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 "هوالحق"

 "رمان مُرکا"

 "طلب کیعاطفه ن ینوشته "

 :خالصه

تمام  زیکرد همه چ یکه فکر م ییرساند و درست جا یم یگریمُرکا، که معشوقش را به وصال د یزندگ تیروا
 ...گردد و یشده، ورق سرنوشت او بر م

 :مقدمه

 ؟یدار ادیروز را ب آن

 و او بود و من؟ یبود تو

 ...که رفت او

 !میشد ما بشو یم کاش

 "فصل اول"

که  یبودم... آن کرم ختهیهم گود رفته بود از بس که اشک ر رشانینمود و ز یم کینور و تار یب میها چشم
 چیشرکت و کشور هم بود، ه کرده بود و به قول خودش مال فالن یمعرف م،یپلک ها ریز یرگیت یتبسم برا

 .نداشت یاهیبردن آن س نیدر از ب یریتاث

 میموها یحالتم زدم. آب دهانم را قورت دادم. شانه ام را برداشتم و رو یداغون و ب ی افهیبه ق یپوزخند
 .دمییهم سا یدر هم گره خورده ام، دندان رو یشانه کردن موها ی دهینخراش ی. از صدادمیکش

اما حاال... از آن  زدیبر میتار مو کی یداشتم که مبادا حت یو مرتب نگهشان م دمیرس یچقدر به آن ها م لیاوا
 .مانده بود یمات باق یقهوه ا یوز شده  یکپه مو کیداشت، تنها  یمیرنگم که جعد مال یبراق بلوط یموها

. شامم را که پخته بودم. دیرس ی. او کم کم مدمیکش یو شمعدانم انداختم. آه نهیآ زیم یبه ساعت رو ینگاه
شوهرم مرتب و آراسته  یجلو دیبا یو به قول دمیرس یبه سر و وضعم م یکم دیبود. فقط با زیخانه هم که تم

 .شدم یحاضر م

شد شکننده  یاش باعث م یکه به تن داشتم انداختم. رنگ مشک یبلند کیبه تون یپوزخند زدم و نگاه بازهم
 سهیمقا شیسال پ کیخواستم من حاال را با  ی! اگر ممیایکه هستم به چشم ب یزیتر از آن چ فیتر و ضع

گفتند غم و غصه و  یکه م دبود... انگار درست بو ریچشمگ زیام از لحاظ سا ییلویک ستیکردم، تفاوت ب یم
 !کند یحرص خوردن آدم را آب م

 .گفت، بغض کردم میرا برا زیکه او همه چ یآن شب، همان شب یحرف ها یآور ادی با

 !یالغر تر شد-
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 یتوانستم اعتراف نکنم که آن چهره  ی... نمدمی. به سمتش چرخدمیترس یلحظه ا یبرا شیصدا دنیشن با
 !بود یآشفته و خسته اش، باز هم به چشم دلم دوست داشتن

 :توجه به حرف او گفتم یهم فشردم و ب یرا رو میها لب

 .سالم-

سر و صدا آمده بود و تازه  یب شهیو به سمت کمد مشترکم با او رفتم. مثل هم دمیچرخ یگریبدون حرف د و
 !کرد یشد چشم پوش ینم یکی نیهم که در من مشهود نبود از ا یزیبود که آب رفته ام! هر چ دهیفهم

 ...مرا برگردانده بود به خانه ام دیشد که برگشته بود. همان شب که جاو یهفته م کی حدودا

من سه ماه زودتر شروع  یکردم و انگار خانه تکان زیبار از نو تم کیخانه را  یها همه جا وانهیصبح مثل د تا
 .شده بود

 .نشد یاشکم باشد ول نیو به خودم قول دادم که آن آخر ختمیر اشک

 !که او با من کرده بود مرا در هم شکسته بود... بد هم شکسته بود یکار

 .چهار روز بعد از آن شب برگشت ایروز  سه

 .است نیتا حاال وضع هم و

که بعد از پوزخند زدن به او جواب  نیخواستم پوزخند بزنم اما نه حال زدنش را داشتم و نه حال ا یهم م باز
خسته  یو بعد صدا دمیاو را پشت سرم شن یقدم ها یرا پس بدهم! در کمدم را که باز کردم، صدا شیچرا

 ...اش را

 .مُرکا-

بودم.  ختهیاشک نر گرینکردم. از آن شب که برگشته بود د هیگر یزده بود. باز هم بغض کردم ول میدرد صدا با
 ریاس میکه بروم اما بازو دمیو چرخ دمیکش رونیرنگ را از داخل کمد ب یاسی راهنیو رو کردم و پ ریکمدم را ز
 .او شد یدست ها

 .نگاه کرد میهامحکم به خود چسباند و در چشم  مرا

 !یلعنت

محکمش را  یانداختم که صدا نییکرد؟ نگاهم را پا یم یچرا هنوز هم با روح و روانم باز شیچشم ها رنگ
دانستم با من چه کرده و از او تنفر  یکه م نی. چرا با وجود ادیاو لرز یمردانه  یصدا یو دلم برا دمیشن

 داشتم، باز هم دوستش داشتم؟

 تضاد چه بود؟ نیا یمعن

 .نگام کن-

 .نکردم نگاهش
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 :کرد تکرار

 .گفتم نگام کن-

حرف هاست اما،  یلیخ یایدانستم نگاهم گو ینگفتم... م یزیاو دوختم و چ یمکث نگاهم را به چشم ها با
 .زبانم از گفتنش ناتوان بود

 ه؟یچ-

 د؟ی. نفرت و عشق نگاهم را ددینگاهش لرزقدر طلبکار بود! به او نگاه کردم و  نیخودم نبود که لحنم ا دست

 ؟یچرا انقدر الغر شد دمیچند وقته چت شده؟ پرس نیمُرکا، ا-

چند روزه نگاه کردم و  شیدلخور! به صورت مردانه اش با آن ته ر یهم کم دیاو هم طلبکار بود... شا یصدا
 :گفتم

 !یدیفهم نویا هیچه عجب -

که او کتش را از دستش رها کرد تا مرا به خود  یاو را دوست داشتم و زمان یدو ابرو نیاخم نشسته ب آن
 !دیآغوش مردانه اش لرز یبچسباند...دلم برا

 ...مُرکا-

بودم. با وجود نفرت از آغوشش چرا باز هم آغوشش را  ریاس شیبازوها انیکردم او را پس بزنم اما م یسع
 دوست داشتم؟

 :گفت یبم یصدا با

... چرا؟ بهم بگو. یکن یچند وقته اون که به کنار، نگاهمم نم نی... ایومدیاستقبالم م هیخونه  ومدمیقبلنا م-
گذاشتم  یخبر یفکر پاشدم رفتم اصفهان. تو ب یبودم و ب یگفتم که اون موقع عصبان ؟یهنوزم ازم دلخور

که از احساسمون  ازهین نهر دومو یبرا یدور نینقطه کور بود و فکر کردم ا میکه توش بود ییچون که جا
 .زدم یبهت زنگ نم نی. بخاطر هممیمطمئن ش

 یلیرا لمس کنم و بعد با تمام قدر در صورتش س شیها شیخواست ته ر یچقدر قانع کننده! دلم م واقعا
 .بزنم

 ...کرده بودم رونیزده بودم و او را از اتاق ب ادیکه برگشت افتادم. نفرتم را در صورتش فر یشب ادی

 ...ولم کن-

 ی هیخش برداشت و ته ما یکم شیاز قبل مرا در بر گرفت. صدا شتریمردانه ب یبازوها نیا یرا گفتم ول نیا
 .رفت یزود از کوره در م شهیگرفت. مثل هم تیعصبان
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 ینجوری... اونم ارمیآرامش بگ کمیخودم که  یکنم... از سر کار خسته و کوفته اومدم خونه  یولت نم یتا نگ-
بگو. مُرکا  یهم منو؟ اگه دلخور ید یچند وقته هم خودتو عذاب م نیکه ا هیبا من؟ دِ بگو دردت چ یکن یم

 .احساسم با. امیاز کارم نداشتم. فقط خواستم با خودم کنار ب یباور کن منظور

 .شدم رهیرا باال آوردم و خشک و سرد به نگاهش خ سرم

 شد؟ یچ ؟یکنار اومد-

 :خورد و نگاهم کرد و با تته پته گفت جا

 ...خ... خوب-

 میبه آن وارد کرد تا او رها یاش گذاشتم و فشار نهیس یرا پس زدم. دستم را رو شیزدم و دست ها یپوزخند
 ...کند

و از آغوش او  دمیکه بازدم کرد را شن ینفس خسته و کالفه ا یبه دور من شل شد و صدا شیها دست
 :رفتن از اتاق گفتم رونیچسباندم و در حال ب نهیرا به س یاسی نراهیو پ ختمیگر

 !ارایدست از سرم بردار -

*** 

 "قبل تر یچند"

نشسته در انگشت آن  نیتک نگ یشده بود، که برق حلقه  یگره خورده ا یدست ها ی رهیبا غم خ نگاهم
انداخت... با تمام حسادت و  یم انیحس حسادتم را به غل یو حساب دیکش یافسونگر را به رخم م یچشم آب

 !ندیآ یشوم که چقدر بهم م نیتوانستم منکر ا یکه داشتم، نم یحسرت

بود که  یشد، بغض بمیکه نص یزیبغض کهنه را مهار کنم اما تنها چ نیدهانم را قورت دادم تا بلکه ا آب
 ...کرده بود و توان شکستنش را نداشتم ریگردو در حلقومم گ کیهمانند 

آن  دی! نبادیلرز یم دینبا یدل لعنت نیمن نشست... ا یو رو دیدور چرخ کیروح نواز او در جمع،  نگاه
 ...کرد... آن گردو بزرگتر شد و راه نفسم را بست یآتش گرفته تنم را گرم م دیخورش

ستن آن دو کنار هم باشند؟ چرا حسادت کنم؟ هر چقدر هم که قلبم از خوا شهیهم دینبا ایو در دیخورش مگر
 !وقت نبوده چی... هستیمن ن یقبول کنم که او برا دیتنگ و سخت شود، با یدیخورش ی لهیت

را محکم تر فشرد و  یکه دست آن چشم آب دمیرا داشت و د یدهن کج کینقش  میبرا شیلب ها یرو لبخند
 ...کرد یزد و انگار با نگاهش داشت از من تشکر م یبرق م یچشمانش از شاد

 !کار را نکن نی... انه

 ...من تشکر نکن از

 ...من تو را از چاله در چاه انداختم. با نگاهت از من تشکر نکن من،
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 نیآخر یشد، زدم و با نگاه اشکبارم برا یکه هر لحظه بزرگتر و بزرگتر م یبغض انیم یلبخند د،یام که لرز چانه
 .دیباز و بسته کردم که خند کباریاو  یام را برا یبارانسوزناک زل زدم و چشمان  دیبار از دور در آن دو خورش

 !ممنوعه کی یبود... برا دهیسال بود که رفته بود... ُسر یو دلم رفت... باز هم رفت... سال ها دیخند

هم  دیبود... با روزیزد و نگاهش پ یلبخند مغرور میرا شکار کرد... او هم برا نمینگاه غمگ ،یانوسیاق یگو دو
 !بود یم

 !بدبخت یشکست خورده  کیبود و من... من  یم روزیهم او پ دیبا

جا، سند مرگ خودم را امضا کردم...  نی... کنار تمام افراد حاضر در انجایبدبخت بودم... چرا که امشب... ا من
 .بار... نه دوبار... هزار و هزاران بار کیآن هم نه 

 نی... الله غمگدمیخوردم و چرخ ی... تکاندیکش رونیب میها یشانه ام نشست و مرا از قعر بدبخت یرو یدست
 !کشم یدانست که عذاب م یدانست. م یجمع، تنها او بود که دردم را م نیا انیم دیکرد. شا ینگاهم م

 با خودت؟ یکن یم ینجوریشن... ا یباعث عذابت م یچرا وقت-

هم  یرا رو میشد... لب ها یسرزنش ها از آزار خودم به من روانه م لیم! سزد یطور که حدس م همان
 ...ستیبرام عذاب ن شونیگفتم: خوشبخت یآرام یفشردم و با صدا

زنم! حداقل، الله بچه  یباشد که بچه گول نم ادمی دیکامم را دو چندان کرد و با یکه زد تلخ یتلخ پوزخند
 !ستین

هوم؟ ترگل که  ؟یتحمل کن یتون یم ؟یتونست یفهممت... چطور یآره جون خودت! مُرکا من نم-
 ...دخترعموته... اونم که

 ...کرد و با تمسخر اضافه کرد: عشق نافرجامت یمکث

 شه؟ یم یبشنوه چ یکیالله؟ حواست هست؟  یگیم یو گفتم: چ دمیرا گز لبم

چند ماهه... درسته سه  قیبراش رف ارایارم... که من از ترگل د ی... با شناختنیتوجه به حرفم ادامه داد: بب یب
 ارایبا  یدون یخودش... م یپا دون ژوانِ برا هی... شیشناس ینبود. خودت که م یانقدر جد یساله باهمن ول

گن چون تو  یبشه م یزیچ هیبدتر... پس فردا که  ؛ینشد شونیباعث خوشبخت نکارتیشه؟ با ا یم یچندم
 .گفتم یک نیشن، حاال بب یکم کم جدا م گهیشد... بعدشم تا سه ماه د یشد... اونجور ینجوریا یگفت

 یبشه پا یبه بعد هر چ نیانجام دادم و از ا فموینخون... من وظ اسی هیدرد گفتم: الله... بسه... انقدر آ با
 .خودشونه نه من

 ...ییمُرکا، تو ییبس کنه. تو دیکه با ستمین یکرد: من کس غرغر

 ...گهیخوان من د یدو نفر همو م یمانع باهم بودنشون بشم. وقت تونستم یمن نم-
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خوان  یکه م یهر غلط یو بذار ینیگوشه بش هی یتونست یم ی: ولدیحرفم پر انیصورتم براق شد و م در
 نارویکردم ا یچرت و پرت که آره من کار خوب یسر هیخودتو با  یخودشون بکنن... احمق نشو مُرکا. االن دار

 ...یش یم مونیو پش فیکه خوار و خف ییته تهش تو یول ،یکن یم هیبهم رسوندم توج

و  دیکف دستش کش یرو یخط گرشیدست د یکف دستش را باال آورد و نشانم داد و با انگشت اشاره  و
 ...خط نیگفت: ا

 .مُرکا خانوم نینشون... حاال بب نمیو ادامه داد: ا دیکش یگرید یکرد و خط فرض یمکث

اومد و گفت رو ندارم تو  شیسه سال پ یوقت ؟یگ یم یخودت چ یفهم یو گفتم: م دمییهم سا یرو دندان
 ارای دیکردم؟ هوم؟ بگم ببخش یکار م یچ دیدخترعموت نگاه کنم بگم بهش عالقه دارم... تو بگو... با یچشما

 .برسونم یخوا یکه م یتونم تو رو به کس یعاشقت شدم، شرمنده نم ادیم ادمی یجان چون من از وقت

 ...مُرکا... احمق یلب گفت: احمق ریبا حرص نگاهم کرد و ز الله

هم دلخور شد! اصال من شانس ندارم!  نی... اایرفت. ب دیرا چرخاند و به سمت جاو شیرو یحرف چیه یب و
 !شوم یهر چه کنم باز هم تهش من آدمِ بد م

 یگریخودم و د ییتنها یکیچشمم زد.  یتو یلیخ زیاهم را در جمع چرخاندم و دو چاراده نگ یو ب دمیکش یآه
. با نمیتلخ را بب قتیحق نیتوانستم ا یو ترگل. تحملم تمام شد. نتوانستم... نم ارای یگره خورده  یدست ها

 یشد. نم یم دهیسرم کوب یبر رو حظهشده بود و هر ل یکه پتک یتلخ قتیبودم. حق امدهیکنار ن ،یتلخ نیا
 !آمد یفاجعه به بار م دیماندم شا یو سکوت کنم... اگر م نمیو بب نمیتوانستم بنش

رفتم. من آن قدر در هر کجا  رونیجمع گذشتم و آرام هم ب انیرا بستم و آرام بلند شدم... آرام از م چشمانم
 !دیفهم یبود و نبودم را نم یکم رنگ بودم که کس

 ...خواستم یبداند... نم یخواستم کس یمد... نمبفه یخواستم هم که کس ینم

 ارایزدم. امروز  رونیبودم، خرد شده بودم، خاکستر شده بودم، آن هم به دستان خودم! از کافه ب شکسته
که آرزو داشتم مال  یبود که زانو زده بود و لبخند جذابش را نثار ترگل کرده بود... همان لبخند یمرد نجا،یا

 .من باشد

ترگل  یخودم برا ی قهیازدواج بدهد، با سل شنهادیخواهد به ترگل پ یو گفت م شمیآمد پ ارای یرا وقت حلقه
 مگر هست؟ نیانتخاب کردم. درد باالتر از ا

 !که من نبودم تالش کردم یکه عاشقش بودم به معشوق یکس دنیرس یبرا من

دانست که خودم با زبان خودم به او  ین جا مدانست... از آ یدانست. ترگل م یکه راز دلم را م یترگل یبرا
 ارایشکل گرفت... ابتدا بذر مهر  یاز همان دوران کودک ارای... عشق من به یگفته بودم... از همان پانزده سالگ

 یکن کردنش گاو نر م شهیکه ر یتنومند شد... درخت یبه درخت لیبود که درون قلبم کاشتم و با پرورشش تبد
 !من نبودند یها در زندگ نیکدام از ا چیکه ه خواست و مرد کهن!
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 دیبرادر ناخوانده ام بود و شا یجا دیکه شا یپسر یکه دلم رفته. برا دمیرفت فهم ارایکه  یاز همان سال من
خنده دار  یکم ارایمن و  انینسبت ها، م نیپدرم! البته هر کدام از ا یکردم، پسرعمو یارفاق م یلیهم اگر خ
 .ملموس نبود ارای یمن و نه برا ینه برا د،یرس یبه نظر م

 یداستان در زمان ها یها کاراکتر اصل لمیدانست. از همان ها که در ف یخود م یمرا دوست دوران کودک ارای
بود  یپسر ارایدوستم بود...  ارای. میرا بگو نیرفت. بهتر بود من هم هم یم ششیپ یشیچاره اند یسخت برا

 ...بود. زنِ پدرم نمادر م یکه خواهرش جا یمن شد. پسر یخانواده وارد  یکه از هفت سالگ

هو به خودم  کیشدم و  یهر روز دلبسته تر م ارای یدارم. من با بودن ها ادیتنها بود. از همان ابتدا که به  ارای
که مرا فقط  ارای... دهیسر یاشتباه ی... آن هم جادهیصاحب سر یدل ب نیدل قافل! ا یکه ا دمیآمدم و د
ها و  یآمد... خوش یبه کارش م تسخ یبودم که فقط در زمان ها ی. فقط دوست... دوستدید یدوست م

 .بود یگریکس د یبرا شیها یشاد

دانستم که او، باعث  یبودم و م رفتهیرا پذ نیترگل، ا یها یحال، با وجود تمام نامرد نیترگل بود... با ا یبرا
من  یبرا دهیند یخوش یکه در زندگ ییارای یکنار ترگل خوشحال بود. خوشحال ارای... چون اراستی یخوشبخت
 ...بود تیدر اولو

 .کار کردم حس عذاب وجدانم بود نیکه من ا یاز عوامل یکی دیشا

 !نبود یآدم خوب یما آمد و پدر من هم انگار ینداشت که به خانه  شتریهفت سال ب ارای

 .بردم. آرام قدم برداشتم بیدر ج دست

خورد اما دست خودم  یآوردن گذشته حالم بهم م ادیبه  یتکرار هر روز برا نی... از ادمیکش یقیعم نفس
 یشدم... درد یدرد آرام م نیگرفت، اما انگار با ا یدرد م شتریگذشته قلبم ب یادآوریکه با هر بار  نینبود. با ا

عاشقش شد و  اراینبودم که  یمن کس که نیکرد... درد ا یه آرامش مک دیکوب یرا م یزیکه بر فرق سرم چ
 .شدم ارایبودم که عاشق  یخودم کس

 ،یرفت سرباز یو دوساله... داشت م ستیب ارایشروع شد. پانزده سالم بود...  شیاز هشت سال پ زیچ همه
 ارایدوست است. من عاشق  کیاز  شتریب م،یبرا ارایکه  دمیتابش بودم... و رفت. رفت و من فهم یو من ب

تلخ بود. از همان  یطرفه  کی یعاشقانه است. اما از آن عشق ها یرمان ها هیگفت شب یشده بودم... الله م
دانستم  یرسد. نم یم یگریو مرد داستان به عشق د ردیم یم ایکند و  یم یخودکش ایها که دختر داستان 

عاشق  ارایبود که  نیدانستم و آن هم ا یرا م زیچ کیکنم! اما  یم یخودکش ای رمیم یمن م ندهیدر آ ایکه آ
 !شود یمن نم

بود و الله... تنها  میها یخاله باز قیرف شهیانس گرفتم. او هم ارایساله بودم با  کیاز همان زمان که  من
ر درس آمد. همان طور که د ارای... ختمیر ینبود و من اشک م یکس چیخوردم... ه نیشش سالم بود و زم

... مرا در آغوش یخورده بودم و زخم نیم... ز دیآمد و مرا د ارایبابا،  یآمد، اما جا یاول دبستان، بابا م یها
 :اخم آلود بود گفت یکه کم یکولش گذاشت و در حال ی. رودیکش

 ..."نکن هیگر"
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سال  زدهیکه تنها س نی... با ادیرس یبودم چقدر مرد به نظر م شیشانه ها ینکردم... آن روز که رو هیگر من
 :خواند میشعر باران را خواند... برا میگذاشت و برا شیشانه ها یداشت اما مرا را رو

 "...آرد روز باران ادمیخورد بر بام خانه...  یفراوان... م ی... با گوهر هاباز باران با ترانه"

در  زیهر چ یمن ورا یبرا ارایبه بعد بود که  گرفت... از آن روز دنیکوچک تپ یها زیچ نیکوچکم با هم قلب
طاس شده بود و قدش بلند... پسر  ارایکه سر  دمیفهم یرا وقت نیا یاما وقت یشد. از شش سالگ میزندگ

آمد،  ارای یوقت یزد ول یم ندآفتاب سوخته اش به من لبخ یکه با سر طاس و گونه ها یالغر اندام و دراز
 ...آمد بد شد یوقت

دل نه صد دل عاشقش شد. حق هم  کی یآمد و به قول یاش تازه تازه به چشم او م ییبایکه ز دید را ترگل
... و شیموها اهیچشمانش و آبشار س انوسیشدند. عاشق اق یداشت عاشقش شود... همه عاشق ترگل م

دادن  یباز ازبرد!  یشدن چقدر لذت م دهیهفده، هجده ساله، از توجه و د یدخترها شتریاو همانند ب
و مردها شده بودند اسباب  شیها یشده بود سالحش در باز رش،ینظ یب ییبایز نیآمد و هم یخوشش م

 ...اش یباز

محله که سر جمع حداقل هر کدام  ینبوده که ترگل دل نشکند. از پسرها یدارم روز ادیآن زمان که من به  از
آمد  یدست از پا دراز تر برگشته بودند. خوشش مرفته بودند و  میعمو یبه خانه  یخواستگار یبار را برا کی

 ...کرد یم شانیآن ها را تا سر حد مرگ عاشق خودش کند و تشنه لب چشمه رها

 یگفتم که ترگل عقده دارد و عقده هم دارد! اما بدجنس نبودم و بدجنس یکنم م یخواستم بدجنس یاگر م
 .بهتر بود نیکردم! از نظرم ترگل کمبود محبت داشت! ا ینم

که آن زمان  ی. تنها دوستیکردم و نه همراه یاو را سرزنش م شیهم کنارش بودم و نه بخاطر کارها من
کردند و تمام دلم به بودن با  یم یزندگ یگریچون در شهر د دمید یداشتم ترگل و الله بودند. الله را کم م

راحت از دست بدهم... و  یلیاو را هم خ ،میبه ترگل بگو یزیاگر چ دمیترس یم نیهم یترگل خوش بود برا
اسباب  کی شیهم برا ارایبود که  نیواهمه داشتم. آن هم ا زیچ کیجا بود و حاال تنها از  نیاشتباهم هم

 ...باشد یباز

 .کردم یم یمحل زندگ نیدر هم یکوچه شدم. از زمان کودک وارد

 !است ینیمرفه نش یشد گفت محله  یم

 .داشتم یبود. آرام آرام قدم بر م رهیخ نیکوچه شدم و نگاهم به زم وارد

 .تر در خانه باشم رید یخواست کم یم دلم

 .دمیتمام دست دست کردن ها باالخره مقابل درب خانه رس با

پنجاه و شصت  یدهه  یها لمیف ادیخانه مرا  یسنت یبایز اطیانداختم و در را باز کردم و وارد شدم. ح دیکل
رنگ، درست در وسط  یآب یو حوضچه  یخاکستر یها کیبزرگ با موزائ اریبس اطیح کیانداخت...  یم
 ...اتیح
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 .کرد یم داریرا مقابل چشمانم پد یگرم و خوش یخاطره  شهیهم یآب یآن حوضچه  دنید

 یزد و از رنگ و رو رفتگ یغر م وتابیاواخر تابستان بود.  یگرم آفتاب یبود. از آن روزها شیشش سال پ بایتقر
 .داد یزد و بابا با اخم داشت گوش م یحوضچه حرف م

 !آورد یرا هم م هیداد سر و ته قض کیاست و بابا با  چیحرف ها ه نیدانستم آخر ا یم باالخره

 .کردم یزدن م هیسا نیکاغذ تمر ینشسته بودم و داشتم رو یدر هر حال گوشه ا اما

 !گفت یم شتریب شیگفت و از جار یگفت و م یم وتابی

حوض وسط  نیا ستین میکیو حمومو عوض کنن.  ییدستشو یکاش انیب یبگ دی... باهیمیقد یلیخونه خ-
هر دفعه که  الیشده! اون ناز یسنت یموزه  نیخونه اس؟ ع گهید نجامیبار رنگ بزنه. آخه موندم ا هی اتویح

اصال  ای یبکوب ای یجا رو بفروش نیشه ا یگه... نم یکنه از فالن و بهمان آپارتمانش م یشروع م نهیب یمنو م
 ؟یکن رشیتعم

 .گفت ینم یزیزل زده بود و چ وتابیبه  رشیبا نگاه سرد و نفوذ ناپذ بابا

 :بابا جوابش را نداد با حرص گفت دید یوقت وتابی

 گفتم؟ یچ یدیشن-

 !داد یمرا هم حرص م بیبابا عج یآرامش و خونسرد نیا

 .داد یدر دستش ادامه م وریهم فشرد و به بافتن پل یرا رو شیپلک ها وتابی

 !است دنیمثل آب در هاون کوب شیحرف ها دیخودش فهم انگار

لبم نشست و فکرم به  یگوشه  یزیدر دستش افتاد و لبخند ر یکاره  مهین یسورمه ا وریبه پل نگاهم
 .که در کمد جا خوش کرده بود، رفت یرنگ یو طوس یو مشک یتونیز یکامواها

 .بافت یم ارای یداشت آن ها را برا مشخصا

اش در  یو با هنر مثال زدن دیخر یم یرنگ یرا دوست داشت که از سه ماه قبل از زمستان کامواها ارایقدر  آن
 .بافت یلباس و شال گردن م ارای یدهم آن را هم نداشتم برا کی یامر بافت که من حت

آن کردم  ادگرفتنیشالگردن ببافم و واقعا هم با عشق شروع به  ارایتولد  یکرده بودم برا یبار سع کی قبال
 !از همان کار ها بود یکی نیو ا یریبگ ادی یتوان یبا عشق هم نم یکارها را حت یانگار بعض یول

 .گرفتم و نگاهم را به دفترم دوختم وتابیبافت در دست  یها لهیاز م نگاه

 .همان حال بود که ناگهان بابا از جا بلند شد و به طرف اتاق رفت در

 .و با نگاه او را دنبال کرد دمیگفت که نفهم یزیلب چ ریز وتابی

 !که به بابا ناسزا گفته بود سخت نبود نیا حدس
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 .فتمر  فونیزنگ خانه، از جا بلند شدم و به طرف آ دنیشن با

 ه؟یک-

 .منم باز کن-

 .بود ارای

 .و آن را باز کردم دمیدو یرا باز کردم و با ذوق به طرف در ورود در

 :و بلند داد زد دیرا در هم کش شیاخم ها دنمیبا د ارای

 .دم در؟ دوستم اومده برو لباس بپوش یچه وضعشه اومد نیا-

 .خوردم و به سرعت در را بستم جا

 .به خودم انداختم ینگاه

 .باز بود میبلند و شلوار در تنم بود و فقط موها نیبلوز آست کی

 ارایمقابل  میکرد و فقط موها یباز تنم نم یلباس ها گرید یجاها ایو  ارایمقابل  یکودک امیاز همان ا وتابی
 .داد ینم ریباز بود که بابا هم به آن گ

که  یرنگ یها یشناختم، و قوط یکه نم یو پسر ارای دنیز کردم. با دبه طرف اتاقم رفتم و پنجره را با عیسر
 .دمیدو وتابیبرق زد و با ذوق به طرف  میکنار حوض بود، چشم ها

 شده؟ یچ یدون ی... موتابی-

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت وتابی

 از چشمات؟ زهیر یشد؟ چرا قلب م یچ-

 .با دوستش اومده حوضو رنگ کنه ارای-

 .کرد زشیبرادر عز یبرق زد و شروع به قربان صدقه رفتن برا وتابی یها چشم

گذاشت و از من خواست آن را  ینیس کیدر  وهیو م کیهم از جا بلند شد و شربت درست کرد و با ک بعد
 .ببرم شانیبرا

 .رفتم اطیرا برداشتم و به طرف ح ینیبرداشتم و به سر انداختم و س یچوب لباس یگلدارم را از رو چادر

 .سالم کردم یلب ریز دم،یبه آن ها رس یانداختم و وقت نییرا پا سرم

 .که جوابم را دادند ارای یو بعد صدا دمیرا اول شن یپسر جوان یصدا

 :را از دستم گرفت و گفت ینیس ارای

 ؟یخوب-
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 .نگاه کردم شیسرم را باال آوردم و به چشم ها ناخودآگاه

 ...آن روز بود یگرم تر از هوا نگاهش

 ...کرد یرا خوش م میها یتا مدت ها ناخوش اراینگاه  کیزدم... همان  یپلک

و  یخال یزییپا یبود که به خاطر سرما اتیباغچه در سمت راست ح کیدادم که  اطیح یرا به آن سو نگاهم
 .خشک بود

 .دمیکش آه

و دست  یو سنت یمیگونه قد نیهم یبغل یخانه در کوچه  کیما و  ی! تنها خانه نیمحل مرفه نش نیا در
 .نخورده مانده بود

به  قهیعت یبلند و مدرن امروز یساختمان ها انیم یکم یمیقد ییالیو یخانه  نیکوچه، ا نیراستش در ا و
 .بود یناجور یو وصله  دیرس ینظر م

 میلب ها یرو یجان یلبخند ب نا،یمل یخنده ها یخورد باال رفتم و صدا یخانه م یکه به در ورود یسه پله ا از
 یرا از جا کفش یرو فرش یرا از پا درآوردم. صندل ها میدوشم برداشتم و کفش ها یرا از رو فمینشاند. ک

 یسر بر تنم نم وتابیآن وقت بود که  م،شد یکه با کفش داخل خانه م یبرداشتم و پا کردم... مبادا از موقع
 !گذاشت

 .شدم ییرایگذشتم و وارد پذ یورود کیربا یخانه شدم و از راهرو داخل

 نایمل یها ینامرتب بود و آن هم بخاطر اسباب باز یکم شهیچرخاندم. خانه مثل هم ییرایرا داخل پذ نگاهم
 .پخش شده بود ییرایبود بود که سر تا سر پذ

و چقدر  دیخند یم دیق یو ب یالک یالک ش،یها یاسباب باز انیخواهر خردسالم افتاد که م نا،یبه مل نگاهم
زدم:  شیزدم و به طرفش رفتم و صدا ی! به دور از هر گونه درد و عذاب و گناه! تلخندباستیبچه ها ز یایدن

 کو؟ یعشق آبج

کنان خودش را به من  یتات یبلند شد و تات نیزم یاز رو ی. به آرامدیو به سمتم چرخ دیکش یکوتاه غیج نایمل
 ...یکانه اش گفت: آجکود یرساند و در همان حال با صدا

را به آغوش  نایرا باز کردم و قامت کوچک مل می. دست هارمیرا باال آورد تا او را در آغوش بگ شیدست ها و
 .دیاز آشپزخانه به گوشم رس وتابی ی. صدادمیکش

 ؟ییمُرکا... تو-

 ...باال بردم و گفتم: آره یرا کم میصدا

 :زدم... خودش را محکم به من چسباند و گفت نایگونه سرخ مل یرو یبوسه ا و

 ؟یبات یایم یآبج-
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هم از من  دیهمسن و سالش نبود و با یکودک چیه لیآمده بود که در فام ینداشت... زمان یهمباز زکمیعز
 :اش شوم! کنار گوشش گفتم یبخواهد که همباز

 .میکن یم یبعد باز مینیبب ویآره عشقم... فقط بذار برم مامان-

 :بلند گفت یزد و با صدا یبرق تیاز رضا شمانشچ

 !آخ دون-

 :زد و گفت یمن لبخند دنیاز آشپزخانه خارج شد و با د وتابیلحظه  همان

 ؟یچرا انقدر زود اومد-

 :کردم و گفتم یالک یچه شده... اخم شیپ یبفهمد که چند وتابیخواستم  ینم

 برگردم؟ یناراحت-

 :و گفت دیخند

 .وونهینه بابا، د-

 یسال فاصله سن یاز س شتریزن با من ب نیشود ا یباورش م ینقش بست و چه کس میلب ها یرو یتبسم
 !دارد؟

. مادرم بود و نبود... تا توانستم خوب و بد را از هم ردیبگ میمادر را برا ینکرد جا یسع ،یوقت در زندگ چیه
وقت نخواست که من او را مادر صدا بزنم!  چی. اما هداد ادیرا به من  یبشناسم او بود و او راه و چاه زندگ

 ...خواست که او را مادر صدا بزند. اما یدلم م یته مه ها دیشا

کرد را در بغل، جا به جا کردم و به سمت  یرا که در آغوشم ورجه وورجه م نایخفه کردم... مل نهیرا در س آهم
 :رفتم و گفتم وتابی

 .امیو عوض کنم ب... لباسامریبگ طونکتویش نیا-

 .باشه-

 میرفتم. داخل اتاقم شدم و لباس ها رونیو از آشپزخانه ب دمینق زد. لپش را کش نایرا از من گرفت که مل نایمل
زد. چقدر  یرنگم، غم موج م یقهوه ا یانداختم. در چشم ها نهییبه بازتاب خودم در آ یرا عوض کردم. نگاه

 ...کلمه نیمتنفر بودم از ا

 !غم

 .نداشت یتمام میها غم

بر جانم نشست... سخت بود... هر چه بود، پدر بود... پدرم را  یکه بابا رفت، غم جانسوز شیسال پ سه
بودن. و غم... از همان سال انگار غم  میتی. رفتنش درد داشت... درد شیدوست داشتم. با تمام بد بودن ها
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هم  نیاز ا شتریتا ب تمهنوز جا داش ید و انگارشو یم اریدست بس یغم است که درست مثل دست رو یرو
 !غم و اندوه به دوش بکشم

 .گذشت ی... روزگار من همه با آه و افسوس مدمیهم آه کش باز

 .دمیرا شن وتابیقربان صدقه رفتن  یرفتم. صدا رونیاتاق ب از

 ه؟یمامان ک گرهیج-

 .داد، لبخند به لبم آورد یکه با ذوق جواب م نایمل یکودکانه  یصدا

 ...من-

 ه؟یعسل مامان ک-

 ...من-

 ه؟یمامان ک یچشم عسل-

 ...من-

 .کردم یبودم که به خواهر چهارساله ام حسادت م چارهیام شد. چقدر ب یحسود یکم

نبود که  یمادر وتابی یمادر داشتم ول یعنیوقت...  چیبودم. ه دهیوقت طعم داشتن مادر را نچش چیه
 !بود و مادر هم بود میاهد مادرم باشد. در همان نقش زن بابا برابخو

 .بزنم شیخواست مادر صدا یخواست مادرم باشد... نم ینم فقط

 .از او بخاطر نداشتم یزیرفته بود. چ ایسال داشتم از دن کیکمتر از  یوقت میواقع مادر

 !عاشقش بود اریسبود ه و بابا هم ب ییبایمعلوم بود که زن ز شیاز عکس ها فقط

 ار،یآمدند. چند سال بعدش هم... بابا مه وتابیو  ارایکه  یبعد از مرگش در اصل من تنها بودم... تا زمان اما
. و همان بهتر دمید یهم به زور م کباری یرا سال اریساله بود، به هلند فرستاد. مه ستیبرادرم را که آن زمان ب

 ...طور بود. بعد از آن اتفاق نیکه ا

مراسم ختم بابا هم  یبرا یرود که حت ینم ادمی. دیپاش یگذشته ام نمک م یزخم ها یفقط رو اریمه فکر
 .امدین

 :گفت دنمیبا د وتابیبه چپ و راست تکان دادم و داخل آشپزخانه شدم.  راسرم

 .ناهار درست نکردم هنوز اد،یم ارایذاره کار کنم... االن  ینم ر،یبچه رو بگ نیا ایب ،یخوب شد اومد-

 :کردم و گفتم یو اخم دمیرا در آغوش کش نایمل

 .ادیکه نم یدون یخودتم م-
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 :هم اخم کرد و گفت وتابی

 .ادیزنگ زدم بهش، گفت م-

تک خواهرش و  یبرا ییگردد! جا یخان کال با عشقش م ارایدانست که امروز  یاز کجا م وتابیزدم.  پوزخند
 !خواهرزاده اش و دختر شوهرخواهرش نبود

 :گفتم آرام

 .ادیامروز نم-

 :طلبکارانه گفت وتابی

 چرا اونوقت؟-

 :لب زمزمه کردم ریز

 ...آخه سرش گرمه-

 ؟یگفت یچ-

 :گفتم یتند به

 .رو بخوابونم نایمـ... من برم مل ،یچیه-

 ....رفتم رونیاز آشپزخانه ب عیسر وتاب،یمتعجب  یچشم ها یاز جلو و

... شیگشت به پنج سال پ یبر م امدنشین نیو ا امدی. نامدین ارایدرست همانطور که انتظار داشتم آن روز  و
خطرناک بود و شب تا صبح تحت نظر پزشک  شیدر سن باال برا یرا حامله بود... باردار نایمل وتاب،یآن موقع 

 .بود

 یخانه  نا،یکه با آمدن مل نیشوهرخواهرش باشد و ا نید ریخواهد ز یکه نم نیا یبه بهانه  ارایموقع  آن
خانه اجاره کرد  کیکه از پدربزرگش مانده بود،  یا هیشود، با ارث یجمع پنج نفره مان تنگ م یدراندشتمان برا

 !وضع مرا بدتر کرد فتنشجدا کرد و بعد از ر  یاحیر عادیم یو به کل راهش را از خانواده 

 .کس نتوانست جلو دارش باشد چیاز او خواست که نرود ه میبا ان وضع وخ وتابیموقع هرچه  آن

 عادیم یخواست با حضور در خانه  یاش بود، نم یشاد زندگ یاز روزها یکی یحاال هم که به نوع مطمئنا
 .دروز خوش را به خودش زهر کن نیهم او و هم خواهرش را عذاب داده بود ا یادیکه ز یخان

بود. خبر  نیافتاد هم انمانیکه بعد از آن م یشکاف لیدل دی. شادمید یکم م یلیبعد از آن که رفت او را خ من
گفت که  یزد و م یم وتابینادرستش را به  تیسرکوفت ترب شهی... بابا همستین یکه پسر خوب دیرس یها م
 !او را برده یو چند ساله  نیچند یآبرو

مختلط با انواع و اقسام  یپارت کیهم شرکت در  لشیآزاد کرد و دل قهیوث دیبار بابا او را از بازداشتگاه به ق کی
 !مجاز بود ریغ یها یدنیمواد و نوش
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ترگل بود! عاشق او  شیکال تنها زن زندگ یعنیترگل بود.  شیتنها زن زندگ شیهر چه بود، از چند سال پ اما
 ...اندشد و به او هم وفادار م

 .خبر از همه جا گفت که عاشق ترگل شده یبود که آمد و به من ب شیسه سال پ درست

 ...خواندم یروز داشتم فروغ م آن

 ...انداخت یم ارای ادیفروغ مرا  یخواندم... شعرها یم ارایبخاطر  و

 ابدیب دیشد شا رهیخ یچشم به

 و آرزو را دیام نهانگاه

 ، آن دو چشم آتش افروز غایدر

 دامان گناه افکند او را به

قرار  ارایمن،  یو آرزو دی... نهان گاه امدیایدانستم که قرار است ب یم یبودم ول دهیوقت بود که او را ند یلیخ
 .دیایبود ب

 .آمد... آمد و آن نگاه آتش افروز را به من دوخت و مرا گرم کرد و

 ...کردبعد آتش زد و بعد خاکستر  و

برام انجام  یکار هیکنم  یمهم بهت بگم و ازت خواهش م یلیخ زیچ هیدوست  هیخوام به عنوان  یمُرکا م-
 .یبد

 !دادم یخواست... م یاز من جان م ارای

 :درخشان و پر عشق به او زل زدم و او گفت یچشم ها با

 .کارا نکردم نیکشم بهت بگم. تا حاال از ا یخجالت م کمیراستش -

 !بود شیاینبود از ح ی... البته خجالت از شرمندگدیتا حرف دلش را به گو دیکش یکه خجالت م یپسر

 د؟یشد یعاشق تر نم دیبود شما

 .دم یانجام م ادیاز دستم برب یبگو... مطمئن باش هر کار ارای-

 !آمد انجام دادم یبر م هم که از دستم یهر کار و

 .کردم یم ریس یگرید یایه در دنک یبه من چشم دوخت... من ارای

 .مُرکا... من... من عاشق شدم-

 .ام را شکافت و روح از تنم پرواز کرد نهیکه س قلبم

 !و مطمئنا آن شخص من نبودم دیپر رنگم



 

 
17 

 :گفتم یسخت به

 ؟یعاشق ک-

 :او گفت و

 !دخترعموت... ترگل-

نکردم و به ترگل گفتم... ترگل هم از آن  یدانست اما من نامرد نبودم و نامرد یکه راز دلم را م ی! ترگلترگل
 .اش به من زد و قبول کرد یروزیپ یها شخندین

کند و لهت  یم رانیاست که و نیا میتوانم بگو یکه م یزیکه آن موقع داشتم را هنوز هم دارم. تنها چ یحس
 .کند یم

 :دیزل بزند و بگو تیم هاش۰راست راست در  دیایکه معشوقت ب نیا

 !عاشق شدم-

 ...هم عاشق شدم من

داند چقدر دل من  یکند و خدا م زیخواهد عشقش را سوپرا یآمد و گفت که م شیمعشوق من سه روز پ یول
 .خون شد

 ارای. و میدیترگل حلقه خر یبرا میزانو زدن ناقابل! با هم رفت کیبود و  نیتک نگ یحلقه  کیهم  زشیسوپرا
 !صاحب من بود که خون شد یباز هم تنها دل ب انیم نیکرد و در ا یاز ترگل خواستگار

*** 

هم  ارایبه جان  وتابی یچند وقته کال حالم خوب نبود! غرغرها نیا یعنیخوب نبود...  ادیروز بعد حالم ز دو
زنگ بزنم و از او  ارایخواست خود به  یدلم م یبود که حت دهیرس ییو به جا ختیر یبدتر اعصابم را به هم م

 .دیایب وتابی دنیبخواهم که به د

طبق معمول مشغول پخت و پز  وتابیبه طرف آشپزخانه رفتم.  دم،یچرخ یطور که سرگردان در خانه م نیهم
 یکرد برا یکه درست م ییپخت و آن همه غذا یصبح تا شب فقط غذا م یکرد یرا ول م وتابیبود. اصال 

 !بود یادیز نایخودش و من و مل

 چیمانده را ه یبگذارد که خراب نشود و بعدش هم غذا زریشد آن ها را داخل فر یمجبور م ایهم  آخرش
 .شد یو همه اش سهم سطل آشغال م میخورد یکداممان نم

 .تلفن زنگ خورد امدهیو دهانم را باز کردم و حرف از دهانم در ن دمیکش یپوف

 .کرد و به من نگاه کرد یآن اخم یآشپزخانه بود را برداشت و با نگاه به شماره که در  یتلفن

 :زدم لب

 ه؟یک-
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 :شد، گفت یتر م ظیهمان اخم که رفته رفته غل با

 !اراستی-

 !دیچیپ ارایطلبکارش، هم در گوش من و هم در گوش  یباال انداختم که او تماس را وصل کرد و صدا ابرو

 .... :ارای

 :دیبا حرص غر وتابیچه گفت که  ارایدانم  ینم

 .خوبه یلیمعرفتم... با دروغات حالم خ یسالم به داداش ب-

 .پر از بغض شد وتابی یو صدا دیباالتر پر میابروها

 .... :ارای

 دونه خواهرت مهم تر بود؟ هیاز -

 .... :ارای

آزرد به  یطور م نیرا ا وتابیکه  نیبودم از ا ارایدلم را خون کرد و هر چقدر هم عاشق  وتابی ی دهیبر ترگل
 .شود نیغمگ ده،یرنج کش وتابیبودم که  زاریب نیآمد! از ا یوجه خوشم نم چیه

 ایمرده  نمیبهش سر نزنم بب هیخواهر تنها دارم،  هی یگ ی... کارت مهم تر از منه... نمهینطوریهم شهیآره هم-
 .زنده

 !جان وتابیمهم بود  یلیخوب کارش خ کار؟

 .... :ارای

 :با غم گفت وتابی

 یاونو دلخور کردم. نم دمی! من بهش توپایایگفت... عصر که اومد خونه گفتش نم یراست م چارهیمُرکا ب-
 .شه رو حرفت حساب کرد یدفعه هم نم نیدونستم ا

 ؟یکش یمرا وسط م یجان چرا پا وتابینگاه کردم...  وتابیبهت به  با

 .... :ارای

نکنم  تیتو غذا درست کنم. گفتش خودمو اذ یافتادم به هول و وال برا دی... فقط اومد خونه... دیچیه-
 .یاینم

 .... :ارای

 :زدم شی. صدادمیرا هم نشن شیترگل ها یصدا ی.حت امدیچند لحظه ن وتابی یصدا

 .وتابی-
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 :به من نگاه کرد و ناگهان گل از گلش شکفت و با ذوق گفت یجیگ با

 ؟یواقعا؟ تو راه نجا؟یا یایم یدار

 .... :ارای

 درست کنم برات؟ یقربونت برم... چ-

 .... :ارای

 ...ایآره فدات شم... زود ب-

 .... :ارای

 .خداحافظ-

 :ستاره باران به من زل زد و گفت یتلفن را قطع کرد و با چشم ها و

 !جا نیشام ا ادیداره م-

 نمیغمگ یبودم؟ با چشم ها امدهیکنار آمده بودم... ن زیم نشست. من با همه چدر دل یدانم چرا لرز بد ینم
. حس نمیرا بب ارایخواست  یخانه نباشم. دلم نم نیخواست امشب را در ا یشدم. دلم م رهیخ وتابیبه 

آوردم و کنار هم  ینم اقت. طدیدر مورد ترگل بگو وتابیو به  دیایخواهد ب یگفت که م یششمم به من م
 ...بودم امدهین

 !برد یبه سر م یستیدر حالت مازوخ شهیبودم که هم یآدم اصال

 .آزار بودم خود

آخرش باعث  یقهرمان باز نیا دمیفهم یکردم و بعد هم م یم دایکردم و حس ابرقهرمان ها را پ یم یکار
 ...شود یام نم یافتخار و شاد

 ...خودم را آزار داده بودم فقط

 یگفتم که دلش بستن نایاز طرف مل وتابیرا بغل زدم و به  نایهم مل نیهم یتازه داشتم... برا یبه هوا ازین
 .خواهد یم

 .زدم رونیاز خانه ب و

 .میها رفت یبستن خچالیو به طرف  میفروشگاه شد وارد

 .میایکه بعدا مجبور نشوم دوباره ب دمیکه دوست داشت، چندتا خر یهر نوع از

که با  نایبرداشتم. دست مل شخوانیپ یرا از رو یبستن یحاو ی سهیعابر بانکم را به فروشنده دادم و ک کارت
 :آلوچه ها لواشک ها زل زده بود را گرفتم و گفتم یقلب شکل به قفسه  یچشم ها

 .واست دمیخر یبستن نی! ببزهیاونا ج-
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 :کرد و گفت زانیرا آو را مقابل چشمان خوشرنگش تکان دادم. لب و لوچه اش سهیک و

 ؟یته از اونام بتر ینم-

 :زدم و گفتم شیبه رو یبود... لبخند نیریش یادیکردنش ز "ت" "ت" نیا

 .خرم یبرات م یواشکی یباش ی. دختر خوبمیبخور یبستن میحاال امشب بر-

 :زدم و ادامه دادم یچشمک

 !اینگ یقول بده به مامان یول-

 :و گفت دیباال پر ی... از خوشحالختندیر یم نییپا شیقلب ها داشتند از چشم ها حاال

 ...تم نتم به مامان یقول م-

 یمن بود. زمان یزندگ ی هیهد نیبهتر نایقربان صدقه اش رفتم. مل یو حساب دمیرا محکم به آغوش کش او
 .دیرا به خانه و خانواده بخش یگرید ینبود و با آمدنش انگار رنگ و بو لیدر فام یبچه ا چیآمد که ه

 نای... دست ملکیهشت شب بود و هوا هم تار ی. حوالمیو به طرف خانه حرکت کرد میفروشگاه خارج شد از
 !به نفعم بود شتریب دمید یرا م ارایو کمتر  دمیرس یتر م رید یرا محکم تر گرفتم. اگر کم

که سخت بود اما  نیهم وسط راه خسته شد و خواست بغلش کنم. با ا نایاز خانه دور بود و مل یکم فروشگاه
 .میو به خانه برگشت دمیاو را در آغوش کش

انگار که  یکرد. در به طور ناگهان یم طنتیش یدر آغوشم کم نایرا زدم و منتظر شدم در باز شود. مل زنگ
پرت  یمرا از بلند یحساس کردم کسروبرو شدم. ا ارایاخم آلود  یپشت در باشد باز شد و با چهره  یکس
 .کرد

 !دیپاش میپارچ آب سرد رو کی یخبر یاز خدا ب کیبندش هم  پشت

 .درهم گره خورده اش دلم را به لرزه انداخت یو ابروها دیدرخش یشب م یکیرنگش در تار یعسل نگاه

 یو انگار م دیتپ یم به شدت مرا به سمتم دراز کرد... قلب شیکه در آغوشم بود نگاه کرد و دست ها نایمل به
 .ام را بشکافد نهیخواست س

 .بدش به من-

که  "ییتا" "ییتا" یزبان نیریکه با ش نایمل یگونه  یبه رو یو بوسه ا دیرا از آغوشم کش نایرا گفت و مل نیا
 .گفت، زد یبود را م ییهمان دا

 :شده ام، نامم را صدا زد خیمن سر جا م دید یکه وارد شوم اما وقت دیکش کنار

 ...مُرکا-

 :نگاه کردم و گفتم ارایدرشت  یبه چشم ها هیچند ثان یگنگ با



 

 
21 

 ...سالم-

 !دانستم تا چه حد موفق بودم ینلرزد و نم میبود که صدا نیام ا یتمام سع و

 :توجه به سالمم، با اخم گفت یب ارای

 .تو ایب-

 :رفت و من هم دنبالش بودم گفت یدهانم را قورت دادم و وارد شدم. همان طور که به طرف خانه م آب

 رون؟یب یبچه رفت هیبا  یوقت شب پاشد نیا یچ یبرا-

 یتا لبخند رو دمیانداخت. لبم را گز یاش هم دلم را به غش و ضعف م یالک یشدن ها یرتیشدن و غ نگران
 ...ضربان قلبم نشود یپارچه صدا کی میایو دن ندیلبم ننش

 :گفتم یآرام به

 ...خواست ر یم یبستن نایمل-

 :گفت یعصب یحرفم آمد و کم انیم

 .به من یزد یزنگ م-

 :تر گفتم آرام

 .کرد یم یتاب یب یلیخ نایمل گهی-

 :کردم و ادامه دادم یتاب بود؟ مکث یخودم نبودم که ب انایاح

که نتونم از پس خودم  ستمیدست و پا ن یانقدرم ب گهیتازه هم ساعت هشته... د که نرفته بودم یدور یجا-
 .که امیبر ب

 !لبم نشست... هنوز کله خر بود یبار رو نیرا تند کرد و لبخند ا شیبه من رفت و قدم ها یغره ا چشم

. سرم را نمیخواستم امشب او را بب یآمد که نم ادمیبه من خورد و  یکه از من دور شد، تازه تلنگر یکم انگار
 .انداختم و به امشب فکر کردم ریبه ز

 ایرو نیاست! اما ا زیعز میآمد... آخر جانم برا ینم ارایمردم! کاش  یگفت که من م یم وتابیبه  ارای اگر
امشب  ارایاما انگار  نمیرا بب ارایخواستم امشب  یآمد. من نم یآمده بود و کاش نم ارایبود و  تینبود... واقع

 !کند ریبه خ ارایکمر به قتلم بسته بود و... خدا امشبم را کنار 

*** 

 یدرونم را تا حدود شینشاند و تشو میلب ها یگوشم را نوازش کرد و لبخند رو نایبلند مل یخنده ها یصدا
 ...شدم ارای یلب ها یرو قیآن محو لبخند عم کیو  میشد ییرایو داخل پذ میگذشت کیبار یآرام کرد. از راهرو
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 نایکردم و به سمت مل یزد، به خودم آمدم و تک سرفه ا میصدا وتابی یبه او زل زدم و عاقبت وقت هیثان چند
 :گفتم یلرزش چیکردم استوار به نظر برسم. بدون ه یو سع ستادمیا ارایبود رفتم... کنار  ارایکه در آغوش 

 به من؟ نشیشه... بد یم-

 !"شما"بود و حاال شده بود  "تو" شیدو روز پ نیبود که تا هم نیبخاطر ا دیتعجب من نگاه کرد. شابا  ارای

 .حق نداشتم با او مثل قبل برخورد کنم گریشد. من د یگونه م نیهم ا دیبا

 یکه برا یکرد و دستان تیلرزش، به کل تنم سرا نیبدنم را به لرزشش انداخت و ا انمانیم یمکث طوالن نیا
 :گفت ارای! دیدراز کرده بودم هم لرز نایمل دنیبه آغوش کش

 .... فقط مُرکارشیآره بگ-

صدا زدن اسم در قلبم زلزله بر پا  کیآمد که با  ی! آخر خدا را خوش مد؟یلرز ی! چرا دلم هِلِک و هِلِک میلعنت
 :و گفتم دمیدزد ارایشود؟ به خدا که انصاف نبود... نگاه از 

 بله؟-

و قلب  دیپاش یم نندهیاش را با سخاوت به قلب ب یکه مهربان یقشنگ یزد... از همان لبخند ها یلبخند ارای
نگاه کردم و  ارایشرمش شد... از گوشه چشم به  یو کم دیکرد! دست پشت گردنش کش یمرا عاشق تر م

 که نداشت، داشت؟ یرادیرفت؛ ا یضعف م شیدل اگر برا نیا

 .ینگفت وتابیکه به  نیکمکت و هم ا یازت تشکر کنم... هم برا یگم؛ فرصت نشد درست و حساب یم-

 :اش را فقط خودم حس کردم و آرام گفتم یزدم که تلخ یو قلبم سرد شد. لبخند دیبار چانه ام لرز نیا

 .نداشت یقابل-

 !لذت ببرد دیبا یاز خود آزار ستیمازوخ کیواقعا هم نداشت...  و

 دایتماس پ ارایبند انگشتم هم با دستان  کی یام را کردم که حت یگرفتم و تمام سع ارایرا از آغوش  نایمل
 .زدم یرا به آغوش گرفته و به زور لبخند نایو مل دمیکش ینکند. ترگل لرزان

 :تمگرفتم و همراه با فرو فرستادن آب دهانم گف ارایآوردم و به طرف  رونیب یبستن کی سه،یداخل ک از

 .دییبفرما-

 :باز هم با تعجب نگاهم کرد. آرام گفت ارای

 ...خورم یدستت درد نکنه نم-

 :کرد و ادامه داد یمکث

 مُرکا؟ یخوب-

 !ستیمشخصا خوش ن یحال نیبودم... چن یروان یستیعاشق مازوخ کیخوب نبودم... من  نه
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 انقدر سخت است؟ یعاشق چرا

شانه ام  یرو نایسست شده اند و قامت کوچک مل میکردم پاها یگونه باشد؟ احساس م نیحالم ا دیبا چرا
که انگار از ته  ییبند بودم و هر لحظه ممکن بود فرو بپاشم! به زور، با صدا ییکند! انگار به مو یم ینیسنگ

 :آمد گفتم یچاه در م

 ...... خوبمستین یزیچ-

 :در دستم کرد و گفت یبه بستن یتکان داد و اشاره ا یسر ارای

 !زنه یبال بال م یچجور نی. ببنایبده مل-

 :کرد انداختم و گفتم یم میصدا یکوتاه یزد و با آواها یکه دست و پا م نایبه مل یکوتاه نگاه

 ن؟یخور یدم بهش... شما چرا نم یاالن م-

 :گفت یدر هم شد و با کج خلق ارای یها اخم

 ...شما بوده باشم... االن چـ ادینم ادمیکافه،  یاومد یمُرکا صبح که باهام م-

 !کرد. به موقع بود یپوف ارایو  دمیکش یرا صدا زد، ترگل راحت ارای وتاب،ی یوقت اما

 ...نجایا ایب ارای-

ها را از دستم گرفت و انگشتانش با پوست سرد دستم برخورد کرد و انگار دستانش  یجا بلند شد و بستن از
 :تگرم بود... گف

 .خچالیزارمش تو  یبرم م یآب شدن... م-

در دستم، خشک شده بودم... به سمت آشپزخانه رفت. در فکر  یبستن کیبه من، که با  یگریبدون توجه د و
گونه ام  یکه رو ی... با سوزشدیآوردم. نبا یدر م یانقدر تابلو باز دی. نبادیتپ یفرو رفته بودم و قلبم تند م

 .گفتم یدر هم شد و آخ میحس کردم، اخم ها

 !نگاه کردم. دخترک، چنگم زده بود نایرا باز کردم و با غضب به مل چشمانم

باز کردم و به  شیرا برا یکه با او قهر هستم، بستن نیاز مبل ها گذاشتم و به حالت ا یکی یرا رو نایمل
 :دستش دادم و گفتم

 ...ستین ی... از لواشک خبریشد یدختر بد یلیخ-

 :در آورد و گفت میزبانش را برا نایمل

 !تام ینتر نم-

 .را از من گرفت شیاش زد و رو یبه بستن یسیگرد شده نگاهش کردم که ل یچشم ها با
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 نا،یچنگ مل یسوخت... مطمئن بودم جا یم نا،یکوچک مل یچنگ ناخن ها یکه جا دمیبه گونه ام کش یدست
 ...مهمان چهره ام خواهد بود یتا چند روز

تمام  ارایو  وتابی انیم یخواهر و برادر یخصوص یصبر کردم تا حرف ها یبه تاسف تکان دادم و کم یسر
به نفعم  شتریشدم، ب یاز آشپزخانه خارج شود! هر چه کمتر با او روبرو م ارایکه  نیالخصوص ا یشود و عل

 .بود

ربع، دوباره به  کیکردم و بعد از حدود  خودم را سرگرم یهم فشردم و به اتاقم برگشتم و الک یرا رو میها لب
نشسته بود، ناخواسته  ید یال ا یروبرو یکاناپه  یکه رو ارای دنی. با ددمیکش یبرگشتم و سرک ییرایپذ

 .زدم و به طرف آشپزخانه رفتم تیاز رضا یلبخند

 وتاب؟ی یپخت ی: چدمیآرام پرس ییدر حال هم زدن سوپ خوش عطرش بود... با صدا وتابی

خورده بود؛  نیچ شیگوشه ها یکه از خوشحال ییسرشانه نگاهم کرد و با خنده و چشم ها یاز رو وتابی
 :گفت

درست  کمیو ک ریسوپ ش کمیبذارم جلوش،  یجور نیهم ومدیدلم ن یبچم هوس کاله کباب کرده بود ول-
 .ارمیب یکردم که بعد غذا با بستن

خواستم  ینگفتم چون نم یزیدانست چه کند! چ یاز ذوقش نم وتابیباال انداختم و خنده ام گرفت.  ابرو
 :را خراب کنم. آرام گفتم وتابی یخوشحال

 .نمیچ یم زویدستت درد نکنه... من م-

کردم  زهایچ یشد. من هم شروع به آوردن ظروف و باقتکان داد و دوباره مشغول هم زدن سوپ یسر وتابی
رفت و به من سفارش کرد حواسم  ییرایمطمئن شد به پذ شیذااز خوب بودن غ وتابیو در همان حال که 

 .ردیباشد که سوپ ته نگ

را کج  میلب ها یبه آن انداختم و گوشه  یاجمال یو نگاه دمیچ یحوصلگ یب تیبا نها شهیرا برعکس هم زیم
 .رفتم ییرایو کوله کردم و به پذ

کارتون بود. غذا هنوز حاضر  یبرنامه  یهم در حال تماشا نایمشغول صحبت با هم بودند و مل وتابیو  ارای
نداشتم، به طرف  ینداشتند و چون کار شانیحرف ها یاضافه برا کیبه  یازینبود و آن ها هم که مطمئنا ن

 .اتاق خوابم رفتم

به  دم،یند ییرایرا در پذ وتابی یبرگشتم و وقت ییرایاتاق را مرتب کردم و بعد دوباره به پذ یختگیبهم ر یکم
 :به من افتاد، تند گفت وتابیطرف آشپزخانه رفتم و تا نگاه 

 .شام آمادس ارشیرو هم بردار ب نایرو صدا بزن مل ارایبرو -

 :را در هم قالب کردم و آرام گفتم میو دست ها دهیرفتم... کنارش رس ارایتکان دادم و به طرف  سر

 ...شام حاضره-
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 :به من نگاه کرد و گفت یجیبا گ میصدا دنیکه در فکر بود، با شن ارای

 .امیاالن م-

شستم و صورتش را خشک  ییرا در دست شو نایمل یرا بغل کردم. اول دست و رو نایرا تر کردم و مل میها لب
 :گفت یکه م دمیرا شن ارای ی. تا وارد شدم صدامیکردم و به آشپزخانه رفت

 .خبر خوش بهت بدم هیخوام  یم-

با تعجب به او نگاه  وتابیزل زدم.  ارایپژمرده به  یمان جا که بودم خشک شدم و با بهت و قلبدر ه درست
 :کرد و گفت

 خبر خوش؟-

 ...آره-

حاال هم که توانسته بود خودش را  نیزدم. تا هم یکرد. پوزخند یکرد و انگار داشت حرفش را مزه م یمکث ارای
دانست چه  ینم یاز خوشحال ارایر نرود هم کار خدا بود وگرنه مقدمه از دهنش د یوقت ب کیکنترل کند تا 

 ...کند

شدم. بهرحال  یگفت من هم زودتر راحت م ینبود. هر چه زودتر م یکار درست هیقض نیپنهان کردن ا اما
 !را نبود یکی نینبود... حداقل ا ریبود که خود کرده بودم و خود کرده را هم تدب یکار

در  نایخفه کردم. مل نهیکردم. در دلم آشوب بود. دستم را مشت کردم و آهم را در س ینگاه م ارایبه  منتظر
 .زد یقیشد و لبخند عم دهیبه سمت من کش ارایخورد و نگاه  یآغوشم وول م

 ...دونه یمُرکا هم م-

 :با شک به جانم افتاد و گفت وتابیو نگاه  دیپر رنگم

 !باشه ریخ-

 :جواب داد یمسرور یبا صدا ارای

 ...که هست ریخ-

 :ادامه داد یبعد از مکث کوتاه و

 !خوام داماد شم یم-

چشمانش گرد  ارا،یکردن حرف  ینگاه کرد و بعد از حالج ارایچند لحظه با بهت به  وتابی. دیمن لرز یزانوها و
و  دیرا در آغوش کش ارایرا دور زد و محکم  زیو م دیشد... از جا پر دهیچهره اش پاش یرو یشد و رنگ شاد

 :گفت

 .قربونت برم داداشم... مبارک باشه-
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که نبافت! حداقل در طول  ییها الیخودش چه خ شیبه من انداخت و پ یبار طنتیجدا شد و نگاه ش ارای از
هم مرا  یو چندبار میبا هم ازدواج کن ارایبودم که دوست دارد من و  دهیفهم وتابیبا  یچندسال زندگ نیا

 !بودندن ریتقص یعالقه ب نیها هم که کم در ا نیا دیخودش خوانده بود و شا عروس

 :گفت وتابی

 هست؟ آشناس؟ یحاال ک-

که  ییافتاد و با چشم ها یبیبه سوز عج میام نشست و دهانم خشک شد. گلو یشانیپ یرو یسرد عرق
 .نگاه کردم ارایرفت، به  یم یاهیداشت س

 :مثبت تکان داد و گفت یسرش را به نشانه  ارای

 .شیشناس یاز آشنا هم آشنا تره... تو هم خوب م-

 .دیخند وتابی

 .در نوسان بود وتابیو  ارای انیبود انداخت و نگاه من م دهیپر یبه من که رنگم حساب ینگاه مین

 شناسمش؟ یکه منم م هیدختره خوشبخت چ نیحاال اسم ا-

 ...اسمش-

 :کرد و گفت یطوالن یمکث

 .مُرکا، دختر محمود خان یترگله... دخترعمو-

باال آمد. چرا من  میو تا پشت پلک ها دی... اشک جوشدیلرز می. پاهادی... قلبم هم لرزدیمن لرز ی چانه
 :نگفت اراینبودم؟ چرا 

 "خان عادیمُرکا... دختر م"

 ...گفت. کاش یجمله را م نیا کاش

 :وگنگ بود و به زور زمزمه کرد جیمبهوت بود. نگاهش گپرت شده بود و  یانگار از بلند وتابی

 نـ... نفــ... ـس؟-

زد و  یبه من نگاه کرد و به زحمت لبخند وتابی! دید یرا نم وتابیبا شعف سر تکان دا و انگار حال من و  ارای
 :گفت

 ...مـ... مبارک... بـ... اشه-

 .دیرا در آغوش کش وتابیبار او  نیاز جا بلند شد و ا ارای

 .یممنون آبج-
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انگار  میشوند. دست ها یجار میتوانستم تحمل کنم. هر لحظه امکان داشت اشک ها یمردم. نم یم داشتم
به  یبگذارم و بعد به سرعت قدم نیزم یتوانستم او را رو یحس شدند و به سخت یب ناینگه داشتن مل یبرا

 .دمیدو ییو به سمت دستشو دمیعقب برداشتم و چرخ

شد و دستم را محکم  یجار میدادم و سد مقاومتم شکست. اشک ها هیشدم و در را بسته و به آن تک داخل
و دستم محکم تر دهانم را  دمیکوب میران پا ینکند. مشتم را رو میهق هقم رسوا یدهانم فشردم تا صدا یرو

 ...فشرد و هق هقم را در گلو خفه کردم

 ...یاز عاشق امان

 نقدریا ارایجمالت از زبان  نیا دنیکردم که شن یفکر نم چیکرد. ه یکه داشت نابودم م یاز درد عاشق امان
 ...سخت باشد و عذابم دهد اما بود

متنفر شدم...  میسرخم زل زدم و از نگاه قهوه ا یبه چشم ها نهییکردم بود. در آ یتر از آنچه که فکر م سخت
 شد؟ یعاشقم م ارایبود  یآب میاگر چشم ها یعنی

 .هق زدم دهیبر دهیبر یشد و با ترگل ها نییام با شدت باال و پا نهیس

 ...کرد و تکه تکه شده بود ینرود. قلبم درد م رونیب میآب را تا آخر باز کردم تا صدا ریش

خارج  سرخ و غم آلود و پژمرده از آن جا یشده و صورت پیک ینیکه آخر سر با ب ختمیقدر هق زدم و اشک ر آن
 .شدم

آرام به طرف تلفن  ییو با قدم ها دیچیزنگ تلفن در گوشم پ یگذاشتم، صدا رونیب ییرا از دستشو میپا تا
 :گرفته ام بدون نگاه کردن به شماره تلفن جواب دادم یرفتم و با صدا

 د؟ییالو... بفرما-

که باعث  یمرد یو بعد صدا دیچیداد در گوشم پ یم یارتباط یکه خبر از خراب بودن پل ها یخش خش یصدا
 ...چند لحظه ترگل نکشم یشد از بهت برا

 ؟یاحیالو... منزل ر-

 :لب زمزمه کردم ریکه لکنت گرفته بودم، با بهت ز ی... در حالدیایتا زبانم به کار ب دیلحظه طول کش چند

 ...اریم... مه... -

*** 

 "فصل دوم"

همه  نیبعد از ا شیصدا دنیآورد. شن یمرا از شوک در نم اریمه یالو الو گفتن ها یشده بودم و حت خشک
تلفن از دستم ول شد و  یو گوش دیلرز ادیبا شدت ز میکرد. دست ها یزنده م میسال تمام آن خاطرات را برا

 .فرش افتاد یرو یبد یبا صدا
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از حدقه در آمده بود و  میاز آشپزخانه خارج شد و به طرفم آمد. چشم ها ارایدانم چقدر گذشت که  ینم
 :و گفت دیحالم به طرفم دو دنیگرد شد و با د یهم چشم ها ارایگره خورد.  ارای ینگاهم در نگاه بهت زده 

 شده؟ یمُرکا چ-

 :دو خودش را به من رساند و گفت یهم با حالت وتابیلحظه  همان

 بود؟ یشد؟ ک یچ-

از حدقه در آمده به آن ها زل زدم، خودش خم شد و  یدهم و فقط با چشمان یجواب نم یمن حت دید یوقت
 :برداشت و آن را سمت گوشش برد و گفت نیزم یرا از رو یگوش

 ...الو-

 .... :اریمه

 :بهت زده شد و گفت اریمه یصدا دنیاو هم با شن انگار

 .مُرکا بود... شوکه شده ؟ییتو اریمه-

 .... :اریمه

 ...شه یکه نم ینجوریآخه؟ ا ید یخبر م ریچرا انقدر د اریمه-

 .... :اریمه

 ...دا... الو... الو یزودتر خبر م دیبا ؟ییهویآخه انقدر -

 :کردم گفت یدرمانده نگاهش م یتماس قطع شد که او تلفن را گذاشت و به من که با حالت انگار

 .رانیا ادیمژده بده مُرکا خانوم. داداشت فردا داره م-

 :با بهت گفت ارایبرق گرفته ها نگاهش کردم و  مثل

 ؟ییهویچرا انقدر  اد؟یداره م اریمه-

 :گفتم یفیضع ینداد و سکوت کرد... به چهره اش چشم دوختم و با صدا یجواب وتابی

 اد؟یم یچ یبرا-

بود که از  ینم یدانم غم نگاهش برا یبا غم به من نگاه کرد و باز هم از دادن جواب سر باز زد. نم وتابی
دانست که  یهم مثل من خوب م وتابیبود... اما  یگرید زیچ یبرا ایخورده بودم و  یبد زخم اریدست مه
 .انگار وا رفته بود وتابی... ستین ریکداممان خ چیه یبرا اریآمدن مه

 یشده بود از آن خوشحال لیمتما نییبه سمت پا شیلب ها یصورتش شل شده بود و گوشه  یاعضا تمام
 :گرفته گفت ییدر چهره اش نبود. با صدا یزیچ شیچند لحظه پ
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. بشه.. زیتم دیفردا مهمون دعوت کنم... خونه هم با یبرا دی... بامیکار دار ی. کلمیشام بخور میبر دیبلند ش-
 .دیزود باش

باال  یشانه ا رفتن خواهرش را دنبال کرد و بعد ریمس ارایمتعجبمان به سرعت دور شد.  یچشم ها یاز جلو و
 یباال انداخت و با پوزخند ییرو کرد به من که هنوز ساکت بودم و ابرو ،یقیترگل عم دنیانداخت و با کش

 :گفت

 !بهت... چشمت روشن گمیم کیتبر-

 دنینداشت... بودن و د یمبارک زیآن هم پس از سال ها، در بهت کامل بودم... چ اریاز خبر آمدن مه من
 .خورد یکه حالم از آن بهم م یکرد. گذشته ا یگذشته را سر باز م یفقط زخم ها اریمه

از  مانیدلش به حالم سوخت و پش یحال دگرگون شده ام کم دنیانگار با د اراینگاه کردم و  ارایبه  یجیگ با
 :ام زد و گفت یشانیپ یرو یآرام یگفته اش، ضربه 

 .ستیثل قبل نم گهیمطمئنا عوض شده و د اریوا نرو... مه یجور نیا-

 :حرفش آمدم و گفتم انیم

 کنه؟ یگذشته رو عوض م نایبه نظرت ا-

 :گفت ارای

 .بهرحال اون برادرته یشده ول یدونم چ ینم یمن درست و حساب-

 .ستینه ن-

 .گشت یوقت بر نم چیخوره. کاش ه یو من گفتم: حالم ازش بهم م دیکش یپوف ارای

عمرش  یشد باق یهمه سال؟ نم نیخواست برگردد؟ چرا بعد از ا یم اریذهنم هزاران سوال بود... چرا مه در
گرفتم؟ دلم به ترس  یرا هم م اریآمدن مه یعزا دیکم بود که حاال با میرا هم همانجا بماند و برنگردد؟ غم ها

سال بود که بعد از آن  نیهم چند اریبود و مه هفتبودم... پدرم که ر  دهیو لرز افتاده بود. از پدر و برادر کم نکش
 .نگذاشته بود رانیرا ا شیاتفاق پا

لرز را  نیو ا دیبود. تنم لرز یگرید زیمدفون شده که چ تیرفته اما واقع لیتحص یادامه  یهمه گفتند برا به
 :هم حس کرد و با تعجب به من نگاه کرد و گفت ارای

 مُرکا؟ یخوب-

 ...ندادم یجواب

 .رفت یاتفاقات آن روز مقابل چشمانم رژه م یخواست که جواب بدهم. تمام یهم نم دلم

 ...زنده شد مقابل چشمانم گذشته

 !او را شاخ بزند یآمد تا مبادا گربه ا یرفت و م یبودم که آسه م ییبودم. از آن دخترها ییاول راهنما سال
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 چیبدشان را که ه یدادم که آن رو یم هیپدر، ترج تسیپ یبرادر کپ کیمتعصب و  دایپدر شد کیوجود  با
 !بود را بلند نکنم دهیکس جز خانواده اش ند

بود  یکیخانه اشان را عوض کرده بودند و راهش با من  یبود، به تازگ یطانیاز دوستانم که دختر شر و ش یکی
 .میگشت یخاطر با هم بر م نیو بهم

 .آوردم یخودم نم یما به روشدم ا یرفت و آمد پسرها با او م متوجه

 .کرد یاز دم مدرسه تا دم خانه او را دنبال م یو سه چهارساله ا ستیبود که پسر ب یوقت چند

گفت اگر  یو م دیخند یم یالیخ یکند و او با ب یگفتم که چرا او دنبالمان م یو به سوسن م دمیترس یم
 .رود یکارش م یخودش پ میمحلش نده

 ...نرفت اما

 !آن جا پالس بودند اریو مه ارایبود، که  یچیساندو کیراه  ریمس در

 ...متوجه آن شود اریگذشتم که مبادا مه یترس و لرز از مقابل آن م یبا کل شهیهم

دوستانش شروع به  گریبا د ار،یخورد و مجبور بود در خانه بماند اما مه یدیشد یسرما ارایچند وقت بعد،  اما
 .کند یکه آن پسر دارد من و سوسن را دنبال م دیبار د کیکرد و از شانس گندم...  یم گشت و گذار در محله

 .از خود نشان نداد یخشم چیمقابل دوستانش ه او

 .داشته باشم، با سخن کمربند و کتک روبرو شدم یحیکه فرصت توض نیبه خانه برگشتم، بدون ا یوقت اما

خدا  شیبرا اریرا کف دست پدر پسر دوستم که حرف مه زیزودتر خود را به خانه رسانده بود و همه چ اریمه
 .بود گذاشته بود

به  وتابیجانم را  مهین یدانم که الشه  ی... فقط ماریدانم چقدر کتک خوردم، اول از بابا و بعد از مه ینم
 .رساند مارستانیب

ان ها از  یدر پ یبخاطر ضربات پ یادیماهانه بودم و خون ز یموقع دوره استخوانم را شکسته بودند و آن  تا
 .دست داده بودم

 .امدندین دنمیهم به د کباری اریمدت نه بابا و نه مه نیبودم تا باالخره مرخص شدم. در ا یماه بستر کی بایتقر

کند اما  تیشکا اریخواست که از بابا و مه وتابیمردم و از  یم دمیرس ینم مارستانیگفت اگر به ب یم دکتر
 ...رفته بود اریبه خانه برگشتم، مه یو وقت دیگند آن ها ماله کش یتر از خودم... رو چارهیب وتابی

کرد و من  یم میصدا یدر پ یپ ارایکردم.  یدرد و سوزش تمام آن ضربات را انگار دوباره داشتم حس م حس
عمرش را هم در آن جا  ی هیهمان طور که تا حاال در آن جا مانده بود بقشد  یکردم که نم یفکر م نیبه ا

 ...خورد یهم بهم م اریمه ختیبماند؟ حالم از ر

 ...دوست ل،یتحص ،یمحروم باشم. از آزاد زهایچ یلیباعث شد که من از خ او
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 :زد میصدا ارای

 ...... پاشو برو شامتو بخور. خودتو جمع و جور کننیدار ادیفردا کار ز یپاشو مُرکا... معلومه برا-

به من افتاد و  وتابیربات به طرف آشپزخانه رفتم. تا وارد شدم، نگاه  کیمنگ از جا بلند شدم و مثل  یحالت با
 :بر گونه اش زد و گفت یچنگ

 شده؟ یشکل نیخاک به سرم... مُرکا چرا رنگ و روت ا یوا-

 :و به طرفم گرفت و گفت ختیر میآب برا وانیل کی وتابینشستم و  یصندل یجواب رو یب

 .. رنگ به روت نموندهنمیبخور بب-

 :زد میصدا ارای. ستادمیگرفتم و ا زیم یو دستم را به لبه  دمیاز آب نوش قلپ چند

 کجا؟-

تخت افتادم و به  یحال رو یزدم و به طرف اتاقم رفت. ب رونیلرزان از آشپزخانه ب ییتوجه به آن دو با پاها یب
ام  یماندم فقط امشب قرار نبود در شب زنده دار یم داریتا صبح ب شهیسقف زل زدم... امشب هم مثل هم

 ...بودم اریفکر کند. تا صبح در فکر عذاب آور مه ارایبه 

*** 

مثل قبل شود. از امروز  زیچ چیه ستیگفت که قرار ن یبه من م ییشدم، ندا داریکه صبح از خواب ب یوقت
 .آمد و قرار بود هر روز با او چشم در چشم شوم یم اریمه

 رییتغ یآدم ها یکرده باشد. همه  رییکه نبوده تغ یچند سال نیدر ا دیبود که شا نیکه داشتم ا یدیام تنها
 .بودم او بهتر شده باشد دواریکردند و ام یم

 .ار پلک زدم و اتاق ساده ام را از نظر گذراندمتخت نشستم. چند ب یو رو دمیکش یا ازهیخم

 .رنگ کل اتاق را پر کرده بود و تختم کنار پنجره قرار داشت یکرم یفانتز یفرش دوازده متر کی

که به اتاقم را به اتاق  یاز اتاق بودند و در یست چوب تخت هم کنار هم در گوشه ا ی نهیو کنسول و آ زیم
 .کرد یوصل م گرید

 .گذراندم یمواقع را در آن جا م شتریاتاق کارم بود و ب یکنار اتاق

 ...بود یگریبه بدنم دادم. امروز روز د یتخت بلند شدم و کش و قوص یرو از

 .بودن خانه شدم یرفتم متوجه خال رونیاتاق که ب از

 خچالیدر  یشکل رو یآهنربا دار قلب کسلیپ کیکه با  یرفتم. برگه ا خچالیآشپزخانه شدم و به طرف  وارد
 .نصب شده بود توجهم را جلب کرد

 .بکش یکن و جاروبرق یریگردگ هیکردم،  زی... خونه رو تا اونجا که تونستم تمدیمُرکا من رفتم خر"
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 "وتابی

 !دو تا داشت؟ نیجز هم یخانه چه کار قایباال انداختم و فکر کردم دق ابرو

 .برداشتم ینیریش کیرا باز کردم و  خچالیو در  دمیکش یپوف

 .خودم درست کردم و همان صبحانه ام شد یبرا یقهوه فور وانیل کی

 !زد یبخاطرش بر سرم غر م وتابینبودم و چقدر  مانیپر و پ یاهل صبحانه  ادیز یهمان بچگ از

آن  شهیگذاشت و هم یمدرسه ام م ی هیکرد و بعنوان تغذ یدرست م میافتادم که صبح ها برا ییلقمه ها ادی
 اطیح یداخل باغچه  ایکالس بود و  یپنجره  یپشت پرده  شانیجا ایکردم!  یگم و گور م ینحو کیها را به 

 !شد یپرنده ها م یمدرسه غذا

 .لبم نشست یرو یزیر لبخند

 .را شستم و داخل آبچکان گذاشتم وانمیرا که خوردم، ل قهوه

 .کردم یریه را گردگپاک کن را برداشتم و اول کل خان شهیو ش دستمال

 .خسته شدم به حمام رفتم یکه حساب نیو بعد از ا دمیهم کش یاستراحت کردم و جاروبرق یکم

 .دمیآمدم و لباس پوش رونیگرفتم و از حمام ب یدوش فور کی

لحظات آرامشم  نیتا آخر یادیو هنوز وقت ز دیرس یساعت هفت شب م اریبه ساعت انداختم. مه ینگاه
 .داشتم

 .هم گفته بودم که طبق معمول سرزنش شدم وتابیرا به  نیاستقبالش بروم و ا یخواستم برا ینم

 .ندارم دارشیبه د یهر چه که هست عالقه ا اما

 ...گذشت یدور تند افتاده بود و انقدر زود م یدانم چرا ساعت رو ینم

کردم و با تمام وجود  یراف نگاه مبه اط یرکیرزیکز کرده بودم و ز یچطور گذشت که حاال گوشه ا دمینفهم
 ...وفتدین اریکردم که نگاهم به مه یم یسع

از آن جا دور شوم...  یخواست به نحو یاست اما دلم م اریدانستم تمام توجهات معطوف مه یکه م نیا با
 .دنبالش رفته بود وتابیبود و  دهیساعت بود که رس میحدودا ن

 یم شیرا با ورجه وورجه ها مانیبود دست و پا ختهیکه سرمان ر ییبود چون با کارها ارای شیهم امروز پ نایمل
سوخت که  وتابی یداشتم اما دلم برا یبر نم نیزم یرا از رو یبرنج یدانه  یگرفت. اگر دست خودم بود حت

 .بود ختهیهمه کار سرش ر نیدست تنها ا

 !مهم نبود و بهتر هم که نبود شیانگار براوارد خانه شد اصال طرفش نرفتم و اوهم  اریمه یوقت

 !بود یلیجا نشسته بودم هم خ نیکه حاال ا نیهم
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 ینوه  دنید یبرا نایقیام در آن جا حضور داشتند و  یپدر یها لیرا دور تا دور جمع گرداندم... تمام فام نگاهم
 !آمده بودند یاحیارشد خاندان ر

 کالسیبه ظاهر ها یکنم و به رفتارها زیرا آنال زیهمه چ یتوانستم به راحت یکه نشسته بودم م ییجا از
 .پوزخند بزنم اریجلب توجه مه یبرا لیدختران فام

نامزد  ایخورد ازدواج کرده  یهم که م ییخورد و آن ها یم اریها نه سنشان به مه نیمانده بودم که ا آخر
 !داشتند

 یچهارده سال تفاوت سن زده،یس شتریمضحک بود و آخر ب میبرا لیسال فام ستیب ریز یدخترها یها عشوه
 آمد؟ یبه چشمشان نم

مرد بالغ و  کیکرده و حاال  دایکه از او داشتم تفاوت پ یریتصو نیبا آخر اریشوم که مه نیتوانستم منکر ا ینم
رسد اما از درون  یسرخ به نظر م بیس کیدانستم که او در ظاهر مثل  یاما من م د،یرس یجذاب به نظر م

 !شیبود در لباس م یگرگ اریکرم خورده و خراب است! مه

 .و به سمت آشپزخانه رفتم دمیزد و با عجله از جا پر میصدا وتابیکه  دیرا شن میخدا صدا انگار

 وتاب؟یبله -

 :نگاهم کرد و گفت وتابی

 .ریمهمونا بگ یببر برا ،یچا ینیس نیا ایب-

که  یرفتم. درحال ییرایرا برداشتم و به پذ ینیمثبت تکان دادم. س یبه نشانه  یسر و دمیکش یکالفه ا پوف
 دیجد یها همانیبه م یو نگاه دمی... چرخدمیبلند خوش و بش شن یچرخاندم، صدا یرا دور م یچا ینیس

 .انداختم

که بر لبم نشست،  یدر دلم نشست. لبخند یاز غم و خوشحال یحس بیترک م،یعمو یخانواده  دنید با
 .کردم یظاهرم را حفط م دیاز اندوه داشت اما با ییخورده ها شهیش

را به  اریکه عمو محمود مه دمیکوتاه به طرف آن ها رفتم. د ییگذاشتم و با قدم ها زیم یرا رو یچا ینیس
 .و چند بار به پشتش زد دیآغوش کش

 :زمخت و خشنش گفت یبا صدا ش،یها لیبه سب دنیاو جدا شد و همراه با دست کش از

 .ادمهیرو  یرفت یواسه خودت. وقت یشد یپسرجان... مرد یخوش اومد-

 !زد و جوابش چندان دلچسب نبود یکج خند مضحک اریبود و مه یا شهیکل یهمان صحبت ها از

 !متشکرم-

 قدر گوشت تلخ و نچسب و مغرور؟ نیزدم و مرد هم ا یدل پوزخند در

 .که از عمد نازک تر شده بود، مرا به خود آورد م،یزن عمو ال،یناز زینازک و ت یصدا
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 .جان اریمه یخوش آمد-

 کیبار همان متشکرم را هم نگفت. فقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد و من در سکوت، مثل  نیا اریمه
 !رفتار آن ها بودم لیو مشغول تحل ستادهیکنارشان ا یسنگ یمجسمه 

 دمی. فقط ددمیرا هم نشن شانیحرف ها یشد و حت رهیو ت زیناخودآگاه ت میچشم ها د،یکه به ترگل رس نوبت
نفوذ به  رقابلیدلربا و غ شیخوردند و چشم ها یتکان م یسرخ رنگ ترگل با لبخند مرموز و کوچک یکه لب ها

 .دیرس ینظر م

عاشقش  ارایبود که  یدختر، کس نیحسادت را در قلبم حس کردم. ا شیبردم و ن ادیرا از  اریلحظه مه آن
 !بود

 ...دمیعمو محمود را شن یرا از آن ها گرفته و خواستم برگردم که صدا میرو

 !یریگ ینم لیمُرکا جان تحو-

 :زده و گفتم یحیبه خود آمدم و لبخند مل عیمن افتاد اما سر ینگاه ترگل به رو یلحظه ا یکردم برا حس

 .گفتم منتظر شم تا صحبتتون تموم بشه دیکن یم یاحوالپرس اریبا مه دیدار مدیعمو جان... د هیچه حرف نیا-

 :و گفت دیرا بوس میزد و رو یلبخند عمو

 ؟یچشمت روشن دخترم، خوب هست-

 :به تمام معنا خوش آمد دارد؟ جواب دادم یعوض کیگفتم که  یبودم وگرنه م یمودب م دیکه با فیح

 ن؟یممنونم عمو... شما چطور-

 ...ممنونم مُرکا جان-

که بابا  ییدر سال ها یپدر بود و حت یبابا رفت جا یام زد... او را دوست داشتم. از وقت یشانیبه پ یبوسه ا و
 ...کرد یبه من محبت م شتریب یلیخ یلیبود هم از بابا خ

را چرخاند و  شیرو کردم و بعد رو کردم به ترگل اما در جا خشک شدم... ترگل یزن عمو سالم و احوالپرس با
 رفت. چشم در حدقه چرخاندم. همان بهتر که حرفف یگریبه سمت د

 .میبا هم نزد ی

 ...بمن گقفت عاشق ترگل است ارایکه  یوقت بود که شکراب بود... درست از وقت یلیمان خ رابطه

انداختم که  اریبه مه ینگاه میکردم و در همان حال ن ییراهنما ییرایو زن عمو را به طرف پذ دمیکش یهوف
 .پا انداخته بود ینشسته بود و پا رو یسلطنت یمبل تک نفره  یصاف و انگار که عصا قورت داده، رو

ها، به سمت آشپزخانه  همانیم یهمهمه  انیبرداشتم و م زیم یرا که حاال سرد شده بود، از رو یچا ینیس
 .رمیبگ یچا دیجد یها همانیم یو برگشتم تا برا ختمیر یچا گریدور د کیرفتم. 
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 یشد. صدا میکه باعث لرزش زانوها دمیشن یمردانه ا یگرفتم ناگهان صدا یم یطور که داشتم چا نیهم
 .بر هم، در گوشم نشست یچا یفنجان ها یبرخورد لبه ها

کرد و  یرسبه بغل داخل خانه شد و از همان جا با همه احوالپ نایمل ارا،یو به راهرو نگاه کردم که  دمیچرخ
 .اریبه مه دیرس

 .اریمه یو گفت: خوش اومد دیرا در آغوش کش اریگذاشت و مه نیزم یرا رو نایمل

 .زد یقیهم او را محکم به خود فشرد و لبخند عم اریمه

 .یپسر... چقدر عوض شد یمرس-

 .به خودت بگه نویا دیبا یکیانداخت و گفت:  اریمه یبه سرتاپا ینگاه ارای

بود و فاصله  ارایدوست  نیبهتر یآن دوران نوجوان اریگذشت. مه یم اری... دوازده سال از رفتن مهدندیخند و
پاک  یبود که بابا برا یتا زمان تیمیصم نیباشند. ا یمیصم یلیکمشان باعث شده بود که با هم خ یسن ی

شد و  یمیبود صم شیزمان هم دانشگاه آنکه  د،یبا جاو ارایاو را فرستاد هلند و بعد از آن  ار،یکردن گند مه
 ...شد و بهم عالقمند شدند دیمن با جاو یالله، دخترعمه  ییهم سبب آشنا نیهم

 .کردم یسرد با هم برخورد کنند اما انگار اشتباه م یهمه مدت آن ها کم نیکردم که بعد از ا یم فکر

لحظه مکث کرد و بعد گفت: سالم ترگل  چند د،یترگل رس یروبرو یبا همه، وقت یپس از احوال پرس ارای
 .خانوم

 .خشک جوابش را داد: سالم یلیخ ترگل

 .را برگرداند شیرو و

 شانیسرد برخورد کرده بود، بهت زده شدم... همه سر جا نقدریا ارایترگل با  نکهیشوکه شد. من هم از ا ارای
زدند و بعد  یانداختم که با هم حرف م ارایو  اریبه مه یکردند. نگاه یصحبت م گرینشسته بودند و با هم د

 .کرد یبه آن دو نگاه م یرکیز ریترگل که داشت ز یرو دینگاهم چرخ

 وتابی! ستمیبار ب یبرا یکردم. وقت یزل زدم. چقدر خودم را از او دور حس م ارایو به  دمیکش یقیعم ترگل
 .و به آشپزخانه رفتم دمیکش یزد، پوف میصدا

 .سرگردم کردم وهیم یها یشدستیو پ یچا یها وانیشستن ل جا خودم را با آن

 :زد میصدا وتابیبعد  یکم

 .مُرکا-

 :بود نگاه کردم و گفتم ستادهیآشپزخانه ا یورود یو به او که در آستانه  دمیچرخ

 وتاب؟یجانم -

 .ییرایپذ ایمهمونا اومدن... ب یهمه -
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 :توجه گفتم یب

 .تونم ینم شهیم ادیشورم. بمونه ز یدارم ظرفارو م ؟ینیب ینم-

 .ایب اروی. زود باش. دستکشارو دربیباش دیشه. خودتم با یاالن نم-

 کند؟ یبه حا ل آن جماعت م یبود و نبود من چه فرق االن

پرت کردم.  نکیس یرنگ را از دستم درآوردم و رو یصورت یآب را بستم. دستکش ها ریو ش دمیکش پوف
 .رفتم ییرایتب کردم و به طرف پذسرم مر  یشالم را رو

 .خانه پر بود کل

 ...دانستم یرا نم لشیفرو رفته بود و دل یبینشستم. جمع در سکوت عج یدر گوشه ا نیزم یرو

را  شیکرد و صدا یگذراند. تک سرفه ا یمجلس نشسته بود و تک تک افراد را از نظر م یمحمود باال عمو
 :صاف کرد و بلند و رسا گفت

 !برگشته یچ یبرا اریکه مه دیدون یشما م شتریخوب، فکر کنم ب-

که انگار او هم  ارایشدم. و بعد به  رهیکرد خ یداشت به عمو نگاه م یکه با خونسرد اریو به مه دیچرخ سرم
 یکه چند روز است به آن آب یکه همانند گُل وتابی یرو دیخبر بود... نگاهم چرخ یتعجب کرده بود و ب

افراد حاضر  نطوریخونسرد بود و هم هماو  یپژمرده شده بود و ناراحت بود. به ترگل نگاه کردم. چهره  ده،ینرس
 !در خانه

 :! به دهان عمو زل زدم که گفتمیدانست یرا نم اریبرگشتن مه لیکه دل میبود ارایدر آن جمع فقط من و  انگار

 .نشیاریخانم، لطفا ب وتابی-

رفت. منتظر  د،یکش یم دکینام اتاق کار بابا را به  یکه زمان ید شد و به سمت اتاقاز جا بلن یبا سست وتابی
 ینگاهم را حس کرد، نگاهش را به من دوخت و اخم کوچک ینیکه سنگ ارای... ارایبه جمع نگاه کردم و بعد به 

 :کرد و لب زد

 شده؟ یچ-

بعد از چند لحظه که انگار به اندازه  وتابیدانم، شانه باال انداختم.  ینم یکردم و به معنا یفیهم اخم ظر من
راست به سمت عمو رفت و آن  کیدر دست داشت که  یبود، برگشت و پاکت کوچک دهیقرن ها طول کش ی

 :را به او داد و گفت

 .دییبفرما-

انداخت و پاکت را  اریمه به یقینشست. عمو محمود نگاه عم شیرا گفت و برگشت سر جا نیگرفته ا یصدا با
 :آورد و رو به جمع گفت رونیاز آن ب یپاره کرد و کاغذ

 .میکه پاکت مهرو موم شده بود و ما االن بازش کرد نیهمه تون شاهد بود-
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 ییها هم سر تکان دادند. عمو برگه را باال آورد و با صدا یگفتن جمع بلند شد و بعض "بله"تک و توک  یصدا
 :رسا گفت

 .خانم امانت بوده وتابیدست  یلیکه تا حاال بخاطر دال امرزمهیبرادر خداب ینامه  تیوص نیاخب -

که با بهت به  میبود یتنها کسان ارایافتاده اخم کرده بود. من و  نییپا یکه با سر وتابی یرو دیهمه چرخ نگاه
 .میکرد ینامه نگاه م تیوص یو برگه  وتابی

از  یآمد، زمان فوت بابا حرف یم ادمینامه ندارد. شوکه شده بودم. تا آنجا که  تیکردم که بابا وص یفکر م من
 .نامه نشده بود تیوص

 :محمود دوباره گفت عمو

 .پدرش تیوص یادا یبرگشته... برا نیهم یهم برا اریمه-

 :سپس برگه را گشود و دست به دست آن را داخل جمع گرداند و گفت و

جزء به  عادیبرگه نوشته شده، م نیکه داخل ا ییزایچ نیا ی. همه دینگاهش کن و دیهمتون بخون دییبفرما-
 ...من گفته یجزء شو برا

شدند. عمو ادامه  یو همه از خواندن آنچه داخلش نوشته شده بود، شوکه م دیچرخ یدر دست جمع م برگه
 :داد

 ...نامه و تیوص نیطبق ا-

 :آورد و گفت رونیب بشیاز درون ج یا برگه

گرفتن سهم االرثش  یبزرگ خانواده برا یمنه... گفته شده که نوه  امرزیپدر خداب ینامه  تی... که وصنیا-
 ی. همون طور که ملهیفام یهمه بزرگا ینبوده... خواسته  عادیم یفقط خواسته  نیازدواج کنه... البته ا دیبا

 نیشتریهم من ب عادیبود. و بعد از م شتریباز همه به نسبت  شییپسر بزرگ خانواده بود و دارا عادیم دیدون
 !بمونه لیثروت تو فام نیا میکه بخوا میدارم. پس حق دار لیثروت رو تو کل فام

 .شدم جیگ یکم

هنوز خونسرد بود... اما همه بهت زده بودند.  اری. مهاریمه یرو دینبرم! نگاهم چرخ ادیالبته بهت را از  و
 :محمود ادامه داد

 ...رسه و یبهش نم یزیدر ضمن تا ازدواج نکنه چ-

 لیداخل فام دیبا هیارث نیباشه چون تمام ا یلیفام دیبه همه انداخت و گفت: و ازدواجش حتما با یقیدق نگاه
 !ازدواج کنه یا بهیبا شخص غر دیبمونه و نبا

را  یزیچ نیبار بود که چن نیولا ؟یخانوادگ ییحفظ دارا یبرا یلیفرو رفت. ازدواج فام یبیدر سکوت عج جمع
 ...و حاال ردیصورت بگ یلیآمد که ازدواج فام یم شیکم پ یلی! در خانواده مان هم خدمیشن یم
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 :کرد و گفت یتک سرفه ا اریزل زدم. مه اریبهت به مه با

 !ندارم یبگم که مشکل دیگفته بود. با زویرسم باخبر بودم و درواقع پدر برام همه چ نیمن از ا-

انداختم و دوباره پوزخند زدم. اگر  لیبه دختران فام ینگاه میزدم... ن یگرد شد و ناخودآگاه پوزخند میها چشم
 براقشان باز هم از حضور او بود؟ یسرخ و چشم ها یگونه ها نیا دند،ید یرا م اریمه یواقع یآن ها چهره 

با اخم به  یزخانه رفتم. احساس کردم نگاه کسآرام به طرف آشپ یلیانداختم و از جا بلند شدم و خ نییپا سر
 !بود یکه چه کس نمیشد اما برنگشتم تا بب دهیدنبالم کش

*** 

 :لب زمزمه کردم ریرا هم برداشتم و ز یدست شیپ نیآخر

 گه؟یبودم د یمن اضاف-

 :هم فشردم و گفتم یرا رو میها پلک

 ...پاشدن دست آقا رو گرفتن نیهمچ-

 :را درآوردم شانیکردم و ادا یمکث

 !کرده! هه رییچقدر تغ ینیبب میتهرانو نشونت بد میپاشو بر اریمه-

 یتعارف م کیدور بمانم اما اگر  اریدهم از مه یم حیکه بخواهم بروم ها! اصال من حداالمکان ترج نینه ا حاال
 !خورد یبر نم ییزدند که به جا

را با  اریمه ل،یفام ی. جوان هادمییهم سا یختم و دندان روشده بود اندا زیتم بایکه تقر ییرایبه پذ ینگاه
که  یهم رفته بودند. تنها کس ارایترگل و  یآن جمع بودم. حت یخود برده بودند بگردانند و انگار فقط من اضاف

 ...آمده بود اج نیساعت بود که به ا کیمانده بود، الله بود که تازه  شمیپ

رفت و الله هم که خدا عوضش دهد، در آشپزخانه  یور م شیمبل لم داده بود و داشت با گوش یرو دیجاو
 :شست... داخل آشپزخانه شدم و به سمت الله رفتم و گفتم یظرف ها را م یداشت باق

 .شورم یشو خودم م هیبق ایب ،یخسته شد-

 .زد یبه من انداخت و لبخند ینگاه الله

 .گردن یساالدارو درست کن، شب شام برم نیشورم... برو بش یآخرشه خودم م گهیخواد... د ینم-

 :و گفتم دمیکش یپوف

 .دونم یم-

 .نشستم و سبد کاهو ها را برداشتم و شروع کردم به خورد کردنشان یصندل یرو

 :گفتم آرام
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 .خوابه هیکنم همش  یشه... فکر م یهنوز باورم نم-

 .حرفم را بزنم یظر بود ادامه نگفت. انگار منت یزیچ الله

 نیکه بابا براش گذاشته ا یکردم شرط یبرگشته باشه و فکرم نم راثیبخاطر ارث و م اریکردم مه یفکر نم-
 !لیفام یاز دخترا یکیباشه... ازدواج با 

 :زدم و گفتم یپوزخند

 !دو سر بشه یوالیه نیخواد زن ا یکه م یبدبخت اون دختر-

 :گفت دویکش یآه الله

 ...آدم تو کارشون مونده-

 ...دیکرد و کوتاه خند یمکث

 .نذاشته یشرط نیتو همچ یبروخداتو شکر کن برا-

 :به او رفته و گفتم یغره ا چشم

 .ریزبونتو گاز بگ-

 ...دیخند الله

 .نامردنا! مارو نبردن یلیخ یول-

 :و گفتم دمیکش یآه

بردنتون... منو آدمم حساب نکردن با خودشون ببرن. از اولم  یحتما م نیاگر بود ن،یو تو که نبود دیجاو-
 یمحل نم یکس به من درست و حساب چیه ی! از همون بچگمیموجود اضاف هیبود. انگار من  یجور نیهم

حرف پشت سرم بود که  میندارم. کل یزنن که سواد درست و حساب یاز گوشه کنار بهم طعنه م شهیداد. هم
 دهیم تیاهم التیکه به تحص هیخان نذاشته درس بخونه وگرنه معلومه آدم عادیکار کرده م یچ ستیمعلوم ن

 !کنه لیچون آقا زادشو فرستاده فرنگ تحص

... دوما... یهست یدونم تو چه جور یگن مزخرفه من م یم یکرد و گفت: اوال غلط کردن... هر چ یاخم الله
 ...دارن. سومان تیذره شخص هیگفته اونا خودشون آدمن؟  یک

 :زد و ادامه داد یچشمک

 !برمت ددر خوشگله یخودم م-

 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 .بهتره میخواد... نر ینم-

 :و گفت دیدستش را آب کش الله
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 ...زنم رستوران یگرم بپوش. منم زنگ م زیچ هیغلطا! پاشو برو -

 .الیخیب نیشه... بش یحرف م هیالله -

 .را صدا زد دیتوجه به من جاو یب الله

 ...ای... پاشو بدیجاو-

 .الیخیزدم: الله گفتم ب نق

 :اخم کرد و جواب داد الله

 .گذره یبهمون خوش م شترمیب میر یم یی... دلشون بسوزه ماسه تارمینخ-

 :داخل آشپزخانه شد و گفت دیجاو

 بله؟-

 .روشن کن مارو ببر بگردون نویگفت: برو ماش الله

 .رفت. الله به سمتم آمد و وادارم کرد بلند شوم رونیتکان داد و ب یسر دیجاو

 .میتنت کن بر یدرستو حساب زیچ هیپاشو برو -

 .و برگشتم دمیلباس پوش عیبلند شدم و به اتاقم رفتم... سر میاز جا دیترد با

 .میحرف زدم، از خانه خارج شد وتابیکه با  نیالله تمام شده بود و من هم بعد از ا کار

به  دیآقا جاو یو صدا ابانیرا باز کردم و سوار شدم. زل زدم به خ نیجلو نشست و من در عقب ماش الله
 :گوشم خورد

 م؟یخب، حاال کجا بر-

 .کنه ینم یمن که فرق ی... برانیدادم و گفتم: هر جا رفت هیپنجره تک شهیرا به ش سرم

 .پارک آب و آتش میتند گفت: بر الله

بود که حاصل  ییبایز یتاللو ی رهی... از همان ابتدا نگاهم خمیتا برس میدر راه بود یا قهیدق ستیب حدود
 .کرد یمرا آرام م شهیرقص ممنوعه هم نی... ادیدرخش یرقص آتش و آب بود و مقابل چشمانم م

 یطرف به آن طرف م نیالله که همانند کودکان از ا یو نگاهم چرخ خورد رو دمیچیدورم پ شتریرا ب میپالتو
 .کرد تا دنبالش به هر سو برود یرا مجبور م چارهیب دیو جاو دیدو

که  نیآن نوشته ها بود... ا ریشدم. ذهنم تماما درگ رهیرنگ بازدمم خ دیو به بخار سپ دمیکش یقیعم ترگل
 .ازدواج کند دیبا اریمه

 !؟یمانده بودم با چه کس اما
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نبودند! البته  اریازدواج با مه یبرا یاز من هم کوچکتر بودند و به نظرم شخص مناسب یکه حت لیفام دختران
 !ازدواج نبود یبرا یشخص مناسب اریمه

آخه! ولشون  ی... چقد دپرسیکرد وانمیکنان به طرفم آمد و کنارم نشست و گفت: اَه... د زیجست و خ الله
 .ندارن اقتیکن بابا. ل

 :توجه گفتم یب

 کو؟ دیآقا جاو-

 فرستادمش بره پشمک بخره؟ یدیجواب داد: نفهم الله

 .باال انداختم و کوتاه گفتم: نه شانه

 :شد و الله بود که سکوت را شکست یلحظه ا یسکوت انمانی. مدیکش یپوف الله

 نه؟ یکن یهنوزم بهش فکر م-

شانه ام گذاشت و وادارم کرد نگاهش کنم. زل زد در  یندادم. الله دستش را رو یو جواب دمیکش یپر حسرت آه
 :چشمانم و گفت

 هیبا فکر کردن به  ادیکنم ز یکنه و فکر نم یازدواج م ی... اون با ترگل به زودیرو فراموش کن ارای دیمُرکا با-
 ...کارت فقـ نی. با ایمرد متاهل راحت باش

 .هم فشرد یرا رو شیش را بست و لب هادهان دیجاو دنیبا رس اما

 ...پشمکا نمیالله... ا ریو رو به الله گفت: بگ ستادیسرمان ا یرنگ باال یبا دو پشمک صورت دیجاو

را به من داد و خودش شروع کرد به  یکیزد و پشمک ها را از دستش گرفت.  دیجاو یبه رو یلبخند الله
 .خوردن

 .دستتون درد نکنه-

 .از پشمک کنده و به دهانم بردم یرا گفتم و تکه ا نیا

 .کنم، نوش جان یخواهش م-

 .کم نشد یزیوجودم چ یپشمک را در دهانم حس کردم اما از تلخ ینیریش

*** 

 ...داد یو عذابم م زدیهق هق الله در گوشم ونگ م یصدا

 ...... مــ. من بودریهـمـ... ش... تـ... تقـ... ص-

 .کرد هیربلند تر گ و

 .گفتم: الله بسه. ول کن گلم یآرام یصدا با
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 :کرد نیف نیف

 ینجوریگوش داده بودم ا دیمنه. اگه به حرف تو و جاو ریزد. تقص یتو رو م دینبا اری... مهستینه... بس ن-
 .شدش ینم

 :گفتم ادیتخت بلند شدم و با فر یرو از

بغل  یمنو زده تو نشست یاون وحش ستین الممیخ نی... من عریآبغوره بگ گهیجا د هیپاشو برو  ایخفه شو  ای-
 .. بس کنیزیر یگوشم اشک م

زد. غرورم خرد  یچنگ م یبیاتاقم رفتم. اما دروغ گفته بودم. در دلم غم عج یو به سمت پنجره  دمیچرخ و
 .شده بود

 .کردند یرحم نگاهم مها با ت یداشتم. لعنت ادیرا به  لیکل فام یبهت زده  یچشم ها ریهم تصو هنوز

کردم که از گذشته هم بدتر شده. حداقل  دایپ نیقیسرخ و وحشتناکش...  یبا آن چشم ها اری... مهاریمه و
 !عار است یحفظ ظاهر کند. اما او انگار ب لیفام یکردم که جلو یفکر م

 ...قلبم چه؟ آتش گرفته بود یسوخت ول ینم گری. ددمیگونه ام کش یرو یدست

 .دیبدنم از خشم و حرص لرز شیچند لحظه پ یادآوریو از  دمیکش یآه

 نیهم یدادند و برا یتلفن ها آنتن نم م،یبود یپرت یخراب شد و در جا دیجاو نیکه در راه ماش نیا بخاطر
محکم به صورتم زد و  یلیس کیاش باد کرد و  ینیزم بیس رتیهم آن رنگ غ اری. آقا مهمیدیبه خانه رس رید

. زن ها که همه ستادیا اریمه مقابلبود که  ارایبود که  نیام ا یبا نفرت نگاهش کردم. تنها دلخوش من فقط
 !بخارتر از آنند یآوردند و مردها هم که ب یدر م یباز یداشتند کول

خودش به حساب ناموسش برسد! از شانس گل و بلبلم هم که عمو رفته بود  دیمعتقدند هر کس با اصال
 .را نوش جان کرده بودم یلیمن س دیایو تا ب ییدستشو

من را بزند  گریدستش را باال برد تا بار د اریمه یبود که آمد و وقت ارایو الله که در بهت بودند و فقط  دیجاو
 :گفت یظیمچ دستش را گرفت و با اخم غل ارای

 .یکن یم کاریچ یحواست باشه دار اریمه-

. فقط با نفرت به ختمیاشک هم نر یو حت اوردمیخودم ن یسوزاند. اما به رومرا  اریمه یلب ها یرو یپوزخند
 !شد یقند آب م لویک لویداشت در دلم ک ارایاو زل زده بودم و بخاطر 

 :با غضب به او گفت ارای

 ...بودن ششیپ دمیپسر، چته؟ تنها که نبوده... الله و جاو کننیدارن نگات م لیفام یهمه -

 ...رو کرد به من و گفت: مُرکا برو تو اتاقت ارایگفت و  ینم یزیچ اریمه

 .گفت: گفتم برو تو اتاقت یبلند مهین ینکردم، با صدا یحرکت دید یوقت
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 :گوشم گفت ریو ز دیزود خودش را به من رساند و دستم را کش الله

 ...پاشو مُرکا-

 ...همراه الله اتاق رفتمبودم،  رهیخ اریو نفرت به مه یزاریکه هنوز با ب یمن در حال و

و چقدر خوب  دمیکش یخودم اعتراف کردم. هوف شیبار هزارم پ یرا برا نیاحمق بود... ا کیشک  یب اریمه
 .ختیر یاشک نم گریبود که الله د

 یکردم بد هم نشد. اتفاقا خوب هم شد که همه وجهه  یکرد و حاال که فکر م یاتاق آرام ترم م سکوت
 !دندیرا د اریمه یوانیح

توانست گزارش  یام کرده بود، نم یعصبان شیبعد الله دوباره به اتاق برگشت و چون چند لحظه پ یکم
 ...کرد ینگاه م واریکرد و به در و د یبدهد! آرام و قرار نداشت و من و من م

 !یس یب یتاسف تکان دادم و گفتم: بفرما بگو ب یبه نشانه  یسر

 :بچه ها با ذوق و شوق گفتبرق زد و مثل  شیها چشم

کرد و از اون ورم مهمونا رفتن... ترگل خانوم  یقهوه ا ارویمه یشده قشنگ سر تا پا یچ دیاالن عمو که فهم-
 ...شد. بردنش آشپزخونه و هوشیب وتابیمن اخم کرده و از اون ورم اون وسط  هی طهیسل

نداشت و مثل  یخوب ی انهیبا ترگل م یکال از بچگ ! اللهطهیام گرفت... فقط به آن حرف ترگل خانوم سل خنده
 دند،یپر یو ترگل با هم م ارایاتفاق افتاده بود و  نیهم که ا یافتادند و از وقت یموش و گربه به جان هم م

 !دیبه او نگو یکه الله متلک شتشدند امکان ندا یبدتر هم شده بودند و اگر با هم چشم در چشم م

 ...طور که گذشت آن شب گذشت هر

آمد با هم برخورد  یم شیکم، پ یلیداشتم و خ یدور نگه م اریاز آن روز، تا حد امکان خودم را از مه بعد
 میو رنگ ها یو خودم را با بوم نقاش دمید ینم وتابیکس را جز الله و  چیه بای... در واقع تقرمیداشته باش

 ...کردم یسرگرم م

 یشده بودم و دلم م یحرفه ا یخودم حساب یگرفته بودم و حاال برا ادیرا  یو نقاش یطراح یدوازده سالگ از
 ...بزنم و آموزشگاه خودم را داشته باشم میاز کارها شگاهینما کیروز بتوانم  کیخواست 

کمکم  یلیهم خ وتابیاز بابا پنهان کرده بودم و  لیبودم. اوا ستادهیا شیبود که همه جوره پا یزیتنها چ نیا
 .کرد

 .از خود نشان نداد یکردم عکس العمل بد یکه فکر م یزیبرخالف چ دیهم که فهم بعد

 یرا رو فمی. کختمیام داخل آن ر یرنگارنگم را به همراه قلمو و ابزار نقاش یام را برداشتم و رنگ ها کوله
 ...آمدم رونیاز اتاق ب یمرتب کردم. تند نهیآ یدوشم انداختم و شالم را جلو

سخت نبود و فقط  میبرا ارای یصدا صیآمد! تشخ یاز آشپزخانه م ییگفت و گو ینبود و صدا ییرایدرپذ وتابی
 .خواهم بروم یخبر بدهم که م وتابیخواستم به  یم
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آرامش مرا به فال گوش  انیو لحن ب ارای یعصب یطرف آشپزخانه رفتم و خواستم وارد شوم اما صدا به
 .وا داشت ستادنیا

 یلی... چند ساله. ما خستیروز دوروز ن هی... صحبت یخوامش آبج یاون شب که اومده بودم بهت گفتم؛ م-
 .میوقته با هم

 :ادامه داد ارایحبس شد و  نهیدر س ترگلم

 ؟یقدم بر دار هیمن  یبرا یخوا ینم یچ یتونم صبر کنم. برا ینم گهید-

 :گفت د،یلرز یم یآرام که کم ییبا صدا وتابی

 ...فعال فکر نکنم بشه-

 جواب داد: چرا؟ یسرد یبا صدا ارای

 !وتابی یدستپاچه  یشد... و بعد صدا یطوالن مکث

... تا ازدواج نکنه و رهیبار ازدواج نم ری... زرمی... درگاریمه ی هیارث ی... فعال بخاطر مسئله نیخب... خب... بب-
 .کنم بتونم یاز بابتش راحت نشه، فکر نم المیخ

 اره؟یمسئله فقط مه-

 !دیایکرد؟ حاال هر چقدر هم که از ترگل خوشش ن یممانعت م وتابیبود؟ چرا  اریمسئله فقط مه واقعا

 ......ـگهـیآ... آره د-

 ه؟یچ فمیکنم؟ تکل کاریگفت: پس االن من چ ارای

 ؟یچ فیتکل-

 .... ترگلمیکرد و گفت: من... زندگ یهوف

 ...رسهیازدواج کرد... به تو هم نوبت م اریکه مه گهیشه... بزار... تا چند وقت د یحاال فعال که نم-

که در حال کنترل  ارای یبود مرا ترساند... صدا یصندل یکه انگار بخاطر با شدت بلند شدن از رو یتق یصدا
 !خشم بود هم مرا ترساند

! مگه من داداشت ار؟یکه بهونت مُرکا بود االنم مهشوهرت مهمن؟ قبال  یفقط بچه ها ؟یپس من چ-
 شوهرت؟ یبچه ها ایدارم  تیمن برات ارجح ستم؟ین

 یبچه ها"ترگل وسط بود من  یپا یبودم؟ وقت "شوهرت یبچه ها"او  یرا چنگ زد... من برا میگلو بغض
 شدم؟ یم "شوهرت

 یسکوت شده بود. تنها صدا انشانیتوانستم رنجشم را به او نشان دهم. بغضم را قورت دادم و م یم کاش
 .دیرس یبه گوشم م ارایتند و پر خشم  یترگل ها
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 :گفت ارایبعد  یکم

 .یمتیق چیبه ه دمیوجه از دستش نم چیترگل... به ه یخواستگار میهر چه زودتر بر دیبا ی... ولرمیمن م-

و وانمود کردم که تازه  دمیخودم را عقب کش مهیخواهد از آشپزخانه خارج شود، سراس یدم محس کر  یوقت
 .خواهم وارد آشپزخانه شوم یم

و  یاو هنوز عصب یگفتم و صدا یرا گرفت. آخ میبازوها ارایو  میشد که محکم به هم برخورد کرد نیهم
 .بود نیخشمگ

 حواست کجاست؟-

 میشدن در خانه به گوشم خورد. چشم ها دهیکوب یبعد صدا هیمرا رها کرد و چند ثان یحرف اضافه ا چیه یب و
 .هم فشردم و وارد آشپزخانه شدم یرا رو

متاثر  یاش کرده بود و با حالت یشانیگاه پ هینشسته بود و دستش را تک یصندل یرو ینیبا حالت غمگ وتابی
 :زدم شیفشرد. آرام صدا یهم م یرا رو شیچشم ها

 .وتابی-

 .رم آموزشگاه... خدافظ یو گفتم: من م اوردمیخودم ن یبه رو یزینگاهم کرد. چ یجیرا باال آورد و با گ سرش

 !بر هم زد و گفت: برو سالم برسون پلک

 رونیو از آشپزخانه ب دمیکش یسالم برسانم؟ آه یاش گرد شد... به چه کس یحواس یب نیاز ا میها چشم
 .رفتم

. در را که دمیدر دو یبه سو یرا بسته نبسته رها کردم و تند شیو بندها دمیرنگم را پوش یمشک یها یکتان
 .کنده شد یاز مقابل در با سرعت بد ارای نیگشودم، همان لحظه ماش

سوار اتوبوس شدم و  ابانیگرفتم. سر خ شیرا در پ ارای یبرعکس رفته  ریراه رفته اش زل زدم و عاقبت مس به
 .زل زدم رونینهادم و به ب میپا ینشستم. کوله ام را رو یخال یها یدلاز صن یکی یرو

 ...فکر کردم ارای به

که در سرم غلط زد،  یرا بداند؟ از فکر فشیبودمش. و حاال آمده بود تا تکل دهیگذشته ند یچند هفته  نیا در
. دمید یو ترگل را م ارای یها کارت عروس یزود نی. انگار به همختیخورد و کل وجودم را به هم ر چیدلم پ

 .دهانم خشک شد و پوستم سرد

 !یلعنت

 بود؟ یچه جور عشق نیا

 ...مردم یشک م یکرد، ب یبا ترگل ازدواج م ارایدر عشق. اگر  ی... حتاوردمیکس شانس ن چیو ه زیچ چیه از
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 میآ یو حاال که کم کم به خود م دمیفهم ینم یزیگفت که احمقم! انگار آن ابتدا داغ بودم و چ یراست م الله
 !شده! خاک بر سرم یفهمم مسئله تا چه جد یم

 ...توانستم یخودم بودم که آنها را بهم رسانده بود اما تحملش را نداشتم... نم نکهیا با

و بودن آنها در کنار  یخوشبخت نکهیزده بودم و ا ارایباهم بودن ترگل و  یکه در باره  ییآن شعار ها ی همه
 .معنا شده بود یپوچ و ب میباره برا کیعذاب نبود،  میهم برا

 نیرسد؟ ا یکه از قضا عاشق او هم هست، م یگریبه کس د شیعشق زندگ ندیتوانست بب یم یدختر کدام
 خواست مرا به کجا برساند؟ یطرفه م کیعشق 

 مرز جنون؟ به

و چند نفر داخل  دیچیسوت مانند اتوبوس در گوشم پ یو خفه کردم. صدارا در گل یو آه بعد دمیهم آه کش باز
 .ستادندیها هم ا یکردند و بعض داینشستن پ یبرا ییجا عیسوار شدند و سر

به  یکرد و در همان حال نگاه یها را ط یصندل نیب ی کهیاش، بار یچوب یکه با عصا یرزنیخورد به پ نگاهم
اتوبوس تا کله پر شد و  یکند. من هم به اطراف نگاه کردم و ک داینشستن پ یبرا ییانداخت تا جا یاطراف م
 دم؟یمن نفهم

 :را صدا زدم رزنیاز جا بلند شدم و پ یمعطل یب

 ...خانوم-

از سرما گل  شیبود و گونه ها دیسف دیداشت... پوستش سف یو نگاهم کرد، صورت پر و تپل دیچرخ رزنیپ
 :ام اشاره زدم و آرام گفتم یبه صندل زدم و یانداخته بود... لبخند

 .شمیم ادهیپ یبعد ستگاهیمن ا د،ینیمن بش یجا دییبفرما-

 :صورت زد و گفت یبه پهنا یلبخند رزنیپ

 .دخترم ینیبب ریخ یاله-

هم نکرده  یبینبودم. کار عج یکردم. راض یخود حس م یرا رو انیاطراف ینشست. نگاه ها یصندل یرو و
 .کس نگاه نکنم چیکردم به ه یو سع ستادمینکرده بودم که! صاف ا ییخودنما یرا برا نکاریبودم. ا

 .در ذهنم چرخ خورد ارایفقط فکر  ،یبعد ستگاهیبه ا دنیرس تا

قرار  ابانیشدم. آموزشگاهم درست آن طرف خ ادهیاز آن پ ستاد،یاتوبوس در مقصد مورد نظرم ا یوقت
 .دادشت

آموزشگاه دوست نداشتم پله  نیکه در مورد ا یزیرد شدم و وارد ساختمان آموزشگاه شدم. تنها چ ابانیخ از
 .بود شیها

 .آورد یکرد و ترگلت را بند م یخسته ات م یبلند که باال رفتن از آن ها حساب یبا پله ها کیبار یراه پله  کی
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 .اول قرار داشت شدم یه طاقت فرسا گذشتم و وارد آموزشگاه که در طبق یآن پله ها از

 .جواب داد ییبود. به او سالم کردم که با خوش رو بایز اریبس یساله  یخانم س کیآموزشگاه  یمنش

 .زدم یطرف در کالس رفتم و تقه ا به

 !به گوشم خورد انیخوش استاد شا یبم و تا حدود اریمردانه و بس یصدا

 .دییبفرما-

 .را باز کردم و داخل شدم و اول به استاد و بعد به بچه ها سالم کردم در

 .کردم رید دیجوابم را دادند و گفتم: ببخش همه

مُرکا...  ینکرد رید ادیزد و گفت: ز میبه رو یبود، لبخند یجذاب اریبس یو پنج ساله  یکه مرد س ان،یشا استاد
 .لطفا نیبش

 .نشستم میتکان دادم و سر جا یسر

 :شروع کرد استاد

برگ رو  کیطرح ساده...  هیخوام  ی. ممیکار کن یرو طرح سه بعد میخوا یخب، همون طور که گفتم امروز م-
 هی... و هیخاکستر ای یاستفاده از رنگ دود یسه بعد یتو طراح یاصل ی. نکته دیکن یطراح یبصورت سه بعد

 ...دی. شروع کندیراحت از روش طرح بزن دیمدل مناسب که بتون

 .کردم یزیو شروع به رنگ آم دمیرا کش هیگذاشتم و با مداد طرح اول هیپا یرا رو دیسف بوم

که  یعقب تر رفتم و به تک برگ یرا رنگ زدم. کم یزییکوچکم طرح برگ پا یرا برداشتم و با قلمو ینارنج رنگ
را از کنار گوشم  میها یاز همکالس یکیبهسا،  یشدم. صدا رهیو قرمز به خود گرفته بود خ یحاال تن نارنج

 :دمیشن

 .رسه یبه نظر نم یعی... طبیرگه هاشو نزد-

 .ادیخوام در نم یرنگش موندم... اونجور که م بیدونم... فعال تو ترک یتکان دادم و گفتم: م یسر

کرد  یم ییکه کنار بومم خود نما ییرنگ ها انیم یو سرک دیاش کنار کش یبوم نقاش یخودش را از جلو بهسا
 :و گفت دیکش

رگه هاشو بزن تا هم محو  یدود ای یدار بزن... بعدم با خاکستر هیکناره هاش حالت سا هییمویازون ل کمی-
 .بده یباشه هم حالت برجستگ

 :زدم و سرم را سمت او چرخاندم و گفتم یلبخند

 ...ممنون-

 .کنم یگفت: خواهش م بهسا
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را عوض کردم و داخل رنگ  میکاره ام نشست. قلمو مهیبوم ن یبوم خودش گرم شد و نگاه من روسرش به  و
تمام شده ام  یبه نقاش یحوصلگ یچقدر گذشت اما آخر سر با ب دمیزدم و دست به کار شدم... نفهم ییمویل
 ...شدم رهیخ

دوشم  یکوله ام را رو لم،یبود. بعد از جمع کردن وسا امدهیخواستم از آب در ن یکه م یزیهم آن چ آخرش
 .رفتم رونیگفتم و ب یدیخسته نباش ان،یرفتن از کالسم به استاد شا رونیانداختم و بوم را برداشتم. در حال ب

 !گشتم یتنها بر م دیمعمول با طبق

 ابانیبه آخر خ ینگاه مشکل داشتم. میکالس ها میبا تا شهی. همدمیکش یبه ساعتم انداختم و آه ینگاه
 .دمیند ینیانداختم اما ماش

در  یحساب ر،ی. با آن بوم بزرگ و دست و پا گدمیکش یاتوبوس رساندم و پوف ستگاهیبه ا یرا با بدبخت خودم
 .نشستم و منتظر آمدن اتوبوس شدم یصندل یطول راه متلک باران شدم! رو

را  وتابیبه آن انداختم... نام  یآوردم و نگاه رونیب فمیاز کگذشته بود که تلفنم زنگ خورد... آن را  یربع کی
 :جواب دادم یحوصلگ یچشمانم را در حدقه چرخاندم و با ب دمیکه د

 ...الو-

 ؟یومدیتو؟ چرا ن ییالو مُرکا... کجا-

 ...دهانم را قورت داده و گفتم: منتظر اتوبوسم آب

 ادش؟یم یبابا... ک یا-

 ؟یچ-

 ...گهیاتوبوس د-

 ...دونم، احتماال یآهان نم-

 ...ام انداختم و گفتم: ساعت هشت برسه یبه ساعت مچ ینگاه

 .ناراحتم کرد یکم وتابینگران  یصدا

 .دنبالت ادیب ارایکه... بذار زنگ بزنم  شهیم روقتید یلیبابا... خ یا-

 .خودم امی! مایگفتم: نه نه، زنگ نزن تند

باشه؟ تازه ساعت هفت و ربعه... تو  رونیداره دختر تا هشت شب ب یچه معن ...ریمسرانه گفت: نخ وتابی
 ...... مراقب خودش باش... خدافظارایبه  زنمیزنگ م ؟یاالف ش ابونیتو خ قهیچهل و پنج د یخوا یم

 ...نـ... نه... زنـ-
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 یهنوز فکر م وتابیدانم  یپرت کردم. نم فمیکرد! تلفن را در ک دمیو نا ام دیچیبوق آزاد در گوشم پ یصدا اما
دانم چه  ی! امشب نممیآ یروم و م یراه را تنها م نیا شهیکرد که من بچه ام؟ حاال خوب است که من هم

 !داده یریگ

از من کوتاه  واریرا بر طرف کند د یدلخور یجور کیخواهد  یباشد! م ارایاحتماال بخاطر بحث عصرش با  البته
 !نکرده دایبرادر دلخورش پ دنید یتر برا

 !نمیکائنات دست بر دست هم گره کرده اند که او را بب نم،یرا بب ارایمن هر چقدر هم که بخواهم کم  حال

 یصندل یبعد، از رو قایانداختم. حدود ده دق ابانیبه آخر خ یام را خاراندم و نگاه یشانیانگشت اشاره پ با
 یبعدش از پشت سرم صدا هینگاه کردم و چند ثان ابانیدوباره به آخر خ زانیآو یبلند شدم و با لب و لوچه 

 !بدهد شیابه صد یو حال به هم زن زیکه در تالش بود تن ه دم،یشن یمردانه ا

 ها؟ یقالت گذاشته انقدر پکر یکوچولو، ک-

رنگ با  یصورت شرتیت کیکه  یو به پشت سرم نگاه کردم. پسرک الغر اندام و قدبلند دمیکش ینیترس ه با
نگاهم  شخندیبود و با ن ستادهیبود، مقابلم ا دهیپوش یدیبرتن و شلوار سپ اهرنگیدرهمو برهم س یته هانوش

 ...کرد یم

 جوجو؟ یدیباز تر شد و با همان لحن گفت: ترس ششیترسم ن دنید با

و  دمیجوانک را شن یتک خنده  یرا چرخاندم... صدا میکردم و رو یظیگرد شد اما بعد، اخم غل میچشم ها اول
 ...درهم رفت میاخم ها

 :خودم فکر کردم با

 ".کنه یدم گورشو گم م یمحلش نم"

 .حرف ها بود نیپسر، سمج تر از ا اما

 .به فکرتما شتریب یلیکاشتت، خ نجایکه ا ینگا کن منو... مطمئن باش من از اون هیحاال -

 .گفت یا دهیآمد و اَه کش میکیبه نزد و چند قدم دورتر شدم... پسر دنیکش یکالفه ا ترگل

 .نجاسیهم نم،یتو ماش نیبش ای... بابا بیکن یاَه!.... چقد ناز م-

خودش را زده بود به  ایکرد؟  یمن را حس نم یمحل یو ب یلیم یشده بودم. چرا انقدر نفهم بود؟ ب کالفه
 !هم معلوم نبود کجا مانده ارای نیچپ؟ ا یعل یکوچه 

 !نگا کن هی... حاال گهید ایکرد: ب زیو زیباز هم کنارم و پسرک

بود! باز هم قدم  تیخشم قابل رؤ شینبود و در صدا یاز آن تن کشدارو حالت تهوع آور خبر گرید حاال
 :دیکه پسر داد کش دمیکش یکوتاه غیشد. ج دهیبرداشتم و دورتر شدم که ناگهان دستم محکم کش

 .با زور رام کرد دیامثال تو رو با ه؟یخبر یکشم فکر کرد یساعته دارم نازتو م هیانتر...  یگمشو دختره -
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 :زدم غیکه ج دیدستم را محکم کش و

 ...یولم کن عوض-

جوجه ها  نی. من هم توان مقابله نداشتم... المصب عدیکش یو مرا دنبال خود م دیکش یدستم را م پسرک
 !گاو را داشت کیانگار زور  یبود ول

 ییها نیکرد... مانده بودم چرا ماش یآنها را خفه م ادشیگفتم اما پسر با فر یو ناسزا م دمیکش یم غیج تنها
مرده بود  یشهر جوانمرد نیدارد تا به دادم برسد؟ انگار در ا یاز آنها نگه نم یکیگذرند، چرا  یکه از کنارم م

ککش هم  یو کس دیکش یدختر، م تیرضا بدونرا به دنبال خودش با زور و  یپسر دختر کیکه انقدر راحت 
 .دیگز ینم

 :داد زدم بلند

 ...کمکـ یکی-

 .دمیاز درد کش یادیکه خوردم در گلو خفه شد و فر یلیبا س میصدا یول

 .هر...ه نیتو ماش ایب نییآدم سرتو بنداز پا نی... عیوحش یدختره -

و تهوع آور  فیکث یآن کلمه  قیزد. واقعا الکه پسر به کار برد، اشک در چشمانم حلقه  یکالم دنیشن از
 بود؟ ستادهیا ابانیبودم؟ مگر چه کرده بودم؟ فقط چون کنار خ

سر دادم. کم کم به  یکردم، ناله ا یمچم حس م یکه رو یو از فشار دیمرا دنبال خود کش یشتریبا زور ب پسر
 ...رود یپسر سمت آن م دمیفهم یو من وقت میشد یم کیرنگ نزد ینقره ا یپژو کی

و مچم را رها کرد و من با  دیکش ی. پسر داد کوتاهدمیپسر کوب یبه پا یمحکم یبه تقال کردم و ضربه  شروع
 .کردم دنیتمام توان شروع به دو

 !کمکم کن ایافتادم! خدا یریگ عجب

 دیچیپ میتا خودم را نجات دهم که... که پا دمیدو یاما تنها م دمیشن یرا م شیها ادیپسر و فر دنیدو یصدا
 .افتادم نیزم یحس کردم و محکم رو میعذاب آورد در قوزک پا یو درد

شد و  دهیکش میو حنجره ام بلند شد... تا خواستم بلند شوم بازو میتمام استخوان ها غیج یکه صدا یطور
 :دمیپسر را شن یصدا

 .یوحش رمیگ یحالتو مها؟  ؟یهست یک یآشغال! فکر کرد یدختره -

 :ارای ادیفر یو بعد صدا دمیرا شن ینیماش دیترمز شد یخواست مرا بلند کند که ناگهان احساس کردم صدا و

 ؟یکن یم یدار ی... چه غلطکهیمرت یهو-

 ...خورم و آخم بلند شد نیزم یبا ترس مرا رها کرد که دوباره محکم و با صورت رو د،یرا د ارایکه  پسر
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شد و گازش را گرفت و فرار  نشیفرز تر بود. سوار ماش یلی... اما پسر خدیمرا رها کرد و پشت پسرک دو ارای
 .کرد

 .ترگل ترگل زنان خودش را به من رساند و دستم را گرفت و کمکم کرد بلند شوم ارای

 مُرکا... حالت خوبه؟-

 ...کردم رید یلی... خدیو گفت: ببخشمرا به خود چسباند  ارایشدت گرفت و سر تکان دادم.  میها اشک

 !نشده بود رید یکرده بود ول رید

 ؟یدرد دار-

 :گفتم یدردآلود یگرفت... با صدا یکرد و توان راه رفتن را از من م یوحشتناک درد م میپا قوزک

 ...تونم راه برم یکنه نم یدرد م یلیپام... خ ارای-

 ...مارستانیب میخورده باشه؟ بر چیگفت: نکنه پ یبا نگران ارای. دمییهم سا یدرد دندان رو از

نشستم،  نیدر ماش یشدم و تازه وقت نیسوار ماش اراینگفتم. با کمک  یزیبود و من هم چ یدستور لحنش
 !کردم یاز درد ناله م یزیر یکه داشتم مانع شد و با صدا یآمد خجالت بکشم اما درد ادمی

را باال آوردم و به  سرم یخودم حس کردم. به آرام ینگاهش را به رو ینیشد و سنگ نیهم سوار ماش ارای
و به راه  دیکش یقیکرد. ترگل عم یداد و تک سرفه انگاهش را به روبرو سوق عیصورتش نگاه کردم که سر

 :دیبعد پرس یافتاد. کم

 مُرکا؟ یخوب-

 .جواب دادم: اوهوم یفیضع یصدا با

 .دیکش یاند و آهفرمان را چرخ ارای

 .میبود مارستانیبعد در ب یکم

 .دستم زد یکوچک رو یدگیخراش یرو یزد و چسب زخم میبه رو یلبخند پرستار

 .تموم شد شونیکار ا-

. نگاهش را در صورتم دیخود کش یو نگاه مرا به سو ستادیسرم ا یکرد و بعد به سمتم آمد. باال یتشکر ارای
 .کرد یفیگرداند و اخم ظر

 ؟یخوب-

 .کردم لبخند بزنم یسع

 ...آره خوبم-
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 ... باشه؟یحسابدار رمیمنم م یو گفت: پس تا آماده ش دیکش یقیعم ترگل

 .خوب یلیخ-

را انجام داده بود. با کمکش بعد از  صمیترخ یبعد برگشت و کارها یرفت. کم رونیتکان داد و ب میبرا یسر
سکته را زده!  یاز نگران وتابی. مطمئن بودم تا االن میشدم و به خانه برگشت نیسوار ماش مارستانیخروج از ب

 :گفتم ارایآرام به 

 وتاب؟یبه  دیزنگ زد-

 ارایبهمراه  میدیرس ینگفتم. وقت یزیبه مقصد چ دنینگفت. سکوت کردم و تا رس یزیاخم سر تکان داد و چ با
 ...دور کمرم حلقه شده بود ارایاو انداخته بودم و دست  یشانه ا یشدم. دستم را رو ادهیپ نیاز ماش

 ...خواست از جا کنده شود یسر داده بود و انگار م یناسازگار یمعذب شده بودم... قلبم بنا ،یکینزد نیا از

 یدلم را! کاش م ن،یداد و همچن یام را قلقلک م ینیب ارای میعطر خنک و مال یدر آغوش او بودم و بو بایتقر
 .آمد یکار از من بر نم نیکه از من دور شود. اما ا میبزننم و بگو ادیفر اراینستم بر سر توا

 ...یگرید طیو نه شرا طیشرا نیدر ا نه

 یاش ته دلم را م ینیریرفتم که آخرش هم ش یفرو م ینیریخلع سالح بودم و انگار که در مسلخ ش ارای کنار
 .وجود او را مزه مزه کنم ینیریخواستم ش یبازهم... بازهم م یزد ول

 .گوشش را نوازش داد ارا،ی یخسته  یگرم و کم یو صدا دیکش یآه

 ...مُرکا-

 :چرخاندم و گفتم ارایاز زبانم گرفتم! سرم را سمت  یزیگاز ر یتا نک زبانم آمد ول "جانم"

 ...بله-

 ...درخشان در صورت او دیدر هم قفل شد و من غرق دو خورش نگاهمان

 ...شهینگران م ینگو... الک وتابیبه  یزیاز اتفاقات چ شهیگفت: اگر م یالیخ یتوجه و با ب یاما ب ارای

 بگم؟ یرا تر کرده و گفتم: پس چ میها لب

 ...بهش زویهمه چ گمی... خودم میچیو گفت: ه دیکش یکوتاه اراترگلی

 .خوب یلیمثبت تکان دادم و گفتم: خ یدهانم را قورت دادم و سرم را به نشانه  آب

 .وفتیپس راه ب-

گونه اش زد و  یرو یوضعمان... چنگ دنیخودش را به ما رساند و با د یبا جهش وتابی م،یخانه که شد داخل
 شده؟ یخاک به سرم... چ یگفت: وا یمانند غیج یبا صدا
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و گفت: تصادف  دیلبش را گز ید... گوشه چشمانش را باز و بسته کر  کبارینگاه کررم که  ارایبه  یچشم ریز
 .میکرد

 یباز عیبه من فهماند که ضا ،یبا درشت کردن چشمانش و چشم غره ا ارایو  دیبا بهت سمتش چرخ نگاهم
 !اورمیدر ن

 !ن؟یتصادف کرد ؟یگفت یچ-

 نیآخر تصادف؟ دروغ از ا ارا؟ی یدرآورد تیرا از کجا نی. انمیبنش شیبه سمت مبل برد و کمکم کرد تا رو مرا
 شاخ دار تر نبود؟

 .نشد مونیآره... طور-

 .به سمتمان آمد وتابی

 یپسر... چه جور تصادف یگوشاش درازه خودت یکن یکه فکر م ینشده... بعدشم اون تونیطور نمیب یآره م-
 بوده که صورت کبود کنه و قوزک پا در بره؟

 یگفت: اَه چه م یحوصلگ یبکوبم! گند زده بود! با ب ارای یشانیخواست با کف دست محکم در پ یم دلم
 ...گهیدونم؟ شد د

 ده؟ید بیبا شک گفت: بعدشم، چطوره که فقط مُرکا آس وتابی

 !کف بزنم! واقعا گند زده بود ارای یخواست برا یدلم م حاال

 !دهیمن انداخت و مطمئن بودم که رنگم پر ینگاهش را رو وتابی

 شده؟ تو بگو؟ یمُرکا چ-

کرد...  یبدتر حالم را آشوب م کشان،یریت کیریت یکردم و صدا یرا دانه دانه خم م میاسترس، انگشت ها از
 :فرستادم و با تته پته گفتم رونیترگل لرزانم را ب

 .گهید میخـ... خب... تـ... تصادف کرد-

 !. من هم گند زدمدیابرو درهم کش وتابی

 .یگیآره... تو که راست م-

 .کرد ارایرا سمت  شیرو

 نه؟ ای یگیم-

 ...دمویرس رید کمینشدش... من  یچیو جواب داد: ه دییهم سا یدندان رو ارای

 .درشت شدند وتابی یها چشم

 ؟یچ ویدیرس رید-
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 یآرام یانداخت و با صدا رینگاهش را به ز ارایدانم.  یرا نم ارایقلب من که از جا کنده شد،  وتابی یچهره  از
 :جواب داد

 .مزاحمش شده بود یکی-

را گرفتم و  راهنشیپ یبرداشت که من گوشه  ارایبه سمت  یقدم وتابیشکل گرفت.  انمانیم یسرد سکوت
 :التماس گونه گفتم یبا لحن

 ...نداره... مقصر یریتقص ارای... وتابی-

 !رونیکالم گفت: ب کی یبه در خروجتوجه به من انگشت اشاره اش را باال آورد و با اشاره  یب وتابی

 ه؟ی... مـ... منظورت چوتابیدوخته شد. زمزمه کردم:  وتابیبا بهت به  ارایمن و  نگاه

 .رونیتکرار کرد: ب ارایدر چشمان  رهینگاهم نکرد و خ وتابی اما

 .خوام یبه من نگاه کرد و لب زد: معذرت م یرچشمیانداخت و ز نیی. سرش را پادیکش یقیترگل عم ارای

را  ارایکار را کرده بود که  نیباشد و در واقع بهتر یدادم عصبان یحق م وتابیگذشت. به  وتابیآرام از کنار  و
را بروز دهد و رابطه اش با  تشیگونه نخواسته بود تا عصبان نیا وتابی ،یکرده بود. از طرف رونیاز خانه ب

 .ودبرادرش شکراب ش

کرده  میساعت غر زدن باالخره رها کیبعد از  وتابیبعد آرام از جا بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم...  یکم
 .خواست یخسته بودم و دلم خواب م یلیبود... خ

 .شده بودند فیو کث یرا عوض کردم. همه خاک میو لنگان لنگان به اتاقم رفتم. لباس ها یسخت به

هم  نیهم یتوانستم. برا ینم ،یو خستگ میوضع پا نیگرفتم اما با ا یم یدوش کیرفتم  یخواست م یم دلم
 ...به خواب رفتم دهینکش یا هیو ثان دمیتختم دراز کش یرو

کردم خودم را نجات دهم  یم یافتاده ام که دورتادورم را فرا گرفته... هر چه سع یآتش انیم دمید یرا م خودم
بود.  چیشد ه یم بمیکه نص یزیبزنم و کمک بخواهم اما تنها چ ادیکردم تا فر یتوانستم. دهانم را باز م ینم

 .دیرس یبود که به گوشم م زیسوختن همه چ یآمد. تنها صدا ینم رونیب میاز گلو ییصدا

شد  یرقصان آتش در چشمانم منعکس م یکردم. شعله ها یام حس م یشانیپ یدرشت عرق را رو یها دانه
 .نداشتم ییاما جا زمیتا از آن مهلکه بگر دمیچرخ یهدف دور خودم م یو ب

 ...دمیشن ییصدا

 ...مُرکا-

 وتابیبزنم و از او کمک بخواهم.  ادیکردم فر یسع وتابی دنیو به پشت سرم نگاه کردم. با د دمیبهت چرخ با
 ...کرد یفقط به من زل زده بود و همانند گناهکارها به من نگاه م یکرد ول یانگار ترسم را حس م

 .دمیرا شن یگرید یصدا
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 ...مُرکا-

 .و پشت سرم را نگاه کردم دمیچرخ

بزنم اما  غیبود. خواستم ج وتابیام بود... نگاه او هم همانند  رهیرنگش خ یآب یبود. با چشم ها ترگل
 .دمیرا شن یگریشخص د ینتوانستم. صدا

 .مُرکا-

انگار  ارای دنیو با د دمیشد؟ چرخ یقدم نم شینجاتم پ یبرا چکسیآن از اسمم متنفر شدم... چرا ه کی
آتش به  یشعله ها دم،یکه رس شیجان گرفتند و ناخودآگاه با سرعت به سمتش رفتم... درست روبرو میپاها

آتش  یتا نسوزم... شعله ها فتمجان گرفتند و بلند تر و شعله ور تر شدند... دستم را مقابل صورتم گر  کبارهی
... داخل آتش ستادهیمقابلم ا ارایکه حاال  دمیصورتم براشتم و با تعجب د ی.. دستم را از روآرام گرفتند.

 ...سوزان... نگاهش پر از درد و غم بود

 .لب زمزمه کرد: نجاتم بده مُرکا ریز

 و ترگل ترگل زنان نگاهم را دور تا دور دمیجمله در ذهنم پژواک شد... آن قدر که با شدت از خواب پر نیا
 .اتاق چرخاندم

 ...سوزان و رقصانش نبود یاز آتش و شعله ها یخبر

 .و ترگل هم نبودند وتابیو  ارای

 !بود. در واقع کابوس بود یتخت پرت کردم... خواب بد یو خودم را رو دمیکش یقیعم ترگل

 یکردم... و نگاه ها یسوزان شعله ها را در خواب هنوز حس م ی... انگار داغدیلرز یهم تنم م شیادآوری از
 ...آخرش یو جمله  ارای ی دهی... و نگاه غم دوتابیگناهکار ترگل و 

 "نجاتم بده مُرکا"

 .نداشتم یخواب، حس خوب نیوجه نسبت به ا چیقورت دادم... به ه یدهانم را به سخت آب

*** 

 "فصل سوم"

مشترک مورد نظر در " ،یا شهیکل یجمله گرفت،  یتماس م اریمه یکه هرچه با گوش وتابیبه  یحوصلگ یب با
 ول کن مگه بچه اس؟ وتابیکردم. کالفه گفتم:  یشد، نگاه م ی، روبرو م"باشد یدسترس نم

. ستیجارو بلد ن چیه ومدهین رانیمُرکا... االن دوازده ساله ا یچ یعنیبه من رفت و گفت:  یغره ا چشم
 باشه؟ ومدهیسرش ن یی. بالومدیکه خونه ن شبمی. ددهیجوابم که نم

 .نگفتم یزیرا در حدقه چرخاندم و چ چشمانم

 .بذار زنگ بزنم گهیبار د هی-
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بعد  یزنگ زدن شد و به طرف در رفت. کم الیخ یب وتابی م،یدیزنگ خانه را که شن یاما صدا دمیکش یآه
 .اومد ارایبلند گفت: 

 .رو گازه. برو استقبالش ریرم آشپزخونه شبه طرف آشپزخانه رفت و در همان حال گفت: مُرکا من ب بعد

 یقدم ها ریو منتظر، مس دمیدر برسد، من رس یجلو ارایجا بلند شدم و به طرف در رفتم. زود تر از آنکه  از
کرد و قدم  یظیداده بودم، اخم غل هیمن که به در خانه تک دنیسرش را باال آورد و با د ارایکردم.  یرا ط ارای

 :و من تند گفتم دیدر رس یکرد؟ جلو یم نگاهمقدر خصمانه  نیرا تند کرد. از اخمش جا خوردم... چرا ا شیها

 .سالم-

که  وتاب،ی دنیگذشت و با د کیبار یجوابم را داد و داخل شد. با تعجب نگاهش کردم که از راهرو یلب ریز
 .یسالم آبجفرستاد و گفت:  رونیرا در آغوش داشت، ترگلش را آسوده ب نایمل

 .ارای یرا در آغوشش جا به جا کرد و گفت: سالم خوش اومد نایزد و مل یبرادرش، لبخند دنیبا د وتابی

 ؟ی... خوبیگفت: مرس یبه آرام ارای

 .مثبت تکان داد و صورتش درهم شد یبه نشانه  یسر وتابی

 .خوبم-

 ؟یندار یکرد و ادامه داد: تو خبر یمکث

 :رنگ نشست و گفت ییطال یمبل سه نفره  یرفت و رو شیهم فشرد و چند قدم پ یچشم رو ارای

 ار؟یاز مه-

اش بودم! اما با  یآن نگاه خصمانه و اخم و سرد ریسر تکان داد و من مثل جوجه پشت سرش درگ وتابی
 ...زد رونیچشمانم از حدقه ب ارایجواب 

 .... چاقو خوردهمارستانهیب-

را  وتابیمن نشست. از من چشم گرفت و  یرو یظیدوباره با اخم غل ارایو نگاه  دمیکش نیبلند ه یصدا با
 .نشده شیمخاطب قرار داد: نگران نباش... طور

به  ده،یپر ییبهت او کم از من نداشت... او هم با بهت و رنگ و رو یکردم... وضع درجه  وتابیرا سمت  میرو
 .کرد ینگاه م ارای

. گفت نگم بهتون دمشید روزیشده. االن حالش خوبه. د یزخم یریدرگ هیو گفت: تو  دیکش یقیترگل عم ارای
 .دیتا نگران نش

 یدارد زهرش را م امدهین اریفکر کردم مه نیو به ا دمیکش یدور نماند و باز هم اخم؟ آه ارایاز چشم  پوزخندم
 !دهد یخودش را نشان م یواقع یو رو زدیر

 !آدم سر کند و حاال هم چاقو خورده نیروز نتوانسته ع کی
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 مارستان؟یخاک به سرم... کدوم ب یگذاشت و گفت: وا نیزم یرا رو نایخم شد و مل وتابی

 میبر دیدرشت شده گفت: با یخودش را به من رساند و با چشم ها وتابیرا زمزمه کرد و  مارستانینام ب ارای
 .مشینیبب

 .دارم ینگه م نارویمونم مل یمن م ام؟یدم و گفتم: من چرا بدرشت شده نگاهش کر  یهم با چشم ها من

داشته باشه با تو راحت تره تا من. برو  یکار هیمُرکا؟ داداشته ها! اگه  یگ یم یگفت: چ تیبا عصبان وتابی
 .نباشه میحاضر شو... حرف اضاف

 !ذارمیلگنم م رشیز ره،یهم در م یزدم و طعنه زدم: نه که جونمون برا یشخندین

 دینگاه کرد و گفت: با ارایبه من رفت و بدون جواب دادن حرف گستاخانه ام، با اخم به  یچشم غره ا وتابی
 .یگفت یم روزیهمون د

 .طور خواستش نیا اریابرو باال انداخت و گفت: مه ارای

 ؟یانجام بد دیاون گفت با یدرهم رفت و گفت: هرچ شتریب وتابی یها اخم

 .مارستانیشه بردش ب ینم ال،یناز شهیپ مشیتنش کن، ببر یزیچ هیرو ببر  نایمل ایمن نگاه کرد و گفت: ب به

... دمیبود، به آغوش کش طنتیرا که در حال ش نایگفتم و مل یا"باشه"و به زور!  یو به ناچار یکج خلق با
 !کرد یزد و کنار گوشم بلبل زبان ینق نایمل

 ...نکن غیج غیحوصله ندارما! ج یحالت به او نگاه کردم و گفتم: مِل یب یچهره ا با

 .... باهات قهلمیبت یلیو گفت: خ دیرا در هم کش شیبغ کرد و اخم ها نایمل

اخم  نیا لیبه من اخم کرده بود انداختم. دل رهیکه بازهم خ ارایبه  ی. نگاه کوتاهدمیو چرخ دمیکش یهوف
را در آغوشم جابه جا کردم و به  نای! آب دهانم را قورت دادم و ملدمیفهم یدانستم و نم یچه بود، نم شیها

 .رفتم نایسمت اتاق مل

*** 

 ادیکه به احتمال ز یداد و چند کلمه ا الیرا به آغوش زن عمو ناز نایمل وتابیکه  دمید یم نیداخل ماش از
نگاه کردم که هنوز  ارایبه  یچشم ریآمد. ز نیطرف ماش تعارف تکه پاره کردن و تشکر بود به او گفت و بعد به

 !انداخت یخصمانه م یجلو به من نگاه ها نهیاز داخل آ یدر هم بود و گهگاه شیهم اخم ها

 ...ارایزدم و گفتم:  ایرا تحمل کنم، دل به در شیتوانستم اخم ها ینم گرید

 د و گفت: بله؟نگاهم کر  نهییزدم، از داخل آ شیجا خور که من صدا انگار

 شده؟ یزیرا تر کردم و گفتم: چ لبم

 ...کالم گفت: نه کی
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 .ارای وفتینشست و گفت: راه ب وتابیباز شد و  نیدر ماش و

 یاز او دور م دیکرد. من هر چقدر هم با یناراحتم م ارای یکارها نیکردم. ا یم یحرص در طول راه خودخور با
خواست الاقل همان گونه که قبال بود هنوز هم همان  یاش را نداشتم! دلم م یتحمل سرد ییشدم، اما توانا

 .باشد

 مارستانیبرد، به طرف ساختمان ب نگیرا در پارک نیماش ارایکه  نیو بعد از ا میدیرس مارستانیبعد به ب یکم
چاره  یب یدر فکر بود و انگار کم قاینظر گرفتم. عم ریرا ز ارایو من  می. داخل آسانسور رفتمیو وارد شد میرفت

 .میرفت اریو به طرف اتاق مه میبود! از آسانسور خارج شد

چند سال  اریمن و مه یخواهر و برادر یکردم. پرونده  یاظهار تاسف نم شیحاال که چاقو خورده بود برا یحت
 .بسته شده بود شیپ

 دنیکه با د دیبگو یزیخواست چ یو انگار م دیبه سمتمان چرخ اریو سر مه میبه در زد و وارد شد یتقه ا ارای
 .دهانش را بست و چشم درشت کرد ارا،یو من پشت سر  وتابی

 :گفت ارای. ستادمیسر و صدا ا یرفتم و ب یبه طرف گوشه ا یحرف و توجه چیه یکردم و ب اخم

 ؟یسالم خوب-

 :بالش گذاشت و گفت یسرش را رو اریمه

 .بهترمسالم... آره -

 .اوردمیخودم ن یبه من رفت که به رو یچشم غره ا اریبه مه دنیجلو رفت و قبل از رس یبا نگران وتابی

 افتاده؟ یجان چه اتفاق اریو گفت: مه دیاو رس مقابل

 .بود ی. سطحستین یخاص زیشدم بهم چاقو زدن. چ ریبا چند نفر درگ یچیگفت: ه اریمه

 .رد و بدل کرد. اخم کردم ارایبا  ینگاه معنا دار و

 .بود بیعج یکم رفتارشان

 .کرد ریکه بهش حمله کرده بودن تا پوالشو بزننو دستگ یاون اراذل سیساده بودش، پل یریدرگ هیگفت:  ارای

 .یکن تیاز دستشون شکا دیبا اریمه ارا؟ی نویا یبگ دیگفت: االن با وتابی

 ؟یگفت: از دست ک یجیبا گ اریمه

 .گفت: همونا که حمله کردن بهت عیسر ارای

عملشان  یکند تا به سزا یم تیداد که حتما از دست آن اراذل شکا نانیاطم وتابیگفت و به  "یآهان" اریمه
 !برسند
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را  اریمه شیداشت با حرف ها ارایبود و انگار  ضیضد و نق اریمه یو رفتارها ارای یچند به نظر من حرف ها هر
 یکارها ارایتا  میو منتظر شد میآمد نییپا وتابیکه وقت مالقات تمام شد من و  نیاز ا کرد. بعد یم ییراهنما

 .تا ما را به خانه ببرد دیایرا انجام دهد و ب رشیپذ

 .میبر دیوفتیآمد و گفت: راه ب ارایگذشت و  قهیدق چند

خوام  یدوستم؟ م شیمنو ببره پ یبگ ارایبه  شهیگفتم: م وتابیآرام به  مارستان،یخارج شدن از ب یط در
 .رمیامروزو که کالس نرفتم ازش بگ یطرحا

 کدوم دوستت؟-

 .بهسا-

 ؟یگی. چرا به من مگهینگاهم کرد و گفت: وا خوب خودت بگو د وتابی

 .ترسم یکنه بهم. م یدونم چشه از اون موقع همش اخم م یگفتم: نم یناراحت با

 .وا مُرکا! بچم کجا اخم کرد بهت-

 شده؟ ی: چدیسمتمان جلب شد و پرس ارایتوجه  وتاب،یبلند  یصدا از

از  یکی یدر خونه  شیخواستش بهت بگم ببر ی... مُرکا مستین یزیگفت: چ وتابیمعذب شدم و  یکم
 ...دوستاش

جا خوش کرده بود و نگاهش از  شیدو ابرو انیو در سکوت نگاهم کرد. هنوز آن خط م دیکش یقیترگل عم ارای
 :و به راهش ادامه داد و آرام گفت دیبعد چرخ یشده بود. کم رهیت یزاریب

 .برمش یم-

و سرش را به چپ و راست تکان داد و قدم  دیلرز یلحظه ا یشانه به من نگاه کرد... نگاهش برا یاز رو و
 :گفت شد،یکه دور م یرا تند کرد و در حال شیها

 .ارمیدر ب نگیاز پارک نویماش رمیمن م-

انداخت و  یبه من نگاه وتابیشدم. دور که شد،  شیقدم ها ی رهیسرعت داد و من خ شیبه قدم ها و
 چشه؟ یدون یبدخلقه... تو نم کمی! انگار ایگ ی: راست مدیپرس

 :گفتم یجیگ با

 چشه؟ یچ-

 .درمونده شده یلیکنم خ ی... اصال... حس مهیجور هیحالش  دمیفهم شبمید ارا،ی-

 ینم یرا حس کرده بودم. ول ارای یشکسته... من هم درماندگ یزیچ ارایبودم که انگار در نگاه  دهیهم فهم من
 !شده شیطور کیدانستم  یخوشحال باشد... م دیگونه شده... او که با نیدانستم چرا ا
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 .جان وتابیو جواب دادم: من از کجا بدونم  دمیکش یآه

*** 

و با تن  یشدم و به آرام نیسوار ماش م،یرا رساند وتابیو  میو برداشتعم یرا از خانه  نایکه مل نیاز ا بعد
 .میگفتم: بر نییپا ییصدا

گفتم. از قبل هم زنگ زده بودم و با  یآدرس را به او م اطیو راه افتاد و من هم با احت دیکش یقیترگل عم ارای
 .رمیبهسا هماهنگ کرده بودم که قرار است بروم و طرح ها را از او بگ

 .دمیبه خودم جرئت دادم و سوالم را دوباره پرس یحاکم بود که من کم انمانیراه فقط سکوت م ی مهین تا

 .ارای-

 بپرسم؟ یزیچ هیدوباره  شهی: مدمیآب دهانم را قورت داد و پرس دم،یرا که شن ارایگفتن  "هوم" یصدا

 .ما... بپرسنگاهش را از جاده گرفت و کوتاه به من نگاه کرد و گفت: حت ارای

 .یبش یعصبان دیآخه شا-

 .گفت: بپرس مُرکا جان یو با کالفگ دیکش یپوف

 "جان" نیگذاشت... ا "جان"چگونه پشت بند نام من،  دیوجه نفهم چیبه ه ارایشدم. مطمئنم خود  مات
 ...بود نه عالقه یحوصلگ یگفتن از سر ب

. دیقلبم را هم نشن یکه صدا دیانداخت. نفهم یگفتن، قلبم را به چه ارتعاش "جان" نیندانست هم با هم و
لرزان تر  یفرستادم و با صدا رونیام گذاشتم. ترگل لرزانم را ب نهیس یدستم را نامحسوس باال آوردم و رو

 ... شده؟ یزی. چهیجور هیتا حاال حالتون  روزی: از ددمیپرس

به شدت درهم شده بود و لب  شیرم را باال آوردم و به او نگاه کردم. اخم هاس دم،یاز او نشن ییصدا یوقت
 :فشرد. به زور گفت یهم م یرا محکم رو شیها

 .نه-

چرخاندم و چهره  ارایرخ  مینپرسم! سرم را به طرف ن یزیبهتر است دهانم را ببندم و چ دمیجواب، فهم نیا با
 .مردانه اش را از نظر گذراندم ی

 !لرزاند یکه فقط مرتب شده بود هم دلم را م ییو ابرو ها یو عقاب زیت ینیبا آن ب رخش مین

لحظه حرصم گرفت.  کیانداخته بود.  هیپلکش سا ریبلندش ز یاش را به جلو دوخته و مژه ها یدیخورش نگاه
 ؟بود یبلند نیبه ا شیمژه ها یکدام مرد

 شیاش بود شدم. موها قهیشق یکه رو یبیعج یگذراندم، متوجه قرمز یرخش را از نظر م میطور که ن همان
 .آن زخم را پوشانده بود یادیبود و تا حد ز ختهیآن قسمت ر یگردنش را پوشانده بود، رو یکه تا رو

 .شدم یکردم، متوجه نم یدقت او را وجب نم نیدر کنارش نشسته بودم و با ا یکینزد نیبه ا اگر
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 .اش را عقب زدم قهیشق یرو ختهیر یباال بردم و موها دستم را اریاخت یب

 .باعث شد دستم را به سرعت عقب بکشم ارای یو مواخده کننده  نیخشمگ یصدا

 !مُرکا-

 :که انگار تازه بود، با بهت گفتم یزخم یخون خشک شده رو دنید با

 چه وضعشه؟ نیا ارای-

 :و گفت ختیآن زخم ر یرا دوباره رو شیباال آورد و موها عیرا سر دستش

 .ستین یزیچ-

 :گفتم یاریبس ینگران با

 ؟یدعوا کرد ارایکنه.  ی. عفونت مینکرد زشمیتم یحت ست؟ین یزیچ یچ یعنی-

 :جمله اللم کرد کیسر برگرداند و با  یظیاخم غل با

 !نداره یبه تو ربط-

اش که حاال با  قهیشق یرو یهر از گاه یو در خودم جمع شدم اما نگاهم با نگران دمیبغض عقب کش با
 ...دیچرخ یپوشانده شده بود م شیموها

 یداروخانه پارک کرد و بدون گفتن حرف کیبعد کنار  ینه، چون که کم ایکه ناراحتم کرده  دیفهم ارایدانم  ینم
 .خارج شد نیاز ماش دیکش یکه آه م یدر حال

بدست داشت  سهیک کیکه  یبعد در حال قهیانه شد و چند دقرا به قامت بلندش دوختم که وارد داروخ نگاهم
 .آمد و سوار شد نیبه طرف ماش

 .من گذاشت و بدون نگاه کردن به من به راه افتاد یپا یرا رو سهیک

 کیکننده و  یضد عفون عیبانداژ، چسب زخم و ما دنیرا باز کردم. با د سهیدهانم را قورت دادم و در ک آب
 .لبم نشست یرو یمحو بسته پنبه، لبخند

 :گفت یآرام و بم یو با صدا دیکش یقیپارک کرد و ترگل عم ابانیکنار خ ارای

 .کنم وقت کنم یزخممو ببند برام تا آخر شب کار دارم فکر نم شهیاگر م-

 :و گفتم دیدرخش میها چشم

 .حتما-

. دستم را ختمیپنبه ر یکننده رو یاز محلول ضد عفون یبچرخم. کم ارایرا باز کردم تا راحت به طرف  کمربندم
 .را عقب زد و اخم کرد شیکه جلو بردم، خودش دست به کار شد و موها
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 :آن که بفهمم گفتم یزخمش صورتم جمع شد و ب دنید با

 زدتت؟ یجور نیا یخبر یکدوم از خدا ب-

 :ر خورده باشد گفتب رتشیجوابم را نداد و بعد انگار که به غ یلحظه ا یبرا ارای

 ...زد، عوضش چهارتا خورد دونهیاگه -

 ؟یگفتم: پس دعوا کرد رتیح با

 .و جوابم را نداد دیرا در هم کش شیاخم ها ارای

 یشد و آخ م یصورتم جمع م ارای یآخ نگفت اما من جا ارایکردن زخم کردم.  زیو شروع به تم دمیکش یآه
 !گفتم

 زیزخمش چسباندم. حاال که زخم تم یخشک شده را که پاک کردم، چسب زخم را باز کردم و رو یها خون
 ارایزده چهاربرابرش را  یکیگفت که طرف اگر  یراست م ارایانگار  د،یرس یوحشتناک به نظر نم ادیشده بود ز

 !کرده یتالف

 !یوا یه مرا از جا پراند گفت: اک یبلند یبا صدا ارایاز حدمان شدم و  شیب یکیلحظه متوجه نزد همان

که از بهت،  ییو با چشم ها دمیاز جا پر ارای یصدا دنیرفتم، با شن یکه تازه داشتم در بهر عشقوالنه م من
 :و و گفتم دمیگشاد شده بودند عقب کش

 شد؟ یچ-

 :بود زمزمه کرد رهیکه به روبرو خ یدر حال ارای

 !سهیپل-

 :و با ترس گفتم دیاز رخم پر رنگ

 .رنمونینکنه بگ ؟یچ ی! براس؟ی!!! پل؟؟؟یچ-

به پشت سر نگاه کردم. حق با  نهییرا داخل فرستادم و از آ میناخودآگاه دستم به سمت شالم رفت و موها و
 ...بود ارای

کار  ین چلرزان گفتم: اال ییآمد. آب دهانم را قورت دادم و با صدا یداشت به طرفمان م سیبا لباس پل یمرد
 م؟یکن

 .کرد خونسرد باشد یترگلش را فوت کرد و انگار سع ارای

 .... آرامش خودتو حفظ کن... بسپر به مننیبب-

 :مثبت تکان دادم و گفتم یرا به نشانه  سرم

 .خوب یلیخ-
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ا از کرد اما به سرعت آن ر  یتعلل بش،یدر ج یزیشلوارش فرو برد و با لمس چ بیدر ج یدستش را به سخت و
 ارایخوردم که  یا کهی ارا،یانگشتان  انیآشنا م اریبس یآن حلقه  دنیدرآورد و به سمتم گرفت. با د بشیج

 ...... بنداز دستت. زود باشرشیگفت: بگ

 .دیگرفتم و درست همان لحظه افسر به ما رس ارایحلقه را از دست  یفکر چیه یخودم آمدم و ب به

حلقه را  عیسر د،یکش نییرا پا شهیش ارایشالم پنهان کردم و تا  ریمشتم گرفتم و دستم را ز انیرا م حلقه
 ...کرد یداخل انگشت دست چپم کردم... افسر خم شد و به داخل نگه کرد و اخم

 :من انداخت و محترمانه گفت یجوابش را داد و نگاهش را رو یخشک و جد اریگفت که افسر بس یسالم ارای

 ...خانمسالم -

 :استرس جواب دادم با

 .ریسالم روزتون بخ-

 .متشکرم-

 :دیپرس ارایاز  و

 با شما دارن؟ یخانوم چه نسبت-

 .جواب داد: نامزدم هستن یبا خونسرد ارای

 یحرف هارا نم نیکه ا چارهیبه کار برده بود، اما... اما دل من ب مانییرها یجمله را فقط برا نیا ارایکه  نیا با
 ...و دوباره به تاپ تاپ افتاد دیفهم

افسر باشد. افسر  دیتا حلقه در معرض د دمینامحسوس، دستم را جلو کش یلیابرو باال انداخت و من خ افسر
 :دیپس یاخم کرد و با لحن خشک ارایبار  نیبه من نگاه کرد که ا گریبار د کیگشت 

 اومده؟ شیپ یمشکل-

 :فتو در همان حال گ دیعقب کش افسر

 .نیلطفا مدارکتونو نشونم بد-

شد و در را بست. از داخل  ادهیپ نیآورد و از ماش رونیمدارک را ب ن،یآرام خم شد و از داشبرد ماش یلیخ ارای
لبخند زد و از او تشکر کرد و چند  ارایگفت که  یزیاشاره کرد و چ نیاز ماش یزیکه افسر به چ دمید یم نهیآ

کار را کردم و  نیبالتبع، من هم هم هفوت کرد ک ینشست و ترگلش را با آسودگ نیبعد داخل ماش قهیدق
 :گفتم

 شد؟ یچ-

 .و اومده خبر بده. گشت نبود دهیلق شده که افسره د نی... پالک ماشیچیه-
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 .بذار داخل داشبرد نارویرا گفت و مدارک را به دستم داد و گفت: ا نیهم

ترگل افتاد که حاال در انگشت من  یحلقه  یرو ارایرا دراز کردم و مدارک را گرفتم... احساس کردم نگاه  دستم
 .نگفت یزیکرد. اما چ یم ییخودنما

 ...ارای-

 .رها کرد نیکف ماش یرا از حلقه گرفت و مدارک را رو نگاهش

 :زدم شیتشر صدا با

 .ارای-

حلقه در دست ترگل  نیخواستم بپرسم چرا ا ی. مدیو به طرف خود کشمچ دستم را گرفت  میایبه خودم ب تا
 !جا خوش کرده بتیو در ج ستین

 نییرا پا نیماش ی شهیکه کرد حرف در دهانم ماند. با خشونت آن را از انگشتم خارج کرد. ش یبا کار اما
 :حرکت داخل جاده پرت کرد که با بهت گفتم کیو حلقه را با  دیکش

 ؟یکار کرد یچ-

 .نداره یبه تو ربط-

 ترگل را در جاده انداخت؟ یحلقه  ارایبه مقصد الل بودم! چرا  دنیمن در بهت تا رس و

 !را رد کرده باشد؟ ارایازدواج  شنهادیترگل پ نکند

 .کردم شهینگفتم و سکوت پ یزیچ

و  میخوش و بش کرد یکم شدم و زنگشان را زدم. بهسا آمد و ادهیپ نیو از ماش میدیبهسا رس یخانه  مقابل
 .و تشکر کردم یطرح از او خداحافظ یبعد از گرفتن برگه ها

نشستم و با  نیرا باز کردم... داخل ماش نیرفتم و آن ها را در دستم جا به جا کردم و در ماش نیطرف ماش به
 .شدش رید کمی دیخجالت گفتم: ببخش

 :گفت ارای

 .نداره یاشکال-

درخواست ازدواج  یچه شده بود؟ چه شده که آن گونه حلقه  یعنیقلبم را به درد آورد...  ش،یصدا یگرفتگ و
 پرت کرد؟ ابانیترگل را آن طور داخل خ

درخواست کردم که به داخل  ارایاز  م،یدیدر خانه که رس ی... جلودمیهم نشن یزینگفتم و چ یزیطول راه چ در
 .امدیاما او ن دیایب

*** 
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دارد... آن روز من طبق معمول  یحالت عاد زیهمه چ د،یرس یمرخص شده بود و بنظر م ستانمار یاز ب اریمه
 .بردم یلذت م ب،یس یدرحال طرح زدن بودم و از نقش زدن شکوفه ها

 ییخودنما بیرنگ س دیسف یآن شکوفه  یکه رو یفیظر یزدم و شاخه  میبه سر قلمو یرا کم یقهوه ا رنگ
 .کرد را رنگ کردم یم

را داخل  میتلفن خانه، باعث شد قلمو یرا عوض کردم که صدا میانداختم و قلمو یخاکستر ی هیسا یکم
 .بلند شوم میآب بگذارم و از جا وانیل

 اریمه یزدم، خارج شدم و تلفن را جواب دادم. صدا یاتاق کارم که فقط زمان طرح و نقش زدن به آن سر م از
 .دیچیدرگوشم پ

 .الو-

 ...تمرا شناخ شیصدا

 ...الو-

 .را از گوشم فاصله بدهم یفوت کرد، گوشم را آزار داد و باعث شد، گوش یدر گوش اریکه مه یترگل یصدا

 .یسالم... خوب شد خودت جواب داد-

 .هم، من اخم کردم نیهم یدوباره پر از تکبر و غرور شده بود که برا شیصدا

خوام تو رو با خودم ببرم.  یاز دوستام دعوتم... م یکی یمُرکا... امشب مهمون نیبا عجله گفت: بب یلیخ اریمه
 .دنبالت امیآماده شو ساعت هشت م

 بله؟؟؟

 .امیبهت گفتم: من نم با

 .یایب یگفت: مجبور یاز هر حس یخال یکرد و او با صدا ریآن ور خط گوشم را درگ یسکوت

 .دیچیبوق آزاد در گوشم پ یصدا م،یبگو یزیخواستم چ تا

به  ی. نگاهدمیکش یقیو به سمت اتاقم رفتم. ترگل عم دمیدستگاهش گذاشتم و چرخ یتعجب تلفن را رو با
 .ساعت انداختم

 ...شش بود ساعت

خواست مرا با  یاش گل کرده و م یدانم چه شده که حس برادر یزدم و به طرف اتاقم رفتم. نم یپوزخند
 ...میاید! آن هم من... حتما هم مببر  ییخودش به جا

تا سر کوچه  ینه. امکان نداشت بخواهم با او حت اریکردم اما مه یهم اعتماد م بهیغر یبه هر کس حت من
 ...بود یتماما رنگ میبروم. وارد اتاقم شدم و به طرف حمام رفتم. دست ها
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 بلند گفتم: بله؟ یبه در حمام خورد و من با صدا یدوش گرفتنم بود که تقه ا یها انهیم

 شه؟ یکارت تموم م یزد و گفت: مُرکا جان... ک یاسترس موج م شیبود که پشت در بود. در صدا وتابی

 شده؟ یکار دارم. چ گهید کمی-

 .زودتر کارتو تموم کن کمی یندار یفقط اگه مشکل یچیه... ه-

ربع بعد از  کیرا شستم و حدود  میچه کارم داشت؟ سر و رو یعنیم. گفتم و او رفت. تعجب کرد یا باشه
تخت نشسته بود از ترس  یکه رو یکس دنیو از حمام خارج شدم و با د دمیرفتم. حوله ام را پوش رونیحمام ب

 .دمیکش یغیج

 ؟یزن یم غیمُرکا چرا ج یو نگاهش را به سمت من چرخاند و گفت: وا دیهم از جا پر وتابی

قلبم  وتابی ی. وایجا باش نیکردم ا یقلبم گذاشتم و گفتم: من تو حال خودم بودم اصال فکر نم یرا رو دستم
 ...اومد تو دهنم

 .لحظه هیجا  نیا ایانگار واقعا استرس داشت. گفت: مُرکا ب وتابیزد و  یتند م قلبم

 .امیخب بذار لباس بپوشم م-

 .ستمینامحرم که ن ایب قهید هیخواد.  ینه نم-

 .زنگ زده بود اریپا و آن پا کرد و گفت: مه نیا یتعجب به طرفش رفتم و کنارش نشستم. کم با

 .رم ینم ییجا اریو گفتم: من با مه دمیکش یرا خواندم. پوف هیته قض تا

 .ادیم ارامی یستیبود. تنها هم ن یمُرکا تروخدا... پاشو برو باهاش. زنگ زده بود عصبان یگفت: وا وتابی

 ...کنم نرم دوما یم یباشه سع اریکه مه ییاوال من جا-

 چرا؟ ارایکردم و ادامه دادم:  یمکث

 ...چه بدونم-

 .پاشو برو وتابیبعد لحنش التماس گونه شد: مُرکا جان  و

چقدر  یدون یم چی. هادیممن چقدر ازش بدم  یدون ی... خودت مایزن یآخه حرفا م وتابی: دمینال یچارگیب با
با  یبد و مزخرف کنار اومدم ول یاون حسا ی. با همه امیکنار ب اریتونم با مه یبخاطرش ضربه خوردم؟ من نم

 ...برادر خودم نه ار،یمه

کنم  یاون. خواهش م شیهم هست برو پ ارایامشب رو تحمل کن.  هینگاهم کرد و گفت: مُرکا  یدلسوز با
 ...نایجان مل

 !گذاشت یرا کنار م نایعادت قسم دادن به جان خودش و مل نیا دیبا وتابیهم فشردم و  یرا رو میها پلک

 براش بپوشم؟ دیبا یچه جور لباس ه؟یا یام گذاشتم و گفتم: چه جور مهمون یشانیپ یرا رو دستم
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 .دیو گونه ام را بوس دیباز شد و مرا محکم در آغوش کش یاش از شاد چهره

 !یدل خودم زیالحق که عز-

 ...از خجالت کردم و گفتم: خب بابا توهم یا خنده

ساده  زیچ هی. به نظرم هیمراسم بزرگ ی. ولهییخوش آمد گو یمهمون هیگفت صرفا  یجا بلند شد و گفت: م از
 .بپوش

 .هم باشه دهیرا تکان دادم و گفتم: آره پوش سرم

 خوبه؟ هیتکان داد و گفت: کت شلوار مشک یسر

باز کرد و  شیخواهم چه بپوشم. فقط سر تکان دادم و او هم کاور کت و شلوار را از رو یکه م مهم نبود میبرا
 .دنبالت ادی. االنا مزمیتخت کنارم گذاشت و گفت: پاشو عز یرو

 .رفت رونیمثبت تکان دادم و او از اتاق ب یرا به نشانه  سرم

رنگ  یشال کرم کی. دمیکردم و لباس ها را پوش شیآرا یکم م،یجا بلند شدم و بعد از خشک کردن موها از
زد و  یلبخند دنمیبا د وتابیرفتم.  رونیاز اتاق ب میو پالتو فیسرم انداختم و بعد از برداشتن ک یهم رو

 !یگفت: چقدر ماه شد

 !یلیدانستم و به تمسخر گفتم: آره خ یاش را م یزدم که فقط خودم معن یپوزخند

 .گهیشبه د هیقدر بدخلق نباش مُرکا ان یگفت: وا وتابی

 !شبه هیباال انداختم و گفتم: آره  ابرو

 !شب بود و بدتر از هزار شب کی

 رونیو از خانه ب دمیرا پوش میپالتو وتاب،یاز  یساعت نه، زنگ در خانه آمد و من بعد از خداحافظ یحوال
زد را قطع کرد. آن قدر  یم اریکه داشت به مه یمقابل در بود و به محض سوار شدنم حرف ارای نیرفتم... ماش

 .هم سالم ندادم و خوب، او هم نداد ارایبه  یکج خلق بودم که حت

نداشت  نیچون فعال خودش ماش اریزدم مه یهم آن را بلد بود. حدس م ارایکامال سر راست بود و انگار  راه
 !کشانده یرا در نقش راننده با خود به آن مهمان ارایبلد نبود، امشب  یو راه ها را هم درست و حساب

و  ییبایو من نتوانستم از ز میشد ادهیپ نیاز ماش یپارک کرد و همگ گرید یها نیرا در کنار ماش نیماش ارای
حاال  نیشناختنم، اما از هم یرا نم اریکه من دوست مه نیجالل آن عمارت قصر مانند چشم بردارم! با ا

 !سر شناس و پولدار باشد یصشخ دیکه با دمیفهم

 داره؟ هیکه انقدر ما هیک قتیرف نی: ادیپرس اریاز مه ارای

 ی... نمستین یرانیگفت: ا یانداخت... به آرام ریسر به ز اری! مهمیو منتظر جواب بود دیدل مرا پرس سوال
 .شیشناس
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 !داشته باشد یدوست نیچن دیبا اریخودم فکر کردم، چرا مه شیابرو باال انداخت و من پ ارای

 !کرده باشد دایخودش پ یدوست برا دیدر آن جا با یکه دوازده سال زندگ دمیفکر فهم یبعد ابا کم البته

 .مرا از افکارم دور کرد و به سمت عمارت قدم برداشتم م،یوفتیگفت راه ب یکه م اریمه یصدا

عمارت  نیا وارید یاز سر و رو قهیعت یها تر بود. تابلو فرش ها و مجسمه یاشراف رونشیعمارت از ب داخل
را در  میگرفت و من هم پالتو یرا م مانیبود که کت و پالتوها ستادهیا یشخص ی. در همان دم وروددیبار یم

 زانیپالتو ها آو ی هیبق انیو م شتشماره نو کی یو رو دیام را پرس یلیآوردم و به دستش دادم. او هم فام
 .کرد

 .ییبرم دستشو دیگفتم: من با یمن به سرد م،یکه شد وارد

باال رفتم و در  یبودند، به طبقه  دهیشکل پوش کی یاز خدمتکارها که همه لباس ها یکی ییراهنما با
 .سرم مرتب کردم یکردم و شالم را رو دیرژم را تجد ییدستشو

آمدن از پله ها، نگاه  نییپا نیکه از خوب بودن ظاهرم مطمئن شدم، از آن جا خارج شدم و در ح نیاز ا بعد
 .از باال به کل سالن انداختم یاجمال

 یم شانیاز سر و رو تیکه اشراف یخوش پوش یمردها و زن ها م،یرو شیپ یبایسالن ز نیا ینقطه نقطه  در
 .خورد یبه چشمم م دیبار

 یلخت و صاف رو ایفر شده و  ایرا  شانیبه تن داشتند و موها رهیت یبلند با رنگ ها یزن ها لباس ها اغلب
 .بودند ختهیشانه ر

 .زنان بودند گریتر از د یبه سر داشتند و به نسبت رسم یروسر ایاز زن ها هم همانند من شال  یبعض البته

ها  یبودند و در دست برخ ستادهیکنار همراهشان ا متیو گران ق کیش یها هم همه با کت و شلوار ها مرد
خورد که من مطمئن بودم که  یبه چشم م یزرد رنگ عیما مهیخورد که در آن تا ن یبه چشم م یدار هیجام پا
 !ستیآن چ اتیمحتو

 .آمدم و در سالن چشم چرخاندم نییپله ها پا از

 یبودند و من با کم ستادهیسالن ا یجا یدر جا یها با نظم خاص همانیکه سالن پر از مهمان بود، اما م نیا با
تنش و  تیف یشدم... با آن کت و شلوار سورمه ا پشیو تازه متوجه ت نمیرا بب ارایچشم گرداندن، توانستم 

 یو حساب دیرس یبه نظر م پیرا باز گذاشته بود، جذاب و خوشت شیباال یکه دو دکمه  یرنگ دیسف راهنیپ
 .به چشم دلم خوش آمد و قلبم را به تاپ تاپ انداخت

 .دمیکش یآه

شناختم و احتمال دادم  یبودند که من نم ستادهیا یکنار مرد اریو مه ارایتر که شدم متوجه شدم که  کینزد
آمدم...  یمن که با سمتشان م دنیزد و با د یچرخ ب،یدست در ج ارایباشد.  اریمرد همان دوست مه نیکه ا

نبود و فقط  یحس چینگاهش ه من بود که نبود! در ییبایاش از ز یرگیخ میشد بگو یام شد... نم رهیخ
 .کرد یداشت براندازم م
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طور چشم مرد کنار  نیبه من افتاد و هم اریانداخت. چشم مه ریبا اخم سر به ز ارای دم،یکه رس شانیکینزد به
 :زد و دستش را به طرف من دراز کرد و گفت یبه زور لبخند اری. مهاریمه یدست

 .زمیاز خواهر عز نمیا-

را  یآب یچشم ها نیزد و ا یم ادیبودنش را فر یه از چشم مرد دور نماند. ظاهرش کامال غربزدم ک یپوزخند
 .دوست نداشتم

 .رِگِن هستند ونیدوستم ل شونیمُرکا جان ا-

 تا حاال جان شده بودم؟ یک از

زدم و  یکرد، لبخند عصب یلبش به من نگاه م یگوشه  یبه او که با لبخند مرموز رهیرا باال آوردم و خ سرم
 .خواهرم مُرکا ون،یگفت: ل یبه فارس اریمه

از هر  یبه من نگاه کرد. عار ارایبود که  یو حس نگاه من به او مثل زمان میهم بود یدر چشم ها رهیدو خ هر
 :گفتم یحس... با سرد

 .خوشبختم-

که باعث تعجبم شد، به  یکم اریبس اریبس یو با ته لهجه  سیسل یلیلبخند مرموزش را تکرار کرد و خ او
 :گفت یفارس

 .ِسالم... خوشبختـم-

هم از چشم او دور  نیپوزخند زدن بود و ا هیشب شتریلبخند زدم که مطئنم ب اریاخت یحرف زدنش ب یفارس از
 .نماند

 ...یسرد یگفت: چه بانو م،یگو ینم یزیمن چ دید یرگن وقت ونیل

 !خسته تا سرد شتریگفتم: ب یحوصلگ یباال انداختم و با ب ابرو

 !من خسته کننده اس یام ابرو باال انداخت و گفت: انگار پارت یهم از حاضر جواب او

 ...و رک گفتم: کامال حیصر

 .کنه یم یو گفت: مُرکا شوخ دیبه زور خند اریمه

 .گرفتم دیبه من رفت که ند یچشم غره ا و

 .دم یرگن گفت: نه بهتون حق م ونیل

 !آورد و گفت: راستش خودم هم خسته شدم نییرا پا شیصدا

 !دیایسر حال م یلیخ نیا دنیبا د دیاشاره کرد و گفت: مطمئن باش یبه گوشه ا و
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 یولونیو ی... صدادیچیدر گوشم پ ولونیو یبایز یو همان لحظه صدا ستیزیچه چ نمیرا چرخاندم که بب سرم
از شانزده،  شتریب یحت دیکه شا یشد، باعث سکوت همگان شده بود و دختر جوان یکه با مهارت نواخته م

 .نواخت یم رابودنش بود، آن  یغرب یایبلوند و حالت چهره اش، گو یهفده سال نداشت و موها

 .زدم یپلک

در چق دمی. نفهممیشده بود رهیزن خ ولونیفرو رفته بود و همه به دخترک و ینیسالن در سکوت دلنش تمام
گم شد.  تیکف زدن جمع یرگن در صدا ونیل یو صدا افتی انیپا ولونیو یصدا یگذشت، فقط بعد از مدت

به سمتمان قدم  ون،موز اریبس یکرد... سپس با قدم ها یشینما میآورد و تعظ نییرا پا الونشیدخترک و
 .برداشت

 نیتریپشت و ینییتز یعروسک ها هیرنگ، شب یکوتاه آب یپرنسس راهنیبا آن پ ،یمو بلوند چشم آب دخترک
 .هم به کنارمان آمدند ارایو  اریبود... همزمان با آن دختر، مه

کار، ابرو  نیزد... با ا یانگشتانش فشرد و بوسه ا انیرگن دستش را باال برد و دست کوچک دخترک را م ونیل
 .باال انداختم

 :با افتخار گفت با،یش دور کمر دخترک زو با حلقه کردن دست دیرگن دخترک را به سمت خودش کش ونیل

 .لونا میدختر دوست داشتن-

 رگن بود؟ ونیفرزند ل ،یعروسک بارب نیا یعنینگاهشان کردم.  رتیح با

 :گفت یسیبه لونا گفت و لونا به زبان انگل یزیچ یبه هلند یزیرگن چ ونیل

-nice too meet you. 

 (.باهاتون خوشبختم ییاز آشنا)

من  یسیبه زبان انگل وتابی. به لطف مسلط بودن ستیحرف زدن را بلد ن یکه او مثل پدرش فارس دمیفهم
 :زدم و گفتم ی. لبخنددمیفهم یزدم و م یرا حرف م یسیخوب انگل مهین یمکامله  کیهم در حد 

-me too... you were so great when you playing the violin... 

 (.یبود یعال یزد یم ولونیو یطور... تو وقت نیمنم هم)

 :برق زد و گفت فمیاز تعر شیها چشم

-thank you so much... 

 (.ممنونم یلیخ)

 .انداخت شدم یم اریکه به مه یرکیز ریز یصحبت نکردم اما متوجه نگاه ها گریلونا د با

زرد رنگ تهوع آور  عیهمان ما دنیخبر در حال سر کش یب ایکه از دن دمیچرخاندم، د اریسرم را سمت مه یوقت
 ...است
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 !از نظر من تهوع آور بود چون از بو و طعمش به شدت نفرت داشتم نیا البته

 .زل زده بود نیبود و با اخم به زم ستادهیا اریکنار مه ارای

 .کرد و عمال در آن جمع تنها بودم یبود و با آن ها صحبت م ستادهیرگن کنار چند مرد ا ونیل

 .پررنگ کردم و برگشتم یرفتم و رژ لبم را کم یینم چقدر گذشت اما خسته و کالفه به طرف دستشودا ینم

 :دمیرا از پشت سرم شن یمرد یراه در وسط سالن بودم که صدا ی انهیم

 .خانم دیببخش-

 :که پشت سرم بود نگاه کردم و گفتم یو با تعجب به مرد دمیچرخ

 د؟یبا من بود-

 :لب زمزمه کرد ریز دمیکه نفهم یبه زبان یبا لحن خاص مرد

-belíssimo... 

 کردم و گفتم: بله؟ یاخم

تونم اسمتون رو  ی. مدیچشمم بهتون خورد منو مجذوب خودتون کرد یکرد و گفت: از وقت یمردانه ا ی خنده
 بدونم؟

خاصش و جمله  یلهجه  یباشد ول یخورد شرق یم شتریداشت و ب یقهوه ا یو موها و چشمها یگندم پوست
 !داد ینشان م یکه گفت مشخصا او را غرب یا

 !شد یشب که هزار شب نم کیبود،  یرانیاگر او هم ا یجنبه نباشم و حت یکردم ب یسع

 .زدم و گفتم: مُرکا هستم یپلک

 !دی. وقعا احمقم اگر بذارم از دستم بردیدار یمعصوم یچهره  یلیزد و گفت: شما خ یدخترکش لبخند

زن آن هم در  کیمشخصا با  یول یبود یپروا بودنش گرد شد. حاال درست که اجنب یب نیاز ا میها چشم
 !کنند یطور برخورد نم نیاول ا دارید

 :دمیرا شن ارای یکه صدا میبگو یزیزدم و خواستم چ یپوزخند

 باشه؟ دهیرو دزد یاش شد فتهینگاه ش هی یکه تو تو یبوده باشه که قبل از تو قاپ زن یکس یکن یفکر نم-

که  ارای یکامال درست بود ول یادیبود؟ خب تا حدود ز دهیقاپ مرا دزد ارای. ستادیاز تپش ا یلحظه ا یبرا قلبم
 کار را کرد؟ نیمن ا یخبر نداشت و در ضمن چرا برا

 ...حاال یکرد ول یخرج م رتیمن غ یبرا شهیهم او

 .باز ماند مهین دهانم
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گفتم که شانسم  یدادم ول یاحتمالش رو م دیو گفت: با دیدانستم، دستپاچه خند ینامش را نم یکه حت مرد
 .رو امتحان کنم

 .کنم خانم یشمارو هرگز فراموش نم یبه من گفت: چهره  رو

 .راهش را گرفت و رفت و

 :گفت یعصب یبا لحن ارایکه دور شد  یکم

 !یخور یتا آخر مجلس از بغل دستم تکون نم-

 !دیلرز یدلم باز هم م شیها یکله خر باز نیآدم نبودم که با ا یعنی

 !نبود میاخر شب، همانطور که ازم خواست از کنارش تکان نخوردم و حاال نه که از خدا تا

 یبه داخل اتاقم آمد و تا پاس عیسر یلیخ وتابیبه طرف اتاقم رفتم.  ارایو  اریتوجه به مه یب م،یبرگشت یوقت
 .کرد چمیاز شب، سوال پ

*** 

 یم رییتغ کیداد. دلم  یرخ نم میدر زندگ یاتفاق خاص چیچند وقته خسته کننده شده بود... ه نیا میزندگ
 چیکرد که ه یم یرا ط نیروال روت کی میرا عوض کند. اما زندگ میزندگ ریکه مس یاتفاق ای رییخواست... تغ

 .نداشت رییجوره هم قصد تغ

که صدبار تا حاال خوانده بودمش را  ییاز آن رمان ها یکیتختم بلند شدم و به سمت کتابخانه ام رفتم.  یرو از
 .اولش را باز کردم یبرداشتم و صفحه 

 .خواهد باران ببارد یبود و معلوم بود م یکوچک کنار پنجره نشستم. هوا ابر یصندل یپنجره رفتم و رو کنار

 نیکلمه... قبل از خواندن دوم نیاول یرو دیاول را باز کردم و نگاهم چرخ یو صفحه  دمیکش یقیعم ترگل
 کسل کننده بود؟ می... چرا انقدر زندگدمیکش یپوف یکلمه کتاب را بستم و با کالفگ

 ...یجانیه نه

 ...یاتفاق نه

 ...یعشق نه

سردتر از قبلش هم شده  یحت اراینبود...  یرا در حدقه چرخاندم... البته عاشق که بودم اما معشوق چشمانم
 .دمیکش یقی. ترگل عمدمیاو را ند گرید ییکذا یبود... از آن شب مهمان

 اطیبلند شدم و از پنجره به ح یصندل یکرد. از رو یزده ام نم جانیه گریهم د یکردن به عشق و عاشق فکر
 ...نداشت... فقط خاک بود و خاک ییبایز چیشکل ه لیمستط ینگاه کرد... باغچه 

 .و بابونه در آن بکارم یشمعدان یباشد کم ادمی
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 .چرخاندم، متوجه باز شدن در شدم یم اطیو همانطور که نگاهم را داخل ح دمیکش یآه

 .نمیتا بهتر بب دمیرا جلو تر کش خودم

گل  یچه کس یتند وارد خانه شد، ابرو باال انداختم. برا یبا قدم ها ،ییبایکه با دسته گل ز اریمه دنید با
 .کنم یهم... فکر نم وتابی یمن که نبود و برا یبود؟ مسلما برا دهیخر

 !دهیفکر خنده ام گرفت. کنجکاو شده بودم که بدانم چرا گل خر نیبود؟ از ا دهیخودش خر یبرا نکند

روبان خورده،  ی دهیهم با آن دسته گل ارک اریمه ،ییرایرفتم. همزمان با ورودم به پذ رونیاز اتاق ب نیهم یبرا
 .و به طرف آشپزخانه رفت دیداخل خانه شد و انقدر هول بود که مرا ند

مگه نگفتم  ؟یگرفت دهیگفت: چرا ارک وتابیکه  دمیسرش به طرف آشپزخانه رفتم و همان لحظه شن پشت
 !ادیاصال خوشش نم دهی. بعدشم اون از ارکرنیگ یمراسما رز م نجوریا یبرا

 .بودم دهیآمد... من عاشق ارک یخوشش نم دهیاو؟ او که بود که از ارکجور مراسم ها؟  نیا

. به مغزم فشار آوردم تا ستادمیا یورود یو در آستانه  دمیکش یبود خبر نداشتم! هوف یزیچ یعروس نکند
 :گفت اری. مهدیبه ذهنم نرس یزیدوست ندارد اما چ دهیو آشنا و ارک لیدر فا یکه ک نمیبب

 !آدمه تیبرن که عاشق همن! بعدشم... گل گله... مهم ن یم ییگل رزو اونا-

 .گفتند؟ انگار هنوز متوجه من نشده بودند یچه م ت؟ی! عاشق... ندیبه فرق سرم چسب میابروها

 ؟یزنگ زد نمیگفت: بگو بب اریمه

 :گفت وتابی

 .اونجا میآره هماهنگ کردم ساعت هشت بر-

 ینم نیاز ا شیدانستم؟ ب یساعت هشت قرار بود کجا بروند که هماهنگ هم کرده بود و من نم قایدق
 :به داخل برداشتم و گفتم یخواستم در ابهام باشم. قدم

 م؟یکجا قراره بر-

 :گفت وتابیزدم و نگاه از او گرفتم که  شیبه رو یو اخم کرد. پوزخند دیبه سمتم چرخ اریمه

 بهش؟ یمگه نگفت اریمه-

 :باال انداخت و گفت یشانه ا اریمه

 .وقت نشد-

 !بهتر که تا حاال وقت نشده بود با من حرف بزند نی! هممیزد یشد با هم حرف م ینه که وقت هم م حاال

 ه؟یچ هیقض یبگ شهیم وتابی: دمیپرس یجیرفت و من با گ اریبه مه یچشم غره ا وتابی
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 ی. به زور لبخنددیکش شیموها انیم یو دست دیکش یقیو با بهت به من نگاه کرد. ترگل عم دیپر وتابی رنگ
 :شد و با من و من گفت نییباال و پا شیگلو بکیزد و به از نگاه کردن به چشمانم طفره رفت. س

 ...اریمه ی... ق... قراره برازهیچ-

 :هم فشرد و گفت یرا رو شیها پلک

 .یخواستگار میبر-

 :بلند گفتم مهین یینگاه کردم و با صدا اریزد... با بهت به مه رونیاز حدقه ب میچشم ها ؟هان

 ؟یخواستگار ؟یچ-

... وتابیگفتم:  ی. با حالت شوک زده اوتابیبدون توجه به من از آشپزخانه خارج شد و من ماندم و  اریمه
 ؟یک یخواستگار ؟یگفت یچ

 .بخشم یخودمو نم چوقتیمحزون شد... با غم گفت: مُرکا من ه شیسرش را کج کرد و چشم ها وتابی

 :کردم و گفتم یاز نگران یانداخت. اخم ریسر به ز و

 ؟یچ یبرا گه؟ید هیچه کشک یخواستگار ؟یگیم یچ وتابیوا -

نوشته بود... تا ازدواج نکنه  ینامه چ تیتو وص ستین ادتیهم جواب داد و گفت: مگه  یرا رو شیها لب
 .گهید رهیزن بگ دیشه... با یبه نامش نم هیارث

 .هنوز هم گرد بود میباال انداختم... چشم ها ابرو

 ؟یچرا به من نگفت ؟ییهویآخه انقدر -

 .بهت بگم اما نتونستم امیو گفت: خواستم ب دیکش یآه وتابی

 چرا؟-

 بهت؟ شدیچ وتابینگاهش کردم و گفتم:  رتیپر شدند... با ح وتابی یها چشم

پلکش  یاشک از گوشه  یگاه سرش کرد و قطره ا هیو نشست. دستانش را تک دیرا عقب کش یصندل وتابی
 .... جلوتر رفتمدیچک

 یگ یم وتابیگفتم:  یگذاشتم و با نگران وتابی یشانه  یو نشستم. دست رو دمیرا عقب کش یکنار یصندل
 نه؟ ایشده  یچ

 یمن دوخت. آب دهانش را قورت داد و به سخت یچشم هارا بلند کرد و نگاه اشک آلودش را به  سرش
 اریمه یبرا لینفرو تو فام هیاز قبل  نمیهم ینوشته... برا ینامه چ تیدونستم که تو وص یگفت: من از اولم م

 .نشون کردم
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نگفت. من همون موقع  یزی... اون چیعنیدونستم که...  یتوجه به بهت من ادامه داد: اما نم یکرد و ب یمکث
 .کارو کردم نیا عادیفوت کرد به خواست خود م عادیکه م

 ؟ینشون کرد ویشده... ک یجان من درست بگو چ وتابی یبهت گفتم: وا با

دونسـ... ـتم  ینم یگفت: و... ول دهیبر دهیشدت گرفت و بر شیانداخت و اشک ها ریسرش را به ز وتابی
 .کردم اریهکه... که عشق داداشمو نشون م

دانستم چه کنم... چه  یزده بودم که نم رتیکش من گم شد... چنان ح رینف یصدا انیزار زدنش م یصدا و
 ...متنفر بود و دهی... ترگل از ارکیوا یبود و عشقش هم... وا ارایگفت؟ عشق برادرش؟ برادرش که 

کرده باشد. تنها توانستم  یخواستگار اریمه یترگل را برا وتابیامکان نداشت. امکان نداشت  نی... نه... انه
 :میبگو

 وتاب؟ی یکرد کاریتو چ-

دونستم... ترگلم  یناالن گفت: بخدا نم وتابیبود.  ینامعلوم ینقطه  ی رهیگفتم که نگاهم خ یرا در حال نیا
 ...دونستم یکارو کردم. منم... منم... بخدا نم نینگفت. من سه ساله ا یزیچ

 نیباشد، ا یکه در خواب خرگوش یسه سال مانند کس نیکه در ا یکار بود یسال؟؟؟؟ مُرکا خانوم کجا سه
بود و... سه  اریمه ی!!! سه سال بود که بابا مرده بود... سه سال بود که ترگل نشان شده یدیها را نفهم

 ...دادم یان معاشق ترگل بود و من هم سه سال بود که داشتم هر روزش را ج ارایسال بود که 

و سه زمستان گذشت و هر روزش  زییسه بهار و سه تابستان و سه پا ینبود... به اندازه  یسال مدت کم سه
 .مانند مرگ گذشت میبرا

آن ها چگونه  یسه سال برا نیا ار؟یمه یبرا یحت ایو  وتاب؟ی یبرا ارا؟ی یترگل چگونه گذشته بود؟ برا یبرا
 بود؟

را و مرا...  وتابیرا... و  اریمه یرا و... و حت ارای شتریدهد؟ از همه ب یچطور توانسته بود همه را باز ترگل
 گونه سر کرده بود؟ نیچگونه ا

 یکردم... باورم نم یشده بود زل زدم... باور نم دهیپاش یمانیگرد پش شیکه در چشم ها وتابیبهت به  با
 !بود که کابوس بود یابها همه خواب بود؟ اگر خو نیشد... ا

بر چه  لیدل ارایآن شکست و نفرت در چشمان  دمیمشخص شد... حاال فهم میبرا ارای یرفتارها لیدل حاال
 ...زدم یدارد... پلک

 ...دمیرا هم فهم وتابی یناراحت لیدل

 .رهیازدواج سر بگ نیا دیلب زمزمه کردم: نبا ریز

 ؟یچ-

 .وتابی ستی... درست نرهیسر بگ دیازدواج نبا نیها گفتم: ا وانهینگاه کردم و مثل د وتابی به
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بهم. همه  زهیر یم لیاز ترس گشاد شدند و تند گفت: نه نه مُرکا... اگه انجام نشه کل فام وتابی یها چشم
شه...  یبود. اصال نم زایچ یو باق هیمهر نییجور مراسم تع هینشون کردم. امشب  اریمه یدونن ترگلو برا یم

 .سر زبونا وفتهیاسم ترگل م

 یعصب یخنده  م؟یبود ارایخبرها فقط من و  یب یعنیدانستند؟ اصال مگر ممکن بود؟  یگفت؟ همه م یم چه
 :کردم و گفتم

 ییزایچ نی؟ایچرا به من نگفت ؟یکرد یکار نیهمچ هیدونستم که تو  یم دی... من نبا؟یگ یم یچ یفهم یم-
 یاتفاقا نم نیا یگفت یاگه بهم م ؟یارزش بودم که نگ یانقدر ب وتاب؟یاالن بفهمم  دیرو با یگ یکه م

که عاشق  یها؟ کس رم؟یبگ اجوازدو نیا یجلو دینبا یگ یاالنم م ؟یترگلو نشون کرد یافتاد... سر خود رفت
اگر بفهمه، ممکنه نه  یدون یافته؟ م یم یکارت اون به چه حال نیبا ا یفهم ی... داداشت... ماراسیترگله 

شه...  یم کونیبفهمه کل خاندان کن ف ناروی... اگر اوتابیمرده  هیترگل؟ اون  یخودش آبرو بذاره نه برا یبرا
 ...ی... واوتابی یوا

 :لب تکرار کردم ریز

 ...یوا-

 :دیناتمامش نال یاشک ها انیم وتابیچنگ زدم...  میدر موها و

 ...مُرکا-

 هوم؟ ؟یمنو به حساب آورد یکرد یم نکارویکه ا یمگه موقع وتاب؟ی یتم: مُرکا چحرص و خشم گف با

کار  یچ یدون یبفهمه م اریبه کنار... اگر مه ارای وتابیمن...  یخدا یو ادامه دادم: وا دمییهم سا یرو دندان
 ه؟یچه جور یدون یگشته... تو نم گهیبا خودش باشه، با هزار تا مرد د نکهیبفهمه زنش قبل ا یکنه؟ وقت یم

کنه؟  یکار م یبه نظرت با ترگل چ رد؟کار ک یاومدم خونه با من چ ریچند ساعت د هیاون شب من  یدیند
 ...جواب منو بده وتابیها؟ 

 :زدم و گفتم یشده بود... پوزخند رتیحاال پر از ح وتابی یها چشم

دست  یداد... اونوقت تو رفت یم ی.. همه رو بازهم گشته. گهیباشه با هزار نفر د ارایبا  نکهیقبل ا یترگل حت-
عالمه آدم  هیاگه بابا هم خواسته بود... سرنوشت  یممکن؟ حت ی نهیگز نیبدتر یرو ؟یگذاشت یک یرو

 ؟یکار کن یچ یخوا ی... موتابیرابطس  نیا رهیدرگ

تا از آن جا خارج شوم... قدم اول را  دمیتوانست هم بدهد!؛ چرخ ینم یعنیدهد،  یجوابم را نم دمید یوقت
 .دمیرا شن وتابیملتمس  یبرنداشته صدا

 دینبا ارایشه بهم زد...  یازدواجو نم نیدونستم... ا یکن... باور کن نم یکار هیکنم  یمُرکا خواهش م-
 .بفهمه دیبفهمه... حداقل تا موقع ازدواجشون نبا

از دستم  ی... من کاروتابیتوعه  ریتقص نینگاه کردم و گفتم: ا وتابیآن که برگرددم، به  یسرشانه ب یرو از
 .به اون مراسم... بگو حالش بد بود امی... امشبم، من نمیکرد یبه عاقبتش فکر م دی... باادیبر نم
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 .رفتم رونیاز آشپزخانه ب وتابیتوجه به  یتند و ب یبا قدم ها و

کردم که قرار است  یکردم. باور نم یرا باور نم یاتفاق نی... همچدمیاتاق شدم و در را پشت سرم کوب داخل
کردم که  یکرده باشد... باور نم یکار نیهمچ وتابیکردم که  یبا هم ازدواج کنند... باور نم اریترگل و مه

 ...کردم یرا باور نم کی چیرا رها کرده باشد... ه ارایترگل، 

 !دندیفهم یم اریمه ای ارایاگر  ی... وادمیام کش یشانیبه پ یدست

 ...شد یبه پا م خون

 ای رییتغ نیاتاقم رفتم. نگاه پر بهتم را به آسمان دوختم... ا یفرستادم و به سمت پنجره  رونیرا ب ترگلم
شود،  یم رمیگ بانیگر یشوم نیبه ا یرییدانستم که تغ یخواستم نبود... نبود که نبود... اگر م یکه م یاتفاق

 !بودم یوارم م لکس یاتفاق در زندگ ایو  رییتغ جادیدنبال ا اهیعمرا صد سال س

شدن در را پشت سرم  دهیباز شدن و کوب یو همانطور که نگاهم به آسمان بود ناگهان صدا دمیکش یآه
سرخ در آستانه  یبا چشم ها اریو به پشت سرم نگاه کردم... مه دمیو چرخ دمی... با وحشت از جا پردمیشن
چه شد که  دمیآمد و نفهم مبلند سمت یکه با قدم ها میبگو یزیکردم و خواستم چ یبود... اخم ستادهیدر ا ی

تخت برخورد  یام به گوشه  قهیافتادم و شق نیزم یچپ صورتم سوخت و با سر بر رو ی مهیآن... ن کیدر 
 ...هم افتاد یرو میکرد و چشم ها

*** 

 میبرا یآورم که چه اتفاق ادیتا به  دیطول کش ی. کمسوخت.. یام م قهیچشم باز کردم... شق یسخت به
فرستادم و نگاهم را در  نییخشک شده ام پا یفرستادم. آب دهانم را از گلو رونیب ن،یافتاده. ترگلم را سنگ

 ...اتاق چرخاندم

 ...کرد یکردم بلند شوم... سخت بلند نشدم اما سرم درد م یتخت خودم... سع یاتاق خودم بودم... رو در

 .رفتم رونیاز جا بلند شدم و به سمت در رفتم. در اتاقم را باز کردم و ب د،یرس نیکه به زم میپاها

 ونیزیکه از تلو یبرنامه ا یشب بود. صدا ازدهیبه ساعت انداختم.  یضعف داشتم. در راه نگاه احساس
 !پس حدس زدم برگشته باشند د،یرس یشد به گوشم م یپخش م

 ریرا س میبرداشتم و شکم خال یخوردن یکم خچالینبود. از داخل  یو وارد آشپزخانه شدم. کس دمیکش یآه
 .کردم

 ...مسکن، به طرف اتاقم برگشتم کیکردم و بعد از خوردن  زیها را تم یختگیاز خوردن آن ها، بهم ر بعد

 .خوردم یا کهیتختم نشسته بود،  یکه رو وتابی دنیاتاق که شدم، با د وارد

 زخمت چطوره؟ ؟یبه من خورد و گفت: مُرکا خوب وتابی نگاه

 کردم. زخم؟ تعجب

 ؟یکه از او دلخور بودم اما آرام گفتم: آره خوبم. تو چ نیا با
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به حالم  یخواست کس یخورد. دلم نم یبه هم م زشیکرد. حالم از نگاه ترحم آم یناراحت نگاهم م وتابی
 .افسوس بخورد

 یربط چیزده، ه یلینا متعارف بروم، به من س یخواستگار کیخواستم به  یکه نم نیبه خاطر ا اریکه مه نیا
 .کرد یو ترحم نگاهم م یگونه با دلسوز نینداشت که ا وتابیبه 

و دوخته، دلخور  دهیخودش بر یو برا اوردهیکه من را داخل آدم به حساب ن نیناراحت بودم. از ا وتابی از
 .بودم

 :که گفت دمیرا شن شینگاه کردم. صدا نهییاتاقم رفتم و خودم را در آ ی نهییاو به طرف آ توجه به یب

 .یایگفتم نم یشدم نم یمنه. کاش الل م ریمُرکا بخدا تقص-

 وتابی! مطمئنا کار زیبود اما معلوم بود که خونش پاک شده و زخم تم دهیخراش یام کم یشانیپ ی گوشه
 :چنگ زدم و گفتم می. کالفه در موهادمیچرخ وتابیگرفتم و به طرف  نهییبود... نگاه از آ

 .الیخیبابا... ب نیع یکی ارمی... مهوتابی ستیتو ن ریتقص-

 ...و از جا بلند شد دیآه کش وتابی

 :زدم شیصدا

 ...وتابی-

 .و نگاهم کرد ستادیا

 :دمیو با حرص پرس رمیزبانم را بگ یواز امشب بدانم، اما نتوانستم جل یزیخواستم چ یآن که نم برخالف

 شد؟ یامشب چ-

 .دیلرز وتابیکردم بدن  حس

رفت. قرار ازدواج واسه  شیطبق روالش پ ی... همه چیچیهمان جا که نشسته بود، نشست و گفت: ه دوباره
 ...اس گهیدو هفته د

 :بلند گفتم مهین ییزد و نتوانستم بهتم را پنهان کنم و با صدا رونیاز حدقه ب میها چشم

 !!!! دو هفته؟؟؟یچ-

 .انداخت ریسر به ز وتابی

اصال نذاشت من حرف بزنم... خودشو ترگل  اریمه شبیکنم... د کاری... موندم بخدا چمونمیمثل سگ پش-
 ...زود دخترشو شوهر بده بره... قبول کرد ومدیدوختن... عموتم انگار بدش نم دنویبر

اما نتوانستم... آب دهانم را به زور قورت  میبگو یزیانم را باز و بسته کردم که چرفته بودم... چند بار ده وا
 :خفه زمزمه کردم یدادم و با لحن
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 .میشد چارهیب-

دوختم و  دهیرنگ پر وتابیکردم درد گرفته... نگاهم را باال آوردم و به  ی. حس مدمیام کش یشانیبه پ یدست
 :تکرار کردم

 .میشد چارهیب-

*** 

داد! بازهم  یرا نم میکه جواب تماس ها ییارای... ارای یبرا یگذشت... نگران یروز گذشت... با نگران هس
 .تماس گرفتم

 داد؟ یرا نم میپاسخ تماس ها ارایپرت کردم... چرا  زیم یرا رو ی. گوشدمینشن یهم جواب باز

 ...ادیز یلینگران بودم. خ شیبرا

رفتن از  رونیرفتم... در حال ب رونیرا عوض کردم و از اتاقم ب میبه سمت اتاقم رفتم. لباس ها یشانیپر با
 :را باال بردم و گفتم میخانه صدا

 .رونیب رمیم وتابی-

را دادم. در راه  ارای یدربست گرفتم و آدرس خانه  ابانیرفتم. سر خ رونیچه گفت و از خانه ب وتابی دمینشن و
 .او بود ریتمام ذهنم درگ

 یم دایمعنا پ میبرا ابانشیآن اخم و تخم ها و انگشتر پرت کردن در خ ی... حاال همه دهیدانستم که فهم یم
 .کرد

در را  یشدم و زنگ را فشردم. در باز نشد... کس ادهیپ نیاز ماش دم،یدر که رس ی. جلودمید یاو را م دیبا اما
 .باز نکرد

آوردم. آب دهانم را قورت دادم  رونیکش رفته بودم را ب وتابی فیرا که از ک یدیو کل دمیکش یآهسته ا ترگل
 .دمیلبم را گز یو گوشه 

کنم  یم یدانستم که کار درست یرا داخل قفل چرخاندم و در باز شد. وارد شدم و از پله ها باال رفتم. نم دیکل
 ...نه ای

که کار  نیبا او حرف بزنم قبل از ا دی. بانمیرا بب ارای دیکردم که با یفکر م نیقفل کرده بود و تنها به ا مغزم
 .کند یاحمقانه ا

آمده بودم، دلم  نجایتا ا ینه... اما وقت ایدانستم در را باز کنم  یمعطل کردم. نم یکم دم،یدر که رس یجلو
 .را داخل قفل انداختم و چرخاندم دیخواست برگردم. کل ینم

 .را در آوردم و داخل رفتم میباز شد. کفش ها یخانه به آرام یچوب در
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بود! وحشت زده از  دهی! انگار بمب در آن ترکختهیاما خانه سوت و کور بود و بهم ر دمیداخل خانه کش یسرک
 .را بر زبان آوردم ارایبلند نام  یخانه، در را بستم و با صدا تیوضع

 ؟ی... هستارای-

 شهیش یشکسته  یخرده ها نیزم یشردم و نگاهم را چرخاندم. روهم ف یرا رو می. لب هادمینشن یپاسخ
 !ختهیخاک خورده و بهم ر ی هیپخش و پال شده و اثاث یبود و لباس ها

 !وتابیبا  ایآمدم و  یو الله م دیبا جاو ایتنها نبودم.  چوقتیآمده بودم اما ه ارای یخانه  قبال

 :صدا زدم گرید بار

 !ارای-

. پا تند کردم و خودم را به اتاق رساندم و در را باز کردم... با دمیاز اتاق در بسته شن یناله ا یکردم صدا حس
که وسط اتاق، دراز به دراز افتاده بود و ناله  ییارایو با شتاب به سمت  دمیکش ینیه م،یروبرو یصحنه  دنید
 ارای یمتش رفتم و دستم را دور شانه هاشانه ام افتاد. به س یشالم از سرم، رو انیم نیو در ا دمیکرد، دو یم

 .دمیباال کش یانداختم و او را به سخت

درشت شد. با  میبود، چشم ها دهیچسب سشیخ یشانیپ یکه رو ییصورت قرمز و ملتهبش، و موها دنید با
 :زدم و گفتم ارایبه صورت  یدستم ضربه ا

 .... چشماتو باز کنارای... ارای-

شدم.  شیهم افتاد. متوجه نمناک بودن لباس ها یباز شد و به سرعت رو مهیبا ضعف، تا ن ارا،ی یها چشم
 ....یعنیدر تنش لوارش هنوز نمناک بود و  راهنیپ

 دوش؟ ریز یبا لباس رفت ایبارون؟  ریز یموند ارایکردم:  زمزمه

 .ستیکرد. معلوم بود از اطرافش با خبر ن یبود که تنها ناله ا ماریب آنقدر

 ارا،یو گفتم:  دمیرا کش ارایوحشت کردم. عقب رفتم و دست  شیاو گذاشتم و از گرما یشانیپ یرا رو دستم
 ...کنم از جات بلند شو یخواهش م

 .تختت یتو یبر دیتونم بلندت کنم... با ینخورد... گفتم: پاشو... نم تکان

. دمی! دست او را آرام رها کردم و دور خودم چرخییجابه جا یاز ذره ا غیاما در دمیدست او را محکم تر کش و
را باز کردم و آن را از تنم در آوردم. شالم را هم دور گردنم بستم و با  میپالتو یکردم. دکمه ها یم یفکر دیبا

 .بازشان کردم یکی یکیاتاق رفتم و  یکمد ها متافتاده بود نگاه کردم. به س نیزم یکه رو ارایبه  ینگران

 .آورده بود شیدو دست رخت خواب هم برا دند،یچ یجا را م نیکه ا یزمان وتاب،یآمد  ادمی

 .انداختم ارایو درست کنار  دمیکش رونیکردم. تشک را ب شانیدایو باالخره پ کردم نییها را باال و پا کمد

 .نشستم ارایتشک گذاشتم و کنار  یتختش برداشتم و رو یرا هم از رو بالش
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بردم و آرام و با خجالت دکمه ها را باز  شییمویل راهنیدهانم را قورت دادم و دستم را به سمت دکمه پ آب
 .دیکرد و چرخ یکه ناله ا دمیکش رونیرا از تنش ب راهنیکردم. پ

 .دمیکش رونیاز تنش ب یآن را گرفتم و به سخت یرنگش بردم و لبه ها دیسف رپوشیرا به طرف ز دستم

 :هم فشردم و زمزمه کردم یرا رو میرا انگاز خودش باز کرده بود. پلک ها کمربندش سگک

 .کنم یمنو ببخش... نگاه نم ایخدا-

 .افتد یتشک ب یکردم تنش را بچرخانم تا رو یسع

و محکم تر به او فشار  دمیکش یقیگلگون شده بود، محکم به جلو فشار دادم. ترگل عم میکه گونه ها یحال در
 :دمیلب نال ریوارد کردم و ز

 .تروخدا بچرخ-

فرستادم و به صورت او نگاه کردم. چهره اش  رونیتشک افتاد. ترگلم را ب یخورد و جا به جا شد و رو یتکان ارای
تنش انداختم تا  یرو ینازک یضعف رفت! به سرعت پتو شیداد و دل من هم برا یکامال ضعف را نشان م

 .نمیبدنش را نب

 ...آتش بود یکوره  تنش

 یکرده و قابلمه  نییها را باال و پا نتیرفتم. داخل آشپزخانه شدم و کاب رونیجا بلند شدم و از اتاق ب از
 .گاز گذاشتم یکردم و آن را آب پر کردم و رو دایپ یمتوسط

نه اما به نظرم  ایمعلوم نبود که سرما خورده  کنم سوپ درست یو کم دیایرا روشن کردم تا آب جوش ب گاز
 .خوب باشد شیآمد برا

گذاشتم. خدا را شکر  زیم یقرص ها، تب بُر و مسکن برداشتم و رو یرا باز کردم و از داخل جعبه  خچالی
 .فرستاد یمثل دارو و... م زهایجور چ نیاز ا شیو هر ماه برا دیرس یم ارایبه  یادیز وتابی

برداشتم و آن را با آب ولرم  یها را گشتم و ظرف نتیو کنار قرص ها گذاشتم و دوباره کاب ختمیآب ر وانیل کی
 .پر کردم

 .گذاشتم و به اتاق رفتم ینیو ظرف آب و قرص ها را داخل س وانیل

ا صدا آوردم. او ر  رونیگذاشتم و قرص ها را از ورقه اش ب نیزم یرا رو ینیشدم و کنار او نشستم. س داخل
 :زدم

 .... بلند شوارای-

 .سر او انداختم و سرش را بلند کردم ریدستم را ز و

 .بخور نویچشماتو باز کن ا ارای-

 .حالم گرفته شد که بغض کردم مارشیصورت ب دنیصورتش زدم و آن قدر از د یرو یا ضربه
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 ...ارای چارهیب

 .ارای-

را  یدیخورش یرا باز کرد و با نگاه غبار گرفته اش نگاهم کرد... انگار آن چشم ها شیضعف چشم ها با
 :گفت یخسوف گرفته بود! به سخت

 .تـ...تو-

و  یبا گنگ ارایباز او بردم. در دهانش گذاشتم و  مهیندادم حرف بزند و قرص ها را به سمت دهان ن مهلت
 .کرد یسرخش به من نگاه م یچشم ها

 .او چسباندم و گفتم: بخور، قورتشون بده یآب را به لب ها وانیل

را کنارش  وانیبالشت گذاشتم. ل یو سرش را رو دمیو چشم بست. عقب کش دیآب را نوش یممانعت چیه یب
کردم و کنارش برگشتم. حوله را  دایپ یکوچک یرا گشت و حوله  ارای یگذاشتم و از جا بلند شدم. کشو ها

گذاشتم.  ارایو داغ  کردهعرق  یشانیپ یتم و بعد آبش را گرفتم و حوله را تا زدم و روداخل ظرف آب گذاش
 .بود امدهین نییکار را تکرار کردم اما انگار تبش پا نیچند بار ا

 یراه برا نیبهتر هیکند، پاشو یتب م یکه کس یگفت زمان یم وتابیشد.  دهیاو کش یسمت پاها نگاهم
 ...آوردن تب است اما نییپا

 رونیرا جمع کردم و از اتاق ب لیبود... از جا بلند شدم و وسا انیجان او در م یرا کنار گذاشتم... پا دیترد
 .رفتم

 .کردم یم دایپ یظرف بزرگتر دیبا

کردم. آن را برداشتم و  دایپ یها را نگاه کردم و تشت نتیگذاشتم و دوباره داخل کاب ییها را داخل ظرفشو ظرف
 .را با زحمت، به اتاق بردم نیآب پر کردم و تشت سنگ

بود  انیاز چهره اش نما یمارینگاهش کردم. انقدر ضعف و ب دیگذاشتم و دوباه با ترد ارای یپا ریرا ز تشت
... ختمیساق پا آب ر ی مهیرا داخل آب فرو بردم و از ن مینشست. دست ها ارایبر تن  یاحساس کردم لرز

 .آمده نییکردم تا باالخره احساس کردم تبش پا هیرا پاشو ارای قهیده دق کینزد

 .و لبخند زدم دمیکش یآسوده ا آه

 رونیدر آوردم و عقب رفتم. از جا بلند شدم و پتو را در تنش مرتب کردم و از اتاق ب ارای یپا ریرا از ز تشت
 ...رفتم... داخل آشپزخانه، مرغ را داخل آب جوش انداختم و شروع به خرد کردن مخلفات کردم

 ...سر بزنم ارایرا که بار گذاشتم، دوباره به اتاق رفتم تا به  سوپ

 .بود دهیخواب آرام

 .ش زدمغرق در خواب یچهره  یبه رو یقیاش گذاشتم... تبش قطع شده بود. لبخند عم یشانیپ یرا رو دستم
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 .اش را بهبود ببخشم یبودم که آمدم و توانستم حال عموم خوشحال

 ...شد یم داریب گر،ید یجا بلند شدم و شالش را دور سرم درست کردم... احتماال کم از

را کم کردم  رشیانداختم. نمک را به سوپ درحال قل زدن اضافه کردم و ز یآشپزخانه رفتم و به سوپ نگاه به
را بستم. ترگلم را  مینشستم و چشم ها شیو رو دمیرا عقب کش یصندل ،یافتد. از خستگ یتا خوب جا ب

 .فرستادم و چشمانم را گشودم رونیب

 ینگاه کردم... ک زیم یو با بهت به ساعت کوچک رو دمیاز جا پر شیعقربه ها دنیساعت نگاه کردم و با د به
 بودم؟ دهیهمه وقت گذشته بود که من نفهم نیا

 دنیرفتم و با د ارایگفتم. از جا بلند شدم و به سمت اتاق  یآخ اریاخت یکه ب دمیدندان کش ریلبم را ز چنان
 ...و به داخلش نگاه کردم اما دمیاتاق بود، به سمتش دو یکوچکش که گوشه  فیک

 یشد. گوشمقابل چشمانم زنده  زیم یام رو یپرت کردن گوش یلب زمزمه کردم... صحنه  ریز یظیغل "یوا"
 .ام در خانه جا مانده بود

خارج شدن از اتاق، نگاه آخر را با  نیرا بردارم و در ح لمیبود که وسا نیکه توانستم انجام دهم ا یکار تنها
خارج شدم و با  ارای یرفتم. از خانه  رونیبهتر شده بود، کردم و از اتاق ب یکم شیکه رنگ و رو ارایبه  ینگران

 .رفتم نییعجله از پله ها پا

کردم و استرس داشتم که  یخودمان، انقدر خودخور یبه خانه  دنیگرفتم و تا رس یدربست کی ابانیخ سر
 .به لرزش افتاده بود میدست ها

... به راننده دمیترس یم دی... نبااریاما مه چانمیرا بپ وتابیتوانستم  یخانه نباشد... م اریبودم مه دواریام
 :گفتم

 ن؟یتر بر عیسر کمیشه  یآقا م-

 :نگاهم کرد و گفت راننده

 .شم یم مهیشه... جر ینم یآبج-

سرد چسباندم و  ی شهیانداختم و سرم را به ش رونیب یباران ینگاهم را به منظره  یدیو با ناام دمیکش یپوف
 .چشم بستم

 .خواستم با او برخورد داشته باشم ینداشتم تنها نم یواهمه ا اریاز بودن و نبودن مه من

 .شدم ادهیپ نیرا حساب کردم و از ماش هیکرا دم،یدر که رس یجلو

و  دمیکش یقیزدم و ترگل عم یباز شد و وارد شدم. پلک یکیت یطرف خانه رفتم و زنگ را فشردم. در با صدا به
استرسم را صد  وتاب،ی ی دهینگران و رنگ پر یبه در، در باز شد و چهره  دهیرفتم. نرس یبه سمت در ورود

 .برابر کرد
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 ستادهیا وتابیبه خون نشسته اش، کنار  یکه با چشم ها یاریمه دنیدر را کامل باز کرد و من با د دنمید با
 .تر شدم کیهم فشردم و به آن ها نزد یچشمانم را رو د،یکش یبود و انتظارم را م

 ...گفتند ینم یزیچ اریو نه مه وتابیم را نبازم، نه کردم خود یسع دم،یدر که رس یجلو

عبور من باز کردند و من همراه  یبرا یراه انشانیکنار رفتند و از م اریو مه وتابی دم،یمقابل در که رس درست
و به  دمیکش یقیرد شدم و باالخره داخل خانه شدم و ترگل عم انشانیبا قورت دادن آب دهانم، از م

 :را مخاطب قرار دادم وتابیو  دمیسمتشان چرخ

 .سالم-

کلمه از زبان من، فوران کرد و  نیا دنیاز سمت من بود که فوران کند... چون با شن یمنتظر حرکت اریمه انگار
که از  ییبه سمتم حمله کرد که من با چشم ها یرنگ خون به خود گرفت و همانند ببر وحش شیچشم ها

بود و  یاراد ریکامال غ مدر آمد! واکنش وتابی غیو پشت بندش هم ج دمیکش یغیترس گشاد شده بودند، ج
 .او بود یناگهان یاز حمله  یناش

 :زد ادیفر

 تا حاال؟ یبود ینفهم...کدوم گور یدختره -

 :گفتم یبلند یو پناه گرفم و با صدا ستادمیاز مبل ها ا یکیو پشت  دمیدو ییرایسمت پذ به

 !نداره یبه تو ربط-

 اریو گفت: مه دیمقابلم پر وتابیکه  دیایشد و دوباره خواست به سمتم ب یحرفم، بدتر عصبان نیا دنیشن با
 .نداشته باش شیکنم کار یخواهش م

کدوم  سیموقع شب معلوم ن نیکه تا ا یدستش را مشت کرد و با حرص به من نگاه کرد و گفت: دختر اریمه
 ...ه... بره گمشهشبشم همونجا بگذرون ی هیبهتره بق هیگورستون

 ...ندارم یکیبه قضاوت تو  یازینفرت نگاهش کردم و گفتم: ن با

 :و گفت دیبا حرص خند اریمه

 !یعه؟؟؟... نه بابا! دم درآورد-

 !زدم و گفتم: طال که پاکه چه منتش به خاکه یپوزخند اورم،یحرصش را در ب شتریکه ب نیا یبرا

 :داد زد وتابیاش برجسته شد و خواست دوباره سمتم حمله ور شود که  یشانیپ رگ

 ...... با هر دوتونمدیبس کن-

 ...کرد به من و گفت: مُرکا برو تو اتاقت رو

 ....یگفت: کجا؟ بمونه جواب پس بده کدوم گورستون یبا لحن حرص اریمه
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 .باهات روشن کنم فمویبرو تو اتاقت تا تکل... مُرکا توهم اریزد: بس کن مه ادیفر یبیبا خشم عج وتابی

 ...از آن جا رد شدم و به طرف اتاقم رفتم شیدر چشم ها رهیخ د،یکش یکه نفرت از نگاهم زبانه م یحال در

*** 

 "فصل چهارم"

گفت  وتابی ی. فقط نگران حالش بودم که وقتنمیخواستم هم که بب ینم یعنی. دمیرا ند ارایاز آن شب  بعد
 .راحت شد المیرفته و متوجه شده سرا خورده اما بهتر شده خ ارای یبه خانه 

 .نگفته بودم وتابینکرده بود و من هم به  یبه بودن من در خانه اش در آن شب اشاره ا ارای ظاهرا

 کیاز تکن یکیکه داشتم  نیبه خانه برگشتم، بهسا را بهانه کردم و گفتم بخاطر ا ریچرا د دیاز من پرس یوقت
 .اش را نگرفت یپ گریهم د وتابیکردم و  ریدادم د یرا به او آموزش م ینقاش یها

 یاش م دهیکه کامال ناد میکرد یشام با هم بر خورد م زیسر م یزدم. فقط گهگاه ینم یهم اصال حرف اریمه با
 .گرفتم

 .رفتار را با من داشت نیهم البته هم او

 یرفته اند و من فقط پوزخند م یعقد و عروس دیخر یبا هم برا اریترگل و مه گفت که یم میبرا وتابی یگاه
 .سوزاندم یدل شکسته دل م یارای یزدم و برا

 .وجه قصد کم کردن سرعتش را نداشت چیدور تند افتاده بود و به ه یچه بود گذر روزها رو هر

بود که زمان توقف  نیخواستم که فقط بگذرد و بگذرد اما حاال تنها خواسته ام ا یبود که من از خدا م ییروزها
 ...مسخره بود زیهمه چ مینشود... برا کینزد یبه روز عروس نیاز ا شیکند و ب

که تنها چند وقت است  یشود که با کس یمگر م دمیفهم یو ترگل، نم اریمه عینظر از علت ازدواج سر صرف
 ؟یببند ییزناشو وندیپ ،یکه آشنا شده ا

 ...ترگل یو چه برا اریمه یبرا چه

 نگاه بود؟ کیعشق در  تیحکا نکند

 ادمی دهیخر دهیارک یخواستگار یکه گفته بود چرا برا وتابی یرا در پاسخ به جمله  اریزدم و حرف مه یپوزخند
 .آمد و پوزخندم پررنگ تر شد

 "!برن که عاشق همن یم ییگل رزو اونا"

 !بهم عالقه نداشتند و همه اش فقط بخاطر پول بود یذره ا یبود که حت معلوم

اتاقم  وارید یکه رو یشکل یساعت قلب یبه عقربه ها یبالش بلند کردم و نگاه یو سرم را از رو دمیکش یآه
 .از جا بلند شدم یلیم یبود، کردم و با ب



 

 
86 

 ل،یفام یاز اعضا کی چیبود که ه یدر حال نیشدند و ا یرسما زن و شوهر م اریبعد، ترگل و مه قهیچند دق تا
 ...ازدواج خبر نداشتند نیاز ا

اما آن طور که خودشان خواسته بودند، اول عقد  گرندیهم د ینشان شده  اریخبر داشتند که ترگل و مه یعنی
 !گرفتند یم یباشکوه یو بعد عروس یمحضر

کدام از مراسم ها شرکت کنم. بگذار هرچه  چیخواستم در ه یزدم و نرفتم... نم یضیهم خودم را به مر امروز
 ادیشدم...  یم تیجهات اذ یلیمهم نبود... اگر اون جا بودم از خ می... براندیخواهند پشت سرم بگو یم

 یل سر سفره و ترگ ارایار نبود آن روز یکه اگر مه نیا ادیترگل و  یها یباز ادیافتادم...  یم ارای یدلشکستگ
 ...نشستند یعقد م

 ...اتاقم رفتم یجا بلند شدم و به سمت پنجره  از

 .را کرده بودم ارای یگرفته بود و من هوا هوا

 ...دانستم حالش چطور است ینم

 یاست، ب اریترگل عروس مه د،یفهم یاگر م ارای... ارایخودم و  یخبر ی... از بیخبر یب نی... از ادمیترس یم
 .ختیر یشک کل خانواده را بهم م

 .قدر جو آرام نبود نیکرده وگرنه ا ییوفا یدانست ترگل به او ب یفقط م مطمئنا

 .دیچشمم چک یاشک از گوشه  یکردم و قطره ا بغص

گرفت. ترگل  یقرار م شیسر جا زیشد؟ به نظرم آن موقع همه چ یترگل عاشق من م یجا ارایشد که  یم چه
 !ارایباشد و من هم با  اریبا مه یراحتتوانست به  یم

 چه؟ ارایو ترگل بود... پس  اریگونه به نفع من و مه نیخودخواه بودم... ا یکم

 فهمد؟ یدل چه م اما

 زهایچ یلیخودم باشم... دلم خ ،یزخم یارای یخواست مرهم دردها یخواستم. دلم م یخودم م یرا برا ارای
 به آن ها همانند خواستنشان ساده بود؟ دنیخواست اما... رس یم

*** 

و  شتریحس تنفرم را ب دم،ید یم نهییکه در آ یشده بود. دخترک بزک شده ا رهیبا حرص به خودم خ نگاهم
منفور  تیباشم که واقع یکس ی رهیخواست خ ی. دلم نمنمیرا بستم تا نب می... چشم هاختیانگ یبر م شتریب

 .دیکش یامروز را به رخم م

 .کرد یم یبه من دهن کج یزیاز هر چ شتریصورتم ب یشده رو ینقاب نقاش نیا

انواع و اقسام کرم و  دنیدر صورتم و مال میموها ختنیام با ر یشانیمحو کردن زخم پ یبرا شگریآرا یها تالش
 !مضحک بود میپنکک برا
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 ی... همان روزریتقد ایدانستم شانس بود  یعقب تر... آن روز که نم دیپر کش یرا چرخاندم و ذهنم کم میرو
 ...دیرا فهم تیواقع ارایکه 

دانستم از کجا به دستش  ینرسد اما نم ارایبه دست  یبه نحو یتالشم را کرده بودم که کارت عروس تمام
 !بود دیجاو یدهن لق دمیبود. بعد تر فهم دهیرس

و بومم  یصندل یگشت. نشسته بودم رو یا شب بر نماز شهر رفته بود و ت رونیبه ب یکار یبرا اریروز مه آن
 یخط ضربان کیو  دیدر دستم لرز میپراند که قلمو میچنان مرا از جا ،یبلند ادیفر یزدم که صدا یرا رنگ م

 !شکل، به طرحم گند زد

 دهیژول یبتیبا ه ارای. دمیکش یبلند غیج دم،یکه د یزیاما با چ دمیدو رونیدهانم را قورت دادم و از اتاق ب آب
زد که چهار ستون  یم یادیکرد آرامش کند، چنان فر یکه تالش م وتابیبه خون نشسته، سر  ییو چشم ها

 .دیلرز یبدنم م

 فرسته؟ کجاست؟ یم یمن کارت عروس یکجاست اون آشغال؟ برا-

 :زد یبلند تر داد م و

 گفتم کجاست؟-

 :گفت یلرزان م ییبا صدا وتابی

 .یکن ی... االن سکته منیبش ایآروم باش. ب ارای-

و  ارایمن در آمد. نگاه  غیاش درجا شکست و ج یچوب ی هیکنار مبل زد که پا یبه عسل یضربه ا شیبا پا ارای
 :برد و داد زد ورشیبه سمتم  ارایو  دیبه سمتم چرخ وتابی

 اون داداش الدنگت کجاست؟-

و به  رمیقرض بگ گرید یبود که دو تا پا نیکه توانستم انجام دهم ا یزد و تنها کار رونیاز حدقه ب میها چشم
 .بروم وتابیسمت 

 کجاست؟ اریمه دیکار ندارم... بگ چکدومتونیبا ه دینیو گفت: بب دیبه سمتمان چرخ ارای

 :داد زد بلندتر

 کجاست؟-

 ...ستشیآروم باش... ن ارایداد زد:  وتابی

من  ب،یترت نیبا سرعت به سمت اتاق بدود و به ا وتابیباعث شد  نایمل یکودکانه  غیج یلحظه صدا همان
 .بود بهیناآشنا و غر میبرا ارای نیماندم. ا ییرایدفاع در پذ یب

 !طعمه اش بود دنیکه منتظر در نیخشمگ ریش نیبود... نه ا نیآرام و مت شهیشناختم هم یکه من م ییارای
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با لحن  ارایشد،  یعقب گذاشتم. همان طور که قدم ها تکرار م یبرداشت که من قدم یبه سمتم قدم ارای
 :گفت یزیآم دیتهد

 نه؟ یدونست یم-

 :دهانم را قورت دادم و با لرز گفتم آب

 ...ارای نیبب-

 :حرفم داد زد انیم ارای

 ؟یدونست یم-

 :زدم ادیهم کنترلم را از دست دادم و فر من

 ...دونستم یآره... م-

 یگفت: م ارایدو قدم عقب تر رفتم...  اریاخت یزد که ب یچنان برق وحشتناک ارای یبغضم گرفت... چشم ها و
 ... از اولش... مگه نه؟یدونست

 یچیخودش کرده و ه یکه اون منو مسخره  یدونست یزد و گفت: م یپوزخند ارایبا ترس نگاهش کردم.  تنها
 ؟ینگفت

 ...یتو دوست من بود ؟یو به من نگفت یونستد یکرد و داد زد: مُرکا م یمکث

 .شتریو انگار قلبم ب دیلرز یم میو پا دست

 ...ارای-

 .خوام صداتو بشنوم یانگشت اشاره اش را باال آورد و گفت: نم ارای

 .شونم یم اهیبه خاک س ارویمن دوخت و گفت: مه یرا در چشم ها نگاهش

 .صبر کن ارایدانستم چگونه خودم را مقابل او انداختم و گفتم: برود که من ن رونیکه از خانه ب دیچرخ و

خونبار او زل  یرا از دو طرف باز کردم و نگذاشتم رد شود... در چشم ها میخواست کنارم بزند که دست ها ارای
 :زدم و گفتم

 ...میحرف بزن-

 .میبا هم ندار یحرف چیزد و گفت: ما ه میبه رو یپوزخند ارای

 .شدند کیبه هم نزد میابروها

 ...ارای یآروم باش دی... اما بایهست یدونم عصبان ی... منیبب-

 ...من آرومم-
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 یدسته  یرا از رو وتابیرفت. من هم فقط توانستم چادر گل دار  رونیگفت و مرا را کنار زد و ب ادیرا با فر نیا
رفت و داخلش  نشیبه طرف ماش ارایبدوم.  رونیاندازم و دنبال او از خانه ب یمبل چنگ بزنم و بر سرم ب

 .نشستم نیافتد، داخل ماش یکه راه ب نینشست... پا تند کردم و قبل از ا

 دنبالم؟ یاومد یچ یگرد شد و با خشم گفت: برا شیچشم ها دنم،یبا د ارای

 ...ی... کار دست خودت مارایرا نباختم و گفتم: حالت بده  خودم

 .حرف در دهانم ماند ارا،ی ادیفر یبا صدا اما

 .رونیمن برو ب نیپاشو از ماش-

 یپاشد تیوضع نیبلندتر گفت: با ا اراینگران به او نگاه کردم.  یو با چشم ها دمیچسب نیترس به در ماش از
 .شم از دستتون یراحت م رمیبم ؟یدنبال من که چ یاومد

 :و گفت دیکش شیموها انیم یآرام شد دست یمبغضم ک دنیبا د ارایو نگاهم هم... نگاه  دیام لرز چانه

 .مُرکا رونیپاشو برو ب-

 .رمیگفتم: نم تی. با مظلومدیانداختم و قطرات اشک از چشمانم چک ریرا به ز سرم

 .رونیتکرار کرد: برو ب یبا کالفگ ارای

 .ام را نشانه رفت یصورت اشک ارایاشک، سر باال انداختم و نگاه پر حرص  انیم

 ؟یر یعه؟... نم-

 .نیخوب... پس بش یلیگفت: خ یشخندیبا ن ارایهم سر باال انداختم و  باز

بود و  یاوضاع عاد میبرس ابانیو خطرناک بود. دنده را عوض کرد و راه افتاد... تا به سر خ زیدآمیلحنش تهد و
من  ریتقص یفاقات به نحوات نیکردم. تمام ا یآمد... خودم را سرزنش م یآرام من م یاشک ها یتنها صدا
 .هم بود

 ...بود رید اما

باال رفت... سرم را باال  یکم نیبودم که احساس کردم، سرعت ماش رمیحال کلنجار رفتن با احساس تقص در
آورد که سر  یبه فرمان م یشده بود و چنان فشار رهیخ شینگاه کردم. مصمم به رو به رو ارایآوردم و به 

 ...حواستو جمع کن ارایشده بودند! با ترس گفتم:  دیانگشتانش سپ

 :کرد. تکرار کردم شتریسرعتش را ب شیجوابم را نداد و به جا ارای

 .آروم تر برو ارای-

 دم،یکه ترس اورمیخودم ن یکردم خونسرد باشم و به رو یم یپدال گاز فشرد. سع یرو شتریرا ب شیاو پا اما
 !شد یم شتریب ،یغیج دنیبه کش لمیت، مرف یسرعت باال م شتریاما هرچه ب
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 یو تند تر م دیتاز یخودش م یهم با تمام قدرت برا ارایزد و  یکه پرنده پر نم میشده بود یخلوت یجاده  وارد
و عالوه بر ترس،  دمید یم یمحو یاطرافم تنها هاله  یباال رفته بود که من از فضا یرفت. سرعتش به قدر

 !را آباد کنم نیکردم و انگار هر لحظه ممکن بود، دخل ماش یحاال احساس تهوع هم م

 ...آروم تر برو ارایزمزمه کردم:  یسخت به

 .نکرد یتوجه ارای

 ...کنم، آروم تر یخواهش م ارایگرفتم و بلند تر گفتم:  یقیعم دم

فرمول  ،یوند ی... خودت که میبترس ستی! الزم نیایخواست ب یگفت: خودت دلت م یشخندیهمراه ن ارای
 .دارم یرال کی

 ...را دور زد ریفرمان را چرخاند و مس و

 !سایوا ارایگفتم:  دمیکه کش یبلند غیبار نتوانستم تحمل کنم و همراه ج نیا

 ...ترمز زد یمحکم رو ارای

 یاهیوارد شد، به جلو پرت شدم و سرم محکم به داشبرد برخورد کرد و تنها س نیکه به ماش یادیفشار ز از
 ...را پر کرد دمید

*** 

کردم. انگار  یرا در سرم حس م یفیباز کردم و نگاهم را در اطراف چرخاندم. درد خف یرا به سخت میها چشم
 !بود دهیهمان جا که قبال ضربه خورده بود، دوباره ضرب د

نبود  یازیگونه شدم... ن نیچرا ا نمیهم فشردم و در ذهنم جست و جو کردم تا بب یرا از درد رو میها چشم
 .آوردم ادیرا به  زیدر ذهنم، همه چ ارا،یچون با پررنگ شدن اسم  اورمیبه مغزم فشار ب ادیز

 .و همان لحظه در اتاق باز شد دمیکش یآه

کردم با تکان دادن  یکه داخل شده را بفهمم، چون حس م یکس تیخواست سرم را بچرخانم تا هو ینم دلم
 !شود شتریاست دردش بسرم هر آن ممکن 

 یکه با نگاه دمیرا د ارای... ستادیا دمیتختم، درست مقابل د نییشخص پا یقدم ها آشنا بود و وقت یصدا
 !شده بود رهیو گناهکارانه به من خ شانیپر

توانست. ب  یاما انگار نم دیبگو یزیکرد تا چ یپا و آن پا م نیا ارایقورت دادم...  یدهانم را به سخت آب
 :لب زدم یسخت

 ....اراـی-

را در وجودم زنده  یخواستم. احساس بد یشرمنده بودن او را نم نی. ادیانداخت و لب گز ریسرش را به ز ارای
 .کرد یم
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حال  یشرمنده باشد! حت ارایخواستم  یهم نم نیهم یو برا دمید یخودم م ریکه افتاده بود را تقص یاتفاقات
 !دمید یخودم م ریاالنم را هم تقص

 .هم نام او را صدا زدم باز

 .ارای-

 ؟یزمزمه کرد: خوب یبه سخت ارای

 !خوبم یسردرد دارم ول کمیجواب دادم:  آرام

 .گفت: من متاسفم یمانیگرفت و با پش یترگل ارای

 .را تر کردم میها لب

 !خودم بود رینداره، تقص یاشکال-

داخل اتاق شد. صورتش  مهیسراس وتاب،یهوا باز شد و پشت بندش،  یکه در ب دیبگو یزیخواست چ ارای
 .بود دهیزد و رنگش پر یم ادیرا فر یوحشت و نگران

برق  شیشده بود... چشم ها یدیام پانسمان سف قهیتخت افتاده بودم و شق یمن که دراز به دراز رو دنید با
 !؟یشد... یخدا! مُرکا... چـ...ـ ایترس زد و با بهت گفت: 

 .کرد یفیانداخت و اخم ظر ارایبه  یسخت نگاه

به  یچ یرا مخاطب قرار داده و گفتم: برا ارایبه سمتم آمد و من  وتابینگفت.  یزیانداخت و چ ریسر به ز ارای
 ؟یگفت وتابی

 !گفت؟ یبه من نم یچ یگفت: واقعا که! برا وتابی

 .خواستم نگرانت کنم ینشده بود، نم یزیدهانم را فرو فرستادم زمزمه کردم: چ آب

 ست؟ین یزیچ نیسرم، گفت: ا یچیسرم آمد و با اشاره به باندپ یبا حرص باال وتابی

 ؟یدرد دار ؟یحالت چطوره؟ خوب نمیحالت چهره اش نگران شد و گفت: حاال بگو بب سپس

نشده که...  یزیه بابا... چگفتم: آر  یخنده ام گرفت و همراه با لبخند وتاب،ی ینوسانات احساس نیا از
 .خراش ساده بود هیخوبم... 

داد، که تا آن موقع ساکت بود. به سمت او رفت و با  مانیپش یارایکرد و نگاهش را به  یفیاخم ظر وتابی
 بود؟ یجور نیا اد،یکه باهات ب نیبود؟ مُرکا قبل از ا یچه کار نیگفت: ا تیعصبان

 .نگفت یزیمنقبض شد و چ ارای فک

 ...نـ ارای ریبزند، گفتم: تقص یگریحرف د وتابی نکهیقبل از ا مهیسراس

 .حرف نزن-
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 !را با تحکم گفت و باعث شد، الل شوم نیا وتابی

 .خودم فرو رفتم و بق کردم در

 ؟یروز انداخت نیشد؟ چرا مُرکا رو به ا یچ ارای-

 .شد یجور نیخواستم... زدم رو ترمز، ا یهمانند کودکان خطاکار گفت: من نم یفیضع یبا صدا ارای

 وتابیکه  میسکوت را نداشت نیکداممان هم قصد شکستن ا چیشکل گرفته بود... ه انمانیسرد م یسکوت
! ارای یداد یکه جواب نم تمیشدم؟ گوش یچه حال ن،یستین دمید رونیاز اتاق اومدم ب یوقت یدون یگفت: م

 ! نیاریسر خودتون م ییبال هیگفتم االن 

 یدون یم ارایادامه داد:  ینیبا لحن غمگ وتابی... میگفتن نداشت یبرا ی. در واقع حرفمینزد یکدام حرف چیه
 خودم کنم؟ شیدر موردت پ ییچه فکرا یباعث شد

 .رفته رفته افت کرد شیکرد و صدا یمکث

 .یداد یکه جواب نم تمیگوش-

 کرده بود؟ ییچه فکرها وتابیتر افتاد و  نییپا ارای سر

 .خوام... متاسفم یگفت: من معذرت م فیضع ییبا صدا ارای

 :را سمت من انداخت و با اخم گفت شیرو د،یبگو یزیکه چ نیا یبه جا وتابی

 !یاحمق یلیخ-

 .گرد شد میها چشم

 ...نیبا ا یپاشد یفهمم با کدوم عقل یهم فشرد و گفت: واقعا نم یرو لب

 !یبود، همراه شد یببر زخم هیادامه داد: که مثل کرد و  ارایبه  یا اشاره

نبود و  یخوب یزهایچ ارا،یدرمورد  وتابی یراجب فکرها میکه فکرها نی. بدتر از همه امیبگو یزیچ نتوانستم
 :زمزمه کردم یسرخ شدم. با لحن خشدار

 .خوام یمـ...من...معذرت م-

بسته شدن در اتاق، سکوت  یبلند از اتاق خارج شد و صدا یبا قدم ها ارا،یسکوت شد و عاقبت  هیثان چند
 .دوباره سرزنشم کرد وتابیرا شکست... و  انمانیم

 واریتوانستم سرم را به د یخواست م یبند در حال مالمتم بود کالفه شده بودم و دلم م کی وتابیکه  نیا از
 !بکوبم تا بلکه او بس کند
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 نیخوام... از ا یجان! من معذرت م وتابیحوصله گفتم: باشه  یدم و بآم وتابیحرف  انیم یلحن کالفه ا با
کنه، همراه  یخال یتا حرصشو سر کس دنهیکه در حال ترک یو عصبان یپسر زخم هیکه با  شهیبه بعد حواسم م

 ...نشم

 .دمیکش یهوف و

 !وتابیالل شو  گهید یعنی نیگفت: ا یحرص م،یحرف ها دنیکرد... با شن یم یهنوز هم خودخور وتابی

غلط کردم... تروخدا انقدر به جونم غر نزن... از  وتابی ی: وادمیدور چرخاندم و نال کیرا در حدقه  میها چشم
 .دیببخش د،یکنم... ببخش یبه بعد حواسمو جمع م نیا

 .حرف نگاهم کرد و انگار آرام شد یب وتابی

 یکردن و سفارشات الزم، گفت که مشکل نهیبعد از معابه در اتاق خورد و دکتر داخل آمد و  یبعد تقه ا یکم
 !توانم به خانه برگردم یشود، م یط صمیترخ یکارها یندارم و وقت

*** 

انداخت و در را باز کرد و کنار رفت تا اول من وارد شوم. دستم را به چارچوب در گرفتم و پا به  دیکل وتابی
 .گرفتم یقیداخل گذاشتم و دم عم

 !همانند اجل معلق مقابلمان ظاهر شد و ترساندمان اریمه م،یداخل خانه شد تا

 ...اریمه میترسوند یبود که گفت: وا دهیهم ترس وتابیقلبم گذاشتم و انگار  یرا رو دستم

 :کرد و گفت یاخم دنمیجلوتر آمد و با د اریمه

 .... منمنینترس-

 از پشت سرم گفت: کارت تموم شد؟ وتابی! یتو هست میدید ی! ممیکه نبود کور

 .و به صورتم زل زد و کوتاه گفت: آره ستادیمقابل من ا اریمه

 :گفت وتابیمن به  یشده  یچیاش شدم. با اشاره به سر باندپ رهیاز نگاهش نگرفتم و من هم با اخم خ نگاه

 شده؟ یچ-

... تا االن نتیکاب یخورد سرش خورد به لبه  زیبود، ل سیخ نی... تو خونه، زمستین یزیگفت: چ وتابی
 .میبود مارستانیب

ور اون ور...  نیخوره ا یچقد سرش م نیبا تمسخر گفت: ا ارینگاه کردم و مه وتابیباال انداختم و به  ابرو
 !رهیپس فردا نم

 .رد شدم تیچرخاندم و از کنارش با عصبان اریحرص سرم را به سمت مه با

 گرفتم تا حالم بهتر شود واریرفت و دستم را به د جیگ یودم که سرم کمنرفته ب یقدم چند
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ماتم کده  هیمنه... خونه شب ی: واقعا که! انگار نه انگار پس فردا عروسدمیرا شن اریمه یلحظه صدا همان
 ...اومده... زن بابامم دنبالش مارستانیاست... خواهرم از ب

از لفظ زن بابا ناراحت شده.  وتابیدانستم که  یم نی... و همچندهیند اریدانستم که مه یم یزدم ول یپوزخند
 !نزنم یبود که حرف اضاف نیا یبه معنا نیرا فشرد و ا میبه طرفم آمد و بازو

 :انداختم و گفتم اریبه مه یشانه نگاه ی. از رورمیخودم را بگ یکردم نتوانستم جلو هرکار

! من با یگرفت یزن نم یبه من بگ نکهیمن خواهرم خواهرم نکن... اگر من مهم بودم برات... بدون ا یبرا-
 تیبه کارم نداشته باش... اگر روز عروس یندارم پس کار یفرق تیعروس انیکه پس فردا قراره ب ییمهمونا

با  ریبگ ادیمادرتو داره...  حکم ،بهش زن بابا یکه گفت میکس نیبه من بگو... ا یخواست یبود، هر چ نیا ریغ
 ...یاحترام باهاش حرف بزن

 لیکه آماده کرده بودم را تحو یو نگذاشت طومار دیدستم را کش وتابیچون که  میبگو یگرید زینتوانستم چ و
 .دهم اریمه

تا آرام  دمیتختم دراز کش یرو یساعت مین بایرا از سرم باز کردم. تقر وتابی عیسر یلیاتاق که شدم، خ وارد
 .شوم

 .شد یخواست بخوابم اما نم یم دلم

 .زد یشور م شیکرد. دلم برا ینم میرها یلحظه ا ارای فکر

بدنم و درد سرم  یرغم کوفتگ یآمدم و عل نییتخت پا یدر ذهنم جرقه زد. از رو یزیو ناگهان چ دمیکش یآه
تک به تک  میبرا کیکه هر  ییزهایلوازم و چپر بود از  شیام را که تو یمیقد یتختم، جعبه  ریخم شدم و از ز

 .دمیکش رونیبود را ب یو دوست داشتن زیخاطره انگ

لبم را  یگرفتم و گوشه  یچرخ خورد. ترگل لشیوسا یزدم و در جعبه را باز کردم و نگاهم رو یکوچک لبخند
 .دمیگز

 .بود، دراز شد میتولد زمان کودک یکه کادو یبه سمت آلبوم کوچک دستم

ام بود.  یداشتم. تولد چهارده سالگ ادیکادو گرفته بود. آن روز را خوب به  میبرا ارایزدم. آلبوم را  یتلخ لبخند
 ...کل روز را شور و شوق داشتم که قرار است تولد داشته باشم

 یما مفرم را مرتب کرده بود. از خودم خوشم آمده بود ا یموها وتابیبودم و  دهیپوش یآسمان یآب راهنیپ کی
 :و جواب داد که دیخند وتابیگفتم،  وتابیرا به  نیا یکند. وقت میبابا دعوا دمیترس

 .باهات نداشته باشه یزنم که کار ینترس... امشبو من باهاش حرف م-

 چکدامیگرفتم اما ه یادیز ی... کادوهازیخوب بود و خاطره انگ یلیچقدر ممنونش بودم. آن شب، تولدم خ و
را در آن  میبود و به من گفت، لحظات خوش زندگ دهیخر یآلبوم کوچک میبرا ارای. دینرس ارای یکادو یبه پا

 .ثبت کنم
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عکس نگاه کردم و لبخندم تلخ تر شد... عکس،  نیو چشم بستم. آلبوم را باز کردم و به اول دمیکش یآه
 .بر لب داشت یقیبود و لبخند عم ستادهیا یبود... کنار نهر آب ارایعکس 

کش رفته بودم  وتابی یعکس ها انیاز م یواشکی م،یگشت یبه تهران بر م زیاز تبر میداشت یعکس را وقت نیا
کار ممکن را انجام  نیتر نیری! اما بعدش، به نظرم شدمیلرز یبودم و م دهیو چقدر سر بدست آوردنش، ترس

 ...طور صفحات بعد را نیکرد... و هم را عکس خود او پر ارای ییاول آلبوم اهدا یشد که صفحه  نیداد بودم. ا

 .لحظات خوب من، تنها پر از او بود ی همه

 یو باعث شد، تکان دیچیام در گوشم پ یزنگ گوش یرا ورق زدم و تا خواستم به آن نگاه کنم، صدا صفحه
 .بخورم و از جا بلند شوم

 میخوردم و تعجب کردم. لب ها یا کهی ارا،ینام  دنیبه نام مخاطب انداختم و با د یرا برداشتم و نگاه یگوش
 :گفتم دیرا دم گوشم بردم و با ترد یرا جمع کردم و تماس را وصل کردم. گوش

 .الو-

 ...دیخشدار و با رنج به گوشم رس ارا،ی یصدا

 .الو مُرکا... سالم-

 شده؟ یزی... چارا؟ی هیجور نیپاسخ سالمش را دادم و گفتم: سالم... چرا صدات ا ینگران با

 ؟ییآرام زمزمه کرد: کجا ارای

 .خونه ام-

 من؟ یخونه  یایب یتون یم-

 یداشتم و کم ادیبه  مارستانیرا در ب وتابی ی... هنوز هم که هنوز بود، حرف هادمییلبم را جو ی گوشه
 !که به خانه اش بروم نیصحبت کنم... چه برسد به ا ارایبا  دمیکش یخجالت م

 دونم، چطور؟ یگفتم: نم ،یامآر  اریبس یصدا با

 ؟یای... ممیدرد و دل کن یای... گفتم بستیحالم خوش ن کمی-

 م؟یبگو "نه"از من بخواهد و من  یزیبا آن لحن ملتمس، چ ارایشد  یشدم... مگر م مات

 .انگار دست خودم نبود... دست دلم بود زبانم

 ...امیآره م-

 .و لبخند به لبم آورد دیچیاز رو دوشش برداشته بودند، در گوشم پ یکه انگار بار ارای یصدا

 .یمرس-

 ...ساعت یرو دیگفتم و نگاهم چرخ یکنم یم خواهش
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 ام؟یخوبه ب شیساعت ش-

 .... منتظرتمهیگفت: عال یبه آرام ارای

 ...خداحافظ-

 .زمیخدانگهدار عز-

قلبم را به  ینثارم کرده بود، بدجور ارایکه  یزمیعز نیبه دست، خشکم زد... ا یتماس قطع شد و من گوش و
 .ام گذاشتم نهیس یتپش انداخته بود. آب دهانم را قورت دادم و دستم را رو

.. دمیخند زینثار خودم کردم و ر یجنبه ا ی. بدیکوب یام م نهیس ی وارهیبا تمام توان خودش را به د قلبم
 .و به سمت در اتاقم رفتم دمیچرخ

کردم! چند قدم  یم دایرا آنجا پ وتابیبه سمت آشپزخانه رفتم. معموال  کراستیگفتم.  یم وتابیبه  دیبا
 .کند یبحث م یدارد پشت تلفن، با کس وتابیمانده بود تا داخل آشپزخانه شوم که متوجه شدم 

 ؟یفهم یم ،یچیهمه راه نرفتم که تهش ه نی... من انیآره... بب-

 ...ماندم میجا سر

 .ستنیوادارم کرد فالگوش با یخواستم گوش کنم اما حس ینم

 ...نه، فردا-

-... 

برام راحت  اریسقف از ازدواج ترگل و مه هی ریگفتم که نه! من منتظرم که خرم از پل بگذره... بردن اون دوتا ز-
 !تره

 ...کالفه شد و من هم سردرگم وتابی یگرد شد. صدا میدو، چشم ها نینام ا دنیشن با

 !! گفتم نهرینخ-

-... 

 ...که حل شده... مونده بعدش نجاشیترگل راحت بکشم، تا ا هیفقط منتظرم فردا بگذره، بلکه -

-... 

 ...باشه... حواسم هست-

-... 

 !ره! گفتم نه یکه حرف تو کلت نم نیبابا! مثل ا یا-

-... 

 !خداکنه... بلکه من از دستت کمتر حرص بخورم رضا-
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و من آن را  وتابیرا با نام رضا که  یشدند... هر چه در ذهنم مرور کردم نتوانستم کس زیر میچشم ها رضا؟؟؟
 .کنم دایپ م،یبشناس

 یبه من م یزد؟ آب دهانم را قورت دادم... حس یبا او حرف م یمیقدر صم نیا وتابیکه بود که  گریرضا د نیا
 :دیرا شن وتابی یحرف ها یبه عقب برداشتم و ادامه  یگفت که زوداز آنجا دور شوم. قدم

 .خوب یلیخ-

-... 

 !من حواسم جمعِ جمعِ  ستشین ینه، مشکل-

-... 

 ...دمیرا شن وتابی یخنده  یصدا

 ...وونهید-

-... 

 .نطوریاوهوم، تو هم هم-

-... 

 .باشه خدافظ-

به نظرم  وتابی یبلند از آن جا دور شدم. داخل اتاقم برگشتم و داخل شدم. حرف ها یو با قدم ها دمیچرخ
 .رفتم و لباس عوض کردم میمشکوک آمد. به سمت کمد لباس ها

بروم... هنوز  ارای دنیخواهم به د یکه م میبگو وتابیخواست به  یدانم چرا دلش نم یآمدم. نم رونیاتاق ب از
 !بودم ییاو با رضا نام ناآشنا یصحبت ها جیگ

 شیو حرف ها وتابیو... از خانه خارج شدم. در راه تنها به  دمیرا پوش میگذشتم. کفش ها عیسر ییرایپذ از
 .شدم ادهیپ نیرا حساب کردم و از ماش هی... کرادمیرس ارای یکه به خانه  دینکش یکردم... طول یفکر م

 .را فشردم و در باز شد زنگ

 ی. دستم باال رفت و زنگ را فشردم. زنگ را فشردم و نمستادمیا ارای یها باال رفتم و مقابل در خانه  پله از
 ...مثل سابق نبود گریروبرو شوم که د ییارایدانستم قرار است با 

*** 

 ارایکه آمده بودم  یسوال داشت. از موقع یجا میبرا ارای یدر خودم جمع تر شدم. رفتارها یو کم دمیرا گز لبم
 !و مهربان یمی... صممیکه دوست بود ییکرد... درست شده بود همانند روزها یبا من رفتار م یگریطور د

 یداشت وقت تلف م ینحو کیبه  ارایکه آمده بودم  یگذرد چون از وقت یم ارایدانستم که چه در ذهن  ینم
 .نظر دارد ریرا ز میرفتارهابا دقت به من بود و حس کردم تمام  ارایکرد... نگاه 
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 .یگفت: ممنون که اومد دیکش شیفنجان چا یبه لبه  یدست

 .کنم یزمزمه کردم: خواهش م یبود و به آرام جیمن گ نگاه

 کردم و ادامه دادم: حالت خوبه؟ یمکث سپس

 :گفت ارای

 .گذره... اما من داغونم یم-

کار از کار  گهیکه د دمیفهم ی... وقتارایبه سوز افتاد... آب دهانم را قورت دادم و گفتم: من متاسفم  دلم
 .گذشته بود

 :گفت ارای

کنم... بخاطر  یمعذرت خواه دینداره... من با یربط چیترگل به تو ه ییوفا یتو نبوده... ب ریتقص نینه مُرکا، ا-
 .م که سرتو زدم به داشبردبعدش دمویاون روز سرت داد کش نکهیا

 .زدم یندارد. لبخند کوچک یاز من خشم ارای. ته دلم خوشحال شدم که دمیکش آه

 خواهش کنم مُرکا؟ هیشه ازت  یگفت: م ارایسکوت شد که  انمانیلحظه م چند

 :را بهم زدم و گفتم میها پلک

 ...حتما-

من... دوباره  یمرحم زخما ،یباهم... تو بش مینا بشخوام که مثل قبل یو گفت: ازت م دیکش یقیترگل عم ارای
 .میش یمیمثل قبل صم

. بدون دیسرتاسر وجودم را در بر گرفت و چشمانم درخش ریوصف ناپذ ی... شوقدنیشروع کرد به تند تپ قلبم
 :تعلل گفتم

 .ارایشه  یالبته که م-

 میکس چیسخته... ه یلیروزا برام خ نیمتشکر نگاهم کرد. آب دهانش را قورت داد و گفت: ا یبا چشم ها ارای
رو جز تو ندارم... مُرکا قول بده  یا گهیدلمو شکست، کس د یکه اون جور وتابیندارم که دردامو بهش بگم... 

 ؟ید ی. قول میمنو رها نکن

 ...پناه بود یب یلیخ ارایاو قلبم به درد آمد...  یکس یب نیا از

 م؟؟؟یبگو "نه"توانستم  یم مگر

 م؟یبگو "نه"آمد که  یمگر دلم م اصال،

 .را گفتم میزندگ یآره  نیرا تر کردم و بزرگتر میها لب

 .هستم شهی... من همارایآره -
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شود... و حاال  یبه ضررم تمام م یگفتن، روز "آره" نیدانستم، ا ی... و من نمدیهم خند ارایو  دمیتلخ خند و
 ندهیدانستم... فقط آ یکردم، هم نم یبودم و به صورت بزک شده ام نگاه م ستادهیا نهییهم که مقابل آ

 ...ندهیکرد... فقط آ یمعلومش م

 .زدم یپوزخند

 !که چه؟ مثال

ود که به ب یشد راه یرا نشان دهم؟ کاش م نیکرده بودم که ا رایهمه آراو نینشان بدهم خواهر دامادم؟ ا که
 .بود شیاهایمرگ رو زم،یعز یارای یکه برا ینروم... مجلس ییآن مجلس کذا

بودم... فقط  نیغمگ ارای ی! فقط براهینگران و ناراحت بودم تا بق شتریب ارای ینبودم! برا شیب یشک خُل یب
 !ارای یبرا

 یاتاق پرو سالن عروس یخاکستر یها وارید یبه تاسف تکان دادم... نگاهم به رو یگرفتم و سر نهییاز آ نگاه
 .. در باز شد و چند دختر هم سن و سال خودم، وارد اتاق شدنددمیکش یافتاد و آه

به آن ها انداختم و از  ییزن عمو باشند. نگاه گذرا یها لیاز فام دیشناختم و گمان کردم که با یها را نم آن
 ینم دهیهم شن کیموز یصدا یبود. حت یخال یلیخ یبود و سالن عروس امدهین یرفتم. هنوز کس رونیاتاق ب

 !بلند را یو تق تق پاشنه ها دمیشن یصبحت م یشد، فقط صدا

 .نشستم یچهار نفره ا زیم یرو یسالن را انتخاب کردم و تک ینقطه  نیتر گوشه

 .هم فشردم یرا رو میها لب

نگرانش بودم که  یبا او زده بودم... حساب یبودم، نه حرف دهیکه از خانه اش برگشته بودم، نه د روزیرا از د ارای
 .سر خودش آورده باشد ییمبادا بال

 یوارد م یشتریشدم. کم کم، سالن پر تر و پر تر شد و افراد ب رهیخ زیگفتم و به م یلب خدا نکنه ا ریز
 یشد، برا یکه داخل م یخواهر داماد بودم و هر کس یتو چشم بودم؛ ناسالمت یلیشدند... از شانس بدم، خ

 یلبخند بزنم اما نم کردم یم یانداخت. سع یآمد و بازار ماچ و بوسه راه م یبه سمتم م کیگفتن تبر
 .توانستم

 .کردم یم یروبوس ل،یفام یبا زن ها و دخترها یدادم و به سرد یرا جواب م کاتیتبر لیس یحوصلگ یب با

توانستم  یشدند و م یشدند هم کمتر م یکه داخل سالن م یشد، جمع یکم، همانطور که سالن پر تر م کم
و مجلس  کاتیبخاطر تبر یدادم، او هم سرش حساب یبودم و احتمال م دهیرا ند وتابیبکشم.  یترگل راحت

 !کجاست نایدانستم مل یشلوغ بوده... فقط نم ،یگردان

 ییو به جوان ها دمیکش ی. هوفدمید ینمرا هم  نبیام داده اما ز ییدختر دا نب،یگفته بود او را به ز وتابی
 .شدم رهیدادند، خ یآهنگ، بدنشان را تکان م تمیشدند و هماهنگ با ر یرقص م ستیکه کم کم وارد پ

*** 



 

 
100 

داخل شد. با  شیبایبه همراه عروس ز اریمجلل تاالر را پر کرد و مه یو سوت، فضا غیدست و ج یصدا
 د،یکش یکه نام عروس را به دوش م یپوش دیرا چنگ زد و نگاهم با نفرت به دختر سپ میبغض گلو دنشانید
 .ماند رهیخ

 .کرد ینگاه م اریرفت و با غرور و چشمان براق به مه یکنار نم شیلب ها یاز رو لبخند

مرد پاکم! به  و ذره ذره قلبم را آلوده کرد و عروس برادرم، قاتل بود! قاتل احساسات دیقلبم را گز نه،یک شین
 یمشت پا کیتوانستم بروم و  یخواست م یکرد، چشم دوختم. دلم م یکه با عشق به ترگل نگاه م اریمه

 :بزنم ادیچشم او بکارم و در صورتش فر

 "!...نیچشماتو باز کنو دورو برتو بب اریمه"

که  ییها کیتبر لیاش جواب سحلقه کرد و با لبخند پر ناز و غمزه  اریمه یدستش را محکم تر دور بازو ترگل،
 .داد یشد را م یبه سمتش روانه م

دلم  یزدم. از همان دوران کودک یقدم هم بر نداشتم تا جلو بروم. پوزخند کی یعنوان خواهر داماد، حت به
ترگل هم  ینبود... عروس اریمه یفقط عروس یشرکت کنم... اما حاال عروس اریمه یخواست در عروس ینم

 یمجلس لعنت نیزودتر ا هخواست هرچ یترگل هم باشم... فقط دلم م یخواست در عروس یبود... اما دلم نم
 .بود رانیروز ها و نیکه ا ییو پناه ببرم به او زمیمهلکه بگر نیتمام شود و از ا

 دینشست. شا وتابیلبخند تلخ  یرو نمیشانه ام نشست و نگاه تلخ و غمگ یرو یحال بود که دست نیهم در
 ...میدانست یجشن را م نیا قتیکه حق میبود یتنها کسان

 ؟یبگ کیبهشون تبر یر یگفت: چرا نم نیغمگ ییبا صدا وتابی

 .یکه تو نرفت یلیزدم و جواب دادم: به همون دل یپوزخند

 .دیلرز وتابی یها پلک

گن چرا خواهر داماد  یم یبگه اما اگه تو نر کیتبر ومدیپسره ن یزن بابا گهینم یپاشو... من اگه نرم کس-
 .بگه کیتبر ومدین

 !. بذار من بشم خواهر شوهرِ بدستیهم فشرد و گفت: بزار بگن، واسم مهم ن یرا رو شیها لب

با افسوس  وتابینبود.  گریمهم نبود و ترگل هم د میبرا اریوقت بود که مه یلیواقعا هم مهم نبود... خ و
 رام زمزمه کردم: حالش چطوره؟نگاهم کرد و من آ

 ...زد و گفت: داغون یپلک وتابی

آمدند، ناکام  یبه طرفمان م وتابیکه به علت پچ پچ کردن من و  ییتر آوردم تا خاله زنک ها نییرا پا میصدا
 !بمانند

 .. ممکنه کار دست خودش بدهششیپ یذاشت یرو م یکی دیبا-
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بود  میروزها نیا رانیچشمان مرد و هیو درست شب دیدرخش یم دیخوشرنگش را که همچون خورش یها چشم
 .را به چشمانم دوخت

 .نداشتم یاز او همدرد ریغ یکمتر از ترگل نبود. ول وتابیدانستم. گناه  یاست او را هم مقصر م درست

 .ادیکار ازش بر نم هی نیباشه، ا وونهینه، بچم هر چقدرم د-

و حس انزجار را  دیپر تمسخر ترگل، به گوشم رس یبزنم، صدا یمدم حرفهم فشردم و تا آ یرا رو میها لب
 !!!گلم ایبگ کیبه ما تبر دمیکرد: اِوا!! مُرکا... ند داریدرونم ب

گفتم: مبارکه...  شانیرو به هردو یانداختم، با پوزخند یم اریمه یبه صورت برافروخته  ینگاه میکه ن یحال در
 ...دیش ریهم پ یبه پا

 !دیکردم و در دل ادامه دادم: و تو جهنم با هم بسوز یمکث

به  ار،یپر از خشم مه ینگاه کردم و صدا وتابیاند، سرم را چرخاندم و به  ستادهیا میانگار نه انگار که روبرو و
 :گوشم خورد

 .یکن یرفتار م یمُرکا حواستو جمع کن چه جور-

، همراه ترگل که با چشمان "کنم. یم تیبعدا حال"گفتن هم با  ارینگاهش کردم، نه جوابش را دادم. مه نه
 .کرد، از کنارم گذشتند و من فقط پوزخند زدم ینگاهمان م روزشیپ

پر مغز و  رونیاست که از ب ییباد هوا هستند و تمامش همانند گردو اریمه یها دیدانستم تمام تهد یم
 !گردو، در پوک بودن آن است نیا قتیرسد اما حق یدرشت به نظر م

 ...با حرص کنار گوشم گفت: واقعا که... احمق... گفتم بهت وتابی

من غالم حلقه به گوش شم که تا حاال هزار بار شده  نیا ی. اگه قرار بود با حرفاوتابیتوجه گفتم: ول کن  یب
مثل  نمی. ایکرد یزندگ شونیکی. با یدون ی. خودت که خوب مضنیو مر وانهید یاحیر یبودم. کل مردا

 .برن یش میبابامه... بابامم مثل باباش بود... کال با کتک و زور و داد کارشونو پ

 یاحیر هی ارایکنم  یشک م یس... اصال گاه گهیجور د هی نایتو ا ارایزدم و با حسرت افزودم: فقط  یتلخند
 .باشه

 ارای.. از اولم مظلوم بود... مامانم که سر زا رفت و .ارامی چارهیحلقه زد و گفت: آره، ب وتابیدر چشمان  اشک
. هفت سال بعدم روز تولدش بابام رفت و من موندمو شیشونیمهر بد قدم رو پ هیبا  نمونیرو گذاشت ب

 چینکرد. خودم بزرگش کردم. ه یپدر ارای یکه زن بابات شدم، بابات برا می... وقتارایدختر تنها بودمو  هی... ارای
 ...ها عاشق شده بود که یباشه. به روش خودم بزرگش کردم. تازگ یاحیر یوقت نذاشتم تو جمع مردا

 !خورد یبهم م ششیکه با دست گرفت. آرا دیگونه اش چک یرو یاشک ی قطره

 ...یدون یم یکه اونم تو زرد از آب در اومد. ول-
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بودند، ادامه داد: طرفشو درست  ختنیر ی در چشمان پر اشک من که هر لحظه آماده رهیزد و خ یپوزخند
 یرن دست م ی. مننیب ینم ننویبب دیکه با یداره. کس ارویاحیخصلت ر نیکردم، ا یانتخاب نکرده بود. هر کار

منه. از اولش که  ریکه همش تقص دبر  ادیشه از  ینم نمیناجور. کورن مُرکا و ا ی. رو وصله نیذارن رو بدتر
 .شروع شد

 :را پس زدم و گفتم می! اشک هازمیتوانستم اشک بر یاش شدم. نم رهیفقط خ من

که  نهیا ایاحی. خصلت روتابیشه کرد  ینم شیاما کار ،یخودتو ناراحت نکن. درسته تو هم مقصر بود وتابی-
 شه کرد؟ هوم؟ یتو عشق شانس ندارن. کار دله، چه م

کنه. همه  یدلشون درست انتخاب نم یمثبت تکان داد و گفت: آره کار دله... ول یسرش را به نشانه  وتابی
 ...... مثلارایطورن... چه زن چه مرد. مثل من، مثل  نیهم ایاحیر ی

 ...زمزمه وار شد و با افسوس گفت: مثل تو شیصدا

 یدارم؟ انگار م یدانست که من هم دل در گرو کس یدانست؟ م ی. چشمانم گرد شد... مدیام لرز چانه
 شد؟ یباشد؟ مگر م دهیشد نفهم ی! اصال مگر ماراستیدانست که آن شخص 

 .برم دیو به زور گفتم: من با دیلرز نگاهم

... دمیرا پوش میخودم را به اتاق رساندم و پالتو تیجمع انیو از م دمیاز جا پر دیبگو یزیخواست چ وتابیتا  و
تق  یو صدا دمیپاشنه دار از پله ها دو یزدم. با آن کفش ها رونیتاالر ب به سر انداختم و از یشالم را سرسر

 .بود دهیفهم وتابی وبود  یجار میگونه ها یرو میاشک ها لیمخم رفت و س یتقش رو

 ...بود دهیبر سرم که فهم خاک

 لهیاو شدم. ت ی رهیو خ میشدم سر جا خیشدم. م خیو پاگرد آخر را که دور زدم، انگار م دمیدو نییپله ها پا از
 :من لب زد دنیو سرخ او باال آمد و با د رانی. نگاه ودیچشمانم لرز ی

 .مُرکا-

اش  نهیافتاده و چرا س شیانقدر نامرتب بود و چرا انقدر شانه ها شیشده بود؟ چرا موها نگونهیچرا ا ایخدا
او در ذهنم نقش  یرانیو یدرجه  دنیسر و ته، با د یسواالت ب نیو چرا کمرش خم شده؟ ا ستیستبر ن گرید

 .بست

 یکرد و برق اشک یآمد. فقط با غروب چشمانش نگاهم م یبود و داخل نم ستادهیتاالر ا یا شهیدر ش یجلو
 .دنیکه در چشمانش بود، مرا کور کرده بود. کورم کرد و چشم بستم. شروع کردم به دو

خودم را در آغوشش پرت  اریاخت یفکر و ب یب د،یایدش بتا به خو ارای. و زینفرت انگ یهمان پاشنه بلند ها با
 ...را اورمی یب یارای. دیرا شن میارای یشکسته  یکردم و دستانم به دور کمرش حلقه شد و صدا

 .مُرکا-

 .ارایاو را به خود فشردم و گفتم:  محکم
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 شد؟ گهید یکیکمرم گذاشت و با بغض گفت: تموم شد نه؟ مال  یدست رو یهم با سست او

توانستم از عطر تن او که سهم کس  یهم نم تیموقع نیفرستادم. در ا هیرا به ر ارایدل هق زدم و عطر  در
 .بود، بهره نبرم یگرید

 ترگلم رفت مُرکا، مگه نه؟-

 .گرفت ی. دلم داشت آتش مدمیگز لب

 .دیمُرکا... بر دیترگل شدم. ترگلم بر یشدم مُرکا... ب چارهیب-

 .میبر ایب ارایدر چشمان براقش گفتم:  رهیزور خود را از او جدا کردم و خ به

 که ترگل نباشه؟ ییپلک زد و گفت: کجا برم؟ جا ارای

حرف دنبالم راه افتاد.  یب ارایو  دمیشد. او را دنبال خود کش ارای یچنگ بازو گرمیمشت شد و دست د دستم
فقط  ارایو  دمیکش رونیرا ب نشیماش چییکردم و سو ارایشلوار  بیدست در ج نمان،یب تیبدون توجه به موقع

 .کرد یبا چشمان سرخش، مانند مرده ها به من نگاه م

را سوار کردم. پشت فرمان نشستم... از  ارایرا باز کردم و  نیکردم. در ماش دایاو را پ نیگرداندم و ماش چشم
را  نیدادم. ماش یراه م دیبه دلم ترد دیاما االن نبا گذشت. یم یکرده بودم شش ماه یکه رانندگ یبار نیآخر

 .روشن کردم و به سمت ناکجا آباد به راه افتادم

خواست از  یگفتم و فقط دلم م ینم یزی. من هم چدیکش یآه م یو تنها گاه گاه دیگفت بگو ینم یزیچ ارای
 .میدور شو یمحل عروس

 ...که رفتم، از سرعتم کم کردم یدلم، غوغا بود. کم در

 .دمیرا شن ارایدردآلود  ی. صدامیدور شده بود یکاف یاندازه  به

 شه؟ یبه نظرت خوشبخت م-

 :به درد آمد و با بغض گفتم قلبم

 .دونم ینم-

 :گفت ارای

 کار کردم؟ یچ یدون یمُرکا م-

خوردم  یکرد و گفت: بازم زهرمار یتلخ یخنده  ارای... دیگونه ام چک یرو یگرد شد و قطره اشک میها چشم
 ...اما

 یزهرمار ینبود که بزنه تو گوشم و بگه واسه چ یخان عادیدفعه م نیو مستانه گفت: اما ا دیاش را مال ینیب
 ...خوردم
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 .از زهر تلخ تر بود شیاما خنده ها دیخند ارای

 ...اما شمیکردم آروم م یفکر م-

 :بغض گفت انیکرد و م یمکث

 ...کرد ادیبدتر دردمو ز-

هم بروم.  ارای شیخواستم از پ یداشتم که م یمن هم... چنان حس بد ی... اشک هادیبار ش،یاشک ها و
 .توانستم او را تنها بگذارم ینم طیشرا نیاما در ا

 .شکسته بود تینها یب ارای

دانستم  یمنفعتش... نم ایکنم  یعمل م اار یدانستم با گفتنش به ضرر  یاما نم میبگو یزیخواستم چ یم
 .کنم سکیتوانستم ر یآتش! االن تنها م یرو یآب ایباشد  ارایزخم  یزنم قرار است بدتر نمک رو یکه م یحرف

 :زدم و گفتم ایبه در دل

 ...ارای-

بود که  نیکه بود ا یزیمن نشست. در ذهنم تنها چ نیغمگ یباال آمد و در چشم ها ارایسرخ  یها چشم
 .گذشت یدانستم چه م ینم ارایرا درمان کند و با حداقلش آن را کم کند! در ذهن  ارای یدردها

چه  ای... آتش غم بود دیکش یبود و آتش در نگاهش زبانه م رهیهمچنان به من خ اراینگه داشتم.  یا گوشه
 .لغزاندم انشانیرا مفرو بردم و انگشتانم  شیدانم! تنها دستم را به سمت موها ینم گرید زیچ

 :دهم. زمزمه کردم یآرامش م ارایکار به  نیکردم که با ا یبسته شد... حس م ارای یها چشم

 .نداشت ویکه تو بهش داشت یعشق پاک اقتیاون ل ارای-

 یدیشده بود و سف زیر شیچشم ها یشد. مردمک عسل رهیبه سرعت باز شد و به من خ ارای یها چشم
 .لبش آمد یرو یو طرح پوزخند دییهم سا یقرمز! دندان رو شیچشم ها

 ...اریشه... هم اون، هم مه یم مونیروز پش هیتوجه ادامه دادم: مطمئن باش اون  یب

 یسکوت را شکست: م ارایآمد که  یم مانیترگل ها یسکوت شد و تنها صدا انمانیم ی. کمدیپر ارایچپ  پلک
 خونم؟ یشه، منو ببر

اش،  یشانیپ یبلندش رو مهین یموها ختنیو با ر دمیکش رونیب شیموها انیهمان سکوت، دستم را از م در
 .ختیدل من هم ر

 یکه فکر م یزیرا روشن کردم. در راه بازگشت، به تنها چ نیدادن جواب، ماش یهم فشردم و به جا یرو پلک
 ...بود ارایکردم نگاه 

به من  یقینگاه عم ارایاو برگردم،  نیکردم و به او گفتم که مجبورم با ماش دهایکه او را دم در خانه اش پ یزمان
 .دمیرا نفهم شیانداخت که معنا
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 یو گوشه ا دمیزود به محل تاالر رس یلیگرفته بود! خ گرید یمیصرف نظر کرده بود و تصم یمیاز تصم انگار
برگشته بودم و مراسم تمام شده بود و همه  رید ینشدم چون انگار کم ادهیرا پارک کردم اما از آن پ نیماش

 .دادم یم پس یبه همه جواب دیرفتم، مطمئنا با یبودند و اگر حاال م ختهیر رونیب

که  یزمان ،یشادمان نیکردند و ا یم یخودشان خوشحال یآمدند و برا یم رونیهلهله کنان از تاالر ب تیجمع
 .شد شتریب آمدند، یم رونیعروس و دامادِ آن شب از تاالر ب

 دانست؟ یامشب را م قتیحق یو ترگل نگاه کردم. چه کس اریزدم و به مه یپوزخند

 یو حت میدانست یرا م زیهمه چ وتابیو ترگل و  ارایآن پانصد نفر مهمان، خودم و  انیبستم از م یم شرط
 .از دور و اطرافش نداشت یداماد هم خبر

 .دمیآمد که امشب اصال او را ند ادمیهم بودند...  دیالله و جاو البته

 .شدم رهیشدند و به راه افتادند، به آن ها خ نشانیکه عروس و داماد سوار ماش یو تا وقت دمیکش یآه

که خلوت شد،  یرا به جا آوردند. کم "عروس کشون"رسم  یراه افتادند و به قول مانیها لیسرشان فام پشت
 .دمرا روشن کردم و راه افتا نیخودم هم ماش

 "فصل پنجم" ***

 دنیکش ی... حوصله نقاشواریشدن به در و د رهیشد به نشستن در اتاقم و خ یروزها همه اش ختم م نیا
 .هم نداشتم

دادن، از  هیو ترگل بود و همه در تکاپو بودند که در پاگشا کردن و هد اریروزها همه جا صحبت از ازدواج مه نیا
 .وفتندیعقب ن یگرید

و از  دمید یمحبت نم یکس چیخواست که نداشتم... از ه یعشق م شتریروز ها دلم آرامش و از همه ب نیا
 .فکر کردن به او را هم نداشتم یارای یروزها حت نیشده بودم! ا ینظر خودم عقده ا

رفت.  یهم به فکر فرو م یاما گاه گاه دیخند یدر حضورم م شتریعوض شده بود و ب یها کم یکه تازگ ییاو
 ...هم شیبود... رفتارها بیعج شیاما کارها

 .و به طرف پنجره رفتم رهیخ نیچانه ام آزاد کردم و به زم ریو دستم را از ز دمیکش آه

و ساعت ها از  نمیتوانستم بنش یم نجایبود. چون ا میها ییقسمت از اتاقم بود که مامن تنها نیتنها ا دیشا
کس حواسش به من نبود و حواس من به  چیبود که ه ییبزنم. جا دیرا د خانه اطیو کوچه و ح ابانیباال خ

 ...همه بود

 .متوجه شود یآنکه کس یب

 یبه خود م جانیو ه یرنگ خوشبخت میزندگ یفرستادم. کاش کم رونیو ترگل خسته ام را ب دمیهم آه کش باز
سوت و کور را  یاز جا بلند شدم و سمت در اتاقم رفتم. در اتاقم را باز کردم و خانه  یگرفت. با احساس تشنگ

 .کردم یکس حس م یب یلیاز نظر گذراندم. خودم را خ
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 ...ادیز یلیخ

 .رفتم نایبرداشتم و به سمت اتاق مل قدم

 یم یراموششست و به ف یرا م میاز درد ها یمین شیکه گر چه کوچک بود اما با خنده ها یخواهر
 .ستادمیرنگش رفتم و باال سرش ا یسپردمشان. در اتاق را باز کردم. به سمت تخت صورت

لبخند زدم و  تشیبود که به خواب رفته و فقط دو بال کم داشت! به معصوم یخواب بود و همسان فرشته ا در
 .پراز عشق باشد نایمل یدعا کردم که زندگ

 یها نیاشک ها و نفر انیم میباز کرده بودم مادرم رفته بود و تمام کودک ایمانند خودم که تا چشم به دن نه
 یرا با چشم ها یزندگ یها یو زشت ختیبهم ر میایکنم، تمام دن یبابا گذشت و تا آمدم کودک یبرا وتابی

بدبخت  کیو حاال هم که  دمدلم رفت و عاشق ش ست،یو بعد تا آمدم بفهمم درست و غلط چ دمیخودم د
آمد دلم  یم شیکه بر ابرو یرفتم و با هر خم یبود، به اوج م دهید یکه نامرد ینگاه مرد دنیتنها بودم که با د

 .دیلرز یم

 لب زمزمه کردم ریرا ز "بدبخت" یحلقه زد و با لرز کلمه  میدر چشم ها اشک

 .رفتم رونیبعد از اتاق او ب یرا نوازش کردم و کم نایسرخ مل یدراز کردم و گونه  دست

*** 

 .دمیرا شن وتابیحرف زدن  یکه وارد شوم، صدا نیرفتم اما قبل از ا ییرایسمت پذ به

 .شده یترگل ازدواج کردن نصف راه ط ارویآره، مه-

-... 

 .میش یخداروشکر راحت م گه،یکرد و گفت: آره د یخنده ا وتابی

-... 

دارد که  یگوش دهم. به من چه ربط وتابیو به مکالمات  ستمیقبل فالگوش با یخواست مثل دفعه  ینم دلم
 زند؟ یحرف م یزیو در مورد چه چ یاو با چه کس

 .شدم ییرایوارد پذ یالیخیبا ب نیهم یبرا

 یدگیرنگ پر انیم یزورک یو با نگاه کردن به من طرح لبخند دیچرخ میقدم ها یصدا دنیبه محض شن وتابی
 .خداحافظ رم،یگ یکه پشت تلفن بود گفت: باهات تماس م ینقش بست و به کس شیلب ها یصورتش رو

 .تماس قطع شد و

 ؟یبا استرس به من نگاه کرد و گفت: خوب وتابی

 ... چه طور مگه؟یجواب دادم: آره... مرس یعاد یلحن با

 :! با آرامش گفتدمینفهم شیاز حرف ها یزیراحت شد که من چ الشیزد و انگار خ یلبخند لرزان وتابی
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 ...زمیعز یچیه-

 :گفت وتابیگفتم و سکوت کردم که بعد از چند لحظه  یا باشه

 ...مُرکا-

 دوختم و زمزمه کردم: بله؟ وتابیرا به  نگاهم

 .داشته باشد دیترد یزیگفتن چ یپا و آن پا کرد، انگار که برا نیا وتابی

 ؟یبگ یچ یخوا یم وتابی-

 ازت بپرسم؟ یسوال هیتونم  یرا تر کرد و گفت: م شیلب ها وتابی

 .دادم: حتما جواب

 .یوقت بد برداشت نکن هیندارما...  یمنظور بد ن،یبب-

 ؟یبپرس یخوا یم ی... چزمینگاه کردم و گفتم: نه عز وتابیبه  یکنجکاو با

 .یترسم ناراحت بش یآخه م-

 .دم ینداره. بگو اگر ناراحت شدم جواب نم یمن، ناراحت زیو جواب دادم: نه عز دمیکش یهوف

 ؟ی: تو قصد ازدواج نداردیپرس یتکان داد و با دو دل یسر وتابی

. دهیسوال را از من پرس نیا وتابیانداختم. هزار فکر مختلف در ذهنم آمد که چرا  ریخوردم و سر به ز جا
 .ناراحت نشده بودم فقط تعجب کرده بودم

... نگو... زمیهم با سرعت گفت: خوب عز نیهم یانگار گمان کرد ناراحت شدم برا دیسکوتم را د یوقت وتابی
 .خواستم ناراحتت کنم ینم د،یببخش

 .جا خوردم از سوالت... ناراحت نشدم کم،ی... وتابیزدم و گفتم: نه  یلبخند یخودم آمدم و زورک به

 ...کنم بتونم یو من گفتم: فکر نم دیکش یترگل راحت وتابی

 : آخه چرا؟دیشد و نال لیمتما نییبه پا شیلب ها یبود که جا خورده بود. گوشه  وتابی حاال

 یکه م مینکنه رو دستت موندمو اضاف ه؟یخنده ام گرفت و گفتم: چ وتابی یچهره  یحالت وارفته  دنید از
 ؟یاز شرم راحت ش یخوا

 .دمیپرس یجور نیور کن همو گفت: نه، نه بخدا! با دیگرد شد و رنگش پر وتابی یها چشم

 .کردم یم یمنم شوخ وتاب،یباشه -

 یازدواج باهات مناسب باشه، بازم بهش نه م یبرا طشیباشه که شرا یندارم، فقط اگر کس یبه خدا منظور-
 ؟یگ
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 .و جواب دادم: آره دمیکش یقیعم ترگل

 چرا؟-

 گم؟یچرا نه م-

 .آره-

 ریسر به ز نیهم ینگاه کنم، برا وتابیجمله به صورت  نیا انیتوانستم موقع ب یرا تر کردم. نم میها لب
 یرو دوست دارم و نم گهینفر د هیکه  یبشم، در حال کیشر یبا کس مویتونم زندگ یانداختم و گفتم: من، نم
 .کنم یم ازدواجکه باهاش  یبه کس یجور نامرد هیشه  یم یطور نیتونم فراموشش کنم... ا

 .را باال انداخت شیابرو یتا کیر فکر فرو رفت و نگاهم کرد و د وتابی

*** 

چه از نظر طرح...  ت،یبه کار رفته در نقاش یرنگ ها بیمُرکا جان... از همه نظر، چه از نظر ترک هیعال نیا-
 ...هیعال یلیزده شدم، خ رتیواقعا ح

به طرحم انداختم و به خود  ینقش بسته بود. نگاه میلب ها یرو ،یاستاد رئوف یها فیاز تعر یقیعم لبخند
 !ام دهیرا من کش یزیچ نیکه چن دمیبال

 ییاز زرد و طال ییبا رنگ ها دهیدو چشم درشت و کش یکارم بود. نقاش نیبهتر ینقاش نینظر خودم هم ا از
در ذهنم مجسم  ارایام. فقط آن زمان  دهیبودم چطور آن را کش دهیبود... خودم هم نفهم یتن نارنج یو کم

 !اش یآفتاب یبود و چشم ها

 .بود ارای یشده بود، چشم ها رهیاز غم به من خ یچشم ها که با غبار نیا

کردم... با  یبابت به خودم افتخار م نیبکشم و از ا ریام را به وضوح به تصو یبودم احساس نقاش توانسته
 .انداخت، اما دوستش داشتم یم نندهیشده، غم به دلِ ب ینقاش یکه چشم ها نیا

 ...هم که انشیاطراف یها دیو تمج فیتعر از

 .گذاشته بودند که خجالت زده شده بودم میپهلو ریام، هندوانه ز یاز نقاش انقدر

کنم از کارهات  یفکر م بات،یطرح ز نیا دنیبا د ؟یشرکت کن شگاهیامسال تو نما هیمُرکا جان، نظرت چ-
 .استقبال بشه یلیخ

 ...دستپاچه شدم یمک

بگذارم چون  شگاهیرا در نما میاز من درخواست کرده باشد که کارها ر،یسخت گ یشد استاد رئوف ینم باورم
همه و از جمله خودم  یبرا نیبودند و ا دهیرس یاستاد یبه درجه  گریبود که د یکسان یکار فقط برا نیا

 .مام نگاه کرد ینقاش یقبول کردم و به تابلو لیتعجب آور بود... با کمال م
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که در سرم بود،  یداشتم. از فکر ییفکرها ش،یکردم. برا ینم ییرونما شگاهیرا هرگز در آن نما ینقاش نیا اما
 :دمیبهسا را شن یلبم آمد، که صدا یلبخند رو

 ه؟یمال ک یوحش یچشما نیا نمیزنه! بگو بب یچه رفته هم تو فکر لبخند ژکوند م نیبب ،یوا یوا یوا-

 :گفت ینینمک یزدم. بهسا با خنده  یاز تابلو گرفتم و به بهسا نگاه کردم و لبخند تلخ یرا به سخت نگاهم

 گهیها! حاال واسه من غمبرک نزن، د رهیدلش گ ینگاه معلومه مُرکا خانوم حساب نیاوه اوه اوه... از ا-
معلومه که چه  گهید ،یدیباشه که کش یجور نیداره... اگه چشماش هم میی... المصب چه چشایدیکش
 !بره یدل م یجور

 !گما یکن وگرنه به شوهر جونت م شیو گفتم: چشماتو درو دمیخند باالخره

 .در آورد که به خنده افتادم یینازک کرد و ادا میبرا یپشت چشم بهسا

 ...مُرکا یراست-

 هوم؟-

 !اس افهیچقدر خوش ق یو آرام به من گفت: دقت نکرده بودم که استاد رئوف دیخودش را جلو کش طنتیش با

گذاشته بود چرخاندم  یو پنج سالگ یکه تازه پا به سن س یگرد شد و سرم را به سمت استاد رئوف میها چشم
 .خودم روبرو شدم یاش به رو رهیو با نگاه خ

 :و گفت دیندزده نگاهم را از او گرفتم که بهسا کنار گوشم خ خجالت

 !کردا یداشت زل زل نگات م یاز ک یدون ینم-

 !یشعوریب یلیو گفتم: خ دمیحرص خند با

 ینشسته بود، انداخت و کنار گوشم زمزمه کرد: ول یکه استاد رئوف ییبه جا یو نگاه دیدر جوابم خند بهسا
 !جذابه ها ییخدا

 :بهسا ضربه زدم و آخش را در آوردم و گفتم یدستم محکم به پهلو با

 !یخال انیآقا پو یواقعا که! جا-

 !دیرا چرخاندم و بهسا غش غش خند میرو و

 .از کالس به خانه برگشتم بعد

رفتم،  یو همانطور که به سمت اتاقم م دمیکش یا ازهیانداختم و در خانه را باز کردم و وارد شدم. خم دیکل
 .بلند سالم کردم

 .دمیرا در جوابم شن وتابی یصدا

 .سالم-
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 .دمیرا شن وتابی یگذاشتم و همزمان صدا نیزم یرا رو نمیسنگ ویمعمول در آشپزخانه بود. آرش طبق

 .آشپزخونه ایمُرکا ب-

 ...ببرم بذارم تو اتاق ومویبذار آرش ام،یو جواب دادم: االن م دمیکش یهوف

 .باشه-

نق زدن  یلباسم را عوض کردم و از اتاق خارج شدم. صدا لم،یاتاقم شدم و بعد از جمع و جور کردن وسا داخل
شده را در آغوش گرفتم و  داریتازه از خواب ب ینایراهم را به سمت اتاق او کج کردم و مل دم؛یرا که شن نایمل

 :گفتم

 عشق من؟ یچطور-

رفتم و وارد  رونیزد و از اتاق ب یام گذاشت و جواب نداد. لبخندشانه  یو سرش را رو دیکش یا ازهیخم نایمل
 .آشپزخانه شدم

 ینم یاصال درست و حساب ایشدش! تازگ داریگفت: عه، ب دنمیدرحال غذا درست کردن بود و با د وتابی
 !خوابه

 ؟یداشت یرفتم و گفتم: با من کار وتابیسمت  به

خواستم بگم، زن عموت زنگ زد  ی، سر تکان داد و گفت: آره، مبود نیکه در حال هم زدن مواد ته چ وتابی
 !پاگشا کرده، مارم دعوت کرده ارویشام دعوتمون کرد... ترگلو مه یبرا

 ...گرد شد میها چشم

 .بودم دهیند گریبود، آن ها را د یعروس یکه فردا یروز پاتخت از

نشاندم و به  شیرا جلو نایرا روشن کردم و مل ونیبروم. تلوز رونیو از آشپزخانه ب میبگو یتوانستم باشه ا تنها
 .اتاقم رفتم

 ...نشان بدهم یچه عکس العمل دیبا دنشان،یدانستم با د ینم

*** 

 یواقعا او چطور م دمیفهم یاز قبلش هم شده بود. نم باتریز یکرده بود و حت دایحالت زنانه پ یاش کم چهره
از قبل از او بدم  شتریاتفاقات برخورد کند. هزار بار ب نیر باشد و انقدر راحت با اعا یو ب الیخ یتواند انقدر ب

 ...آمد

بود که از آن حالت خشکش در آمده بود  یهم انگار راض اریداد و مه یو کمتر به من محل م دیخند یم شتریب
 !زد یم حیلبخند مل یو کم

 یهمه از دلخور گاهیگاه و ب ینگاه ها و چشم غره ها نیهنوز نگاهش به من خصمانه بود! مطمئن بودم ا اما
 !اش بود یرفتارم در شب عروس
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کوتاه  یکه چقدر کسل هستم و تنها جواب ها اورمیخودم ن یکردم به رو یم یرا از آن دو گرفتم. سع نگاهم
 .دادم یم میزن عمو ال،یناز گاهیگاه و ب یبود که به پرسش ها

 مُرکا جان چه خبرا؟-

 .ستین ی... خبر خاصیزدم و جواب دادم: ممنون زن عمو جان، سالمت یزیر لبخند

و  دیایکنار ب وتابیوقت نتوانسته بود با  چیخواهد با من سر صحبت را باز کند چون او ه یم الیناز دمیفهم یم
نداشت و کل حرف  یخوب یرابطه  وتابیبا  الیآمد، ناز یم ادمیکه  یدانستم. از زمان یرا هم نم لشیدل
 ...و تمام یشد به سالم و احوالپرس یختم م شانیها

 د؟یکردنت به کجا رس ینقاش یخب خداروشکر... راست-

 شگاهینما هیبهش عالقه دارم... بهمن ماه، قراره  یلیدم... خ یو گفتم: هنوز ادامه م دمیکش یقیعم ترگل
 .بزارم شیمابرگزار بشه و استادمون ازم خواسته کارامو توش به ن

 !دینفهم میاز حرف ها یزیبندم چ یگفت و سرش را تکان داد. شرط م یآهان الیناز

 .دمیرا شن وتابی یانداختم و سکوت کردم. صدا نییرا پا سرم

 !ینگفته بود-

 .نگاه کردم... همه سکوت کرده بودند که گفتم: فراموش کردم وتابیبه  میرا باال آوردم و مستق سرم

 .زمیمبارکه عز-

 یجمله را بر زبان آورده بوده بود. آب دهانم را قورت دادم و ب نیترگل که با تمسخر ا یرو دیچرخ نگاهم
 :تفاوت گفتم

 .یمرس-

 د؟یزن یحرف م دیدار یبود که گفت: از چ اریبار مه نیا

خواهرت چه  یدون یمگه نم زمیو گفت: عز اریرو کرد به مه یزبان نیریترگل با ش م،یبگو یزیخواستم چ تا
 ه؟یهنرمند

ابرو باال  اریمبل را فشار دادم. مه یدسته  گرمیگذاشتم و با دست د میپا یرا مشت کردم و رو میها دست
 :پا انداخت و گفت یانداخت و پا رو

 چطور؟-

برگزار  شگاهیه نماکرده... االنم قرار  یم یو نقاش یطراح شیبا همان لحن گزنده ادامه داد: مُرکا از بچگ ترگل
 .کنه

 .گمیم کیو گفت: خوبه، تبر دیمن چرخ یتفاوت رو یسرد و ب یلینگاهش خ اریمه
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کرد، افتاد... به نظرم آمد چقدر بچه و احمق  ینگاهم م یروزیو نگاهم به ترگل که با پ دمییهم سا یرو دندان
خبر است که  یارزشم؟ خوب ب یب اریمه یحد برا نیخواست به من نشان بدهد تا ا یکار م نیاست! مثال با ا

 !ارزش است یمن ب یاندازه برا نیهم به هم اریمه

نقش  شخندیترگل پرتاب کردم که باعث شد آن ن یسو یزدم... با همان پوزخند نگاه پر تمسخر یپوزخند
به همان  شده بود، رنگ ببازد و کم کم محو شود... چند لحظه نیرنگ مز یکه با رژ مس ییلب ها یبسته رو

 .دمیرا شن الیناز ی. صدادادمتکان  شیبه تاسف برا یحالت به او نگاه کردم و بعد پوزخندم را جمع کردم و سر

 .شام آمادس ز،یسر م دیایلطفا ب-

و نشستم.  دمیرا عقب کش یشام رفتم و صندل زیبلند شدم و به سمت م میآن که به او نگاه کنم از جا یب
 ...و کنارم نشست دیمرا عقب کش یکنار ینشستم، ترگل هم آمد و صندل یصندل یرو یوقت

... فکر نیگذاشت و زمزمه کرد: بش میران پا یکارش، خواستم بلند شوم که ترگل دستش را رو نیمحض ا به
 ؟یباشه االن از جات پاش عیضا کمی یکن ینم

از ترگل  یو کم دمیام را کنار کش ینامحسوس صندل یلیآرام گرفتم اما خ میگفت... به ناچار سرجا یم راست
 .زد یدورتر شدم که او پوزخند

 .چرت و پرتاتو ندارم دنیشن یلب گفتم: لطف کن خفه شو و بذار راحت شاممو کوفت کنم چون حوصله  ریز

لب  ریزد و مثل خودم ز یحیمشتش فشرد اما عاقبت لبخند مل انیچنگال را م یکه ترگل، محکم دسته  دمید
 ...یاز دست من راحت ش ستیقرار ن چوقتیگفت: تو ه

خودم  یکه برا یخوش عطر یبه او نگذارم تا دهانش را ببند و مشغول خوردن قرمه سبز یدادم محل حیترج
 .بودم، شدم ختهیر

رفتن سر  یقابل تحمل تمام شد و همه بنا ریشب غ نیا یک دمیقدر در افکار خودم غرق شدم که نفهم آن
 .ندداد

کنم، ترگل، مرا به سمت  یخواستم از ترگل خداحافظ یکه م یکردم و موقع یخداحافظ میزن عمو و عمو از
 ینم تیزندگ یمن از رو ی هیوقت سا چیبود به من گفت: ه دهیکه مثال در آغوشم کش یو با ژست دیخود کش

 .تهیزندگ یمن رو هیتا آخرش سا ،یهرکار کن ،یافته... مطمئن باش هر جا بر

که ترگل خواست از من  ی. درست وقتمینگو یزیدانستم اما نتوانست چ یکه پوچ م نیاو را با ا یها دیتهد
 :جدا شود، دستم را پشت سر او گذاشتم و در گوشش زمزمه کردم

 .اهتینحس و س ی هیآره؛ سا-

رفت.  اریو به سمت مه دیرنگش. ترگل براندازم کرد و چرخ یآب یشدم در چشم ها رهیاو را رها کردم و خ و
 .هم به سمتش رفتم و گفتم: خداحافظ نیهم یکنن برا یهم خداحافظ اریمجبور بودم با مه

 .میاز خانه خارج شد وتاب،یسرد جوابم را داد و من با  یلیخ اریمه
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 ...انداخت یسرد بود و لرز به اندامم م یکم هوا

 .ارمیدر ب دامویکل ریبگ نویمُرکا، ا-

نشاندم و با محبت به او که دست  میپا یرا رو نایشدم و مل نیگرفتم و با او سوار ماش وتابیاز آغوش  را نایمل
 .را تماشا کند، نگاه کردم رونیزد تا از پنجره ب یو پا م

 .زمیعز نیبه قربونت بره، آروم بش یآبج-

 .معصومش،به من نگاه کرد یسرش را چرخاند و با چشم ها نایمل

 !بود ارای هینگاهش شب چقدر

 .دمیکش یآه اریاخت یب

 ...منو بتار پست یگفت: آج نایمل

 بذارمش؟ وتابیبه حرف زدنش کردم و گفتم:  یا خنده

 خودش دخترم مگه نه؟ یبزرگ شده برا گهی. دینیگفت: آره بذار خودتم راحت بش وتابی

 ؟یگفت: پس ت یزبان نیریبا ش نایمل

اشاره زدم که درها را  وتابیرا عقب گذاشتم و به  نایافتد، مل یراه ب وتابیکه  نیاز او قبل  میدیسه خند هر
 .قفل کند

 کاریدونم چ یگفت: ترگل خوشگلتر شده ها! نم وتابی م،یکه رفت یرا روشن کرد و راه افتاد. کم نیماش وتابی
 !شه یم روزشیکنه هر روز خوشگلتر از د یم

 !افتاده ین یزد، انگار اتفاق ینکشم... چقدر راحت حرف م ادیفر وتابیدهانم را قورت دادم تا بر سر  آب

 :جواب دادم کوتاه

 .آره-

 .دست بردار نبود وتابی اما

 .پوستش ریبهش ساخته... آب رفته ز یانگار متاهل ارمیمه-

 شده؟ ی: چدیکرد پرس یم یچرخاندم. در همان حال که رانندگ وتابیو سرم را سمت  دمیکش یپوف

 :جواب دادم رهیخ همانطور

 ...یچیه-

*** 
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را داد به بهمن ماه  شیماه سرد، تمام شد و جا ید یک دمیگذشتند که نفهم یتند م میروزها برا آنقدر
 .شلوغ بود و وقت سر خاراندن هم نداشتم یچند وقت سرم حساب نیسوزناک! ا

 یکنم بودم و دلم م ییرا در آن رونما میکه قرار بود کارها یزمستانه ا شگاهینما یآماده کردن خودم برا ریدرگ
 .خواست هر چه زودتر آن روز برسد

 یتنها برا رفتم، مشغول نقش زدن بودم و یکه به رخت خواب م یبود که هر روز از صبح تا زمان یوقت چند
 .رفتم یم رونیاز اتاق ب یخوردن غذا و چند کار ضرور

بود و  نایمل دم،ید یماهه م کیکه در آن مدت  یقطع شده بود و تنها کسان رونیب یایارتباطم با دن عمال
 !هم الله یبود و گاه وتابی

 ...بود رفتهیگشاده پذ یماهه گرفته بودم و او هم با رو کی یمرخص یاستاد رئوف از

را در وجودم  یحس شوم ره،یت ی نهیام را که در پس زم رهیت یآب یایو اومواج پر تالطم در دمیکش یقیعم ترگل
نشسته  یاهیتخته سنگ س یکه رو دمیساحل کش یرو یانداخت، نقش زدم و در انتها دختر یم انیبه غل

 .دیرقص یباد، م انیدر م اهش،یمجعد س یبود و موها

 .دییو زبان باز کنم: بفرما رمیخورد و باعث شد نگاهم را از بوم بگ به در یا تقه

تلفن در دستش بود و به سمتم آمد و گفت:  یو داخل شد. گوش دیخودش را جلو کش وتابیباز شد و  در
 ...الله ست

را بدست  میرا از او گرفتم و دم گوشم گذاشتم. قلمو یرا باال فرستادم و دستم را دراز کردم و گوش میابروها
 :طرحم، گفتم یها یکار زهیگرفتم و در حال انجام دادن ر

 .الو... سالم الله-

 !سالم خوشگله-

بار بدون فحش دادن  هیگرد شد و با خنده گفتم: نه بابا! آفتاب از کدوم طرف در اومده که شما  میها چشم
 ؟یو خوشگل به نافم بست یسالم کرد

 ...که یندار اقتیو گفت: ل دیهم خند الله

 !دهیادامه داد: آفتابم از سمت شوهر جان تاب یکرد و با لودگ یمکث

 .نشان دهم یقلیسنگ انداختم تا آن را براق و ص یرو یا هیسا د،یشدند و با رنگ سف کیبهم نزد میابروها

 !شده مگه؟ یعه... خوشم باشه! چ-

 یدرد ب یگوشم فاصله دادم و گفتم: اَه!!! الهرا از  یفوت کرد که با حرص گوش یترگلش را در گوش الله
 .فوت نکن ی... صد دفعه گفتم تو گوشیریدرمون بگ

 .کرد و گفت: دلم خواست یخنده ا الله
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 .کرد و ادامه داد: مُرکا یمکث سپس

 ها؟؟؟-

 !ها و زهرمار... بگو جانم بگو بله-

 گفتم: جانم، بله؟ یکالفگ با

 ...مرض-

 ...بابا یا-

 ؟یدیچشم چشم دو ابرو کش هیاون چهار پا یرو یاز بس نشست یتند گفت: تو خسته نشد الله

 چیخسته نشدم به ه ری! دوما... نخیحرفه ا یرا کج کردم و گفتم: اوال چشم چشم دوابرو نه و نقاش دهانم
 !شه یم شتریب میگذره انرژ یکنم هرروز که م یوجه، بدتر حس م

 ...شگاهیتو نما میکارمونو بذار ستیبشه، ما که قرار ن دمیآره خوب، با-

 !یجـــان استاد رئوفــ ی... ا؟؟؟یک شگاهیگفت: اونم نما طنتیداد و با ش شیبه صدا یزیتن ه سپس

کماالت استاد جان  ی فتهیبود و او هم ش دهیرا د یدنبالم آمده بودند، استاد رئوف دیبار که با جاو کی الله
 :گذاشت. با خنده گفتم یکرد و سر به سرم م یم تمیبه راه اذ شده بود و راه

 ؟یزهــــر مـــار... تو مگه شوهر ندار-

 ...دارم خوبشم دارم، سوز به دلت-

 ؟یمزاحم خلوت عارفانم با طرحام شد یچ یبرا نمیخودت... زود بنال بب هیارزون-

 .را از گوشم فاصله دادم یرا بستم و گوش میزد که چشم ها یغیج الله

 به خلوت با طرحات؟ یدیچسب یرو ول کرد یآفتاب یچشما گهیعـــه!!! نه بابــا! چشمم روشن... د-

 ...یکن یمحو شد و گفتم: الزم نکرده فضول میلب ها یرو لبخند

 ؟یکارم دار یچ ؟یزنگ زد یچ یکردم و گفتم: برا یمکث

رفتمو عشوه  دیزنم... منو باش که از صبح چقدر رو مخ جاو یگ نمزن گهید دیگفت: ببخش یبا دلخور الله
 .یکن یم ینجوریاونوقت تو ا رون،یشه ببرتمون ب یاومدم واسش که راض یخرک

 :و گفتم دمیکش یهوف

 ...گهیبابا! الله لوس نشو د یا-

 .همان لحن دلخور جواب داد: لوس نشدم، پنچر شدم با

 .امیاما فکر نکنم بتونم ب ی... دستتم درد نکنه به فکرم بوددیگفتم: خب حاال، ببخش یزدم و با مهربان یلبخند
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 .میر یم یگفت: عه باشه... ما خودمون سه نفر یو با لحن خاص دیکش یقیترگل عم الله

 :گفتم دیپالت گذاشتم. با ترد یکردم و قلمو را رو یاخم

 ؟یسه نفر-

 ...یایب یخوا یه، خب تو هم که نمگفت: آر  یو مرموز طانیبا لحن ش الله

 .نمیو گفتم: مسخره نشو... زود بگو بب دمییهم سا یرو دندان

 !دَدَر دودور میبر یو مستر چشم عسل دی! اما محض اطالعت قراره منو جاوایایب ستیالبته خب تو قرار ن-

 .کردم یاخم

 ...مستر چش عسلـ-

 :گفتم غیگرد شد و با ج میها چشم

 ارا؟؟؟یبا -

 !شما یارای نیجز ا ل؟یتو فام میدار ی... بعله، مگه چندتا مرد چشم عسلیعه چته؟! کرم کرد-

 جدا؟؟؟-

 یبا تو... اونم گفت نم رونیغر غر کردم... گفتم ببرتم ب دیسر جاو یکل نیگفت: بله جدا!از صبح سر هم الله
 ...تونه تنها بزاره که گفتم به اونم بگه یرو نم ارایشه و... 

 !!مخشو زدم که قبول کرد مویزد یزنو شوهر یحرفا کممیگفت:  یطانیکرد و با لحن ش یمکث

 ...دیقاه قاه خند و

کرد.  یزده ام م جانیه دم؛ید یم ینسبتا طوالن یرا دوباره بعد از مدت ارایکه  نیزد و فکر ا یتند م قلبم
و با طرحات، خلوت عاشقانـ...  نی... بشیایب ستیکه الله تند گفت: البته تو که قرار ن میبگو یزیخواستم چ

 !خلوت عارفانه بکن دیببخش

 !گهینکن د تی: عه الله! اذدمیرفته نال وا

خوب بابا! دلم سوخت واست خانوم خانوما! پاشو خوشگل  یلیچند لحظه سکوت کرد و عاقبت گفت: خ الله
 .در یدنبالت جلو میایم میبزن، ساعت هشت و ن پیو باکالس ت کیوم شخان هیو مرتب مثل 

 :من کردم من

 ارا؟ی... با زهیام... چ-

 !!!ایایبخاطر اونه که م دمی! البته فکر نکن نفهمگهید امیم اراینه با ترگل! با -

 .و من مزاحمتون نشم دیبا هم، بهتره تنها باش دیدیکردم: نه، نه بخدا... اول گفتم تو و جاو بیتکذ تند
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وقتا  یلیمنو شوهرم نباش، ما خ ییمنم درازه عشقم!!! در ضمن نگران تنها یگفت: عه... باشه گوشا الله
 ...باهم مییتنها

کرد و قطع  یحرف خداحافظ یو بعد از کم دینثارش کردم که الله هم خند ییایح یو ب دمیلحنش خند به
 .میکرد

به  ،یو خوشحال جانیدر امان باشد و با ه نایگذاشتم تا از دست مل یرا جمع کردم و بومم را کنار میها رنگ
 .سمت حمام رفتم

*** 

به  یرفتم. بعد از مدت ها حساب رونیام را برداشتم و از اتاق ب یمشک فیو ک دمیقرمز رنگم را پوش یپالتو
را هم  میداد و لب ها یخمارم را گرد نشان م یابودم که چشم ه دهیکش یبودم. خط چشم پهن دهیخودم رس

 .سرخ کرده بودم یکم

گذاشت و قربان صدقه  یم نایکه داشت غذا در دهان مل ی. در حالدمیرا د وتابیگذشتم  یکه م ییرایپذ از
 :دیرفت، با تعجب به من نگاه کرد و پرس یاش م

 ؟یشال و کاله کرد یاوا! کجا به سالمت-

 .رونیب میبر دی: الله تماس گرفت، گفت با اونو جاوگفتم

 ...هم هست ارایمنظور ادامه دادم:  یکه ب دیبگو یزیکرد و خواست چ اخم

حالتش جا خوردم!  رییتغ نیلبش نشست و من از ا یگوشه  یباز شده اش را بست و لبخند مرموز دهان
 :و با همان لبخند گفت دیکش رونیب نایقاشق را از دهان مل

 !زمیبرو خوش باش عز-

 .پس من رفتم. خداحافظ ،یمرس-

ام را  یمشک یرفتم. بوت ها رونیزد فرستادم و از خانه ب یدست و پا م میکه برا نایمل یبرا یبوسه ا و
 .شانه جا به جا کردم یرا رو فمیو ک دمیپوش

رنگم را  دیزد و باعث شد شال گردن سف انهیسرد، پوست صورتم را تاز یاز هوا یکه در را بستم، موج نیهم
 .ندازمیب میگوش یبه صفحه  یباال تر بکشم و نگاه

و سر خود از  میایب رونیو خبرم کند که ب ردیخودم لعنت فرستادم که چرا صبر نکرده ام تا الله تماس بگ به
 .خانه خارج شدم

ماندم.  میشد، مات سر جا یم کین نزدکه به م ارا،ی نیماش دنیرا به سمت سر کوچه چرخاندم و با د سرم
را باز کردم و داخل  یدر عقب عیعقب تر بروم. سر یترمز زد و باعث شد کم یرو میدرست مقابل پا نیماش

 .گرفتم یشدم و ترگل
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اومدم بعد خبرت  یم یکرد یصبر م وونهیو گفت: نگاش کن چقدر لپاش سرخ شده... د دیخند دنمیبا د الله
 .یایکردم ب یم

 :تکان دادم و گفتم یرس

 .سالم-

اما مثل  نمیدر او بب یرییکردم تا تغ ینگاهش م یرچشمیبود! ز یعاد یلیهم خ ارایجوابم را دادند و  همه
 .گردنش را پوشانده بود یرنگ که رو یمشک ییخوش پوش و مرتب بود، با موها شهیهم

کردند،  یراجب کار م یمختصر و کوتاه یهم صحبت ها دیو جاو ارایزدم و  یبا الله حرف م زیر زیطول راه ر در
 .میدیکه به مقصد مورد نظر رس نیتا ا

 .شدم ادهیپ نیبه اطرافم انداختم و از ماش ینگاه

 ...دیباال پر میابروها

 !یشهرباز

. دمید یم یرفته بود از الله بپرسم مقصدمان کجاست و حاال هم که شهرباز ادمیداشتم که  جانیه انقدر
 .ذوق کردم یفصل مناسب نبود اما باز هم حساب نیا یهوا یبرا یالبته شهرباز

 !بودم امدهین یوقت بود شهر باز یلیخ

 .داخل میبر-

 .میشد یرا گفت و مدوشادوش او وارد شهرباز نیبود که ا الله

داشت  ینارم قدم بر مکه ک ارای دنیرا کنار خودم حس کردم و سر چرخاندم و با د یحضور م،یدر که در شد از
 .خوردم یا کهی

 خوبن؟ نایو مل وتابیگفت:  میدر چشم ها رهیسرش را سمت من چرخاند و خ ارای

 .: آره... سالم رسوندنگفتم

 .آمد یم دیالله و جاو زیر یصحبت ها یصدا

 .بهشون سر بزنم دیخداروشکر، با-

 .گم یم کیبهت تبر یکرد و لبخندش پررنگ تر شد: راست یمکث

 ؟یتعجب گفتم: بابت چ با

 ...دمیفهم یخوشحال شدم وقت یلی... خشگاهتیرا درشت کرد و گفت: بابت نما شیچشم ها ارای

 یو با انگشت رو دیسرخم خند یلپ ها دنیهم با د اراینگاه کردم.  ارایرنگ گرفت و با خجالت به  میها گونه
 !خجالت بکشم شتریو هم ب رد،یام زد که باعث شد هم تعجب کنم، هم خنده ام بگ ینیب
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 ...الله، سرش را سمت او چرخاند یصدا دنیشن با

 .میاول رنجر سوار ش میبر-

 دیچرخ یدرجه ا صدوشصتیدور س کیدرخشنده،  یلنگر بزرگ با آن نورها یوقت دمیو بلند خند دمیکش یغیج
بودم که  دهیچیپ ی... هوا به شدت سرد بود و شالگردنم را طوردیو زمان دور سرم چرخ نیو احساس کردم زم

 .معلوم بود میفقط چشم ها

 .هم کنار هم ارایو  دیکنارم نشسته بود و جاو الله

 ...زد یو قلبم تند تر م دمیکش یم غیج د،یچرخ یبار که رنجر م هر

 .دندیشک یم یکوتاه یتنها داد ها د،یو جاو ارای اما

شدم و  ادهیکردم، از آن پ یچشمانم را پاک م یکه اشک گوشه  یو من درحال ستادیرنجر از حرکت ا باالخره
 .داشتم جهیسرگ یاندک

کردم قرار  یشد اما... احساس م یخال میپا ریو ز دیدور سرم چرخ ایاحساس کردم دن دیرس نیکه به زم میپا
 .کرد یریو از افتادنم جلوگ دیچیدورم پ یمردانه ا یدست ها یاست سقوط کنم ول

زده ام را پر کرد، جواب خودم را  خیمشام  ییعطر آشنا یبو یاما خودم وقت ستیام ک یخودم فکر کردم، ناج با
 :دادم

 ...ارای-

 ؟یستیگفت: دختر تو چرا مواظب ن دیکش یکه مرا باال م یدر حال ارایکه  دیرا زمزمه وار گفتم و قلبم تپ نامش

 .ستادمیو صاف ا دمیکش یقیعم ترگل

 ؟یگفت: فکر کنم فشارش افتاده باشه... مُرکا خوب الله

که  یشاداب تیجمع یبود نشستم... صدا یکیکه آن نزد یمکتین یمثبت تکان دادم و رو یرا به نشانه  سرم
 .رفت جیگ شتریو سرم ب دمیشن یبه آن جا آمده بودند را م حیتفر یبرا

 .واسش؟ فشارش افتاده یریبگ وهیآبم یشه لطفا بر یم د،یگفت: جاو الله

 .زمیگفت: حتما عز دیجاو

 .رمیگفت: تو صبر کن من م ارای

 .سپس از ما دور شد و

 ؟یشانه ام گذاشت و گفت: خوب یکنارم نشست و دست رو الله

 ؟یشد یسوار م یشه واسه چ یحالت بد م یوقت وونهید

 .برگشت ارایکه  یبستم تا زمان ندادم و چشم یجواب
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 .بخور نویا ایگفت: ب ارای

 .نگه داشت میو خودش، آن را برا دیدستش را عقب کش ارایکه  رمیبگ ارایرا از دست  وهیپاکت آبم خواستم

دوباره به کالبدم داد. سرم  یاش انگار جان ینیری. شدمیاز آن را نوش یدهانم را باز کردم و جرعه ا یرمق یب با
 .فرستادم رونیرا ب قمیو ترگل عم دمیرا عقب کش

آمد که باعث شدم شب آن ها  ینه! از خودم بدم م ایبهتر شده ام  دندیپرس یمدام م دیو جاو ارایو  الله
 .باشم فیخواستم ضع یخراب شود. نم

 .زدم و گفتم: خوبم... ممنون یرا باز کردم و لبخند میها چشم

 .میگفت: خداروشکر. بلند شو بر الله

 دیشما با جاو دیخوا ی. مادیاستراحت کنه تا حالش جا ب کمیگفت: الله خانوم، فکر کنم بهتر باشه مُرکا  ارای
 .شتونیپ امیمونم، بهتر که شد م یمُرکا م شیمن پ د،یبچرخ کمی دیبر

 ...ـیمیتند گفت: نه وا الله

. میایدارم. بهتر شدم م جهیسرگ کمیمن هنوز  د،یگه... بر یراست م ارایحرفش آمدم: الله،  انیبه م عیسر
 .دیخوش بگذرون دیکنم من باعث شدم نتون یو فکر م رمیگ یعذاب وجدان م یجور نیا

 ...باشه یخوا یطور م نی... اگر تو اه؟یچه حرف نیا وونه،یگفت: د یبا ناراحت الله

 .همراه شد دیبا جاو بیترت نیبه ا و

 .فعال-

مرد آرام و  دیکه تا آن موقع سکوت کرده بود... چقدر به نظرم جاو دیرا چسب دیجاو یرا گفت و بازو نیا الله
 :و من انداخت و گفت ارایبه  یرفت نگاه یکه با الله م یبود! در حال یساکت و البته محجوب

 .با اجازه-

 ؟یبه من انداخت و گفت: بهتر ینگاه ارایاز ما دور شدند.  دیه و جاوو الل میسر تکان داد دیجاو یبرا

 :را تکان دادم و جواب دادم سرم

 .اوهوم-

نذاشتم  یرا در هم قالب کرد و گفت: ناراحت که نشد شینشست و دست ها مکتین یکنارم رو ارای
 ؟یباهاشون بر

 :را جمع کردم و زمزمه کردم میها لب

 ه؟یچه حرف نینه، ا-

 !کردم ینم دایگفتن پ یبرا یسکوت کردم. البته حرف و
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سرش را  ارایداشتم...  یبیاحساس آرامش عج ارویشلوغ بود اما حاال در کنار  یحساب یکه شهرباز نیا با
 .چرخاند و به من نگاه کرد

گرم  یلحظه بود که آن دست ها کیرا در هم گره کرده بودم... فقط  میانداخته بودم و دست ها نییرا پا سرم
 .دستم نشست و تمام تنم گرم شد یرو

چرخاندم که با آن نگاه  ارایسرخ سرخ شدند و سرم را با بهت سمت  میدرشت شدند و گونه ها میها چشم
 !کرد یداشت دست مرا لمس م شی... دست هاشیبه من زل زده بود و دست ها بشیو عج رایگ

 نیاو مرا از ا یرا تجربه کنم! صدا ینیریو مرگ ش ستدیه قلبم از تپش باحاالست ک نیکردم هم احساس
 .دیکش رونیب ن،یریش یخلسه 

 حالت... چطوره؟-

 ؟یزمزمه کردم: م... من خوبم... ت... تو چ یسخت به

 خوبم، چطور؟ یلیمرا در دست گرفته، گفت: خ یانگار نه انگار هنوز دست ها یبا خونسرد ارای

آزاد  یبرا یزد و تالش یدستان مردانه اش تمرکزم را بهم م یخواستم مثل او خونسرد باشم. اما گرم یهم من
 !کردم یدستانش نم انیکردن دستانم از م

 ...هیمنظورم بعد از عروس-

 :و او زمزمه کرد دمیجا خوردن را د اراینگاه  در

 .کنم فراموشش کنم یم یسع-

 .سکوت شد انمانیم دوباره

قلبم  یچرخاندم و ترگلم را حبس کردم تا صدا یافتادم! نگاهم را دور تا دور شهرباز یخجالت داشتم پس م از
 !نرسد ارایبه گوش 

کردم حواسم رد پرت کنم اما مگر  یزد و سع یچرخ و فلک چشمک م یکه رو یرنگارنگ یزدم به چراغ ها زل
 گذاشت؟ یم ارایشد؟ مگر  یم

 شدنش به خودم را حس کردم و خشک شر کیرا در کنار صورتم و نزد شیها ترگل

 نیکند... مقصودش را از ا یرا لمس م ارایکردم اگر بچرخم، پوست صورتم پوست صورت  ی. احساس مدم
 :گفت طنتی. کنار گوشم با شدمیفهم یکارها نم

 ؟یپکر نمینب-

 ...یباز میقورت دادم که گفت: پاشو بر یدهانم را به سخت آب

 .بفرستم رونیو باالخره توانستم ترگل راحتم را ب ستادیدستم را رها کرد و بلند شد و ا و
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 :را جمع و جور کردم و با تعجب نگاهش کردم و گفتم خودم

 ؟یباز ؟یچ-

 ...ایو گفت: آره... پاشو ب دیخند ارای

لبم نشست و  یرو یشم دوختم. لبخندبه راه افتاد. از پشت سر به قامت چهارشانه اش چ ب،یدست در ج و
 .از جا بلند شدم و پشت سرش، به راه افتادم... به سمت چرخ و فلک رفت

من و آن را به مسئول حرکت چرخ و فلک داد و بعد وارد  یبرا یکیخودش و  یبرا یکیگرفت...  طیدو تا بل اول
 .میرنگ شد دیسف یاز اتاقک ها یکی

 .هم یدرست رو به رو م،یطرف نشست کیکدام  هر

 هیگم  ینگاه کردم و گفتم: م ارایدرخشد... با خجالت و گرما به  یم یاز خوش میبودم که چشم ها مطمئن
 .ناراحت نشن دیوقت الله و آقا جاو

 اونا االن منتظر ما موندن؟ یکن یمن، تو فکر م زیگفت: عز یبه من انداخت و با لحن خاص ینگاه ارای

 !دو نفره اس یزد و ادامه داد: اونا االن هواشون حساب یچشمک طنتیش با

بار بود که  نیکرد و اول یگونه رفتار م نیا ارایبار بود که  نیتوانستم خجالت زده شوم. اول ینم نیاز ا شتریب
 !میگونه با هم تنها بود نیا

کرد، را از  یم رهیرا خ نندهیبکه از باال چشم  ییبایو سر چرخاند و چشم انداز ز دیخجلم خند یبه چهره  ارای
 !است یدیبود... حدس زدم در حال سوار کردن مسافران جد ستادهینظر گذراند. چرخ و فلک ا

که  دمیچیباال سرد بود. دستانم را دور خود پ نیبودم، اما ا دهیکه پوش یسردم شد... با وجود لباس گرم یکم
 :گفت ارای

 سردته؟-

 :جواب دادم آرام

 .کمی-

را خم کرده بود و  شیدر اتاقک کوچک بلند بود و زانوها ستادنیا یبرا یادی... قدش زستادیجا بلند شد و ا از
 !گردنش را کج

 .یافت ی. االن منی... بشارایسمتم آمد و من با ترس و تعجب گفتم: اِوا،  به

 .ستدر کنارم نش یعاد یلیبهت من، خ انیبه حرفم نکرد و به سمتم آمد و در م یتوجه

 گفت: اجازه هست؟ ارایلحظه بود که چرخ و فلک، دوباره شروع به حرکت کرد.  همان

 ...چـ یتعجب گفتم: اجازه  با
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 !کلمه، الل شدم یواقع یزد و به معنا رونیاز حدقه ب میانجام داد، چشم ها ارایکه  یبا کار اما

 !شد ینم باورم

فشرد. گر گرفتم و قلبم چنان باال رفت که حس کردم خون در رگ  یدست دورم انداخته بود و مرا به خود م ارای
 .جوشد و تمام تنم را در کوره انداختند یم میها

اتاقک چرخانده بود... انگار او هم خجالت  یدستش را دور من انداخته بود و صورتش را به سمت پنجره  ارای
 .حرکت کنم ایو  میبگو یزیتوانستم چ ی. نمدیکش یم

 !گرد و تمام تنم آتش میعضالتم سفت و منقبض بودند و چشم ها تمام

 .توانم درست ترگل بکشم یداند که نم یم یشنود و حت یضربان قلبم را م یمطمئن بودم که صدا گرید

 .گرفت انیپا مانیهردو یطاقت فرسا برا قیدقا باالخره

 .رفتم رونیو ب دمیو به محض توقف چرخ و فلک از جا پر دیتپ یمانند گنجشک م قلبم

*** 

آوردم. تماس از الله بود. گوشه  رونیب فمیبلند شد. آن را از ک میزنگ گوش یتازه کنم، صدا یتوانستم ترگل تا
 ...سرخ می. هنوز هم تنم داغ بود و گونه هادمیلبم را گز ی

 ؟ی: الو مُرکا... خوبدیچینگران الله در گوشم پ یرا سمت گوشم بردم. صدا یرا وصل کردم و گوش تماس
 ن؟ییکجا

 .سمت نیا میاومد ارای: خوبم الله، نگران نباش... با گفتم

 کدوم سمت؟-

 .سمت چرخ و فلک-

 ؟یچرخ و فلک سوار شد ارای: با دمیبلند الله را شن یصدا

شر به به گوشم خورد که داشت با ت دیجاو ی! صدادندیالله آنقدر بلند بود که همه شن یکردم صدا احساس
 .آرام تر صحبت کند یگفت کم یالله م

 !زنم یبابا، خوب باشه آروم حرف م یا-

 .دیسیاونجا، همونجا وا امیبعد گفت: باشه... االن ماهم م و

 .باشه-

 ...واسم یکن یم فیتر آورد و ادامه داد: کلشو تعر نییرا پا شیبعد صدا و

خوب،  یلیبودم، دوباره گرم شدم و گر گرفتم. آرام زمزمه کردم: خ ارایآوردن آن لحظات که در آغوش  ادیبه  از
 .خداحافظ
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 .دمینقطه به خودم شن نیتر کیرا از نزد ارای یبعد قطع کردم و همان لحظه صدا و

 الله خانوم بود؟-

 .جا نیا انیتا ب میسیتکان دادم و گفتم: آره، گفتش وا یو سر دمیکنار کش یخودم را کم نامحسوس

 .مکتیاون ن یرو مینیبش ایشه، ببا-

 .باشه-

 .دانم یرا نم ارایبرسند، اما درون من غوقا بود...  دیتا الله و جاو میو منتظر شد مینشست مکتین یهم رو کنار

. او هم کنار گوشم گفت: اوردیدر ن یباز عیکه ضا میو با چشم و ابرو به الله اشاره کرد دندیبعد آن ها رس یکم
 ...یزن یخونه زنگ م میدیرس

 .من به ناچار قبول کردم و

کرد،  ادهیمرا مقابل در پ یفقط سکوت بود وقت انمانیمن را... باز هم م ارایو بعد  میرا رساند دیالله و جاو اول
 .خوش گذشت یلیبه او گفتم: دستت درد نکنه، امشب خ

 .هدارکرد گفتم: خدانگ یبه او که با لبخند نگاهم م یبعد از مکث و

 .زد: مُرکا میصدا ارایشوم که  ادهیپ نیخواستم از ماش و

 را چرخاندم و گفتم: بله؟ سرم

 ی... با بودنت به من آرامش میکه هست یخوش گذشت... مرس یلیدر چشمانم گفت: به منم خ رهیخ ارای
 .ید

 ...جمله نیهم

 ادهیپ نیاز ماش یو همراه با زدن لبخند دندیدرخش میجمله چنان روحم را تازه کرده بود که چشم ها نیهم
 !کردم یلبخند احمقانه بر لب داشتم و احساس پرواز م کیشدم و تا داخل خانه شوم، 

*** 

و  دیو جاو ارایچگونه گذشت... بعد از آن روز که با  دمیچند هفته آن قدر زود گذشت که خودم هم نفهم نیا
 میها ینگذاشته بودم و تمام همّ و غمم شده بود کامل کردن نقاش رونیرا از خانه ب میپا گریرفتم، د رونیالله ب

 .ییروز رونما یو آماده کردن آن ها برا

بودم و با استرس  ستادهیرنگ ا یبا پارکت قهوه ا دیچطور گذشت که حاال وسط سالن تمام سف دمینفهم اصال
 .گفتم که هر کدام از تابلو ها را کجا نصب کنند یبه کارگرها م

 .دیتروخدا مواظب باش ی... وادینصب کن وارید نیا یآقا اون رو لطفا رو-

 .دمیرا از پشت سرم شن یاستاد رئوف یصدا نیح نیهم در
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 .یسنگ تموم گذاشت یکه حساب نمیب یمُرکا جان م-

بود و با  ستادهیخاصش، پشت سرم ا یهنر پیبا آن ت ی. استاد رئوفدمیو به پشت سر چرخ دمیجا پر از
 .کرد یاش، نگاهم م یخاکستر یچشم ها

سرش جا به جا کرد و  یاش گذاشته بود را رو یجوگندم یآشفته  یموها یکه رو یلبه دار یسورمه ا کاله
 .یشدن... خوشحالم که سربلندم کرد یکارهات عال یلیگفت: خ

 .هستم نجای: ممنونم استاد... همش بخاطر زحمات شماست که االن اگفتم

 نجایکه به ا یمشخصا خودت استعدادش رو داشت ه؟یچه حرف نینگاهم کرد و گفت: ا تیبا رضا یرئوف استاد
 .بودم لهیوس هی... من فقط یدیرس

 .نمیب یها نم ینقاش نیا نیمحشر رو ب یو نگاهش را دور تا دور چرخاند و گفت: اون چشم ها دیبعد چرخ و

 !اما صاحب اون چشم ها چرا ستیجا ن نیامروز ا یزدم و گفتم: اون نقاش یلبخند

 یبچه ها سر بزنم... وقت ی هیرم به بق یخوب! م یلیابرو باال انداخت و سر تکان داد و گفت: خ یرئوف استاد
 ...یفوق العاده رو نشونم بد یصاحب اون چشما دیو شک نکن که با امیم شتیباز شد، دوباره پ یگالر

 .تادو گفتم: چشم اس دمیخند

 وتابی یآمدند... به لطف دهان لق یم دی... الله و جاوندیایرفت. امروز قرار بود همه ب یبعد به سالن بعد و
 !ارایو ترگل هم بودند و... و  اریمه

کردند.  یم دنیهمه د یزدند و از کارها یمتخلف سر م یپر شد و هنر دوستان به سالن ها یکم گالر کم
ها دنبال پول خرج  یو بعض دندیپرس یکه استفاده کرده بودم م ییو رنگ ها ینقاش ی دهیها راجب ا یبعض

 !کردن بودند

 یپول نقاش یدادم... من برا یهم نم یتیدانه شان هم فروش نرفته بود و اهم کیمن که هنوز  یکارها البته
 .دلم بود یکردم. فقط و فقط برا ینم

و ترگل که کامال سرد با من برخورد کردند و  اریرگل بودند. مهو ت اریو مه وتابیکه آمدند  یکسان نیاول
 !ترگل خانوم آمده بودند یخورد و مطمئنا فقط بخاطر فضول یم واریهم به درد جرز د کشانیتبر

 .ندیرا بب یگالر یها ینقاش ی هیگفت و او هم همراه آن دو رفت تا بق کیآمد و تبر وتابی بعد

 ...ارایگشت.  ینفر م کیچشم من در جمع فقط دنبال آمده بودند و  یادیز افراد

 .بابت پنچر بودم نیاز ا یبود و کم امدهین هنوز

گفت: صاحب اون چشم ها  یخارج شد و به طرف من آمد و با لبخند جذاب یاز سالن بقل یرئوف استاد
 ومده؟ین

 !و گفتم: فعال که نه دمیکش یآه
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 .شه یم مونیپش یحساب ادیابرو باال انداخت و گفت: مطمئنا اگه ن یتا کی

 شیبرق زد و خواستم صدا می! چشم هادمیرا د ارایزدم و نگاهم را در جمع چرخاندم و... و  یخجالت لبخند با
 ...خشک شد میلب ها یرد نگاهش، لبخند رو دنیبزنم اما با د

 .گذشتند یبود که دست هم را گرفته بودند و از کنار تابلوها م اریترگل و مه ی رهیخ نگاهش

کرد  یو ماتم، جا خورد... و سع رهینگاه خ دنینگاهم را حس کرد و به طرف من برگشت و با د ینیسنگ انگار
 .لبخند بزند! اما موفق نبود

خوش پوش بود. به طرفم قدم  شهیبود و مثل هم دهیپوش یدر دست داشت و لباس اسپرت یگل دسته
 :زد میصدا یبرداشت که همان لحظه استاد رئوف

 همونه مگه نه؟-

سمت ما و به نظرم اصال  ادیراست داره م هینگاهم را به سمتش چرخاندم و او گفت: صاحب اون چشما!  جیگ
 !ومدهیکنم خوشش ن یکه دارم باهات صحبت م نیاز ا

 ینگاه کردن به من، به استاد رئوف ینگاه کردم. اخم داشت و به جا ارایاره به را باال انداختم و دوب میابروها
 .کرد ینگاه م

 ...گفتم: نه استاد... من و اون یآرام به

نبود...  یو ناراحت تیشدم. اخمش از عصبان رهیحرفم را خوردم و به او خ یاو مقابلمان ادامه  دنیبا رس اما
 ...کرد یمفکر  یزیانگار داشت با دقت به چ

 .گم یم کی... بهت تبرزمیگل را به سمتم گرفت و گفت: سالم عز دسته

تمام وجودم را گرفته بود  جانیه دم،ید یکه بعد از چند هفته دوباره او را م نیبا من دست داد. از ا مانهیصم و
 ...دیدرخش یم میو چشم ها

و گفتم: سالم... ازت ممنونم. لطف  دمیچسباندم. خند نهیاز او گرفتم و و به س ییگل را با خوشرو دسته
 ...یاومد یکرد

 .بود فمیکنم مُرکا جان، وظ یگفت: خواهش م ارای

گفت: آقا رو  تیکرد انداخت و دوباره اخم کرد و با جد یکه با دقت به او نگاه م یبه استاد رئوف ینگاه سپس
 ؟یکن ینم یمعرف

 ...یرئوف یآقا م،یو طراح ی: استاد نقاشنگاه کردم و گفتم یاستاد رئوف به

کرد و دستش را به سمت او دراز کرد و  یدست شیپ ارایکنم که  یزدم و خواستم او را معرف ارایبه  یا اشاره
 نیاز بهتر یکیدور اما مُرکا  یلیاز اقوامشون هستم... به نسبت فام یکی ،یاحیر ارایگفت:  یخشک و جد

 !دوستانمه
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که انگار دو جام عسل بود، دوخت  ارای یاش را به چشم ها یباال انداخت و نگاه خاکستر ییابرو یرئوف استاد
 :برد و گفت شیو دستش را پ

 .هستم... خوشبختم یرئوف انیشا-

 .طور نیگفت: منم هم ارایبا هم دست دادند و  مردانه

 .ب قرار دادمرا مخاط ارا،ی یبه چشم ها رهیو همان طور خ دیعقب کش یرئوف استاد

 نیب یشده که فرق یطراح یانقدر عال ،یدیکه کش ییگم... اون چشم ها یم نیمُرکا جان باز هم بهت آفر-
 .ستین شیو نقاش تیواق

 .انداختم. گفتم: ممنونم استاد ریجا خوردم و سر به ز یکم

 د؟یکن یصحبت م ی: درمورد چدیبود پرس دهیاز مکالمه مان نفهم یزیچ نایکه مطم ارای

بود اما االن  دهیکش یعال یلیخ ینقاش کیشما  یو گفت: مُرکا از چشم ها دیکش یقیترگل عم یرئوف استاد
 ...کنه شییافتخار نداده رونما

دانم  ی... نمدیچیدر وجودم پ ینگاه کردم که انگار بهت زده شد و به من نگاه کرد. حس بد ارایبه  یچشم ریز
 :زمزمه کرد مبهوت یکم ییبا صدا ارایچرا! 

 ش؟یآره مُرکا؟ پس چرا نشونم نداد-

 ...: وقت نشدهگفتم

 .دیلحظه ببخش هیگفت: من رو  هیسراس ارایقورت دادم و  یدهانم را به سخت آب

 ...محو شد دمانیاز مقابل د ،یدر کمال بهت و تعجب من و استاد رئوف و

 .... رفته بوددمیند گریرا د ارایهم آمدند و بعد از آن  دیبعد الله و جاو یکم

*** 

 "فصل ششم"

 یا ازهی. خمدمیباز کردم و در جا چرخ مهیخواب آلودم را ن یچشم ها م،یزنگ اس ام اس گوش یصدا با
تار به صفحه اش  یام را برداشتم و با چشم ها یکنار تختم، گوش یعسل یو دست دراز کردم و از رو دمیکش

 .نگاه کردم

تا  میباعث شد چشم ها ارایواضح شود. به فرستنده نگاه کردم و نام  میروبرو ریبار پلک زدم تا تصو چند
 !حد باز شوند و از جا بپرم نیآخر

را باز کردم. نه  امیصورتم کنار زدم و پ یبود از رو ختهیصورتم ر یرا که آشفته رو میتخت نشستم و موها یرو
 :! تنها گفته بودیکیو نه عل یسالم
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 "...نمتیخوام بب یمُرکا، م"

 :فرستادم امیتعجب کردم و پ یکم

 "کجا؟"

 .دور تلفنش چنبره زده بود ارایکه جوابش آمد... انگار  دینکش هیثان به

 "!ی... هر جا تو بگنمیرو بب یخوام اون نقاش یم"

فکر کردم و  یاست... کم شیچشم ها یام حبس شد. فکر کردم منظورش همان نقاش نهیدر س ترگل
 :فرستادم

 "...... :آدرس نیبه ا ایب"

 :نوشت میبرا ارای

 "...اونجام گهیساعت د مین"

 ".باشه"

داد و از اتاق خارج شدم. داخل  یبه ساعت انداختم که ده صبح را نشان م یبلند شدم. نگاه میاز جا عیسر
 کیو آن را  ختمیخودم ر یبرا وانیل کیآوردم و  رونیرا ب ریرفتم و پاکت ش خچالیآشپزخانه شدم و به سمت 

 .رمیدهانم را بگ یبزنم و جلو قع کیدارد که باعث شد  یطعم متفاوت ری... احساس کردم شدمیترگل سر کش

سه روز گذشته  یانقضا خیتار دنیانداختم. با د ریپاکت ش یرو یانقضا خیبه تار یرا جمع کردم و نگاه صورتم
 .دمیدو ییگرد شد و باز هم عق زدم و به سمت دستشو میچشم ها ش،یاز موعد اصل

! آن قدر عق زدم که باالخره باال آوردم... دست و صورتم را شستم و صورتم دمیخراب نوش ریشد ش ینم باورم
 .آمدم رونیرا خشک کردم و ب

 .دهد یانقضا گذشته را م خیتار ریبد آن ش یکردم دهانم هنوز هم مزه  یم احساس

 .برد یم یچشم پزشک ی نهیمعا یرا برا نایگفته بود مل وتابی شبیبود که د ادمیخانه نبودند و  نایو مل وتابی

 .آب پرتقال خوردم و به اتاقم برگشتم وانیل کیبار  نیبه آشپزخانه رفتم و ا دوباره

و کوله ام را  ختمیرا داخل کوله ام ر لمیرفتم! وسا یبپوشم. سر قرار عاشقانه که نم یدادم لباس راحت حیترج
 .انداختم و به سمت اتاق کارم رفتم میشانه ها یدو بند رو

و آن را با  دمیکش شیکاور رو کیرا برداشتم و  ینقاش یرو ی. پارچه ندیرا بب یخواهد نقاش یگفته بود م ارای
 .بردم رونیخودم ب

 یرفتم و بوم را رو ینکردم و به سمت در خروج یتوجه را به درد آورد اما میبود و بازوها نیسنگ یکم بوم
 .دادم هیتک واریبه کنار د ن،یزم
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سرم مرتب کردم و بوم را  یرا بستم. شالم را رو شیو بندها دمیرا پوش میمشک یها یشدم و کتان خم
. به همان سرعت که درد دیچیدر دلم پ یقفلش کردم و همان لحظه درد یبرداشتم. در را بستم و به سخت

 .دمبه آن نکردم و راه افتا یتعجب کردم و توجه یگرفت به همان سرعتم آرام شد و من کم

 دمید یرا هم م میپا یجلو یبه سخت بایبخاطر بزرگ بودن بوم، تقر یخانه را داده بودم ول کیپارک نزد آدرس
 ...زد میکه صدا نیتا ا

 .مُرکا-

 .دمیرتش را دو صو دمیگردن کش یسخت به

 .سالم-

 .کرد گفت: سالم، صبر کن، بدش به من یگرفتن بوم دراز م یرا برا شیکه دست ها یحال در

 ...خـ ینه... نم-

 :حرفم را خوردم و گفتم د،یبوم را از دستم کش ارای یوقت اما

 .یمرس-

 .اومدم دنبالت یدونستم م یو بزرگ باشه... اگر م نیسنگ دیدونستم انقدر با یگفت: نم ارای

 .نداره، من عادت کردم ینه، اشکال-

 .مینیبش قیداخل اون آالچ میگفت: بر ارای

 .باشه-

و  دمیو بوم را به سمت خودم کش میبود نشست قیکه داخل آالچ یمکتین یقدم برداشتم. رو ارایجلو تر از  و
 !هییگفتم: خب... وقت رو نما

لبخند بزند و  ندازد،یب نییسرش را پا یدوست داشتن یبا حالت ارای زدم که باعث شد ییلبخند دندان نما و
 !جذاب یپشت گردنش بکشد... لعنت یدست

خجالت  یکردم با کم یرا باز م ینقاش یکردم تمرکز داشته باشم. همانطور که کاور رو یو سع دمیکش یهوف
 یخواست یدادمش اما وقت یخواست روز تولدت بهت م یدوست دارم... دلم م یلیخ وینقاش نیگفتم: ا

 !نتونستم نه بگم ش،ینیبب

 یکرد. نگاهش به من بود اما فکرش جا یم ریس یگریمحو شد. انگار در عالم د ارای یلب ها یرو لبخند
 :گذاشتم و گفتم ی... کاور را باز کردن و کنارگرید

 چطوره؟ ارای-

مات ماند. آن قدر محوش شد که  یشد و لحظه ا رهیو به بوم خ دیکش نیینگاهش را پا یزد و با گنگ یپلک ارای
 .زدم شیعاقبت صدا
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 ...ارای-

 !زمزمه کرد: فوق العاده س آرام

 زدم و گفتم: واقعا؟ یپاک

 .کنم فشیتونم توص یتکان داد و گفت: واقعا. انقدر محشره که نم سر

 ...زدم و گفتم: خوشحالم خوشت اومـ یخجالت لبخند با

 ...مُرکا-

 و گفتم: بله؟ راهنشیپ ی قهینگاه کردم و بعد به  شی! به چشم هایحرفم آمده بود. آن هم ناگهان انیم

 یزیچ هی دیرا با زبان تر کرد و گفت: من با شیو مصمم بود... لب ها یگرفت... حالتش حد یقیترگل عم ارای
 .بهت بگم

 .و صورتم را جمع کردم دیچیدر شکمم پ یو همان لحظه درد دمیجمله را شن نیا

 ...بود! ادامه داد: تو... به من دهیحالم را نفهم یدگرگون ارایشکمم گذاشتم و مشت کردم. انگار  یرا رو دستم

 ...آخ-

تازه حواسش به من شد  ارایو انگار  دمیچیآخم بلند شد و از زور درد به خودم پ یبود که صدا ادیآن قدر ز درد
 شد؟ یو گفت: مُرکا چ

 .میتوانستم بگو ینم یزیمن آن قدر درد داشتم که چ اما

* 

در دل  ت؟یافتاد؟ مسمو یاتفاق م نیا دیبا تیموقع نیهستم! آخر در ا یبدشانس کیاز  یمن مثال واقعا
 !فاسد لعنت فرستاده بودم ریبه خودم بابت خوردن آن ش یحساب

از دوستان دوران  یکیبد نشد. بعد از مدت ها، تبسم  میهم برا نیاتفاق همچ نیو خوب، البته ا دمیکش یآه
 .بودم دهیرا د رستانمیدب

 .کرد یکار م مارستانیب نیهم در

 ؟یکرد و گفت: مُرکا خوب یاخم دنمیداخل آمد. با د ارایبه در خورد و  یا تقه

 .کنم یمن همش دردسر درست م دیبار پلک زدم و گفتم: آره خوبم... ببخش چند

 .نداره بی... عهیچه حرف نیتر شد و گفت: ا ظیغل اخمش

 ؟یلحظه تبسم داخل آمد و گفت: مُرکا جون خوب همان

 .زمیزدم و گفتم: آره عز شیبه رو یلبخند
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 همو؟ دیشناس یبه تبسم انداخت و رو به من گفت: م ینگاه ارای

 .میبود یهمکالس رستانیمثبت تکان دادم و گفتم: آره دوران دب یرا به نشانه  سرم

 .تبسم تکان داد و گفت: خوشبختم یبرا یسر ارای

 .نیگفت: به همچن یهم به سرد تبسم

را از تبسم گرفت. تبسم شروع به صحبت با من  شیو رو دیدانم چه بود باال پر یکه نم یزیاز چ ارای یابروها
آن نگاه کرد. تبسم گفته بود او  که در دستش داشت را باال آورد و به یآمد. چارت یگرید یبار آشنا نیکرد که ا

 !کند. خواهر و برادر هر دو موفق بودند یجا کار م نیهم ا

کرد و با  یکاغذ چارت نگاه م یرو یچشمش را باال برد و با دقت به نوشته ها یرو نکیانگشت اشاره ع با
 :گفت یجد یو کم یلحن خودمان

 .یاحیمُرکا... مُرکا ر-

 :زدم و گفتم یبزرگ لبخند

 !دکتر یسالم آقا-

 .و گفت: داداش اونو بده به من دیبه سمت او رفت و چارت را از دستش کش تبسم

 .بودم ارای یحالت متعحب چهره  متوجه

 .کار بگو دکتر طیصد دفعه نگفتم تو مح-

نار او نبود، االن ک ییوفا یآمد که عشق اول الله بود! بدون شک اگر ب ادمیبه سمت او جلب شد و  توجهم
 !میدید یاو را م د،یجاو یالله جا

 .که بهت دکتر بگن ینوداریا یدهانش را کج کرد و گفت: هه! بگو کال عقده  تبسم

 :نگاهش را به من داد. تبسم را کنار زد و به سمت من آمد و گفت یعاد یلیبه تبسم رفت و خ یغره ا چشم

 ؟یخوب-

 .تکان دادم و گفتم: آره... ممنون سر

 :کرد، نگاه کرد و گفت یکه موشکافانه نگاهش م ارایان داد و به تک یسر

 و شما؟-

 تیزد و با جد یپوزخند ارایشد.  یخوشحال نم دنشیجوش و بدخلق بود! مطمئنا الله از د ریهم د هنوز
 :گفت

 .مُرکا کیاز اقوام نزد یکیهستم...  یاحیر ارای-
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 .هستم... برادر تبسم یدراز کرد و گفت: سپهر رضو ارایهم دستش را به سمت  او

 :گفت یبه سرد ارای

 .خوشبختم-

 ...اومده شاتیدست سپهر را فشرد. ابروباال انداختم و سپهر گفت: جواب آزما و

 !کلفت یادامه داد: اونم با پارت یکرد و به شوخ یمکث

 نان،یاطم یبرا یول ،یکنم خوب باش ی، فکر مرو نشون نداده یخاص زیچ شاتیو او ادامه داد: آزما دمیخند
 .ییامشب مهمون ما

 ...نه تروخدا ی: وادمیجمله کامال وا رفتم... نال نیا دنیشن با

 .گم یبخاطر خودت م م،یکرد و گفت: نه ندار یاخم سپهر

کرد، گفت: ممنون  یبود و به مکالمه مان گوش م ستادهیکنارمان ا یکه همچون مجسمه ا ارایسپس رو به  و
 .داره اجیخانوم باشه، شب به همراه احت حایترج ن،یاگر به خانوادش زنگ بزن شمیم

 .سر تکان داد و گفت: حتما ارای

آوردم  ینم شیعنوان به رو چیلبم نشست. من که به ه یرو یرفت. پوزخند رونیاز اتاق ب هیبعد از چند توص و
 ینفع چیموضوع ه نی! الله ازدواج کرده بود و باز کردن ااوردیبهتر ن آورد. همان یخوش نم یاو هم به رو یول

 .کدامشان نداشت چیبه حال ه

 .دنتید امیسر بزنم، شب م مارایاز ب یکیرم به  یگفت: منم م تبسم

 .ی: ممنونم، لطف دارگفتم

 !ایدوستم ی... ناسالمتوونهید هیچه حرف نیا-

 .انداختم یتو رو از کار و زندگ دیگفتم: ببخش ارایاز رفتن تبسم رو به  بعد

 .زمیعز هیچه حرف نیگفت: ا ارای

گفت اما... اما دل من  یمنظور م یمخم بود. اگر چه ب یگفتن ها رو زمیعز نیفوت کردم. ا یرا به سخت ترگلم
 ...شد ینم شیکه حال

 .ادیزنگ بزنم ب وتابیرم به  یبعد از چند لحظه گفت: من م ارای

 ...رفت و مرا با جدال احساساتم، تنها گذاشت رونیتکان دادم و او ب یسر

*** 

بودم. نه  دهیرا ند یچشم باز کرده بودم، کس یشده بودم. از وقت رهیرا باز کرده بودم و به سقف خ میها چشم
 ...را ارایو  وتابیتبسم، نه سپهر و نه 
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و سرم را  دمیکه به در خورد را شن یتقه ا یم، صدازدم و سرم را به سمت پنجره چرخاندم و همان د یپلک
 .سمت در چرخاندم

 ...زدم و گفتم: سالم یلبخند دنشیوارد شد... با د وتابی ه،یشد و بعد از چند ثان نییباال و پا رهیدستگ

 .لبخند زد میگفت و به رو "یخداروشکر"لب  ریو ز دیکش یترگل راحت دنم،یبا د وتابی

 ؟ی... خوبزمیسالم عز-

 کجاست پس؟ نایجا به جا کردم و گفتم: آره ممنون... مل یتخت کم یرا رو خودم

 کو؟ ارای نمی. ببالیناز شیگفت: گذاشتمش پ وتابی

 .دونم یو گفتم: نم دمیکش یآه

 نموند؟ شتیپ شبیمگه د ؟یچ یعنیو گفت:  دیابرو در هم کش وتابی

که  ییبخاطر دارو ها شبی... آخه دیدونم، من فکر کردم تو اومد ینگاه کردم و گفتم: نم وتابیتعجب به  با
 .شمیپ یایزنه تو ب یگفت بهت زنگ م ارای... دمیکردن زود خواب قیبهم تزر

. گفتم امیکرده بود، نتونستم ب یسرد نایداد گفت: آره، زنگ زد. منتها مل یکه سر تکان م یدر حال وتابی
 .بمونه شتیخودش پ

 :دمیپرس یرا تر کردن و با نگران میها لب

 خوبه؟ نایحال مل-

 .آره بهتره-

 .آورد گفت: بذار زنگ بزنم بهش یم رونیب فشیاش را از ک یکه گوش یکرد و در حال یمکث

 .. قطعش کننجامیمن ا-

 .بود ستادهیا وتابیبه دست پشت سر  یکه گوش ارای یرو دیبا تعجب چرخ وتابیمن و  نگاه

 ؟یگفت: سالم! کجا بود وتابیجا مانده باشد.  نیتعحب کردم. انتظار نداشتم ا یکمبودنش  از

 .بخورم یزیچ هیجا... رفتم  نی... همکیآمد گفت: عل یهمانطور که داخل م ارای

 شم؟یپ ی: سالم، شما شب موندگفتم

 .به من انداخت و گفت: سالم، آره من موندم ینگاه کوتاه ارای

 .باز تو زحمت انداختمت ،یگفتم: مرس یشرمندگ با

 .کرد اخم

 ؟یحاال خوب ه؟یچه حرف نیا-
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 .یزدم و گفتم: آره، مرس یکوچک لبخند

 بهتره؟ ؟یکارش کرد یرو چ نای: ملدیپرس وتابیسر تکان داد و از  ارای

 .گذاشتمش، آره بهتره الیناز شیچشم در حدقه گرداند و گفت: پ وتابی

 یهست وتابیبرم.  دیمرخصه، من کار دارم با گهیو گفت: گفتن مُرکا چند ساعت د دیکش یقیترگل عم ارای
 گه؟ید

 .جان ارایگفت: آره. برو به کارت برس  وتابی

 .پس خداحافظ-

 .خداحافط-

 یرو یبرجسته  یرگ ها یفرو برد و نگاه من رو بشینگاه کرد. دستش را داخل ج یبیبه من با حالت عج ارای
و جذابش گرفتم و به صورتش  یگندم یاز دست ها یشد... نگاهم را به سخت رهیخ شیهاساق دست 

 !دوختم

 !فقط افکار منحرفانه را کم داشتم ماریحال ب با

 .گفت: خداحافظ ارای یوقت

 .از رفتنش پکر بودم گفتم: خدانگهدار... بازم ممنون یکه کم یخودم آمدم و در حال به

 .رفت رونیتکان داد و ب میراب یسر یالیخ یبا ب ارای

* 

چه  دمینفهم چیشدند... آن قدر زود گذشت که من ه یم یو شب ها پشت سر هم و با دور تند سپر روزها
 .بهار داد یرا به طراوت و سبز شیگذشت و جا یشد که زمستان سرد و برف

 .ها نا تمام بود زیچ یلیسال تمام شد و انگار هنوز خ آن

 .معلوم نبود ارای فیقرار معلوم تکل از

 یکردم. گاه یحس م د،ید یبه ظاهر خوشبخت را م اریکه ترگل و مه یاز نگاهش آتش نفرت را وقت یگاه
 ...هم فقط سرما بود و سرما

 "شما"به  "تو"از  یفراوان... و گاه تیمیو با صم یمیقد یمثل روزها یبا من هم مشخص نبود... گاه رفتارش
 !کردم یم دایقام پتنزل م

 ...پر از احساس یحس بود و گاه یب شیچشم ها یگاه

 ...! اما منامدهیکنار ن زهایچ یلیبود هنوز با خ معلوم

 .بود یکاف نمیتوانستم او را بب یکه م نیبودم. هم یراض یدم دم یبرخوردها نیبه هم من
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فکر  ارایشد که آنقدر به  یم ییشدم. روزها یاز قبل مجنون م شتریباختم و ب یدر جدال احساساتم م هنوز
طرح  ارا،ی ادیو با  میبوم ها انیهم بود که تنها م ییشده ام و روزها وانهیکه د دمیرس یم نیقیکردم که به  یم

 ...زدم یو رنگ م

را به  ارای ایوسط  نیو ترگل زده بود را جمع کند و ا اریکه به خاطر ازدواج مه یهنوز در تکاپو بود تا گند وتابی
 ...داد یسوق م ارایمرا به سمت  ایسمت من و 

*** 

با  ینوروز التیتعط یقبل برا یبودم و چمدانم را بسته بودم. امسال هم مانند سال ها دهیرا پوش میها لباس
 .میرفت یدر ساوه م میپدر یعمو و عمه به روستا یخانواده 

 زیشد را با چ یم قیکه در آن جا به وجودم تزر یوقت حس آرامش چیتوانستم ه یآن جا بودم و نم عاشق
 .و مبادله کنم سهیمقا گرید

 یآن جا، سوار لیو اص یدوست داشتن یو با اسب ها میشد یبودم که با جوان ها جمع م ییزمان ها عاشق
 ...و بعد هم میکرد یم

کرد و آن قدر  یاز وسط جنگل عبور م که درست یبا رود با،یسر سبز و ز یرا بستم و جنگل ها میها چشم
 .کرد را تجسم کردم یم رهیرا خ یا نندهیدر آن چشم هر ب دیزالل بود که تاللو خورش

 .کردم یم یلحظه شمار دنیرس یبرا

را  وتابی یو از اتاق خارج شدم. همان لحظه صدا دهیآن را کش یقرمز رنگم را بلند کردم و دسته  چمدان
 ...منتظرن نایعموت گهید ای: مُرکا، زود باش بدمیشن

در آغوشش بود. با  نایبود و مل ستادهیدر ا یجلو وتابیرا تند تر برداشتم و به سمت در رفتم.  میها قدم
 :پر از استرس گفت یبا چهره ا دنمید

 پس؟ ییکجا-

 .میبر د،یببخش-

 :در را قفل کرد و گفت وتابیو  میآمد رونیدر ب از

 .میبر-

 .هم پشت سرم آمد و در را قفل کرد وتابی. میرد شد اطیو از ح دمیکش نیزم یرا رو وتابیخودم و  چمدان

 ...نشسته بودند و منتظر آمدن ما نیدر ماش الیعمو محمود همراه ناز ابان،یخ یسو آن

را داخل  نانیچمدان ها ،یشد و بعد از سالم و احوال پرس ادهیپ نیما از ماش دنیمحمود به محض د عمو
 .میو سوار شد میگذاشت نیصندوق عقب ماش
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و با دوستانش وقت بگذراند. وگرنه  دیایداده بود ن حی... ترجارای امدنیپکر بودم. ن زیچ کیسفر تنها از  نیا در
 !دمبابت خوشحال بو نیداشتند و با ما نبودند و چقدر از ا شیک طیدو روز بعد، بل یو ترگل هم برا اریمه

و  امدین ارایشود اما بر عکس تصورم،  یم یبه سفر راض ند،یآ یبفهمد که آن دو نم ارای یکردم وقت یم فکر
 !کاله ماند یسرش ب

از  ارایکردم! مشخصا  یم یانصاف یشدم. ب رهینبودن ترگل جانش بود! به جاده خ امدنشین لیدل دیشا البته
 .ترگل متنفر بود

 لیتحو یداشتم... از همان لحظه  یبیقبل نبود... امسال احساس عج یحال که امسال مثل سال ها بهر
 .دهد رییو سرنوشتم را تغ وفتدیب یسال، انگار قرار بود اتفاق خاص

 !نه غم اورد،یب یخوش میباشد و برا ریدر راه است، خ یسال، در دل دعا کردم که اگر اتفاق لیتحو ی لحظه

*** 

و درختان  ییالیکوچک و یخانه ها دنیشد. از د مانیبایز یمحمود فرمان را چرخاند و داخل روستا عمو
 .ما درست در مرکز روستا بود یالیخورد به وجد آمده بودم. و یآن جا به چشم م یسرسبز که در نقطه نقطه 

 .شد یسرسبز م یبه جنگل یمنته ،یبیسراش کیکه بعد از گذر از  ییجا

گفتم:  عیاز آن باال برود، سر نیکه عمو با ماش نی. قبل از امیدیرس یبیسراش نییکه به پا دیطول نکش ادیز
 !ده یم فی... کامیجا رو خودم باال ب نیخواد ا یشه دلم م یاگه م د،یعمو جون... نگهدار

بارون اومده،  انگار شبی. دنیزم یرا نگهداشت و گفت: برو دخترم، فقط حواست باشه که نخور نیماش عمو
 .گِله نیزم

 .دمیکش هیو مطبوع آن جا را به ر زیتم یشدم. با ولع هوا ادهیپ نیگفتم و از ماش یچشم

 .از کنارم رد شد و باال رفت نیماش

 .باال رفتم یو به آرام دمیکش یقیعم ترگل

 یخواست به جنگل بروم چون که شب ها م یرفتم. دلم م رونیب الیشدم و از و داریفردا زودتر از همه ب صبح
 !میایهم نبود که با آن ها ب یو کس دمیترس

 .ندیایهم که قرار بود امروز بعد از ظهرب دیکس همسن و سال من نبود و الله و جاو چیه

 .شد یسرد م یبهار بود و آن جا صبح ها کم ی. چون ابتدادمیپوش یگرم بایکه لباس تقر خالصه

 یبهار آنجا م یکه هر ساله در ابتدا یزرد رنگ یکه چشمم به گلها نیرفتم تا ا شیپ یو کم جنگل شدم وارد
 .برق زد... عاشق آن گل ها بودم میخورد. چشم ها د،ییرو

 ...گرفته بود یجا یاتورینیم یگل ها نیهر گلبرگ ا انیدر م ارایاز  یخاطره ا چون
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اما همان موقع  دمیاز آن ها را چ ییگل ها شدم و چند تا نیا ی فتهیبار ش نیاول یساله بودم که برا ازدهی
 .و کودکانه ام خراش برداشت و خون آلود شد فیکرد و دست لط ریاز خار گ یدستم به بوته ا

ام را  هیگر یصدا یکیاز آن نزد ارایبودم و چون  ختهیر نیزم یکه در دست داشتم را با نفرت رو ییگل ها تمام
 :من گفته بود دنیبود، به سمتم آمده بود و با د دهیشن

 با خودت آخه دختر خوب؟ یکار کرد یچ-

 ...زمان هجده ساله بود آن

داشت،  بیکه در ج یزده بود و با دستمال یلبخند کوچک ارایگفته بودم و  ارای یرا برا هیقض میاشک ها انیم
 .بود دهیچ میخون زخمم را پاک کرده بود و چند تا از گل ها را برا

 .برگردانده بود الیرا گرفته بود و مرا با خود به و دستم

 .و هم لبخند زدم دمیگذشته هم آه کش یادآوری از

بود،  ستادهیام ا یکه درست در چند قدم یکس دنیتا به خانه برگردم اما با د دمیرا بستم و چرخ میها چشم
 :زدم و گفتم یاز حضور او، لبخند یو ناباور رتیتعجب و ح انیاما بعد، م دمیو خود را عقب کش دمیابتدا ترس

 ...ارای-

 !جا بود نیدانستم چطور شده که او ا ینم

 ؟یکرد و گفت: تعجب کرد یخنده ا د،یکه بهتم را د ارای

 :دهانم را قورت دادم و گفتم آب

 ...راستش آره-

 ؟یومدیچرا با ما ن ،یایب یخواست یکردم و گفتم: تو که م یمکث

خواستم  ی. تو راه همدان بودم... مامیخواستم ب یو گفت: راستش از اولم نم دیپشت گردنش کش یدست ارای
ساعت قبل شما راه افتاده بودم. هنوز وارد همدان نشده بودم که دوستم  شیپنج ش هیدوستم.  یبرم خونه 

 ...کنسله یزنگ و گفت که پدرش حالش بد شده و همه چ

 .نجای... اومدم ایچیبه از ه یشد که گفتم کاچ نینبودش. ا یدامه داد: تو تهرانم کسکرد و ا یمکث

 !ی: خوب کرددیدهانم پر از

 .انداختم نییهم فشردم و سرم را پا یرا رو میباال رفته نگاهم کرد. لب ها یبا ابروها ارای

 !یقشنگ یسکوت شد و بعد او گفت: چه گال انمانیم یکم

 ...لبخند زدم ش،یرا باال آوردم و به رو سرم

*** 
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به جمع سه  ینگاه ارایکردند.  یمشکوک است و انگار با هم بحث م یکم ارایبه  وتابیکه نگاه  دمید یم
 .گفت وتابیبه  یزیما انداخت و چ ینفر

 .کرد و از جا بلند شد و به سمت ما آمد ی. اخمدیکش یپوف ارایزد و  یحرف م ارایبا حرص با  وتابی

گفت: چه عجب از  دنشیبه محض د دیجاو د،یبودند. مقابلمان که رس دهیرس ازدهیساعت  دیو جاو الله
 ...دادا یخواهرت دل کند

 !کنه یزد و گفت: اون از من دل نم یشخندین ارایآن ها برگشت.  یمن و الله به سو نگاه

 .نشست دیکنار جاو و

 !دمشیکردم د یکه چه ذوق یدون ینم یگوش الله زمزمه کردم: وا رکنا

 .هول یزد و گفت: خب حاال! آروم باش... دختره  میبه زانو یضربه ا الله

کنه  ینگام م یجور خاص هیکنم  یاحساس م یدونم چرا... ول یالله، نم یبه او رفتم و گفتم: وا یغره ا چشم
 !ها

گفتم و با قهر زمزمه  یشیشود. ا اهیدخترانه ام س ییطال یها ایبود که باعث شد تمام رو یالله طور نگاه
 !بده یدواریفقط ام افتیکردم: تو هم که با اون ق

 تو؟ ی! بالنسبت خردایببخش دا،یگفت: ببخش الله

 ینگام م یجور خاص هیکنم  یاحساس م یدونم چرا... ول یالله، نم یرا در آورد: وا میرا کج کرد و ادا دهانش
 !کنه ها

 .. آروم حرف بزنیزمزمه کردم: عه، تو که بدتر از من نییگفتم و با ولوم پا یسیه

سفر  یکرد که با حساب یم فیتعر ارایدر حال بحث در مورد وضع جاده بودند و  دیو جاو ارای. دیکش یهوف الله
 !عذاب آور بوده شیبا موتورش برا

 :نجوا کرد یبه آرام الله

و سه  ستی... بیستیواسه خودت. بچه که ن یباف یم الیخ یه ینیش یبگم مُرکا؟ م یآخه من به تو چ-
 یکیشه دوباره  ینم لیعشقش شوهر کرده، ولش کرده، ازش متتفره! اما دل گهیسالته ها! آره اصال طرف د

 ...کنه که نشیگزیرو جا گهید

 یبخدا! ه ستیدونم اما دست خودم ن یگاهش کردم و گفتم: من وسینداشتم. ما یحق بود و حرف حرفش
 ...کـ یمخمو سوراخ م انهیکنه تا ده روز مثل مور یکار م هیبعد  یبهش فکر نکنما. ول امیم

 الله خانوم؟-

 حرفم را قطع کردم و دهانم را بستم. الله گفت: بله؟ ارا،ی یصدا دنیشن با

 د؟یندار یشما که مشکل م،یبگرد کمیبرم  دیخوام با جاو یمن م-
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 :سمت من انداخت... الله با تعجب گفت ینگاه میدر همان حال ن و

 ه؟یچه حرف نیوا! ا-

تا  میر یم ارای. پس من با زمیرو به الله گفت: ولش کن عز یرفت و با لحن زور ارایبه  یچشم غره ا دیجاو
 .میگرد یبر م مویزن یتو روستا م یدور هیموقع شام 

 .میبر ایو گفت: پس ب دیرا کش دیدست جاو ارای

 .دمیاش را نفهم ییهو کیرفتار  نیا لیبار عالوه بر من، الله را هم مبهوت بر جا گذاشت... دل نیا و

 :رفتند زمزمه کرد دیو جاو ارایکه  یبه راه رهیهمان طور خ الله

 ...مُرکا-

 :زمزمه کردم یراه آن دو بودم... با گنگ ی رهیهم خ من

 ها؟-

 !شده باشه مُرکا شیزیچ هیپسره  نیو گفت: گمون کنم ا دیلبش را گز الله

 گرد شده نگاهش کردم و گفتم: جان من؟ یچشم ها با

 ...را تکان داد و گفت: آره سرش

 ...نهیگم عاشق و مجنونت شده! منظورم ا یبرت نداره ها! نم الیوقت خ هیکرد و ادامه داد:  یمکث

 ؟یچحرص گفتم:  با

 .بهیرا تر کرد و گفت: مرموز شده... عج شیها لب

 .گفتم: اونو که از اولم بود یالیخیباال انداختم و با ب ابرو

 ...نبود یجور نیبه من رفت و گفت: نه... ا یغره ا چشم

 ؟یاستفهام نگاهش کردم و گفتم: چه جور با

 ...دونم یزمزمه کرد: نم بیغر یحالت با

*** 

 انشانیاخم کرده بودند و معلوم بود م شانیبرگشتند. هردو ارایو  دیکه جاو میدیچ یلوازم شام را م میداشت
آن سر  دیسر سفره نشست و جاو نیا ارایکه  وستیپ قتیحدس الله و من به حق یافتاده و زمان یاتفاق
 !سفره

شدم.  رهیشستم و به آن دو خجا ن کی. من هم دیاز او پرس یزیرفت و کنارش رفت و چ دیبه سمت جاو الله
 .به من نگاه کرد ییهو کی دیالله شد و بعد جاو یباعث در هم رفتن چهره  ارایحرف 
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قاشق و چنگال تنها  ی. صدادیخودش غذا کش یانداختم. الله کنار من نشست و برا نییخوردم و سرم را پا جا
 .شکست یبود که سکوت آن جا را م یزیچ

 ؟یدیشده الله؟ فهم یمشغول خوردن بودند که آرام در گوش الله گفتم: چ همه

 .گه یتفاوت گفت: نه... گفت بعدا بهم م یب الله

 : به... به من مربوطه؟دمیپرس دیترد با

 ...سر باال انداخت و تنها گفت: نه یآرامش و خونسرد با

 !ایرا جمع کردم و گفتم: پس بهت گفت به منم بگ لبم

 ...دهان پر جواب داد: باشه با

 .کرد و لقمه اش را قورت داد و گفت: غذاتو بخور سرد شد یمکث سپس

خواستم  یکردم اما نم یرا حس م ینگاه کس ینیو سر تکان دادم و مشغول شدم. سنگ دمیکش یقیعم ترگل
 !داشتم یچون حس بد اورمیسرم را باال ب

 .الله مرا به خود آورد یتوجه به کارم ادامه دادم که سقلمه  یب

 .به بدبخت نگاه کن قهید هیچشاش دراومد مُرکا! -

 :تعجب به الله نگاه کردم و گفتم با

 ها؟-

 .با چشم و ابرو به آن سر سفره اشاره کرد و گفت: نگاه کن اونورو الله

گرد شد و احساس کردم تا بناگوش قرمز شدم!  میرا شکار کردم. چشم ها ارای ی رهیرا چرخاندم و نگاه خ سرم
 .بودنش را کامال حس کردم یزد که مصنوع یخودش لبخند ینگاه من به رو دنیبا د ارای

 هی وتابی ن،یی. سرتو بنداز پایکه الله گفت: خوب بابا... تو که از اون بدتر میهم بود ی رهیطور خ همان
 .کنه ینگات م یجور

 :بهت زده بودم گفتم کهیدم و در حالرا سمت الله چرخان سرم

 ؟یچ-

 یداره مشکوک نگاتون م دویفهم وتابی ن،یبهم زل زد عیضا ارایگم انقدر که تو و  یو گفت: م دیکش یپوف
 !کنه

 !وونهیبچرخانم که الله تشر زد: سرتو نچرخون، نگاش نکن. د وتابیسرم را سمت  خواستم

 !خب بابا یلیگفتم: خ تند
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 .دیتپ یکه قلبم به شدت، م یانداختم در حال ریسر به ز و

*** 

خارج شدم. به سمت اصطبل اسب ها رفتم. از  الیکنم، از و ییآن که سر و صدا یو ب دمیکش یقیعم ترگل
 .رد شدم یگل نیزم یآرام از رو یلی. خنمیو اسب ها را بب میاینتوانسته بودم ب میکه آمده بود یموقع

خواهم  یکه م میبگو یدانستم اگر به کس یکرده بود و م یو گِل سینمناک را خ نِ یمباران آمده بود و ز  یکم
 نیهم یداشتم و برا یاز اسب سوار یبد یخاطره  یدهد. از کودک یاجازه نم یکنم، کس یاسب سوار دیایب

آن  ین کار ترس از تکرار دوباره یکنم اما عشقم به ا یکردند تا نگذارند دوباره اسب سوار یم یهم، همه سع
 .برد یم نیاتفاق را از ب

هنوز طلوع نکرده بود اما هوا روشن بود  دیشش صبح. خورش یهم بود که ساعتم را کوک کردم برا نیهم یبرا
 اطیزد. از ح یداد و سکوت آن جا را بر هم م یچلپ چلپ م یصدا میها یکتان ری. زدیوز یم یخنک میو نس

 .که آنجا بود رفتم یبه سمت آخر باغ بزرگ گذشتم و

 .دیدرخش میکه در آنجا بود، چشم ها بایسه اسب ز دنیاصطبل را باز کردم و داخل شدم. با د در

 یبود و کم اهرنگیهمانند اسب س یکی! آن اهیس یها الیبا  یقهوه ا یگریبود مانند شب و د اهیس یکی
 ...کوچک

فروخت و  یهرسال اسب ها را م میدانستم چون عمو یآن دو باشد. اسمشان را نم یبچه  دیزدم شا حدس
 .آورد یبدست م یشد، پول خوب یتجارت محسوب م یکار، که نوع نیگرفت و از ا یم یدیاسب جد

 .رنگ رفتم یسمت اسب قهوه ا به

 .دیکش یا ههیعقب رفت و ش اسب

 .م باش خوشگلمصورت اسب گذاشتم و گفتم: آرو یرا رو میها دست

به دستم زد که قلقلکم گرفت  یسیدهان اسب گرفتم. اسب ل ریآوردم و ز رونیچند حبه قند ب بمیاز داخل ج و
 .دیو اسب قندها را به دهان کش دمیو خند

را باز کردم. داخل رفتم و افسار اسب را به دست  مهیو پرپشت اسب را نوازش کردم و آرام در ن بایز یالهای
 .آوردم رونیگرفتم و آن را ب

 .کردم تشیهدا رونیو سرش را باال گرفت. باز هم او را نوازش کردم و به ب دیکوب نیزم یُسمش را رو اسب

و افسار گذاشتم  نیشاخ ز یگذاشتم، محکم، دستم را رو نیرکاب ز یرا رو میکامل خارج شدم و پا الیو از
 .کردم زانیآو گریرا از سمت د میحرکت سوار اسب شدم و پا کیمشتم گرفتم و با  انیاسب را م

اسب را گرفتم و دور مچم  نی. زدمیکش نییپا میگوش ها یو لبخند زدم. کالهم را تا رو دمیکش یقیعم ترگل
 .اسب راه افتاد ب،یترت نیبه آن دادم و به ا ی. تکاندمیچیپ
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خواست تند بروم و تنها  یجنگل، وارد آنجا شدم. دلم نم گرید یزدم و از سو یرفتم و چرخ نییپا یبیسراش از
 .رمیکوتاه، آرامش بگ یخواستم از آن سوار یم

 یهوا، آنجا سرسبز بود و بعض یکه تازه بهار شده بود و با توجه به سرد نیبود و با وجود ا بایز اریبس جنگل
 .بودند شکوفه هم داده یدرخت ها حت

 .دادم نیبه ز یگریرا بستم و تکان د میها چشم

که  دمیکش یغیبا سرعت باز شد و ج میرا کردم، ناگهان حس کرد وارونه شدم. چشم ها نکاریکه ا نیهم اما
 .دندیشاخه پر کش یقار قار کالغ ها و گنجشک ها بلند شد و آن ها از رو یصدا

تمام استخوان  غیکه ج یو من با شدت سقوط کردم... طور ستادیدوپا ا یو رو دیکش یبلند ی ههیش اسب
 .را در آورد میها

 .سبزه ها افتاد انیکالهم از سرم در آمد و م دمیدرد داشتم که نفهم آنقدر

 یی... صدادمیشن ییلحظه، صدا نیکردم از جا بلند شوم که هم یهم فشردم و سع یرا از درد رو میها چشم
 ...نفر کی یقدم ها ریمانند خش خش برگ ها ز

 .ترس تمام وجوم را پر کرد د؛یتپ یکه قلبم تند م یحال در

 یم یچه کار د،ید یکس آن جا نبود مرا م چیوقت صبح که ه نیا ی! اگر ناشناسچیکرد که ه یدرد م تنم
 کردم؟

متعلق به فرد قد  هیشد. سا داریکاج پد یاز پشت درخت ها یا هیتر شد و ناگهان سا کیقدم ها نزد یصدا
 .ترساند یم شتریمرا ب نیبود و هم یبلند و چهار شانه ا

 .نشسته بود میشانیپ یرو یو عرق سرد دیتپ یهمانند گنجشک م قلبم

قلبم  ی. انگار لحظه ادمیرا شن شیو صدا دمیمرد ناشناس را د یکه چهره  یغلط کردن افتاده بودم تا زمان به
 ...کرد دنیآرامش، شروع به تپ بار با نیو ا ستادیاز تپش ا

 ...مُرکا-

 :زدم شیلرز صدا با

 .ارای-

 !ام او بوده یته دلم خدا را شکر کردم که ناج و

را گرفت و کمکم  میخورد و با بهت به سمتم قدم تند کرد. کنارم نشست و بازوها یا کهی تم،یوضع دنیبا د ارای
 :بلند شوم و گفت یکرد کم

 تاده؟اف یچه اتفاق یوا-

 .اسب افتادم یفشردم، زمزمه کردم: از رو یهم م یکه از درد چشم رو یحال در
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 یاسب برداشت یواشکیبود و گفت: باز تو  ستادهیآن طرف تر کنار رود ا یبه اسب انداخت که کم ینگاه ارای
 یاومد نیوضع زم نیهوا، با ا نیآخر برات درس عبرت نشد؟ بعدشم، آخه تو ا یاز اسطبل؟ مُرکا وون دفعه 

 .یکرد ینگاه کن خودتم زخم ؟یاسب سوار

 .دستش گرفت انیشده بود، م یزخم یکم ن،یزم یرو یکردن به خرده چوب ها ریدستم را که بخاطر گ و

 :گفتم یآرام به

 .دیببخش-

 :هم فشرد و گفت یچشم و لب رو ارای

 کو؟ تیروسر-

 .بودم دهینپوش یخجالت گفتم: روسر با

افتادم حتما از سرم  یتند گفتم: کاله گذاشته بودم، وقت دمیاو را که د یگرد شده و صورت آشفته  یاه چشم
 .افتاده

 .با اخم نگاهم کرد و گفت: پس صبر کن ارای

برداشت و به طرفم آمد. کنارم زانو زد  نیزم یکرد که آن را از رو شیدایو انگار پ دیبوته ها چرخ انینگاهش م و
 .کاله نشسته بود را پاک کرد یکه رو یو خاک

 .سرم گذاشت یخودش کاله را رو ارایاما  رمیباال آوردم تا کاله را از او بگ دست

افتاده از کاله را پشت گوشم زد و  رونیب یتکه مو ارایکه  یانداختم و تا زمان نییداغ شد و سر پا صورتم
 .دبو نییچانه ام امتداد داد؛ سرم پا ریدستش را تا ز

 .در گوشم نوازش شد ییمانند الال ارایبم  ی. صدادمیرا در نگاه من دوخت... سرخ تر شدم و نگاه دزد نگاهش

 .نمتیمُرکا، بب-

 .زد، زل زدم یسرد هوا برق م یکه در آن روشن ارایخوشرنگ و خمار  یدهانم را قورت دادم و به چشم ها آب

تر به  رهیت یکه حاال کم ارای ی. تاب نگاه کردن در چشم هادمیافتاد و من لب گز ارای یدو ابرو انیم یفیظر اخم
 .را نداشتم دیرس ینظر م

چانه ام  ینشست و فشار دستش رو میلب ها یگذرا رو یاز چشمانم کنده شد و حس کردم لحطه ا ارای نگاه
 .شد شتریب

 ...دوباره در دلم نشست و در نگاهم ترس

 ...نامم را خواند: مُرکا ارایسرم را عقب بکشم که  یکردم کم یسع

 گفتم: بله؟ ینییآن را خوردم و با ولوم پا یآمد ول "جانم"نک زبانم  تا
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 ؟یزد و همان طور که مات صورتم مانده بود، گفت: خوب یپلک ارای

هم فشردم و فکم  یوتر شد. دندان ر کیو نزد لیبه سمتم متما یکم ارایرا تکان دادم و حواسم بود سر  سرم
و اخم  دیکش شیموها انیو دست م ستادیچانه ام را ول کرد و به سرعت ا یبه طور ناگهان ارایمنقبض شد که 

 .کرد

 :دراز کرد و گفت میانکه نگاهم کند، دست به سو ی. بدیکش یانداخت و هدف نییرا با همان اخم پا سرش

 .میبر گرد ایب-

او دستان سردم را  یدست ها یاو گذاشتم و گرم یبزرگ و مردانه  یدست ها انیرا م فمیدست ظر دیترد با
 .گرم کرد

هم  یبه سمتم خم شد و کمرم را گرفت. انگار هم من و هم او، از رو ارایتا بلند شودم که  دمیدرد کش یکم
 .میدیدزد یکه از هم نگاه م میخجل بود

 :گفت ارای

 .ارمیبرم اسبو ب سایوا-

 .شد، سر تکان دادم یکنده نم نیکه نگاهم از زم همانطور

 .افسار اسب را گرفت و او را برگرداند ارای

 ؟یسوارش ش یتون یم-

 :را به عالمت مثبت تکان دادم که او گفت سرم

 .پس سوار شو-

م. لبم کردم سوار شوم اما بخاطر درد تنم نتوانست یگرفته، سع نیرکاب گذاشتم و دست به شاخ ز یرا رو میپا
 .تونم یو گفتم: نم دمیدندان کش ریرا ز

 :گفت ارای

 .کنم یبرو من کمکت م-

 :اسب نشستم و او گفت یکمرم را گرفت و بلندم کرد و مت رو ارایبار  نیکردم و ا یسع دوباره

 .نیمحکم بش-

 .باشه-

 .دیافسار اسب را کش و

برگ  انیباد، که م یو هوهو میسکوت کرده بود مانیآرام شروع به قدم برداشتن کرد. هردو یلیخ اسب
 !گنجشک ها کیج کیشکست و گاه قار قار کالغ ها و ج یرا م انمانیسکوت م د،یچیپ یدرختان م
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 ؟یکرد یم کاریجا... چ نی: ادمیپرس نکهیسکوت ادامه داشت تا ا نیا

 ؟یدون یسرش را سمت من چرخاند و گفت: مگه نم ارای

 و؟یتعجب گفتم: چ با

 !دهینفهم یول به خودم، تا حاال کس یباال انداخت و گفت: ا ابرو

 ه؟یدانستم موضوع از چه قرار است، گفتم: منظورت چ یکه نم من

 رید کمیگردم. امروز  یتو جنگل م امیزود م یصبحا نجا،یا میایلبش را جمع کرد و گفت: من هر وقت م ارای
 !ییتو دمید. اومدم داوم غیج یصدا دمیکه گشتم د کمیشدم.  داریب

 م؟یدیگرد شده گفتم: واقعا؟ پس چرا ما نفهم یچشم ها با

 .و گفت: دوست داشتم تنها باشم دیکش یآه

 ه؟ی: مُرکا نظرت درمورد من چدیپرس یناگهان ارای م،یکه رفت ی. کمدمیکش یقیتکان دادم و ترگل عم سر

 . منظورش چه بود؟ مقصودش چه بود؟میبگو دیدانستم چه با یسوال او جا خوردم. نم نیا از

 !...دونمیتته پته گفتم: خـ...خب، واال، نم با

 گه؟ید یداشته باش ینظر هی دیخب؟ با-

 ...ی... آ...رومیمهربون یلیبگم؟ خب، تو خ یواال چ-

 گه؟ید-

 ...یخوب هست یحام هی-

 ن؟یهم-

 قشهیکه ال یبا هر کس همونجور ،یگفتم: تو اصال غرور کاذب ندار نیهم یکرده بودم برا دایجرئت پ یکم
. یدل بشکون ادی. دلت نمیکن ینم غیدر اد،یو ازت بر ب یانجام بد یبتون یکس یبرا ی. اگر کمکیکن یرفتار م

 یلیکنم خ یوقتا احساس م یه. گایتحمل رنجو ندار ادیاوضاع بر وفق مرادت باشه. ز شهیهم یدوست دار
خودت  یپا یرو ی. دوست داریهست یکه عصبان ییوقتا یجور آرامشه! حت هی. وجودت یهست یاحساسات

رو دوست  ی... اگر کسنکهی... و انکهیراجبت فکر بد کنه. و ا یکس ی. دوست نداریگاه هیتک هی. یسیوا
 .یتا اونو از دست ند یکن یم یهرکار ،یداشته باش

که  یدر حال ارایو  میو راه را ادامه نداد میا ستادهیجنگل ا سکوت کردم و تازه متوجه شدم، درست وسط و
 !خاص یمن است... آن هم با نگاه ی رهیفشارد، خ یافسار اسب را در مشتش م

 ارا؟یاو را صدا زدم:  د،یگو ینم یزیاو چ دمید یوقت

 ن؟یهم-
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 ؟یتعجب گفتم: چ با

 ؟یباعث شدن بهم عالقمند بش اتمیخصوص نیبود گفت: هم رهیکه خ همانطور

! احساس دیکاو یصورتم را م ،یشدم، که با گنگ ارای یچشم ها ی رهیو با بهت خ ختیفرو ر نهیدر س قلبم
 .پرت شدم یبلند کیکردم از 

 نایبخاطر ا نطوره؟یتکرا کرد: آره، مُرکا؟ هم ارایو زبان من بند آمده بود که  میبود رهیکه هنوز بود به هم خ هنوز
 ؟یعاشقم شد

به  یگفت و توجه یهمانطور داشت م ارایکردم در حال مرگ هستم.  یدر چشمانم حلقه زد. حس م اشک
 .حال من نداشت

 ؟یاصال چرا، عاشق من شد ؟یچرا باعث عذاب خودت شد ؟یعشق کرد ریچرا مُرکا؟ چرا خودتو درگ-

 ی. حتمیبگو یزیتوانستم چ یشد. نم زیسرر میگونه ها یاشک رو یهم فشردم و قطره  یرا رو میها پلک
 :دمیرا شن ارایگرم  یانداختم که صدا نییکتمان کردن هم نداشتم. سرم را پا یعرضه 

 یفکر م یهرچ ؟یا گهید زیچ ای یعاشق من شد نایدونم بخاطر ا یشه مُرکا. نم یهنوزم که هنوزه باورم نم-
 .فهمم یکنم نم

 :زمزمه کردم یتلخ به

 ...بس کن-

 .بدونم چرا؟ بهم بگو دیمن با-

 :گفتم دوباره

 ...بس کن-

 .کرد: مُرکا بگو یپافشار

شدش. تا به  یچ دمیخواب بود. نفهم هیدونم... فقط مثل  یدونم، نم یزدم: نم غیو ج اوردمیبار تاب ن نیا
 ...دمیخودم اومدم د

 ادیشه، فقط و فقط به  ینم شیحرف حساب حال چیکه ه یلعنت نی: ادمیقلبم کوب یرا گره کردم و رو مشتم
 !تپه، اونم تـــو ینفر م هی

 .مبهوت ماند ارای

 یکرد. وگرنه تنها کار یاسب تنم درد م یتاختن مناسب نبود. هنوز بعد از افتادن از رو یبرا تمیکه وضع فیح
 .بود ارایو دور شدن از  ختنیکردم گر یکه حاال م

 .کردم بغض
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 .دیکش یم شیموها انیافسار اسب را رها کرده بود و پشتش رابه من کرده بود. دست م ارای

 ...در فکر بود و کالفه انگار

 قدر تابلو بودم؟ نیا یعنیباشد.  دهیممنوعه ام به خودش را فهم یعالقه  ارایشد  ینم باورم

 .مرگ بود... قشنگ غرورم خورد شده بود احساس

 ود؟حقارت ب نیعشق ا یبها

 میپا ریز یخش خش برگ ها یدر آمد. صدا میتمام استخوان ها غی. جدمیپر نییاسب پا یآرام از رو یلیخ
 .گل انداخت میاز خجالت گرد شد و گونه ها میبه طرفم بچرخد. چشم ها ارایباعث شد 

 .کردم دنیبه فرار گذاشتم و لنگان لنگان شروع به دو پا

 .دمیرا شن ارای یخوردم. صدا یوجود شکست م نیبا ا مسلما

 .سایکنم وا یمُرکا خواهش م-

 .دمیرا پشت سرم شن شیقدم ها یچالقم ادامه دادم که صدا دنیدو به

 .کنم یمُرکا جان خواهش م-

 :دیبه طرف خود کش متیرا با مال میخودم حس کردم. بعد بازو یکی. حضورش را نزدستادمیهم نا باز

 .مُرکا به حرفم گوش بده-

و با  دمیاز لرزش گز یریجلوگ یام را برا ینییرا پس زدم. لب پا میهم فشردم و اشک ها یرا رو میها پلک
 .دمیبسته به سگت او چرخ یچشم ها

 .دیزده ام را گرما بخش خیصورت  شیترگل ها یبود که گرما کیقدر نزد آن

 .مُرکا لطفا چشماتو باز کن-

 ...نکردم... گفت: لطفا باز

 .کرد یام م وانهید شینگاه نکردم. غروب چشم ها شیرا از هم باز کردم. اما به چشم ها میپلک ها یآرام به

 .باشه اما لطفا به حرف هام گوش بده یرمنطقیبه نظرت غ دیدارم... شا یدرخواست هیمُرکا من ازت -

 :لرزان زمزمه کردم ییو با صدا ی. به سختدمیپاش یماندم فرو م یم شتریب اگر

 ...لطفا زودتر بگو-

 .شد یم نییباال و پا یو مردانه ا ریاش با طرز دلپذ نهیس ی. قفسه دمیرا شن دیکه کش یقیترگل عم یصدا

 !من یوا یرا مشت کردم. ا دستم
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 :کرد. گفتم یپا و آن پا م نیا داشت

 .کنم یتحمل م ویدارم چه فشار یدون یبرم... نم یبگ یزیچ یخوا یاگه نم-

 نیآست ریبازو و بعد ز یآرنجش که تا رو یرو یبرجسته  یبه دست مشت کرده اش خرد... رگها نگاهم
 .دیرقص یمن به ساز عشق م ی وانهیجذاب بود و قلب د یجعیشد، به طرز ف یگم م شرتشیت

ت و . کاش آن آغوش و آن دسدیرس یاش ستبر بود. امن و گرم به نظر م نهی... سدیکش یقیترگل عم دوباره
 ...من بود یبرا یدیان نگاه خورش

 مُرکا؟ یکن یبا من ازدواج م-

 !دمیکردم درست نشن حس

... نگاه بهت زده ام با دیدوست داشتن و وسوسه انگار پر یزد و تمام آن حس لعنت رونیاز حدقه ب میها چشم
 .مانده بود رهیخ نیزم یسبز رو یبه برگ ها یگنگ

 چه گفت؟ ارای

 گفت؟ چه

 .آمد ینم ادمی

 ؟یگفتم: چ ینکرد... با گنگ میبار انگار نگاهش جادو نیرا باال آوردم و ا سرم

گرفت و گفت:  یشد و از نگاه کردن به چشمانم حذر کرد. ترگل نییباال و پا شیگلو بکی. سدیلبش را گز ارای
 ؟ی... کنیگفتم با من، ازدواج م

 .ام گرفت خنده

 گر؟یبود د یشوخ

 !شده بود انیب یکه به طور جد یشوخ کی

 ...بود نیهم حتما

 گه؟یبود د یکردم و گفتم: شوخ یمضحک ی خنده

 .بودم... با من ازدواج کن مُرکا یمات نگاهم کرد و گفت: نه... کامال جد ارای

جلو برداشت و  یقدم ارایافتاد.  نیزم یمجنون کنارمان رو دیدرخت ب یاز رو یبار من مات ماندم و برگ نیا
 :گفت

 ...اما... اما باور کن ادیدونم مسخره به نظر م یم-

 یها یگل یبود... درست مثل ماه یبردم و تمام ذهنم خال ادیرا از  دنیبود... ترگل کش ستادهیا کینزد یلیخ
 .گونه شده بودم نیاست! انگار من هم هم هیعمر حافظه شان سه ثان دیگو ی.. مدیشب ع
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 ت؟چه گف ارای

بهت زده  ارایهدف پشتم را به او کردم و راه افتادم.  یزده بودم؟ ب یخودم را به فراموش ایرفته بود  ادمی
 .زد: مُرکا میصدا

 جا کجا بود؟ نیبه راهم ادامه دادم. اصال راه خانه کدام طرف بود؟ ا یجینکردم و با گ یتوجه

و خشم نبود...  تیاز عصبان شیشانه ام نشست و مرا به طرف خود چرخاند. اخم ها یرو ارای یمردانه  دست
 :دیرخ به رخم غر ی. با لحن جددیکش یانگار داشت عذاب م

 ...گفتم؟ گفتم با من ازدواج کن یچ یدیمُرکا فهم-

شانه ام بود  یدر صورتش نشست و او جا خورد. دستش را که رو یادیبه خودم آمدم. نگاهم با خشم ز انگار
 :گفتم یپس زدم و به تلخ

 یم یشوخ یبهم. االنم دار یدیخند می... کلیمسخرم کرد ویدیکه بهت دارمو تو صورتم کوب یاول عالقه ا-
 ...یهرکار یتون یچون عاشقتم م ؟یهست یک یفکر کرد ؟یکن

 .دمیلرز ی... داشتم از خشم مدیحرفم پر انیم ارای

 .داشتم لیدل دمیاونارو ازت پرس ینگو. من وقت ینجوریکنم ا یمُرکا، خواهش م-

 :حرص گفتم با

 .خودت ینگهشون دار برا-

دونم از اولش  یشد و گفت: م رهیخ میرا گرفت و در چشم ها میبازوها ارایرا کنار بزنم که  ارایخواستم  و
 .یبه حرفم گوش بد دیکنم. با یاشتباه رفتم. اما خواهش م

 کرد؟ ممیه تسلنگاهش چه بود ک در

 :و گفت دیکش یقیتنم... ترگل عم یاش را حس کردم و شل شدن دستانش از رو یپنهان لبخند

 ی. راستش... نشستم و فکر کردم. من عاشق ترگل بودم اما... نمیبهم عالقه دار دمیمن تازه چند وقته فهم-
 یر داره و فکر کردن بهش گناهه... ماز دست دادن اون. اون شوه یاون افسوس بخورم. برا یتونم تا ابد برا

دارم...  یا گهی... به تو حس دیول کنمتونم شروع  یبخوام هم م یشروع دوباره داشته باشم. با هرک هیخوام 
 .خواد با تو شروع کنم یدلم م

 .مکث کرد و

 :زد و گفت یاش شدم. پلک رهیخ یمات باال آمد و با ناباور نگاهم

. مگه ما یکن یزندگ دیکنم. تو هم با یخواد زندگ یعشق پوچ باشم. دلم م هیخواد تا ابد تو سوگ  یدلم نم-
. تو منو میشروع کن میتون یم م؟یخودمون فاصله بنداز نیچرا ب م؟یکه شاد و خوشبخت بش میندار نویحق ا
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کنار تو باشم. چون خواد  یمشم. دلم  ی. مطمئنم بهت عالقمند هم مستمیحس ن ی. منم بهت بیدوست دار
 .ده یبودنت بهم آرامش م

 :کرد و گفت یمکث

 ...کنم ازت. با من ازدواج کن یشانسو بده. خواهش م نیبه من ا-

 .حلقه زد میدر چشم ها اشک

 نیبود که ا ارایقلب عاشقم ضرر بود... ضرر...  یحجم احساس برا نیکنم و بخندم. ا هیخواست گر یم دلم
 کردم؟ یدادم؟ چه م یهمان لحظه جواب م دیبا زد؟یحرف ها را گفته بود؟ از شروع دوباره حرف م

 .شده بودم جیگ

فرصت  ؟یرا برآورده کرد میآرزوها ایخدا ن؟یباال تر از ا یخوشبخت ایحضورم را آرامش خوانده بود؟ خدا ارای
 ارا؟یدهم و خوشبخت شوم؟ آن هم کنار  رییرا تغ میرا عاشق کنم؟ فرصت داشتم که زندگ ارایداشتم که 

 .دوختم ارای یرا باال آوردم و به چشم ها نگاهم

 بیعج میبرا یطور ناگهان نیدر نظرم بود. فقط... ا ارای یچشم ها نیهم ایدر دن زیچ نیتر بایلحظه ز آن
 .خواستم زود جواب بدهم یبود... نم

احساسات  یتفکر، قاط ازمندین یمیتصم نیاشق بودم اما چنکه ع نیخواستم عجله کنم به هر حال با ا ینم
آرام که همانند  ییو با صدا ستادمیدور شدم. ا ارایاز جا بلند شدم و چند قدم از  نیهم یعاشقانه ام بود. برا

 :بود گفتم یزمزمه ا

 .فکر کنم دیبا-

 یبه وقوع م یبه زود یبود که انگار ییایدور شدم و غرق در رو ارایتند از  یزدم و با قدم ها یقیلبخند عم و
 .وستیپ

*** 

با  ادیگذشت. ز ارایو متفکر  رهیخ یمن از شرم و ذوق و نگاه ها یها دنیبعدش فقط با نگاه دزد یروزها
. نه من و میبا هم به آن صورت صحبت نکرد گرید ارایگرفت و انگار از هم دلخور بودند. من و  یگرم نم دیجاو

گفت حاال که فرصت  یبودم و او م فتهببرد اما موضوع را به الله گ ییاز ماجرا بو یکس میخواست ینه او نم
 ...مردد بودم زیمردد بودم. در رابطه با همه چ یاز دستش بدهم؟ کم دیآمده، چرا با شیپ

 .خواب بود کیچگونه گذشت... مثل  دمیشده بود! اصال نفهم زدهیزود س یلیانداختم... خ هیبه بق ینگاه

 .دادند یبدر را انجام م زدهیناهار س یها مشغول حرف زدن بودند و مردها داشتند کار ها زن

 .افتاد ارایزدم که نگاهم به  یالله نشسته بودم و با او حرف م کنار

 :رفت. الله گفت ادمیاش جا خوردم و حرفم  رهینگاه خ دنید با
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 ...شو بگو مُرکا هیبق-

 ؟یو واج به الله نگاه کردم و گفتم: چ هاج

 :را در حدقه چرخاند و گفت شیچشم ها الله

 ...افتادو اری... نگات به گهیآره د-

 :گفتم یشانیاز شرم سرخ... با پر میگرد شد و گونه ها میها چشم

 !ره یشنوه آبروم م یم یکیالله تروخدا االن -

 !وونهی. دمیمَن از هم فاصله دار هیمَن  هیخب بابا توهم... خوبه همه -

 فینان سنگک گذاشت و رد یمنقل برداشت و ال یکباب شده را از رو یافتاد. جوجه ها اراینگاهم به  دوباره
 !جوجه درست کردنش هم جذاب بود ی. المصب حتدیچ یگرید

 :مخاطب قرار داد را وتابیرا باال برد و  شی... صداختیاش ر یشانیپ یرو شیرا باال آورد و موها سرش

 ...دوره آخره نیا دیکم کم سفره رو بنداز گهید یآبج-

 :گفت یبلند مهین یزن ها بلند کرد و با صدا انیسرش را از م وتابی

 .باشه-

. هر کس میدیو ظروف و مخلفات را در سفره چ میو سفره را انداخت میخانم ها بلند شد یهمه  بیترت نیا به
 .کرده بود کیرا تحر میاشتها یکباب یخوب جوجه  ی. بومیخود نشسته بود و منتظر جوجه ها بود یجا

 ضیجا هم تبع نیدر ا ی! حتدیرس یآبدار و چشمک زن بودم. البته اگر به من م یهم منتظر آن بال ها من
 ...دیرس یو بعد به سمت زن ها م دیچرخ یبال ها اول دست مردها م سیبود... د

 .افتاد یخوش طعم هم م ییطال یها گیبال سر ته د نیهم

 .کردم تا به من و الله برسد بال ها تمام شد یطور که فکر م همان

 .بال ها چشم دوختم یخال سیشد و با حسرت به د زانیو لوچه اگ آو لب

 .دبدبخت دستش خشک ش ریزد و گفت: بگ میبه بازو یرا کنار خودم حس کردم و الله ضربه ا یحضور

 :را چرخاندم و گفتم سرم

 ها؟-

گرد شد.  میکامل بال را به طرف من گرفته بود افتاد و چشم ها خیس کیبود و  ستادهیکه کنارم ا ارایبه  نگاهم
 .جمع ساکت شده و به ما زل زدند یاحساس کردم همه 

 :گفتم یگرفتم به نرم یرا از او م خیکه س یزدم. در حال یلبخند یدهانم را قورت دادم و به سخت آب
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 .دستت درد نکنه-

 ...کمه دیببخش گهی... ددیزد و گفت: با الله خانوم نصف کن یجذاب لبخند

 ...ارایممنون آقا  یلیگفت: خ الله

 .رنیبگ ادی ایگفت: بعض یبلند یبعد با صدا و

و شروع به سرفه کرد... زن  دیپر شیحرف الله در گلو نیخورد که با ا یبال را م یداشت با ولع تکه ها دیجاو
 .ها و مردها و بچه ها، همه به خنده افتادند

 :گوشم گفت رینشست و الله ز شیبرگشت و سر جا ارای

 !دهیکه برات بال دزد نمیب یم-

 :به او رفتم و گفتم یغره ا چشم

 ...برو بابا-

 !بود که در عمرم خوردم یبال کباب نیخوشمزه تر یشروع به خوردن کردم. لعنت و

ها که نشستند و با شکستن تخمه ها با هم  یکسری. میبدر، بساط را جمع کرد زدهیاز خوردن ناهار س بعد
 .بودند بالیو وال نتونیبدم یبودند و جوان ها در حال باز انیقل دنیصحبت کردند. اکثر مردها در حال کش

را  دیجاو یناگهان صدا م،یرفت یطور که م نی. هممیزندر جنگل ب یدور کی میداد حیو الله هم ترج من
 .میدیشن

 .دیسیوا-

 :الله گفت د،یزد. به ما که رس یچون ترگل ترگل م دهی... معلوم بود دومیدیسمت او چرخ به

 ؟یدیچرا دو د،یوا جاو-

 .کرد الله یگرفت و گفت: مامانت صدات م یترگل دیجاو

 .کارم داشته یمامانم چ نمیجا باش برم بب نیگفت: عه! باشه. مُرکا هم الله

 .خوب یلیخ-

که کنار  یو به سمت بلند دمی. چرخمیو من تنها شد دیجاو بیترت نیاز ما دور شد و به ا یحرف چیه یب الله
 :را با زبان تر کرد و گفت شیلب ها دینشستم و منتظر الله شدم. جاو شیدرخت بود رفتم و رو کی

 .مُرکا خانوم-

 :نگاه کردم و گفتم دیجاو به

 بله؟-



 

 
153 

 :به جلو برداشت و گفت یقدم

 ...یزیچ هیخواستم  ی... مزهیچ-

 !دیجاو-

 ارا،یگفت: عه  ینگا کرد و با دستپاچگ ارایو به  دیهم چرخ دیاو تاب خورد. جاو یکه آمد، نگاهم رو ارای یصدا
 !یینجایتو ا

 ...کرد یزد و گفت: الله خانوم صدات م یشخندین ارای

 .داره کارمیچ نمیرم بب ینگاه کرد و گفت: م ارایبه  یبا حرص و خشم واضح دیجاو

 کردند؟ یگونه رفتار م نیا گری. چرا با هم ددیباال پر میهم به او زد. ابروها یرد شد و تنه ا ارایاز کنار  و

آمد  ارایفت، تعجب کرده بودم. تا حرفش را نگ دیکه جاو نی. از امیتنها وسط جنگل مانده بود ارایمن و  حاال
 !در رفت عیحرفش را خورده بود و سر

 .را تر کرد شیبه من انداخت و لب ها یو بعد نگاه دیکش یترگل راحت ارایکردم  احساس

 رو حرفام؟ یگفت: مُرکا... فکر کرد ارایبود.  یسکوت عذاب آور انمانیم

 :و گفتم دمیگز لب

 ...آره... اما-

 ؟یاما چ-

 .ستشین یکنم کاف یحس م-

 آخه چرا؟-

 ...دونم ینم-

 یزیتوانستم با او صحبت کنم. خواستم چ یسکوت شد. از خودم تعجب کرده بودم... انگار راحت تر م انمانیم
 :کرد و گفت یدست شیپ ارایاما  میبگو

 ؟یتا ک-

 ؟یچ-

 صبر کنم؟ دیچقدر با-

 ...دونم ینم-

 .کرد آرام باشد یمنقبض شد. دستش را مشت کرد و انگار سع ارایکردم فک  احساس

 .انی. انگار نممیماهم برگرد ایب-
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 .را گفت و به راه افتاد نیا ارای

و بعد از جمع و جور کردن لوازم  میوستیپ هیبعد، به جمع بق یراه افتادم و چند ارایجا بلند شمد و به دنبال  از
 .میافت ی. قرار بود فردا راه بمیبرگشت

 یرو یکه فردا... فردا قرار بود داغ بد نیکردم. جز ا یفکر م زهایچ یلیموقع خواب در فکر بودم و به خ شب
 ...دل همه مان بگذارد

*** 

به من که  یگذاشت، نگاه کوتاه یرنگ را تا زد و در همان حال که آن را داخل چمدانش م یتاپ صورت الله
 :گفت مشغول حاضر شدن بودم انداخت و

 .به من کمک کن، دستت درد نکنه کمی ایتو که کارت تموم شده، ب-

 یاز لباس ها یتل یباال انداختم و از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. از رو ییابرو دم،یالله را که شن یصدا
 :را چنگ زدم و آن را تا کردم و گفتم یالله، شلوار

 !یآورد یخودت کل کمدتو جمع کرد یبرا یچه خبرت بود؟ کال چند روز اومد-

 :و گفت دیکش یهوف الله

 ...شهیم ازیباشه، ن دیلباس با-

 نجا،یقراره ا نیحرف الله آمدم و گفتم: مثال ا انیدادم، م یرا در دستم تاب م یکوتاه یکه دامن ل یحال در
 بشه؟ ازیکجا ن

شه! دو حالت  یم ازین میلیو گفت: خ دیبه من انداخت و دامن کوتاه را از دستم قاپ ینگاه حق به جانب الله
از کجا لباس  دیاونوقت با م،یدار نجایا یالیاز فام یجشن ای یعروس هی دیرس یخبر م هویمثال  ک،یهست... 

 !میآورد یم

 ه؟یچ شیهم فرو خوردم و گفتم: خب، اونوقت دوم یرو میام را با فشردن لب ها خنده

 ها؟-

 ه؟یچ شیدوم گمیدو حالت هست؟ م یمگه نگفت-

شد و  یطانیو ش ثیو نگاهش خب دیکش یقیحالت شد و بعد از چند لحظه مکث، ترگل عم یالله ب ی افهیق
 :گفت

 ...که نیدوم ا-

 :را تر کرد و ادامه داد شیها لب

 .با آقامون تنها شدم یدید هوی-
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 :صورتش پرت کردم و گفتم یکپه از لباس ها را رو کی غیگرد شد و با ج میها چشم

 !الله ییایح یب یلیخ-

*** 

 "فصل هفتم"

رفت.  یم جی. حالم بد بود. سرم گدیرس یگورستان سرد به گوش م یو ناله از هر سو ونیو ش غیج یصدا
 !داد یمرگ م یگرفتم... بو یخورد، حالت تهوع م یخاک که به مشامم م یبو

 .انداخت یم نیخواند در گوشم طن یم "الرحمن" یکه با سوز جان گداز یانسالیصوت قرآن مرد م یصدا

 ِ َّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ  بِْسم  میالل

َّمَ  ﴾١﴿ الرَّحْمَنُ  َ  ﴾٢﴿ الْقُرْآنَ  عَل  ﴾٣﴿ اإلنَْسانَ  خَلَق

 سوره عروس قرآن نبود؟ نیا مگر

 خواندش؟ یحاال م چرا

 آخرت شده بود؟ پوش دیاو سف چون

 نبود؟ گرید چون

َّمَهُ  َ  عَل َ الْب مْسُ  ﴾٤﴿ انَ ی ُ  الشَّ ُ  ﴾٥﴿ بِحُْسبَان   وَالْقَمَر َّجْم ُ  وَالن جَر َ  وَالشَّ َ  ﴾٦﴿ ْسجُدَانِ ی  ﴾٧﴿ زَانَ یالْمِ  وَوََضعَ  رَفَعَهَا وَالسَّمَاء

 !داد یاش م یبودم که خاک نمدارش خبر از تازگ یقبر ی رهیخ تنها

ِ  أاَل ِ  ﴾٨﴿ زَانِ یالْمِ  یتَطْغَوْا ف ِ  وََضعَهَا وَاألرْضَ  ﴾٩﴿ زَانَ یالْوَزَْن بِالْقِْسِط واَل تُخِْسرُوا الْمِ  مُوایوَأَق  ﴾١٠﴿ لأِلنَام

 میقرآن، برا یقار یتحمل وزنم را نداشت... صدا میانداخته بودم... پاها نیزم یو خودم را رو دیلرز یم میپاها
 ...آور درد امروز بود ادی

 ِ َّخْلُ ذَاُت األکْمَامِ  هَایف ْ وَالرَّ  الْعَْصفِ  ذُو وَالْحَب   ﴾١١﴿فَاکِهَةٌ وَالن َ  ﴾١٢﴿ حَانُ ی  ﴾١٣﴿آالءِ رَب کُمَا تُکَذ بَانِ  ی  فَبِأ

از  خواب کوتاه و گذراست! کیکردم همه اش  ی! حس مستین گریشد که او د ی...باورم نمدیچک میها اشک
قصد جدا شدن  تیپلک ها ،یزد یو هر چه دست و پا م دیانجام یهمان ها که تا طلوع صبح به طول م

 !شد یحس م یکرد و انگار سر و ب ینداشتند و تنت هم با تو لج م

 َ َّارِ  خَلَق َ  ﴾١٤﴿اإلنَْساَن مِْن َصلَْصال  کَالْفَخ ِ  ﴾١٥﴿ نَار   مِنْ  مَارِج   مِنْ  الْجَانَّ  وَخَلَق َ فَب  ﴾١٦﴿آالءِ رَب کُمَا تُکَذ بَانِ  ی  أ

 چرا او؟ ایسوخت.خدا ی. قلبم مدمیگز لب

نشستم. بچم از دستم رفت...  اهیخدا... دخترم پرپر شد... الله م پرپر شد... انصاف بود خدا؟ به خاک س-
 ...یوا یوا
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شکسته  ی. با ناخن هادیکوب یزد... بر سر و صورتش م ی... خودش را مدیعمه چرخ یترک خورده ام رو نگاه
 ی... راستدیکرد. تنم لرز یداغ دل همه را تازه تر م شیکرد... ناله ها یم ونیزد و ش یاش صورتش را چنگ م

 .الله رفته بود ،یراست

 .بود دهیفا یآرام کردن عمه ب یبرا گرانید تالش

 ،ی... وایدلمو داغ زد ایکفن پوش بشه؟ خدا یعروس دیرخت سف یبه جا دیدخترم جوون بود... چرا با ایخدا-
 ...یوا ،یوا

خاک افتادم. اشک  یزد. رو رونیاز عمق وجودم ب یدلخراش غیعمه، بغضم شکست و ج یحرف ها دنیشن با
 .دیبا هق هق بار میها

 دهینفهم یافتاد؟ حت یهو آن اتفاق لعنت کیبود... چرا  یخواند... چه شد؟ ذهنم ته یهمچنان الرحمن م مرد
 .بودم چه شد

 ... اما چه شد؟مینیب یهم را م میکرده بودم. قول گرفت یاو خداحافظ با

 ...بر دلم نشست داغ

 ...محبوبم از دست رفت ی الله

 ...شد پرپر

 ...دیرس یهق هق مردانه به گوشم م یخاک بود و صدا یرو سرم

 !ستیدانستم ک یم دهیند

نبود...  ی. کم داغختیر یدختر از دست رفته اش اشک م یخاک افتاده بود و مردانه برا یام... رو شوهرعمه
 .ختیر یعمه را گرفته بود و اشک م یشانه  وتابیبود.  دهیجگر گوشه اش به آسمان ها پر کش

 !لرزاند یرا م نیمردها، انگار زم یها یها یبود و صدا دهیچیو داد و زن ها در هم پ غیج یصدا

 چه شد؟ واقعا

بودم مچاله شده...  دهید ینیسر برداشته بودم و ماش یوحشتناک یبود که با صدا یلعنت یدر آن گوش سرم
که  یبود! همان دیجاو نیماش ن،یماش دمیفهم یبودم وقت دهیشن غیج یاز دستم ول شده بود و صدا یگوش

 !الله هم در آن بود

 ...زمیعز ی الله

 ...یوا یوا

 ...بپرم و رونیب نیتوانسته بودم از ماش تنها

 ...غرق در خون را فیبودم آن جسم ظر دهیبعد د و



 

 
157 

برداشته بود و  یقیبلندش که همه بخاطرش از بخت بلندش گفته بودند، شکاف عم یشانی... پمیبایز ی الله
که  یشد و زمان ینم نییاش باال و پا نهیخوشرنگ و براقش بسته بود و س یبود. چشم ها یخون از آن جار

 ...بودم، انگار مُردم دهیامدادگر را شن یصدا

 !قهیدق 19:32در جا تموم کرده... ساعت مرگ، -

 ...نداشتم که رفته بور

که از  یکردم الله ا یکرد رفته. باور نم یم یلبخندش روزم را رنگ کیکردم آن دختر شاداب که تنها  ینم باور
 .را وداع گفته نیتر بود مرا ترک کرده... زم کیتر و نزد زیعز میخواهر برا

 .شد محرم اسرارم رفته ینم باورم

 .شد ینم باورم

 یرا م "امرزتشیخدا ب" یکرد و از زبان هر کدام جمله  یپوش را دنبال م اهیس تینگاه ماتم جمع یوقت یحت
 ...اش خفته یکردم که او رفته و در آرامگاه ابد یباور نم دم،یشن

 ...خاک افتاد یرو سرم

 :هق هق زمزمه کردم انیباز شد و م زبانم

 ؟یالله چرا رفت-

 یشد و در دل خاک سرد فرو م یرد م میپلک ها یاز کناره  میرا بستم. اشک ها میرا گفتم و چشم ها نیا
 ...رفت

تر و تازه تر  نیبخواند داغ امروز بر دلم سنگ "الرحمن" یدانستم هر گاه کس یخواند و من م یهمچنان م مرد
 ...شود یم

*** 

مختلف مخلوط شده بود، به رنگ  یکه آب داخلش را که از بس با رنگ ها یوانیقلمو را داخل ل یپژمردگ با
 .دمیکش یدر آمده بود، گذاشتم و آه رهیت یخاکستر

 .شد نیبه بومم انداختم و ترگلم سنگ ینگاه

 .رفت یروشن نم یوز ها دست و دلم به رنگ هار نیا

 .گذاشتم یبوم م یرو اهیو س رهیت یرفت تنها رد ها یرفت و اگر هم م ینم یدلم اصال به نقاش یعنی

. نور با دمیاتاق را کش یبلند شدم. به سمت پنجره رفتم و پرده  یصندل یدهانم را قورت دادم و از رو آب
 .شده دهیشروشنم پا مهیشدت داخل اتاق ن

نگاه کردم. احساس  رونیبستم و اخم کردم. جلوتر رفتم و پنجره را باز کردم و از آن به ب یرا کم میها چشم
 .پوشانده یخاکستر یرا غبار زیهمه چ یکردم رو یم
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حسابشان از دستم در رفته  گریاز رفتنش گذشته بود... آن قدر روزها را شمرده بودم که حاال د یادیز یروزها
 .بود

بردم و  میموها انیبر تنم بود انداختم و دست م اهیکه همانقدر س یو شلوار گشاد اهرنگیبه بلوز س ینگاه
 .دمیآن ها را عقب کش

 میآمد... لب ها یعزا را از تن بکنم. دلم نم اهیرخت س نیخواست ا یهنوز دلم نم گرانید یخواسته  عالرغم
 .دمیشردم و چرخهم ف یرا رو

 .گذشت یدراز م یهمانند سال ها میبرا روزها

گل  شیکه رو یرنگ دیکنار تختم قاب عکس سف یعسل یو به سمت تخت رفتم و از رو دمیکش یقیعم ترگل
 .شدم رهیخ شیلب ها یبنفشه داشت را برداشتم و با بغض به لبخند طناز و شاداب رو یها

. چشم بستم و قاب را سر نمیب ینم تیلبخند را در واقع نیطرح ا گریشد د یکه هنوز بود باورم نم هنوز
پلکم  یاز گوشه  یاشک یشدم... قطره  رهیو به سقف خ دمیتخت افتادم. چرخ یگذاشتم و دمر رو شیجا
 .گم شد میحجم موها انیو م دیچک

 یب یام، تنها خواب ها یدوست داشتن یو سهمم از الله  دمید ینم تیوقت او را... در واقع چیه گرید
 .دمید یبود که از او م یسروته

 یم کیخندد... به او نزد یدود و م یکه م دمید یرنگ م ییگندم زار طال انیم بایز یالله را با لباس ها شهیهم
 یخاص خودش را نثارم م یکند... از آن لبخندها یگردد و نگاهم م یزنم... الله بر م یشوم و نامش را صدا م
 یحالت م رییتغ یو هشدار دهنده ا زیانگخوف  یحالت شادمان چهره اش به نگران هیکند و در عرض چند ثان

 !دهد

خودم  یرو یاهیس ی هیکند و بعد سا ینگران نگاهم م یو فقط با آن چشم ها دیگو ینم جیدر خوابم ه الله
را هشدار دهد،  یزید با چشمانش چخواه یشود... و انگار م یم رهیافتد و نگاه الله به پشت سرم خ یم

 یکیبرگردم و عامل آن تار اهمخو یکند و تا من م یآورد و به پشت سرم اشاره م یانگشت اشاره اش را باال م
 !زنم یپرم و ترگل ترگل م یاز خواب م نم،یرا بب

 .الله فکر کردم یاتفاقات بعد از خاکسپار به

کشاند!  یداریرا هم به خواب و ب دیکه نه تتها جان الله را گرفت، بلکه جاو یآن تصادف لعنت یامدهایپ به
کرد. بعد از آن تصادف  ینم یفرق دیبود و الله رفت اما... بودن و نبودن جاو ایدن نینرفت... در ا دیجاو

 .رفت یقیبه خواب عم دیسخت، جاو

 .کرد یم ریس یگرید یزد اما مغزش حوال یبسته بود و قلبش م شیها چشم

 .نکرده بود یرییتغ تشیدکتر ها به کما رفته بود... هنوز هم وضع یگفته  به

دلشان  یکه غمِ از دست دادن نوعروسشان آن ها را شکسته بود، غم پسرشان هم بدتر رو دیو پدر جاو مادر
 !داغ گذاشته بود
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 .دمیکش آه

 .فکر کردم ارای به

 شتریبود، ب دهیبه دور خودش کش واریدر خودش فرو رفته بود و انگار د یکه بعد از آن اتفاق حساب ییارای
 .زد یگذراند و با او حرف م یم شیمیدوست صم شیرا پ شیروزها

 !زد یدست و پا م ایو آن دن ایدن نیا انیکه م ییاو

من که آن طور  دنیوارد شد. با د وتابیبه در اتاق خورد و  یافکار درهمم غرق بودم که تقه ا انیطور م نیهم
 :و گفت دیکش یتخت افتاده بودم، آه یحال رو یب

 .زمیمُرکا... عز-

 .نگاه کردم وتابیبلند کردم و به  سر

 !شکسته شده بود یهم کم او

 وتاب؟یجانم -

 .ینیشب نش انیم نایاریبخور. شب مه یزیچ هی ایب-

 .تکان دادم و از جا بلند شدم سر

 .به سمت آشپزخانه رفتم وتابیهمراه  آرام

 .کرد کیرا تحر میسوپ جو تمام خانه را گرفته بود و اشتها یبو

 .و مقابلم گذاشت ختیکاسه سوپ ر کی میبرا وتابینشستم و  زیم پشت

مانند آن انداختم و قاشق را داخل سوپ فرو بردم.  رهیبه سر دا یرا برداشتم و نگاه یسوپ خور قاشق
 :سوپ را هم زدم تا سرد شود، در همان حال گفتم یو کم دمیرد، عقب کشبخارش که به صورتم خو

 ان؟یم یک-

 :هم نشست و گفت وتابی

 .انیاحتماال هشت، نُه، ب یدونم... ول ینم-

 شه،ی... مثل همدمیاز آن را چش ی. کمختمیداخل سوپ ر یرا برداشتم و کم مویآبل یتکان دادم و بطر سر
 !بود یعال

*** 

حس  چینداشت. ه یتیاهم گرید میشد. اصال برا یدو نفر، حالم خراب نم نیا دنیمثل گذشته، از د گرید
 !را یشد غم را حس کرد هم خوشحال یهم م شانیگرفتم. از چهره ها ینم دنشانیاز د یخاص
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نگفته  یزیساده، چ یسالم و احوالپرس کیو نه ترگل، با من جز  اریبود که آمده بودند اما نه مه یساعت کی
ترگل را  یکردم که صدا یداشتم نگاهشان م یگونه بودم. به سادگ نیبودند! که البته من هم با آن ها هم

 :دمیشن

 ...مُرکا-

 :به او انداختم و گفتم یتفاوت یب نگاه

 بله؟-

 !پنج ماه گذشته ی! چرا؟ نا سالمتیاوردیدرن اهتویبا غرور نگاهم کرد و گفت: هنوز س ترگل

 :نگاهش کردم و گفتم یسرد به

 ...به خودم مرب-

 !مُرکا-

با اخم نگاه از  اریزدم که مه اریبه مه یکه با تشر نامم را صدا زده بود. پوزخند اریمه یرو دیاخم نگاهم چرخ با
 :من گرفت و گفت

 ؟یخوب زمیعز-

 .زد یبخش تیترگل بود و ترگل هم لبخند رضا مخاطبش

 .ستین یخوبم... طور-

 یزیدادم چ حیکردم! ترج یرا درک نم انشانیم یدو نفر بخندم! واقعا عالقه و رابطه  نیخواست به ا یم دلم
 .ماه نبودند کیرفتند و تا  یشب بود... بعد م کی. مینگو

 .دمیزنگ در را شن یکمک کنم که صدا وتابیجا بلند شدم که به آشپزخانه بروم تا به  از

 .کردم تعجب

 د؟یایب یقرار بود کس مگر

 !دیپرس اریسوال که در ذهنم بود را مه نیهم

 اد؟یهم قراره ب یا گهیمگه کسه د-

 !دونم ی: نمگفتم

که پشت  یکس دنیشد و به سمت در رفت. با د ییرایوارد پذ یبا فرز وتابیرا به طرف در کج کردم که  راهم
 :در بود، گل از گلش شکفت و در را باز کرد و گفت

 !اراستی-
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بود و  دهیبود اما ترگل رنگش پر یعاد اریو ترگل نگاه کردم... مه اریگرد شد و ناخودآگاه به مه میها چشم
 .مانند من گرد شده بود شیچشم ها

غلط انداز  یکم ،ینیریو آن دسته گل و ش پی! آن تمیهمه با تعجب نگاهش کرد ارا،یمحض داخل شدن  به
 !سرد برخورد کرد یو تا حدود یو ترگل، عاد اریگرم با من، اما با مه یلیداخل شد و در کمال تعجب خ ارایبود! 

پنج ماه با او صحبت نکرده بودم. او هم  نیبودم و در ا ختهیاز او گر یقیبه طر د،یاز تصادف الله و جاو بعد
 .کرد و راحتم گذاشته بود یانگار درکم م

 یداد! کم یمختصر و کوتاه م یجواب ها ارایحرف زدن گرچه  ارایشروع کرد با  اریمه م،یکه نشست نیاز ا بعد
 :دیهمه گرفت نشست و همان حال پرس یکه برا نیآورد و بعد از ا یچا وتابیبعد، 

 خب چه خبر؟-

 !ستین ی... خبر خاصیاست جواب داد: سالمت وتابیکه خودش مخاطب پرسش  نیبه فرض ا اریمه

 !اریعه مه-

 :و گفت دیسابقه سمت ترگل چرخ یب یطنتیبا ش اریمه نگاه

 !! حواسم نبود... ببخش منو گلمزمیعز یوا-

 !هم طبق معمول خواب بود نایو مل میکرد یبا تعجب نگاهشان م وتابیو  ارای من،

 :گفت یجیبا لبخند گ وتابی

 شده؟ یچ-

 :گفت اریترگل به هم نگاه کردند و مه ارویمه

 !نیمژده بد-

 :پررنگ تر شد و گفت وتابیکردم... لبخند  اخم

 ؟یچ یباشه، مژده  ریخ-

بودم...  دهیند اریرا تابحال در صورت مه یحجم خوشحال نیخوردم که ا یزد و من قسم م یلبخند کج اریمه
 :زد، گفت یکه برق م ییطاقت فرسا، با چشم ها یبعد از مکث اریمه

 !میش یبچه دار م میمن و ترگل دار-

 ایدانستم خوشحال باشم  یکردم... نم یکمرنگ شد... من اما... حسم را درک نم وتابی یلب ها یرو ندلبخ
 !ناراحت؟

 ...ارای یشدم و از طرف یعمه م یطرف از

 ...سمت او دیچرخ نگاهم
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 .نبود صیقابل تشخ زیچ چیدوخته شده بود و از حالت صورتش ه شیبه مقابل پا نگاهش

 .ترگل به خودم آمدم و از جا بلند شدم یدهانم را قورت دادم و با صدا آب

 د؟یخوشحال نشد-

 :به زور دست دادم و در همان حال گفتم اریسمتشان رفتم و با مه به

 !یبش یپدر خوب دوارمیو ام ادیب ایخوشحال شدم... انشالله سالم و سالمت بدن یلیمبارکه داداش... خ-

 .گفتم کیو به او هم تبر دمیترگل را بوس یبسنده کرد و من با اکراه رو "زمیمنونم عزم"به گفتن  اریمه

گفت و نوبت  کیهم تبر وتابی. اوردیخودش ن یکرد به رو یم یترگل از برخورد من متعجب بود اما سع صورت
 :سرش را باال آورد و به آن دو نگاه کرد و گفت ارای... ارایبه  دیرس

 ...گمیم کیبه هردوتون تبر-

حاال دوچاله  شی. انگار غروب چشم هادمیبا لبخند تشکر کرد و من... از نوع نگاه او ترس اریبا اخم و مه ترگل
 !شده بود نیو سرد و سهمگ اهیس ی

 .کرد یم نیخودش سبک سنگ شیرا پ یزیبود و انگار داشت چ اریمه ی رهیخ ارای نگاه

 ...خوب-

 .دیچرخ ارایهمه به سمت  نگاه

 ...زد یکرد و لبخند مرموز یمکث

صبر  گهیباشه اما من د یادب یبه نظرتون ب دیدونم شا یدارم... م یدرخواست هیمن  میاالن که همه خوشحال-
 ...ندارم

 :با تعجب گفت اریمه

 !بگو داداش-

به من گفت: من مُرکا رو  رهیو خ دیو نگاهش سمت من چرخ -از نظر من تلخ بود دیکه شا-زد یلبخند تلخ ارای
 !اریکنم مه یم یازت خواستگار

 دنیکش نیه یو به سرفه افتادم و همان لحظه صدا دیپر میدر گلو یبودم، چا یچا دنیکه درحال نوش من
 .دمیترگل را شن

 :گفت ،یزد و با لبخند زورک ارایچند ضربه به پشت کمر  وتابی. دیهمه به سمتم چرخ نگاه

 !ارایعه -

 :گفت یبا خونسرد اار ی
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 .تحمل صبر نداشتم گهیدونم شکه کننده است اما... من د یم-

 .رفت اریمه یرو نگاهش

 ار؟یمه یگیم یچ-

 یتعجب کرده بودم و از طرف یدانستم چه کنم. از طرف یحالت بود و من اما نم یب شهیمثل هم اریمه ی چهره
 .بودم یعصبان ارایاز 

 نییو سر پا دمینظر من! لب گز دنیو بدون پرس تیموقع نیزد؟ آن هم در ا یحرف را م نیا دیچرا با ارای
 .سقوط کردم یحس کردم از بلند ار،یمه یصدا دنیاما... با شن میتوانستم بگو ینم یزیانداختم. چ

 !مُرکا. اما نظر مُرکا شرطه یبهتر از تو برا ی... کارایندارم  یمشکل چیمن ه-

و ترگل که کنارش  دیرس یبه نظر م یکامال راض اریمه ینگاه کردم. چهره  اریاال آوردم و به مهبهت سرم را ب با
 !نشسته بود، بهت زده و ناباور بود

 :گفت میبه چشم ها رهیو خ دیمن چرخ یرو اریحرف مه نیبا ا ارای نگاه

 !طوره نیالبته که هم-

 :گفت اریداد که مه یگوش م شانیسکوت به حرف ها سیتند کیمثل  وتابی

 مُرکا؟-

بود؟ آب دهانم  یخواستگار کیمثال،  نیکردم. االن ا ی. احساس سرما مدیرا کاو اریصورت مه یبا گنگ نگاهم
 .را قورت دادم

 .مُرکا جان-

 !زده بود... انگار همه منتظر جواب من بودند میصدا وتابی

 :را تر کردم و گفتم میها لب

 ...م...ن-

 ه؟ی... خجالت نکش... بگو نظرت چزمیزمُرکا ع-

 :را با استرس گفت و من با لکنت گفتم نیا وتابی

 ...م...من-

ام شده  رهیخ یدواری... با امدیچرخ ارای یانقدر زود قبول کرده بود؟ نگاهم رو ارینگاه کردم. چرا مه اریمه به
 بود. مگر قرار نبود به من فرصت بدهد؟

 :میتوانستم بگو تنها
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 .فکر کنم دیبا-

 !دمیبه سمت اتاقم دو ندیایتا همه به خودشان ب و

به در اتاق زده شد  یرفتن را نداشتم، تقه ا رونیب یبودم و رو دهیبعد، که من در اتاق چپ قهیببست دق حدود
 یت مخجال وتابی یانداختم. از رو نییکه وارد شد، صاف نشستم و نگاهم را پا وتابی دنی. با ددمیو از جا پر

 .دمیکش

 .شد کمینزد وتابی

 :تخت نشست و گفت یرو کنارم

 ؟یخوب-

 .تکان دادم سر

 .اوهوم-

 .کرد یمکث وتابی

 ه؟ینظرت چ-

 :را به ان راه زدم خودم

 درموردِ؟-

 شنهادیچپ! نظرت راجب پ یعل یبه من رفت و گفت: خودتو نزن به کوچه  یشینما یچشم غره  وتابی
 ه؟یداداشم چ

 .گرفتم یترگل

 !دونم ینم-

 ؟یچ یعنی-

 .مرددم یعنی... یعنی-

 چرا؟-

حرف  یخواستم با کس یکرد؟ حوصله نداشتم... نم یم چمیقدر سوال پ نیکه ا دیپرس یم نیاصول الد وتابی
 .هم کنم یاحترام یتوانستم ب یبزنم اما نم

 !یدون یباشه... خودت که م یتونه عاد یوقت نم چیه ارا،یمنو... منو  یخوب... زندگ-

 !... آرام و تلخدیخند وتابی

 .شه یآره... نم-
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 اگه نه بگم؟ ید یبهم حق م-

 .گرفته شد وتابی ی چهره

 .تونه خوشبختت کنه یم ارایفکر کن.  کمی. رینگ میزود تصم یآره. ول-

 !اس گهینفر د هی شیاون دلش پ یول-

 .اخم کرد وتابی

 .که چشمش دنبال زن شوهردار باشه ستین یپسر ارایمُرکا نگو... -

 از کجا معلوم اونو فراموش کرده؟ ،یدونم... ول یم-

 .یخودت کن یبرا ارارویعشق  ،ید یکه به اون م یبا عشق و محبت یتون ینکرده باشه، اما تو م دمیشا-

رفت. دو دل بودم... شک  رونیاز اتاق ب یک وتابی دمیافکارم فرو رفتم که نفهم انیفکر رفتم.... آن قدر م در
 .دمیترس یآمد ها م شیداشتم و از پ

 !خودم که تعارف نداشتم با

 !دمیترس یام، م ندهیآ از

 .جواب بدهم ارای. آماده بودم که به دمیجوانب را سنج یروز بعد را فکر کرده بودم. همه  دو

 .بودم یراض ممیتصم از

بودم. خدا  دهیهم رس یا جهیباشم. حاال تمام افکارم را جمع کرده بودم و به نت ارایفکر با  یخواستم ب ینم من
هم  یو از طرف رمیدرست بگ میجوانب را بسنجم و تصم یقدرت را داشتم تا همه  نیکردم که ا یرا شکر م

 .بودند اشتهجواب پس دادن تحت فشار نگذ یمرا برا ارایو  وتابیخوشحال بودم که 

. و بعد با آرامش و نمیخواهم او را بب یدادم که م امیپ ارایکه کردم به  یکار نیشدم، اول داریکه ب صبح
 .رفتم تا صبحانه بخورم رونیاز اتاق ب ،یوصف نشدن یخوشحال

 !دینپرس یزیمتوجه نگاه درخشانم و صورت بشاشم شد اما چ وتابی زیم سر

 .را چک کردم میاز خوردن صبحانه ام به اتاقم برگشتم و گوش بعد

 :داده بود امیپ ارای

 "خوبه؟ یشگیهم یصبرانه منتظرم! کافه  یب"

 یکه رو یشده با بلبالن یبه درخت لیکردم قلبم تبد ی... در دلم شکوفه ها جوانه زده بودند و حس مدمیخند
 !کز کرده اند و در حال چهچه زدنند شیشاخه ها

 :دادم جواب
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 ".نمتیب ی... ساعت هفت مهیعال"

 :که جواب آمد دمینکش هیثان به

 ".دنبالت امیم"

 "...مینینه، اونجا همو بب"

 "!چشم"

 .دمیام را گز ینییذوق لب پا با

*** 

 .رفتم ابانیخ گریبلند به سمت د یقدم ها با

داد. از  یکه احساس گرما به وجود هر کس م یقرمز و مشک یبود. با آن نما ابانیخ یدرست آن سو کافه
دو نفره  زیم یصندل یکه درست وسط کافه، رو دمیرا د ارایکافه،  ی شهیرد شدم و درست از پشت ش ابانیخ
 .نشسته بود و انگار در فکر بود یا

 .زدم شیو صدا ستادمیبه سمت او رفتم. پشت سرش ا کراستیزدم و داخل شدم.  یلبخند

 .ارای-

 .دیچرخ ارای

 .بود، که قلبم را گرم کرد یدین خورشلبخند زد... لبخندش به سا دنمید با

 .یاومد-

 .و نشستم دمیرفتم. آن را عقب کش ارای یروبرو یسمت صندل به

 :چانه زدم و گفتم ریرا در هم قالب کردم و ز انگشتانم

 .سالم-

 .را در هم قالب کرد شیدست ها ارای

 ؟یسالم... خوب-

 اوهوم... تو چطور؟-

 :نگاهم کرد و گفت طنتیبا ش ارای

 .میمن که عال-

 :و گفت دیخند ارایانداختم و  ریشدم و سر به ز سرخ

 چه خبر؟-
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 :جواب دادم ریبه ز سر

 .یچیه-

 ؟یمطمئن-

 .زدم یبود، لبخند کج نییکه سرم پا همانطور

 !نه-

 .سرش را به سمتم خم کرد ارای

 خوب؟-

 !را باال آوردم و گفتم: به جمالت سرم

هردو سکوت  ،یرا به خنده وا داشت. بعد از لحظه ا مانیبه من رفت که هردو یشینما یچشم غره  ارای
 .میکرد

 :میاز کجا شروع کنم. ناگهان همزمان باهم گفت ای میدانستم چه بگو ینم

 ...یزیچ یخوا ینم-

 ...خواستم بپرسم یم-

کرد. و همان  یرا پرت م ارایبود که حواس  یزیانداختم. کاش چ ریهم فشردم و سر به ز یرا رو مانیها لب
 !دیلحظه بود که گارسون سر رس

 د؟یدار لیم یچ-

 ...خانوم هم یکافه گالسه و برا هیگفت:  ارای

 !کرد یم ینیسنگ مینگاهش رو ینیسنگ

 ؟یخور یم یمُرکا تو چ-

 .گفتم: منم همون یسخت به

 :گارسون را مخاطب قرار داد ارای

 .دوتا کافه گالسه-

 .کند یبا لبخند نگاهم م ارایکردم  احساس

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-

 .تکان دادم سر
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 .ارایفکر کردم  یلیبگم من خ دیچرا... با-

 شد؟ یو چ-

 .یدونم که از عالقم نسبت به خودت باخبر یم نویا-

 ...دونم تو هنوز به نف یاما ادامه دادم: منم م دمیخجالت کش یسر تکان داد. کم ارای

خوام ادامشو بشنوم. اون تو  ینم یکنم. حت یو گفت: مُرکا خواهش م دیحرفم پر انیم دیرا شن نیتا ا ارای
 یمنو ترگل، درست وقت نیب ی. عالقه رنیآدما بخاطر گذشته اشون مورد قضاوت قرار بگ دیمنه و نبا یگذشته 
گه چشم داشته باشم و بهش فکر یکه به ناموس کس د ستمین یازدواج کرد تموم شد. من آدم اریکه با مه

 شهیهم یمنو ترگل برا یازدواج کنه. پرونده  اریخواسته که تونسته با مه یکنم... و مطمئنا ترگل هم منو نم
 !بسازم... اونم در کنار تو ندمویخوام آ یبسته شده و جاش تو همون گذشته اس! مهم حاالست و من م

 !مصمم کرد ممیهم مرا در تصم نیبند آمد... هم ارای ییاز رک گو ترگلم

 .خوشحال بودم ممیتصم از

به سرزنش و مالمت خودم  میافسوس بخورم. مهم نبود اگر بخاطر جواب امروزم، فردا ندهینبود اگر در آ مهم
 !بود مانیمهم حاال ارا،یبگذرد... به قول 

و لب  دمیاز کافه گالسه ام چش یشدم اما... گارسون آمد و سفرشمان را آورد. کم یم مانیبعد ها پش دیشا
 .کردم سیرا با زبان خ میها

 .دمیجوانبو سنج یفکر کردم. همه  یلی... من خارایگم  یبازم م-

 بود؟ یچ انشیگفت: و پا یبا لحن مشکوک ارای

. انگار نه انگار دمیفهم یرا نم یآرامش ناگهان نیا لیدلنگاه کردم. خودم هم  ارایباال آمد و با آرامش به  نگاهم
ندارم... ذره  یدل نگران یجواب، ذره ا نیگفتن ا یچرا برا دمیفهم یزد... نم یچند لحظه قبل قلبم در دهانم م

 .هستم الشد گفت خوشح ی! تنها آرامش داشتپ و مدیترس و ترد یا

سرد  ارای یگذاشتم. دست ها ارایدست  یاما با شرم دستم را جلو بردم و رو دیرا گاز گرفتم و بدون ترد لبم
 .شد دهیکش مانیبه سمت دست ها ارایمن گرم... نگاه  یبود و دست ها

 ...مُرکا-

زل زدم. در آن دو  ارای یشد! به چشم ها ایدن یواژه  نیزد... آن لحظه نامم بر زبان او، قشنگ تر میصدا
 .دیلرز یشده بود و م رهیت یدرخشان، که حاال کم دیخورش

 .زل زد میکرد و دوباره به چشم ها یسر خورد را ط میشانیپ یکه از رو ییآن تکه مو ارایرا کج کردم و نگاه  سرم

 .نامم را صدا زد دوباره

 .مُرکا-
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 .زدم یزدم... و لبخند یپلک

 جانم؟-

 :و گفت دی... لرزدیلرز ارایکردم  احساس

 ؟یکن یمنو قبول م-

 !در چشمانم حلقه زد با تمام وجود گفتم: با تمام وجودم اشک

 ...به من نگاه کرد و لبخند زد و من هم لبخند زدم ارایبد محو شدند.  یحبس شده ام آزاد شد... فکر ها ترگل

*** 

 "فصل هشتم"

و  یاحیمحترمه سرکار خانم مُرکا ر زهیدوش نیب یشگیعقد ازدواج دائم و هم یآسمان وندیپ منتیو م یبه مبارک-
 .گردد یمنعقد و اجرا م یاحیر ارای یآقا

نگاه  نیپا انداخته بود و به زم یپا رو نه،یکه دست به س ارایبه  یرکیعقدمان، نگاه ز یسفره  ی نهیداخل آ از
 .کرد انداختم یم

و  دیچیعاقد در گوشم پ یرا خواندم... صدا نور یسوره  یمکرمه  اتیو آ دیقرآن چرخ اتیآ یرو عیسر نگاهم
 !عقد نشسته ام یسر سفره  ارا،یانقدر زود گذشت و حاال با  زیکردم همه چ یمن باور نم

 یآقا یشگیدائم و هم تیشما را به عقد زوج لمیبنده وک ایآ ،یاحیمحترمه مکرمه سرکار خانم مُرکا ر زهیدوش-
شاخه نبات و  کیجفت شمعدان،  کی نه،یجام آ کی د،یجلد کالم الله مج کی: ه  یبه ِصداق و مهر یاحیر ارای

 یاسالم یدر جمهور جیرا یتمام بهار آزاد یبه تعداد صدوچهارده سکه  طال هیضمن العقد و بق نیمع هیمهر
ِ  رانیا داشت. و خواهند  میتسل یثابت است و عِندَالمُطالِبِه به سرکار عال نیکه تماماً به ذِمه  زوج مُکَرّم د

 .بوده در آورم نیکه مورد توافق طرف یشروط

 .کوتاه عاقد باعث شد آب دهانم را با صدا قورت دهم مکث

 لم؟یبنده وک ایآ-

 :که گفت دمیاز دوستانم را شن یکیتبسم،  یصدا

 !نهیعروس رفته گل بچ-

 .و هلهله جمع را پر کرد غیج یصدا و

پر خرج و با  یمهمان کیکه  نیا یبودم که به جا یخواسته بود! خودم هم راض ارایچون  مینگرفته بود یعروس
کار  نی. البته امیکرده بود رخوارگاهیش کیخرج ازدواجمان را صرف کمک به  م،یداشته باش ادیو بپاش ز زیبر

را راحت  المیگناه داشتم اما عمه خ سح یسال از رفتنش نگذشته بود... کم کیبخاطر الله هم بود... هنوز 
 ...گونه خوشحال است نیکرده بود و گفته بود که الله هم ا
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 .کی یبا دعوت اقوام درجه  میگرفت یمحضر یعقد ساده  کی نیهم یبرا

 :بار دوم خواند یبرا عاقد

 ...کنم یبار دوم عرض م یمکرمه، برا یمحترمه  ی زهیدوش-

کرد، نگاهم را  یبود و با خشم نگاهم م ستادهیا اریترگل که کنار مه دنیبه اقوام نگاه کردم و با د یچشم ریز
 .انداختم ریبه ز

جمله ها را  نیگفت ا یالله م شهی! همستیالله خال یفکر کردم که جا نیو به ا دمیرا شن وتابی یهم صدا باز
 !او سر عقدم خواهد گفت

 ...آرامش الله، صلوات فرستادم یلب برا ریپر شد. ز میزدم و هم زمان چشم ها یلبخند تلخ شیادآوری از

 !ارهیعروس رفته گالب ب-

 :مزاح کرد عاقد

 گهیبار سوم هم بخونم که فکر کنم داماد د یبرا د،یو گالبتونم آورد دیدیخب، اگر عروس خانوم گالتونو چ-
 ...پس افتاد

 .خنده از جمع بلند شد یعمق گرفت و بغض را پس زدم. صدا یکم لبخندم

 ...نه ایزد  یلبخند م ارایدانستم  ینم اما

 :گفت عاقد

 ...کنم یبار سوم عرض م یمکرمه، برا یمحترمه  ی زهیدوش-

 .همراه بود تیشد. نگاهش با رضا دهیکش اریبه مه نگاهم

 لم؟یوک-

 ...دمیتبسم را شن یبار صدا نیا

 !خواد یم یلفظ ریعروس خانوم ز-

 .دندیآرام خند همه

 :زمزمه کرد دیبوس یام را م یشانیکه پ یرا به طرفم گرفت و در حال یقرمز رنگ یجلو آمد و جعبه  وتابی

 .دخترم یخوشبخت بش-

 ...و سوت، بلند شد غیدست و ج یصدا گرید بار

 :گفت عاقد

 لم؟یمکرمه، وک یمحترمه  ی زهیدوش-



 

 
171 

 .را بستم و لبخند زدم میهم فشردم... چشم ها یرژ خورده ام را رو یها لب

 .در سکوت منتظر جواب من بودند همه

خوشبخت شوم. قرآن را  ارا،یو از ته دل از خدا خواستم خوشبخت شوم. با  دیچرخ اتیآ یدوباره رو نگاهم
 .چسباندم یشانیزدم و آن را به پ شیبه رو یبستم و بوسه ا

 :را باال آوردم و گفتم سرم

 ...هبزرگترا، بل یبا اجازه -

زن ها و دست و  دنیکل کش یبودم و بعدش، صدا دهیها د لمیبودم... درست همانطور که در ف دهیرا کش بله
 !همان بار اول بله را گفت... محکم و مردانه ارایو سوت تمام گوشم را پر کرده بود...  غیج

 یرا به عنوان همسر لمس م ارایبار بود که  نیاول نیداشتم. ا یبیحلقه ها را آورد، حس عج وتابی یوقت
 یداد و بعد، دستم را باال آورد و بوسه ا یدست چپم را گرفت و حلقه را در انگشتم جا متیبا مال ارایکردم. 

 .لبخند زد میبه رو ارایانگشت حلقه ام زد. از خجالت سرخ شدم و  یرو

 .را در انگشتش انداختم ارای یدست زدند و من با دلهره حلقه  مانیبرا

من قبال از دو جام عسل  میشد که بگو یآورد. کاش م مانیجام عسل را برا م،یاز دخترعمه ها یکی ثه،یحد
 .به سمت دهانم گرفت اطیانگشت کوچکش را داخل جام فرو برد و آن را با احت ارای... دمیچش

 :لبخند گفتمهربان و  یبا چشم ها ارای. میکالم حرف زده بود کی یقبل از عقد و حاال، به سخت تا

 !دستم خشک شدا-

. نوبت من دیخجالت کش یکم ارای. احساس کردم دمیخودم آمدم و با خجالت عسل دور انگشتش را چش به
 .به او عسل دادم یبه سخت یمصنوع یکه شد، با ان ناخن ها

 .مرد از حاال به بعد همسر من بود نی... ادیته دلم لرز یزیشد، چ دهیانگشتم کش یزبانش که رو نک

چند  یو من را در اتاق عقد، برا ارایعروس و داماد،  یبرا یسالمت یاز دادن امضاها و گرفتن کادوها و آرزو بعد
 ...تنها گذاشته بودند قهیدق

 .دلم را پر کرد یبیاضطراب عج م،یکه شد تنها

 .بود. ناگاه سرش را سمت من چرخاند نگاه کردم. به حلقه اش چشم دوخته ارایبه  یچشم ریز

 یصورتم، چهره  یتوانست با تور رو ینم ارایسرخ شده اند، خدا را شکر که  میبودم االن لپ ها مطمئن
 .ندیگلگونم را بب

زد را، به  یبرق م شیرو یرنگش حساب ییطال یکه حلقه  یشد و دست لیبه سمتم متما یکردم کم احساس
 :زد میر هم من آورد و صداقالب شده د یسمت دست ها

 ...مُرکا-
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کسِ  نیبه عنوان محرم تر ارا،ینامم از زبان  دنیبار شن نیبسته بود. احساس کردم ا خیمن  یها دست
کل وجودم را پر کرده  شیدارد! انگار در وجودم بلبالن شروع به خواندن کرده بودند و نوا یگریخودم، حس د

 !بود

 ...کردم یحس گرما م یآن تور کم ریز

 !دیرس یبرازنده به نظر م ،یچرخاندم که چقدر در آن کت و شلوار داماد ارایرا سمت  سرم

 ...به صورتم نگاه کرد ارای

 !تعجب کردم یکم شیدست ها فیتور گرفت و از لرزش خف زیر یها نیدست جلو آورد و از چ دیترد با

 ...صورتم کنار زد و به صورتم نگاه کرد یاز رو اطیرا با احت تور

 ...زد یباال آورد... قلبم در حلقم تاپ تاپ و تند م یچانه ام برد و صورتم را به آرام ریز دست

 :و گفت دیکش یقیعم ترگل

 .نمتیمُرکا... بب-

 .خشک شده بود میگلو

 ینگفت... انگار کم یزیو چ دینگاه کردم. منتظر نگاهش کردم. اما او لب گز ارای یباال آمد و به چشم ها نگاهم
 .نگفت یزینه چ ایشدم  بایکه ز نیاز ا ارایحسرت خوردم. 

ام در آن  یلفظ ریکه ز یدر همان حال دستش را به سمت جعبه ا ارایقورت دادم که  یدهانم را به سخت آب
 .دیکش رونیکادوها ب نایاز م یبود دراز کرد و جعبه را به آرام

 .آزار دهنده بود یکم انمان،یسکوت م نیگفتم و ا ینم یزیگفت و چ ینم یزیچ

 :صورتم گرفت و گفت یرا از آن درآورد و روبرو یریجعبه را باز کرد و پالک زنج ارای

 اد؟یازش خوشت م-

 .قلب کوچک بود کی پالک،

 :کرد، گفتم یکه مانند پاندول مقابل چشمانم حرکت م یبه پالک رهینشست و خ میلب ها یرو یکوچک لبخند

 .قشنگه... ممنونم یلیخ-

 .لبخند هم نزد یحت ارای

 .شد لیطال را باز کرد و به سمت گردن من متما ریزنج قفل

 .حرکت مانده بودم. در واقع مثل مجسمه خشک شده بودم یب همانطور
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 یگردنم کنار زد و چفت قفل را بست و گردنبند، رو یرا پشت گردن من بهم رساند و تور را از رو شیها دست
 .شد زیگردن من آو

 .دیکش یهوف ارای

نشست. از تماس دستانش در  میبازوها یرو ارایسرد بود اما گرم هم بود. به ناگاه دست  یلیخ انمانیم یهوا
 :و نامم را صدا زد دیجلو کش ی. خودش را کمدمیحالت به خود لرز نیا

 ...مُرکا-

*** 

که تک تک لوازمش را با  یخانه ا واریخانه ام نشسته بودم و به در و د یمبل تک نفره  یشدت ضعف، رو از
 .شدم رهیبودم، خ دهیعشق و محبت خر

بنفش... نشان از افراطم در به کار  یها یمخمل بنفش و راحت یرنگ، با آن پرده ها یاسی یها یوارید کاغذ
خانه با هم،  یسر ست کردن رنگ ها وتابیلبم نقش بست. چقدر  یرو یرنگ داشت. لبخند کوچک نیبردن ا

 !خواهم تِم خانه ام بنفش باشد یکفش کرده بودم که م کیرا در  میسرم غر زده بود اما پا

 .فش بودگونه باشد... عاشق رنگ بن نیالله قرار بود ا ی خانه

 !نداشتم یستیکردم که البته با خودم رودربا یفکر م زهایبه چه چ تیموقع نی! در ادمیکش یهوف

 .کرد، پرت کنم یبراندازم م ،یزده به در، با اخم کوچک هیکه هنوز تک ییارایحواسم را از  یقیخواستم به طر یم

 .انداختم ریقرمز شد و سر به ز میها گونه

 .بودم اوردهیشنلم را هم از تن در ن یحت هنوز

 .رنگ شنلم کردم و گره اش را باز کردم و آن را از تن درآوردم دیرا باال آوردم و بندِ ربان سف دستم

 .و خونسرد باشم اورمیخودم ن یکردم به رو یاما سع دمیرا شن ارای یقدم ها یلحظه صدا همان

 :زد میو صدا ستادیدرست کنارم ا ارای

 ...مُرکا-

 .نگاه کردم ارایسر باال بردم و به  یو به آرام دمیهم مال یرا رو میها لب

 .هم اخم داشت هنوز

 :گفت ارای

 م؟یحرف بزن-

 .تکان دادم سر

 :رنگش کرد و گفت یرا بند کراوات جگر دستش
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 .... بلند شو لباساتو عوض کنمیمزاحم خالص ش یلباسا نیاول از شر ا-

بود رفتم و در را بستم... ترگل  یکی ارایبه بعد با  نیکه از ا یو آرام از جا بلند شدم و به سمت اتاق و رام عیمط
 .فوت کردم رونیرا آسوده به ب قمیعم

دامن کلوش و باال  کیلبخند زدم. لباسم ساده بود...  یرفتم و به خودم نگاه کردم... به سخت نهیسمت آ به
لب  یرو یو رژ قهوه ا میمات پشت پلک ها هیسا کیصورتم هم ساده بود...  شی... آرایدلبر قهی پوریگ یتنه 
 .را پوشانده بود میگونه ها ییهم رژگونه طال یو کم میها

 .داشتم یفیساده پشت سرم جمع کرده بود و تاج ظر یلیرا هم خ میموها

 .را دوست داشتم یسادگ نیا

 .تخت دو نفره انداختم یکردم و رو باز میموها یبردم و تورم را از رو دست

 !دیو سف ییآلبالو یشده بود! با آن رنگ ها دمانیچ وتابی ی قهیکامال به سل اتاق

کردم و  یآرامش خودم را حفظ م دیقورت دادم. با یرا به چپ و راست تکان دادم و آب دهانم را به سخت سرم
 !آوردم یدر نم یجنبه باز یب یبه قول

خورده و  زیر یدکمه  ستیبه ب بیآمد پشت لباسم غر ادمیکه  اورمیو خواستم لباسم را از تنم در ب دمیگز لب
 !اورمیتوانم آن را از تن در ب یخودم نم

 .شدم رهیخ نیبه زم یچانه زدم. با درماندگ ریتخت نشستم و دست ز یحال رو یو ب کالفه

به  یدانستم چقدر گذشت که تقه ا یخودم چرخ زدم. نمدور دور  کیتخت بلند شدم و  یبعد از رو هیثان چند
 !در خورد و باعث شد از جا بپرم

 :داخل آمد و با تعجب به من نگاه کرد و گفت ارایباز شد و  یدر به آرام میبگو یزیآمدم چ تا

 ؟یهنوز لباستو عوض نکرد-

 .حرف به او نگاه کردم یب

 .بود دهیپوش یرنگ یو شلوار طوس شرتیرا عوض کرده بود و ت لباسش

 :داخل شد و گفت ارای

 ؟یچرا لباستو عوض نکرد-

 :کلمه گفتم کیشد و تنها  زانیآو میها لب

 ...دکمه-

 ؟یچ-

 .انداختم ریبه ز سر
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 .تونم دکمه هاشو باز کنم ینم-

 .آهان-

 :جا خورده بود. با من من گفت انگار

 .کنم یخب... من برات باز م-

 :گفتم یجیگ با

 هان؟-

 .و گفت: بچرخ ستادیا میگذر کرد... روبرو شیلب ها یطناز از رو یلبخند

 نیگذاشت و مرا به پشت چرخاند و اول میبازوها یرا رو شیکنم، دست ها یحرکت نگاهش م یب دید یوقت
 .دکمه را باز کرد

 :تمام دکمه ها را باز کرد و گفت عیسر یلیخ یبا خونسرد ارایسر گذاشت اما  یناسازگار یقلبم دوباره بنا .

 !ایزود لباساتو عوض کن ب-

 .رفت رونیبه سرعت از اتاق ب و

را عوض  میاز جا بلند شدم تا لباس ها عیتخت ولو شدم. سر یفرستادم و رو رونیرا که بست، ترگلم را ب در
 !کنم و بعله

 !وتابی یلعنت ی قهیاز سل یمرس

 .بودن یدنیها اصال پوش لباس

ساق  ی مهیبود و شلوارک ستش که تا ن یزرشک یحلقه ا نیتاپ آست کیکردم  دایکه پ یلباس نیتر دهیپوش
 :دمیلب نال ریکرد. ز یرا مشخص م میپا

 ...آخه هیچ نایا-

 .همان ها شدم دنیکمال خجالت مجبور به پوش در

عذابم  ارای یشدم، نگاه مبهوت و بهت زده  یکه داشتم از شرم خفه م نیاتاق که خارج شدم، عالوه بر ا از
 !داد

نرفته بودم،  وتابیکرده بودم و با  یخانه تنبل یلباس ها دیکه موقع خر نیخودم را بابت ا یلحظه حساب آن
 .قرار دادم تیمورد عنا

 !اش یگُل گُل ی قهیسل نیهم با ا وتابی

چپ  یعل یزدم و خودم را به کوچه  یعار یبل بکار را کردم... به ط نیهم فشردم و بهتر یرا رو میها لب
 .نشستم شانیکی یزدم... به سمت مبل ها رفتم و رو
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 !بودم ارای یروبرو بایبود که تقر یطور میجا

 .انداخت نییکرد و سرش را پا یبه خودش آمده بود، تک سرفه ا یکه کم ارای

 :و گفت دیرا به هم مال شیدست ها کف

 ...خب-

 .کرد یم نیکرد و انگار داشت حرفش را سبک سنگ یمکث

 .خواستم باهات حرف بزنم یم-

 :صورتم افتاده بود را عقب زدم و گفتم یکه رو ییمو تکه

 .شنومیم-

 ...ام... خب-

 ...گفتنش یکرد برا یپا و آن پا م نیا

 ...خب-

 .استرس گرفته بود انگار

 !خب. مُرکا من قصد ناراحت کردنتو ندارم یلیخ-

 .به شور افتاد دلم

 ...راجب امشب-

 .حبس شد ترگلم

 .دیکه به من رس نیتا ا دیکاو یرا م ارای یبلند شد و به سمتم آمد. نگاهم با وحشت قدم ها شیاز جا ارای

 .دستم گذاشت و مقابلم زانو زد یرا رو دستش

 :گفت ارایحکم بهم چسباندم. را م میمنقبض شد و پاها بدنم

 ...نیخب بب-

 .دیکش یقیعم ترگل

 ...نکهی. و، و امیشناس یباهم... هنوز همو کامل نم میزود ازدواج کرد یلیما خ-

 ...زودتر بگو یلعنت

 !ستمیکه من عاشقت ن یدون یمُرکا... م-

 .بود یدرد بد ارایاز زبان  دنشیشن یدانستم... ول ی... مختیفرو ر نهیدر س قلبم
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 .تکان دادم یرا با بغض به آرام سرم

 ...میداشته باش یخوام شروع تازه ا یدرسته که گفتم م-

 زد؟ یحرفش را رک و راست نم چرا

 ...مشترکمون یو در مورد زندگ-

 .دهانم را قورت دادم آب

خوام که با  ی... ممیم باشفقط باه یآن ازین هیخوام بخاطر  ی! من نممیخوام انقدر زود شروعش کن ینم-
 .کشه یدونم که طول م یم یول میعشق شروع کن

 .آرام شد کبارهیتند قلبم... به  یها تپش

 کرد؟ یپا و آن پا م نیهمه ا نیکه ا دیرا بگو نیخواست ا یم ارای

 میکن یخوام کنار هم زندگ یهست که ازت م نمیهم یشروع با عشق محروم کنم برا هیخوام تو رو از  ینم-
 .میخوان همو بشناسن! فکر کن نامزد یمثل دو نفر که م یول

 .ها محو شد ینگران تمام

 :زد میصدا

 .مُرکا-

 ...دندیرقص یکردم... در دلم شکوفه ها م نگاهش

 :زدم و با بغض گفتم ارایبه  یلبخند

 ...ارایدوستت دارم  یلیمن خ-

 .مات ماند و مبهوت نگاهم کرد ارای

 :دادم ادامه

 ...یکن یممنونم که درکم م-

 ...و به سمت اتاق فرار کردم دمیاز جا پر و

*** 

صبحانه  ارای ی. جز آن که صبح ها برامیبا هم نداشت یگذشت... برخورد خاص یساده م یلیاول خ یروزها
گرد  یکردم و بعد خودم بودم و خانه ام! کم یخورد، بدرقه اش م یکردم. بعد که او صبحانه اش را م یحاضر م

هم که  یزدم و گاه گاه یم دمق میها ینقاش انیپختم و بعد م یم یسبک یخودم غذا یکردم و برا یم یریگ
 !زدم یطرح م یرج د،یکش یدلم م
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بود... آن هم روز  وتابی شاتیاز فرما یکیکردم!  یسر و وضعم را مرتب م یپختم و کم یهم شام م بعدش
 !یپاتخت

 !زن ها... اما شده بودم آش نخورده و دهن سوخته یبودم از نگاه پر معنا دهیآن روز خجالت کش چقدر

را از زبان خودم به  ارای یهمان حرف ها نیسرزنشم کرده بود که من هم ع یبود، کل دهیفهم وتابی یوقت
 .کرده بود حتمینص یهم کم وتابیگفته بودگ و  وتابی

 .و مرتب نگهدارم زیخانه را تم شهیآراسته و مرتب در برابر شوهرم حاضر شوم و هم شهیبود هم گفته

بدست آوردن دل مرد، به قول  یاز راه ها یکیچون  چدیغذا در خانه بپ یبو شهیبعد هم که گفت هم و
 !معروف شکمش بود

 یبعض یبلد بودم ول یداد. البته که آشپز یبه من م یدیجد ییزد و دستور غذا یهر روز هم به من زنگ م و
 .داشتم ازیمواقع به کمک ن

 .بودم دهیفهم ارای یاز ذائقه  زهایچ یلیمدت خ نیا در

 .آمد یبود و از کرفس و خورش آلو اصال خوشش نم یمورد عالقه اش خورش فسنجان و قرمه سبز یغذاها

 ...به سوپ و آش داشت! مخصوصا آش رشته یوافر یخورد و عالقه  یبرنج م کم

 .انگور ی رهیش ایبا کاکائو و  ایخورد... مثال  یم یخاص یرا حتما با چاشن ریش

 !یترک بنوشد تا چا ظیغل یقهوه  کیداد  یم حیخورد و ترج ینم یهم چا ادیز

به عنوان همسر،  دمیجد یکه در زندگ یزیباشم. تنها چ یکردم همسر خوب یم یهر طور که بود سع بهرحال
 .بود ارایکرد، سرد بودن  یم تمیاذ

 ...آن بد کیآن خوب بود و  کی

او را عوض کرده  ویافتر ش یبود چون که به اشتباه جا دهیبر سرم داد کش ارای مانیچند روز نشده از زندگ هنوز
 !بودم

 .بودم ختهیاشک هم ر یناراحت شده بودم و حت یادیز ارایرفتار  نیروز بخاطر ا آن

 .رفت یخداحافظ یو ب اوردیخودش هم ن یاصال به رو شی... بلکه فرداچیکه نکرد، ه یمعذرت خواه ارای یول

 نیبودنش بخاطر هم یو دمدم دیایکنار ب یرییتغ نیسخت تر از من بوده که با چن یکم ارای یکردم برا یم فکر
 .آرام و مهربان برخورد کنم یلیخسر به سرش نگذارم و  ادیکردم ز یم یسع نیهم یاست. برا

 .کسل کننده بود یکم انمانیم یزندگ

 .میبود یاز زندگ نیروال روت کیکردن  یروز در حال ط هر
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برگردد و  ارایبرود سرکارش، تا شب تنها بمانم و بعد  ارای م،یصبحانه بخور م،یشو داریو او از خواب ب خودم
 !و الال میشام بخور

که  ییروزها یبعض یاول ازدواجمان، تکرار و تکرار شده بود، حاال بعالوه  یسه هفته  نیچرخه در طول ا نیا
 !داد یکرد و به من محل نم یاش گل م یبدمزاج ارای

 ارایو  دمیخواب یتخت م ی. خودم رومیاتاق بود کیکه در  ی! در حالمیدیخواب یهم نم شیشب ها هم پ یحت
 .شد به تخت مبدلش کرد یکه م یرنگ دیسف یآن کاناپه  یرو

گرم  میتا چشم ها دیساعت طول کش کی کیمن به اتاق مهمان رفته بودم و نزد میاول که قرار بود بخواب شب
 .بودم دهیسرم د یشدم و او را باال داریاز خواب ب ارایدست  یبا تکان ها یول دمیشد و خواب

 :هم بلندم کرده بود و گفته بود ارای

 .اتاق یکین او میبلند شو بر-

 .بودم رفتهیرا پذ ارایچون و چرا حرف  یبودم و آن قدر مست خواب بودم که ب دهیخواب آلودم را مال یها چشم

 !دهیکاناپه خواب یرو ارایکه  دمیبودم و د دهیرا فهم هیشده بودم تازه قض داریصبح که ب و

 :بودم که او گفته بود دهیرا پرس ارای لیخجالت دل یکل با

 شدیبد م د،ید یاتاق و تورو تو اون اتاق م نیمنو تو ا یو اگر اونجور ادشیزود ب وتابیاوال امروز امکان داشت -
 میومدیاتاق... درسته هنوز با هم کنار ن هیاتاق باشه مرد  هیکه زن  هیرانیا لمیمگه ف نکهیواسه دوتامون هم ا

 .میاتاق مشترک بخواب یبهتره تو یول

 .بودم رفتهیو چرا پذ چون یمن هم ب و

حاال  گر،یکنار همد جانیه یکسل کننده و ب یگذشت و عالوه بر گذراندن روز ها یمنوال م نیبه هم اوضاع
 .میکرد یپاگشا که به مناسب ازدواجمان بود را هم تحمل م یها یمهمان دیبا

 !داشتند گریداشتن از همد یدر برتر یسع یزیهرچ یبرا مانیها لیو فام میخانه دعوت بود کیشب  هر

منوال ادامه  نیاوضاع به هم نیوحشتناک... ا یها ی... فخر فروشیآنچنان یمفصل... کادوها یها شام
 ...که یداشت تا درست وقت

*** 

شد که هرگز قرار  یداشت باورم م گریگذشت. د یاتفاق خاص چیه یمانند برق و باد، دو ماه ب ع،یسر یلیخ
 .میشدن به هم بردار کینزد یبرا یقدم ارایمن و  ستین

چرا، کج  دمیپرس یهم از او م یآمد و وقت یتر خانه م ریشب ها د ارایبود که  نیکه فرق کرده بود ا یزیچ تنها
 :گفت یکالم م کیکرد و با اخم تخم تنها  یم یخلق

 .سرکار بودم-
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 ...نیهم و

 .یو رفتن به کالس نقاش یشده بود، خانه دار میمتاهل یزندگ ی برنامه

 یذوق و شوق ،یرئوف انیاستادم، شا یگالر دنید یبرا یکسل کننده شده بود و حت زیهر حال که همه چ در
نداشت  یکم از استاد شانیکه الحق کارها یناشناخته ا ینقاش ها یبه معرف یاستاد رئوف ینداشتم. گالر
 .معروف بود

 یشاگردان با استعدادش را م یکارها نیکرد و در آن جا بهتر یم برپا یشگاهینما یساله استاد رئوف هر
شد تا  یم تینوپا حما یخودش بهتر بود و هم از نقاش ها تیو محبوب تیمعروف یهم برا نیگذاشت... ا

که استاد  نیمن هم آن جا بود و چقدر مفتخر بودم از ا یشدن داشته باشند و چه بسا که کارها دهیفرصت د
 !بگذارم شیرا در آنجا به نما میاز من دعوت کرده بود تا کارها یشخصا و به طور کامال رسم یرئوف

که کرده بودم انتخاب پنج  یبه دخالت من نبود... فقط تنها کار یازیکارها را انجام شده بود و ن یقبل همه  از
 !بود یاز آن پنج نقاش یکیم ه ارایآتشگر  یچشم ها یبود و صد البته نقاش میکارها انیبرتر از م ینقاش

 .کرده بود ریهم د ی... کممیو با هم به آن جا برو دیایبودم تا ب ارایهم منتظر  حاال

 ...خودم انداختم یبه سر تا پا یجا بلند شدم و نگاه از

داشت را  یا روزهیف یترمه ها شیکه رو دیسف یبودم و روسر دهیپوش دیبا شلوار سف یا روزهیف یمانتو کی
را به هم رسانده و آن ها را به شکل  شیبودم و انتها دهیچیرا دور گردنم پ میروسر یسر کرده بودم... پرها

 .گره زده بودم یفیظر ونیپاپ

 یرنگ یو رژ نارنج میهم خط چشم کلفت پشت پلک ها شمیرا فرق باز کرده بودم و آرا میمعمول موها طبق
 .بودم دهیمال میبود که به لب ها

 .بلند شد میاس ام اس گوش یزدم و همان لحظه صدا میاز عطرم به مچ دست ها یکم

 .را باز کردم امیرا برداشتم و پ آن

 :بود ارایطرف  از

 ".مُرکا امیاومده خودم م شیواسم پ یتو خودت برو، من کار"

 !کلمه وا رفتم... پنچر شدم. وا یواقع یمعنا به

 !کردم چهره ام کم از ماسک ناله ندارد یم احساس

را  دمیسف فیبفرستند و ک میبرا نیماش کیزنگ زدم تا  یتلفن یدمغ از جا بلند شدم و به تاکس یحال با
فرو افتاده از خانه خارج شدم و در را  یگذاشتم و با شانه ها فمیرا در ک میشانه انداختم. گوش یبرداشتم و رو

 .قفل کردم

در پارک شده بود. لبم را کج کردم و به سمتش  یسبز روشن روبرو یرفتم، تاکس رونیاختمان باز در س یوقت
 .رفتم... سوارش شدم و آدرس دادم
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*** 

که به آن  یکسان انیتر بود. م زیانگ جانیکردم با شکوه تر و ه یکه فکر م یزیاز آن چ ،یاستاد رئوف شگاهینما
سودمند و در  میبرا یکسان نیبا چن یی... آشنادیکشور را هم د یه شد هنرمندان برجست یجا آمده بودند، م

 ...بود زیحال افتخار آم نیع

شد.  دایپ یاستاد رئوف یها بودم که سروکله  یاز نقاش یکیاز دوستانم، در مورد  یکیحال صحبت با  در
 .آمد انیکه خود شا میبگو کیکه سر استاد شلوغ بود، هنوز نتوانسته بودم با او صحبت کنم و تبر نیبخاطر ا

به تن داشت...  یدیسف راهنیبود و پ دهیرنگ پوش یشلوار کرم کیبود.  یکامال هنر شهیمثل هم پشیت
بزرگ نوشته شده  یاز فردوس یشعر قیبا خط نستعل شیبود که رو دهیپوش یکرم رنگ ی قهیهم جل شیرو

 .را هم با کش از پشت سرش بسته بود شیبود. موها

 :زدم و گفتم انیشا یبه رو یلبخند

 ...سالم استاد-

 :لبش نشاند و گفت یرو یلبخند انیشا

 !دمتیسالم مُرکا جان... ند-

 :نگاهش کردم و گفتم یشرمندگ با

هم عرض  میایکه سرتون خلوت شدش ب کمیسرتون شلوغ بود، گفتم  یلیوقته اومدم اما خ یلیراستش خ-
 !هیواقعا عال شگاهیبگم... نما کیادب کنم و هم تبر

 :پررنگ تر شد و گفت انیشا لبخند

از  یکی یمورد پسند واقع شدن و حت یلیخ ؟یدیخودت رو د ی. کارهایممنون مُرکا جان... خوش آمد-
فروش  یبرا شگاهینما نیا یها یکرد که من بهش گفتم نقاش یپافشار شیکی دنیخر یبرا دایدوستانم شد

 .به کارت عالقه مند شده یلیخوب کشور هستش، خ ینرمندهااز ه یکیاما دوستم که  ستنین

 .نگاه کردم انیبه شا رتیح با

 ازشون خوشش اومده؟ ی. اما واقعا کسدمیبله استاد... کارهامو د-

 :و گفت دیخند انیشا

 .اومدم دنبالت تا با دوستم آشنات کنم نیهم یبرا-

 :و گفتم دمیخند تیرضا با

 !حتما استاد... باعث افتخاره-

 .ایدنبالم ب-
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 :دیپرس انیشا

 ومد؟یچرا همسرت ن یراست-

 :و گفتم اوردمیخودم ن یبه دلم چنگ زد اما به رو یبیعج غم

 .ادیاومد، اون هم م شیپ یسر بزنگاه براش کار مهم-

 !طور نیکه ا-

 !جان نیاسی-

 .بود، نگاه کردم ستادهیام ا ینقاش یکه روبرو یرا باال آوردم و به مرد سرم

 بیبودند و ترک کینور و تار یداشت که انگار ب یرنگ یدرشت مشک یبلند بود و سبزه رو، چشم ها قد
 !ثروتمند بودنش بود یبر تنش، نشان دهنده  متیگرانق یبود! اما لباس ها یمعمول اریصورتش بس

 :گفت انیبه من انداخت و به شا یما، نگاه کوتاه دنید با

 ...دهیاثر فوق العاده رو کش نیکه ا یپس اون نقاش هنرمند انیشا-

 :اشاره زد و ادامه داد ارای یچشم ها یتابلو به

 کجاست؟ نکنه منو قابل به مصاحبت ندونسته؟-

 یبود که باعث م شیهم در صدا یخاص یته لهجه  کیالبته  امد،یمرد خوشم ن یغرور و تکبر در صدا نیا از
 !کند انیمسخره ب یو تا حدود ظیغل یرا کم "ق"و  "ر"حروف شد 

 .کردم یفیظر اخم

 :و گفت دیخند انیشا

 !فوق العاده یتابلو نینقاش ا ،یاحیکنم... خانوم مُرکا ر یم یمعرف-

 .من نشست یبا تعجب رو نیاسی نگاه

 خالقش هستن؟ شونیا-

 :سر تکان داد و گفت انیشا

 .جان نیاسیدرسته -

 :و تعجب شد و گفت یفتگیپر از ش نیاسی نگاه

 .رو طرح زده باشه ییتابلو نیبه سن شما، همچ یشه خانم یباورم نم-

 :نشست و گفتم میلب ها یرو یکوچک لبخند
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 نیوقت با چند چیه دیکنه که شا یرو خلق م یزیاحساساتش چ یآدم از رو یبه سنه؟ گاه زیمگه همه چ-
 !م نتونه اون طرح رو خلق کنهه نیسال کسب تجربه و تمر

 .شد نیاسیباعث سکوت  یلحظه ا یدندان شکنم برا جواب

 :بعد گفت و

 !باهاتون خوشبختم ییامجد هستم و از آشنا نیاسیدرسته خانم. بنده -

 :گفت انیشا

 !خودشون بهم زدن یبرا یاسم و رسم یفرانسه بودند و اونجا حساب یطوالن بایتقر یمدت یبرا نیاسی-

 :دیخند یبه آرام نیاسی

 .انیشا یلطف دار-

 :و محجوبانه سر تکان دادم و گفتم ریبه ز سر

 .هستم یاحیامجد... مُرکا ر یآقا نیبه همچن-

 :دمیرا شن نیاسیمتعجب  یصدا

 اسمتون رو بدونم؟ یتونم معنا یبودم... م دهیرو نشن یاسم نیمُرکا؟ من تا حاال همچ-

 یاو را مبهوت م بم،یشدم، اسم عج یآشنا م یدیام بود... هر وقت با شخص جد شهی... کار همدمیکش یآه
 .کرد

 ...البته-

 :کردم و گفتم یمکث

ترک  لیاص یها لیبوده که در ا ییدخترا یبرا یلقب ترک هی! زمان قاجار ستیاسم ن هیاسم من در واقع -
خودشون  یپا یداشتن و رو یو مغرور یاغیناسازگار و  یخلق و خو یکردن و از کودک یم یزندگ ،یمیقد
منم مثل اون دخترا،  هخواست یباشه چون که دلش م نیعالقه داشته که اسم من ا یلی! مادرم خستادنیمیوا

 ...و خودساخته باشم یهمونجور قو

 ...به عالمت مثبت تکان داد یمتفکر سر یبا حالت نیاسی

 !شهست یاسم جالب و تک-

 .اکتفا کردم یزدن لبخند به

 :و گفت دیکش یقیمکث، ترگل عم یبعد از اندک نیاسی
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از  یکیعالقه مند شدم. از نظرم  دیدیکه کش ینقاش نیبه ا یلی. راستش من خمیدور نش یاز اون بحث اصل-
و  تیحال که معصوم نی... در عدمید میهستش که در زندگ یشده ا ینقاش یچشم ها نیتر رینظ یب

 !نهانغم پ کی نطوریشخص، آتش شعله وره و هم نینگاه ا یرو درون خودش داره اما تو تیمحجوب

 .زده شدم رتیح دیفهم یام را به خوب یکه حس نقاش نیا از

 :شدم و مبهوت لب زدم رهیخ نیاسی یمسخ شده باال آوردم و در چشم ها یسرم را با حالت نیهم یبرا

 !قایدق-

 :گفت یزل زد و با لحن خاص میاول به صورتم و بعد به چشم ها ییپروا یامجد با ب نیاسی

 ...نظر کنم دیتابلو، تجد نیا یبودن چشم ها رینظ یدر مورد ب دیفکر کنم با-

 :خشک شوم م،یباعث شد رنگ من بپرد و در جا ییخوردم و صدا جا

 اونوقت چرا؟-

 :بود نگاه کرد و گفت ستادهیکه پشت سرم ا یبه کس یبا خونسرد نیاسی

 شینیریکنه و نه ش یتلخت م شیمونه! از اونا که نه تلخ یناب م یقهوه  هیبراق... خمار... نگاهشون مثل -
 !یینگاه جادو هیکالم  کیطور افسونگر و پر از رمز و راز!  نیزنه و هم یدلت رو م

 :دمیرا شن انیتشر استاد شا یقورت دادم که صدا یدهانم را به سخت آب

 .بس کن نیاسی-

 :لب گفتم ریکرد، چشم دوختم و ز ینگاهمان م ظیغل یسرخ و اخم یکه با صورت ارایرا چرخاندم و به  سرم

 ؟یا... اومد-

 :امجد گفت نیاسیتوجه به سوال من رو به  یب ارای اما

 د؟یکرد یو رو م ریتماشا کردن تابلوها و کندوکاوشون، چشم و چال همسر منو ز یکه شما به جا نیمثل ا-

 !افتم یکردم االن است که پس ب احساس

 !دهیککش نگز ارایاز حرف  یذره ا یحت نیاسینظرم آمد  به

 :اش گفت یمخ یرو یبا آن خونسرد چون

 !کردن ازشون هستن فیو تعر دنید یها برا ییبای... نظرم رو گفتم... زریخ-

 یحرف ها جلو نیدانست زدن ا ینم ،یرانیسرش ا ریخ یمرد فرنگ رفته  نیکردم ترگل کم آوردم! ا احساس
 و تعصبشان گوش فلک را کرده، اشتباه است؟ رتیکه غ یرانیمرد ا کی

 :آرام زمزمه کرد یخودش را جلو انداخت و با لحن عیسر انیبردارد که شا زیخ نیاسیخواست به طرف  ارای
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... مطمئنم منظورش ستیآشنا ن یرانیا اتیبه رسوم و اخالق ادیته و زتازه از فرانسه برگش نیاسیجان،  ارای-
 !یکرد ینبوده که تو فکر م یاون

ابرو باال انداخت و بعد با  نیاسیپرتاب کرد که  نیاسیسمت  ی... نگاه سوزنده ادیبار یآتش م اراینگاه  از
و  دیبه سمتم آمد و دستش را کش ارایعقب رفتم که  یقدم اریاخت یو ب دمیترس یخشم به من نگاه کرد. کم
 .مرا دنبال خود روانه کرد

 :دمینال

 ...... آخ دستمارای-

 :جنون وار نگاهم کرد و گفت ی. به سمتم برگشت و با حالتدیکش یو ترگل پر خشم ستادیا شیسرجا ارای

 !میزود جل و پالستو جمع کن بر ؟یزد یکه راجبش حرف م یشگاهیبود اون نما نیا-

 :آمد... با التماس گفتم یاشکم در م اشتد

 ...کنم یخواهش م ارای-

 :را باال برد شیصدا یکم ده،یانگار که نشن ارای اما

بکشم. زود  شیرو به آت کهیکنم... بعدم اون مرت کسانیجارو با خاک  نیمُرکا انقدر عصباني هستم که کل ا-
 .میبردار تا بر یدار یزیباش اگر چ

 :ناچار گفت به

 .ندارم یزیچ-

 .کند یزیخواستم او آبرور یبودم با او همراه شوم چون نم مجبور

 :گفت ارای

 .وفتیخوب پس... راه ب-

 .میآمد رونیب یجمع گذشتم و از گالر انیاز م ارایتند پشت سر  یقدم ها با

 .بغضم شکست م،یگذاشت رونیرا از در آن جا ب مانیکه پا نیهم

 .رفت نیزد و به سمت ماش شیموها انیم یو با حرص، چنگ یعصب ارای

 ی شهیهستم؛ ش ختنیو در حال اشک ر ابانیدر وسط خ ستادهیمن هنوز ا دید یشد و وقت نیماش سوار
 :دیوغر دیکش نییرا پا نیماش

 .نیبتمرگ تو ماش-

 .شدم نیدهانم فشردم و سوار ماش یرا رو دستم
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که  یشود به آدم یم لیتبد دیایب انیو ناموس که به م رتیهرچقدر هم خوب باشد، بحث غ ارایدانستم  یم
 !شود یمنطق سرش نم یذره ا یحت

 .به راه افتاد ییباال اریبا سرعت بس اراینشستم، هنوز در را کامل نبسته بودم که  تا

 .و در را به سرعت بستم دمیکش "ینیه"

 .دیتپ یو قلبم با شتاب م ختیر یطور م نیهم میها اشک

 !است نیخشمگ اریگفت اما معلوم بود بس ینم یزیفشرد. چ یگاز م یرا رو شیطور که پا نیهم ارای

 :زد ادیفر ناگهان

 .صداتو ببر-

 .را خفه کردم میچسباندم و دست مقابل دهانم گذاشتم و صدا نیوحشت خود را به در ماش با

 .کرد یخال نیخشمش را سر پدال ماش ارایو  ختمیبه خانه، من اشک ر دنیرس تا

 .شوم ادهیپ نیمهلت نداد از ماش ارای م،یدیدر که رس یجلو

 .داخل رفت نیرا زد و در باز شد و با ماش نگیدر پارک موتیر

 .و به سرعت از پله ها باال رفتم دمیپر رونیب نیرا پارک کرد، از ماش نیماش تا

 .ندازدیراه ب دادیداد و ب ابانیکه در راه پله و خ ستین ییاز آن مردها ارایدانستم  یم

را  دمیکردم و کل فمیدست در ک خت،یر یوقفه م یب میدر خانه رساندم و همانطور که اشک ها یرا جلو خودم
 .آوردم رونیب

 .را پر کرده بود دمیچون اشک د دم،ید یرا تار م قفل

 .نه را باز کردم. داخل شدمانداختم و در خا دیکل یسخت به

 .و مرا محکم به داخل خانه هل داد دیهم پشت سرم رس ارایکه داخل شدم،  نیهم

 .شدم یم نینگرفته بودم، پخش زم واریرا از دست دادم و اگر دستم را به د تعادلم

 .در را بست و در حال آمدن به سمت من، کتش را از تنش خارج کرد ارای

 .و پر از غضب بود دگریتهد نگاهش

 .تمام وجودم را گرفته بود ترس

کردم، حاال  یپدرم وحشت م تیعصبان دنیاز پدرم بود... همان طور که از د یرینظرم او االن، درست تصو به
 .بودم دهیترس شتریصد برابر ب

 ...دیلرز یگشاد شده بود و م شیچشم ها یزده بود و مردمک ها رونیاز حدقه ب شیها چشم
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 :لکنت زمزمه کرد با

 ......راای...ی-

 .الل شدم ارا،ی ادیبا فر اما

 .دهنتو ببند-

 :آمد گفت یم کیطور که نزد همان

 !کردن ازشون هستن فیو تعر دنید یها برا ییبایکه ز-

 .حرفش لعنت کردم نیامجد را به خاطر ا نیاسیو در دل  دمیگز لب

 :دمینال

 ...اریبخدا -

 :دستش را به عالمت سکوت باال آورد و گفت ارای

 !ترکم یدارم م یدون ی! الل شو مُرکا... مسیس-

 .دهانم را قورت دادم آب

تازه به دوران  یاجنب هیکه  یکرد یهات، عرض اندام م روتختهینشون دادن اون ت یمعلومه با جون و دل جا-
 کنه؟ فیاز چش و چالت واسه من تعر ادیب دهیرس

 :آمد. با هق هق گفتم یبند نم میاشک ها یلعنت

 .ند... اشت یاون... ب... خدا... م... نظور... ر ارا،ی-

دارم  یدون یگفت! افسونگرو پر رمز و راز؟ مُرکا نم یعمه اش م ینداشت؟ البد داشت از چشما یکه منظور-
 یکنم. برو گمشو تو اتاقت نم کهیت کهیرو ت کهیخواست اون مرت یکنم. اونجا دلم م یچقدر خودمو کنترل م

 .نمتیخوام بب

 :دمینال

 ...ارای-

 :زد ادیفر

 .گفتم گمشو برو تو اتاقت تا آروم شم-

 .فرو افتاده به سمت اتاق رفتم و در را بستم یکردم، با شانه ها یکه هق هق م یحال در

 .کردم ختنیتخت انداختم و شروع به اشک ر یرا رو خودم
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و با  دمیتخت افتاده بودم، از جا پر یکه دمر رو یباز کرد و من یدر را به طور ناگهان ارایحال بودم که  نیهم در
 .دمیچرخ ارایهراس سمت 

که تمام بوم ها و  یزباله بود. به سمت کمدم رفت. همان ی سهیک کیزد... در دستش  یگریپوزخند د ارای
 .کردم یم ین نگهدارام را در آ یها و رنگ ها و لوازم نقاش ینقاش

 .هم تلنبارشان کرد یو رو ختیر رونیرا باز کرد و اول بوم ها را ب درش

 :وحشت گفتم با

 ؟یکن یکار م یچ ارای-

لوازم را  گریرا باز کرد و تمام رنگ ها و پالت ها و قلم مو ها و د اهرنگیبزرگ س یزباله  سهیتوجه به من ک یب
 .شدم زانیآو شیو از بازو دمیکه به طرفش دو ختیحرکت داخل آن ر کیدر 

 ؟یکن یکار م یچ ارای-

 :گفت خونسردانه

 .ولم کن-

 .و مرا به عقب هل داد. تلو تلو خوردم دیکش رونیدستم ب ریدستش را از ز و

 .کرده بود یکمد را خال یقفسه ها تمام

 .و به سمت بوم ها رفت دیچرخ

 .دمیرفت که مقابلش پر را برداشت و به سمت در اتاق همه

 :ناله گفتم با

 ؟یبر یم یدار المویوسا یچ یبرا ارای-

 :زد و گفت یشخندین

 !یندار یهرزگ یبرا یوقت گهید یجور نی! ایخطم بکش هی یحق ندار گهید-

 چه گفت؟ ارایترگلم بند آمد...  یلحظه ا یکردم برا حس

 را به من نسبت داد؟ یزیچ چه

 .شنوم ینم یزیچ گریکردم د حس

که مزاحمم  یبودم. از زبان آن پسر دهیکلمه را شن نیبدنم تحمل وزنم را ندارد... قبال هم ا گریکردم د حس
 .شده بود... حالت تهوع گرفتم

 !داشتم یحس یسقوط کردم و احساس ب نیزم یرو
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 یدوست داشتن یها ینقاشاز، از دست رفتن استعدادم... عالقه ام...  یریجلوگ یتقال نداشتم. برا ینا یحت
گذاشته بودم و  شیرا رو میتمام از کنارم گذشت و تمام آنچه که زندگ یرحم یبا ب ارایام... تنها سقوط کردم و 

چندش  یکه آن کلمه  یرا تحمل کرده بودم را با خود برد و من هنوز در منجالب زیاش، همه چ یریادگی یبرا
 ...داشتم یزدم و احساس خفگ ی... دست و پا مقیساخته بود، عم میآور برا

*** 

 "فصل نهم"

 .نگرفتم ارایبار هم سراغ لوازمم را از  کی یکرده بودم. بعد از آن روز، سکوت کرده بودم و حت سکوت

گشت  یکردم و شب ها که بر م یصبحانه حاضر م شیشدم و برا یم داریصبح ها از خواب ب شهیهم مثل
 !بود و شام هم حاضر زیخانه مرتب و تم

 ...کند اما یکه از واکنش و عکس العمل من تعجب م دمیفهم یم

 .اش یشگیهم یو او هم جا دمیخواب یتخت م یمن رو شهیهم مثل

 ...شهیهم مثل

 .نکرده بود رییتغ یزیچ انگار

ماجرا را  هیگر یتماس گرفتم و با کم وتابیبعد از ظهر با  نیهم یکند... برا رییخواستم که تغ یمن م اما
 .کرده بود مییگفتم و او هم راهنما شیبرا

 :گفته بود وتابی

 "واست مهم تره؟ ارایمهمه اما از  یلیبرات خ یدرسته نقاش"

 .قاطع گفته بودم "نه" کیهم  من

 .مهم تر بود یلیخ میبرا ارایشک  یب

 .را تر کردم میها لب

 نیبدون اونم هم ،یگذر یم قتیکنن، اگر تو بخاطر اون از عال یالزمه آدما از خود گذشتگ یخوب پس... گاه"
 ".کنه یکارو برات م

 .مادرانه بود و من چقدر ممنونش بودم شیها حتیمادرم نبود اما نص وتابی

دم... پشت خوشگل کرده بو وتابیرا کنار گذاشتم. غدا پخته بودم و خودم را به قول  یماتم زدگ نیهم یبرا
 .دمیکش یپنجره انتظار او را م

دست  دم،یرا که شن دیفرو رفتن کل یبه طرف در خانه رفتمو منتظر شدم. صدا عی. سردمیرا د نشیماش یوقت
 .در هوا خشک شد و سرش را باال آورد ارایجنباندم و جلو تر از او در باز کردم. دست 
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 .دیصورت و لباسم چرخ یمن، آشکارا جا خورد و نگاهش رو دنید با

 ...حلقه حلقه شده ام یو موها حمیمل شیبا آرا یکوتاه کاربن راهنیپ

را در آورد و وارد خانه شد که لبخند  شی. اما مبهوت هم بود. کفش هادمیرا در نگاهش د نیتحس برق
 :زدم و خودم را به در چسباندم و گفتم یبیدلفر

 .زمیعز یسالم... خوش اومد-

 .توجه باشد یرد خونسرد و بک یم یسع

 .سالم-

 .شانه اش نشست یرو میقدم شدم و دست ها شیکه پ اوردیکتش را در ب خواست

 .کنم یبذار من کمکت م زمیعز-

بلندم، که الک سرخ  یناخن ها یناگهان یلیحواسم به قامت بلندش پرت شد و خ ارا،یحال در آوردن کت  در
 یو دستش را جا دیبگو یانداخت که باعث شد آخ آرام ارایگردن  یرو یخورده بود، خراش کوچک شانیرو یرنگ

 .خراش بگذارد. برگشت و به من نگاه کرد

 :گفتم شیدر چشم ها رهیخ یگذاشتم و با نگران ارایدست  یدستم را رو یدستپاچگ با

 .دیشدش؟ ببخش یچ ،یوا-

 :زدم شیدابه من بود. ص رهیخ بیعج یبا نگاه اما

 .ارای-

 :تعجب گفتم با

 من؟-

 هست؟ نجایا یتو کس ریآره، مگه غ-

 :ربط به پرسش او گفتم یخوردم اما خودم را نباختم و دوباره لبخند زد و کامال ب جا

 .یخسته نباش-

 .رنگ باخت ارای اخم

 .یایکنم تا ب یشامو حاضر م زی. مارایگفتم: برو لباساتو عوض کن  یاو گذاشتم و با مهربان یبازو یرا رو دستم

 .او را به سمت اتاق هل دادم و

 .زد؛ به سمت اتاق رفت و داخل شد یو گنگ م جیگ یکه کم یدر حال ارای
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 کیآمد... نگاهش کردم.  ارایربع بعد  کیو منتظر شدم. حدود  دمیشام را چ زیم عیزمان سر نیهم در ا من
 یم شیبه گردن و مچ دست ها شهیکه هم یلیعطر دانه یبود... بو دهیپوش یو شلوار مشک یتونیز شرتیت

 .کردنگاهم  نهیو دست به س ستادیآشپزخانه ا یورود یزد، زود تر از خودش آمد. جلو

 .نیبش ایب ؟یاومد-

 :آمده باشد، گفت رونیانگار از خواب ب ارای

 ؟یگفت یزیها؟ چ-

 .میشام بخور نیبش ایگفتم ب-

 .آمد زیبه سمت م ارای

 .و نشست دیخودش عقب کش یرا برا یهم فشرد و صندل یرا رو شیها چشم

بشقاب را از دستش  عیخودش دلمه بردارد اما من سر یبود را برداشت و خواست که برا شیکه جلو یبشقاب
 :کش رفتم و گفتم

 .کشم یبذار من برات م-

 .در هوا خشک شد دستش

 :نگاه کردم و گفتم ارای یه چشم هاعدد دلمه در بشقابش گذاشتم و ب چند

 .بذارم برات ای ه؟یکاف-

 :کرد و گفت یسرفه ا تک

 .نه بسه-

 .مشغول شد و

 .خودم چند دلمه گذاشتم و مشغول شدم. انصافا خوشمزه شده بود یهم برا من

کرد. مطمئنا شوکه شده بود. حتما توقع  یآورد و به من نگاه م یبار سرش را باال م کیهر چند لحظه  ارای
 .کنم یو بخاطر از دست رفته ها غصه بخورم و خودخور رمیغم بغل بگ یداشت زانو

 کی شیام بود. ناگهان به سرفه افتاد... برا رهیدر تفکر خ ارایکرد.. اما  ینگاهمان در هم تالق نیح نیهم در
 :و گفتم ختمیآب ر وانیل

 .پره تو گلوت یم آرو بخور..-

 :کرد. گفتم شیبا غذا یو شروع به باز دیرا نوش آب

 ؟یخور ینم ارای-
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 !پرت شد شیاز دور دست ها به سرجا ییاز جا انگار

 ها؟-

 ؟یخور یگفتم چرا نم-

 :گفت یبا خونسرد ارای

 .ندارم آخه لیم ادیز-

 :نگاه کردم. بشقاب را پس زد و گفت ارایشدم و به  پنچر

 .شدم ریس-

 .آشپزخانه را ترک کرد یگریحرف د چیه یاز جا بلند شد و ب و

 .دادم... هنوز وقت داشتم. از جا بلند شدم و آشپزخانه را جمع و جور کردم دیخودم ام به

 .رفتم ییرایفرستاده بود، داخل بشقاب گذاشتم و به پذ میبرا وتابیکه  کیو چند تکه ک یدو فنجان چا بعد

از آن را هم  یذره ا یتوانم قسم بخورم آن قدر در فکر بود که حت یفوتبال بود و م یدر حال تماشا بارا
 !دهینفهم

 .پا انداختم یگذاشتم و پا رو ییرایوسط پذ یعسل یرا رو ینیاز مبل ها نشستم و س یکی یرو ارای یروبرو

 یکرد. سع زمیآنال یرگیشد و با خ زیر شیها کنده شد و به من نگاه کرد... چشم ونیتلوز یاز صفحه  ارای نگاه
هم  یکیبرم. خم شدم و فنجان را برداشتم و تکه ک یکه از نوع نگاهش لذت م اورمیخودم ن یکردم به رو

 :برداشتم و گفتم

 .شه یتو هم بخور. سرد م ارا،ی-

 گرید یتکه ها انیاز م یبزرگ بایتقر کیرا برداشت و تکه ک گریسر تکان داد و خم شد فنجان د عانهیمط ارای
 .برداشت و مشغول شد

 .بود ختهیو شکالت در هم آم یخوش چا یبو

 .را بستم وشروع به خوردن کردم میها چشم

 .انداختم یم ارایبه  ینگاه میبار هم ن کیچند لحظه  هر

 .به سرفه افتاد ارایپا انداختم. ناگهان  یرا رو گرمید یحال پا نیهم در

 شد؟ یچ ارایاوا، -

هنوز درحال سرفه کردن بود  ارایرفتم.  ارایگذاشتم و به سمت  زیم یاز جا بلند شدم و فنجانم را رو ینگران با
 :و گفتم دمیکوب اراینرم به کمر  یکمر او گذاشتم و چند ضربه  یبه سمتش خم شدم و دستم را رو
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 ارم؟یآب ب ؟یخوب-

 :دورگه گفت ییکه ترگلش باال آمده بود، سرش را تکان داد و با صدا ارای

 ...نه-

 را صاف کرد شیکرد و صدا یتک سرفه ا و

 ؟یاالن خوب-

 !ینکرده االنه که خفه بش یو گفتم: خداروشکر... فکر کردم خدا دمیکش یقیتکان داد که ترگل عم س

 .فرستادم رونیترگلم را آسوده خاطر ب و

که اگر تعادلم را حفظ نکرده  دیدستم را گرفت و مرا به سمت خودش کش ارایبرود که  میکه سرجا دمیچرخ
 !افتادم یم ارایدر آغوش  کراستیبودم، 

 ؟یدیمنو کش ینجوریافتادم، چرا ا ارای یفرود آمدم و گفتم: وا ارایکنار  درست

 :جوابم را نداد و گفت ارای

 .بهت بگم یزیچ هیخواستم  یم-

هم سرش را سمت من چرخاند و نگاه نافذش را  ارای. نمیرا خوب بب ارایرخ  میرا جا به جا کردم تا بتوانم ن رمس
 .من داد یبه چشم ها

 ؟یبگ یخوا یم یچ-

 .نشست میدو ابرو انیم یو اخم دیدر صورتم چرخ ارای نگاه

 !یکن اهیس یجور نیخونه، چشماتو ا یاز تو ریغ گهید یحق ندار-

 :گرد شد و گفتم میها چشم

 ؟یبگ یخواست یم نویا-

 :گفت ارای

 .یکن اهیچشماتو س یگم که حق ندار یم نمیا ینه... ول-

 :زدم و گفتم ی. با ناز پلکمیایکردم کوتاه ب یسع

 .چشم آقا یبه رو-

را پشت گوشم  میحبس شد. انگار خودش متوجه نبود، دستش را باال آورد و موها نهیکردم ترگلش در س حس
 .جا به جا شدم میسر جا یزد. کم

 ...آن قدر ها هم سخت نبود ارایکردن با  سر
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 ؟یبگ یخواست یم یحاال چ-

 .پلک زد ارای

 ...خواستم بگم یم-

 .هم فشرد یرا رو شیکرد و لب ها یمکث

 ...م برن شمال گهید یدوستم... مسعود، تماس گرفت گفت قراره با چند تا از دوستا-

 .بود رهیخ ارایبه  یبا کنجکاو میها چشم

 خوب؟-

 .ما رو هم دعوت کرد-

 .صورتم نشست یرو یاز خوشحال یا هیبرق زد و سا میها چشم

 واقعا؟-

 .تکان داد سر

 ...یریاگر تو م نمیخواستم بب یآره، م-

 .دمیرا بهم کوب میو دست ها دمیحرفش پر انیم

 گه؟ید میر یرم... م یمن م-

 .کش آمد ارای یها لب

 ...و سوم قرا ستیآره ب-

گونه اش  یرو یکوچک یکردم. جلو رفتم و بوسه  یرویآن انگار عقلم دست خودم نبود و فقط از قلبم پ کی
 .آتش گرفت میو گونه ها دمیعقب کش عیکاشتم. سر

حرکت از من  نیگونه اچ دمیخواهد مرا به مسافرت ببرد آن قدر خوشحال شدم که نفهم یم ارای دمیفهم یوقت
 .سر زد

 .گونه اش گذاشته بود یدرشت شده بود و دستش را با بهت رو ارای یها چشم

 :و گفتم دمیشدم، از جا پر یخجالت و طرز نگاه او داشتم ذوب م از

 !ارای یام... خوب... من... مرس-

 .به سرعت از مقابل چشمانش محو شدم دیایبه خودش ب ارایتا  و

 .دمیکش یخفه ا غیفرو بردم و ج یو سرم را داخل بالش دمیتخت پر یرو عیاتاق شدم و سر داخل
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 .حرکت از من سر زده باشد نیشد ا ینم باورم

 !خدا یوا

 .در، خنده ام را محو کرد یتقه  یصدا یلبم نشست ول یرو ینمه لبخند نمه

 !ابلفضل ای

 .شتمرا ندا ارایروبرو شدن با  یو رو ییتوانا اصال

 !بود، خودم را به خواب زدم نیکه کردم ا یکار تنها

 .شد حس کردم یتر م کی... حضورش را که به من نزددمیرا شن شیقدم ها یباز شدن در و صدا یصدا

 .بود و انگار به من زل زده بود ستادهیسرم ا یسرم بود... باال یاش که باال هیبعد سا و

 .نبودم یخوب گریزد... اال باز یدر دهانم م قلبم

 !آبروهم بر باد برود زیپش نیکه لو بروم و هم دمیترس یم

 !نشده مُرکا ینیشبیحرکات پ نیخاکبرسرت با ا یعنی

 .فوت کرد رونیو ترگلش را ب دیکش یآه ارای

 ...ارایآرام  یخنده  یو صدا دیکه کش یشد و هوف دهیکش میکه رو ییبعد پتو و

*** 

مربوط به آماده شدن سفر چند روزه  یکارها نیو من هم داشتم آخر دیکه موعد رفتن رس دیطول نکش ادیز
 .دادم یمان را انجام م

 .خوب گذشته بود بایچند وقت تقر نیا

 گه؟ید یبرداشت زویمُرکا همه چ-

 :چمدان را بستم و گفتم پیز

 .راحت التیآره خ-

 :و گفت دیکش یهوف ارای

 .کم کم حاضر شو گهید-

 .باشه-

 :جا بلند شدم و گفتم از

 ارا؟یلباس برات بذارم -
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 :کوتاه مکث کرد و بعد از چند لحظه با لبخند گفت یلحظه ا یبرا ارای

 .آره حاضر کن-

 .را صدا زدم ارایرا آماده کردم و  شیها لباس

 ...ارای-

 .دمیرا شن شیصدا

 بله؟-

 .لباست رو حاضر کردم ایب-

 .امیباشه دارم م-

 یرفت. برا شیداخل شد و به سمت لباس ها ارایانداختم و همان لحظه  یو به داخل کمد نگاه دمیچرخ
 :تا بناگوش سرخ شدم و با تته پته گفتم ارای دنی. با ددمیخودم هم لباس برداشتم و چرخ

 ...... راایعه... -

با  شیو در حال بستن دکمه ها دیدر تن نداشت، لباسش را پوش یراهنیکه پ یدر حال ،یالیخ یبا ب ارای
 شده؟ یزیگفت: چ یخونسرد

 یآن بازوها ادیشد افتاد و  یپنهان م دمیکه کم کم با بسته شدن دکمه ها از د یبه آن شکم عضالن نگاهم
 .باال تر ادامه داشت افتادم یآرنجش و کم یبرجسته که تا رو یبا آن رگ ها شیو دست ها دهیورز

 .افتاد میاش که به رو هیو بعد سا دمیرا شن شیقدم ها یبعد صدا یشده بودم. کمطور سر جا خشک  همان

 .مُرکا-

 انقدر خوش آهنگ است؟ تی... چرا صداارایبه تو  لعنت

 ب... بله؟-

 .چشمام نگاه کن یتو-

 .چانه ام نشست و من جا خورده نگاهم را به او دوختم یکه دستش رو اوردمیرا باال ن سرم

 :گفت تیزل زد و با جد میچشم ها به

 بارته؟ نیمگه اول-

 ؟ینگاهش کردم و گفتم: چ یگنگ با

 :نشست و چانه ام را نوازش کرد و گفت شیدو ابرو انیم اخم

 -بارته؟ نیمگه اول گفتم
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 :گفتم یبود. به سخت ختهیچانه ام تمرکزم را بهم ر یدستش رو نوازش

 ؟یبار چ نیاول-

 :صورتم نشست و گفت یگرمش رو ترگل

 :لحظه سرخ شدم. آب دهانم خشک شد و بعد گفتم کیسوالش در عرض  از

 ...زهیخب... من... چ-

 .در نگاهش بود یمهربان ینه اما ذره ا ایکردم  یدانم اشتباه م یدر نگاهش ثابت شد. نم نگاهم

 قدر داغ بود؟ نیاتاق ا یشد و چرا هوا نییباال و پا شیگلو بکیس

 مگه نه؟ یخونم... لباسامو خودت در آورده بود یاون شب که اومد-

 :چرخاندم که گفت واریدانستم چه کنم. نگاهم را به در و د یزد. نم رونیاز حدقه ب میماندم. چشم ها مات

 .فرصت نشد ازت تشکر کنم-

از کشو هارا باز کرد و  یکیکرد و به طرف کنسول در اتاق رفت و  میدادم که رها رونیب دهیبر دهیرا بر ترگلم
 .دیکش رونیاز آن ب یجعبه ا

 :متوقفم کرد شیشوم اما صدا میکه زود ج دمیآن در آورد و من چرخ یاز تو یزیجعبه را باز کرد و چ در

 .همونجا سایوا-

 .طور که پشتم به او بود سر جا خشک شدم همان

. در همان حالت، با دست راستش، دستم را گرفت و دست دمیام نشست، به خود لرز شانه یکه رو دستش
 :را درون دستم گذاشت و کنار گوشم گفت یزیباز کرد و چ متیرا دورم حلقه کرد. مشتم را با مال گرشید

 .یو کمکم کرد یموند شمیازت ممنونم که اون شب پ-

در  ارایکه  یزیمن سرد شد. به چ کینزد یشد و انگار هوابعد از من دور شد... ترگل حبس شده ام آزاد  و
 .گرد شد میدستم گذاشته بود نگاه کردم و چشم ها

 ...کردم آن را گم کردم یبود که آن روز به دست داشتم و فکر م یدستبند

*** 

به داخل  یهم به سمت اتاق رفتم و سرک نیهم یبر نداشتم برا یآمد شال ادمیو  دمیرا پوش میها لباس
 .دمیکش

 .راحت وارد اتاق شدم الیاست، با خ شیو در حال مرتب کردن موها دهیکه لباسش را پوش دمیرا د ارای یوقت

 .کرد شیبه من افتاد اما خودش را سرگرم شانه زدن موها نهیاز درون آ ارای نگاه
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 .سر انداختم یآوردم و رو رونیهم از داخل کمد شال بنفشم را ب من

 رونیب یشال کم یرا فرق وسط باز کردم و از جلو میموها شهیرفتم تا شالم را مرتب کنم. مثل هم ارای کنار
 .ختمیر

در هم شد... خنده ام گرفت... از قرار معلوم من هم او را  شیاخم ها یکارم کم نینظر داشت و با ا ریمرا ز او
 !نظر داشتم ریز

دستم را گرفت و مرا به  ارایشدم. خواستم بچرخم که  رهیبه خودم خ تیپررنگ تر کردم و با رضا یلبم را کم رژ
 .سمت خود چرخاند

 :را به من داد و من گفتم قشینافذ و عم نگاه

 شده؟ یزیچ-

از شالم را به داخل فرستاد و آرام زمزمه  ختهیر رونیافشان ب یرا جمع کرد و دست برد آن موها شیلب ها ارای
 :کرد

 .رفت بگم انقدرم لباتو قرمز نکن ادمیاما  یانجامش نداد گهینکن، د اهیاون روز گفتم چشماتو س-

 :کردم و گفتم یآرام ی خنده

 ...هیکه، صورت ستیموهامه... دوما، رژم قرمز ن نایاوال ا-

 :ابرو باال انداخت و گفت ارای

 .یکن ینم ینجوریلباتو ا گهی. دیحاال هر چ-

 .نگاهم کرد یجیبا گ ارای

 :لبم را پاک کرد و گفت یاخم کرد و دستش را باال آورد و گوشه  یاز مکث بعد

 .االن خوب شد-

 :رفتن از اتاق گفت رونیاز من فاصله گرفت و در حال ب یقیدم عم دنیهمراه با کش و

 !اینره درم قفل کن ادتی. ای. تو هم زود بارمیدر ب نگیاز پارک نویرم ماش ی. منیماش یچمدونارو بردم تو-

 .جواب نشد و از اتاق خارج شد منتظر

 یرا برداشتم و رو فمیزدم، ک نهیدر آ رمیبه تصو یکه به خودم نگاه آخر را انداختم و لبخند نیهم بعد از ا من
 .رفتم رونیشانه انداختم و از اتاق ب

از دوستانش به نام  یکیکه با  دمیفهمزد،  یبا تلفن حرف م یگفتم و نه او. وقت یزیطول راه نه من چ در
 .مسعود قرار گذاشته که با هم حرکت کنند

 .بودم دهینپرس یزیچ میبرو یکه قرار بود با چه کسان نیمورد ا در
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 .رسم یآره مسعود من االن م-

-... 

 د؟ییکجا-

-... 

 .دمتونیآ... آهان... د-

 یکه کم یرنگ ینقره ا یشد و به طرف پژو ادهیپ نیاز ماش یحرف چیه ی. بستادیراه ا ی انهیپارک م کی مقابل
 .رفت ارایشده و به طرف  ادهیپ نیهم از ماش یجلوتر پارک شده بود، رفت... همزمان با او مرد

 یدست داد و روبوس ارایشدم. آن مرد که حدس زدم مسعود باشد، با  ادهیپ نیو از ماش دمیکش یقیعم ترگل
 :گفت دیکوب یم ارایکه چند ضربه پشت کمر  یو مسعود در حال دندیدر آغوش کش را گریکرد. بعد هم، همد

 .نیبه! شادومادو بب-

 :آمد و گفت ارایبشاش  یصدا

 ...سالم پسر-

 :هم جدا شدند و او گفت از

 .ارای گمیم کیسالم... تبر-

 .ممنون-

موفق نبود. حتما منتظر  ادیمن پنهان کند. اما ز دنیکرد تعجبش را از د یمسعود به من افتاد و سع چشم
 !من بود یترگل به جا دنید

 :لبخند زدم و گفتم یسخت به

 .سالم-

 :محترمانه سر خم کرد و گفت مسعود

 دوارمی. امگمیم کی... بهتون ازدواجتونو تبرارایاز دوستان  یکیهستم...  یسالم خانوم... مسعود فره-
 .هیخوب یلیخمرد  ارای. دیخوشبخت بش

 .کرده بود کتهیخودش د یها را برا نیا انگار

 .... منم مُرکا هستمیفره یممنونم آقا یلیخ-

 :نامم تعجب کرد و گفت دنیکردم؛ مسعود هم از شن یکه فکر م همانطور

 اسمتون مُرکاست؟-
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 .بله-

 ه؟یچ شیمعن-

 :کرد و گفت یدست شیپ ارای میخواستم بگو تا

 !سرکش و مغرور و خودساخته است شمیجور لقبه... معن هیاسمش -

 :متفکرانه گفت مسعود

 .بودم دهیجالبه تا حاال نشن-

 :گفت ارای

اسمو روش گذاشته،  نیخوره... مادرش ا ینم تشیاسمش اصال به شخص گمیبه مُرکا م شهیالبته من هم-
 .مُرکا بذاره یاسمو رو نیکرد تا بتونه ا یدوندگ یلیپدرشم خ

 :کردم و گفتم یشینما اخم

 !اسمم خوبه میلیخ-

 .دیخند ارای

 .خوره ینم تتیمگه من گفتم بده؟ فقط گفتم به شخص-

 :گفت ارایلحظه سکوت شد و بعد  چند

 کجاست؟ اد؟یمهنازم م یمگه نگفت-

 :وگفت دیخند مسعود

 !... خوابهنیتو ماش-

 .آهان-

 .مهناز همسر مسعود بود احتماال

 .میافت یپس راه ب-

 :گفت مسعود

 .مشونینیب یخودشون رفتن. اونجا م ایکیآره، اون -

 .باشه... مُرکا سوار شو-

 .انیم ایک یتو نگفت ارا،ی: دمینتوانستم زبانم را نگهدارم و پرس م،یشد نیسوار ماش یوقت

 :فرمان را چرخاند و گفت ارای
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 .شونیشناس ینم-

 :داشت. آب دهانم را قورت دادم و گفتم یو سرد یحالت جد صورتش

 .حاال بگو-

 :دست فرمان را چرخاند و گفت کیگذاشت و با  نیباز ماش یپنجره  یآرنجش را رو ارای

از دوستامه که تازه نامزد کرده،  یکی مانمیبا خانومش سلما، نر نمی. شاهدهیدوستم اسد با خانومش فر-
 .ناسم. مسعودم با خواهرش مهناز که دو قلو هستنش یخانوشو نم

 .جا خوردم یکم

 خواهر دوقلو داره؟-

 .آره-

 آقا مسعود زن نداره؟-

 .نیا شیهفته پ هیمادرشه  شیهفته پ هیدخترم داره که  هیداشت... طالق گرفت... االن -

 :پکر شدم و زمزمه ردم یسوخت... کم شانیبرا دلم

 .چارهیب یآخ-

 :گفت ارای

مسعود  شیتونه پ یحکم داده بود که م ونیشه. قبال دادگاه دو روز درم یتو حق بچه شون ظلم م یلیآره خ-
 .هفته شده هیهفته به  هیزنش اما االن  شیباشه و دو روزم پ

 پسر؟ ایبچه ش، دختره -

 .... پنج سالشهاستیدختره، اسمش پر-

 .ناسیپس همسن و سال مل-

 !بایآره تقر-

 ...کرد ادیسرعتش را ز یکم ارایو  دمینپرس یزیچ گرید

*** 

. انگار قصد تمام میبه اطراف انداختم، هنوز در راه بود ی. نگاهدمیکش یا ازهیرا باز کردم و خم میها چشم
داده بود و دستش  هیپنجره تک یکه آرنجش را به لبه  ارایو سرم را چرخاندم و به  دمیکش یشدن نداشت. آه

زل زده بود. متوجه  ش،یرو شیپ ی جادهبه  قیعم یگاه سرش کرده بود، نگاه کردم. متفکر و با نگاه هیرا تک
 :دیکند. پرس یشدم که از گوشه چشم نگاهم م

 ؟یشد داریب-
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 :به بدنم دادم و گفتم نیماش یبسته  یدر فضا یو قوس کش

 م؟یدیاوهوم. هنوز نرس-

 .میرس یم گهید قهیده دق هیچرا، -

 .و بلند چشم دوختم بایز یدرخت ها یبایز یدادم و به منظره  هیتک یصندل ی! سرم را به پشتخداراشکر

 .توقف کرد ییالیمقابل در و ارایبعد،  یچند

 .به اطراف نگاه کردم نیو از همان داخل ماش دمیکش گردن

 .بود الیو یهم درست جلو گرید نیو مسعود، سه ماش ارای نیاز ماش ریغ

 ؟یش ینم ادهیپ-

 :گفتم یجیو من با گ دیرا پرس نیا ارای

 ها؟-

 .رفت یچشم غره ا ارای

 ؟یش ینم ادهیگفتم چرا پ-

 .شمیم ادهیآ... االن پ-

 .گذاشتم رونیرا ب میدر را باز کردم و پا یبا دست پاچگ و

از  یمسعود و در راننده که باز شد و دختر قد بلند نیشدم و همان لحظه چشمم خورد به ماش ادهیپ نیماش از
 .آمد رونیآن ب

لحظه قالب مونث مسعود  کیمسعود بود،  هیاما اگر مهناز شب نمیتوانستم چهره اش را درست بب ینم نجایا از
 ...را تصور کردم

 !بود ییبایشک دختر ز یب

 :کنارم آمد و گفت ارای

 .میبر-

 .میشد ییو آشنا یشدند و مشغول احوال پرس ادهیپ نیبعد همه از ماش یکم

هم قد خودم  بایهمسرش تقر دهیرنگ. فر یقهوه ا یو چشم ها یمشک یبود با قد متوسط و موها یمرد اسد
بودند و در  یخوش برخورد اریکوچک. زوج بس یداشت و لب ها اهرنگیگرد س یتپل بود. چشم ها یبود و کم

 .آمداول از آن دو خوشم  دارید نیهم
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داشت با پوست برنز. سرش تاس بود  یا دهیورز اریبس کلیبود که ه یورزشکار یاز آن مردها یکیاما  نیشاه
نقش بود  زیترساند اما برعکس همسرش سلما، کامال برعکس او بود. ر یآدم را م یکم اهشیس یو چشم ها

و  لیکرد. مثل ف یها م یغرب هیشب اریروشنش او را بس یبلوندش با چشم ها یو موها دیو پوست سف
 !فنجان بودند

 دیفهم شدیکامال م ما،یبه نامزدش ش شیبود که از نگاه ها ییهم پسر الغر اندام و قد بلند سبزه رو مانینر
گرفت و  یخودش را م یکم ما،یبود. اما نامزدش ش یخوش اخالق اریچقدر به او عالقمند است... پسر بس

و  مانینر یگفتن به نامزد کیکه در مقابل تبر یکیسالم ساده و تبر کیفتن از گ ریمغرور بود. غ یلیانگار خ
طور نبود.  نیا اراینگفت و برخوردش فقط با من و  یگرید زیچ مایکرده بودم، ش افتیگفته بودم، در مایش

که  یاما حجاب کامل اهرنگیدرشت س یداشت و چشم ها یطور بود! پوست سبزه ا نیانگار کال اخالقش ا
 !ستیچه رنگ شیبفهمم موها شدیداشت مانع م

 ...به مهناز دیها هم انجام شد و اما در آخر رس یگفتند و احوالپرس کیزوج ها ازدواجنان را تبر ی همه

 .مسعود نبود هیبود. اصال هم شب ستادهیاز همان ابتدا، کنار ا مهناز

 .من برگشتکرد، به سمت  یسالم و احوالپرس هیکه با بق نیاز ا بعد

بافته  شیروسر یاش را از گوشه  یاستخوان یرنگ شده  یخوشرنگ بود و موها اریسبزش بس یها چشم
 .انداخته بود رونیبود و ب

 .هم داشت ییبایز شیبود و آرا دیسف پوستش

 !نگفت یزیسمت من آمد و تا من دهان باز نکردم، او هم چ به

 .خوشوقتم تونییسالم... من مُرکا هستم. از آشنا-

 .من را لمس کرد یهاشور خورده اش را باال انداخت و نوک انگشتانش دست دراز شده  یابروها مهناز

 .سالم. منم مهنازم-

 !کامال سرد بود لحنش

 .دمیزور لبخند زدم و دستم را عقب کش به

و پسوند بر  شوندیبدون پکه نام شوهرم را  دمیگرم مهناز را شن اریبس یانداختم، ناگهان صدا ریکه به ز سر
 !زبان آورد

 !ارای-

 .دمیرا شن ارایگرم تر  یصدا

 ؟یسالم مهناز جان... چطور-

 مهناز جان؟؟ جان؟
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 .به آن ها نگاه کردم یچشم ریز

 !فشرد یرا محکم در دستش م ارایآن موقع که به زور با من دست داده بود، حاال دست  برعکس

 .دمییهم سا یدندان رو اریاخت یب

 :گفت مانهیصم یلیخ مهناز

 !ایمعرفت شد یب یلیبودمت. خ دهیوقت بود ند یلیخ-

 :و گفت دیخند ارای

 !گهید هیزندگ یمشغله ها-

کنن مشغله هاشون کم شه اما  یبه من انداخت و گفت: آره خوب... مردم ازدواج م یدار ینگاه معن مهناز
 !کنم یشوهر نم نهی! بخاطر همشهیم بهشون اضافه م گهید یها صدتا بدبخت چارهیب

 کردم اخم

 :میتوانستم بگو یخواست م یم دلم

 "!تو رو سننه؟"

 .و دهانم را بستم دمیلب گز اما

 دیجمع متاهل مهناز نبا نینگاه کردم. همه با اخم و چشم غره به مهناز زل زده بودند. مشخصا در ا هیبق به
 .زد یحرف را م نیا

 !و مردها هم با چمدان وارد شدند میرفت الیبعد همه به داخل و یکم

*** 

 :مسعود گفت م،یداخل شد یوقت

که چون مُرکا خانوم و  میریبگ ینجوری... ما هم که ده نفر. بذار انجایو خانوما، کال چهار تا اتاق داره ا ونیآقا-
 .اتاق باشن هیتازه عروس دومادن تو  ارای

 .کرد یتک سرفه ا ارای. تا بناگوش قرمز شدم و دندیانداختند و خند نییو اسد سرشان را پا نیشاه

 !ها عیضا

 :ادامه داد مسعود

 .اتاق هیتازه داماده با خانومش  میبازم هر جور حساب کن نمیاتاق، شاه هیو من و اسد تو  مانینر-

 .بلند شد مانینر یصدا

 ...مه تون تازه داماد ترممن از ه یهرجورم حساب کن ،یهو-
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 :گفت یتک و توک خنده آمد و مسعود به شوخ یصدا

 هی یاون موقع تازه دوماد یدی! هر وقت لباس داماد پوشدینومزدنگ نیریدوران ش ینه داداشم... شما فعال تو-
 !خدمتت دمیبا گل و سنبل م یاتاق اختصاص

 .به مسعود رفت یچشم غره ا مانیو نر میدیخند همه

 :گفت مسعود

 .خانوم، سلما خانوم و مهناز دهیخانوم، فر مایاتاق که اونم مال ش هیمونه  یم-

 :افه آمد و گفت د،یبار یکه از صورتش حرص م مهناز

 .شلوغ بخوابم یتونم تو جا یمن نم-

 :نگاهش کرد و گفت هیهم عاقل اندر سف مسعود

 .بزرگه هم شبا سوت و کور یلیبخواب... هم خ ییرای. شما تو پذستشین یباشه خواهرم، مشکل-

از اتاق ها حرکت کرد. در را که باز کرد تا وارد  یکیگفت و به سمت  یشیخنده شان گرفته بود که مهناز ا همه
 :داد زد شیشود مسعود از سر جا

 .مال شما شهیم هیو مُرکا خانومه. اون اتاق آخر ارایاونجا نه! اونجا مال -

 .نگاه کرد مایو ش دهیفربه سلما،  و

 .به اتاقشان رفتند هیبا حرص و پا کوبان به سمت اتاق آخر رفت و پشت سرش بق مهناز

حال نگاهم را دور تا  نیو در هم میمانتو یو دستم رفت سمت دکمه ها دمیکه شدم، شالم را از سر کش داخل
 .دور اتاق چرخاندم

 کیاتاق هم  گرید یکنسول کوچک... گوشه  کیو  نهیهم آ میاتاق بود و روبرو ینفره گوشه  کیتخت  کی
 .کمد نچندان بزرگ

 ...پنجره بزرگ کیاتاق اختصاص داده شده بود به  یها واریاز د یکی اما

 یشد و منظره  یبه سمت جنگل باز م نجایبود اما ا ایرو به در ارای یالیسمتش رفتم و بازش کردم... و به
 .بزنم یصورتم را نوازش کرد که باعث شد لبخند یخنک میروح نواز بود. نس اریتابستان، بس لیسرسبز اوا

 :و گفتم دمیکش یقیتخت نشستم. ترگل عم یرا از تن در آوردم و رو میو مانتو دمیچرخ

 !قشنگه یلیخ نجایا-

و حس  دمیکش یعوض کرده بود... آه یرنگ دیسف شرتیبلوزش را با ت عیانداختم که چه سر ارایبه  ینگاه
 .تخت تک نفره رها کردم یخودم را رو یکرخت

 :با طعنه گفت ارای
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 تخت مال خودته؟ یعنی نیا-

 :نگاه کردم و گفتم ارایو به  دمیبرق گرفته ها از جا پر مثل

 ...نه... من-

 :دیحرفم پر انیم ارای

 .خوابم یم نیکردم بابا! من رو زم یشوخ-

 .من بخوابم یخوا یاگر م-

 :به من رفت و گفت یغره ا چشم

 .خواد ینم-

 .دمیدراز کش میبحث نداشتم و دوباره سر جا یچون حوصله  مینگو یزیدادم چ حیترج

*** 

اصال دختر  ماینکنم. برعکس تصورم، ش یبیاحساس غر ادیباعث شده بود ز ارا،ی یخوب دوست ها اخالق
با هم حرف  یکم ی. اما وقتردیگرم نگ ادیشناسد ز یکه نم یطور بود که با کسان نینبود، انگار اخالقش ا یبد
 .خنداند یما را م شتریبود که ب مایجا بود که ش نیباز شد و جالب ا شیهم کم کم رو مایش میزد

با من  یدختر چه پدر کشتگ نیدانستم ا یزد و من نم یمشکل من مهناز بود که راه به راه به من طعنه م تنها
 !دارد

 !بود ارای یاز همان هزارن عاشق کشته مرده  د،یشا د،یشا انایزدم... اح یم ییحدس ها کی خودم البته

 !نبود میبرا یدیجد زیچ

 .خاطرخواه داشت یادیز یاز همان دوران جوان ارای

 یاز دخترها یمیدل ن بایاز اقوام ببرد؛ تقر یکی یبار که آمده بودم دم مدرسه دنبالم تا مرا با خود به خانه  کی
 .مدرسه را لرزانده بود

 .را خواستند ارای یو به زور از من شماره  ختندیهمه شان سرم ر شیفردا

 ...میبگذر

که مثل مهناز تازه با  مایاما ش ردیگ یخودش را م ادیاست و ز نیگفتند که کال اخالق مهناز ا یم دهیو فر سلما
 ...من آشنا شده بود، اصال رفتار مهناز را نداشت

 !میهم بگذر باز

نبود و ما  یزیچ خچالیکنند چون که در  دیخر یو مسعود و اسد رفته بودند تا کم ارایغروب بود و  یها کینزد
 .کردند یهم به ما کمک م نیو شاه مانیو نر میبود الیکردن و زیخانم ها هم مشغول تم
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ها تمام  یزکاری. انگار منتظر بودند تمدندیکردن خانه تمام شد، هر سه شان سر رس زیکه کار تم نیاز ا بعد
 .فرما شوند فیشود و بعد تشر

هم گفتند که بروند و از داخل  مانیو نر نیجا نداشت و به شاه شانیکرده بودند که دست ها دیقدر خر آن
 .اورندیرا ب لیوسا هیصندوق بق

 .غذا درست کردن را نداشت یکس نا چیگرفته بودند چون ه رونیشام هم، کباب از ب یبرا

 .میدیرا چ لیو وسا میرا پهن کرد سفره

 :گفت دنمانیبا د ارایو  میکه مانده بود میبود یینفرها نیو مهناز آخر من

 .دینیبش دیایب-

 :گفتم ارایبود. به  فیکث میها دست

 .امیدستامو بشورم، االن م رمیمن م-

 .نگاهم هم نکرد یحت ارای

 یخال یو مسعود نشسته و جا ارای نیمهناز درست ب دمیبرگشتم د یوقت د،یطول نکش ادیو برگشتم ز رفت
 !آن ها بود کنار سلما یدرست روبرو

 .برداشتم و داخل بشقابم گذاشتم یکیکباب ها،  سیو کنار سلما نشستم. از داخل د دمیگز لب

 مهناز؟ یخور یچرا نم-

 .نگاه کردم ارایخورده سرم را باال آوردم و به  جا

 :گفت مهناز

 .زهیر یبهم م کلمیچربه... بخورم ه یلیخ-

 :گفت ارای

 !افته یب یشب برات اتقاف هیهم خوبه! فکر نکنم با  یلیخ کلتی... بعدشم هیشه که گشنه بمون ینم-

 .زد رونیمن از حدقه ب یها چشم

 چه گفت؟ ارای

 مهناز گفت؟ کلیه از

 یرا م شیمسعود. چون با آرامش داشت غذا یچه گفته! حت ارایبودند  دهیانداختم. انگار نشن هیبه بق ینگاه
 .خورد

 :به من انداخت و گفت یروزیبا پ ینگاه میبرق زد و ن شیچشم ها ارایاز حرف  مهناز
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 .ارای یمرس-

 .خودش لقمه گرفت یزد و برا یلبخند ارای

از حرفش  یمنظور ارایفکر کنم که  نیکردم که خونسرد باشم و به ا یهم سع یلیکردم... خ یهم سع من
 !نداشته

که در دستش بود را سمت  یلقمه ا ارا،یکه  دمیبردم، د یرا به سمت دهانم م یگرید یلحظه که لقمه  همان
 :مهناز گرفت و گفت

 .زمیبخور عز-

 .درست مقابل دهانم خشک شد دستم

 .آوردم نییو لقمه را آرام پا دیچیدر وجودم پ یبد احساس

 :و گفت دیقاپ ارایلقمه را از دست  یبا خوشحال مهناز

 .ممنون-

 .! بخورمیندار شتریمهناز که ب هی-

 .دیلقمه را در دهانش گذاشت و جو مهناز

 کار را کرد؟ نیچرا ا ارایکور شد.  میانداختم. اشتها نییذاشتم و سرم را پاام را داخل بشقابم. گ لقمه

 یشدم. بد یم بیداد و من هم از درون تخر یگرفت و دستش م یمهناز لقمه م یبرا ارای یآخر، گهگاه تا
 .توانستم اعتراض کنم یبود که نم نیاش ا

 ...بود یبد احساس

 گرفت؟ یمهناز لقمه م یکار را کند، برا نیمن ا یکه برا نیا یبه جا ارای

 .متوجه نشده بود یانداختم. باز هم انگار کس هیبه بق ینگاه

 .آوردند یخودشان نم یبودند و به رو دهیهم فهم دیشا ای

 .را هم نخورده بودم یکیسه تا سه تا کباب خورده بودند و من نصف  همه

 !خورد یبهم م گریبه خوردنش نداشتم. اصال کال حالم از هرچه کباب بود د یلیم

 :نخوردم گفت یزیچ دیکه د سلما

 ؟یخور یچرا نم زمیعز-

 :زدم و گفتم یرا چنگ زد و به زور لبخند میگلو بغض

 .ستمیگرسنه ن ادیز-
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نخورده ام را بردارم و در دهانم بگذارم و بغضم را همراه  یتکان داد و من مجبور شدم، لقمه  میبرا یسر سلما
 .بفرستم نییبا قورت دادن لقمه ام، پا

 یکه کس نیا یو سفره جمع شد و من هم برا میرا خورده بودند که با هم کمک کرد شانیهمه غذا بایتقر
 نیظرف ها شدم و امشغول شستن  ده،یو با کمک فر ستادمیا ییظرفشو یمتوجه حال گرفته ام نشود، جلو

 .در سرکوب بغضم داشتم یبود که هر لحظه سع یدر حال

کردم... هر چند  یمحل یب ارایبالش گذاشتم وبه  یسرم را رو نیشکسته و غمگ یموقع خواب، من با دل شب
 !کرد ینم یکه فرق

*** 

مقابل  شبید یخاطره بهتر بود.  یبه بدنم دادم... حالم کم یشدم، اول از همه کش و قوس داریکه ب صبح
 !باشم نیکردم خوش ب یچشمانم زنده شد اما سع

 ال؟یخوش خ ای نیبه خودم زدم. خوش ب یپوزخند

 .به اطرافم انداختم ینگاه

 .اتاق بود یهم مرتب جمع شده، گوشه  شینبود و جا ارای

 .و از جا بلند شدم دمیکش یآه

 .دمیرا مرتب کردم و لباس پوش تخت

 .رفتم ییبه سمت دستشو کراستیرفتم و  رونیاتاق ب از

 .آمدم رونیو صورتم را شستم و ب دست

 !هم که معلوم نبود کجاست ارایباشند!  دهیآمد پس حدس زدم هنوز همه خواب یدر نم ییاز جا ییو صدا سر

و از  دمینوش و بعد آن را ردیتا ضعف دلم را بگ ختمیخودم ر یبرا بیآب س وانیل کیرا باز کردم و  خچالی در
 .رفتم رونیآشپزخانه ب

 !دارد یپشت سرم قدم بر م یکردم کس یترس بر جانم نشست... احساس م یکم الیو یسوت و کور از

 !ترسناک بود لمیف انگار

 .زدم رونیب الیو از و دمیکش یپوف

 .شدم ییزدم؛ متوجه صدا یطور که قدم م نیهم

 !ستییمشغول خواندن آهنگ آشنا ییآشنا یصدا دمیکه کردم، فهم دقت

 بستم از کنارش رد شدم چشمامو

 بد شدم نهیبسته تا نب چشاشو
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 گذره یکنم ازم نم یم یکار هر

 شترهیماست از عشق ب نیکه ب یحس

 کنه یبا دلم نم یمهربون نا

 کنه یولم نم یمتیق چیه به

 درخشه باز یقطره اشکمو که م هی

 کنه منو ببخشه باز یم بهونه

 .افتادم و اشک در چشمانم پر شد ارای یرفتارها ادیبغض به جان من انداخت.  اریاخت یب شیصدا سوز

در  ،یداده بر درخت هی. مسعود بود که تکدمیدرست صورت مرد را د گریجلوتر رفتم و حاال د یکم یکنجکاو با
 ...حال خواندن بود

 کنه یبا دلم نم یمهربون نا

 کنه یولم نم یمتیق چیه به

 درخشه باز یقطره اشکمو که م هی

 ...کنه منو ببخشه باز یم بهونه

 .دمیرا شن یهق هق مردانه ا یصدا ش،یو به جا دمیآهنگ را نشن یصدا گرید

 .جلو رفتم شتریب

 !زدیر یانداخته و اشک م نییکه سر پا دیرا د مسعود

 .به او نگاه کردم رتیح با

 سشیخ یپلک ها ریز یمن جا خورد و با سرعت دست دنیمتوجه حضورم شد. سرش را باال آورد و با د انگار
 .دیکش

 :انداختم و گفتم ریزده سر به ز خجالت

 ..... خوامیم... من مع...ذرت... م-

 :گفت یگرفته ا یبا صدا مسعود

 .مُرکا خانوم هیچه حرف نیا-

 ...دمینو شنخواستم مزاحم بشم. صداتو ینم-

 .نگفتم یزیچ گریمسعود، د یلب ها یلبخند تلخ رو دنیبا د اما
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 !دیدیپس شن-

 :و گفت دیکش یقیانداختم که مسعود ترگل عم ریبه ز سر

 !دیخوندنمو گوش کنه! اما انگار شما طلسمشو شکست یذاشتم کس یوقت بود نم یلیخ-

 :گناهکارانه گفتم یحالت با

 ...من... من واقعا متا-

 :دستش را باال آورد و گفت مسعود

 .ستین یگفتم که مشکل-

 :گرفت و گفت یقیدم عم سپس

 د؟یقدم بزن دیاومده بود-

 ...بله-

 .بزنم یدور هیخواستم  یمنم م-

 :دیمسعود از من پرس م،یرفت یطور که م نی. هممیبا هم همراه شد و

 د؟یآشنا شد ارایکه با  شدیچ-

 !زدم و گفتم: برادر همسر پدرم هستش یکوچک لبخند

 .کند یکرد حرفم را در ذهنش حالج یم یو انگار داشت سع ستادیا شیسرجا مسعود

 :و گفتم دمیخند

 د؟یدیرو نفهم اراینسبت من و  هیشما هم مثل بق-

 :زد و گفت یشخندین مسعود

 ن؟یهست لیفام ییجورا هی. جالبه! پس دمی... فهمستیطور ن نینه، ا-

 !پدرم هستن یپسرعمو و دخترعمو وتاب،یو  ارای... میش یهم م لیبله، فام-

 .اس دهیچیارتباطتتون پ یلیاوه! پس خ-

 !ینگ یبگ-

 :سکوت شد که مسعود گفت انمانیم یهم کم باز

 .کنه ی... مطمئنم خوشبختتون مهیپسر خوب یلیخ ارای-

 ...کرد یبود و نگاهمان م ستادهیا مانیکه درست در چند قدم ارایم افتاد به نگفتم که نگاه یزیزدم و چ لبخند
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 :بلند کرد و گفت شیو دست برا دیرا د ارایهم  مسعود

 ..ارای-

 :کرد گفت یکه انگار داشت خودش را آرام م یبا حالت ارای

 د؟یکجا بود-

 :گفت عیسر مسعود

 .میگشت یبر م می... داشتمیدیراه د یتو گرویهمد یاتفاق یلیخ-

 :سر تکان داد و گفت ارای

 .قدم بزنم کمیمنم رفته بودم -

 یمرا م یرچشمیتوجه به او که ز ینگفتم و ب یزیچ نیهم یناراحت و دلخور بودم، برا ارایکه هنوز از  من
 .راه افتادم الیجلوتر از آن ها به سمت و د،ییپا

 یزیبودند که من از چ دهیهمه فهم گریگذشت! د یسخت تر و پر بغض تر م میگذشت، برا یهر چه م اوضاع
 :بزنم ادیفر ارایخواست بروم و در صورت  ی! دلم مدندید یبا مهناز را نم ارایناراحتم و انگار کور بودند که رفتار 

 "؟یکن یم یچه غلط یمعلوم هست دار"

 یزیتوانستم چ یزبان هم نم یکه به من توجه کند خودش را به مهناز چسبانده بود و من ب نیعوض ا ارای
 !میدفاع از خودم بگو یبرا

 .ماند یمشکوک بود، دور نم یما کم یاز از چشم مسعود که به رابطه  نیکرد و ا یم یتوجه یبه من ب علنا

 !کرد ینگاهم نم یحت ارایذراندن نداشتم! و من اصال احساس خوش گ میروز شده بود که در شمال بود سه

 .انداخت یاحساساتم، خش م یمهناز انگار بر رو یمستانه  یخنده ها یصدا

 .دمیپوش دمیبلند سف نیآست زیبل یساده ام را رو یجا بلند شدم و سارافون ل از

 یکرد! من چه م یم دادیمغمومم! در نگاهم غم ب یشدم به چهره  رهیرا هم سر کردم و خ دمیسف شال
 ارا؟یخواستم جز محبت 

 !گرفت یام م دهیرحمانه ناد یقدر ب نیکه ا ییارای

نشان  چیه شیرفتارها رد؟یخواست مرا بپذ یم ارایببخشم؟ اصال  امیرا الت ارایوضع، روح  نیشد با ا یم اصال
 شیکردن عقده ها یجور خال کی ارای یکه بدنبال شروع تازه باشد، نبود! تنها برداشتم از رفتارها یاز شخص

 !بود چارهیبر سر من ب

شد گوش ها و  یاش باعث م یبردم. نازک رمیو به داخل شال حررا مرتب کردم میرا باال آوردم و موها دستم
 .معلوم شوند میموها
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رنگم  یصورت ب یرا بر سر انداختم. رنگ آب یروزیرنگ د یشال را از سر برداشتم و شال آب یتیاخم و نارضا با
 .دیپاش یروحم م یب یرنگ به چهره  یام کم یفندق یرنگ و موها یقهوه ا یرا قاب گرفته بود و چشم ها

. اورمیب رونیزدم تا آن ها را از آن حالت ترک خورده و خشک ب میلب ها یرو یرفت سمت برق لب و کم دستم
 .و به سمت پنجره رفتم دمیخسته ام کش یپلک ها ریز یدست

 .دمیشن یتا باغ م الیرا از فاصله و شیمهناز آن قدر بلند بود که من صدا یخنده ها یصدا

 ارای یآفتاب یدادم. آب دهانم را قورت دادم و چشم ها هیرا چرخاندم و به کنار پنجره تک میو رو دیام لرز چانه
 .شد یدر ذهنم تداع

 !رحم یب یارای

 .بود ختهیمرا بهم ر دایشد ارا،ی یها ییاعتنا یب نیرا با درد بستم... ا میها چشم

 .شکسته بود دلم

 .مثل مهناز ببازم یخواستم شوهرم را به زن یندانستم. من نم زیماندن را جا گرید

 .قدم باشم شیمنتظر است امن پ ارای دیکردم بغضم را فرو دهم و خودم را خر کنم که شا یسع

 یهم در مقابل عشق ب یزیپش یرا بزنم... غرور که حت زیه چهم دینبود... بخاطر عشقم حاضر بودم ق یمشکل
 .ارزش نداشت ارا،یبه  انمیحد و پا

 .انداختم نهیبه خودم درون آ ینمناکم را پاک کردم و دوباره نگاه یپلک ها ریجا بلند شدم... ز از

 !و جذاب تر هستند باتریقدر از من ز نیشوند، ا یم بمیکه نص ییها بیرق شهیدانستم چرا هم ینم

 !سبزرنگ داشت ،یچشم ها یکی نیبود و ا یکه چشم آب یکی آن

 باشد؟ یچه رنگ شیچشم ها یقرار بود بعد یعنی

ناکرده! زن  یبود که خدا نیگفتم. خدا نکنه گفتنم بخاطر ا "یخدانکنه ا"لب  ریو ز دمیفکر به خودم لرز نیا از
 !اوردیسر در ن مانیاز زندگ یگرید

 ارای یدر زندگ گرید ینسبت به زن ها یشتریب یعتماد به ترگل به خودم نگاه کردم... هر چه بود من برترا با
 ...داشتم! من همسرش بودم

 یخود یبود که کم نیرفتم. وقت ا رونیبر گرفتم و از اتاق ب نهیدادم، نگاه از آ یم دیطور که به خودم ام نیهم
 !میایدر ب یو سادگ تیقالب مظلوم نینشان بدهم و از ا

 .چشم در چشم شدم نیرفتم. همان لحظه که در را باز کردم با شاه الیاتاق خارج شدم و به سمت در و از

 :که در دستش بود را تکان داد و گفت یدیزد و کل میبه رو یلبخند نیشاه

 .بندازم دیخواستم کل یم-
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 .هیبق شیرفتم پ یداشتم م-

 .کباب کردن ببرم یها رو برا ینیزم بیاوه! بله... منم اومدم س-

 .تکان دادم و از کنارش گذشتم و به سمت باغ رفتم نیشاه یبرا یسر

 .خورد یبلند خنده ها به گوشم م یشدم، صدا یتر م کیچه نزد هر

 فیکه مشغول تعر دمیاسد را شن یطور که جلوتر رفتم، صدا نیباغ را باز کردم، هم یو در چوب دمیکش یآه
 .خنداند یم یرا حساب هیجمع بود و بق یبرا فهیکردن لط

 !باشد یطور اهل خنده و شوخ نیهمانند او، ا یجد یکردم مرد یفکر نم چیه

 .دیوارد شدم، سر ها به سمتم چرخ تا

 :بلند گفت یبا صدا مایش

 .ایب زم؟یعز یعه، مُرکا جون کجا بود-

از  یخوب و لبخند بر لبم، نشان ی هیام اما روح ختهیاشک ر یتبود که ساع نیا یایپف کرده ام گو یها چشم
 .بودن در چهره ام نداشت نیغمگ

کرد و  یمن، چنان اخم دنینشسته. مهناز با د ارایکه کنار  دمیمهناز را د یشد وقت نییباال و پا میگلو بکیس
 یکه گوش فلک را کر کرده بود، م ییچهره و حالش دگرگون شد که انگار نه انگار تا چند لحظه قبل با آن صدا

 !! آن هم به قهقههدیخند

زدم که آن  ارای یبه رو یکرد. لبخند کوچک ینگاه کردم که موشکافانه نگاهم م ارایدهانم را قورت دادم و به  آب
 :گفتم ماینشستم به ش یتر شد... به سمتش رفتم و همان طور که م ظیاش غل یشانیپ یاخم رو

 .سردرد داشتم کمی-

 :دیپرس یبا نگران سلما

 ؟یاالن بهتر-

 .مسکن خوردم و بهترم هیآره... -

 نیب ینشسته و خودش را در فضا ارایمهناز کنار  ستیوانمود کردم که انگار حواسم ن ینامحسوس طور و
 .جا کردم ارایمهناز و 

 شیاما از جا دیمقصود مرا مشخصا فهمتعجب کرده بود و خنده اش هم گرفته بود!  یکم ارایکردم  احساس
 .گرفتم دهیمهناز را ناد یلب ریو ز یحرص یتکان نخورد. اما من از رو نرفتم و چشم غره و غرغر کردن ها یذره ا

باز  میبرا یکاف یاما آن قدر کنار نرفت که جا نمیمهناز مجبور شد خودش را کنار بکشد تا من بنش عاقبت
انداخته بودم  ارایبدن  یام را رو ینینشسته بودم و عمال سنگ ارایبه  دهیهم من کامال چسب نیهم یباشد و برا
 .شده بودم وول ارا،یلم داده بود، در آغوش  مانیکه در آغوش نر مایو مانند ش
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. میوضع بود نیخودش بود که حاال در ا ریگرد شده بود اما تقص شیاز فرط بهت، چشم ها ارایدانستم که  یم
هم فاز برداشتم!  عی! چه سرردینبود مرا بغل بگ ازیحاال ن د،یکش یر تا من نشسته بودم خودش را کنار ماگ

 !بغل

 .کردم ینگاهش را حس م ینی. سنگدیکش یهوف ارای

 تو چند سالته؟ یمُرکا راست-

 .افکارم پاره شود یباعث شد رشته  د،یپرس دهیکه فر یسوال

 :کردم گفتم یرا سوراخ م ارای یکه با آرنجم ران پا ینشستم و در حال صاف

 ...و سه سالمه ستیب-

 بود را به زبان آورد؟ دهیکه در ذهن فر یفکر مایو ش دیباال پر دهیفر یابروها

 .زمیعز یسیف یبیب یلی! خیخوره. گفتم فوق فوقش نوزده باش یاصال بهت نم ما؟یبگو جون ش-

 :دمیمهناز را شن یصدا م،یبگو یزیخواستم چ تا

 یخواسته بچه دار یگرفتتش؟ نکنه م یم دیبا ارای یچ ی! نوزده سالش بود براایزن یجون، حرفا م مایش یوا-
 کنه؟

 ...... مهم دل آدمهستیاوال عشق به سن و سال ن زمیاخم گفتم: عز با

 .را چرخاندم میرو و

از حرف  زیچ چیه قتشیشد، نگاه کردم. حق یسلما که باز و بسته م یو به لب ها دمیکش یقیعم ترگل
 .نگاهم را به او داده بودم ست،یفکر کند حواسم به او ن ارایکه  نیا یو فقط برا دمیفهم یرا نم شیها

 یخودم ب یکند، خب بکند! من هم بلدم به روش ها یمحل یخواهد ب یم ارایکردم که اگر  یفکر م داشتم
 .کنم یمحل

که من از حرف  نیزدم که سلما به فرز ا یشخندین اریاخت یکه در ذهنم آمده بود ب زمیآم طنتیش یفکرها از
اش را  ییخاطرات زمان دانشجو یشتریخوشم آمده و آن لبخند را به خاطرات او زده ام، با آب و تاب ب شیها
 .کرد یم فیمان تعر یجمع زنانه  یبرا

 :زد میصدا ارایبعد  یکم

 .مُرکا-

 .سلما لبخند زدم یصحبت ها یگفتم و به ادامه  "یهوم"نگاه کنم،  ارایآن که به  یب

 :گفت ارای

 .پام خواب رفته ،یجا به جا ش کمی شهیم-
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 .دور کردم ارایکردم و کامل خودم را از  یتوجه یبود، اظهار ب شیو حرف ها ارایکه تمام حواسم به  یحال در

 !کند یبه او دهن کج میخال یکردم که کاش جا یدل فکر م در

 .همه مان سر رفته یمشخص بود که حوصله  یدانم چقدر گذشت ول ینم

 :و رو به همه گفت دیخودش را جلو کش یکم مانینر

 .میزن یفقط حرف م میشمال نشست میاومد م؟یکن یباز هینظرتون چ-

 .لستقبال کنم که مهناز طبق معمول ساز مخالف زد خواستم

 م؟یمگه بچه ا-

 :توجه به مهناز گفت یکه ب دمیسلما را شن یصدا

 ...لیگم اسم فام یمن م-

 .نوشتن ندارند یگفتند که حوصله  مردها

 !ده ها یم فیک شتریب قتیحق ایپشت بندش گفت: جرئت  دهیفر

 .جنبه ندارن ایآمد و به مهناز اشاره کرد و گفت: بعض ییچشم و ابرو مسعود

 .ذهنم جرقه زد در یزیسکوت شد و من چ یکم

 بدم؟ شنهادیپ هیمنم  شهیو گفتم: م دمیو لبم را گز دمیچیشالم را دور انگشتم پ ی گوشه

 !و مسعود همزمان گفتند: حتما مانینر

 .کردم یخودم حفظ م یرا رو ارایلبم نشست و نگاه  یرو یکوچک لبخند

 .میمشاعره کن دیاگر موافق باش گمیم-

 :در گوشم نشست مایش یزده  جانیه یصدا

 .... اتفاقا تو ذهن منم بودقتیبه حسن سل ولیمُرکا جون ا یوا-

 .شعر حفظ هستم کمیگفت: منم  دهیفر

 .بلدم یمقدار هیخوبه. منم  یلیگفت: اتفاقا خ اسد

 :و گفت دیهم هودش را جلو کش مسعود

 !مشاعره باشه و من نباشم؟-

 .دیکن یشعر ندارم. شما باز یو گفت: من که حوصله  دیکش یپوف مهناز

 .از جا بلند شد و به طرف ساختمان رفت و
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 :و سلما با خنده گفت ستیگفت که بلد ن نیشاه

 .دم گوش بدم یم هیترج-

عقب تر از بدنش  یرا کم شیکه دست ها دنشیچرخاندم. با د ارایزدم و سرم را به طرف  یلبخند تیرضا با
جا خوردم اما لبخندم را پررنگ تر  یلحظه ا یبه من زل زده بود، برا بیعج یستون تنش کرده بود و با نگاه

 :کردم و گفتم

 ...که یعشق موالنا بود ؟یکن ینم یتو باز ارای-

شعر از بر است، تعجب کرده. اما  یادیخواند و تعداد ز یدانم موالنا م یکه من م نیاز ا ارایکردم  احساس
 ...خواندم و فروغ یا مدانست به عشق او من هم موالن ینم

 .شد دهیاش کش نهیس یشدن قفسه  نییباال و پا یو نگاهم رو دیکش یقیعم ترگل

 :گفت آرام

 .کنم یم یچرا باز-

 .دیخودش را جلو کش و

 .میشروع کرد "ب"سلما از حرف  شنهادیپ به

گفت: کال اعتماد به ترگلمو  زانیآو یباخت و با لب و لوچه  دهیدور دوم را فر یول میاول بازنده نداشت دور
 ...نیگرفت

 :گفت یبه شوخ سلما

 .جون دهیفر نیهمه حرفه ا-

 .خواندم یخواند، من هم موالنا م یموالنا م ارای... میسوم را شروع کرد دور

 *گذرد ینگرم م یمسعود بود: زين گذر گه به کجا دل بندم، هر چه را م نوبت

 یدهلو دلیب*

 :و گفت دیکش ینکرد و هوف دایپ "دال"ر کرد هرچه فک مانینر

 .میمن تسل-

 .یجاشم دووم آورد نیرو به همسرش گفت: خوبه تا هم یبا پوزخند مایش

 خانوم؟ میگفت: داشت یمصلحت یبا چشم غره ا مانینر

 * ...یعشقُ جوان یُ لعنت به مُن زندگ ،یباشد وصلش نتوان یکس شیبود: دل پ مایو نوبت ش میدیخند

 *یادر ال
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 ؟یگ یم یچ گهید ،یدیگفت: تو که به وصال بنده رس یبه شوخ مانینر

 .کرده بودن بهت جواب بله دادم ممیدونم فکر کنم طل یگفت: نم مایش

 .بودند یبانمک زوج

 *جهان را؟ یچه کند کس گرید ش،یهوا ایدوست  دنید ایمن بود:  نوبت

 *موالنا

 *...ام یعشق بنوشان یها، تا تو کمش سالام با عط مسعود بود: آمده نوبت

 *یبهمن یمحمدعل

 .زل زد میکرده بود. او هم به چشم ها وانهیکه مرا د ییزل زد. چشم ها شینگاه کردم و به چشم ها ارای به

 *نم؟ینش نیکه من غمگ یروا دار نم،یخواند: من از عالم تو را تنها گز نشیدلنش یخواند... با صدا و

 *موالنا

 .خواهم یرا نم ارایگاه تنها بودن  چیدهانم را قورت دادم و در دل گفتم که من ه آب

دهن  شیبرا مایخواند و ش یکر شیهم برا مانی... نردیو عقب کش دیبگو یزیبود اما نتوانست چ مایش نوبت
 .کرد یکج

 ...ارایمسعود بود... بعد من... بعد  نوبت

 ...تا باالخره میاوردیکداممان کم ن چیسه پنج دور ه تا

 * ستیهمراه ن یول دیآ یدنبال تو م هیمدان، سا یرا همدم غم ها و تنهائ یبود: هر کس ارای نوبت

 *موالنا

با  شی... در چشم هامیماند ارایو حاال من و  دیکند و عقب کش دایپ "ت"با شروع  ینتوانست شعر مسعود
دانم که هر گز به کام دل در  یخواهم و م یموالنا، فروغ خواندم: تو را م یبار به جا نیزل زدم و ا طنتیش

 *رمیاس یکنج قفس مرغ نیآن آسمان صاف و روشن منم ا ییتو رم،یآغوشت نگ

 *فرخزاد فروغ

 یشد و انگار به سخت یجور کی ارایآمد... نگاه  یم ارایشعر گرفت... چقدر به حال من و  نیخودم هم از ا دل
 .حالت صورتش را ثابت نگه دارد کرد یسع

 *موالنا

در ذهنم  یمشکل بود... ناگهان آهنگ شهرام ناظر یکم "ی"با آغاز  یکردن شعر دایمانده بود ببازم... پ کم
خواجه نگهدار  ییغار تو ییتو اریمرا غار مرا عشق جگرخوار مرا،  اریبرق زد و خواندم:  میجان گرفت... چشم ها

 *مرا
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 *موالنا

متن شعر را  یلحظه ا ینشست. برا طنتیگذشت و در نگاهش ش ارای یگذرا از لب ها یکردم لبخند احساس
نگاه کردم که  ارایبه  یچشم ریکردم و بعد... خاک بر سرت مُرکا! سرخ شدم... ز لیو تحل هیخودم تجز یبرا

 .لبخندش عمق گرفته بود

 !من منحرف بود هم ذهن دی! منظور من که آن نبود! البته شازهرمار

 *خنده موالنا ی هیته ما شی... هنوز هم در صدادمیرا شن ارای یو بعد صدا دمیکش قیبار ترگل عم چند

 یم کی. هوا کم کم تارمیآورد یکدام کم نم چیه یچقدر گذشت ول میدیخواندمو خواند... آنقدر که نفهم و
 ...و سلما میمانده بود ارایگشتند و فقط من و  یبه داخل برم یکی یکیشد و بچه ها 

 ..."میم"او بود... شعر را خواند و نوبت من بود... با  نوبت

غبار آلود و دور  یروشن از امواج نور، در زمستان یدر بهار دیفرا خواهد رس یگرفتم و گفتم: مرگ من روز یترگل
 *شور ادیاز فر یخال یخران ای

 *فرخزاد فروغ

و غم آلودش را شکار کردم. خواستم  ری. سرم باال آوردم و به او زل زدم که نگاه دلگامدیدر ن ارایاز  ییصدا
 :که سلما گفت میبگو یزیچ

 .رم داخل یخسته ام م کمی. من دیش میتسل دیخوا یانگار شما دو تا نم-

 .زمیتکان داد و من گفتم: بروعز یسر ارای

 :نگاه کردم و گفتم ارایکه دور شد به  سلما

 ؟یکن یباختو قبول م ؟ید یشد ادامه نم یچ-

 .به من دوخته بود میزد مستق یو روشن هوا برق م کیرا که در تار نگاهش

 .گفت: آره من باختم آرام

 !یموالنا رو از حفظ یکل شعرا یو گفتم: ولکردم  تعجب

 .خونه یدونه داداشش شعر م ینم وتابمی یحت ؟یدون یتو از کجا م-

 یم یکه دار دمیشدم شن یدر اتاقت رد م یبار داشتم از جلو هیگفتم:  دیورت دادم و با ترددهانم را ق آب
 .یکرد یحفظشون م یکتاب موالنا دستت بود و داشت دمیتو اتاقت سرک کش ی. چند بارم دزدکیخون

 !دمییپا یکه اعتراف کردم او را از اتاقش م نیاز ا دمیخجالت کش یکم

 هیبراش  یدیخر یترگل کادو م یمواقعم که برا شتریزدم و گفتم: ب ایدل به در ینه ول ای میدانستم بگو ینم
 .ینوشت یشعر از موالنا هم م
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 .سرم جمع شدند یباال اهیس یانداختم. انگار ابرها ریدانم چرا دلم گرفت و سر به ز ینم

 ...نگفت چیه ارای

 :دیسکوت شد و بعد پرس انمانیم یکم

 .یخون یدونستم شعر م ینم-

 یم یساله نقاش نیاالن چند یدونست یگفتم: همون طور که نم یلب ریپوزخند زدم و ز ریسر به ز همانطور
 !کنم

 ؟یگفت یچ-

 .یچیکردم: ه زمزمه

 مگه نه؟ یدیشمسو برام خر وانیتولدم، تو اون د ش،یگفت: دو سال پ ارای

 ؟یدونست یزل زدم و گفتم: نم شیرا باال آوردم و به چشم ها سرم

 یدونستم ک یکردم اسمت روش نبودو نم یکادوهارو باز م یوقت یول ینموند ویشد که رفت یدونم چ ینم-
اومد. پس فکرم به تو نرفت. چرا  یم متیگرون ق ویمیبرام آورده چون چند تا از دوستامم زود رفتن. به نظر قد

 ...؟یدیخر ییکادو نیبرام همچ

بودم. بغض  دنیبار یکار خودشان را کرده بودند و حاال آماده  اهیس یحلقه زد. انگار ابرها میچشم هادر  اشک
 . بعد از دوسال؟دمیخر شیمن آن را برا دیارزش بودم که نفهم یچقدر ب نیداشتم. بب

 ...: مُرکا چدمیرا شن ارای یصدا

 :و با خشم، غم، و احساس گفتم دمیحرفش پر انیم

 .باارزش بخرم زیچ هیبرات تعجب داشته باشه که برات  دی... پس نبایمن بود یتو تنها عشق زندگ ارای-

 ...کردم دنیبعد شروع به دو و

*** 

کند  یم یکه سع دمید یم م،یکردم با او روبرو نشوم. در جمع که بود یم یبا او حرف نزدم... اصال سع فردا
دادم و  یجواب کوتاه م کیفقط  شیبه سوال ها ایماندم و  یدر آشپزخانه م ای یبا من حرف بزند ول یجمله ا

 .کردم ینگاهش نم

و خودم را  دمیرا در آوردم و در تخت خز میوارد اتاق شدم و لباس ها عیبرگشتم، سر الیکه به داخل و شبید
 .به خواب زدم

شود.  یم کیبه تخت نزد شیو بعد احساس کردم که قدم ها دمیباز شدن در اتاق را شن یبعد صدا یکم
همان طور خودم را به خواب زدم و بعد دور شدنش را حس  یبه من زل زده ول ستادهیسرم ا یکه باال دمیفهم
 ...کردم
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 .دیپلکم چک یاشک از گوشه  یکه دور شد، قطره  نیهم

 .افتادم یش ما ییتولد کذا ادیکردم و هر لحظه  یاحساس شکست م دوباره

 یعنیکنم.  دایمنحصر به فرد پ ی هیهد کیبودم که  نیداشتم. دنبال ا یادیتولدش بود و ذوق ز یها کینزد
گشت و  ینکرده بودم. باالخره بعد از کل دایخواستم را پ یکه م یزیآن چ یخواهم ول یدانستم که چه م یم

 یکردم ول دایکم پ اریبس فاتیو با تحر یمیشمس قد وانید کیو  دمیرس یمیقد یکتابخانه  کیگذار به 
 .بود متشیمشکلم ق

دل به  نیهم یتواند به من پول بدهد برا ینم وتابیدانستم  یو فعال هم م رمیغرض بگ یخواستم از کس ینم
که داشتم و پول گوشواره  یفروختم و با پول وتابیرا دور از چشم  میطال یاز گوشواره ها یکیزدم و  ایدر

 .را بخرم وانیآن دتوانستم 

 ینفر نیخواستم اول یفرستادم. م کیتبر امیشب پ ی مهین ی قهیدق کیساعت دوازده و  قایتولدش دق شب
 .دیگو یم کیباشم که تولدش را تبر

 !بعد از ظهر بود کیساعت  دمیاز خواب دست کش یبودم و وقت داریاز ذوقم تا سه صبح ب شب

 .خودش گرفته بودند یرا در خانه  تولدش

 .کند و ترگل را کنارش دارد یبه من نگاه نم ارایدانستم  یبا آن که م دمیبه خودم رس یخوشحال با

 یداشت. جوراب شلوار یبلند بود و دامن کلوش نی. آستدمیپوش میساق پا ی مهیقرمز بلند تا ن راهنیپ کی
 .دمیقرمز پوش یبا طرح ها یشال مشک کیو  یمشک

 یول نمیب یهم در آن جمع م بهیدانستم که غر یزدم. م شهیو رژم را پررنگ تر از هم دمیکش یپهنچشم  خط
 .که در نظر او خوب باشم نیمهم بود و ا ارایمهم نبود. فقط  میبرا

 .گذاشتم یساک کوچک کاغذ کیرا داخل ب میرا برداشتم و کادو فمیک

 .کردم یخداحافظ وتابیو از  دمیپوش کفش

 .امدین نیهم یو ترگل هستند و برا ارایفقط دوستان  ارایدانست تولد  یم

رفتم. دستش  ارایکادوها گذاشتم و بعد به طرف  ی هیکنار بق زیم یرا رو میشدم. اول کادو ارای یخانه  وارد
 .دیخند یم یدور کمر ترگل حلقه بود و با خوشحال

 .رفتم و سالم دادم جلو

 .دیرا اسکن کرد و اخم در هم کش میمن نشست و از سر تا پا یترگل اول رو نگاه

 ...یبه من نگاه کرد و گفت: خوش اود ارای

 .تولدت مبارک-

 .که دیزود تر از خودت رس امتیبا خنده گفت: پ ارای
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بودند. تولدش شلوغ بود.  امدهیهنوز ن دینشستم. انگار الله و جاو ینگفتم. رفتم و گوشه ا یزیوچ دمیخند
 .را نه یشتریب یشناختم ول یرا م یچند نفر

 .و ترگل چشم دوخته بودم ارایدر آمدم. با حسرت به  یبیکه آمدند از آن حالت غر دیو جاو الله

 .در کنار هم شاد و خوش بودند چقدر

به بر فرق سرم خورده بود که  یزیرفتم و به خودم نگاه کردم. انگار چ ییجا بلند شدم و به طرف دستشو از
 .خودم آمده بودم

 :لب گفتم ریز

 !دن یده فقط چند تا پسر چندش دارن قورتت م یکه محلت نم ارای ؟یک یبرا یهمه آالگارسون کرد نیا-

 .هم اعتماد به ترگل داشتم چقدر

 .و حالت تهوع گرفتم جهیانگار سرگ کبارهی به

 .افتاد یفشارم م ایرفتم  یاز هوش م ایداد معموال  یحالت بهم دست م نیا یوقت

زدم. به  رونیب ارای یاز خانه  م،یبگو یزیچ یآن که به کس یب نیهم یخرابدشود، برا ارایخواستم تولد  ینم
قورتم  تانمیف تانیچ پیچندش داشت با آن ت یدکتر، که مثل همان پسرها یدرمانگاه رفتم و وقت نیتر کینزد
را  یآمده و مجبور بودم مهمان شیپ میبرا یدادم که کار امیپکرد آن موقع به الله  زیسرم تجو میداد، برا یم

 ...ترک کنم

 .و پلک زدم دمیکش آه

. میکرد یکباب شده را نوش جان م یحساب یها ینیزم بیس میهشت شب بود و داشت یحدود ها ساعت
 :خواست گفت یکه از جا بر م یها، مسعود در حال ینیزم بیبعد خوردن س

 .میبزن یدور هی میبر دیپاش م؟یجا نرفت چیامروز ه نیدقت کرد-

 :زد و گفت یپوزخند مهناز

 !اونوقت کجا؟ اونم االن-

 اد؟یم یبزنم. ک یدور هیخوام برم  یمگه االن چشه؟ تازه ساعت هشته! سر شبه. من م-

هم از جا بلند شد و سلما  نیو شاه مانینر بیترت نیبودند که بلند شدند و به ا یینفرها نیاول دهیو فر اسد
روند، از جا بلند  یو سلما م دهیفر دیکه د مایخواست از همسرش دور باشد، همراهشان شد. ش یهم که نم

 :شد و گفت

 .امیمنم م-

 :شد گفت یکه از جا بلند م یمهناز در حال اما
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 .رم بخوابم یمن خسته ام. م-

 .رفت الیبه سمت و بیترت نیبه ا و

 :انداخت و گفت یو من نگاه ارایبه  مسعود

 د؟یایشماها نم-

 ...باش الیخ نیبه من انداخت... انگار منتظر حرف من بود. بهم ینگاه ارای

 :انداختم و گفتم ارایبه  یتفاوت یب نگاه

 .شم یبدتر م رونیب امیسردرد دارد... ب کمیمن راستش -

 .بعد شانه باال انداختم و

 .باهاتون ادیبخواد  یاگه م ارایاما -

 :شد گفت یکه از جا بلند م یکرد و در حال یاخم ارای

 .امیمنم م-

 .دمیبه شالم کش یدست شدم،یزدم و همان طور که از جا بلند م یشخندین

 .بهتون خوش بگذره-

 :گفت مایش

 .یایشدش نم فیح-

 :جوابش را دادم یلبخند با

 .شهیخواست اما سردردم هر لحظه داره بدتر م یدلم م یلیخ-

 .یبهتر بش دوارمیام-

 .ممنونم-

*** 

 "فصل دهم"

 نیدردناکم گذاشتم و فشردم. ا ی قهیشق یتخت ولو شدم. دستم را رو یرا عوض کردم و رو میها لباس
 .بود ختهیاعصابم را بهم ر یحساب ،یسردرد ناگهان

همان  یو از دردش راحت شوم ول ندازمیمسکن باال ب کیتوانستم  یست مخوا یرا بستم. دلم م میها چشم
 !داشتند، بدون دارو خوب کنم یسردرد ها را که منشا عصب نیطور که دکتر گفته بود، بهتر است ا

 .گذاشتم و چشم بستم میشانیپ یدهانم را قورت دادم و دست رو آب
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 .را باز کنم میباعث شد با وحشت چشم ها ،یزیشکستن چ یگذشته بود که صدا یساعت مین دیشا

 .تخت نشستم یجا بلند شدم و رو از

سر  یچنگ زدم و رو یپاتخت یشالم را از رو نیهم یآن ها منصرف شده و برگشته اند، برا دیکردم شا فکر
 .را نداشتم شیحال بستن دکمه ها یول دمیتخت بلند شدم و سارافونم را پوش یانداختم. از رو

 .مرتب کردم که قسمت باز دکمه ها را کامل پوشاند یا طورر  شالم

خوف برم داشت.  ،ییرایپذ یساکن بر فضا یکیو در اتاق را که باز کردم، با حجم تار دمیکش یا ازهیخم
 !کردند یآمدند، چراغ ها را روشن م یمشخصا اگر م

کامال نا آشنا بودند،  یمردانه  یکه دو صدا ،ییرایاز پذ یمکالمه ا یکار مهناز است اما صدا دیکردم شا فکر
 !حد باز شود نیاز ترس، تا آخر میباعث شد چشم ها

 .اه، خاک بر سرت احمق الدنگ! حواستو جمع کن-

 ...نهیب یجا رو نم چیچشم ه یکیتار نیبابا، خب تو ا یا-

 .میکن تا کارو تموم کن. سروصدا نرونیهمشون رفتن ب دمیدنگ باشه... تا اونجا که من د شیحواست ش-

داشته  یمتیق یچ هی دیبا یتیبرا چند روز صفا س یدرد واس چ یب یمرفها نیدونم ا یناموسا من نم یول-
 .باشن

خروار طال و جواهر  هی ارن،یو چش درب گهیپز بدن به هم د کمیکه  نی! اتفاقا زناشون واس ایفهم یاه تو نم-
 .میکاسب شد ونیلیم ستیکه نرفته؟ سر جمع ب ادتی شویچند شب پ یالی. وارنیم

 ...مونیسر زندگ میبر میکارو تموم کن ایدهه! خوب بابا! ب-

 میباشه، اگه بشه بتون یزیچ یچییمو چیسوو دیشا نیورا رو نگاه کن بب نیاتاقارو بگردم، تو هم ا رمیمن م-
 .بامونیج تو رهیم شتریب ون،یلیاز صد م م،یاسقاطش کن مویکش بر نیدوتا ماش

 !لیحله خل-

 یلیآمدم و به سمت اتاق رفتم. در را خ رونیب یو شوک زدگ یاز آن حالت خشک دم،یقدم ها را که شن یصدا
 .آرام بستم و قفل کردم

 عیکردم و صفحه اش را روشن کردم. سر دایرا پ میسخت گوش یلیاتاق، خ یکی... در تاردیلرز یتنم م تمام
 .زد یرا گرفتم. قلبم به شدت تند م ارای یشماره 

 .شد جکتیبوق خورد و بعد تماس ر چند

 :لب گفتم ریرا گرفتم و ز ارای یشماره  دوباره

 .تروخدا جواب بده-
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 !شد یترگلم کم م یکه گاه شدیوقفه دم و بازدم م یچنان تند و ب میکرده بود و ترگل ها خی میها دست

مغزم قفل شده بود  یاتاق رفتم و دوباره تماس گرفتم و آن لحظه از ترس و ناباور یکرد. گوشه  جکتمیر دوباره
 !زنگ بزنم یگریآمد که به کس د یو در ذهنم نم

 .را گرفتم ارای یشماره  دوباره

 .زد یبر ترسم دامن م نیشد را بشنوم و هم یم کیکه به اتاق نزد ییقدم ها یتوانستم صدا یم

 :گفتم عیبزند سر یآنکه بگذارم حرف یبار جواب داد... ب نیا ارای

 .دونفر تو خونه ان، تروخدا خودتو برسون ارای-

 :شد مهیسراس ارای یصدا

 حرفت؟ نیا یچ یعنیمُرکا؟  یگیم یچ ؟یچ-

 :که گفت دمیمسعود را شن یصدا

 شده؟ یپسر چ-

 :گفت ارای

 شده؟ یمُرکا چ-

 .آمد یداشت اشکم در م گرید

 ...... ان! د... دلیو... و ی! د... دو نفر توایترو... خدا ب ارا،ی...ی-

 .گرفته بودم لکنت

 ...د... دزدن-

 :با وحشت گفت ارای. میچند کلمه را بگو نیتا ا مردم

 دزد؟-

 .مسعود بلند شد یصدا

 !ابلفضل ای-

 .امیگفت: مُرکا، نترس... االن م ارای

که درست از اتاق بغل بود! مثل برق گرفته ها از جا  دیچیدر گوشم پ یغیج یصدا م،یبگو یزیخواستم چ تا
 ...افتاد نیزم یاز دستم ول شد و رو یو گوش دمیپر

 !مهناز
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 .دمیشن یادیفر یشد که صدا نییدر باال و پا ی رهیبروم... ناگهان دستگ رونیتوانستم از اتاق ب ینم

 !لیخل-

 !را یبلند ادیو بعد فر دمیشد را شن یکه دور م ییهاقدم  یرها شد و صدا رهیدستگ

 !شیخاک بر سرت ظفر! کشت-

 :دیچیپ یکلمه در گوشم م کیوسط اتاق خشکم زده بود و تنها  درست

 "!شیکشت"

 !شد هوشیزدو ب غیج دیآن دو نفر آمد: نه احمق! نکشتمش! درو که باز کردم منو د یصدا

قلبم آن قدر بلند بود  یتپش ها یزده بود و صدا رونیهمان لحظه راه ترگلم باز شد! چشمانم از حدقه ب انگار
 .که تمام اتاق را پر کرده بود

 .سمت در برداشتم یاراده قدم یب

 .شروع به لرزش کرد میو دست ها دمیرا شن یقهقهه ا صدا

 !خوشگله کهیچقدم زن-

 !زده واسه خواب پیچه ت ...گایآره، انتر... لباسشو ن-

 !یطانیش ییصدا ،یبلند خنده و بعد از سکوت یصدا و

 ...گمیم-

 ها؟-

 ...که از هوش رفته نمیا ستویکه ن ی... کسزهیچ-

 ...خو-

 !به خودمون میبد یحال هی ایب-

 .خشک شد رهیبه دستگ دهینرس دستم

 زد؟ یگفت؟ چه حرف چه

 .ام چنگ شد یراه تترگل یکردم دوباره راه ترگلم تنگ شده. دستم باال آمد و رو احساس

 ...خواستند با مهناز یدو م آن

 .تصورش هم وحشت کردم از

 .کردم یم یکار دیهم نبود. من با یکنند. کس یدانستم آن ها آن قدر پست هستند که به مهناز رحم نم یم
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 ا؟یگ یبدم نم-

 !تو پس میبر ایب-

شد  یدهم. مگر م یاجازه ا نیتوانستم چن یهم چفت شد. من نم یرو میدهانم را قورت دادم و لب ها آب
 تیاز انسان ییکه بو وانیدختر توسط دو ح کیدست بگذارم تا دامن عفت  یو دست رو نمیجا بنش نیمن ا

 نم؟ی. به تاراج رفتن همجنسم را ببنمیشد بنش ینبرده اند، لکه دار شود؟ مگر م

 !توانستم ینم نه

 .کردم یهم در وجودم حس م یکردم اما جسارت یکه داشتم از ترس سکته م نیلحظه با ا آن

گذاشتم کس  یم دیخواستم! پس نبا یرا نم یوحشتناک یتجربه  نیدختر بودم... مطمئنا خودم چن کی خودم
 !آن تجربه را داشته باشد یگرید

 !وجه چیه به

کار را  نیرا داخل قفل چرخاندم. حواسم بود آن قدر آرام ا دیو و با شجاعت تمام، کلدهانم را قورت دادم  آب
 .به آن ها نرسد شیبکنم که صدا

و به سمت  ختمیر نیزم یرا از داخلش رو شیکه در اتاق بود را برداشتم و گل ها ینیاز خروجم، گلدان چ قبل
 .اتاق رفتم

 .آرام وارد شدم یلیشدم و خ کیاتاق باز بود و من آرام نزد در

تکان دهند. پشتشان به من بود  شیهوش را از جا یرا شکر کردم که آن دو هنوز نتوانسته بودند مهناز ب خدا
 بودند ستادهیسر مهناز ا یو مانند دو شغال باال

 یافتم، واقف بودم اما تنها بودم و آن لحظه من بودم که م یتوانم با دو مرد در ب یکه من نم قتیحق نیا به
 .مهناز باشم یتوانستم ناج

 .شدم کیآرام نزد یقدم ها با

 !تر حمله کنم یکلیگرفتم به مرد ه میبود و من تصم یکیاز آن ها الغر تر از آن  یکی

از پشت به شکارم  ،یاده ببربودند که حواسشان نبود که من مانند م یگرید یدو آن قدر در حال و هوا آن
 !شوم یم کینزد

خم شد و دستش را سمت مهناز برد و من جلو آمدم و  نییتر بود، به پا کلیه یکه قو یشانس خوبم، مرد از
 .دمیتر بود کوب کلیه یکه قو یگلدان گذاشتم و آن را محکم بر سر مرد یدستم را باال بردم و تمام زورم را رو

 !افتاد نیزم یرو هوشینشان دهد، ب یآن که بتواند عکس العمل یبود که مرد ب یآن قدر ناگهان ضربه

 ...انداخت یشک شده بودم نگاه میو به من که سر جا دیالغر اندام، با بهت سمت من چرخ مرد

 :زد ادیفر ناگهان
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 ؟یکرد کاریچ ،یعوض یدختره -

 .تحرک ان مرد بود یجسم ب ی رهیعقب رفتم و نگاهم خ یوحشت چند قدم با

 یبلند غیهوش از سرم پراند... ج یلیبرق س میایمرد ناگهان به سمتم هجوم اورد و تا به خودم ب آن
پرت  نیزم یکه رو دیصورتم کوب یتو یگرید یلیرا گرفت و س میآورد و بازو ورشی... مرد به سمتم دمیکش

 .شدم

 کهیزد: زن ادیحال شدم و او فر یو ب دیچید در وجودم پرا در آورد... در  غمیبه شکمم زد که ج یمحکم ی ضربه
 ؟یاون کارو کرد یبه چه جرئت ؟یخورد یآشغال... تو چه گه ی

پر شدت آن مرد را نداشتم. مرد به طرف آن شخص  یهمان دو ضربه، خودم را باخته بودم. تحمل ضربه ها با
بود که مشخص بود  زیو خوف انگ نیرفت و نبضش را چک کرد و از جا بلند شد. نگاهش چنان خون هوشیب

 !در سر دارد یطانیافکار ش

 .دیها خند وانهیجلو گذاشت و مانند د یقدم

 !امی! خودم از خجالت تو اون خوشگله در میکرد هوششیهه! بهتر ب-

 :افزود یزد و با لحن چندش آور یشخندین

 !اوف چه شود-

نداشتم و  ادیبرا فر یجان قتشیاز درد کردم، حق یرا گرفت و مرا از جا بلند کرد. ناله ا میبه سمتم آمد و بازو و
 !سوخت یکرد و پهلو و شکمم م یکرد. پوست صورتم گزگز م یضربه ها درد م یجا

 ...دل از خدا طلب کمک کردم در

شالم را از  ،یمن دوخت و دستش را باال آورد با پوزخند یچشم هارا در  زشیسرش را خم کرد و نگاه ه مرد
 .پرت کرد یو به گوشه ا دیسرم کش

کرده بود؟ ها؟  دایجرئت پ ؟یشده بود یو گفت: وحش دیچنگ زد و صورتم را سمت خود کش میموها انیم
 !یموش تو تله افتاد هیشدش؟ مثل  یچ

 .رفتم و پوست سرم به سوزش افتاده بود یاز هوش م داشتم

دستش  انیصورتم را چرخاندم که او چانه ام را محکم م یکرد که با همان کم جان کیصورتش را به من نزد مرد
 .گرفت و صورتم را سمت خود چرخاند

 یداد یخم شد که ناگهان صدا میپرت کرد و به رو نیزم یرا ول کرد و مرا رو میهمان حال ناگهان موها در
 :دمیشن

 !کشمت کثافت یم-

 .خوب نبود حالم
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 یدردناک کس یها ادیفر یکه عاشقش بودم و صدا یکس نیخشمگ یو صدا دمیشن یزنانه م غیچند ج یصدا
 !که تمام جانم را به کتک گرفته بود

 :دمیشن یرا م ارای یصدا

 ...یعل یکشمت... به وال یم-

 .شد یباز نم میچشم ها گرید

 :دمیمسعود و اسد را شن یصدا

 .شیکش یولش کن... االن م-

 :مایش یصورتم و صدا یرو یبعد دست و

 ...امام رضا ای-

را  ارا،یروح نواز  یشد از بوق ممتد که صدا یشنوم... گوشم داشت پر م یضربه نم یصدا گریکردم د حس
 .دمیشن

 ...مُرکا-

 .دیلرز یم شیصدا

از بوسه  یفشرده شدم که ناله ام به هوا رفت و بعد، باران یآغوش انیچنان مدور شد و بعد  مایکردم ش حس
 :گفت یکه م ارمیاز  ییو زمزمه ها ختیر یم میکه بر سر و رو

 ...... من اومدم خانوممزمیتموم شد، عز-

نداشتم. چشم  یداریب یبرا یینا گریآمد، د یو دردمند بود و انگار از دور دست ها م نیغمگ تینها یب صدا
 !مطلق بود یاهیس دم،یکه د یزیممتد گوشم را پر کرد و تنها چ یهم افتاد و بوق یرو میها

*** 

باال و  میگلو بکیزدم و س یشوک آور بود. پلک میبرا شبیاتفاقات د ادآوریبه سقف بود.  رهیخ میها چشم
 .شد نییپا

 .خواستم به آن فکر کنم یرا بستم... نم می... چشم هادندیرس یبه موقع سر نم هیو بق ارای شبید اگر

 .حس بود یسوخت و دهانم ب یم میزخم ها یکردم آرام باشم. پهلو و جا یو سع دمییهم سا یرو دندان

 .و در دل آن دو نامرد را لعنت کردم دمیکش یقیعم ترگل

به در خورد و چشم  یخفه کردم که تقه ا نهیبودم. آهم را در س دهیرا هم ند ارایاحوال مهناز خبر نداشتم.  از
 ...در چشمم طلوع کرد یآفتاب یها

 :من دوخت و لب زد یدادم... نگاه درمانده ام را در چشم ها هیوارد اتاق شدم و در را بستم و به در تک آرام
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 ؟یخوب-

 :حلقه زد و زمزمه کردم میدر چشم ها اشک

 ...ارای-

 !ارایجان دل -

که  یبود که انگار داشت صد برابر درد یجلو آمد... حالش طور ارای... و ختیچشمم فرو ر یاز گوشه  اشک
 .کرد یبودم را تحمل م دهیمن کش

 :تخت هل داد و گفت یمن را رو متیبه سرعت به سمتم خم شد و با مال ارایشوم اما  زیخ میکردم ن یسع

 ...دراز بکش-

تخت دراز  یکه تمام بدنم کوفته و پر درد بود، رو یکه کنار تخت بود نشست و من در حال یصندل یرو
 .دمیکش

که  ارایبه معشوق! اما  ستیکرد نگاه عاشق یفکر م دید یآن نگاه را م یبه من انداخت که اگر کس ینگاه ارای
 یدنیشن ،یاز هزار گفتن انانمی... سکوت مدیکش یآه ارایمشت شد و  میعاشق من نبود! بود؟ نه! دست ها

 !تر بود

 دستم گذاشت و گفت: حالت چطوره؟ یدستش را بلند کرد و رو ارای

 .ستمیپاسخ دادم: بد ن یآرام به

سمت  دیچرخ مانیبه در خورد. نگاه هردو یتقه ا ن،یح نینگفت و فقط به من نگاه کرد.. در هم یزیچ گرید
 ...دیکش یقیترگل عم ارایدر که آرام باز شد و پشت بندش مسعود داخل آمد. 

 .وارد شد و سالم کرد مسعود

 :لب زدم یسخت به

 ...سالم-

 .نگفت یزیفقط به مسعود نگاه کرد و چ ارای

 :جلو آمد و گفت مسعود

شه اگه شما  یت فراموشم نموق چیه د،یمهناز کرد یکه برا یخواستم ازتون تشکر کنم... کار یمن م-
 ...دینبود

 :دیو غر دیحرفش پر انیبه م ارای

 .کرد یمُرکا داشت استراحت م-

 :جا خورد و گفت مسعود
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 .خوام... فقط خواستم تشکر کنم یعذر م-

 یجا یکنم. هر کس یزدم و گفتم: خواهش م یکرد لبخند یکه تمام عضالت صورتم درد م یدر حال یسخت به
 ...کرد یکارو م نیممن بود ه

 یندیحس خوشا میمن قابل درک نبود اما برا یکرد! خشم نگاهش برا یداشت با خشم به من نگاه م ارای
 !داشت

 مسعود؟ هیمنظورت چ-

 ؟یبود انداخت و گفت: از چ دهیسوال را پرس نیکه ا ارایبه  ینگاه مسعود

 کار کرده؟ یمگه مُرکا چ-

 .زد یلبخند دردآلود مسعود

کوبه و  یگلدون م هی شونیکیسر  یخواستن به... به مهناز حمله کنن... که... مُرکا خانوم تو یاون دونفر م-
 ...ادیهم م یکیاون 

 .حرفش را خورد و

 ؟یکرد یکار نیزد و گفت: مُرکا تو واقعا همچ رونیاز حدقه ب ارای یها چشم

 ...بود طرف کیدنز  ؟یکرد ویکار نی: چرا همچدیخروش ارایکردم...  سکوت

 ...اون نمیو بب نمیجا بش هیتونستم  یگفتم: نم یخش دار ی... با صدادییهم سا یدندان رو و

 اورد؟یسرت م ییاگر واقعا بال ای ؟یکشتت چ یزد: اگر م ادیاز جا بلند شد... فر ارای

 :گفت یبود، به خود آمد و با پوزخند شیسرجا یخشک شده ا یرا بستم... مسعود که مانند مجسمه  دهانم

 .رونیب رمیمن م-

 !ما روشن کند و برود انیآتش م کیآمده بود تا  انگار

 .میو من دوباره تنها شد ارایرفت و  رونیاز اتاق ب عیسر یلیخ مسعود

رفت... قلبم به درد آمده  رونیاز جا بلند شد و از اتاق ب یحرف چیه یبه من انداخت و ب ینگاه پر از حرص ارای
 شود؟ یگناه را نجات داده بودم عصبان یب کیکه جان  نیتوانست از ا یچطور م ارایبود... 

 !کردم ینم غیافتاد، باز هم از کمک در یم شینبودم... پا مانیوجه از کارم پش چیه به

 !مهم نبود ارای تیعصبان میرا بستم... برا میها چشم

 !خواستم یدشمنم هم نم یرا برا نیافتد و ا یب میاتفاق برا نیخواست ا یخودم دلش نم مطمئنا

*** 
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عمرم بود. هنوز هم کمر و  یسفر ها نیاز مزخرف تر یکی. میدر آن جا بمان میخواست یبود که م یآخر روز
 .دمیگز یزدم و از درد، لب م یکرد و هنگام راه رفتن لنگ م یخبر درد م یآن از خدا ب یشکمم از ضربه ها

گذاشت و درش را بست و به من نگاه  نیانداختم که با اخم چمدان را داخل صندوق عقب ماش ارایبه  ینگاه
 .کرد

و  دیدر رفتارش، مرا را به سمت خود کش یاما تحکم متیرا گرفت و با مال میهمان اخم سمت من آمد و بازو با
 .برد نیبه سمت ماش

 .دادم هیتک شهیرف نشستم و سرم را به شح یرا باز کرد و من ب نیماش در

بود که راه افتاده  یساعت میو سلما، ن نیو اسد با شاه دهیزود رفته بودند و فر یلیصبح خ مانیو نر مایش
 .بودند

 !و من و مسعود و مهناز ارایبود  مانده

جات دادم، انگار بودم... درست از آن شب که جانش را ن دهیخواست بماند و مهناز را هم ند یم مسعود
 .کرده بود یخودش را داخل اتاقش زندان

 .آمد یمسعود که به سمتمان م یو نگاهم چرخ خورد رو دمیکش آه

 :گفت یانداخت، به آرام یکه به من م ینگاه میهمراه با ن ارایرا تر کردم و  میها لب

 .کمربندتو ببند-

که در کتف و ستون فقراتم  یکه ناخودآگاه، از درد رمیتا کمربند را بگ دمیسر تکان دادم و دست کش یآرام به
 .هم فشردم یرا رو میگفتم و چشم ها "یآخ " دیچیپ

 :و گفت دیکش یهوف ارای

 ؟یخوب-

. دیسمتم خم شد و دست دراز کرد و کمربند را کش یبا کالفگ ارایتکان دادم که دوباره دست دراز کردم که  سر
 .کردم یصورتم حس م یگرم ش را رو یبود و ترگل ها دهیکامال به من چسب

 یاش را به من دوخت. نم یهمان لحظه سرش را باال آورد و نگاه آفتاب ارایگرد شد...  میکردم و چشم ها هل
 ...او هم بود یبرا ایدانم فقط تپش قلب من بود که باال رفت 

و گونه  دمیشرمم شد... لب گز ارایفوذ کننده زل زده زده بود. از نگاه خاص و ن یبا نگاه میبه چشم ها ارای
 .رنگ گرفت میها

 ...شد یم نییباال و پا ارای یگلو بیهم در حال انفجار بود؟؟؟ س ارای قلب

اما  دمیبرگشت... از جا پر شیبه سر جا یبد یرها شد و با صدا ارایسرم کج شد و کمربند از دست  اریاخت یب
 پلک هم نزد. چطور ممکن بود؟ یحت ارای
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 ی شهیمسعود به ش ی. تقه دیخونسرد عقب کش یلیخ ارایشد و  دهیکش نیماش یهر دو سمت پنجره  نگاه
 .دستپاچه ام کرد یکم طانشیو نگاه ش نیماش

 .و مسعود خم شد دیکش نییرا پا شهیش ارای

 .دمیکرد که با خجالت لب گز یبه ما نگاه م طنتیش با

 ی: کاردیپرس یخشک و جد یمسعود به من را بست و با لحن دیشد و راه د لیبه طرف پنجره متما یکم ارای
 ؟یداشت

 !رفتما یگفت: هوش! داشتم م یبا بدخلق ارایدانم چه شد که  ینم

 .خنده داشت یها هیمسعود ته ما یصدا

 .کنم یبله بله! منم اومدم خدافظ-

 ...خوب، خدافظ-

 !: بر خر مگس معرکه، که خودم باشم لعنتدمیکرد که من هم ان را شن ارایکنار گوش  یزمزمه ا مسعود

 :گفت یسرد یبا صدا ارای

 !بشمر-

 .... به من نگاه کرد و گفت: مُرکا خانوم، سفر به سالمت... خدانگهدارتوندیخند مسعود

 .میبهتون زحمت داد یلیممنونم... خ یلی... جواب دادم: خدیمن چرخ یرو ارای نگاه

 !هیچه حرف نینه خانوم ا-

 .کرد یفوت م یو ترگلش را با حرص و عصب دیرس یبرجسته و سفت به نظر م ارای فک

 ...یلینه ما خ-

 ییاز جا کنده شد و حرف در دهان من ماند و با چشم ها یناگهان ن،یگاز فشرد و ماش یرا رو شیپا ارای اما
 :فشرد نگاه کردم و با بهت گفتم یم شیپا ریانگشتانش و پدال گاز را ز انیکه فرمان را م ارایوق زده به 

 !کردما یم ی! داشتم خدافظارایوا -

 یاش تعارف بود که حساب هی... بقیکرد یاز من گفت: خدافظ یزیدر حال پنهان کردن چ یخونسرد، ول ارای
 ...! بسهدیپاره کرد کهیواسه هم ت

 .بهت من به راهش ادامه داد توجه به یب و

*** 

کرد! احساس  یم یاش را ط یداشت روال عاد یگذشت و زندگ یم اناتیشد که از ان جر یم یهفته ا کی
 !مینداشتم و بدتر پسرفت هم کرد ارایدر رابطه ام با  یشرفتیپ چیکردم دوباره ه یم
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به خانه  یما را شام دعوت کرده بود... وقت وتابیانگار بعد از آن سفر از من دور تر شده بود. امشب  ارای
به  دیبه ما خوش آمد گفت... حالم را که پرس ییباز کرد و با خوشرو مانیدر را برا وتابی م،یدیرس وتابی

 .را زمزمه کردم "خوبم" یسخت

 .کردم پوزخندم را محو کنم یقربان صدقه مان رفت و من فقط سع م،یکه داخل شد ارای با

 !دونم یزنن من م یم آخر چشمتون-

 :دیدهانم پر از

 خوان چشم بزنن؟ یم مونویچ-

 .دمییهم سا یبعد دندان رو و

 ارایکه  ییبا اخم کنار گوشم، با صدا وتابیچشم در چشم شدم و  ارایو همان لحظه با  میشد ییرایپذ داخل
که چشم مردم  دیایانقدر بهم م د،یر یکنار هم راه م یوقت یدون ی! نمتونیهم بشنود، گفت: معلومه خوشبخت

 .ادیدر م

 .بودم ارای یبه چشم ها رهیخ هنوز

را که  وتابی یکرد. جمله  یبه نگاه من که به ناگاه تلخ شده بود، نگاه م ییرایدر وسط پذ ستادهیهم ا ارای
 .دمیو من نگاه از او دزد دیباال پر ارای ینشست. ابروها میلب ها یرو یاراده پوزخند یب دم،یشن

 .زنگ خورد ارای یآورد که همان لحظه گوش مانیو برا ختیر یچا وتابیاز شام  بعد

 :به صفحه اش انداخت و آرام گفت یآورد و نگاه رونیب بیاش را از ج یگوش ارای

 !دهیوح-

 !دینگاه کردم که گفت: داداش جاو ارایبه  گنگ

 ...جواب داد ارایگفتم و  "یآهان"

 ...دیالو سالم وح-

-... 

 .گرد شد ارای یچه گفت که ناگهان چشم ها دیدانستم وح ینم

 ...شکرت... شکرت ایواقعا؟ خدا ؟یچ-

-... 

 ...امیحتما فردا اول وقت م-

-... 

 :به ما نگاه کرد و گفت د،یدرخش یکه از شوق م ییرا قطع کرد و با چشم ها یگوش
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 ...دیجاو-

 ...بند آمد ترگلم

 :گفت ارای

 !نمشیتونم بب یگفت فردا م دیبه هوش اومده... وح-

*** 

 یول دیبگو یزیخواست چ یکرد که انگار م ینگاه م یکرد. جور ینگاهم م وتابی. میدر آشپزخانه بود وتابی با
 !داشت دیترد

 .کرد یم تمیاذ یکم نگاهش

 چه خبر مُرکا جان؟-

 .ستین یخبر چیرا تر کردم و گفتم: ه لبم

 .از سفر بگو برام-

 !پوزخند زدم و گفتم: خوب بود... خوش گذشت اریاخت یب

 ؟یزن یحرف م یجور نیکرد و گفت: چرا با من ا یفیاخم ظر وتابی

 .باال رفته به او نگاه کردم و چشم درشت کردم یابروها با

 زنم؟ یحرف م ی! مگه چه جوروتابیوا -

 !گفت: با طعنه یبا دلخور وتابی

 وتابی دیگفتم: ببخش ،یانداختم و با لحن پوزش خواه وتابی یگرفته  یبه چهره  ینگاه می. ندمیشک هوف
 .طاقت شدم یب کمی ارا،ی یو رفتارا الیو یتو یخسته ام. سر اتفاقا کمیجان... 

 کنه؟ یم تتیاذ ارا؟یشد؟ رفتار  یچ الیو یمگه تو ؟یچ یعنیبا تعجب نگاهم کرد و گفت:  وتابی

 !کردم: نه نه بیتکذ تند

 شده؟ یپس چ-

 .ستین یزیچ-

 !اصرار کرد: بگو مُرکا وتابی

 !بود یلحنش دستور البته

 وتاب؟یبهتر از  یدر و دل کنم. چه کس یخواست با کس یخودم دو دوتا چهارتا کردم... مشخصا دلم م شیپ
 !خودمون بمونه ها نیگفتم: فقط... ب دیبا ترد
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 ...خودت شیپ یکن یبرداشت م یگفت: دستت درد نکنه! از من چ وتابی

 ...بفهمه ارایخوام  یبخدا! فقط نگرانم... نم یچیگفتم: ه یکالفگ با

 .گفت: نترس، حواسم هست نانیاطم با

 :کرد، چشم دوختم و گفتم ینگاهم م یکه با کنجکاو وتابیزدم. به  یدهانم را قورت دادم و پلک آب

 ...اونجا-

 دمیخودم هم نفهم یکردم و حت فیازدواج داد تا حاال را تعر شنهادیبه من پ ارایکه  یکه از روز یتمام اتفاقات و
با  وتابیکرد.  یداشت با بهت نگاهم م وتابیکه تمام شد،  میو خودم را لو دادم! حرف ها ارای انیشرط م یک

 :تته پته گفت

 ...ش... شما... تا حاال ،یعنی... ی-

 .حرفش را خورد هیقب و

خواد تا بهم  یطور خواست. گفت نم نیا ارایانداختم و گفتم:  ریو با شرم سر به ز دمیرا فهم منظورش
 .میخواب ی... شبا از هم جدا میبشه. حت کمیعالقمند نشده، نزد

 .هم فشردم یرا رو میلب ها و

 !افتاده است یشد درست بغل گوشش چه اتفاقات یکرد. انگار باورش نم ینگاهم م یو شگفت رتیبا ح وتابی

 شه؟ یمگه م ؟یآخه چه طور یول-

 :گفتم یپوزخند با

 ...حاال که شده-

 .ارین ارای یبعد لحنم ملتمس شد: فقط تروخدا به رو و

 .با اخم و تفکر به من زل زد وتابی

 ...مُرکا یول-

 که؟ ینکن... متوجه مونمیبفهمه. پش یزیچ یخوام کس یکنم، باهات درد و دل کردم. نم یخواهش م وتابی-

 .سر تکان داد تیبا جد وتابی

 .یزنونه ات اونو به خودت بکشون یها استیبا س دیبا ،یطور بمونه. تو زن نیا دینبا یول-

 ...خواد با عشق و عالقه یم دلم

آدم ابراز عالقه  نیتونن ع یوقت نم چیمردا رو ولش کن! اونا ه ی: عشق و عالقه دیحرفم پر انیبه م وتابی
 .کنن
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 ...کنه یفرق م ارای یول-

رو  ارای دیمردا بود. تو با هیبق یکنه. اما اونم لنگه  یفرق م عادیکردم م یزد و گفت: منم فکر م یپوزخند وتابی
... اصال دمی. شاشهیم یجار نشونیب یمهر هی شن،یسمت خودت... زن و شوهر که هم آغوش م یبکشون

 !کنه یکار م یاون چ نیبببکن  یحرکت هیتونه بروز بده! تو  یعالقمند شده بهت فقط نم ارای دیشا

 فرق داره؟ هیبابام با بق یکرد یتوجه به حرفش گفتم: تو چرا فکر م یب

تو که  یخوام جلو یخواست گفت: نم یکه از جا بر م یزد و در حال یپلک ،یآشکارا جا خورد. عصب وتابی
 !یجز تلخ ستین یگفتن زی. چرهیرو دا زمیگذشته ها رو بر ،یدخترش

 .را گرفتم وتابی دست

 !کمکم کنه دیخوام بشنوم. شا یاما من م-

 .نگاهم کرد وتابی

نقطه و  کینشست. با نگاهش زل زد به  یمقاومت چیخواست. بدون ه یدرد و دل م یاو هم دلش کم انگار
 ...انگار در گذشته ها گم شد

 م،یگن عقد دختر عمو پسر عمو رو تو آسمونا بستن. از بچگ یم شهیکه هم یدون یباباتم. م یمن دختر عمو-
داشتم. من  ادیز یتفاوت سن عادیعروس منه. با م وتابیگفت  یتو باشه، م امرزیزن عموم که مادربزرگه خداب

دوست داشتم.  عادویهمون موقع م ازساله... چهارده سال کم نبود. اما  یس هیدختر شونزده ساله و اون  هی
 .کنم یتونم زندگ یاون نم یعاشقشم و ب دمیشونزده سالم بود که فهم

 ...دیآه کش وتابی

 ینبود. منو برا یو دروغ چرا، مامانم راض ومدین عادیدوبارشم م یول ،یزن عمو و عمو، دو بار اومدن خواستگار-
 عادویبهش نداشتم. از همون اول م یست اما من عالقه اخوا یرضا منو م یعنیخواست.  یپسرخالم رضا م

 .دمید یشوهرم م

 .تلخ شد شیکرد... صدا مکث

 یانگار کور بودم. نم یداده بود که من به پاش بمونم ول یدیزده بود و نه ام یوقت بهم نه حرف چیه عادیم-
 .بود ریگ گهیجا د هیکنه... نگو دلش  ینگاهمم نم یکه اصال حت دمید

 .نگاهش کردم رتیح با

 یکارت عروس هیچشم و ابرو اومد و تهشم  یفطر بود که زن عمو اومد خونمون. کل دیچند وقت بعد ع-
. سه شب تو تب یواقع ی... نابود شدم به معناعادهیم یجشن نامزد گهیگذاشت جلومون و گفت دو هفته د

ازدواج کنم. روز چهارم  عادیا نذاشته من با مکرد که چر  یم نیخودشو لعن و نفر دیسوختم. مامانم که حالمو د
خوب  یلیاومد خونمون. اون موقع ها با هم خ یزن محمود، م ال،ی. نازیسنگ یمجسمه  هی نیسرپا شدم.ع

 .با هم میچپ افتاد ،یاناتیجر هیخوب سر  یول میبود
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 .زد پلک

 !ییو موطال یچشم رنگ زه،یم زهیر یزیدختر تبر هیگفت.  یم عادیبرام از نامزد م-

 .زل شد به من نگاهش

 یم نویاما رنگ چشما و موهات به بابات رفته. مطمئنم خودتم ا یمامانت هیمُرکا... تو درست شب یدون یم-
 !یدون

 یسوختم. دلم م یحسرت و حسد، م شیکرد و من تو آت یم فیتعر عادیاز نامزد م یه الیکه ناز خالصه
 .روز مراسم میدیبرده. گذشت تا رس عادویکرد، دل م یادعا م الیکه ناز ویدختر نمیخواست زودتر بب

 ...دیکش آه

من لج  یکه آخر سر مامانم صداش در اومد ول دمیکم نداشتم. اون روز انقدر به خودم رس یچیه یاز خوشگل-
لباسمو  نی. بهترمی. حاضر شدادیدر ب عادیخواست انقدر خوشگل بشم که چشم م یکرده بودم. دلم م

 .میو راه افتاد دمیپوش

 .دیرا گز لبش

داره به زنش  یکه با چه عشق دمید عادویمجلس، مثل جمسمه ها خشکم زد. م یتو میدی... تا رسمیدیرس-
شده  شیعروس بودم تا اون. انقدر ساده آرا هیشب شتریبودم که ب دهیکنه... من انقدر به خودم رس ینگاه م

 .شدم شیکه منم جذب سادگ دیخند یود و ساده مب دهیبود و ساده لباس پوش

 .سمتم انداخت ینگاه مین

 !بود و البته مهربون یواقعنم مادرت زن ساده ا-

 .دیکش یقیعم ترگل

 یکه مثل من، روز و شب به خودشون م ییدخترا پیوقت از ت چیه عادیم دمیدرست همون روز بود که فهم-
 ینم یکس یاومده! چون شوکا، واقعا ساده بود ول ینگاهشونم ناز و غمزه داشت، خوشش نم یو حت دنیرس

فرشته ها  هیشب شتریشد ب یدل پاکشم باعث م ویبود... مهربون یبشه. مثل پر شیتونست منکر خوشگل
وقت  چیبود، اما ه یمرد خشک عادیبود. م عادیم یکس برا نیکنم شوکا بهتر یفکر م یگاه یدون یبشه! م

 .. واقعا عاشق مادرت بودارهیخم به ابرو ب هینگاه کردن به شوکا،  یبرا دمیند

 .نشست شیدر چشم ها اشک

اومد و من داغون شدم  ایبدن اریازدواج کردن و سه ماه بعد، خبر اومد که حاملس و من بازم داغون شدم. مه-
سالم شده بود و مامانم  فدهیبارداره! من تک فرزند بودم و تازه ه دیمامانم فهم ار،یکه دوسال بعد از مه نیتا ا

گفت  یمردم نگاه کنه! م یتو رو دیچه طور با هک نیاز ا دینال یدونست. مدام م یم یزیآبرور عیبچه اشو ما
 !یریو معرکه گ یریگن سر پ یم

 .زد یتلخ لبخند
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 گهی. دارهیسر بچش ن ییکردم که بال یماس مادرمو مبرگردم. من الت یبود که باعث شد به زندگ ارایاون مقع -
اومد. مامانم بخاطر سن باالش، نتونست تحمل کنه و سر زا رفت...  ایبدن ارایبرده بودم که  ادیاز  عادویکال م

 یاومدن زخم ایبچه موقع بدن نیهمه بفهمن ا هگذاشتم ک ارای! اسمشو ارایبچم  یشونیمهر بد قدم خورد رو پ
 .حرف مردم یشده! زخم

 .دیچک اشکش

اموالش به  یسرش کاله رفت و همه  کش،یشر یسرم گرم بود. سه سالش بود که بابام بخاطر نامرد ارایبا -
... پسر خالم اصرار کرد ارای. اونم رفت. من موندمو اوردیو سکته کرد... دووم ن اوردیباد رفت و اونم طاقت ن

هام  چارهیکردم. اون ب یم یزندگ گممادربزر  شیرفت خارج... پ باهاش ازدواج کنم اما قبول نکردمو اونم
زدم،  ینم دیو سف اهیانگشت به س دمویرس یکه شب تا صبح فقط به خودم م ینداشتن. من یدرآمد نیهمچ
 یرو م ارایخرج خودمو  ق،یکردم و از اون طر دایکار پ یاطیخ هیزن سفت و سخت... تو  هیشدم به  لیتبد

 .ادربزرگ پدربزرگم نباشمدادم که سربار م

شوکا دوباره حامله  د،یهفت سالش. که خبر رس اریچهار سالش بود. مه ارایمنوال گذشت.  نیسال به هم دو
و  یاومد ایکردم. تو بدن یخوشبخت یواسم مهم نبود. براشون آرزو گهیشه اون موقع اصال د یاس. باورت م

 ...اسمتو گذاشتن مُرکا دمیشن

 .دیبه صورتش کش یدست

 دیسال گذشته بود. دوباره بهم خبر رس هی بایپس انداز کنم... تقر کمیو  امیتازه تونسته بودم به خودم ب-
بود... زود  یفینبود و شوکا زن ظر شرفتهیپ زیشده... سرطان خون... اون موقع مثل االن همه چ ماریشوکا ب

 .شد کونیکن ف عادیم یموندن. زندگمادر  یخم شد. بچه هاش ب عادیرفت. رفت و کمر م

 ...آمد اما ینم ادمیحلقه زد. مادرم را  میدر چشم ها اشک

 .ختیهم اشک ر وتابی

رو  ارای. همه تو گوشم خوندن باهاش ازدواج کنم. من میسال بعد از فوت شوکا بود که اومد خواستگار هی-
عشق گذشتم سرباز کرده بود و خل شدم و جواب  . گفتن واسه هردومون خوبه. منمارویداشتم و اونم تو و مه

 هیشده بود به  لی. تبدستین تهاون مرد گذش گهید عادیدونستم م یمثبت دادم. باهاش ازدواج کردم اما نم
 .احساس یآدم خشن و خشک و ب

بود که  ادمیبود.  ادمیپدرم،  یها یلیبود... هنوز که هنوز بود ضرب س ادمیدانستم.  یبود... من م درست
 .است ادمیرا  شیها یهم نداشت... بداخالق یرحم چیزد و ه یرا م وتابیرحمانه  یچطور ب

منو دوست داشته باشه. با من ازدواج کرده  عادیم ستیوقت قرار ن چیه دمیسقف، فهم هی ریز میاومد یوقت-
 ...کنه نیمردونه اشو تام یازایمادر بزرگ نشن و خودشم ن یبود تا بچه هاش ب

 .پرآبم نگاه کرد یزد... سرش را باال آورد و به چشم ها یپوزخند
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و  تیوقت بخاطر اذ چیکه بگه دوستم داره؟ ه دمیبارم ازش نشن هی مون،یزندگ یتو کل ساال شهیباورت م-
 ...مُرکا یدون یدونست. م یآزاراش ازم معذرت نخواست... خودشو محق م

 .کرد یمکث

که  یآخر یخواست، لحظه ها تیازم حالل یوقت یکنم. حت یحالل نم عادویوقت م چیگم که ه یروت م یتو-
التماسمم کرد اما من  ی... حتایبخشمش. گفتم حسابمون بمونه اون دن یرفت... گفتم نم یداشت م

 .بخشمش یوقتم نم چی. هدمشینبخش

 .همزمان با هم شکست مانیهردو بغض

 کرد؟ یم نیهم با من چن ارای یعنیام؟...  شده وتابی ی نهیکردم خودم آ یحس م چرا

 .دادم پدرش را نبخشد یگذاشتم به او حق م یم وتابی یرا که جا خودم

 .نبود یزیجز آن که عاشق بود چ وتابی گناه

 .خودش خوشبخت نشده بود یمادر و پدرم را بر هم بزند ول ینکرده بود خوشبخت یسع او

 .زد یتنها را کتک م وتابیکرد و  یکمربندش را باز م یالک یها زیبود... سر چ یاعصاب یواقعا مرد غد و ب بابا

 .کس بود یب وتابی

... مانده ارایکرده بود. در حق  یفداکار وتابیکوچک بود.  ارای... ارایو پدرش که رفته بودند. خودش بود و  مادر
 .باشدکس و کار ن یب ارایکه  نیبود و پدرم را تحمل کرده بود بخاطر ا

پر پر شدن خواهرش  ندیبه جا مانده از پدربزرگش را گرفت و رفت... رفت تا نماند و نب ی هیارث ارایزمان ها  آن
 .را

 .دیبار یم یبهار یوقفه  یمانند باران ب مانیکند. اشک ها یکار ارایگذاشت  ینم وتابی چون

که  ییتمام روزها ی. به اندازه دمیرفتم و او را سفت و محکم به آغوش کش وتابیجا بلند شدم و به سمت  از
وقت  چیه وتابیو کنار گوشش با هق هق گفتم:  دمیخانه سخت به او گذشته بود. او را درآغوش کش نیدر ا

 .یکرد یمادر شتریمادر، ب هیمامان صدات کنم. اما... برام از  ینخواست

 .من حلقه شد یه هاباال آمد و دور شان وتابی دست

 .گریو مرهم همد میدو خسته از روزگار تلخ بود هر

 .اشکمان خشک شد یکه چشمه  میختیقدر اشک ر آن

 .میکه آرام شد میرا بغل زد گریقدر همد آن

 ...هم یبهتر از خودمان برا یو چه کسان میبه سنگ صبور داشت ازیدو ن هر

 ...دهیدو زجر د هر
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 ...دهید غم

 .می. هر دو از گذشته طلبکار بودمیهم خوب بود یدو برا هر

 ...بهت بگم ویراز هیخوام  یلبخند زد و گفت: مُرکا م وتابی م؛یبعد که از هم جدا شد یکم

*** 

 .ابدیکامال بهبود  د،یتا حال جاو دیروز طول کش چند

 یخشک شده بود و نم یماه، کمچند  نیبدنش، به علت کم تحرک بودن در ا یها چهیاسکلت ها و ماه تمام
 .او نرفته بودم دنیگفته بود و من هنوز به د میبرا ارایها را  نیتکان دهد. ا یتوانست بدنش را به خوب

 یبود که من نم نیهم ا ینگفته بود و دوم دیبه جاو یزیکه فرزام از مرگ الله چ نیا یکیداشت...  لیدل دو
 .میبه او بگو یزیتوانستم از مرگ الله چ

 یوتراپیزیمجبور به رفتن شدم. با دسته گل در اتاق منتظرش بودم تا از ف یبه سخت ارایباالخره با اصرار  اما
 .اش برگردد

 دیزدم. جاو یلبخند شیازجا بلند شدم و به رو دنشیمن جا خورد. با د دنیآمد، همراه برادرش بود. با د یوقت
 :زد و گفت یلبخند سرد

 .سالم-

 :زدم و گفتم ینگ ترپر ر  لبخند

 ن؟ی. خوب هستدیسالم آقا جاو-

 .خوبم یلیممنونم. بله خ یلیتخت نشست و گفت: خ یرو دیکمک وح به

 .شکر خدا-

 .گذاشتم زیم یدسته گل را رو و

 د؟یدیگفت: چرا زحمت کش دیوح

 .ام بود فهی!... وظه؟یچه حرف نیا-

 .دیگفت: دستتون درد نکنه. تو زحمت افتاد دینگفت که جاو یزیچ دیوح

 ...اومدم اما ارایچند بار با  ،یعنیمالقاتتون.  امیتا حاال نشده بود ب دینکردم. ببخش یکنم. کار یخواهش م-

 .حرفم را گفت یادامه  دیجاو

 .کما بودم یاما تو-

 .انداختم نییخجالت سر پا با
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 .ممنونم یلیخ-

که سرکار بود.  ارایشه اصال. خودم تنها اومدم چون  ینم امیجور بود گفتم ن یابراستش امروز کارام حس-
 .شد که تنها اومدم نی. اادیآبله مرغون گرفته اصال از خونه در نم نایکه چون مل وتابمی

 .نیزحمت افتاد ینبود. تو یازی. دستتون درد نکنه. ننیلطف کرد یلیخ-

 ! نگاهش کردم و گفتم: چه خبر؟نایآبله مرغون مل یسگ دروغ گفته بودم! البته منها مثل

اما  شمیم تیاذ یوتراپیزیف یزمانا کمیخوبم.  یلیانداخت و بعد به من گفت: خ دیبه وح ینگاه مین دیجاو
 .کرد یم تمیاذ یباهاش راحت ترم. الکتروتراپ یلیده که خ یبهم م یدرمان نیدکترم تمر ایخوبم. تازگ

زدم و گفتم:  دیبه جاو یجیبودم، لبخند گ دهینفهم یتراپ ویزیز آن دو کلمه را جز فکدام ا چیکه ه یحال در
 .دیبهتر بش دوارمیآهان، بله... خداروشکر. ام

حالش چطوره؟ به  ؟یدیشما الله رو ند ی: راستدیپرس دیلحظه، جاو کیسکوت شد که در  انمانیم یکم
تا درمانم کامل نشه حق  گهیده و م یدکترم اجازه نم یول نمشیهوش اومده؟ تا حاال چند بار خواستم برم بب

 .رفتن ندارم رونیب

 .دیخند یبا نگران و

 دمیرس یکرد و خدا را شکر کردم که وقت یکه با وحشت داشت به من نگاه م دی. نگاهم خورد به وحدیپر رنگم
فوت طال  یدرباره  دیبه من گوش زد کرد که بخاطر حالش، به جاو دیوح دمووید مارستانیب رشیپذ یاو را جلو
 .نگفته اند

 :گفتم دیلرز یکه م ییزدم و با صدا یدهانم را قورت دادم و به زور لبخند آب

 !به... تره یلیآ... ره. خ-

دلم براش تنگ  یلیداد گفت: خ یکه سرش را به چپ و راست تکان م یو در حال دیکش یقیترگل عم دیجاو
 .نمشیتا برم بب امیخراب شده درب نیشده. فقط منتظرم از ا

 .را قورت دادم بغضم

 .دمیرا شن دیجاو یشد. صدا یجوره سرد نم چیالله ه داغ

 !شده؟ ایبودم چ هوشیمدت من ب نی. چه خبرا؟ ادیخب مُرکا خانوم. از خودتون بگ-

 یاز اون اتفاق خاص ریغ د،یدون یرو که م ارایگفتم: خب، من و کردم غمم را نشان ندهم و  یزدم و سع لبخند
 .وفتادهین

 شده؟ یمگه چ ارا؟یکرد و گفت: شما و  یفی. اخم ظردیماس دیجاو یلب ها یرو لبخند

 د؟یدون ینم یعنیخبر ندارد جا خوردم و با بهت گفتم:  دیکه جاو نیا از

 و؟ی: چدیابرو باال انداخت و پرس دیجاو
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 م؟ینگفته ازدواج کرد ارای یعنیگفتم:  یناباور با

 ...نه! نگ-

 .زد رونیاز حدقه ب شیحرف در دهانش ماند و چشم ها اما

 ازدواج؟ ؟یچ-

 د؟یدونست یگرد شده نگاهش کردم و گفتم: وا! نم یچشم ها با

. آب دهانش را قورت داد و با دیگنج یدر باورش هم نم ،یزیچ نیخشک شده بود. انگار چن شیسر جا دیجاو
 د؟یگفت: ا... زدو... اج، کر... د یخفه ا یصدا

اما  میصبر کن میخواست یم یعنیگفتم: بخدا، نشد.  عیسر نیهم یناراحت شده برا دیکردم که جاو فکر
 .میدعوت کرد کوی. فقط اقوام نزدمینگرفت میمراسم نی. همچمیگفت زود ازدواج کن اریخوب... مه

 !کردم یرا درک نم شیبه من داشت که معن ینبود... نگاه ایدن نیانگار در ا دیجاو اما

 :زد لب

 ...مُرکا-

 :مکث ادامه داد یلحظه ا نیبعد ا و

 ...خانوم-

 ...بخدا دیآقا جاو یگفتم: وا یشرمندگ با

 کرد؟ چرا باهاتون ازدواج ارای دیدون یسکوت باال آورد و گفت: شما م یرا به معنا دستش

 ؟یذار یگفت: منو مُرکا خانومو تنها م دیبه وح دینگاه کردم. جاو دیتعجب به جاو با

 .رفت رونیبپرسد سر تکان داد و ب یزیآن که چ یب دیوح

 د؟یدون یدهان باز کرد و تکرار کرد: م دیجاو

 ...شروع کنه و دویجد یزندگ هیخواد  یبهم گفت م ارا،یزدم و گفتم:  یبار لخند شرم آلود نیا

 .دیکن یزد و گفت: اشتباه م یحرفم پوزخند انیم دیجاو

 ه؟یتعجب گفتم: چرا؟ منظورتون چ با

 .پلک زد دیجاو

 ...خواست از مه یچون م ارای-

 .حرف را نگفت یبه در خورد و ادامه  یتقه ا اما
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 :او گفتم دنیباز شد و من با د یبه آرام در

 !ارای-

نگاه  دیبر لب داشت، به من و جاو یپر استرس یکه خنده  یو در حال دیمل به داخل اتاق کشخودش را کا ارای
 :کرد و گفت

 ...سالم-

 ؟یکار دار یخودم را جمع و جور کردم و گفتم: سالم. مگه نگفت یبودم، کم جیکه گ یحال در

بود، گفت:  رهیهم به او خ دیبود و جاو رهیخ دیبه داخل برداشت و در را بست. همان طور که به جاو یقدم
 .ی. هم تو تنها برنگردنمیبب دویتا هم جاو امیتموم شدش کارم. گفتم زود ب

 :را خطاب کرد دیبعد جاو و

 ؟یسالم خوب-

 .نشسته بود، زمزمه کرد: سالم آره خوبم دیجاو یلب ها یرو یکه پوزخند تلخ یحال در

 .. او را صدا زدمدیرس یشد و پر از استرس به نطر م کیبه ما نزد ارای

 ...ارای-

 زم؟یعز یشانه ام گذاشت و گفت: خوب یو دست رو ستادیو به سمتم آمد. کنارم ا دیمن چرخ یرو نگاهش

 .مکث کردم یگفتن حرفم، لحظه ا یآن قدر بم و خوش آواز بود که من برا شیصدا

 .ام... خوب... آره خوبم-

کرد،  یکه موشکافانه نگاهمان م دیکه در اتاق بود نشست و به جاو یرنگ یچرم مشک یراحت یکنار من رو ارای
 .نگاه کرد

به سرشانه ام  یفشار آرام ارایگرد شد که  میمن حلقه کرد. چشم ها یدستش را باال آورد و دور شانه  ناگهان
 .وارد کرد. آب دهانم را قورت دادم و ترگلم را حبس کردم

 :دیپرس دیاز جاو ارای

 داش؟ چه خبر؟دا یخوب-

 ویدرمان نیدکترم تمر یوتراپیزیف ینشده فقط تو یخاص زیبه او نگاه کرد و دهانش را باز کرد و گفت: چ دیجاو
 .کنم یاون کار م یکرده و رو زیتجو

 .خب خداروشکر انگار حالت بهتره-

 .الله دنی... منتظرم مرخص شم و برم دیلیآره خ-
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 یب یلیخ ارای یگفت: زاست یناگهان با دلخور دیو جاو نینگاه کرد دیبه جاو م،یدیو من که انگار نشن ارای
 .یمعرفت

 .گرد شد ارای یها چشم

 عه چرا آخه؟-

 ؟یبا مُرکا خانوم ازدواج کرد یچرا نگفت-

 .زد یلبخند دستپاچه ا ارای

 ...رفته ادمیحتما -

 و؟یمهم زیچ نیطعنه زد: همچ دیجاو

 .بود نشد بگم ریبود. نگران حال تو ام بودم فکرم درگ ادیمشغله ام ز کمیخب، -

 !ببرد ادینبود که او از  یو پا افتاده ا شیپ زیدلخور و ناراحت شدم. ازدواج چ یهم کم من

خم  ارایزشت بود.  دیجاو یبابت دستپاچه و معذب بودم. جلو نیمرا در آغوش گرفته بود از ا ارایهم  یطرف از
و  ختیخودش ر یبرا یبار مصرف، کم کی یکاغذ وانیآب را برداشت و داخل ل یبطر ز،یم یشد و از رو

 .دینوش

 دیاز جاو یو بعد از خداحافظ دهیرس انیامد اعالم شد که وقت مالقات به پا ارایکه  نیساعت بعد از ا مین
 .میزد رونیب

 ؟یکرد یاونجا چرا اونجور ارایگفتم:  دیترد یبدون لحظه ا م،یکه شد نیماش سوار

 قا؟یسمت من انداخت و گفت: کجا دق ینگاه میچرخاند، ن یکه فرمان را م یدر حال ارای

 .دیآقا جاو ی. زشت بودش جلوگمیم مارستانویب م؟یوا مگه االن کجا بود-

 :در دل افزودم و

 یمحبتش گل م نهیب ینفرو م هیتا  رونیکنه، ب یبه من نگاه م نهیش یماست م نیع مییتو خونه که تنها"
 "!کنه

 کردم؟ دیجاو شیپ یمگه چه کار بد-

 ...که نیو گفتم: هم دمیکش یهوف

 ...که؟-

 .من یدور شونه  یدست انداخت یکه اومد نیهم-

بر لب  یباال انداخت و لبخند زد. دستش فرمان را محکم فشرد و لبخند ییابرو ارایسرخ شد.  میگونه ها و
 .خوبه بوست نکردم ه؟یگفت: زنمو بغل کردم مگه چ طنتینشاند و با ش
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پروا  یکرد. ناگهان ب یبه من نگاه م حیبا تفر ارایآن قدر سرخ شده بودم که چهره ام مثل لبو شده بود و  گرید
 :گفت

 بوست کنم؟-

 ییبا صدا دیلرز یچشمان او م ین یکه نگاهم در ن ینگاه کردم و در حال ارایگرد شد و با بهت به  میها چشم
 :لرزان گفتم

 ابون؟ی... وسط خیتیترب یب یلیخ ارا،ی یوا-

 زد و گفت: تو خونه بوست کنم؟ یشخندین ارای

خجالت زده  نیاز ا شیداد مرا ب حیهم انگار ترج اراینگفتم.  یزیانداختم و چ نییزدم! سرم را با خجالت پا گند
 .نکند

محو  ارایچشمان  یمانند جت از جلو م،یدینشد و تا به خانه رس رد و بدل انمانیم یحرف گریراه، د انیپا تا
 .شدم

*** 

به ساعت  یمزه داده بود. نگاه بیخواب ظهر عج نی. ادمیکش یا ازهیزدم. خم یرا باز کردم و پلک میها چشم
 ی. از جا بلند شدم و رودمیکش ازهیداد و دوباره خم یبعدازظهر را نشان م ی قهیدق یانداختم که پنج و س

 .تخت نشستم

 .را تا آن موقع تمام کنم میتوانستم کارها یآمد. م یکه تا هشت نم ارای

 دمیشام، مرغ بار گذاشتموو بعد به حمام رفتم. نفهم یبه دست و صورتم زدم و برا یکه کردم اول آب یکار
 .چقدر در حمام ماندم و فکر کردم

 دارد؟ یمن بر نم یسو یقدم ارایکه چرا  نیا به

 یتنها کی ایافتد؟ قرار بود خوشبخت شوم  یب میبرا یچه اتفاق ندهیقرار بود در آ رد؟یپذ یهنوز مرا نم ارای چرا
 دل شکسته؟ ی چارهیب

 نییمنشعب به پا یآب مانند رگه ها یرا نوشتم. قطره ها ارایحمام نام  یبخار گرفته  ی نهیآ یو رو دمیکش آه
 !شد انیگر ارایراه گرفتند و اسم 

برا آخر دوش  یو برا دمی. دوباره آه کشنمیبراقم را بب یحمام چشم ها یبخار گرفته  ی نهیتوانستم داخل آ یم
 .ستادمیا نهیو از حمام کامل خارج شدم. مقابل آ دمیآمدم. حوله ام را پوش رونیگرفتم و از حمام ب

 .دیچک یم میشانه ها یرو م،یبود و قطرات آب از موها ختهیر میه هاشان یرو سیپرپشتم کامال خ یموها

زد و  رونیاز حدقه ب میکه دقت کردم، چشم ها ی. کمدیبه مشامم رس ییرفت تا حوله را باز کنم که بو دستم
 .دمیدو رونیبا همان حوله از اتاق ب ان،یگو "خاک بر سرم"
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 :دمیشن ییغذا را خاموش کردم و ناگهان صدا ریبود. به سرعت ز دهیچیدر کل خانه پ میغذا یسوخته  یبو

 .مُرکا-

 .زده شدم بهت

 !دیایب ارایرا کم داشتم که  نیهم

ساعت نشده بود؟ چرا غذا سوخته بود مگر  کیاز  شتریچند ساعت در حمام مانده بودم؟ مشخصا ب مگر
 بود؟وقت روز خانه  نیا ارایشعله اش را کم نکرده بودم و چرا 

داغ گرفتم و از سوزش آن  یقابلمه  یحواس دستم را به دسته ها یهول شدم و ب ارا،ی یصدا دنیشن بخاطر
 یرو شیگاز نماند و کج شد و غذا ی. قابلمه از دستم که ول شد رودیخانه لرز یزدم که ستون ها یغیچنان ج

 .و به کل به آشپزخانه گند زده شد ختیر نیزم

مثقال حوله ام را  مین ایدانستم دست سوخته ام را بچسبم  یسوخت و نم یکه دستم م یدر حال یچارگیب با
 .ختیر میگونه ها یرو مینشستم و اشک ها نیزم یرو وفتد،یکه ن

. با بهت به سمتم آمد و دیمن در آن وضع جا خورد و ترس دنیخود را به آشپزخانه رساند و با د مهیسراس ارای
 دش؟ش یبا وحشت گفت: مُرکا چ

 :زدم و گفت یکرد، هق یم هوشمیامان دستم داشت ب یکه سوزش ب یحال در

 .سوزه... حواسم نبود... اومدم بلندش کنم دستم... سو... سوخت ی... میداره... م دمیغ... غذا... د-

 .داد و دستم را گرفت. دست سوخته ام قرمز و متورم شده بود هیاش تک نهیکنارم زانو زد. مرا به س ارای

 .میریروش آب بگ دیبلند شو مُرکا. با-

 .و بلندم کرد دیچسب میکنم، از بازوها یم هینکردم و همچنان گر یحرکت دید یوقت

 انیجر ریو زگرفت  متیرفت و آب سرد را باز کرد و دستم را آرام و با مال ریبه خود چسباند و به سمت ش مرا
 .آب سرد گرفت میمال

 .بند آمد میاشک ها نیآتش چون سوزشش کم شد و بنابرا یرو یسرد انگار شد آب آب

 گرشیاز دستانش را دور کمرم حلقه کرده بود و با دست د یکی ارادهمیچسبانده بودم و  ارای نهیرا به س سرم
 .آب سرد گرفته بود ریدستم را ز

 ؟یکن یمچرا آخه حواستو جمع ن-

 .شد یچ دمینفهم هویدورگه گفتم: هول شدم  ییو با صدا دمیرا باال کش مینیب

 دیسف یمن جز آن حوله  دیتازه فهم ارایو  میرا درک کن تیموقع میتازه هر دو توانست قه،یاز حدود ده دق بعد
خودش  یکرد به رو یسوق داد و سع یگریبه تن ندارم. متوجه شدم که نگاهش را به سمت د یزیکوتاه، چ



 

 
248 

و همان طور که مرا در آغوش داشت، همراه خود به کنار  دیکش یقیکرد و ترگل عم ی. تک سرفه ااوردین
 :و گفت دیکش خچالی

 م؟یدار یپماد سوختگ-

 .فکر کنم باشه یدونم. ول یدهانم را قورت دادم و گفتم: نم آب

 .آن انداخت اتیبه محتو یو نگاه دیکش رونیا بداروها ر  یرا باز کرد و جعبه  خچالیو در  دیکش یپوف

 .در جعبه بود یپماد سوختگ کیشانس خوبم  از

 .زمیعز یصندل یرو نیو به من گفت: بش دیکش رونیرا ب پماد

 را چرا گفت؟ "زمیعز"آن  و

 .دارم یآمد چه وضع ادمیو نشستم و دوباره  دیعقب کش میرا برا یصندل

انگشتش را  متیو با مال ختیر یمحل سوختگ یاز پماد رو یخونسرد، دستم را گرفت و کم یبا ظاهر ارای
 .دیکش شیرو

 یکرد اما دوباره احساس سوزش م یرا فوت م یسوختگ یرو یطور که مشغول پماد زدن بود، گاه گاه همان
 .دستم سوزش دارد دمیفهم یشده بودم که انگار نم ارایچنان محو  یکردم ول

 ...عیپمادو زدم، االن سر نیزمزمه کرد: ا اراین حال هما در

 .شد رهیاما حرف در دهانش ماند و به من خ ندیسرش را باال آورد تا مرا بب و

 .شد یو قلب من داشت از حا کنده م میکرد یبه هم نگاه م دیدرخش یکه م ییدو با چشم ها هر

 .خورد یشد. ترگل گرمش به صورتم م نییباال و پا ارای یگلو بکیس

 .شد دهیبه سمت آن ها کش ارایرا تر کردم که نگاه  میلب ها اریاخت یب

 .گرد شد میبند آمد و چشم ها ترگلم

 یم کیشود و صورتش را به من نزد یکه او دارد کم کم به سمت صورت من خم م دمیفهم یهم نم خودم
 .مقابل صورتم متوقف شدشد که درست صورتش  کیکند. آن قدر نزد

 ...زد: مُرکا میپس زدن جا خورده بود. با تعجب صدا نیاز ا مطمئنم

 .دیگونه ام نشست و صورت را باال کش یرو ارایانداختم. دست  نییندادم و سرم را پا یجواب

 دیلرز یم شیآزرده بود و مردمک چشم ها یکم نگاهش

 ...میو نگاه از هم بدزد میزنگ در باعث شد هر دو از جا بپر یکه صدا دیبگو یزیچ خواست
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شده  خکوبیبه سرعت از آشپزخانه خارج شد و رفت تا در را باز کند و من در آشپزخانه نشسته بودم و م ارای
 .را پس زدم ارایبودم. من 

 .بودم دهیند از او یهنوز احساس یشده بود ول کیباالخره به من نزد ارایدانم حسم چه بود.  ینم

 .میتوافق کرده بود ارایبود که من و  یزیچ نیخواستم. ا یبدون عشق را نم یرابطه  کی

 ...شود ینم کیکه عاشق من نباشد به من نزد یزمان تا

 یم یهم داشت از او عذرخواه ارایکرد و  یدرمورد سروصدا صحبت م ارایکه داشت با  دمیشن یرا م ارای یصدا
 !داد که چه شده یم حیکرد و به او توض

 .روبرو شدم ارایو به آشپزخانه برگشتم و در راه با  دمیاز جا بلند شدم و به طرف اتاق رفتم و لباس پوش عیسر

که در آن جا زده  یانداختم و به سرعت به طرف آشپزخانه رفتم تا گند نییو من سرم را پا میدو خشک شد هر
 .بودم را جمع کنم

 .ماند یدستم م یرو یلیتا خ شیو مطمئنا جا سوخت یهنوز م دستم

 .دمیرا شن ارای یکردم با دست سالمم قابلمه را بلند کنم که صدا یسع

 .یخواد با اون دستت کار کن یکنم. نم یتو برو من جمع م-

 :کردم گفتم ینگاه م ارایکه به هردجا جز  یحال در

 ...آخه-

 .برو ایآخه... ب ی: آخه بدیحرفم پر انیم

 .ب... باشه دستت درد نکنه-

 .رفتم رونیتکان داد و من به سرعت از آشپزخانه ب یسر ارای

*** 

 یبوداز فصل و ماه سال گرفته تا اخالق و رفتارها رییدر شرف تغ زیگذشتند و همه چ یاز پس هم م روزها
 .مردم

 یبه او نم قتیگفتن حق یبرا یدانست و ما هم تالش یاز الله نم یزیبود اما هنوز چ افتهیبهبود  بایتقر دیجاو
 .میکرد

نداشت و من  دیکس وجود گفتن مرگ الله را به جاو چیکار اشتباه است اما ه نیگفت که ا یبه من م یحس
 .هم استثنا نبودم
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 یتوانست منکر چشم ها ینم یگذراند و به ظاهر خوشبخت بود اما کس یاش را م یماه ششم باردار ترگل
 یهم خبر اریکردم و از مه یبه او فکر نم گریاست! اما د نیکردم که غمگ یهم من فکر م دیشود. شا نشیمگغ

 .ماند یمادرش م شیرفت و ترگل هم پ یبه هلند م کبارینبود. هر چند وقت 

 یرا م می. من تمام سعمیرفت یم شیبا هم پ می. انگار تازه تازه داشتمیبا هم کنار آمده بود یمقدار ارایو  من
 !حس را دارد نیهم هم ارایکردم  یباشم و حس م یکردم که همسر خوب

کل  بایتولد گرفته بود و تقر شیبرا وتابیمناسبت تولدش، که آخر هفته بود،  نیبود. بهم نایهفته تولد مل آخر
 .را دعوت کرده بود لیفام

و جمله  ندیند و کلمات را کنار هم بچحرف بز  یتوانست به خوب یشد و حاال م یچهارساله م زمیعز ینایمل
 .دیبلند بگو یها

 .بخاطر تولد خوشحال بودند همه

 یدعوت شامل خانواده  نیهمه را دعوت کرده بود و ا وتابیو  میجا جمع نشده بود کیوقت بود که در  یلیخ
 !آمد یهم م دیشد... خب مشخصا جاو یهم م دیجاو یخانواده  یعنیفر،  ینیمع

*** 

 .گذشت یاز آمدنمان م یساعت مین بایتقر

 .سنگ تمام گذاشته بود وتابی

 ارایخورد. هنوز که هنوز بود به  یاز همه سو به گوشش م یخنده و خوشحال یشده بود و صدا نییخانه تز کل
 یکه در تنم بود انداختم و آه یرنگ یریبه کت و شلوار ش ینگاه میکردم. هنوز دلخور بودم. ن ینگاه نم

 .دمیکش

کفش کرد که آن را  کیرا در  شیپا دیتا آن را در تنم د ارایتنم بود که  میمال یصورت راهنیپ کی نیا یجا
 !عوض کنم

کرده بود و تا آن را پاک نکردم قبول نکرد که  هیخون تشب دنیرا به چک میلب ها ی. سرخمیرا هم که نگو شیآرا
 .میبرو رونیاز خانه ب

 .بودم دهیوقت بود که ند یلیها را خ یلینکنم و لذت ببرم. خ تیکردم خودم را اذ یو سع دمیکش یقیعم ترگل

 .بودم. مادر الله بود دهیبرگشته بود، ند زیبه تبر یرا که از وقت یطوب عمه

 .شکسته تر از قبل شده بود چقدر

 .کمرش را خم کرده بود یفرزند حساب مرگ

 ...نایخورد به مل نگاهم
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ضعف  شیشد دل همه برا یباعث م یزبان نیریمانند فرشته ها شده بود و با ش یپف یرتصو راهنیآن پ در
 .برود

 گرانیبودند و داشتند با د دهیورم کرده و شکم برآمده تازه رس یو ترگل با آن دست و پا  اریمه نیح نیهم در
 .کردند یم یاحوال پرس

 .شد دهیکش اراینگاهم سمت  اریاخت یب

 .کرد یبه آن دو نگاه م یخنث یحالت با

کرد و نگاهش به ترگل افتاد.  یدست داد و روبوس اریبا مه ارای. دندیرس ارایتا به  دندیچرخ یدور م داشتند
نشست، نگاهش به من افتاد.  ارایبار که  نیکرد و از کنار او گذشت... ا یاحوالپرس ارایبا  یسرسر یلیترگل خ
 .فتمشدم و عاقبت من بودم که نگاه از او گر  رهیبه او خ هیچند ثان

 .مُرکا باشد یاز دخترعموها یکی ثه،یدختر حد دیرا در بغل داشت که حدس زدم با ینوزاد

 .دمیفهم یآن را نم لیزد و دل یغم را داد م شیکرد. چشم ها یو با من هم احوالپرس دیبه من رس ترگل

 .به به، مُرکا خانوم-

زدم و  شیبه رو یکه دختر نوقدمش را در آغوش داشت، نگاه کردم. لبخند ثهیرا باال آوردم و به حد سرم
 :کنارم نشست. گفتم ثهیحد

 جون؟ دختر گلت چطوره؟ ثهیحد یخوب-

 .... حسنام خوبهزمیعز یدخترش حسنا را در آغوش تکان داد و گفت: مرس ثه،یحد

 بغلش کنم؟-

 .حتما-

بود.  ینوزاد نگاه کردم. چقدر پاک و دوست داشتن دیوشم داد. با محبت به صورت سرخ و سفحسنا را به آغ و
 .ضعف رفت شیدلم برا

 .دمیرا شن ثهیحد یصدا

 چه خبرا خانوم؟-

ممنون. تو چه خبر؟ آقا  یلیخ ،یدادم گفتم: سالمت یکه حسنا را تکان م یبه او انداختم و در حال ینگاه مین
 شهباز خوبه؟

 .... بخدا خسته شدمیپاش دب هی رانهیپاش ا هیو گفت: اونم خوبه...  دیکش یآه ثهیحد

 .بره یبعدش تورم م ش،یچند ساله سخت هیانشالله موفق باشه... نترس -

 .سختمه یلیبچه، دست تنها خ هیبا  یول-
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 .دمیرا شن ثهیحد یتکان دادم و دوباره به حسنا نگاه کردم. صدا یسر

من حواسم بهشه زل زده بهت بلکه شما  هیزنه ها... از ک یبال بال م یجور نیمُرکا جون... شوهرت داره هم-
 ...بهش... بدبخت چشماش در اومدا ینظر کن هی

 .دیخند و

به من  رهیکرد، با لبخند، خ یم ریس گرید ییاینگاه کردم. انگار که در دن ارایتعجب سرم را چرخاندم و به  با
 .فرق داشت شهیکرد و رنگ نگاهش با هم یمنگاه 

گفت: فکر کنم  ثهیزد و حد یانداختم که حسنا نق نیینگاه کردم و بعد سرم را پا شیبه چشم ها هیثان چند
 .گرسنه باشه

نشسته بود نگاه  ارایکه  ییدوباره به جا یپرت شد و او نوزادش را بغل گرفت و رفت. وقت ثهیبه حد حواسم
 .کرد یم یاو به من دهن کج یخال یکردم، جا

جا  ارا،یکنم، با نبود ترگل همزمان با  دایرا پ ارایچرخاندم تا  یبعد همان طور که داشتم نگاهم را م یکم
و نه ترگل ارا را  اراینه  یسرم را دوباره در جمع چرخاندم ول نیهم یبرا دمیخوردم. فکر کردم که اشتباه د

 .دمیند

که داخل خانه  یکسان دنینشست. از جا بلند شدم تا بروم دنبالشان اما با د و شک بر جانم دیلرز دلم
 .بر جمع حکم فرما شد یو خانواده اش داخل آمدند و سکوت دیخوردم. جاو کهیشدند، 

زود  دیکه گذشتند، جاو وتابیتا با آن ها صحبت کنم. از  ستادمیکردند و من به ناچار ا یبه احوالپرس شروع
 :رفت و با لبخند گفت یبه طرف عمه طوب

 سالم مامان حالتون خوبه؟ الله کجاست؟-

 ی. ناگهان عمه طوبدیکش یسنگ م یشد. نگاهش ناخن رو رهیخ دیتمام به جاو یاحساس یبا ب یطوب عمه
 د؟یه دل کنمنو خون ب دیخواست یم ن؟یقاتلو چرا دعوت کرد نیا ن؟یرو دعوت کرد نایا ییزد: با چه رو ادیفر

و خانواده  دیبلند جاو ییو کرد و با صدا هیو داد و گر غیشروع به ج ی. عمه طوبمیخشک شد مانیسر جا همه
 .کرد یم نیاش را لعن و نفر

مجسمه  کیمثل  شیبود و شوکه و ناباور سر جا ستادهیخبر از همه جا ا یب چارهی. بدیچرخ دیجاو یرو نگاهم
 .بود ستادهیا

 یاومد یمامان؟ دسته گلمو پرپر کرد یگیمن م یتو رو یاومد ییآشغال! با چه رو یخدا ازت نگذره پسره -
 ...نه اون یمرد یدختر م یجا دیمامان؟ توبا یگیم یاومد یمامان؟ دخترمو کشت یگیم

کشه... الله امو  یترگل نم گهیخروار خاکه... الله ام د هی ریالله کجاست؟ الله ام ز یگیزد: م ادیفر دوباره
 ...خاک یبود برا فی... الله ام حشی... تو کشتیکشت

 .نشده یزیمشخص بود که متوجه چ دیجاو یچهره  از
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 ...پست ی! عوضیتو قاتل-

 .همه شد یبرا یتشر نیافتاد و انگار هم نیزم یرو دیجاو دیرا شن نیکه عمه ا نیاز ا بعد

 .هجوم بردند دیبه سمت جاو انیگو "ابلفضل ای"کوتاه و بلند زنانه بلند شد و مردان  یها غیج یصدا

 .دمیزد شن یرا صدا م دیرا که جاو ارای یلحظه صدا همان

 .دی... جاودیجاو-

 .داشتند یناهنجار یو صدا ختهیمردانه... اصوات مذکر و مونث در هم آم یو صداها دمیشن یزنانه م یصداها

 ...نم زشته بخداخا یطوب-

 ...جون بس کن یطوب-

 ...دیریگردنه پسررو بگ ریز-

 ...اورژانس دیزنگ بزن-

 حرفاست؟ نیا یآخه جا نجایخانوم ا یطوب-

 ...پسرم دیجاو-

 .چشماتو باز کن دیجاو-

به آقا  ی... چه ربطدیگفتم: عمه جون تروخدا بس کن یو دلسوز یشده بودم. به طرف عمه رفتم و با نگران جیگ
 یناسالمت د؟یزن یم هییچه حرفا نیصانحه بود... ا هیدونست... تصادف  یخودشم نم شونیداره؟ ا دیجاو

 ...یسن و سال

 .من قطع شود یزنانه باعث شد صدا یها غیگفتن و ج "نیه"و  یلیضرب س یصدا اما

رم داد زد: تو خفه شو دختره گونه ام گذاشتم و به صورت خشم آلود عمه نگاه کردم. عمه بر س یرا رو دستم
! ی... تو هم قاتلیدیچ یخاک الله خشک بشه سوروسات عروس ینذاشت ی! انقدر دنبال شوهر بودیعوض ی

 ...یبود دهیاگه دخترمو دنبال خودت نکش

 !عمه جان دیگ یم یچ دیدر دهانش ماند: بفهم ارای ادیحرفش با فر ی ادامه

را از من گرفت  نشینگاه زهرآگ یبه عمه چم دوخته بود. عمه طوب تیچرخاندم که با عصبان ارایرا سمت  سرم
 :غرش کرد ارایو به سمت 

 ...زر ؟یگیم یتو چ-

از  یتونم مثل شما دهنمو باز کنم هر چ یحرمتارو بشکنم. منم م دی... نذاردیگفت: بس کن ادیدوباره با فر ارای
 .کنم یت سن و سالتنو حفظ مدارم حرم یدهنم در اومد بگم ول
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صورتم برداشت و به  یدستم را از رو یبه سمت من آمد و با نگران ارایالل شده بود.  ارایانگار با داد  یطوب عمه
 ییرا باال نبرد. با صدا شیبار صدا نی. ادیچیدر هم پ یبه طور وحشتناک شینگاه کرد و اخم ها یلیس یجا

 :شد گفت یادا م یکه به آرام یسرد و وحشتناک در حال

 ؟یزن من دست بلند کرد یرو یبه چه جرئت-

شود. اما  یم یشیبدتر ات ارای زمیحلقه زد... نه... اگر اشک بر میدلم را لرزاند و اشک در چشم ها حرفش
 .رمیرا بگ میاشک ها زشیر ینتوانستم جلو

مرا به خود  ارایگفت.  ینم چیه گریکرد، د یدفاع م داشت از من ارایکرده بود و حاال که  ریمرا تحق یطوب عمه
. بعدشم خالف میعزا دارش باش میتونست یچسباند و گفت: اوال که الله خانم فوت کرده! ما تا آخر عمر نم

 نامزد کرد؟ بایچرا دخترعموت د یگ ی. بعدشم، چطور نممیشرع کرده مگه؟! تازه ما که ازتون اجازه هم گرفت

 !خبر داشت بایشد و حتما از ازدواج د یمحسوب م یعمه طوب یپسر عمو اراید. سرخ ش یطوب صورت

 :با نفرت گفت ارای

 .خودتون یخونه  دیببر اتونویو زار ونی! بهتره شستین یگر یهوچ یمجلس جا نیا-

شد که  یگفت. باورم نم ینم چیه گریکس د چی. هدمید یکس را نم چیبه خود چسبانده بود که ه یطور مرا
 .امدیهم به طرفم ن وتابی یحت

نداره که منو  یربط یکس چیناگهان مرا از آغوشش جدا کرد و مچ دستم را گرفت و رو به جمع گفت: به ه ارای
 !! واقعا واستون متاسفمدیرو قبول دار یطوب یحرفا یعنی. سکوت امروزتون میمُرکا ازدواج کرد

 .منتقل کردند مارستانیرا به ب دیآمبوالنس آمد و جاو نیح نیهم در

 :همان طور که مچ دستم را گرفته بود، به من نگاه کرد و گفت ارای

 .مُرکا میبر-

بخدا از دستتون  دیتروخدا بمون. زشته... بر ارایراهمان را سد کرد و گفت:  وتابی م،یدیدر که رس مقابل
 .شم یناراحت م

از دهنش  یگوشه هرچ هی یسادیدعا کن... وا ارمیکه من اسمتو ب نیا یزد و گفت: تو برو برا یپوزخند ارای
 به زنم بگه؟ ادیدرب

 .طور از من دفاع کند نیا ارایشد که  یبه خودش چسباند. باورم نم شتریمرا ب و

 .برو اونور-

 .کردم یم هیمبهوت را کنار زد و من هنوز گر وتابی و

مرا  ارایخون شده بود، به راه افتادند و  دیمادر جاو یچشم ها که یرا سوار آمبوالنس کردند و در حال دیجاو
 .به راه افتاد تیکرد و خودش پشت فرمان نشست و با عصبان نیسوار ماش
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 :گفت د،یکش یم یو عصبان قیعم یکه ترگل ها ینگهداشت و در حال یرا کنار نیماش م،یکه دور شد یکم

 .نکن هیگر-

 هیو گفت: گفتم گر دیفرمان کوب یشود. کالفه با دست رو دیمن تشد ی هیحرف باعث شد گر نیانگار با ا اما
 .نکن

 .دار شده بود حهیغرورم شکسته بود و احساساتم جر یتوانستم. حساب یاما نم من

 !بس کن المصب گمیزد: دِ م ادیرا باال برد و فر شیبار نتوانست خودش را کنترل کند، صدا نیا ارای

 .کردنم را نشنود هیگر یصدا ارایدستم را مقابل دهانم گرفتم تا  ادش،یفر از

 یسر هیبه خاطر  دی. نبایکن هیگر دیگفت: تو نبا یمیو با لحن کالفه، اما مال دیکش شیموها انیدست م ارای
 .. بس کنیارزش اشکاتو حروم کن یآدم ب

 .شد دهیبر دهیبر ترگلم

گونه و  ی... دستش باال آمد و روسمیشد در نگاه خ رهیرا گرفت و مرا به طرف خود چرخاند و خ میبازو ناگهان
 یو گفت: اون هرچ دیگونه ام کش یرا پاک کرد. کف دستش را رو میشد و اشک ها دهیمن کش یپلک ها ریز

 .چشماته فینکن... ح تیخودتو اذ یجور نیخودش گفت... ا یگفت برا

 را گفت؟ نیا اراینگاه کردم.  ارایک، به تار از اش ینگاه با

که قلبم را  شی... امان از چشم هاشیگرما داشت و چشم ها یسرد و سخت بود و رنگ کالمش ول صورتش
 !هزار یکرد! آن هم رو یم دنیوادار به تپ

 .گرفته بود میباز کردم... صدا زبان

 .سوزوندم یکنه... حرفاش بدجور یکار نیکردم عمه باهام همچ یوقت فکر نم چیه ارای-

 یو گفت: اگه فکر م دیبه سمت خود کش ینشست و من را کم میشانه ها یآمپر چسباند. دو دوستش رو ارای
 ...بسوزونتت دیحرفاش راسته، با یکن

 آورد تا به صورت من خوب نگاه کند، گفت: راست بود حرفاش؟ یم نییکه سرش را پا یبعد در حال و

 ...ا قورت دادم و بغضم را هم همراهشدهانم ر  آب

 !باال انداختم و گفتم: نه سر

 .لبخند زد ارای

 .نکن هیخب پس دختر خوب. گر-

از کارش گرد  می. چشم هادیام را بوس یشانیو خم شد و پ دیگونه ام کش یدستش را دوباره رو یبا مهربان و
 .او بلند شد یزنگ گوش یشد و همان لحظه صدا
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 !ضدحال

 !دهیاش را در آورد و گفت: وح یگوش ارای

 :تماس را وصل کرد و

 ...دیالو وح-

-... 

 آخه چرا؟ د؟یکه با وحشت گفت: جاو دیدانم چه شن ینم

-... 

 :گفت مهیسراس

 .رسونم یمن االن خودمو م-

 ارا؟یشده  ی: چدمیپرس یتماس را قطع کرد. با نگران و

 ...وونهید یمبهوت زمرمه کرد: پسره  ارای و

 ...گاز فشرد یرا رو شیفرمان را چرخاند و پا و

*** 

قدم  یبه بلند یاز من جلو تر بود چون قدم ها ارایاما  میداشت یقدم بر م مارستانیتند در راهرو ب یقدم ها با
 .مینبود. هر دو نگران بود ارای یها

 .میسوم را فشرد و به هم نگاه کرد یطبقه  یدکمه  ارایو  میآسانسور شد داخل

 .زد یموج م یدلواپس مانینگاه هر دو در

 :دیچیزن در گوشمان پ یضبط شده  یو صدا دیسوم رس یبه طبقه  عیسر یلیخ آسانسور

 "سوم یطبقه "

 .میرفت دیبه سمت اتاق جاو مهیباز شد و سراس یآسانسور به آرام در

و در چند تا از اتاق ها هم باز بود و  دیرس یبه گوش م ادیفر یاز آن صداته راهرو قرار داشت و  دیجاو اتاق
 یاز سروصدا را آرام م یعصبان مارانیو چند پرستار هم ب اورندیآمده بودند تا از ماجرا سر در ب رونیب یچند نفر

 .کردند

 .و صداها واضح شدند میتند کرد پا

 .کنم ی. مادرت به فدات خواهش منیزم ویزیمادر تروخدا بذار اون ت د،یجاو-

 ...دیجاو یفرح خانم بود و بعد صدا یصدا
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 گفت؟ یم یخانوم چ یالله ام کجاست؟ طوب دیکشم خودمو... فقط به من بگ یوگرنه م دیایجلو ن-

 .میدیدر رس یجلو

 .ستیراهش ن نی. انیاون چاقو رو بنداز زم د،یجاو-

 :با بهت گفت ارایارد شدند و کرد که ما و یداشت با او صحبت م دکتر

 ...دیجاو-

 .دندینگاه کرد چرخ دیکه جاو یهم به سمت هیبه ما افتاد و بق دیجاو نگاه

بغض  ییبا صدا د،یدو یم ارایکه به سمت  ینگاه کرد و در حال ارایغرق خون و اشک، به  یخانم با چشمان فرح
 :گفت دهیآلود و ترس

 ...کشه یکن االن خودشو م کاریپسرم تو -

 ؟یکت یکار م یچ یدار یفهم یبنداز اونو م دیگشت و گفت: جاو دیجاو یرو ارایناباور  نگاه

 الله ام کجاست؟ دیفهمم... فقط به من بگ یزد: آره م ادیفر دیجاو

 .بنداز اونو دیگفت: جاو ارای

 کند؟ یخواست خودکش یم دیکردم. جاو یبهت به آن ها نگاه م با

 ریز دیفشرد و وح یهم م یرا رو شیو چشم ها دیمال یاش را م نهیافتاد که داشت س دیر جاونگاهم به پد و
 .را گرفته بود شیبازو

 .کردند یرا به آرامش دعوت م دیدر اتاق بودند که جاو یپرستار زن و دو مرد هم با روپوش پزشک دو

 :گفت ارای

 ...دیجاو دهیگفتم بندازش از تو بع-

 :با خشم گفت دیجاو

 کجاست؟ دیاندازم... زود بگ ینم-

 :زد ادیرا از دست داد که فر ارشیانگار اخت ارای

 ...خاک ریز-

خشک شد... چاقو در دستش شل  شیسر جا دیاما جاو دیچیگفتن فرح خانم و من در هم پ "نیه" یصدا
 ...شد

 ؟یچ-

 :با غم گفت ارای



 

 
258 

 ...الله خانوم فوت کرد... درست بعد تصادف-

 .ختیمن هم ر یبلند شد و متعلق به فرح خانم بود. اشک ها هیگر یها یها یصدا

 دیها چند بار پشت سر هم تکرار کرد: د... دروغه! دار وانهیانگار به خودش آمد، مانند د دیبرداشت و جاو قدم
 !من... ز... ندس ی! ن... نه... الله دیگ یدروغ م

... به دی... الله خانوم مرده... الله خانوم مرده جاوگمیکس جرئت نکرد بهت بگه من م چیگفت: اگه ه ارای
 ...ایخودت ب

 ...ناگهان سست شد. چاقو از دستش افتاد دیجاو یزانوها

 ...خم شد و بعد شیزانوها

 ...شد رانیبعد فقط و و

*** 

دوست  نارویکه چقدر مل دیدون یاش عوض شه... م هیروح کمی نایجشن مل شمیاریب میسرمون گفت ریخ-
 ...دونستم یداره. نم

 ...دیکرد و اشکش چک بغض

 د؟یترمز بر نشونیداشت که ماش یکنه... آخه مگه بچم چه گناه نیخواد همچ یم یدونستم طوب ینم-

 .کرد هیآرام گر و

 الله را چشم زد؟ دیجاو انیم یخوشبخت یغم و نگاه پرآب به فرح خانوم نگاه کردم. واقعا چه کس با

 ...سوخت یم دلم

 ...دیجاو یبرا

 .خانواده اش یبرا

 .بود دهی... او هم داغ جگر گوشه اش را دیعمه طوب یبرا یحت

 .رفت یم دیبود. نبا فیخاک ح یبرا الله

 .نشست میگردو شد و در گلو بغض

 ...دیاتاق جاو یخورد به در بسته  نگاهم

 .داخل بود ارای

 .بود ششیپ ارای یکرده بودند... ول قیتزر دیبه جاو آرامبخش

 .نمیخوام برم الله مو بب یتونه بره گفت م یدکترش گفت م یوقت-
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 .فرح خانم یبرگشت رو نگاهم

 .شدم یکاش الل م-

 .دیبا کف دست کوب شیران پا یکرد و رو مکث

 ...خدا یخاکه... ه ریز نهی... ببنهیذاشتم بره الله رو بب یشدم... م یکاش الل م-

 شمونیکس نبوده... سرنوشتش بود زود از پ چیرا پس زدم و گفتم: فرح خانوم مرگ الله دست ه میها اشک
 .بود... رفت و داغ رو دل همه مون گذاشت ینبود... آسمون نیزم یبره... الله فرشته بود... از اولم جاش رو

 :لب گفت ریخانم ز فرح

 ...... خدا بهش صبر بده... خدا بهش صبر بدهشهیداغون م دمیجاو-

*** 

 .محشر بود یصحرا

 .زل زده بودم دیکه در جگر اتش گرفته ام جا خوش کرده بود، به جاو یبودم و با سوز و بغض ستادهیا یا گوشه

 یعشق از دست رفته اش اشک م یکه با آن سوز و گداز برا یبه مرد رهیبودم و خ ستادهیمه اتر از ه دور
 .ختمیر یداد، اشک م یو ناله سر م ختیر

 .کرد یو ناله م ختیر یو اشک م ختیر یقبر الله انداخته و خاک بر سرش م یرا رو خودش

 .کرد یدل سنگ را هم آب م ونشیش یصدا

 یخودم را کنترل م یکه به سخت یرا چرخاندم و در حال مینگاه کنم. رو رانیمرد و نیبه ا نیاز ا شیب نتوانستم
 یاشک بود که م میچشم ها یدهانم گذاشتم و از گوشه  یهق هقم بلند نشود، دست رو یکردم که صدا

 .شکست یهم سکوت سرد قبرستان را م دیجاو یو صدا ختیر

معرفت آخه چرا؟ قرار  ینه عروس خاک. ب یقرار بود عروس من باش ؟یتخدااااااا آخه چرا؟؟؟ الله چرا رف یا-
... خدا لعنتم کنه... چرا تو یو تنها پر بزن یاما قرارمون نبود تو تک پر بش میهم باش کیشر یبود تو همه چ

 ...مردم. منننن یم دیخاک؟ من با ریز یرفت یم دیبا

 :کرد یلب تکرار م ریآمد، ز یم نییرفته رفته پا شیهمان طور که صدا و

 .رفتم یم دی... من بامیزتریرفتم. تو حقت خاک نبود عز یم دیمن... من با-

 .دیخاک برداشت و بر سرش کوب یمشت و

اشک آلودمان  ینگاه کردم. چشم ها ختیر یبود و مردانه اشک م ستادهیدورتر ا دیکه چند قدم از جاو ارای به
 .در هم گره خورد
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شانه  یشده بود، زانو زد. دستش رو رانیکه کنار سنگ قبر همسرش و ییرفت و کنار او دیبه سمت جاو ارای
 .یکنم بس کن. داغون شد یخواهش م دیخشدار و گرفته گفت: جاو یینشست و با صدا دیجاو ی

سنگ قبر و نام الله  یو ترک خورده اش را رو یخاک یدست ها د،یانگار که نشن ارایتوجه به حرف  یب دیجاو
 .لب ناله کرد ریو ز دیکش

 ...الله ام رفت-

 ...را نشیرا از دست داده بود. بهتر نشیزتریکه نبود. عز یکباب شد. کم درد دیجاو یبرا جگرم

 .شد یهم دلش خون م دیبا

 .کرد یم ییلب زمزمه ها ریو ز ختیر یاشک م دی... جاوختیر یهم خاک بر سرش م دیبا

 .دیدستش را باال برد و با تمام توان بر سرش کوب یدم آرام شده اما چند لحظه بعد به طور ناگهانکر  فکر

 ...خدا منم بکش-

را کنار زد و دوباره با  ارای یادیشده بود با قدرت ز وانهیانگار د دیکرد مهارش کند اما جاو یبه سرعت سع ارای
 .دیهمان شدت بر سرش کوب

 آمد؟ یبند نم میشده بودم و چرا اشک ها رهیخ دیبه جاو تر یدور با وحشت و ح از

 .آمدم ینم کاش

 شیگفت که او را پ ارایها را از سر گرفت و آخرش  یباز وانهیشد، و دوباره همان د داریب دیجاو یوقت کاش
 ...آمدم یبرد... نم یالله م

 ...سخت بود د،یمانند جاو یمرد یچارگیو ب هیگر دنید

 .صبرش دهد خدا

 ...صبرش دهد خدا

 .حال شد یکه ب ختیقبر همسر از دست رفته اش و اشک ر یآن قدر نشست باال دیجاو

 .را گرفت و بلندش کرد شیبازو ریز یبه سخت ارای

 :که دهانش خشک شده بود دستش را به سمت قبر دراز کرد و زمزمه کرد یدر حال ،یرمق یبا ب دیجاو

 .الله... ولم کن شیخوام بمونم پ یم-

 .را پاک کرد و اخم کرد شیاشک ها ارای

 ...... خودممیایفردا م-

 :خش برداشت شیصدا
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 .ارمتیخودم م-

 .نداشت یرمق دیجاو

 .شد دهیکش ارایدنبال  به

 .آمد ادمیشدم. روز عقد الله را  نیهم همراهشان سوار ماش من

 ...شانیخوشحال بودند هردو چقدر

داشت و همه غبطه  یانداخت کل دختران جمع را به حسد وا م یبه الله م دیعاشقانه که جاو ینگاه ها آن
 ...دلم سوخته بود یدارد و من هم کم دیچون جاو دایعاشق و ش یخوردند به الله که مرد یم

نگاه  دوستش خوشحال بود و نیازدواج بهتر یخورده بود که چطور برا ارایکرده بودم و نگاهم به  یحسود یکم
عاشقانه اش ترگل را نشانه رفته بود و چقدر حسادت کرده بودم. غبطه خورده بودم... حسرت زده شده  یها

 بودم... چرا؟

 ...را نداشتم ارای ییدایخودم ش چون

 !نداشتم ییدایاصال ش چون

 .دیخورد به جاو نگاهم

 یرا رو میرا بسته بود و انگار از حال رفته بود. لب ها شیداده بود و چشم ها هیتک یصندل یرا به پشت سرش
 .کرد یافتاد. با اخم داشت به من نگاه م ارایجلو به  ی نهیهم فشردم. نگاهم از درون آ

 .نکن مُرکا هیهمان حال گفت: بسه گر در

 .ارایدهانم را قورت دادم و زمزمه کردم: جلوتو نگاه کن  آب

 .انداختم نییسرم را پا و

 ...زل زد ابانیو به خ دیکش یهوف ارای

*** 

شام  کی. با او موافق بودم و قبول کردم. بهرحال میرا به خانه مان دعوت کن دیاز من خواست که جاو ارای
 !میبه او بدهکار بود یعروس

و  دمیچ قهیسل تیرا با نها زیبکشم! م ارایکدبانو بودنم را به رخ  یچند مدل غدا پختم تا حساب رشامیبرا
 یو بعد سع دمیبه شالم کش یاز جا بلند شدم و دست دم،یزنگ را شن یصدا یمنتظر آمدنشان شدم. وقت

 !باشد انیداشتم نما دیوجا یکه برا یخواستم غم یتوانم خوشحال به نطر برسم. نم یکه م ییکردم تا جا

 .بودند ستادهیپشت در ا دیو جاو ارایرا که باز کردم،  در

 :آورد گفت یرا در م شیکه کفش ها یزد و در حال یمن لبخند دنیبه محض د ارای



 

 
262 

 ...سالم-

 .یسالم خوش اومد-

 .دی... خوش اومددیو گفتم: سالم آقا جاو دیکردم به جاو رو

 .ممنون یلیزد و گفت: سالم از ماست، خ یلبخند دخترکش دیجاو

 :کرد، گفتم یبه اطراف خانه نگاه م یاوکه داشت با کنجک دیتا آن دو وارد شوند و به جاو دمیکش کنار

 ...دیی... بفرمانیخوش اومد-

 .دیدار یقشنگ یلیخ یپا انداخت و گفت: مبارک باشه. خونه  یمبل نشست و پا رو یرو

 .ممنون یلیخ نیزدم و گفتم: لطف دار یلبخند

 .یها ندار قهیسل نیمُرکا خانومه... تو از ا ی قهیگفت: تابلوعه همش سل ارایو رو به  دیخند دیجاو

 م؟یبه او رفت و گفت: داشت یشینما یچشم غره  ارای

شد  یکه ادم واردش م تی! من اون خونه مجردانهیچه حاجت به ب انهیکه ع زیو گفت: واال آن چ دیخند دیجاو
 !گهیمعلومه د گهی. دنمیب یدارم م نجارمیا دم،یگرفتو د یم یافسردگ

 !میو گفت: من تسل دیخند ارای

 کیرا  ارایبود که در تصوراتم خودم و  ییروزها ؟یی... الله کجادمیلبخند زدم و آه کش تشانیمیصم دنید با
امدندو تا  یبه خانه مان م ینیشب نش یبرا یو الله را هم در کنار هم وقت دیکردم و جاو یخانواده فرض م

 ...ما چه شد؟ الله رفتبه راه بود. ا مانیصبح بساط خنده و شوخ

متوجه ان نشوند، به طرف آشپزخانه رفتم و از داخل  دیو جاو ارایکه  نیا یحلقه زد و برا میدر چشم ها اشک
 .آوردم رونیام را ب وهیظرف م خچالی

 .بذار کمکت کنم-

 .از سرشانه نگاهش کردم و لبخند زدم دم،یرا که شن ارای یصدا

 ؟یکن یبلند م ینیسنگ نیبه ا زیچ یچ یرا از دستم گرفت و گرفت: برا وهیم نیبه سمتم آمد و ظرف سنگ ارای

 چرا من بلند کنم؟ یتو هست یکردم و گفتم: تا وقت یناز

زد و سرش را کج کرد و نگاه جذابش را به من دوخت و گفت: عه نه  یشخندیپررو بودن من، ن نیاز ا ارای
 ...کنم یخوب بلند م گرمید یزایورت که چبابا؟! عرضم به حض

 یب یلیگفتم: خ دمیکش یدست م میپلک ها ریکه ز یو در حال دمیخجالت کش یدرک کردن منظورش کم از
 !یتیترب

 ...دونم یباال انداخت و خونسرد گفت: م ابرو
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درهم رفت  شیهااخم  یکه آثار بغض داشت را نگاه کرد. کم میسرش را خم کرد و با دقت به چشم ها سپس
 ؟یکرد هیو گفت: گر

 .الله افتادم بغض کردم ادیو گفتم: نه،  دمیکش یقیعم ترگل

. تنهاس دیکنار اقا جاو نیخودتم بش ،ییرایپذ زیم یرو ببر بذار رو وهیکه تند گفتم: م دیبگو یزیخواست چ ارای
 ...زشته

 .رفت رونیتکان داد و از آشپزخانه ب یسر ارای

 یدست شیکنم، پ یو زار هیگر دیجاو یتوانم خودم را کنترل کنم که مبادا جلو یبعد که مطمئن شدم م یکم
 .رفتم رونیها را برداشتم و از آشپزخانه ب

گفت: دستتون درد نکنه چرا  دیگذاشتم که جاو دیرا مقابل جاو یدست شیدرحال صحبت بودند. پ دیو جاو ارای
 د؟یدیزحمت کش

 .هیچه حرف نیکنم ا یخواهش م-

 .گرفت دیرا مقابل جاو وهیاز جا بلند شد و م ارایگذاشتم.  ارای یهم برا یشدستیپ کیو  دمیچرخ و

زد که  میبه رو یرا مقابل من گرفت و در همان حال چشمک وهیطرف م ارایبرداشت و تشکر کرد.  وهیم دیجاو
 .بردار السیخنده اش را گرفت و گفت: گ یجلو یگرد شد! به سخت میچشم ها

 .گذاشت و نشست شیبرداشتم و او ان را سرجا وهیم عیسر

 !کرد یطور رفتار م نیدانم چه شده انقدر خوش اخالق شده بود و ا یخانه امده بود نم یوقت از

رفته بود. از جا بلند شدم و به طرف آشپزخانه رفتم و غدا  شیخوب پ زینه بود و تا حاال همه چ یحوال ساعت
خوشم امد و  یو استعدادم حساب قهیکه کنار آشپزخانه بود گذاشتم. از سل یغذا خور زیم یو رو دمیها را کش

 .کردم فیخودم از خودم تعر شیپ

شده  دهیچ نیرنگ زیبه م رتیو با حاول امد  ارایرا صدا زدم.  ارایو دیهارا هم انجام دادم و جاو یکار زهیر نیآخر
 :نگاه کرد و گفت

 .زمیدستت درد نکنه عز-

 .دیبه جانم چسب زمیان عز و

 .دمیزحمت کش نقدریتعارف پاره کرد و گفت چرا ا یهم کم دیجاو

 ارای. دیکش التیدانشگاه و درس و تحص یکه بحث به سمت و سو نیتا ا میکرد یغذا صحبت هم م انیم
 مگه نه؟ یبد لیادامه تحص یخواست یمُرکا تو م یهمان لحطه گفت: راست

 یوقت بود که به ان اشاره ا یلیاشاره کرده بودم اما خ وتابی یبار قبال در خانه  کیسوالش جا خوردم.  نیا از
 .نشده بود
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 دیه من چند سال عقبم. بافکر نکنم بتونم خودمو برسونم، آخ یو گفتم: امم... آ... آره... ول دمیخند دستپاچه
 .بخونم رستانویتا دب ییراهنما یدرسا

 .شه یحل م یر ی. کالس مزمیعز ستین یگفت: مشکل ارای

 !شده بود زشیچ کیانگار  واقعا

و بعدهم که  یاضیر یتونم کمکت کنم. مخصوصا تو یمن م یدار یگفت: راستش مُرکا خانوم اگر مشکل دیجاو
 ...کیزیف یدیرس رستانیدب هیبه پا

 یبود کمکا دیداغون بود... تا جاو کمیزیف یاضیگه مُرکا... منم ر یگفت: راست م ارای. میدانستم چه بگو ینم
 ...بود میآسمون

 :به من زد و گفت یرفت و اشاره ا ارایبه  یتصنع یچشم غره  دیجاو

 !میبود ییکن و نگو چه متقلبا تیخانومت رعا یحداقل جلو-

 ...نرو کرد به م و

شد... اما منم  یتو پهلوم کبود م زدیانقد با سر خودکارش م ارای کیزیو ف یاضیر یسر امتحانا شهیهم-
 .کردم یو زبان و هندسه سوراخش م یعرب یعوضش سر امتحانا

 :گفت رتیبا ح ارایبه خنده کردم که  شروع

 !یخودت که بدتر لومون داد-

 یاضیدو جلسه ر کیزیدو جلسه ف یمُرکا خانوم؟ فکر کنم هفته ا هیزد و گفت: نظرتون چ یشخندین دیجاو
 !کمتون کنه

 ...شد سکوت

 :گفت تینگاه کردم که با رضا ارایرا در بشقابم گذاشتم و بعد به  قاشقم

... امسال که کنکور زمانش شهیم یعال میلیباشه که خ ی... اگر مُرکا راضنیبهتر از ا ی! چیعال میلیخ-
. منم تا اونجا که شهیم یعال ،یکن نیتمر کتویزیو ف یاضیر دیبا جاو ادیاگه امسالو که داره مگذشت... اما 
 .کنم یبتونم کمکت م

 ...یول شهیم یعال یلیبگم... خ ی... خوب چیزدم و گفتم: وا یتعجب کرده بودم لبخند یکم

 :کردم و گفتم یمکث

 ستم؟یمزاحم ن-

 :گفت دیجاو

 باهاتون هماهنگ کنم؟ ویمیتا هیهفته  یتو دیلیدادم. اگر ما شنهادی! البته که نه... من خودم پدایزن یحرفا م-
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 یلیکردن گفتم: خ نیسبک سنگ یهم بدون لحظه ا نیهم یبود که دوباره درس بخوانم؛ برا میکه از خدا من
 ...ممنونم... حتما

 .ییکه باهات هماهنگ کنه چه روزا گمیگفت: پس به مُرکا م ارای

 .شمیخوشحال م میلیباشه، خ-

 .واقعا ممنونم-

 .درست کردم ادی... غذا زدیرا گفتم و تعارف زدم: لطفا بخور نیا

*** 

تازه رفته بود.  دیبود و جاو کی یها را جمع کردم و به داخل اشپزخانه بردم. ساعت حدود ها یدست شیپ
 .و چند تا قابلمه و ظرف بزرگ را با دست شستم دمیچ ییظرف ها را داخل ظرفشو

 .یدیزحمت کش یلی. خزمیعز یو گفت: خسته نباش دمیرا از پشت سرم شن ارای یقدم ها یصدا

 !شده بودم زمیبار عز نیچندم یلبم نشست. امشب برا یرو یلبخند

 .نکردم که یخجالت گفتم: کار با

 ...یو گفت: بسه، خسته شد دیچیشد و دستش را دور کمرم پ کمیپشت سر نزد از

عکس  نی. ادیپهن و مردانه و گرم بود و تنم را گرم کرد. قلبم تند تر تپ ارای یکارش جا خوردم. دست ها از
 .بود یدوست داشتن میاو هم برا یکیاز نزد یتکرار یالعمل ها

 : ساعت چنده؟دمیپرس نیهم یبرا م،یدانستم چه بگو ینم

 .آرامش کنار گوشم باعث قلقلکم شد ی خنده

 .قسید ستیو ب کی-

 .ادی... قلقلکم مارایو گفتم: نکن  دمیو سرم را عقب کش دمیخند

 اس؟ینجوریعه ا-

حرکاتم  نیو گفتم: برو بخواب... ا دمیگوشم فوت کرد. غش غش خند یالله  یرا گفت و ترگلش را رو نیا
 .نکن

 .میبا هم بخواب ایگفت: ب یجد ینمحکم به خود چسباند و با لح مرا

 زد. چه گفت؟ رونیاز حدقه ب میخشک شدم. چشم ها میجا سر

 ...قورت دادم و گفتم: ظرفا هنوز یرا به سختدهانم  آب

 .میبخواب می. برمیبم و جذابش گفت: ظرفارو ولش کن. دوتامونم خسته ا یصدا
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 بست؟ یجمع م چرا

 .گهیخوابم د یسر جام م رمیلکنت گفتم: خ... خب تو برو بخواب، منم کارم تموم شه م با

 ؟یریگ یواقعا منظورمو نم ایبه اون راه  یمُرکا خودت زد-

 .رسم یسرخ رنگ به نظر م یپارچه  کیرک بود. احساس کردم از سرتا پا مثل  کامال

 ه؟یگفتم: منظورت... چ یسخت به

آب شست و گفت: دستات  ریام را ز یکف یخم شد و اسفنج را از دستم گرفت و آب را باز کرد. دست ها ارای
 .دست بچه هاس نی. عکهیچقدر کوچ

 .شد یداشت از جا کنده م قلبم

گونه ام  یبهت زده ام زل زد. دستش را باال اورد و رو یرا بست و مرا به طرف خود برگرداند و در چشم ها آب
 :گفتو  دیکش

 ...که دهیرنگ و روت پر ؟یشد یشکل نیچرا ا-

 .حرف زدن نداشتم ییتوانا اصال

 .زده بود رونیهم از حدقه ب میچشم ها دهیپر یعالوه بر رنگ و رو مطمئنا

از امشب فقط  ای. بمیشروع کن ییجا هیاز  دی. بهرحال بامیکنار هم بخواب ایگم ب یگفت: م یبا لحن جد ارای
 .میکنار هم بخواب

دوست  یلیزل زد. زمزمه کرد: چشمات خ میبند چانه ام شد و سرم را باال گرفت و در چشم ها دستش
 .نیداشتن

 .دیام را بوس یشانیخم شد و پ و

 ؟یدرجه ا صدوشصتیرفتار آن هم س رییتغ

 ه؟یکنم. جوابت چ یمن مجبورت نم ،یخوا یگفت: اگه تو نم ارای

 ؟یخوا یدر هم رفت و گفت: نم شیبدهم. اخم ها یدانستم چه جواب ینم

 یبیام گذاشت و گفت: ع یتینارضا ینگذاشت... پا تمیرضا یبا پا نیسکوتم را ا نیا ارایحبس شد و  ترگلم
 .ی. هر وقت تو آماده شدزمینداره عز

 .ختیبودم گر میو بهت زده سرجا جیبعد از مقابل من که هنوز منگ و گ و

قورت دادم و  یقلبم گذاشتم. آب دهانم را به سخت یدانم چقدر گذشت که به خودم آمدم و دستم را رو ینم
 .دمیترگل سر کش کیو  ختمیخودم ر یآب برا وانیل کیرفتم و  خچالیبه طرف 

 رد کرده بودم؟ یزبان یو حاال... حاال من او را به زبان ب میاز من خواسته بود که کنار هم بخواب ارای
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 .... من فقط بهت زده و شوکه شده بودم. هنوز هم ناباور بودمنه

به  یبه طرف ها انداختم و ان ها را رها کردم. به سرعت به طرف اتاقم رفتم و در را بستم. نگاه ینگاه مین
 .برافروخته بود میو گونه ها دیسف دیانداختم. صورتم سف نهیخودم در آ

 .قدم شده شیخودش پ ارایبار که  نیفرصت را خراب کنم. ا نیخواستم ا ینم من

 یهم که شب خفه م دهیپوش ادیشود... ز یباز که نم ادیرا عوض کردم. حاال چه بپوشم؟ لباس ز میها لباس
 !شوم

 یم دیخر یرا برا وتابیکوتاهند! آن زمان که  میکه چقدر لباس ها دمیلباس ها گشتم و تازه فهم انیم
و شلوارک  شرتیت کی میلباس ها نیکردم! باالخره از ب یرا م شینجایفکر ا دیرفتم، با یخودم نم فرستادم و

 .دمیکردم و آن ها را پوش دایپ یآب

 .نگاه کردم نهیو به خودم در آ دمیگز لب

باز  مهیرفتم. در اتاق ن رونیاز اتاق ب دیزده بود. با ترد خی میزد و نوک انگشتان دست ها و پاها یتند م قلبم
 خواب بود؟ یعنیچشمش گذاشته...  یو ساعدش را رو دهیتخت دراز کش یکه رو دمیرا د ارایبود و 

 یزدم. دستم را باال آوردم و چند تقه به در زدم. دستش را از رو ایهم فشردم و دل را به در یرا رو میها لب
 :تخت نشست و گفت یشد و رو لندی دنمیصورتش برداشت و سرش را به طرف من چرخاند. با د

 ...مُرکا-

رفتم و با من و من  ارایکه برق را روشن کنم، به طرف  نیو داخل اتاق شدم. بدون ا دمیلبم را گز ی گوشه
 :گفتم

 ...اون اتاق یتو می... برای... بزهیچ چ...-

از  میماند. چشم ها مهین ارا،یبازوان  انیتخت درست م یشدن دستم و پرت شدنم رو دهیحرفم با کش اما
 .دمیزد و با وحشت گفتم: ترس رونیحدقه ب

 :زد و گفت یخند یور هی ارای

 .میجا بخواب نیهم-

و به خودم با گفتن  اورمیدر ب یجنبه باز یخواستم ب ینم ارای یاز حدمان جا خوردم. اما جلو شیب یکینزد از
 .دادم یم یدلدار "دیهم بخواب شیپ دیخوا یشوهرته، محرمته، فقط م"

 :دهانم را قورت دادم و گفتم آب

 .شه یسخت م نجایاما اونجا تخت دو نفرس، ا-

 کی. مثل دیسرم گذاشت و به پهلو دراز کش ریرا ز شیجا به جا شد اما همچنان در آغوشش بودم. بازو یکم
 .بودم و به سقف زل زده بودم دهیچوب خشک طاق باز دراز کش
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 ..اون اتاق میر ی. فردا ممیجا بخواب نیشه. امشب ا یم یجور نیگفت: ا ارای

 .مثبت تکان دهم یسرم را به نشانه  یتوانستم کم تنها

زد را به من دوخت  یاتاق برق م یکیرا که در تار شیاز ان حالت سفت شده خارج نشدم، چشم ها دید یوقت
 !ستمیرخره که ن. راحت باش. لولوخیو گفت: مُرکا آروم باش... بدنتو چقدر سفت کرد

 یرا م شیترگل ها یبودم و صدا ارایکردم بندم را شل کنم. کنار  یزدم و سع یلبخند کوچک هشیتشب از
 .کردم یخودم حس م یکیتنش را در نزد یو گرما دمیشن

 خواب بودم؟ نکند

 یجور نیهم ...سیو دستش را دورم حلقه کرد. مرا به خود چسباند و گفت: ه دیبه طرفم چرخ ارایبعد  یکم
 ...بمون

خورد و  یم میبه موها شیکردم. ترگلها یدستم حس م ریپهنش بود و ضربان قلبش را ز نهیس یرو دستم
 .او یمن به گلو یترگل ها

وقت بود که  یلیخ ارایبود که  یدر حال نیدانم چقدر گذشت که توانستم آرام شوم و به خواب بروم. و ا ینم
 ...به خواب رفته بود

*** 

 "ازدهمیفصل "

 دیشدم تا جاو یمنتظر م دیو من با شدیتمام م دیو جاو ارای یجلسه  گرید ی. کمدمیآه کش یحوصلگ یب از
 .را با من کار کند شیدرس دو روز پ یاستراحت، ادامه  یبعد از کم

داشتم... آن هم در  یاضیکالس ر دیفرد، ساعت شش عصر با جاو یشد پنج جلسه... روزها یامروز م با
 !شرکت

 .آوردم رونیکرده بود را از کوله ام ب هیته میبرا دیکه جاو ییو جزوه ها دمیکش یهوف

چشم و ابرو  یآمدم شرکت و کم یافتادم م یکه بعد از ظهر راه م نیهم یهم داشتم ول امدیآمد و ن باالخره
لب سوز با  یچا وانیل کیو کنارش  دمید یرا م ارایآمدم و بعد هم  یمانتال شرکت م یسانت یمنش یبرا
 یاضیر یکردن فرمول ها ظحف یگشتم؛ به اندازه  یخوردم، و شب هم با او بر م یم یشکر یها تییسکویب
 !دیارز یم

 یلیکه خ میتوانستم با جرئت بگو یداخل آمد. بعد از ان شب م ارایام گرفت و همان لحظه در باز شد و  خنده
 .میرو یم شیبا هم خوب پ

 :زدم و از جا بلند شدم و گفتم یلبخند

 .یسالم... خسته نباش-
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 :گفت ییزد و با خوش رو یبرق ارای یها چشم

 .سالم خانومم-

 ...رفع شد میخستگ دمیزل زد: تو رو که د می. در چشم هادیآمد و خم شد و گونه ام را بوس کمینزد و

 !شد به عالم و ادم نشان دهم یا کاش مشد ر  یدر دلم اب م لویک لویکه ک ییقندها آن

 .اتاقش یبر گهیربع د هیبهم گفت  دیجاو-

 ...دو تا دیگفت: آقا فاتح لطف کن یرا فشرد و بعد از مکث یرا گفت و تلفن را برداشت و دکمه ا نیا ارای

 :گذاشت و رو به من لب زد یگوش یرا لبه  دستش

 قهوه؟ ای یچا-

 :گفتم اراینازک کردم و مثل  یچشم پشت

 ...شهیمثل هم-

 !آمد یکش م یه یشد و فقط الک یلبخند از لبش پاک نم یعنیلبخند زد...  ارای

 .ممنون یلیزحمت اتاقم... خ یب دیاریب یدو تا چا-

 .دستگاه گذاشت یبعد تلفن را رو و

 کالسا خوبه؟-

بره معلم  دیگرفتم... به نظرم آقا جاو ادیاول  یجلسه  یول ... هنوز که هنوزه اتحادارو بلد نبودمیلیآره خ-
 !به نفعشه تا با تو کار کنه شتریب یلیبشه خ یاضیر

اون لعن و  گهیکه معلم بشه متنفره! م نیاز ا شیتو زندگ دیبه هوا رفت و گفت: جاو ارای یخنده  کیشل
 ...گنین مکه من به معلمام فرستادم، پس فردا شاگردام پشت سر م ییناینفر

 ...نرفت یمعلم آورده بود ول تیجواب کنکور اومد، ترب یگفت: وقت یبعد از مکث و

 ...دوست داشتم معلم... هن یلی... من خودم خهیشغل خوب یلیخ یمعلم یطور... ول نیکه ا-

 .حرفم را خوردم و دهانم خشک شد اما

 .واژه را نگفتم ی ادامه

 ؟یمعلم چ-

منم دوست دارم  هیخوب یلیشغل خ می... معلمگمی... میچیانداختم و گفتم: ه ارایبه  ینگاه گرفته ا مین
 ...ویمعلم

 چرا که نه؟ یبا لبخند گفت: اگر دوست دار ارای
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بر باد داده  یرحم یبا ب ارایکه  یلیها و وسا ینقاش یادآوریداشتم.  یدگرگون شده بودم. حس بد کامال
ذهنم رد نشده بود  یکوچه  یکیان ها از نزد یوقت بود که خاطره  یلیداد. خ یبود... زنده شده بود و آزارم م

 .کردند یم ییو حاال با تمام وجود داشتند خودنما

کنفرانس بدم کل تن و بدنم  هیخواستم  ی. تو مدرسه مستمیخوب ن یدرس چیگفتم: من که تو ه یسخت به
 .ستی... مناسب من ندیلرز یاز استرس م

 .چانه اش زد ریدست ز ارای

 ...چرا یپا هنرمند هی... تو که یو... بش رستانیمدرسه و دب ریدب دیحتما که نبا-

 ...هم حرف در دهانش ماند. مات ماند و بهت زده ارایخود  اما

 .انداختم نیینگاهم را پا دهیزل شد به من که با صورت رنگ پر نگاهش

 .دمیرا شن ارای یو صدا دمیام را گز ینییپا لب

 ...مُرکا-

را مقابل  یکیرا مقابل من و  یکیدر دستش وارد شد و  یچا ینیبه در اتاق خورد و آقا فاتح با س یتقه ا که
 .گذاشت ارای

 ن؟یندار یآقا امر-

 :گفت دهیبر دهیاز من گرفت و بر یآقا فاتح به خود آمد و نگاه مسخش را به سخت یانگار با صدا ارای

 ...ن... نه... م... مم... نو... ن-

 .رفت رونیتکان داد و ب یفاتح با تعجب نگاهش کرد و بعد سر آقا

 .زدم یپلک نم یحت من

دهان باز کرد  ارایاز ان جا بروم.  عیخواست سر یکرد. دلم م ینگاهم م رهینگاه کردم که خ ارایبه  یچشم ریز
 ییآن که نگاهش کنم به سمت در رفتم و با صدا یاز جا بلند شدم و ب عیسر یلیاما من خ دیبگو یزیکه چ

 :لرزان گفتم

 .شهیم ریسر کالس... د رمیمن م-

 .از اتاق خارج شدم و در را بستم عیسر و

*** 

با  یشود ول یرفت که پر و خال یم میشدم و چند بار پلک زدم. چشم ها رهیخ نهیام در آ دهیصورت رنگ پر به
 .داشتم میاشک ها زشیدر کنترل ر یهم سع یرو میفشردن پلک ها

 .و ضعفم بود یکه نشان از سست ییها اشک
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 ...ادیز یلیداشتم... خ ضعف

بود را تحمل کنم، سرخ و  دهیچیام پ نهیس یخال یکه درون حفره  یرا از بس گاز گرفته بودم تا درد میها لب
 متورم شده بودند

 .اشک پوشانده بود یا هیسرخ و ال یا هاله اچشمانم ر  یدیسف

 توانسته بودم؟ چطور

 کرد، دوام آورده بودم؟ یها و نقش زدن ها که روحم را رصد  یبدون آن نقاش چطور

 برده بودم؟ ادیآن ها را از  چطور

 ...بودند میها مانند بچه ها ینقاش آن

دهد، در ذهنم شاخ و برگ  یکه فرزندش را در بطنش پرورش م یبود که اول طرح را همچون مادر نیا مثل
 .کردم یم ادهیپ میو خال دیبوم سف یدادم و بعد آن را رو یم

داد ان ها را  یکرد و پرورش م یم تیداند ترب یاز اطرافش نم زیچ چیکه نوزادش را که ه یمانند مادر درست
 .دادم یپرورش م

داد و بعد با  یروزگار را به اثرم م یها یشد و تلخ یم یخط خط یکم میطرح ها دم،یکش یهم اول خط م من
 .کردم یم ینقشم را رنگ یایدن م،یکمان رنگ ها نیرنگ

فرزند  نیکه تا صبح بر بال یکردم مانند مادر یم یشب زنده دار یگاه یزدم... حت یزدم و طرح م یم طرح
 ...و بعد ابدیکند تا فرزندش هر چه زودتر بهبود  یم ماریاو را ت یو با تمام خستگ ندینش یم مارشیب

 .دارد یطرحم چه بازخورد نیا دمید یشدم و م یم رهیبه شاهکارم خ دیشد... با یکه اثرم تمام م بعد

و درشت صورت و  زیر یو شکن ها نیو شکسته شدن و چ تیکه بعد از سال ها ترب یمانند مادر درست
 ایاش کال است؟ کرم خورده؟  وهیم ایآ نیکند تا بب ینگاه م شیزندگ ی وهیبه فرزندش، به م شیدست ها

 گرانید یرو یریکه فرزندش چه تاث دید یخواص و طعم است؟ م نیخوش رنگ و لعاب با بهتر یا وهیم
 ؟یمنف ایگذارد  یمثبت م ریتاث ایدارد... آ

 ...بودم نگونهیهم هم من

 ...آمد یم یعال گرانیبه چشم د دیشب ها تالشم با ی جهینت

 ...شدند یکردند، پر از حس خوب م یمردم به اثرم نگاه م یوقت دیبا

 ...دمیدست نکش یشدم... ول ریکه بخاطرش تحق یزیچگونه نقش زدن را رها کرده بودم؟ چ من

 ...دمیدست نکش یخوردم... ول کتک

 .دمیاز نقش زدن و نقش زدن و نقش زدن دست نکش یشدم... ول دیام نا
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 رمیخوردم و بابا تحق یکردم و کتک م یبه پدرم التماس م میکالس ها ی هیکه بخاطر گرفتن شهر ییروزها چه
آمد،  یپدرم با ان همه مال و منال پول خرد به حساب م میکه برا یا هیمختلف شهر یکرد و به بهانه ها یم
 ...پرداخت ینم

 ...دمیدست نکش اما

 شدم؟ میسروته تسل یب یو دو تا جمله  ادیفر کیبا  یول

 توانستم؟ چطور

 ماه گذشته بود؟ چند

 را حس نکرده بودم؟ میماه گذشته بود که عطر رنگ ها چند

 بودم؟ دهیسر آن ها دست نکش ینگاه نکرده بودم و به پرها میماه شده بود که با لذت به انواع قلمو ها چند

 را حس نکرده بود؟ یو تابستان یزییاپ یرنگ ها ینگاهم گرما یماه گذشته بود که حت چند

 .را هم نداشتم دیو سف یرنگ آب یسرما یحت

 ...طراوت رنگ سبز را ینه حت و

 .شده بودم منقلب

 .مقلوبم ارایبودم، منمقابل  دهیکه فهم چرا

 ...بودم ارای مقلوب

 .داده بودم حیداغ و گرم ترج یرا به تمام رنگ ها اراینگاه  یگرما

 .داده بودم حیسرد ترج دیو سف یآب یگذشت را به رنگ ها یاو م یکه ب ییشب ها یسرما

داده  حیترج میقلموها دیو سف اهیس یشد را به لمس تمام پرها یم دهیکه به گونه ام کش ارای یدست ها یزبر
 .بودم

 ...اما

 ...ها به کنار نیا ی همه

 فراموش کرده بودم؟ چرا

*** 

 .دمیپشت سرهم کش قیبار پاک کردم و چند ترگل عم نیآخر یرا برا سمیخ یپلک ها ریدستمال ز با

 .آرام به در زدم یرا باال بردم و دو تقه  مشتم
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باز کردم و داخل  یکردم خودم را جمع و جور کنم و در را به آرام یسع دم،یرا که شن دیجاو "دییبفرما" یصدا
 .شدم

 .بر لب نشاند یلبخند جذابراست نشست و  دنمیبه محض د دیجاو

 .نیخوش اومد-

 .خشک شده بود دهانم

 :گفتم یسخت به

 .ممنون-

 .نقطه به او نشستم نیدورتر یشده بود برداشتم و رو دهیچ دیکه در اتاق کار جاو یبه سمت ست مبل یقدم

 .کرد یانداختم که موشکافانه نگاهم م دیبه جاو یام را بغل زدم و نگاه کوله

 !ستیدرست ن زیچ کیزد که  یداد م یآشفته ام از صد فرسخ یو رو دهیسرخ و رنگ پر یاه چشم

 .به حالم نبرد یپ دیانداختم تا جاو نییرا پا سرم

 :و گفت اوردین شیهم خدا عوضش دهد، به رو دیجاو

 ن؟یبهتون دادمو حل کرد شیپ یکه جلسه  یناتیخب... تمر-

. دمیکش رونیرنگم را ب یآب میصد برگ با جلد ضخ یمیبردم و دفتر س فمیگفتم و دست داخل ک یا "بله"
 .مورد نظر را باز کردم یصفحه 

که جلسه  نانیتمر نیهم نای. ادییگذاشتگ و گفتم: بفرما دیجاو یجا بلند شدم و دفتر باز شده ام را روبرو از
 .نیبهم داد شیپ ی

 .سر انگشتان سردم را لمس کرد دیدست جاو یاما اتفاق رمیدراز کردم تا دفتر را بگ دست

 .کرد یتک سرفه ا دیخود اوردم و نه او... جاو یمن به رو ن

 .به من انداخت ینگاه مین

نشست و با  شیلب ها یرو یبعد لبخند یآن نگاه انداخت. کم یاضیر یرا از من گرفت و به نوشته ها دفتر
 .نیب داد... همش رو کامل و درست جواهیگفت: عال تیرضا

را به  شیجا تیمن، لبخند و رضا یگونه ها یرو یجار یاشک ها دنیزد و سر باال آورد... اما با د یلبخند و
 !بهت داد. نتوانستم خودم را کنترل کنم

 :رها شد و با بهت گفت زیم یرو دیاز دست جاو دفتر

 ...مُرکا خانوم-
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 .دخالت نکند دیکه نبا یزیکارم باعث شده بودم او در چ نیارو گرفتم. با  دیانداختم و از جاو ریرا به ز سرم

 .دیلرز یم میمبل نشستم... پاها یعقب رفتم و رو عقب

 .ختمیر یصدا اشک م یو ب آرام

 .هنوز در بهت بود دیجاو

 .زد: مُرکا خانوم میصدا یجا بلند شد و به سمتم آمد و با نگران از

 .ندادم یجواب اما

 .فوت کرد و با فاصله در کنارم نشست رونیرا به ب ترگلش

 .یطوالن ی هیگذشت... چند ثان هیثان چند

 واستون افتاده؟ ینکرده اتفاق یاومده؟ خدا شیپ یرا تر کرد و گفت: مشکل شیها لب

 .تکان دادم یهم فشردم و سرم را به عالمت نف یرا رو میها لب

 ...گرفته دلم کمی... کمی... دیزمزمه کردم: ببخش یسخت به

 !خورد یم یدل گرفتگ کیاز  شتریبه ب میغم صدا نایمطم

 م؟یامروز کار نکن دیخوا یو گفت: م دیاش را گز ینییلب پا دیجاو

از آن  زیچ چیهم درس بدهد، من ه یزیچ دیوضع حالم مطمئن بودم اگر جاو نیخواستم... با ا ی... میآر
 .فهمم یدرس نم

 :خش دار گفتم ییدادم و با صدا رونیب دهیبر دهیرا بر ترگلم

 ...اگه ممکنه-

 .سر تکان داد و گفت: بله حتما دیجاو

 .ختمیر یگذشته بود و من هنوز داشتم اشک م قهیدق ستیب حدود

 .هم حرف نگفته بود یکلمه ا یتکان نخورده بود... حت شیهم از جا دیجاو

 :بهرحال صبر او هم سر امد و گفت ینگفت ول یزیاو ممنون بودم که چ از

 .مُرکا خانوم-

کم  یلیجابجا شد و خ شیدر جا دیچرخاندم. جاو دیچشمم را با دستمال گرفتم و سرم را به سمت جاو اشک
 .کرد و به جلو خم شد کیخودش را به من نزد

 .باز ماند مهیاما همان طور ن دیبگو یزیرا باز کرد که چ دهانش
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با  د،یگو ینم یزیچ دمید یوقت یکردم و منتظر بودم ول یشد. داشتم نگاهش م میم هاقفل چش شیها چشم
 :گرفته ام گفتم یصدا

 د؟یآقا جاو دیبگ دیخواست یم یزیچ-

 ...و دهان باز کرد اما دیبه گردنش کش یپرت شده باشد، دست یبلند کیرا بر هم زد و انگار او از  میپلک ها و

 .و از جا بلند شد دیکش یدوخت و هوف زیبرده بود. نگاهش را از من گرفت و به م ادیحرفش را از  انگار

 براتون سفارش بدم؟ دیخور یم ی... چدهیگفت: رنگتون پر یسمت تلفن رفت و در همان حال با دستپاچگ به

 .ندارم لیم یزیممنون چ-

 .را برداشت و با آبدار خانه تماس گرفت یتوجه به حرفم گوش یب

 :گفت هیاز چند ثان بعد

 ...اتاقم. و دیاریآب پرتقال ب وانیل هیآقا فاتح لطفا -

 :مکث کرد و بعد چند لحظه گفت و

 ...کیبا ک یچا وانمیل هی-

 .دستگاهش گذاشت یتلفن را رو و

نشست و  زشی. پشت مدیبار یم شیاز سر و رو یکرد و دستپاچگ یدانم چرا از نگاه کردن به من حذر م ینم
 .رنگش زل زد یبه خودکار آب

در رستش وارد شد و بعد از گذاشتن آن  ینیبه در خورد و آقا فاتح با س یگذشته بود که تقه ا یا قهیدق پنج
 .دی. قند آوردم... ببخشرمیتموم شده... وقت نکردم برم بگ کی... کزهیمهندس چ یگفت: آقا زیم یرو

 .دیببر فیتشر دیتون یو گفت: دستتون درد نکنه... م دیکش یآه دیجاو

 .رفت رونیتکان داد و ب یسر فاتح

 .آب پرتقال را به سمتم هل داد وانینشست و ل میبار روبرو نیجا بلند شد و ا از

 .دهیرنگتون پر ی... حسابدیبخور-

 .نکردم یممانعت

 بایکرد. تقر جادیرا در وجودم ا یاش حس خوب یکو خن ینیری. شدمیاز آن را نوش یرا برداشتم و کم وانیل
 .برد یم شیاش را به سمت لب ها یچا وانیافتاد که ل دینصفش را خورده بودم که نگاهم به جاو

 .از آن نخورده بود یزیچ هنوز

 :را صدا زدم دیآوردم و جاو نییرا پا وانیبود افتادم. ل فمیکه در ک یشکر یها تییسکویب ادی ناگهان
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 .دیآقا جاو-

 :متوقف شد و گفت شیبه لب ها دهینرس وانیل

 بله؟-

 د؟یخور یتلخ م یچا-

با  شهی... همادیگفت: راستش، عادت به قند خوردن ندارم... خوشم نم یمحسوس جا خورد ول یلیخ دیجاو
 .میخورم. اما االن گفتن که ندار یم یزیچ یکیک

 .گذاشتم زیم یرا رو وانمیگفتم و ل "یآهان"

 زیم یآوردم و رو رونیرا ب یظرف زرد رنگ فانتز فم،یرا باز کردم. از ته ک پشیو ز دمیکش میپا یرا رو فمیک
 :گذاشتم و گفتم

 .امروز قسمت شما بود انگار-

 :تعجب به ظرف نگاه کرد و گفت با

 ه؟یچ نیا-

 .مروز نشد بخوره... انگار قسمت شما بودپخته بودم... کار خودمه... اما ا یشکر تییسکویب کمی ارای یبرا-

 :برق زد و گفت دیجاو یدر ظرف را باز کردم. چشم ها و

 .ممنونم یلیخ-

 .برداشت یکیخم شد و دست دراز کرد و  و

 ....... واقعا خوشمزه اس... دستتون درد نکنههیعال یلیو گفت: خ دیرا نوش شیاز چا یاز آن زد و کم یگاز

 ...نوش جان-

 ...زدم یلبخند و

*** 

 .نزده بودم یبا او حرف گریپاد! سکوت کرده بودم و از ان موقع د یرا م یچشم ریکردم که ز یم احساس

 .را عوض کرد و فرمان را چرخاند دنده

 کرد و گفت: ام... امروز درس چطور بود؟ یسرفه ا تک

طور سر بحث را باز کند. کوتاه جواب داند چ ی! مشخص بود نمدیسوال ممکن را پرس نیاحمقانه تر دیشا
 :دادم

 ...خوب-
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 !آهان-

بزند که خودم کارش را راحت کردم  یکند بلکه حرف دایپ یزیکرد که چ یپا و آن پا م نیبعد دوباره سکوت... ا و
 .حرف بزنم یموضوع هیباهات راجب  دیو گفتم: با

 زم؟یعز یگفت: راجب چ یگرم یصدا با

 .میزن یخونه حرف مسرد گفتم: تو  یلیخ

 .کش آمد یبه طرح لبخند شیلب ها ی گوشه

 .یهر طور تو بخوا-

 .به خانه سکوت کند دنیداد تا رس حیمشخصا ترج و

 .گذاشت نگیرا داخل پارک نیرا باز کرد و ماش نگیدر پارک موتیر ی لهیبوس د،یدر که رس یجلو

 .و به سمت پله ها رفتم و به سرعت از آن ها باال رفتم دمیپر رونیب نیرا خاموش کرد، من از ماش نیماش تا

 ...انداختم و در خانه ام را باز کردم و وارد شدم. در را پشت سرم باز گذاشتم و به طرف اتاق رفتم دیکل

 .نشستم و موشکافانه به او زل زدم ارای یو درست روبرو ییرایلباس، رفتم داخل پذ ضیاز تعو بعد

حرف نزدن من هم  یتوجه نشان دهد و از طرف یمورد خودش را به نگاهم ب یب یخندهاکرد با لب یم یسع
 .کالفه کننده بود یکم شیبرا

 ...طاقت گفت: مُرکا یزنم، ب ینم یحرف دید یسر، وقت آخر

 .سر تکان دادم شیبرا "ه؟یچ" یمعنا به

از  شیب تیتوانستم منکر جذاب یزانو گذاشت و ترگلش را فوت کرد. نم یرا رو شیجلو خم شد و آرنج ها به
 ...حالت شوم نیحدش در ا

 ؟یراجب چ ؟یباهام صحبت کن یخواست یم-

 ...یخوام تا آخر حرفم گوش بد یمثبت تکان دادم و گفتم: م یبه نشانه  یسر

 .نگران شد صورتش

 .باشه حتما-

 ...خوب یلیخ-

 :کردم و گفتم یمکث

 ...وتابهیراجب -

 شده؟ یچ وتاب؟ی-
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 .خواستگار اومده وتابیزدم و گفتم: واسه  ایداشتم. اما دل به در دیترد یگفتن کم یبرا

 یو گفت م میبود که از شمال برگشته بود یکند. مربوط به همان شب یتا حرفم را حالج دیطول کش یا هیثان
خواهد با او ازدواج  یکه پسرخاله اش بود، م یبود که آن رضا نام نی. رازش هم ادیرا به من بگو یخواهد راز

 ...کنند و بهم عالقه دارند یکه با هم صحبت م ستیکند و چند وقت

 ؟یچ-

 .خواستگار اومده وتابی یگفتم برا-

. . بهت تمام وجودش را گرفته بوددینتوانست بگو یزیچ یاز آن... ول یآمدن حرف رونیب یباز شد برا دهانش
 ؟یکن یم یکرد و گفت: شوخ یخنده ا ،یمغلوب، پر از بهت و ناباور یبا حالت

 .تکان دادم یرا به عالمت منف سرم

 .نه-

 .کرد یبود. باور نم بیعج شیمن برا یخونسرد مطمئنا

 خواستگار؟ وتاب؟ی یبرا-

 .را باال دادم میابرو یتا کی

 ...آره-

. آن هارا به عقب شیموها انیو بعد دستش چنگ شد م دی. کف دستانش را به مالدیدانست چه بگو ینم
شد و دوباره  دهیچانه اش کش یتر آمد و رو نییگونه اش امتداد داد. دستش پا یو دستش را تا رو دیکش

 :گفت

 ...خو...اهر... من وتاب؟ی... یخواستگار؟ ب... را-

 .کردم به خودم مسلط باشم یسع

 ... شناسمش؟یم... ن... م ؟یک-

 :و چانه ام را باال گرفته و گفتم دمیکش یقیعم ترگل

 .پسرخالت-

 !شد لیبهتش تکم معجون

 ؟یگیم یچ یدار یفهم یمُرکا م-

 .لب نشاندم و چشم در حدقه چرخاندم یرو یلبخند

 ...وتابی یخواستگار ادیخواد ب یواضح بهت گفتم پسرخالت م یلیآره... خ-
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 .المش طنز نشستک در

 مگه نه؟ یکن یم یشوخ-

 !ابدا-

 :استارت دارد! با لکنت گفت یبه ر ازیرا فوت کرد. قشنگ مشخص بود که هنگ کرده و ن بازدمش

 ک... ک... دومش... شون؟-

 !و گفتپ: آقا رضا دمیرا جو لبم

 !عه؟-

 ارایگذشتند و  یم قیانداخت. دقا نییسرش را پا یحرف چیه یب ارایداد!  یم دیتهد یگفتن بو "عه!" نیا
دانستم  یدهم. نم صیتوانستم حالت صورت او را تشخ یافتاده بود، نم نییسکوت کرده بود و چون سرش پا

 ...نیغمگ ایخوشحال  ایاست  یاالن عصبان

 !شدم یکم داشتم نگران م کم

 :دمرا صدا ز  ارای یشده بود، کنده شده بود. به آرام دهیلبم از بس جو پوست

 ...ارای-

 .بلندتر از قبل یبار کم نیزدمگ.. ا شینداد، باز دوباره صدا یکه جواب ارای

 ...اری-

از حدقه  میباعث شد چشم ها ادشیحرف در دهانم ماند و فر ،یآن هم آن قدر ناگهان ارایبا بلند شدن  اما
 .بزند رونیب

 !خواهر من یخواستگار ادیبه خودش جرئت داده ب یچه جور ؟ی... به چه جرئتیعوض ی کهیگ... خورده مرت-

 ...رفتم ارایبه سمت  اطیجا بلند شدم و با احت از

 .شنون یها م هیآروم باش... همسا ارای-

 .دیدر دست گرفت و مرا به سمت خود کش رامیو بازوها دیسمت من چرخ به

کشم... چطور به خودش اجازه داده بعد اون  یشنون... اون رضا رو م یها... به درک که م هیهمسا یگور بابا-
 .نسناس ی کهیبرم... مرت یبذاره؟ ها؟ آبروشو م شیاومد، پا پ وتابیهمه بال که بخاطرش سر 

 ...آخ-

 شتریمن ب یبازوها یقدرتمندش را رو یزد و حواسش نبود که هر لحظه فشار دست ها یهمچنان داد م ارای
 .کند یم
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 ...گفتم... لعنت به من یبهش م دی... باوتابیچطور تونسته؟  ؟یبه چه جرئت-

 .کنم ی... خواهش مرهیگ یدردم م ارای-

قرمز  یبازوها یزد و نگاهش رو رونیاز حدقه ب شیمرا رها کرد. چشم ها یبه خودش آمد و با بهت بازوها تازه
 .شود یکبود م شیتم که جاسوخت و شک نداش یکرد و م یبه شدت درد م میمن خشک شد. بازوها یشده 

 :لرزان گفت ییدستش را به سمتم دراز کرد و با صدا ده،یو ترس دستپاچه

 ...شد؟ ی... چنمتیمُرکا بب-

 .کنارش زدم و با بغض گفتم: به من دست نزن یسخت به

بعد  یم. کمکرد هیتخت نشستم و گر یاز او فاصله گرفتم و به طرف اتاق رفتم. در را بستم و قفل کردم و رو و
 .شد نییدر باال و پا رهیدستگ

و گفت: مُرکا...  دیبا مشتش به در کوب یضربه ا ارایدر زل زدم و بعد  رهیپر اشک به دستگ ییچشم ها با
 ...کار کردم یچ دمیلحظه نفهم هیتروخدا درو باز کن... 

 داد؟ یطور واکنش نشان م نیا دیچرا با ارای

 من چه گفته بودم؟ مگر

خواست  یپشت در از من م ارای. دمی... آه کشیخواستگار دیایخواست ب یهالف شرع که نکرده بود م چارهیب
 !ردیعذاب وجدان بگ یادیخواستم تا حد ز یکه در را باز کنم اما نه... نه حاال! م

 .شکنمش یاالن م نیمُرکا درو باز کن وگرنه هم-

 .اشک زدم انیم یپوزخند

تخت دراز  یو روندادم ی! جوابدیاینبود از پس در برن دیشکست، بع یرا م میت بازوداش شیچند لحظه پ تا
 .دمیکش

هم  یرو میرا بستم و چشم ها میگوش ها یانگار که کر شده باشم، دروازه  یول دیکوب یهمچنان در را م ارای
 ...نشست

*** 

 .صورتم خورد، چشم باز کردم و چند بار پلک زدم یکه تو یدینور شد با

و  میبگو "یآخ"باعث شد  د،یچیپ میها یکه در بازو یبه تنم دادم اما درد یتخت نشستم و کش و قوس یرو
 .صورتم را جمع کنم

 .انداختم میبه بازوها یرا خم کردم و نگاه سرم

 .بودکبود شده  ارای یانگشت ها ی. جادمیکش یگفتم و آه "ینوچ"
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 .به در بسته انداختم. هنوز بسته بود یدر هم شد و نگاه میاخم ها شبید یادآوری با

 .به ساعت انداختم یرفتم، نگاه یکه به سمت در م یتخت بلند شدم و در حال یرو از

 "صبح میپنج و ن"

معتاد  ارایدر کنار  دنیچند وقت خواب نیخواستن اعتراف کنم که به ا یاصال راحت خوابم نبرد و نم شبید
 !شده ام

 .دمیکش رونیبه ب یرا داخل قفل چرخاندم و در را باز کردم و سرک دیکل

 .داخل آمدم و در را بستم عیو سر دمیکش "ینیه"نشسته بود،  نیزم یکه رو ارای دنیبا د اما

 .کردم نییرا باال و پا رهیتگدوباره دس دم،ینشن ییصدا یرا تر کردم و وقت میزد. لب ها یتندتر م جانیاز ه قلبم

به او  یکند، کامل از اتاق خارج شدموو نگاه ینم یحرکت ارای دمید یبردم و وقت رونیسرم را از در ب اطیاحت با
خانه روشن بود و مشخص بود بدون خاموش کردن ان ها همان جا کنار در نشسته  یانداختم. چراغ ها

 .خوابش برده

 .در اتاقمان، به خواب رفته، دچار عذاب وجدان شدم یجا، جلو نیتمام شب را درست ا ارایکه  نیفکر ا از

 :وجدانم را خاموش کردم و با خود گفتم عیسر یول

 "!مجبورش نکرده بود یبخوابه کس یتونست بره اتاق بقل یم"

 :افزودم و

 "!البته حقش بود"

 .دمی... دوباره به سمتش چرخیگرفتم ول ارایرا از  میرو و

 .به صورتش انداختم ینگاه

 کیمتوسط...  یخوش فرم و لب ها یدار و گونه ها هیخوشرنگ بسته، فک زاو یبلند و چشم ها یشانیپ
 .افزود یاش م ییبایکامال مردانه و جذاب و پوست گندمگونش که به ز یچهره 

 .ضعف رفت شیام برا یدلخور بودم، اما دل لعنت یکه از او حساب نیا با

 .اراده به سمتش قدم برداشتم و کنارش نشستم یکرد. ب یباز هم سست قلبم

 .دمیکش یقیبوده! ترگل عم داریپف داشت و معلوم بود کل شب را ب یکم شیچشم ها ریز

 ارای یشانیپ یکرد تا آن ها را از رو یوسوسه ام م دایبود و شد ختهیاش ر یشانیپ یرو ارایسرکش  یموها
 !یلعنت ؛یکنار بزنم. لعنت

 ارای شبیرا لمس کرد و آن ها را کنار زدم. د ارای یرفت و سر انگشتانم، موها شیاما پ یبا تمام خوددار دستم
 .تر شوم کیدو زانو نشستموتا بتوانم به او نزد یبرخورد کرده بود... رو یمنطق ریغ یلیخ
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سر خورد و  ارای ی قهیشق یرو ،یشانیپ یکردند و از رو یو سر انگشتانم سرکش دهانم را قورت دادم آب
 .دمیکش ارایصورت  یاستخوان گونه اش را لمس کردم. دستم را نوازش گونه رو

 ...کرد اما من یکار همسرش در صورتش نگاه هم نم نیمن بود تا مدت ها بخاطر ا یجا یگریاگر زن د دیشا

 ...کرد یوضعم فرق م من

 .محض بودم میتسل ارایمقابل  در

 .دمیپرست یهمسرم بودم و او را م عاشق

نفر،  کیحجم دوست داشتن  نیتاوان داشت. ا میباز هم برا ده،یبه ثمر رس دمیشیاند یعشق که م نیا
 جنون نبود؟

گاه گرم و امن  هیآن تک یخولست سرم را رو یاش سر خورد. دلم م نهیس یرو ارایصورت  یاز رو نگاهم
 .بگذارم

 چطور دوام آورده بودم؟ شبید

 گوشم را پر نکرده بود؟ ارا،یمحکم قلب  یتپش ها یکه صدا یخوابم برده بود آن هم وقت چطور

 خوابم برده بود؟ ییالال یاو بود... ب یترگل ها یصدا م،یشب ها ییالال

 .شانه اش گذاشتم. آن قدر آرام که متوجه نشود یو سر رو دمیکش اراینشستم... خودم را سمت  نیزم یرو

 .و عطر تن او را استشمام کردم دمیکش یقیعم ترگل

ماندم و بعد  ینشست. چند لحظه در آغوش او م ارای ی نهیس یناخودآگاه بسته شد و دستم رو میها چشم
 !نشده یزیرفتم انگار که چ یبه اتاق م

*** 

 :گفت یلحن سرخوش با

 ...زمیعز ریصبحت بخ-

 .انداختم ارایبه خودم و  یصورتم نشست و نگاه یدوباره رو اخم

 ...بود ادمیآن جا که  تا

 .کردم مکث

 .دمیگرد شد و از جا پر شیچشم ها ناگهان

 !بر سرم خاک

 یبرا میحنا گریکارم، د نیاما با ا رمیبگ افهیق ارای یخواستم چند روز برا یسرم م ریزده بودم... خ یاساس گند
 .نداشت یرنگ ارای
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فرشته بغلم  هی دمیشدم د داریو گفت: من صبح ب دیخند د،یصورت وارفته و خواب آلودم را که د ارای
 !کنم که از دستم در نره شیزندون عینشده سر داری... منم گفتم تا بدهیخواب

 .توانستم ینم یول میبگو یزیخواستم چ یم

 ...وقت هوس فرار به سرش نزنه هیتختم که  یبغلش کردمو آوردمش روادامه داد: منم  یالیخ یبا ب ارای

دست  ارایپرت شدم و  ارای. چون انتظارش را نداشتم، در آغوش دیدستم را گرفت و مرا به سمت خود کش و
درخشان، به من  ییقفل کرد و با خنده و چشم ها شیبازوها انیو مرا م دیرا دور من حلقه کرد و چرخ شیها

 .زل زد

ناز کردن و اخم و تخمم  نیاو کجا و ا یبرا شبمیحس کنارم افتاده بود. آن غش و ضعف د یب میها دست
 !کجا

 .کنمیم کاریچ دمیشدم... نفهم وونهیلحظه د هی... شبیبه خود فشرد و گفت: من د شتریب مرا

 .نشست ارای یدست ها یروباال آمد و  دیبا ترد میخل!، کوتاه آمدم... دست ها منِ 

 ؟یدیکنار گوشم زمزمه کرد: منو بخش ارای

 دمیانجام م یتو بخوا ی... هرکارمونمیپش یلیزدم. التماس کرد: تروخدا... من خ ینم یهم با او حرف هنوز
 .فقط منو ببخش

 ..ارای سایخودم جمع شدم و گفتم: وا در

زل زد و  میفرو برد. در چشم ها میموها انیو دست م دیبوس قیرا عم میشانیمرا به طرف خود چرخاند و پ ارای
 :گفت

 ؟یدیبخش-

 .التماسم را کند ارایخواستم  ینگاه او، دلم کوتاه آمد. نم نیا با

 .دمیبخش یرا م او

 ...شهیهم مثل

 :گفت

به  چوقتیمن ه... ی... انقدر عالی... انقدر که تو خوبستمیکنم من واست خوب ن یوقتا فکر م یمُرکا بعض-
 .رسم یپات نم

 .تونم ازت دست بکشم ینم ی... ولیتو رو ندارم ول اقتی... من لیپاک یلیو گفت: مُرکا تو خ دیام را بوس گونه

خواست. آب دهانم را قورت دادم و  یم یگرید یدلم بوسه  دیبرافروخته بود و شا مینگفتم. گونه ها یزیچ
و  بایاز من جدا شد و نگاه ز عیگفتم. سر یرا دور او حلقه کردم. محکم مرا در آغوش گرفت که آخ میدست ها

 شد؟ یبه من دوخت و گفت: چ یرا با نگران شیرایگ
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 .نبود یزیچ-

انداخت. جلو  نییبرد و سرش را پا شیموها انیآن نشست. دست م یو به طرف تخت رفت و رو دیچرخ و
 .تکرارش نکن گهید یول دمتی. من بخشاراینداره  بیش گذاشتم و گفتم: عشانه ا یرفتم و دست رو

 .را باال آورد و به من نگاه کرد سرش

 .با غم رنگ گرفته بود شیها دیخورش

 :نشستم و گفتم کنارش

 ...ارای-

 جانم؟-

 ...یخواستگار یپا و آن پا کردم و گفتم: درباره  نیا

 .نگفت یزیدر هم رفت اما چ صورتش

 .دمیکش ارای یگونه  یو دستم را رو دمیخودم را جلو کش یکم

 ...ارایحق داره خوشبخت بشه.  وتابی-

 یصورتم کنار زد و گفت: آره حق داره... ول یرا از رو میزل زد و دستش را جلو آورد و موها میدر چشم ها ارای
 ...کالهبردارو دزدش ینه با اونو خانواده 

 .دگرد ش میها چشم

 ؟یچ-

ازدواج کنه که تو  یبا مرد وتابیذارم  یچسباند و گفت: من نم نهیهمان طور که اخم داشت، سرم را به س ارای
 .بدبخت شدنمون اون زمانا، نقش داشته

 ارا؟ی یگ یم یبهت گفتم: چ با

 یپولدار یکرد، ما خانواده  یم فیواسم تعر وتابی شهی... اونجور که همیدون یو گفت: م دیکش یآه ارای
 !بدون چرا یکه کس نیثروتش به باد رفت... بدون ا یبابام همه  هوی. اما میبود

نفر  هی شدیبابام... مگه م یکردم، افتادم دنبال کارا سیکه شرکتمو تاس نیکرد و ادامه داد: دوسال بعد ا یمکث
نه...  ای ادتهیدونم  یکردم... نم یدوندگ یلی؟ خاز خودش به جا نذاره یکل ثروتشو باال بکشه و اسم و نشون

 .دمیند نارویتوُ مل وتابویسه ماه  کیبخاطرش نزد

 .به خود چسباند شتریمشت شد و مرا ب دستش

 .کار شوهرخالمو پسرخالم رضا بود-
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 یو با چشم ها دمیکش یبلند "نیه"کرد. رتیح ارایکه  دمیکش رونیب ارایقدر با شدت خودم را از آغوش  آن
 شه؟یمگه م ؟یگیم یدار یدرشت شده گفتم: چ

شوهرخالم نسبت به  یکار بودن... کار و بار بابام سکه بود ول هی... اون موقع بابامو شوهرخالم تو شهیآره م-
از اون وسط  یاسم دنیپوالرو باال کش یوقت یرو هم ول ختنیبابام ر کیداشت. با شر یزیدرآمد ناچ یلیما خ

دونستم رضا برگشته وگرنه  ی... نمسهکارشون رفتن فران نیکرد... بعد از ا یفکرشم نم ی. چون کسومدین
داغون شدم...  یلیخ میخورد یضربه رو از خود نیا دمیفهم یوقت یدون یگرفتم. مُرکا م یزودتر جلوشو م

 هیبشه و... بق عادیزن م یپول یب ویمنو سخت بزرگ کنه... از سر ندار وتابیباعث شدش بابام سکته کنه... 
 ...یدون یشم که خودت م

 .کردم یو غم نگاهش م یبا ناباور داشتم

 :گفتم یسخت به

 دونه؟ ی... موتابی-

گفتم. من  یکاش م یا یبهش نگفتم... ول یزیگردنم عقب زد و گفت: نه... خودم چ یرا از رو شیموها
 ...ازدواج کنه وتابیذارم اون با  ینم رممیبم

 ...نداشته یپسرخالت توش نقش دیشا ؟یتو مطمئن ارای: دمیپرس

 ...پسر همون آدمه نیکنه؟ ا یم یگفت: چه فرق ارای

 .کردم اخم

 ...ارای سنینو یپسر نم یگناه پدرو به پا یول-

صحبت کنمو بهش  وتابمیبا  دیتونم... با ینداره... نم تیمالحظه سر تکان داد و گفت: برام اهم یب ارای
 ...خونش میر یبگم. امروز زنگ بزن بهش بگو شام م تویواقع

 .کردم سکوت

 ...نمتیبب نجایا ایکنه خانوم کوچولو... ب یم میبا خنده گفت: چه اخم دیکه اخمم را د ارای

 ...ودب شیفقط اول نیو گفت: ا دیانداختم که خند ریسرخ شد و سر به ز میکه گرد شد، گونه ها میها چشم

 ...دیدستم را کش و

*** 

 "فصل دوازدهم"

و چهره  یبا بدخلق ارایهدف زل زده بود.  ینقطه، ب کیخواند. مات و مبهوت به  یزیشد چ ینم وتابینگاه  از
زل زده بود و  ونیخاموش تلوز یپا انداخته، کامال حق به جانب به صفحه  یو پا رو نهیگرفته، دست به س ی

 .خورد یآن دو چرخ م انیم یمن... نگاه من با نگران
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 .خوام باهاش ازدواج کنم یمن م-

 .و من با بهت به او نگاه کردم دیاز جا پر ارای

 .حلقه زد شیانداخت و اشک در چشم ها نییرا پا سرش

اله که باهاش ارتباط دارم... س هی کیهست مال گذشته اس... من... من االن نزد ی... هر چستیبرام مهم ن-
 .مدت... تونسته خودشو بهم ثابت کنه نیتو ا

 .شد دهیبه سمتش کش مانیکه از جا بلند شد، نگاه هر دو ارای

و با  دمیدندان کش ریام را ز ینییشد. لب پا یاش باز و بسته م ینیب یو پره ها دیکش یم یعصب یها ترگل
 .نگاه کردم اراینگران به  ییچشم ها

 .اشک آلود به او زل زده بود ییبا چشم ها رهیحس و خ یاما ب وتابی

 :زدم شیو به سمت در رفت... از جا بلند شدم و صدا دیدستش را مشت کرد و چرخ ارای

 ...ارای-

 ...سکوت هی... چند ثانستادیسر جا ا ارای

 :زد ادیفر یبعد ناگهان و

 ...به درک-

 ارای. دیرس یحس و کم جان به نظر م ی... هنوز بوتابیترس چند قدم عقب برداشتم و قلبم تند زد و  از
زل زده بود. دستش باال آمد و انگشت  وتابیبه  مایو نگاهش کرد. نگاهش به من نبود بلکه مستق دیچرخ

 ...گرفت دیحالت تهد ن،ییاشاره اش با تکان خوردن به باال و پا

 .شده بودند رهیو خشم، ت تیاز عصبان شیبود و چشم ها یصبو ع زیت شیصدا

 یدلت م ی... هر کارگهید ستیوار تکان داد و گفت: گفتم به درک... برام مهم ن دیاشاره اش را تهد انگشت
 یب یبشه... هر اتفاق ی. هر چیندار ارایبه اسم  یبرادر گهیبدون... د نویا یخانم... ول وتابیخواد بکن 
همه برات گفتم از کاراش و تو بازم رو حرف  نی! ایاریذهنت نه رو زبونت نم یاسم منو نه تو گهیافته... تو د

 ...یدون ی... میخودت

 :زد یکرد و پوزخند یمکث

 ی. اون عوضیکار بود ریتقص عادیکه تو بدبخت شدنت به دست م یخودت بود نمیب یکنم م یحاال که فکر م-
 ویچ چی... و هی... تو کورششیپ یتو با اون عشق کور و مسخره ات موند یت آورد ولخواست سر  ییهر بال

 نیب یبود... هر چ ودتاش دست خ هی. من بهت هشدار دادم و بقیکن یکارو م نیهم ی... االنم داریدیند
 ...یاقتیل یآدم ب هی... تو گهیمنو تو بود تمومه د
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محکم بسته شدن  یبعد... صدا یا هیبه سمت در رفت و ثان ارایو  دمیکش ینیرحمانه اش ه یب یحرف ها از
 .دیچیو من پ وتابیدر در گوش 

 .افتاد نییپر آبش... پا یاشک از چشم ها ی... قطره وتابیبستم و  یرا با ناراحت میها چشم

 اقتم؟یل یمُرکا... من ب-

 .گرفت شتریگفت که دل گرفته ام ب یرا با چنان غم نیا

 ...شده یعصبان ارای... وتابی-

 .روز افتادم نیبوده به ا میاقتیل ی... از بگهیگفت: نه... راست م وتابی

 .کرد مکث

ازدواج کردم تا اون تو رفاه بزرگ شه... آره من  عادیرضا رو ول کردم و با م ارا،ی یکه بخاطر خوشبخت نیا-
 ...بودم که رضا رو از دست دادم اقتیل یاشتباه کردم. من ب

 ...زد پوزخند

 یدونم. کار رضا نبوده... کار شوهرخالم بوده همه اش. برا یخودم م زویرضا بهم نگفته؟ همه چ یکن یفکر م-
 .رضا رو جعل کرده یمدارک امضا یسر هی

 .بهت نگاهش کردم با

هرخالم شو یوقت یشده... با خونواده اش قطع رابطه کرده... حت رید یلیبود که خ دهیفهم یبهم گفت وقت-
 یازی. منم نونهیبهم مد ارای. ستیشرکت نکرده. من رضا رو دوست دارم. برامم مهم ن نشیفوت کرد... تو تدف

معرکه  یریهمه بگن سر پ دی... شاشهیپنجاه سالم م گهیازدواج ندارم. من چندسال د یاون برا یبه اجازه 
از  دیزنده باشم. چرا با شتریب ایو  گهیده سال د دمیشا گهیسال د هی دی. من شاستیواسم مهم ن ی! ولیریگ

و  یریم یم یروز هی یدون یکه م نیهم ی... ولهیفان ایدن نیکنم؟ هر چند کوتاه. ا غیدر ویخودم خوش بخت
 یم لیدل هیخودش  ،یتا خوشبخت باش یبلند، خوب استفاده کن هاز اون مدت نامشخص، چه کوتاه چ دیبا

باالخره نورو  ،یگذرون یکه از سر م ییایکیبعد تار یداشته باش دیام دیبا ،یشبک یشه که هر چقدرم بدبخت
 !ینیب یم

 .دهانش را قورت داد آب

ناخواسته داشتم... باورت  یباردار هی ی. من تو چهل و دو سالگدمیمنم االن... با وجود رضا، باالخره نورو د-
 ومدیشدش... دلم ن ی... ولدمیترس یچون م وفتهیاتفاق ب نیسال تموم نزاشتم ا فدهیمن شونزده، ه شه؟یم

 .بودم ختهاندا نارویکاش مل گمیم نم،یب یرو م ارایاالن که  یبندازمش... ول

 .حرفش آمدم انیم به

 ...نگو ینجوریا وتابی-

 ...نیچرا نگم؟ بب-
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 :بود اشاره زد و گفت ستادهیا ارایکه چند لحظه قبل  ییدستش به جا با

 یوقتا... مثل بچه  یلیصدا زد... من واسه خاطرش از خودم گذشتم... خ اقتیل یآدم که االن منو ب نیا-
 یبهم ب گهیم یدستم شه ول یعصا میریگذاشتم که پشتم شه... پناهم شه... سر پ هیخودم از جون براش ما

 یکنم مُرکا... دق م ینه، دق مک تا ینجوریبا من ا یروز هیهم قراره  نایکم گذاشتم؟ اگه مل ی! مُرکا چاقتمیل
 .کنم

 :زمزمه کردم یناراحت با

 .خدا نکنه-

 .گفت یگفت و م یطور م نیاما سر دلش باز شده بود و هم وتابی

بوده  ی... هر چستیخوششو بهم نشون داده... حقم ن یرو یزندگ یخوام خوشبخت شم... رو یاالن که م-
نه  یمهمه درست... ول یلیمتولد شدن... گذشته خ امیلیمردن و خ ایلیتو گذشته بوده...گذشته گذشته... خ

اتفاقا عبرت  یلیگرفتم... از خ عبرت عادیعبرت گرفته مُرکا... منم از گذشتم با م ی... براندهیآ یرو ریتاث یبرا
به مرز جنون برسونم.  اشیادآوریهر لحظه با  ادویپشت سرم ب ،یلعنت یگذشته  نیخوام ا یگرفتم... اما نم

 ...خوام مُرکا ینم

بود. باور کن اونم  یعصبان ارای... آروم باش... وتابیگذاشتم و گفتم: باشه  وتابی یشانه  یرا رو دستم
 ...خواسته یم تویخوب

 .زد پوزخند

ل شوهرت... ندارم. تو هم پاشو برو ور د ارایبه اسم  یبرادر گهیخواسته... فعال که گفت د یم مویآره خوب-
 ...تنها بمونم بهتره

 :گفتم یبه من برخورد. با دلخور وتابیحرف  نیا

رفت  یخواستم برم همون موقع که داشت م یبا من حرف نزن. اگه ن ینجوریا یدرست... ول یناراحت وتابی-
 ...رفتم یم

 .دیرا شن وتابی یاز کنارش بلند شد. صدا و

 .خوام یمُرکا من معذرت م-

 :از جا بلند شد و به سمتش آمد و گفت وتابیسمت او برگشته و نگاهش کردم.  به

 ...داغونم مُرکا-

 .مرا بغل کرد و

 .را پر کرد میهق هقش گوش هو یصدا

 .شد و چند ضربه به پشتش زدم دهیچیحسم باال آمد و دور کمر او پ یب یها دست
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 .ادیکنار ب دیهم با ارای... شهینداره... درست م بی... عوتابیخوب  یلیخ-

 :آلود گفت بغض

 شه؟یم یعنی-

 ...شهیدرست م زی... همه چوتابیآره -

*** 

به  مانیگذاشته بود و اغلب حرف ها ریرابطه مان هم تاث یها رو یبدخلق نیکرد... ا یم یهنوز بدخلق ارای
 .دیکش یبحث م

 .شد یگذشت انگار بدتر آتش خشمش تند تر م یآرام شود اما هرچه م ارایبلکه  میایکرد کوتاه ب یم یسع

خواهرش دلتنگ و نگران  یدانستم چقدر برا یمن م یبود ول اوردهیرا هم ن وتابیاسم  یوقت بود که حت چند
 .کرد یاز او داشت را بر سر من خراب م تیاست... هر چه عصبان

 .گفت یاز رضا م میو او هر دفعه برا دمید یرا م وتابی

 ...شیها یمهربان از

در ذهنم راجب او،  اهیس یاش شده بودم و آن لکه  فتهیش دهیگفت که من ند یرضا م یها یقدر از خوب آن
 !شده بود دیکامال سف

اول  وتابیخواستم که او را به خانه اش دعوت کند.  وتابیهم از  نیهم یبرا نمیخواست او را بب یم دلم
 .کوتاه آمد وتابیآورم؛  یم یترفند کیرا هم به  ارایمن گفتم که  یوقت یمخالفت کرد ول

 شیهم در شاد ارای. دوست داشت ندیخواست او را بب یتک برادرش تنگ بود. دلش م یهم دلش برا او
 ...باشد... پس قبول کرد میسه

 !اورمیب وتابی یرا با خود به خانه  ارایخواستم  یماند من که چطور م یم حاال

*** 

گه حداقلشو بدست  یم یجواب تو خود سواله! وقت یرسه ول یبه نظر م دهیچیپ یلیسوال خ نیا ن،یبب-
 .و بالعکس میاریحداکثرو بدست ب دیبا میاریب

 .نرود ادمیکردم تا  ادداشتیرا در دفترم  دیجاو یگفتم و جمله  "یآهان"

 !خواد حداقل یخواد حداکثر... هروقت حداکثرو م یپس هروقت حداقلو م-

 :آرام گفت ییکوتاه و با صدا م،یبود کیبهم نزد یلیکه خ یسرش را سمت من چرخاند و در حال دیجاو

 ...آره-

 .میشده بود کینبود. مثل دو دوست بهم نزد یاز صفات آقا و خانم و مخاطب شما خبر نمانیب گرید
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 :اندم و گفتمسرم را به سمت برگه ها چرخ دیتوجه به جاو یرا باال انداختم و ب میابروها

 ...دی. جاودمیفهم-

 ...لحظه رفتم تو فکر هی د،یزد و گفت: بله؟ ببخش یانگار که در فکر باشد، لبخند گنگ دیجاو

 :زدم و گفتم یلبخند یمهربان با

 ...نداره بیع-

 .بار سوالو نگاه بندازم هیخب، بده -

*** 

 ه؟یمگه نذر ؟یپخت مهیچرا ق-

 .هم رفت یتو شتریب شیاخم ها و

 یرو موقع نذر مهی! حالت خوبه؟ مگه فقط قارایگذاشتم و گفتم: وا  نیینگاه کردم و قاشقم را پا ارایبهت به  با
 .یکنن؟ تو که دوست داشت یدرست م

 .نداد یهم فشرد و جواب یرا رو شیلب ها ارای

 یحرص م شیشد او را خورد! از کارها یمن عسل هم نم هیبا  یبداخالق شده بود و گاه یادیچند وقته ز نیا
 .اورمیخودم ن یکردم به رو یم یخوردم اما سع

اما جاش  ،یگم که آروم ش ینم یزیکنم و چ یتحمل م ی. هیاریشورشو درم یدار گهی... دارای نی: ببگفتم
 .یش یبدتر م

 یهدف به صفحه  ینشستم و ب ونیرفتم. مقابل تلوز رونیپا شدم و از آشپزخانه ب زیاز پشت م یبا دلخور و
 زیدر حال جمع کردن م ارایداد که  یم نیآمد نشان از ا یکه از آشپزخانه م یتلق و تولوق یان زل زدم. صدا

 .شام است

 .آمد ییرایبعد او هم به پذ یکم

 .را با زبان تر کردم لبم

کم، نشست. نامحسوس خود  یلیخ یلیخ ینامطمئن است اما آمد و کنارم با فاصله  شیکه قدم ها دمید یم
 .کرد کیدست دور شانه ام انداخت ومرا به خود نزد ارایاما  دمیکنار کش یرا کم

 ...ولم کن-

 ؟یکن یکرد و گفت: ناز م کیلبش را به گوشم نزد ارای

 :ادامه داد یکردم. با لحن اغوا کننده ا اخم

 ...خرم ینازتم م-
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 :ساده گفت یلیکرد و خ یمکث

 ...دیببخش-

به کاممون تلخ  ویچند وقته زندگ نیا ی... الکیگفت ی... تو راست ممیکنم تا ببخش یم یبگ ی: هر کارگفت
 ...کردم

 :التماس گفت با

 شوهر خطاکارتو؟ نیا یبخش یهوم؟ م-

 .نشست میلب ها یرو یجمله را گفت و لبخند نیا طنتیش با

 هوم؟ گه؟ید میدیبخش یعنی... یدیخند نیبب-

 :مشهود بود یدلخور میهم در صدا هنوز

 !شرط هیبه -

 !نمینکن، حاضرم ماهو واسط از آسمون بچ غیاصال صدتا شرط... فقط تو منو ببخش... نگاهتو ازم در-

 یزد، آدم تا نازکش نداشته باشد ناز نم یم یحرف خوب کی وتابیناز کردم...  یخوشم آمد ول ارای یجمله  از
 !کند

 ...هینیآسمون! شرطم زم یخواد بر ینم-

 ...باشه ی... هر چی... آبییهوا ،ینیمن کاشت و گفت: زم یگونه  یرو یبوسه ا ارای

 .وتابی یخونه  میبر دیو گفتم: با دمیکش یقیعم ترگل

 زم؟یعز یآمدم... خورد شیبرا ییمات ماند... چشم و ابرو ارای

 ا؟ینساز ویاومد گهیو گفت: د دیکش یهوف ارای

 .زل زدم شیچرخاندم و در چشم ها ارایرا به سمت  سرش

 ماه از آسمونه؟ دنیسخت تر از چ یعنی-

 ...ی... ولستیبازدم گرمش را در صورتم رها کرد و گفت: سخت ن ارای

 غرور... مگه نه؟ یول-

 .نشست ارای یدو ابرو انیم اخم

که باعث ذلت بشه...  ینه غرور یغرور خوبه... ول ارایگذاشتم و گفتم:  ارایدست  یدست رو متیمال با
 !خوبه که باعث عزت بشه یغرور

 ...نگاهم کرد نیغمگ ارای
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 ...ستیمُرکا بخاطر غرور ن-

 ه؟یپس چ-

همه وقت  نیکه منو محرم ِسرّش ندونسته و ا نهیدونسته... بخاطر ا یاز همون اول م وتابیکه  نهیبخاطر ا-
 ...ارزش بوده یازم پنهون کرده... چون حرفم واسش ب

 که به غرورت خدشه وارد شده؟ ستین نیا ینشونه  نایمگه ا-

 .مکث کرد و نگاهش را به صورتم داد ارای

 ...دیشا-

 ...شد قیلبم عم یرو لبخند

خواهرته... ناموسته...  ،یتر کیکوچ یلیکه ازش خ نیباشه، با ا یبه غرورت لطمه زده... هر چ وتابی دیشا-
 میسه شیخواست تو خوشحال یفقط تو رو داره... م ای... اون تو کل دننیبب یدونم برات سخت بوده ول یم

کورکورانه داره  ،یعشق ظاهر هیبخاطر  میکه بگ ستی... کم سنو سالم نهیزنه پخته و عاقل وتابی... یباش
کنار بابام  یوقت وتابویخودم آب شدن  یداره... من با چشما ویخوشبخت هی اقتیل وتابی ارای... رهیگ یم میتصم
 ست؟یحقش ن وتابیفکر کن...  کمی یندارم... ول ی... من مخالفتدمید یبود م

 :گفت ارای

 چرا رضا؟ یحرفت درست... ول-

همه بال که به  نیهمه سال، با وجود ا نیدر گذشته عاشقت بوده و با گذشت ا یکس یبفهم یتو وقت ارای-
چشم  ینفر ب هیاگه  ؟یش یعاشقش نم یسرت اومده هنوز حسش نسبت بهش عوض نشده؛ تو باش

 ؟یش یداشت محبت کنه... سنگ صبورت بشه عاشقش نم

 .مات ماند و به صورتم زل زد ارای

 :بمش گفت یداد و با صدا هیام تک یشانیبه پ یشانیپ

 م؟یبر یک-

*** 

 .زل زده بودم رونیبه ب نیماش یاسترس از پنجره  با

 ک،یمانده در تراف یها نیبوق ماش یو صدا دیلرز یم جانیزد. بدنم از ه یم کیت میو پا دمیگز یلب م مدام
 .آوردند یبه صدا در م میخطر را برا ریانگار داشتند آژ

خود ما زن ها هم در  یهزنانه... فکر کنم گا یها استیام! امان از س دهیکش نجایرا تا ا ارایشد  ینم باورم
 !میمان یخلقت خودمان م

 .به ساعت انداختم ینگاه مین
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و آن وقت فاجعه بود.  میبود وتابی یدر خانه  یجلو گریساعت د مین م،یآمد یدر م کیتراف نیهم از ا رید اگر
 .که رضا هم در آن جا حضور دارد میبگو ارایفاجعه هم آنجا بود که هنوز جرئت نکرده بودم به 

را گرفت. غرق در افکار خود بودم که به تماس دستان گرم را حس کرد و دست دراز کرد و دستم شمیتشو ارای
 .سرش را سمت او چرخاندم ارای

 :گفت ارای

 شده مُرکا؟ یزیچ-

 .دمیبر زبان آوردم... آن قدر آرام که خودم هم آن را به زور شن یآرام "نه"کردم و  یزور خنده ا به

را پر کرده بود  نیعقب ماش یصندل یفضا شتریکه ب یبه خرس بزرگ ینگاه می. ندیخند یم ارای یها چشم
 اد؟یخوشش م نایانداخت و گفت: به نظرت مل

 !یبار لبخند زدم... واقع نیا

 .ادیمعلومه خوشش م-

 .رمیبگ نایخودمون از ا یبچه  یبشه برا یک یا-

 .رنگ گرفت میانداختم و گونه ها نییدهانم خشک شد. با بهت سرم را پا آب

 :کردم زمزمه

 ...ارایعه -

 ...خدا یبغلمون... وا مشیری... بگزهیم زهینوزاد کوچولو ر هیمُرکا فکر کن...  یجووونم؟ وا-

 ...خجالت لبخند زدم با

*** 

دسته گل و  ارای... دمیآه کش ،ییالیبه ساخمان و یشدم و با نگاه ادهیپ نیکردم، از ماش را که پاک نیماش
 .را قفل کرد نیبرداشت و ماش نیبزرگ را از ماش یعروسک خرس

زنگ را زد و من از شدت  ارای م،یدیدر که رس ی. جلومیرفت الیگل را به من داد و باهم به سمت و دسته
 .را چنگ زدم ارای یاضطراب بازو

 زم؟یشد عز یبه من نگاه کرد و گفت: چ ارای

 !رفت جیسرم گ کمی یچیو گفتم: ه دمیگز لب

 .نگران شد میام و صدا چهره

 ؟یخوب یمطمئن-

 .باز شد یکیت یتکان دادم و در با صدا سر
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 .میدیرس یو مقابل در ورود میکرد یگذاشته و آن را ط اطیبه ح پا

 .خنده رو، به استقبالمان آمد وتابیدر باز شد و  ده،یبه زنگ نرس ارای دست

کرد، با عشق برادرش را به  یمانیاظهار ندامت و پش ارای یوقت یبرخورد کرد ول نیسر و سنگ ارایبا  یکم وتابی
 .و ما را به داخل دعوت کرد دیآغوش کش

 دنیراهمان را سد کرد و با د د،یخند یکه م یکنان و در حال غیج غیج نایکه مل میرا داخل نگذاشته بود مانیپا
 ؟یدیمن تر یسالم... برا ییدا یگفت: وا ارایبزرگ در دستان  یعروسک خرس

 وییمعرفت... تا دا یب یبه گونه اش زدم و گفت: ا یو بوسه ا دمیرا محکم به آغوش کش نایشدم و مل خم
 مگه نه؟ یفراموش کرد ویآبج ،یدید

 .علوسک آورده باسم ییآخه دا ،یو گفت: نه آج دیرا گرفت و چاپلوسانه مرا بوس صورتم

 ...علوسکو به عمو لضا دهیوقت م هیکنار گوشم گفت: دفتم  رکانهیرا خم کرد و ز سرش

 :کردم و گفتم یتصنع ینام رضا رنگم پرد اما خنده ا دنیشن با

 ...خانوم طونیش یا-

 :گفت ارای

 پشت سر من؟ دیگ یم یچ-

 :کرد یزبان نیریش نایمل

 .... خلسو بده به منییمهلبونه... دا یلیخ ییدفتم دا یداستم م-

تپلش را چند بار پشت سر هم بوسه  یو محکم به خود چسباند و لپ ها دیحرکت از آغوشم کش کیرا در  او
 !کارساز بوده ها یلیدرآورده... تخم کفتر اشرف خانم خ یچه زبون نیزد و گفت: پدر سوخته بب

 ...بود یزد... فقط خجالت یخوب حرف م میلی... بچم خارایرفت و گفت: عه  یشینما یچشم غره  وتابی

 ...گهید ختهیرا تا آخر باز کرد و گفت: بعد تخم کفتر اشرف خانوم خجالتش ر ششین ارای

 .زد یدست و پا م یگرفتن عروسک خرس یبرا نایمل انیم نیو ا میدیسه خند هر

 .بزرگ را مقابلش گذاشت یگذاشت و عروسک خرس نیاو را زم ارای

 ...دیدنبال خودش کش نیزم یدست بزرگ عروسک را گرفت و او را رو زش،یبا آن قامت کوتاه و ر نایمل

 ...لبمان خشک شود یباعث شد لبخند رو ییکه صدا میکرد یاو نگاه م یبه حرکات دوست داشتن میداشت

 .سالم-
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بارها و بارها  وتابیافتاد که وصفش را از زبان  یبار به مرد نیاول ینکرد و نگاه لرزانم برا یحرکت چیه اار ی
 .بودم دهیشن

 .بود بیبه آن سن و سال عج یمرد یبلند بود و اندام کامال متناسب که برا قد

 .داد یبا جذبه و مقتدر را نشان م یمرد ریاز او تصو اه،ینافذ س یاش و آن چشم ها یجوگندم یموها

 یکشته مرده داشته و هنوز هم با وجود چروک ها یادیز یمرد در جوان نیزدنش سخت نبود که ا حدس
 .دیرس یخورد، جذاب به نظر م یبه چشم م یشانیپلک ها و پ یکه گوشه  یقیعم

 ...رهیسخت و ت شیرنگ بودند و چشم ها یخشک و ب شیاخم داشت و لب ها یکم

 ...زد یبه سمت ما برداشت و لبخند سرد یقدم

 .یمُرکا باش دیتو با-

 .دیجا پر از

 .اول مرا خطاب کرد ارای یحرف زدنش، مُرکا تعجب کردم که چرا جا یخودمان نیاز ا جدا

 .کرد... خوشبختم یم فیازت تعر یلیخ وتابینافذش را به من دوخت و گفت:  یآمد و چشم ها جلو

 .ممنون آقا رضا... منم خوشبختم یلیخ-

 .میبش یکینزد یالیبگو رضا... قراره فام-

 :گفت ارایکه  میبگو یزیچ خواستم

 ...افت یمُرکا راه ب-

 .گرفتم شیو از بازو دمیچرخ ارایسمت  به

 ...سای... واارایعه -

 :گفت یو با اخم وحشتناک دیمررا به سمت خود کش ارای

 ؟یدونست یم-

 ...م-

 ؟یدونست یم گمیم-

 ...آره-

 ؟یچرا نگفت-

 ...چون-
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 :دخالت کرد وتابی

 ...یخواهش م ارای-

 :را قطع کرد و گفت حرفش

 .کنم یبا مُرکا صحبت م-

 .هم فشرد و به رضا نگاه کرد یرا رو شیلب ها وتابی

 ؟یبا توام مُرکا... چرا نگفت-

 ...یاومد یگفتم نم یچ... چون که... خوب... اگه م-

 :حرص گفت با

 .اومدم یمعلومه که نم-

 .کنم بمون یخواهش م ارایگفت:  وتابیو به سمت در رفت...  دیدستم را کش و

 ...دنبالم ایبشنوم... ن یزیخوام چ یبرگشت و گفت: نم وتابیسمت  به

 .دیو در راهم کوب دیکش رونیشده. مرا با خود ب یبو عصب معلوم

 ...دستم یولم کن... آ ارای-

 .ستادیسر جا ا ارای

 .زدم شیتوجه به من به سمت در حرکت کرد. صدا یرا رها کرد و ب دستم

 ؟یبر یخوا یلطفا... آخه کجا م سایوا ارای-

 :و گفت ستادیدوباره ا ارای

 .قبرستون-

 .دمیو کنارش رس دمیسمت او دو به

 ...داخل... بخاطر من میبر ایب ارایاو را گرفتم و با التماس گفتم:  یبازو

اون موقع بخاطرت  ،یکشوند ینم نجایو گفت: اگه با نارو زدن منو ا دیکش رونیرا از دست من ب شیبازو ارای
 .موندم یم

 .میبگو یزیحلقه زد و نتوانستم چ میگرفت. اشک در چشم ها بغضم

 .دیرفت و در را هم پشت سر خود کوب رونیب اطیکه برگردد و پشت سرش را نگاه کند، از ح نیهم بدون ا ارای

*** 
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داشت  یزییپا زانیبود چون که برگر یادیمطمئنا وقت ز یبودم. ول دهیرا ند ارایدانم چند وقت بود که  ینم
 .داد یزمستان م یرا به سرد شیشد و جا یتمام م

 .بازوانش فشرده نشده بودم انیبودم و م دهیرا نشن شیبودم، صدا دهیبه دو ماه بود که نگاهش را ند کینزد

داد و مرا از حالش  یپاسخ نم میبه اصفهان رفته. به تماس ها یکار یپروژه  کی یرایبودم که  دهیشن دیجاو از
از مهندسان شرکت را بفرستد  یکیتوانسته  یم ارایبه من گفته بود که  دیگذاشته بود. جاو یخبر یکامال در ب

 .را جمع کرده و رفته لشیوسا یدیشد تیبا عصبان یول

خوبه، سالم " یو جمله  هیلبخند عار کیتنها جوابم  ارا؟یچه خبر از  دیپرس یمدت هرکس که از من م نیا در
 .بود "رسونه. یم

از وزنم کم شده بود و عمال پوست استخوان شده بودم و  لویمدت حداقلش ده ک نیکه در ا میتوانم بگو یم
 .دمیشن یم ارایدرمورد خوب بودن حال  دیبود که از جاو یدست و پا شکسته ا یام خبرها یتمام دلخوش

 یخانه  اطیمرا در ح ارایکه  نیاست که بعد از ا ادمیبودند.  دهیرا شن وتابی یخبر عروس لیکل فام گرید حاال
چهل کالغ موضوع را کالغ و  کیتا دور، با  ریبگ کیپشت سر خود جا گذاشت، کم کم از اقوام نزد وتابی

 !دیترک لیانگار آن موقع بمب در فام یو بقول دندیفهم

 یها هم حرف درآوردند. اما هر چه که بود به کور یها زخم زبان زدند و بعض یگفتند و بعض کیها تبر یبغض
را من هم که در روابط  نیدر کنار هم داشتند و ا یکامال خوب یو رضا زندگ وتابیبدخواهان  یپشم همه 

 .دمیفهم یتجربه بودم هم م یب ییزناشو

شود... مانند  ی. هوا هرروز سرد تر مدمیرا ند ارایکه  یشد که دو ماه کامل را دوام آوردم. دو ماه ینم باورم
شود،  یدو روزه حل م یکیکردم  یکه فکر م یکار را با من کرد؟ دلخور نیا ارایخبر ندارم. چرا  ارایدل من. از 

دانست؟ هرروز هزار  یکنم؟ مگر نم یزندگ توانم یدانست که من بدون او نم یمگر نم د؟یچرا به دو ماه کش
 یم وتابیترک کرده.  یخبر یکه مرا در ب یکشد با وجود یپر م شیزند. دلم برا یبه سرم م الیجور فکر و خ

ِ  یدرست م دیگو  ؟یشود اما ک

 دنینبود که اتاقمان شده بود، با خواب یلیاتاقمان، که خ واریبا زل زدن به در و د یشود ول یام رفع نم یدلتنگ
آرام  ی... با فشردن بالشش در آغوشم کمدیخواب یهر شب م ارایکه  ییدر قسمت چپ تخت دو نفره مان، جا

 .شوم یم

 .از بس چشم انتطار ماندم دهیبر امانم

 .زند ینامرتب و صورت اصالح نشده ام به من پوزخند م یرد، موهاخو یبهم م نهیام در ا افهیق دنیاز د حالم

 شتریب رشیخ میماندن برا ییتنها نینمانم اما در ا ییاصرار کرده بود که به خانه اش بروم و در تنها وتابی
 .بود

 .کنم یسر م ارایخبر از  یکنم. ب یبار نگاهشان م نیچند یاورم و روز یرا م مانیعروس یعکس ها آلبوم
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شوم و  یم داریخبر دل خوش کنک از خواب ب کی ای شیصدا دنیشن دنیبه ام ارا،ی دنید دنیها به ام روز
 .خوابم یها به خودم م نیهم یشب ها هم با وعده 

کنم و بغض  یکنم و بغض م یکنم. فقط بغض م هیتوانم گر یکنم. نم ینم هیخشک شده اند. گر میها اشک
 .شکند یام نم یشکند. بغض لعنت ینم یرسم اما لعنت یکنم و به مرز شکستن م یم

و  اریمه دنیفقط با د یول نمیب یاز زوج ها را م یلیروم. آن جا خ یشوم، تنها م یکه دعوت م ییها یمهمان
 .شکند یترگل دلم م

که  یکند؛ عشق یم مانیزا یترگل که به زود یگرمشان بهم. شکم برآمده  یو نگاه ها شانیهالب یرو لبخند
 .زند یبه دلم چنگ م گریدردآور د یزهایچ یلیو خ ار،یو ترگل و مه انیبه ترگل داشت و عشق م ارای

گذاشتنم، فقط  یخبر یدر ب نیرفتنش، ا نیکه ا نینتوانسته عشق ترگل را فراموش کند. فکر ا ارایکه  نیا فکر
 .برد یون مباشد که رفته تا با عشق ترگل تنها باشد، مرا تا مرز جن نیبخاطر ا

چند  نیغمگ یاز آن نگاه ها گریدانم چرا د یزند. نم یفهمد که مدام به من پوزخند م یترگل حالم را م انگار
 .ستین یخبر ششیوقت پ

 ...مرگ دارم. ذهنم تکه تکه شده حال

روم که  یم نیفقط بخاطر ا یخوانم. حال درس ندارم ول یدرس م دیروم شرکت و با جاو یوقت ها م یگاه
 .خبر بدهد ارایسر سوزن به من از  کی یحت

 .فهمم ینم یزیدهد اما چ ینگرانم است... درس م دیجاو

طور سنگ دالنه مرا ترک  نیاما چه شد؟ فقط بخاطر آن روز ا میقرار بود کنار هم از نو شروع کن ارایو  من
 کرده؟

 .زند یاسمم را صدا م دیجاو

نامم را صدا کند. تشنه ام... تنشه  ارایخواهد  یشوم. دلم م یاز زبانش منزجر م نامم دنیدانم چرا از شن ینم
 ...اراینگاه و صدا و آغوش  ی

 ؟ییکجا ارای

 .زند یم میباز هم صدا دیجاو

 .مشهود است ینگران یها هینگاهش ته ما در

 .شود یدور تر م شیصدا

 .ساده را هم ندارم یبله  کیگفتن  یفرسنگ ها دور تر از او هستم. نا من

 .رود یم یاهیس میرود و چشم ها یم جیگ سرم
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شوم. من  یاست... باز هم منزجر م بهینه! لمسش غر اراست؟یکنم.  یصورتم حس م یرا رو یکس دست
 ...خواهم یرا م اراینوازشم کند.  ارایخواهم که  یفقط م

*** 

 .زند یچشمم را م یفیکنم، نور ضع یرا که باز م میها پلک

 هستم؟ کجا

 .بودم دیکه در اتاق جاو دیآ یم ادمی

 کجا بودم؟ حاال

 .بودم دهیجا را ند نینا آشنا بود. تابحال ا یبودم ول یاتاق در

 یاتاق تو دیو سف یو مشک یخاکستر یشوم. احساس ضعف دارم. رنگ ها یکنم و از جا بلند م یم وحشت
 .زند یذوقم م

 !روح، دلمرده است یاتاق ب نیصاحب ا انگار

 هوش شده بودم؟ یب یچرخانم. من ک یرا م نگاهم

 بودم؟ دیزمان که در اتاق جاو همان

 .ضعف داشتم احساس

 .کنار تخت بود متوقف شد یعسل یکه رو یقاب عکس یچرخاندم، چشمم رو یطور که نگاهم را م همان

 دهیاتاق رنگ پاش نیسرخ رنگ... انگار همان عکس الله به ا ی... در لباسیبود... با آن لبخند تکرار نشدن الله
 !بود

 !رود. هشت شب است یساعت م یرو نگاهم

 کجا بودم؟ من

 ...جا نبوده ام نینا اشناست... نه! من تابحال در ا زیروم. همه چ یم رونیو از اتاق ب میآ یم نییتخت پا از

 .دلهره دارم یشنوم. کم یاز داخل آشپزخانه م ییصدا

 .روم یطرف آشپزخانه م به

قابلمه است. قامتش آشناست... متوجه  کیدرون  یزیکه در حال هم زدن چ نمیب یم یبلند مردانه ا قامت
 ...است دیچرخد. جاو یشود و م یحضورم م

 :دیگو یزند و م یم یلبخند آرامش بخش دنمید با

 .نگرانت شدم یلیحالت خوبه؟ خ-
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 کنم؟ یکار م یجا چ نی: من امیگو یفرستم و م یم نییخشکم پا یاز گلودهانم را  آب

. یشد هوشیشرکت ب ی: تودیگو یگذارد و م یچرخد و در قابلمه را م یرود. م یدر هم م یکم صورتش
 .سرم زدن و مرخصت کردن. منم آوردمت خونم هی. فشارت افتاده بود. بهت مارستانیبردمت ب

 :لکنت گفتم با

 ؟یمن... و... بغل... کر... د-

 .یخواهرم یخوام. مُرکا تو جا ینبود. عذر م میا گهیکس د ،یبود هوشینگاهم کرد و گفت: ب شرمنده

 .دمیانداختم و خجالت کش نییرا پا سرم

 :زدم و گفتم یپلک

 نجام؟یدونه من ا یم یکس-

 ...و گفت: نه دمیرا شن دیکه کش یقیترگل عم یصدا

تونستم تو  ینم گهیداشتم. چون د لیشتاب سرم را باال اوردم که به سرعت گفت: نترس! اگر نگفتم، دل با
 ...هیبه چ یخوام بهت بگم که چ ی. منمتیحال بب نیا

 ه؟ینگاهش کردم و گفتم: منظورت چ یگنک با

نظرش عوض شد...  ارای هویشد  یکه چ یهم فشرد و گفت: مُرکا... تو تا حاال شک نکرد یرا رو شیها لب
 انقدر زود و با تو ازدواج کرد؟

 :ندادم که گفت یبهت نگاهش کردم و جواب با

 .میزن ی... سوپ درست کردم. اول غذا بخور... بعد حرف میفیضع یلیخ-

 .و نشستم دمیخودم عقب کش یرا برا یدلم ضعف رفت. صندل شی. از بودیکاسه سوپ کش کی میبرا و

 . منظورش چه بود؟دیداشتم از گفته جاو ی. دل نگرانهم خوب بود طعمش

 .میرفت ییرایو با هم به پذ ختیر یچا وانیرا که خوردم، نتشکر کردم. دو ل غذا

فهمم که هنوزم  یم نم،یب یرفتارشو م نیاالن که ا یفرصت بدم مُرکا... ول هی ارایخواستم به  ی: من مگفت
 ...دنبال انتقامشه

 انتقام؟

 ؟یانتقام چ-

 پر از غم بود. منظورش از انتقام چه بود؟ نگاهش
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الله رو  یخواسته  نیتونم اخر ینم گهیشه... اما من د یزنم ازم متنفر م یحرفارو م نیکه بهت ا نیاز ا ارای-
 .رمیبگ دهیناد

 الله؟ یخواسته  نیاخر

 :هراس گفتم با

 ه؟یحرفا چ نیمنطورت از ا ؟یترسون یمنو م دیجاو-

 .بود یرا برداشت و نگاهش را بمن دوخت. غم نگاهش انکارنشدن یچا یها وانیاز ل یکیشد و  خم

. میبرگشتم هر دوتامون پکر و گرفته بود ارایبا  یوقت یول رونیب میرفت ارایبا  دینه... ع ای یدیدونم فهم ینم-
 .میبا هم کرده بود یاساس یدعوا هیآخه 

 اهیالله رو فرستادم دنبال نخود س نیهم یبهت بگم برا یزیچ هیخواستم  یباشه م ادتیاگه  زده،یاز س بعد
مناسب بهت  تیموقع هی یبعد و تو یبرا ذارمشیو نتونستم. گفتم م دیسر رس ارایتا خواستم بهت بگم  یول
 .گمیم

و نذاشت. بهم  دیسر رس ارایبگم و  یزیچ هیخواستم بهت  یبهوش اومده بودم... اون موقعم م یوقت ادته؟ی
 یکه جلو دمید ینظر گرفتمتون. م ریز نیهم یخراب نکنم. برا تونویو با حرفام زندگ دیگفت که بهم عالقه دار

 یم ارایاز  ویحرکت نیبارته همچ نیاولبود که انگار  یجور هیتو  یکنه و عکس العمال یتوجه م یلیمن بهت خ
 !نکرده رییاز ازدواج با تو تغ ارایمنو به شک برد و االن مطمئن شدم هدف  نای. همینیب

 منظورش از هدف چه بود؟ هدف؟

 هدف بودم؟ کی من

 ...دیکش یآه دیجاو

 :و گفتم دمیمحکم به بازوش کوب م،یگذاشت رونیپامونو از در خونه ب یوقت ادمهی-

 پسر تو حالت خوبه؟-

 داد گفت: معلومه خوبم، خودت چته؟ یش مکه بازوشو مال یدر حال اونم

 ؟یکن یشده به مُرکا خانوم توجه م یگفتم: چ بهش

 ه؟یحرف اد،یگفت: ازش خوشم م برگشت

 :شدم به صورتش. بعد گفتم رهیبهت زده شدم که چند لحظه فقط خ نقدریلحظه ا اون

 ؟یگیم یچ یفهم یم ارای-

 اد؟ینفر خوشم ب هیداره از  یمگه اشکال هیفهمم... چ یآره م-

 ؟یترگل خانوم چ ینه... ول-
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 !نداره. در ضمن، مُرکا عاشق منه یمن تموم شده... شوهر کرده رفته... بعدشم به تو ربط یترگل؟ ترگل برا-

 ...یعالقه دار ارایدونستم تو به  ی! نمهیدست ک ایدن دمیفهم تازه

 :پشت سرش را خاراند و گفت دیجاو

 لیلنگه... دعوامون شد؛ انقدر اصرار کردم که باالخره بهم گفت دل یکار م یجا هیکه  دمیهمون موقع فهم-
 !هیچ شییهوی یرفتارا نیا

مصمم بود.  یلیکردم منصرفش کنم؛ اما نتونستم. خ یسع دم،یفهم یانداخت و ادامه داد: وقت نییرا پا سرش
 .ذاشت ینم ارای یگفتم که به تو بگم تا چشماتو باز کنم. ول نیهم یبرا

 ترس چرا به جانم افتاده بود؟ نیشد و ا یکرد... مکثش طوالن مکث

 ...دیبه من بگو زیخواست چه چ یم دیچه کرده بود؟ جاو ارای

 .نگاه اشک آلودش جا خوردم دنیسرش را باال آورد، با د یخورد، وقت ینم یبود و تکان نییپا سرش

 ؟یکن یم هیبهت گفتم: چرا گر با

 نم؟یمرد را بب کی ختنیخواهد اشک ر یو گفته بودم دلم نم ختیر نییپا شیها اشک

 !ننیب یهمه منو به چشم قاتل الله م-

 ...گرفت یشتریشدت ب شیها اشک

 !کنن یهمشون درست فکر م-

 .تروخدا حرف بزن ؟یگ یم یچ دیگفتم: جاو یناباور با

و گفت: تو راه برگشت، خواستم به الله بگم که حداقل اگر من نتونستم بهت  دیکش شیپلک ها ریز دست
 ...موصوعو بگم، اون بگه

 ...زل زد و گفت: تا اخرشو گوش کن مُرکا میرا باال آورد و در چشم ها سرش

 .دیخشنش لرز یو کم یجد یلحن و صدا نیاز ا تنم

ضبط رو کم کردم و الله رو صدا کردم. مثل  ی. صدابود.. ادیشد و صداشم ز یراه، داشت آهنگ پخش م یتو-
 :بهم گفت شهیهم

 جانم؟-

 .بهش بگم یزیچ هی دیمن من گفتم که به با

 ؟یبگ یخوا یم ی: خوب بگو؟ چگفت

 ...بهش زل زدم و دوباره نگاهمو دادم به جاده یکوتاه یلحظه  یبرا
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 ...به ،مربوطیزیچ هی-

 .گفتم: مُرکا خانوم دمیمکث الله رو د یوقت

 .شنوم یهست؟ بگو م یتعجب کرد وگفت: مُرکا؟ چ الله

 ...ارایو -

 !گهیکال بگو بهم د هی! ایکن یم جمیگ یدار دیاخم کرد و گفت: جاو الله

 ؟یکرده، تعجب نکرد رییرفتارش با مُرکا خانوم تغ هوی ارایکه  نیگفتم تو از ا بهش

 !کرد میتو! ازش خواستگار یکار یگفت: کجا یخوشحال شکفت و با لبخند و ذوق و صورتش

 داد زد: جلوتو بپا! حواست کجاست؟ هویزد. الله  رونیبهت چشمام از حدقه ب از

 هیبار نیآخر نیدونستم که ا یانگار منگاهش کن...  شتریگفت ب یم یحس هی یبه جاده نگاه کردم. ول دوباره
 .نمیب یکه صورتشو م

خواد  یبهش گفته م ارای یدون ینه... آخه م ایدونه جواب مثبت بده  یگفتش که مُرکا دودله... نم بهم
 یلیان. مُرکا هم که خ دهیاونا رنج د یشروعه تازه داشته باشه. من بهش گفتم قبول کنه. هر دوتا هیباهاش 

 ...چر ارایاومده و سنگ خورده به سر  شی... حاال که فرصت پاراستیوقته عاشق 

 :تشر صداش کردم با

 !الله-

 !وسط نطقم یدیزدما... پر یداشتم حرف م ه؟یچ-

 .بودم جیو گ کالفه

 !ستین نیا تیواقع ،یعنی...ـی... ستین نیالله موضوع ا-

 ؟یچ تیواقع ه؟ی: منظورت چدیتعجب پرس با

 !شی! خواستگارارای یحرفا-

 ؟یگیم یدار ی: چدیطال جمع شد و پرس یها چشم

 :نشسته بود را پاک کرد و ادامه داد شیشانیپ یکه رو یدهانش را قورت داد و عرق سرد آب

 .گمیحرفم نپر... گوش بده تا آخرشو بهت م نیبه الله گفتم ب-

 .شهینبود. چند پشت سر هم تکرار کرد که باورش نم یشروع به گفتن دونسته هام کردم. حال الله گفتن و

بهش  یچ یدون یآلوده به اشک شده زل زد و گفت: مُرکا م یدانستم ک یه نمک یاشک آلود یچشم ها به
 گفتم؟
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 ؟یزمزمه کردم: چ یسخت به

 ...داشت... بگو... بگو دیگفتن ترد یبرا

 ...کنم بگو یخواهش م دیجاو-

 :آخر را زد یآخر، ضربه  یزل زده بود و لحظه  میهنوز در چشم ها دیجاو

خواد با تو ازدواج کنه...  یم رهیعشقش انتقام بگ دنیبخاطر دزد ار،یاز مه نکهیا یبرا ارایبهش گفتم که -
و آبروتو ببره.  یخواد که تو بشکن یکه خوب عذابت داد ولت کنه... م نیباهات ازدواج کنه و بعد از ا خوادیم
 .زنه یضربه م یجور هیبه همه  ینجوریا

که اسمم  یداد یبود... و صدا یخواب طوالن کیش، فقط ا هینشان دهم... بق یدانستم چه عکس العمل ینم
 من... خواب نبودم؟ یرا صدا زد ول

*** 

سرخ به  راهنیتکرار شد... اتاق نا اشنا و عکس الله که در آن پ میرا که باز کردم، انگار دوباره برا میها چشم
 .زد یمن لبخند م

 .دیپلکم چک یهمان حال بدون پلک زدن اشک از گوشه  در

 .دیاز دو ماه بغضم م سر باز کرد... اشک آرام چک بعد

 ...تکان خوردن نداشتم. جانم را گرفته بودند یبرا یجان

 !کار را کرده باشد نیبا من ا ارایکه  دیگنج یباورم نم در

 انتقام؟ بخاطر

از  رد؟یدهد؟ انتقام بگ با ترک کردن من، مرا بشکند؟ عذاب یبود که روز نیا یآن حرف ها و آن کارها برا تمام
 از من؟ وتاب؟یاز ترگل؟ از  ار؟یمه

 چرا من؟ ایخدا

 کرده بود؟ دایانتقام پ یفقط مرا برا انیم نیبا او نداشتم. ا یگوشه عاشق او بودم. کار کیکه فقط  من

 .ختیر نییپا یشتریبا شدت ب میها اشک

 ...الله ؟یچرا رفت ؟ینماند چرا ؟یو رفت یدانست یزدم به صورت الله... الله تو م زل

 .زدم هق

و  یدیمرا در آغوش کش ؟یبه من حرف از شروع دوباره زد ؟یواقعا بخاطر انتقام با من ازدواج کرد ارای
 ؟یحرف از بچه دار شدن زد ؟یدیبوس

 بود؟ یباز تیها برا نیتمام ا ارای
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خواست ان قدر  یزدم. دلم م غیخودم هم درد گرفت... دوباره ج یزدم... آن قدر بلند که گوش ها غیج ناگهان
 ...کر میپاره شوند و گوشها میصوت یبزنم که تارها غیج

 .داد یبد یخورد و صدا واریزدم... همان لحظه در اتاق چنان با شتاب باز شد که محکم به د غیج

 ...هماهنگ شد دینامم از زبان جاو دنیزدم که با شن غیتوجه دوباره ج بدون

 .کارو نکن! ارزششو نداره نیطرفم آمد و گفت: مُرکا ا به

 :بار زبان باز کردم نیو ا دمیکش غیج دوباره

 ...کاراش... ازش متنفرم یحرفاش همه  یهمش دروغ بود! همه -

 .گفتم یها را م نیو داد ا غیبلند و ج یصدا با

کارش کرده بودم؟  یکارو کرد. ازش نفرت دارم. مگه چ نیکثافته که با من ا یلیخوره. خ یحالم ازش بهم م-
. چرا با من دمیاون دوتارو بهم رسوندم و عقب کش یکه من حت دیفهم یداشتم؟ چرا نم یها؟ مگه باهاش کار

 کارو کرد؟ چرا؟ نیا

 .نشست نیزم یبا شتاب به سمتم آمد و کنارم رو دیافتادم. جاو نیزم یتخت بر رو یرو از

 .نکن با خودت... ارزش حروم کردن اشک هاتو نداره یطور نیکنم ا یمُرکا خواهش م-

کارو  نیبا من ا ارایچرا  دیکنم. جاو ینزنم، هوار نکشم که دق م غینکنم، ج هیزدم: اگه گر ادیصورتش فر یتو
 کرد؟

 یرو ن،یزم یوقفه رو یب میو اشک ها نییبود و سرم پا نیزم ی. دستم روختیر نییپا میزدم و اشک ها هق
 .شد یرنگ او محو م یرگیو در ت دیچک یرنگ م یموکت خاکستر

 چرا؟-

 .ممکن گفتم یصدا نیرا با آرام تر نیا

 .نشست میبازو یرو دیجاو دست

 ...مُرکا... منو نگاه کن-

. با دیباریاز آن م یداشت. غم و نگران یرنگ یقهوه ا یزل زدم. چشم ها شیرا باال آوردم و در چشم ها سرم
 :آرامش گفت

 ریسرتو مثل کبک ز گهی... دهیبه چ یچ یکنم. نگفتم که حالت از بد، بدتر بشه... گفتم که بفهم یخواهش م-
 .بهت گفتم نیهم ینجاتت بدم. برا یزن یکه توش دست و پا م یمنجالب نیخواستم از ا ی. میبرف نکن

که برخالف  دیمدت فهم نیمُرکا... تو ا یبر یم نیخودتو از ب ،یجور نیرا در صورتم فوت کرد و گفت: ا ترگلش
 .نشکن. پا شو و ثابت کن که نتونسته به هدفش برسه یجور نی. ایهست یقو یلیظاهرت زن خ
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 :کرد و گفت یمکث

از  دونهی یشه... نذار حت یس ماون باشه که مار  ،یکه تو تهش بازنده باش نیکن که عوض ا یتو هم کار-
 .مهره هاشو بتونه برنده کنه

معلم، داشت به من  کیزده بود و او مثل  رونیاز حدقه ب میام را گرفت و سرم را باال گرفت. چشم ها چانه
 ...داد یدرس م

 ...مُرکا ریتو هم ازش انتقام بگ-

*** 

 "زدهمیفصل س"

که  یبودم... آن کرم ختهیهم گود رفته بود از بس که اشک ر رشانینمود و ز یم کینور و تار یب میها چشم
 چیکرده بود و به قول خودش مال فالن شرکت و کشور هم بود، ه یمعرف م،یپلک ها ریز یرگیت یتبسم برا

 .نداشت یاهیبردن آن س نیدر از ب یریتاث

 میموها یت دادم. شانه ام را برداشتم و روحالتم زدم. آب دهانم را قور  یداغون و ب ی افهیبه ق یپوزخند
 .دمییهم سا یدر هم گره خورده ام، دندان رو یشانه کردن موها ی دهینخراش ی. از صدادمیکش

اما حاال... از آن  زدیبر میتار مو کی یداشتم که مبادا حت یو مرتب نگهشان م دمیرس یچقدر به آن ها م لیاوا
 .مانده بود یمات باق یقهوه ا یوز شده  یکپه مو کیداشت، تنها  یمیرنگم که جعد مال یبراق بلوط یموها

. شامم را که پخته بودم. دیرس ی. او کم کم مدمیکش یو شمعدانم انداختم. آه نهیآ زیم یبه ساعت رو ینگاه
رم مرتب و آراسته شوه یجلو دیبا یو به قول دمیرس یبه سر و وضعم م یکم دیبود. فقط با زیخانه هم که تم

 .شدم یحاضر م

شد شکننده  یاش باعث م یکه به تن داشتم انداختم. رنگ مشک یبلند کیبه تون یپوزخند زدم و نگاه بازهم
 !میایکه هستم به چشم ب یزیتر از آن چ فیتر و ضع

 .چند وقته چقدر آب رفته ام نیدانستم ا یچند م هر

راهم را مشخص کرد،  یگفت و ادامه  میرا برا زیهمه چ دیکه جاو یآن شب، همان شب یحرف ها یآور ادی با
 .بغض کردم

 ...به من از انتقام گفت دیجاو

ام  دهیکه دور خود تن یاحساس و خشک یب یپوسته  نیتوانم از ا یفعال نم یول رمیگ یهم انتقامم را م من
 .میایب رونیب

 !یالغر تر شد-

جذاب ترش  تینها یآشفته و خسته اش، ب یتراف نکنم که آن چهره توانستم اع ی... نمدمیسمتش چرخ به
 :توجه به حرف او گفتم یهم فشردم و ب یرا رو میکرده است! لب ها
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 .سالم-

سر و صدا آمده بود و تازه  یب شهیو به سمت کمد مشترکم با او رفتم. مثل هم دمیچرخ یگریبدون حرف د و
 !آب رفته ام یزیبود که دو سه سا دهیفهم

 ...مرا برگردانده بود به خانه ام دیشد که برگشته بود. همان شب که جاو یهفته م کی حدودا

من سه ماه زودتر شروع  یکردم و انگار خانه تکان زیبار از نو تم کیخانه را  یها همه جا وانهیصبح مثل د تا
 .شده بود

 .نشد یاشد ولاشکم ب نیو به خودم قول دادم که آن آخر ختمیر اشک

 .خواستم همان کار را با او کنم یبا من کرده بود مرا در هم شکسته بود و حاال م ارایکه  یکار

 .چهار روز بعد از آن شب برگشت ایروز  سه

 .است نیتا حاال وضعمان هم و

که بعد از پوزخند زدن به او جواب  نیخواستم پوزخند بزنم اما نه حال زدنش را داشتم و نه حال ا یهم م باز
خسته  یو بعد صدا دمیاو را پشت سرم شن یقدم ها یرا پس بدهم! در کمدم را که باز کردم، صدا شیچرا

 ...اش را

 .مُرکا-

بودم.  ختهیاشک نر گرینکردم. از آن شب که برگشته بود د هیگر یزده بود. باز هم بغض کردم ول میدرد صدا با
 ریاس میکه بروم اما بازو دمیو چرخ دمیکش رونیرنگ را از داخل کمد ب یاسی راهنیرو کردم و پو  ریکمدم را ز
 .او شد یدست ها

 .نگاه کرد میمحکم به خود چسباند و در چشم ها مرا

 !یلعنت

محکمش را  یانداختم که صدا نییکرد؟ نگاهم را پا یم یچرا هنوز هم با روح و روانم باز شیچشم ها رنگ
دانستم با من چه کرده و از او تنفر  یکه م نی. چرا با وجود ادیاو لرز یمردانه  یصدا یو دلم برا دمیشن

 داشتم، باز هم دوستش داشتم؟

 تضاد چه بود؟ نیاز ا یمعن

 .نگام کن-

 .نکردم نگاهش

 :کرد تکرار

 .گفتم نگام کن-
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حرف هاست اما،  یلیخ یاینستم نگاهم گودا ینگفتم... م یزیاو دوختم و چ یمکث نگاهم را به چشم ها با
 .زبانم از گفتنش ناتوان بود

 ه؟یچ-

 د؟ی. نفرت و عشق نگاهم را ددیقدر طلبکار بود! به او نگاه کردم و نگاهش لرز نیخودم نبود که لحنم ا دست

 ؟یچرا انقدر الغر شد دمیچند وقته چت شده؟ پرس نیمُرکا، ا-

چند روزه نگاه کردم و  شیدلخور! به صورت مردانه اش با آن ته ر یهم کم دیاو هم طلبکار بود... شا یصدا
 :گفتم

 !یدیفهم نویا هیچه عجب -

که او کتش را از دستش رها کرد تا مرا به خود  یاو را دوست داشتم و زمان یدو ابرو نیاخم نشسته ب آن
 !دیآغوش مردانه اش لرز یبچسباند...دلم برا

 ...مُرکا-

بودم. با وجود نفرت از آغوشش چرا باز هم آغوشش را  ریاس شیبازوها انیو را پس بزنم اما مکردم ا یسع
 دوست داشتم؟

 یچند وقته اون که به کنار، نگاهمم نم نی... ایومدیاستقبالم م هیخونه  ومدمیگفت: قبلنا م یبم یصدا با
فکر پاشدم رفتم اصفهان. تو  یبودم و ب یگفتم که اون موقع عصبان ؟ی... چرا؟ بهم بگو. هنوزم ازم دلخوریکن
که  ازهیهر دومون ن یبرا یدور نیا ردمنقطه کور بود و فکر ک میکه توش بود ییگذاشتم چون که جا یخبر یب

 .زدم یبهت زنگ نم نی. بخاطر هممیاز احساسمون مطمئن ش

 یلیرا لمس کنم و بعد با تمام قدر در صورتش س شیها شیخواست ته ر یچقدر قانع کننده! دلم م واقعا
 .بزنم

 ...کرده بودم رونیزده بودم و او را از اتاق ب ادیکه برگشت افتادم. نفرتم را در صورتش فر یشب ادی

 .مینذاشتم کنار هم بخواب یحت گریآن شب د از

 ...ولم کن-

 ی هیخش برداشت و ته ما یکم شیر گرفت. صدااز قبل مرا در ب شتریمردانه ب یبازوها نیا یرا گفتم ول نیا
 .رفت یزود از کوره در م شهیگرفت. مثل هم تیعصبان

... اونم اونوقت رمیآرامش بگ کمیخودم که  یکنم... از سر کار خسته و کوفته اومدم خونه  یولت نم یتا نگ-
 یهم منو؟ اگه دلخور ید یچند وقته هم خودتو عذاب م نیکه ا هیبا من؟ دِ بگو دردت چ یکن یم ینجوریا

 .. با احساسمامیاز کارم نداشتم. فقط خواستم با خودم کنار ب یبگو. مُرکا باور کن منظور

 .شدم رهیرا باال آوردم و خشک و سرد به نگاهش خ سرم
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 شد؟ یچ ؟یکنار اومد-

 :خورد و نگاهم کرد و با تته پته گفت جا

 ...خ... خوب-

 میبه آن وارد کرد تا او رها یاش گذاشتم و فشار نهیس یرا پس زدم. دستم را رو شیزدم و دست ها یپوزخند
 ...کند

و از آغوش او  دمیکه بازدم کرد را شن یترگل خسته و کالفه ا یبه دور من شل شد و صدا شیها دست
 :رفتن از اتاق گفتم رونیچسباندم و در حال ب نهیرا به س یاسی راهنیو پ ختمیگر

 !ارایبردار  دست از سرم-

 .دمیرا شن ارای یعصبان یصدا

 شه؟یم یبرندارم چ-

 .روز ها مهمانش بودم رفتم نیکه اتاق مهمان بود و من هم ا یتوجه به او، به سمت اتاق کنار یب

در گذاشت تا  یرا ال شیخودش را به در رساند و پا ارایرا باز کردم و داخل شدم. تا خواستم در را ببندم،  در
 .نتوانم در را ببندم

 .و چند قدم به عقب رانده شدم دینتواند داخل شود اما زورم نرس ارایکردم در را هل دهم تا  یسع

 .داخل آمد ارای

 ارایهم  مانیعروس یبرا یآمد که حت ادمیبود...  ختهیبه دورش ر شانیپر شیسرخ بود و موها شیها چشم
 .را کوتاه نکرد شیموها

 :کردم و گفتم یخما

 .خوام لباس عوض کنم یم رون،یبرو ب-

 :و گفت دییهم سا یدندان رو ارای

جهنم شده...  میچند وقته زندگ نیچه خبره؟ ا یکن یفکر م گمیبهت نم یچینامحرم شدم؟ ه ینه بابا! از ک-
 .هم خودتو راحت کن هم منو هیبگو دردت چ یکنم... آخه لعنت یتونم کار یچته نه م یگ ینه م

بهت بگم؟  نویا دیبا گهیچقدر د ؟یفهم یکردم و بعد با خروش گفتم: ولم کن برم... م شیسکوت تماشا در
 !هم من یشیولم کن... اون موقع هم خودت راحت م

 :هم فشرد و گفت یرا رو شیزد... لب ها رونیاز حدقه ب شیها چشم

 .باشه نیتحمل نکردم که االن وضعمون ا ویمُرکا... من دو ماه دور نیبب-

 !یدیتمسخر گفتم: زحمت کش با
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 .به عقب برداشتم یسمتم قدم برداشت که من هم قدم به

 .بود ینرمش و انعطاف چیه یب نگاهم

 !خوردم واریو من آن قدر عقب رفتم که به د دیرس میقدر جلو آمد که روبرو آن

 :گفتم دیلرز یکه م ییصدا با

 ...ارایبرو کنار -

 که مرا رها کرده و رفته با او سرد شده ام؟ نیکرد بخاطر ا یهنوز فکر م واقعا

 .دمیکش یقیعم ترگل

را قبول کنم. فقط  ارای گریخواستم که د یتکان دادم... من نم نیرا محکم گاز گرفتم و سرم را به طرف میها لب
 .من بودم که برنده بودم نیشد، ا یم مخواستم که او هم مانند من بشکند. اگر عاشق یم

 .بود دهیچیکه پخته بودم، در خانه پ یقرمه سبز ریاتاق خارج شدم. عطر دلپذ از

 شیکه صدا دمیرا چ زیدر ظرف کردم و م ختنشیخورش را خاموش کردم و شروع به ر ریآشپزخانه رفتم و ز به
 :دمیرا شن

 !راه انداخته ییبه به، خانومم چه بوها-

 .دور گردنش انداخته بود یو به او نگاه کردم. بلوز تنش نبود و حوله ا دمیچرخ

 :کردم و گفتم یپوف

 صد دفعه نگفتم تو خونه لخت نگرد؟-

 :زد و جلو آمد و گفت یشخندین ارای

 !خواد بگردم یخودمه... آزادم هر جور دلم م یخونه -

 :ادامه داد طنتیبعد با ش و

 !ومدایبدتم نم نیقبلنا همچ-

 !"قبال"گفت  یبود که خودش م خوب

هم نشست و بشقابش را به سمتم  ارایو نشستم.  دمیخود عقب کش یرا برا ینگاهش کردم و صندل سرد
 .واسم زیبر ادیگرفت و گفت: ز

 :و گفتم ختمیخودم برنج ر یرا برداشتم و برا ریکفگ

 !یخودت دست دار-

 :گفت ارای
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 !خواد زنم واسم غذا بکشه یدلم م-

 :دوختم و گفتم ارای یپر از خنده  یمرده ام را به چشم ها نگاه

 !فکر کن زنت چالغه-

را بست تا بر خودش مسلط شود.  شیانداخت و چشم ها نییمحو شد. سرش را پا ارای یلب ها یرو لبخند
 !دیخودش برنج کش یرا برداشت و برا ریکفگ ،یآه دنیبه من انداخت و همراه با کش ینگاه

*** 

 .گذشت یاتفاق خاص چیه یروز ب دو

که  دیجاو ادی. رمیاصرار داشت که دوباره درسم را از سر بگ دیهم جاو یزدم و از طرف یحرف نم ارایهم با  باز
 .شود یپر م میافتم، چشم ها یم

که مسبب تصادف الله و  نیا یبرا دم،یبخش یم مکه در خقم کرده بود ه ییتمام کارها یرا برا ارایاگر  من
 .شدم یشده بود نم دیجاو

که موضوع را به الله گفته، الله بخاطر من شروع به  نیگفت که بعد از ا میبرا دیاست همان شب جاو ادمی
 ...از جاده پرت شده و دیباال گرفته و حواس جاو شانیکرده و دعوا ادیداد و فر

 ...دیما پر کش انیالله از م و

 .بخشم یهم که شده او را نم نیبخاطر هم من

پا و آن پا کرد و از من خواست که  نیا یاز سرکار برگشت و بعد از خوردن شام، کل ارایغروب  یدم ها دم
 .میصحبت کن

 :که از خود سراغ داشتم گفتم یتمام سرد با

 .میبا هم ندار یحرف-

 ؟یدرساتو ادامه بد یخوا یگفت: نم عیسر یلیبرد و خ شیموها انیو دست م دیکش یهوف ارای

 :کالم گفتم کی! در یشدم.. باز هم سوال تکرار رهیلحظه در سکوت به او خ چند

 .نه-

 :به من نگاه کرد و گفت یبا کالفگ ارای

 .کنم یکنم بس کن. التماست م یمُرکا خواهش م-

 .تونم تحمل کنم ینم گهیخسته ام... د یلیدر حالت صورتم. ندادم. ادامه داد: خ یرییتغ چیه

 .شد کیبه من نزد یقدم و

 :دادم گفتم ینشان م خیتکه  کیکه خودم را مثل  یحال در
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 .ی. مجورت نکردم با من بمونیتحمل نکن یتون یم-

 .بود دلم را سوزاند ششیلحن لحظات پ رخالفیکه  نشیغمگ یصدا

 بمونم؟ یتونم با کس یاز تو م ریمگه من غ ؟یزن یحرفارو م نیمُرکا چرا ا-

 :دیاز دهانم پر اریاخت یب

 .ترگل جونت-

از  یسکوتش ناش یکردم ول ینگاه نم ارایبود... به  ریشدم اما د مانیبردم پش یبعد که خودم به حرفم پ و
 .بهتش بود

 .بردم ینام ترگل را م مانیبار بود که در حرف ها نیاول نیاز ازدواجمان ا بعد

 .دیچیدر گوشم پ یسرد و سنگ یلیخ ارای یصدا

 ؟یگفت یچ-

 .چند لحظه قبلش، حاال بدون انعطاف بود میلحن مال برخالف

 :گفتم یرا نباختم و با لجباز خودم

 .یدیهمون که شن-

 .نشان دادم یخوردم نه از خودم عکس العمل یآِد اما نه تکان یکردم که دارد به طرفم م یم احساس

 .دمیرغم تالشم به خود لرز یحس کردم عل میکیداغش را که در نزد یها ترگل

 :گوشم گفت کنار

... تیدلخور یپا زارمیچند وقتت م نیا یکارا یمثل همه  نمیشنوم. ا یاسمشو م مونیبار آخر باشه تو زندگ-
 .بار بود که گذشت کردم نیآخر یول

 .روحم بود یسوحان به رو دنیمثل کش شیصدا

 .توانستم جواب بدهم یخشک شده بود و نم میگلو

 .زد یجانم م ی شهیبه ر شهیت یکینزد نیجا ماند و تکان نخورد. وجودش در ا همان

 ...فرسنگ ها تفاوت کرد شیپ یکه جا خوردم. انگار با چند لحظه  دیچیبار پر احساس درگوشم پ نیا شیصدا

 یسرد رفتار م یجور نیباهام ا یوقت رهیگ یم شیرفتارو نکن. تا عمق وجودم آت نیکنم با من ا یخواهش م-
 .یکن

 ...سکوت

 .نکردم ینشست... من باز هم حرکت میپهلو یشد. دستش رو کیباز هم به من نزد ارای
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 .بود رهیبودم و نگاه ماتم به روبرو خ ستادهیمجسمه ا کی مثل

 رییگونه توانست تغ نیکردم. واقعا چطور ا یمن هم آن را حس م یبود که حت یآن قدر قو ارایقلب  یها تپش
 حالت دهد؟

 !خواهد بابت آوردن نام ترگل خرخره ام را بجود یحس کردم م شیلحظه پ چند

انگشتانم را لمس  کیبه  کیدر همان حال دست مردانه اش رابه دست من رساند و با انگشت اشاره اش  و
 ...گرما نیاز دلم رد شد... اما ا یید. گرماکر 

 .و خوشگلت تنگ شده فیظر یلمس سر انگشتا یدلم برا-

 ...خواستن نیبرود. اما ا شیپ شتریخواست ب یم دلم

به  یشانیگرمش را به نگاهم دوخت و بعد پ یدهایچانه ام را لمس کرد و صورتم را باال آورد... خورش ارای دست
 ...شد در گوشم نیخوش و دلنش ییآوا شیو صدا من چسباند یشانیپ

اون طور عاشقونه  گهیبار د هی... فقط گهیبار د هیکه دارمو بدم... کل دارو ندارمو... تا فقط  یزیحاضرم هر چ-
ترکت  گهیدم د ی... مُرکا منو ببخش... قول مگهیبار د هی... فقط یخودت کن رونیو و وونهیو منو د ینگام کن

 .تونم ترکت بکنم ینکنم. اصال نم

 شود؟ یرا چنگ زد... فردا چه م میحاال همان وقت بود؟ بغض گلو یعنی

 .شد رهیخ میبه چشم ها یدواریبا ام ارای

 :قلبش گذاشت و گفت یرا گرفت و رو دستم

 یجور نینو اکه قلب م ییزنه؟ همش بخاطر حضور توعه... فقط تو یچطور م ینیب ینه؟ م یکن یحسش م-
 ...که صداش همه عالمو کر کرده و رسوا شدم ی... جورینداز یبه تپش م

 :و به من گفت دیرا عقب کش سرش

 ...شم یم وونهی... دارم دیقدر باهام سرد باش نیخوام ا ی... نمیازم دور بش نقدریخوام ا یمن نم-

را  ارایکنار  یتوانم زندگ ینم نیاز ا شیدانستم ب یخالص را حاال بزنم. چون م ریت دیگفت که با یم عقلم
 .تحمل کنم

 .رحمم باال آمد و به ناگاه آتش گرفتم یب نگاه

 .آتشم زد دیبار ارای یاشک که از چشم ها یقطره  آن

 .دیآتش گرفت و چانه ام لرز قلبم

 .بگو... آن جمله را بگو و خالصم کن ارای

 .د بوداز اشک گرفته و دردآلو ارای یصدا
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نگاهته که  یاالن از سرد یول یکرد یخودم م ی... از خود بیزد یم شیبا نگاه گرم و عاشقت منو آت شهیهم-
 ...سوزم یم

 یم میگونه ها یرو ارای یهم بود، اشک ها کینزد مانیو چون صورت ها ختیر یوقفه م یب شیها اشک
 .کرد یم سیو صورتم را خ ختیر

از  یلحظه ا ینشست. برا ارای نهیس یقفسه  یباال آمد و رو نیسنگ یلیمن خ یسنگ شده  یها دست
 .متنفر شدم ارایاز  شتریخودم ب

 :زمزمه کردم یسخت به

 ...بهم بگو-

 .خواست از دست خودم عق بزنم یم دلم

 .بهت زده شد ارایپر اب  نگاه

 بگم جان دلم؟ یچ-

دورم محکم شد و او را  عیسر یلیخ ارای یآوردم اما دست ها ارای ی نهیس یبه قفسه  یو فشار دیام لرز چانه
 :به خود چسباند و زمزمه کرد

 یبوده بهم بگو و منو ببخش خانومم... هر چقدرم گناهکارم نم ی... هر چیذارم ازم دور بش ینم گهینه... د-
... رمیم یشم... م یترگل م ی. ترگلم بنده به ترگالت اگه ولت کنم برمیم یتونم از دستت بدم. اگه ولت کنم م

 ...گم یدلت بخواد بهت م یبگم؟ هر چ یچ ؟یچ

 ...برس ادمیبه فر ایخدا

 توانم؟ ی. اما چرا نمرمیخواهم انتقام بگ یهم م من

 .را سنگ کردم دلم

 :گذاشتم و گفتم ارای یگونه ها یرو دست

 ...یبهم دار یبهم بگو. بهم بگو چه احساس ارای-

 .دیماند و بعد درخشمات  ارای نگاه

 :گفت دیمکث و ترد یشد و بدون لحظه ا نییباال و پا شیگلو بکیس

 .خوامت... عاشقتم یوقته دوستت دارم... م یلیمن خ-

 .او شدم یبه چشم ها رهی. من انتقامم را گرفتم... سرم را باال آوردم و خدیرا بستم و اشک چک میها پلک

*** 
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لحظه سر تا  کیدر عرض  شبید یادآوری. با اورمیرا بخاطر ب تمیتا موقع دیطول کش یشدم، کم داریکه ب صبح
 .پا شرم شدم

 با من برخورد کرده بود متیقدر با محبت و مال آن

 .کرد یکه در گوشم عاشقانه زمزمه م نشیریش یصدا

 .خودم را از دستش رها کردم و بلند شدم یسخت به

 .وقت بود که آماده کرده بودم یلیرا خ چمدانم

گذاشتم. در ان گفته بودم که چرا ترکش کردم و  زیم یکه نوشته بودم را رو یادداشتیو  دمیرا پوش میها لباس
 .فرستم یم شیطالق را برا یبرگه ها یبه زود

 ...اراینگاه را به او انداختم. خدا نگهدار  نیآخر

 ...زد یم انهیاز اشکم تاز سیداشتم که باد به صورت خ یبرم عیرا آن قدر سر میها قدم

 .خاکستر شده بود احساساتم

 ییروزها نیگذشت و قلبم از هم یاشک آلودم م یام از مقابل چشم ها یزندگ نیو گاه دلنش زیغم انگ یتراژد
 ...که خوب بود ییآمد. روزها ینبود، به درد م زیکه گاه هم غم انگ

توانم او را ببخشم.  یکه عاشقم شده هم نم یبا وجود یمن از نو شروع کرده بود. حتبا  ارایکه  ییروزها
 ...حداقل بخاطر الله نه

 .مهم نبود میگذشتند. اما برا یکردند و از کنارم م یبا تعجب نگاهم م رهگذران

مهم  زیچ چیشده بود و حاال ه یبود، حاال پوچ و توخال میزندگ "مهم"آن کس که  میبهتر بود بگو ای زیچ ان
 .نبود

 .ستادیدو پا ا یرو یام را گاز گرفتم و به سخت ینیباشم... لب پا یقو یکردم کم یسع

 یم بیداشتم از درون تخر یکه بر م یمتحرک، شروع به قدم برداشتن کردم و با هر قدم یمرده  کی مثل
 .شدم

ترحم  یکرد و من از کس یم ینیترحم هم در نگاهشان سنگ انگار یرهگذران هنوز هم متعجب بود اما گاه نگاه
 .خواستم ینم

 یترحم نم ینبود و من هم از کس ریرا بگذارند در کوزه و آبش را بخورند، چرا که خود کرده را تدب ترحم
 .خواستم

 .خواستم یبودم و ترحم نم دهیرا به جان خر سکیر نیا ارایبا ازدواج با  خودم

 .دمیلغز یم دینبا
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 .بودم یمحکم م دیبا

 ...بودم "مُرکا" من

شد و من که نامم  یگرفت، به سخت و محکم بودن هم مشهور م یرا م "مُرکا"که لقب  یآن مانیروستا در
 .بود و پس سخت تر و محکم تر هم بودم "مُرکا"

 .شکستم یم دینبا

 .وقت شکستن نبود حاال

 .بودن بود یقو وقت

 .خواستم بشکنم یمن نم یزد ول یم ادیتنم شکستن را فر یسلول ها تمام

 .بود یکه قلبم شکسته بود، کاف نیهم

 .روحم چنگ بزنم تا درهم نشکنم ی دهیپوس سمانیداشتم به ر یحاال با تمام وجود سع و

 .شکستم ینم

 ...هرگز

 .دست تکان دادم دم،یکه د یتاکس نیاول یرا باال بردم و برا دستم

گذاشتم و بعد  نیاول چمدانم را داخل ماش "دربست"ترمز زد و با گفتن  یرو میزرد رنگ مقابل پا یتاکس
 .نشستم

 چمدانم گفت: اگر راهتون دوره بذارمش صندوق عقب؟ دنیبا د راننده

 ...کهینه نزد-

 برم؟ یپناه م یپدر یشوم و به خانه  یشوهرم کنده م یاز خانه  یبود که فکر کنم روز یآدرس را دادم و ک و

 .به راه افتاد ن،یزدم و ماش یپوزخند

*** 

تموم  یبگ یایشه که ب ینم یطور نیافتاده... آخه هم ارایتو و  نیب یکنم بگو چه اتفاق یمُرکا جان خواهش م-
هم سکوت  ارایو  یجا چه خبره؟ اما تو سکوت کرد نیا یکنم بهم بگ یشد. االن سه روزه دارم التماست م

 .کرده

 .خوره یبه هم نم ارامونی... معمیکن یبا هم زندگ میتون ینم گهید ارایمنو -

 .قانع کننده نبود وتابی یلرزان اما سرد برا یصدا نیا و

حرفا واسه  نیخوره؟ ا یبهم نم اراتونیمع دیسقف، بگ هی ریز یسال زندگ هیشه آخه؟ بعد از حدود  یمگه م-
 .زنو شوهر هی نیب ینه دعوا هیشب خواستگار
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 یروز هیکه اون  ادین ادمیکنم و  یتونم باهاش زندگ یکردم م ی. فکر ممیبا هم بساز میتون یمن فکر کردم م-
 یزندگ یاون رو ی هیتونم فراموش کنمو سا یکردم م یعاشق دخترعموم که زن داداشمم هست بوده... فکر م

 .وتابیکردم  یاما اشتباه م ست،یمن ن

 .گفتم یغ مسگ داشتم درو مثل

... ترگل شوهر داره و من ستیباشه چشمش دنبال ناموس مردم نبوده و ن یهر چ ارای ه؟یمُرکا منظورت چ-
هم  ارایشده؟ بخدا  یچ نتونیبگو ب وتابیاون بگذره.. جان  یاجازه نداده فکرش از ده فرسخ یحت ارایمطمئنم 

خوره نه درست و  یغذا م یزنه، نه درست و حساب یگوشه زل زده نه حرف م هی... به شینیداغونه. اگه بب
 .خوابه یم یحساب

 .فرستادم یم رونیب گریو از گوش د دمیشن یگوش م هیرا از  وتابی یحرف ها یتمام

 !دروازه یگریگوشم در بود و د هی

 ؟یبگ یخوا ینم-

 :به ساعت انداختم و گفتم ینگاه مین

 .بپرس ارایبهت گفتم خودت از -

 .شود یم میداد که کم کم دارد تسل ینشان م وتابی یکالفه  پوف

 .سخت بود شیبودن در دو جناح برا انگار

 ...را ارایداشت هم  یمرا نگه م دیبا هم

 .خسته بود انگار

 .میبود دهیو کنار کش میکار ریکه تقص میبود رفتهیپذ ی... انگار هر کداممان به نوعارایزدم نه  یمن حرف م نه

 :بلند شدم و به او گفتم وتابیکنار  از

 .گردم یبا دوستم قرار دارم. تا عصر بر م-

 .دوشم انداختم و از خانه خارج شدم یرا رو فمیکردم. ک ینگاه او را حس م ینیرفتم، سنگ یطرف در که م به

 .بود امدهیبدنبالم ن ارای

هم از  یکارتم را هم سوزانده بودم پس تماس می. سنمیخواهم او را بب یدانست که نم ی... انگار خودش مبهتر
 .او نداشتم

بود که از  یاز معدود کسان یکیدرآمدم.  رونیتبسم از خانه ب شنهادیاز سه روز حبس خودم در خانه، به پ بعد
 .مانده بود میبرا رستانیدوران دب

 .مینیکافه بب کیرا در  گریبود هم د قرار
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 .زدم و به طرفش رفتم یلبخند دنشیبا د دم،یبه محل موردنظر رس یوقت

 یخشک اریاست و مرد بس سیگفته بود که همسرش پل مینامزد کرده بود. برا یبود و به تازگ ییبایز دختر
 !است

 :و گفت دیخند دنمید با

 .سالم مُرکا جون-

 .زمیسالم عز-

 .میسفارش داد یزیو چ میتعارف تکه پاره کرد یکم

 :گفت میزد یحرف م یدرطور که از هر  همان

 ؟یچه خبر از زندگ-

 .گذره یو گفتم: م دمیکش یآه

 ...گذشت یبد م یگذشت ول یم یآر

 ه؟یهنوزم نامزدت همون طور خشک و جد ؟ی: توچدمیاو پرس از

بهش رفتم! انگار منو به چشم  ی! موندم با چه عقلخهی کهیت هی ایرکیکالم بگم ام هیرا کج کرد و گفت: تو  لبش
 ...! از اون آدماس که با کارش ازدواج کردهمیآدم با هم حرف نزد نیع ی. اصال از روز نامزدنهیب یبچه م هی

 و گفتم: مگه چند سال ازت بزرگ تره؟ دمیخند

 :درشت کرد و گفت یرا کم شیها چشم

 !سال ازدهی-

ما  یدون یکردم. خودت که م ینشان دادم که گفت: اگه اصرار خانوادم نبود قبول نم یصورتم را عاد یسخت به
بودن. وگرنه منو چه به  یمیقد یطورن. پدرش و پدرم از دوستا نیاونام هم ی. خانواده میهست یمذهب یلیخ

 .داشت فتذره لطا هی... کاش یچیسال بزرگ تره. حاال اونش ه ازدهیکه ازم  یمرد

 تکان دادم و گفتم: سخت نبود؟ یسر

 ؟یچ-

 ن؟یکه بدون شناخت از هم نامزد کرد نیا-

تا طرفتو  یکه نامزد ش ستین یما طور ی... بعدشم فاز خانواده گهید میش یآشنا م میو گفت: دار دیکش یآه
اول  دارید! منم تو یتا اخر عمر بله بگ دیبا یعنی ،یگ یبله م ی. وقتیپس کن یو بعدم اگه نخوا یبشناس

 .داخالق مهم تر بو نمیب یاالن م یشدم. ول تشیو جد افهیو ق پیت ی فتهیش

 ...شناختم یرا م ارایبا تبسم داشت؟ من که  ی. وضع من چه فرقدمیاه کش اریاخت یب
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 .میکرد یاز هم خداحافظ م،یحدش رساند نیرا به باالتر بتیو غ میکه خوب از همه جا حرف زد نیاز ا بعد

*** 

زدم. آن قدر در خود فرو  یدست و پا م دم،یو سف اهیافکار س انیدر سکوت فرو رفته بود و من غرق در م خانه
 .را خاموش کنم دنیسماور در حال جوش ریرفته بود ز ادمیرفته بودن که 

 .قلبم گذاشتم یو دستم را رو دمیاز جا پر بایزنگ تلفن، تقر یصدا با

 .و بعد از جا بلند شدم و به طرف تلفن رفتم دمیکش قیبار پلک زدم و ترگل عم چند

 !به شماره انداختم... ناشناس بود ینگاه

 :دیچیپر از استرس آشنا و گرفته در گوشم پ یتعجب تماس را وصل کردم و دم گوشم گذاشتم. صدا با

 ؟یاحیالو... منزل ر-

 .زنعمو بلند شد ی مهیسراس یبدهم که صدا یزنعمو را که شناختم، خواستم سالم یصدا

 ...تروخدا قطع نکن ؟ییتو وتابیالو -

کرد؟ تعجب کرده  یزنعمو قطع م یتلفن را رو وتابی دینگفتم. چرا با یزیهم فشردم و چ یرا رو میها لب
 .بودم

 :ادامه داد زنعمو

 .اومد ایترگل... ترگل فارغ شده. بچه اش بدن وتابی-

 :گفتم ی! به سختدیو نتپ ادستیقلبم ا یلحظه ا یکردم برا احساس

 ف... فارغ ش... ده؟-

 :کرد. زنعمو با وحشت گفت تمیپشت خط اذ سکوت

 .وتابهیم... من فکر کردم  ؟ییمُرکا تو-

 :نگفتم، زنعمو ادامه داد یزیمن چ یوقت

بچه  نیا یاز ما دلش پره ول وتابیدست تنهام...  نجایزنگ بزنه. من ا هیتروخدا اگه اومد بگو به من  نیبب-
 .نداره یگناه

ناراحته  وتابیشده که  ی. بعدشم چستشیخونه ن وتابی ؟ییهمان تعجب گفتم: زن عمو چرا دست تنها با
 ستن؟یو عمو ن اریازت؟ مگه مه

... فقط تروخدا مُرکا من هی. ماجراش طوالنستین شمیپ یچکیگفت: نه مُرکا جان ه ینیغمگ یبا صدا زنعمو
 ...بچه و ترگل یحاضر کنم برا یچیاصال نتونستم ه شبید

 :دمیحرفش پر انیم
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 ارم؟یمن ب یالزم دار یچ-

 ...حوله، صابون، شامپو هیب... باشه... -

 .مونه ینم ادمی سم،یلحظه صبر کن بنو هی-

 ...خب یلیخ-

*** 

به  یکوچک یرفت. پاپوش ها یرنگ، ضعف م یصورت یها هیبا حاش ،یرنگ نوزاد دیآن ست سف یبرا دلم
 .بودم دهیهمان رنگ هم داشت. پودر بچه و صابون و شامپو هم خر

 :گفتم یگذاشتم و رو به متصد شخوانیپ یرا رو لیوسا ی همه

 د؟ینیساک بچ نیهمه رو تو ا شهیم-

 .رنگ با طرح خرس پشمالو، اشاره کردم یبه ساک صورت و

 :زد و گفت ییبایلبخند ز ،یمتصد

 ...لبتها-

هم بود، برداشتم و به طرف در  نیسنگ بایبودم، ساک بچه را که تقر دهیکه خر یلیاز حساب کردن وسا بعد
 .رفتم

را به راننده دادم و منتظر شدم تا به مقصد  مارستانیدربست گرفتم و اسم ب یتاکس کی ابان،یهمان سر خ از
 .برسم

 .دمیکه به مقصد رس دیطول نکش ادیز

انداختم و وارد  مارستانیبه ساختمان بلند ب یشدم. نگاه ادهیپ نیرا حساب کردم و از ماش یتاکس ی هیکرا
 .شدم

اتاق ترگل را از زنعمو  یکردم. شماره  مارستانیب یدهانم را قورت دادم و شروع به قدم برداشتن در راهرو آب
 .کردم دایراحت هم آن جا را پ یلیبودم و خ دهیپرس

بدنم  یرو یمو یاز تارها یکی یکردم حت یبه ترگل فکر م یداشتم... وقت یبیحس عج د،یرسدر که  یروبرو
 یم انیمن بود، تمام احساساتم را به غل یشد اما فکر کردن به آن نوزاد دختر، که برادرزاده  ینم خیهم س

 .انداختم

 .به در زدم یهم فشردم. دستم را باال بردم و تقه ا یرا رو میها لب

 ...هم فشردم و وارد شدم یرا رو میو پلک ها دمیرا شن یزیر "دییبفرما" یصدا



 

 
321 

زد و از جا بلند شد و به  یلبخند لرزان دنمیبه داخل اتاق انداختم. زنعمو با د یرا پشت سر بستم و نگاه در
 :گفت یآرام یسمتن آمد و با صدا

 .یسالم خوش اومد-

 :به خواب رفته بود جواب دادم مارستانیتخت ب یترگل بود که رو ی رهیطور که نگاهم خ همان

 ...سالم ممنون-

 .مبارک دهیدهانم را قورت دادم و ادامه دادم: قدم نو رس آب

 .نگاه کردم الیبه ناز و

 !یممنونم... چشم توهم مبارک، عمه شد یلیخ-

 :ساک را در مشتم فشردم و گفتم یزدم و دسته  یلبخند

 بچه کجاست؟-

 :تگف الیناز

 .نیبش ایتو دستگاه بمونه. ب میسه روز و ن دیاومده. گفتن با ایزود بدن کمی-

 :کنار تخت گذاشتم و گفتم زیم یرا رو ساک

 .نمیخوام بچه رو بب ینه... م-

 :تکان داد و گفت ینکرد. سر یاصرار زنعمو

 .بخش نوزادان میبر ایباشه... ب-

 :زنعمو با ذوق گفت م،یکه خارج شد نیحرف پشت سر زنعمو به راه افتادم. بعد از ا یب

 !ره یتوعه! انگار راسته دختر به عمه اش م هیشب یلی... خشینیمُرکا اگر بب یوا-

 :گفتم اریاخت یب

 ...سرنوشتش مثل عمه اش نشه-

بود  ستادهیاتاق نوزادان ا یا شهیشدر  یکه جلو یراست به سمت پرستار کیزنعمو  م،یبخش که شد وارد
 .ندیخواهد نوزادشان را بب یرفت و بعد از دادن مشخصات نوزاد گفت که م

 .ورود داد یزد و به او اجازه  یلبخند پرستار

نوزاد  دنید یمن برا یبه طرف نوزاد رفت و چشم ها ،یرنگ یآب یلباس سر تا سر دنیشد و بعد از پوش داخل
 .زد یدودو م

 .زد یم ادیو تمام تنم شوق را فر دیکوب یبا شدت هر چه تمام تر م قلبم
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که  یممکن بود و زمان ریغ میو ترگل داشته باشم؛ برا اریفرزند مه دنید یبرا یاحساس نیکه چن نیا باور
 .شد یرفت، قلبم داشت از جا کنده م دیسف یبا پتو یزنعمو به طرف نوزاد کوچک

 .آورد و آن را به آغوش زنعمو داد رونیکه در آن جا بود نوزاد را از داخل دستگاه ب یپرستار

آرام و محتاط به طرفم آمد و صورت نوزاد  یشد و بعد با قدم ها رهیبه صورت نوه اش خ یقیبا لبخند عم زنعمو
 .را به طرف من گرفت

 .تصورم بود یورا دیچیکه آن لحظه در وجودم پ یحس

 یواریکه مانند د یسرد ی شهیش یو دستم را رو دمیخودم را جلو کش اریاخت یانم حلقه زد و بدر چشم اشک
 .شدم رهیمن و نوزاد بود، گذاشتم و به صورت همچون قرص ماه نوزاد خ نیب

 .زد یبرق م یدیبسته بود و پوستش از سف شیها چشم

 .سرخ و کوچک بود فشیلط یقرمز و گل انداخته بود و لب ها شیها گونه

 .سرش بود یرو یرنگ یقهوه ا زیر یپرزها

 .داد یو دست کوچکش را تکان دیکش یا ازهیخم الیآغوش ناز در

 :اراده زبانم باز شد یاز واکنش نوزاد زدم و ب یقیعم لبخند

 ...عشق عمه یناز... چقدر تو ملوس یقربونت برم کوچولو یاله-

 .شده بود خیتنم س یم موها. تمادیپلکم چک یاز گوشه  اشک

*** 

 .کردم ینگاه م ارا،ی یاز دوران جوان یداشتم به عکس وتاب،یو به دور از چشم  یواشکی

 یخانه  یتاقچه  یعکس رو نیآمد، ا یم ادمیکه من  یبود و از زمان یرنگ یداخل قاب عکس قهوه ا عکس
 .بود وتابی

 .دمیکش ارایصورت  یعکس را لمس کردم و انگشتم را رو یاشاره ام را باال بردم و به آرام انگشت

 .خفه کردم نهیرا درون س آهم

 کرد؟ یهم به عکس من نگاه م ارای یعنی

 .دمیکش ادیدل بر سر خودم فر در

 .کردم یفکر م ارایشک احمق بودم! احمق بودم که هنوز به  یب

 !کرد. اما انگار نه انگار یبرگرداندنم م یبرا یدوستم داشت حداقل تالش ارای اگر

 !مبل لم بدهد و تخمه بشکند یراحت رو الیمنتظر بوده تا من بروم و او هم با خ انگار
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 .قاب عکس را خواباندم یشد و با دلخور زانیو لوچه ام از تصور فکرم آو لب

 بدتر خودم را نابود کرده بودم؟ ایواقعا انتقام گرفته بودم  من

 ؟یکن یکار م یچ یمُرکا دار-

 .دمیچرخ وتابیو به سمت  دمیجا پر از

 .کرد ینگاهم م رانهیمچ گ یبود و با نگاه ستادهیپشت سرم ا وتابی

 :دهانم را قورت دادم و گفتم آب

 ...... خ... خاک... آره... آرهزهیچ-

 .دهینفهم میاز حرف ها یزیداد چ ینشان م وتابی ی چهره

 :را باال انداخت و گفت شیابرو

 ؟یچ-

 :گفتم دستپاچه

 .میانجام بد دیبا یریگردگ هیخاک گرفته...  یلیها رو خ نجایخاک... ا-

 !داد یرا هم م "آره جون خودت" یمعنا نیگفت و ا "یآهان" وتابی

 :زدم شیکه برود اما صدا دیچرخ

 ...وتابی زهیچ-

 ه؟یچ-

 ...مارستانیتو ب اریمه یبچه  دنیکه رفتم د روزیگم، د یم-

 خب؟-

 .نبودن ششیو عمو هم پ اریزنعمو گفتش که از دستشون دلت پره و مه-

 ...جا خورد و گفت: خب یبه طور آشکار وتابی

 !ایچونیگفتم: اصال فکرشم نکن که منو بپ تند

 ...افتاده زندان اریگفت: مه وتابی

 .افتاد نیزم یطاقچه برو یخورد و از رو ارایب عکس به قا یجا خوردم که دستم به طور ناگهان آنقدر

 :گفت وتابیفرش بود و قاب نشکست.  نیآوردم که زم شانس

 حواست کجاست؟ یوا-
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 افتاده زندان؟ یچ یعنی وتاب؟ی یگ یم یرا برداشتم و در همان حال گفتم: چ ارایخم شدم و عکس  عیسر

 .تا واست بگم نیبش ایگفت: از بس گند باال آورده. ب یالیخ یبا ب وتابی

 .نشستم وتابی یگذاشتم و به طرف مبلمان رفتم و روبرو شیکه بهت زده بودم قاب را سر جا یحال در

از هلند برگشت. منم راستش تعجب  ییهویانقدر  اریو گفت: همه تعجب کردن چرا مه دیکش یآه وتابی
 !براش فرستاده اونورو تو قمار باخته عادیکه م یهرچاالن مشخص شده که  یکردم. ول

پول  یدنبال ارثش بود و انقدرم زود با ترگل ازدواج کرد. اما انگار نیهم یبهت نگاهش کردم که گفت: برا ای
و اونو انداخته زندان. عموتم  هیادم بانفوذ یلیخورده و اون طلبکار هم خ ینم شیاش به مقدار بده هیارث

 .تونه یاما نم رونیب اردشیبداره درب قهیه که وثدنبال کاراش

 با تو داره؟ یجا چه مشکل نیتوانستم باور کنم گفتم: خب... ا یکه نم یحال در

 :به من نگاه کرد و گفت قیو عم دیکش یآه وتابی

 ...راستش بخاطر توعه-

 من؟؟؟-

من  یکرد که ارث تورو به نام اون بزنم ول دیو منو تهد ارهیبود که ارث تورو از چنگت درب نیدنبال ا اریآره... مه-
 .قبول نکردم

 ...سرم خراب شد یرو ایو بعد انگار دن دمیترگل نکش یلحظه ا یکردم برا احساس

 ؟؟؟؟یچ-

تالش کردن که منو مجاب کنن ارثتو به عنوان قرض بهشون بدم و  یلی. عمو و زنعموتم خنهیآره بخاطر هم-
 .من بازم قبول نکردم یگردونن ول یبعد برم

 ...وتابی یغم گفتم: وا با

 .جالب بهت بگم زیچ هی. حاال یستیگفت: خودتو ناراحت نکن. تو مقصر ن وتابی

 ؟یچ-

 ه؟یک اریطلبکار مه یدوت یم-

 ه؟یک-

 مثال دوستش؟ یرو برداشت برد مهمون ارایاون روز تو و  ادتهی-

 :گفتم نیهم یبود، برا ادمیرگن را  ونیل

 ...ادمهیآره -
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 !!!!گرد شد و بهت زده گفتم: نه میچشم ها تیبعد از درک موقع و

 !ارهیطلبکاره مه یآره... همون عوض-

*** 

 "فصل چهاردهم"

زدنت کار کن. طناز تو  هیرو طرح سا کمی نی. ثمدیر یم شیپ یعال دی... همتون دارهیامروز کاف یخوب، برا-
روشنم تو  یفایاز ط کمیتمرکز نکن،  رهیت یفایدقت کن. فرزانه انقدر رو ط شتریب یاتورینیم یهم رو طرحا

 ...طرحات استفاده کن... مُرکا

 انداختم و گفتم: بله؟ انیبه شا یبودم، نگاه لمیکه در حال جمع کردن وسا من

 .ادامه بده ینجوری... همهیزد و گفت: عال یلبخند انیشا

 یاز من گرفته بود، نقاش یرحم یبا ب ارایکه  یزیچ نیبرق زد. اول مینشست و چشم ها میلب ها یرو لبخند
از بخت خود محو  ارایخواستم  یکنار گذاشته بودم و حاال که م ارایرا به خاطر  دنیکش یبود. من نقاش میها

 !گرداندم یرا بر م میاز دست رفته ها دیکنم، با

مرا به کالس  لیبهت زده و خوشحال شده بود و با کمال م دنمید رفتم و او با یرئوف انیاستاد شا شیپ
 .بود رفتهیپذ شیها

 .ممنون استاد-

 .تکان داد و گفت: خسته نباشد بچه ها میبرا یبا همان لبخند، سر انیشا

 .ممنون استاد-

 .استاد دیشمام خسته نباش-

 .خدانگهدار استاد-

 !نهیب ینوک دماغش جلوترو نم گهیهمونه که د د؟یکن یچه خبره انقدر استاد استاد م-

 ...آشنا یصدا نیرا در دست فشردم. ا میخشک شد و قلموها میلب ها یرو لبخند

 .یایدونستم م ی... نمی! خوش اومدنیاسیو بعد او گفت:  دمیرا شن انیشا یخنده  یصدا

واقعا  شهی. مثل همنمیبب دتویدآموزشگاه ج نکهیو هم ا یش زیکرد و گفت: گفتم سوپرا یخنده ا ن،یاسی
 .قهیو با سل یالکچر

 .میقهوه با هم بخور هی میبر ای... کالس تموم شده بیممنون لطف دار-

 ...میپروژه صحبت کنم. بر هیخواستم باهات راجع  یحتما... اتفاقا م-

 .رونیرم ب یبگم که دارم م یبچه ها برن و به منش یخب. بذار همه  یلیخ-
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 .دمیشنو یرا م شانیصدا یمات خشک شده بودم، ول یچون هنوز در حالت دمید یرا نم شانیها صورت

 شده؟ یزیمن گفت: مُرکا جان، چ دنینگاهش را داخل اتاق گرداند و با د انیشا

لرزان آن  ییخم شدم و با دست ها ی. با دستپاچگختیر نیزم یباشد، تمام قلموها از دستم رو یتلنگر انگار
از نقش زدن  تیبودم، عاقبتش محروم دهیرا د نیاسی. بار قبل که دمیفهم یترسم را نم لیکردم. دل ها را جمع

 ...بود و حاال یو لقب هرزگ

 .بودم یبه خود مسلط م دیهم فشردم. با یرا رو میها چشم

 .ن... نه استاد... فقط... حواسم پرت شد-

 مُرکا؟-

 .بود نیاسی یصدا

باال انداخت و  ییابرو دنمیبا د نیاسی. ستادمیشانه انداختم و ا یو آن را رو ختمیها را داخل کوله ام ر قلمو
 ...داری! مشتاق دیاحیگفت: خانوم ر

 .خوشحال شدم دنتونیو گفتم: از دزدم یلبخند یسخت به

نداره، وقت  یمشکل نای... اگه شامیبا هم صحبت کن یفرصت نشد درست و حساب شی... بار پنطوریمنم هم-
 !کنه دایبگم، احتماال به توهم ربط پ انیخوام به شا یکه م یزیچ ؟یقهوه بخور هیهمراه ما  یدار

شم با  یدارم. اتفاقا خوشحال م یگفت: نه چه مشکل انیهم... شا انیجا خوردم! نه فقط او بلکه شا قتایحق
 !شاگردم قهوه بخورم نیبهتر

 من؟ چرا؟-

 .یهست انیشاگرد شا نیمطمئنم تو بهتر قتایگفت: حق نیاسی

 ...دیدهانم را قورت دادم و گفتم: راستش من با آب

 ...... مطمئن باش به نفعتهاری: بهونه ندیحرفم پر انیم انیشا

 .زد... چند لحظه به آن دو نگاه کردم و بعد بند کوله ام را در مشت فشردم یبرق شیچشم ها و

 مُرکا جان؟ یگ یم یچ-

 !حتما استاد... چرا که نه-

 .میپس بر-

 نیاسی نم،یبنش یصندل یخواست رو یمن م یاما... اما وقت میو نشست میرفت زیم کیو سراغ  میکافه شد وارد
 ...دیعقب کش میرا برا یدر آورد و صندل یجنتلمن باز

 .میو از کافه خارج شد میساعت، هر سه عزم رفتن کرد کیاز  بعد
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و به طرفم  ستادیراه ا ی انهیم نیاسیکه بروند اما ناگهان  دندیکردند و چرح یاز من خداحافظ نیاسیو  انیشا
 ...کتش کرد بیدخترکشش را به من زد و دست در ج یاز آن خنده ها گرید یکیبرگشت و 

 .را به طرفم گرفت و گفت: حتما بهم زنگ بزن کارتش

 .بله چشم-

 .نشده بود بمیبا او نص دارمید نیاز آخر یخوب یادگاریکردم.  یمخودم نبود که با او سرد رفتار  دست

منتظر  ابان،یاز آن جا رفتند و من کنار خ انیشد و با شا نیسوار ماش نیاسیو  میکرد یخداحافظ دوباره
 .ماندم یتاکس

 .انداختم و بعد ساعتم نگاه کردم ابانیخ یبه انتها ینگاه

 .هم نبود یبود و تاکس کیتار هوا

 .ترمز زد میمقابل پا یلیاتومب ناگهان

 ...ارای یچهره  دنیتعجب سر باال آوردم و با د با

 .دانم چه بر سرم آمد ینم

 .بودم. غم داشتم. از او متنفر بودم و دوستش داشتم یبودم... عصبان دلتنگ

 .جا خشک شده بودم سر

 :به من زل زده بود و بعد گفت یعاد یبا نگاه ارای

 .رسونمت ی. مابونیبغل خ یسادیوا دمتیشدم د یجا رد م نیاز اداشتم -

 بود مگر نه؟ وانهید

 .بودم دهیبار بود که بعد از آن شب او را د نیاول نیا

 .را چرخاندم میدهانم را قورت دادم و رو آب

 .به قدم زدن ادامه دادم یکنم ول یدانستم دارم چه م ینم

از  یو مثل مرادِ عاشق در دور وفتندیب افهیکه بدون من از ق ؟یداشت یهنوز هم جذاب بود. چطور انتظار یلعنت
 د؟یایدرب یعشقش از پا

 .زدم یپوزخند

 !عشقش

 واقعا عاشقم بود؟ ارای



 

 
328 

را چنگ زد و مرا  میبازو یرفتم که ناگهان دست یکردم. همان طور م یفکر م تیموقع نیدر ا ییزهایبه چه چ اه
 .دیعقب کش

 .خوردم کهیبود  ستادهیکه پشت سرم ا ارای دنیو با د دمیبهت چرخ با

 .اخم داشت. اما صورتش مهربان بود یکم ارای

 .شنیمزاحمت م روقتهیرسونمت. االن د یم ای. بزمیلج نکن عز-

 شده بودم؟ زمیاز چند ماه دوباره عز بعد

 .گفتم: و... ولم کن یسخت به

 .میصحبت کن نیبش ای. بهیالک تیدونستم دلخور یمدت م نیدلم برات تگ شده بود. ا یلیگفت: مُرکا خ ارای

 صحبت؟ ؟یالک یتنگ بود؟ دلخور دلش

 :دستش را پس زدم و گفتم یخودم امدم و با پوزخند به

 چرا من ولت کردم؟ یکن یفکر م ؟یالک یدلخور ارا؟ی یتو احمق-

 .زدم و بدجنس شدم یشخندین

که  ییخواستم انتقام روزا ی. مرمیازت بگ ویبا ترگل بود ویدیکه منو ند ییاون ساال یخواستم انتقام همه  یم-
خواستم انتقام مرگ الله  ی. مرمیازت بگ ویشد کیو بهم نزد یمن عاشقت بودمو تو از عشقم سواستفاده کرد

شبه  هیکه بهش باور داشتم و تو  یزیچ یهمه  اهامو،یخواستم انتقام آرزوهامو، رو ی. مرمیرو ازت بگ
 ؟یدی. واقعا هنوز نفهمرمیازت بگ ویخاکسترش کرد

 .دیدانست چه بگو یاش بهت زده شد. انگار نم چهره

 :دادم ادامه

چون  اریاز مه نکهیتو بخاطر ا دمیفهم یبرف بود؟ تا اخرش نم ریمن تا اخرش مثل کبک سرم ز یفکر کرد-
 ؟یکرد یبا من باز یریبود انتقام بگ دهیعشقتو دزد

 یبرا یخوب تی. آن جا موقعتیخیآم یمن م یبا صدا یگذشتند گاه یکه از کنارمان م ییها نیماش یصدا
 .تحملش را نداشتم گریمن د یحرف ها نبود ول نیگفتن ا

 نیهم یخواست یو بعدم ولت کنم. م یموندم. که ازت بشنوم عاشقم لیدل هیفقط به  دمیفهم نارویا یوقت-
 گه؟ید یکارو باهام بکن

 :درشت کردم و در نگاه بهت زده اش ادامه دادم چشم

 .من ازت نفرت دارم یول یاما من بردم. تو االن عاشقم-

 .رسه یم به دستت یطالق به زود یشدم، گفتم: برگه ها یکه از او دور م یو درحال دمیچرخ و
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 ...ترمز زد و سوار شدم میمقابل پا یتاکس کیشانس خوبم همان لحظه  از

*** 

امتداد دادم. سرم را عقب بردم و با دقت به اثرم نگاه  نییو تا پا دمیبوم کش یرا با دقت و ظرافت رو میقلمو
 .انداختم هیدرخت ها، سا ریزدم و ز یگرید یقلمو یرو یرنگ خاکستر یکردم. کم زیکردم و چشم ر

 !دیپر کش شیذهنم به سه روز پ یدر هم رفت وقت می. اخم هادمیلبم را گز ی گوشه

گرفت. بعد از  یرا نم ارای یمزاحمت ها یجلو نیا یبروم ول رونینگذاشته بود از خانه ب وتابیمدت،  نیا در
انداخت و بعد، دست از پا  یجنجال راه م کیآمد،  یدانم، هر شب که م یرا م زیکه به او گفتم همه چ یروز

 .گشت یدراز تر بر م

بود که بگذارند با من صحبت کند اما  نیمواجه شد و تمام حرفش ا وتابی دیاول که آمد، با برخورد شد شب
 !را داخل خانه بگذارد، چه برسد به صبحت شیپا ینگذاشته بود برادرش حت وتابی

 ...منوال گذشت... و شب سوم... و شب چهارم... و نیدوم هم به هم شب

 اطیباال رفته بود و خودش را به داخل ح واریاز د ی. دزدکامدیدر خانه ن یجلو گریاز شب پنجم به بعد، د اما
 .ندیمرا بب دیزده بود که با ادیفر یاتاقم آمده بود و نصف شب یپنجره  ریانداخته بود. ز

توانستم آن حس  ینم یجرئت نکرده بودم به طرف پنجره بروم ول یحت یبودم ول دهیاز خواب پر دهیترس
 .رمیبگ دهیرا، ناد ارای یصدا یبرا یدلتنگ

کردم، به طرف پنجره رفته بودم و  یخوردم و خود را سرزنش م یکه از خود حرص م یبه ناچار،در حال پس
بود و با  دهیسر رس وتابیبهتر بشنوم اما...اما  را ارای یصدا یچسبانده بودم تا فقط کم واریخودم را به د

خودم را جمع کرده بودم و اشک  نیزم یروانداخته بود و من تا صبح،  رونیاو را از خانه ب س،یبه پل ارای دیتهد
 !لعنت فرستاده بودم اهمیبودم و به بخت س ختهیر

 !گذاشت یم یکس یخواستم، و نه حت یبود که با من صحبت کند اما نه من م نیفقط خواستار ا ارای

هم  ارا،یکرد و هم او، هم  رونیاو را ب وتابیمن و باز هم  یپنجره  ریآمد ز یدزد ارایششم و هفتم هم  شب
 سیبرادرش، آن هم به پل میبد شده باشد، حاضر به تسل ارایهر چقدر هم با  وتابی میدانست یمن، م

 ...ستین

در هم  یدادم و تکه ها ینشان م یخودم را قو دیکردم. با یرا جمع مخودم  دیهفته که گذشت، با کی
 .گفتم وتابیرا گرفته بودم و اول به  ممیزدم. تصم یوجودم را بند م یشکسته 

 .بمانم ارایخواستم با  ینم گریبهت زده شد اما من د میتصم دنیبا شن وتابی

 ...حرف بزن مُرکا ارایبار با  هیتواند سد راهم شود... فقط با غم گفت: لطفا  یدانست که نم یم

 .خواستم یمن نم اما

 ...صحبت کردم و دادخواست طالق دادم لیوک کی با
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 .خواستم یرا نم نیشدم و ا یم یرا بستم. داشتم عصب میمشتم فشردم و چشم ها انیرا م قلمو

 حالت خوبه مُرکا؟-

 را باز کردم و گفتم: ها؟ بله؟ میچشم ها یتپاچگشتاب و دس با

 .یاخم داشت وی. چشماتو بسته بودستیلبخند زد و گفت: فکر کردم حالت خوب ن میبه رو انیشا

 .کردم یزدم و گفتم: نه خوبم. داشتم تمرکز م یپلک

بوم فشار دادم و  یو با حرص قلمو را رو دمیرفت. لبم را گز یگریسر تکان داد و به طرف شاگرد د میبرا استاد
 .دمیکش یقیترگل عم

 .را عوض نکرده تلفنم زنگ خورد میلباس ها دم؛یبه خانه رس یوقت

 .جا خوردم ییآشنا یصدا دنیکه دادم با شن جواب

 د؟ییالو بفرما-

 ؟یاحیخانوم ر-

 ...امجد یبله خودم هستم آقا-

 ؟یو گفت: شناخت دیخند نیاسی

 ...گفتم: بله یحوصلگ یب با

 .کنم بد موقع مزاحم شدم یفکر م-

 .فرار کردم وتابی یبه ساعت انداخت و از دست نگاه موشکافانه  ینگاه مین

 د؟ی... خوب هستستین نطورینه ا-

 ..شما هی... به خوبمیبله عال-

 د؟یداشت یممنون... کار-

 نینظرت برگشته. ا دینگران شدم که شا ،یزنگ نزد دمیراستش بخاطر موضوع پروژه باهات تماس گرفتم. د-
 .گرفتم انیشا یمنش یشمارتو از دفتر اسام یباز یشد که با پارت

 .اون بود، فراموش کردم ریاومد، ذهنم درگ شیبرام پ ینظرم برنگشته... مشکل ر،یباال انداختم و گفتم: خ ابرو

 از دستم ساخته اس؟ یکمک-

 ...مورد، نه نیتو ا-

 ؟یکن یکارو شروع م یخواستم بپرسم ک یخوب، م-
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 ...احتماال آخر هفته-

 ؟یپک کامل رو بکش هیتا سه ماه  یتون یم ی... مطمئنهیعال-

 .شهیانتخاب م نشونیتا... که سه تا از ب ستیحدود ب دیبله... شما گفت-

 یبرا یخوب یترق یتونه پله  یقه ممساب نیتوش بکار بره... ا تیکه دقت و ظرافت و خالق نهیدرسته... مهم ا-
 .یکه استادت هست، من معرف و اسپانسرت هستم و خودت هم که طراح هست انیهر سه مون باشه. شا

 .کنم ی. تمام تالشمو مدیبله متوجهم... نگران نباش-

 .کارتم هست یدفتر من. آدرسش رو ایقرارداد ب یبرا ،ی. اگر فردا وقت داریکن یکارو م نیمطمئنم که ا-

 .حتما... روز خوش... خدانگهدار-

 .خدانگهدار-

 .تخت پرت کردم یو خود را رو دمیکش ی. آهدمیکش یرا قطع کردم و هوف تلفن

 .دیامجد پر کش نیاسی یبه سمت حرف ها ذهنم

 ،یاضده تا گروه متق نیشه، سه تا گروه از ب یبرگزار م شیک یکه تو یطراح یمسابقه  هی یهر سال، ط-"
فرانسه برگزار  یکه هر سال تو کاسویپ یداشته باشه که تو جشنواره  نویشانس ا شونیکیشه تا  یانتخاب م

... نهیاومدم هم رانیبه ا امسالکه  ییاز علتا یکیبذاره...  شیشه، شرکت کنه و طرحاش رو اونجا به نما یم
به عنوان استاد و من به عنوان اسپانسر و تو، به  انیصحبت کرده بودم و اون خبر داشت. شا انیاز قبل با شا

چون واقعا جذب  یکارو انجام بد نی. از تو خواستم که امیبر یسود م یقیعنوان طراح، هر کدوممون به طر
 " ...یانیشا شاگرد نیدونم که تو بهتر یطرحات شدم و م

 !قرار دارد میرو شیپ یزیچ نیشد چن یو باورم نم میدانستم چه بگو ینم جانیلحظه از بهت و ه آن

داشته  مانیبه خودم ا دیتا طرح کم نبود اما با ستیو بدون تامل قبول کرده بودم و حاال هم... ب دهینسنج
 .باشم

 .غروب کرد ارای یو ذهنم حوال دمیکش یهوف

داد؟ خسته بودم... خسته...  ی. اما طالقم مدیرس یدادگاه به دستش م هیطالق و احضار یبرگه ها یزود به
 .خسته بودم دن،یهزاران سال نخواب یبه اندازه 

 شد؟ یم ایآورد... اما آ یبه ارمغان م میخوش را برا یبهار دم،یخواب یزمستان را م نیاگر ا دیشا

 کند؟ زیمرا چگونه سوپرا گریقرار بود د روزگار

 بودم؟ یخوشبخت م ندهیدر آ ایآ

 شدم؟ یتار طوفان حوادث مگرف دیباز هم با ای
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 .را پر از هوا کردم میها هیو ر دمیکش یقیعم ترگل

 !ستمیهمراهم است و من تنها ن شهیبود... خدا هم نیدانستم ا یکه م یزیچ تنها

*** 

 "سه ماه بعد"

 نیکرد... باور ا یکردم را کم نم یکه داشتم تحمل م یاز استرس یذره ا یشکستن قولنج انگشتانم، حت یصدا
 .توانستم آرام شوم یبرسم، مشکل بود و نم نجایکه توانسته بودم تا ا

 .کردم یو استرس آن ها را هم حس م جانیکنارم نشسته بودند و ه ن،یاسیو  انیشا

 یو گرم کردن جو خشک سالن بود و من دلم م یرا اعالم کند، در حال مزه پران جیکه قرار بود نتا یمجر
 .را اعالم کند جهینکند و زودتر نت ییبزنم که اضافه گو ادیخواست بر سر او فر

 ...گفت: آروم باش مُرکا یبه آرام انیمرا از جا پراند و شا بم،یام در ج یلرزش گوش یصدا

 امیپ میکمک به من آمده بود، برا یدر آوردم. بهسا، دوستم که برا بیام را از ج یتکان دادم و گوش یسر
 :ستاده بودفر 

 "...هیاتی... بدو موضوع حنیکاب ایمُرکا تروخدا بدو ب"

 :زد و فرستادم رونیاز حدقه ب میها چشم

 "ام؟یب یخوان برندرو اعالم کنن من چجور یحالت خوبه؟ االن م ؟یگ یم یبهسا چ"

 :که جواب آمد دینکش هیثان به

 "...... بدورمیم یمُرکا تروخدا من دارم م"

را  انیو شا نیاسی یو صدا زدن ها دمیاز جا پر میبگو یزیآن که چ یمعطل نکردم. ب گریرا که خواندم، د نیا
 .گرفتم دهینشن

داخلش  مهیکردم و سراس دایمخصوص خودمان را پ نیرفتم. کاب اطیو داخل ح دمیدو یطرف در خروج به
 .دمیپر

 یخوردم و گفتم: بهسا چته؟ مرض دار یا کهیبود،  ستادهیا نیبهسا، که سالم و سالمت داخل کاب دنید با
 ...گرفته؟ تو که حالت خوبه... تو تیاونجا باشم. شوخ دیدختر؟ وسط مراسم بود االن من با

 .به عقب گذاشتم یحرف در دهانم ماند و قدم یآمد، ادامه  رونیب شنیکه از پشت پارت یکس دنیبا د اما

 .و ببخش مُرکاگناهکارانه گفت: من یبا حالت بهسا

 .بودم رهیاز کنارم مثل باد گذشت و در را پشت سرش بست و من هنوز به او خ م،یایتا به خودم ب و

 خواب نبود؟ نجایاو در ا دنید
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 ...سالم-

 ...ارای... یتته پته و بهت زمزمه کردم:  با

 :گفت ارایبود.  یواقع نجایبود! بودنش در ا ارایبود... واقعا  ارای

 نجاروینشست و تا ا شیساعت پ هی... اما پروازم درست ومدمین یکه موقع خوب نی... و ایدونم شوکه ا یم-
هم تو فرصت  مون،یسه ماه دور نیخودت بذارم. تو ا ی. اومدم حرفامو بزنم و انتخاب پادیکنم طول کش دایپ

 نمیهم ی. برایاز من جدا ش ،ینومنو بش یحرفا نکهیتونستم بذارم بدون ا یهم من... نم ،یفکر کردن داشت
 .رد کردم ویهفته بعد برام فرستاد هیکه  یدادخواست طالق

 .بکشم اما قفل بود نییرا پا نیکاب ی رهی. تنها توانستم بچرخم و دستگمیدانستم چه بگو ینم

 .کنه یندم، درو باز نم امیتلخ گفت: تا به بهسا خانوم پ یبا خنده ا ارای

 .ستادمیو سر جا ا از تقال برداشتم دست

زده از  رونیب یآرام به سمت من آمد و درست پشت سرم متوقف شد. صورتش را به موها ییبا قدم ها ارای
 ...دیکرد و بو کش کیشالم نزد

 ...سه ماه واسم جهنم بود نیکرد: دلم برات تنگ شده بود مُرکا... ا زمزمه

 .دیتپ یتند م یادیکه قلبم ز یخشک شده بودم... آن هم در حال میو من سر جا دیبوکش دوباره

صدات تنگ شده بود. بدون تو  ی... دلم تنگ چشمات بود... دلم براارایدلم تنگ عطر موهات بود عشق -
زنه اما... اما  یله له م ژنیذره اکس هی یافتاده و برا رونیکه از آب ب یماه هیدادم. شده بودم  یداشتم جون م

 .تونه ترگل بکشه یزنه نم یچقدرم دست و پا مهر 

 !خواست؟ یخواست... م یحرف ها نم نینشست و دلم که از ا میدر چشم ها اشک

 چوقتیه دی. شایدوست بود هیاومد، برام  یم ادمی یعقب عقب رفت و در همان حال گفت: از وقت ارای
آوردم  یتموم دردا و دل گرفتنامو م ایکه جوون میبود یمیبا هم صم یاونقدر یول مینبود یدوست جون جون

که به من  یبود ید. تو دختر مر یدونست یوقت دلم باهات صاف نبود... خودتم چراشو م چیتو... ه شیپ
بازم  ،یدر امان نبود عادیم یخودتم از ترکشا نکهیبا ا یزد... حت یداد و خواهرمو تا حد مرگ کتک م یفحش م

 یبرام حکم داداش بزرگترو داشت... دوست داشتم کارا ا،یزمون بچگ اریود... مهباهات صاف نب چوقتیدلم ه
 .کنم که نشد یشد. و خدارم شکر م ینم چوقتیدونم چرا ه یکنم اما نم دیاونو تقل

 .دیاشک چک یمشت شد و قطره ا رهیدستگ یرو دستم

از بابا و  هیکه به عنوان ارث یزیکردم مرد شدم... با اون چ یبرگشتم، حس م ی... وقتیرفتم سرباز نکهیتا ا-
برات از اولش  دیاما با یدون یم نارویدونم ا یشهر اجاره کردم... م نییخونه تو پا هیمامانم واسم مونده بود، 

شرکت کار ثابت  هیخوندم. تا تونستم تو  رس... هم کار کردم. هم دفتیدو ش فتیبگم. کار کردم... دو ش
شراکت داد. کار از من،  شنهادیدرسش نه... پ یبهتر بود ول یلیخ یلیاز من وضعش خ دیکنم. جاو دایپ

 .از اون هیسرما
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 :به من ادامه داد رهیخ ارای

 یپروژه  هیدوسمون داشت که با قبول  یلیخدا خ ایدونم شانس بود  ی. اما نممیزد کیشرکت کوچ هی-
و پنج  ستیتا من تونستم سهام شرکتمو از پنج درصد به ب میادشرکتو گسترش د مویاسم در کرد ،یتجار

 خاطرخواهگفت  دیکه جاو یگرفت تا اون روز یم شتریرفت، کارمون ب یم شیپ یدرصد برسونم. هر چ
 .دمیاونا بود که بعد حدود پنج سال، دوباره ترگلو د یتو شده... طال... تو مجلس نامزد یدخترعمه 

 :ادامه داد ارایحبس شد و  نهیدر س ترگلم

 یدخترعالم بود... تو چشم بود....م نیتر یافتنیو دست ن نیمجذوبم کرد... به نظرم خوشگل تر شیخوشگل-
 ییشه. تا جا رشیباعث شد ذهنم درگ نایکنن. هم یم ینگاهش خودکش مین هی یبرا یکه مردا چه جور دمید

مدت با  هیحاضره  یبپرس رگلبه تو گفتم. ازت خواستم از تکه شب و روز به فکرش بودم. انقدر که اومدم و 
 ...مُرکا یدون یم یاما بهت گفتم. ول دمید ینه... شانسمو صفر م ای میتا آشنا بش میهم دوست باش

 :نشست و ادامه داد یبینگاهش غم غر در

در  ینکرد یاشو نگرفتم. تو هم نامرد ی... نگاهت تنمو لرزوند اما پدمیراز اون نگاه شکستتو نفهم چوقتیه-
کردم  یشد. فکر م یکه قبول کرد، باورم نم یفرستاد امیبهم پ ی... وقتیبه ترگل گفت ی. رفتچوقتیحقم... ه

 !کنه یم یروزگاره که داره با من شوخ نیدونستم ا ی. اما نمیکن یم یباهام شوخ یدار

 .دیزدم... اشکم دوباره چک پلک

 یبه همه  دمید یچقدر سرده، م دمید یال عمرمو تلف کردم... کور بودم. کور... مسه سال... سه س-
برگشت و  اریبرگشت. مه اریمه نکهی. تا ادیشک و تر یذاشتم پا یده اما،اما همشو م یدوستام انگار داره نخ م

 .و انداخت دستش اریمه یکه حلقه از من گرفته بود، حلقه  یشبه ترگل هی

تو  یتموم کن... من وقت ندارم چرتوپرتا ویمسخره باز نیو گفتم: ا دنیچرخ ارایساکت نماندم. به طرف  نباریا
 .درو باز کن تا برم نیرو بشنوم... ا

 ادته؟ینگاهم کرد و گفت:  یفتگیبا ش ارای

 .ستیمناسب تو ن چوقتیاسم ه نیگفتم ا یم شهیگفت: هم ارایپر از سوال شد...  نگاهم

 یبودن که م یاغیکه انقدر  یمغرور یو گفت: مُرکا! لقب دخترا دیچانه اش کش یاره اش را رواش انگشت
و  ستادنیمیخودشون وا یپا ی! و انقدر مقتدر و مستقل که روارنیرو از پا در ب لهیقب هی یتونستن نصف مردا
 !کردن یاغلب... ازدواج نم

 یکه حت دمید یدست و پا و مظلوم م یموجود ب هی ،یادامه داد: تو رو از بچگ ارایبودم که  رهیخ ارایاخم به  با
تونه منو  یم شهیهم یداد که نه... زنرگ ادی! اما زمونه بهم ادیاز خودش مراقبت کنه هم بر نم نکهیاز پس ا

 .کنه زیسوپرا

 ...بلند شد و گفت: تو، مُرکا یصندل یرو از

 :اشاره اش را به طرفم گرفت انگشت
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بلکه  ،یدوستم دار یخوام باهات ازدواج کنم، نگفت یکه من نگفتم م یتا وقت یکه حت ینه تنها اونقدر مغرور-
 یخودم بشناسمت...خودم انتخاب کنم... و اگر اراده م ی... گذاشتیعشق نکرد ییمن گدا شیپ چوقتیه

و  یکه تونست یمستقل ونقدر... و ایبچرخون کتیانگشت کوچ یرو، رو یکه بخوا یهر مرد یتونست یم ،یکرد
 !نجای... درست ایبرس نجایبه ا یخواست

 !"ییمُرکا" هیدونسته که تو،  یشد و گفت: مادرت انگار م رهیمن خ به

 .یکن یوقتمو تلف م یشده ام گفتم: دار دیکل یدندان ها انیم از

 .دونم یگفت: م یبا خونسرد ارای

 .درو باز کن تا من برم نیزدم: ا ادیفرستادم و فر رونیام را ب دهیبر دهیبر ترگل

 !وجه چیبه ه یحرفامو نشنو یگفت: تا وقت ارای

 .کنم یم تیپر از خشمم به او چشم دوختم و گفتم: ازت شکا یچشم ها با

 .یبکن یتون یم یهرکار بخوا ،یدیحرفامو شن نکهیلبخند زد و گفت: بعد ا ارای

 یبه آدم لیبا ترگل ازدواج کرد و منو تبد اری! مهمیدور نش یدهانم را قورت دادم و ادامه دادم: از بحث اصل آب
که مثل  یکه عاشقش بود و ولش کرد و انتقام از مرد یفرصت واسه انتقامه. انتقام از زن هیکرد که دنبال 

دونست  یم نکهیتو متنفر بود و بخاطر ا ازمُرکا...ترگل  یبود؟ تو بود یچ نایوسط ا یبرادرش بود. نقطه 
 .زدم یم نیزم یزدن تو اونارم به نحو نی. با زمیهم بود اریسه سال با من بود و خواهر مه ،یعاشق من

 .خوام بشنوم ی: بس کن... نمدمیکش غیبار ج نیا

 .گذاشتم میگوش ها یرا رو میدست ها و

با غم،  ختهیام یبکشد. با لحن میگوش ها یرا از رو میکرد دست ها یبه طرفم آمد و سع تیبا عصبان ارای
 :عذاب و خشم گفت

 هیهم که پا یکنم... به اون مجرم ی... ازت خواهش میانقدر سخته مُرکا؟ انقدر سخته که به حرفام گوش بد-
 .کنم یدن تا حرفاشو بزنه... خواهش م یوقت کوتاه م هیبرن،  یدار م یچوبه 

بهم  مانینگاه کردم. صورت ها ارایزدم، دست از تقال برداشتگ و به  یمالحضه، ترگل ترگل م یکه ب یدرحال
 .دیکش یبود و در نگاه هر کداممان آتش زبانه م کینزد

 هی شهیکردن، هم یشروع کردم به نقش باز یانکه مرا رها کند، گفت: وقت یمن آرام شده ام، ب دید یوقت ارای
 ...یندار یت که تو گناهگف یاز تو وجودم م ییصدا

 یزیچ نیهمچ دیبود که با یکار کرده بودم؟ گناه من چ یزدم: مگه داشتم؟ مگه من چ ادیفر ارایصورت  در
 شد؟ یبرام م

وجودت  یپاک نی... همتتیمعصوم نیگناهت بود... هم نیبود که بزرگتر تیگناه یب نیزد: هم ادیهم فر ارای
 .گناهت بود نیبود که بزرگتر
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شد  قیبا نگاهش، سر خوردن آن اشک را دنبال کرد و دوباره در صورتم، دق ارایو  دیپلکم چک یاز گوشه  اشک
 نیتونم زم ی... هر وقت بخوام مستین یمشکل گهیگفتم د ،یازدواجمو قبول کرد شنهادیپ یو گفت: وقت

 ...مُرکا یدون یبزنمش... اما م

 نیکنم... ا تتیتونستم اذ یخواستم نم یکه م یشد... اونجوربا غم ادامه داد: اما نتونستم... ن ارای
 .ذاشت ینم تتیمعصوم

دست از کارش  ارایکردم سرم را عقب بکشم اما  یگونه ام نوازش شد. سع یرو ارایزدم و دست  پلک
 .برنداشت و صورتم را نوازش کرد

 ...نوازش ها بود نیناخوادآگاه بسته شد و دلم تنگ ا میها چشم

 ،یداد یجواب م یبا مهربون امویو بدرفتار ایکه بداخالق یشناختمتت... وقت یم شتریگذشت... ب یم یهر چ-
بهتر از قبل  ،یتو هم باهام بد باش نکهیا یبه جا یوقت ،یخانوم بود ،یلوس نبود ،یکرد یقهر نم چوقتیه
 کیتونستم بهت نزد ینمبهت داشتم اما... اما  یکشش خاص هی... یکرد یمنو جذب خودت م ،یشد یم

شدم.  مونیبعد ازدواجمون پش نیهم ینشدم... برا کیدونستم که بهت نزد یپوئن مثبت م هی نویبشم، ا
 .یندار یگناه ،یتو پاک دمید نکهیبخاطر ا

 .برهم خورد میافتاد... موژه ها نییکنده شد و پا ارای یاز چشم ها نگاهم

 .شده بودم مونیپش-

 ...لرزش کرد و گفت: بس کن... نگو مُرکا شروع به بدن

بار  نیکنم. اول یدونستم دارم شتباه م یبازم م یدوسم دار یگفت مونیشب عروس ی... وقتیبشنو دیاما با-
 د؟یدلم واست لرز یک یدون یم

 .را باال آوردم نگاهم

 :زد و ادامه داد یتلخ لبخند

و تنها  یدیرس یبه نظر م ریپذ بیانقدر آس یمزاحمت شد... وقت ابونیکه از دست اون عوض که تو خ یوقت-
 .پناهت من بودم

 .کرد مکث

عقد... اون  یبردم تا پا شیانتقامم برداشتم و نقشمو پ یدعوتت کردم خونه م... اونجا قدم اولو برا یوقت-
من احمق  ی... ولدیست لرزبار دوم دلم وا یصورتت کنار زدم، اون موقع برا یموقع که تور رو روز عقد از رو

 ...پس زدمش

 .در هم شد شیها اخم
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 یشده بودم ول یرتیواست غ ادیشدم. من ز یرتیجا غ نیا یبار سر اون استادت که االن باهاش اومد نیاول-
شده بودم که مرد  یکرده بودم. عصبان یبود که حسود نیکرد. بخاطر ا یشدنم فرق م یرتیاون روز جنس غ

 ...کرد یم فیبود تعر دهیکه من دلم براش لرز یاهاز نگ یا گهید

که قلب  یکرد ی. انقدر خوبیداد اتیمنو با خوب یجواب بد ویدور، تو بازم سکوت کرد ختمیر اتوینقاش یوقت
 ...... دوباره تنم گرم شددیمن دوباره تپ

 .دیکش آه

ازم  ی... اون روز که بهم گفتیاز من ببر ویکه نکنه تو بفهم دمیبار ترس نیاول یبه هوش اومد برا دیجاو یوقت-
نقش  یدوباره دار دمید یم نکهیکردم و از ا یم بتیکه چرا باهات ازدواج کردم، داشتم تعق یدون یو م یمتنفر

 نیزنگ خطر واسم به صدا در اومد، مخصوصا بعد از ا دمید ویلعنت نیاسیاون  هوی یخوشحال بودم ول یزنیم
 ...بعدش آوار شد رو سرم یشدم اومدم دنبالت ول وونهید دیک واست عقب کش ویکه صندل

خواد  یخانواده بدم. دلم م لیخواد با تو تشک یدلم م دمیدوست دارم... فهم دمیبود که فهم نایشب تولد مل-
من نداره. اون  یمحوم تو زندگ یرنگ خاکستر هی یترگل حت دمی... و مهم تر از همه فهمیتو مادر بچم باش

 ادمی. اون انتقام مسخره ام یبود کرده یرنگ امویکه دن یشده بود و تو بود میآدم زندگ نیتر تیاهم یبرام ب
 ...رفته بود

 .دمیبست و بعد باز کرد. نگاهش آنقدر احساس داشتم که به خود لرز یلحظه ا یرا برا شیها چشم

 ادته؟ی مویهم بود شیکه پ یشب آخر-

نگاه شرم  یبه طور ناگهان ارایکه  دمیلبم را گز یرنگ گرفت. گوشه  میونه هانگاه کردم و گ ارایبه قامت  مات
 :گفت یقیآلودم را شکار کرد و با لبخند عم

. من... عاشقت میکه مال هم شد یبود مُرکا... شب میشب زندگ نیره... بهتر ینم ادمی چوقتیاون شب، ه-
 ...بشم... وگرنه کتیبه خودم اجازه دادم که نزد نمیهم یخواستمت. برا یشده بودم و م

انگار کل  شمیاز پ یرفت دمیفردا صبح بلند شدم د یوقت یادامه داد: ول ارایانداخت...  ریکرد و سر به ز بغض
 .برام کابوس شد شبید یایاون رو

 یصدم عشق کیکه به ترگل داشتم  یمُرکا... عشق یهست یزیهر چ یو گفت: تو برام ورا دیکش یقیعم ترگل
بچه  هی نیگول زنندش شدم... ع ی افهیکنم عاشق ق یوقتا فکر م یبعض ی... حتستیکه به تو دارم نبوده و ن

 یمار زخم هیترگل باعث شد من  نمُرکا... رفت یا گهید زیچ هیبره اما تو... تو  یعروسک دلشو م هیکه شکل 
کرد... نابودم کرد... تو جون  رونیشم که از عالمو آدم طلب داره اما رفتن تو... رفتن تو منو کشت... منو و

 ...... منم با رفتنت مردمرهیم یم رنی... اگه جون آدمو ازش بگیمن

 ...ارای یدهانم را قورت دادم... سخت بود باور حرف ها آب

اتاقت تا  یپنجره  ری... زنمتیکردم که بذاره بب یالتماس م وتابی شیاومدم پ یزد و گفت: م یپوزخند ارای
آموزشگاه  یتو یراست رفت هی ویزد رونیاز خونه ب دمیاونروز د نکهی... تا ایاومد ینشستم اما تو نم یصبح م
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که اون  دمیکردم، د یم بتیشه تعقی! از ته قلبم خوشحال شدم مُرکا... چند روز بعد که مثل همینقاش
از اون برق  شیپ یکه چند صباح یمرد نیا دمی... ترسدمیو ترس دیامجد اومد تو آموزشگاه... تنم لرز نیاسی

با  دمی... پاهام دست خودم نبود. اومدم داخل اونجا و درهیکرده، تو رو از من بگ فیافسونگر چشمات تعر
کردم و  یم یخودخور دنتونیبا د و منم دیکافه... حرف زد دی. رفترونیب یاستاد و اون مرد از آموزشگاه اومد

 ...ناقص زدم! بعدشم که یسکته  هیکارتشو بهت داد  یوقت یموقع خداحافظ

 ...هم فشرد یرا رو شینداد و لب ها ادامه

 .وحشتناک گرفتم یسرماخوردگ هیو فردا صبحش بارون موندم ریها رفتم ز وونهید نیشب ع هی-

... یدفعه تو نبود نیا ی. ولیکرد مویپرستار میخونم... اومد یکه اومد یو گفت: مثل اون روز دیخند تلخ
هام عفونت کرده و ارجاعم دادن به  هیدادن ر صیدرمونگاه اما اونجا تشخ میمسعود اومد دنبالم و رفت

 ...مارستانیب

 بود؟ نیهفته ا کیدر آن  اراینبودن  لیبا مهر نگاهم کرد. پس دل ارایبهت زده شد و  نگاهم

سر رفتم شرکت  هیسر پا شدم،  ینذاشت... وقت میضیدنبالت اما مر امیهمون شب ب یخواست فردا یدلم م-
 ...پاکت اومد با آرم دادگاه خانواده هیره... اما عصر برام  یم شیکارا چطور پ نمیتا بب

 ...یبود یگفت: دادخواست طالق داد یتلخ به

گدار به آب بزنم... اول دادخواست طالقو رد  یخواستم ب یدفعه نم نیدهانش را قورت داد و ادامه داد: ا آب
... یمنو ببخش نیکه اونقدر باارزش باشه که تو با اون تضم ینیگشتم... تضم نیتضم هیکردم و بعد دنبال 

 ...واسطه بودم و خدا برام فرستاد هیدنبال 

 ...خدا لعنتت کند بهسا داند... یزد... امکان نداشت... نه نم رونیاز حدقه ب میها چشم

 .شم یکه دارم بابا م یازم پنهون کن یتون یو گفت: فکر نکن م دیخند یم شیو لب ها نگاه

 .پروراندم یم نمیبهت به او زل زدم و عقب عقب رفتم. خدا لعنتت کنه بهسا... مار در آست با

 .ارای یندار یحق چیکردم: تو ه زمزمه

مُرکا... من پدرشم. پس منم حق دارم. تا بچه  ستیتو ن یکه اخم کرد و گفت: اون فقط بچه  دینکش هیثان به
 .ده یطالق نم یدادگاهم اجازه  یحت ادین ایبدن

 .رمیتونم طالق بگ یحرص گفتم: به درک... بعدش که م با

 .تا منم طالقت بدم نیاخم کرد و گفت: بش شتریب

و گفتم: به من دست  دمیکش ینی. هدیشکمم کش یزد و او جلو آمد ودست رو رونیاز حدقه ب میها چشم
 .نزن

 .من شوهرتم. تا آخر عمرتم ور دلتم ؟یکن یم یدور یمُرکا از ک-
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 .تهیزندگ یلحظه ها نیاز مهم تر یکی... یبر دیاالن با یول ادهیبعد از من دور شد و گفت: هنوز حرفام ز و

 .از مقابل من محو شد یجن دانم چه شد که مانند ینم و

فکرش را  یبعدش دانستم که با تمام سرعت به طرف سالن بروم. درست بود... سه ماهه باردار بودم. ک تنها
 !نطفه در بطن باشد کی ادگارشیبود که  یقو یکاف یشب به اندازه  کیکرد؟ انگار آن  یم

 .هم نگفتم وتابیبه  یدانست. حت یفقط بهسا م اما

 !لعنتت کند خدا

 .زد خودم را به سالن رساندم یدر گوشم ونگ م ارای یکه حرف ها یحال در

 :بشاش گفت ییکه با صدا دمیرا شن یمجر یکه وارد شدم صدا نیهم

 ...یاحیخانوم مُرکا ر-

 .جمع، مبهوتم کرد قیتشو یدر گوشم پژواک شد و صدا نامم

 ...یاولم تابلو بود تو برنده او گفت: از  دیشانه اش کوب یبا خنده رو بهسا

 رفتم و گفتم: ها؟ ادمیام از او انگار  یبه بهسا نگاه کردم و دلخور یجیگ با

 .ششونیزنن... بدو برو پ یدارن بال بال م انیشا نویاسیها و درد!... اون -

 مبهوت گفتم: ها؟ یبا حالت بازهم

 .برد انیو شا نیاسیو به طرف  دیبه من رفت و دستم را کش یچشم غره ا بهسا

 .یکرد دمونیتو دختر؟ مبارک باشه... رو سف یاسترس گفت: مُرکا کجا رفت یو کم یبا خوشحال نیاسی

حضار،  قیتشو انیبعد از پا یگفت... مجر کیبه من تبر یهم با خوشحال انیزدم و شا یلبخند یسخت به
همانند  ن،یدر آن ح زیرا به دستم دادند و همه چ رنامهیو تقد سیسن دعوت کرد و تند یگروهمان را به باال

 خواب بود... من نفر اول شدم؟

 دارم؟ یکه چه حس نیو ا میرا بگو تمیحرف بزنم و رمز موفق یا قهیچند دق شانیاز من خواست که برا یمجر

 داشتم؟ یحس چه

 !کردم که برنده منم یو باور نم دیلرز یتنم م تمام

لرزان گفتم:  ییگرفتم و با صدا یرا از مجر کروفونیدادم و م انیجشنواره را به دست شا سیو تند ریتقد لوح
 ...من

 .را بشنوند میخواستند حرف ها یکردند و م یمنتظر نگاهم م یبا حالت حضار

 ...من-
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 ...دیلرز یزده بود و از درون م خیاست... سرانگشتانم  دهیکردم رنگم پر یخشک شده بود حس م میگلو

شد و از هوش  یخال میپا ریرفت و ز یاهیس میو چشم ها دیآن حس کردم کل سالن دور سرم چرخ کی
 ...رفتم

*** 

 "فصل پانزدهم"

 قهیپلک ها و شق رینصب شده بود، باز شد. ز شیرو یکه چند مهتاب ،یرنگ دیسقف سف یبه رو میها چشم
 .را بفهمم مارستانیتخت ب یحضورم رو لیتا افکارم را سامان بدهم و دل دیطول کش یکرد و کم یام درد م

 ...سن غش کرده بودم یرو شتر؟یب نیشدن از ا عیهم فشردم و ضا یرا رو میها پلک

 .شده بود یبه من متصل بود و سه چهارمش خال یو به دستم نگاه کردم. سرم دمیکش یآه

 .به سوز افتاد میو گلو دمیکش یهوف

 .تکان بخورم که در اتاق باز شد و بهسا داخل آمد میخواست از جا یدلم نم یکردم ول یسرما م اساحس

 .یعه... بهوش اومد-

دادم مُرکا... بخدا فکر کردم دارم کار  یبه حرفش گوش م دیسرم آمد و گفت: نبا ینگفتم و بهسا باال یزیچ
 ...بچه هیتو و  ستیکنم. آخه روا ن یم ریخ

 .درشت که بهسا تند گفت: بچه سالمه نگران نباش. فشارت افتاد میهاچشم  بچه؟

 .شکمم گذاشتم و ترگل آسوده ام را فوت کردم یرا رو دستم

 یوضع هیبهم. اصال  ختیکل اونجا ر ی... تو که غش کردینگاهم کرد و گفت: خوب شد بهوش اومد بهسا
 !بودا

 .سن غش کردم یشه رو یباورم نم یآخه بهسا؟ وا شتریب نیاز ا یزیجمع شد و گفتم: آبرور صورتم

 روم؟ یشه پتو بکش ی. میسردمه به یلیصورتم گذاشتم و گفتم: من خ یرا رو گرمیدست د و

 ...حتما-

 .مارستانیآوردتت ب ارایو گفت:  دیکش میپتو را رو بهسا

 مگه اونم اونجا بود؟ ؟یصورتم برداشتم و با بهت گفتم: چ یشتاب دستم را از رو با

رو سن  دیپر نیخواست بغلت کنه که همچ نیاسی یشد هوشیب یزد و گفت: آره بود... وقت یشخندین بهسا
 .دمیگرخ نیاسی یپرتش کرد اونور که من جا

 !داشتم یرینبود! بود؟! منم خود درگ ارای رتیدل ضعفه و دل قنج زدن که بخاطر غ آن

 !. همه هنگ بودنارونیاز سالن ب دیادامه داد: بعدشم بغلت کرد دو بهسا
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 !کنف شدا نی. همچیدید یم دیبا نویاسی افهیو گفت: ق دیخند

 ...بخند خوب ادی! خندت مادیگذشت که بهسا گفت: چه خوششم م میلب ها یاز رو یلبخند

کند و بزنم به  کمیواست خودش را نزدخ یمدت به زور م نیشاد شدم. مردک در ا نیاسیاز کنف شدن  شتریب
 !بود نیقزو یتخته رو که نداشت، سنگ پا

 حاال؟ یکار کن یچ یخوا یگفت: م بهسا

 .داد یگوش م میندت مانند خواهر کنارم بود و به درد و دل ها نیبهسا نگاه کردم... در ا به

 و؟یچ-

 :در آورد و گفت یشکلک

 گفت؟ یخواد باهات حرف بزنه. چ یعمه امو! خب معلومه شوهرت... گفت م-

 .یچیتفاوت گفتم: ه یب

ذره هم مجاب  هی یعنیزد،  یساعت اونجا داشت برات فک م میاز ن شتریو مرض. آخه ب یچیگفت: ه بهسا
 ؟یبرگرد ینشد

بار  هیممکنه؟ فکر کرده با دوتا دوست دارم و  یزیچ نیهمچ هیزدم و گفتم: مگه خرم؟ به نظرت  یپوزخند
 تونه منو برگردونه؟ یهم آوردن، م ویدادن و سر و ته همه چ حیتوض

 .کار کنم یدونم از و چ ینم گهیهم فشرد و گفت: واال من د یرا رو شیچشم ها بهسا

به  یقبلم که حت یبه من زنگ نزد. دفعه ها یبارم حت هیسه ماه  نیمن ا یخودتو بذار جا یاخم گفتم: به با
ببرم و  ادیاز  ویمن همه چ یساعت بهونه تراش مین هیبا  یگ یدنبالم. اونوقت م ادیخودش زحمت نداد ب

 !شده یچیبرگردم انگار نه انگار که ه

 هیکه بذاره  کرد یم وتابویالتماس  ومدیدنبالت... پس عمه ام بود که م ومدیگفت: نگو ن یبا حاضر جواب بهسا
 هیذاشت همسا یزد و نم یاتاقت و تا صبح اسمتو صدا م یپنجره  ریاومد ز یکه شبا م می... اوننتتیبب قهید

 !خواب راحت داشته باشن، شوهر عمه ام بود هیها 

 قافله؟ قیرف ای یدزد کیرفتم و گفتم: تو شر یغره ا چشم

 .رفت و گفت: طرف حقم یهم مثل من چشم غره ا او

 شده حق؟ ارایتا حاال  یاز ک-

 یو ه یباز نصف شب پا بش نمینب ی. ولشمیالل م گهیرا در حدقه چرخاند و گفت: باشه من د چشمانش
 !نتیف نیف یخواب راحت نداشتم از دست صدا هیماه  هی نیدونمو تو! ا یمن م ،یریابغوره بگ

 !گذاشتم یم ابانیاز دست او، سر به ب نگفتم. آخر سر یزیهم فشردم و چ یرا رو میپلک ها یکالفگ با
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به من  یدار ینام مخاطب جا خورد و نگاه معن دنیبا د ع،یضا یلیاش زنگ خورد و خ یگوش ن،یح نیهم در
 ...بود ارایرفت و من که احمق نبودم! مطمئنا  رونیانداخت و از اتاق ب

 .بهسا به داخل اتاق برگشت و از همان اول شروع به تته پته کرد قه،یاز حدود پنج دق بعد

 ...... خبیعنی... مُرکا... زهیام... چ-

زنگ  ارای دمی! درست حرفتو بزن... فهمایکن یم وونمید یو گفتم: بهسا دار دمیحرف بهسا پر انیحرص م با
 .زده

 ؟یدیو با بهت گفت: از کجا فهم دیبهسا پر رنگ

 .... حرفتو بزنمیو گفتم: بگذر دمیکش یپوف

 .دنتید ادیخواد ب ی... مدیپرس یو گفت: حالتو م دیکش یآه بهسا

 .گفتم: الزم نکرده، بره گمشه یبدخلق با

 بود؟ یلب افزودم: تا االن کدوم گور ریز و

اومد... فکر کنم اتاقش با  شیکه توش اقامت داره پ یهتل یمشکل تو هیو گفت:  دیتصورم، بهسا شن برخالف
 ای یبهوش نهیاز هتل زنگ زدن مجبور شد بره. االنم زنگ زده بود که بب یبود ول نجایجابجا شده. ا گهینفر د هی

 ...نه

 ...خواد ما یکه خدام نم نی! مثل اانیو گفتم: جالبه... مشکال فقط سر راه اون م دمیکش یقیعم ترگل

 .کرد، زل زدم ینگاهم م یطانیمرموز و ش یگناهکار به بهسا که با لبخند یحالتحرفم را خوردم و با  ی هیبق و

 ...بگو ؟یخواد شما چ ی! خدا نمایحرفتو نگفت ی هیبق ؟یگفت یم یخب... چ-

 .میبود که ما... خب... ما به موقع به کارامون نرس نیدهانم را قورت دادم و گفتم: خب... خب... منظورم ا آب

 !که زده بودم بستم یرا بخاطر گند میبعد چشم ها و

 !یگفت: باشه... تو خوب یطوالن ینگاهم کرد و بعد از مکث هیعاقل اندر سف بهسا

بده بگو  امیو به بهسا گفتم: بهش پ دمیکش ادیشکمم مشت کردم و در دل، بر سر خودم فر یرا رو دستم
 .نمشیخوام بب ینم

*** 

در خود  اینبود.  شیحواسم سر جا یمن درست و حساب یول میدیچرخ یم یصبح بود که در پاساژ معروف از
 .شدم یم رهیخ یبه نقطه ا ایرفتم و  یفرو م

به  یچشمش را گرفت... اشاره ا یزیکرد، تا چ یمغازه ها نگاه م نیتریبه و ،یخسته از گشت زدن طوالن بهسا
 ت: به نظرت چطوره؟بود کرد و به من گف نیتریکه بر تن مانکن پشت و یکوتاه راهنیپ
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در آغوش داشت... چند ماه بعد هم من  یبود که چند متر آن طرف تر از ما نوزاد ینگاه من زل شده به زن اما
 .گرفتم ینوزادم را در آغوش م

 .لبم نشست یرو یلبخند

 :زد میصدا بهسا

 ...مُرکا-

 ه؟یاز آن مادر و فرزند کنده نشد و در همان حال گفتم: چ نگاهم

 م؟یحرف بزن یخوا یدست و آن دست کرد و گفت: م نیا یکم

 ؟یو گفتن: درمورد چ دمیمات، به سمت او چرخ ینگاه با

 .... تو... احساست... بچه اتارای-

 فکر کرده؟ که من خر شدم؟ یگفتم: با خودش چ یرا مشت کردم و پلک زدم... با لحن تلخ دستم

. چند یدار اجیبه شوهرت احت زیاز هر چ شتریب یدوران باردار نیا ... مطمئنم. بعدشم تویدوستش دار یول-
کار  یدونم چ ی. درست نمدیبار بهم زنگ زد و التماس کرد کمکش کنم تا بتونه باهات خلوت کنه و حرف بزن

 ...یدوست داره. تو هم دار یلی. مُرکا شوهرت خمونهیپش یکرده ول

 ...کردم: نه ندارم بیسماجت تکذ با

 ...یدار-

 ..ندارم-

 یگوشه  هیکه عکسشو تو  نیفهمم... از ا یشبونت م یها هیخونم. از اون گر ی. از چشمات میگم دار یم-
 ...فهمم. مُرکا یم یکن ینگاش م یواشکی ویدار یمخف

 ...من... من وونه،یو گفتم: آره... آره... من خر، من احمق، من د دمیحرف بهسا پر انیم تیعصبان با

 .بغضم شکست و آرام زمزمه کردم: دوستش دارم و

معذب، مرا به طرف خود  یکردند. بهسا با حالت یگذشتند با تعجب نگاهم م یکه از کنارمان م یرهگذران
 ...شه یزشته... نم نجای. امیخلوت تر حرف بزن یجا هی میبر ایچرخاند و گفت: ب

و در دلم، بخاطر  رمیرا بگ میاشک ها زشیر یداشتم جلو ینکردم و به دنبال او به راه افتادم. سع یمخالفت
 .کردم یتبسم، خودم را سرزنش م شیاعتراف دردناکم پ

را دوست  ارایتلخ را پس بزنم اما انگار ممکن نبود. من هنوز هم  قتیحق نیحاال توانسته بودم که ا تا
از گذشته او را دوست  شتریب یکه در حقم کرده بود. هنوز هم عاشقانه و گاه حت ییها یداشتم... با تمام بد

 .خورد یآورد و ذره ذره وجودم را م یعشق، داشت مرا از پا در م نیداشتم. ا
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کردم هنوز او را دوست دارم، مطمئنا به سالمت عقلم شک  یگفتم، و اضافه م یسرگذشتم را م یبه کس اگر
 .من نبود یجا یاما کس -بهسا یمنها-کرد یم

شده  نیبا روح و جسم و قلبم عج ارایاز وجودم شده بود. عشق  یتکه ا ارایرشد کرده بودم و  ارایبا عشق  من
جانسوز  ییوجودم، سرما یخال ینبود، انگار آن تکه از وجودش کنده شده بود و از آن حفره  ارایبود و حاال که 

 !بست یم خیگذشت و تمام تنم  یم

توانم  یدانستم که نم یم یکردج ول یعشق جنون وار، سرزنش م نیبود که خودم را به خاطر ا یادیز یهاروز 
 .آن را پس بزنم

به  یکم از نامرد ارایاست و کار  ینامرد نشیتر یاتفاق و نابخشودن نیگفتم که بدتر یتر ها با خودج م قبل
دانم و تنها از او دلخور  یگناهکار نم ادیرا ز ارایاست،  انیعمل در م یدانستم چرا حاال که پا یمن نبود! اما نم

 !دمید یمقصر م شتریخودم را ب یگاه ی... حتنمیو دل چرک

نبرده، با او ازدواج کردم و تمامش را در  ادیهنوز عشق ترگل را از  ارایدانستم  یوجود که م نیکه با ا یخود
متنفر بودم و... از  شتریبودم... از خودم ب یعصبان شتریبکردم. از خودم  یسپر یخبر یو در ب یخرگوش یخواب

 !بودم زاریب شتر،یخودم ب

متنفر بودم و مقصر  دم،ید یرفتم و تا صبح خواب او را م یبه خواب م ارای ادیکه شب ها هنوز هم با  نیا از
 !توانست بگذرد یکه نم یتمامش خودم بودم... خود

 شیشل شده باشم و قلبم دوباره تند تر بتپد و دلم بخواهد که پ ارا،یبار حرف زدن با  کیشد که با  ینم باورم
 .او باز گردم

 .کرد بشوم یکه مرا رسوا م یمزاحم یکردم سد راه اشک ها یهم فشردم و سع یرا رو میها پلک

و با هر  دمیشن یاو را نم یدادنم داشت اما من حرف ها یدر دلدار یو سع دیکمرم کش یرو یدست بهسا
 .شد یم شتریب میاشک ها زشیتپش قلبم، شدت ر

که  یمشت جانانه مهمان کنم و تمام حرص کیرا  ارایتوانستم  یخواست م یو دلم م اورمیتوانستم تاب ب ینم
 .کنم یاز خودم داشتم را بر سر او خال

که در سرم  یاو، فقط وز وز عذاب آور یزد و من از حرف ها یهقم اوج گرفت... بهسا هنوز هم حرف م هق
 .زدم: بس کن بهسا ادیو فر اوردمیکردم و آخر سر تاب ن یرا حس م دیچیپ یم

بهسا  یشانه  یگرفت و مرا به خود چسباند. سرم را رو میسکوت کرد و با غم به من نگاه کرد. از بازو بهسا
 !خودم را، ببخشمتوانم  یو مطمئن بودم که نم ختمیگذاشتم و از ته دل اشک ر

سبک شده  نم،یدل سنگ ی... حاال کمدمیکش میپلک ها ریکه آرام شدم، از تبسم فاصله گرفتم و دست ز یکم
شروع به قدم زدن کردم و در همان  یکرد. به آرام یم یبود. بهسا سکوت کرده بود و در سکوت مرا همراه

 ...یبه یدون یگفتم: م یحال به آرام

 ...عذابم داد یزندگ نیتو ا یکه به نحو ی... هر کسدمید و من گفتم: من همرو بخشبه من نگاه کر  بهسا
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رو هم  ارای ی... حتدمیبخش وتابوی... دمیبخش اروی... مهدمیشد و من گفتم: ترگلو بخش رتیبهسا پر از ح نگاه
 .دمیبخش

 شش؟یپ یگرد یبار بهسار نتوانست ساکت بماند و با بهت گفت: پس چرا بر نم نیا

نگاه  میزندگ یتونم خودمو ببخشم. چون هر بار که تو صورت تک تک آدما یزدم و گفتم: چون نم یتلخ لبخند
 .یتونم برگردم به اون زندگ ینم نیهم ی. برانمیب یخودمو م یکنم، حماقتا یم

خودتو؟  یببخش دیکه بهش ظلم شده... چرا نبا یبود یتو کس ؟یخودتو ببخش دیفهمم... چرا نبا یمُرکا نم-
 مگه؟ یداشت یتو چه گناه

رو ازش  یدیکه ازم پرس یسوال نیهم قایزد. دق یحرف خوب هی ن،یکاب یتو ارایعمق گرفت و گفتم:  لبخندم
 گفت؟ یچ یدون یبود؟ م ی. گفتم گناه من چدمیپرس

 فیبود. ضع تمیبود. مظلوم میگناه یگناهم، ب نیگفت بزرگتر اراینگاهم کرد و من گفتم:  یبا کنجکاو بهسا
کس جزئت  چیبودنم بود اما حق داشت... خودم گذاشتم که همه بتونن عذابم بدن. اگه من محکم بودم ه

گند بزنه به همه  راحت الیتونست با خ یکس نم چیبه خواسته هاش کنه. ه دنیرس ی لهیکرد منو وس ینم
 ...گهید کس چیخودمم نه ه یراحت بهم بخنده... مقصر اصل الیآرزوهامو با خ ی

 یراس همه چ یمُرکا... تو تو ستین نطوریخوردم. بهسا گفت: ا یزدم و از خودم افسوس م یقدم م یآرام به
 ...نیهم ی... برایبود

 نیبه ا شتریکنم. اما هر بار ب یمرور م مویبار زندگ هیدونم. هر شب  ی: نه... خودم مدمیحرفش پر انیم
 یاما برا دمی. همرو بخشدمیکه همرو بخش نهیهم ی. برااناتمیجر نیا یرسم که خودم مقصر اصل یم جهینت

 .ندارم بهسا یقلب رئوف یکاف یخودم به اندازه  دنیبخش

 .نگاهم کرد یبا ناراحت بهسا

که از خودشان انتظار بخشش ندارند؟  ستین نیبخاطر ا ایبخشند؟ آ یگناهان خودشان را نم یچرا ب یبراست
و  زیشوند؟ چرا خودشان را مقصر همه چ یرسد سنگ م یبخشند اما چرا به خودشان که م یرا م گرانید

 دیندارند؟ شا یگناه ااست که آن ه لیدل نیکه دردناک بودنش به ا ستین نیبخاطر ا ایدانند؟ آ یم ریحق
 !گناهکار شدن باشد ،یگناه یکردند، تقاص ب یاست که فکر نم نیهم ا

 !مگناه، گناهکار شد یب من

خوب و  یزندگ هیفرصت  ویتا ابد خودتو سرزنش کن یخوا یمُرکا؟ م یکار کن یچ یخوا یگفت: حاال م بهسا
اما چرا همه  ،یشد تیهمه اذ نیا یمظلوم بود یادیز نکهیباشه قبول که بخاطر ا ؟یرینرمال رو از خودت بگ

 یزندگ هیحق  شتریهمه ب ازکه  ییبشنو خوشبخت باشن، اما تو دهیبخش دیکردن با یکه بهت بد ییاونا ی
 !؟یو تنها بمون یعذاب بکش دیبا ،ینقصو دار یب

 .حرف بزنم ارایبا  دیدهانم را قورت دادم و زمزمه کردم: با آب

 ؟یبا شتاب نگاهم کرد و گفت: چ بهسا
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نه...  یاخو یبرگرد اگه نم یخوا یشه فقط اون حرف بزنه و تهشم بگه اگه م یصحبت کنم. نم ارایبا  دیبا-
 یبرا دیمنو به جون بخره. با یدفعه نوبت اونه که سکوت کنه و ترکش حرفا نیحرفامو بزنم. ا دیمنم با

 ...برگردوندن من تالش کنه

 ؟یبرگرد یخوا یم یعنیگفت:  رتیبا ح بهسا

 !چند مرده حالجه نمیبب دینگرفتم. با میجسارت گفتم: هنوز تصم با

 ...دیقراره همو بچلون یجاااان! پس حساب ینگاهم کرد و گفت: ا جانیبا ه بهسا

 .به من نگاه کرد د،یدرخش یکه م ییرا بست و با چشم ها ششین یبه او رفتم که به سخت یغره ا چشم

*** 

 یآسانسور را زدم و واردش شدم. نگاه یباشم. دکمه  یکه گفته بودم در الب یمیاز تا رترید یکردم کم یسع
 .در هم شد میدم انداختم و اخم هابه خو

 .بودم تیم نیع

مبل نشسته  کی یکه رو دنشیگشتم. با د ارایآمدم و با چشم دنبال  رونیاز آسانسور ب دمیرس یبه الب یوقت
که  ارایآن جا خشک شده بودم و به  قهیپنج دق بایخوردم. تقر کهینشسته بود  شیهم روبرو یبود و زن لوند

 .زد چشم دوخته بودم یبا آن زن حرف م

 .دیکه مرا ندمشغول بود  انقدر

ندارد!  جهیخاک بر سرت که ناز آمدنت هم نت ؟یانتظار چه داشت یآمد رید قهی.. خاک بر سرت مُرکا... دو دایب
 !زد یو لوند الس م بایزن جذاب و ز کیداشت با  ارایکرده بودم و  رید قایفقط چند دق

 .گرد شد شیمن جا خورد و چشم ها دنیهم باال آمد و با د ارایکه زن بلند شد، سر  نیهم

تند به طرف آسانسور رفتم و  یو با قدم ها دمیو چرخ دمییهم سا یخشم در وجودم نشست. دندان رو حس
 .دکمه اش را زدم

 یشدم، داخل آسانسور شدم و دکمه  یمنفجر م تیکه داشتم از عصبان یاسانسور باز شد و من در حال در
 .بقه ام را فشردمط

 .و خودش را به داخل انداخت دیسر رس ارایآسانسور در حال بسته شدن بود که  در

 یم یترگل ترگل زنان به من نگاه کرد و گفت: ک... جا دار ارای. دمیو عقب پر دمیکش یکوتاه غیو ج دمیترس
 ؟یر

 .باز ماند مهیو دهانم نگرد شده نگاهش کردم یچشم ها با

 ؟یر یو گفت: کجا م ستادیمقابلم ا ارای

 !یزد یبعد مخ م یدیرس یم قهیدو د یذاشت یزدم و گفت: م یکردم... پوزخند یخود آمدم و اخم به
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. دوما... اون خانوم هم خودش اومد طرف من... بعد که نجامیا شتریب قهید ستیگفت: مُرکا!!! اوال من ب ارای
 .رفت دیمتاهلم راهشو کش دیفهم

 ...یداشت قهیبدت اومد. پنج د میلیسخر گفتم: نه که ختم با

متاهلم پا  دیگم خودش اومد طرف من. بعد که د ی... دارم میگ یم یو با بهت گفت: مُرکا چ دیحرفم پر انیم
 .شد رفت

 !؟یگفت گهید زیچ ای. گهیبلند شد رفت د یمتاهل یپوزخند گفتم: آهان! اونوقت چون گفت با

 ...گفت: نه... گفتم ارای

 .رفتم رونیتوجه ب یدر آسانسور باز شد و من ب د،یجمله اش را بگو یتا خواست ادامه  اما

 ...بذار حرفمو بزنم. مُرکا سایمُرکا... مُرکا... وا-

در گذاشت و  یدستش را رو ارایتوجه به او در اتاقم را باز کردم و داخل شدم. خواستم در را ببنم اما  یب اما
 .مانع از بستن در شد

 ...نگاه کردم و گفتم: درو ول کن ارایخشم به  با

و  دیچرب یبه من م ارایکنم اما زور  یریجلوگ ارایکردم از ورود  یهم اخم کرد و در را محکم فشار داد. سع ارای
و به  دیدر را کوب یظیبا اخم غل ارایو  دمیکش یغیفشار توانست در را کامل باز کند و داخل شود. ج کیبا  ارای

 .طرفم آمد

 ؟یکن...  یک... ا... ر م ینگاه کردم و با تته پته گفتم: چ... چ ارایبهت به  با

 ؟یمنو بشنو یحرفا یخوا یمُرکا؟ چرا نم یذار یزد: چرا نم ادیگره کرده به من نگاه کرد و فر یبا اخم ها ارای
بودم.  یازدواجمون آدم گند لیباشه... خودم قبول دارم که اون اواکار کردم؟  یانقدرسخته؟ آخه مگه من چ

 ؟ینبود بختمن خوش شیهمه اش بد بود؟ تو پ ؟یچ مونیزندگ ی هیمُرکا بق یول

روش  یذاشت یکه شبا سرتو م هیهمون نهیس نیفرق کرده؟ ا ؟ینیب یرو م نجایو گفت: ا دیاش کوب نهیس یرو
 ...یدیخواب یو م

 نیزد و گفت: ا یپوزخند تلخ ارایصورتم گرفت... در خودم جمع شدم و  یرا مشت کرد و روبرو شیها دست
عوض شده  یکه به نوازش کردن موهات معتاد بود... چ نییکه به نوازشت معتاد بود... همونا نییدستا همونا

 یبود یذاشتم. تو تنها زناون موقع که با ترگل بودم پا کج ن یبوده؟ من حت یکردم؟ نامرد یمُرکا؟ مگه نامرد
 چرا؟ یدون یشدم.... م کیکه من بهش نزد

خوام بدونم  ی... هستم... تا ابدم عاشقتم. فقط میزد و من بغض کردم: چون عااااشقتتت بودم لعنت ادیفر
واست جا  یخوب یخاطره  چیانقدر پست بودم؟ ه ؟یحرفامو بشنو یخوا ینم یانقدر بد بودم که حت یعنی

 ُ  ینجوریافتم؟ تو ا یم وتو و خاطرات خوشم با ت ادیکنم  یرکا؟ پس چرا من هر طرفو که نگا منذاشتم م
 ؟یستین
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به خر بودن  شتریافتم، ب یاون خاطرات م ادی... چون هر دفعه که ستمی: نه ندمیکش غیشکست و ج بغضم
 یپوشال یخوشبخت هیافته چقد ساده لوح بودم. چقدر احمق بودم که خام  یم ادمیخورم.  یخودم افسوس م

 ...افتم یم مخود یحماقتا ادیبا نگاه کردن تو صورتت  نکهیده... ا یکه عذابم م نهیبودم. هم

 :تر ادامه دادم نییپا ییمات به من نگاه کرد و من با تن صدا ارای

 یدادن و ادعا حیبار توض هیو با  یگ یواست تنگ شده بود مدو تا دوست دارم و دلم  یایم ؟یچ یفکر کرد-
... هیتا بق ری... از ترگل بگدمیکه من همرو بخش یفهم ی... نمیفهم یتو نم ارایشم؟  یبخشش من خر م

کنم،  یتو صورت همتون نگاه م که... اما خودمو نه... چون هر بار ارای دمیتو رو بخش ی... حتدمیهمه رو بخش
مقصر خودمم،  نکهی... اهیدست بق ی چهیبودم که شدم باز فیچقدر ضع نکهیافتم. ا یخر بودن خودم م ادی

 ؟یفهم یتونم از خودم بگذرم... م یده... نم یعذابم م

گرد شده بود و فکش قفل شده  شیکرد. چشم ها یمبهوت نگاهم م ارایزده بودم و  ادیرا فر "یفهم یم"
 .انداخته بود و ناباور به من زل زده بود نییرا مشت کرده، پامردانه اش  یبود... دست ها

 یدون یم یخودت مُرکا... ول یذارم پا یم مویزمزمه کنان، گفت: گفتم تصم ارایو  ختیر نییپا میها اشک
رم که تو  یم امویشم. انقدر م ینم التیخ یب یهمه اش باد هوا بود. مطمئن بودم که اگه قبولم نکن ه؟یچ

 ...منو توُ بچمون نیب گهید یناگفته  هی نمی. اشمیپ یگرد یدوباره بر م

 :بغض گفتم با

 .بچه ارو وسط نکش یپا-

گذرم...  یشد و گفت: من... از تو نم رهیخ میبه چشم ها ت،یبا قاطع یطوالن یتوجه به حرفم بعد از مکث یب
 یلحظه ب هیمن  یبه خودت اجازه نده فکر کن یو حت ،یال منم تی... بلکه تا آخر ابدایتو نه فقط تا آخر دن

 .خوام یم دموجو یخوام. با همه  یشم... من دوتاتونو م یتو و بچه امون م الیخ

 .نکردم یجلو آمد اما من حرکت اراینگفتم.  یزینگاه کردم و چ ارایقاطع  یغم و درد به چشم ها با

که من  دی... انگار او هم فهمیو نه ممانعت دید ییگذاشت... نه تقال میبازوها یو دست رو دیبه من رس ارای
 .همه دست و پا زدن خسته بودم نیهم از ا

شکمم  یرا رو گرشیمن چسباند و دست د یشانیبه پ یشانیکرد. پ کیرا گرفت و مرا به خود نزد میبازوها
 .گذاشت

 .کنم هیگر یشتریدستانش باعث شد با شدت ب یگرما

گم. درسته من  یقاطع و محکم گفت: من عاشقتم... هزار بارم الزم باشه م یلرزان، اما لحن ییصدا با ارای
خوام  یگم که عاشقتم و ازت م یمن بازم م ،یبرگشت با خودت... اما اگه هزار بارم نه بگ میگفتم تصم

فکر کن.  کمیکنم مُرکا،  یتونه عوضش کنه. پس خواهش م ینم یچی. حس من به تو جاودانه اس و هیبرگرد
خوب استفاده  یلیازش خ یتون ی. ممیینجایا یفقط تا وقت یدم مزاحمت نشم... ول یقول م م،یینجایا یتا وقت

 .شم یمزاحم تو و کوچولومون م ادیتهران، مطمئن باش ز یبرگرد ی... وقتیو فکر کن یکن
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 میشانه به من که سر جا یکث کرد و از رواما م دیکش نییدر را پا ی رهیو به طرف در رفت. دستگ دیچرخ
آرام  ییانداخت و با صدا یزل زده بودم، نگاه نیشده اند، به زم ریس یکه از زندگ یبودم و مثل کسان ستادهیا

 ...گفتم به اون زنه یچ یدیگفت: جواب سوالتو ندادم... پرس

 هیناش یلیگفت: اون گفت که زنم خ اراینگاه کردم.  ارایکنده شد و به قامت  یقهوه ا یماتم از پارکت ها نگاه
 ی... برانهیب یرو نم یا گهیدونه چشم من جز اون زن د یمن گفتم که زن من، م یکه منو تنها ول کرده... ول

 ...منو تنها گذاشته کمیکه  نهیهم

 .رفت و در را پشت سرش بست رونیاز اتاق ب اراینگاه کرد و  ارایبه  یگنگ با

*** 

 .داد یامیپ یآمد و نه حت دنمیمزاحمم نشد... نه به د گریهمانطور که گفته بود، د ارای

 .شود ریاز من به عنوان برنده، تقد ،یمراسم یچون قرار بود ط م،یبمان شیدر ک گریبود دو روز د قرار

مسابقه  نیا یبرنده  نکهیاز ا یبودم، نتوانسته بودم به درست شیو حرف ها ارای ریمدت درگ نیقدر که در ا آن
 نیو ا میو کل شب را خوشگذراند میرفت یونانی یخاطر، با بهسا به کشت نیکنم و بهم یشده بودم، خوشحال

 .رمیبگ میکامل تصم تیبا قاطع ارب نیرا بسنجم و ا زیخواستم همه چ یخواستم فکر کنم... م یمن م نیب

 .داده بودم ارایحق را به  یدم و گاهحق را به خو یفکر کرده بودم و گاه ارای یحرف ها به

داشتم تا تلخ  شتریخاطرات خوش، ب ارایمن بد نبوده کامال درست بود... مُرکا با  یکه گفته بود کامال برا آنجا
 .را گرفته بودم ممیو باالخره تصم

 .کردم یحرف بزنم، با بهسا مشورت م ارایقبل از آن که با  اما

 .طرف اتاق او رفتم و در زدم. بهسا در را باز کرد و من داخل شدم به

 ...یخوش اومد-

 .یکردم، صورتم را جمع کردم و گفتم: مرس یاتاق در هم و برهم او نگاه م یکه به سرتاپا یحال در

 ؟یکرد یشکل نیچه وضعشه؟ چرا اتاقو ا نیا یافزودم: به و

الاقل  نجارویده... بذار ا یم رینده! تو تهران که مامانم به اتاقم گ ریتو گ مُرکا تروخدا یبا ناله گفت: وا بهسا
 .خوش باشم

 !را درست کند یبه خودش زحمت نداده بود که رو تخت یدختر حت نیتخت نشستم... ا یو رو دمیکش یهوف

 .گرفتم ممویو گفتم: تصم دمیکش یآه

وق زده گفت: جان  ییو با چشم ها ستادیا خی، سبود نیزم یاش از رو یکه در حال برداشتن روسر بهسا
 من؟

 .گفتم: جان تو یخونسرد با
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 شد؟ یگفت: خوب چ جانیتخت نشست و با ه یو رو دیطرفم پر به

 ...فکر کردم... من یلیرا در حدقه چرخاندم و گفتم: خب... خ میها چشم

 ؟یقبول کن یخوا یگفت: نم یحال ینگاهش محو شد و با ب شوق

 .گرد شده گفتم: بذار من حرفمو بزنم یچشم ها با

 ...زد غیزده شد و ج جانیدوباره ه بهسا

 ؟یبرگرد یخوا یم یعنی! یییوا-

خوام  یفکر کردم... آره... م یلیمثبت تکان دادم و گفتم: خوب، خ یزدم و سرم را به نشانه  یزیر لبخند
 .ترسم یم یبرگردم... ول

 .خوشحال شدم یلی! خخدا یو گفت: وا دیخند بهسا

 و گفت: حاال چرا ترس؟ دیمرا در آغوش کش و

 .ترسم ارزشم کم بشه یترسم... م یبهسا جدا شد و گفت: آخه م از

 .زد و گفت: پس قبول نکن یطانیلبخند ش د،ینگاهم کرد و بعد که منظورم را فهم جیگ یلحظه ا یبرا بهسا

 قبول نکنم؟ یچ یعنی ؟یبهت به او نگاه کردم و گفتم: چ با

 دنبالت؟ ادیاون بازم م یاگه هزار بار نه بگ ینگفته حت نیمگه ا-

 ...را تکان دادم و گفتم: چرا سرم

 !من ماست چقد کره داره هیفهمه  یاونم م ی! اونجورشیدو سه بار سر بدواون یتون یخوب... م-

به هم نگاه  یطانیو ش ثیخب یدو با نگاه هم نبود... هر یشده به بهسا نگاه کردم. بد فکر زیر یچشم ها با
 .میزد یو لبخند مرموز میکرد

به  میدید یرا م گریآن جا هم د دیکه با یو آدرس مکان میفرستادم و تا امیپ ارای یبرا کیبعد از جشن تبر شب
 ...او دادم. البته فردا

خواستم به  یم ارایبعد از جوابم به  قایکه دق نیا نیخواستم زمان زودتر بگذرد همچن یداشتم و م استرس
 .تهران برگردم

 .را بلرزانم ارایتا دل  دمیبه خودم رس شتریب یبهسا، کم شنهادیو به پ دمیلباس پوش د،یموعدش رس یوقت

 .سکو بود کی یرو ا،یگفته بود، مکان مورد نظر کنار در ارایطور که  آن

به آن جا بروم و ترگلم بند  ادهیمن مجبور شدم کل راه را پ خور نبود و نیقسمت بدش آن جا بود که ماش تنها
 !آپ جانانه بود کیبر کی یبرا یکیرمانت ی! وگرنه جادیایب
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شناختم و به  یروشن را به خوب یآب شرتیبا آن ت ارا،یغروب کرده بود. قامت  بایهوا تقر دم،یبه آنجا رس یوقت
 .دمیخود خند یطرفش رفته و در دل، به بدجنس

من بودم که  نیو ا میو بهم نگاه کرد دیزد. زودتر به من رس میبه رو یکننده ا دواریلبخند ام د،یکه مرا د ارای
 ...نگاهمان را قطع کردم و زمزمه کردم: سالم وندیپ

 .نگاهم مرا لو بدهد طنتیش دمیترس یاز صورتش گرفتم چون م نگاه

 .: س... سالمدمیرا شن شیصدا

انداختم. چون اگر به  نییکردم و سر پا یکردم! اخم یرا ادب م ارای یکم دینبودم اما با نکاریبه ا یدلم راض ته
 .کنم یتوانستم نقش باز یکردم، عمرا م ینگاه م ارای یچشمها

 مُرکا؟ یگفت: فکراتو کرد ارای

 ...گفتم: آره ریبه ز سر

 ه؟یخفه گفت: خوب، جوابت چ ییبا صدا ارای

 ...فکر کردم و... خوب یلیو گفتم: من خ دمیکش یقیعم ترگل

 .چشم بست ارایسخت بود؟ آب دهانم را قورت دادم و  میبود، گفتنش برا یشینما نکهیکردم و چرا با ا مکث

 .گردم ی... من بر نمهیجوابم منف-

 ...را چرخاندم و بازگشتم میرو ندازم،یب ارایبه  یگریآن که نگاه د یبه من زل زد و من ب یبا بهت و ناباور ارای

احساس خنک  ،یذره ا ینگرفتم و حت یکار اصال حس خوب نیجا بود که از ا نیداشتم و جالب ا یقدم بر م تند
 .بود یو نگران یکه حاال داشتم، دلواپس یشدن دلم را نداشتم! تنها حس

آنکه با او حرف بزنم به اتاقم رفتم و چمدانم را برداشتم و با  یهتل برگشتم و بهسا در آن جا منتظرم بود. ب به
 .نداشتم یبود که من اصال و ابدا حس خوب یدر حال نیو ا میگروه به طرف فرودگاه حرکت کرد یاعضا ی هیبق

 )آخر( "فصل شانزدهم" ***

موقع پرواز فکر  شهیشتمو همدا یآمد... ترس از پرواز را از همان کودک یوقت از پرواز خوشم نم چیه قتایحق
 ...میریو همه بم میآن سقوط کن کیکردم که ممکن است در  یم

 .شدم یم مایبود که به زور سوار هواپ یترس به حد نیا

و  وتابی. میرفت یم یسفر خانوادگ کیسرما  ریخ میبود که داشت یاز پرواز زمان ندمیناخوشا یاز خاطره ها یکی
 !ارایو بابا و  اریمن، مه

شوم، هر چقدر  مایخواهم سوار هواپ یگفتم که نم یکردم و م یم هیزدم و گر یم غینه سالم بود که ج دیشا
و  وتابیتا بلکه دل  دمیکوب یم واریوسط فرودگاه خودم را به در و د یکردم آرامم کند نشد... وقت یسع وتابی
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اما نشد  -دینداشته باش یادیانتظار ز رسوت یکودک نه ساله  کیاز عقل -من شوند  الیخیبسوزد و ب میبابا برا
 .که نشد

 .دیکه برق از سرم پر دیچنان به گونه ام کوب ،یکف گرگ کیشد و  یسر هم بابا عصبان آخر

سکوت شد و مردم با بهت به من که از شدت ضربه به وسط کف  یلحظه ا یاست در سالن فرودگاه برا ادمی
 .فرودگاه پرت شده بود نگاه کردند

 .دارم ادیرا ب تیاهم یدلسوزانه و بعضا ب یها نگاه

 .دمیرا مس فهم "حقش بود" یجمله  یها با آن همه کودک یدر نگاه بعض یحت

 .نشد یکرد هم خبر یسپر م نهیس میو همه جا برا شهیکه هم یوتابیهرچه بود آن لحظه از  یول

 ...شد رهیبه من خ نیو با نگاه غمگ ستادیا عقب

 .دوست نداشت با مداخله کردن سفرش را خراب کند انگار

 یکردند و م یکه افتاده بود با هم صحبت م یساکت نشسته بودند و فارغ از اتفاق یهم گوشه ا اریو مه ارای
 .امدیکمکم ن یکس برا چیکه حس کردم واقعا تنها هستم آن لحظه بود که ه یتنها زمان دی... شادندیخند

محو  ریآوردن همان تصو ادیبا به  یمحو از او دارم ول ریتصو کی... فقط دیآ ینم ادمیا آن زمان بابا ر  صورت
 ...نمیبنش مایتوانم داخل هواپ یم

انتظار  یها یاز صندل یکی یرو ریدختر سر به ز کیبلند شد و مثل  نیزم یاز آن خودم بودم که از رو بعد
 .نشستم

 .نمیکنار پنجره بنش دیکه من با دمی... از نوع نشستنمان فهممیشد مایوارد هواپ تا

 .هم کنار هم نشستند ارایو  اریو بابا و مه میکنار هم بود وتابیو  من

 یمعده ام م اتیحس کردم تمام محتو رون،یترسناک و دلهره آور ب یمنظره  دنیکه اوج گرفت با د مایهواپ
ترس که  یبودم ول یدختر لوس و رو اعصاب دیبگو ستیمن ن یهرکس که جا دی. شازندیبز رونیخواهند به ب

 .شوم یو به زور سوار آن م متوانم پرواز را تحمل کن یحرف ها را ندارد. من هنوز هم که هنوز است نم نیا

بخورم و  گرید یکف گرگ کیفکر کردم که ممکن است  نیآورد به ا یهمان لحظه که داشتم باال م درست
 .اورمیخودم را کنترل کردم که باال ن یبسخت

کرد و آرام و شاد با  یوسط نشسته بود نگاه م فیرد یبا بابا که در صندل ینگاه کردم که با خوشحال وتابی به
 .ارایو  اریزدند و بعد نگاهم افتاد به مه یهم حرف م

 ...ارایکرد و  یداشت جبران مرا  شبشید یداریداده بود و انگار شب ب هیتک یصندل یسرش را به پشت اریمه

 .دیبد پر کش یانگار تمام آن حس ها دم،یخودم د یرا بر رو اراینگاه نگران  یوقت

 .که در چهره اش بود دلم را گرم کرد یمحو لبخند
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 :دمیرا شن ارای یانداختم. چند لحظه بعد صدا نییدادم و سرم را پا هیتک یصندل یپشت به

 ادیخوشم نم یدون یخودت م نکهیهم ا دیراحت حرف بزن عادی... هم با منیمن بش یتو پاشو برو جا وتابی-
 .حتما جام کنار پنجره باشه دیبا نمیوسط بش

 :کرد و گفت یبه من نگاه وتابی

 .نهیفکر کنم مرکا هم دوست داره کنار پنجره بش-

 :گفتم یوشحالکرده بودم، با خ دایزندان نجات پ کیجان هفت جدت!!! انگار که از  آره

 .نه من دوست ندارم-

 .من شیپ ادیب ارایبابات و داداشت  شیتو برو پ یخوا یگفت: عه؟... خب اگه م وتابی

 چه آمده بود؟ وتابیدانم آن روز بر سر  ینم

 نم؟یبابا بش شیکه خورده بودم پ یانتظار داشت با آن کتک واقعا

 :آمد ارای یصدا

 ...یزن یبرو... هم اونجا راحت حرف م وتابی-

 :ادامه داد یآرام تر یبا صدا و

 یپاشو خواهرم... پاشو که خوش ن؟یبش ششیبرو پ یگینوش جون کرد م عادیچک از م هیاالن  نیبچه هم-
 .دلت ریزده ز

 .گفت: باشه بذار بلند شم وتابی

 .کنار من اراینشست و  اریمه بابا و انیم وتابی... میرا عوض کرد مانیآرام جاها یلیخ

 !داشتم یتعجب داشت که حس بهتر یجا

 :گفت یکه کنارم نشست، دستم را گرفت و با مهربان ارای

 .شهیبه شمردن حالت بهتر م یآروم شروع کن ویاگه چشماتو ببند-

 یآن موقع هم که رو یحت دیمن حکم سوپرمن را داشت. شا یبه او نگاه کردم. آن لحظه برا نگاه کودکانه ام با
 ...افتاده بودم حواسش به من بود نیزم

 .زل زد رونیب یرا چرخاند و به منظره  شیرو

 .شد ی. انگار کم کم داشت حالم بهتر مزدم و شروع به شمارش اعداد کردم.. یشاد لبخند

 ؟یخند یم یه یکن یاخم م یها ه وونهید نیچته ع-

 آمدم نرویبهسا از عالم هپروت ب یصدا با
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 ها؟-

 ...ها و درد-

 !نگاهش کردم که گفت: جات کنار پنجره استا یگنگ با

 :بهت نگاهش کردم که گفت با

 ...ارمیتونم جامو باهات عوض کنم منم باال م ینم یدون یخودت م-

 .است نیهم ندیگو یگند که م شانس

 .راه نداره یدون یموش نکن... خودت م هیشب افتویدردمند به او زل زدم که گفت: ق یحالت با

 جامو باهاش عوض کنم؟ ستین یا گهیکس د-

 ...دارن فیمحترم که فرست کلس تشر ونیاون دوتا آقا-

 .نهیهم یقبول نکرد ریفرست کلس بگ طیبل ایاون همه گفتن ب یادامه داد: وقت یبا بدجنس و

 .رونیکشن ب یم مایون جلو که انگار دارن منو از هواپا نمیتونم بش یم مایعقب هواپ نیحرص گفتم: باز ا با

 !نفر هستا هیرا در حدقه چرخاند و گفت: البته  شیها چشم

 :نگاهش کردم و گفتم یدواریتعجب و ام با

 .خب؟ بگو باهام جاشو عوض کنه یعه؟ ک-

 :زد و گفت یثیخب شخندین

 !اینیبغلش بش ادیفکر نکنم خوشت ب-

 ها؟-

 :را به عقب سوق داد و بلند گفت نگاهش

 د؟یجاتون رو با بنده عوض کن شهیلطفا م یاحیر یآقا-

 ؟یاحیر یآقا

 که بود؟ گرید یاحیر یآقا

 ...فکر کردم یکم

 ...نه

 ...نه

 .امکان ندارد نیا



 

 
355 

 .کند یکار نیبهسا با من همچ عمرا

 .اش بلند شد یصندل یکمربندش را باز کرد و از رو کیش یلیوق زده به او زل زدم که خ یچشم ها با

 :بهت گفتم با

 ...یاحیر ینگو که آقا ؟یکن یکار م یبهسا چ-

 ...سرزنده اش یچهره  دنیدر دهانم ماند با د حرفم

 :تته پته افتادم به

 ... ااری... ی... ی-

 :توجه به من رو به بهسا گفت یرا باال داد و ب شیابروها

 .دییبله حتما بفرما-

 .هم کنار من اراینشست و  ارای یتوجه به من رفت و در جا یب بهسا

بکنم به او نگاه کردم که  دیدانستم که چه با یشده بودم و بدتر نم چیپ لهیتیف یعیفج یلیکه بطور خ یحال در
 :بدون نگاه کردن به من کنارم نشست و آرام گفت

 .نمیندارم که کنار پنجره بش یخواد جاتو با من عوض کن. من مشکل یاگه دلت م-

 .داشتم جهیسرگ احساس

 !ضربه ناک اوت شده بودم کیبوکس با  نگیکه درون ر انگار

 .کردم خودم را جمع و جور کنم یسع

 :و گفتم دمیرا در هم کش میها اخم

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا-

 :شانه باال داد و گفت یالیخ یب با

 برگردم تهران؟ دیمنم نبا انایاح-

 .در هم شد شتریب میها اخم

 !منه یمای. منظورم تو هواپستیمنظورم اون ن-

 :نگاهم کرد و گفت یو به طرز خنده دار دیباال پر شیابروها

 دونستم؟ یمن نم ویدیخر مایتا حاال هواپ یاز ک-

 :دم و گفتمهم فشر  یرا از حرص رو میها لب
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 .یایب گهیپرواز د هیبا  یتونست یمسخره نباش. م-

 .داشتم یفور یبه جراح ازیزد و گفت: ن یپوزخند

 .زد رونیاز حدقه ب میها چشم

 ؟یفور یبله؟ جراح-

 :به جانب گفت حق

 .بشم یجراح دیکرده با کهیت کهیاحساس قلبمو با چاقو ت یقاتل ب هیآره -

 .حالت کردم و دهانم را کج کردم یام را ب افهیق

 .دمیمزه! خند یهه... ب-

 :گفت یجد

نکرده سکته کنم  یی... خداادیسرم ب یی... اگه بالهیاالن چجور یدون ی. تو حال و روز منو نمینگفتم که بخند-
 .خونم گردن توعه

 :گفت یبا لحن حرص درار و

حتما تقاص خون  ییسرم اومد مقصرش تو ییکه اگه بالدادم  امیپ وتابیشم به  مایسوار هواپ نکهیقبل ا-
 .رهیداداشو ازت بگ

افتاد انگار فشار خونم  رونیبه ب شهیکه نگاهم از ش نیهم یرا برگرداندم ول میتوجه رو یرفتم و ب یغره ا چشم
 .دیخط فقر رس ریبه ز هویباال رفته  ارای یکه به خاطر حرف ها

 .هم فشردم یوحشت نگاهم را چرخاندم و پلک رو با

 :دمیرا شن شیصدا

جامو با دوستت  نمیهن ی. براییدونم چقدر ترسو یندونه من که م می... هر کمایجانونو عوض کن یدوست دار-
 .عوض کردم

 :و گفتم دمییهم سا یبسته دندان رو یهمان چشم ها با

 .. تو هم حرف نزن جام راحتهرمیگ یحساب اون بهسا که بمونه تهران حالشو م-

 :خباثت گفت با

 !... از من گفتن بودیخود دان-

 .را باال انداخت شیکردم و به او نگاه کردم که ابروها زیرا ر میها چشم

 .دادم یبود که در وجودم پرورش م یطفل معصوم نیخودم نبود. بخاطر ا یبرا میبار ترس اصل نیا راستش



 

 
357 

که او از  یکه فرزند او را در بطنم داشتم در حال ینشسته بودم در حال ارایه حاال کنار داشتم ک یبیعج حس
 .موضوع آگاه نبود نیا

 یکه دما دمیفهم یهم فشردم و قلبم تند تر زد. انگار حاالت بدنم دست خودم نبود. فقط م یرا رو میها پلک
 .بدنم به شدت باال رفته

 :گفت طنتیکه با ش دمیرا شن شیصدا

 گرمته؟-

 .را ندادم جوابش

 :دمیگوشم شن یکیرا لز نزد شیصدا

 ؟یکش ینه... لپات گل انداخته... نکنه خجالت م-

 مایهواپ ی شهیو سرم را عقب بردم که پس کله ام محکم به ش دمیکش ینیاز حدش ه شیب یکینزد بخاطر
 .میبگو یبرخورد کرد و باعث شد آخ

 :گفت یبا نگران ارای

 .کردم کاریمگه چ ؟یکن یچرا رم م-

 .یوونیحرص نگاهش کردم و گفتم: خودت ح با

 .نه ای یتب دار نمیخوش رنگش گرد شد و گفت: مرکا حالت بده ها! بذار بب یها چشم

 :زدم غیبود که ج میشانیبه پ دهیکه پررو بود. دستش نرس واقعا

 .بمن دست نزن-

 .را سکوت برداشت مایهواپ تمام

 :هم فشردم و گفتم یرو تیرا از شرم و عصبان میها پلک

 .یاحیر یکن آقا تیفاصلتو رعا-

 .هیگفتنتم خواستن یاحیر یآقا-

 ...... بس کن وگرنهارای: دمیغر میدندان ها انیاز م یکنترل شده ا یصدا با

 .کرد یجواب حاضر

 ؟یوگرنه چ-

 :زل زدم و گفتم شیشهامت به چشم ها با

 .نییکنم پا یجا پرتت م نیاز هم-
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 .خنده زد ریزل زد و بعد بلند ز میحالت در چشم ها یلحظه ب چند

 یهم دلم م یول ؟یچ ایبود  میشدن هورمون ها نییدانم بخاطر باال و پا یکنم. نم هیخواست گر یم دلم
 .خورد بزنم یرا بغل کنم و هم او را تا م ارایخواست 

 .چرخاندم یگریرا به سمت د میبه او نکنم و رو یدادم توجه هیترج

 .در دلم تکان خورد یزیروبرو شدم. حس کردم چ زیهراس انگ یبا منظره  دوباره

 .زد رونیاز حدقه ب میها چشم

 .گفت ینم یزیشده بود و چ الیخ یبود اعصاب ندارم که ب دهیفهم ارای انگار

 .چه کنم دیدانستم با ینم

جا  نیخواست هم ی. دلم مهم نه.. یخواست او را عذاب بدهم و از طرف یدر کنارم بود و من دلم م نجایا او
 !کنم نازم را بکشد یرا تمام کنم و تا آخر عمرم کار زیهمه چ

 .شده بودم وانهیشک د یب

کنم که  خوب گوش یلیخ مایمهماندار هواپ یکردم به صحبت ها و آموزش ها یدهانم را قورت دادم و سع آب
 !!!!خودم و بچه ام را نجات بدهم وفتدیب یمبادا اگر زبانم الل اتفاق

ام گذاشتم و  یصندل یدسته  یرا رو میرا حس کردم. دست ها مایکه اوج گرفتن هواپ دیرس یزمان باالخره
 .از کنمفشردم که انگار قرار نبود دوباره آن ها را ب یهم م یرا چنان رو میبدنم را منقبض کردم. پلک ها

 :دمیمهربانش را شن یدست مشت شده ام نشست و صدا یرو ییبود که دست گرم و آشنا نیح نیهم در

 .ی... خودت لج کردمیبهت گفتم جامونو عوض کن نیبب-

 .هم موفق بود یکرد مشت دستم را شل کند که تا حدود یسع یبه نرم و

 :دمی. غرندیخواستم آرامش درون نگاهم را از وجود خودش در من بب یرا باز نکردم چون نم میها چشم

 .یریدستمو بگ یاجازه دار نهیبش مایهواپ یفقط تا وقت-

 :و دستش محکم تر دستم را فشرد و گفت دمیآرامش را شن یتک خنده  یصدا

 .رمیگ یبعد از اونم دستتو م-

 ...یبه خودت مطمئن یلیخ-

 .یتو بغلم ،یچی... دستتو که هنهیبش مایهواپ یوقت دم مرکا... یبهت قول م-

 ...یاحیر یباش آقا الیخ نیزدم و گفتم: بهم یپوزخند

 !یاحیچشم خانم ر-
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امن امان بود و  زیگذشته بود که همه چ قهیدق ستیب دی. شاکردم که آرام تر شدم.. یبعد احساس م یکم
 .گفت ینم یزیهم چ ارای

 .خواست یسکوت را نم نیا دلم

 .قبلمان تنگ شده بود ی قهیچند دق یکل کل ها یبرا دلم

 بودم؟ ارای لیانقدر زل چرا

 !بر سرم خاک

 یاست که مطمئن بودم که دست ها ادمیروز  کیخورد.  مانیزدم... نگاهم به دست ها یو پلک دمیکش یپوف
 ...هم ساخته شده بودند ین براو م ارای یحاال مطمئن بودم که دست ها یول ندیآ یبهم م ارایترگل و 

 نیخورد و بر اثر ا یدیتکان شد مایدستش بکشم که همان لحظه هواپ ریو خواستم دستم را از ز دمیکش آه
 .شدم نییباال و پا میحرکت در جا

 :ارای مهیسراس یو صدا دمیشن گریکوتاه د غیزدم و چند ج یکوتاه غیج

 شد؟ یچ-

 ...ستین یزیچ دیکه گفت: آروم باش دمیمهماندار را شن یصدا

 .گفت یرا بمن م نیبر خالف تصورم انگار بود... حس ششمم ا یول

 هوم؟ ؟یگفت: مرکا خوب ارای

 .را تکان دادم سرم

 .دمید یگرفتن نم افهیق یبرا یلزوم تیموقع نیا در

 .خورد یم چیدهانم را قورت دادم تپش قلبم باال رفته بود و دلم پ آب

 .میشد یور کیدوباره تکان خورد و حس کردم  مایلحظه بود که هواپ نیمه در

 !گوشم پاره شد یزدم که فکر کنم پرده  یغیج چنان

 ...ریبلند گفت: مرکا آروم بگ ارایبود که  حواسم

 :و ادامه داد دیچیرا دورم پ شیدست ها و

 .خورده یزیچ یاحتماال به پرنده ا-

 !!!ماینه هواپ شودیچپه م مایکرد پرنده با برخورد به هواپ یحکم م میکرد؟ تا آن جا که عقل سل یخر م بچه
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ها و  یوارونه شد... خوراک زیهو همه چ کیو انگار  دمیو داد شن غیج یلحظه بود که از باال سرم صدا همان
و  غیج یافتلدند. صدا نیزم یو مهماندارها رو دندیچرخ یو هدفون دور سرم م یمثل هندزفر یلوازم مختلف

 :زدم ادیداد گوشم را پر کرد و من فر

 .میریم یما م-

 .ستیخوب ن تتیوضع یمرا محکم گرفت و گفت: آروم باش مرکا... برا ارای

 .جمله اش را نداشتم یوقت فکر کردن به معنا تم؟یوضع

 :دیچیمثل بلندگو پ ییکردم تکان ها کمتر شد و بعد صدا احساس

مدت ادامه  هیتکانها  نیو ا میبرخورد ییهوا یچاله  هیکنه... به  یصحبت م تانیو خانومها... کاپ ونیآقا-
 .دیاز جاتون بلند نش ایو  دیوجه کمربندتونو باز نکن چیو به ه دیداره... لطفا آرامش خودتونو حفظ کن

 .به من نه به بچه ام رحم کن ایخشک شد. خدا میگلو

 ارا؟ی... مگه نه میریم یو زمزمه کردم: م ختیرچشمم  یاز گوشه  اشک

... هیچه حرف نیمرا در بر گرفته بود گفت: ا شینشسته بود دست ها شیدر جا کهیکه همچنان در حال ارای
 ...نهییچاله هوا هیگفت 

 .رمیخوام بم یمن نم ارایاسمشم ترسناکه...  یحت ؟یکنیخر م یگفتم: منو دار هیناله و گر با

 :دیکنم از دهانم پر یآنکه بدانم دارم چه م یبعد با تته پته ب و

 !!!من حامله ام ارای-

 .زدم هیگر ریبلند ز و

 :گفت یکه با مهربان دمیآرامش را شن یآمد و بعد صدا یدر نم ارایاز  ییصدا

 ...دلم زیدونم عز یم-

 ...داد زدم: خدا لعنتت کنه بهسا هیاشک آلود نگاهش کردم. و با حرص و گر یبهت و چشم ها با

زل زدم که  ارایتکان ها کمتر شده بود. به صورت  یخنده اش را گرفته و از طرف یجلو یکردم به سخت لحساس
 ...و ی... غم... دلتنگیدر آن بود... شاد یحاالت مختلف

 :میبزنم و بگو غیباعث شد ج یتکان بعد یصورتش را کاوش کنم ول شتریخواستم ب یم

 .رمیگ یاگه زنده موندم ازت طالق م ارای-

 :زد ادیفر

 ؟یچ-
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 :ادامه دادم یرا گفتم ول نیدانم چرا ا ینم

... نمیکردم از تو ضربه بب ی... فکر نمیخردم کرد ی... با اون کارت منو شکستیشعوریب یلیازت متنفرم... خ-
 ...یخوره ول یحالم ازت بهم م

 :رفت و گفتم لیتحل میصدا

 ...که گفتم محو بشن ییاونا یهمه  شهیباعث م نی... و اارایدوست دارم  یول-

 ...که گفت: منم دوست دارم دمیرا هم شن ارای یصدا

 .یگ یکنم... دروغ م ینداشتم گفتم: باور نم یکه از اطرافم خبر یحال در

 :دیلرز شیصدا

 .بهم نگاه کن-

 .شد دهیکش شیصورتم نشست و نگاهم به چشم ها یرو دستش

 رفتارم؟ یچشمام؟ تو یتو ینیب یکه دروغ بگه؟ عشقو نم هیکس یچشم ها نیا-

 .سکوت به او زل زدم در

 .آمد یهمهمه م یصدا

 ...وقته که عاشقتم یلیمرکا من خ-

خواستم تا تهران صبر  ی... مدمیگنج یتو پوست خودم نم دمیفهم یشکمم نشست و گفت: وقت یرو دستش
 نشونه اس؟ هی نیا یکن یفکر نم گمیاالن م یحالت بد نشه ولوقت  هیکنم که 

 .ندادم جواب

 .زمیریبه پات م یعشق و خوشبخت یتا اخر عمر چجور نیو ببخش... برگرد و بب ایمرکا ب-

قبول کنم و غرور شکسته ام  خاستمیلجوجانه نم یکند ول یکه گفت عمل م یینهایا یدانستم که به همه  یم
 .پا بگذارم ریز گریرا بار د

 :گفت ارای

 یچیه زارمیبه پات. نم زمیریبه بعد منم که عشق م نیاز ا ی... ولیکه بمن عشق داد یتو بود شهیتا االن هم-
 .یخاستیکه م یاون مرد شمیم کنه.. تتیاذ

 :بار گفتم نیا

 ...خوامیم یکه هست ینجوری... چون تو رو همیعوض بش خامینم ارای-

 :دمیو ناباورش را شن دهیبر دهیبر ی. و بعد صداامدیدرن ییاز او صدا یلحظه ا چند
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 آ... ره؟ آره مرکا؟ م؟ی... بخشیم-

 :هم فشردم و گفتم یرا رو میها پلک

 .نکن مونیبار منو پش نیفقط ا-

کنم... دوست دارم...  دتیو گفت: امکان نداره ناام دیرا بوس می... دست هادمیخوشحالش را شن ادیفر یصدا
 ...یمن یهست یعاشقتم... همه 

 گریبار د ارایاگر  یدانستم که حت یمن عاشق بودم و م یرا ول ینیریش یزد همه  یداشت دوباره پس م عقلم
 ...شومینم مانیپش میتصم نیکار را بکند، من از ا نیهم داشت که ا یکم یلیکند، که احتمال خ دیهم مرا ناام

برعکس آن ها  شهیعقلش کامال مشکل داشت و هم ماتیکه با تصم یچه نباشد من مرکا بودم... دختر هر
 .کرد یعمل م

فرود  مایدستم را رها کند مهماندار هتل خبر داد که هواپ یحاضر نبود لحظه ا یحت ارایکه  یاز آن در حال بعد
 ...وفتادهین یاتفاق چیکه ه دمیآمده و من تازه فهم

 الیخیام کنند و آن لحظه ب نهیفرودگاه ببرد تا معا یبغلم کرد تا مرا به بهدار ارایدست که نه... عمال  در دست
 .زل زده بودم ارای یدر چشم ها زیهمه چ

 ...خواستم یلحظه را با او م نیمن حاال، هم یول وفتدیب یچه اتفاق نیدانستم قرار بود بعد از ا ینم
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