ديدمي اجازه خودتون به طورچه. بشنوم چيزي خوامنمي! هيس -

 بدنم کنار و کردم مشت هوا در رو دستم. گذاشت ناتموم رو کالمم سرم، پشت از مديريت اتاق در شدن باز صداي
 :رسيد گوش به کبيري مهندس يپخته و رسا صداي. بود شده آميخته گاليه به حاال گرانقدر، نگاه رنگ. انداختم
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 .توکلي خانم نباشيد خسته -
 کبيري مهندس يچهره به رو ساختگي لبخندي با. چرخيدم عقب به درجه نود و فشردم هم روي رو هامدندون
 :گفتم

 .کبيري جناب باشيد سالمت -
 :دادم ادامه و گرفتم طرفش به رو زردرنگ يپوشه

 .کالس هر تفکيک به شده صحيح هايبرگه بفرماييد؛ -
 :گفت متقابل لبخندي با و آورد جلو رو دستش کبيري مهندس

 .افتاد شما گردن هم سلطاني آقاي هايبرگه زحمت -
 سر کبيري، مهندس حرف شنيدن با دفعهيک که، کنم خداحافظي خواستممي. کردم نگاهش لبخند با سکوت در

 .شدم خشک جام
 .ميگم تبريک رو ازدواجتون راستي -

 نکردن فاش سرِ من، با لجبازيش و لقيش دهان خاطر به رو بهنام و بشه باز غار ياندازه به دهانم کهاين از قبل
 .رسيد گوش به گرانقدر يزدهبهت صداي بدم؛ قرار فيض مورد عقدمون،

 !ازدواج؟ -
 هايچشم و بود پريده صورتش رنگ. کردم نگاه گرانقدر ناباور و متحير يقيافه به چشم، يگوشه از و گزيدم لب

 .بود شده دوخته من به درست لرزونش،
 خرسندي و غرور با و انداخت غبغب به بادي نداشت، گرانقدر و من رخسار رنگ تغيير به توجهي انگار که کبيري

 :گفت
 دوستان از يکي سلطاني، آقاي پدر. شدم مطلع سلطاني آقاي با توکلي خانم ازدواج از که، امنفري اولين کنم فکر -

 .دادن رو پسرشون ازدواج خبر زدم؛مي حرف باهاشون تلفني که ديروز و هستن بنده قديمي
 :گفت من به خطاب طنزي، لحن با و انداخت باال رو خاکستريش ابروهاي

 !سلطاني خانم نشه فراموش شيريني -
 بهنام از دلم در. کشيد پر قبل؛ ايلحظه تشويشِ و شد آب دلم تو قند بهنام، فاميلي با شدنم خطاب شنيدن با
. گرفتمي نشأت قلبم حس از شکفت، لبم روي که ايحقيقي لبخند. کردم بخشش طلب معجوالنه قضاوت خاطربه
 آموزشگاه از گرانقدر، گيج و زدهبهت يقيافه به توجهبي خداحافظي، از بعد و کردم تشکر تبريکش بابت کبيري از

 .شدم خارج
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 قرار نفرين مورد رو خودم و کردممي سبکي احساس. شدنمي جدا هاملب از لحظه يه رضايت، حس از سرشار لبخند
 و بده ادامه آموزشگاه در باهام سردش رفتار به همچنان تا کردممي مجبور رو بهنام ماه، چند اين چرا، که دادم

 بهنام، و من سر پشت و کنه پا به آبروريزي بخواد گرانقدر که ترسيدممي اين از شايد. نشه خبردار عقدمون از کسي
 .کنه پخش شايعه
 و تپيدمي بااليي سرعت با قلبم. دادم تکون اومدمي جلو به رو،پياده امتداد در که سبزرنگي تاکسي براي رو دستم
 که البته و بود داده لو نوعي به رو ما ازدواج موضوع ناخواسته بهنام، پدر. بودم تشنه بهنام ديدن براي قبل، از بيش
 گفتم شکر لب زير رو خدا. دارن ايدوستانه ارتباط هم با سلطاني، حجت و آموزشگاه ميانسال مدير نداشتم، خبر من

 .شدم سوار صندليش روي پام، جلوي تاکسي توقف از بعد کمي و
*** 
 در کردن باز در بهنام تاخير و زدن رو ساختمان آيفون زنگ ربع يه بهنام، گوشي بودن خاموش. داشتم بدي حس

 داشت حاال انگار که، دکترجاللي مبهم هايحرف و آيفون صوتي يفرستنده پشت از حرفي هيچ بدون ساختمان،
 در شدن باز با بود، رفته باال زدن زنگ براي که دستم. دادنمي رو خير اتفاق يه نويد يک هيچ کرد؛مي پيدا معنا

 در دادن هل با باالخره و ايستادم آسانسور به پشت جام سر ثانيه چند. موند خشک هوا در آپارتمان، رنگ شکالتي
 قبل از رو ابروهام ولي بودم؛ قراربي سالمتش، از اطمينان و ديدنش براي کهاين با. شدم خونه وارد جلو، به بازنيمه

 ديدم، که چيزي با اما بزنم؛ تشر ش،روزهسه عجيب رفتار بابت بهنام به و برم راسخ، عزم با تا دادم پيوند همبه
 در متري يه در شده، سرخ هاييچشم و پريدهرنگ صورتي با بهنام. رسيد ممکن حالت تريندرشت به هامچشم

 .زدم صداش زدهبهت و رفت نفسم وضعيتش ديدن از. بود ايستاده
 مرتب رو، زدمي برق سقف لوستر نور زير که ششده چرب و ريخته همبه موهاي دستش، با و زد تلخي لبخند بهنام
 .کرد

 .باشه نامرتبش و ژوليده ظاهر خالف بر لحنش کرد سعي
 .عزيزم سالم -

 و هاشلب داغي از قلبم. يد*وس*ب رو مگونه کوتاه و اومد طرفم به. کردممي نگاهش مات و حرفبي همچنان
 داغ دستم کف. گذاشتم دارشخط پيشوني روي رو دستم گرفت، فاصله که سرش. ايستاد کوتاهش، هاينفس هرم
 .آورد هجوم وجودم به نگراني و شد

 رنگ نرمکنرم بهنام، تصنعيِ لبخند. کردمي بدتر رو بدم حال بهنام، فروغبي هايچشم و بود شده خشک گلوم
 :گفت سرد لحني و ناآشنا حالي با. رفت عقب به قدمي چند و کشيد ايکالفه نفس. باخت

 مهال؟ اومدي چرا -
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 پرواز روي عصبانيت، اين و بودم شده عصبي! شنيدممي چي! خدايا. لرزيدم درون از و ايستاد بارهيک به قلبم ضربان
 .آوردم باال جا يه رو، روز سه اين منفي افکار تمام و بردم باال رو صدام. گذاشتمي تاثير هوا در هامدست

 چرا! نميگه هيچي چرا که! شده مرگش چه روزه سه اين دونمنمي که فکرم،بي شوهر براي اومدم؟ چي براي -
 !نميده جواب رو شخونه تلفن و لعنتي گوشي

 .لرزيدمي توأم اضطراب و خشم شدت از صدام و شدممي نزديک بهنام به قدم يه زدم،مي فرياد که ايجمله هر
 .آورد خفيفي فشار ظريفم يشونه روي بزرگش يپنجه و گرفت هدف رو مرفته باال هايشونه هاشدست

 .ميدم توضيح تواسه! بگير آروم مهال....مهال -
 زمين به رو عصبيم نگاه بود، لحنش در که تمناييو آتشينش هايرگه به آغشته ايقهوه هايچشم به کردن نگاه

 اعتنابي رومروبه يزدهتب صورت به تونستمنمي و شنيدممي هم روي رو هامدندون شدن ساييده صداي. دوخت
 .باشم

 ديدي؟ آينه تو رو صورتت بدي؟ توضيح خوايمي رو چي شدن، گور و گم روز سه بعد -
 ديوار به برداشت، سمتم به که رو آخر قدم. بودم زده زل بهنام يپريدهرنگ صورت به بغض با و لرزيدمي صدام
 .شدم وصل سرم پشت
 که، بزنم هوار قدراين رو، روز سه اين دلتنگي تمام خواستمي دلم. آوردمي درد به رو مسينه روحشبي هايچشم
 بهم رو کار اين ياجازه گرفتم؛مي صورتش از که غريبي حس اما نذاره؛ خبرمبي هم روز يه واسه حتي ديگه
 .دادنمي

 .کوبيد گوشم کنار ديوار به دست با و زد کنار رو نامرتبش و چرب موهاي
 .همين فقط نبود؛ خوش حالم بيني؟مي که رو اوضاعم. اومديمي نبايد بودم، نگفته بهت وقتي -
 بهنام که، افتاده اتفاقي شدم مطمئن. چرخيدمي من صورت و ديوار بين مدام نگاهش گفت،مي که ايهرجمله با

 ببخشم شزدهغم هايچشم به رو، خبريبي اين عصبانيت دادم ترجيح اما بدزده؛ من از رو هاشچشم کردمي سعي
 .شم وارد ايديگه در از و

 صورتش به شکاک و ريزبينانه مشوشم، و درهم صورت هنوز که حالي در و کشيدم پايين گوشم، کنار از رو دستش
 :گفتم بود، زده زل
 کني؟ بيرونم خوايمي اومدم، که االن -

 به چه نده نشون کردمي سعي که حالي در و بست ايلحظه براي رو هاشچشم و زد لباسش ييقه به چنگي
 .کشيد مگونه روي وارنوازش رو، دستش پشت اومده، روزش

 .ببينيم رو هم اينجوري خواستنمي دلم فقط مهال؟ دارم هم تو از ترعزيز مگه -
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 .کردمي آشوب رو دلم لبش، کنار جونبي لبخند
 هامرفتار بايد دکترش، سفارش طبق. کنه پيدا کش مزخرف، بحث اين ندادم اجازه و چسبوندم شسينه به رو سرم

 شدن نزديک با کردم احساس. نيارم وجود به بهنام براي رو، احتمالي هايتنش يزمينه تا کردم،مي کنترل رو
 شچونه و شد حلقه کمرم دور هاشدست. کنممي کم رو، بود افتاده نواشبي جسم به که تشويشي از کمي بهش،
 :گفتم دلخوري با. نشست سرم فرق روي

 .کردممي دق داشتم. نذار خبرمبي طورياين ديگه مهال جون -
 .نشست مقنعه روي از موهام روي مهر، از سرشار ايــــوسه بـ و شد ترسفت کمرم دور هاشدست گره

 ..خواستمنمي فقط. خانمم ببخش -
 :گفتم ماجرا، به دادن فيصله براي و کردم قطع رو حرفش بودم، کرده ذوق گفتنش «خانمم» از حسابي کهاين با
 داري؟ نگه رو من سرپا کي تا خوايمي. ديگه شد تموم. کن ولش -

 کمي. نشوند زندگيم عزيزترينِ هايلب روي شيريني لبخند پايانيش، قسمت در نهفته طنز و بود دلخور لحنم
 قلقلک بار زير از رو خودم و کشيدم خفيفي جيغ شد،مي کشيده پهلوم روي هاشدست که حالي در. کرد شيطنت

 .کشيدم بيرون احتماليش
 .شد فرارم مانع و زد چنگ رو دستيم کيف
*** 

 کردم قطع رو گوشيم ؛ گردونهمي برم خودش آخرشب و مونممي بهنام يخونه امشب که مامان، به دادن خبر از بعد
 .گذاشتم چهارنفره ناهارخوري ميز چوب طرح صندلي روي مشکيم، مانتوي و مقنعه روي و

 بودم مطمئن. کردمي هوشبري خونه فضاي در م،نيفتاده جا سبزيقرمه بوي و بود گذشته شب هشت از ساعت
 يمالقه. داره احتياج نبوده، ازش خبري روزه چند اين يقيناً که مفصلي شام به اوضاعش، شدن بهتر براي بهنام

 .زدم زل سينک، داخل هايظرف عظيم حجم به و کردم رها گاز کنار بشقاب روي رو استيل
 کردم،مي فکر بهنام اوضاع به که حالي در و زدم چنگ کابينت رنگکرم کشوي از رو رنگصورتي دستکش
 .کرد جدام افکارم از آب، شر شر صداي پشت از بهنام صداي. کردممي جاجابه رو هامانگشت

 مهال؟ -
 :گفتم بلند متقابالً و بستم رو آب باز شير

 جانم؟ -
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. رفتم اتاق داخل حمام سمت به بود، بزرگ مزخرفي شکل به دستم به که هاييدستکش با ناچار. نيومد جوابي
 خيس و شده تراشيده صورت. افتاد کمد قدي يآينه به چشمم اتاق، به ورود محض به. بود شده قطع آب صداي
 .کرد گشاد رو هامچشم و بود شده منعکس آينه درون حمام، سفيد در درز از بهنام

 :گفت و زد لبخندي آينه درون از م،زدهوق هايچشم به
 ميدي؟ رو محوله -

 بگه؟ بهم در پشت از تونستنمي. لرزيدم ايلحظه
 حموم در سمت به دهانم، آب دادن قورت با و کشيدم بيرون اتاقش بزرگ کمد داخل از رو، رنگشطوسي پوشتن

 به که عميقي نگاه. کشيدمي تالطم به رو قلبم لبش، روي لبخند شدن پررنگ. آوردم باال مکث با رو سرم. چرخيدم
 برام صورتش از کندن دل که حالي در. داد هديه تنم به عجيبي يرعشه انداخت، حجابمبي ايقهوه و بلند موهاي
 .شدم نشيمن اتاق وارد لبخندي با بود سخت
 فضاي. شدم پذيرايي وارد اومد،مي بيرون حمام از که گرمي دمِ و شامپو بوي به توجهبي و کشيدم ايکالفه نفس

 سامان اوضاع به کمي حموم، از بهنام اومدن از قبل تا بايد و کرد تنگ برام رو عرصه اتاق، دگرگون و مشوش
 بود، شده آذين لباس از کوهي با که اتاق ايقهوه هايمبل سمت به و کردم پرت اپن روي رو هامدستکش. دادممي

 .زدمي فرياد نامرتبي حجم و بود کم فرصت. بردم هجوم
 ظرف. کنم مرتبشون فرصت اولين در تا بردم، هالباس کمد اتاقِ به و کردم تلنبار دستم روي رو هالباس تمام

 خاطر به کردم، بهنام نثار شيريني راهبي و بد دل در و ريختم اتاق کف بزرگ مشماي داخل رو، خوردهنيم غذاهاي
 !شلختگي همهاين

 کردم، بلند رو سوئيچ کههمين. بود پال و پخش تلفن کنار عسلي، يشيشه روي وخيمي وضع با مدارکش و سوئيچ
 مدارکش و سوئيچ و کردم فرو تلفن پريز داخل رو، رنگ سفيد يدوشاخه معطليبي. ديدم رو تلفن يدراومده سيم

 دستش. شنيدم در چارچوب از رو بهنام پاي صداي که بودم نشده صاف کامالً هنوز. گذاشتم خودش جاي سر رو
 .رفت باال خوشايندي طرز به قلبم، ضربان زمانهم و نشست مشونه روي

 و رسيد اوج به قلبم ضربان. شد مهر داغش هايلب از مگونه بعد، ايلحظه و کردم حس رو سرش شدن نزديک
 .انداختم سرتاپاش به خريدارانه، نگاهي و چرخيدم سمتش به بگيره، شم*غو*آ در پشت از کهاين از قبل

 صورت و بود پوشونده رو پيشونيش تمام بامزه، و تخس هايپسربچه مثل ش،شده کارينقره و خيس موهاي
. بود گرفته رو کثيفش هايلباس جاي مشکي، ورزشي شلوار و زرشکي شرتتي. کرد طاق رو طاقتم ش،شده تيغسه

 .نشست هاشلب روي آميزيشيطنت يخنده که، بودم صورتش به کردن نگاه محو
 مهالبانو؟ پسنديدي -
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 :زد،گفتممي دلم ته که شيريني غنج رغمعلي و کردم جور و جمع رو خودم سريع
 !کجه کالهت نه؛ -

 بدم، رو دنيام تمام بودم حاضر. خورد گره صداش يمردونه تُن به هم، من يخنده صداي و زد دلي ته از يقهقهه
 .نشه قطع دل ته از يخنده اين تا

 يدم*وس*ب هوا در رو ششده نرم صورت رفتم،مي آشپزخونه سمت به مثالً کهحالي در و رفتم سمتش به قراربي
 .کردم خنک رو دلم داغ کمي قلبم، ضربان رفتن باال ضمن و

 براي بهنام. شنيدم سر پشت از زمين، کرمي هايپارکت روي رو هاشقدم صداي شدم، آشپزخونه وارد که همين
 به رو نگاهش تلفن، زنگ صداي که، بود نرسيده من به هنوز. شد آشپزخونه وارد بودم، کرده هوابي که کاري تالفي
 لبخند من، توجه ديدن محض به و شد محو کامالً ايلحظه براي صورتش روي لبخند. کشوند نشيمن اتاق سمت

 .کرد جايگزين رو تصنعي
 :پرسيدم بدگماني با. کشيدمي جيغ بهنام و من سکوت بين هم، سر پشت تلفن زنگ صداي

 بدي؟ جواب خواينمي -
 .بودن رفته نشونه رو من هدفبي هاش،دست و لرزيدمي هاشچشم يحدقه

 .کيه ببينم کنممي چک بعداً خودم. نيست مهم نه، -
 .کردم اصرار بودم، شده عجيبش حرکات و قلبش محکم تپش متوجه که حالي در و کشيد ش*غو*آ به رو من
 .باشن داشته واجب کار شايد. بهنام بده جواب برو -

 لحن حتي. بودم اسير تنش حصار در کامالً کمر از و بود فايدهبي اما کشيدم؛ بيرون دستش زير از رو آرنجم
 .دادمي بودن مصنوعي بوي هم، طنزآميزش

 !شيطونم مهالي نيست مهم چيزهيچ هستي، تو وقتي -
 :داد ادامه تريافزون سرخوشي با و انداخت باال بارشيطنت رو ابروش

 !ها؟ نيومده؟ خوشت کالهم از که -
. کنم باور رو کالمش ظاهر دادنمي اجازه بهنام، عجيب رفتار و تلفن جيغ اما رفت؛مي غنج زبونيششيرين براي دلم

 :گفتم شگفتي با و کردممي تقال هابچه مثل شوکه. بردمي اتاق سمت به کشون کشون و بود برگرفته در رو بدنم
 کني؟مي کارچه داري بهنام؟ -

 شده تنيده درش عصبانيت هايرگه که لحني با بگيره، رو زدنم پا و دست جلوي زمانهم داشت، سعي که بهنام
 :گفت بود،

 .شدي خسته هم تو. عزيزم بخوابيم يکم بريم خوايممي -
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 .کردممي امتناع بهنام، همراهي از ناخودآگاه، و شدمي کشيده سالن کف فرش روي پاهام کف
 بدنم دور از را بهنام هايدست پيغامگير، بوق صداي شدم،مي کشيده خواب اتاق سمت به قلدري با که طورهمين

 .کرد شل
 اتاق يگوشه رنگسياه گوشي به ش،شده عبوس نگاه و خوردنمي تکون ايذره بهنام، يشده خشک پاهاي

 رو بهنام شدن قراربي دليل ولي بود؛ آشنا برام اومد،مي تلفن پشت از که ايمردونه صداي. بود شده ميخکوب
 اليالبه از بهنام پدر صداي. ديدممي رو هاشدست خفيف لرزش. بود شده جدا من از کامالً بهنام. فهميدمنمي

 .شدمي شنيده پيغامگير از سختي به شيون، و ضجه به شبيه آوايي
 خبر منتظر ناخودآگاه و لرزوند رو دلم ستون ها،شيون صداي با بهنام يپريدهرنگ صورت اي،لحظه براي

 .بودم وحشتناکي
 !بابا وردار رو گوشي! جان بهنام -
 .شادي و غم از ايآميزه با شد؛ ترخراشيده صداش کوتاهي، مکث با
! کرد تموم روز سه بعد باالخره و بياره دووم زندان تو خودکشيش از بعد نتونست عوضي، زن اون! کرد تموم زيبا -

 پسرم؟ شنويمي
 به قراربي و شد ستون اپن روي دستش. ديدم چشم به را بهنام زانوهاي کردن خالي اول، يجمله شدن تموم با

 .بود زده زل گوشي
 رو تو يبهونه مدام. قرارهبي خيلي خواهرش، مرگ خاطربه مادرت. زنممي زنگ بهت دارم که ساعته چند -

 .بيا سر يه شده، که اونم خاطر به. گيرهمي
 .شنيدمنمي رو پدرش صداي ديگه زمين، به بهنام زانوهاي شدن کوبيدن با

 رو بهنامم هاسال که زني زيبا؛ مرگ خبر شنيدن از دل ته از و آورد هجوم ذهنم به شيطاني افکار ايلحظه براي
 از که اشکي. بود من خوشحالي وراي چيزي بهنام، لرزون هايلب و باز هايپلک. شدم خوشحال بود، داده آزار

 اشک اما بميرم؛ خواستمي دلم. کرد آب رو جونم يذره ذره خورد، سر پايين به کسم عزيزترين چشم يگوشه
 .باشه عفريته اون مرگ خوشحالي از ناشي اشک، اون اگه حتي نبينم؛ رو صورتش روي

 زدن حرف ياجازه لرزوند،مي رو شچونه که بغضي و کردمي پاک رو چشمش يگوشه اشک لرزش، با دستش
 .کردم غل*ب محکم رو سرش و نشستم کنارش. دادنمي

 و سر به مدام. بود کرده سياه برام رو دنيا غلم،*ب تو هاششونه لرزش و دادنمي امون هم من صورت به اشک
 .کردممي زمزمه و زدممي ـوسه بـ گردنش

 .شد تموم ديگه...زندگيم شد تموم! جانم -
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 که دردي تونستنمي و نبود کافي بود، خورده روحش به که عميقي زخم التيام براي جمله يک همين انگار ولي
 .کنه مخفي رو، بود کشيده جون به سال همهاين

 هم در اشکم و بغض. کردمي ترعميق رو قلبم روي زخم و چرخيدمي ذهنم در طوفان مثل دکترجاللي هايحرف
 تيشرت يسرشونه. بود عزيزتر برام دنيا يهمه از که دربرداشت، رو مردي بدن لرزونم هايدست و بود تنيده

 تنش، يرعشه و ريختمي اشک شم*غو*آ در صدابي پناه،بي هايپسربچه مثل بهنام. بود شده مرطوب صورتيم،
 ترس بيراهه به ذهنم و چرخيدمي مرطوبش نيمه موهاي بين وارنوازش هامانگشت. لرزوندمي سينه در رو قلبم

 زن اون! خدايا. گذاشتم لرزونش يشونه روي متقابالً رو سرم و بستم درد با رو هامچشم. شدمي کشيده
 که آورده سرش به باليي چه شده؟ آشفتگيش باعث چنين اين مرگش خبر که، آورده بهنام روز به چه صفت،شيطان

 که، گذشته کودکيش هايسال تو چي کشونده؟ پريشوني يورطه به رو، چندماه اين محکم بهنام تمام، روز سه
 !نپرسم باره دراين چيزي ازش که دادمي بيمم مدام دکترجاللي

 .شنيدم صدابي يگريه دقيقه چند از بعد باالخره، رو صداش
 !مرده کثافت اون...نميشه باورم... مهال -
 و خيس صورت دست، با. بود خون و اشک غرق زيباش، هايچشم. کردم نگاه مشونه روي از ششده بلند سر به

 يشده سرخ يحدقه و لرزيدمي شچونه هنوز. کردم پاک صورتش از رو اشک تمام و گرفتم هدف رو سرخش
 .چرخيدمي قراربي چشمم، دوتا بين هاشچشم
 بود پوشونده رو صورتم دنيام، تمام اشکِ ديدن از که ايگريه با و يدم*وس*ب رو هاشچشم و بردم جلو رو سرم
 :گفتم

 ...نکن گريه ديگه مهال مرگ. جانم آروم بهنام، آروم! شيش -
 حرکت از قلبم و رفت نفسم. هاملب شدن کشيده آتش به با بود مساوي شد، خارج دهانم از که ايکلمه آخرين
 گذشت ايثانيه چند. کشيد خودش طرف به رو بدنم ش،ديگه دست با و شد چنگ موهام درون بهنام دست. ايستاد

 يــــوسه بـ اولين و شنيدممي مشهود ،رو بهنام قلب بلند ضربان صداي. کنم همراهيش و بشم خارج شوک از تا
 .داشت همراه به آوريرنج بغض و شيريني طعم زندگيم،

 بدنم آروم آروم برداشت، در رو هامشونه که همچنان. کردم باز رو مبسته هايچشم و زدم پلک شد، باز که نفسم راه
 ايدقيقه و گرفت قرار بازوش روي سرم. کردمي هدايت دستباف ايقهوه -کرم فرش سطح سمت به خودش، با رو

 وجودش، يرايحهخوش عطر و گرفت قرار شسينه مماس صورتم. شدم کشيده شش*غو*آ در محکم بود، نگذشته
 کنار از شخراشيده صداي. بردمي يغما به رو جانم بلندم، موهاي بين از منقطعش هاينفس. کرد پر رو هامريه

 :کرد ترتنگ رو نفسم گوشم،
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 .مهال دارم دوستت -
 :کردم زمزمه منقلب حالي با و زدم چنگ شرتشتي يپارچه به
 .دارم دوستت منم! منم -

 .کرد جاجابه سينه در رو ناآرومم قلب و چرخيدمي صورتم جاي جاي داغش هايلب
 کم ولي کرد؛ زمزمه «دارم دوستت» گوشم زير گويي،پاسخ انتظار بدون و کرد نوازش رو موهام دقيقه چند دونمنمي
 به و چرخوندم بازوش روي کمي رو سرم. شد قوتکم بدنم، دور از هاشدست گره و مرتب هاشنفس صداي کم

 .بستم رو هامچشم و زدم لب به وسيعي لبخند. کردم نگاه خوابش غرق صورت
*** 
 حسام
 بودغ ناکافي مهمون همهاين براي خونه، کوچيک حجم کهاين با. بود کرده پر رو خونه کل شادي، و خنده صداي

 دليل به و نداشتن حضور که خواهرم سه خالي جاي. شدمي حس هاخيلي خالي جاي هم باز حال،اين با ولي
 رفتنش با که عزيزم، يفاطمه خواهرم، بزرگترين خاليِ جاي. بودن کرده رد رو معصومه دعوت زندگي، هايمشغله

 خواهر دو خالي جاي. کرد عزادار هميشه براي رو، نديدمش ديگه که مني قلب و کرد خم رو پدرم و مادر کمر
 ...خالي جاي حتي. نداشت کردنشون دعوت به تمايلي هيچ خودش که معصومه

. واداشت تپش به رو قلبم و شد رد ذهنم يپرده از قبل ساليان هايصحنه. زدم چنگ جوگندميم موهاي داخل
 روزهايي. شخانواده و ناصر يا بوديم ميزبان ما يا نوبت، به هفته هر. داشتيم آمد و رفت خانواده يه با فقط که زماني

 و غريب قدري به روزها اون. کردنمي دريافت پاسخي و پرسيدمي ليال و من بودن خويشاوندبي درمورد پارسا که
 وجودم انگار سال، چند و بيست گذشت از بعد حاال ولي سوخت؛مي خودم حال به دلم حتي گاهي که، بوديم کَسبي
 به پدرم و مادر که صبح از. چرخوندم سالن دور تا دور رو نگاهم و کشيدم پوفي. بود بيگانه شلوغي از حجم اين با

 بود آمد و رفت حال در مدام. ديدم رو معصومه کم خيلي بودن، رسيده شهرستان از هاشونخانواده و خواهرها همراه
 اينقشه براي استرس شايد و بود غريبه من خويشاوندان بين کهاين استرس شايد. داره استرس کردممي حس و

 اکرم با الهه. شد کنده آشپزخونه شکل حاللي درگاه از نگاهم. کنه اجراش مهال، همفکري با بود قرار روزه سه که،
 دخترِ طاهره و اکرم دخترِ ياسمن. بودن کردن تعريف مشغول تاب و آب با و بود گرفته گرم( خواهرهام) اعظم و

 کنارش کوچکش، دوماد دو بود، نشسته نفرهسه مبل يگوشه آقام. بودن پذيرايي مشغول خدابيامرزم؛ خواهرِ فاطمه
 طوسي پشتي دو به تکيه مهال، اتاق در کنار سالن، يگوشه. رسيدمي گوش به پسرها يقهقهه صداي. بودن نشسته

 يعالوهبه اکرم، پسرهاي مهدي و محمد اعظم، پسر دو محمدرضا و عليرضا. خنديدنمي و بودن نشسته رنگ
 در بار، يه دقيقه چند هاشون،زدن قهقهه صداي و بود شده تکميل پارسا با جمعشون خدابيامرز، يفاطمه پسر طاها
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 پسرها جمع طرف به رو سرم و گرفتم خواهرم شوهر دو و آقاجانم از نگاه لبخند با. انداختمي طنين خونه فضاي
 بود رسيده پاش که ايلحظه از که اعظم، يساله نوزده پسر محمدرضا. نبود پسرونه هم چندان که جمعي. چرخوندم

 انداخت باال رو مشکيش و پر ابروهاي بود، انداخته خنده به رو جمع هاشحرف با و بود کرده شيطنت مدام االن، تا
 :گفت پارسا به خطاب وارطعنه و
 .نبود دختر دوست به نيازي ديگه داشتم؛ مونث باديگار تا دو جنابعالي، مثل منم اگه واال -

 دقيقه يه يلدا و يسنا مهموني، شروع از درست. گفتمي راست محمدرضا. خنديدم پسرها، بلند يخنده با زمانهم
 .بودن نشسته زمين روي باديگارد مثل پارسا، طرف دو هم حاال و شدندنمي جدا پارسا از هم

. داد فشار هاشدست کف به رو بلندش هايناخن و شد رنگ به رنگ عصبانيت از يسنا صورت پسرها، خنديدن با
 پارسا با خونيش يرابطه از ناغافل و بده آب رو بند خشم، تاثير تحت يسنا ترسيدممي. شدم استرس دچار ناخودآگاه

 :زد تشر محمدرضا به رو شده، سرخ هاييچشم اب و کرد کنترل رو عصبانيتش يسنا خوشبختانه ولي بزنه؛ حرفي
 کردم؟ تنگ رو تو جاي مگه! چه تو به -
 خم کمي رو سرش که حالي در و زد محوي لبخند پارسا. خنديدند تمسخروار دوباره پسرها يسنا، پر توپ ديدن با

. يد*وس*ب رو رنگشخرمايي کوتاه موهاي روي ثانيه، چند از پس و کرد زمزمه چيزي يسنا، گوش کنار بود، کرده
 در جا،همه به نسبت توجهبي يلدا. کشيدن «هُو» تمسخر، با بار اين پسرها و شد پرنور غرور از يسنا، هايچشم

 حجابش،بي و ايقهوه بلند موهاي. بود داده تکيه پارسا بازوي به رو سرش و بود نشسته قبلش، وضعيت همون
 کردن نگاه با. نبود قبلش ساليان تيپ با قياس قابل اصالً جينش، شلوار و سفيد پيراهن و بود شده بافته سرش پشت

 جلوم وقاحت با يلدا که بود ديروز همين انگار. گذرهمي زود قدرچه زندگي. کشيدم سوزجان آهي يلدا، ظاهر به
 و پارسا ازدواج خصوص در ناصر، منطقبي هايحرف يادآوري با. کنه ازدواج پارسا با داره قصد که گفت و ايستاد

 پيش بحثش ديگه وقتهيچ که، ازدواجي براي ناصر يخودخواهانه قرار و قول. نشست لبم روي پوزخندي يلدا،
 اصالً که جوري.بود شده منزوي و گيرگوشه بالکل يلدا ناصر، مرگ از بعد. نشد باخبر ازش پارسا خوشبختانه و نيومد

 چشم ناکجاآباد به صدابي يسنا، و پارسا به چسبيده فقط االن، تا مهموني اول از امروز و نبود خودش حال تو
 .دوختمي
 طاهره؟ کجاست حواست -
 مبل، روي نشسته حالت همون در اکرم، شوهر شاهين. چرخوندم صدا منبع سمت به رو سرم و شدم خارج فکر از

 :گفت طنز با و کرد بلند رو سالن کف سنگ روي افتاده سرخ سيب دو و شده خم کمي
 رو؟ ميوه ظرف گرفتي چپه چرا -
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 دارگل روسري قاب در گردش، صورت و گزيد لب خجالت از داشت، دست در رو ميوه کريستال ظرف که طاهره
 که بود ميزبان انگار من، طفلي يخواهرزاده. سوخت حالش به دلم ديدم، که رو ششده خم کمر. شد سرخ صورتي،

 :گفتم اخطارگونه لحني به آميخته و بلند صداي با و چرخوندم کمي رو سرم. شدمي راست و خم ما جلوي
 !پارسا -

 سر و فهميد رو منظورم پارسا. کردم اشاره طاهره به چشم حرکت با کرد، نگاهم و آورد باال رو سرش که پارسا
 :گفت خبيثانه لحني با و خنديد محمدرضا. داد تکون

 .کرده احضارت دادگاه به و ديده رو دينيت ضد عملِ دائي کنم فکر! اوه! اوه -
. نيست گوبذله و بامزه اصالً اعظم، کوچيک پسرِ کنممي فکر که حاال. شدم عصبي کمي. خنديدن پسرها دوباره
 مهموني در که شپسرخاله سه و برادر. «داره بودن خوشمزه احساس»  امروزيا، قول به و کنهمي وانمود بيشتر
 .کردنمي ترجري هاشمزگيبي براي رو محمدرضا شون،گونهافراط هايخنده با داشتن، حضور
 ينفرهسه مبل طرف به و برخاست جاش از محمدرضا، لودگي به توجهبي بگيره، ازم رو نگاهش کهاين بدون پارسا
 مهموني، اول از الهه هايغرهچشم انگار و نيفتادن راه پارسا دنبال يلدا و يسنا انتظارم، خالف بر. اومد کِرِمي

 .بود کرده کنترل رو دخترهاش
 :گفت طاهره به خطاب و ايستاد طاهره کنار پارسا

 .خانمطاهره من به بديد رو ميوه ظرف -
 هايچشم از رو نگاهش کردمي سعي که حالي در زده،خجالت لحني با و دراومد سرخ رنگ به طاهره هايگونه

 :گفت بگيره، پارسا عسلي
 .تونممي خودم نه -

 :گفت جدي نداشت، رو طاهره شدن سفيد و سرخ يحوصله گويا که پارسا
 .بشينيد بفرماييد. کنممي تعارف خودم سنگينه، -

 صادق، مزخرفِ هايخنده صداي. کنم سکته عمرم در دوم بار براي بود نزديک و کشيد سوت هامگوش دفعهيک
 نشسته نفرهسه مبل کنار صندلي، روي که مني پهلوي به و کرد دراز رو دستش. کرد کر رو هامگوش اعظم، شوهر
 :گفت منقطع و زد سقلمه بودم،

 !فنجونن و فيل عين وايسادن هم کنار! کن شوننگاه -
 با و داد پارسا دست به رو ميوه ظرف فوري. لغزيد حدقه در سبزش هايچشم و گرفت رنگ دوباره طاهره هايگونه
 در هاماخم. بود خوندن نماز حال در دَرِش( مادرم) عزيز که رفت، معصومه و من خواب اتاق سمت به بلند، هاييقدم
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 به جمله يه فقط. خنديدمي معنيشبي حرف به همچنان صادق. کردم رها هوا در صدا پر رو بازدمم و رفت فرو هم
 .«وِراّج و مزهبي دو هر هم؛ جفت پدر و پسر»: اومد ذهنم
 رفتارش قدرهمين اومد، اعظم خواستگاري به صادق که هم قبل سال چند و سي بينم،مي کنممي فکر که بيشتر

 که نکرده ترک رو ناپسندش عادت گذشت،مي عمرش از سال، هشت و پنجاه حداقل که حاال و بود منزجرکننده
 !برسه اعظم دادِ به خدا. بخشيده هم کوچکترش پسر به هيچ،
 پارسا هايچشم رنگهم هايتيله به رو، عسليش نگاه و زد لبخندي پيرمرد. گرفت آقام جلوي رو ميوه ظرف پارسا

 و برداشت ميوه ظرف از درشتي پرتقال. کرد نگاه بود شده خم پذيرايي براي که بلندي قامت به تحسين با. دوخت
 :گفت

 .باباجون مرسي -
 تمسخرآميز و اعصاب روي صداي. گرفت( اکرم شوهر) شاهين جلوي رو ميوه ظرف و زد لبخند متقابالً پارسا

 :رسيد گوش به محمدرضا،
 !پارسا کردنته شوهر وقت ديگه -

 .بشکنم جا در رو، اعظم شعوربي پسر گردن تا بود ممکن آن هر و آوردم جوش
 رو هم روي مشده فشرده هايدندون که طاها. شد قطع ناگهاني هاشونخنده. کردم نگاهش تيز و چرخوندم رو سرم
 :گفت و زد محمدرضا سر پشت دست با ديد،

 !ميدي فنا به رو مونهمه آخرش ببين. سرت تو خاک -
 سي عليرضاي. پرداخت فرفريش موهاي زير از سرش، دادن ماساژ به دست با کرده، اخم و گفت آخي محمدرضا

 :گفت چاپلوسي با و گذاشت شسينه روي رو دستش بود، برادرش از ترعاقل انگار که ساله
 !دايي چاکرم -

 :گفت حرص با و زد محمدرضا کَلّه پَسِ تر،محکم بار اين و طاها مثل
 !کرد جابي غلط -

 به و گذاشته طوسيش پيراهن زير بزرگ شکم روي رو هاشدست صادق. گرفتم ازشون رو خشمگينم نگاه
 .بشه شريک بحثشون در داشت سعي و دادمي گوش شاهين و پدرم هايحرف

 رفتم معصومه سمت به و شدم بلند صندلي روي از. شدم خالص ساماننابه وضعيت اين از اسمم، شدن زده صدا با
 !زدمي بال بال آشپزخونه درگاه در که،

 .بود شده ترخواستني مشکيش شلوار و سبزرنگ تونيک در الغرش هيکل
 :گفتم لبخند با و ايستادم روشروبه
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 شده؟ چي جانم؟ -
 :گفت محتاطانه و چرخوند سالن دور استرس با رو نگاهش

 .رسنمي ديگه دقيقه چند مهال و بهنام -
 .شد ترعميق لبم روي لبخند

 :گفت و زد چنگ سفيدش شال زير رنگ ايقهوه موهاي داخل شد،مي مضطرب که بار هر مثل معصومه
 !نه؟ کردم؟ هول خيلي -

 .کردم نگاه مضطربش يچهره به سينه، به دست و خنديدم
 :گفت و کوبيد بازوم روي حرصي مشت با
 ...خواهرات جلوي ترسممي! نخند -

 .ايستادم متريشسانتي چند در و بردم بين از رو بينمون يفاصله
 :گفتم مالطفت با و گرفتم دست در رو بازوش. موند تمومنيمه حرفش

 .نباش هيچي نگران. معصومه ميره پيش عالي چي همه -
 .لرزيديم دو هر سر، پشت از پارسا صداي شنيدن با
 کنم؟ تعارف هم هندونه -

 نظر به پريدهرنگ معصومه صورت. گرفتم فاصله معصومه از زدههول و کردم گم رو پام و دست خودم باراين
 :گفت پارسا به خطاب و زد تصنعي لبخند. اومدمي
 .بشين برو. پسرم نه -

 :گفت و انداخت باال ابرويي بود، افتاده شک به معصومه لرزون صداي و من ناگهاني حرکت از که پارسا
 .باشه -

 .رفت پسرها جمع طرف به سپس
 معصومه و خورد زنگ گوشيش لحظه همون. زدم استرسش به لبخندي. کرد رها هوا در رو شکالفه نفس معصومه
 :داد جواب هولي هول و آورد بيرون تونيکش غل*ب جيب از رو گوشي دستپاچه

 مهال؟ الو -
 تحت انگار که رفتم پسرهايي سمت به و دادم تکون سر. داد عالمت من به ابرو، و چشم با و کشيد ايکالفه نفس
 .کردنمي پچپچ تقريباً و بود بُريده بدجور هَوارمانندشون نُطقِ من، کالم يجذبه تاثير

. داد تکيه رنگطوسي پشتي به ترس با و کرد جمع رو ششده باز نيش محمدرضا ايستادم، که دوقدميشون در
 :گفتم پارسا به رو و زدم بودنش بزدلي به پوزخندي
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 .بگير کپي مواسه برگه يه رو از سوئيتِت، بريم پاشو -
 :پرسيد شگفتي با و شد گرد تعجب از پارسا، عسلي هايچشم

 االن؟ -
. افتاد راه به خونه خروجي در طرف به سرم، پشت و شد بلند جاش از پارسا. دادم تکون تاييد ينشونه به رو سرم

 حسام؟ ميري کجا: رسيد گوش به سالن يگوشه از اعظم صداي
 :داد جواب معصومه من، جاي به
 .برگردن دارن کاري يه پارسا، سوئيت ميرن -

 .شديم خارج شکالتي در از. زدم تا داشتم، دست در که رو ايباطله يبرگه چند
*** 
 :گفت و کشيد ايکالفه نفس. شدنمي اين از گردتر تعجب از هاشچشم

 هست؟ چي برگه اين اصال بگيرم؟ کپي دوباره -
 وقت براي و کنم معطل رو پارسا دقيقه پنج تونستمنمي. کردم خودم نثار ايعرضهبي و خنديدم بهش دلم در

 ...و کنه اسکنش و بگيره کپي تا پنجاه ارزش،بي يبرگه چهار از بودم کرده مجبورش گذروندن،
 :گفت و شد بلند کامپيوتر مشکي صندلي روي از و کرد باد پر رو دهانش

 . بيارم کاغذ انبار از برم. شد تموم آچهارم کاغذ -
 چهار سه حداقل بگرده، کاغذ دنبال انباري تو و ساختمون پايين بره تا. کردم شکر رو خدا و دادم تکون سري
 ...اگه البته بشن؛ حروم خوديبي بينوا، هايبرگه نيست، نياز ديگه و کشهمي طول ايدقيقه

 گوشيم رفتن ويبره با لحظههمون که بشينم پنجره زير رنگش ايقهوه فلزي تخت روي اومدنش، تا خواستممي
 :گفتم و گذاشتم ششونه روي رو دستم شلوارم، جيب درون

 .بري خوادنمي -
 :گفت زدهوق هاييچشم با و چرخيد طرفم به
 بگيرم؟ کپي دوباره خوايدنمي مگه -

 :گفتم و زدم خردکني اعصاب لبخند
 .خونه بريم االن. گيريممي کپي ميام بعداً نه -

 از هم دوشادوش. برداشت کامپيوترش مشکي ميز روي از رو شده کپي هايبرگه. کرد نگاهم مات لحظه چند پارسا
 رو دستم. ايستاديم خونه در رويروبه طبقه، دو بين پلکان طي از بعد و شديم خارج پارسا نقلي و متري سي سوئيت

 :پرسيد ابهام با و انداخت باال ابرويي پارسا. زدم در به تقه چند و بردم باال
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 نداشتيد؟ کليد -
 :گفتم ششونه فشردن با و زدم نيشخندي

 !کن فضولي کمتر -
 :رسيدمي گوش به محمدرضا ضايع صداي و شدمي شنيده خوبي به خونه، درون هياهوي

 !اومدن! اومدن -
! بره؟مي دائيش به زادهحالل کجاي! بود ابله پسر اين قدرچه. ديوار به بکوبم رو سرم حرص از خواستمي دلم

 !مَنَن هايجووني شبيه پسرهاش شاه داشت، اصرار اعظم من، شانس از که خصوصاً
 در. شد باز در باالخره بگه، چيزي پارسا کهاين از قبل ولي شد؛ ساکت بارهيک به خونه، داخل يهمهمه دفعهيک
 کننده،دلگرم لبخندي با و نشست بازوم روي معصومه ظريف دست. شدم خونه وارد و دادم هل جلو به رو بازنيمه

 :کشيدن هوار همه دفعهيک و شد خونه وارد افتاده سري و دستش در کاغذهاي با پارسا. ايستاد در کنار جفتش
 !سورپرايز -

 دستش از شده، گرفته کپي هايبرگه و لرزيد خودش به نداشت، رو بلند و همگاني صداي اين انتظار اصالً که پارسا
 سرش پارسا. کشيدنمي شادي از ناشي جيغ دخترها و زدنمي کف همه. کرد سقوط سالن، کف سفيد سنگ روي

 .شد براق و گرد زمان، از آني در رنگش،خوش هايچشم و آورد باال رو
 خودنمايي نفره،سه مبل جلوي ميز روي شکالتي کيک. بود شده بسته آذين شادي، و زيبا هايرنگي کاغذ با خونه
 .درخشيدمي کيک مرکز در درست هشت، و دو دارشماره و سبزرنگ روشن شمع دو. کردمي

 پسرم زدگيحيرت به. خوندنمي رو «مبارک تولدت» آهنگ ريتمينگ، و شادي با زدن، کف بر عالوه همه حاال
 يکرده عرق و سرد دست. برداشتيم گام جلو طرف به هم با و فشردم دستم در رو معصومه دست. زدم لبخند

 من، يخانواده توسط خيرش نيت ترسيدمي که من مهربون زن طفلک. لرزوندمي رو قلبم دستم، در معصومه
 .«گرفته تولد شوهرش پسرِ واسه کردن، خودشيريني براي» : بگن خودشون پيش خواهرهام و بشه مسخره

 طوريهمون اوضاع و افتهنمي اتفاقي هيچ دادم اطمينان بهش ولي کردم؛نمي درک رو معصومه دلنگراني کهاين با
 .رفت خواهد پيش کرده، ريزيبرنامه که

 آهنگ و زدنمي دست شادي با که ،افتاد نفرهسه مبل طرف دو يايستاده شکل، حاللي رديف دو به چشمم
 !هاصامتي از غير ديگه طرف و صامتي خاندان طرف يه. خوندنمي

 هر لب روي لبخند. بود ايستاده مادرم، ويلچر پشت صالبت، با و بود کرده تن به رو خاکستريش کت پدرم
 .گرفتممي هديه خدا از سال، همهاين از بعد که بود ايهديه ترينشيرين و اولين دونفرشون،
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. داشتن قرار سرشون پشت هم شوهرهاشون و روشونروبه دخترها و بودن ايستاده خواهرم دو مادر، ويلچر کنار
. بود بقيه از بلندتر صداشون تجميع که افتاد، پسري پنج به چشمم و کرد حرکت بيشتر چپ سمت به نگاهم

 و مهدي و کشيدمي جيغ دخترها مثل. بود ايستاده بزرگترش برادر کنار محمدرضا. نشست لبم روي نيشخندي
 وضعيت و ناصاف زانوي به چشمم. زدنمي دست انرژي با بودن، ساکت پيش ساعت يه تا که اکرم پسرهاي محمد،

 يه از خواهرش، با که طاهايي. آورد هجوم گلوم به بغض و شد مچاله سينه درون قلبم افتاد، طاها ايستادن غيرعادي
 و کرد جدا هستي يصحنه از رو شوهرش و عزيزم يفاطمه که تصادفي. بودن کرده پيدا نجات بارمرگ تصادف
 .گذاشت يادگار به رو طاهره هميشگي روييکم و استرس و طاها پاي معلوليت

 که رسيديم پارسا به. گرفتم فاطمه خندان يادگار از رو نگاهم دستم، در معصومه هايانگشت شدن پيچيده با
 رو جالبي يصحنه پاش، جلوي شده ريخته هايبرگه. بود ايستاده رنگشکالتي ورودي در جلوي زده،بهت همچنان

 ايقهوه موهاي و بلند قامت به. ايستادم پارسا راست طرف و کردم رها رو معصومه سرد دست. بود کرده خلق
 محو خاطرم از لحظه يه ناصر تصوير. شد ترعميق گلوم به انداخته چنگ بغض کردم، نگاه که کوتاهش و روشن

 .اومدمي ترپررنگ نظرم در ناصر، به پارسا هايشباهت حاال و شدنمي
 از سرشار لبخند قلبم، اعماق از. چرخيد سمتم به فنرگونه سرش و لرزيد خفيف نشست، ششونه روي که دستم
 .بود افتاده فاصله لرزونش،نيمه هايلب بين و زدمي دو دو رنگش،خوش و عسلي هايچشم. زدم صورتش به مهري

 ولي، خنديدمي ظاهر در. نديدم رو چشمانش برق ديگه مرگش، و ليال بيماري زمان از. گرفت مظلوميتش براي دلم
 .پاشيدمي صورتش روي به رو غم گرد روز هر که، بود احساسش فرمانرواي شومي حس چه دونستمي خدا فقط

 ايبچه مثل و شد خم سرش. انداختم هاششونه دور رو دستم و زدم شزده شگفت يچهره به محوي لبخند
 روشنش، موهاي درون وار،نوازش هامدست و رفت باال تشويق و همهمه صداي. کشيد پَر بازم آغوشِ به پناه،بي

 .کرد حرکت
 :برد يغما به رو جانم دارش،بغض صداي

 !بابا -
 اون. گرفتممي تولد براش باراولين براي که، بود وقتي مثل درست صداش تُنِ. نشست لبم روي دردناک لبخندي

 و قلبخوش پسر هايلب به رو خنده تا، کردم خرج رو ماهم يه حقوق نصف از بيش. نبود بيشتر سالش سيزده موقع
 دوتا و ناصر يخانواده که حاضر هايمهمان و شاد فضاي ديدن با و اومد خونه به مدرسه از خبربي که، بشونَم پاکي

 شش*غو*آ در طورهمين هم موقع اون. شد غافلگير حسابي رنگي، کادوهاي و تولد کيک و بودن همکارهام از
 دراومد رعشه به وجودم روزها، اون يادآوري با. زد صدام گوشم کنار غريبانه طورهمين من، يزدهبهت پسرِ و گرفتم

 جا شم*غو*آ در کامل تا شدمي سبب الغرش، هيکل و کوتاه قد و بود سالبچه پارسا که روزهايي. تيرکشيد قلبم و
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 من خبريبي و غفلت به و بود زنده! کشيدمي نفس و بود زنده ناصر...ناصر و بود باردار ليال که روزهايي. بگيره
 .دريد رو نفسم راه رحمانهبي بغض، هايچنگ و شد خشک گلوم. خنديدمي

 .يدم*وس*ب رو پارسا بلند پيشوني روي و زدم پلک گذشته، خاطرات داالن از رهايي براي
 پدرانه. اومد طرفمون به پارسا، چپ سمت از و بشه اجرا مرحله به مرحله مهال سناريوي تا نياورد طاقت معصومه

 زندگيم از سال چند و بيست يثمره وصف، غيرقابل عطشي با و پيچيدم پارسا عريض هايشونه دور رو هامدست
 .فشردم وشم*آغ در رو

 با مپدرانه شيرين حس تلفيق. شد تزريق هامرگ به خوشايندي حس شد، حلقه هامشونه دور که پارسا هايدست
 بالفاصله و شد جدا ازم باالخره پارسا. کردمي نشاط و خرسندي از آکنده رو وجودم داشتم، پسرم به که عشقي

 ش*غو*آ درون معصومه الغر بدن لرزش و نشست لبم روي واضحي لبخند. کشيد ش*غو*آ در رو معصومه
 قدرچه زنه،مي صداش «مامان» پارسا وقتي و داره دوست رو پارسا قدرچه دونستممي. کرد ترميم رو لبخندم پارسا،
 .ميشه سرزندگي و شوق غرق
 به اسپري و اومد جلو خيز و جست با بود، ايستاده نفرهسه مبل راست سمت خواهرش، و مادر همراه به که يسنا

 .ريخت شادي برف نفرمون سه سر روي کنانهلهله و چرخيد دورمون دست،
 حقيقي، والدين مثل و گرفت قرار پارسا کمر پشت دوطرف از معصومه، و من دست. خنديديم بغض با نفر سه هر

 و ناصر يچهره و کردمي قراريبي مسينه درون قلبم. کرديممي هدايت نفره،سه مبل به رسيدن تا رو فرزندمون
 .بستمي نقش خاطرم در ميون، در يکي مدام ليال،
 و دادم قورت رو دهانم آب. کوبيدمي مسينه يقفسه به رو خودش ناکوک قلبم و بود نشسته تنم روي سردي عرق

 با موقع اون. شدمنمي پليدش افکار يملعبه و گرفتمنمي قرار ناصر راه سر وقتهيچ کاش اي که کردم، آرزو دل در
 در من خون و بودمي معصومه بطن از گذاشتم،مي «پارسا» رو اسمش که پسري شايد...شايد و موندممي معصومه

 .داشت جريان هاشرگ
 و گزيدم لب. انداخت رعشه به سينه در رو مخورده زخم قلب و پيچيد هامگوش حلزوني در پارسا، گفتن «بابا» نواي

 نفرين و لعن مورد رو خودخواهم ذات و شد مشت بدنم کنار آزادم دست. کردم استغفار طلب خدا، درگاه از دل در
 !کسهيچ کردم؛نمي عوضش دنيا در کس هيچ با و بود من پسر پارسا. دادم قرار

 در ساکن، موقع اون تا که همسرش و مهال. نشست کرمي ينفرهسه مبل وسط حضار تشويق با پارسا باالخره
 پيشنهادشون از لبخند با معصومه، و من و بشينيم پارسا طرف دو کردن اصرار بودن، ايستاده مبل راست سمت

 .کرديم استقبال
*** 
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. داشتمبرمي قدم سالن طول در آرومي به دست، به دوربين من و کردمي تغيير لحظه به لحظه نمايشگر، تصوير
. نبود پارسا هايچشم برق و کيک روي شمع کردن خاموش يلحظه هيجان و قبل ساعتي هياهوي از خبري ديگه

 و بحث حال در بود، حاکم تولد از قبل که اينفره چند هايگروه در همه و بود دربرگرفته رو سالن تقريبي آرامش
 گرفتيم تولد از که هاييفيلم و هاعکس بود، گفته معصومه کهاين با. بودن شکالتي کيک خوردن البته و بخند بگو

 ثبت ذهنم در زمانهم و بگيرم فيلم دوربين با زندگيم، عزيز افراد تک تک از خودم داشتم اصرار من ولي کافيه؛
 .کنم

. کرد شکار قاب، يه در رو مادرم و معصومه خندان هايصورت دوربين، لنز باراين و برداشتم گام عقب به کمي
 از لحظه يه لبخند. دادمي گوش مادر خاطرات به صبوري با و بود نشسته مادر ويلچر کنار صندلي روي معصومه

 حرکت دوربين لنز. بود شده مشعوف حسابي عروسش، تک با صحبتيهم از و رفتنمي کنار مادرم هايلب روي
 صداي. شد رد بود، نشسته دونفره مبل روي همگي بودنشون، الغر اثبات براي که خواهرانم و الهه جمع از و کرد

 يبسته در اتاق از بودن، الهه دخترهاي ديگه، دونفر و هامخواهرزاده دوتاشون که امشب مجلس دختر چهار يخنده
 نفرهتک مبل دو روي که داد نشون رو عشقي مرغ دو نمايشگر و چرخيدم ماليم يزاويه با. رسيدمي گوش به مهال

 لبشون، روي لبخند و بود خورده گره مبل يدسته روي هم در هاشوندست. بودن نشسته هم به چسبيده
 .دادمي وعده رو اميد و خوشبختي

 که زماني. بودم مهال يايده مديون رو امشب جشن. کردم قدرداني مهال از دل در و کشيدم عميقينيمه نفس
 جشن رو پارسا تولد موعد، از پيش هفته دو تا داد پيشنهاد بگيره، مهموني تعطيلي روز در داره، قصد معصومه فهميد
 فشار سال، چند اين طي پارسا. کرديم استقبال پيشنهادش از معصومه هم و من هم. کنيم غافلگيرش و بگيريم
 شادي مغمومش، زندگي به حدودي، تا شايد کوچک، جشن اين و بود شده متحمل روحي و جسمي نظر از رو زيادي

 .بخشيدمي
 جوان شوهر و زن خرسند يچهره از برداشتن، گام با زمانهم و دادم حرکت دوربين دور رو مکرده عرق دست

 معمول طبق صادق. داشتن قرار دوطرفش دومادهاش، و بود نشسته نفرهسه مبل وسط بار اين پدرم. گذشتم
 پدر، ناراضي يچهره ديدن از. بود کرده درهم کالفگي از رو پدر يقيافه و زدمي بيهوده و سربر حوصله هايحرف
 شلوار زانوي روي رو هاشدست و فشردمي همبه رو عسليش هايچشم مدام. نشست لبم روي باريشيطنت لبخند

 .کشيدمي خاکستريش
 عقب کمي. گرفتن جا دوربين نمايشگر در صامتي، خاندان مذکر ينوه شش بعد، ثانيه چند و کردم حرکت لبخند با

 صورت از نگاهم. گذروندممي نظر از رو خندونشون هايچهره يکي يکي. بيفتن کادر درون واضح شونهمه تا رفتم،
 پارسا، کنار که فردي ديدن با کنم، خاموش رو دوربين کهاين از قبل ولي گذشت؛ پارسا داشتني دوست و خرسند
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 جمع به نمايشگر از خارج رو نگاهم و دادم قورت رو دهانم آب. شد منجمد هامرگ در خون بود، نشسته زمين روي
 نفس قدرت و بود آمد و رفت در حقيقي، يصحنه و نمايشگر يصفحه روي مدام هامچشم! نبود. دوختم روم پيش

 و محلي لباس با ليال. شدم خيره نمايشگر يصفحه به متحير، و زده وق هاييچشم با. بود شده سلب ازم کشيدن
 نامنظم قلبم. بود دوخته چشم پسرش جذاب رخنيم به عشق، با و نشسته زمين روي پارسا کنار رنگ،طاليي براق
. بودم مرگ حال در ديوانگي از و لرزيدمي خفيف دوربين، دور دستم. زدمي فرياد رو مآشفته حال بازم، دهان و زدمي

 هايچشم دوربين، کوچک و رنگي نمايشگر درون و نبود ليال از خبري هيچ حقيقت، در و دوربين نمايشگر از خارج
 ذهنم از لعنتي توهم اين بلکه تا فشردم، هم روي رو هامپلک محکم بار چند. درخشيدمي شوق از ليال، ميشي
 .قبل دفعه از ترناکام بار هر ولي بره؛ بيرون

. شدمي بزرگتر و ترواضح نمايشگر، درون لحظه هر ليال تصوير. برداشتم جلو به گامي و دادم قورت رو دهانم آب
 رخنيم. شدمي کنده جا از داشت قلبم. کردمي نوازش رو پارسا هايدست پشت استخوانيش، و کشيده هايانگشت

 قدرهمون و زيبا قدرهمون جوون، قدرهمون. زدنمي مو پيش، سال چند و بيست با شچهره. لرزوند رو دلم ليال،
 .خواستني

 بغض. دادمي نشون رو ليال صورت رنگي، نمايشگر درون گرفت،مي نشأت دستم يرعشه از که لرزوني تصوير
 کتک و شنيدن تحقير کلي از بعد و اجبار به که شبي. بود تنش شب همون هايلباس. بست رو نفس راه عميقي
 يه بينمون روستا، مردم دهان بستن براي و نشستم عقد يسفره پاي گناهکار، و گيج حالتي با برادرهاش، از خوردن
 .شد جاري عقد صوري يخطبه
 ايقهوه موهاي روي مادرش، عميق يــــوسه بـ متوجه و بود بخند بگو حال در هاش،پسرعمه با همچنان پارسا

 دادن جون حال در بهت، و ناباوري از من و چرخيدمي وارنوازش پارسا کوتاه موهاي درون ليال، دست. نشد روشنش
 .بودم
 نمايشگر، صفحه درون هاشچشم. کرد بلند رو سرش پارسا، پيشوني روي عميقي يــــوسه بـ کاشتن از بعد ليال
 يغما به رو دينم و دل ش،ايستاده و بلند قامت و شد بلند پارسا کنار از. ايستاد تپش از قلبم و خورد گره هامچشم در
 .درخشيدمي رنگش،طاليي و شده گلدوزي روسري قاب در خندونش، صورت. برد

 از ايهالهو کشيد تير درد از قلبم. بود همسرم روزي که، شدم زني مات و شنيدممي رو قلبم گومپ گومپ صداي
 از ايذره کهاين بدون جواب،بي سوال کلي با و شد زندگيم وارد دروغ با که همسري. پوشوند رو چشمم اشک

 .رفت دنيا از بده، بروز رو حقيقت
 قامت سجاده، بر ايستاده ليال». آورد هجوم مزده طوفان ذهن به قبل ساليان خاطرات و بستم درد با رو هامچشم
 .«بود گرفته آسمون طرف به رو هاشدست گريون، هاييچشم با و بسته
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 به نداشتم جرئت. بود اومده جلوتر کمي ليال. شد دوخته نمايشگر يصفحه به دوباره تَرَم، هايچشم و زدم پلک
 لب صدابي و زد ماليمي لبخند نمايشگر درون از. ببينم رو نبودش و کنم نگاه نمايشگر کوچک يصفحه از خارج

 :زد
 !حسام کن حاللم -

 .افتاد عميقي يرعشه به وجودم و زد يخ درونم سردي از بدنم
 :زد لب بار اين و اومد جلوتر قدمي. بود پابرجا همچنان لبش روي لبخند

 .پارسا خاطربه -
 .شد تکرار اکووار هامگوش در معصومه، و ليال از تلفيقي صدايي با «پارسا خاطربه» عبارت و کشيد سوت هامگوش

 با و گرفت ش*غو*آ در رو خودش ليال. کردمي خودنمايي نمايشگر يگوشه ضعيف، باطري زنچشمک عالمت
 :زد لب مزدهبهت و تار هايچشم به خطاب دردمندي، لبخند

 !حسام دارم دوستِت -
 و شد برفکي نمايشگر، تصوير. شد جاري هامگونه روي و جوشيد هامچشم از هم، موازات به درشت اشک دو

 صداي با و شد رها حسمبي هايدست از دوربين. گرفت رو قبل تصوير جاي مشکي، تمام يصفحه بعد، ايلحظه
 همه، متعجب نگاه و شد ساکت دفعهيک قبل، لحظاتي بحث و خنده صداي. کرد برخورد زمين کف سنگ به بدي،

 رو هامچشم. کوبيدمي استخوانيش قفس هايديواره به رو خودش وحشيانه و کشيدمي تير قلبم. شد جلب طرفم به
 .داشت جريان هامگونه روي رود مثل ها،اشک و لرزيدمي فکم. بستم حسرت با

 .کشيد شکنجه زيربار به رو مزده جنون قلب پارسا، نگران صداي و نشست مشونه روي دستي
 خوبه؟ حالتون بابا؟ -

 با اکرم، و معصومه و بودن ايستاده پارسا پشت پسرها. خورد گره براق، و عسلي تيله دو درون نگاهم و زدم پلک
 هايشونه و بردم جلو رو دستم اختياربي. زدم کنار صورتم روي از رو هاماشک. کردنمي صدام سر پشت از نگراني

 :گفتم پربغض و دارخش صدايي با و فشردم رو ششونه دلتنگي با. گرفتم هدف رو پارسا
 !پسرم نيست چيزي -

 در ترديد با هاش،چشم رنگ عسلي هايتيله! بشه؟ مملو مثبت انرژي از وجودم ،«پسرم» لفظ گفتن با اگه عجيبه
 پا تا سر محلي، طاليي لباس جاي به بار، اين. بود ايستاده پارسا از ترعقب متر دو ديوار، بر تکيه ليال. لغزيد حدقه
. کردمي نگاهمون عميق، لبخندي با. بود پوشونده رو قامتش دور تا دور نور، از خفيفي هاله و بود پوشيده سفيد
 از نور سرعت با پيشين، ساليان و زدم پلک. بودم نکرده شتجربه وقتهيچ که تازه حسي. کردمي بيداد درونم حسي
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 و کشيده هايچشم به متقابالً. نيست سياه ليال يکينه از ديگه م،خورده زخم قلب کردممي حس. گذشت ذهنم
 :زدم لب صدابي و ناواضح و زدم لبخند ليال، رنگ ميشي

 !بخشيدمت...پارسا خاطربه -
 .واداشت جنون به رو قلبم دوباره نگرانش، صداي و پرکرد رو ديدم يزاويه پارسا. شد تروسيع ليال لب روي لبخند

 دکتر؟ بريم خوايدمي -
 :گفتم دارخش و دادم تکون قراريبي با رو سرم

 .نيست نيازي -
 :گفتم اطمينان با لبخندزنان معصومه، نگران يچهره به رو چرخيدم کمي

 .نباش نگران خوبم -
 گام بود، پدرم جايگاه تنها حاال، که اينفره سه مبل سمت به و کشيدم بيرون پارسا دست از ماليمت با رو دستم

 هايلب لبخند به و کشيدم عميقي نفس. نبود ليال از خبري. کردم نگاه چپم سمت به چشم، يگوشه از. برداشتم
 .دادم پاسخ پدر،

*** 
 ...وفا سست يار
 .سرود عاشقانه قلم

 شد تمام دروغ عمر يک قيمت به ـناه گـ يک که زماني
 ـناه، گـ اين يديده رنج حاصل و

 غفلت ايلحظه فقط اي،لحظه جرم به
 .سرود عاشقانه او شد، متولد

 !عشق کنار ببازد رنگ هاپلشتي تا سرود عاشقانه
 زن، يک اشتباه که زماني
 !بس و شد درمان عشق فقط کرد، سياه را دنيايي

 داد، را روحش هاشکنجه بار زير که پسرکي
 داد، را جسمش

 .شد آرام عشق دست به آخر
 وجود، تمام با مردي وقتي يا

 نوشت، اشساله چند رفيق براي را ـيانـت خــ
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 .داد جان گناهانش بار زير خودش
 ...بود سرد چه

 ديگر زني يشده پايمال عشق و رفته برباد آبروي تقاص که ايلحظه
 .شد گرفته او از جايک
 سرود، عاشقانه هم بار اين قلم

 .نگيرد را هايشداشته تمامِ هاسياهي تا
 شد، عاشق زني که زماني
 عشق تا داد زمان کرد، صبر
 آخر، و بياورد ايچاره
 .بخشيد خودش عشق پاداش به را اشخورده زخم مرد

 محکم باشد پاسخي محبت، تا بخشيد
 !هايشرنج تمام به

 .شود نوشته آخر سکانس تا شد ريخته هااشک اين تمام
 .نيست پايان يک اين و

 .کندمي بيدار که ستروايتي تنها
 کرد بيداد و

 «(ngn)م.نگين: شاعر». سوزاندمي را نسلي و پابرجاست ابد تا ـناه، گـ يک تقاص
*** 

 «پايان»
 1397 ارديبهشت 27
 «وَفا سُست يارِ»

Kiarash70  
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