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 روممن به برلین نمی
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 روممن به برلین نمیرمان 

 سناتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 کافه نویسندگان

 انتشارات دیجیتال کتاب
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 رمانداستان و  سته بندی:د ❖

 روممن به برلین نمی عنوان: ❖

 دی عاشقانهتراژ ژانر: ❖

 سناتور نویسنده:❖

 انتشارات : کافه نویسندگان ❖

 زبان : فارسی  ❖

  --شابک:  ❖

 بدون بررسی سطح اثر: ❖

 --     ناظر:  ❖

 تیم ویراستاری مجموعه کافه نویسندگان ویراستار: ❖

 تیم طراحی طراح: ❖

 ست مجموعه کافه نویسندگانتیم کپی کپیست: ❖
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 خالصه اثر:

  ساله شانزده  ی درمانده   نوجوان  آن  دیگر  الیسیما،   اینک  و  گذشته  هم  پس  از   روزها
  معنی دارد ازهت او . است کرده عوض خودش،  حماقت و روزگار را او لیکن نیست؛

 بالین در او و گذردمی  سام مرگ از سالهفت . فهمد می را" بودنشزن مجازات"
 ی همه   به کوچک ی نقطه  یک  از که ای خانواده  است؛  آورده تاب  طاهری  ی خانواده
 دیگری چیز ماجرا اصل اما رسد؛می نظر به آرام چیزهمه . شدند تبدیل اشزندگی 
 ... و  زندمی  دامن  بازار،آشفته   این  هیاهوی   به  دماوند  بازگشت  میان،  این  در.  است

 

 : گفتارپیش

  نفرت   و  شودمی  باخبر  پدرش  بودنناتنی  از  که  بود  ای سالهشانزده   نوجوان  الیسیما
.  آوردمی  روی  نفرین و دعا به نفرت، این بهر از. کندمی فوران درونش از

  پر  نفرت و شودمی آگاه اش،ناپدری  سام، های رنج  و دردها از آهستهآهسته 
  توانست می   عالقه  این  که   جایی   در   درست  اما  شود؛می   جایگزین  عشق   و  کشد می

 ... میردمی  سام و شده  عملی نفرین شود، شکوفا

 . نفرند  یه کیاوش و اکبر  علی:  ن.پ

 . است خود اول جلد از مستقل تقریبا، جلد این
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 : مقدمه

 و  بود شب

 و  بود شمع

 و بودم من

 !غم

 و  رفت شب

 و   سوخت شمع

 و ماندم من

 !غم

 . اومد گلم داداش مد،وا اکبرعلی  بدو الی الی؟ -

 روسری  زیر را بلندم بور موهای . است مرتب چیزهمه  دوزم؛می  آینه به را نگاهم
  نه ."گیرممی  نشانه را میز روی  رژلب  ایم،قهوه  چشمان با. کنممی پنهان ساتن

 خوای می ."شوممی منصرف" دستش؟ بدی  آتو خوای می  باز! نشو احمق  الیسیما،
 قرمز رژ  که چرخانمشمی  دارم،برمی  را  رژلب  تعلل بدون " باشی؟ هامیت مثل



 
 

www.cafewriters.xyz Page 7 

  کشم؛ می  ـبم* لـ روی  را  آن. است خانمانه نیست، جیغ آید؛می  باال زیبایی
  روی   و  دارمبرمی   میز   روی   از   را  دستمال.  شوند می   قرمز  رنگم،بی   صورتی  های ب **ل
 دلم حرف به هم گونهاین . شودمی پاک رنگش حدودی تا کشم؛ می هایمب **ل

  چادرم   و  اندازممی  آشغال  سطل  در  را  شدهرژی   دستمال!  عقلم  هم  بودم،  کرده  عمل
 . کشممی  سرم روی  را

 را هاآن  از  خیلی. است مهمان  از پر است؛ شلوغ  خانه. زنم می  بیرون اتاق از
  شناسند، می را من که چندنفری . طورهمین هم هاآن  کنممی حس و شناسمنمی 
 . دهممی  پاسخ گرمی به هم من ،کنندمی  علیک سالم من با

 مرد ای عده  است؛ شلوغ هم حیاط. شوممی  حیاط وارد و شوممی  خارج خانه از
 درخت  زیر دیگری  سمت هم زینب و معصومه سمیه، مادر، و اندایستاده کناری 
.  یکدیگرند با کردنصحبت ریزریز مشغول کیاوش ی خاله همراه  به انجیر ُپربار
 :گویدمی  معصومه که شمکمی  جلوتر را چادرم

 .جانالی بیا -

 :کندمی پچپچ  گوشم در خنده با زینب. ایستممی  کنارش و روممی  جلو

 ! تفاوتیبی  خیلی نگنجی، خودت پوست توی  خوشی از کردممی فکر -

  من   به  و  کشدمی  صورتش  روی   را  چادرش  که  شنودمی   طورچه  معصومه  دانمنمی 
 : زندمی  چشمک

 ! خوشحالی قدرچه  دونممی که من -

  شود، می  پدیدار  کوچه در که مشکی اسپورتیج. ندارم لبخندنما پوزخند جز جوابی
 یخ  هایمدست . فرستیممی  صلوات بالطبع هم ما که فرستدمی  صلوات بلند مادر
 !گرومپ گرومپ، گرومپ، زند؛می  ریتمیک  و آرام  طورهمان قلبم اما  زنند؛می
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 اسپند سریع معصومه. کیاوش خود   هم  شاگرد سمت از و شودمی  پیاده مسلم
 کیاوش که همین. گذاردمی  گوسفند گردن روی  را چاقو شوهرش و کندمی  دود
  کیاوش.  کندمی  فوران  گوسفند  گردن  از   خون  و  شودمی   بریده  سرش  آید،می   جلو
  سد *ـو *بـمی   را  مادر  دست  و  آیدمی   جلو.  کندمی   روبوسی  صمیمی  و  گرم  پدرش  با
  برای   خطری   زنگ   این  و  گیرندمی   را  دورش   مردها .  سد*ـو *بـمی  را  سرش   هم  مادر  که

 کیاوش بلند قد به  بغض با سمیه که بینممی. برویم خانه داخل به که ماست
 . زنممی  تلخندی  کند؛می  پاک را چشمش ی گوشه  از چکیده  اشک و کندمی  نگاه

  دوست .  شوممی  هامهمان   از  پذیرایی  مشغول  توقف،  بدون  و  شویممی   خانه  وارد
 الکی خیال و فکر با مصادف بیکاری  چون شوم؛ بیکار هم ثانیه یک حتی ندارم
  به  لبخندی . کندمی نگاهم عمیق  چون دانست؛می  خوب مادر را اخالقم این. بود

 نشان مان،همسایه  خانم،محبوبه  با صحبت مشغول را خودش که  زنممی  رویش 
  صدایم  مسلم. بردارم را پالستیکی های پارچ از یکی تا روممی حیاط به. دهد می
 همچنان  اما  بارد؛می   خستگی  اش،ای قهوه   چشمان  از.  گردمبرمی  سمتش   به  زند،می

 :گویدمی . زندمی  لبخند

؟  این به  بزنم میاری  چسب یه دستت قربون خانمالی  -   سمت  ی گوشه  پالکارد 
 . افتاده چپش

  چشمی  او به رو. کنممی  هدایت  سمت ن آ به را نگاهم. کندمی  اشاره  پالکارد به
 .کنممی  نگاه دیگر بار را نوشته بعد  و گویممی

 «حق  درگاه قبول تانمنوره  مدینه  و مکرمه مکه زیارت طاهری، اکبرعلی  حاج»

 *** 

  روم می  هال به کنم؛ سرگرم آن به را خودم  بخواهم که است نمانده کاری  دیگر
 :گویدمی  مادر که
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 . دیگه شدی  خسته الی، بشین بیا -

.  کشدمی  سرش روی  از را چادر خستگی با معصومه. نشینممی مبل روی  روممی
 :پرسدمی  و  کندمی  نگاهش مادر

 کردی؟ چیکار رو محمد -

 :گویدمی  خستگی با دهد،می ماساژ را پایش که  حالی در معصومه

 . اسوابسته  مادربزرگش به فقط امبچه ابراهیم؛ مامان ی خونه -

 :گویدمی  و کندمی  نمکینی اخم مادر

 میندازی؟ تیکه ما به دیگه حاال! خانممعصومه  نکنه درد دستت -

  هم  شام. کنممی قاچ را سیب تفاوتبی من اما خندند؛می زینب و معصومه
  داشتم .  بگویم  نه  سیب  به  توانستمنمی  گفتم،می   نه  که  چیز  هر  به  اما  ام؛نخورده 
  وارد  کیاوش  و معصومه شوهر مسلم،  حاجی، . دش باز در  که جویدممی  را سیب
  با کیاوش. رودمی کیاوش سمت به و  شودمی  بلند سریع معصومه. شوند می

 : گویدمی  خنده  با معصومه. سد * ـو*بـمی  را صورتش  لبخند

 !حاجی قبول زیارت -

 : دهدمی  را جوابش لبخند با هم کیاوش

 ! ُاختی کنه هم  شما نصیب خدا -

  هم به محکم  را هایتب ** ل! بودی  کیاوش ُاختی   تو الیسیما آه ُاختی،  ُاختی،
  همسر   زینب، و من . آیندمی   ما سمت  به مسلم و کیاوش. نزن  پوزخند بده؛ فشار

  به  کند،  نگاه  مستقیم  زینب  به  که  این  بدون.  شویممی   بلند  احترامش  به  مسلم،
 تبریک  را  شزیارت  و  دهدمی  را  جوابش  خوشرویی  با  هم  زینب  که  کندمی   سالم  او
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 را ما و گرفته دست به بینذره  همه کنممی  حس. آیدمی من سمت  به. گویدمی
  او  از گونهچه برگشتن، ماه یک از پس ببینند خواهندمی شاید. کنندمی  نگاه

  آرام   را  جوابش   که  کندمی   سالم.  بود  خواهد  چه  او   واکنش   و  کرد  خواهم   استقبال
  همه . نشیندمی پس است، من کنار خالی جای  تنها. دهممی  تفاوتبی و

 . دادنمی  دیگران به را نظر اظهار ی اجازه  قدرت، این و بودم قوی  من. نشینندمی

 : گویدمی  و کندمی  نگاه پسرش به عشق  با حاجی

 اکبر؟علی  گذشت خوش -

 : گویدمی  و کندمی  بلند را سرش کیاوش

  بعضی   جدای   ولی.  داره   حالی  و  حس  چه  دونینمی  دارید،  تجربه  خودتون  که  شما  -
 . بود خوب  خیلی عراقی، های نظامی های سختگیری  از

 :زندمی  چنگ صورتش به شوخی به معصومه

 نشده؟  تموم عراق-ایران تحمیلی جنگ  مگه! سرم به خاک -

 : گویدمی  و کندمی  اهمی اهم است،  داده سوتی  فهمدمی  که کیاوش

 روابط   دیگه  که  دونینمی  نبود؛  یتامن  اصال  جااون .  بود  عرب  های نظامی   منظورم  -
 . نیست خوب سابق  مثل عربستان و ایران

 : پراندمی مزه مسلم، ی ساله پنج کوچک دختر نگار،

 برامون؟  نیاوردی  سوغاتی اکبرعلی  عمو -

 :گویدمی  و گزدمی  ب** ل معصومه

 !سوغاتیه خودش اکبرعلی  عمو  چیه؟ سوغاتی... وا -
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  جان  نوش شودنمی هم عسل َمن ده با را برتاناکعلی  عمو! سوغاتی عجب به به
 :خنددمی  مسلم. کرد

 . نپیچون رو سوغاتی بحث معصومه -

 : زندمی  کوتاهی لبخند هم مادر

 . میده رو هاتونسوغاتی  شد  بیدار که صبح بخوابه، بذارید ست؛خسته  امبچه -

 :کندمی حضور اعالم حاجی

  هم  هواپیما با رفته، هواپیما با... نکنده که کوه چی؟ ی خسته خانم،طیبه -
 . که  نداره خستگی! بودیم خدمتشون در دربست که هم فرودگاه از. برگشته

 :گویدمی  سریع مسلم

 . نیست ترخسته بابا و من  از کسی که خستگیه به اگه...واال   آره -

 : گویدمی شاکی و خنددمی  معصومه شوهر ابراهیم،

 !قرآن رحل  که هم بقیه -

 را خودم اما گیرد؛می  امخنده "  چغندر برگ هم بقیه" المثلضرب  جدید ورژن به
 .کنممی کنترل

 :گویدمی  لبخندش حفظ با کیاوش

 . میدم هم رو هاتونسوغاتی  اآلن چشم، باشه -

 نشینندمی   او  گرداگرد  همه  که  نشیندمی  فرش  روی .  آوردمی  ماشین  از  را  چمدانش
  از  هم من و  کشدمی  جیغ نگار ود،شمی  باز که چمدان در. حاجی  و من جز به

  در  دست بازها،شعبده  مانند کیاوش. ماندمی باز دهانم سوغاتی همه آن دیدن
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  حاجی  سمت به ارادت با و آوردمی بیرون مشکی ی پارچه یک و کندمی  چمدان
 :گویدمی  و گیردمی

 .بابا حاج خدمت -

 یک است؛ مادر ی دوکا بعدی . سد*ـو*بـمی را کیاوش سر و کندمی تشکر حاجی
  کردند، می  جانش  به  جان.  زیبا  عقیق   انگشتر  یک  و  گلدار  ای سجاده   چادری،  ی پارچه

 . بود  مادردوست

.  روندمی   و  گیرندمی   را  کادویشان   همگی  نگار؛  زینب،   ابراهیم،  آقا  معصومه،   مسلم،
  خودشان  و فهمیدند همه یا نفهمید کسهیچ  یا رسد؛نمی  من دست به کادویی

 ! نفهمی به زدند را

  هم  من. بخوابند که  رفتند  بودند،  شده  خسته حسابی صبح از که حاجی  و مادر
 با مشترکم اتاق افتم؛می  راه به اتاق سمت  به و  شویممی  را  هاظرف آخرین
 !کیاوش

  لباس  کمد  ـخت،*تـ   شامل  وسایلی  و  ساده  بسیار  چیدمانی  با  بزرگ،  نسبتا  اتاق  یک
  روی  عبایش  و عمامه  است، کرده  عوض را  هایشلباس. نئوپان آرایش  میز یک و

.  بود   زده  زل  اشگوشی  ی صفحه   به  و  بود  نشسته  ـخت*تـ  روی .  بودند  لباسی  چوب
 :گویممی  آرام و کشممی   سرم از را چادر

 . قبول زیارت -

 :گویدمی  تفاوتبی  رود،می   ور گوشی با که طورهمان 

 .باشه حق  قبول -

 : بشنود که جوری  اما رلبییز البته پرانم؛ می  تیکه عمد از

 . کنهمی قبول حتما هم حق  -
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.  ام ندیده  را نگاهش  که است  وقت خیلی کند؛می  نگاهم و کندمی  بلند را سرش
  به  که طورهمان . روندمی  فرو هم در اشمشکی  و بلند ابروهای  که کندمی  اخم

 : گویدمی کنم،می  نگاه هایشچشم  مشکی

 !نپیچ پام و پر به جام،این  که روز ده این -

 : زنممی  پوزخند

 !بدی  اخطار بخوای  اآلن  که باشم پیچیده پات و پر به نمیاد یادم -

  گونهاین. گویدنمی  چیز هیچ اما بدهد؛ تحویلم که دارد آستین در جواب هزار
  ندارم  حرفی هم من. است  تفاوتبی خودم و حضورم به بگوید من به خواهدمی
  زبان   به  را  آن  فکر،  کمی  از  قبل  و  رسدمی  ذهنم  به  حرف  یک  سریعا    البته.  بزنم  که
 : آورممی

 .طاهری  آقای  نداره ارزش پشیزی  حاللیت، بدون حج اطالع جهت -

 چنانآن  و کندمی بلند را سرش. زنندمی  آتشش انگار گویم،می  که را همین
 کنممی  حس. دارم میبر  عقب به قدمیک ناخودآگاه که کندمی نگاهم خشمگین

.  سوزاندمی را من آتش این و شودمی  ساطع آتش اش،شده سرخ  چشمان زا
  تمام  لحظه  یک. بودم  ندیده  عصبانی حد این تا را کیاوش وقتهیچ
  و  کشندمی پر ذهنم از  هاسال آن صمیمی لبخندهای  و اخیر این های زیری سربه
  گونه نیا را  او که بود باراولین ! ماندمی  اآلن ی افسارگسیخته کیاوش همین
 . بگیرم فاکتور را لعنتی شب آن اگر البته دیدم؛می

  پشت  دیوار  به  که روممی  عقب قدر آن. کنممی  عقبگرد باز که آیدمی  سمتم به
 شود،نمی  اما بگیرم؛ دست  به  را خودم کنترل کنممی  سعی. کنممی  برخورد  سرم
  به  و کندی م  اهرم صورتم  کنار  را چپش دست. گذارد نمی  کیاوش تیز نگاه این
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  وادار  هم را من گونهاین  و کندمی  نگاه را هایمچشم  فقط. شودمی  خم سمتم
 :غردمی  اشکلیدشده  های دندان  الی  از. بزنم زل  او به کندمی

 هـا؟  نیست؛ مقبول من حج که -

  و گویمنمی چیزهیچ . شودمی  کوبیده صورتم به اششده داغ حرص از های نفس 
.  دردمی  را یکدیگر درنده شیر دو مانند نگاهمان،. زنممی  زل چشمانش  به حرفبی

  عصبانیت  با باز. کنندمی  مقاومت  نگاهش سیاهی  برابر در من ای قهوه  چشمان
 : گویدمی

 نطلبیدم؟  حاللیت یکی تو از  چون چرا؟ وقتاون  -

 :بود همین واکنشم تنها

 !پائین بیار رو صدات -

 : دهدمی  ادامه حرفم به توجهبی

  یه   حاضرم  من  که  توئه  رضایت  به  من  حج   قبولی    اگه  سیما؟  چیه  حسابت  حرف  -
 . مکه برم پاشم دیگه بار

 :گویممی  آرام و کنممی  جمع را شجاعتم

 ! ستکاسه همین  و آش همین بری  هم دیگه صدبار -

 : رودمی  نشانه را قلبم نیشخندش

  یکی  تو از خاطرشبه  بخوام که نخوردم رو حقی هیچ نکردم، کاری  هیچ من -
 بری  خواستی وقت هر هم تو. کنهمی صدق تو برای  قانون این. بطلبم  حاللیت
 !نباش نگران خانم، کنممی  حاللت چرا  و چون بی من مکه،

 :کنممی  داغ خودش کردنتبرئه از
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 کردم؟  چیکار من مگه چرا؟ -

  غلیظی  پوزخند رفته،رفته . دهندمی  دست از را  خشم رنگ چشمانش . گرددبرمی
.  کندنمی  را  کار این اما کند؛ بارانمتیکه خواهدمی . کندمی  خوش  جا لبانش  ی رو
 :گویدمی  و کشدمی پوفی زند،می چنگ اش ای قهوه  موهای  در

  از  بینمونه، که هم حرمتی ذره یه همین خوامنمی ...سیما نکن باز رو من دهن -
 . بره بین

  آهم . دارد حق  هم  ی ادزی دارد، حق  بگوید،  چه هر شود، چه  هر اوست؛ با حق 
 رها سرد و تاریک سیاهچالی در کنممی حس. شودمی  دمیده بیرون به منقطع
 در را زانوهایم زنم؛می  چمباتمه. خورممی  سر زمین روی  دیوار، به تکیه. امشده 
  خاطرات . بزند چنگ گلویم به بغض هم باز دهممی  اجازه و کنممی  جمع خودم

  به  برایم تلخ، درام یک مانند چیزهمه . شوندمی  یتداع  چشمانم برابر در گذشته
 . شودمی  گذاشته نمایش

 : گویدمی  صدایش،  در مشهود کالفگی و حرص با کیاوش

 . مونهمی باقی نیمتم  و قورت دو زنی،می  گند! همینی  همیشه -

 :گویممی بلند و رودمی  در دستم از رفتارم کنترل

 ! نداری  پروندنتیکه  و دنشعصبانی جز کاری  همینی؛ همیشه  هم تو -

  هرگز   گره  این  کنممی   حس   که  طوری   به   شود؛می   کور   ی گره  ابروانش،   میان  ی گره
  کنار  رگ زنند، می برق خشم از  سیاهش چشمان همیشه مانند. شد  نخواهد باز

 شیر دم روی  پا باز . شودمی کند من قلب  ضربان و شودمی متورم اششقیقه 
 . است هایمت اقحم و خودم تقصیر ام،گذاشته 

 : گویدمی و دوزدمی  چشمانم  به را تیزش چشمان



 
 

www.cafewriters.xyz Page 16 

 ... هستی   حسابی دعوای  یه مود رو امشب  اینکه مث نه؟ فهمینمی تو -

  بلند. کنممی  روشن را تکلیفم امشب همین شدم، کوچک قدر هر است بس
 : غرممی هم  من و شوممی

 بکنی؟  خواست دلت  کار هر  تو و شم خفه باید همیشه چیه؟ -

  براقش  نگاه با و ایستدمی  برابرم  در. نروم  عقب کنممی  سعی من و آیدمی  جلو
  برخورد  سرم پشت دیوار به  که دهدمی هولم. گذراند می نظر از  را  صورتم تمام
  رود می   باال  قلبم  ضربان.  شودمی  خم  صورتم  در  و  کندمی   اهرم  را  دستانش.  کنممی
 و   غردمی   اشکلیدشده   های دندان   بین  از.  کنممی   حس  صورتم  در  زیادی   گرمای   و

 : پراندمی جا از را من غریوش

 برسی؟  خوای می  چی به -

"  بگویم توانممی خواهم؟می چه بگویم توانممی . شوممی خیره چشمانش در
  زندگی   یک"  بگویم  توانممی !  را؟"  هاگذشته  الیسیمای "  بگویم  توانممی !  را؟"  حقم
"  راحت نفس  یک" بگویم توانممی ! را؟" ربانتهم خود" بگویم توانممی ! ؟" خوب

  اما  بگویم؛ توانممی . گویمنمی  را کدامشانهیچ  او؟ به بگویم توانممی  چه! ؟
 تمسخر مورد مبادا تا گویمنمی . دارم  هراس کدامشان هر عواقب از گویم؛نمی 

  دست   از   خودم  را  هااین  ی همه   چیست،  جوابش  دانممی   چون  بگیرم؛  قرار  کیاوش
 . امده اد

 سنگینی دلم روی  است وقت خیلی حرف این. گذارممی هم روی  را هایمچشم
 او  به باید شوم؛می خیره نگاهش در سرکش و کنممی باز را هایمچشم . کندمی

 : نیستم بیچاره هم  خیلی بفهمانم

  پیشوند  شدی، بهمان و فالن کردی  ادعا کردی، بلند قد شدی، بزرگ همه این -
 ! نشده زیاد شعورت هم ذره یه ولی  خودت؛ دنبال انداختی حاجی
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 تردید  ترسم،  دیدن  با.  گیرممی   صورتم  جلوی   را  دستانم  که  کندمی   بلند  را  دستش
.  آوردمی  فرود  صورتم  کنار  دیوار  در  را  مشتش .  کندمی   مشت  را  دستش   و  کندمی
 : کشدمی  داد سرم بر

 نه؟  یا میشی خفه -

  خواهممی  من. شوم می  خفه  خودخودبه ،هم  نخواهم که کشد می  طوری  را" نه"
  برایم که جهنمی از خواهممی من بگویم، دردهایم از خواهممی من بزنم، حرف

 شودمی   بیدار  امخفته   وجدان.  گذارد نمی  شود،نمی   اما  کنم؛  شکایت  است  ساخته
 ."بگی  دردهات از نیستی بلد که تویی این" 

 : زندمی  داد دیگر بار و گیردیم   را بازویم کیاوش و شوممی  جمع خودم در

 !کن نگاه رو من -

 *** 

 « گذشته»

  آن  با شکسپیر شاید . نبودن یا بودن بین مرز  درست  است؛ مبهمی حس  آوارگی
 از  پرباری   و  عظیم  ی زیرشاخه  آوارگی،.  بفهماند  را  آوارگی  معنی  خواستمی  دیالوگ

 ای کوچه  به  امآوارگی! بمانی؟ زنده  یا است  بهتر بمیری  دانینمی . بود بالتکلیفی 
  آخرین   و  خیابان  سمت   این  از  خانه  اولین.  شودمی   ختم  سنتی  هاییخانه  با  باریک
 یخانه اولین. مشکی شیری، سفید، های سنگ با ای خانه. سمت  آن از خانه

 . کوچه ابتدای  از دوطبقه

  لهساهفده  من  . بیاورم پناه هاآن به بودم  شده مجبور اما رویی،  چه با دانمنمی 
  فوالدزره،   مادر  از   نه   حاجی،   از   نه  کشیدم؛ می   خجالت   خیلی .  نداشتم  را   دیگری   کس
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  زده   او  به که  هاییحرف  آن با. کیاوش  از فقط و  فقط معصومه،  از نه سمیه، از  نه
 . بودم آورده پناه او ی خانواده  دامان به باز که بود  پررویی اوج بودم،

 ربعسه  آستین مانتوی  که دوب وقت خیلی. تکاندم کمی را اممشکی  لباس
 را هایمچشم . فرستادم داخل را شالم زیر از آمدهبیرون موهای . پوشیدمنمی 

.  گذاشتم غیرتصویری  آیفون روی  و آوردم باال را دستم. کردم باز و بستم محکم
 : شنیدم را فوالدزره  مادر  صدای  بعد چندی 

 کیه؟ -

 : مگفت و گذاشتم کنار را تردید

 . الیسیما من؛ -

 . داخل بفرما دختر؟ تویی: خانمطیبه

  باز  را در شهال وقتی. افتادم خودمان ی خانه  یاد لحظه  یک. شد باز  صدا با در
  است کرده باز دیر را در که زدممی ُغر جانش به تفاوتیبی و اخم با من و کردمی
  رو  خونه کنم، درست غذا باشه؟ کار چند به دستم:»گفتمی  همیشه هم او و

 !« کنم؟ باز براتون رو در بزنگاه  سر بعد و بسابم و بشورم کنم، جمع

 هایش صدقه  قربان فقط رسید،می  که سام به بود؛ من به مختص غرهایش این
 حدودی  تا و داشت بهتری  رفتار من با شهال کمی فقط کمی، اگر شاید. ماندمی
  چه   ببینی  که  شهال  کجایی  آه!  آمدمنمی  بار  ای عقده   هرگز  کرد،می   پر  را  مادرم  جای 
 ! است؟  آمده سفیدچشم دختر سر بر

 بر دیگر، باریک را خانمانبی فیلم کاش. کردم امخانمانیبی درگیر را فکرهایم
 .ساختندمی  من ته و سر بی و تلخ زندگی اساس
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 حیاط، ی گوشه  برگبی انجیر درخت نشینشان،دل  و بزرگ حیاط. شدم خانه وارد
  پناه  هانآ  به  وقتی کرد؛  پرت پیش وقت چند  به ا مر  درخت، کنار کوچک ی باغچه
 . بودند قشنگی روزهای  چه هاروز  آن! بخیر یادش آه، و بودم  آورده

 : زد چنگ  صورتش به و شدند گرد  هایشچشم من، دیدن  با فوالدزره  مادر

 شده؟   چی..هشتم امام یا -

 و هگودافتاد های چشم  خورده،ترک های ب ** ل پریده،رنگ صورت دانستممی
 . بودم  نخورده چیزی  که  بود چندروز گفتند؛ را چیزهمه  اممشکی خاکی های لباس

 :گرفت را هایمشانه  و آمد  جلو فوالدزره  مادر

 زنی؟ نمی  حرف چرا دختر؟ شده چی  الی؟ -

  ولی  کردند؛می  نگاه فوالدزره مادر نگران های چشم  به فراوان غم با هایمچشم
 : ندشتدا لبخند الکیالکی  هایمب **ل

 داخل؟ بیام میشه -

 اتاق حرفبی  هم فوالدزره مادر. بودم خسته  واقعا بخوابم؛ خواستممی  فقط
 .داد  نشانم را معصومه

  روی  از که هاییوقت . شد سرازیر سویم به گذشته  از موجی کردم، باز که را در
  دادم، می  گوش لیتو من و دادمی  گوش مداحی معصومه  خواندم،می  درس اجبار
  چت  کیاوش با و کردممی  استفاده پرسرعت و مجانی اینترنت از  که  هاییوقت 
 آتش به را هاسوپرگروه  دما، و کیا و من نفری،سه که هاییوقت  کردم،می
.  م بخواب راحت توانستمنمی  و  بود شکسته دستم که هاییوقت  کشیدیم،می

 دلتنگ   یلعنت   شب  آن  در  وقتهیچ   کاش!  آمدمنمی   خانه  این  به   وقت هیچ  کاش
 ... کاش! شدمنمی  سام
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  دیواری  کمد از تشکی. کندنمی  درمان را  دردی  هیچ افسوس الیسیما؛ است بس
 روی  هالباس همان با و درآوردم را شالم. کردم پهن زمین روی  و کشیدم بیرون
  آن زیر تو عزیز، سام آه گرفت؛ کوبش بارهیک  به قلبم. خزیدم نرم و گرم تشک
 راحت جااین من و بشوی  اذیت تو نرم؟ و گرم تشکی رد من و سرد های خاک

 را هایمچشم  و گذاشتم خشک گلیم روی  را سرم و کردم جمع را تشک بخوابم؟
 . بود آرام  آرام   قلبم اما شد؛می  اذیت جسمم گونهاین. بستم

  رویش . بود  مانده برایم که یادگاری  تنها کردم؛ نگاه مچم دور  چرمی دستبند به
 د بو شده نوشته

  بشکند،  بغضم اینکه از  قبل زد؛می  چنگ قلبم  به  داشت  سام  باز ".  الیسیما" 
 ! نکنم گریه بودم بسته عهد خودم با من.  بستم را هایمچشم

 *** 

 جان؟ الی ...جانالی  -

 !ُمرد الی خدایا..مرده عمه  وای : لرزان و نگران صدایی

 . کشهمی  نفس داره! معصومه نزن بیخود حرف -

 . اآلن تا خوابه نیم و هشت از نمیشه؟ ربیدا چرا پس -

  و  معصومه  بتوانم و شوم  لود  تا کشید طول  لحظه  چند . کردم باز  را هایمچشم
  من   به  طورهمان   سمیه  اما  کرد؛می  شکر  را  خدا  معصومه.  دهم  تشخیص  را  سمیه
  دریافت   آن  از  را  کینه  موج  فقط  من  و  داشت  عجیبی  غم  نگاهش.  بود  مانده  خیره
  و  شدم خیزنیم. داندمی  دماوند دادنازدست  مقصر را من دمکر  حس . کردم
 : گفتم سریع. کرد نگاهم متعجب که گرفتم را هایشدست 
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  هم   به  هم  رو  من  زندگی  البرز.  نیستم  مقصر  من  خدابه  نکنین،  نگاهم  طوری این  -
  برد،   رو  پسرتون  که   شما  مثل  منم  خدا  به.  رفت   و  قاپید  ازم  رو   بابام  پوالی .  ریخت
  که  خدا  به  گرفت؛  ازم  هم  رو  من  زندگی  البرز.  ندارم  هیچی  منم  ندارم،  هیچی   رانگا
 !امکاره هیچ من

  هم  سمیه. بزنم حرف توانستممی ترراحت گرفتند،می  آرام کمی هایماشک  اگر
 :گفت  و  ترکید بغضش

  داشتم؟   هم  رو  کسی  اون   جز  مگه.  بود  کسمهمه   بود،  دماوند  من  زندگی  ی همه   -
 زندگیش  توی  کمبودی  که کنم بزرگش جوری  بتونم تا کندم جون عمرم ی همه 

  شیرزن  یه مثل واسش   همیشه. کشیدم رو  چیز همه جور تنه  یه نکنه، احساس
  البرز  روز  یه اینکه ترس ...بود  وجودم توی  ترسی همیشه  ولی کردم؛ بازی  نقش 
 جایی یه بردش برد؛  رو زندگیم ی همه  و اومد باالخره که. بگیره ازم رو اون و بیاد
 ی مرده   یه  اش،بچه  بدون  مادر  یه!  هیچم  دماوند  بدون  من.  نرسه   بهش   دستم  که

  رفت،  که بود دماوند من نفس! درده عالم  یه پره، و بال بی ی پرنده  یه متحرکه،
 !بکشم؟ نفس طورچه  اون بدون

  رسم  بود این بود، داده  دست  از هم او بود، خورده  زخم  هم  او گرفت؛ برایش دلم
 و من خیال  بی  خوشبختی، و خوشحالی با البرز و دماوند نداشتم شک! ار؟روزگ

 من بر را زندگی که نامردی  های فراری  برند؛می  ـذت* لـ شاننکبتی زندگی از سمیه،
 . بودند کرده حرام سمیه و

 ای گوشه  گرفته،  ـغل*بـ  غم  زانوی   هم  من  و  کردمی  پاک  را  غلتانش  های اشک   سمیه
 ممنوعه  ی منطقه   اتاق  این  دانستندمی  انگار  خانم،طیبه  و  همعصوم.  بودم   نشسته
  کسی  و بود هاخورده زخم مخصوص اتاق این شاید. شوند آن  وارد نباید و است
 . نداشت را خلوت این به ورود حق 
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 :کشید بیرون فکر از را من سمیه خشک صدای 

 جا؟این اومدی  چی واسه -

 : نشویم مشچ  در چشم تا گذاشتم  زانوهایم روی  را سرم

 ! ندارم رو جایی -

 : شد  بلند بیرون  از کسی صدای 

  کنار  برو کنه؟  دق بخوره  غصه ذارین،می  تنها هی  رو  عمه  این...کنین ولم َاه -
 . معصومه

 و سرخ های چشم با من. ماند باز دهانش من دیدن با کیاوش. شد باز در بعد و
  اصال . کردمی  نگاهم متعجب های چشم با او و کردم می نگاهش آلوداشک 

  که کیاوش و بودم  من فقط انگار آمده؛  اتاق به چه برای  بود کرده فراموش
  خودم   به   یکی  من  اما.  شدمی   ترخشمگین  و   خشمگین  و  خارج   بهت  از  لحظهلحظه 
 ی همه   من.  بود  آوارگی  با  مصادف  من  شرم    بگیرد؛  شرم  رنگ  نگاهم   دادمنمی   اجازه

 . شوم  مستقر خانه آن در بتوانم تا کردممی سرکوب را احساسم

 کیاوش کنار در، چهارچوب در. کشید بیرون خلسه از را کیاوش و من معصومه
 :گفت  شاکی و ایستاد

 حاال؟  کردی  درستش... بیا -

 حرف   با  انگار  کرد؛  حرکت  سمیه  سمت  به   بعد  و  کرد  من  به  باری نفرت   نگاه  کیاوش،
 . بود آمده  خودش به معصومه

 : گفت مالیمی لحن با و شتگذا سمیه ی شانه  روی  دست
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  به  باید تو  گرده؟برمی  دماوند کنی داغون رو خودت اگه  برم، قربونت  جان،عمه  -
  برگشت؛  خودش شاید اصال  رفته،  که نشده  هم ماه یه  هنوز. شی  مسلط  خودت
 . عمه  بود تو عاشق   اون  برنگرده؟ میشه مگه اصال

 : گفت ،کردمی  ریشریش را  من قلب که بغضی با و ریزاناشک  سمیه

.  رسهمی  بخواد، چی  هر به اون . شناسممی  من شناسین،نمی رو البرز که  شما -
 !ام بچه خدا، وای ...برگرده دماوند بذاره  نداره امکان اون

  کرده  خفه را هقشهق  گونهاین و بود گذاشته دهانش روی  را دستش معصومه
 پهنای   در  هم  سمیه  و  گرفت  ش* غو* آ  در  را  عزیزش  ی عمه   ناراحتی،  با  کیاوش.  بود
 .ریخت  اشک  دماوندش، پسرش، برای  او  ش*غو *آ

  جسمی  و خورده زخم  روحی  پاره،تکه قلبی  با بودم  نشسته ای گوشه  من اما و
 را آن زاری   و فغان صدای  کسی اما بود؛ سمیه قلب از ترناالن من قلب! خسته
  بودم؛   الی  و  سام  تردخ  واقعا    من  شاید.  بود  تنها  خودم  مانند  امبیچاره   قلب  نشنید؛

  هم  هنوز و بودیم محکوم او و من. بودیم کسبی و تنها قدرچه سام و من
  دماوند  وجود از حداقل معصومه! کسیبی  ویرانی، تنهایی، به محکوم هستیم؛

  دست  از تماما   را سام  من طور؟چه من اما بود؛ گرم همین به  قلبش و بود مطلع
 خوش  بازگشتنش  به  را  دلم  توانستمنمی   هم  وقتهیچ   و  همیشه  برای   بودم،  داده
 .کنم

  لحظه  آن! دادمی دلداری  و کردمی ـغل*بـ را من کیاوش، مثل هم کسی کاش
 را امخواسته و ندید  کسی اما بودم؛ همدردی  جنس از شی* غو*آ محتاج واقعا

 کرد؟می  توجه هایشخواسته  و الیسیما به عزیز سام جز کسی مگر. نفهمید 

 *** 

 «حال»
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 های سیاهی   این.  دهدنمی   را  فکرش  خواندن  ی اجازه   من  به   چشمانش،  غلیظ  کیشم
  که   هایشدست .  ندارند   دیگری   ی فایده  هیچ  بترسانند،  را  من  توانندمی   فقط   غلیظ
 کنممی   حس  که  دهندمی   فشار  را  هایم  دست  چنان  آن  بودند،  زده  چنگ  را  بازویم
 . نمیرم درد از تا شوند قطع باید هایمدست 

 : گویممی  لرزانم صدای  با. شودمی  جمع  چشمانم در اشک  و کنممی  بغض

 . ببخشید ...ببخشید-

 : است عصبانی  هم هنوز کیاوش

 شی؟  آدم تو کنم چیکار من -

  بین  از صدایم لرزش مگر شود؟ می مگر اما بزنم؛ پس را بغضم کنممی  سعی
 رود؟ می

 . کن...برخورد ...آدم  یه...مث باهام -

 : گویدمی  و دهدمی  ار شف بیشتر را بازویم

 ! زنیمی  حرف دهنت از ترگنده  داری  دیگه -

  بهتر برنخورد؟ او به تا گفتممی  کیاوش به چیزی  چه باید دقیقا   دانستمنمی 
  معصومه  شاید کیست؟ مقصر! بزنم حرف او با طورچه دانستمنمی  بگویم است
 و  کم بی ی،وی بگ کیاوش برای  داری، دل در چه هر است بهتر: » گفت من به که

 !«کاست

 این در که طورهمان  زدم؛نمی حرف و  آوردمدرمی  بازی الل همیشه مانند کاش
.  دادمی   آزارم   گفتم،می   که   چه  هر   و  بود  متنفر  من  از  او.  بودم  نزده   حرفی  سالهفت 
  را   خودم  و  بکوبد  مادر  و  حاجی  جلوی   را  من  آن  با  تا  بود  من  از   آتو  یک  دنبال  مدام
 :گویممی  ُپربغضم صدای  اما هایم،چشم  درون حرص   با. کند اذیت
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 کیاوش؟  شده چت تو کنی؟می  طوری این چرا -

 :غردمی  صورتم در ترمحکم اما  نه، بلند

 !نیستم کیاوش من -

  هم  پشت  را  کلمات  وقفه،بی   و  تند  داشت،  صدایم  کردنخفه   در   سعی   که   بغضی   با
 :کنممی  ردیف

  اذیتم قدراین چرا. الیسیمام  همون وز ن ه من ولی نیستی؛ کیاوش تو آره، -
 ببینم؟  چشم به رو زندگی رنگ  ذاری نمی  سالههفت   چرا کنی؟می

 الیسیمای  شبیه امشب، قدرچه. کاودمی را خیسم های چشم عمیق  هایشچشم
 . بودم  شده تنها و پناهبی  ساله،شانزده

 : گویدمی  و زندمی  پوزخندی 

 !نپرس نی،دومی  که رو  سوالی  جواب وقتهیچ -

  و  آرام چیزهمه . نشاندمی  امگونه  روی  بر محکمی سیلی  حرف،  این دنبال به  و
 تاببی  امشب، مانند من که شبی همان شود؛می  لعنتی شب آن شبیه صدا،بی

  اما " شوی می  پشیمان است، بس" گفتممی  امشب، مانند که  شبی همان. بودم
  به   بدنم  آورم، می  یاد  به  را  شبش   آن   نگاه  که  هم   هنوز.  بود  شده  کر  کیاوش  انگار
  و   بود،   شده   وحشی  و  ترسناک   قدرچه   شب  آن   ساله، نوزده   کیاوش.  افتدمی   رعشه
 !سام مانند آخرش؛  شد ویران  قدرچه

 : گویدمی حرص با

 !کنممی   جهنم  رو  چی  همه  برات  منم.  رو   چی  همه  برام،  کردی   جهنم  رو  چی  همه  -
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  دستش  که دهد نشانم را قدرتش از ی اهچشم دگر بار تا کندمی  بلند را دستش
 : گویممی  ملتمسانه! نه امشب حداقل شود، دعوا خواهمنمی . گیرممی را

! کن بس میدم قسمت  پرستیمی که خدایی همون به. اکبرعلی خدا رو تو -
 .. ببخش

  روی  انگشتانش رد  خواهمنمی  نیستم، مهم خودم. ماندمی  هوا در دستش
 ترسممی  هم هنوز. برده ماتم و  است یخ  بدنم هنوز . د همبف مادر  و بماند  صورتم
.  دهممی  قورت را دهانم آب. دهد ادامه اشگری وحشی  به و نشود رام کیاوش
  نبود،  طور این قبال    شود؛می  خیره هایمچشم  به  و گیردمی  گردنم از چشم کیاوش
  تیز،  آور،رعب  بودند؛ یاغی هایشچشم حاال بودند؛ مهربان هایشچشم مشکی  

  اصال .  بودند شب ی تیره  آسمان شبیه  اشمشکی  های چشم  حاال . گنگ  خشمگین،
 رحمبی  های چشم ها،چشم  این نبودند؛ کیاوش به متعلق  هاچشم  این انگار
 !بودند طاهری  اکبرعلی 

 :گویدمی  تهدیدوارانه و کشدمی  هم  در را هایشاخم

  رو  روزگارت بزنی، ای اضافه حرف دیگه بار  یه فقط بار، یه اگه ولی گذرم؛می  ازت -
 فهمیدی؟! کنممی  یاهس

 پذیرفتن ی نشانه به سر دادنتکان جز ای چاره  دارم؟ تاییدکردن جز ای چاره مگر
  مجبور  بودم،  محکوم همیشه  داشتم؛ راه یک تنها امزندگی  در همیشه من دارم؟
 ! نکبت سرنوشت یک به راه، یک به بودم

  روی  هم من و رودمی  کنار و داردبرمی رنگ،شیری  دیوار روی  از را اهرمش دست
 هابرنده   حس  قشنگ  هم  او  و  دارم  را  هاخورده شکست   حس  قشنگ   افتم؛می  زمین

 . دارد را
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  او،  برخالف  من.  گذاردمی   هایشچشم  روی   را  ساعدش  و  کشدمی   دراز  ـخت *تـ  روی 
 ای دقیقه   دنچ!  بودم  خورده شکست   بودم،  دلسرد  بودم،  غمگین  من  نبودم؛  خیالبی
  سیلی   جای   بر  دست  و  نشینممی .  شود  آرام  کمی  قلبم  ضربان  ریتم  بلکه  نشینممی

  خطی  خط اعصابم.  شوم  مرهم  خودم برای  خودم کنممی  تالش گذارم؛ می  کیاوش
 !گرفته دلم و است

  و است شده باز کلیپسم . کنم خالص را  خودم امشب همین خواهدمی  دلم
  است،  افتاده زمین بر که را شالم . اندشده  یدهپیچ گردنم دور  نظمبی موهایم
  است؛  خوب چیزهمه  که کنم تظاهر کنممی  سعی  خیلی. زنممی  تا و دارم برمی
  اما  کند؛می گیر گلویم به  بغضم. گذاردنمی  لعنتی بغض این شود، نمی اما

 خودش روی  به حتی  که است رحمبی قدرآن  کیاوش. شوندمی روان هایماشک 
 به  کنم؛می   گریه  صدابی.  کند  نگاهم  که  دهدنمی   زحمت  خودش  به.  ردآونمی   هم

 ! سام نام   به حامی یک خالی جای  وسعت

. کنممی  نگاه کیاوش خواب در غرق ی چهره  به . کشممی دراز ـخت*تـ روی 
  سام   لحظه یک. شودمی  تار  هم کیاوش تصویر بالطبع و شوندمی  تار هایمچشم
 ی بقیه .  شوند می  باز  رویم  به  اشخاکستری   ناب  ی هاچشم .  گیردمی  را  کیاوش  جای 
  یاد  را اشندیده محبت خاکستری  های چشم  فقط نیست،  یادم خوب  را اشچهره
  از تهی هایشچشم. زدندمی  برق ناراحتی از مدام که خاکستری  های چشم  دارم؛
 اشک  و کنممی  نگاه او به احساسم تمام با من ولی کنند؛می نگاهم حسی هر
  بودم   منتظر  مدام!  حمایتش  محتاج  بودم،  محبتش  محتاج  شدیدا    امشب.  مریز می
  بکشد  سرم بر را ُپرمهرش دست کند؛ بازخواست  را کیاوش بیاید او  و  شود باز  در
 .« عزیزم نکن گریه الیسیما،:» بگوید گوشم در وارانهپچپچ و

 پشت وشکیا به. شودمی گیرمگریبان دگر بار بغض. شودمی پارهپاره  قلبم
  است   اشک  تنها  هم   دلتنگی  این  درمان.  است  شده  تنگ  سام  برای   باز  دلم.  کنممی
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  است   سالهفت .  آیدنمی   خوابم  به  اما  کنم؛می   التماسش  است  سالهفت .  اشک  و
.  آید  نمی اما منتظرم؛ که است  سالهفت. است تنگ برایش دلم که  زنممی  زار

 برای من که وقتی از شاید بود؟ شده رحمبی  قدرآن سام کی  از دانمنمی دقیقا  
 !گرفتم ورد کشتنش

 *** 

 « گذشته»

  ساعت هجده  دقیقا   معصومه، های گفته  طبق . بودم سیر سیر و بودم خورده غذا
  من  تا بودند منتظر فوالدزره  مادر و مصطفیحاج . بودم خوابیده  دقیقهسی  و

  خبری   اما  ند؛بود  نشسته  ای گوشه   هم  سمیه  و   معصومه.  کنم  شروع  را  هایمحرف
 . نبود کیاوش از

 : گفتم و کردم  قالب هم در را هایمدست . ندانستم جایز  آن از بیشتر را تعلل

 .ُمرده بابام -

 مختصر  حد،  این  تا  نباید  شاید.  کردم   حس  را  چهارنفرشان   هر  های چشم   گشادشدن
  نداشتم،  هم دیگری  ی چاره  اما دادم؛می را سام مرگ خبر مقدمه بدون  و کوتاه و

  من  و  گرفتمی  امگریه  باز  کنم، تعریف را داستان  تاب و  آب با خواستممی  اگر
 . خواستمنمی  را همین دقیقا  

 :گفت  و شد  خارج بهت از حاجی همه  از اول

 . بود بزرگی مرد واقعا پدرت دخترم؛ کنممی  عرض  تسلیت -

.  ودشمی  تکهتکه الیسیما ی بیچاره  قلب که نگویید سام های خوبی  از  نگویید؛
 :گفتم و انداختم زیر به را سرم. گیردمی  آتش دلش که نگویید

 ... من... بگم چیزی  یه خواستممی . دونممی -
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 : گفت کیاوش مادر

 ... باش راحت -

  بلعیدم را دهانم  آب.  بود شده گیرمگریبان خجالت حس کمی شاید نبودم؛ مردد
 : گفتم و

 هست؟  یادتون رو  البرز -

  هم  بقیه. شد نفرت از آکنده هایشچشم  و شد عوض سمیه نگاه رنگ سریع
 :گفتم  و کشیدم آهی.  نشاندند چهره بر اخمی و نبودند تفاوتبی

  رفت  و کشید باال رو بابام،  یعنی سام، دارایی همه کرد؛ سیاه رو من روزگار البرز -
  روبروتونم،  که همینم . ندارم  هم رو کسهیچ . ندارم رو جاییهیچ من. برلین
 !هار آو ی آواره 

 گویممی  او به وقتی فهمیدنمی  گرفت؛نمی  دستور من از لعنتی  اشک غده این
 .کردمی  سرپیچی دستوراتم از مدام  لعنتی. بریزد اشک نباید نریز، اشک

 نکرده،  پاک  را  اول  اشک  هنوز  اما  کردم؛  پاک  را  هایماشک   امبستهیخ  های انگشت   با
 : گفت آرام خانمطیبه.  شدمی  سرازیر دومی

 .دختر نکن گریه -

 هایماشک  تا دادنمی امان او خیال و فکر. گذاشت نمی  سام یعنی توانستم؛نمی 
 . بگیرند آرام

 دستمال گرفتن از من اما شد؛ ظاهر روبرویم دست، به دستمال سریع معصومه
 دهم  قرار  تاثیر  تحت  را  طاهری   ی خانواده   بودم  مجبور  حدودی   تا  من.  کردم  امتناع
  حاجی   و  خانمطیبه  به  خیس  های چشم  همان   با!  شوم  دوم  فاریای   دنبو  بعید   وگرنه
 : گفتم و کردم نگاه
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 . نبوده   برام  کسی  دیگه  چون  آوردم؛  پناه  شما  به  من.  ندارم  شما  جز  رو  کسهیچ  -

  با  کسی باالخره  آه. کشید  دستانش  حصار در را من همدردی  جهت  در معصومه
!  است  ویرانگر  حد  چه  تا  سام  نبود  درد  فهمید  کسی  باالخره  کرد؛   همدردی   الیسیما

 آمدنحرفبه  بلکه نبود، مسکن برایم معصومه دستان حصار لحظه آن در اما
 کرد پاک را خیسم  صورت دستمال با معصومه. بود مهم برایم خانمطیبه  و حاجی

 : گفت و

 .میگم  تسلیت واقعا -

  اگر . نگفتم اما ؛ "بدان را داری  مادر و پدر که هالحظه  این قدر" بگویم خواستم
  حاجی  به رو و شدم مسلط خودم به حدودی  تا. ترکیدممی حسادت از گفتم،می
 :گفتم  فوالدزره مادر و

 . میرم اآلن همین! میرم  نیستین، راضی اگه -

 : کردم زمزمه  آرام و

 !متنفرم ازش اینکه با دارم؛ عادت سرباربودن به من -

  خوام، نمی  را اتپدرانه  نگاه"  کرد؛ منگاه پدرانه  و کرد  بلند را  سرش باالخره حاجی
  گونه چه امخسته های چشم از را حرف این دانمنمی ." بزن حرفی و کن باز ب**ل

 : گفت که خواند

 هایچشم  روی   جا  بخوای،  که  هم  وقت  هر  تا.  منی  دختر  عین  تو  گفتم،  هم  قبال    -
 . داری  ما

  دیدم؛   که  قسم  سام  به  دیدم،  خانمطیبه  های چشم   در  را  نارضایتی  من.  شد  بلند  و
  روی   حرف  عبارتی،  به  و  بگوید  جمع  در  را  نارضایتی  این  ندارد  امکان  دانستممی  اما

  نداشتم  شک. افتاد راه به حاجی دنبال به و شد بلند هم او . بیاورد حاجی حرف
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 بمانم، خانه این در نشود اگر که آه. ماند جااین شودنمی هاراحتی  همین به که
 !کنم؟  ارر ف کجا به باید

  که  نگاهی. شدم کیاوش شب رنگ به نگاه چشم   در چشم و  آمدم  بیرون فکر از
  دریافت را  دلسوزی  و غمزدگی   نگاهش  از  تعجب،  کمال در من و  نداشت تنفر رنگ
  کیاوش   حتی  که  بودم   بدبخت  قدرآن   کرد؛  خوش  جا  ـبم*لـ  روی   تلخی  پوزخند .  کردم
  شنیده  حتما شنید؟ هم را هایمفحر  بود؟  کجا او اصال. سوخت برایم دلش هم
 از من و گرفتیم یکدیگر از را نگاهمان همزمان. کردمی  نگاهم چنیناین که بود

 : پرسید سریع معصومه  که شدم بلند جایم

 کجا؟ -

 .نیست  مشکلی اگه البته حیاط؛ توی  برم -

 : گفت و زد معنیبی لبخند

 باشه؟  مشکی چه نه، -

  سرد   هوا  کمی.  نشستم  مشکی  و  براق  رتیج پواس  روبروی   سفید،  سنگ  سکوی   روی 
  نگاه  آن  به  عمیق  و  کشیدم( kIA)ماشین تجاری  آرم  روی  دست. زیاد نه  اما بود؛
  و  براقی باعث حیاط، المپ  نور  انعکاس. زدمی  برق رنگاستیل آرم. کردم

 را سام نام خودم خیال به و کشیدم آن  آرم روی  را دستم. بود  آن درخشندگی
  بوق  که بگیرم دپ فاز خواستم. کوبیدم کاپوت به را سرم. مکردمی  حک آن روی 
  خاموش  و روشن که  هایی چراغ  به وحشت  با. پراند جا از  مرا  دزدگیرش بوق
  نگاه  آن به  زدهوحشت طور همان! شدم بدبخت خدا، وای . کردم نگاه شدند می
 یچسوئ کیاوش و چرخاندم را سرم سریع. شد  ساکت یکباره به صدا که کردممی
  روی  اشسبابه انگشت و کردمی  نگاهم تفاوتبی  طورهمان. دیدم را دست به

 . بود مانده دزدگیر
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 پیشانی.  دوختم(  kIA)  تجاری   آرم  به  باز  و  گرفتم  هایشچشم  از  را  نگاهم  حرف،بی
  بودم؛  تفاوتبی کیاوش  حضور به کامال. گذاشتم سرد کاپوت روی  را امکرده داغ

  نگاهش . بود سخت کمی اما باشم؛ تفاوتبی تا کردمی م  را تالشم ی همه  یعنی
 !"نیست چرونچشم کیاوش: "زد  نهیب درونم از صدایی. بود خیره زیادی 

 بودی   تو  این: "زد  نهیب   دوباره  صدا.  است  معرفتبی  اما  نیست؛  چرانچشم   باشد،
 ..." شه معرفتبی تا شکوندی  رو  دلش که

  هم   کیاوش  از  متنفرم؛  خودم  از!  کنممی  ردو  خودم  از  را  همه  قدرچه   لعنتی  من    آه
  سمیه،   از  خانم،طیبه  و  حاجی  از  معصومه،  از  فاریا،  از  دماوند،  از  البرز،  از  طور،همین 

  هر  از ولی! لعنتی دعاخوان   آن حتی و  ولدی  از شیرین، از خدابیامرز، شهالی  از
 ... چون شوم؛ متنفر سام از  توانستمنمی  شوم،  متنفر که هر  از و چه

  لرزیدند  هایمشانه. شوم متنفر او از بخواهم  که نبود منفور سام نداشت؛  یلیلد
 این ریختن مانع توانستمنمی هم کشتممی را خودم کردم؛ گریه به شروع باز و

  سام  هوای  باز خواستمی  دلم بودم، تنها خودم که حاال. بشوم لعنتی های اشک 
 .بکنم را

. کرد جدا سرد ماشین از را من دستی که بودم نکرده تخلیه را خودم خوب هنوز
  فکر  کردم؛ کپ لحظه یک کیاوش دیدن با. کردم  نگاه دست صاحب شخص به

 دچار لحظه یک بودم، کرده گریه کیاوش جلوی  اینکه از! است  رفته بودم کرده
  به  کیاوش اما. شدم  منزجر خودم از  کلمه  واقعی  معنای  به. شدم  حقارت حس
  قلب  سام مثل هم او  بود؛ نیامده کینه و  حرص ی ور از و من  تحقیرکردن قصد

 . بود نخواهد و نبود مهربان سام مانند کسهیچ  نه، نه، داشت؛ مهربانی

 : گفت منقطع و کرد باز ب**ل

 ... سخته خیلی دونممی ...متاسفم واقعا...بابات مورد در -
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 :پریدم حرفش میان

 . بفهمی تونینمی  و دونینمی  نه، -

 معنی  توانستم  آسانی  به.  کردم  نگاه  هایشچشم   به.  آورد  الاب  را  چپش  دست  مردد
 .تردید با توأم مهر بفهمم؛ را اشمشکی  های چشم

 : پرسیدم و بگیرم را خودم جلوی  نتوانستم

 نیستی؟  قهر دیگه -

 : گفت و  کشید نفسی. شد دریغ نگاهم از نگاهش و افتاد پائین سرش

 .. گفتی بهم که روز اون -

 : بودم داده او به  ناحق  به که غلطی صفت  بیان برایش تاس  سخت که بینممی

 ... جهت   صرفا هم  امشب... شه  فراموشم عمرا..  چرونچشم -

 زیاد  برایم داشت را حس این هرکس. کشید  سوت مغزم کردم، داغ دفعه یک
 : غریدم حرص با . بسوزاند دل من برای  نداشت حق  او! نه کیاوش، اما نبود؛ مهم

 آره؟  سوخت؛ برام تلد اینکه جهت صرفا -

 حق  مشکی های چشم  این صاحب. کرد نگاه من به متعجب و کرد بلند را سرش
  زخم  امنوجوانی  غرور  شدیدا  . بسوزاند دل قوی  و محکم الیسیمای  برای  نداشت 
  به. آمدمی  جوش به  خونم باشد، سوخته برایم دلش  اینکه تصور از. بود خورده 
 برای من و کرد نگاه دورانی امفتهفرور  هم در ابروهای  و سرخ های چشم
 : گفتم عصبانیت با  دوباره کردنش،روشن 

  بسوزونه  دل الیسیما، َمن،  برای  نداره حق  کسهیچ.. کن فرو گوشت تو رو این -
 !کنه ترحم و
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 : گفت و زد دادنمحرص  جهت پوزخندی 

 !آخه برانگیزی ترحم -

  حرص   از  هایمچشم  و   ندز می   بیرون  دود  هایمگوش   از   کردممی  حس.  زد   باال  آمپرم
 های ناُخن  که کردم مشت  را هایمدستم. زدندمی  نبض هایمشقیقه . سوختندمی

 تالفی را وقاحتش این اگر زدمش،نمی اگر. رفت فرو دستم گوشت در بلندم
  دهان  از ترگنده  کیفر تا کردم بلند را دستم. ُمردممی  شک بدون کردم،نمی 

  فشار  جوری  را مچم. گرفت  هوا در را دستم  سریع که بفهمانم او به را برداشتن
 : گفت حرصی صدای  با و کرد اخم.  است شده پودر کردم  حس که داد

 بینممی  ولی  بکشم؛ خط رو امکینه  دور خواستم... خورهمی هم  به ازت حالم -
 !لیاقتیبی  بالفطره که، نیست  که هم خودت  دست نداری، لیاقت

 خشم با باال از و شد بلند. کرد پرتابم عقب  به کممح و گرفت را هایمشانه  بعد و
 :داد ادامه و کرد نگاهم

 کم دنیا های لیاقتبی  از دونه یه وقتاون  ُمردی؛می  تو بابات جای  به بود بهتر -
 . شد می

:  پیچید گوشم  در کیاوش صدای . شدم بلند  و کردم  اهرم  را  دستم . رفت بعد  و
 !"لیاقتبی"

 !"لیاقتبی دختر  : "شد آن اب مخلوط سام  صدای  بعدی  و

 به رو کیا و سام صداهای  حجم از مغزم. شد  کوبیده سرم بر و شد چماقی لیاقت
  او داشتم، حق  ولی راندم؛ خودم از را او و پریدم کیاوش به  باز من. بود انفجار
 کسی که این از. بسوزاند دل برایم و کند ترحم و حقارت با من به نداشت اجازه
  به  لیاقتیبی شاید و بودناضافه  و بدبختی حس. بودم متنفر اند بسوز  دل برایم
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 برای  که بکوبی کسی دهان در تا نیستی سام آه شدم؛ تحقیر. دادمی دست من
.  کنی  دور الیسیما از را" بودنلیاقتبی" حس   تا نیستی  سوزاند؛ دل الیسیمایت

  چرا گذاشتی؟ تنهایم چرا رفتی؟ چرا نامرد سام   آه. باشی الیسیما کنار تا نیستی
 کردی؟  امآواره 

  را  قلبت  دیگر نرنجانم، را دلت  دیگر نکنم، اذیتت دیگر دهممی  قول برگرد؛ اصال
  و  کنی ازدواج شیرین با خوشحال تو تا گردانمبرمی  هم را شیرین  اصال نشکانم،

 پدرت  شبیه  من.  برسی   داشتی،  را  آرزویش  که  عشقی  به  خواستی،  که  محبتی  به
 های لباس  دهممی قول خوانم،می  درس دیگر. گرفت  تو از را گلسا هک شومنمی 
 . دهمنمی فحش هم البرز به  نپوشم، کوتاه و تنگ

  ته ته  از صوری، نه  الکی، نه  کنم،می صدایت  بابا که  قسم خودت  جان به برگرد؛
  در  بستنی شوم، می هم  زبان کالس  تاپ برگردی  اگر. کنممی صدایت بابا قلبم ته

 گویمنمی دیگر. بابا را تو و کنممی صدا مادر را شیرین خورم، نمی  دسر  هوای 
  تو  حرف فقط حرف اصال  کنم، نمی  مجبورت کاری هیچ  به بشوم، زنت خواهممی

  درونم  از   صدایی.  نروم   دعاخوانی  هیچ  سمت   دهممی   قول  خدابه   برگرد؛  سام .  باشد
 !"است متنفر ،بد الیسیمای  از او...گرددبرنمی  دیگر سام: "کرد بیداد

  اتاق   سمت  به .  بودند  خاموش  هاالمپ   ی همه   شدم،  خانه  وارد.  زدم  صداییبی  هق 
  بود؛ پهن زمین روی  قرمز های گل با سفید تشک. کردم باز را  در  و رفتم معصومه
 پتوی  و  بالش  همان با هم راست سمت و بود خوابیده  چپ  سمت  معصومه
 . بود نخوردهدست پیش، چندوقت

 رهایم  خیال  و  فکر  و  آمدنمی   خوابم.  شدم  خیره  سقف  به  و  کشیدم  زدرا  تشک  روی 
 :نالیدم خستگی با. بود افتاده دوران به افکارم حجم  از سرم. کردنمی 
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  باش؛  داشته   دوستم..  نداره   دوستم  کسهیچ   دیگه   باشی،  متنفر  ازم   تو  اگه   سام  -
 !شیرینت جان

 *** 

 «حال»

 لعنت را خودم از مدام. است گرفته افر  را جانم استرس زند؛ می  وقفهبی قلبم
 کبودم و سیاه آورد،درمی  روزگارم از دمار! بفهمد کیاوش اگر وای وای . کنممی
 !کندی  را خودت  گور الیسیما وای  کند؛می  ساقطم هستی   از  بفهمد اگر. کندمی

 خوشگله؟  خانم -

 پیامبر  هزارچهار   و  بیست   و  صد  عالوهبه  را  ائمه  ی همه .  دهممی  قورت  را  دهانم  آب
 بریزم؟  سرم بر خاکی چه حاال. دهممی  قسم

 مردک   این  ندارد،  فایده  اما  دهم؛می   ادامه  راهم  به  و  اندازممی  پایین  را  سرم  سریع
 !برمنمی   جایی به راه سرم انداختن پائین به با من است؛  شده  کنه الوات

 باال؟  نمیای ...هلویی -

 هایم دست  کوبد،می ابابی  قلبم. تریخمی  را خونم بود، جااین اگر! کیاوش وای 
  راه  امپیشانی روی  عرق. اندگرفتهنبض هایمشقیقه  کنممی حس. کنندمی  یخ
 رهایم کیاوش فکر. است داغ داغ سرم ام،کرده یخ های دست برخالف. گیردمی
  دست   دست،  آن  و  نشیندمی   امشانه  روی   دستی  کنممی   حس  لحظه  هر  کند،نمی 

 . است کیاوش

 خوشگل؟  کنیمی زان -

  برگردم   ندارم  جرأت  حتی  رود؟نمی  چرا  َاه   کردم؟می  چه  را  لعنتی  این  هیچ،  کیاوش
 این ! خواهممی را پیش سالهفت  الیسیمای  خدایا. کنم نگاه اشچهره به و
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  افتاد   می  رعشه  به  اندامش  ی همه   شنود،می  را  اکبرعلی   نام  تا  که  را  ترسو  ضعیف
 . است ترسو زیادی  طاهری  الیسیما دهید؛ نشانم را ی سپهر  الیسیما! خواهمنمی 

 تا .  رسانممی  کوچه  سر  به  را  خودم  دویدن،  حال  به  دیگر  و  زنممی  پس  را  فکرهایم
  شدنش، متوقف  محض  به  و  کنممی   دراز  برایش  را  دستم  بینم،می   را  تاکسی  اولین
  در  مرد یک ام؛شده  شانسخوش زیادی  من امروز . کنممی پرت آن در را خودم
 !چخماقی سبیل با گردن به لنگ یراننده  و عقب  در سوسولی  پسرک دو جلو،

  کیاوش  اگر حتی  کنم  متقاعد را خودم کنممی  سعی  و  کشممی  ای کالفه  نفس 
 حرف این دانستممی  هم خودم البته. بکند تواندنمی  غلطی هیچ ببیند، مرا هم
 ی اجازه   بدون  بود  گفته  قبال.  شودمی   واویال  بفهمد،  کیاوش  اگر  و  است  شعار  حد  در
 .نرو بیرون من

.  آیممی بیرون فکر از زد، زانویم به زانویش با امکناری  پسرک که آرامی ضربه با
  تکان  دهانش. بردمی باال را ابروهایم چشمکش و کنممی نگاه اشچهره  به
  ا ب را ارقامی دارد بینممی  شوم،می دقیق  که بیشتر. مانممی مات من و خوردمی
 به لعنت چرخانم؛می  مخالف سمت به سریعا   را سرم . کندمی تفهیم من به آرام
.  زند می  زانویم به هم دیگر بارسه  دو پسرک ! اماحمقانه  ی عجوالنه تصمیم و من
  پهنش   طناب  روی   خواهدمی   دلم  که  طورآن   نتوانستم  لعنتی  ی خاطره   آن  خاطربه

  راننده  از سریع پس. زد رقم برایم طاهری  اکبرعلی  باز که ای خاطره آن. کنم
  آن   به  رفتنغره چشم  ضمن  و  کنممی   حساب  را  کرایه  پول.  کند  امپیاده   خواهممی

 . روم می پیاده را مسیر ی بقیه  پررو،  پسرک

  نگاه  ساختمان عظمت به و کنممی  بلند را  سرم)...("  ستارهپنج  المللیبین هتل"
  که  آن از قبل. بندد می  نقش هایمچشم مقابل در هاپنجره از انبوهی. کنممی

  به را هایمقدم . کشانممی پائین را سرم شوم، خطاب" بدید ندید" و شود ضایع
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 قرمزی  فرش  در،  نزدیک  و  بود  شده  سنگفرش  هتل،  ورودی   تا  خیابان  از .  برممی   جلو
 . داشت  قرار هم

 را بوعیطم گرمای  بسیار، استرس   و سرما از پس من و شودمی  باز اتوماتیک در
.  شوند می  باز  سریع  بعد  و  شوندمی  بسته  ناخودآگاه  هایمچشم.  کنممی   احساس

  روی   و  مدرن   کامال  دکوری   دارد؛   قرار  جلویم  رنگی   ای سرمه-سفید  شیک  دکوراسیون
  چپ  سمت   و   دارد  قرار   هتل  ورودی   ی گوشه  که  رنگی ای سرمه  مبل  چنددست   با.  ُمد

 هااتاق   به  نظر  به  که  کنارش  های پله   و  ورآسانس   روبرو،  از  و  پذیرش   قسمت  سالن،
 . داشتند راه

  خانم . گیرممی  قرار( desk) دسک  روی  به رو و افتممی  راه به پذیرش سمت  به
  ایستاده   پیشخوان  پشت  زرد،  نوارهای   با  ای سرمه   روپوش  با  رویی   و  بر  خوش  جوان  
  فاصله   هم  از  ش،ارژخورده   زیبای  های ب** ل  که  زندمی  لبخند  بیند،می  مرا  تا  است؛
  و  سیلیس  ی لهجه با. کنممی  نگاه اشعسلی  رنگ خوش چشمان به . گیرندمی

 : گویدمی  دارد، عشوه مقداری  که زیبایی صدای 

- ?Hello madam…How can I help you 

 :گویممی  و کنممی  هول لحظه یک حرف، این شنیدن با

 (. هستم ایرانی من) ایرانیه انا -

  به  گشادشده هاییچشم با زیبا خانم و من. زنممی  گند کلمه واقعی معنای  به
 آیدمی   خودش  به  زودتر  او.  آرام   البته  خندیم؛می   هردو  بعد  و  کنیممی  نگاه  یکدیگر

 :گویدمی  و

 .اومدین خوش سالم، -

 : شوممی  مسلط خودم  به و زنممی لبخندی 
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 . شدم هول لحظه یه  من ببخشید سالم، -

 است؟  ساخته من از کاری  نیست، مشکلی: خانم

 : گویممی  دهم سوتی  دوباره که آن  از قبل! قلم لفظ  ُاهوک؛

 . بیام امروز گفتین زدین زنگ  دیروز اومدم، استخدام برای  -

 لحن   با  کوتاهی،  مکث  از  بعد  و  زندمی  اششقیقه   روی   اش،کشیده سوهان  ناخن  با
 : گویدمی باشد، خوشحال چیزی  کشف از که کسی

 ی؟هرسپ خانم...بله اوه -

 . بله -

 : گویدمی  و نشیندمی

  آشنایی   و  قرارداد  تنظیم  برای   هم  امروز.  شدید  پذیرفته  استخدام  برای   شما  بله،  -
 .بیارید تشریف گفتیم محیط با

 : دهدمی  ادامه و کندمی  اشاره  اتاقی به

...   اوم...بدم توضیح برات رو کارت تونممی من نیستن؛ امروز موحد آقای  -
 کنم؟  صحبت میصمی  نیست مشکلی

 ... موحد  آقای  فقط نه، -

 :گویدمی  اشدائمی  لبخند با و فهمدمی را حرفم ی ادامه 

 .کنهنمی  توبیخم  و نمیشه ناراحت من  از بابا. نباش نگران -

 هتل رئیس دختر شودنمی  باورم شوند؛می  درشت کمی اختیاربی هایمچشم
 :باشد



 
 

www.cafewriters.xyz Page 40 

 پدرتونه؟  موحد آقای  -

 :دهدمی  تکان را سرش

 باشم؟  دخترش نمیاد بهم -

 : آیمبرمی سوءتفاهم رفع  درصدد

 . کردم  تعجب فقط نداشتم، منظوری  نه، -

 : اندازد می  باال ای شانه

 طرف این بیا اصال. همکاریم دیگه تو و من باشی، رسمی قدر این  نیست الزم -
 .من پیش

 نم؛کمی  زندگی خودم برای  صرفا   لحظه یک شود،می فراموشم کیاوش لحظه یک
 کنارش   سرخابی  چرخدار  صندلی  روی   و  زنممی   دور  را  دسک.  زمان  گذر  به  حواسبی
 :پرسدمی  و کندمی خاموش  را مانیتور. نشینممی

 . بده اصل -

 اما کشم؛می پوفی دلم در! است روم چت جااین  انگار" بده اصل" گویدمی چنان
 : دهممی  جواب لبخند با او برابر در

 . تهران ساله، سه و ستبی سپهری، الیسیما -

 :پرسممی  عریضه نبودنخالی برای  اما نیستم؛ کنجکاو

 چی؟  تو -

  لیسانس  شمالی،  اصالتاَ  شدن، چهارساله و بیست ُشُرف در موحد، مهرانا: خانم
 چی؟  تو  دارم، محض تنبلی
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 :رودمی  و  آیدمی  خجالت حس

 .ریاضی دیپلم -

 توانستمنمی . گیرممی  نادیده را اشخواسته من و خواهدمی توضیح نگاهش با
  و !" بخوانم درس  نگذاشت  الکی کیاوش" بگویم  و کنم نگاهش راست راست  که
  دلیلی  و بودم مجرد من کاری  فرم در! همسرم بگویم کیست؟ کیاوش بپرسد اگر
 هم  او و زنمنمی  حرفی پس. بدهم شرح را بودنمای عقد  دراز داستان تا دیدمنمی 
 :کندمی   عوض را بحث و کندمی درکم

 متاهل؟ یا مجردی  -

  یکی  این شد؛می ختم سوال همین به غیرمستقیمی طور به هم اشقبلی  سوال
 :گویممی پس بگذارم، جواببی توانمنمی دیگر را

 .مجرد -

 :گویممی  شود، سرازیر سمتم به هایشوراجی  سیل باز که آن از قبل

 کنم؟ چیکار باید نگفتی -

 : دهدمی  هادام و گویدمی  آخیآخ 

  و  ویزا کردنچک و کلیدهایی  دادن و  گرفتن مسئول تو. توئه میز یکی این -
 .رجوعارباب  به رسیدگی  نبودم، من وقت یه  اگه. اینا و پاسپورت

 .بزنم حرف اشونهمه  با نیستم بلد که من -

  من  نباش، نگران. بلدی  هم تو که زننمی  حرف انگلیسی اکثرشون نترس،: مهرانا
 ! تمهس  همیشه
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 البته . گرفتممی جواب" نباش نگران" با گفتممی  چه  هر است؛ خیالبی  قدرچه
 :پرسممی.  هست ُپستش سر اکثرا   که داشت تاکید

  از  هم  نفر یه هم، روی  تو،  و من کار کنینمی  حس ولی پرسم؛می  ببخشید -
 برمیاد؟  پسش

 : اندازد می  باال ای شانه

 هم اشدیگه دلیل یه شاید و شم خسته زیاد من خواستنمی  بابا ولی آره؛ -
 .بود کاری  ُپز خاطربه

  یازده   افتد؛می   ساعت  روی   اتفاقی  نگاهم!  است  فکرت  به  کسی  که  حالت  به  خوش
 چیزها این دانم؛می  بعید کند؟ فکر من به که  هست کسی یعنی. دقیقه یازده و

 . اندخرافه  شانهمه 

  که   شوم  خارج  دسک  از  خواستم  مهرانا،  از  خداحافظی  ضمن  و  شوممی   بلند  سریع
  دستش  به سریع را کیف. افتدمی  او کیف که کنممی  برخورد کسی به محکم
 تا حتما کیاوش کنم؛ عجله باید. زنممی بیرون هتل از ببخشیدی  با و دهممی

 . رودمی خانه به یک ساعت

 

 اجآن  ظهر، نماز از  بعد تا بود قرار و اشقدیمی  همکاران کنار  مسجد بود رفته
 حدودی  تا بتوانم تا کردم شرکت کاری  مصاحبه در پیش، دوهفته من. بمانند
  شده،   که  هم  خدا  رضای   محض  و  نچرخم  خانه  در  ول  دیگر  و  بدهم  خودم  را  خرجم
 پول کافی ی اندازه  به وقتی که بود این اماصلی  هدف شاید. باشم مستقل کمی
!  کردم؟می  چه  را  حاجی   و  مادر  یراست   به  اما  کنم؛  فرار  اکبرعلی   دست  از  کردم،  جمع

 . کردمی  گیجم موضوع همین
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  عقب  به شود،می کشیده  پشت از بازویم ناگاه به که ورم  غوطه خود افکار  در
  استپ   کنم،می   قفل  کنم،می   هنگ   زنم؛می   ناقص  ی سکته   یک.  شوممی   برگردانده

 !مانممی  مات و کنممی

.  افتندمی هم روی  ایشقهوه  ی هامژه و زنندمی  پلک اشتیره ای قهوه  های چشم
  و  دارند قرار  هایشچشم  کنار  پازل از ای تکه  مانند اش،مردانه  و استخوانی دماغ
 نسبتا  هیکل  و  بلند  قد   اش،خورده ژل  روشن  ای قهوه   موهای .  هایشب **ل  ترپایین
  نیست،   دوم  البرز  یا  دماوند  آدم  این!  نه!  نه  اش،رسمی   مشکی  شلوار  و  کت  الغرش،

  اصال و دارد را دماوند ی چهره ته فقط کنم،می  دقت که حاال. اوست شبیه فقط
  برق  دورویی و  حرص از  هاموقع  آن  مانند  هم  نگاهش حتی. نیست شبیهش

 . زندنمی 

 !الیسیما -

  شده، کلفت  و بم صدای  این. باشد  دماوند فرد این ندارد  امکان! نه صدایش، وای 
  جلو !  نه!  نه!  نیست  البرز  صدای   شبیه  صدا،   نای.  ندارد  را  منفور  البرز  صدای   آهنگ
 برلین   به  او.  است  نامفهوم  برایم  غم  این  و  دارند  غم  ایشقهوه   های چشم .  آیدمی
  ساخته  شاهنشاهی تیپ خودش برای  من، ی بیچاره سام های پول با بود، رفته
  یک  من، ی بیچاره سام های پول بدون فرد این. فروشدمی  فخر نگاهش با و است
 . است ندارهیچی  عوضی ت  بدبخ

 !الیسیما شدی  عوض قدرچه ... نمیشه  باورم: دماوند

  صدا   الیسیما  مرا  که   است  کسی  اولین  دماوندنما  فرد    این  سال،هفت   از  بعد  دقیقا  
 .ُپرمهر قدرهمان  عزیز، سام  مانند درست کند؛می

 ندکمی  وارد فشار مچم به  دست،. شودمی  حلقه مچم دور  و  آیدمی  جلو  دستش
  شش *غو *آ در که آن  از قبل و آیممی خودم به. کشاندمی خود سمت به مرا و



 
 

www.cafewriters.xyz Page 44 

  عمیقی   آه  که  کنممی   اخم  او  به.  کشممی   بیرون  دستش  از  را  دستم  شوم،  اسیر
 پیش سالهفت  دماوند شبیه اصال مرد این های نگاه و رفتارها  نه،. کشد می

 :گویممی ! نیست

 هستی؟  کی تو -

 را  او بخواهم که است آن از منفورتر بفهمانم  او به واهمخمی جمله این با شاید
 شبیه  دیگر. محو خیلی البته گیرند؛می تعجب رنگ  هایشچشم . بیاورم خاطربه
  هویدا  هایشچشم در اشعالقه  یا و خشم یا نفرت تمام که نیست دماوندی  آن
 :گویدمی  دارد،  خاصی ارتعاش و است  بم که صدایی با. بود

 .الیسیما دماوندم من نشناختی؟ کنم رباو یعنی -

  تا  کجاست سمیه آه! منتظر سمیه و لعنتی البرز پسر دماوند؛ دماوند، دماوند،
 نماید؟  تیمار را اشساله هفت  دلتنگی و کند  نگاه را اشگشته گم یوسف بیاید

 دما  دیگر  است؛  شده  خوشگل.  چرخدمی  دماوند  ی چهره  اعضای   تکتک  روی   نگاهم
 اسپانیایی  مدل  موهای   این.  نیست  هم  من  ذهنی    اصغرعلی   دیگر.  ستنی  شیربرنج
  کراوات  پیداست، زنجیرش که  استیلی گردنبند اسپرت، شلوار و کت شده،کوتاه
 ... و مشکی چرم براق های طالیی،کفش  های حاشیه با مشکی

 : کشدمی  بیرون وارسی  از مرا صدایش

 . دماوندم  کن باور -

  متنفرم؛  دماوند از  من. رسد می  کیاوش اآلن  ت، اس دیر است،  دیر است، دیر
 سالهفت  های لجبازی  خاطربه  سمیه، های اشک خاطربه  اش،لعنتی  پدر خاطربه

 :شودمی  تشدید  اخمم! متنفرم  دماوند از من. پیش

 . شناسمنمی  دماوند من -
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 :کندمی  متوقفم ناخواسته صدایش که بروم خواهممی

 متنفری؟  من از هنوز  آخه؟ کنیی م  جوری این  چرا... الیسیما -

  نیست؛   مهم  برایم  اصال  دوم؟می   یا  روممی .  روم می   و  گذارممی  جواببی   را  سوالش
  کیاوش  نکند. گذردمی  ساعت حوالی ذهنم ی همه  ام،ندیده  را دماوند اصال انگار
  که   شعری .  شودمی   پا  به  دیگری   دعوای   باز  برسد،  اگر!  برسد؟  خانه  به  من   از  زودتر
  یک   تیتراژ  مانند  و   دهدمی   جوالن  ذهنم  در  بودم،  درآورده  خودم  از  پیش  وقتچند
 که نتواند دنیا ارتش دهد، وفاتم حکم اکبرعلی  اگر وای :» شودمی  پخش فیلم،
 !«دهد نجاتم

 *** 

  سریع  باشد؟ خانه اکبرعلی  نکند. است خانه در اسپورتیج کنم؛می باز را در
  وای  نیست، سرم هم چادر وای . گیرممی  دست در و آورمدرمی را هایمکفش 
  و  بلند من نظر از که زانویم روی  تا مانتوی  غلیظم، رژ شالم، از زدهبیرون موهای 

  را  ورودی  در" الل بسم " با. نیست خانه که شاءالّل ان . است کوتاه کیاوش نظر از
 خانه وارد پاورچینپاورچین. دهممی قرار  جاکفشی در را هایمکفش . کنممی باز
 خدایا . است غذاپختن حال در مادر فقط و  نیست پذیرایی در  کسی. شوم می

  بود  رفته یادم اصال! هشتم امام یا. گرددبرمی  مادر  که کنممی  سالمی! شکرت
  خیلی  خانواده   و  کیاوش  نظر  از  شاید  البته!  امزده   تیپی  عجب  و  نیست   سرم  چادر
.  آمدممی  نظر به  پوشیده  هم لیخی شاید بیرون، های دختر  به نسبت اما بود؛ بد

 : دهدمی را  جوابم انعطاف بدون مادر  زدم،می  حدس حدودی  تا که طورهمان 

 .نباشی  خسته سالم، -

  خوشحالم . روم می اتاق سمت  به و دهممی  تحویلش  ی "نباشید خسته  هم شما"
  سرم  از را شالم همزمان و کنممی باز را اتاق در. است نیامده فعال کیاوش که
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  کیاوش، .  خوانممی  هم  را  امفاتحه  همزمان  دارم،برمی  را  شال  که  همین.  دارم میبر 
 قرمز  های چشم  و  پیچیده  هم  در  ابروهای   با  سفیدرنگ،  نئوپانی  کمد  به  داده  تکیه
 . است آهو کمین در که ببری  مانند کند؛می  نگاهم

.  دهممی  قورت را دهانم آب شوند،می خشک  ام،آبی -سفید شال روی  هایمدست 
  گردنش  رگ لحظه هر و آیدمی  جلو. زنممی  پلک سریع . شودمی  بلند کیاوش
  که  دستش. آیدمی سرت  بر بترسی، چه هر از گویندمی  راست. شودمی ترمتورم 
  کنارم   و  دهدمی   فشارش  محکم  تصورم  برخالف.  کنممی   یخ  نشیند،می  امشانه   روی 
 .شودمی  خارج و کندمی   باز را در زند؛می

  که  آرام. کنممی حس گوشم در را صدایش  که کوبدمی محکم قدرآن  مقلب
  از  قبل آرامش  این دانم  می  خودم . شودمی  هم  بیشتر استرسم هیچ،  شومنمی 

 ! است؟ انتظارم در چیزی  چه یعنی. است طوفان

 *** 

 « گذشته»

 داد،   واکنش  من  از  زودتر  کیاوش.  کشدمی  سوت  مخم  حاجی،  هایحرف  شنیدن  با
 : گفت و  شد بلند

 چی؟  یعنی حرفا این  بابا؟ حاج چی یعنی -

 : درآمد صدایم

 ...  که این نه بدید پناهم خواستم من حاجی -

 : شد دارخش  صدایم

 .بزنین بهم ای عقد  برچسب -
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 : گفت و  کرد کیاوش به رو خانم،طیبه  حاجی از قبل

 چه نم،خاملوک  دختر، زهرا چه بگیریم؛ زن  برات خواستیممی هم اول از که ما -
 ! الی

  توانستممی  چه اما  بود؛  توهین قشنگ خانمطیبه  حرکت این کاال؛  به  کاال مبادله
 !بگویم؟

 : گفت حرص از شدهسرخ   صورتی با کیاوش

  نگاه  جماعت  نامحرم به  که بخورم قسم و  بذارم قرآن کدوم روی  دست  من -
  زن   من  سهوا  شما  آخه  میشم؟  متعهد  برام،  بگیرید  زن  کردین  فکر  آخه  کنم؟نمی 
 پیغمبر؟  پسر میشم من کنین، عقد یا کنین عقد

  دلم  شدیدا  ! کردمنمی  باور اما کنند؛می  ازدواج زود هاطلبه که بودم شنیده
 دانینمی  اصال است، پاک پاک هایتچشم که تو"  بگویم کیاوش به خواستمی

 !" نویسندمی س    کدام با را مونث

 مهمتر؟  خودم از کسی چه آمدم،  بیرون کیاوش فکر از

 به  را  من  دانستممی   بعید  ها،چشم  این.  برگشت  سمتم  به.  زدم  صدا  را  خانمطیبه
 : گفت و کرد نگاه من به. بپذیرند  عروس عنوان

 بمونی جااین خوای می اینکه از اصال من! من دختر عین هم تو جان،الی ببین -
  بگم؟  چی من کیه دختر این پرسید کسی اگه اینه بحثم فقط نیستم، ناراحت
.. زیاده ما ی خونه  توی  آمد و رفت دونیمی خودت که تو اتم؟خاله مادرتم؟ بگم
  عزیزم؟   درسته  آخه  بمونی؟  خونه  توی   بالتکلیف   جوری همین   میشه   آخه؟  چی   بگم
  طورهمین نامحرم دختر یه میشه جاس،این همیشه اکبرعلی میاد، مسلم اصال
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 وگرنه توئه، به کمک اصلیمون هدف ما.. هموجود راه تنها این بمونه؟ خونه توی 
 ! زوده هنوز اکبرعلی  دامادکردن برای  دونیمی  هم خودت

  ناراحتی   با  که  مادری   و  گفتمی   ذکر  تسبیح  با  که   حاجی  به  حرص  و  اخم  با  کیاوش
.  کرد بلند را سرش حاجی. شد  خارج خانه از و کرد نگاه کرد،می نگاه من به پنهان
 این باشند؟ نامهربان توانستندمی  روشن، ای قهوه  ی هاچشم این صاحب یعنی
 بکشند؟  لجن به را من ی آینده  توانندمی  پدرانه های چشم

 : آورد خود  به را من صدایش با

.  بخوری  ای عقد  استغفرالل، برچسب تو نیست این هدفمون ما گلم، دختر ببین -
 خواستگاری مداری کن فکر. رسوندیم بد خانم،طیبه و من رو منظورمون شاید
 و کنینمی  عقد هم مدت یه بعد شاءالّل ان .. همینه هم واقعیتش و! کنیممی
 .دینمی تشکیل  رو مشترک زندگی یه

 :شد نرمتر لحنش   دید، که را غمم  از  آکنده های چشم

  رو  اکبرعلی  دیگه تونمنمی  که من. نیست روزده  اون  مثل که اآلن دخترم، آخه -
 اش بچه و زن و مسلم فردا پس. سمیه ی خونه باال، بفرستم شب هر و روز هر

 عضوی   تو  خوایممی  ما...  اونا  هم  میشی  معذب  تو  هم  ما،  یخونه  بیان  خواستن
  درسش  شاءاللان. اکبرهعلی  و تو موقت عقد هم راه تنها و باشی مونخانواده  از

  که  هم وقت هر تا... کنینمی  هم ازدواج رفت،  که  کار سر شد، تموم  که  هم
 ... ولی  کن؛ فکر خواستی

 رحمیبی با خانمطیبه پس دهد؛ ادامه را حرفش که بود آن از ترنمهربا حاجی
 : گفت تمام

  دلیلش  جان،الی  بکنیم بهت کمکی تونیمنمی  متاسفانه نکنی، قبول اگه ولی -
 . دخترم واضحه هم
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 . نشستم رنگش  آبی تختی رو با ای قهوه  ـخت*تـ روی  معصومه،  اتاق در

 شود؟ سپهری  الیسیما  شوهر آینده، اکبرعلی  حاج یعنی بشوم؟ کیاوش زن من
 که بگویم را این اگر وای ! نبودم دختر یک که من آمد؛ یادم هویتم لحظه یک
 !شودمی  فیکونکن

 هم تربدبخت و بودم  بدبخت. شدند یخ های قالب هایمدست و شد سرد بدنم
! شوممی   کسبی  کنند،می  بیرونم  خانه  از  نکردم،  که  ها  چه  من  بفهمند  اگر.  شدم
 ها آن برای  خیر؛ یا بده خودم خواست به که کندنمی  فرقی کیاوش و هاآن  برای 
  صدایی   تنها  انگار  گرفت؛  بیشتری   کوبش  قلبم.  نیستم  پاک  من   که  است  این  مهم
  ذهنم  از صدایی. بود امـینه*سـ ی قفسه  به قلبم کوبیدن صدای  شنیدممی که

 ! " آمدممی  حساب به ذات بد  یک هاآن  نظر از من:" شد  بلند فریادکشان

 هایمناخن  و  چرخیدممی   خودم  دور  طاقتبی   و  هراسان.  زدم  چنگ  را  موهایم  کالفه
 کند،نمی  فرقی. ندارم راهی هیچ دارم؟ راهی چه یعنی. کشیدممی  دندان به را

  بگویم  او به متواننمی من. فهمدمی  کیاوش حال هر به بعد، چندوقت یا امروز
 کم! شوممی  محض ی آواره  چون بگویم؛ چیزی  توانمنمی  من. نیستم دختر که

 !وای  وای  وای  وای  شود؟می  چه  بفهمند، اگر یعنی. بگیرد امگریه  بود مانده

!  بشوم؟ کیاوش همسر خواستم،می  را تو عاشقانه که منی طور چه  اصال سام، آه
 کیاوش  ی عقد   کردم،  امتحان  را  هاراه   ی همه   تو،  آوردنچنگبه  برای   که  منی  طورچه

 بشوم؟ 

 کردم،می  نگاه آن به که ُبعدی  هر از. بود  اشتباه و احمقانه کامال تصمیم این
 جز کسی پذیرای  قلبم و کردنمی  قبولم هرگز فهمید،می  کیاوش اگر. بود اشتباه
 شدمی  چه ماآینده  و بود یکراهه دوراهی بلکه نبود، خواستگاری  این و نبود سام
  سرنوشت   این  من  ها،این  ی همه   با  اما.  غیره   و   غیره  و  غیره  و  بود  صالحم  به  یعنی  و
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  که  بود کسی کاش. ندارم دیگری  ی چاره  چون کنم؛می قبول را گرفتهمه  نامعلوم
 کجایی؟  سام آه! کردمی  درک مرا

 خانبراکعلی   اما  کردم؛  اعالم   خانمطیبه  و   حاجی  به  را   موافقتم  من   گذشت،  روز   دو
 اگرچه   من  و  بزنم  حرف  او  با  تا  خواست  من  از  مادرش.  رفت نمی  بار  زیر  وجههیچ   به
 . کردم قبول اما بودم؛ چرکیندل

  یاد  لحظه، اولین در. شدم  وارد عمیق  نفسی با و زدم در. بود اتاقش در کیاوش
  قدر چه  اتاقش دکور. بودم  آورده پناه شانخانه به که افتادم پیش چندوقت

 انبوه زیر که مشکی-سفید دکور. بود معصومه اتاق از ترشیک و ترنگقش
  از  بود  پر اش،تحریری  میز روی . آمدنمی  نظر به  زیاد کیاوش، های شلختگی 

  به  متصل شارژر سه  و  خوردهپیچ هندزفری  و  خودکار و مداد  و  رنگارنگ های کتاب
  شلخته،  و نظمبی هایشلباس  و  بود باز کمدش  در. بود میزش روی  که راهیسه 

  ادکلن   از  پر  اش،پاتختی  روی .  بودند  کمد  کف  باشند،  رختی چوب  روی   که  آن  بدون
 . بود اقسام این از  و ژل و تاف و ساعت  و بندمچ و دستبند و

  پوزخند   با.  کرد  اخم  بعد  و  کرد  تعجب  اول  من،  دیدن  با  و  کرد  بلند  را  سرش  کیاوش
 : گفت

 برسی؟  َمن با ازدواج به آوارگی از کردی می فکر !بانگیزترحم ای عقد  خانم! به به -

  انگار " من" گفتمی همچین. بکوبم دهانش در و بردارم را دستم  داشتم دوست
 :گفتم تمسخر با و کشیدم پوفی! کیست؟

 ! برسم اسبم بر سوار ی شاهزاده  به کردمنمی  فکر وقت هیچ -

 :شد ترغلیظ پوزخندش

 ! رسیدی  که حاال -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 51 

 : نداشتم آستین  در این جز جوابی دادم،  تقور  را دهانم آب

 ! چسبمشمی سفت   دودستی، پس رسیدم، که حاال -

 :کرد اخم سریع

 !کردی  قبول رو بابام و مامان پیشنهاد که نگو -

.  کردم نگاهش فقط و نگفتم چیزی ! نداشتند تشریف خنگ خانکیاوش  پس، نه
 : گفت هایمم چش  در خیره و گرفت را بازوهایم. شد  بلند و نیاورد طاقت

 بشی؟  من ی عقد  شدی  حاضر تو یعنی -

  دیگر   اما  دارد؟  بدی   ی جلوه   قدراین   چرا  دانستمنمی   است؛  سنگینی  ی کلمه   ای عقد 
 : گفتم و کردم نگاهش جدی . نبود بودنای عقد  انگ از خبری 

 .کنیمی  عقدم بابام چهلم بعد گفت حاجی.. نه ای عقد  -

.  بگیرد   قرار  صورتم  روی   به  رو  کامال  صورتش  ات  کرد  خم  را  سرش  و  کشید  را  بازویم
 : غرید

  بکش  گوشات  از  رو   پنبه! کنه عقدت  خوادنمی  داده وعید  و  وعده بهت که اونی -
 ! فهمیـدی؟ سیما، بشی بابام زن   خوای نمی  تو بیرون؛

 : گفتم و کردم نگاهش گستاخانه

 ! بفهمی باید تو رو این.. بشم طاهری  اکبرعلی  زن  قراره من -

 :گفت حرص با. گزیدم ب **ل که کرد وارد بازویم به بیشتری  رفشا

 باشی؟  تحمیلی حاضری  یعنی -
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  دن بوآواره  از بهتر بودنتحمیلی  نکنم فکر آه،. بود بسته کمر من تحقیرکردن به
 ! است؟  شده  کشیده کجا به الیسیمایت کار ببینی تا کجایی سام! باشد

  انگار   کرد؛  بلند  کمی  را  صدایش.  شد  سکوتم  و  امتوخالی  های چشم   سوالش  جواب
 :کند بیدارم بخواهد  او و  باشم خواب من که

  رو  غرورش از ذره یه عمرا شناختم،می من که سیمایی اون نمیگی؟ چیزی  چرا -
  یه  بذار.. بذاره پا زیر رو غرورش کال بخواد اینکه به برسه چه شکستمی  هم

  بدون  پس طاهریه، اکبری لع  روته به رو که پسری  این اگه بگم، بهت رو چیزی 
 ! عمـرا   فهمی؟می . کنه  عقدت عمرا   آدم این

 : گفتم و کشیدم بیرون هایشدست  از خشونت با را بازوهایم

ت -  .طاهری  آقای  توخالیه طبل  شبیه خیلی عمرا 

  فقط . همین بودیم، مثل به  مقابله حال در  بود؛ نوجوانانه کامال دعوایمان
 .بودیم کرده  فراموش  را اصلی موضوع اصال و نیاوریم کم خواستیممی

 : گفت حرص با

؟- ؟ ا   طور؟ چه  وقتاون  جدا 

 تا کردم گردانیصحنه طوری  عمد از شاید. داشتم آستین در خوبی جواب بار این
  من   دور  دور،  این!  است  موش  حاجی  برابر  در  بفهمانم  او  به  تا  برسیم؛  جاهمین   به

 :گفتم پوزخند با. است

  خوشش  درحالیکه حوزه بره دیگه چندوقت قراره که طاهریه براکعلی  کنم فکر -
 !نمیاد
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 : بود من دور دور، اما کرد؛می  نگاهم شکار

  آخه  وایسی، بابات جلوی  اتعالقه  مورد ی رشته خاطربه نتونستی  که تویی -
 بری؟  در ازدواج زیر از خوای می  طورچه

 : غرید عصبی صدای  با صورتم  نزدیکی در و آمد جلو

 ! فهمیمی  رو حرفم زدن،  بهت ای عقد  انگ  وقتی! بینیمی الاح -

  زدیم،می  فریاد  را  عصبانیتمان  اگر  و  نبودند  عایق   دیوارها.  کرد  من  به  را  پشتش  و
  عصبانیت  از صدایی با یکدیگر صورت در بودیم مجبور پس رفت؛می لو چیزهمه 

 .بغریم  زیرشده حرص و

  حفظ   برای .  گذاشتم  زانوهایم  روی   را  سرم.  بود   نرم  قدرچه   آمدم؛  فرود  تختش  روی 
  و  ندهد رضایت ازدواج  به و شود ترجری  کیاوش که کردم کاری . زدم  گند غرورم،
 دیگر. بود شده حرام  من بر بودن، سابق  الیسیمای  انگار. بود آوارگی  خود این

 الیسیما،  یعنی این و دادنمی رضایت بود، شده هم من با لج از کیاوش
 ! کشدمی را  تظارتنا خوابیکارتن

  به   شدم،   بلند.  بود  کرده   پشت   من   به  و  بود  خیره   دیوار  به  هنوز.  کردم  بلند   را  سرم
 : رساندم گوشش به را صدایم و گذاشتم اششانه  روی   دست. رفتم  سمتش

 !کیاوش ببخشید -

  سمت  در شدهجاسازی  ُارگان   پایینی ی دیواره  روی  کوچکی ترک و غرورم در خنجر
 ! قلبم در دیگری  ترک و غرورم   در دوم خنجر سکوتش؛ و امـینه* سـ چپ

 : دادم ادامه

. زدم  حرف  بد  باهات  شب  اون  که  ببخشید  چرونی،چشم  گفتم  بهت  که  ببخشید  -
 . کیا ببخشید دادم، بدی  با رو هاتخوبی جواب که ببخشید
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 : گفت و  گذاشت ملتهبم های گونه  روی  را سردش های دست . برگشت سمتم به

 !شدی  عوض قدرچه -

 :گفتم لرزید، می  که  صدایی با و کشیدم آهی. گرفت جا گلویم در بغض

 . مرده کسم ی همه  چون -

  برای . شد کسهمه ام،کسی بی برای  شد، محرم امتنهایی برای  شب آن کیا
  روسری   روی   از  را  موهایم !  شد  سام  شبیه  قدر چه   شب  آن  کیا  و  شد   مرهم   دردهایم
 : گفت و کرد نوازش

 .سیما  میگم تسلیت -

  سامی   ش  * غو* آ.  خواست می   را  عزیزم  سام  گرم  و  ُپرمهر  ش*غو*آ   دلم. .  کردم  گریه
 : رسید گوشم  به صدایش! بود زندگی  خود خود بود، نفس بود، کسهمه  که

 شی؟  زنم خوای می چرا -

 . میشم خیابون و کوچه ی آواره  نشم اگه -

 :کیاوش

 متنفری؟  ازم یعنی -

 :من جانب از محض  حقیقت  مکث، اندکی از پس

 چی؟  تو نه، -

 :تردید با توأم حقیقتی  طوالنی، شاید مکثی

 . نه -

 :نه یا پردمی  چپش پلک ببینم شدمی کاش
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 میشه؟  کشیده  گند به مونآینده  ازدواج این با نظرت به -

 :کیاوش

 کنی؟ می  فکر چی-

 : کشیدم آهی

 چیه؟  تو نظر دونم،نمی  -

 :کیاوش

 . داره  وجود ای آینده   هر شدنکشیده  گند به احتمال -

 : شد  عوض من دست به ناشیانه بحث

 مخالفی؟  هنوزم  آخرت؟ جواب -

 : مکث  مکث، مکث،

 !نیستم هم موافق  اما نه؛: کیاوش

  شود، می   سالشنوزده   بشود  شروع  عید  که  نوجوانی  یک  و  سالههفده   نوجوان  یک
 نه؟  بود؛ زود  کمی

 *** 

 «حال»

  در.  کرد  آرامم  که  بود  نماز  هم  باز.  شمکمی   عمیقی  نفس.  دارمبرمی  مهر  از  را  سرم
  که  نبود کسی او جز بس؛ و بوده  مرهمم و محرم  خدا فقط سالهفت  این ی همه 

 . است  قهر  که  است  سالهفت   است؛  قهر  که  هم  سام.  بشنود  را  هایمحرف  بخواهد
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  در  پا کیاوش که هروقت. کوبدمی تندتر کمی قلبم. آیممی بیرون سام فکر از
 و ترسممی  مدام. است تاببی  قلب این برگردد، که زمانی تا گذارد،یم  خانه این

  و  کسیبی . باشد رسیده فرا خانه این از کردنمپرت  موعد مبادا نگرانم  نگرانم؛
 مادر   و  حاجی  روزی   اگر  الل  زبانم  گویممی   خودم  با  همیشه  است؛   دردی   بد  آوارگی
 شد؟  خواهم وممحک نگونی سرنوشت  کدام به شوم؟می  چه من نباشند،

 :کنممی  زمزمه. کنممی  جمع را سجاده

 .کن خیرش به ختم خودت خدایا، -

  را  سجاده. دهممی جا کمد در گلدارم سفید سجاده با همراه را امتاشده چادر
  تفرقه   و  دعوا  از  خبری   هنوز  که  وقتی  پیش   وقت  خیلی  بود؛  خریده  برایم  کیاوش

 و است پیامبر که کردمی فکر و دشوب گرفته جو کیاوش که وقتی. نبود نفرت و
  سرش  پشت کردمی  وادارم که روزها چه  آه! است من کردنراهسربه  رسالتش
 کیاوش کاش! بود قشنگ قدرچه چیزهمه روزها آن بخوانم؛ نماز و ببندم قامت
 ! شدنمی طاهری  اکبرعلی  خودش قول به و ماندمی  طوری همان 

.  شوممی   خارج  و  کنممی   باز  را  در.  اندازم می   ماشدهبافته  موهای   روی   شالی  سریع
  وارد . کنممی  مرتب را شالم و رانممی گوشم پشت را صورتم جلوی  موهای 

  بشقاب سمت  به را  دستش  مادر. نیست کیاوش از خبری . شوممی  آشپزخانه
 :گویممی  که بردمی

 .مامان چینممی  رو میز خودم -

 : گویدمی  معمولی  و کندمی  نگاهم مادر

 . نخوردین اکبرعلی و  خودت فقط اس؛حجره  امروز  هم حاجی خوردم، ناهار من -

 :گویممی بارتاسف
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 .کنین درست  غذا شدین مجبور تنهایی شرمنده، -

 :گویدمی  و بردمی  فرو خورش ی قابلمه  درون را مالقه

 حرفیه؟ چه این -

 :ویمگمی  و گیرممی  دستش از آرامی  به را مالقه و روممی  جلو سریع

 . کشممی  رو  غذا خودم نکشین، زحمت  دیگه نه -

 :گویدمی  و  اندازد می  باال ای شانه

 . بخونم رو نمازم  میرم من پس -

 :گویممی زبانیشیرین با

 .مامان باشه قبول پیشاپیش -

.  نشیندمی  دل  به  زیادی   اما  است؛  کوتاه  لبخندش  هرچند  رود؛می   و  زندمی  لبخندی 
  حاجی با من و نیست کیاوش وقتی. بود  برایم دنیا در زچی بهترین" مامان" لفظ
  لمس  ذرهذره  بدنم، جوارح تمام با را خوشبختی  و  آرامش هستم، تنها مادر و

 . کنممی

.  شودمی حاضر درگاه در کیاوش که است نشده محو دیدم از کامال   مادر هنوز
  ت، نیس  خودم دست. شودمی  رها خورش ی قابلمه  درون به دستم از  مالقه

 کنمنمی فکر و بگذرد  راحتی به امنافرمانی از عمرا   کیاوش دانممی . هراسانم
  قابلمه .  نشیندمی  صندلی  روی   و  کندنمی  نگاهم.  باشد  کرده  فراموش   هم  را  دیشب

.  آورم می دیگری  تمیز ی مالقه  و آورم درمی را  شدهخورشی  ی مالقه . کنممی  نگاه را
  را  کاسه . ریزممی خورش آن  در  و  کشممی  بیرون کابینت از  سفید ی کاسه  یک
 های دست  در را بشقاب . کفگیر دو  ریزم؛می  برنج بشقاب  در گذارم،می  میز روی 
 . نگرانم گیرم،می  امکردهیخ
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  کنار  را بشقاب. بدهم  انجام را کارم کیاوش  به کردننگاه بدون کنممی  سعی
  روی   هم  را  ای شیشه   لیوان  یک  و  چنگال  و  قاشق .  گذارممی  میز  روی   هایشدست 
. کفگیر یک ریزم؛می برنج هم خودم برای  و دارمبرمی بشقابی. دهممی جا میز

  جای   به  پس   آید؛نمی   بدم  شود  ریخته  خورش   برنجم  روی   اینکه  از  کیاوش  برخالف
 یک و ریزممی  برنجم روی  را  خورش بکشم،  بیرون هم را دیگری ی کاسه  اینکه
  نگاه  کیاوش، به نسبت ممکن نقطه دورترین هب و دارمبرمی چنگال یک و قاشق 
 . ترس یعنی فرار شوم،می  پشیمان اما کنم؛می

  خورد؛ می  غذا  من به توجهبی . نشینممی  رویش  به رو صندلی روی  خیالبی  پس
  و  شوممی خیره هایش دست  به کیاوش، بعدی  حرکت نگرانی   و ترس از من اما

.  رودمی   لباسش  بلند  های آستین  پی    ماس حو.  امداده   دست  از   را  اشتهایم  که  انگار
  گرم،  یا باشد  سرد هوا  چرا  که  دانممی خوبی به من اما نداند؛ کسهیچ  شاید

  اما  است؛ اعتقادش خاطربه کنندمی  فکر  همه. پوشدنمی  کوتاهآستین کیاوش
  موهای  بود، زده را دستش موهای  زیادی  نوجوانی زمان در چون بود؛ این حقیقت
  از نوجوانی در که بود  معلوم ضایعی طرز  به  و داشتند مانندتیغ حالتی  دستش

 موی بی  های دست .  بود   سنگین  برایش  کمی   این  و!  است  بوده  هانوجوان   دسته   آن
 تیز  های چشم  آیم،می  بیرون  که  فکر  از .  آمدندنمی   عبایش  ابهت   به  اشسوسولی 
  به و گیرممی را نگاهم  سریع که کندمی  نگاهم تیز قدرآن. بینممی را کیاوش
  که   است  وقت  خیلی  یعنی.  کنممی  نگاه  آید،نمی  باال  بخار  آن  از  دیگر  که  بشقابی

 . شودمی  خارج کالمی بدون و شودمی  بلند! الیسیما وای  کنم؟می  نگاه او به

.  شدم خالص اشبرنده  و تیز نگاه و هراسم شر از باالخره. کشممی  عمیقی نفس
 انگار .  است  ُپر  که  خودم  بشقاب  به  بعد  و  است  خالی  که  کنممی   نگاه  بشقابش  به

 کنممی فکر این به  و خورممی  غذا. گرددبازمی من اشتهای  رود،می  که کیاوش
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  پرت  را حواسم  که تالشم  در  مدام  مادر؟  یا است  ترخوشمزه   من های قیمه  خورش 
 . شوممی  موفق  هم حدودی  تا و نشود کیاوش درگیر تا کنم

 غذای .  شویممی  را  هاظرف .  کشممی   دستمال  را  میز.  گذارممی  سینک  در   را  هاظرف
 این از  همیشه. گذارممی یخچال در  بعد  و دهممی جا دیگری  ظرف  در را اضافه
. کشممی  نفسی. شویممی  هم را چرب های قابلمه  باالجبار اما بودم؛ متنفر پارت
 که خالفکارانی ندمان. است تمیز بینممی که کنم پاک هم را گازاجاق  خواهم می
 بینم می   وقتی .  شوممی   خارج  آشپزخانه  از   و   زنممی   لبخندی   گیرند،می   رهبری   عفو 

  یک  عرض در هایمچشم  و روممی اتاق به است، دیدنتلویزیون حال در کیاوش
 . شوندمی  خواب گرم ثانیه

 *** 

 ر ماد. ریزندمی  یخ آب تشت هزارهزار سرم بر انگار دهد،می مادر که خبری  با
 : گویدمی  و زندمی  سر به را چادرش

 . منتظره حاجی برم، دیگه من -

 کنممی   نگاه  مادر  به  ناالن .  مگذارید  تنها  کیاوش  با  را  من  بکشم  فریاد  دارم   دوست
 گیردمی   من  از  را  نگاهش   مادر   چون  ندارد؛  فایده   اما  ببرند؛  هم  مرا  و  کند   افاقه  شاید

  حاجی . شوممی  آویزان  خانه در  به . زند می  صدایش  که دهد می  حاجی به و
 کاش. ماندمی  اششده روشن  های چراغ روی  نگاهم. کندمی روشن را اسپورتیج

 تنها را کیاوش و من خواهندمی  خودشان خیال به دو آن اما بردند؛می  هم را من
 فکر. کنیم دلتنگی رفع است، برگشته کیاوش که  دوهفته از  بعد مثال   تا بگذارند 

  به   من  که   دانندنمی.  باشیم  تنها  ثانیه  صدم   یک  تا  کنیممی  ی شمارثانیه  کنندمی
  حاجی ! است شکار که امروز مخصوصا   نبیند؛ را من کیاوش تا زنممی  دری  هر

 :گویممی   که  ببندد  را حیاط  در  تا  شودمی  پیاده  برد،می   بیرون  کامل  که  را  ماشین
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 . حاجی بندمشمی خودم -

 سبز انگشتر روی  نگاهم که آوردمی باال تشکر ی نشانه به  را دستش حاجی
 کیاوش قدر هرچه ماند؛می  بود  آورده کربال از  پیش، سالسه  مسلم،  که عقیقش

  روانی   هم من. بودند حاجی ی شیفته  مسلم  و معصومه بود، مادردوست
 اولین  خانم،بهطی  و  بودم  نچشیده  را  مادرداشتن  ی مزه   وقتهیچ  چون.  شاندوتایی 

  روزهایی عاشق  من آه. داشتم دوستش بیشتر شد،می  محسوب مادرم آخرین و
 .کنممی  زندگی حاجی و مادر با خوشبخت من   و است قم کیاوش که هستم

  سمت . زنممی  را پایین و  باال قفل  و  بندممی  را در  سمت  یک. روممی  در سمت به
  هم  ار  پایینی قفل تا شوممی  خم  و زنممی  را  باال قفل . کشممی  هم  را  در راست
.  شودمی   خشک   قفل  روی   دستم .  کنممی  حس  سرم  باالی   را  کیاوش  حضور  که  بزنم
 زیر   دارند؟  قرآن  ی جلسه   امشب  نگفت  مادر  به  مگر  بازگشت؛  مسجد  از  زود  قدرچه
  نگاهش .  شود  وارد  تا  روم می   کنار .  شوممی   بلند   و  گویممی   ی" ابوالفضل   یا"  ب **ل

  نیست؛  که  هم من تقصیر. مترسمی سیاهش  نگاه  از چرا،  دروغ کنم؛نمی 
  اگر  حتی. زنند می برق خشم و نفرت از هایشچشم سیاهی که است سالهفت 
 . شدم می  تبرئه و بود رسیده اتمام به مجازاتم اآلن تا بودم،  کرده هم قتل

 

  و  کندمی   نگاه اسپورتیج  خالی جای  به.  کنممی  نگاهش  زیرچشمی. کندمی  مکث
 .دهممی  قورت  را دهانم آب. زنندمی  قرب هایشچشم که  خورممی  قسم

  پایم  کاش. کشیدمی  طول ابد تا در این بستن کاش بندم،می  را در هراسان
  وار زمزمه و عاجزانه و کنممی  سیاه آسمان به! رفتمنمی  خانه داخل شکستمی
 : گویممی

 ! خودت... خدایا -
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  سمیه  ی خانه روشن المپ  روی  نگاهم که  کنممی  باز و بندممی  را هایمچشم
  که  را اتگمگشته  یوسف دیدم؛ را دماوندت  صبح امروز سمیه، آه. ماندمی

  پدرش   از   را  نامردی   که  دماوندی .  ای دوخته  در   به   چشم  انتظارش  به  است  سالهفت 
  را  او  کاش. بود کرده تغییر قدرآن  چرا دانمنمی  که دماوندی . است برده  ارث به
.  بود  شده شمشادی  شاخ عجب من، ی بیچاره بابای  های پول با سمیه؛ دیدی می

 دیدی می  تا بودی؛ کاش! بود گرفته را هاغربی ی چهره  بگویم اگر شودنمی  باورت
 قامت به کردننگاه  با دیگر بار تا دیدی می  کاش بود، شده پسری شاه  عجب
 !نکنی پاک را اشکت اکبر،علی 

  لحظه،  اولین در. کنممی  باز  را در. شوممی  نزدیک خانه داخل به  و کشممی  آهی
  بود  رفته  یادم. بلندش  نسبتا صدای  و  کندمی  جلب  را توجهم تلویزیون صدای 

.  کنم   دور   کیاوش  از  را  خودم   حواس  کنممی   سعی   و   بندممی  را  در .  کنم  خاموشش
  نگاه )...(  پالم بدون روغن لوس   تبلیغ به. کنممی  نگاه تلویزیون ی صفحه  به
  تلویزیون   ی صفحه   به  شود،می   غرق  هپروت  در  که   کسی  مانند  طورهمان .  کنممی
  و آیممی  بیرون هپروت از شود،می  کشیده  دستم از  که کنترل. امشده  خیره
  دستش  و شودمی خاموش تلویزیون. کنممی  نگاه کیاوش به هاگرفتهبرق مانند
 !خوانممی  را خودم ی فاتحه گیرد،می محکم را دستم که

 تا نیستم سالههجده  دختر حیف. کشاندمی  اتاق به خودش دنبال به را من
  شلوار  این با. کندمی  پرتاب آن  در  را من  و کندمی  باز  را اتاق در! کنم جیغجیغ

! طاهری   اکبرعلی   تا  دارد  شباهت  بیشتر  عزرائیل  به  مشکی  بافت  و  ای سرمه  پومای 
 و  محکم قدرآن . نشیندمی  صورتم روی  اشسیلی  شوم، لود که آن از قبل

  را   بلوزم  ی یقه   دستش.  شوممی  متمایل  دیگری   جهت  به  که  کوبدمی  غیرمنتظرانه
  به. کنممی  برخورد ساعدش به. کشدمی  خودش سمت به را من و زندمی چنگ
 :غردمی  صورتم در. کنممی  نگاه  اشتوفانی های چشم
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 بکنی؟   خواست  دلت   که  غلطی  هر  داری   حق   دیدی   دور  رو  من  چشم  تا  کردی   فکر  -

 

 . باشه دور ازم هاتچشم  نیست الزم کنم، کاری  بخوام اگه -

  زمین روی . رودمی یادم کشیدننفس  لحظه یک که کوبدمی  صورتم در چنان
. چکدمی   دستم  روی   دهانم  خون  و  افتممی   سرفه  به.  رودمی  بند   نفسم  و  افتممی
 !نیست هوا  است، کم هوا

  حرصش   و  خشمش .  گیردمی   دوباره  را  امیقه   و  شودمی   خم  زانوهایش  روی   کیاوش
 : اندازدمی  کردنغلط  به مرا

  افتاده  پام به طورچه  نیست یادت رو دیشب ها؟ وایمیستی من روی  تو که -
 کنم؟  مرور رو خاطرات  برات دوباره خوای می  بودی؟

 : آوردمی  باال فشار با را امچانه باراین

 !نشونممی  اهسی خاک به  کنه، عفتیبی  بگه،  دروغ که رو زنی من -

 :شودمی  صورتم نثار دیگری  سیلی لغزد،می  که اشکم

.  جداست  حسابش یکی این اما نیفتی؛ در باهام بفهمی تا زدم رو تا دو اون -
  به کنی؟می غلطی چه بفهمم تونمنمی َخَرم کردی  فکر! مطلب اصل سر برگردیم

 ! درک به رفتی  اصال بیرون؟ رفتی حقی چه

 : کشممی جیغ و آورمنمی  طاقت که کشدمی  و زندمی چنگ را موهایم

 هیز آدم تا چند تا بیرون  انداختی رو اینا ها؟  بیرون؛  انداختی رو  موها این -
  فقط  چادرت پوشی؟می  چسبون شلوار و کوتاه مانتوی  من یواسه  کنن؟ نگاهت
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  بیاد  زمین به هم آسمون ها؟ میشن محرم همه خونه این بیرون ماست؟ جلوی 
 ... ی نمیش درست

  چیزها  همین خاطربه  را امیقه  آخرت، در کنار؛ به اکبرعلی  کردم؟  را  کار این چرا
 من. نیست هاحرف این دردش دانممی که من! کردم؟ کار چه من گرفتند؟نمی 
  ها وقت آن تالفی برای  امشب. است  زده بکفلش  گذشته به ذهنش دانممی  که

 نکند خالی سرم را حرصش تا و است کرده داغ امشب دانممی  من. است آمده
  کند؟  تالفی  را سیاه شب  آن  خواهد می امشب  چرا امشب؟  چرا ولی . کندنمی  ول
 را؟  دیشب یا

 :گویممی  و کنمنمی  تحمل زیاد درد از

 .. خدا  رو تو. اکبرعلی  کن ول رو موهام -

 :زند می  غلیظی پوزخند

ش و سر دبع و بکنی تونیمی  بخوای  غلطی هر کردی  فکر! د   نَ  د   -  تو  یه با رو َته 
 . خوندی  کور بیاری؟ هم  خدا رو

  بلند  سریع که آیدمی  سمتم به. دارد برمی میز روی  از را قیچی و دهدمی  هولم
 موهای . کند قیچی را موهایم گذارمنمی . کشدمی تیر کمرم که شوممی

 ی هانورون  تمام. کشممی بلندی  جیغ. شوم متوقف تا کشدمی را امشده بافته
 ! لعنت کیاوش، تو به لعنت. آیندمی  صدا به امعصبی 

  و  چشممی  را خون طعم  که  گزممی  را ـبم *لـ درد، از  که  کوبدمی  دیوار به  را من
  اشک .  دهندمی  شکستن صدای  فقراتم  ستون. است   زخم ـبم*لـ که افتدمی  یادم

 پشت   از  را  موهایم  و  ایستدمی   روبرویم  کیاوش.  شودمی  سرازیر  امگونه  از  دیگری 
 :غّردمی  و کندمی خم سمتم به را صورتش  و  کشدمی  جلو به سرم
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 برسه  چه ببینی، آینه توی  رو خودت خودت، نخواد دلت دیگه که کنم کاری  یه -
 !خیابون توی  های صفت بی به

 دیگری  سمت به را قیچی و کنممی جمع را توانم ی همه  آورد،می جلو را قیچی تا
  هم  از را دردناکم خونین دهان خودم بغّرد،  کیاوش باز اینکه از  قبل. کنممی  پرت

 :گویممی  و دهممی  فاصله

 ... کنی کوتاه  رو  موهام ذارمنمی  -

.  شودمی  خالصه من دردهای  و هااشک  و کیاوش عصبانیت در شب این ی همه 
  است،  زجر است،  درد  است،  حقارت من، برای  شب این! درد و  است درد  شب  این

 . است نحس طالع است، حماقت

  بند  نفسم خورد،می  پوستم به  که آب. زنندمی  سوز اشک شدت از هایمچشم
  به  لعنت. بزنم چنگ ترمحکم  را روشویی  ی لبه  شودمی  باعث سوزشش  و رودمی
  آرام  گونهاین دردهایم ندارد؛ فایده. کشت مرا امشب کیاوش! ضعیف من  
 بد حال این اما شوند؛ ضدعفونی ینبتاد با باید هایمزخم که دانممی . شوندنمی 
  کیاوش  به  نگاهم  که   دارمبرمی   لباس  دست   چند.  دهدنمی   را  کاری هیچ  مجال  من،
  خسته شدیدا   من زدنکتک از خدا بنده  است؛ خوابیده خیالبی  چه که خوردمی

  خوردن کتک   از  آدم  مگر  من؟  بخوابد؟  که  پس  نخوابد  او.  بخوابد  که  هم  باید  است،
 ود؟ شمی  خسته

  صورتش  در را نفرتم تا گیرممی را خودم جلوی  خیلی کنم،می نگاهش دیگر بار
  روم؛ می  حیاط  سمت  به.  شودمی  گیرمگریبان  باز  بدی   بغض جایش  به  و  نزنم  اوق

 چکد، می  هایمزخم  روی   که  آب  قطره  هر!  هستند  حیاط  در  که  هاییحمام  به  لعنت
 شود می  سنگین  قدرآن  بغضم!  ترنسنگی  و  سنگین  بغضم  و  شودمی  برابرده   دردم
 ! آه.  شوندمی  آب های قطره قاتی هایماشک  و شکندمی  ارادهبی که
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 ساعت  تیک تیک مطلق، سکوت  خاموش، چراغ

 راحت چه میرممی  دارم نمونده صبری  دیگه

 *** 

  دوساله،  کودکی مانند . سوزاندمی  را صورتم های زخم  اش،شوری  و چکدمی  اشکم
  نیست  سام ی خانه جااین  حیف. بکشم جیغ و کنم گریه بلندندبل خواهدمی  دلم
 خود   ام،شده  دراکوال شبیه کنم؛می  وحشت خودم از. بشکانم را آینه ی شیشه تا

  انداخته  رد خون یـخته * لـ اشگوشه گوشه و است کبود کبود صورتم! جن خود  
 ی چهره  این. شودنمی  باز کامال چپم، چشم  و است کرده ورم کمی ـبم*لـ . است
  نگاه  بازویم به چرا؟  ام؟شده  زشت  قدر این چرا! نیستم من  آینه درون کریه
.  دهممی   باال   را  بلوزم  ی گوشه .  است  مانده  آن   روی   اکبرعلی   های انگشت   رد  کنم؛می

  درد  هم   خیلی   کند،می   درد  نیست؛  خودم  دست .  چکدمی   زمین  روی   ارادهبی   اشکم
 . کندمی

 خط کمرم روی  رنگیآجری  و قرمز ردهای  بود، کوبیده اردیو به  مرا دیشب بس از
  به نقطه از کمال و تمام هم او و بود شده  اکبرعلی  نقاشی بوم  بدنم. اندانداخته 
  نگذاشته رنگبی و  سفید  هم  را  گوشه یک  حتی و بود  کرده استفاده  اشنقطه 
 !بود

 درد  بدنم وجب به  وجب ندارد؛ فایده اما نریزند؛ اشک کنممی امر هایمچشم به
 گونهاین و کنندمی  ایفا را نمک نقش فقط و نیستند مرهم هایماشک . کردمی

  بگذارم؟   بیرون  را  پایم  قیافه  این  با  طورچه   اصال .  دهندمی   افزایش  را   دردم  که  است
 آینه  در را خودم  طورچه  اصال بروم؟ هتل به است   کارم روز اولین  که فردا  طورچه
  و  روحم درد هیچ، جسمم کنم؟می تحمل را خودم  طورچه لعنتی  من   کنم؟ نگاه
 پایم پیش  راهی چرا کنی؟نمی  خالصم چرا خدایا کردم؟می چه  را امزخمی  غرور 
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  عمرم   های ثانیه  چرا   ای؟پیچانده   بدبختی  با  را   امنکبتی   زندگی   کالف  چرا  گذاری؟ نمی 
  روی  نکند هستم؟ انویر  مرد آن دختر واقعا   نکند دهی؟می قرار تلخی با توأم را

 دنیا به چهارشنبه هم من نکند  ؟" است ویران زن این"  بنویسند باید من قبر
 دانم؟ نمی  و امآمده 

 چه که بگویم اگر بروم؟ بیرون طورچه. کندمی  صدایم دارد آید؛می  مادر صدای 
 بود؟   هم  او  جز  کسی  مگر  البته،!  کندمی  سنگسارم  کیاوش  که  است  زده  مرا  کسی

 برقیاره  با کنممی حس  شان،دسته  یک لمس با که  ببندم را موهایم همخوامی
.  اندکرده   مهرگذاری   داغ،   آهن   با  انگار  را  سرم .  کنندمی   تجزیه  را   امعصبی   های نورون 

  را  صورتم کنم؛می عوض   بلندی  آستین تونیک با را بلوزم  فقط و  شوممی خیالبی
 . توانممی  که را بازوهایم اما بپوشانم؛ توانمنمی  که

  لعنت  خودم بخت بر معصومه و سمیه دیدن با گذارم،می بیرون را پایم تا
  گشاد  هایشمردمک  دیدنم  با.  گرددمی  بر  سمتم  به  سمیه  نفر،   اولین.  فرستممی
 : زندمی   صورتش  به چنگی و شوند می

 !نیست نیست، الی این! هاشم بنی قمر یا -

 و افتدمی  دستش از چای  لیوان .گرددبرمی سمتم به متعاقبا   هم معصومه
  قبلی  شب در من غرور شکستن صدای  شبیه شکستنش صدای . شکندمی

 : گویدمی  و کشدمی  جیغ ناباور. است انگیزنفرت 

 مامان؟... مامان -

  مات  دیدنم با. کشدمی  بیرون آشپزخانه از را سرش مادر صدایشان،  و سر از
  دیدی  زد؟ رقم برایم  یاییور شب چه کیاوش دیدی  چکد؛می  اشکم. ماندمی
 ! مادر  آه  کرد؟  پا  به  غوغایی  چه  کیاوش  رفتنت  با  دیدی   کرد؟  دلتنگی  رفع  گونهچه
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 :گویدمی  و کندمی  نگاهم لرزانش های مردمک  با. آیدمی  جلو سمیه

 الی؟  شده چی -

 :گویدمی  مرتعش صدای  با و آیدمی  جلو  بالطبع هم معصومه

  الی، ! تن پنج حق  به دستش  بشکنه بوده؟  اکبرعلی ... بزن حرف  الی؟  شده چی -
 !برگشته حج از  تازه سرش خیر بوده؟ اکبرعلی 

.  است نزده مرا او. است نبوده او. نیست مقصر او! نه اکبرعلی ! نه نه، نه،
  سوزش  احساس با که بگویم را همین و دهم فاصله را هایمب **ل خواهممی

 :گویدمی  تند معصومه. همدمی  فشار  هم روی  محکم را هایمچشم  شدیدی،

 شد؟  چی -

 :گویدمی  هراسان   و گذاردمی  ساعدم  روی  را دستش محتاط و آرام سمیه

 !شدیم جون نصف بگو چیزی  یه خدا رو تو الی، -

  صدایم  ام،کشیده  جیغ بس از دیشب. ندارم هم صدا اما بزنم؛  حرف خواهممی
 ! اشک و است اشک  جوابم. آیدنمی  باال که خدا به آید،نمی  باال

  به  و کندمی  عبور هاشیشه  روی  از پا،  به روفرشی دمپایی که بینممی  را مادر
!  است قرار چه از قضیه فهمدمی  کند، نگاه هایمچشم به تا  او  نه،. آیدمی  سمتم
 :پرسدمی و کندمی  اخم

 الی؟  زدتت اکبرعلی  -

 توانمنمی   فهمانمیم   نفرسه   آن  به  دست  حرکات  با  و  کنممی  اشاره  هایمب **ل  به
 : گویدمی . است   شده گیرشدست  چیز همه اما مادر. بزنم حرف

 بزنه؟  رو  تو کرده جرأت طورچه . کنممی  آدمش -
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 :پراندمی  جا از را چهارنفرمان حاجی صدای 

 خبره؟ چه جااین -

 نگذشته ای ثانیه و شودمی  غمگین بعد  و متعجب اول من،  صورت دیدن با
 :گویدمی  عصبانی

 کرده؟   بلند روت دست کی -

 : دهدمی  را خودش جواب خودش و

 ... پسر   کرده  غلط اکبر؟علی  اون -

 :گوید می  ای " االالل الاله ! و دهدنمی  ادامه و

 کجاست؟  -

 :آیدمی  صدا به معصومه

 . بیرون رفتن ابراهیم با -

  نگران   یه سم.  است  عصبانی  شدیدا  .  کشدمی   بیرون  شلوارش  جیب   از  را  اشگوشی 
 : گویدیم 

 . بفرس صلوات داداش -

 : دهدمی  هم را سمیه  جواب  همزمان و  گذاردمی  گوشش روی   را اشگوشی  حاجی

 . سمیه  گذشته صلوات از کار -

 :گویدمی  گوشی در عصبی بعد و

 الو؟  -
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- ... 

 هستی؟  ای دره جهنم کدوم-

- ... 

 هستی؟   گورستونی  کدوم میگم. نده من تحویل پرت و چرت -

- ... 

 ! ات؟تللی یللی  پی میری  بعد و  زنیمی  گند. .. به به -

- ... 

 !الکاتبینهکرام  با حسابت وگرنه ای،خونه  دیگه ربع یه تا. نزن حرف -

- ... 

 .میام خودم وگرنه  ربع، یه فقط! میگم بهت اومدی  -

 : گویدمی  نگرانی و هراس با مادر. کندمی  قطع و

 !حاجی باش آروم...  میشه َشر اآلن -

 : گویدمی کشد،می  بار یک صدسال که فریادی  با و  ردآونمی  تاب حاجی

 گیری  یه میاد بار هر! کرده دختر این زهرمار  رو  زندگی  سالههفت ... دیگه بسه -
  رفتار  باهاش  خواست دلش طور  هر که عروسکه مگه  گرفته؟ اسیر مگه. میده
 ما دست مردم دختر! نیست که بشوآدم ولی نگم؛ بهش هیچی میگم هی کنه؟

  براش  ای دره جهنم همچین نبود قرار آورد، پناه ما به که پیش سالهفت . انتهما
  روزه  و نماز  به فقط  باایمونی ی همه  مگه . کنممی  آدم  رو  پسر  این من! بسازیم
  آدم   و عالم از دلی و دق هر آدم دیگه! خوادمی  انسانیت و  اخالق ذره یه! است؟
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  به  سر رویی  چه با نیست لومعم  پسر این کنه؟  خالی دیگران سر باید  داشت
 ! ذارهمی  سجده

  بلند  جا از  که  حاجی سمت به و پرممی جا از هراسان. آیدمی  حیاط در  صدای 
 صدایمبی  و خشیخش  صدای  با و دارم  که دردی  تمام با  و روممی  شودمی

 : گویممی  ملتمسانه

 .باشین نداشته.. کاریش  خدا رو تو! تقصیرهبی.. اکبرعلی   جی...حا -

 : گویدمی  افسوس با حاجی

 . حیفی اکبرعلی  واسه تو -

  با  او. است حیف  من برای  هایش، بدی  تمام با اکبرعلی  کنی؛می  اشتباه حاجی،  نه
  که  شما. نیست نامرد چون نبرد؛ را آبرویم هایشبدرفتاری  و هاگری وحشی  تمام
  ویران   بست  پای   از   خانه  دانیدنمی   ندارید؛  خبر  اکبرعلی   و  من  گند  زندگی   اندرون  از

  باز و کندنمی تغییر چیزی  کند، عوض را رفتارش هم اکبرعلی  اگر حتی و است
 . ماندمی جهنم چیزهمه 

.  است   من  ضرر  به  شود،  که  چه  هر  دانممی   دارم؛  هراس  اکبرعلی   و  حاجی  دعوای   از
!  آمدمنمی  بیرون اتاقم  از کاش. باشد  شده الهام من به قبل از که انگار دانم؛می

 !رفتمنمی بیرون دیروز کاش

 !من به لعنت

  گرومپ،  گرومپ، کوبد؛می محکم قلبم. زندمی کنار را من حاجی و شودمی  باز در
 . گرومپ

 *** 

 « گذشته»
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  امروز . زبان و جغرافیا ادبیات، ریاضی، کردم؛ نگاه را داخلش و برداشتم را امکوله 
 ! بود پرکاری  روز عجب

  زده هیجان.  شد   وارد   کیاوش  و  شد  باز  در   که   ببندم   ار   یونیفرمم  های دکمه   خواستم
 و  دادم  باال  را  ابرویم  تای   یک.  بود  گرفته  بر  در  را  صورتش  تمام  پهنی  لبخند  و  بود

 :گفتم

 .. زنیامی  شنگول و شاد خانکیاوش ... به به -

 : گفت  و گرفت محکم  را بازوهایم و آمد سمتم به زیاد هیجان با

 . برم باید! حوزه برم باید من! بود  معرکه... سیما وای  -

 : خندیدم بلند

  خوام، نمی  پریون شهر دختر میگه که طاهریه کیاوش این! من خدای  وای  -
  فلفل  و( دختر دوست: GF Girlfriend) اُف  جی خوام،نمی  پزشکی ناب ی رشته 
 ! خواممی  حوزه خوام،می  حوزه فقط من  خوام،نمی  رو کن*ش

 :گفت امشده سروده غزل به توجهبی کیاوش

 من  فهمی نمی   که  تو  الی   وای   موندم؟  زنده   اینا  بدون  سالنوزده   طور چه  من  یعنی  -
 . میگم چی

 :گفتم

 . شی شادتر بذارم آهنگ یه بذار شادی  که حاال -

 : گفت و  زد  نماییدندان  لبخند

 ! بذار...آره  آره -
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  یک   همین  تا!"  چندچندی؟  خودت  با"  یا"  چیه  فازت"  بگویم  خواستمی   دلم  شدیدا  
 ". هیچی یا حوزه یا"  گفتمی پیش ثانیه

 همین  هم من و ! بود دیوانه شک بدون پسر این دادم؛ قورت را امخنده 
 . داشتم  دوست را اشروانی ثبات  عدم  و بودنشدیوانه

  و  کامران از "  خواممی  رو تو فقط"  آهنگ بود،  گرفته برایم که  جدیدی  گوشی  در
 و زد باال را اشچهارخانه پیراهن آستین شاوکی. کردم پلی و کردم پیدا را هومن
 با کیاوش. کردم شوت  ـخت*تـ  سمت به  و درآوردم را اممدرسه  مانتوی  هم من

 : زد  سوتی  و خندید پقی دیدنم

 !است عشق   رو ایتمدرسه  تیپ -

 های جوراب  و سفید کوتاه آستین بلوز  و مدرسه گشاد شلوار بود؛ مضحک واقعا
 فخر  اسپرتش  تیشرت و  کیاوش مشکی کتان ر واشل به امصورتی  زمستانی

 و  من ی ماهرانه کمرهای  قر شد، بلند هومن و کامران صدای  تا. فروختندمی
 :شد شروع هم کیاوش

 خوامنمی  کالسو بیست ی نمره 

 خوامنمی  حواسو  هوشو بهترین

 پریا شهر خوشگل دختر

 خوامنمی  رو هاسقصه تو جاش که اون

 :کردیم همخوانی بلند و کردیم نگاه یکدیگر به خنده با

 . خواممی   رو تو خوام،می  رو تو فقط من -

یگ الی شاباش شاباش...  ماشالل آ: کیاوش  !وسط بیا( بیگ صفر اساس بر) ب 
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  چرخیدم  خودم دور دور،  یک. کردنمی  ول آورد، نمی  در را امکردی  شلوار خز تا حاال
  دستم   در  پاره  پانصدی   یک  و  کرد  جیبش  در  دست  رقـــص،  با  و  زد  بلندی   سوت  که

 : گفت و  گذاشت

 . گلم همسر توجیبی پول -

  دادیم، می  قر بودیم؛ آهنگ در غرق. رفتم برایش هم دیگر قر یک  و خندیدم
  به حواسبی. خندیدیممی کردیم،می دلبری  رقصیدیم،می کردیم،می  همخوانی

 !کندمی  حکمرانی فوالدزره مادر جااین اینکه

 : کشید فریاد عصبانیت با کیاوش مادر  و شد  باز ناگاه به در

 ست؟ کاباره جااین -

 در  پانصدی  یک با که حالی در کیاوش شدیم؛ خشک جایمان بر کیاوش و من
 رفتنموج ی آماده چپ، دست در بود، من مال که دویستی یک و راست دست
  رم مک  به را  مدرسه  ی مقنعه  که حالی در  هم من. بود  مانده مادرش به خیره بود،

 عصبانی   مادر به بودند، شده استپ بشکن حالت به هایمدست و بسته
 :نکبت هومن جز بود شده متوقف چیزهمه . کردم می نگاه دستبهمالقه 

 اونا  خوام،می  رو تو خوام،می رو تو فقط من. خوامنمی  مهمون ولی تنهام؛ آره -
 !خوامنمی  رو

 گلویم در  دهانم آب که  کشید ی داد مادر  که  بدهم  قورت را  دهانم  آب  خواستم
 اما مادر. زد پشتم و شد خارج ژستش از سریع کیاوش. افتادم سرفه به و پرید

 : داد ادامه عصبانی

 !کنم؟ هم شاباشتون خواستینمی کنین؟می  نگاهم همچین چیه -
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  مادر .  خواستیم  معذرت  و  کردیم  پشیمانی  اظهار  پشیمان،  های سگ   حد  در  دوتایی،
  کیاوش  شد، دور که همین. گذاشت  تنهایمان اساسی ی غرهچشم  ود با فوالدزره
 :پریدیم جایمان از مادرش صدای  با که بیاید من  سمت  به خواست

 !کنین خفه  رو خدانشناس اون -

.  خندیدیم و کردیم نگاه یکدیگر به دوتایی. کردم خاموش را گوشی سریعا   من
 . کند ماننفله  بود نزدیک

 : گفت کیاوش

 برگشتی؟  رسهد م از تازه -

 :گفتم  و کوبیدم خودم سر بر  مدرسه، یادآوری  با

 !شد دیر اممدرسه ... خدا یا-

 : گفت سریع کیاوش

 برسونمت؟  ۷۱تی کیا جت با خوای می -

 دار خدشه  کمی  که  امدائمی  خونسردی  با  پوشیدم، می را مانتویم که  حالی  در
 : گفتم بود شده

 . شد تو تقصیر  همش بمیر، -

 :گفت یلودگ  با کیاوش

 هوَمن؟ و کامران یا من -

  و  کرد باز را شش* غو*آ کیاوش که برداشتم را امکوله  و زدم سرم به را اممقنعه
 : گفت
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 کنی؟ نمی خداحافظی بابا با -

  ندیدَمش؛ ! بود کرده عود اشخوشمزگی  هم باز دادم؛ تکان برایش هوا در دستی
 :شنیدم  را صدایش اما

 ! حداقل بده خداحافظی ـوسـ بـ یه نامرد -

 و پوشیدمی  را اصلش کیاوش. زدم  گره را امتقلبی  البته ریبوک اسپرت بندهای 
 :کردم زمزمه هایماسپرت  بند زدنگره  با همزمان. پوشیدممی  را فیکش من

 ایه؟عقد  چه دیگه خداحافظی ـوسـ بـ -

  بلند دود امکله  از  بود، شده من مال حاال که کیاوش( CK) مچی   ساعت دیدن با
 . دقیقه پانزده و  سیزده: شد

،! کیاوش تو به  لعنت ا  ا    محرا  اشحوزه  الو آی  با الکیالکی  را وقتم طور چه  ببین ا 
 ! شوممی  اخراج به تهدید دیگر بار  یک تهش ته نیست؛ هم مهم البته! کرد

 : کردم زمزمه ریزیک  مدرسه خود تا

 خوامنمی  کالسو بیست ی نمره 

 ام خونمی  حواسو و هوش بهترین

 پریا شهر خوشگل دختر

 خوامنمی  رو هاسقصه تو جاش که اون

 *** 

 «حال »
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  دست  حاجی . شودمی  وارد روشن ای سرمه ی * قبا و رنگیسیاه  عبای  با اکبرعلی 
 : گویدمی  عصبانیت با و کشاندمی اکبرعلی  سمت به و گیردمی را من

  کیسه  یا زنته این  باشگاه؟ یا علمیه حوزه فرستادم رو تو سالههفت  من -
 بوکسته؟ 

  دیدن  با. کندمی نگاه امچهره  به و کندمی  بلند را سرش تفاوتبی اکبرعلی 
 اذیتم  عمیقش  و  تیز  نگاه.  کندمی   نگاهم  ترعمیق .  کندمی   تعجب  کمی  شاهکارش

 حاجی ی دوباره  فریاد. باشم  الیسیما من کندنمی  باور  انگار هم  اکبرعلی  کند؛می
 : پراندمی  جا از را تایماندو

 !اکبـرعلی  توام با -

 : دهدمی  حاجی به و گیردمی  من از را نگاهش حرفبی اکبرعلی 

 حاجی؟  بله -

 های نفس . گیردمی حرصش اکبرعلی  خونسردی  و خیالیبی همه  این از  حاجی
  که   رودمی  اکبرعلی  سمت  به  و  کندمی  رها   را  من  دست  و  کشدمی   متوالی  سنگین
.  چسباندمی  دیوار به و گیردمی را اکبرعلی  ی یقه  حاجی .کشدمی  جیغ معصومه

  که همین. آمدمی نظر به ترکوتاه حاجی کمی فقط دارند، قد یک تقریبا   دو هر
 :کندمی  دخالت سمیه چسبد،می  را اشیقه 

 .. کن ولش داداش -

 اکبرعلی  صورت  در  معصومه و سمیه های التماس  و جیغ به توجهبی اما حاجی
 : غّردمی

  بلند  روش  رو  دستت کی ی اجازه  با اصال زدی؟  حد این تا رو الی کی ی اجازه  با -
 کردی؟
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  غده   اضطراب.  شودمی  رو  و  زیر  دلم  تمام  که  کندمی  من  به  نگاهی  کوتاه  اکبرعلی 
  گردنی  روی  را دستم. دهدمی  جوالن تنم های سلول  تمام در  و شودمی  سرطانی

.  کند  خفه  را  من  خواستمی   دیشب   که  دارند   را  کسی   های انگشت  رد  که  گذارممی
  خودم  اآلن از که فهماند من به اکبرعلی کوتاه نگاه. رودمی بیرون زور به نفسم

  قدر چه   هر.  شودنمی   گرم  مادر  و  حاجی  طرفداری   به  دلم  اصال  من.  کنم  فرض  ُمرده  را
 این  و کندمی  را خودش کار اکبرعلی  آخرش کند، مواخذه را او بخواهد حاجی هم

 نثار  حاجی که اخمی هر تاوان دهم؛ پس تاوان باید که هستم من فقط وسط،
 .کندمی  اکبرعلی 

 : گویدمی  دارد، حاجی احترام حفظ در سعی که صدایی  تن با اکبرعلی 

 زنم، و من مسائل کنیننمی فکر اما حاجی؛ قائلم احترام شما برای  خیلی من -
 مربوطه؟  خودمون به فقط

 :گویدمی  توبیخگرانه و بلند مادر

 ! اکبر علی -

  خشم  با و  زندمی نیشخند حاجی اما اندازد؛ می  صورتش به چنگ معصومه
 : گویدمی

  شد  شیرفهم. منه دختر باشه،  تو زن  اینکه  از  قبل دختر این. کنمنمی  فکر نه -
 اکبر؟ علی  حاج

 گرم هاتایحم این به قلبم چرا دانمنمی. کندمی بیان طعنه با را" اکبرعلی  حاج"
  است   فهمیده  هم  قلبم  انگار .  کوبد می  امـینه * سـ  به  را  خودش  هراسان  و  شودنمی 
 رأی هم   عقل   و   قلب  که  روزی   از   امان   و  دهد نمی   اهمیتی  کسهیچ   به  اکبرعلی   که

 !باشند
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 :گویدمی  و کندمی  جدا  اشیقه  دور از را حاجی های دست  اکبرعلی 

 . حاجی باشه شما مثل کسی  ی پرورده دست  عمرا   دختری  همچین -

.  شوممی  ذوب شرم  از چرخدمی من روی  که  مادر و معصومه و سمیه  نگاه
 ! شوندمی شروع هالرزه پیش

 :گویدمی  و  زندمی  غلیظی پوزخند نه،  که لبخند حاجی

 زدی؟   سرم به ُگلی چه بودی  امپرورده دست  که تویی مثال   -

!  کیاوش!  نه  اکبر  علی   دیگر،  نه.  رد گذامی  اکبرعلی   ضعف  ی نقطه  روی   دست   حاجی
  مهم  برایش که نوجوانی  یک شودمی بشود، داغ اشکله  برسد که خشم اوج به

  هم  در اکبرعلی  های اخم. شودمی پا به جهنمی چه حرفش، هر با که نیست
  و  کندمی ای قروچه دندان حرص با. شودمی  متورم گردنش رگ و پیچندمی
 : گویدمی

 توی  کوبوندی  رو همه  عمرت ی همه ! مصطفیحاج فروختی رو من عمرت ی همه -
  رو  این اما ذره؛ یه  حتی نیستم پشیمون خواستی، تو که اونی شدم  من. سرم
. شه  توهین  شخصیتم  به  ای ذره   ذارمنمی  باشم،  کی  هر  و  باشم  چی  هر  بدون  هم
  رو؛   منظورم  فهمیمی   بهتر  که  تو.  مصطفی حاج   داره   احترام  منه،  تن  که  عبایی  این

 عباها این میگی سی*ـو *بـمی رو عباها همین که سالشصت یا سالهپنجاه
 متبرکن؟

  حاجی . ای داشته   هاآن  به  خاصی  ارادت همیشه  تو که  فهماند غیرمستقیم  خیلی
  بلند   مادر.  کشممی  هینی.  خواباندمی  اکبرعلی   گوش  بیخ  و  کندمی   بلند  را  دستش

 : گویدمی

 . بسه حاجی -
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  رنگ   که صورتی با و نگران هم سمیه و پراندمی همین مانند ی چیز هم معصومه
 !ساکتم صامتم، که  هستم من این. کندمی  نگاه جنگ میدان به است،  شده گچ

 :کشدمی  فریاد حاجی

  توی  آخه. کنیمی بارم تیکه و وایمیستی من روی  تو. اکبرعلی  شدی  گستاخ -
  دودوتا  طوری چه برسی؟ داجتها ی درجه به خوای می  طورچه خدانشناس عوضی  
 امام راه پیروی  طوری این مردم؟ این تقلید مرجع بشی خوای می که کردی چهارتا

  که  کسی کرده، زهرمار  زنش به رو زندگی که کسی کنی؟می  رو خدا پیغمبر و
 چهارماه سه زهرمار و کوفت هزار و جلسه و رفتنحوزه  ی بهانه به نیست معلوم

 به  چه رو تو آخه... کنهمی توهین باباش به هک کسی خونه، میاد بار یه
  که  بودی  کرده تغییر واقعا اگه تو زدن؟  پیغمبر و خدا از  دم و عباپوشیدن

  این   دیگه،  بزن  حرف..  کردی نمی   عقد  رو   یکی  سالهفت !  کردی نمی   رفتار  جوری این
 دادن؟  یادت چی سالهفت 

 او شاید کرد؛ نابودش بدجور اما زد؛ را حق حرف حاجی. کرد لهش حاجی. شد له
 هایمب **ل پشت حرف هزاربار. ببرد سوال زیر را اکبرعلی  زحمات  نداشت اجازه
 ... حتما  بیفتد،  من  به  اکبرعلی   نگاه  و  بزنم  حرفی  اگر.  گویمنمی  چیزی   اما  آید؛می

 :پراندمی جایم از را من اکبرعلی  بلند بلند صدای 

  و  هویت و اعتقاد به کردی  هین وت... مصطفی حاج  کردی  بارم خواستی چی هر -
 زنم اختیار باشم، که چی هر... جدا الی بحث ولی درک؛ به همه اینا. شخصیتم

 ! خودمه دست

 :گویدمی و گیردمی  محکم را  بازویش حاجی که  شود رد  خواهدمی

  رفتار  باهاش آدم  مثل چرا  کنی؟نمی  عقدش چرا پس  نیست؟  کفشت  به ریگی -
 بپره؟  کاره*بد میدی  ازهجا دستت به چرا کنی؟نمی 
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 ! شد  سالخی  شد، سنگسار. ُمرد دیگر الیسیما کند؛ می نابودم اکبرعلی  حرف

 .ببینه زه * ـر هـ که پرهمی  کاره *بد وقتی دستم -

.  کنندمی  گریه خون  هایمچشم  و زنممی چنگ هایمناخن با را  داغونم صورت 
 جانبی  جان  بر  حاجی  و  رماد  و  سمیه  و  معصومه   نگاه.  است  من   روی   هانگاه  ی همه 
  صدایم  تا رفتی چرا کردی؟ امآواره  و رفتی چرا من سام  ! است سرکش تیری  من
 !« نیست زه*ـر  هـ الیسیما:» بگویی و  بزنی را همه تا نیستی چرا زه؟* ـر هـ کنند

 :کندمی  نگاه من به و کشاندمی  بیرون حاجی دست از  را بازویش اکبرعلی 

  بسه . خاطرتبه  شنیدم درشت قدرچه هر  بسمه ؟زنیمی  رو خودت چرا چیه؟ -
  بخوام  که عزیزه برام خاطرت مگه! کردن بارم خواستن چی هر تو خاطربه  قدراین
  که   حقمه  که  بگو...  دیگه  بده   جواب  نمونه؟  همسر  ها  خاطرت؟به   شم  نابود  ذرهذره 

 . پرهمی  کاره*بد دستم

 : گویدمی  بلند مادر

  اصال   تو  آخه   کنی؟  صدا  زه*ـر   هـ  رو  الی  تونی  می  طورچه  !اکبرعلی   ببند  رو  دهنت  -
 میدی؟ نسبت خیابون توی  های لجن  به  رو الی  چیه؟ زه* ـر هـ دونیمی

 :خنددمی هیستریک اکبرعلی 

 یکی به فروشینمی رو، پسرتون من، هم هنوز بختکین؟ این حامی هم هنوز -
 شده؟   بلند سفره کدوم سر  از نیست معلوم که

 

 متوقف  چیزهمه   وقتآن   بروم؛  هوش  از   هاقصه   و  هافیلم   مانند  کاش   رم،بمی  کاش
  از  کاش . بزند  حراج چوب آبرویم به  خودش قول  به  تواندنمی اکبرعلی  و  شودمی

  شود می  اما  کاش،.  شود  پرت  من  بودنزه * ـر  هـ  ماجرای   از  همه  حواس  تا  بروم  هوش
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 هوش از تا بکنم باید رکا چه است؟ گونهچه رفتنهوش  از بگوید من به کسی
  و  رودمی  هوش از  راحتی به داستان دختر ها،قصه  و هافیلم ی همه  در بروم؟
  باید   من  است؛   من  کوفتی  سرنوشت  این  چه؟  من  اما  شود؛می  خیر  به  ختم  قضیه
  به معصومه، به اکبر،علی  به حاجی، به  مادر، به دهم؛ پس جواب و بمانم زنده

  کرده  احترامی بی من به دیگری  گیرند؟می مرا ی ه قی چرا. خودم به حتی و سمیه
 دهم؟  پس جواب باید من وقتآن   و است

 دیگری  راه. کنممی نگاه اکبرعلی  های چشم در و کنممی جمع را التماسم ی همه 
  هوش   از  دارم  یعنی.  رودمی   گیج  سرم  و  بینندمی  تار  را  اکبرعلی  هایمچشم .  ندارم 
 :گویممی منقطع و دهممی  فاصله  هم از ار  دردناکم های ب **ل روم؟می

 !اکبر... اکــ... علی...َعـ -

  فهمد می .  گیردنمی   هایمچشم   از   هم  چشم  اما  کند؛نمی   فروکش  خشمش !  تمام  و
  وقت آن  بودیم؛ تنها  کاش نزند؟  آبرویم به حراج چوب که کنممی  التماس  دارم 
 هویتم   از  حرف  اما  کنم؛می   برایش  بخواهد  کاری   هر  که  دهم  تضمین  توانستممی
 . نشوم  آبروبی  سمیه  و  حاجی  و  مادر  جلوی   تا  دادممی   را  امزندگی  ی همه   من.  نزند

  چشمانی  با اکبرعلی باالخره اما میابد؛ ادامه قدر چه  چشمی ارتباط این دانمنمی 
 : زندمی  ب**ل بینم،می   اشک از ای هاله  هاآن  در من که

 .بردارید یمفتکو زندگی این و من سر از دست! بسه -

  آن   روی   خون  و  شده  پاره   که  لبی  ی گوشه   و  خشم  و  حرص  از  کبودشده  صورت  با  و
 از  ای ذره   و  رسید  دادم  به  خدا  بار  این  شاید .  زندمی   بیرون  خانه  از  است،  تازه  هنوز

  با   فقط  دانستممی  که  من.  نشاند  اکبرعلی   وجود  در   را  انسانیت  و   رأفت  و  مهربانی
 . نیست  بدی  آدم ذاتا    و است بد من



 
 

www.cafewriters.xyz Page 82 

  دوربودن   کمی  برای   کنم؛می   پیدا  نشستن  کمی  برای   فرصتی  من  رود،می   که  همین
 هایکتک خاطربه  که  کنممی  پیدا  فرصت. پریشانی  و استرس و  اضطراب  از

 حاجی ی فایدهبی حمایت  از دلم! بودنمبدبخت درد   خاطربه  نه بکشم درد اکبرعلی 
 . دهد  باد  به  را  دودمانم  بود  نزدیک  بلکه  نکرد،  گرم  را  دلم  تنها  نه  حمایتش  گرفت؛

  قلبم .  کنندمی   حضور  اعالم   هایمدست   و   کمرم   های سوزش .  آیممی   فرود  مبل  روی 
  ایستاده  معطل ول جهنم و بهشت میان که امشده   کسی شبیه تپد؛می  آرامآرام 
 من . داشت بهتری  عاقبت رفت،می  سمت کدام به داندنمی  هم خودش و است
 ! بهشت؟ یا است بهتر جهنم حاضر حال در دانمنمی  که گیجم قدرآن 

 

  و  میشه بسته  کیمونو حالت به  که  هستش بلندی  پیراهن همون منظور: قبا* 
 . پا مچ تا بلنده و  پوشنشمی عبا زیر

 کندمی   نگاهم  شک  هم   کمی  و   غم  با  حاجی .  آیندمی   سمتم  به  معصومه   و   سمیه
 شاید! بس و دارد غم رنگ هنوز نگاهش. دندار  دل به شکی اما مادر. رودمی و

 !چیست زد، من به اکبرعلی  که ای زه * ـر هـ برچسب   معنی که نفهمیده هنوز

 هستم قندآب  کمی منتظر من شاید و   دارد دست به قندآب لیوان یک معصومه
  برنامه های معجون مانند قندآب  این شودمی  یعنی. شود کم ضعفم  از اندکی تا

 توانممی  بازگردانم؟ را  امرفته  دست از انرژی  آن  خوردن  با من و  باشد  هاکودک
  ام؟ زه *ـر هـ من گفتی چرا بگویم و بگیرم را اکبرعلی  ی یقه بروم و شوم قوی 
  یک  تخیالت که بودم شده لوحی ساده های کودک  شبیه عجیب  توانستم؟می

 پوشیدن یا خانزبل  نمای  اسفناج خوردن آرزویشان  و بودند کرده باور را بزرگسال
سپایدرَمن مخوف لباس  ! بود شده ا 
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  اشک   اما  آرامم؛.  ندارم   را  هایماشک   اختیار.  دهدمی   خوردم  به   را  قندآب   معصومه
 هایمشانه   آرام  سمیه.  ببرم  پیش  از  کاری   توانمنمی   نریزم،  اشک  اگر  انگار.  ریزممی
 : گویدمی  معصومه و کندمی  نوازش را

 میره  در دهنشون از چی هر میشن که عصبانی مردها .نباش ناراحت دلم، عزیز -
 کننمی   داغ   دیگه،  مردن .  روبروشونه   کی  که   ندارن   رو  این  حواس  هم  اصال .  میگن
 !بقیه عین هم علی. میشن عوض انگار

  مرد  چون هستند؟ مرد که  چه  یعنی. نیست  مرهم  برایم معصومه های حرف این
  داشت  خدا بنده  نه، که توهین هالبت کنند؟ توهین من به دارند اجازه هستند
 !گرفت حرصم نداشتم، تفاهم وجدانم با اینکه از. گفتمی  را حقیقت

 : گفت مهربان و آرام  اما سمیه

  نبات و نقل که دعوا  وسط حال هر به اما بوده؛ بینتون چی دونمنمی که من -
  د نبو  درست   حرفش  درسته.  زد   حرفی  یه  بود   عصبانی  هم  اکبرعلی .  کنننمی   پخش

 و  بزنی حرف باهاش بهتره  نظرم به. پرونده چیز یه بگیم که نیس هم بچه و
 !کنی  برطرف رو  سوءتفاهم

 : دهدمی   ادامه معصومه

  معلوم .  بیمارستان  ببریم  رو  الی  بیاد  ابراهیم  بزنم  زنگ .  عمه   نیس  مهم  اینا  فعال  -
  کسی  خودمه؛ زن میگه پررو.. ا   ا   ا  ! رو خدا  بنده این زده  طوری چه اکبرعلی  نیس
 لگد؟   و مشت زیر بگیریش باید دیگه هس  که  هس زنت بگه نیس

 : رودمی  کوتاهی ی غره چشم  سمیه

 معصومه؟  شوری می  چرا رو مردم ـناه گـ -

 : زندمی غر  ب**ل زیر معصومه
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  همون  از  خدا  به. کنه خالص رو مونهمه بکشه رو اکبرعلی  این خدا... خدا ای  -
 !کردمی  همه دل  به خون و بود ُغد و گیربهونه  هم بچگی

 : گویدمی سرزنشگرانه سمیه

 !خانممعصومه  ابراهیم بزنی زنگ خواستی -

!  رومنمی   بیمارستان  به  من  نه،.  شوممی  لود  آرامآرام .  شودمی  بلند  کالفه  معصومه
 : بیندازد  بیرون  را  ام زده خش   صدای   تا  کنممی   وارد  فشار  امصوتی  تارهای   به  سریع

 . نمیرم رستانمابی من. نه -

.  دهد می  رنگ" چرا" ی کلمه  رنگش،عسلی  نگاه در و رودمی باال معصومه ابروهای 
 :گویدمی  است  امشانه  روی  هایشدست  حالیکه در  سرم،  پشت از سمیه

  نگاه .  باشه  شکسته  جاییت  باشه   زده  شاید.  گلم  بیمارستان  برو  جان،الی   دخترم،  -
 .بره جاش دادن چیزی   ی ادپم شاید برو کبوده؛ صورتت ی همه  کن

  که  هست پمادی  یعنی رود؟ می  هم قلبم از هازخم این جای  آیا برود، جایش اگر
  قلبم  من کنار، به  بدنم شکستگی کند؟ پاک مادر و  حاجی ذهن از  را هاکلمه 

 گیرند؟ می  گچ هم را آن  آیا است؛ شکسته

  واقعیت  سمت  به  و  کشدمی  بیرون  برهمم  درهم  فکرهای   از  را  من  معصومه  صدای 
 :کندمی پرتاب

 .بپوش لباس پاشو الی. بزنم زنگ رفتم من پس -

 من  نه؛  نه.  ببیند  قیافه  و  ریخت  این  با  را  من  هم  ابراهیم  خواهدنمی  دلم  من  نه،
 :گویممی  و کنممی  باز را امزخمی  دهان. گذارم نمی  بیرون را پایم قیافه این با
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  من  شده که هم خدا برای ... خدا  رو تو نکنی ولم. نمیام جاهیچ من نمیام، من -
 !بذارید خودم حال به رو

 به  را  من"    که  بود  گفته  هم  او  داشتیم؛  پنهان  های   تفاهم  قدرچه  اکبرعلی   و  من
 ." بگذارید خودم حال

 دانممی   فقط  دانم،نمی .  بود   مشترک  دردهایمان  تنها.  نداشتیم  تفاهمی  ما  شاید  و
  و  سمیه  و  معصومه به توجهبی  و  شوممی  بلند . هستم ترخسته اکبرعلی  از من

 برم؛ می  پناه  اتاقم  به  است،  فکر  در  غرق  و  است  نشسته  مبل  روی   کالفه  که  مادری 
 !شودمی   دشمن گاهکمین  گاهی هم همین که سنگری  تنها

 ببندم را هایمچشم خواهممی  فقط. کنم فکر بخواهم که آنم از ترخسته و ناالن
 یا شد جهنم زندگیمان که بود من تقصیر. بیاورم در ار  هامرده  ادای  کمی و

 خدا کنممی  حس حتی کند؟ قضاوت را ما تواندمی  عادلی قاضی  کدام اکبر؟علی 
 مقصریم؟  ما از یک کدام که است مانده هم

 *** 

  کورکورانه  اما دارد؛ تاوان انجامش و است نادرست  کاری  دانیممی  اینکه با گاهی
 حماقت من، حکایت. دهیممی انجام را آن و داریمبرمی قدم راه این در سمج و

 . زنممی   قدم  مسیر  این  در  دارم  هازده خواب  مانند  و  بیدارم  واقعا  من!  بس  و  است

  بیست   در  من  کاری   روز  اولین  و  است  دوشنبه .  امایستاده   ستارهپنج   هتل  روبروی 
  از  هاییهرگ و نیست سوزان و گرم دیگر هوا. شودمی  آغاز شهریورماه ششم و

  یا است امخوشبختی  آغاز ششم و بیست این دانمنمی. دارد خنک نسیم
 بشوم؟  شودمی  هم تربدبخت این از مگر نیست، مهم ام؟بدبختی 

  پوستم  زیر رسمی کار  یک شروع از که خوشحالی و هیجان اما نگرانم؛ اینکه با
  هر اما. ودشمی  لبخند  یک باعث و شودمی  سرازیر وجودم تمام  به است، خزیده
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 ی گوشه  عمیق  زخم  هم باز و نداشت فایده شدم، متوسل پودرکرم به چه
  روی   بودم   توانسته  تا  را   موهایم.  کردمی  خودنمایی  چشمم  زیر  کبودی   و  امپیشانی
 کبودی فقط و شود پنهان امپیشانی های خراش و هازخم تا بودم ریخته صورتم

 . بماند باقی صورتم رنگیبی و

  چرا   اوست،  با  حق .  چرخدمی   ذهنم  در  باز  اکبرعلی   های حرف.  داشتم   ی بد  احساس
  می  را هاآن  سریع بیاید؟ خوششان چندنفر که بیندازم  بیرون را موهایم باید

 ! بماند باقی خراش این بگذار پوشانم،

  گرفته   مرخصی  موحد  آقای   از  خواهش  با  را  روز   دو  که  بود  این  لطف  به  هم  همین
  جدیدم   رنگکرم  مانتوی   به  دستی  کردند؟  می   رهایم  هازخم   آن  گونهچه   وگرنه  بودم

 !نفس به اعتماد با حدودی  تا  شدم؛ وارد و کشیدم

  چشمان  آن با دسک پشت آشنای  دختر دیدن با دهم،می بیرون که را نفسم
  از  فقط مهنا؟ مهال؟ مهین؟ بود؟ چه اسمش . شودمی مصادف اشبادامی  عسلی

  و باشد زبانت نوک چیزی  که وقتی مثل. دارم یاد به" م" یک و" ه" یک اسمش،
  به  البته. داشتم را حس همان دقیقا   کنی، بیانش نتوانی اما بدانی؛ کنی حس
 امآشفته   ذهن  بخواهم  که  نبود  مهمی  موضوع  همچین  اسمش،  یادآوردنبه   نظرم

 .کنم درگیرش را

  خالصی   قصد  و  بود   چسبیده  هایمب **ل   به  هتل  ساختمان  دیدن   از   که  لبخندی   با
 به نگاهم تا. کندمی بلند را سرش دختر. شوممی نزدیک دسک به نداشت،
 :گویممی  بلند که شودمی  الهام من بر منزل وحی  انگار افتد، می  هایشچشم

 .مهرانا -
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  باز؟  دادم سوتی چرا. گیردمی قرار هایمب **ل روی  دستم نگذشته، ثانیه یک و
  حرصی   خیلی   نیستم؟  برداردست   نکنم  ضایع  ترخد  این  جلوی   را   خودم  تا  چرا   اصال
 . زدم گند چیزهمه  به کار اول همین که  شوممی

  همان با باز  و  گذاردمی  صمیمیت  پای  به  را فریادم مهرانا مشوشم، درون برخالف
 را  جوابم بودند، شده  آمیخته ای شده صورتی  های ب **ل به بار این که لبخندی 

 : دهدمی

 خانم؟الیس جانم -

 به  و رودمی یادم امسوتی  ناخودآگاه برد،می  کار به صدازدنم برای  که لفظی از
 :پرسممی  و جهدمی  باال ابرویم تای  یک جایش

 الیس؟  -

.  گیرممی   قرار  دسک  پشت  درست  و  روممی   جلو  هم  من  و  بروم  جلو  کندمی   اشاره
.  نفشارم  گرمی  به  را  دستش  اگر  است  ادب   از  دور  و  کندمی   دراز  سمتم  به  را  دستش

 : گویدمی  است شده صورتش الینفک  عضو انگار که لبخندی  همان با

 !ترخوشگل  هم ترهراحت هم الیس! سنگین  بسی و  درازه اسمت -

  الیس   هم  تو  ندارد  اشکال  درآورد،  خودش  از  سام  که  را  الیسیما  گویممی  خودم  با
  من   به  که  کسهر   ام؛شده   مردم  های خالقیت  محّرک  من  انگار.  دربیاور   خودت  از  را

  حاجی  و  مادر  و  سمیه  الیسیما،  گفت می  سام .  کندمی   صدایم  اسم  یک  با  رسد،می
  که  هم  اممدرسه   هایمدوست  سیما،  گویدمی اکبرعلی   الی،  گویندمی  معصومه  و

  صدایی  یک! الیس گویدمی  مهرانا هم حاال و کردندمی  صدایم سپهری  اکثرا  
 « گفت؟ می  چه برزلا :» شودمی  بلند درونم از فریادکشان
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 درگیر ذهنم  اینکه جای  به بودم،  دیده را دماوند  وقتی  از. کنممی  خفه  را  صدا
  بگویم  اگر است دروغ. چرخیدمی  پدرش حوالی فقط و فقط ذهنم شود، خودش

 نکردنکاری  برای  بهانه یک سمیه و من اما ام؛نکرده فکر انتقام به سالهفت  این
 کجا؟ ایران و کجا برلین اصال. نداشتیم را برویم نبرلی به اینکه شرایط داشتیم؛

 اروپا؟ یا آسیا لهستان؟ یا است آلمان  در برلین دارند؟  فاصله هم از قدرچه

 برلین به و برداریم را ندارمان و دار و بگیرم  را سمیه دست خواهدمی  دلم گاهی
 فانتزی  ریابس ای قصه  اما برگرداند؛ را دماوندش او و بکشم را البرز من. برویم
 پسرها مانند من  کنم؟ پیدا کجا از را البرز رفتم،  برلین به من بالفرض اصال! است

. بزنم را طرفم رد کنم، اراده هروقت که نبودم ایرانی پلیسی های رمان دخترهای  و
  که  نفری   اولین  به   بگذارم،  برلین  در  را  پایم  تا  که  نبودم  هم  ای کره  های فیلم  دختر

  که  نبودم آمریکا جنایی های فیلم  مانند من. ببینم را ز البر بخورد،  چشمم
. کنم آب زیر را سرش و یافته را البرز چندروز،  عرض در و بیاورم در گانگستربازی 

 !بودم سپهری  الیسیما فقط من نبودم؛ کدامشانهیچ شبیه من

 : کشدمی  بیرون هایممشغولی دل  و افکار سیل  از را من مهرانا صدای 

 !خوایمانمی  هپروتی کارمند ما... هی  هی -

 :گویممی  و زنم می اما بزنم؛ لبخند خواهدنمی  دلم اصال

 کو؟  من یونیفرم -

  به  و  دهدمی  دستم به را کلید . آوردمی  بیرون کلید یک میز  زیر از  و شودمی  خم
 : گویدمی  و کندمی  اشاره ای گوشه 

 لباسات  توئه،  مال  شیش  و  بیست  ی شماره   کمد.  رختکنه  چپ  دست  برو  جااون   از  -
 .جاسهمون  هم
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  و بیست  امروز . شود می  کمد ی شماره  پرت حواسم  هایش،حرف  به دقت جای  به
  ام خفته  وجدان. شش و بیست ی شماره  هم  من کمد و است  شهریور ششم
 " دارد؟  ربطی  چه: "گویدمی

 سایر با ربطش دنبال بشنویم و ببینیم که چیزی  هر چرا که کنممی فکر این به
"  داره ربطی چه" با را نافمان معروف قول به گردیم؟می پیرامونمان ای زهچی

  به  همیشه ناخودآگاه چرا دارد؟ ای فایده  چه ربط چه؟ یعنی ربط اصال! اندبریده 
 یجمله   و  کرده  کار  خودمان  روی   کمی  کاش.  گردیممی  داشتنربط  و  دادنربط  دنبال

 چیزهمه  شاید وقتآن . کنیم پاک ذهنمان ی واژه  فرهنگ از  را" دارد ربطی چه"
  معنا  فاقد باشد، نداشته  ربط که را چیزی  هر اصوال   چون بگیرد؛ معنا برایمان

 !دانیممی

  است   شده  اشامروزی   معنای   که  ـطه *رابـ  بدون  است؛  شده  همین  هم  امروز  دنیای 
 و معنا فاقد و بازیممی  رنگ جامعه در گونهاین و بریمنمی  جایی به راه پارتی،
 !شویممی   اجتماعی هویت

  سمت  به را راهم. بینممی  دوراهی یک میان را خودم آیم،می بیرون که فکر از
 و سبز های کمد  از پر رختکن. رسانممی رختکن به را خودم و کنممی  کج چپ

 خودم  تا  کنممی  دنبال  را  هاشماره .  است  اند،پوشانده   را  سفید  دیوارهای   که  سفید
 !شش و بیست برسانم؛ امروزم بمحبو ی شماره  به را

.  کشممی  بیرون آن از را رسمی  و شیک  لباس و کنممی باز را  قفل کلید، با
 . ایضا   هم را اممقنعه  و کنممی عوض جدید شلوار-مانتو با را هایملباس

 این  قالب در که خودم به و کنممی  مرتب رختکن قدی  آینه جلوی  را موهایم
  راه  به دسک سمت به. کنممی  نگاه آیم،می نظر هب ُپرتر کمی رسمی های لباس
 ! شش و بیست ی شماره  رختکن چرخانم؛می  دست در را رختکنم  کلید و افتممی
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 و دارم هیجان کمی  فقط دارند، استرس کاری  اول روز که  هاییآدم برخالف
 خوشحال  و  تنوع  کمی   به  رسیدن  و  تکراری   روزهای   از  فرارکردن  از  هیجان.  خوشحالم

 .برداشتن استقالل برای  میدق از

 مسافری از خبری . شوممی  کار مشغول مهرانا کمک با نشینم،می  که میزم پشت
 بیرون هتل از بودند، برزیلی شانهمه  مهرانا ی گفته به که چندنفر اما نیست؛
  جدید  ملیتی و هویت با جدید افراد دیدن. گرفتم را هایشانکلید  هم من و زدند
  را  کسی اطرافم افراد  معدود جز بود وقت  خیلی که منی ی برا بود؛ خوب خیلی
  نزدیک  ژانویه اول به که قدرچه هر گوید می مهرانا! بود غنیمت  بودم، ندیده
  تواند می  کریسمس تعطیالت هرحال به . شودمی  بیشتر مسافران تعداد شویم،
 .باشد گردی جهان برای  خوبی فرصت

  سلف .  رویم می  سلف   سمت  به  مهرانا  فحر   به  شویم،می   نزدیک  که  ناهار  وقت  به
  گونه این و افتدمی قور و  قار به  سلف، برای  من ی معده  و است  باالتر طبقه یک

 :گویدمی  آسانسورشدنمان سوار با  همزمان  مهرانا. کشدمی  ُرخ  به را انتظارش

 . نداره حد که  امخسته  قدراین -

 و چرخانممی  است، داده یهکت آسانسور  ی دیواره  به  که مهرانا طرف به از  را سرم
 :پرسممی  متعجب

 !نبود خاصی خبر که امروز چرا؟ -

 : گویدمی  و کشدمی   کوتاهی خمیازه

  ندارم  حال اصال بودم، پارتی توی  شب نیم و سه تا دیشب که؛ نمیگم رو اون -
 !شم بند پام روی 
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 یهانگاه   فقط  صبح  تا  دیشب  هم  من  بگویم   خواستم.  کشدمی   کوتاهی  ی خمیازه 
  همسر   مرحمت  و  لطف   مورد  صبح  تا  قبلش  شب  و  کردم  تحمل  را  اکبرعلی   ی خسته
 .نگفتم اما گرفتم؛ قرار مهربانم

  معمولی   سلف  یک  مقابلم  در  من  و  رویممی   سلف   سمت  به.  مالدمی   را  هایشچشم
  با  سفید دکوری . بینممی  کند،می  پخش تلویزیون  که  هاییسلف  ی همه  مانند
 آشپزخانه گوشه یک. سفید  پالستیکی های صندلی  و لیمستطی بزرگ های میز
 ی حوصله  که همیشه برخالف. داشت راه بیرون به پنجره یک طریق  از و بود
 اگر. چرخاندم سلف سرتاسر را نگاهم توانستم  تا نداشتم، را چیزی  به کردننگاه
 . نشاندممی  صورتم روی  هم  بزرگ لبخند یک داد،می  اجازه  عقلم

 برنج   کنم؛می   نگاه  آن  محتویات  به  و  کنممی   دریافت  مستطیلی  استیل  ظرف  یک
 سالم مهرانا به خاری پاچه کمی شاید و لبخند با آشپز! ماست و بادمجانقیمه و

 های گوشت تکه و ریزدمی  ظرف در بیشتری  برنج که بینممی وضوح به و کندمی
  است   آن  از  ترحوصله بی  و  ترخسته  مهرانا.  دهدمی   جا  خورش  قسمت  در  بیشتری 

 . دارد  عادت  رفتارها این  به هم شاید کند؛ جلب را توجهش چیزی  چنین که

 :کنممی  زمزمه و کشممی  آهی

 میشم؟  خارپاچه منم یعنی -

 خاری پاچه کمی  جایگاهم کردنمحکم یا بیشتر حقوق  بهای  به شاید دانم؛نمی 
  ارزید؟ می پایم جای  کردنمحکم  به خواری  و  خفت قیمتی؟  چه  به  اما بود؛  الزم 
 . ارزیدمی  هم شاید  دانم،  نمی. ارزیدنمی 

 تنگ  کمی کارمندها های چشم. نشینیممی هاصندلی  از یکی روی  مهرانا و من
  زمزمه  کنممی  حس. دانمنمی  دیگر، چیز یا است کنجکاوی  سر از است؛ شده 
 .« کنهمی  لوس موحد برای  رو خودش داره نیومده خودشیرین نگاه:»کنندمی
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 « جدیده؟  یعنی دیگه؟ کیه این:»گویندمی  هاچشم  از  ضیبع

  داره  حتما  . چنگش توی  گرفته رو مهرانا پررو :»گویندمی  براق هاچشم  از بعضی و
 .« بزنن بیشتر رو حقوقش تا کنهمی خرش

 ی نشانه  است، نشسته اممقنعه  روی  که اتیکتی کنممی  حس و کشممی  پوفی
  غرور  رنگ نگاهم شودمی  باعث همین! دهدمی ابهت من به و است میتیکومان

  دارم   دوست.  کنند  فرض  احمق   را  من  لبخند،  و  مهربانی  با  ندارم   حوصله   اصال .  بگیرد
 ها نگاه  تمام  برابر  در  لحظه  آن  اما  چرا؛  دانمنمی.  بیایم  نظر  به  یخی  و  سرد  و  مغرور
.  مگذرانمی  نظر از  را شانهمه  سطحی نگاهی با و  زنممی غلیظ پوزخند یک
 ترغلیظ   پوزخندم  تا  شودمی   دلیلی   همین  و   اندخدمه   معدود،  نفر  چند  جز  شانهمه 
 . شود

 را چیزی  چه کاذب غرور این. شوممی  پشیمان رفتارم از  نگذشته، ای ثانیه
  دیدن  با. بودم ساده کارمند یک تنها هاآن  مانند هم من کند؟ اثبات خواستمی

  است  هتل رئیس دختر که  او. گیردمی شرمم زد،می  همه به مهرانا که لبخندی 
 ... من وقت  آن گذاردنمی  کالس

 :گویممی  و جوممی  حرص با را املقمه 

 !ما احوال و حال از اینم -

 *** 

 تحویل   یا  گرفته  تحویل  کلید   و   امزده   دید  را   مسافران  تمام  اینکه  از  ام؛شده   خسته
  تصنعی،  بعد و ی واقع اوایل آن لبخندی، با بس از امشده  خسته ام،داده 
 !(«باشید داشته خوبی روز! )Have a nice day:»گفتم
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  مدام  و بود نکرده نگاه امچهره  به هم یکبار بود،  دیده را من که صبح از مهرانا
  هایش چشم   گفتمی .  رفت   و  کرد  خالص  را  خودش  یک  ساعت  باالخره  و  بود  کالفه

 .گیردمی  درد تربیش سرش همین برای  و  است  نزده را لنزهایش و است ضعیف

 ی نمازخانه  در . کنم پاک را آرایشم  تمام شدم  مجبور همین برای  و گرفتم وضو
 به  دیگر  سمت  و  رختکن  به  سمتش  یک  که  داخلی  راهروی   چپ  سمت  که  کوچکی
 . آمدم  بیرون و  خواندم را نمازم شد،می ختم هتل بیرون

 نشان را سه ساعت. کنممی نگاه هاعقربه حرکت به و نشینممی  دسک پشت
 دیگر، ساعت یک یعنی شود؛می تمام چهار ساعت رأس من کار و دهدمی

 .کنم تحمل باید را دیگر ی دقیقه شصت 

 کنممی  احساس. شودمی  لوس برایم کاری  اول روز است، زیاد کاری  تایم بس از
  به   نشود،  تلف  بیهوده  وقتم  اینکه  برای .  کنممی  کار  جااین  دارم  که  است  صدسال
 متمرکز هاآن روی  و شوممی خیره بود، نوشته کاغذی  روی  مهرانا که یمکالمات 

.  کنم  پیدا  نیاز  هاآن   به  روز  در   است   ممکن  که   هستند  ضروری   مکالمات .  شوم می
 : شوممی خیره اول ی جمله  به

-?Can I see your passport 

 :کشدمی  بیرون امخلسه از را من صدایی

 . سالم -

  کمی   دهانم  و  پردمی   باال  چپم  ابروی   دماوند،  دیدن  با  و  مکنمی   نگاه  سرم  باالی   به
  غافلگیرم   اکبرعلی   چندوقته  این  قدرآن   کند؟می   کار  چه  جااین  او.  ماندمی   بازنیمه
  من : »بگوید   و  بزند  نماییدندان   لبخند  دماوند  دارم  انتظار   لحظه  هر  که   است  کرده
 !« هستم بزرگ موحد
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  به است روزی  پنج که است، طاسکله  یمردپیر  موحد که است راحت خیالم اما
  هم  روی  محکم را هایمچشم . گرددبرنمی  دیگر روز  دو تا و است  رفته دبی
  تمام  حرفش، که بدهم را  جوابش راسخ و محکم تا کنممی باز دهان و فشارم می

 :بردمی  یادم از  را اهدافم

 شده؟  چی صورتت  الیسیما -

 وضوگرفتن برای  که آیدمی یادم اما ی؛ فهمید کجا از بگویم دارم دوست خیلی
  چه  او به اصال،  هیچی  هااین . بخوانم نماز  بتوانم تا کردم پاک را  آرایشم تمام
 دارد؟  ربطی

 :گویدمی  لرزدمی  که  هاییمردمک با نگران

 زده؟   رو تو کی کرده؟ اذیتت کسی ... الیسیما -

 :گویممی  کوتاه

 ! لطفا نشید مزاحم -

 من، ی زده حیرت نگاه برابر در و  زندمی دور را دسک و دگیر می  نشنیده را حرفم
 های زخم  سرتاسر  را  نگاهش  عمیق   و  دهدمی   باال  و  گذاردمی   ام چانه   روی   را  دستش
 پس   را  دستش  خشونت  با  و  آورممی  یاد  به  را  موقعیتم  سریع.  چرخاندمی   صورتم

 :گویممی  و زنممی

 کنید؟می  چیکار  دارید معلومه -

 :گویدمی  عصبی  کمی لحن با و کندمی  اهمگن دماوند

 شناسی؟ نمی  رو من کنی تظاهر خوای می مثال -
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 کمتر . گرفتممی رعیتی ارباب حس نکنم؛ تحمل باال از را نگاهش تا شوممی  بلند
  براق   صورتش   در  ترراحت   شدمی   باعث  همین  و  داشتیم  قدی   اختالف  سانتپنج   از

 : شوم

 !ایدغریبه  شما نیس، الزم تظاهر -

 اینکه مثل. کنممی  تعجب خودم دماوند از قبل خشمگینم، و  بلند صدای  از
 امگرفته  یاد  او  از  من.  است  گذاشته  تاثیر  من  روی   عجیب  نیکش  اخالق  و  اکبرعلی 
  از  را  هااین من! بکوبم  دیگری  صورت بر  شالق مانند را  امکینه و خشمم  گونهچه
 را کینه و خشم مفهوم اصال که ارهبیچ سام وگرنه ام،گرفته یاد اکبرعلی 
 !"نداده  یادت  اکبرعلی   بود،  وجودت  تو  اینا: "گویدمی   درونم  از  صدایی.  دانستنمی 

  که  منی بود؛ خودم ذات به مرتبط هااین بله، که آورد می  یادم درون صدای  این
 . رنجاندممی  هایمپرخاشگری  ها،حرف با را سام  همیشه

  اشجدی  صدای  و کشاندمی خودش سمت به را من و گیردمی را مچم
 :بردمی  یادم از را بودنشنامحرم

 کنمنمی  فکر البرز؛ پسر دماوندم، من ام؟غریبه  من شناسی؟نمی رو من تو -
 ! باشی گرفته آلزایمر

  صورتش  در تا کنممی  باز دهان  کشم؛می  بیرون  هایشانگشت حصار از را مچم
 : شودمی مانع صدایی که بیاورم باال پدرش، و خودش از را نفرتم تمام

-...excuse me 

  دست  با. شوم  مسلط خودم بر بتوانم تا کشممی  عمیقی نفس و کشممی  پوفی
  صدا  صاحب سمت به بعد  و بگیرد فاصله  من از  تا زنممی  ضربه  دماوند به
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  کنم؟  چه  من حاال. جهندمی  باال ابروهایم جدید، مسافر یک دیدن با . گردمبرمی
 : آورممی یاد به را مهرانا و خودم ی مکالمه  اولین  و زنمی م  لبخند

-?hello sir, welcome to our hotel. How can I help you 

 چیزی  سریعش و سلیس لحن با دارد، غربی کامال ی چهره که روبرویم جوان مرد
  و   شوندمی  گشاد  هایمچشم !  بفهمم  توانمنمی  کنممی   تالش  چه  هر  که  گویدمی
  اصال؟   رفت  کجا  مهرانا   کنم؟  کار  چه  غربی  پسرک  این  با  حاال.  گیرممی   رساست  کمی
  ضروری  مکالمات دارم  تازه من بدهد؟ را پسرک این جواب نیست بلد او جز کسی

 . آورم می یاد به را

  کند؛ می   تکرار  دوباره  را  حرفش  و  کشدمی  هم  در  را  هایشاخم  متعجب  کمی  پسرک
  عجیب   ی لهجه   چه  این  لعنتی  گوید،می  چه   او  ممفهنمی   من.  اممانده   مات  من  اما

 دارد؟  که است غریبی

  را جوابش  و کندمی  نگاه پسرک  به  دماوند. شودمی  ناجی  گوشم، کنار  از صدایی 
 به دماوند! بس و  فهمممی را دهانشان حرکت و هابلغورکردن فقط من. دهد می

  است،  فارسی که را دماوند های حرف حتی . گویدمی را چیزی  و گرددبرمی  سمتم
 . امهکرد  هول  شدید.  فهممنمی  هم

 :آیممی  خودم  به که دهدمی تکان  آرام را بازویم دماوند

 اتاقه؟  کدوم( kress)کرس خانم پرسهمی -

 لیست  در  را  کرس  خانم  اسم  مهرانا  های آموزش   طبق   و  گردمبرمی  مانیتور  سمت  به
 را اتاق ی شماره  و  دارمبرمی  را تلفن. است  285 اتاقش ی شماره . کنممی سرچ
  آرام  کمی British ی کلمه  دیدن با و کنممی  نگاه کرس خانم ملیت به. گیرممی
  باز  دماوند جلوی  و بزنم حرف یکی این با بتوانم حداقل کن کمک خدایا. گیرممی
 !نزند حرف سلیس ی لهجه حداقل یکی این خدایا! نشوم ضایع هم
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  نفس . شوم می پرتاب واقعیت  سمت به  ذهنم وتهپر  از کرس، خانم الوگفتن با
 : کنم رو  دارم، چنته در انگلیسی از  چه هر کنممی  سعی و کشممی  کوتاهی

- hello Ms. Kress …you have a guest. He wants to see you ! 

 what is his name: ?کرس خانم

.  دانمنمی  را  پسرک اسم افتدمی  یادم تازه ! فهمیدم را جمله  یک  این شکر را خدا
 را پسرک اسم تا خواهممی  او از امخواسته برخالف و کنممی  نگاه دماوند به

 نتوانم من و دهد را جوابم غریبش عجیب ی لهجه  آن با باز ترسممی . بپرسد
 : گویدمی من به رو بعد و پرسدمی   دماوند! بفهمم

 .جکوب -

 :گویممی   تلفن در

- ?his name is Jacob. Can I let him come to you 

 :گویدمی  خوشحالی با کرس خانم

- !yes…yes 

  نگاه پسرک به. گذارم می جایش بر را تلفن و دهممی  تحویلش ُاکی هم من و
 : کنم صلب صدایم  از را کالفگی کنممی  سعی و کنممی

- 285..Third floor ( !طبقه سومین.. 285 اتاق ). 

 باعث که را هیجانی نمکمی سعی و کشم می عمیق  نفسی من و رودمی  پسرک
  و  شودمی خم دماوند. کنم سرکوب است،  شده قلبم ترمحکم و بیشتر کوبش
 : گویدمی و زندمی  زانو کنارم

 الیسیما؟  خوبه حالت -
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 :کنممی  خالی او سر بر را خشمم ی همه 

 یه! بیرون بفرمایید. میشه دردسر من برای  ببینه کسی اآلن. بیرون برید لطفا -
 . میدم  گزارش پلیس به شید، من مزاحم هم دیگه بار

 :گویدمی  و زند می  کوتاهی لبخند

 !لجی  من با هم هنوز -

 : گویممی  و آوردمی  فشار مغزم  به خستگی و کالفگی

 . بیرون برید -

 : شودمی  بلند

 شناختیم؟ -

 :گویممی  و کنممی  نگاهش خشم با

 چی؟  که خب  آره،  که بالفرض -

  جیب   از   را  اشگوشی .  شودمی   مانع  تلفنش  زنگ  ی صدا  که  بگوید  چیزی   خواهد می
  آشکار   اشچهره   در  تغییری .  کندمی   نگاه  آن  ی صفحه   به  و  کشدمی   بیرون  شلوارش

 :گویدمی  و زندمی  لبخندی . شودنمی 

  کن،  ضدعفونی رو صورتت های زخم! چی که خب میگم بعدا  . برم باید که فعال -
 ... وگرنه

 : بیاورم در را هاجوک ادای  خواهممی  و پرممی  کالمش میان

 دکتری؟ -

 : زندمی  پوزخندی 
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 !دکترم آره، -

  صورتم   روی   پوزخند.  کندمی  تنگ  را  هایمچشم  ی گوشه   حس،  این  و  شوممی  ضایع
 :گویممی  تمسخر با و گیردمی جای 

 !شد دکتر میشه راحت بدبخت یه پوالی  با دیگه، آره -

  من  به. کندمی  ریجکت  و  اندازدمی  آن به نگاهی خورد،می  زنگ  دوباره اشگوشی 
 : گویدمی  و نگردمی

  جواب روزی  یه دارم، عجله هم فعال. نیس  بد حالت پیداست امر ظواهر از -
 !باش  داشته رو صورتت های زخم  هوای  فقط. میدم رو هاتحرف

  همه  این انتظار انگار اما شود؛می  تنگ کمی هایشچشم. کنممی  کجیدهان
  بیرون  خداحافظی بدون و اندازد می باال ای شانه  چون دارد؛ من از را بدُخلقی

  به برود، بیرون هتل البی از آنکه از قبل. کنممی  نگاه را رفتنش حرص با. رودمی
 : گویدمی و گرددبرمی  سمتم

 !دادم نجاتت بزرگ مهلکه یه از مدیونی؛ بهم باشه یادت -

 نثارش  را نابم های فحش  ردیف. رودمی بیرون بشنود، را جوابم که آن  از  قبل و
.  شودمی   مانع  کنجکاوی   حس  یک  اما  کنم؛  خاموش  را  سیستم  خواهممی .  کنممی
  روی  ساعت به نگاهم تا اما ببینم؛ را  دماوند رزرویشن ثبت  فرم خواهممی

 و  شوممی خیالبی. است   گذشته هم چهار از ساعت فهمممی افتد،می دسکتاپ
  به  و  کشممی  بیرون میز کشوی  از  را رختکنم دکلی. کنممی خاموش را سیستم
  قفل  را  کمدم در خستگی  با و کنممی عوض  را هایملباس . روم می  رختکن سمت 
 : شودمی مانع  صدایی که شوم  خارج خواهممی . کنممی

 .. شینهمی  موحد مهرانا  دست کنار  اومده؟ تازه که دیدی  رو این -
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 فیسو؟ فیس  همون -

  فریاد تا کشممی دندان زیر را  َلبم کشد؛می  سوهان  ار  مغزم شانقهقهه  صدای 
 . نکشم

 .آلمانیه یارو با دیدمش -

 پوشه؟ شیک  ای قهوه چشم میگی؟ رو  اومد پیش ی هفته   که اون -

 . همون  آره -

 :گیردمی  هیجان رنگ  صدایش

 بعدش؟ .. خب -

 :گویدمی  آرامی صدای  با

  هم  ای عشوه  چه! بود دهبیچس پسر   به  که دیدمش  بیرون زدم  که آشپزخونه از -
 .زدمی  لبخند هی هم آلمانیه! براش اومدمی

 . است نشده هم تمام امی کار اول   روز هنوز. کنممی  تهوع حالت احساس

  المصب  نداره هم قیافه.. دختریه عجب وجدانی؟ ... سحر میگی دروغ! هی -
  نماز   ریاکاری   واسه  تازه،...  کنهمی   آرایش  قدرمچه!  که  کبودیه  و  زخم  جای   اشهمه 
 !هاشیمبرده   انگار  کرد؟می   نگاهمون  طورچه   سلف   توی   دیدی   افریته.  خونهمی   هم

 ...! ی زنیکه   آره -

  که  است خودم تقصیر اشهمه . کشممی  آهی دارد؟ ندارد؛ ای فایده غیظ کظم
  نفرت  و نفرت شودمی کینه و شد کینه سبب این که درآوردم را مغرورها ادای 
  هم  شاید و! تهمت و دروغ زدن،زیرآب نهادن، چرخ الی  چوب انتقام، شودمی
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  حرف  خودمان از کنیم، داغ  داغ  را بحث  آنکه  برای  چرا. بود دماوند  تقصیر
 ... اصال  ؟...مرا کی  دماوند  آمدم؟ عشوه   کجا من آوریم؟درمی 

  اما   هستم؛  ضعیف  من.  کنممی   سرکوبش  اما  کند؛می   سماجت  ریختن  برای   اشکی
  بیرونش   نفس،  یک   با  و  کنممی   آه  به  تبدیل  را  بغضم .  شوممی   ی وق  هتل،  این  در
 . نکند سنگینی دردناکم گلوی  روی  بلکه دهممی

  این  نکند. زنممی بیرون هتل آن از هم من و شوندمی خارج رختکن از هاآن 
  البرز   پسر  دماوند  آوردم   ایمان  قشنگ  برسد؟  موحد  آقای   و  مهرانا  گوش  به  هاحرف
 .سنگند سام  و من راه در فقط  نخاندا این است؛

  روز   از  هم  این  کنم؛می   نگاه  هتل  سردر  به  دوباره  ناراحت  و  کنممی  نگاه  خیابان  به
 . من کاری  اول

 *** 

 « گذشته»

 . الصالة علی حی: کیاوش

 : گفتم کالفگی با

 دارم؟  امتحان بینینمی  کوری . کیا کن ول مادرت جان -

 :خندید

 !دانش و  علم کسب حال  در مدام ..دارم  خرخونی زن  عجب..  به به -

 :گفتم درازکش طورهمان  و  برگشتم سمتش به

  دانشگاهیپیش خره تازه داری؛ ترم پایان امتحان دیگه ماه یه از کمتر تو کیا، -
 بخونی؟  درس  کم یه خوای نمی ! داری  کنکور هستی 
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 : کرد نوچینوچ و  داد باال را ابروهایش

 رو  بکن چادر بگیر، وضو نمونه خانم یه مثل پاشو فعال. درس بعدا   نماز، اول -
 . کن  اقتدا و بایست آقات  سر  پشت سرت،

 : کردم ناله و کوبیدم ـخت* تـ به را سرم

 خوام نمی-

 : گفت  و داد باال را ابرویش

  اصال . گیرهمی ایراد هی فهمه،نمی  خب بفهمه، رو چیزی نخواد وقتی آدم ببین -
  رو  چوبش جهنم میری  تو! تموم که دوب معروف به امر من ی وظیفه  چه؟ من به
 .بود گفتن من از.  خوری می

 !هی...  کیا کن صبر هی -

  به کیاوش و بود اردیبهشت حوالی. ماندم  در به خیره طورهمان من و رفت  او
  آن  از  ناشی تغییرات همه  این و رفت می مسجد  در  واقع  مقاومت بسیج پایگاه
  شده  رو آن به رو این از اصال و فتر می بسیج به که شدمی دوماهی حدود. بود
 و خریم ما کردمی فکر و بودند پابرجا هنوز هایشاخالق  از بعضی البته. بود
  و  گشتمی  اینستا در ریزیک  دیشب مثال  کند؛می  چه  دارد مثال که  فهمیمنمی 
 چشم به را افسران رسانیاطالع پایگاه پیج فقط رفتم،می سرش باالی  که من
  از   بعضی  خب  ولی.  زندمی   مخ  دارد  دایرکت  در  که  فهممنمی   کردمی   فکر.  دیدممی

  رپ   سمت  دیگر  اینکه   و  ادبش  نمازخواندنش،  مثال    نبود؛  انکار  قابل  هم  تغییراتش
  ظاهر از هنوز خب اما بود؛ کشیده قرمز خط دادنفحش  دور و  رفتنمی  جماعت
 . زدمی  تیپ آینه جلوی  دقیقه پنج و چهل  و بود کیاوش همان
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  بود  داده اجازه و  بود برگردانده او به را  اشگوشی  بود؛ شده بهتر او با حاجی تارفر 
 .گردی ول  برویم اسپورتیج با دوتایی و بردارد  را من گاهی که

  و من. بودیم شده یکدیگر محرم که شد می  ماهی  سه دو داشتیم؛  خوبی  زندگی
. کردیممی  خرجش ماه، آخر و کردیممی جمع را مانماهانه توجیبی پول کیاوش

 هر کیاوش همین برای  شود؛ دراز دستم کسی جلوی  که بود سنگین برایم من
:»  گفتمی  مدام و  گذاشتمی  پول کیفم در پدر، یا شوهر یک مثل دقیقا صبح،

 .« مایی ی خانواده  از عضوی  تو

  دیگر .  بود   شده  حقیقت  برایم  که  بودند  گفته  من   به  را  جمله   این   همگیشان  قدرآن 
.  کردممی  راحتی  احساس  همه  با و  خندیدممی  بودم؛ راحت راحت   و  ودم بن معذب
 .کردمنمی  ناراحتی احساس هم ای ذره   من و گذشتمی  خوش واقعا کیاوش کنار

. بخوانیم  نماز  تا  شدمی   آویزان  من  به  کنه  مانند  بود؛  شده  من  تقلید  مرجع  جدیدا  
 بود،  گرفته  یاد  که  چه   هر  و  معارف  و  احکام  ی درباره   و   نشستمی  من  با  هاساعت 
 یا بود کیاوش به امعالقه خاطربه  دانمنمی  دادم؛می  گوش هم من. زدمی حرف
  فقط  و  دارم؟   دوست  را   کیاوش  پرسیدممی  خودم  از   گاهی.  هایشبحث   به   امعالقه 
 !« دانمنمی :» رسیدمی ذهنم به جواب یک

 زمانی  مانند.  بیشتر  نه  کمتر  نه  بودیم؛  صمیمی  دوست  دو  مانند  هم  برای   او  و  من
  و نداشتیم کسی از ترس باراین فقط. بودم  آورده پناه شانخانواده به که بودیم
  رنگ قدرچه هر. زدیممی حرف و کردیممی  شوخی هم با مرز، و محدودیت بدون

  باال  ی طبقه  بود، شده تازه  کیا و من هایخنده  و شوخی  با پایین ی طبقه  روی  و
 کیاوش  یا  من  به  تا!  چیز  هیچ  کرد؛نمی   خوشحال  را  سمیه  چیزهیچ .  بود  شده  سیاه
  و   صبورانه که بود تحصیالتش و سواد خاطربه . کشیدمی  عمیقی آه کرد،می  نگاه

  بکشد  دست   اشزندگی   تمام  از   شد می  وگرنه  کرد،می   برخورد  مصیبت   این  با  عاقالنه
 های چشم  و تکیده ی چهره  که بار هر. کند  گریه زار زار و بنشیند خانه کنج و
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 قاتل  دماوند  و  البرز.  گرفتممی   نفرین  رگبار  به  را  دماوند  و  البرز  دیدم،می   را  سرخش
 قاتل  زیبایش، و آرام های لحظه  قاتل اش،خوشبختی  و  روح قاتل بودند؛ سمیه
 . اشزندگی 

 

 اما  نبود؛  داغ خیلی. شد  پاشیده صورتم روی  داغی آب که بودم فکر در غرق
 سرم  باالی   به  و  کشیدم  جیغ  آب،  داغی  و  بودنناگهانی  از.  دمر ک  سوختن  احساس

  نگاهم  شیطنت با و بود  ایستاده  سرم باالی  آب  پارچ یک با  کیاوش. کردم نگاه
 :خندید دید،  که را خشمگینم و  حرصی  نگاه. کردمی

  صدبرابر  که رو جهنم آتیش خوای می طورچه  کنی، تحمل رو  این نتونستی تو -
 کنی؟  ملحت ترهسوزاننده 

 : کشیدم بلندی  جیغ

 !دیوونه نداره ربط تو به -

. بردم فرو آن زیر را سرم. کردم باز را سرد  آب و دویدم روشویی سمت به سریع
  کیاوش  بگویم؛ رفت یادم را بند این. کشیدم نفسی. شد کم التهابم از کمی
 ! شدمی  اعصاب روی  خیلی اوقات گاهی

 *** 

 !اکبرعلی   تو به ننفری گرسنگی؛ از مردم خدا آی  -

 : گفت من روز و حال  دیدن با و شد پذیرایی وارد خانمطیبه

 دختر؟ مجبوری  مگه آخه -
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 زدم باد کرد،می حل مادر گاهی که خانواده ی مجله جلد با تندتند را خودم دوباره
 : گفتم و

 کو؟  خودش اصال. اکبرهعلی  تقصیر همش -

  جنازه   مانند  نیامده،  داخل  در  از   هنوز  کیاوش  و  شد   باز  خانه  در   گفتم،  که  را  همین
  ناشی  عرق  از   موهایش.  بود  شده  کشیده  بیرون  زبانش .  شد  ولو   در   دم    فرش  روی 
 . بود  شده سرخ لبو شبیه صورتش و بود شده  براق گرم، هوای  از

  نیاورده  در  هم  را  هایشکفش   حتی  و  بود  شده  ولو  فرش  روی   که،  کیاوش  به  مادر
 : گفت و کرد نگاه بود،

 . در  دم از ببینم شو بلند! اکبری عل -

 : گفت کنانخسخس  بسته های چشم با طورهمان  کیاوش

 . میشم  نفله تشنگی از دارم مامان؛ کن ول من جون -

 :گفت  و ایستاد کمر به دست فوالدزره  مادر

  بار یه گیرم،می روزه  دارم که ساله ای خرده و چهل من. میارید در ادا دارید شما -
 ! دوئه ساعت  هنوز خوبه. ببینم پاشید. نیاوردم  در  ادا همه نای شما مثل هم

 : کشید فریاد ناالن کیاوش

 !نگو! مامان نگو وای  -

 : گفتم امرفتهتحلیل و مرتعش صدای  با بیاید، در اشکم  بود مانده کم که من

 !مونده ساعتیهفت  اکبرعلی  -

 : گفت و کوبید فرش به را سرش لیمتوا طور به کیاوش
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 !تشنگی از مردم  خدا آی  بود؟ چی  دیگه روزه این. شکر بتوصم خدایا -

 : گفت و کرد  نگاهمان شدهتنگ های چشم با خانمطیبه

  تو  هزارمیک گیرهمی  روزه سالهُنه دختر اکبر،علی . بکشید خجالت  هیکلتون از -
  جنگ  از کنهمی  فکر  ببینه کی هر شدی  ولو  همچین پاشو. گیرهنمی  بهونه  هم

 ... مردنی الجون   پسر   ببینم وپاش. برگشتی 

 : کرد غرغر بشنویم که  جوری  اما آرام بعد و

 ! "شم مجاهد فلسطین برم خواممی من حاجی" میگه بعد -

 : گفت حرص با کیاوش. خندیدم بلند اما نداشتم؛ بدن در جان که این با

 . عوضی کوفت -

 : گفتم خندیدممی  هنوز  که حالی در

 !عشقم تو منی داهمج عزیزم،  تو سالی جوک وای  -

  دستش  مادر. شدمی  خفه تشنگی از داشت جدی جدی  انگار. نداد را جوابم دیگر
 : گفت و کشید را

 !پاشو. بیاد جا کم یه حالت بگیر دوش یه برو پاشو اکبر،علی  پاشو -

  در   روسری   یک  که  درحالی  بعد.  کشاند  حمام   سمت  به  و  کرد  بلند  را  کیاوش   زور  به
 محکم  را  روسری   که   کردم  نگاهش  متعجب.  برگشت  نم  سمت  به  داشت،  دستش

 :گفتم  که پیچاند کمرم دور

 ! آروم وای  -

 : گفت و زد گره محکم
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  چی تونروزه  این تا دو شما دونمنمی  که  من . میشه  اتگرسنه کمتر طوری این -
 . بخواب بگیر برو بود؟

 تکان جایم از نداشتم حال اینکه با و انداختم باال ای شانه! بود  قدرت انگارکمربند
  و  کشیدم بیرون دیواری  کمد  از  بالش و نازک ی ملحفه  یک. شدم بلند اما بخورم؛

  باز   هم   را   ملحفه.  کردم   رها  را  بالش   و  ایستادم  گازی   کولر  روبروی .  برگشتم  هال  به
  گفته   مادر .  انداختم  خودم   روی   را  ملحفه   و   شدم  ولو   زمین  روی   هم   خودم   و  کردم
  هم روی  محکم را هایمچشم . شود می امگرسنه  کمتر بخوابم، شکم به اگر بود

 نتوانستم را کیاوش مادر بلند صدای  اما بروم؛ خواب به کردم سعی و گذاشتم
 : بگیرم نشنیده

 !دیوونه  دوتا  این  دست  از  کن  خالص  رو  من  خدا  وای   مگه؟  خوابیدنه  جای  جااین  -

 سه  دو  هر  که  را  زیگا  کولر  خنک  باد  فقط.  شد  نامفهوم  برایم  کمکم  مادرش  صدای 
  کاش . کردممی  حس  داد،می  نوازش  را  صورتم ملحفه روی  از یکبار، ثانیه
 .... و کنم تنظیم خودم روی   را کولر و شوم  بلند توانستممی

 : انداختمی خدشه خوابم روی  ریزریز های خنده  صدای 

 !کن نگاشون... مامان وای  -

 : نداشتم را اصد صاحب شخص  تشخیص قدرت اما شنیدم؛می  را صداها

 !دختر بسه -

.  کردم  برخورد  چیزی   به  محکم  که  کنم  حس   را  صدایشان  کمتر  تا  چرخیدم  پهلو  به
 هاخنده  صدای . زد  را چشمم  نور  که کردم باز  را چپم پلک الی  و گفتم لبی  زیر آخ

 فاصله در کیا دیدن با و کردم باز را پلک الی  دیگر بار زحمت به. شد تشدید
 . شدند  باز خودکار هایممشچ صورتم، سانتییک
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 ! که شد رد   اذان از دخترم دیگه پاشو! خوشخواب خانم... به  به: معصومه

  آمد  یادم و شدم لود کم کم که"  دارد ربطی چه من به اذان"  بگویم خواستم
 . گرسنگی از رهاشدن  و  خوردن اذن یعنی اذان و امروزه 

  احتمالی   سمت  به  و  شدم  زخینیم  جایم  در  و  شدند  باز  بیشتر  اتومات  هایمچشم
.  دیدم  هایش،ب** ل روی  پهنی لبخند با را معصومه که کردم نگاه صدا صاحب
 : گفتم سریع

 جدی؟ -

 :خندید

 ! شدن آفریقایی های زده قحطی این شبیه مامان وای  -

 یا  اندخوانده  اذان بدانم خواستممی فقط نداشتم، را اشپرانیمزه ی حوصله  اصال
 خودخودبه   که  کردم  نگاهش  خستگی  و  کالفگی  با  نه؟  یا  بخورم  غذا  توانممی   نه؟

 : گفت و شدند متوقف هایشخنده 

 ... نداری  حوصله  فهمیدم  باشه باشه -

 : گفت و برگشت سمتم به و کرد نگاه دیواری  ساعت به

 . مونده  دقیقه  هفت و چهل -

  م یدکش  سرم  روی   را  ملحفه.  بستم  را  هایمچشم   و  کوبیدم  بالش  روی   محکم  را  سرم
  تمام . کردممی  خفگی احساس چون نپوشاندم؛ را صورتم از ای گوشه  یک  فقط و

  تلف  داشتم کنار، به قدرت  کمربند! دهان بزاق ای ذره  از دریغ و بود  خشک دهانم
 شده گیرمگریبان تشنگی و گرسنگی بودم، شده بیدار خواب از که حاال. شدم می

 . شدمنمی  بیدار خواب از زد،نمی  حرف سرم باالی  اگر! معصومه به لعنت. بودند
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  هایش ب **ل  و  بود  بسته  را  هایشچشم.  کردم  نگاه  کیاوش  به  ملحفه  ی گوشه   از
  دماغ . بود شده  پوستی پوست  و خشک هایشب ** ل روی . داشتند  فاصله کمی
  ام سبابه  انگشت نوک آمدمی  خوشم خیلی . داشتم  دوست خیلی را  قوزش بدون

شم؛  زشاندا دست   بدون  دماغ    شیب  روی   را ک  .  بودم   نکرده  را  کار  این  حال  به  تا  اما  ب 
 ی همه . بودند  شده پنهان هم هایششیطنت  بودند، بسته هایشچشم  که حاال

  نگاهم  غم  با روز آن   که هاییچشم  بود؛ هایشچشم ای قهوه  نینی  در  شیطنتش
 : گفتند که هاییب **ل و کردند

  کسی  به سن، همین  از ندارم دوست من بشیم؛ هم ی عقد  خوامنمی من سیما -
 ... من . بشم متعهد

 :برانم زبان بر توانستم را  جمله یک فقط و گرفت فرا را وجودم غم

 کیا؟ میاد بدت من از تو -

 : گفت بود لبالب هاآن   از ناراحتی که هایشچشم  با و داد تکان را سرش کالفه

  شدم   بزرگ...من  شاید   اصال   نیس؟  زود  اآلن  فقط  نمیاد،  بدم  تو   از  من  الی   نه ..  نه  -
  سالگی نوزده  خدا به  بابا الی؟ چی وقتاون . اومد خوشم بگم؟ طور چه ... کسی از

 !زوده خیلی

  سرم   باالی   کیاوش  که  نبود  مهم  برایم  اصال .  زدم  زار   دل   ته  از  و   نشستم  زمین  روی 
. برود بین از هایمهق هق  با لعنتی بغض این داشتم دوست فقط بود، ایستاده

  ازدواج  سن این در  خواهدنمی  دلم هم من بفهمانم او به وانستمتمی  طورچه
  دوست   هم  اصال  و  نیستم  دختر  دیگر  من  بفهمانم  او  به  توانستممی   طورچه  کنم؟
 ! توانستم؟می  طورچه  بخورم؟ رز*ه مهر تا کنم ازدواج  ندارم

 : گفت  و داد  تکانش و گذاشت امشانه  روی  دست و نشست کنارم کیا
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  میدم   قول  رسما    جاهمین   آقا  شدی؟  ناراحت  گفتم  رو  اینا  شد؟  چت.  ..دختر  هی  -
 خوبه؟ ! نسب و اصل با های سگ  حد در  بمونم؛ وفادار تو به و نشم  کسی عاشق 

  نگاهش  اشک، و بغض با همچنان من اما کرد؛ جدا هایمگونه  از را هایمدست 
 بی من به که گفتممی  او به اگر یعنی. گرفت می اشمهربانی از دلم. کردممی

  بخشد؟ می  بخشد؟نمی  بخشد؟می  مرا اشمهربانی همین با است، شده احترامی
  درک ! همین کند؛ درک را من خواهممی  فقط من ببخشد؟ چرا اصال بخشد؟نمی 
 کند؟نمی  درک کند؟می  درک کند؟نمی  درک کند؟می

 : دنک پاک هایشچشم  از را غم کرد سعی و پرید پاجفت   امآشفته  ذهن میان

 نه؟  نیستی، راضی هم تو -

 ام؟ راضی  نظرت به -

 : گفت  و کرد پاک نشستندمی هایمگونه  روی  چکهچکه  دوباره که را هایماشک 

.  حوزه  برم من تا مونیممی  هم کنار مدت یه سیما؛ بدیم هم  به قولی یه بیا -
  جدا  نمیاد، خوشمون هم از دیدیم اگه شد، کم حاجی و مامان اصرار که بعدش

 خوبه؟  نشه؛ وارد خدشه پاکیت به تا نزنم هم  دست بهت میدم قول. شیمیم 

  دیگر  که پاکی از زد؟می  حرف چه  از  کیاوش خدشه؟  ام؟ پاکی. اشک اشک؛   اشک؛
 !گفت؟می چه کیا بود؟ شده   وارد قبال که ای خدشه  از نبود؟

  ه گدی. شیممی  جدا هم از  نخواستی، تو اگه ! مردونه سیما؛ میدم  قول: کیاوش
 کنی؟می  گریه چرا

  چسبیده  بدجور لعنتی نکرد؛ افاقه هم باز اما دادم؛ قورت دهانم آب با را بغضم
 با. بودند  چسبانده من ی بیچاره  گلوی  به را بغض این رازی  چسب با شاید. بود

 :گفتم و کردم نگاه کیاوش به تارم های چشم
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 جایی من مگه الصا برم؟ کجا من بعدش شیم، جدا هم از بخوایم اگه. نمیشه -
...  یه  من!  رو  جایی  نه   ندارم  رو  کسی  نه  من  رو؟  این  فهمیمی  کیا  برم؟  که  دارم  رو

 کنم؟می  گریه چرا فهمیدی  حاال. همین  تنهام؛..   بیچاره... دختر

  کردیم،  عقد  هایمانحرف  از  بعد  ساعتیک   که  روزی   آن  به  آن  از  بیشتر  نشد  دیگر
  واقعیت  سمت به خاطره عالم از  مرا و داد ناتک را امشانه دستی  چون کنم؛ فکر

 : کشاند

 طوره؟ چه  هپروت هوای  و آب خانمی؛ هی -

 : گفتم و کردم نگاه بودند، خواب در هنوز   که هاییچشم و حالشبی  صورت به

 !جهنم عین  سوزان و گرم -

  تکرار   بکشاند،  جنون  مرز  به  را  من  توانستمی  آن  با  که  را  ای جمله   همیشه  مثل  باز
 :کرد

  جهنم آتش خوای می  طورچه  سوزان، و گرم میگی هپروت هوای  و آب به اگه -
 کنی؟  تحمل رو

 : گفت  بودند  خواب  خمار  هایشچشم  که  طورهمان .  زدم   بازویش  به  جانیبی  مشت

 مونده؟  قدرچه -

 : گفتم سوالش به  دادنجواب جای  به

 گیرن؟می  روزه رو روزسی  طورچه  بقیه واجبه؟  روزه واقعا -

 و خواب خاطربه که لحنی با جوابم، در و کرد باز بیشتر کمی را هایشمشچ
 : گفت  بود، شده   کشیده گرسنگی

 چنده؟  ساعت نگفتی،.. بقیه دارن رو توانش  شاید.. دونممی چه -
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 : کشیدم آهی

 . مونده دقیقه چهل -

 . بست را هایشچشم  دوباره و گفت لعنتی

 الی؟   اومده سرت   بالیی چه! هی -

  که سوالی جواب در. کنممی  نگاه کرد،می نگاهم متحیر و نگران که انمهرا به
 :گویممی  و زنممی  حالیبی لبخند است، پرسیده

 . نیست هیچی خوبم، -

 :گویدمی  و کشاندمی  سمتم به بیشتر را اشصندلی  نگران

  قدر این   چرا  صورتت  کردی؟   نگاه   آینه  توی   خودت  به  نیست؟   هیچی  که   چی  یعنی  -
 بوده؟  کی شده؟ چی  چیه؟ هازخم  نیا کبوده؟

  که  داندنمی  شاید اصال . ندارد وجود" نکن فضولی "نام به ای جمله  مهرانا،  مغز در
  ذهنم  در  و کشممی  آهی. ندارد دخالت حق  او و  ندارد او به ربطی مسائل بعضی
 منحرف  را  ذهنش کنممی  سعی یابم،نمی  که  ای بهانه . گردممی  بهانه یک دنبال
 :کنم

 نشدی؟  متوجه دیروز طورچه  بودم، طوری همین هم دیروز نم -

ن  دیروز:  مهرانا   نزده   هم  لنز  تازه!  نداشتم  خودمم  ی حوصله   نبود،  خوب  حالم  کل  م 
 شده؟  چی  نگفتی حاال. دیدمنمی  هیچی بودم،

  دادم می  خواستمی  دلم که طورآن  را جوابش نبود، هتل رئیس پدرش اگر شاید
 شدنمی   باره   این  در   اما  آوردم؛می   هم  را  قضیه  ته   و  سر"  نداره  ربطی   تو  به "  یک  با  و

 :دهممی  تحویلش رسدمی  ذهنم به که را دروغی اولین. کرد کاری 
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 توی  ببرن زور به رو من خواستنمی بودن، شده مزاحمم خیابون توی  چندنفر -
  م کتک خوردم،می تا و جونم به افتادن هم  هااون  و کردم تقال  هم  من.. ماشین

 . زدن

 :مانممی  تعجب از  آید،می  که دماوند صدای 

 ندادی؟ گزارش پلیس به -

  و  متعجبم است پرسیده که سوالی از من. گردیمبرمی  سمتش به مهرانا و من
  متعجب  مهرانا. است متعجب خودش و من میان بحث در او دخالت از مهرانا

 : پرسدمی و چرخاندمی  دماوند  و من بین را نگاهش

 شناسید؟ می  رو گهیدهم  شما -

!  نیست  برداردست   نکند،  هتل  رسوای   را  من  تا  او .  بکنم  را  دماوند  ی کله   دارم  دوست
 !عظیم  تفاوتی  با اما رسد؛می مهرانا  گوش به همزمان دماوند و من های جواب

 !نه: من

 . آره : دماوند

 :گویدمی  باالجسته ابروی  تای  یک و  گردشده های چشم با مهرانا

 نه؟  یا هآر  باالخره -

  کند، می  نگاه  دماوند به که مهرانا  به رو و  روممی  دماوند  به پنهانی ای غره چشم
 : گویممی

 . نه -

 : گویدمی و گیردمی  دست در را موقعیت هم دماوند

 ! ببخشید.. انداخت اشتباه به رو من ظاهری  تشابه فقط نه -
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 :گویممی  زوری  لبخندی  با هم من و گویدمی  آهانی مهرانا

 . نیست مهم -

 : گویدمی  و کندمی  نگاه مستقیم من به دماوند

 . بدید گزارش پلیس به بهتره -

 : گویممی و کنممی  کج کمی را هایمب **ل

 .حتما   -

  در  را سرم  شود،می  راحت که خیالم. شودمی  خارج البی  از و کندمی  خداحافظی
 مهرانا  تا مده نشان کاری  مشغول را خودم کنممی  سعی و کنممی فرو مانیتور
 . شوممی  هم موفق  خوشبختانه.  نپرسد دیگری  سوال

  معصومه  از که قدیمی  دوصفر یازده نوکیای  یک. شودمی بلند امگوشی  صدای 
  اما  گذاشت؛می هم شاید و بخرم گوشی گذاشتنمی  که اکبرعلی . امگرفته
  مستقل  وقت  هر  گذاشتم.  خواهممی  گوشی   بگویم  او  به  نخواست  دلم  وقتهیچ
 که ای زمانه  در. بود آوری خجالت بسیار گوشی. برسم آرزوهایم تکتک  به ،مدش

 ارزش پشیزی  هم لوکس ای دکمه های گوشی  حتی و داشتند لمسی گوشی همه
 یچاره  اما! من برای  بود؛ بارخفت  بسیار بسیار داشتن دوصفر یازده نداشتند،
 . برسد   دستم  به  امری اک  ماه  اولین  حقوق  تا  بودم  منتظر  تنها.  نداشتم  هم  دیگری 

  و  دهممی  فشار قدرت تمام با را تماس برقراری  ی دکمه  کشم،می  بیرون را گوشی
  که   افتدمی   یادم  پیچد،می   گوشی   در   که  شخص  صدای .  گذارم می   گوشم  دم  را  آن

 .کنم  نگاه گیرندهتماس اسم به کردم فراموش

 الو؟  -

 : بازممی  را خودم نشنیده، چیزی  هنوز معصومه،  لرزان  و گرفته صدای  شنیدن با
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 ... معصومه  الو -

 :شودمی  بلند  هقشهق  صدای 

 ببین بیا! برس دادمون به خودت حسین امام یا! شدیم بدبخت ببین بیا الی -
 !وای ! وای ! وای ...شده  سرمون بر خاکی چه

  صورتم  به چنگی گرفته،رعشه  های دست  همان با. گیرندمی رعشه هایمدست 
 ی کلمه  معنی ام،پیوسته خانواده این به وقتی از من. زندی م  سوز اندازم،می

  آورد؛ می   هجوم  ذهنم  به  است،  بد  فکر  چه  هر  سریع.  امکرده  فراموش  را  خونسردی 
  ندیده،  را دماوند باالخره سمیه است؟ گرفته حاجی قلب است؟ شده چیزی  مادر
  خواهد می   مسا  مانند  عزیزی   کدام  است؟  کرده   سکته  یکیشان  کدام   رفت؟   دنیا  از

 بگذارد؟  تنها را من

 :پرسممی  بترکد، فکر زیاد حجم از  مغزم که آن از قبل

  از  ُمردم بده،  رو من جواب نکن، گریه...معصومه.. هی...معصومه؟ شده چی -
 !استرس

 : معصومه

.  کن رحم بهمون خدایا  وای . بیمارستان بردنش کرده تصادف داداشم اکبر؛علی  -
 . خدایا شدم درار ب بی .. داداشم اکبرعلی 

  باشم،  شده خوشحال اکبرعلی  رفتن بیمارستان از که نه. کشم می  راحتی نفس
  خیالم است،  نیامده مادر و  حاجی و سمیه سر بالیی  فهمیدم که  این از  فقط! نه

  مسلط   خودم  به  حدودی   تا.  نیست  خودم  دست  عمیق   نفس  این  و  شودمی   راحت
 اکبرعلی  و من روزی  باالخره. ت سا نشده کنریشه  هنوز استرس  اما شوم؛می

 :داشتیم دوست را همدیگر
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 بیمارستان؟   کدوم بردنش؟ کجا -

 هایشحرف   و  حرکات  روی   تعادل.  خودش  با  هم   و  خدا  با  هم  زند می   حرف  من  با  هم
 : ندارد

 .جااون ریممی  داریم اآلن ما... ُقمه نزدیک -

 :نالممی درماندگی و عجز با

 جا؟ن او بیام طورچه من آخه -

 شودمی  گرفته او از گوشی. بشنوم را دیگری  حرف شودمی مانع اشگریه  صدای 
 :پیچدمی  گوشم در ابراهیم صدای  و

 .بیارید تشریف نیست الزم  شما خانم،الی  سالم -

 :زنممی  چنگ را صورتم  جلوی  موهای  کالفه

 نیام؟ من میشه  نظرتون به ابراهیم؟ آقا چی یعنی -

  صدایش  واضح شنیدن مانع ماشین سرعت با کتر ح و گریه و شیون صدای 
 : شودمی

 ... بعد   و   نیست  چیزی   که  شاءاللان   ریممی   ما.  بیاین  نیست  الزم  کردم؛   عرض   من  -

 ی محدوده  از.  داردبرنمی  کسی  اما زنم؛می  زنگ  دوباره سریعا  .  شودمی  قطع تماس
  فایده  اما رم؛یگمی را شماره  دوباره  و دوباره  و  دوباره. است خارج  دهیسرویس 

 یا است  وخیم حالش ببینم نپرسیدم اصال . کنممی  رها میز روی  را  گوشی. ندارد 
  شد،می   محسوب  من  کاری   اول  روز  که  پیش  روز  دو  بود  قرار  که  اکبرعلی   اصال!  نه؟
  شود نمی  مگر دارد؟ ربطی  چه آخر است؟ کرده تصادف طورچه  پس. برود قم به
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  شکند؟ می  دستش آید؟می  سرش بالیی چه  یعنی کرد؟  تصادف شهر داخل  در
 بمیرد؟  نکند... اصال  بگیرد؟ فراموشی نکند پایش؟

  ولی  چه؟ که ُقم بروم شوم بلند اصال کنم؟  کار چه. شوممی بلند جایم از کالفه
 محکم قدراین قلبم چرا دانمنمی  هم خودم اصال! گیردنمی  آرام دلم که طوراین
  خواهدنمی  دلم ام؟ شده  دیوانه من ام؟شده  شلاح سالمتی نگران چرا. کوبد می
  مشغول  گوش،  به  هدفون که مهرانا سمت به. کنم فکر اکبرعلی  جز چیزی  به

  که  زنممی  اششانه روی . شنودنمی . زنم می  صدایش  و گردمبرمی  است، وبگردی 
 : گویدمی و داردبرمی  هایشگوش  از را هدفونش.  گرددبرمی  سمتم به

 شده؟   چی  صورتت گچ؟ عین  هشد چرا صورتت -

  تندتند   است،  شده  گیرمگریبان  که  استرسی  خاطربه   و  دهممی  قورت  را  دهانم  آب
 : زنممی حرف

 مهرانا؟  کنم چیکار...کرده تصادف داداشم -

 :کند آرامم کندمی  سعی مهرانا

 حاال؟  بردنش کجا.  نیست چیزی  که شاءاللان . باش  آروم -

 ! خدا ای  جااون  برم رطوچه  حاال من.. قم بردنش -

 : گویدمی مهرانا

 خصوصی؟   آژانس بزنم زنگ  برات؟ کنم چیکار خدایا -

  خجالت  رسد؟نمی  هم  تومانده  به  امدارایی ی همه  که بگویم طورچه !  خدایا آه
  شوم؛ می   هابدبختی   تمام  حل  راه   دامان  به  دست .  ندارد  ای فایده   هیچ  میان  این  در

 : دروغ
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 .. قم برم باید سریع  هم  اآلن. نیس  همراهم هیچی خونه  مونده جا کیفم من -

 : گویدمی  و دهدمی  تکان را سرش

 تا بیاد اآلن  تونهمی  ببینم عصر شیفت خدیجه  زنممی  زنگ بذار... باشه  باشه -
 قم؟  برسونم رو تو من

 .بیای   رو راه همه این خوادنمی .. نکش زحمت -

 . رسونمتمی  خودم خوره؟می  درد چه به رفاقت . نداره  اشکالی نه: مهرانا

 دختر این مرام  من؛ خدای  آه . است روزه دو آشنایی  واقع در  که رفاقتی رفاقت؟ 
 !است سالهنوزده  اکبرعلی مرام شبیه قدرچه

 *** 

 فقط  کالفه من. گذردمی  ساعتی یک بیاید، شود بلند ادا و ناز هزار با خدیجه تا
  ابراهیم،   موبایل  نه.  کندمی   دعوت  امشر آ  به  را  من  هم  مهرانا  و  زنممی   دور  را  دسک

 . دهندنمی جواب کدامهیچ  معصومه نه و سمیه نه و  حاجی نه مادر، نه

 :کشاندمی  بیرون فکر  از را من مهرانا صدای 

 . دختر شو سوار بیا -

  به و اندازممی  امشانه  روی  را کیفم. افتدمی  کوپه قرمزرنگ پاجروی  به نگاهم
.  شودمی  کنده جا از  سرعت  با ماشین و  شوممی  سوار .کنممی  تند پا آن  سمت 
  صدای  و کندمی  وصل  خودرو پخش به را آن  که  خوردمی  زنگ  اشگوشی  مهرانا

 :پیچدمی ماشین در آمدمی  پدرش نظر به که شخصی

 میری؟ داری  کجا میگه؟ چی سلیمانی خانم مهرانا -

 :گویدمی  لبی زیر و کندمی  نگاه به مهرانا
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 !براش دارم لق؛ دهن ی خدیجه -

 : گویدمی بلندتر بعد و

  شب  تا. قم برمشمی  دارم  من اومده پیش مشکلی  سپهری  خانم برای  -
 . گردمبرمی

 :شودمی  عصبی موحد آقای  صدای 

 تو به سپهری  خانم مشکل اونی؟ و این مشکالت کردنحل مسئول تو مهرانا -
 چه؟ 

 : گویدمی بعد و کندمی دیگری  نگاه من به مهرانا

 .بابا خداحافظ فعال. کرده تصادف برادرشون  -

 !سرتق  دختر   مهرانا، برگردم بذار فقط -

 : آیدبرمی توجیه صدد در مهرانا. کندمی  قطع را تماس و

  سنگ،   به  بخوره  سرم  ترسهمی   داره؛  مشکل  من  استقالل  روی   بابام..  نشیا  ناراحت  -
 .خدا به  نداشت منظوری  وگرنه... کنم ولش  و  بشم پسر   یه عاشق 

 :گویممی  کالم یک فقط

 . نیس مهم -

  شده  چه ببینم و برسم  قم به  است  مهم برایم تنها. نیست مهم  هم واقعا و
 سمیه،  مانند  را  حاجی  و  مادر.  باش  داشته  را  اکبرعلی   هوای   خودت  خدایا  آه.  است
 . ننشان شان،عزیزدردانه  عزای  به

 کجان؟ دقیقا ببین بزن زنگ یه: مهرانا
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 درگیر  قدر آن . دهدمی  جواب  سمیه  شان،شماره  گرفتن هزاربار از دع ب  باالخره
  خجالت  دوصفر یازده نوکیا از شودمی فراموشم که هستم فکر و استرس

 : کشیدممی

 خوبه؟  حالش اکبرعلی  دین؟نمی  جواب چرا کجایین؟ سمیه؟ الو -

 : زندمی دامن حالم بدترشدن به اش خشیخش  صدای 

 .اشبن  نگران خوبه، حالش -

 بیمارستان  بگید فقط. قم میام دارم من کجایین؟ نباش؟ نگران چی یعنی -
 کجاست؟ 

 : شودمی بلند کمی صدایش

 نیا؟  نگفت  بهت ابراهیم مگه قم؟ میای  داری  چی برای  -

 : شودمی فریاد لرزانم صدای 

 سمیه؟  نیام میشه مگه -

  چکدمی  یماهگونه   روی   اشکم!  شودمی  من  جواب   سمیه   جگرسوز   های گریه   صدای 
 :سوزاندمی  است بوده چنگم جای  که را ردی  و

  سرم  به جون شده چی بگو کلمه یه سمیه؟  کنیمی  هونپن ازم داری  رو چی -
 . بگو بهم رو بیمارستان آدرس کجایین؟! همتون کردین

 :گیرندمی  آرام کمی هایشهق هق 

 . نرسیدیم هنوز ما -

  گور بهزنده  خواهندمی را نگران ن  م چرا دهد؟می معنا چه دوپهلو حرف همه این
 :زنممی  حرف سمیه با تندی  لحن با بار اولین برای  و شوممی  عصبانی کنند؟
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.. قم ریممی داریم گفت من به معصومه پیش ساعت یه نرسیدیم؟ چی یعنی -
 اکبرعلی حال میگی طوری چه نرسیدین، اگه اصال. ساعته یه اشفاصله ی همه 

 خوبه؟ 

  باالتر   هم   من  صدای   شود،می   بیشتر  هایشکشیدن الیی   و  مهرانا  تع سر   قدرچه   هر
 : گویدمی ای خسته و گرفته صدای  با سمیه. رودمی

 بودیم، کرده گیر ترافیک توی  حاال تا شهرری؛  بودیم رفته طیبه و حاجی و من -
 . نرسیدیم هم تهران  ورودی   به هنوز

.  دهدنمی  جواب اما خورد؛ ی م  بوق  که گیرممی  را معصومه  ی شماره . کنممی  قطع
  باالخره  بوق چند از بعد . گیرممی  را ابراهیم ی شماره  و  شوممی  خسته  انتظار  از

 :گویممی  نزده، حرفی  هنوز.  دهدمی  جواب

 کجاست؟  اکبرعلی بیمارستان. قمم-تهران مسیر توی  من ابراهیم؟ آقا کجایید -

 : گویدمی  ،دنک توبیخ را من باز ندارد حوصله انگار  که ابراهیم

 .. سمت   برید و بزنین دور رو هوایی نیروی  خیابون -

 :پرسممی  سریع

 کجاست؟  هوایی نیروی  خیابون -

 : ابراهیم

 .شما نیاین میگم همینه برای . بگن بهتون بپرسید جااون   از حرم، سمت برید -

 :گویممی  است زده باالخره که  نیشی به توجهبی

 خوبه؟  حالش -

 : ابراهیم
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 . گردممی دکترش دنبال دارم. گیرنمی  عکس  سرش از دارن هک فعال -

  بیرون  منقطع را نفسم  و دهممی  تکیه ماشین پشتی به را سرم . کندمی  قطع و
 : پرسدمی  مهرانا. دهممی

 خوبه؟  -

 خبری،بی . "دهممی فشار  هم  روی  محکم را هایمچشم  و دهممی تکان سری 
  موضعت   شنوی،می  بدی   خبر  وقتی  .بس  و  است  شعار  یک  فقط  ،"است  خبری خوش

  و  استرس بر  عالوه خبری،بی  وقتی  ولی کنی؛می  زاری  و گریه و شودمی  مشخص
 تحمل  هم را هایتاحتمال از حاصل ناراحتی هستی مجبور بد، های نفوس  و افکار
 سر به جان ذرهذره  را انسان خبری بی. است بدتر بد خبر از برابرده خبری بی. کنی
 .کندمی  نابودت ذرهه ذر  کند،می

 !اندبریده  را نافش بد نفوذ و  افکار با اول  از که هم بیچاره من ذهن و

 *** 

 شاید و توُپرتر منتها است، من قدهم تقریبا. کنممی نگاه قدبلند خانم به
.  است  گرفته قرار صدری  روسری  قاب در اشصدفی  سفید صورت. ترخوشتیپ
  عینک  پشت اشآبی های چشم . انده دش پنهان روسری  زیر تماما   موهایش
.  دهندمی  بوربودنش از  خبر رنگش، طالیی  ابروهای . اندشده  پنهان فوتویش
  کمرنگی   خیلی  صورت  به  که  اشمعمولی   های ب **ل!  مطمئنم  است،  عمل  دماغش

  خیلی  من  از   او .  تیره   سبز  کتان  شلوار   و   رنگ کرم   زانوی   روی   تا  مانتوی   اند، خورده   رژ
  در   که   غروری   یک  و  دارد   خاصی  آرامش  سردی،  عین  در   اشچهره   . است  ترخوشگل

 . است شده پنهان هایشچشم  آبی

  او   خط  به  اکبرعلی   گوشی   تماس  آخرین  چرا   دارد؟  اکبرعلی   با  صنمی   چه  خانم  این
 گفت  پرستار  چرا  است؟  رسانده  بیمارستان  به  را  خود  نفر  اولین  او  چرا  است؟  بوده
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  اگر   نه  باشد؟  اکبرعلی   زن  نکند  است؟   کرده  گریه  اچر   است؟   بوده   نگران  خیلی  که
  زنش   یعنی  باشد؛  شده  پنهان  مشکی   چادر  زیر  من،  مانند  باید  که  باشد  اکبرعلی   زن

 نیست؟ 

  بلندشدنم   با  است،  نشسته  دستم  کنار  که  مهرانا.  ندارم  تحمل  دیگر.  شوممی   بلند
 : پرسدمی

 میری؟ کجا -

 :گویممی  کوتاه

 .جاهمین -

  مانده حاجی و مادر به خیره بیمارستان ی گوشه  که مخوف زن نآ سمت به و
 کنم می   سعی.  گرداندبرمی   سمتم  به  را  سرش  قدم،  ی سایه  افتادن  با.  روممی   است،

 : فوضولی و حرص راه از نه  شوم عمل وارد درستش راه از

  رو  مبلغ میشه اگه. کردید  خریداری  رو طاهری  آقای  الزم داروهای  که ممنونم -
 . کنم تقدیمتون من تا کنید مشخص

 برابر  در وگرنه هستیم، قدهم  که است خوب. ایستدمی  روبرویم و شودمی  بلند
 :کردممی   حقارت احساس نافذ آبی نگاه این

 .دارن حق  ما گردن اینا از بیشتر طاهری  آقای . کنممی  خواهش -

 :زنممی  است، داده نشانم خودش که ای نشانه در را خالص تیر

 هستید؟  کی شما  پرسم،می دیببخش -

 :گویدمی  و دهدمی  باال را ابرویش تای  یک

 . هستم طاهری  آقای   همکاران از -
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 :گویممی گیرد،می جا هایمب **ل روی  پوزخند

 مثل خانمی کنمنمی فکر.. خودشن عین همه همکاراش روحانیه، یه اکبرعلی  -
.  نداره  زن  همکار  اصال اکبرعلی  دونممی  که جایی تا. باشه  همکارش شما،
 تیپهم  مسلما باشه،  همکار باهاشون اکبرعلی  هزار در یک ممکنه که هاییخانم
 !نیستن شما

 :کندمی  معنیبی کوتاه ی خنده 

 ام؟ بالفطره  کافر حتما نیست، سرم چادر چون یعنی -

 :گویممی  کالفه

 . نداشتم منظوری  چنین بنده که دونیدمی خودتون -

 : گویدمی  و کندمی  قالب هم  در را هایشدست 

 . بدید  توضیح رو منظورتون تفاهمسوء  رفع  جهت در لطفا پس -

 :گویممی و کنممی  اخم

 من بودید،  نگران و  ریختید اشک بنده شوهر واسه  شما  که قدراون  خانم، ببین -
  همکارهاتون  ی همه برای  شما بگید میشه . نشدم  نگران هم  مقدار  این نصف
 متوجه خودتونم طاهریه؟  آقای  برای  فقط یا میندازید راه ی زار و  گریه قدراین

  کامال  آدم میشه باعث که چیزی  یه لنگه؛می چیزی  یه وسط این که هستین
 خانم؟ هستید کی  شما.. نیستین طاهری  آقای  همکار شما که شه متوجه

  روی  سیلی  مانند و  رودنمی  بین از  صدایش  درون خشم اما کشد؛ می  پوفی
 : نشیندمی حرصم از بهملت  های گونه 
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  اون دائمی خیرین جز هم طاهری  آقای . کنممی  کار خیریه مؤسسه توی  من -
 باخبر  ایشون   مهربون  و   بخشنده  ذات   از   اینکه  جهت   صرفا  هم  من.  بودن  موسسه

  گریه  ببینید، مرگ حال در   رو  واقعی انسان  یه اگه  شما . شدم  ناراحت خیلی  بودم
 جهت  صرفا  فقط.  بدم  توضیح  بهتون  کارم  ی ارهبرد  بینمنمی   لزومی  من  کنید؟نمی 
  حد   همین  در  که  دارید  رو  این  حق   کردم  حس  بودید،  طاهری   آقای   همسر  که  این

 .محترم  خانم نداره ربطی شما  به اشبقیه  بدونید؛

  پشت  سفیدپوش دیوار به را سرم و نشینممی صندلی روی  خسته  و سرخورده
  اصال  نگفتم او به که امخسته  قدرآن . م بندمی را هایمچشم. دهممی تکیه سرم
  فکر بخواهم که هستم آن از ترخسته اکبرم؟علی  همسر من دانیمی  کجا از تو

 فکر  توانمنمی   حتی  هراسان؟  و  لرزان  یا  بود  قاطع  و  محکم  زد،می  حرف  وقتی  کنم
 داندمی  و شناسدمی  را  او که  گفت پرستار خانم البته. نه یا  شدم قانع که کنم
  شاید  شناسی؟می را او کجا از تو بپرسم هم او از  رفت یادم  اصال است؛ مجرد که

 کشممی   ای کالفه   پوف .  بود  اکبرعلی   و  او   ارتباط  درگیر  ذهنم  لحظه   آن   نرفت،  یادم
  ولی  کنم؛ خالی است  شده  تلنبار دلم روی  که  را خستگی سنگین حجم این بلکه
 . ندارد فایده

  گرسنه،   و   کالفه  و   خسته  همه   ما.  است  بهتر  مانهمه   از   اآلن  اکبرعلی   حال  نظرم  به
  و  اندشکسته  پایش و دست. است داده لم ـخت*تـ رو  خودش برای  او

  دوباره باید اندگفته . است ندیده ضربه سرش که داد نشان سرش اسکنتیسی 
 همه  این. کنند برداری عکس  سرش از  استراحت، چهارساعت و بیست از بعد

  کاش   داشت؟   را   ارزشش  ُقم،   به   رسیدن  برای   زحمت  و  تگیسخ  و   نگرانی  و  استرس
  گوش  ابراهیم حرف به چرا اصال! شدمنمی  هم مهرانا مدیون و ماندممی جاهمان 
 !بود زده  درست حرف یک عمرش  تمام در خدا بنده ندادم؟ 
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  و داشتممی  نگه کیفم  در زاپاس عنوان به همیشه را آن که  سیاهی چادر به
  نگاه  به چادرم از نگاهم بعد و کنممی نگاه بود، خورده مد ر د  به اساسی امروز
  خیره  روبرو به دست، به تسبیح که حاجی به بعد و افتدمی مادر ناالن و خسته
 حال  شدنخوب برای  دست، به الجنانمفاتیح حاجی، کنار سمیه. است  مانده
  از  ت؛ سا برده خوابش سمیه ی شانه بر سر که ای معصومه . کندمی  دعا اکبرعلی 
 دنبال به را هاپله  یکریز دهد،می  نشان را نیم و هفت ساعت که حاال تا صبح

  خوبی   خواهر  که  معصومه   حقا.  است  کرده  پائین  و   باال  برادرش  وضعیت  از  آگاهی
  هم   شوهرش.  شدند  حاجی  دست  عصای   امروز  شوهرش؛  هم  و  خودش  هم!  است
 قوطی شبیه گویندمی که ماشینی اند؛برده کجا را ماشین ببیند تا است رفته

 . است شده اوراقی

  از   کاری  که درحالی کنیم؛ راهزابه  را خدا  بنده نداشت دلیلی . ندادیم خبر مسلم  به
  جواب  نگرانیمان، تنها. است خوب اکبرعلی  حال و آیدنمی  بر کسی دست
  داستان  همه  این که دست و پا شکستگی یک وگرنه  است، دوم اسکنتیسی 
 ! ندارد

  برای  دست به قرآن من چرا هستم؟ اکبرعلی  نگران من آیا کنممی فکر مخود با
  نمیرد؟  که خواهممی  خدا از وارزمزمه گاهی فقط چرا کنم؟نمی  دعا اشسالمتی 

 تا زنمنمی  صدا را  خدا  مادر مانند چرا کنم؟نمی  گریه هراسان معصومه مانند چرا
  مانند   چرا  کوبم؟ نمی  دیوار   به   را  م ر س  کالفه  حاجی   مانند  چرا  برسد؟   اکبرعلی   داد   به

  مانند  چرا اصال ؟"نکن بدبخت من مانند هم را طیبه خدایا"  که نزدم ضجه سمیه
 بیخیال مهرانا شبیه چرا شوم؟نمی  خیره اتاق در به بغض با مخوف خانم همین

 چرا؟  هستم؟

  ل متحم را زجری  چه است،  خوب حالش  بدهند خبر ما به که  وقتی  تا داندمی  خدا
 برای اکبرعلی  کردیممی فکر جدی جدی . شدیم زنده و مردیم هزاربار! شدیم
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 اما است؛ متنفر من از و کندمی  زهر کامم به را زندگی است درست! َپر همیشه،
 . نیستم و نبودم مرگش به  راضی هم  درصد یک حتی  است  شاهد خدا

 اراک-قم  ی جاده   کییدنز   در  اکبرعلی .  است  مجهول  برایم  چیز  هزاران  کنار؛  به  هااین
  از  اصال برود؟ اراک به است خواستهمی چه برای  جا؟آن  چرا است؛ کرده تصادف
 ی کوپه  سراتو یک سوار او هیچ، این برسد؟  کجا به خواستهمی  جاده آن طریق 
  باشد؛  تواندنمی  که  خودش  مال است؟ آورده  کجا از را این است،  بوده مشکی
! بخرد ماشین و کند جمع ای خرده  و میلیوندص تواندنمی  بفروشد هم را خودش
 شاید  نداری،  خبر  کاراش  از  که  تو  دونی؟می  کجا  از  تو:»  گویدمی   درونم  از  صدایی
 .« درمیاره  پول چیزی  سرکاری  میره

  گوشی  اما دانم؛نمی  را مدلش. کشممی بیرون ایمشانه کیف از را اشگوشی 
  عکس   به.  شودمی  روشن  که  مکنمی   کلیک  صفحه  روی   دوبار.  است  بزرگی  لمسی
م یک که صفحه روی    کاش . خواهد می انگشت اثر کنم؛می نگاه  است رنگآبی ت 
  و   بچسبانم  انگشتش  به   را  گوشی   پرستار،  مانند  و   بشوم  اتاقش  وارد  توانستممی

 بینممی   لغزد،  می  اشصفحه   روی   که  دستم  کرد؟  شودمی   چه  اما.  شود  باز  قفلش
  اش گوشی  به پنهانی که یکبار که آورممی خاطربه  ا  عسری . دارد  هم کد پین که
  که   زنممی   را  عدد  سریعا  .  بود   یک  و  هفتاد  سیزده،  آن  رمز  که  دیدم   کردم،می   نگاه
  چه  است؟ کسی چه  تولد تاریخ عدد  این. آیدمی  در  آب از هم  درست بینممی

 ؟ ...پس نیست، که خودش است؟  یک  و هفتاد  متولد کسی

  او  به نه،. کنممی نگاه است  کرده رفتن آهنگ که فومخ خانم به مشکوک
  و  شصت  حدود دهدمی  نشان اشجاافتاده ی چهره . باشد یکی و هفتاد خوردنمی 

 . باشد هااین  و ُنه و هشت

 پترن یکی این و  است قفل کنم،می باز  را تلگرامش. شوممی  اشگوشی  وارد
 پترن هم باز که شوم می  ی گالر وارد. شودمی  اشتباه زنممی هرچه و خواهدمی
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  از . خواهندمی پترن همه  که کنممی  چک را دیگرش های برنامه کالفه. خواهد می
  حتی  بود؛ الزم پترن هم آن متاسفانه که بودند مخاطبینش برایم، ترمهم  همه
  این  که است کفشش به  ریگی یک حاجی  قول به  حتما  . هم  هایشپیام جعبه
  به   همیشه   ترهاقبل   که   است  یادم  البته.  است  ه تگذاش  آن   روی   پترن  و  قفل   همه 
ندر حتی  کنه،نمی  عیب کاری محکم  از کار :»گفتمی  من :  calendar)َکل 

 .« کن قفل هم  رو گوشیت(تقویم

  کیفم  در  را گوشی خوردن،بست بن به  مدام و کارم بودننتیجهبی  از خسته
  که   آورم می   باال  را  مر س.  بینممی   روبرویم  دست  به  پالستیک  را  مهرانا  که  گذارممی
 شبیه  کامال چهره، نظر از. بینممی  هم پوشخوش  قدبلند مرد یک مهرانا، کنار

 :گویممی  متعجب.  اشعسلی  چشمان مخصوصا است؛ مهرانا

 مهرانا؟ -

 :گویدمی  و کندمی  اشاره مرد به زند،می  کوتاهی خیلی لبخند مهرانا

 . میالد  برادرم، -

 : دهدمی  ادامه و دهدمی  دستم  به را پالستیک

  بیاره  هم خوراکی کم یه گفتم کنهمی کار ُقم توی  جااین. آورده  میالد رو اینا -
 . راهش  سر

 :گویممی  شرمزده و شوممی  بلند

 خودت  ی شرمنده  رو من خدابه . بکشی زحمت همه این نیس الزم عزیزم مهرانا -
 .کنیمی  مهربونیت و

 : یدوگمی  و دهدمی  تکان برایم سری  میالد

 .. برادَ  و میشه حل مشکلتون که شاءاللان ..  نباشید خسته سالم، -
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 طاهری  ی خانواده میان در  را  برادر ممنوعه ی کلمه  مبادا تا پرممی  کالمش میان
 اتاقیهم هم من  وقتآن  و بگوید کنند،می  نگاه من به مشکوک و زیرچشمی که
 : شوم اکبرعلی 

  به  رو برادرتون نبود درست مهراناجان نیس، الزم زحمت همه این ولی ممنونم؛ -
 !بندازید زحمت

  رسایش  و محکم لحن و  انده چسبید  هایشب **ل به  که لبخندی  همان با میالد
 : گویدمی

 !سپهری  خانم نبود زحمتی -

 ترسم می  که گیجم بس از اما شناسد؛می  طور چه  را من بپرسم خواهدمی  دلم
! نباشد  یادم  من  و   باشد  کرده   معرفی  او  به   را  نم  مهرانا  پیش  چندثانیه  همین  نکند
  دلش  انگار میالد. کنممی  تشکر دیگر بار  همین برای  و بگویم چه دانمنمی  دیگر
  تعارف  آخری  لحظه البته . رودمی اما بماند؛ جااین هااین از  بیشتر خواهد می
 : زندمی

 .لمنز بیارید تشریف تونیدمی  ندارید، رو جایی اگه سپهری  خانم -

  است،  ایران جااین"  بکشم  فریاد سرش بر  و شوند  گشاد هایمچشم  آنکه از  قبل
 قاطع، خیلی و کنممی تشکری " کنی؟می  دعوت اتمجردی  خانه به را من طورچه

 . کنممی  رد را جایشبی تعارف

 شکم  بویشان که هاییساندویچ کنم؛می نگاه ُپر پالستیک به رفتنش، از بعد
 دهممی  مهرانا دست به را  ساندویچ اولین. کندمی مندعالقه  ا  دشدی را امگرسنه

  حاجی   سمت  به  و  شوممی   بلند .  زند می  کنار  را  روکشش  سریعا    و  کندمی   تشکر  که
 : پرسدمی مادر. روممی  معصومه و  سمیه و مادر و
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؟  بود کی -  پسر 

 :دهممی  جواب

 . بود اومده، باهام که  همینی مهرانا، برادر -

 :یدوگمی  مادر

 آورده؟   اون رو هااین -

 :کنممی  آرام و نرم را لحنم

 گرمه تا بهتره. بود مهرانا پیشنهاد کنم  فکر ولی آورد؛ کشید  زحمت اون -
 .مامان کنینمی ضعف اآلن  بخوریدشون،

  گویدمی   که  بدهم  حاجی  به  خواهممی  را  بعدی .  دهممی   دستش  به  را  ساندویچ  و
  در  مستقیم شودنمی  رویم کنم،می تعارف سمیه به. بخواند  نماز رودمی

  طور چه  زدم،  حرف او با  من که ای گستاخانه لحن آن با. کنم نگاه هایشچشم
 ؟ !توانستممی

 : هاستحرف این از ترپاک دلش سمیه اما

 . الی نکنه درد دستت -

 :گویممی  است پایین سرم  که طورهمان 

 . جون نوش -

 را  ساندویچ. است شده بهتر کمی شلحا که دهممی معصومه به را بعدی  و
  دهد می   پاسخ  لبخند  با  مهرانا  که  کنندمی   تشکر  مهرانا  از  تکشان  به  تک.  گیردمی
 : گویدمی  که نشینممی مهرانا  کنار. ندارد  قابلی که

 ... نفهم خر دیگ تو افتاد حلیم هول از! خنگ میالد ای  -
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 :گویممی  و گردمبرمی سمتش به متعجب

 افتاده؟  یق ااتف طور؟ چه -

 : زندمی لبخندی 

 .. بخرم نوشابه برم. بخره نوشابه رفته یادش  گیج فقط نه، -

  رستوران  به مهرانا حساب به مگر است، زشت دیگر. شوممی  بلند او از قبل
 :گویممی  ایم؟آمده 

 . بشین تو خرم،می میرم من -

 : گویدمی  آرام

 نیس؟  همراهت  پول نگفتی مگه -

 :مگویمی  و کشممی  آهی

 . بخرم نوشابه که دارم قدری اون  -

. کنممی کج را راهم است، بیمارستان پارکینگ نزدیک که ای بوفه  سمت به و
  چرا  اصال . بگذرانیم آن در را امشب که نداریم جایی  اصال ما ام؛کالفه  و خسته
  که   نه  بیاورد؟   غذا  ما  برای   بود   گفته  برادرش  به  چرا  او  انداختم؟  زحمت  به  را  مهرانا

 وسط  این چیزی  یک. ندارد دلیلی  واقعا... خب  اما نه؛  باشم، ناسپاس اهموخب
 . امشده  حساس زیادی  من شاید دانم،نمی . لنگدمی

  عددشش   کیفم،  در  برداشتهترک  تومانده   موجودی   با  و  کشممی   باالیی  بلند  پوف
  پاشنه های کفش  این کند؛می  زق زق  پایم . خرممی  مشکی و  زرد  کوچک  نوشابه

 اکبرعلی  نگران قدر آن . رسانندمی  ب** ل  به را جانم دارند دیگر سانتیت هف
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  همان  با و کنم عوض را هایملباس کردم فراموش  حتی که  بودم خاصیتبی
 . بود همراهم  چادرم حداقل  شد خوب. بودم  آمده هتل ُفرم های لباس

  در  مخواهمی  که گفتم مادر به  آمدم،  هتل از  خسته  وقتی  که  بود  دیروز  همین
  واویال  بفهمد، اکبرعلی  اگر  باز گفتمی  کرد؛ مخالفت  مادر. کنم کار  هتل یک
  و  دارم  نیاز استقالل این به  گفتم من اما. کندمی  شیشه در را  خونت و  شودمی
 خاکی   چه   که  کنممی   فکر  برگشت،   وقت  هر .  است   قم  اکبرعلی  که  هم  فعالها  فعال
  گونه چه وگرنه گفتم، مادر هب شد خوب . نفهمد  اکبرعلی تا کنم سرم بر
 !کنم؟ توجیه جااین  در را مهرانا  حضور و خانه در نبودنم خواستممی

  سنگ  چه هر گویندمی  که است راست. کشممی  باال هاپله  از را خودم  بدبختی با
 کنند،می   اذیت  را  من  بلندپاشنه  های کفش   این  که  حاال!  است  لنگ  پای   برای   است
 !خدایا آه. دوش  خراب آسانسور  باید

 چهارم ی طبقه . بگیرم نفس ثانیهده  پاگردی، هر در مجبورم و گیردمی  نفسم
  باالخره .  ندارم   نایی  دیگر  که  منی  برای   رسید  می  نظر   به  دور   چقدر  اینجا  از  کجاست؟

 گرفته قرار ما تصرف در بخش. بینممی را ابراهیم ورودم با همزمان و رسممی
  را  نوشابه. ایمکرده  ُقرق  را ردیفش دو بخش، در ع قوا صندلی ردیف پنج از . است
  سمت  به و کشممی بیرون پالستیک از را هاساندویچ  و دهممی  مهرانا دست به

 حاجی برای  و است نشسته صندلی روی  ناالن و خسته ابراهیم. روممی  ابراهیم
  ه ب را ساندویچ. کندمی  فرو هم در را حاجی های اخم  که دهدمی توضیح را چیزی 
 :گویممی  و گیرممی  ابراهیم سمت

 .بفرمایید -
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 که  ای نوشابه  عالوهبه  را دیگر ساندویچ. کندمی  قطع را حرفش و کندمی  تشکر
  ادامه   حاجی  به  رو  من  حضور  به  توجهبی  ابراهیم.  دهممی   حاجی  به  امخریده   تازه
 : دهدمی

  اولم از! انیر گزر  یاسمن  اسم  به خانمیه یه اسم به ماشین دیدم  رفتم خالصه -
  اما  باشه؛ داشته خودش اسم به ماشینی چنین تونهنمی  اکبرعلی  بود معلوم
 کیه؟  زرگرانی یاسمن  که اینه سوال

  کفش  به ریگی که  گذارممی  قرآن روی  دست من کیست؟ دیگر یاسمن یاسمن؟
 ولی دارد؛ دختری  همراه بگویم که خوردنمی قبایش تیریپ به. است اکبرعلی 
 های حرف به نکند! وای  وای  وای  باشد؟ کرده مدت کوتاه عقد ین ز  با نکند

 عاشق شاید شوم بزرگ من الیسیما گفتمی  وقتی است؟ کرده  عمل اشگذشته 
 ! است؟ شده عاشق  حال،  شوم؛ دیگری  شخص  

 : کشدمی  صورتش به  دستی  کالفه و کندمی ابراهیم  به رو حاجی

  میگه  میگم  بهش هم چی  هر شده،  هدندیه  خیلی. درنمیارم  بشر این کار  از سر -
 هم بچگی از کنم، دخالت کارش توی  نمیاد خوشش. هست حواسم خودم
  کالم  یک بگی، بهش رو این بیاد هوشبه اآلنم! مسلم برعکس بود طورهمین 
 !مرتبطه خودم به من زندگی میگه

.  بوده   اون  با  اکبرعلی   تلفنی   تماس  آخرین  بود،  جااین   که  خانم    این  حاجی :  ابراهیم
 بود؟  کی خانم   این اصال... بیاد که زننمی  زنگ اون به هم بیمارستان از

 :گویممی  حواسبی

 .همکاریم  گفت پرسیدم، -
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  سریع  ابراهیم. چرخانندمی  من سمت به را نگاهشان متعجب ابراهیم و حاجی
 : گویدمی  هویداست، آن در دستپاچگی که لحنی یک با حاجی ولی بازد؛می  رنگ

؟ -  دخترم؟  نرفتی چرا الی؟  جاییاین تو ا 

 :گویممی  و بگیرم را زبانم جلوی  توانمنمی 

  که  جوری  کنید چال رو موضوع این خودتون با خودتون که برم نفهمم؟ که برم -
 ! نفهمه؟ کسهیچ

  زیر  به را  سرم و شوممی  پشیمان سریع که کندمی  نگاهم رنجش  کمی با حاجی
 : اندازممی

 !ببخشید -

 : رسدمی  گوشم به یج اح صدای 

  یه  با یکی یعنی نباشه؛  مهمی چیز اصال شاید. دخترم گناهه شک،  و  تهمت -
 ! استغفرالل.. داره  حتما   کنه، تصادف خانم یه اسم به ماشین

  دوست  دهد،  ادامه خواهممی . کنممی نگاه را  حاجی فقط و کنممی  بلند را سرم
 :گویدمی  کوتاه حاجی اما م؛ وش خالص تردید از تا کند کامل را اشجمله  دارم

 . نکن خراب چیزا این با  هم  رو خودت اعصاب دختر، بشین برو -

 :بگویم چیزی  حاجی به تا شودمی مانع پرستار صدای 

 خالی باید جااین ولی شرمندگی؛ عرض با...نیست که هتل بیمارستانه، جااین -
 ... بفرمایید بیرون، بفرمایید. باشه

 *** 
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  اومده؟  پیش برات مشکلی الیسیما؟ بودی  کجا روز دو این ،ی دنبو هم دیروز -
 . کنم بهت کمکی بتونم شاید بگو

  ام کلیدشده  های دندان  میان از. نیست کسی او و من جز و  است خلوت پارکینگ
 : غرممی

 !دماوند شدنتهخفه  من، به تو کمک بهترین -

 خوای می   و  طلبکاری   مدام  که  داری   طلب  من  از  رو  بابات  ارث  مگه  دختر؟  چته  تو  -
 دهنم؟ تو بزنی

 :گویممی   بلند و گردمبرمی سمتش به سریع

  رو  زندگیم. دارم طلب عوضیت  بابای  اون و  تو از  رو  بدبختم بابای  ارث ...آره آره -
  طلب   ازتون  بشه  نصیبم  تونستمی   که  رو  هاییخوشبختی   تمام  دارم،  طلب  شما  از

 ! دارم

 :یابدمی  در را اشکلمه  یک فقط وا و خوانممی  برایش را شاهنامه یک

 !الیسیما کنی توهین بابام به نمیدم اجازه... هی  هی -

  دماوند   دست  از  را  خودم  و  بکشم  هایمگونه   روی   محکم  را  هایمناخن  دارم  دوست
 بشنود  شاید  تا  کشممی   جیغ  عصبی  و  نیست  دستم  اوضاع  کنترل  دیگر.  کنم  نفله 
 : بفهمد و

! توهین به برسه  چه نداره  هم  رو  صورتش توی  ختنادانتف  ارزش  تو بابای  اون -
 باروتم،  انبار  من.  بابات  چه  خودت  چه  نباش،  اآلنم  نبودی   سالهفت   بشر،  کن  جمع

 ! دماوند نشو من خطرناک کبریت

 و کشاندمی  خودش سمت به را من و گیردمی را بازویم که بروم خواهممی
 : گویدمی
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 بخوایم  تازه  البرزه؛  مال  کمال  و  تمام  داری،  بلط   من  از  که  رو  ارثی   اون  و  پوال  اون  -
 . شیدمی  بدهکار  ما  به  هم  چیزی  یه  بابات  و  تو  مذاکره،  میز  پشت  بشینیم  منطقی

  را  سام ندار و دار تمام من؟ خدای  کنم تحمل گونهچه را پررویی همه این یعنی
  و  ت سا اختالسگر یک البرز  قشنگ! کنندمی  هم ادعا حاال بردند  و کشیدند  باال

 کمال و تمام مردم، حق  کنندمی فکر که اختالسگرهایی دنبالش؛ به هم دماوند
 . است  خودشان برای 

 این.  کنممی   نگاهش  فقط  اما  بکوبم؛  دهانش   در  و  کنم  بلند  را  دستم  دارم  دوست
 . ندارند هم  با سنخیتی هیچ هایشحرف  و نیستند گستاخ که هاییچشم

 :گویممی  و کشمی م  بیرون دستش از حرص با را بازویم

  برای  آب وراون  رفتید  کشیدید باال رو سام پوالی ..آخرشین دیگه بابات و تو -
  بی سام   منم کردین فکر هستین؟ هم طلبکار حاال کردین حال و  عشق  خودتون

  چاک؟  به بزنی و بچاپی پولی یه ازم تا جونم به شدی  کنه برگشتی  زبونم؟ و سر
 از   تنته،  که  هم  شلواری   و  کت  همین  نازی؟یم   چیت  به  بدبخت  آخه!  خوندی   کور

 رفتیدمی   خودتون  پول  با  داشتید  عرضه  اگه  اتگشنه   گدا  بابای   و  تو..سامه  پوالی 
  یه لنگ اشهمه  شد؟ چی ها دارم، پول من کردمی  ادعا خوب که بابات. برلین
 !بدبختید رو چشم بی تا دو البرز   و تو...بابا برو بود؟ سام هزار دو قرون

  سفیدرنگش   ی صلبیه  و  آیندمی   نظر  به  تیره  ایشقهوه   های چشم  خشم،  و  صر ح  از
  که  است  اآلن کنممی  حس و است  شده  متورم  گردنش رگ . زندمی  سرخی به

 !شود منفجر دماوند

 تو بابای  بود؟ قدیسه بابات کردی  فکر. بود خورتمفت بابای  اون کفتارصفت -
  آخه  هـا؟  بود،  کی بابات  کردی  فکر ؟االصلجهنمی  من بابای  و  خدا مقرب ی فرشته

  خدای  زنی،می  ـینه*سـ  به رو سنگش داری  که بابایی اون دورو؟ میگی کی به
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 گفتم   خودم  با  دیدمش  باراولین   منم  که  کردمی   نماییمظلوم   همچین  بود؛   دورویی
  ُپز  و دک اون به البرز بابای  پوالی  با بود نگفته برات! اسفرشته بشر این خدایا
  پدربزرگم   پوالی   که   بابات  بابای   چه  خانمی؛  بودید  خورحق   جد،  اندر   جد  شما  رسید؟ 

 بابای اون کردی  فکر! کردمی خدایی ادعای  بابام پوالی  با که بابات چه خورد، رو
  شاهد  خودت خوبه درکنه؟ قمپز و بزنه شرکتی همچین تونستمی  اتعرضه بی

  چرخوند؛ رو شرکت که  بود من بابای  این.. بود ولو  خونه توی  همیشه  که بودی 
  سر  از  رو  خودت  نیومدیم  که  همین.  بود  خودش  مال  بود،  خودش  حق   که  شرکتی

 !کن شکر  رو خدا برو نکردیم پلمب پا، تا

  در  محکم چنان آن  را دستم بفهمد، دماوند  که  آن از قبل و رودمی  باال دستم
 ی رگدی سمت  به صورتش . افتدمی  گزگز به خودم  دست  که  کوبممی  صورتش 
  که  امعصبانی  قدرآن  شود؛می پایین و باال خشم  از امـینه*سـ . شودمی متمایل
  ارتعاش  حرص و خشم از صدایم. بزنم حرف و دهم بیرون را نفسم توانمنمی 
 :گیردمی

  میاری؟  رو سام اسم  و کنیمی  باز رو  دهنت  که هستی  کی کردی  فکر! شو خفه -
 نیست،  بابات  و  تو  عین!  عوضی  مقدسه  حد  این  تا  برد،  رو  اسمش  و  کرد  غسل  باید

 فهمیدی؟ 

  رو  نوشتون و عیش و بردید رو سام پوالی  که جهنم نداشتم، کارتون که من
  بگیرید؟  پول من از خوای می  باز  بستبن  به  خوردید  چی؟  که اومدی  حاال کردین؛
  جلوی  از  ببره؟  بخواد که  نیست هیچی و  برده رو  چی  همه  دونهنمی  بابات

 . ... چشمامـ

 : گویدمی و پردمی کالمم میان

 زنی؟ می  ـینه* سـ  به رو خورتحق  بابای  سنگ -
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 : کشممی جیغ

  بدبخت؟  ها زنی؟می  ـینه*سـ  به رو رو چشم بی عوضی   بابای  اون سنگ هم تو -
 به  رسیدی  یهویی داشتی هوندا موتور یه ی عقده  که بدبختی توی ! داری  حقم

  خدا   شبی  حاال  که  بودی   بدبخت  غربتی  یه.. پوشیدن  مارک  لباس  و  استیل  گردنبند
  عابربانکت؟  شده که زنیمی  ـینه*سـ به  رو بابایی سنگ.. میده هتل پول تومن
  بیخ   از  رو  بابات  ی همه   من  کشی؟می  من   رخ  به  رو  البرز  اون  چی    شعور،بی  حریص
 ! بلدم

  صورتش   ی همه   است،  شده  کور   ی گره  ابروهایش،  گره  است؛  ترعصباني  هم  من  از
  کوبیده  من دهان در دارند دوست اش،شده مشت های دست  و است شده زمقر 

  عوضی  البرز دوم ی نسخه  مردک. است حقش هااین از بدتر جهنم، به  اما. شوند
  داد  خودشانم؛ قماش از من کنم، سکوت که نیستم سام من ولی ! است شده 
 ی بیچاره   آن.  روخحق   بگویند  من  سام  به  ندارند  حق   هاآن .  زنممی   غرم،می   زنم،می

 بخورد؟   را  کسی  حق   توانستمی   بکشد،  هم  را  مورچه  یک  توانستنمی  که  مهربان

  البی  در اما رود؛می  باال آسانسور و زندمی  را آسانسور ی دکمه  بیایم، خودم به تا
  بیست  به  و  روندمی  باال سریع اعداد  و  کندمی  شروع  P از  شود،نمی  متوقف

 :غردمی  که شوم می   آماده کشیدنجیغ برای  رد،یگمی  که  را بازویم. رسند می

 !الیسیما ببرم رو آبروت تا بزن حرف کلمه یه فقط -

 الیسیمای . کندمی پرتاب داخل به را من و کندمی  باز را چهار و سیصد اتاق در و
 تا  بودند  کرده  سرکوب هاسال را  من و است شده  بیدار  درونم گستاخ و سرکش 
 ترسی دیگر من هستم، الیسیما خود خود من نه، دیگر حاال اما نباشم؛ سرکش
 . کنم غرق خودم  اندرون را دماوند و کنم پا به طوفان که امآماده .  هیچی ندارم،

 :گویممی  خشم با
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 کنی؟  غلطی  چه خوای می  ها؟  چی که جااین آوردی  رو من -

 : گویدمی   زدهحرص  و کالفه

  آدم  مثل لحظه  یه  بذار  یما؛سیال شو خفه  لحظه  یک  شده که  هم خدا خاطربه -
 .بزنیم حرف هم با تا باشیم هم کنار

 : کشممی جیغ

  دماوند،  ننداز جونم به آتیش! بردار سرم از دست. ندارم، تو با حرفی هیچ من -
 خب؟! نشو من پاپیچ کنممی  التماست ندارم، هم رو خودم ی حوصله دیگه من

!  هیچی  ندارم؛  هیچی  بگیری،  پولی  من  از  بخوای   تو  که  اونم  از  ترداغون  من  ببین
 ها؟  برگشتی چی برای  اصال

 :کندمی  اللم  غرشش

 !لعنتی دارم دوستت چون -

  سرخ  های چشم  این  در. پردمی  حیرت از چپم پلک و اندشده  گشاد هایمچشم
  من   که  دهندنمی   نشان  کالفگی  و  حرص  همه   این.  نیست   شوخی  از   خبری   وحشی،

  چه؟  یعنی دارم  دوست فهمم؛نمی  کنم،ی من  درک اصال. بیاندازد  دست  را
 نماجمله  طومار این دانمنمی  اصال. است نداشته دوست را من کسی  هاستسال
 ! است هنگ عجیب من مغز امروز.  معناست چه به

 : دهدمی  ادامه

  فکر   چی  خودت  با  ببرم؟  رو  پوالت  اومدم  کنم؟   اذیتت   اومدم  کردی   فکر  خودت  با  -
  بوده،  تو فکر با روزم و  شب توام، فکر به مداوم هلاسهفت  من الیسیما؟ کردی 
.  اومدمی  خوشم ازت  من بودی  لج باهام که وقتی همون از ! تو فقط فهمی؟می

  دوستت  من  کردی می   لج   من  با  مدام  و   بودی   خوب  اکبرعلی   با  تو  که  وقتی  همون 
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  پنج و  بیست فرد یه اآلن  ولی  است؛ بچگانه ی عالقه  یه کردممی  فکر. داشتم
 !خوامتمی  هنوزم و امله اس

  ذهنم . دهممی  قورت را  دهانم آب . لرزندمی  کمی  و  اندشده  یخ یخ هایمدست 
  از درستی درک اصال. امشده  گیج گیج. فهممنمی چیزهیچ و است کرده قفل

 اکبرعلی  الیسیما،:" گذردمی  ذهنم از  تیتر یک  فقط ندارم؛  هایشحرف  و دماوند
 !" است خانه در

  خود  با. ترسممی اکبرعلی  از  ام؛ کرده ترس احساس  دماوند، اعتراف اب انگار
  هراس   رسیده  بلوغ  به  تازه  نوجوان  یک  مانند  اما."  امنکرده  کاری   که  من:"  گویممی
  تناقضند،  در هایمحس  که بس از نباشد، هم اکبرعلی  از هراسم شاید اصال. دارم 
 مانند دماوند، اعتراف از هنددنمی امان فکرهایم حجم اصال! دانمنمی  هم خودم
 !کنم ذوق  کمی دختران، ی همه 

  به  را من آنکه از  قبل. است ایستاده روبرویم دماوند آیم،می  که  خودم به
 باز را اتاق در هرحال به. دوممی یا روم می  دانمنمی . روممی  بکشد، ش*غو *آ

 . اعترافش و  هاحرف و دماوند  از کنم؛می   فرار و کنممی

 *** 

  اول .  چرخدمی   اعترافش  و   دماوند   حوالی  اراده بی   ذهنم  نشینم،می   که   دسک  پشت
 هازن   کار  همیشه   قیاس!  امندیده   اصال  را   او  قبال   که  انگار  کنم؛می   اسکن   را  خودش
 زیباتر کدام. کنممی مقایسه اکبرعلی  با را  دماوند نشینممی. بس  و  است بوده

 که اکبری علی  یا است شده هز نبر  اآلن شیربرنجش، پوست که دماوندی  است؟ 
 تنها که اکبری علی یا فیتنس قدبلند دماوند است؟ رنگکرم پوستش هم هنوز
 هایچشم یا دماوند ای قهوه  های چشم نیست؟ بدهیکل و چاق بگویم توانممی

 اکبر؟علی  مشکی
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  هم  باز است،  کرده تحمیل من بر اکبرعلی  که  زجرهایی تمام با  چرا من؛ خدای 
  من  برای  است تردخترُکش  االن که  دماوندی  چرا است؟  زیباتر نظرم  در او ی قیافه

 !آمدنمی   خوشم دماوند از هم  اول  همان  از چون شاید دانم،نمی  نیست؟

 دلیلبی   بود،  شده  احوالپرسم  که  این  شد؛  نگران  دید،  که  را  هایمزخم  چرا  بگو  پس
 .نبود

  را  اتاقش کلید و  دهممی  ی فرانسو مسافر به را نگاهم و کشممی  خودبی  آهی
 .گیرممی تحویل

 !نیست طمع بی گرگ، سالم

  مسجد  است رفته بگویند کجاست؟ الی پرسید اکبرعلی  اگر بودم گفته مادر به
  اول  مادر. دهدمی هابچه  یاد قرآن مسجد، در واقع بسیج پایگاه  در اخیرا   این و

 . پذیرفت باالخره هایمالتماس  با اما  کرد؛ سرزنشم کلی

 : گویدمی  مادر که امکوفته  و  خسته هنوز

 . کن  عوض رو اکبرعلی  های زخم باند -

 گرفته،گچ  دست یک و پا یک با اکبرعلی . روممی  اتاق به و  دارم برمی را بتادین
  روی  و  گذارممی  پاتختی روی  را  شووشست سرم . است کشیده دراز ـخت*تـ روی 
  به  دستم که همین و کنممی  باز را لاستری گاز یک. نشینممی  ـخت*تـ ی کناره 

 . شوندمی  باز هایشچشم خورد،می   صورتش

 :گویممی  و دهممی  فاصله را هایمب **ل

 . سالم -

 حاال؟  تا بودی  کجا سالم، -
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 ترسممی  دهم؛می استریل گاز به و گیرممی گرشکنکاش های چشم از را نگاهم
 : گویممی . بفهمد 

  برو  نشینی، بیکار خونه تو اینکه برای  گفت  نامام مدت یه. مسجد بودم رفته -
 . بده درس قرآن مسجد

 :پرسممی  جوابم امتداد در  را سوالم

 کردی؟ تصادف باهاش که  بود کی ماشین اون -

 :پرسممی را سوالم هم دیگر یکبار و کنمنمی  کفایت اما کند؛می  سکوت

 کردی؟ تصادف باهاش که بود کی ماشین -

 !شنیدم نیستم، کر: اکبرعلی 

 . پرسیدم  دوباره نشنیدم، جوابی -

 :گذاردمی  هایشچشم روی   را سالمش دست

 . نمیدم جواب که نداره  ربط بهت حتما -

  کنند،نمی  نگاه  من  به  که  هاییچشم  کنم؛می   نگاه  هایشچشم  به.  کشممی  پوف
.  آورمنمی   کم  و  شوم نمی   خسته.  است  گرفته  نشانه  را  دیوار  روی   عکس  قاب  بلکه
 ! بفهمم دیاب من

  کنی،  پا و  دست 89 پراید یه  نداری  پول که  تویی. پرسممی که داره  ربط حتما   -
 ! چند؟ به  خرت نگفت هم کسی و کردی  چپ رو کوپه سراتو یه طوری چه

 :گویدمی  و چرخاندمی  سمتم  به را نگاهش

 . بدم  پس  جواب تو فوضولی  به نیستم موظف من -
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 :گویممی  خشم و حرص با

 ... زهوح اون توی  -

 : شودمی خیزنیم جایش سر و پردمی کالمم میان

 ها؟   نه؟   یا  دادن  یادم  رو  همسریم  وظایف  بگی  خوای می   باز  چی؟   که   ندادن  یادم  -

  چه  هر... یا و پوچم افکار به یا اکبرعلی به  یا خودم به دانمنمی . زنممی  پوزخند
 :گویممی  ،بود شده زیر خشم شدت از که صدایی با. گیردمی  حرصم هست، 

 فقط؟  دادن یاد بهت  رو  مدت کوتاه عقد اصول یا دادن؟  یادت همینم مطمئنی -

 ترس  مدل  این.  گیرممی  را  صورتم  که  نیست  خودم  دست  رود،می  باال  که  دستش
  شبیه   العملمعکس .  نیستم  مستثنی  من   و  دارد  قرار  مردان  و  زنان  وجود  بندبند  در

  حتی  و غرور و شخصیت  به هم یربط  و بود بدن انعکاسی های العمل عکس 
  را  صورتم خواستممی . بود متفاوت کمی ترسم جنس اما نداشت؛  هم اکبرعلی 

  مجبور   دوباره  و  گیرد  قرار   اکبرعلی   های سیلی   آماج  مورد   صورتم  دوباره  نکند  بگیرم
 چرا من. دهم پس  جواب همه به هتل،  در و شوم نشینخانه  روز دو شوم
  به چرا  ؟!گویممی آیدمی  در دهنم از  چه  هر  چرا بگیرم؟  را زبانم  جلوی  توانمنمی 

 کنم؟ نمی  فکر عاقبتش

 :گویدمی   خشم با و آوردمی پایین را دستش

 فهمیدی؟  بره؛  یادت اسمتم که گوشت  توی  زنممی جوری  یا میشی گم یا -

  صورتش   سمت  به  را  دستم  باشد؟"  بله"  جز  چیزی   شودمی  مگر  اشفهمیدی   جواب
 : گویدمی  که کنم عوض را شدنبا تا برممی

 .بیاد مامانم بگو بیرون، برو -
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  تعویض   را  باندش  نگذاشت  که   گویممی  مادر  به   و  روممی   بیرون  و  کشممی   آهی 
. بندممی را هایمچشم و نشینممی راحتی مبل روی  هالباس همان با. کنم

 اکبرعلی   از  دلم.  خورد می   هم  به  محتوایمبی   زندگی  این  و  خودم  از  حالم  ام،خسته
  ولی  دادم؛ پس بارها  را امنکرده اشتباه تاوان. است پر هم  خیلی است؛ پر

  کند؟ نمی   تمامش  دارد؟چرابرنمی   سرم  از  دست  چرا  شود؟نمی   خیالبی  چرا  دانمنمی 
.  گرفت زهر ی مزه سام، از پس که زندگی این دارد؟  ادامه کی تا مجازات این

 تردید، شک، نامهربانی، محتوایی،بی گی،تسخ تباهی، از است شده پر امزندگی 
 !دیگر ندارم هم را  خودم حال حتی...محبتیبی  نفرت، کلنجار،

 کار دنبال که اوایل آن. اشتباه یک کدام  و است درست کارم کدام دانمنمی 
  پولی  اندک خواستممی  داشتم؛ هدف چون  بودم؛ خرم و خوش واقعا گشتم،می
  رها  اکبرعلی  بند از و برسانم اتمام به را سالهت فه لعنتی ی عقد این و کنم جمع
 حق  حتی  کسهیچ و کندمی  زندگی  خودش برای  که الیسیمایی بشوم و شوم
  حاال  ولی. شود بلند او روی  دستش  اینکه به  برسد چه کند، نگاه چپ او  به ندارد
 حد این تا چرا اکبرعلی  که است شده این درگیر فکرم ها،این  و هدف جای  به
  زند می   دم   آن  از   که  شغلی  واقعا  رود؟ می  کجا  مدت   همه   این  اصال  است؟  کوکشم
 است؟  قم در

 :کندمی  جهش مادر برهمم، و درهم ذهن میان

 سمیه؟  برای  بری می  رو غذا ظرف این الی -

 *** 

 بله؟  -

 : گویدمی  و کندمی نگاه هایمچشم  به

 سپهری؟ خانم هست مشکلی  کنم، کار جااین  قراره میگم -
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.  است  پیاده عابر گذرگاه  نیست،  که هتل المصب! داشتم کم را  همین خدایا، ای 
 آخه؟  چه یعنی. میظـدهند او به منصبی یک شود،می  رد  هرکس

 :پرسممی

 نمیاد؟ دیگه مهرانا یعنی -

 :گویدمی   و زندمی لبخندی  ندارد؟ را من کردناسکن  از  خالصی قصد نگاهش این

 .سپهری  خانم کنم کار هتل  مالی بخش هر اقر  من  سرجاشه؛ که مهرانا -

  از  اصال چرا دانمنمی. کند کار  من دست کنار نیست  قرار  که بهتر. کشممی  پوفی
  به  پالستیک بیمارستان در  که  روزی  همان از درست. آیدنمی خوشم میالد این

 خوشم نگاهایش از نه. بود جوری  یک. نیامد خوشم او از اصال دیدم، را او دست
  به  صدایش که نشینممی  صندلی روی . ـبش *لـ  روی  لبخندهای  از نه ،آمدمی

 :کندمی وارد خدشه اعصابم

 سپهری؟ خانم بود چی کوچیکتون اسم -

  را  هاآن بیشتر نصف حاال که روبرویم های برگه با را خودم و دهمنمی  را جوابش
  برای  جوابی بگویم، بهتر شود؛  کنف دارم دوست. کنم می مشغول  ام،کرده  حفظ
 : هاستحرف این از ترکنه و پرروتر او اما ندارم؛ بیخودش سوال

 سپهری؟  خانم...خانم -

.  امنشنیده  را صدایش که کرد تظاهر شودنمی کند،می صدایم بلند که گونهاین
 کنممی  سعی و کنممی  بلند را سرم و  فشارممی  هم روی  را هایمچشم خسته
 :بگیرم نگاهم از  را کالفگی

 ؟ بله -
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 : گویدمی

 بود؟  چی کوچیکتون اسم پرسیدم -

 : دهممی پاسخ

 الزمه؟   بگم، باشه الزم کنمنمی فکر -

 : رودنمی  رو  از اصال

 !همکاریم جورایی یه دیگه ما حال هر به -

  هم  که  کاری  محتاجم؛ کار  این به  شدیدا   من و  است  هتل رئیس پسر که حیف
 : دارد یب خو نسبت به حقوق هم کند،می حفظ را پرستیژم

 . الیسیما -

 :کندمی  زمزمه

 ... الیسیما -

 :گویدمی  و کندمی  نگاهم بعد و

 !عجیبیه اسم وقت؟ اون  چی یعنی -

  روی  به و فهمدمی هم شاید! فهمدنمی زدنمحرف لحن از را کالفگی چرا دانمنمی 
 : آوردنمی  خودش

 . کرده انتخاب بابام که اسمیه..دونمنمی  -

  هر  از! دیگر اندامروزی  پسرهای  دهد؛ ادامه را بحث نیا خواهدمی  دلش خیلی
 :کنندمی  استفاده شدن مزاحم برای  فرصتی

 !ندونه؟ رو  اسمش معنی آدم  میشه مگه..جالبه -
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 : گویدمی.  دهمنمی  را جوابش

 ... الیســ -

 :گویممی  سریع و پرممی  کالمش میان

 . باشه  الزم خاصی تمصمی کنمنمی  فکر. موحد آقای  سپهری  خانم نه، الیسیما -

 : است  روح  سوهان یکی این صدای 

 ببخشید؟  -

  برج شبیه دار پاشنه های کفش  با  که قدی کوتاه  دختر به و گیرممی  باال را سرم
  را چشمم  غلیظش  آرایش و  شدههایالیت موهای . کنممی  نگاه  است شده  ایفل
 :گویممی  و زنممی لبخند هرحال به اما زند؛می

 کنم؟  کمکتون تونممی ..اومدید خوش"..."   هتل به.. سالم -

 دستم؟  کنار میالد یا است من  برای  صدایش، درون پنهان ی عشوه  این

 هستن؟  دارم، کار چهار و سیصد اتاق با -

  کلید  که بینممی و کنممی  نگاه هستند آن درون کلیدها که  کشویی سمت به
  به . است اتاقش رد طرف که معنا این به نیست؛ جایش سر چهار و سیصد اتاق

 : شوممی  میخکوب صدایی با که" هستند  بله" بگویم تا گردمبرمی  دختر سمت

 کنی؟ می چیکار جااین تو روژین؟ -

 روژین که دختری . کنممی  نگاه بود، زده  را حرف این که دماوندی  به متعجب
 :گویدمی   کرشمه و ناز با و رودمی   سمتش به  است،   شده معرفی

 . عشقم  کنم تسورپرایز  اومدم -
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  سمت به دماوند خود حتی و میالد و من ی زدهحیرت های چشم  دربرابر بعد و
 اما  شنوم؛نمی  که گویدمی چیزی  و زندمی  گیجی لبخند دماوند .رودمی  دماوند
  و  زندمی  را آسانسور ی دکمه  دماوند. شودمی  عاقبت را روژین ناز با ی خنده 

  نگاهم  و دارد قرار کشو روی  دستم هنوز . شوند می محو دیدم از  هردویشان
  انگار  هم میالد بود؟ دماوند برای  لبخندش. است مانده  آسانسور  مات طورهمان 
"  خوابشون اتاق کردن  رو  هتل"  گفتن با  که  ندارم حوصله جدی جدی  که  فهمد می
 . گذاردمی تنها را من

  از  رم،اد دوستت گفتمی  من به بود؟ کرده مسخره را من ابله دماوند. نشینممی
  این   از  یعنی  است؟   شده  لجن   حد  چه  تا  او   جا؟این  آمدمی   دختری   همراه   طرف  آن

  جهت  آن از. گنجدنمی  اممخیله در اصال. شودنمی  باورم است؟ شده ها عوضی
  بود؛  سمیه ی پرورده دست  او  که باشد  شده  آدمی چنین او که گنجدنمی  باورم در
 بهتر  این  از  البرز   ی پرورده دست   و   گرفت  ر ا ر ق  البرز  دست  در  تربیتش  حال  هر   به  اما
 . بشود که ندارد امکان شود؛نمی  هم

 رویاهای  اشجمله  این با که بهتر همان. دارد  دوستم گفت من به! لعنتی نامرد
 هم  را  من!  پست  دروغگوی .  شدممی   تخریب  ذرهذره   امروز  وگرنه  نساختم،  دخترانه

 خواست؟ می  حالش و عشق  برای 

 و خوب ی همه  با که اکبرعلی  از آن . است اطرافم یفیکث دنیای  عجب
  دماوند از این دارد، کفش به ریگی کنممی  حس و است  بد من با بودنشمومن
 دختری   دست  هایمچشم   جلوی   طرفی  از   و  کرد  اعتراف  من  به  نسبت  عشقش  به  که
 هایش نگاه  با که میالدی  و برد اتاقش سمت  به و گرفت را بود همراهش که

 کجا من آه،. پردمی ناپاک عجیب نگاهش  کنممی  حس و کندی م  اسکنم
  نفرت   است،  کثیف  است؛   سیاه  امایستاده  من  که  جاییاین  من؟   خدای   امایستاده
 هست؟  هم  سیاهی از باالتر مگر. است انگیز
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 *** 

 کنم می نفرین و لعن را خودم فقط من و است شده تاریک هوا است؛ وقت دیر
 کنم، می   نگاه  که  ساعت  به.  ماندم  هم  عصر  شیفت   ندیدهر یخ  ی خدیجه  خاطربه   که

  است؛   مهرانا  تقصیر  اشهمه !  است  شب  هشت  ساعت.  رودمی   تالشی  به  رو  مغزم
 بینممی   واضح   خیلی  رود؟می   در  کار  زیر  از  قدراین   چرا   چندوقته  این  نیست  معلوم

  که  او. دنز می  بیرون هتل از و کندمی  استفادهسوء  هتل خلوتی های ساعت  از که
 را هایمنورون  دارد اندازه  از بیش دیگر که میالدی ! آیدمی جان  بالی  رود، می

  روز   هر  اینکه   به  هایش،دخالت   به  باربطش،   و  ربطبی   سواالت   با  کند؛می   مندعالقه 
  را  من  بحثی هر در  اینکه  به اندازد،می لنگر مختلف های بهانه  به  دسک  جلوی 
  دماوند .  کنمنمی   دریافت  خوبی  حس   اصال  هایشحرف  و  هانگاه   از...  کندمی   شریک
  فهمیدم   کردم،  که  چک .  نشد  ظاهر  چشمم  جلوی   دیگر  بعد،  به  روز  آن  از  هم  نکبت
 . است برنگشته هتل به اصال  است روزی  دو

  دقیقا  . گذرد می بردم  پی او بودنعوضی  به من که روزی  آن از ای هفته  دو تقریبا
 !را جانش روژین نه را، او   نه ندیدم؛ ار  او دیگر بعد  به روز همان از

  که  است نفرین هوا  تاریکی دیدن با گذارم، می  هتل از بیرون را پایم که  همین
  را  مهرانا، پدر  و هتل رئیس موحد، آقای  ماشین. کنممی  خدیجه  و  خودم نثار
 پایین شیشه. شودمی متوقف روبرویم و زندمی بیرون پارکینگ از که بینممی
 : گویدمی لبخند با موحد ای قآ  و آیدمی

 . برسونمتون  بفرمایید...سپهری  خانم نباشید خسته -

  است،   بودنضایع  اوج  اما  برسم؛  خانه  به  سریعا    و  شوم  سوار  خواهدمی   دلم  خیلی
 :گویممی  و زنممی لبخندی  باالجبار پس

 . نمیشم  شما  مزاحم  میرم،  خودم  ممنون  نه...موحد  آقای   نباشید  خسته  هم  شما  -
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 .بفرمایید سپهری؟ خانم چیه مزاحم -

 :کنممی  رد را پیشنهادش اما  خواهد؛نمی دلم اصال اینکه با

 .میرم خودم...ممنون نه -

 . خدانگهدار  مایلید، طور هر-

 .خداحافظ -

 ماشین چند فقط که خلوتی خیابان یک و تاریکی و مانممی من رود،می  که او
  روم می  اتوبوس ایستگاه  سمت به و کشم می  پوفی. کندمی گذر آن از شخصی

  که  امبرنداشته  قدم از قدم هنوز. کنم پیدا اتوبوس  یک من و شود  عنایتی بلکه
  خاطرات   مرد،  سه  دیدن  با  و  گردمبرمی   سریع .  گیردمی   قرار  امشانه   روی   کسی  دست

  خواهممی  که  همین. کنممی   مرور را منحوس پارک آن در  سالهشانزده  الیسیمای 
  خفه  نطفه در صدایم و گیردمی  قرار دهانم  دور هاآن  از یکی دست بکشم، جیغ
  در  بستیبن ی کوچه به را من هاآن اما کنم؛می  تقال زنم،می پا و دست. شودمی
  چه. افتدمی اندرونم امید جان به و شودمی  خوره ترس. کشانندمی هتل کنار

  چه  خلوت، ی کوچه نیا خلوت، خیابان این شب، این در رسد؟می  دادم به کسی
 ! خدا فقط کسی؟

  دارد،  قرار دهانم دور دستش که مردی . برمنمی  جایی به راه کنم،می  تقال هرچه
 : گویدمی

 .برسه  دادت  به که نیس کسی برهوت این توی! دختر نکن تقال -

 دستانش  تنگ  حصار  از  بلکه  کنممی  تقال  فقط  شنوم،نمی  و  فهمم نمی   را  جمالتش
 کنممی  حس لحظه آن اما توانم؛نمی که دانممی  هم مدوخ. بیابم رهایی
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  پهلویم، کنار در تیز شیء یک حس با. بکنم این جز توانمنمی  کاری هیچ
 .یابندمی پایان هم تقالهایم و شوند می  سست هایمماهیچه

 .کن خالیش بدو فرزان -

  ذهن .  ددنبمی   نقش  ذهنم  در  درام  تئاتر  یک  مانند  چیزهمه   فرزان،   اسم  شنیدن  با
 ترمحکم قلبم فرزان، ی چهره دیدن با! شودمی  تلخ تراژدی  این تئاترآمفی  ناالنم
 یعنی. گیردمی دستم از را کیفم و اندازدمی کوتاهی نگاه صورتم به او. کوبد می

  که  است همانی نکبت  این نشناخت؟ بود  کرده بدبخت  که را کسی نشناخت؟
 گرفت، من از را وجودم ی همه  که است نتیعل همان این. داد فنا به را امزندگی 
  که  است همانی عوضی این کرد؛ ناخوشی را هایمخوشی کرد، تباه را امزندگی 
 !گرفت من از را اکبرعلی 

  چنگ  از تا کنممی تقال باز دارد؛ قرار  پهلویم کنار تیز شیء  یک  رودمی  یادم اصال
  لعنتی  فرزان از را انتقامم ات کند رهایم. یابم رهایی است  گرفته  را من که مردی 
.  برسم   او  به  تا  تالش  در   من  و   شودمی   کیفم   کردنخالی   مشغول  خیالبی   او .  بگیرم
  دیگر   من.  بکشم  را  فرزان  و  بروم  خواهممی   من  اما  کند؛می   تهدیدم   گوشم   در  مرد

  ساله سه  و بیست الیسیمای  من نیستم؛ سالهشانزده ترسوی  و احمق  نوجوان
.  کند می  فوران سرکشم و  یاغی روح باراین  اما اند؛کرده  سرکوبم اینکه با. هستم

  فرزان   ساله،نوزده   کیاوش  ساله،شانزده  الیسیمای   ی چهره.  بُکشم  را  فرزان  باید  من
 بر تیز شیء. رودنمی کنار چشمم جلوی  از پیشم سالهفت  دردهای  و تقالها و

.  کنمنمی  هم حس حتی را زخم این اصال نیست، مهم اما زند؛ می  خراش پهلویم
  وارسی  هم را خودم تا آوردمی  جلو  را  دستش دیگر مرد و  کنندمی  خالی  را کیفم
  شد  چه کنمنمی  توجه  اصال. کندمی  جدا من از را سرم پشت مرد دستی که کند
  به  که همین. روممی  فرزان سمت به که بینممی را خودم فقط  یافتم، رهایی که

  فرزان  شوم، بلند بخواهم تا. خورم می زمین به ه ک دهدمی  هلم  روم،می  سمتش 
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 کنممی  حس را هایماشک  فقط اما شنوم؛می  را زدنمشت  و  دعوا صدای . رودمی
 خواهممی  که طورآن  نتوانستم وقتهیچ. کنندمی  گرم را سردم های گونه  که

  انز رف همان که فرزانی  از  چه البرز، از چه را؛ انتقامم یا را حقم بگیرم، را حقم
 . بود پیش سالهفت 

 : گویدمی وقفهبی  و زندمی  صدا مهر با را من کسی

 ... شد؟الیسیما چت..عزیزم؟...الیسیما -

 بر لعنتی، ی خاطره آن تکرار از بعد است این مهم نیست، مهم برایم مقابل طرف
  دیدن   با.  کنممی  حس   صورتم  و  پیشانی  روی   را   سرد  های دست.  است  مرهم   دردم
 !دماوند...استیل استیل، گردنبند افتد؛می  کار به مخم استیل دگردنبن برق

 این.  شودمی   مچاله  قلبم  و  کنممی   نگاه  نگرانش   صورت  به .  کشممی   کنار  را  خودم
  کیست   دماوند  دهد؟می   فریب  را  من  دارد  او  لعنتی  دارد؟  مفهومی  چه   نگرانی  همه

 کند؟ می  چه و

 !توام با  الیسیما کنه؟می  درد جاییت کنی؟می  گریه داری  چرا خوبی؟ -

 : جمله یک فقط

 کنی؟ می چیکار جااین -

 : گویدمی  و  آوردنمی  خودش روی   به. کشممی   عقب  که آیدمی  سمتم به

 بودن؟  شده مزاحمت خوبه؟ حالت. تویی  مهم...نیس  مهم این اآلن -

 :گوید می  عصبانیت کمی با و گیردمی  را بازویم که شوممی  بلند

 . زنممی  حرف تاهبا دارم کجا؟ -

 . برم خواممی . کن ولم -
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 : کشدمی  فریاد بلند

 بری؟ خوای می گورستونی کدوم -

 آیم؛می   بیرون  پیشم  لحظه  چند  ترس  و  ناکامم  انتقام  و  فرزان  فکر  از  فریادش،  با
 :گویممی  کوبد،می  امانبی قلبم هنوز اینکه با

 داره؟  ربطی چه تو به -

 :شود می  غلیظ  اخمش

  مزاحمت   یکی  دوباره  که  ها؟  کجا؟  بری   خوای می   تنهایی.  شبه  هشت  تع سا  اآلن؟  -
 شد؟ می  چی  بودم نرسیده اآلن من اگه دونیمی  شه؟

 : کشممی جیغ

 ! نذار منت من سر -

 :گویدمی  حرص با و دهدمی  تکان افسوس ی نشانه  به سری 

  ه ک  اونی اال کنیمی  برداشت منظور تا هزار  من حرف هر از! ای بچه  قدرچه -
 . رسونمتمی  یعنی رسونمتمی  گفتم. منظورمه

  خواهممی .  اندازد می   رنگیآلبالویی   شش  و  دویست  در  را  من  و  کشدمی   را  بازویم  و
 راحتی به توانستممی  شاید. کندمی قفل را در و شودمی سوار که شوم پیاده
 ع مان ترس این اما داشتم؛ ترس خلوت خیابان از  هم خودم انگار اما شوم؛ خارج
 : نکنم خالی او سر بر را  خشمم که شودنمی 

 ! بدی  دستور من به نداری  حق  تو -

 : غردمی
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  کدوم  تو نبود معلوم اآلن تا که  رسیدم می دیر من اگه روانی دستـور؟ -
 الیسیما؟  فهمینمی  چرا! بودی  ای دره جهنم

 هـا؟  بفهمم؟ رو چی دقیقا -

  چند .  دهدمی   بیرون  را  اشفه الک  نفس  و  بنددمی  را  هایشچشم  حرفم،  به  توجهبی
 :گویدمی  بعد و شودمی خیره فرمان به ثانیه

 طاهری؟ ی خونه میری  -

 : کشممی جیغ

  بیرون. باشم عوضی دروغگوی  یه با خوامنمی  من. کن باز رو  لعنتی  در  این -
 . بیشتره ماشین این از امنیتش

  خواهد می . دنزنمی سرخی به  هایشچشم که بینممی  و  کندمی  نگاهم  حرص با
 :کندمی کنترل  را صدایش و کشدمی نفسی اما کند؛ خالی سرم  بر را خشمش

 چیه؟  منظورت عوضی؟ دروغگوی  -

 عصبانیت در اما است؛ مهم  برایم خیلی کند فکر خودش با تا بگویم خواهمنمی 
 :کندنمی  کار مغزم

  نشمی ردیف فرداش برات، میرممی دارم، دوست میگی من به گردی برمی -
 من کردی  فکر دیدی؟ خیابونی های آشغال اون سطحهم رو من دخترات؟دوست 

 مصرفم؟  بار یه لیوان هم

 : دهدمی تکانم  و فشاردمی  را بازویم

 . نکردم تو مورد در فکری  چنین وقتهیچ من. الیسیما بسه آروم، -

 : کشممی جیغ. کنممی  خارج هایشانگشت  حصار از حرص با را بازویم
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 !دماوند نزن من به دست -

.  دارد  خوشحالی از  رنگی  انگار است؛ خاص  برق یک. گذردمی  چشمش از برقی
  از  اسمش اتفاق حسب بر است باراولین که است این خاطربه شاید دانمنمی 

 خوشحال که من اما نیست؛ هم اول بار شاید دانم،نمی . جست بیرون دهانم
 : امحرصی  هم خیلی ام؛ حرصی نیستم،

 دماوند؟  کری  مگه توام، با ...شم پیاده خواممی کنار بزن ر،انک بزن -

 :بنددمی  را دهانم و پراندمی جا از را من فریادش

  چرا  بیاره؟ سرت بالیی یه یکی شی پیاده باز چی؟ که کنار بزنم ها؟ میگی؟ چی -
  به   رو  خودت  زندگی  احمقانه  لجبازی   و  لج  یه  سر  چرا  آخه؟  کنینمی   فکر  خودت  به

 سالته؟شونزده   هنوز گذشته، سالهفت  الیسیما؟ اندازی یم  خطر

  تمام  به تهوع حالت. خوردمی چین هایمچشم ی گوشه  زیادی، نفرت و کینه از
.  بزنند  اوق خواهندمی  تمامیشان کنممی حس و کندمی  سرایت تنم های سلول 
  است   ددماون  و  خودم  فریادهای   و  داد  تاثیر  دانم  نمی  خورد؛می  هم  به  شدید  حالم
 ؟ ...یا

 :گویممی  امرفته تحلیل صدای  با

 . نداره ربطی هیچ تو به من زندگی -

  یادم  تهوع حالت. کندمی  صلب  من از  را تهوع حالت  خودرو، فرمان بر مشتش
 :گویدمی  کندمی  نگاه جلو  به که حالی در. کنممی  نگاهش زدهحیرت  و رودمی

 خواممی  رو خاطرت بفهمی که مر وبخ قسم کی به الیسیما! داره ربط لعنتی د   -
  کمکش  دیدمشمی وضع این با بود هم ای دیگه کس هر کنیمی  فکر آخه؟
 برلین توی  کردی  فکر! تو فقط فهمی؟ می ...مهمی  من برای  تو  فقط! نه کردم؟می
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  فکر  ایران؟ اومدم پاشدم کردم ول رو زندگیم ی همه  که کردنمی امخفه  داشتن
  همه  اون شب هر چرا من کردی  فکر اصال کی؟ خاطربه  اومدم؟ چی خاطربه کردی 
  و  آب هر به رو  خودم  حاضرم خاطرتبه  که الیسیما فهمیمی  میدم؟ هتل پول

 بزنم؟  آتیشی

  دست . گیردمی  راه  کمرم ی تیره  از سردی  عرق. گیردمی  شدیدتری  کوبش قلبم
  اعتراف نشنید از  انسانی هر محدودیت، چرا اصال دختر، هر . زنندمی یخ هایم
 تو خاطربه  دارد، دوست را تو کسی بفهمی  اینکه. گیردمی خوبی حس دیگری 
 به خاطرتبه  را خودش شود،می  اتناجی است،  تو فکر  به کسی  شود، می  نگران
 ها،این ی همه ...کند رها را عالی موقعیت تو خاطربه  زد، خواهد آتشی و آب هر

  خوشحالی  حس از  را  وجود تمام  و دهدمی  جال را  آدمی روح ندارد، پسر و دختر
  تو من بگوید الیسیما به که شودمی  پیدا  یکی سالهفت  از بعد. سازدمی  آکنده 

 نخواستن  به امزندگی نشدن، خواسته  و  خواستن سالهفت  از  بعد ! خواهممی  را
 . شودمی  لرزان عاشقانه اشعار این از قلبم. شودمی  منتهی شدنخواسته  و

  به   بکفلش   دهد؛می   بکفلش   درخواست  عقلم   شاعرانه،  دنیای   ههم  این  میان  اما
  این . روژین بود؟ چه نامش لوس؛ جلف   دختر آن و دماوند. پیش ی هفته  دو

 . کندمی زهرمارم را هاخوشی  تمام لعنتی بکفلش 

 :گویممی  و زنممی  پوزخند

 ی ردخت همراه پیش دوهفته که بود من ی عمه  اون طرفی؟ احمق  با کردی فکر -
  کنده پوست   و  رک  دماوندخان،   ندارن  رنگی  من  برای   حناها  این  هتل؟  بود  اومده  که
 خوای،می  چی بگو

 :گیردمی   اوج صدایم
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  عاشقانه  دروغ  چی  برای   بگو  میشی،  پاپیچم  چی  برای   بگو  برگشتی،  چی  برای   بگو  -
 !شدی؟  عوضی  قدراین چرا بگو میدی، فریبم چرا بگو میدی، تحویلم

  که  شیئی یک به ماشین شدید برخورد با شود می مصادف وندامد" بسه" فریاد
  دست  و بپوشانم را صورتم توانممی فقط ببینم، را آن نتوانستم اول نگاه در

  که   کشممی   کوتاهی  جیغ.  است   شده  من  ایمنی  کمربند  که  کنم  حس  را  دماوندی 
 ... اما شود؛می بازی  پایان سوت

 :پرسدمی  هراسان و زند ی م  کنار و گیردمی را هایمدست  دماوند

 نشد؟  که چیزیت خوبی؟ -

  لعنت  بگویم؟ توانممی  چه هایشحمایت و نگران های نگاه این برابر در من آخر
 . شودمی خودبی  خود از دماوند، ی ساده  حرکات این با که  امندیده محبت دل به

 :گوید می  ب**ل زیر و کشد می  پوفی دماوند.  دهممی تکان سری 

 !لعنتی -

  ای " الفرج لولیک عجل اللهم" برچسب به نگاهم که شود پیاده خواهدیم 
 جیغم . بودم  چسبانده حاجی ماشین ی شیشه  پشت را آن خودم که چسبدمی

 دیدن  با  و  کنممی  نگاه  ماشین  به  ناباور.  شودمی  بازی،  پایان  نه  بازی   شروع  سوت
 : بگویم و مر ی بگ را دماوند بازوی  زدهوحشت  توانممی فقط اسپورتیج هیبت

 !نه -

 :گویدمی  و گرددبرمی سمتم به سریع دماوند

 نه؟  چی -
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  کاروانش  با که حاجی  حاجی؟ است؛ رل پشت کسی  چه که کنم فکر خواهممی
  اصال . است زینب زایمان درگیر است روزی ده  که او مسلم؟. است  رفته کربال به

  اکبر؟علی . برد قم به خود با پیش ی هفته  اکبرعلی  که را ماشین کن، صبر
 است؟  رل پشت او یعنی اکبر؟علی 

 !خدا یا -

 :گویدمی  سریع دماوند

 شده؟  چی-

 :گویممی  است گرفته لکنت ترس شدت  از  که زبانی و لرزانم های مردمک با

 ! دماوند..بریم بشین..برو کنممی  خواهش..اکبرهعلی  اون -

 !باشه که باشه اکبرعلی  آخه؟ چی برای  -

 : کشممی جیغ

 !برو میگم بهت -

  خون  اکبر،علی  دیدن با. شودمی  باز اسپورتیج راننده در همزمان که بنددمی  را در
 . شودمی منجمد هایمرگ  در

 را  دستش اکبرعلی. ببیند را ما نتواند اکبرعلی  تا اندازدمی باال  نور سریعا   دماوند
  برخورد   صدای   و  دنکمی   عوض   را  دنده.  را   عقبدنده   دماوند  و  گیردمی   صورتش  روی 

 جیغ شبیه  ها،الستیک جیغ. اندازدمی طنین من گوش در آسفالت،  به  الستیک
 . دارد  هراس نماعاشق   منفور یک با شدندیده  از که قلبی است؛ قلبم
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  سوار  که اکبری علی دیدن با و گردمبرمی عقب  به من رود،می  سرعت به دماوند
 را ما سپر، به سپر اکبرعلی . تمسر فمی لعنت خودم بد بخت بر شود،می ماشین
 . کندمی  تعقیب

 :گویممی  عصبی  و هراسان

 . کنه گممون کن کاری   خدا رو تو..ترسریع -

  بلند  صدای  با ام،کرده  وارد او  به  هم من که  استرسی  و هیجان تاثیر تحت
 : گویدمی

 کنی؟  فرار ازش باید چرا چی؟ برای  -

 : کشممی جیغ

 !برو فقط میگم بهت -

 :گویدمی  و کندمی  اخمی هکالف

 . ببند رو کمربندت پس -

  از   شدهپخش   راک  آهنگ  صدای   دانمنمی.  بندممی   را  کمربندم  لرزانم،  های دست  با
  خدا   دامان  به  دست  من؟   قلب  کوبش   یا  است  شده  قضیه  هیجان  چاشنی  ماشین

  وسیله  هم دماوند حتی برسد، دادم به که نیست کسی  او جز دانممی  شوم؛ می
  است  سرمان پشت ببینم باز که گردمبرمی  و دهممی  قورت را دهانم آب .است

 : گویدمی  بلند دماوند که نه، یا

 !بینتتمی برنگرد، -

 : گویممی  و گذارممی ملتهبم ی گونه  روی  را امزده یخ های دست 

 سرمونه؟  پشت ببینم خواممی -
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 : گویدمی و کندمی  نگاه دگر بار ماشین ی آینه  به

 برونم؟  تند قدراین  دارم مرض نبود، سرمون تشپ اگه -

 : گویدمی حرفش ی ادامه  در و

 .بشین محکم -

.  شودمی  اثبات  برایم   فیزیک  اول  قانون  که  چرخاندمی  اتفاقی  قدرآن   را  فرمان  بعد  و
 روی را دستم و گویم می  آخ بلند. کنممی برخورد دستم کنار ی شیشه به محکم
  و  دارم برمی  را آن دستم،  شدنخیس  حس  با که  رم اذگمی  دردناکم بازوی  و پهلو
  زخم   از  ناشی  خون،  این  که  بیاورم  یاد  به  توانممی   فقط.  گیرممی   هایمچشم  جلوی 
 . است عوضی سارقان آن چاقوی 

 .کندمی درگیر  را حواسم تمام درد، و  تهوع حالت  و شوندمی  سنگین هایمپلک

 *** 

  اما  ام؛آمده  جااین که نیست بارنیلاو. ندارد  را محیط این وارسی  کشش مغزم
  دیوار   روشنی.  مسلما  نیست  که  بیمارستان  کجاست؛  دانمنمی .  امنیامده   اصال  انگار
  چشمانم  به که است چیزی  اولین جگری،  مخملی های پرده  تضاد در رنگکرم
  و  اندخورده  پیچ گردنم  در موهایم. انسان یک دنبال به چرخد؛می  گردنم. آیدمی
  کرخت  بدنم. کنممی  باز دوباره و فشارممی  هم روی  را هایمپلک . دهندی م  آزارم
 . کشممی   آهی.  خودم  به  برسد  چه  کنم،  بلند  را  دستم  ندارم  حال  حتی  و  است  شده

  اکبر،علی  دماوند، من، دیشب،. شوممی  نگران و شودمی فعال مغزم کمکم
  و  جیغ پهلویم، زخم عوضی، دزدهای  فرزان،  شیشه، به برخوردم  اسپورتیج، 
  اآلن  شود؛می ختم سوال یک به گذشته تداعی. دماوند های مراعات فریادهایم،

 است؟  چند ساعت
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  فهماند  می  من ،به است زده  بیرون مخملی های پرده  بین از  که  خورشید پرتوی 
  شده خراب  این ام؟ نبوده  خانه در  قبل شب من یعنی!" شدی  بدبخت الیسیما"که

  نگرانم  گردند؟ می من دنبال اآلن یعنی من،  د؟خدای یآنمی  کسی چرا  کجاست؟
 اند؟ شده 

 جیغم  پهلویم،  در سوزشی که شوم خیزنیم تا کنممی  اهرم سختی، به را دستم
 . آوردمی  در را

.  شودمی  مصادف راحتی لباس پوشش در  دماوند قامت دیدن با جیغم
.  باشد  ابیوخبی و  خستگی از ناشی شاید سرخی  این  و اندسرخ  سرخ هایشچشم

 : گویدمی و آیدمی  سمتم به

  بهت  زدم، بخیه هوا  رو  دیشب رو زخمت...نخور تکون نخور، تکون شدی؟ بیدار -
 . نخور تکون ..میادا فشار

 پتوی  و آیدمی  سمتم به . امگرفته آلرژی " نخور تکون" ی جمله به کنممی  حس
  روی   دوباره  را  پتو  ام،ته فر باال  تیشرت  و  برهنه  بازوهای   دیدن  با.  زندمی   کنار  را  رویم
 :گویدمی  و کندمی  نگاه من به متعجب. کشممی  خودم

 .ببینم رو  زخمت خواممی خودت؟  رو  کشیمی رو پتو ؟چرا چیه -

 :پرسممی  خشونت و حرص از ای توده با  حرفش، به توجهبی

 ای؟دره جهنم  کدوم آوردی  رو من -

 :بزند حرف افتطل با من با و  کند حفظ را آرامشش کندمی  سعی

 .من اتاق هتله، جااین -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 162 

 و شناختممی هم داشتم؛ مکان این به مبهمی احساس که بود همین برای  آه،
  شب  و  خانه به من نرفتن و اتاق روشنایی یادآوری  با یکدفعه. شناختمنمی  هم

 :پرسممی  گذشته

 !جام؟این چرا من  چنده؟ ساعت اآلن -

 هایمچشم  به  مهربانی با و  کشدمی  پوفی . دنکمی  باز  و بنددمی  را  هایشچشم
 :گویدمی  و کندمی  نگاه

 نفهمیدی؟  طورچه  بودن،  زده چاقو  بهت عوضیا اون  رفتی؛ هوش  از دیشب -

 :گویممی  حواسبی و کشممی  آهی

 ... درگیره فکرم بس از -

 :گویممی  جدیت با و آیممی  خودم به سریع

 اش؟ بقیه  خب، -

 :دهدمی  ادامه و نشیندمی  هاپارکت ی ور کوچک فرش گلیم روی 

  هزار  به. هتل آوردمت و  کردم فرار اکبرعلی  از بدبختی با هم من دیگه،  هیچی -
  زخمت ...بده  گزارش  پلیس  به  خواستمی .  کنم  راضی  رو  نگهبان  تونستم  التماس،

 .همین و زدم بخیه رو

 :پرسممی  و دهممی باال را ابرویم تای  یک

 بیمارستان؟  نبردی  رو من چرا -

 : گویدمی  و کندمی نگاه هایمچشم  به
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  باهات  صنمی چه که دادممی  پس جواب زمان و زمین به باید وقتاون  چون -
  خیلی  زخمت ضمنا  ! بهمان و فالن و کرده زخمیت کی و کردم پیدات کجا و  دارم
 کنی؟ نمی  درد  اآلن؟احساس خوبه حالت . نبود عمیق  هم

 :پرسممی سوالش به توجهبی

 به  رو خودت چرا اصال جا،همون  بذاری  رو من تونستیمی نکردی؟ ولم چرا -
 ! نداری  ترسی هیچ گفتیمی  که تو ندادی؟ نشون اکبرعلی 

 : زندمی  پوزخند

  تاوانش  از بخوام که  نکردم  کاری  باشم؟ داشته ترسی باید کنیمی  فکر چرا -
 .بترسم

  زل  من به  وقتی  نگاهش ت بمح. دوزم می  ایشقهوه  گرم نگاه  به  را هایمچشم
  دلم  اصال  چرا؟  دانم  نمی . اندازد می  سام های خاکستری  یاد به  را  من زند،می
  ُپرمهر  وقتی.  نیست  خودم  دست  اما  بدانم؛  برابر  عزیزم،   سام  با   را  کسی  خواهدنمی 

  ذهنم   کند،می   اخم  و  دهممی   حرصش  وقتی  و  افتممی   سام  یاد  به  کند،می   نگاهم
 . رودمی   صفتشر اکفت عوضی پدر سمت

 هایشچشم  از را نگاهم. کندمی  نگاهم عمیق  بینممی آیم،می که خودم به
 :گویممی  و گیرممی

 !میدی   پس  رو  مادرت   اشکای   تموم  تاوان  روزی   یه  تو  ترسی؟نمی   هم  خدا  از!  هه  -

 : گویدمی  تمام جدیت با و رودمی  هم  در هایشاخم

 . نده ادامه رو بحث این -

 فریاد صورتش در بلند  بلند را چیزهمه   اش،خواسته  برخالف  هداوخمی  دلم خیلی
  ارزش  بفهمانم او  به و بکشم رخش به را بدبختش مادر های سختی  و بکشم
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  او  با آیدنمی  خوشم. بندممی  فرو  ب**ل  گویم،نمی  اما ندارد؛ را  سمیه های اشک 
 :بزنم حرف

 چنده؟  ساعت -

 :گویدمی اتاق ی پنجره ه ب خیره فرورفته، هم در های اخم  همان با

 . ُنه -

 : گویممی  و شوممی  بلند جا از هراسان

 !خدایا وای  -

  قرار   پهلویم   روی   دستم  بیندمی   وقتی   و  شودمی   خارج  فکر  از  اموارانه ناله   صدای   از
 : آیدمی  سمتم به و شودمی  بلند دارد،

 . بخوره  جوش  باید  زخمت  میشی؟  بلند  جات  از  طوری این  چرا..الیسیما  تو  دست  از  -

 :گویممی  حرص با و زنممی  پس را دستش

 کو؟  هاملباس.  نزن من به دست -

 : شوندمی  گشاد کمی هایشچشم

 بری؟ خوای می -

 :گویممی  و کنممی  نگاهش کالفه

. شیم شاد بزنیم هم  دور بیار چایی کمرباریک استکان دو و  قلیون یه برو. نه -
 . بسه بهت، پرمی نم اآلن که همین! خوشه دلت بابا برو

 : گویدمی  صدایش اندرون حرص با و زند می  غلیظی پوزخند
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 هم همچین جا،این آوردمت که من به لعنت. ما ُمزد دست شد اینم هه، -
 جوری همین  کردممی  ولت کاش خیابون؟ توی  کردممی  ولت بود خوب. طلبکاری 

 ... بمیـ  تا بره خون ازت

 و کندمی پریشانتر را حالتشخوش ای وه هق  موهای  کالفه. دهدنمی ادامه دیگر و
 بگذارد؟  منت آیدمی  بدم فهمید. کندمی  نگاه خسته و شرمنده من به

  از  قدم منت بدون بقیه، عین هم تو. بمیرم کردی می  ولم...کردی می ولم کاش -
  من  البرز، پسر بدون رو این ولی..سرته توی  نقشه یه هم تو. داری برنمی  قدم

.  کرد خر عاشقتم یه  با  نمیشه رو  من شناسه؛می  رو من خوب تبابا. الیسیمام
  ور   بمونی  جااین  هم  روزگار  ابد   تا...ولی  خواینمی   من   جون  از   چی  دیگه  دونمنمی 
 .نمیشم خر من بخونی، عاشقونه  شعر من دل

.  پوشممی  خشم  با  و  دارمبرمی  زدند،می  چشمک  کاناپه  روی   که  را  هایملباس  بعد  و
 اند؟ ره اپ چرا هالعنتی 

 :نالدمی  خسته

  مگه  آخه؟ کنم خرت  چی برای  الیسیما؟ زنیمی  حرف چی از هـا؟ نقشه؟ کدوم -
  شرکت   تا  هشت  هفت   داری؟   منالی  و  مال  دیگه،  بگو  بگیرم؟  ازت   رو  چی  خواممی

  فکر هیچی،  اینا اصال پولم؟ محتاج من کردی  کارخونه؟فکر تا چهار سه داری؟
  بودی؟  لج باهام قبال اینکه دقیقا؟ رو چی انتقام هخآ بگیرم؟ انتقام اومدم کردی 
 آخه؟  کنیمی تا من با طوری این  چرا بگو نکردی؟ که کاری  انتقام

  نگاه .  شدم  خارج   هتل   از  خواری   و   خفت  چه  با  داند می   خدا .  نشینممی   نیمکت  روی 
.  بود آن در دماوند اتاق که بودند راهرویی  تمیزکردن مشغول که هاییخانم

 روژین برای  از احتماال نبود؛ خودم به متعلق  که لباسی روی  نگاهشان چرخیدن
  شوم مجبور که خفتی  چنین به وگرنه بود، خونی و پاره خودم لباس. بود عزیز
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 پریشان  موهای   و  چروکیده   شال.  دادمنمی  تن  هرگز  هرگز،  بزنم،  تن  را  دیگری   لباس
  فردا  هم باز زد؟ رقم ذهنشان در را اکشنی ماجرای  چه ام،پریده رنگ  صورت و

  خوش  مسافر برای  که  ناپاک یک  شوممی  هم  باز  هایشان؟حرف ی سوژه  شوم می
  و  هاحرف  به تائید مهر اساسا   که  امروز است؟  کرده  پهن تور  هتل روی  و بر

شان  یچهره   با-است  امتعطیلی   که-جمعه  روز  در  رسپشن  من    باید  چرا.  زدم  َشکیات 
 بزنم؟  بیرون مرکل یازونام اتاق  از خسته و پریدهرنگ 

  تحصیالت  ساله،پنج و  بیست آلمان، مقیم مرکل مایازون بود  شده  که دماوندی 
  من. لیونا هانا مادر نام و مرکل آلفرد پدر  نام برلین، در معتبر نسبتا دانشگاه در

  عوض   را  اسمشان  راحت  چه!  آه  شدند؟  چه  حاتمی  البرز  و  حاتمی  دماوند  دانمنمی 
  دماوند !  است  کشیده  باال  را  دیگر  بدبخت  چند  مال  نیست  معلوم  نتیعل  البرز.  کردند
 ... خوره   مفت

  که   گفتم  راحت  چه.  گفتم  دروغ  و  کردم  نگاه  دماوند  چشمان  در   راحت  چه   راستی،
  دلم  در شودمی نگرانم وقتی که گفتم راحت چه لرزاند،نمی  را قلبم هایشمحبت
  عاشقانه شعر  و بنشیند  ابد تا راگ که گفتم  دروغ  راحت چه شود،نمی  آب  قند

  چه . دانمنمی  خودم و  گفتم دروغ  او به قدرچه  من. شومنمی خر دهد، تحویلم
 . هستند  دروغ هااین که کردم باور سخت چه و گفتم دروغ راحت

 اینکه  از  بودی   پشیمان  کاش  نبودی،  البرز  پسر  کاش:»گفتممی  و  گشتمبرمی  کاش
  هم  کردممی  باورت کاش داشتم، اعتماد تو هب کمی کاش رفتی، برلین به او با

 ...« را داشتنتدوست هم و را خودت

 . چکدمی چپم پلک روی  بارانی قطره کنم؛می  باز و بندممی  را هایمچشم

 را من راز هرگز شد می  چه داشت؟ دوست را من اکبرعلی کمی شدمی چه
 چه قبلترها، مثل کردیم؟می  زندگی هم کنار خوبی به سال سالیان و فهمیدنمی 
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  رفته  حوزه به  وقتی از  و است  خوبی انسان  ذاتا او  دانستممی  که من شد؟می
  کش  قدراین را کینه این چرا دارد؟برنمی  دست چرا اما است؛ شده ،بهتر است
  محبت   یک  که   است  کرده   ای عقده   را  من  قدر آن   چرا   کند؟نمی   تمامش   چرا   دهد؟می

 ؟ دنلرزامی  را قلبم دماوند، کوچک

 خودم. کنمنمی  گریه اما کنم؛می  بغض. شودمی  خارج گلویم از قطعهقطعه  آهم
  درام    این  تراژدی،  این  ماجرا،  این  آخر  کنممی   فکر  این  به  و  گیرممی   ش*غو *آ   در  را

  مخوف  آبیچشم  خانم  آن  و  اکبرعلی   و  مایازون  یا  دماوند  و  من  شود؟می   چه  سیاه،
  حتی  و مادر؟ و حاجی مسلم، معصومه، رز،بلا شود؟می  چه سمیه کنیم؟می  چه

 اکبرعلی  و من تکراری  و کنندهخسته  درام قاطی هم لشکرهاسیاه  این آیا. مهرانا
 شوند؟ می

 یگذشته   به  شود؛می  پرت   گذشته  به  پرت   ذهنم.  دهممی   تکیه  نیمکت   به   را  سرم
 یا  آیدمی  بحسا  به  مثبت  پوئن  یک  اکبرعلی   با  امآشنایی  دانمنمی.  امخاکستری 

 منفی؟ 

 *** 

 « گذشته»

 مهمانی  به  معصومه  و  سمیه  و  حاجی  و  فوالدزره  مادر.  نبود  کسی  بود،  تاریک  خانه
  مادر .  بود  کرده  دعوتشان  دورهمی  یک  به  اکبرعلی   ی عمه   که  این  مثل.  بودند  رفته

  از  که طوراین . هواست  روی  که  فهمیدم اما کرد؛ تعارف هم من به فوالدزره 
  ازدواج   مهناز،  خاتون،  عمه  همین  دختر  با  اکبرعلی   بود  قرار  بودم،  هشنید  معصومه

  عکس .  رنگ میشی  ریز  های چشم  با  قد،کوتاه  دختر  یک.  دیدم  را  مهناز  عکس.  کند
  را  عکس. ایستادم آن روبروی . رفتم اکبرعلی  اتاق ی آینه سمت به و برداشتم را

 های چشم . بود قیاس بلاق اما نبود؛ باکیفیت زیاد او عکس. گرفتم صورتم کنار
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 استخوانی دماغ من؟ ای قهوه  ی ساده  های چشم یا بود ترجذاب او رنگمیشی ریز
  به  شدن،عاشق  از اکبرعلی  منظور یعنی محوش؟ قوز با من دماغ یا بود بهتر او

 اشپاره  وسط از و برداشتم را عکس بود؟  مهناز عاشق  او یعنی بود؟ دختر این
 : گفتم بود،  کرده گذر مهناز دماغ  از دقیقا که اشه فنص عکس  به رو و کردم

 خوشگلتری؟ من از تو یعنی -

 :پیچید وارانهپچپچ  گوشم در صدایی و زد  امشانه روی  غیب  عالم از دستی

 . درصد  سگ -

  کشدار  های نفس  همراه صدا و باشد؟  دزد  نکند بودم، ترسیده. کشیدم جیغ بلند
 : انداخت طنین  گوشم در گرمی

 . اکبرمعلی  تر؟خد چته -

 عمیق  نفسی. گرفت آرام  قلبم کوبش  و شد  خارج  دهانم از  منقطع هایمنفس 
 : گفتم لرزید،می   کمی هنوز  که صدایی با و کشیدم

 اومدنه؟  وضع   چه این بمیری، تویی؟ -

  کم   روشنایی در اشمشکی های چشم  برق به و ایستادم رویش روبه و برگشتم
 :گفتم و شدم خیره اتاق

 مهرداد؟  دوستت، تولد بودی  نرفته تو مگه ،اوه -

 : گفت و شد  بلند اشخنده  صدای 

ـ  تم...برگشــ لی..وَ ...مـ...تــ...رفـ .. چــرا -  !تو...پیش 

 : پرسیدم  شک  از  موجی  با  و  ماسید  هایمب **ل  روی   لبخند.  شدند  گشاد  هایمچشم

 کیا؟  خوبه حالت...تو -
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 : زدند اخطار گنز  روانم، و  اعصاب سیستم  شد تر نزدیک وقتی

 کنی؟می  چیکار داری ... هی  هی -

 : دادم هولش   عقب به و کردم جمع را قوایم تمام

 من نزدیک! نوشیدنی فهمی؟ می .. سرخوشی...نیس خوب حالت تو...کیا ببین -
 . نشو

 :نبود اکبرعلی  به متعلق  که لحنی و کشدار  صدای  همان هم باز

...  نیا کیا؟.. میگی ...من به هنوزم تو...الی اوه -
 .. اوممم. ُکن ...مشــ..مو...َتــ.. رو ..هــا..بازی مسخره 

  جون ..نیا..جلو نیا.اکبرعلی ... کیــ برو ..عقب برو..فقط تو...کنممی  تمومش باشه، -
 .نیا مادرت

 : نشدند تمام من های التماس اما چسبید؛ من به

  ب خو حالت..سرخوشی..تو! کن.. ولم داری  دوست...کی هر ..جون...اکبرعلی  -
 ..! نیس

  روی  زدند،می  پس را اکبر علی که هایمدست . شدند دوخته هم به هایمب **ل
 هایش بوم   بوم.  کندنمی   کار  قلبم  کردم  حس.  ماندم  مات.  شدند  متوقف  اششانه

  و   سیدمش * ـو*بـ  من  که   شب  آن  و  بود  هایمچشم   جلوی   سام  فقط  شنیدم،نمی   را
  نداشتم،  عشق  نداشتم، ترس. نداکش هایشزدن اوق  بار زیر را کمرم ُپرمهر، او
 که  چیزی   تنها.  بودم  اکبرعلی   دست  در  بازی شب خیمه   عروسک  یک  مانند  حسبی
 اگر"کردنمی رهایم که بود گندی  فکر کرد،می تبدیل زهر به  را امحسیبی این
 !" زندمی   اوق سام مثل هم  او نیستی، دختر تو بفهمد اکبرعلی 
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  به توجهبی  او. ریختمی اکبرعلی  و خودم ی ه ن وگ روی  هایماشک . گرفت  امگریه
  خواست می   دلم  خیلی.  سپاریدمی  نابودی   دست  به  را  من  خودش،  خوشی  پی  من،
 !«نیستم دختر من اکبر،علی :» بگویم و دهم فاصله هم از را هایمب **ل

 پشت هاحرف اما کنم؛ رها منفی های موج  و افکار این شر از را خودم و بگویم
 از را اکبرعلی  محبت و بگویم توانستمنمی  توانستم، نمی. ماندمی هایمب **ل

  توانستمنمی چیزهیچ  از بودم؛ منفعت بدون طلبمنفعت  یک من. دهم  دست
  طال . شودمی  ضرر منفعت دانم،می  وقتی یا دانمنمی  را منفعت قدر یا ببرم، سود

 !شودمی  مس که قسم خدا به بدهند، من دست به را

 : کرد زمزمه حالیبی  با و کشدار و شد جدا من زا اکبرعلی 

 .. ارم..ند..ل...تحمـ...من..با...سیما.. تو.اوم -

 :بپرد سرش  از سرخوشی  بلکه کشیدم جیغ

 ! کن بس کنم،می خواهش. اکبرعلی   کن بس خدا رو تو نداری؟ رو چی تحمل -

 : گفت و رفتند فرو هم  در هایشاخم

 ! منی..زن  .تو..ولی -

 :کردند محو را اکبرعلی ریوتص هایماشک 

 کنی؟   سوءاستفاده ازم باید....باشم که زنتم -

 :کرد پچپچ  گوشم در و

 . نیس...سوءاستفاده.. اسمش...این -

 : گفتم هراس با و
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  سام  به کشم،می رو خودم بزنی، بهم دست! اکبرعلی  کشممی  رو خودم خدابه -
 . کشممی  که قسم

  از  یا کشتمی اکبر علی یا کشتم،نمی را خودم من نداشت؛ هم فرقی البته
 مردم؛می   من  صورت  هر  در.  مردممی  بدبختی  و  قحطی  از  و  کردمی  بیرونم  شانخانه
 . کرد  سنگسار  باید  را  من  بفهمد،  اکبرعلی  و  بگیرد  سر  ـطه*رابـ  اگر  دانستممی   ولی

  زدم؛  ،مشت کشیدم جیغ کردم، گریه. کردم  التماسش توانستم تا من شب، آن
  کجا؟   ـروب  مشـ  قدرت  و  کجا  من  های مشت  قدرت.  فهمیدنمی   بود،  نوشیدنی  او  اما

  خراب  که هازندگانی چه کنخراب خانه این که فهمیدمی نوشیدنی ی سازنده 
  تاریخ   ژلفون  یک  نیست،  مسکن  نیست،  کنندهآرام   لعنتی  این  فهمیدمی   کند؟نمی 

  روح   را،  قلب  را،  بدن  را،  شخص  کند؛می  نابود  که  مسکن  یک  است؟   گذشته  مصرف
  به   همگانی  کشتار  اتمند؛   بمب  امثالش،  این  و   نوشیدنی.  را  چیزهمه   را،  خانواده   را،
  و  آرام قدرآن . مرور به نوشیدنی و کندمی نابود ثانیه در اتم بمب. اندازند می  راه
 حرام  را اتزندگی  ای؛شده  معتادش که آییمی خودت به وقتی که صدا و سر بی

 .ای فروخته پوچ و هیچ پای  را آرزوهایت و آمال و عشق   و بچه و ن ز ای،کرده

 یشیشه  به  را خودم سر . کند  جسمم با  کاری  نتواند که کنم کاری  شدم مجبور
  گریه  سرم باالی  و زدمی  صدا را اسمم هراسان اکبرعلی  دارم یاد فقط و زدم اتاق
  صورتش  اما م؛در ک می حس امگونه روی  را اشکش های قطره  و صدایش. کردمی
  نوشیدنی  اکبرعلی فهمیدم و افتادند هم روی  به هایمچشم . دیدمنمی  را

  چه  سالهنوزده  ی بچه یک اصال! من به رسد چه دهد، نجات را خودش تواندنمی 
 بکند؟  توانستمی

 . بودند  دعوت همسرش و حاجی که شد مهمانی اتمام امیدم تنها پس

 *** 
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 «حال»

 ! نـه نه..نه من مهرانا! مهرانا نه...من خدای  وای ...خدا  رو تو...نه  اآلن..نگو مهرانا -

 :گویدمی  کارمندها با بحث همه آن حجم از خسته و کالفگی و ناراحتی با مهرانا

  حاال  تا صبح از بینینمی  مگه. نیست بابامم دست نیست، منم دست خدا به -
 کنم؟ می رد  رو نفر چند دارم

 : گویدمی  آلوداشک های چشم  و بغض با و گریه زیر زندمی

.  شما عین هم ما بولل ولی دادم؛ گوش اجتماعی درام   بس از بریدم خدا به -
 قسم  مامانم  خاک  ارواح  به.  نیس  که  مستضعفین  از  حمایت  سازمان  هتله،  جااین
 . هم روی   هوارهوار بدبختی  و قسط...خورده  برگشت بابام های چک که

 شغل  این  را،  کار  این  من.  بنشینم  ساکت  توانمی من  ولی  کند؛می  امخفه   دارد  بغض
 توانمنمی  پول،  این  با  آخر.  امنکرده   جمع  هم  میلیونسه   هنوز.  خواهممی  را  لعنتی

 را  اکبرعلی   عمر  یک  برای   خواهممی   طورچه   وقت آن   بیاورم،   دوام   هم  هفته   یک  تا
 بروم؟  و بگذارم 

  بدم دستش از فهمیمی  ی؟مهف می محتاجشم؛ خوام،می رو کار این من مهرانا -
 میشم؟  بدبخت قدرچه

 : گویدمی  خفه جیغ با و کالفه مهرانا

 فهمی؟ می  بده؛ حقوق بهتون نداره پول بابام -

.  شودمی   تشدید  بغضم.  رودمی   هم   در  است،   کشیده   سرم  بر  که   جیغی   از  صورتم
  رت وص و گیردمی  را هایمشانه  و شوندمی تار باز قشنگش های چشم  که بینممی

 : سد* ـو*بـمی  مالحظهبی و تندتند را خیسم
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  شنوم، می   ناله  و  آه  و  گریه  دارم  صبح  از !  ببخش  مامانت  جون  ببخش،  خدا  رو  تو  -
  و  باعث خدا. خواممی  معذرت من شم، فدات نکن  گریه. داره  حدی  منم طاقت
 . بزنه گرم زمین  به رو بدبختیمون این بانی

 کردنپاک برای  من های دست  اما د؛نکمی پاک صورتم روی  از را هایماشک 
 .شودنمی  او های اشک 

 من. دیممی  پس رو آه  و اشک  همه  این تقاص بابا و من آخرش قسم  قرآن  به -
 !دونممی   دونم،می.  دیممی   تقاص  ما  َپست   الشخور  عوضی  اون   جای   به   دونم،می

 ایلمت م  خودم  سمت  به  را  نگاهش  سوی .  را   صورتش  بعد   و  گیرممی   را  هایششانه
 :گویممی  و کنممی

 . نگو کفر مهرانا، نشسته حق  جای  خدا -

 خبره؟ چه جااین -

  صدای   آن   با  هیزش،  نگاه  آن   با  همکارشدن   ماه  یک   از  بعد.  است  میالد  صدای   صدا،
 توانممی مگر خنکش، عطر گیرد،می کار به را مخم روز  هر که اشنکره

 نشناسمش؟ 

 بلند  و  پردمی  باال  ابروهایش  خیسم،  ی اهچشم  دیدن  با  که  گردمبرمی   سمتش  به
 : گویدمی

 شده؟  چی -

 :گویدمی   و  کندمی  صاف  کمی  را   صدایش.  کند  می   پاک  را   هایشاشک   سریع  مهرانا

 . نکن بزرگش میالد، هیچی -
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  هیچی  من بیکاری :»بکشم جیغ مهرانا صورت در و شوم بلند  خواستمی  دلم
 مانند که پدرت و تو شود چه هر دیگر، بله نیست؟ هیچی من بدبختی نیست؟

  و  نهصد عمارت یک  به هزارمتری  عمارت یک از تهش ته. شوید نمی  بدبخت ما
  یک  تهران  شمال از که  است این بدبختیتان آخر آخر. شوید منتقل متری پنجاه
  که  نیستید بدبخت من مثل! مایل یک تنها. شوید متمایل  جنوب سمت به مایل
 و اکبرعلی  کنار عمر آخر تا باید دهم، دست از را حقوقش این با کار این اگر

 سپهری  الیسیما چون نیستید؛ من مثل. شوم ذوب شمع مثل هایشبدُخلقی 
 !«نیستید  برگشتهبخت

 :گویممی  و آورمنمی  طاقت

 ! هیچه شماها واسه من امثال و من بیکاری  دیگه، آره -

  حرف   کندمی   اشاره   انامهر .  شودمی   متورم   گردنش   رگ   میالد  و   گزدمی   ب **ل  مهرانا
 : گویدمی برافروخته صورت  و حرص با میالد و نزنم

 شده؟  چی میگم...شماهام با -

 : گویدمی ای گرانه میانجی لحن با مهرانا

 ... دادا  هیچی -

.  نشوم  اخراج  من  شد   باعث   میالد  این  شاید   دیدی،   چه  را  خدا.  پرممی   کالمش  میان
  نکبت   میالد  ریسمان،  آن   اگر  حتی   زدم،ی م   چنگ  ریسمانی  هر  به  نشدناخراج   برای 
 :باشد

 . شم اخراج من باید َاد نیست بودجه -

 :غردمی  مهرانا به رو  فرورفته هم در های سگرمه با میالد
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  ایشون  بمونه شما جونخدیجه  اون طورچه کنین؟ اخراج رو الیسیما خواینمی -
 بره؟ 

  مهرانا ".  نزن  صدا  سیما یلا"   را  من  که  نیست  کردنشبازخواست   برای   حوصله  و  وقت
 : گویدمی

 .زنممی حرف باهات اتاق تو بریم بیا میالد -

 :پرندمی هایمشانه  شود،می بلند که میالد فریاد

  بندازین؟  سرم از رو  فکرش خواینمی طوری این فهم؟نمی خرم کردی  فکر -
  ،دیکن  اخراجش  قسم،  مامان  خاک  به  دیگه؟  یکی  کردنبدبخت   با  لعنتی  طوری؟این
 . اومدم ازش  که مرگستونی همون  گردمبرمی. میرم منم

 : شودمی  بازویش آویزان مهرانا که برود خواهدمی

  شریک  اون نیست، کنیمی فکر تو که اینی که خدابه! احمق  نخور قسم میالد -
 کنی؟می   درست  شر   وسط   این  چرا  دونیمی   که  تو .  دراومده   آب   از  توزرد   بابا  نکبت

 : زندمی  داد صورتش در و کندمی  خارج مهرانا چنگ از را یشوزبا خشم با میالد

  راست  اگه کن اخراج رو خاصیتبی احمق  ی خدیجه اون! مهرانا نیستم خر من -
 . رو  الیسیما نه میگی،

  بغض  و شوم می خیره آبدارخانه دیوار و در  به. دنبالش به مهرانا و  رودمی  میالد
  بر،  هر و رسدمی بری  باغ این از دم هر !من نکبتی زندگی این  به لعنت. کنممی

 ها مدت  اینکه مخصوصا است؛ دردی  بد بیکاری . لرزاندمی  را وجودم ی همه  صدبار
  بمانی   بیدار  روز  و   شب  هامدت  بزنی،  در  آن  و  در  این  به  شغل،  آوردندست به  برای 
  زبان  به را هاجمله  بارها و بزنی زیبا لبخند طورچه  که کنی تمرین آینه به  رو و

  سخت  که قسم خدا  به بود؛ سخت شغل، این با من کنارآمدن. بگویی  انگلیسی
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  سرم،   پشت  یا  برابرم  در  بارها.  کردم  حفظ  را  شغل  این  دندان  و   چنگ  با  من  اما  بود؛
  اعصابم  روی  میالد همین بارها. نزدم دم  و شنیدم شایعه و بیخود های حرف

 افتادم  مادر  پای   به   من  و  شد  وککشم اکبرعلی   بارها.  نزدم  دم  من  و  رفت  یورتمه
  خدیجه  و مهرانا جای  که روزها  چه. کنم حفظ را لعنتی  شغل  این تا دهد کمکم تا

  دردها   از  بگویم  چه.  شدم  بازخواست   همه  و   حاجی  و   مادر  توسط  و  ایستادم  شیفت
 کردیم؛  فرار اکبرعلی  دست از دماوند و من که شبی همان اصال هایم؟سختی  و

  دوستم   ی خانه   که  خوردم  قسم .  دادم  پس  جواب   همه  به  زگشتم،اب  که   صبح  فردا
  در  بود سخت...هااین و دوست کدام گفت اکبرعلی  که  بماند و اممانده
  دروغ   یک   اصال.  نداشتم  دوست  را  دروغ  من.  بگویم  دروغ  و  شوم  خیره  هایشچشم
 .کرد تباه  را امزندگی ی همه  که بود بچگانه ی ابلهانه 

 این  در  دیگر  من  جای  که  دانممی .  کنممی  پاک  را  هایماشک   نم،ز می  چنگ  را  کیفم
  عالوه به   قرارداد  طرف  کشورهای   پرچم  و  دسک  و  هامبل  و  دیوار  و  در  به.  نیست  هتل
  هم  او از  وگرنه  نیست، مهرانا. کنممی نگاه چیزهمه  به خودمان، رنگسه پرچم
.  کشید   زحمت  پایم  به  اپ  خوب  دوست  یک  مثل  و  کرد  را  مراعاتم  که  کردممی  تشکر
  اتاق   کنم؛  پلمپ  را  304  اتاق  بروم  و  بشوم  آسانسور  سوار  توانستممی   کاش  فقط
 . عوضی مهربان پسر یک

 ماهپنج  این  طی  در  که  دماوندی   کرد؛  روبرو  دماوند  با  را  من  که  بود  هتل  همین  اصال
  دم  و دینش را هایمتوهین و هاحرف کرد،  مهربانی داشت، را هوایم بارها و بارها
  شاید  اصال . شد سام  شبیه برایم که کسی  تنها کرد، تحمل را هایملجبازی  نزد،

  سام   پسر  دماوند  نکند .  نشود  تنگ  سام  برای   دلم  من  که   برگشت  سمتم  به  دماوند
  عشقش،  باور برای  هایشالتماس نگاهش، ای قهوه  مهر است؟

 و ایمهاخم  من، به هایششدنخیره  روز هر هایش،صداکردن "الیسیما"
 . لبخندهایش
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 . آیدمی کمکم  هم او  دانممی. ماندمی  روحم برم،می  را جسمم

  نظرم  به. کنممی نگاه اندگرفته  قرار هتل، اسم فراز بر که هتل ی ستاره پنج به
  کم   اشستاره پنج  از  دوستاره  باید  کرد،  جواب  را  کارمندها  از  خیلی   مهرانا  که   امروز
  کلید  مهرانا وقتی بود سختم قدرچه. نیست  حقش هستار پنج نظرم به دیگر کرد؛
  به  روم :» گفت هایمچشم  از  غیر جایی به  خیره و  گرفت من  از را رختکنم کمد

 .« حساب تسویه برای  بیا فردا ات،شرمنده  دیوار،

 کنم؟  فرار اکبرعلی  دست از طور چه من کنم؟ پیدا  کجا از شغل من اآلن

 الیسیما؟ ...هی ...الیسیما -

  درک . است  نودش سال رنگآلبالویی  20۶ پشت دماوند. گردمبرمی  صدا سمت به
 گردنبند پی نگاهم. است شده جا سوسک این در طورچه قد دومتر با او کنمنمی 

 آورد؟ نمی  در گردنش از را این  چرا. رودمی  استیلش

 .کنهمی  قالده  صاحب شبیه رو تو مونه،می  قالده عین استیلت گردنبند-

 :گویدمی  تعجب با و پرندمی  الاب ابروهایش

 !جان؟ -

  بعدش  به اصال است بهتر...گفتممی اکبرعلی  به را این اگر کنممی فکر این به
  صدایش  و دماوند. دهممی  ادامه راهم به و چرخانممی  را سرم  دوباره. نکنم فکر
 :آیندمی من پای  به پا

  الیسیما  وای  ه؟خر س چرا چشات. هنوز دهه ساعت صبح؟ وقت این میری  کجا -
 !زنمامی  حرف تو با دارم

  خودم  از ترسم،می او از کند؟می تظاهر یا است مهم برایش چشمانم سرخی
  همین  فریب هم من خورد، را  البرز فریب  که سام شبیه ترسممی . ترسممی
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  هم اول همان از چرا نشد؟  مادرش شبیه کمی بشر این چرا. بخورم  را کفتارزاده
  دورویی   خود  خود  دماوند   چون   است؛   سخت  باورش   بود؟  دورویی  رآخ  پدرش   مانند
 . اآلن یا باشد پیش سالهفت کندنمی  فرق بود؛

 ... الیسیما -

 خانم؟  شدن مزاحم -

  از   را  نگاهش  گرانهکنکاش   او  اما  گویم؛نمی   چیزی .  کنممی   نگاه  روبرویم  پلیس  به
 . دهدمی  سوق من به دماوند از و دماوند به من

 :گویدمی   یب عص دماوند

 محترم؟  آقای  چیه مزاحمت -

 :گویدمی  دماوند به رو داردرجه  افسر

 . لطفا باشید ساکت شما -

 : دهدمی  ادامه من به رو و

 شدن؟   مزاحمتون...محترم خانم شمام با -

.  نکنم   درست  دردسر  برایش  کندمی   التماس  نگاهش  با.  گردمبرمی   دماوند  سمت  به
 مزاحم  به  رضا  قلبم  است؟  نشده  امزندگی  مزاحم  واقعا  اخیرا    که  کنممی  فکر  این  به

  عاشقی   ادعای   که  مزاحم  کند،نمی   دفاع  تو  از  که  مزاحم  دهد؛نمی   رضا  کردنشتلقی 
 . شودنمی  چشم سرخی نگران که مزاحم کند،نمی 

 دماوند  سر  بر  را  امروزم  خردی اعصاب   است  خوب.  فشارم می  هم  روی   را  هایمچشم
  افسر چشمان سمت به را نگاهم. نیست حقش نه، کنم؟ یخال مرکل مایازون یا
 . کشانممی
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 : گویدمی  صدایش اندرون التماس و کالفگی با دماوند

 !نکن درست  شر خدا  رو تو...الیسیما -

 : گویدمی محکم و کندمی  نگاه او به خشم با افسر

 !نکنید تهدید -

 : گویدمی  حرص با دماوند

 درمیارین؟ حرف نخودتو از  چرا کردم؟ تهدیدش کجا -

 :کندمی  تشدید را اخمش افسر

 داری؟  دوست پرونده  میخاره، تنت تو اینکه مثل -

 : دهممی خاتمه پایهبی  کشمکش این به

 .نیستن مزاحم نه -

 بینممی  وضوح به. شوممی  ماشین سوار بردارد، سرم  از دست افسر اینکه برای  و
 :گویدمی  و زندمی  افسر  به پوزخندی . زنندمی  برق  دماوند های چشم

 ! نیست؟ یا جرمه جوون های زوج  برای  مزاحمت -

 . گذاردمی  جا هایششانه روی  ی ستاره دو  با را افسر و رودمی. گیردمی  را گازش و

 خوبه؟  حالت -

 : دهممی  بیرون عمیق   را نفسم و بندممی  را هایمچشم

 .خوبم -

 اومده؟  پیش برات مشکلی-
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 دارد  کجا اصال. شود ساکت دماوند کاش. دهممی تکیه صندلی پشتی به را سرم
 :گویممی  کوتاه شوم؟ نمی پیاده چرا رود؟می

 . نه -

ر  :گویدمی  ُمص 

 کردی؟  گریه چرا. هست چیزیت یه تو نه -

 : دهممی سردی  به را جوابش بسته های چشم  همان با

 . خوادنمی  وصی وکیل مرده آدم -

 !ای زنده  تو ولی -

  پوزخند  اما شود؛می محسوب مرده هم متحرک ی مرده  بگویم خواهد می  دلم
 : زنممی

  مفتش  من خوام،نمی وصی وکیل من. نداره فرقی تو برای  من ی مرده  و زنده -
 ُاکی؟  خوام؛نمی 

 : رسد می  گوشم به همیشه از ترگرفته  دماوند صدای .  است  شده متوقف ماشین

 . بودنمهمفتش ی نشونه  هامنگرانی دونستمنمی  -

  گردون  چرخ  چرا  اینکه  از   سوزد می   دلم.  البرز  پسر  برای   و   خودم  برای   سوزد؛ی م   دلم
 « چیست؟  مصلحتش:»پرسممی   خدا  خود   از .  داد  قرار   من  روبروی   را   دماوند  روزگار،

 .بری  هتل  اون از بهتره کردن،  اخراجم کار از -

 : دهممی  ادامه تمسخر با

 !موندی  جااون  من خاطربه  اگه البته -
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 :کندمی جاجابه  کالفه را موهایش که بینممی  چشم ی گوشه  از

 . کردم کرایه سال یه مدتبه  رو اتاق -

 : است  همیشه از بلندتر پوزخندم

  خورت    مفت  پدر  اون  دوست  موحد  آقای   کردم؛  باور  باشه،.  دادنش  بهت  هم  اونا  -
. 

 و کنممی باز کامل را هایمچشم . اندشده  گشاد کمی که بینممی  را هایشچشم
 :گویممی  روبرویش 

  رو  اتعاشقانه  پیازداغ هم قدراین! آوردی  گیر خر نکنی فکر که گفتم رو این -
 . کنی درستش تونینمی میشه تلخ سوزهمی بینیمی نکن، زیاد

  سمت  به را من. شودمی  اسیر چنگالش در بازویم که  شوم پیاده  خواهممی
 : گویدمی  و گرداندبرمی خودش

 موحد و بابام دونستمنمی پیش دوماه همین تا. بدم تبفری نخواستم من -
 .شناسنمی  رو  همدیگه

  و  کشممی  بیرون دستش از حرص با را بازویم. بود گفته من به  مهرانا دانم،می
 : غرممی

  باال رو پوالشون یکی  گفتمی مهرانا راستی، مهمه؟ برام کردی  فکر. جهنم به -
  دور؟ راه چرا اصال! دونینمی  و  هدوب بابات شاید ببینم کن  تحقیق  کشیده، 
 نبودی؟ تو مطمئنی...خودت

 : گویدمی  باال صدای  تن  با خسته و عصبی

 .نکن توهین بابام  به خودم جلوی  قدراین! الیسیما کن بس -
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 : زندمی  آتشم دارد خشم و حرص.  است عصبی جیغم

  روش؟  آبم یه خورهمی  رو مردم پول بابات نداری  قبول نداری؟ قبول یعنی چرا؟ -
  محتاج اآلن من برد،نمی  اگه که برد بابات رو من بدبخت بابای  پوالی  نداری  قبول
 چرخوندم؟ می  رو خودم هتل داشتم بلکه نبودم فکستنی شغل این

 : است نیشتر جانم در نیشخندش

 با  وقتی   ها؟  نداشت  اشکالی   برد،   رو  من  بابای   پوالی   تو  بابای   که   موقع  اون...هه  -
 پوالی  پوال، اون نداشت؟  اشکالی اومد، ادعاش و کرد در قمپز نم بابای  پوالی 
  برای   همیشه  من  بابای   که  داری   قبول  خودتم  خوبه.  بود  خودش  حق   بود،  من  بابای 
.  ریالش   به  ریال  برای   زدمی   حرص  تو  بابای   از   بیشتر  کرد،   می  کار   بیشتر  شرکت  اون

  چرا  بزنه، خنجر و هر بخو رو حقتون شما قول به  بود قرار  اگه کن؛ وا رو چشات
 پولی  با که بود بیچاره پاس و آس یه تو بابای  شرکت؟ واسه کشت رو خودش

 !من نه  توئه بابای  خور مفت.. بمونه زنده تونست داد بهش بابام که

  ترس،  از  نه  اند؛افتاده  لرزه به  اندامم هایم،دست . خوابانممی صورتش در محکم
  من،  ندار و دار ی همه  سام،. شد  تلقی خور مفت عزیزم سام اینکه از. حرص از

 را این من به خواستمی  لعنتی دماوند این. نبود  خور مفت مال. نبود البرز مثل
 یک  های پرت و چرت به را ایمانم و باور هرگز من بود، خوانده کور اما کند؛ غالب
 .فروختمنمی  زادهگرگ

  باشد  او تا اما ت؛س ا سنگین برایش  که  دانممی . گرداندبرمی را رویش  دماوند
  به  نداشت حق  او اما شدم؛ ناراحت برایش کمی. نکند درازتر گلیمش از را پایش
  به  طورچه  تو پس:»شد بلند  درونم از ناجوانمردانه صدایی. کند توهین من سام
 « کنی؟می  توهین اون  پدر
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  هم  خودم. شود توهین او به که است حقش البرز که کردم توجیه را خودم
  به گونهاین من هرحال به  اما نیست؛  دماوند نظر از  منطقی دلیل متدانسمی

 . بودم داده اهانت حق  خودم

 توهین  پدرش به وقتی چرا او نزد؟ چرا او. کرد می تالفی بود، دیگری مرد هر
  خواست می دلم خیلی  زد؟نمی را من و شدمی ترسرخ و سرخ فقط کردممی
.  توانستمنمی اما خواهم؛می  معذرت میبگو و دهم فاصله هم از را هایمب **ل

 خواستم؟ نمی یا توانستمنمی 

 :گویممی  حرص از  ناشی مرتعش صدای  همان با جایش به

 .نکن باز جایی هر  رو بستت و چاکبی دهن -

  اما بگذارم؛  چه را نگاهش اسم  دانمنمی. کندمی  نگاه هایمچشم  به  و گرددبرمی
  خیره   نگاهش  در  هم   ثانیه  یک  حتی  انستموتن  که  کرد  شرمگینم  چنان  بود،  هرچه
  را  من و کند باز دهان زمین خواستمی دلم که  بودم شده  پشیمان  قدرآن . شوم
 . بودم شده خفیف و خوار کلمه، واقعی معنای   به. ببلعد

  را  سکوت این شکستن  قصد کداممانهیچ. شودمی  ایجاد بینمان طوالنی سکوت
  جدیدی   بحث  تا  منتظرم   شاید  شوم؛ نمی  هم   دهایپ  من .  دماوند  نه  و   من  نه   نداریم،
  بار  این کرد؟ فراموش شدمی  مگر ولی برود؛ یاد از قبلی جدل تا بخورد استارت
 . زدممی  سیلی او به  که بود دومی

 .. گردونن برت تونستن شاید...میگم بهشون -

  موضعم  از  من اما. آورد نمی  رویم به که را  اماضافه  غلط  است  مهربان  قدرچه
 :کنمنمی گیری اره نک

 . نکرده الزم -
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 :کوبدمی  فرمان به

 خودت؟  با  چرا درک، به کنیمی  لجبازی  من با لجبازی؟ قدراین چرا تو آخه -

 :گویممی  و کنممی  نگاه است شده سرخ  کمی که صورتش به

 !برداری   سرم از دست که اینه بکنی من به تونیمی که لطفی تنها تو -

 . دارم   دوست  که  قسم   خدا   خود  به   قرآن،به   شه؟  باورت   ورمخب   قسم  کی  به  بولل،  -

  چالش   به  را  دماوند  فقط  و  نشوم  رسوا  تا   بگیرم  را  قلبم   کوبش   جلوی   کنممی   سعی
  رو  هایشدروغ بگویم بهتر یا دروغش و بیاورد کم جایی یک باالخره تا بکشانم
 :شود

 .دنیاس چیز ترینابلهانه   خدا، به خدانشناس یه قسم -

 : گویدمی  و کوبدمی  فرمان به را اشپیشانی عصبی  و حرصی

 بفهمونم؟  بهت  طورچه بگو بگو، تو -

 : زنممی جیغ

  خب  کردم، قبول که بالفرض کنی؟ چیکار خوای می  ایران؟ برگشتی چی برای  بگو -
 چی؟  که

 : کشدمی  فریاد سرم بر بلند

 !برلین ببرمت که -

  از  که اشـینه *سـ و دماوند  خرس های چشم  در شوند؛می  گشاد کمی هایمچشم
 دهانم  آب.  امزده   حیرت.  اندشده   خنگ  شود،می  پایین  باال  بلند،  و  کشدار  های نفس 

 : گویممی  و نشیندمی هایمب **ل روی  معنیبی لبخند و دهممی   قورت را
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 !شو  بیدار خواب از. دماوند ای  روانی یه تو -

  برات  دارن  اونا کنی؟می  چیکار ری اد اینا اکبرعلی  ی خونه  توی  نمیای؟ چرا  چرا؟ -
 هر خوای؟می  چی بگو،. کنممی مهیا برات  رو برابرشده من بگو کنن؟می چیکار
 بریم  بیا  فقط  میدم،  پات  رو  جونم  و  عشق   تا  بگیر  کوچیک  شیء  یه  از  بخوای،  چی

 .. اومدم . ببرم رو تو که اومدم برگشتم، تو خاطربه  من. الیسیما

  حرص  با و پرممی اوهاماتش و هاپرت و  چرت بگویم بهتر یا هاحرف میان
 : گویممی

 کنار میام من کردی  فکر میام؟ باهات من کردی  فکر واقعا! احمقی تو قدرچه -
 بابای  اون  و تو کشم می  که نفسی هر من کنم؟می  زندگی عوضی آشغال اون

.  نمیام ای دره جهنم هیچ  تو با  من! دماوند شو بیدار. کنممی نفرین رو عوضیت
 خودت  با  شب  هر رو  این!  نمیرم  برلین به  من.  نمیرم  جاهیچ تو  بدون  یا  تو با  من

 !نیست بیا برلین الیسیما کن؛ تکرار

 : گفتم بلندتر

 !بابات کشتن برای  حتی نمیام، برلین من -

 *** 

 گوش به هم حیاط از جیغ و خنده صدای . شوممی  وارد و اندازممی  در به را کلید
 حیاط  به  نگاهم.  بندم  می  را  در  است؟  خبر  چه  یعنی.  پرندمی  باال  ایمهوابر.  رسدمی
  سرم  چادر. افتدمی برگبی و ـختـ لـ درختان و حیاط کف شدهریخته های برگ و

  از   اما  کردم؛می  سر  قبال  یعنی  کنم؛نمی   سر  چادر  من  دانندمی  خانواده  این.  نیست
  هم  خاصی دلیل شاید دانم،نمی  . زدمنمی  چادر دیگر رفتم،می  هتل به که وقتی

 ! امرفته  دست از شغل  آه،. نزدم اما نداشت؛ 
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  اسمش  است؛ پسر یک بار این نوزادش. است  آمده اشچهارماهه  نوزاد با زینب
  و   مادرش  همراه  زینب.  است  کرده  انتخاب  حاجی  را  اسم  این.  اندگذاشته  سجاد  را

 و کنممی  سالم. است  آمده-معناست تمام به ی عفریته  یک که-اشدخترخاله
  حرص از صورتم. زنممی  صورتم و سر به  آبی. کنم عوض  را هایملباس تا روم می
  که  بقبوالنم خودم به و  شوم آرام کمی اینکه برای . است  سرخ  بغض و خشم و

  به  و خوانممی فاتحه یک نیست،" حروم به نمک" سام و گوید می  دروغ دماوند
  عالوه به  سجاد،  پسرش  و  زینب  سمیه،  مادر،.  نمیشنمی   بقیه  کنار  و  روممی  بیرون

 از پدرش و مادر گویندمی . مهلقا خانم،اشرف ی خواهرزاده  و خانماشرف  مادرش،
  مادر .  است  گرفته  عهده  بر  را  اشسرپرستی   خانماشرف   نوجوانی،  از  و  اندرفته  دنیا
 یک  حتی  و  کردهمی  تعریف  دختر  این  وجنات  از  بسیار  زینب  که  است  گفته  برایم
 کاندیدها  ی همه  آمدم که من اصال. کند ازدواج  او با اکبرعلی  بوده قرار ای دوره 
  کامال   انقالب یک شدم؛  اشقربانی خودم که کردم پا به عظیم انقالبی! رفتند کنار

 !ناخواسته

 :پرسدمی خانماشرف  نشینم،می تا

 جان؟ الی  بودی  بیرون -

 : زنممی  کوتاهی لبخند  زن نای برابر در و کنممی  بلند را سرم

 . میرم  سرکار بله، -

 با و کندمی  درشت را ایشقهوه ریز های چشم  اندازد،می  باال را ابروهایش مهلقا
 :گویدمی  طعنه

 . کنه کار بیرون  زنش  بده اجازه بعیده اکبرخانعلی  از...واال عجیبه -

 :گویممی  و گردمبرمی  سمتش به لبخند همان حفظ با
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 . هستن روشنفکر ناخاکبر علی  -

 :گویممی  زینب به رو من و گرداندبرمی  را رویش

 بگیرم؟ میدی  رو نیتنی -

 : گویدمی لبخند با

 . چشم بخوره، رو  شیرش بده اجازه -

.  است   دشمن  نفوذی   مهلقا  و  اشرف  این  میان  زینب  این  کنممی   حس  گاهی  یعنی
 :پرسممی  آرام و کنممی  نگاه سمیه به

 ؟هتخف زیبای  احوال -

  را  مخش روی  های وراجی  استارت باالخره اشرف. پرسدمی  را حالم و کندمی تشکر
 : زندمی

  ماهشه،  چهار اینکه با سجاد ماشاالل ؟(اکبرعلی  مادر)جون طیبه بینیمی -
 میگن؟  راست  منه، شبیه میگن همه! قشنگه قدرچه  کنه؟می  دلبری  طوری چه

 : گویدمی  کوتاهش لبخند و سردش دائما   ی چهره  همان با خانمطیبه

  شبیه  بیشتر نظرم به ولی  ندارین؛ کم  خوشگلی از چیزی  هم  شما ماشالل -
 . مسلمه

  خودشان  سمت به  را سجاد چه مادربزرگ؛ دو بین دوئل گویندمی  این به
 !کشانندمی

 :گویدمی  تعجب با مهلقا

 . کنین نگاهش خانمطیبه ..وا -
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 : کندمی  زینب به رو

 . رو  ادجس بده لحظه یه -

 به توجهبی مهلقا. کندمی گریه سجاد که  کشدمی زینب دست از را بچه بعد و
 :گویدمی  و کندمی  اشاره  سجاد صورت  اعضای  تکتک

  خوشگل  و کوچولو همه...رو  دهنش و  دماغ رو، هاشمژه رو، چشاش..ببینین -
 . اشرف خاله عین

 : گویممی

  بچه  بده  باشه؟  کی  شبیه  بچه  نهکمی   فرقی   چه  شد،  هالک  بچه.  مهلقاجون   باشه  -
 ! زینب به رو

 :گویدمی  و آیدمی  بیرون فکر از هم زینب

 . بعد  بدم، رو شیرش تا مهلقا رو امبچه  بده آره -

 اشرف به رو و زنم می  پوزخندی . کندمی  نگاهم  توزانهکینه و  حرص با مهلقا
 :پرسممی

 حاال  تا بگیره خواستی م  هم دی اچپی ماشالل ندارن؟ ازدواج قصد مهلقاجان -
 .بود گرفته

 خواهدمی  اشرف. خنددمی  سمیه. لرزندمی  امکناری  های شانه که کنممی  حس
 : گویدمی  است کرده زیر را صدایش که حرصی با مهلقا که بگوید چیزی 

 . باشم دیپلمه که اینه از بهتر -

 اما  شوم؛ تناراح ترسدمی  کند،می  نگاهم نگران زینب! من دیپلم این به لعنت
 :هستم هاحرف این از ترکلفت پوست من
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 کشنمی  پشه خونه تو دارن  هاشلیسانسه فوق  اآلن. سرکار بره آدم  اینه مهم -
 . رفتم  سرکار  هم  کردم   شوهر  هم   دیپلم،  همین  با   من.  هاشلیسانسه   به  برسه  چه

 :گویدمی   غرور با اشرف

 .ترهمهم  سشر د فعال منتها داره، زیادی  خواستگارهای  هم مهلقا -

 بنشونه  پیری   گرد  زمان  گذر  نگرانم  من  ولی  مهمه؛  خیلی  که  درس   جون،اشرف   بله  -
  از  رو فرصت بهتره. شه  کم خواستگارهاشون وقتاون  مهلقا جوون ی چهره روی 

 . نده دست

 : گویدمی من سوزاندن جهت صرفا و نیشخند با مهلقا

 مامانش و بابا نیس مومعل طرف. نیست سختی کار که شدن پسر یه آویزون -
  کار  که اینا..کنهمی تور هم رو  پسر شده، بلند سفره کدوم سر از خودش کَین،

 رو خودم نمیاد خوشم خواستگاریم، بیان کنممی صبر من. جانالی  نیس سختی
 ! ترشیده نگن بهم اینکه واسه   بندازم کسی به

  بدهم  طوری  ار  جوابش خواهممی  و کنممی  قروچه دندان. شوممی  آتش سراپا
  است "  کافیه"معنای   به  این  و  گذاردمی   رانم   روی   دست  مادر  که  نکند  راست  کمر  که
 :کندمی  عوض را بحث خودش و

 نیاوردی؟  چرا رو نگار مادر زینب -

!  لعنت  کنم،  دفاع  خودم   از   نگذاشت   مادر  و  چسباند   انگ  من  به  که  گیردمی   حرصم
 . ماآورده   شانس نمیرم نکنم سکته  اگر امروز یعنی

  توانست   طور چه!  دماوند   به   لعنت   شود؛می   اندازطنین  گوشم  در  سمیه  آرام  صدای 
 : بفروشد اهریمن آن به را این و  بگذرد فرشته این از راحتی به
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  مطمئنی،   خودت  از   که   تو.  عزیزدلم  نذار  نداره  رو  ارزشش  که  کسی   دهن  به   دهن  -
 . بگه خوادمی  چی هر  بذار

  که  کندمی   ای حمله   چنان  مهلقا  که   است  نشده  م ر گ  سمیه  های حرف   از  قلبم  هنوز
  کیشم   هم  حرکت  یک  با  بگویم؛  چه  دانم  نمی  واقعا  باراین.  مانممی   ناتوان  دفاع  از

  است   این  بلکه  نیست،  مهلقا  حرف  کندمی   سالحم   خلع   که  چیزی .  ماتم  هم   کندمی
 .است  مادر های چشم حرف این دانممی  که

 شی؟  مادر ببندی  همت کمر خوای نمی  شما گذشته، سالهفت  جانالی  -

  در  تا بدهد  را او کرد فراموش بگذارد، جای  در را سجاد برود تا شودمی  بلند زینب
  نشستن  سبب سکوتم. شودمی  متمرکز من روی  هانگاه ی همه . بگیرم ش*غو *آ

  این  در تازیدن برای  او  به و شودمی مهلقا های ب **ل روی  اساسی پوزخند یک
 : دهدمی  جوالن زرمبا بی میدان

  بچه . خوبه کارش  خیلی دارم، سراغ خوب دکتر یه من داری،  مشکلی اگه میگم -
 و افتادی  شایدم یا هوم؟ نیفتادی؟ فکرش به حاال تا طوری چه ...اسخونه چراغ

 !الل زبونم  البته نتونستی

 : بیاورم کم خواهمنمی . شوممی اکبرعلی   دامان به دست

 . نخواسته اکبرعلی  -

 :خنجرند  امپاره تکه  قلب  بر  هایشحرف  است،  ننگ  نگاهش  است،  زهرمار  شندلبخ

  مادر   که  ای بچه   مادر  شدی   دیدی   یهویی..الزمه  که   شی  متوجه  باید  خودت  عزیزم  -
 . واقعیشه   پدر اکبرخانعلی   ولی  نیستی؛ تو واقعیش

  خشم  با. گفت بشنویم خودمان فقط که طوری  آرام، را حرفش دوم  قسمت البته
 : بگویم توانممی فقط و کنممی  شنگاه
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 . نندازی  ترشی  وخ یه باش داشته رو  خودت هوای  شما -

 : شودمی  قوز  باالی  قوز اشرف حرف

 کنن؟  ازدواج خواننمی  شه؟ تموم خوادنمی  عقد این جونطیبه  راستی -

 :پرسدمی  ظاهری  حیرت با و اندازدمی  صورتش به چنگی مهلقا

 ! ان؟عقد  هنوز -

  خونسردی  حفظ با  وارانهملکه  او اما شود؛می  خم کمرم که بیندیم  خانمطیبه
 : گویدمی

 . سرکار بره  شه تموم اکبرعلی  درس بودیم منتظر -

 :گویدمی  فتنه اشرف

 . بشنویم رو عروسیشون خبر زودی  همین به شاءالل ان -

  م ه  در  را  من  کنند  فکر  اشرف   و  مهلقا  مبادا  کنممی   تحمل  زور  به  را  مجلس  آخر  تا
 . را دلم حرف زدند؛ را حق  حرف.  شکاندند   هم در واقعا اینکه با اند؛شکانده 

 . دره دم  مسلم مهلقا مامان، -

 به. کندمی  صدایم مادر که ببرم پناه سنگرم به خواهممی هم من و روندمی
 :من ناراحتی  از ناراحت شاید و است  نگران. گردممی  بر سمتش

 ..جانالی  -

 :زنممی  تلخندی 

 .مامان نیست ممه -
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  خیس  را صورتم هایماشک . گذارممی بالش روی  را سرم. روم می  سنگرم به و
 . کنندمی

 *** 

 این  با کنیمی  کثیف رو  خونم  از  ذره ذره  داری  خدابه . الیسیما میدم  قسمت -
 !نشو خم...لعنتی  نکن. کارات

  نابود  ذرهره ذ  دارم  فهمدمی  ریزدب که اشکم. مجبورم  اما کند؛می  امخفه  دارد بغض
.  نشیندمی زانو روی  جلویم. کندمی  پرت و گیردمی  دستم از را دستمال. شوم می

 من به ندارم دوست فهمدمی  دهم؛می واکنش سریع که گیردمی  را هایمشانه
 . بزند دست

 من بگو خوای می قدرچه  هر آقا..نیا کنممی  التماست من... کنممی  التماست -
 !کن کلفتی نیا لعنتی...جااین نیا میدم بهت

  با . کشممی  عسلی  میز روی  و دارم برمی سرم  پشت از دوباره را دستمال صامت
 :غردمی  و کشدمی  دستم از  را دستمال خشونت

 !لعنتی نکن...الیسیما نده حرص رو من قدراین... بسه بسه بسه -

 های رگه این. کنیممی نگاه را یکدیگر طوالنی. کندمی  نگاهم. کنممی  نگاهش
 پسر این که است فهمانده من به هایش،چشم ی صلبیه درون عصبانیت از سرخ
 من  برای   باید  او  که  امرسانده   حدی   به  را  خودم   چرا.  چکدمی   اشکم.  گویدنمی   دروغ

 . است سنگین امجمله  اتمام... تا بزند آتشی و  آب هر به را خودش

 :نالدمی بیچارگی با

  دربست   من.  کن  جمع  رو  بساطت  و  بند  این  خدا  رو  تو  بهت؟  میگم  بد...نکن  گریه  -
 . کنی  کلفتی خوادنمی  تو هستم، نوکرت عمرم آخر تا
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 . خوامنمی رو تو ی صدقه من-

 لحن با و شودمی کم حرصش از کمی بیند،می را من نرم صدای  و سازش وقتی
 : دهدمی  ادامه ناراحتی اما مهربان

  اصال...کنممی مهیا برات بگو آخه؟ داری  الزم چی کاریه؟ چه  این نفسم  آخه -
  اذیتت  میگن؟ زور بهت نکنه کنی؟ کلفتی  ذارنمی  طاهری  ی خانواده  طورچه
 . الیسیما بده رو  من جواب کنن؟می

  بهتر  نه،. است  شده حاتمی دماوند  نفس سپهری  الیسیما دماوند؛  نفس  امشده 
 و روز پیش سالهفت خیر؛به یادش! امشده  مرکل مایازون نفس بگویم است
 بهتر  بودن دماوند نفس. بودم  شده اکبرعلی  نفس . بود اکبرعلی  از پر هایمشب 
 !بودن؟ اکبرعلی  نفس یا است

 :گویممی  و دهممی  بیرون را آهم

 . دماوند کنهنمی  اذیت رو من هیشکی -

 :رودنمی  بین از صدایش مهر اما رود؛می  باال  صدایش تن کمی

 این  آخه  لعنتی؟  چیه  این  ولی  بود؛  بهتر  کوفتیت  رکا  اون  هتل؟  میای   چرا  پس  -
  که   کرده  وادار  رو  تو  چی  کنی؟  جمع  رو  من  امثال  و  من  پای  زیر  بیای   توئه  شأن  در

 چی؟  الیسیما؟   چـی بکنی؟ کلفتی شی راضی

 هم  یکی این امباخته را چیزها خیلی. کندمی جزجز قلبم و بارندمی هایماشک 
 : رویش

 .. کننمی  رو کار این یاخیل نیس؛ عار که کار -

 : عشقش از خشمش و است خشم  از حرصش
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 چیز  یه برای  ببینم ندارم تحمل من. لعنتی  نه  تو ولی رو؛  کار این بکنن خیلیا -
 ! میشی خم ارزشبی

 :کوبدمی  اش پیشانی به حرصی

ت برگشتم من...کشید باال رو پوالتون خور،حق  من بابای آقا -   قدر چه . بدم  َپس 
 ! رو کار این کن ول ولی بدم؛ من بگو خوای؟می

 محرم دماوند به قلبم. زنممی  زار بلندبلند و گذارممی هایمچشم روی  را دستم
 را  خودم  کنم،  تظاهر  دماوند  جلوی   ندارم  دوست  دیگر.  ندارم   ابا  دیگر  و  است  شده
 قضا از و بنشیند من دردهای  پای  که باشد یکی بگذار. کنم سرزنشش و بگیرم
  سیدن *ـو *بـ  نیست، کشیدنش *غو*آ به  که مهرورزیدن ی همه . ورزدب هم مهر

 جای  ترینعمیق   عمق   از  که  هاییحرف  البته  تاثیرگذارترند؛  هاحرف  بسا  چه  نیست،
 . باشند  قلب

  از  را خدا بنده این آخر من. است  عصبی هم کمی و ناالن و گرفته دماوند صدای 
 :کشممی  حرص

  داری   که  خدابه ..نکن  گریه   داری   دوست  کی   هر  ون ج...عزیزم  نکن   گریه...الیسیما  -
 .کارات این با کنیمی  زجرکشم

 :گویممی  بغض با و کنممی  نگاهش اشکی های چشم  همان با

 . دماوند بدبختم خیلی من -

  که  است  اآلن همین کنممی  حس  است؟ شده متورم قدراین  چرا  گردنش رگ
 دیگری  کس چه. بمیرد و ندک سکته زیاد حرص و سرخی از دماوند و بترکد رگش
 شد؟  حرصی و ناراحت حد این تا من خاطربه
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  پاکشون  خودت بزنم،  دست بهت ذاری نمی  که  تو. کن پاک رو اشکات -
 . جونم به تیغن انگار  اشکات..کن

 یعقده  بگویم اگر است  انصافیبی . کنممی  پاک را هایماشک  لرزانم های دست  با
 با چنانآن  و گذاشتند تمامسنگ برایم واقعا طاهری  ی خانواده  چون دارم؛ محبت

.  نیستم   خونشان  از  نکردم  حس   هرگز  گذشته،  سالهفت   طی  در  که   کردند  رفتار  من
 محبتش و مهر و هاتوجه جنس. بود شده دماوند های محبت ی دیوانه قلبم اما
 محبتی منتظر همیشه قلبم شاید! ستودنی بسیار بسیار بود؛ ستودنی قلبم برای 
 می دور من از چنان را اکبرعلی  کمکم دارد دماوند مهر و بوده اکبرعلی  وی س از

  تصمیمم  در. بروم برلین به و بگذارم دستش  در دست باید کنممی  حس که کند
  بدون  ی ساله هفت  محبت که  خواهممی اما است؛  سخت اعتراف. امشده  سست
 مرکل   یا حاتمی ی اده خانو سمت به و بزنم  کنار را طاهری  ی خانواده  داشت چشم
  اما  باشد؛ محض خریت دماوند به اعتماد شاید دانممی  اینکه  با. بروم جدید
  شاید.  دماوند  سوی   از  اصرار  و   من  سوی   از   زدنپس   ماهپنج   نیست؛  کم   هم  ماهپنج
 احتمال، به و داشت را خرشدن پتانسیل من قلب است؛ ام درمانده عقل با حق 

 . بود آمده جلو  که  بود خوانده هایمچشم  از را این دماوند

 هر کار کشیدنآه . همصداست دماوند آه با آهم. همیشه مثل کشم،می  آه
  او  کشد؛می  آه او آیم،می  ستوه به من یکدیگریم، کنار وقتی. است  شده   روزمان

 .کشممی  آه من آید،می  ستوه به

 .. کاری  یه میگم بهش...خونه برو تو. زنممی حرف مهرانا با میرم -

 :دهدمی ادامه تاکید با

 ! کنه پیدا شأنت در -

 .. نمیرم -
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 : گویدمی حرص با

 چی؟  واسه دیگه -

 : دزدممی  را نگاهم

 . گیرهمی  ازم  هم رو کار همین...همینم چون -

  حرص  از پر اما آرام زند، نمی  فریاد را خشمش سام  مانند. شود می بلند  خشم با
 : گویدمی

  رو  هتل کل ریاست بهت کنهمی فکر ندونه  کی هر کار، میگی همچین! بهتر -
 . دادن

 : زنممی  پوزخند

 میدن؟  زحمتکش   خورحالل آدم یه به رو جایی ریاست حاال تا کی از -

 :گویدمی  و کندمی  نگاهم اند،شده  ریز حرص از که هاییچشم و قروچهدندان  با

 ! خورن مفت همه  خودشون جز زدن توهم  عده یه که وقتی  همون از دقیقا -

  اعصاب   جنگ  ی حوصله  دیگر  اما  دانم؛  می   یعنی  بدهم؛  جوابش  چه  دانمنمی  دیگر
  پدرش  و مهرانا با او. شوم  بلند  و  دهم گوش حرفش به دهممی  ترجیح. ندارم 

  نشوم  مجبور که کند پیدا برایم هتل این در کاری  توانست شاید است،  دوست
  است  پولیبی. کنم تمیز را بهداشتی های سرویس  حتی و بکشم جارو را زمین
.  نمیری  که بخوری  بتوانی تا کنی نابود بشکنی، را خودت مجبوری  گاهی دیگر؛
 . نمیرند  اتخانواده یا نمیری، گرسنگی فرط از که بمیری  ذرهذره 

  بیرون  اتاقش  از  را  جارو  حتی  نگذاشت  اما  کردم؛  اصرار.  رساندمی  خانه  نزدیک  را  من
  دماوند  که تقدیری  چه افتاد، من به تاقش ا تمیزکردن که تقدیری  چه. ببرم هم
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 را  من که تقدیری  چه گردد،برمی  اتاقش به و گذاردمی جا را ماشینش سوئیچ
 !تقدیری  چه. هاپارکت  کشیدنتی حال در هم  آن بیند؛می

 تا کنم جمع پول باید من! دیگر شغل یک نباشد، این. خواهممی  را شغل آن من
 دنیایی.  باشم  تنها  خواهد می   دلم.  شوم  رها  رنج  و  دعق   و  اکبرعلی   دست  از  بتوانم
 و حاجی و مادر و دماوند حتی باشیم، سهیم آن در سام و من فقط که بسازم
 .دنیا  آن  در  سام و  دنیا  این  در  من  سام؛  و  من  فقط!  کسهیچ  نباشند؛  هم  سمیه

 کردی؟  وادارشون تو -

 لباس.  بینممی   را  اکبرلی ع   و  کنممی   نگاه  سرم  پشت   به  سریع.  پرندمی   هایمشانه
 رفتنشحمام  تازه از  نشان روشنش  صورت و  موهایش خیسی و دارد تن به خانه
 : شوم  مسلط خودم به کنممی  سعی و دهممی   قورت را  دهانم آب . دهد می

 چی؟  -

 :پیچاندمی  هم در را  توُپرش بلند ابروهای 

 کنم؟  عقدت باید که گفتی بهشون تو میگم -

 اکبرعلی ! خدا یا! عقد؟. ماندمی  باز  طورهمان  دهانم. شوندمی  گشاد هایمچشم
 گوید؟ می  چه

 میگی؟  رو  کیا..چی؟ ... چـ -

  نداریم؛  قدی  اختالف زیاد. کندمی چلیپا اشـینه *سـ روی  شاکی  را هایشدست 
 اَیم قهوه  های چشم عمق  در و ایستدمی رخم به  رخ. سانت چهارسه  حد در شاید
 :شودمی  براق

 چپ؟  علی ی کوچه  به زنیمی  رو  خودت چرا نظرت؟ به میگم ور کیا -
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  محاکمه  میز به را  مقابلم  طرف  اقتدار با بگیرم،  ژست خودش مثل توانمنمی 
 بی و بدتر هم موش از اکبر،علی  برابر در من. باشم نفس به اعتماد با بکشانم،
  جیغ   وقت  آن  و  است  دماوند  کنم  تصور  توانستم  می  کاش.  شوممی  پاتر  و  دست

  در توانستمنمی حتی متاسفانه اما کند؛ کر را فلک گوش هایمکنایه و دادها و
 .کنم تعویض کسی با را اکبرعلی  هم  تصورم

 . بده رو من  جواب هپروت؟ میری  هی چرا! توام با -

 :دهممی  پاسخ و دهممی  قورت دگر بار را دهانم آب

 .دونمنمی  هیچی من -

  چنان  حرکتش این. کندمی  تر زبانش با را هایشب **ل و زند می  غلیظی پوزخند
 . باشم دهندهانجام  را، نکرده کار ندانسته  حاضرم که نشاندمی  جانم بر رعبی

 : شودمی خیره هایمچشم به تیز بعد و کندمی  اطرافم  به نگاهی

  خوابیدن  شب نبود، خبری  مدت همه این شده؟ الهام بهشون میگی تو یعنی -
 !؟"کن عقد رو  الیسیما تهران بیا پاشو اکبر علی"گفتن پاشدن صبح

 هایخاک همین. پردمی جا از اکبرعلی  که «ها؟» گویممی بلند و حیرت با چنان
 حسین، امام یا! َپر آرزوهایم و رویاها ی همه  شدم؛ بدبخت شد، سرم بر باغچه
 . شدم بیچاره کنم؟ چه من خدایا، وای . باشد  دروغ

 :گویممی تندتند

  من  به چرا پس حاجی؟  یا گفت بهت مامان بیای؟ گفت بت کی..ونگ دروغ -
 نگفتن؟ 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 199 

 از تا کنممی  کار بفهمد و بخواند را ذهنم  نکند. کندمی نگاهم  مشکوک کمی
 بعید چیزهیچ اکبرعلی  این از ! است؟ جادوگر مگر نه، شوم؟ خالص  دستش
 . نیست

 :گویدمی  و دهدمی  باال را ابرویش تای  یک

  عقدش  بسه، عقد سالهفت  دیگه گفت بهم. حجره رفتم. زد زنگ حاجی صبح -
 .کن

  پیش   را  بحثش  اگر!  اشرف  تو  به  لعنت.  بکنم  دانه  به  دانه  را  موهایم  دارم   دوست
  که  حاال  نه؛ حاال لعنتی  نه، حاال. کردندنمی  کلیک موضوع این  به باز کشیدی،نمی 
  را  امشناسنامه .  نه  فرار،   برای   است  باز  کمی  راه  که  حاال!  نه  کنم  فرار  خواهممی  من
 سپهری  الیسیما خواهممی  بروم، خواهممی  من. نکنید سیاه اکبرعلی  اسم به

 .اکبرعلی زن نه باشم مجرد

 کشاند می  محاکمه بلکه نه، مناظره میز پای  را من همیشه که لحنی همان با
 : گویدمی

  حاجی   به  زدی می   زل   شدی می   ساکت  قبال.  نمیای   راضی  همچین  هم  تو  اینکه  مثل  -
 شده؟  چی حاال... بودی  موافق  خواستن،می  که رو نظرت و

 :گویدمی  مرموزی  لحن با صورتم، متری سانتی  چند  در  و شودمی خم

 تو  گوش  تو  ،"کنیم  عقد"  باید  کرده  وحی  مامانم  و  بابا  به  که  ای الهه   همون  نکنه  -
 ! ؟"نکنیم عقد"  خونده

 تکرار خودم با اندافتاده  شهرع به هایمدست . بیفتم پس است مانده کم
 سعی اما کنم؛ سکته است اآلن ترس از!« نده آتو بهش نباز، رو خودت»کنممی
 . ندهم لو را خودم معروف، قول به و کنم تظاهر کنممی
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  در  توپ کردنشوت   راهبرد، بهترین. دهممی  فاصله  صورتش،  به نسبت را صورتم
 : اوست زمین

 ونده؟ خ رو  همین هم تو گوش تو چیه؟ -

 :دهدمی  باال را ابرویش

 . کنم  تلف  بیخود  بحث   برای   ندارم   وقت  خوند؛   گوشم  تو   رو  این   پیش  سالهفت   -

 : دهدمی ادامه و کندمی  اخم

 .... آبه  بر نقش هانقشه  کنه، می  عقدم  داره اکبرعلی  بگو بهش برو -

 : دهدمی  ادامه صورتم در تاکیدوارانه

 !خانم عروس -

  بگذرد،  کنارم از بود محال دانست،می اگر انداخت؟ تاریکی در تیری  یا دانستمی
 ! نه؟ یا داندمی باشد؟ نقشه ازدواجمان این نکند. کردمی  سنگسارم جدا   باراین

 ! ُشد سرم بر شانهمه  مانم؛می باغچه خاک بر مات

 اکبرعلی .  باشین  هم  کنار  خوش  دل  به  صدسال  شاءاللان   دلم،  عزیز  باشه  مبارک  -
 .. زندگیتون  نگهدار زهرا   حضرت. هستی  خوبی زن هم تو دونممی  بیه،خو مرد

 :کندمی  زمزمه گوشم کنار و سد*ـو *بـمی  را امگونه  امروز، در باردهمین  برای 

 . کن حفظ رو  زندگیت دندون و چنگ با بود؛ فداکار باید  مشترک زندگی توی  -

 محبت و مهر رویش و سر از نیست، که  جاری . رودمی و زندمی  رویم به لبخندی 
 . باردمی
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  رو  الی هوای  اکبرعلی ..شکرت خدایا. گرفتین سامون و سر هم شما باالخره -
  با  حسابت بگی، بهش نازکتر گل از. امانته دستت باشی،  داشته
  کنی  وادار ذلیلیزن  به رو داداشم نکنی فکر! الی تو هی...الکاتبینهکرام 
 ... فهممنمی 

 : کندمی زمهزم آرامتر و  زندمی  چشمکی

 ! صلوات نَکشتت هفته یه سر اکبرعلی  -

 :گویدمی  اکبرعلی که خنددمی  بلندتر او. خندممی  پُربغض

 بهش؟  آخری  دم میگی جوک -

 : گویدمی اکبرعلی   به سد،*ـو *بـ می را امگونه  درحالیکه

 .شید  پیر  هم  پای   شاءاللان   شوخی،  از  دور  حاال!  کوچیکه  داداش  نداریم  فضولی  -

  را اول خنجر. زندمی  پر خواهرم بگوید بهتر یا خواهرشوهر برای  دلم. رودیم 
 . خورم می

 : لرزدمی  صدایش

  برید؛  نبود رضا دلم. نیستم ناراحت مصطفی و طیبه  از کمتر که قسم  قرآن  به -
  کمرش   شکستن)دماوند   داشتم  آرزو  همیشه.  دونستید  صالح  خودتون  حتما   ولی
 کنممی   حس.  کنهنمی   فرق  ولی   ببینم؛  زنش  کنار   مادی دا  لباس  توی   رو(  بینممی   را

 عین   هم  اکبرعلی .  شدم می  خوشحال  قدر همین   بود،   هم  دماوند  عروسی  اآلن  اگه
 .ام نداشته دختر عین هم  تو الی و دماوندم

 : سد*ـو *بـمی را اکبرعلی  پیشانی ابتدا

 . پسرم بشی خوشبخت -
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 :گویدمی  و  سد*ـو *بـمی را دستش اکبرعلی 

 . اومدی  گذاشتی منت. عمه  نداشتم دوستت کمتر نباشه بیشتر مامانم از -

  که  ـغلم*بـ. ریزممی  اشک  خالصانه و عاشقانه شوم،می  که چشمش به چشم
  طورچه من. شودمی  تشدید امگریه کنم،می حس که را تنش عطر گیرد،می
 هاآن  بدون الاص بروم؟ و کنم رها بودند تنم ی پاره که را افراد  این خواستممی
 بگذارم؟  تنهایشان و کنم جمع پول خواستممی  طورچه  بروم؟ توانستممی کجا

 :نشیندمی  سوگواری  به قلبم و پیچدمی گوشم در صدایش

 کنممی  آرزو قلبم ته از. شیرزنی یه نیستی،  ساله سه و بیست دختر یه تو -
  ولی  بود؛ چی رس اختالفتون نفهمیدم وقتهیچ. اکبرعلی  کنار باشی خوشبخت

 .. کنی  حلش تونیمی  تو دونممی

 :کنممی  زمزمه پربغض

 .بودی  الگو برام ..همیشه  -

 :خنددمی

 ! خودت؟ الگوی  کردی  رو من تو الگوام، دنبال خودم من -

 :گویدمی  اکبرعلی  به رو

 . یبار چندوقت هر بیار رو  الی..مکه حاجی حاجی نری  -

 : گویدمی  و گذاردمی  چشمش روی  دست اکبرعلی 

 .چشم -

  قدر چه   وداع  آه.  نداشتم  دوستش  مادر  از   کم  که  ای عمه .  خوردم  هم  را  دوم  خنجر
 ! است  تلخ و سخت
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  خوشبخت . رسیدم دیر تاالر با کردممی حساب تسویه داشتم داداش ببخش -
  حاجی  که بود دیروز همین انگار عروسیته؛ امروز نمیشه باورم اصال خدابه . بشی
 ... بکن براش هم   پدری  کنار، به برادری  داداشته،  این تگف  دستم داد رو تو

  ابهت شاید دانم،نمی  اما بودند؛ همقد اکبرعلی  و مسلم. سند*ـو *بـمی را یکدیگر
 . رساند می نظر به بلندتر را مسلم که  بود اشمردانگی و

 :گویدمی  اکبرعلی 

  با  رو اتونه برادر و پدرونه های مهربونی..مسلم هاتمخوبی ی همه  مدیون من -
 . ممنونتم کردم؛ حس هامسلول  تکتک

 :کندمی  من به رو  مسلم

  هم  رو اکبرعلی  اکبر،علی  دست سپاریممی  رو تو که طورهمون...خانمالی  خب -
 خدا!  اکبرعلی   تو  مخصوصا  باشید؛   داشته  رو   همدیگه   هوای !  تو  دست   سپاریممی

 . پناهتون و پشت

  است  من برادر او کردم حس. بود کنندهدلگرم  رقدچه  برادرشوهرم حرف. رود می و
  به  هم سوم خنجر. چکدمی دیگری  اشک. کند می اکبرعلی  به را سفارشم دارد و

 !است سوزی  جگر و تلخ شب چه امشب. شد خورده قلبم

  صدا  به هم اکبرعلی  حتی  که کنممی هقیهق  چنان گیرد،می  که  شم* غو*آ  در
  کنار؛  به هم بشنوند را امگریه صدای  ابراهیم و مسلم درک، به آرایش. آیدمی
  مانند  نفرده  و نامادرم مادر الی، جای  نکنم؟ گریه و بمانم شش*غو* آ در گونهچه
  این   زن،  این.  بمیرم  مادرداشتن،  طعم  چشیدن   بدون  نگذاشت.  کرد  پر  برایم  را  الی

  فقط   قلبم  که  بود  واال   برایم  جایگاهش  چنانآن .  بود  مادر  برایم  سالهفت   شیرزن، 
  چه . داشت را هوایم قدرچه . بدهد  او  به را مادری  ی بلندمرتبه لقب  توانست

  وقتی   مخصوصا  کرد؛می   سرزنش  را  من  گاهی.  کرد  خودش  ی شیفته   را  من  آرامآرام 
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  و انداختیممی  راه به دعوا بیخود چیزهای  سر و بودیم نوجوان اکبرعلی  و من
  هم  ورزید  مهر لبخند با هم  بود، معنا م تما به  مادر یک برایم. کردیممی  شیطنت

  عوض   را  عقایدم   من  که   کرد  کاری   رفتارهایش  و  اخالقش  با  او .  داد   پرورشم  اخم  با
  عقایدم   خاطربه  وقت هیچ .  نازدمی   دینش  و  باور  و  اعتقاد  به  که   کسی  بشوم  و  کنم

  خدایی   فهمیدم   خوردم،   حالل  نان  هاآن  ی سفره   سر  وقتی  از  من  اما  نکرد؛  سرزنشم
 سام تربیت سالشانزده . کرد حسش نماز  وقت و سجاده سر شودمی  که هست

 .کردند بزرگ طاهری  ی خانواده  را من کنار، به

  کشیدن ش *غو *آ به از  پس هم آن بینم؛می  را اشگریه سال،هفت  از  بعد
 . اشتغاری ته

 . باشین  خوشبخت  هم  کنار  کنممی   آرزو  دوتاتون  برای   مادرونه .  باشید  خوشبخت  -

  با   و  دهممی   تکان  را  سرم  فقط  و   بدهم  را  جوابش  توانمنمی   که  دارم  بغض  قدرآن 
 خنجر عجب چهارمی این. کنممی پاک امگونه  روی  از را هایماشک  دست، پشت
 !بود تیزی 

 را هوایم همیشه. بود سام شبیه هایشحمایت  ندارد؛ فرقی مادر با هم حاجی
 من، خاطربه  گاهی بسا چه و  گذاشتن فرق اکبرعلی  و من بین وقتهیچ . داشت

 . نمونه بسیار بسیار بود؛ ای نمونه  پدر. کردمی هم دعوا اکبرعلی  با

 چیزهمه   کمکم  اما  نبود؛  خوب  من  با  خیلی  اکبر،علی   جز  کسهیچ   اوایل  آن  شاید
 .پذیرفتند  جمعشان در هم را من کمکم  شد،  درست

.  خوشبخت عجیب ای خانواده  ؛بودیم خانواده  یک سمیه، و مادر و حاجی با من
  بود   پدر  برایم  حاجی.  مهر   و  بود  عشق   تنها  میانمان  نداشتیم،  مشکلی  هم  با  هرگز

  شده   محو  گذشته  غبار  و  گرد  در  هااین  ی همه   الی؟  بود؟  که  مجید.  مادرم  مادر،  و
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  از   دور   خواهم می  طورچه   من .  بس   و   بودند  طاهری   ی خانواده  فقط   قلبم   در   و   بودند
 است؟  سخت ازدواج  هنگام دختری  هر  برای  جدایی یعنی بمانم؟  زنده   ماخانواده

  با . آیدمی بیرون وجودم بطن از منقطع آهم. نشیندمی امشانه  روی  دستش
 پرمهرش؛ چشمان کنم؛می  نگاه چشمانش ناب ای قهوه  در  اماشکی  چشمان
 یم هاگونه بر چشمم دو از اشک. داشتند را هوایم پدرانه همیشه  که چشمانی

 :زندمی  لبخندی . چکدمی

.  طوریههمون  حسم...معصومه عروسی عین . خالیه  خونه تو جات نرفته، هنوز  -
. ای همسفره   ما  با  سالههفت   هرحال  به.  بیخ  از  هستی،  دختری   چه  تو  دونممی  من
  نشو،   منحرف  خودت  مسیر  از  فقط.  بچرخونی  رو  زندگیت  چرخ  تونیمی   که   دونممی

 .ترمدخ  بمون الیسیما همین

 ای هفته  مسلما و  رومنمی  همیشه برای  که دانستممی . روممی  شش*غو* آ به
  و  محبت و مهر با دائما سالهفت  من اما آیم؛می  شانخانه  با بار دویکی

  دادن ازدست . چرخاندممی  را  امزندگی  هاآن  جانب از صمیمیت و هاسختگیری 
 ترسیدممی  که  بود  این  همه  از  بدتر.  بود  سخت  بسیار  برایم  هامحبت  این  ی روزانه 
 ترسیدممی .  کند  زهرمارم  همیشه  از  بدتر  سالهفت   همین  مانند  را  زندگی  اکبرعلی 
 . باشد داشته سر در ای نقشه 

  که  جدیدی  ی خانه کنند؛می  همراهی خانه تا را  ما. خوردم  هم  را پنجم خنجر
 داند می  خدا. نوساز نسبتا هشتادمتری  آپارتمان واحد یک. بود گرفته اکبرعلی 
 را سالههفت  اسپورتیج من خاطربه مادر و حاجی وقتی شدم معذب قدرچه

 خواستم  معذرت و کردم تشکر هاآن  از  قدرآن . گرفتند جهیزیه برایم و فروختند
  امشب. کردند اعتراض آخرش که شدند ماشین فروش به مجبور من خاطربه که
 عزیزترین جای  قدرچه  کنار، به  یشهاخاطره  هایش،تلخی  هایش،قشنگی  تمام با

 ی همه  با. بود خالی اشپدرانه های حمایت و سام جای  قدرچه. بود خالی َکَسم
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  یک  حداقل جمع این میان در خواستمی  دلم اما طاهری، ی خانواده های محبت
  دوستی  نه ! کسهیچ نبود، کسهیچ  اما  باشد؛  من ی نداشته ی خانواده  از  نفر

.  بودند   من  ندار  و  دار  تمام  طاهری   ی خانواده   گفتممی  باید  واقعا.  فامیلی  نه  داشتم
  و  آمدمی  سمتم  به ب**ل به لبخند! شیرین با حتی بود، سام کاش. کشممی  آه

 اکبرعلی  به  رو  و...« دخترم باشی  خوشبخت: »گفتمی  و  سید*ـو*بـمی  را امگونه 
  از  بیشتر رو هواش نگو، الیسیما به نازکتر ُگل از:»گفتمی جدیت با و کردمی

 .« باش داشته خودت

  خواست می  دلم قدرچه . ممکنغیر آرزوی  یک بودند؛  شده حسرت  یک هااین اما
  نه  شوم  دلتنگ  سام  برای   خواستمی   دلم.  کنم  گریه  سام  ش* غو *آ   در  رفتنم  برای 

 تا باشد  جمعمان در  خودم ی خانواده  از نفر یک داشتم دوست. طاهری  ی خانواده
 سمیه  و  مادر  چشم  از  دور  و  نکنند  نگاهم  چپچپ  اشرف  و  مهلقا  جمله  نم    گروهی

 .نزنند کنایه و نیش معصومه، و

  دلت  طورچه  است؛ بعید  تو از محبت،بی. بود خالی عجیب جایت! عزیز سام آه،
.  گفتیمی تبریک و آمدی می  خوابم به  حداقل نگویی؟ تبریک را امعروسی  آمد
 ! عاطفهبی

 خاطربه تماما   بلکه طاهری، ی خانواده خاطربه  نه باراین. شودی م  جاری  اشک باز
 . است سپرده فراموشی  دست به را من است سالهفت  اینکه.  سام مهرشدنبی

 :پراندمی  جا از را من اکبرعلی  صدای 

 . خونه مونیمی تو قم، میرم من. نمیشه عوض هیچی -

 : دهدمی  ادامه تمسخر با

 فعالیت توش بخوای  که نیست هم مسجدی  و بسیج گاهپای هیچ جااین ضمنا   -
  برنداشتم، . زنیمی زنگ  بهم بیرون، بری  بود  الزم وقت  هر. خونه  بمون  پس کنی،
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 خرممی   خودم  رو  چیز  همه  من  بیرون،  بری   نداره  لزومی  هیچ  البته.  نزن  زنگ  دیگه
 ... فقط . برگشتم خودم وقتی بگیری  خواستی چیزی  لباسی.  خونه تو ذارممی

 :دهدمی  ادامه تمام جدیت و سردی  با

  هیچ  کن سعی  ولی  کنی؛می  غلطی  چه ببینم نیست  بهت  چشم  شیش جااین -
 ! واویال...وقتاون  و فهمممی  دونیمی  چون نکنی؛ کاری 

  چرا  اصال باشد؟ دور حاجی ی خانه از  مانخانه  خواست چرا. شویممی  خانه نزدیک
 شویم؟  مستقر اتاق، همان  در خانه، همان در نگذاشت

  که   همونیه  و  کنهنمی  تغییری   هیچ  کنممی  تاکید  هیچ،  هم  تو  و  من  ی ـطه *رابـ  -
  که  کجی قدم هر کنی، کاری  هر باش؛ داشته رو خودت هوای  فقط. بوده قبال

 دونی می   شی،  پشیمون  خودت  ی کرده   از  بارده   روزی   که  کنممی  باهات  کاری   برداری 
  کارم  توی  زیاد کن سعی  ضمن، در . بگیره رو  جلوم  بخواد  نیس کسی دیگه...که

 .گیری نمی  جوابی هیچ چون نکنی؛ دخالت

 . شوند می قتلگاهم به رسیدن برای  من قرمز فرش اشعاشقانه  های حرف

 *** 

  شلوار   کنار  در  ایمفیروزه   جدید  مانتوی .  کنممی   نگاه  مغازه  های شیشه   در  خودم  به
  ها، آن  روی  و اندازممی  سرم بر را مشال. رسدمی نظر به زیباتر امکرمی ی راسته
  پنج   امروز   دانستممی .  بود  دستم  در  شیرینی  بزرگ  ی بسته   یک .  اممشکی  پالتوی 
  یا  و جانروژین پهلوی  شاید  یا و  است هتل در  مسلما  هم دماوند  و  است شنبه
  دماوند  دیدممی   وقتی   خوردممی   حرص  قدرچه!  خیربه  یادش.  روژین  قماش  از  یکی
  فقط  اینا:»گفت و گفتم دماوند به هم یکبار. روند می  و آیندمی  هم اب روژین و

 .« ندارم  بهشون حسی هیچ من منن،  معمولی   دوست
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  حسی  اطرافش  رنگارنگ  دخترهای  به پسر یک شدمی مگر گرفت؛می  امخنده 
 ! نداشتم من که چیزی  باشد؟ نداشته

 . شوممی  هتل وارد

.  امآمده   حساب  تسویه  برای   ای،ُخرده  و   هفته  دو  از  پس.  است  طورهمان  چیزهمه 
  به  هم آن درآوردن پول  و سرکاررفتن دیگر درآمدم،  اکبرعلی عقد  به من وقتی 
  خالص  اکبرعلی  دست از و  بروم خواستممی  من  چه؟ برای  غرورم شکستن قیمت
  داند می   خدا.  بودم  شده  وابسته   هاآن   به  شدیدا    من.  توانمنمی  فهمیدم   اما  شوم؛
  مجبور  که گذشت تلخ من به قدر چه طاهری، ی خانواده  از دور  روز  سهدو همین
 . شوم آرامتر  کمی بسا چه کنم، گریه شب هر بودم

.  گفت و گپ مشغول دونفری  دماوند؛ کنارش بینم،می  دسک پشت  را مهرانا
 از معمول طبق  رسیدمی نظر به داشت؛ تن به اسپرت لباس دست یک دماوند

 ! باشد برگشته اشاجتماعی  ای هدوست همراه کوهنوردی 

 : شنوممی را  دماوند صدای . روم می جلوتر کمی. ندارند   دید من به کدامهیچ

 . باشه  داشته هم پرستیژ که کاری  یه نیس؟ کاری  هیچ وجدانی حاال -

 . صوت فقط ندارم، تصویر

  چشم  دارم،  بابام  سری   صدقه  از  همینم  من.  مایازون  پررویی  تو  قدرچه ..وا:  مهرانا
 من؟  جای  به ری دا

 . مملکتم دکتر خودم من بابا، برو: دماوند

  آدم  مدرک به  که شعور  و عقل  خودشیفته؛ سرم،  تو بودی  نزده  رو همین: مهرانا
 . نیس

 . گفتممی  بابات به رفتممی باید گفتم،  تو به کردم اشتباه من اصال: دماوند
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 بابا  تا زد  در  ونا درو این به  رو  خودش میالد . عزیز نکن ضایع رو خودت: مهرانا
  نه الیسیما حقیقتش،. نکرد قبول بابا اما کنه؛ عوض الیسیما با رو خدیجه جای 

  توی  داره سالهشت سالشه،سی  خدیجه. خاصی  مدرک نه داشت کار ی سابقه 
 . کنهمی  کار رسپشن  عنوان به هاهتل

 کردین؟  قبولش موقع همون   طورچه  پس: دماوند

  رو  واقعی حقوق نصف تقریبا بود؛ داده رضایت حقوق میزان کمترین به: مهرانا
 ... میالد ضمنا. گرفتمی

  حرص  به  را جایش امناباوری  و  بهت. شوندمی  گشاد هایمچشم. شنومنمی  دیگر
  وقتی  توانستند؟ طورچه  کردم؟ کار برایشان حقوق نصف با ماهپنج من. دهد می

  وقت هیچ   طورچه.  ورهاخحق .  باشد  قماش  آن  از  هم  باید  باشد،  البرز  دوست  کسی
 کردند؟  استخدام را من طور چه که نکردم فکر خودم با

 الیسیما؟  تویی این...نمیشه باورم -

.  افتد می  من  به نگاهشان و چرخندمی هم  مهرانا و  دماوند. است  میالد صدای 
 :گویدمی  و شودمی  بلند لبخند با مهرانا. بینممی  را دماوند چشمان های چلچراغ 

 . الی اومدی   خوش. سالم -

 :گویدمی  و کندمی  نگاهم باز نیش با. گیردمی قرار روبرویم میالد

 هفته؟  دو این بودی  کجا -

  سر  بگویم دارم دوست. است رفته سرم روی  که امتنبلی  کاله آن بهت  در هنوز
 :گویممی کوتاه اما تو؛ قبر

 . حساب تسویه  برای  اومدم هم امروز بودم، درگیر -
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 :گویدمی  سریع مهرانا

 الی؟  کردی  پیدا کار جایی -

  اگر  است؟ کار هم رفتن سر کاله است؟ کار هم کالهبرداری  راستی! کار کار، کار،
.  هستیم  کار  این  مشغول  جد  اندر  جد  شاغلم؛   است  وقت  خیلی  بله،  که   است   کار

 :گویممی و چرخانممی  سمتش به را نگاهم

 .نیست من جای  جااین دیگه  ولی نه؛ -

 :گویدمی  دهانی و  ب**ل  دور از دماوند

 خوبی؟  سالم، -

 :گوید می  میالد و دهممی  تکان برایش سری 

 .هتل توی  کنم پیدا برات کاری  یه میدم قول من -

 : زنممی  پوزخند

 .کنمنمی  کار جااین دیگه من موحد،  آقای  نکشید زحمت -

 ! بفرستد  بیرون  را  من  زودتر  دارد  اصراری   چه  دانمنمی   کند؛می  عوض  را  بحث  مهرانا

 ... اتاقشه توی  اآلن بابا. کنیمی پیدا کار بهتری  جای  شاءالل ان ..عزیز خب -

  هم  خودم. آیدمی جلو باالخره هم  دماوند و کندمی  نگاه مهرانا به حرص با میالد
  درب . بودم آمده دیگری  چیز برای  من. شود  پیشکش  کارم بحث  ندارم دوست
 و  گیرممی  سمتشان به  مصنوعی لبخند با و رمدابرمی  را شیرینی ی جعبه  کاغذی 

 : گویممی

 .شیرینی بفرمایید -
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 :گویدمی  و  زندمی  لبخند دماوند

 باشید کامشیرین همیشه.. چسبهمی شیرینی و چای حتما کوهنوردی  یه بعد -
 .سپهری  خانم

 :پرسدمی   و داردبرمی شیرینی هم میالد

 چیه؟ مناسبتش -

 پر  دهانش حالیکه در. زنندمی  چشمک مهرانا به شدیدا   ایخامه های شیرینی
 :گویممی  که بردارد  هم را دومی کندمی  دراز دست است،

 . عروسیم -

  در  شدنشانخشک  شان،ماسیده  لبخندهای  نفرشان، سه  هر هایچشم  گشادشدن
  مهرانا   دست.  زدم  حرف  غیرمنتظرانه  بسیار  که   فهماندمی   من  به   قبلیشان  وضعیت

  به شیرینی میالد. شودمی  امچهره  مات و ماندمی  شکالتی ای خامه شیرینی روی 
  دماوند؛  سوزان نگاه از امان اما و است شده متورم گردنش رگ و ماندمی  دست
. جودنمی   دیگر  است،  مانده  ثابت  فکش.  سوزدمی   جگرم  که  دارد   صامتی  غم  چنان
 . داردبرنمی  هایمچشم  از چشم

 :گیردمی  دست  به را موقعیت مهرانا

 ! یهویی قدرچه... عزیزم باشه مبارک -

  لبخند . دهممی  مهرانا به و َکَنممی  دماوند چشمان  از  را نگاهم بهانه همین به
 : شد ماسیده همه از بدتر خودم

 . شد فراموشم کنم، دعوتتون خواستممی -
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 را  شیرینی و بردمی فرو موهایش در را دستش. کشدمی  حرصی های نفس  میالد
  شخصیت،بی  شد؟ حرصی چرا او. رودمی محکم های گام با و  اندازدمی زمین روی 

 انداخت؟  چرا را شیرینی

 : زندمی  تصنعی لبخند. دارد برمی را شیرینی  و شودمی خم مهرانا

 . افتاد  دستش از کنم فکر ببخشید، -

 : سد*ـو *بـمی را امگونه  هوا روی 

 . حافظخدا ندیدمت، اگه میالد، دنبال برم من. باشی خوشبخت -

 گاززده شیرینی. است  شده خیره من به  سوزانش نگاه همان با طورهمان  دماوند
  شوم می  خم. افتدمی  اششانه  از بزرگش کوهنوردی  ی کوله . افتدمی  دستش از
  آقای   اتاق  به   نگاهش  دست  از.  گذارممی  دسک  روی   سختی  به   و  دارم برمی   را  آن  و

 . بود  هایمشانه  روی   سنگینی  بار.  کردیم   دنبالم  هم  باز  نگاهش.  کنممی   فرار  موحد

  تمام  با شانستاره پنج  هتل از  و  گذاشتم موحد آقای  میز روی  را شیرینی ی جعبه
 . کردم  فرار خاطراتش

  دماوند  به باید من. دارد هم پایانی باالخره شروعی هر. زنممی  قدم خیابان در
  که  بود ودنمب زن مهم ی مسئله  نگفتن پای  به. احمقم  همیشه من. گفتممی
 دماوند ماهشش  از بیش و نگرفتم درس هم باز ولی کشید؛ خط را دورم اکبرعلی 
 !کردم قربانی را بدبختم قلب کنار، به دماوند. دادم  قرار بازیچه را

  داده  هول هتل کنار بستبن ی کوچه همان سمت به و شودمی  کشیده لباسم
  دهد می  فاصله  هم از را یشهاب ** ل. بینم می  را  دماوند سرخ چشمان. شوم می
 :گویدمی  و

 بشنوی؟  رو تبریکم نموندی  چرا. مبارک عروسیت-
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  را نگاهم. دزدم می را نگاهم. شودمی پاره پاره  قلبم که دارد غمی چنان صدایش
 ! کنم؟ کر طورچه  را گوشم بدزدم، 

 . الیسیما میشم خفه دارم -

 :دمممی  بیرون را آهم

 .متاسفم -

 شیرینی  یه  تو  که  کوبوندم  دیوار  و  در  به   رو  خودم  همه  این  من   نگفتی؟  بهم  چرا  -
 گیر  دلت نگفتی  چرا نگفتی؟ بهم چرا عروسیم؟  شیرینی از اینم بگی، دستم بدی 
 چرا؟  ؟...اسدیگه یکی

 :گویممی  و آورمنمی  طاقت

 . شدم  مجبور نبود، گیر دلم -

 :شود می  بلند فریادش

.  دادممی  نجاتت جهنمی، یه بردمتمی گفتیمی  بهم . بودم برگشته  من  لعنتی -
  طور چه   لعنتی  کرد؟  مجبورت   کی  اصال .  نشی   چیزی   به   وادار  تو   که   بودم  جااین  من
 خوایمی  نگفتی بهم  رو، وابستگیم دیدی،می  رو قیمعاش طوری اومد؟چه  دلت

 کنی؟  عروسی

 :برود باال صدایم شودمی  سبب همین و کنممی  بغض

 !متاهلم سالههفت  من -

  من. شودمی جاجابه گلویش سیبک. پردمی  پلکش شوند،می  گشاد انشچشم
 .شوممی   خیره  ناباورش  غمگین  نگاه  در  اشک  از  لبریز  چشمان  با  شکسته  و  داغان

 :گویدمی  لکنت با متحیر و شوندمی  باز هایشب **ل
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 سال؟ .. سا..هفت.. َهـ -

  نیست  مهم  الاص  شود،  خاکی  جدیدم  کرم  شلوار  نیست  مهم.  نشینممی   زمین  روی 
 و  هامحبت  جواب  از  قلبم.  ندارم  را  دماوند  نگاه  طاقت  دیگر.  شود  نخکش  مانتویم
  او  به باید. کردم اشتباه هم باز که کنممی  فکر این به. گیردمی  هایشحمایت

  گفتم می   او  به  باید.  کند   فراموش  است  بسته  اگر  یا  نبندد،  دل  من  به  که  گفتممی
 . هستم اکبرعلی   همسر چون م؛برو برلین به توانمنمی  من

  مانده  مات هنوز دماوند. زنممی  هق  و  گذارممی  هایمچشم روی  را هایمدست 
 . است

 : شنوممی  را صدایش. زندمی  زانو کنارم و شودمی خم

 سام؟   مردن از بعد یعنی -

  گره   ابروهایش.  زنممی  کنار  صورتم  جلوی   از  را  هایمدست  و  دهممی  تکان  را  سرم
 : است  شده بیشتر چشمانش سرخی و اندخورده 

 شی؟  اکبرعلی  زن  کردن مجبورت -

  را  هایشچشم ! اکبرم؟علی  زن فهمید طورچه . کنممی  نگاهش حیرت کمی  با
 : کشدمی ای کالفه  پوف و بنددمی

  اون  گفتممی خودم با همیشه. اونایی ی خونه  دونستممی کردممی تعقیبت -
 .. فهمممی  حاال کردن، قبول  رو تو طورچه  خانواده

 : خودش به کنم فکر زند؛می  پوزخند

 . معنام تمام به احمق  یه من -
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  پلکش   ی گوشه   خیسی   که  بینممی .  دهدمی   تکیه  دستانش  کف  به  را  سرش   کالفه
  و  بودم بدبخت من. چکدمی  روزش و  حال به اشکم. کندمی پاک دست با را

 تا اشناراحتی برای  چرا ،من به لعنت. کرد خودش درگیر هم را عاشقم امبدبختی 
 روم؟ می  کردندق  مرز

 شد؟  چی ...چــ بگم برات داری  حوصله -

 :کندمی  تکرار وارزمزمه  و زندمی  دیوار  به  را سرش. دهد می تکیه دیوار  به کنارم،

 !من به لعنت -

 را زبانم توانممی تنها. دارممی  نگه هوا در را هاآن  اما روند؛می جلو هایمدست 
 :مبچرخان

 . دماوند نکن -

  قورت  را  بغضش آیا کنممی  فکر خودم با  من و شودمی جاجابه  گلویش سیبک
 داد؟ 

 .جاهمین  بگو، -

 چیزهمه . زنممی  کنار  را تردیدها ی همه  و دهممی  تکیه دیوار به کنارش  هم من
  روز  چند همین تا شدم متنفر سام از که جایی از دقیقا  . ریز به ریز گویم،می را

  خورد، می  حرص پایم به پا شنود،می . گویممی  هایمبدبختی  از  مو  به مو . پیش
 ناراحت .  کنممی   توجیه  را  پدرم   هم  من  کند،می   توجیه  را  پدرش  شود،می   عصبانی

  زند، می  مشت زمین به گیرد،می  فحش باد به  را اکبرعلی  زند،می  تلخند شود، می
  خون  آن از و شودمی  زخم که کوبد می دیوار  به  را سرش . کندمی  نفرین را فرزان
 برای ." لعنتی کن خالصم! بگو" گویدمی  شوم؛ نگرانش دهدنمی  امان. رودمی

 سال،هفت  از  بعد! بود خوب قدر چه او . کندمی  بغض امبدبختی  و مظلومیت
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  نیستم؛  بیچاره و  تنها هم خیلی کردم احساس . شدم  خالی و گفتم را چیزهمه 
  از  ب**ل بود سالهفت . کردمی کفایت بشود دممهم که بود کسی که همین

  ذهنم  در مدام صدایی  ؟!گفتم می کسی  چه به. بودم نکرده باز  ب**ل
 بم و زیر چرا گفتی؟ بهش رو چی همه چرا کردی؟ اعتماد بهش  چرا:»پیچیدمی

 « دادی؟ نشونش رو  زندگیت

  دست . ندارم دادن دست از واسه چیزی  دیگه من:»دادم را قلبم و وجدان جواب
 ...« دارم  قبولش  نیست، خودم

 :کنممی  شروع جمله این با و گویممی را چیزهمه 

 !نیستم  دختر اصال نیستم، سام واقعی دختر من -

 :کندمی تمام  را نمایش او و

 . جونم  به شد زهر دادی، بهم که شیرینی -

.  زند می  در هر به کردنمآرام  برای  دماوند که زنممی هق  و کنممی  گریه قدرآن 
.  شودمی امنیت و  شدنداشتهدوست  نام به ناب حسی از لبریز وجودم ی همه 
  آرام. ماندمی  جا قلبم هم،  بروم اگر. توانمنمی  اما کنم؛ فرار  او از  خواهممی
  ساطع  قلبم بر درونش محبت  و مهر از  که  آرامشی خوب  حس خاطربه  شوم؛ می
  وجدان   صدای   داد،می  آزارم  که  چیزی   اما  شوم؛می  آرام  عجیب.  شوممی   آرام  شد،

 .اکبرعلی  به عهدی  بد هن آن کرد؛می  متهم عهدی  بد به را من که بود بیدارم

 که  کنممی   دعوا   قدرآن   باالخره.  کندنمی   قبول  اما  بیمارستان؛  برویم  کنممی   اصرار
  کند؛ نمی   حال  آن  از  من  آوردنبیرون  برای   تالشی  هیچ.  خوردمی  بخیه  دو  و  رویممی
  که  بود بد  قدر آن حالم هم  من . داشت کمک  به  نیاز صدبرابر خودش  نچو
  از . کنم  آرام کمی را او کردممی  سعی اما بدهم؛ دلگرمی خودم به توانستمنمی 

  جنون  به انگار. کندمی  نفرین را همه البرز، حتی و سام تا گرفته فرزان و خودش
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  غیرتش   رگ  پدرش  سر  که  او  از.  چیزی   نه  شنودمی  را  من  های حرف  نه  باشد،  رسیده
 . بود  بعید کردنشتلقی مقصر کرد،می باد

.  برد خودش با هم  را قلبم کردم حس عجیب کرد، پیاده را من وقتی  شب، آن
 فکر اکبرعلی  به هم صبح تا. ماند جا آلبالویی سوسک آن در قلبم کردم حس
  را  خودم  طرفی از  و  بودم بسته دل  هایشمحبت  و دماوند به . دماوند هم  کردم
.  بودم  شده  متعهد  اکبرعلی   به  من  مثال  بودیم،  کرده  عقد  وقتی.  دانستممی   مقصر

  گذاشتم نمی من. بود درگیر هم قلب نبود، جسم به فقط که بدعهدی  و وفای بی
 خود   خود  این.  بودم  کرده  تقدیمش  دودستی  را  قلبم  اما  بزند؛  دست  من  به  دماوند
  نه . است غلط چیز چه و درست چیز چه دانستمنمی  هم خودم. بود بدعهدی 

 متعهد زن چه هر آبروی  و بزنم خنجر و بروم و کنم ول را اکبرعلی  توانستممی
  دماوند  به بستندل  و فکرکردن بفهمانم قلبم به توانستم می  نه و ببرم را است
  متعهدشدن  یعنی شدنمتاهل . شد  تمام دیگر شوی،می  متاهل وقتی .  است  جرم
 !کند بدی  او  اگر حتی کنم، بد اکبرعلی  به توانستمنمی   یقیمت  هیچ به من و

 *** 

  در . بودم برگشته حمام از و بودم کرده گردگیری  را جا همه. نشینممی خانه کنج
 به را نفرهتک مبل آن اگر کنممی فکر این به زنم،می شانه را موهایم که حالی
 راست؟  سمت به یا شودمی بهتر ببرم چپ  سمت

 یا  آیدمی  امشب اکبرعلی  دانمنمی . است شش  ساعت  کنم؛می  هنگا ساعت  به
 کش  با  را  بورم  موهای   خواهممی.  بیاید  خانه  به  هاچهارشنبه  آمدمی  پیش  کم.  نه
  چادر  و گذارممی جایش  سر را  شانه. آیدمی  در  صدا  به  خانه زنگ که  ببندم مو

 . روم می  در سمت به و زنممی  سر به را امآبی  گلدار
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  صدای  باز که  اندازممی  باال شانه. بینمنمی  را کسی اما کنم؛می  نگاه یچشم  از
  بلند  دماوند دیدن با و کنممی باز را در و آیممی کنار خودم با. شودمی  بلند زنگ
 : گویممی

 !هیـن -

 دیدن با من و کندمی  بلند را سرش. است  داده تکیه دیوار به وارفته و شل
  بودم  کرده دیکته خودم به  هفته یک. شوممی  نگراندل سرخش،  های چشم

  هراس  با. بود ریخته هم به را معادالتم تمام و بود آمده حاال و" نه دماوند"
 : گویممی

 قرمزه؟  چشات چرا خوبی؟-

 ای خفه جیغ که دهد می تکیه در به و کشاندمی خانه داخل سمت به را خودش
 :گویدمی  کشداری  صدای  با. کشممی

ــ  وای  -  ! رم... میـ...میـ....دارمـ

 :گویممی   هراسان. 

 رو پدرم ببینه اکبرعلی  اگه...داری  دوست کی هر جون برو  دماوند...خدا یا -
 ! درمیاره

 :شنوممی  گنگ را صدایش

ه..لط.. َغـ -  .. کرد 

 :بگیرد امگریه  است مانده کم

  ست التما  دماوند.  میفتی   کردنغلط  به  تو  وقتاون   کنهمی   درست  شر  ببینه  بیاد  -
 . برو کنممی
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 . کندمی  نگاه هایمچشم  به و کندمی بلند کمی را سرش

 !دم ..آور اه...َپنـ..بت..بده..لی ...خیـ م... حالــ -

  در  قلبم. ببندم را در ببیند، را من هاهمسایه از  یکی  آنکه از قبل دهممی ترجیح
 .بیاید  اخلد  اکبرعلی  و  شود  باز   در  لحظه  هر  ترسممی .  کوبدمی  دهانم  حوالی  جایی

 ... خدایا وای  -

 :گویدمی  بسته های چشم  همان با و شودمی  ولو فرش گلیم روی  دماوند

 . تو..خاطر...خـبه -

 :گویممی  و گیردمی حرصم

 . ننداز من  گردن رو حالت این -

  و  آبلیمو شربت یک  و روممی آشپزخانه سمت به نگران. دهدنمی  جوابی دیگر
  دلداری   خودم  به  کشد، می  پر  اکبرعلی   فکر.  کنممی   ه آماد  برایش  کنانهول   را  عسل
 .ماندمی  دماوند فقط ذهنم در و آیدنمی امروز  که دهممی

 :گویممی  سریع.  زنممی زانو کنارش و روممی پذیرایی به هراسان

 رو؟  صدام شنوی می  دماوند...هی ... دماوند -

 و کنممی  اخم. دآیمی  باال دستش که بخورانم او به را شربت کنممی  سعی و
 : گویممی

 !دماوند نکن -

 :بردمی  سرم از هوش صدایش و چرخاندمی  را سرش

 .. ایم  ره.. چا..بی..در...قــ...چه..تو...و ن ...َمـ -
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  طبق  که وجدانم صدای  اما شود؛می  نرم باز  کند،می  شدن خام به شروع قلبم  باز
  خراب   حالی  با  دماوند.  شودمی   بلند  دهد،می   اخطار  بیندمی   را  دماوند  وقتی  معمول

 : گویدمی

 !اکبرو علی.. تو..و..خواممی .. رو..تو..من -

 جیغ. شوممی  دور دماوند از من و کشد می پشت از را امیقه دیگری  دست
  و  شودمی  فراموشم دردم اکبرعلی  دیدن با و کنممی  نگاه سرم  باالی  به. کشممی
  رعشه  به هایمدست و گذردمی  کمرم ی تیره  از سردی  عرق. کنممی  حس را مرگ
  گوید؛ می  راست دماوند خدایا،. است خنجر جانم بر خونین، نگاه  این. افتندمی
 بیاید؟ اکبرعلی  باید اآلن چرا چرا؟! بدبختیم قدرچه  او و من

 کنممی  لعن را خودم فقط کنم، نفرین  را دماوند یا اکبر علی بختم، اینکه جای  به
  همیشه   ناپاکی،  گفت می   وقتی.  است  حقم   کند  هم  ارمسنگس  اکبرعلی   دانممی  و

  افکار  تمام به خودم، حاال اما کردم؛می متهم نیز را او گاهی و کردممی  انکار
 . زدم تایید مهر اکبرعلی 

 خونه؟  ه...ف  نوشته شدهخراب  این در روی  -

  هم  دماوند. پردمی باال ابرویش که بینممی  و دهدمی  دماوند به  را سرخش نگاه
  شود؟ می  ختم  جهنمی  چه  به  نگاه،  دوئل  این.  کندمی   نگاه  هایشچشم  در  نفرت  با

 :گویدمی  و زندمی  پوزخندی  اکبرعلی 

  رسوندین،  ثمر به رو  آلمان  ی پرژه  گرفتی؟ رو  الابالیت بابای  جای ! شازده... به  به -
 کاریاتون؟ کثافت جای  کنینمی  رو من ی خونه

  منظورش  دانستممی   بعید.  فهممنمی   را   اشابالی ال  پدر  جای   فهمم، نمی   را  منظورش
 . باشد " باالکشیدن را مردم پول"
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 : گویدمی  و سایدمی  دندان روی  دندان حرص با دماوند

 آقا؟  حاج کنیمی منکرم از  نهی! هه -

 : زندمی  داد و گیردمی  را سیاهش  چشمان جلوی  خون

 این با که کاری تکثاف هر و سمیه اشک قطره هر واسه..کشمت می  قرآن به -
 !من ی خونه تو انداختین  راه خودت از آشغالتر

 بدش حال دماوند. کشممی جیغ من و افتندمی هم جان به دماوند و اکبرعلی 
.  زند می   را  او   غیظش  و  حرص  تمام  با  اکبرعلی   اما  بزند؛  مشت  دقیق   تا  شودمی  مانع
  روم می   و  شوممی  بلند.  ومشمی  قربانی  خودم  جلو،  بروم  دانممی  کنم،  چه  دانمنمی 
 : زندمی داد اکبرعلی  که کند  جدا هم  از را دو این تا کنم خبر را کسی تا

 . نکن  باز رو در -

  بگیرد؟  انتقام دماوند از وجود تمام با خواهدمی یا بکند خواهدمی  آبرو حفظ
  سرخی از بلکه خشم، از نه باراین و است سرخ هردونفرشان صورت که بینممی
  دماوند .  شودمی  فشرده  قلبم.  بینممی  را  اکبرعلی   چشمان  از  جاری   های اشک   .خون

 بار  این.  کندمی   پرت  کنار  به  را  او  که  زندمی  اکبرعلی   ی گونه   روی   دقیقا  را  مشتش
 اکبر،علی  از محکمتر بسی  شاید و حرص تمام با. افتدمی اکبرعلی  روی  دماوند
  با  اما نفرتش، تمام با  که شدنمی  کبراعلی  پاکی به  کسهیچ ذات. زند می  مشت
 . زد  را دماوند اشک

 : کشدمی  داد سرش بر دماوند

 . بخوری  باید اینا از بدتر کنی،می  سیاه سالهفت  رو  یکی روزگار    وقتی -

 : دهدمی  هولش و کندمی  دفع را مشتش اکبر  علی

 رو؟  من یا میگی رو خودت -
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.  ندارم طاقت دیگر. اشعمه یگانه رای ب از اکبرعلی  و زندمی من برای  از دماوند
 را دماوند ی یقه و روممی  اما دهد؛نمی گوش حرفم به که اکبرعلی  دانممی
 : کشممی

 !کنین بس خدا رو  تو..کن  ولش -

  و  شودمی  بلند . اندازد می تف زمین روی  صورتش کنار بر و کندمی  ولش دماوند
 : زندمی  تلو

 .بمیر برو -

  کند؛می   پاک  را   دماغش  خون   لباسش   ی گوشه   با  و   شودمی   لندب   سریعا  هم   اکبرعلی 
 دقیقا دانمنمی  هم  خودم...برای  شوممی نگران. شودمی  جاری  خون دوباره باز اما
 ؟ !کدامشان برای 

 :غردمی  اکبرعلی 

 . خور مردم مال الشی  یه...بابات عین شدی  -

  او   و گیرد می را شایقه  هم اکبرعلی  بار  این که بردمی  یورش سمتش  به دماوند
 زمین که بروم جلو خواهممی  هراسان. چسباندمی خودش سر پشت دیوار به را

  گرگ  دو از ترخشمگین و گیرندمی  را یکدیگر ی یقه  اکبر،علی و  دماوند. خورم می
 .کنندمی  نگاه یکدیگر به  زخمی

 . نیاد در ازش )...(   هر باشه حواست کنی،می  وا وقتی رو  دهنت: دماوند

 توله سگ؟  یه  جز داشت انتظار میشه چی سگ، یه ی پرورده دست  از: اکبر  لیع

  توهین  دیگه  بار  یه.  بکش  آب  رو  دهنت  بیاری   خوای می   که  رو  بابام  اسم:  دماوند
 . نکنی  راست کمر که  زنممی چنان کنی،
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  هزارم یک  انتقام هنوز  کنم؟می  نگات شینممی منم کردی  فکر و: اکبر علی
 . نگرفتم ازت هم رو هسمی های بیچارگی

 :کندمی  اشاره خمارش چشمان و اشقواره   و قد به پوزخند با

 .. بینتتنمی  سمیه خوبه -

  کوبیمی   من  سر  داری   رو   چی   عمامه؟  و   عبا  یه  به   رسیدی؟   کجا  به   تو..هه:  دماوند
 جناب؟

 . درآوردی  ازش سر که جهنمی اون به داره شرف رسیدم، جا هر به: اکبر  علی

 : شودمی  پاره که فشاردمی بیشتر را اشیقه  و کندمی ریز را هایشچشم

  اآلن . باش منتظر لحظه هر درنیاوردم  رو  پدرت  کردی،  امشب که  غلطی  خاطربه -
 من  ی محدوده   به  احترامی  بی..نوبت  به  آسیا  ولی  بده؛  پس  جواب  باید  دیگه  یکی

  گند  به این از بیشتر که بیرون امخونه  از گمشو هم حاال. داره  مجازات بدجوری 
 . نکشونیش 

  در   سمت   به  و  کندمی   من   به  نگاهی   دماوند.  رودمی   کنار   و  کندمی   ول  را   اشیقه   و
 :گویدمی  بلند و رودمی

 ! درصد یه حتی زندگیت، از  بیرون کشممی  رو پام نکن فکز  هم درصد یه -

  ه ب  الیسیما اعدام حکم شودمی  رفتنش،. رودمی  و کوبدمی هم به محکم را در و
 ... جرم

 بیچاره! نبود بد حالش  کرد،می تظاهر که چنانآن  دماوند که انگار راستی؛ آه
 !الیسیما

 *** 
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 « گذشته»

 داد،می   فحش  کرد،می  نفرین  خشم  با  وقتی.  بود  گوشم  در  دادهایش  صدای   هنوز
  بود؛   شده  نفرین  شب،  آن .  کرد  نابود  ذرهذره   را   خودش  کرد،می  تخریب  زد، می  فریاد
 .سالهفت   از  بعد حتی بود،  بوسمکا که شبی

  انگار   اصال.  نگفت  چیزهیچ   من  به  کرد،  نفرین  را  خودش.  نزد  را  من  اما  زد؛  را  خودش
 ترسم   سر  از  هایمهق هق   و  خیس  های چشم  آن  با  من  انگار.  نبودم  اتاق  آن  در  من
  خودش  اصال کردم حس لحظه یک. دیدنمی  را خودش جز چیزهیچ . دیدنمی  را

 داد؟ می  زجر را خودش  قدرآن  چرا فهمیدمنمی  است؛ فرزان

  که  بود اشعالقه  و  عشق  قدرت  این. داشتم دوستش  هم من و داشت دوستم
 . کند وارد هم آسیبی کوچکترین حتی من به گذاشتنمی 

  داغان،   سرد،  اکبر؛  علی  شد .  ندیدم   کیاوشی  دیگر  من  عظیم،  واقعه  آن  از  پس  اما
  هر  که اکبری علی  هم آن  بود؛  شده محاالت جزء لبخندش دیدن. حرفبی  و کالفه
.  زدنمی  حرفی شد،نمی وادار اگر شب، آن از پس. بود باز بناگوش تا نیشش روز
  شده  چیزی :»پرسید و کشید کناری  را من  مادرش حتی. شد رو آن  به  رو این از

 !«بینتون؟

  اصرار  قبلترها. مانهمه  روی  به بست؛ را اتاقش در. ماندم عاجز توضیح از من و
 پای  با خودم  وقتی شب  آن  از  بعد  ولی بخوابم؛  او  اتاق در من تا اصرار پشت
 .زد  پس را من که بود او بار این بروم، اتاقش به بودم حاضر خودم

  معصومه . شد  سمیه ی خانه  شبیه درست شد؛ کور و سوت و ساکت خانه دیگر
 اذیت کمتر من یدشا بود، او اگر. نبود جمعمان در دیگر و بود کرده ازدواج هم
  خانواده،  آن در من کس همه. بزنم حرف او با تا بود همدم یک حداقل. شدم می
.  بود   او  کند،  نگاهمم  حتی  نخواست  که  کسی  تنها  شب،  آن  از   پس  و  بود  اکبرعلی 
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  که  فهمیدممی  تازه . نداشت  معنا برایم چیزهیچ. بود باخته رنگ برایم چیزهمه 
  نوجوان  هنوز. زدممی زل اتاقش به و نشستممی  مدام. دارم  دوستش قدرچه

 .کنم توجیه برایش را خودم کمی حتی  و کنم برخورد منطقی توانستمنمی  بودم؛

  را من راز  او . بود خجالت  بود، شده گیرمگریبان که  حسی غمم،  حس کنار در
  من  از. بگویم برایش نشد رویم خجالت خاطربه  درصدچهل که رازی  بود؛ فهمیده

 .بود مهمی بحث هرحال  به اما بود؛  عیدب  پررو

.  رفت  لو  چیزهمه   آمد  سر  تحملش  که  وقتی.  نیستم  دختر  من   که  بود  فهمیده  او
  وابسته  هم به حد از بیش کیاوش و من که جایی در درست. شدم بدبخت من
 . ریخت هم به چیزهمه   بودیم، شده

 و  من  میان  مشکل  کردند  تالش  خیلی  هم   سمیه  و  معصومه  حتی  و  حاجی  و  مادر
 سابق  اکبرعلی  آن اکبرعلی  بودند فهمیده همه. نشد اما کنند؛ حل را اکبرعلی 

 فقط. بود گذاشته تاثیر هم اکبرعلی  روی  عجیب اشسردی  و بود پاییز. نیست
  را  ناهارش نشستمی  سفره سر حرفبی . گشتبرمی خانه به رفت،می  حوزه به
  همیشه  مانند اشقیافه  و ریخت. ستب می را در و  رفتمی اتاقش به خورد،می

  شکسته  طورهمان  بود،  کوبیده دیوار به  شب آن که را اشگوشی . نبود مرتب
 تقریبا که را اتاقش نشستیممی  هاساعت دوتایی قبلترها،. بود اتاقش ی گوشه 
  شدمی  شام  بازار از  بدتر اتاقش. نه دیگر ولی  کردیم؛می تمیز بود،  شده اتاقمان

 خنجر انگار کردم،می  نگاهش وقتی. کردنمی  تمیزش دادنمی اخطار مادرش تا و
  گریه   خون   بود،  من  برای   از  دیگر  که  معصومه  اتاق  در  هاشب .  رفت می   فرو  قلبم   در
  احساس   و  بودم  ناراحت  حد  آن  در  بودم؛  داده  دست  از  دوباره  را  سام  انگار.  کردممی
 . کردممی  کسیبی
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 به را اکبرعلی  که ای معجزه . بودم معجزه تظرمن من و گذشتمی  هم پی از روزها
  فقط . بود محاالت جز من، با اکبرعلی  زدنحرف. بود غیرممکن اما برگرداند؛ من

 . دانستم را  قدرش عجیب زمان،  آن  در درست و بود مانده  خاطراتش برایم

  او  از من و شد معنا تمام به ی افسرده  یک. دهد تغییر را او نتوانست چیزهیچ
 نفرین  را  فرزان  گذاشت،  تنها  پارک  در  را   من  که  کردممی   گله  سام  از  شب  هر.  بدتر
  او  به  زودتر را حقیقت که  کردممی  لعنت را  خودم گرفت، را امزندگی  که  کردممی

 . هایشسردی  خاطربه را اکبرعلی  و نگفتم

 . بشنود خواستنمی  شنید،نمی اما بدهم؛ توضیح  برایش خواستم بارها

 به. شد سختگیر  شد، که بزرگتر. گذشتمی منوال همین به طور،ینهم چیزهمه 
  هنوز   اما  بود؛  شده  بزرگ  اکبرعلی .  بود  دعوایمان  روز   و  شب.  دادمی   گیر  چیزمهمه 
  از  که روزی  کنمنمی  فراموش هرگز. شدممی  نابود ذرهذره  من بین این و بود بچه
 خورد  پستم  به  الخمردائم  اربیک  یک  گشتم،برمی  باالیی  ی کوچه  ی همسایه  ی خانه

  جمع   را  شجاعتم  ی همه .  کرد  من  به  شماره  دادن   برای   تالش  و   زدنحرف   به  شروع  و
  کل  الخمردائم یک با من کوچه وسط که  شد طوراین و دادم را جوابش و کردم

 هاآن میان اکبرعلی قضا، از و بودند شده جمع دورمان مردم از گروهی. انداختم
  ترجیح . برد و  گرفت را  من دست و  زد کنار را  مرد. آمد  جلو خشم  ز ا موجی با. بود
  دعوا  را من قدرآن  روز، آن. نروم اکبرعلی با و بمانم جمع همان بین در دادممی
  عاقل  آدم " بود این حرفش. شدم پشیمان سگ یک  حد در خود ی کرده  از  که کرد
  بود  گرفته حرصم فقط من اما بود؛ او با حق ." ذارهنمی  مفنگی یه دهن  به  دهن
 شرمانهبی های حرف و گفتمی من به آمد،می  در دهانش از  چه هر مرد آن که
.  بدهم  را هامزاحم جواب نکنم جرأت هرگز من که علت بر مزید  شد این و زدمی

 مزاحم بینیممی و داریمبرمی  را  تلفن وقتی  حتی ! مزاحم بود، خودشان با اسمش
 . داد را جوابشان نباید هم خیابان در کرد؟ می  رقف چه پس. کنیممی  قطع است،
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  که  بود نادرست و  ناعادالنه حدی  به من،  برای  موضوع این بیان ی  شیوه اما
 اگر شاید. خیابانی های مزاحم از واهمه بود؛ کرده ایجاد وجودم بطن در ای واهمه 
  نگفت .  نگفت  اما  بود؛  بهتر  داد،می   اخطار  من  به  مهربانی  با  قبلترها،  مثل  اکبرعلی 
 . خوردم  را نگفتن این چوب من و

  روزهایی . من روزهای  تاریکترین و ترینسیاه . بود من روزهای  بدترین روزها، آن
 گیرترگوشه  و  حرفترکم  روز  به  روز  که  اکبری علی   و  بودند  شده  یکی  هایمشب  با  که
 . شد می

 «حال»

 کیه؟ -

 کردی؟ فراموشم نبودم روز دو! بانو سمیه منم -

 :کنممی  حس  صدایش در ای خفته انهیج

 حرفیه؟ چه این -

 حیاط  وارد  که همین. روممی  باال  گرانیتی ی پله  دو و  بیست از. کندمی  باز  را در  و
 بیایم؛  سمیه  ی خانه  به  خواستممی   باراولین   برای   که  افتممی  زمانی  یاد  شوم،می
 . افتممی  روز آن یاد به  و بندممی را هایمچشم . سمیه خود  دعوت به هم آن

  سرم از کامال   خواستم و  کشیدم سرم از  را مقنعه  من رفتیم، باال  که  همین »
 : گفت صدایی که کنم جدایش

 . گرسنگی از مردم مامان وای  -

  هم  دماوند . کرد نگاه  من به  نگران مادرش . ماندم متعجب دماوند  دیدن با
 بلند  همین رای ب دهم؛ واکنش مانندخودشان باید خب. کردمی  نگاهم زدهشوک 
 :کشیدم جیغ
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 !وایی -

  با  دماوند مادر . دزدید را  نگاهش هم دماوند . کشیدم سرم روی  را  مقنعه بعد و
 : گفت ناراحتی

 . نکردها نگاه اصال دماوند گلم، ببخش. پایینه دماوند کردم  فکر عزیزم، ببخش -

  خنده  از داشت طرف  آن دماوند. است حالل نظر یک جان؛سمیه  ندارد اشکال
 :گفتم شرمزده مثال هم  من و شدمی منفجر

 .باشه بهتر پایین برم من کنم فکر -

 : گفت و گرفت را امشانه  سمیه

 جان؟نرجس شدی  ناراحت -

 :گفتم  ظاهری   ناراحتی  با.  کنممی   فرار  مزخرفت  پسر  دست  از  دارم  بود؛  کجا  ناراحتی

.  کنم  گاهن پسرتون صورت توی  نمیشه روم  دیگه. برم من بهتره  خاله،  نه -
 .خداحافظ

 ...« کردم پرواز پایین طبقه  به و شدم  ذوب  شرم شدت از مثال و

 یاد! خیربه داشتیم بازی مسخره  در سعی فقط دغدغهبی که  روزها آن یاد آه
 های تکه  مانند هنوز که روزهایی . بود تکمیل پوکمانکله سه اکیپ که روزهایی 

  هم  از  هافرسنگ انگار ولی بودیم؛ هم نزدیک اآلن. بودیم نشده  جدا هم  از پازل
 اکبرعلی  و بودم اکیپ سیمای  من بودند؛ رنگینی  روزهای  چه . داشتیم فاصله
  روزها  آن به اما بدهم؛  را دنیایم تمام بودم حاضر! دماخان دماوند، و کیاوش
  بطن  در که مرامی و رفاقت آن به صمیمی، لبخندهای  آن به  برگردم. برگردم

  هایمان، بازی مسخره به کیاوش، به امعالقه  و دماوند به رتمنف به بود، وجودمان
  و  من  همیشه اینکه به  پسر؛ و دختر چت  های گروه  در ولگردی  رفتنمان،شهربازی 
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 ما  از   بعد  هم  دماوند و  شدیممی  گروه  وارد  یکدیگر های دوست  عنوان  به کیاوش
 کیاوش بلیق دختردوست  نقش اوقات گاهی یا من غیرتی برادر نقش و آمدمی
  به  لیتوبودن، طرفدار به معصومه، کردناذیت  به زو، و بازی ُدم  به. کردمی بازی  را

 هایمکردننفرین  و  سامان  کردناذیت  به  رفتنم،هوش   از  و  دریا  در  رفتن  به  شمال،
  تمامی   به  خواستممی  من.  فاریا  لبخند  و  سام  های محبت  و  مهر  به  شیرین،  حق   در

  وقت   خیلی  حاال  و   بلندم  بلند  های خنده   به.  ندانستم  را  رشقد  که  برگردم  ای گذشته 
 . زدنقهقهه  به برسد چه  بودم نزده هم کوچک لبخند یک حتی بود

 ایستادی؟ حیاط وسط چرا -

 است  چیزی   اولین  چشمانش  سرخی.  کنممی   نگاه  سمیه  به  و  آیممی  بیرون  فکر  از
  نشسته  هایمب **ل روی  گذشته  مرور از که  لبخندی . کندمی جلب را توجهم که

 :پرسممی  نگران  و شودمی  پاک است،

 کردی؟ گریه عمه؟ خوبه حالت -

 :گویدمی  اشذاتی  آرامش با و  زندمی لبخندی 

 مکه؟  حاجی حاجی  رفتی چرا ماهه یه این ببینم بگو تو بیا. بده در دم تو بیا -

  از  صدایی  مانه با. گیردمی  درد قلبم. ندارد  رو به رنگ  که بینممی  و روممی  جلو
 :پرسممی  است شده گرفته چشمانش سرخی دیدن که

 شده؟  چی -

 :کند پرت را من حواس کندمی  سعی و زندمی  تلخندی  بگویم بهتر یا لبخند

 بزنی؟ سر ما به  بیای  ذارهنمی  گیرهمی  سخت اکبرعلی  -

 : امشده  نگرانش نیست، خودم دست گیرد؛می   اوج صدایم
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 !سمیه -

  به  و آورممی  در پایم از را هایمکفش  سریع. رودمی  داخل به  و ندکمی  رها را در
.  افتندمی  فرش های گل  روی  دستم از  سفید  رز های گل  شاخه. دوممی  سمتش 
 بینم، می که را هایشاشک . گردانمبرمی خودم سمت به و گیرممی  را بازویش
. دگیر می  جای  قلبم عمق  در غم و حرص و شوند می  منقبض هایمماهیچه

 :پرسممی

 شده؟  چی مامان؟ یا گفته چیزی  حاجی سمیه؟ کرده ناراحتت کی -

 مانندآه  را نفسش و کندمی  باز و بنددمی  را هایشچشم. نشیندمی مبل روی 
 :دمدمی  بیرون

 ..ساله  خیلی الی، پره دلم  وقته خیلی من -

 :گویممی  و زنممی  زانو پایش، جلوی  فرش، روی 

 شده؟  چی... کنممی  سکته دارم...اخد  رو تو بگو من به -

  که  دارد قلبش اندرون چیزی شاید اینکه. کنممی حس کامال را این است؛ مردد
  به  دل و  آیدمی کوتاه هایمان،نگاه  جدال در  باالخره . بردارد  آن  از  پرده  خواهدنمی 
 . زندمی دریا

 بشنوی؟  داری  حوصله -

 :گویممی  ممکن نلح ترینبخش اطمینان با و دهممی  تکان را سرم

 .. دارم حوصله همیشه تو های حرف برای  -

  دست   و   دهدمی   تکیه   مبل  به .  فشاردمی  هم  روی   را  هایشچشم  و   زندمی   تلخندی 
 :گویممی  هایشحرف کردنشروع  از قبل.  کشدمی  دردناکش دائما گردن به
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 بیارم؟  آب برات -

 :گشایدمی  ب** ل باالخره و دهدمی  باال نه ی نشانه  به را سرش

 این  منتظر  خیلی.  شدم  قبول  دیگه  شهر  یه  دانشگاه  که  بود  نشده  سالم  هیجده-
  خیلی  دخترا زمان اون . ای کاره  یه بشم و بخونم  درس  و  دانشگاه برم که  بودم
  حتی   مصطفی  داداش  های حمایت  با  من  ولی   بود؛  پنجم  کالس  تا  خوندن،می   درس

 محمد  با برو بیا گفتمی  هی نبود، راضی  زیاد آقام. خوندم هم رو دبیرستان
 ... بود  پسرعموم محمد. کن ازدواج

 :پرسممی  سریع و پرممی  کالمش میان

 عمه؟  شوهرت محمد، -

 :دهدمی   ادامه  که  بگویم  همدردی   برای   چیزی   خواهممی  و  کندمی  پاک  را  اشکش

.  رفت نمی  امکله تو من ولی میشی؛ خوشبخت این با گفتمی  آقام زمون، اون -
  هم   مصطفی  رفتنمدانشگاه  با.  بخونم  درس  و  دانشگاه  برم  بود  این  عشقمی   همه

 و  بودیم  کرج  ما  هاموقع   اون.  بود  دیگه  شهر  یه  توی   چون  مخصوصا  نبود؛  موافق 
  نبودن  موافق ...خب ولی  نبود؛ دور  هم زیاد. بخونم  درس تهران بیام  بود قرار  من

  باالخره  که پافشاری  و ردمک گریه کردم، غذا تحصن کردم، اصرار قدراون . دیگه
  هم  مصطفی..داشت قبول خیلی  رو  مصطفی آقام . کرد راضی رو آقام  مصطفی 

  تهران  رفتم آرزو  و  امید  کلی با من خالصه. زنهمی  سر بهم میاد زود  زود گفت می
 ! استقالل کم یه و درس دنبال به

 نداشتی؟  چیزی  دوستی یعنی تنهایی؟ -

  هم  خوندنمی  که اونایی خوندن،نمی  درس دخترا زمان اون ... که میگم..نه -
 ... نبودم دوست  باهاشون من و بودن شمارانگشت  همش
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.  بودم  اکبرعلی  نوجوونیای  مثل درست مون،خانواده توی  من...جونالی  دونیمی
  روزه  و بخونم  نماز بزنم،  چادر نداشتم دوست  بودم،  مخالف عقایدشون با

  طیبه ...بیرون اومدنمی مانتو با که مباش دخترایی مثل داشتم دوست...بگیرم
 توهم این چوب اما گفت؛می  راست! رفته تو به اکبرعلی گفتمی  همیشه
 . خوردم  بدجوری  رو خانواده با  مخالفت و استقالل

 :گویدمی  دوباره و کندمی پاک را هایشاشک 

  ه هم و دادمی گیر من به کسی کمتر دیگه. مرد آقام تا بود خوب اول ماه چند -
  رو  مصطفی  جز کسی خانواده،  اون  توی  من حقیقتش ..بودن آقام مردن درگیر
  حتی  من و داشت هم رو معصومه و مسلم  مصطفی موقع اون. نداشتم  دوست

 و  گرفتمی  سخت بهم همیشه آقام. اومدنمی  خوشم هم هاشبچه  و طیبه از
 غیبت  و  مردم  های خونه   بره  بود  بلد  فقط  که  بود  ـیاست* سـبی  ساده  زن  یه  مامانم
  فهمیده   رو  اشروزه   و  نماز  و  چادر  یه  مذهب،  و  دین  کل  از  اصال...کنه  رو  اون  و  این
 ی خانواده  یه  از و نداشت  هم هنری  هیچ باشه، شاد هم روحش خدا، بنده! بود

  عین بود یکی آقام. زنش این با آقام حیف گفتممی  خودم با همیشه. بود ساده
  مقید   اینا  و  قانون  و  مذهب   و  دین  به   خیلی.  رسختگیرت  و  مستبدتر  فقط  مصطفی،

  وقت هیچ  من. گرفتمی  سخت  بهمون  همیشه ما، برای  نگرانیش خاطربه  و بود
  رو من خدا...کردممی  تلنبار نفرت رو نفرت فقط و نکردم درک رو  هاشحساسیت

 . ببخشه

  و  دهممی  دستش به  و آورم می  آب برایش یخچال از و شوممی  بلند هراسان
 : ویمگمی

 ... شی آرومتر کم یه بخور -

 : دهدمی  ادامه  نیامده، جا نفسش هنوز و کندمی تشکری 
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 که  شدم  پسری   یه   عاشق   روزگار  بد  بخت  از  و  زد...منم  و  نبود  حواسش  هیشکی  -
.  بودم  ابله   و  خام.  سراغش  اومدمی   گاهی  از  هر  و  بود  دانشگاهمون   توی   خواهرش

 که دختر اون با رفتم...همین برای ...بده کمکم موقع اون که نبود هم کسهیچ
  پولداری   های خانواده   از.  بود  محبوبه  اسمش..شدم   صمیمی  بود  باالتر  من  از  ترم  یه

  شاه   طرفدارای   ی کاره نصفه   های شرکت   و  هازمین  فروختن  با  انقالب  از  بعد  که  بودن
  و  دار و کنن فرار خواستنمی  همه شاه زمان هرحال به...بودن رسیده جایی یه به

  قیمتشون  زمینا همون  انقالب،  بعد  و فروختنمی  ارزون قیمت  با رو  ندارشون
 . شد چندبرابر

  عین  یکی شدم که شدم صمیمی محبوبه اون با قدراون  من و گذشت...خالصه
  رو  خودشون اسم داشتن سعی  اسالم،  با مخالفت  با که دخترایی  اون از  اون؛ 
 اینکه با و زدم کنار بود سرم روی  ر زوبه  که رو چادری  منم دیگه. باکالس بذارن 
  کردم   شرکت  پسرونه  دخترونه  های بحث  توی   کمکم   ولی  بود؛  سختم  کم  یه  اوایل

  باالخره   و..بود  پسر  اون  توجه  جلب  تالشم  ی همه .. مهمونی  رفتم  هم  بار  یه  حتی  و
  و  شی  دوست  یکی با که نبود  اآلن آسونی به  زمان اون. شد جلب توجهش هم

 بود، گیری سخت  قدراون ! چند؟ به خرتون نگه کسی و بیرون برین و شی عاشق 
  منم  و میاد خوشش  من از  گفت من به  اون خالصه . باشیم هم  با راحت  شدنمی 
  گاهی  و دور از همدیگه دیدن و نگاری نامه  بود شده کارمون! شیدا و عاشق  که
  بود  شده که بودیم محبوبه  مدیون هم همش و زدنحرف هم  با کلوم دو یکی
 ! شدنمی کاش که..اسطه و

  تعجب گاهی و بود مرموز و سرد مرد یه اون. دادممی  نامه اون از بیشتر من
  خیلی  یا لوس پسرای  اون  از! اومده؟ خوشش  من از  که طوریهچه  که  کردممی

 چیزهمه ...افتاده جا فرد یه و کردهتحصیل! بود کامل مرد یه  نبود، پیشهعاشق 
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  و ! سمیه یه کرج توی  و بودم سمیه یه  تهران توی  من و گذشت می  طورهمین 
 .. اینکه تا...شدممی  شیفته بیشتر روز به روز

 :گویممی . کنممی  حس را تنگنابودنش در من و کندمی  قایم من از را نگاهش

 ... عمه  خوای نمی اگه ولی کنی؛ اعتماد من به تونیمی -

 

  دونم؛ می   دخترم  عین  رو  وت  دارم،  اعتماد  تو  به   من.  نیست  اعتماد   بحث ...نه..نه  -
  درس  ازشون  اینه برای  برات،  میگم رو اینا اگه. هامخریت  از  گیرهمی  شرمم ولی 

 خانواده و خدا ی سایه زیر آروم زندگی یه از ترباارزش  هیچی بفهمی و بگیری 
 ... هرحال به..نیس

  امیدم   ی همه   نباید  که  کشید  اونجایی  به  کار..  اینکه  تا...  اینکه  تا  گذشت  چیزهمه 
  پسر  اون..رفت  که  بود نشده ماه یه هنوز ولی خواستگاریم؛ بیاد بود شده
  جز نداشتم ازش نشونی و نام هیچ هم  من...خواهرش هم خودش، هم ..رفت
 !حاتمیه البرز اسمش اینکه

 حجم این پردازش توانایی ذهنم. پردمی  صورتم از رنگ گوید،می که را همین
  در  قبلترها که  آیدمی  یادم. گنجدنمی  هم امیله مخ در . ندارد را  جدید اطالعات 
  فکرش  هرگز،هرگز  اما  ساختم؛می   دما  و   البرز  و   سمیه  از   عجیب  های داستان   ذهنم

 را دماوند چرا که بود  ذهنم در همیشه.  باشد داشته واقعیت که کردمنمی هم را
  یا  نیدشم یک کردممی  فکر. بپرسم سمیه از نشد رویم اما برد؛ و برداشت البرز
.  ببرد  خود  با  را   دماوند  بدهد  اجازه  خودش  به  البرز   است  شده   باعث  قدیمی  ی کینه
  به نه. نکردم باور هم" بوده پسرش کنم فکر" گفتمی معصومه  وقتی حتی

 :پرسممی  لکنت با. البرز  به نه آمدمی  سمیه شخصیت

 ُبرز؟ ...َالـ..اَ  -
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 :کندمی پاک  هزارم  بار ی برا را اشکش از لبریز سرخ های چشم  و کشدمی  آهی

 .بابات شریک  همون آره، -

  م ...کردمی  فکر..البرز نه خوشوقته..محمد پسر دماوند کردم.. کمی فکر من..من-
 طوری این ...شده  باعث  دشمنی یه یا پسرشه  دماوند کرده فکر اشتباهی شاید
 ... بگیره انتقام

 : زندمی  تلخندی 

 برگشتم درازتر پا از دست..بودنمملهحا آوارگی و موندم من و رفت اونش..نه -
  که  وقتی کنمنمی  فراموش اصال... بگم مصطفی به رو  قضیه تونستم فقط و کرج

  و  زد رو خودش زد،  کتکم حتی خورد، حرص شد؛ عصبانی قدرچه  شنید رو حرفام
! مرد  و   کرد  سکته  شنید،  تا  مادرم.  نبوده  من  به   حواسش  که  اونه   تقصیر  گفت می
 داشتم  امید  هم  هنوز  که  بود  این  بدتر  همه  از.  بود  عمرم  روزای   ینبدتر  روزا،  اون
  یکی   مصطفی   اما  دنبالش؛   بگرده   کردممی   اصرار   مصطفی  به  حتی   و  برگرده   البرز   که
  ولت   بود،  موندن  مرد  اگه  اون  بهش؛  نزن  گند  این  از  بیشتر"  گفت   و  گوشم  توی   زد

  روزای  کنم،نمی  انکار. دبو خودخواه  آدم یه  البرز. بود مصطفی  با حق !" کردنمی 
  حتی  کسهیچ کرد،می  حقم در که هاییمحبت  از بعضی و داشتیم هم با خوبی

 چیزی  اطرافم،  مردای  با البرز تفاوت بگم بود بهتر...بود  نکرده برام  هم  مصطفی 
  آبرومون،   به  بخوره  حراج  چوب  ترسیدمی  که  مصطفی...کرد  جذبش   رو  من  که  بود
  ها موقع   اون  که  رو  خونه  همین.  تهران  اومدیم  و  فروخت  رو  ندارمون  و  دار  ی همه 
 های محبت ..انداخت راه جدیدی  کار و کسب . خرید  بود، ساده کلنگی ی خونه  یه

 کنایه و نیش بهش فقط من قبلنا اینکه با. کنمنمی  فراموش دوران اون رو طیبه
 روی  شمچ بود، عاقلتر و بزرگتر چون اون  اما بودم؛ بد خواهرشوهر یه و زدممی
  این مدام و کردمی مراقبت ازم..داشت رو هوام و بست گذشته های بدی  ی همه 
عی:» گفتمی  بهم رو رج  لی ا   «َمرضیه راضیه   َرّبَک   ا 
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 فجر مبارکه سوره- توست از راضی او و خشنود تو که بازآی  پروردگارت سوی  به)
 (هشت  و بیست ی  آیه

 

 همین  و  گفتمی  من  به  همیشه  مادر  اکبر،علی   و   من  شدنعقد  از  پس  که  ای جمله 
 به  و  کنم  پیدا  درونم  در  را  خدا  شد  باعث  که  کرد  ایجاد  من  در   عجیب  انقالبی  آیه
  رسیدن،   او   به  برای .  بود   حقیقی  ی شیعه  یک  باید  او،   به   رسیدن  برای   برسم  باور  این
 خیرخواهی   مهربانی،.  بود  ضروری   واجبات  تمام  و  حجاب  و  حج  و   روزه  و   قرآن  و  نماز
 این  ی مقدمه   که  مادر  حرف.  اوست  به  رسیدن  برای   هااین  ی همه   و  اخالقیخوش  و

 !بود مهمتر چیزهمه   از خودم خواستن کنار، به بود انقالب

 گرده برنمی  دیگه البرز بودم شده مطمئن دیگه..توبه  بود شده روز و شب کارم -
  دور  ـناه گـ از و بشم درست آدم یه بودم داده قول خودم به..خوردم فریب من و

 رفته  بین  از  نجابتم  و  پاکی  اینکه..  نشه  بیچاره  امبچه   هیچی،  که  خودم  فقط  باشم
 سرت  بر  خاک"  صورتم  تو  زد  داد  برگشت  مصطفی  اینکه  سوزوند،  نمی  رو  جگرم  بود

  این" زدی؟  خودت بخت به بود لگدی  چه  این! میگن چی بچه این به فردا سمیه
 با بدجور ..نکردم فکر جنین سقط  به  وقتیچ ه. کرد نابود بدجور رو  من حقیقت 

  واویال  بشنوه مصطفی دونستممی طرفی از و بودم گرفته خو امبچه
 اشتباهت تاوان باید خودت تو و نداره گناهی هیچ بچه این بود معتقد..کنهمی
 ! بدی  پس رو

  التماس ..کردم توکل من و...خدا به توکلت کردمی پر گوشم توی  مدام مصطفی
  و آوردم رو دونستممی  دعا چی هر به  و قرآن خوندم، نماز و کردم  عاد کردم،
  کنه  دعام مشهد بره خواستم طیبه از تونستم؛نمی  بودم حامله که خودم...حتی
  که  هاهمسایه از  یکی به سپرد اونم...پاکه دلش  دونستممی .. ببخشتم خدا
  و   داد  رو   امدعاه  جواب  خدا   که  بود  ماهمهفت   من  خالصه.  مشهد   بره  خواستمی
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  قبول  رو شرایطم ی همه  شدم،نمی  و شو زنش گفتمی  آقام که  همونی محمد؛
  من  ولی نه؛ بگو خوای نمی  اگه گفت بهم  مصطفی. کرد خواستگاری  ازم و کرد

  قبول   پس .  نباشه  بابا  اسم  بدون  خواستممی   که  پسرم  خاطربه   کردم   فدا   رو   خودم
 حرفا؛  این  و  سروصدا  بی  چه  گفتنمی  ن فامیالمو  از  خیلی  بعدا.  کردیم  عقد  و  کردم
  داد نمی   کسی  به  رو  این  ی اجازه   و  بود  دفاعیم  سپر  همیشه  که  بود  محمد  خب  ولی
 . بود شدهاثبات اون نجابت ولی  هیچی؛ که من...کنه  مجلس نقل رو ما که

  به  هم دستی یه و ساختن رو باال ی طبقه  محمد و  مصطفی و گذشت خالصه
  از  هیچی دیگه. کردم زایمان من که بود هاموقع  همون و کشیدند پایین ی طبقه 
 خاطراتی یاد به خواست می  دلم عجیب  ولی  بود؛ نمونده البرز به امعالقه  و عشق 
 گفتممی   همیشه  هاموقع   اون...دماوند  بذارم  رو  پسرمون  اسم  داشتم  باهاش  که

  هم  من و! دماوند بذار گفتمی  هم اون  و  بذاریم کوه  یه اسم رو بچه اسم
  نبود  راضی مصطفی. امهگذشته  از یادگاری  یه این که بدونم تا دماوند گذاشتم

  خود  ولی  باشه؛   سخت   محمد   برای   شاید  نیست،   درست  گفتمی   هم  طیبه  حتی   و
  دیدم؛ می   چشماش  توی   رو  ناراحتی  های رگه  من  اما  نداره؛  اشکالی  که  گفت  محمد
  رو درسم که من. نیاورد  ومر  به وقتهیچ  بود خوبی آدم قدر اون  خدا بنده ولی
  همبازی  و شد می بزرگتر روز  به  روز  دماوند  و  سرکار رفتم بودم، کرده تموم
  محمد . مدرسه  رفتن هم با خب ولی بود؛  بزرگتر ازش سال یه که بود اکبری علی 
 مردن. مرد محمد که نبود چهارسالشم هنوز  دماوند ولی بود؛ نمونه پدر یه براش
  و بود کنندهدلگرم واقعا هاشحمایت. کرد  سخت خیلی رو شرایط من برای  اون
 . بودم داده دست از رو حامی بد من

 

.  باباشه محمد که کنهنمی  باور کردممی  حس شد، که هم بزرگتر اما دماوند
.  بود  زده دامن ابهامش این به که بود فهمیده رو چی دونمنمی  چرا؟ دونمنمی 
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 من   و  سراغت  اومد  پدرت  که  روزی   اون  .کردممی   کتمان  روز  و  شب  ی همه   هم  من
 های نگاه  از. دونهمی  خدا که افتاد راه به  دلم توی  بلوایی و آشوب   دیدم، رو  البرز

 ی همه  من. پسرشه که فهمهمی دونستممی .. ترسیدممی دماوند به  عمیقش
  باالخره  و  ببره رو دماوند و بیاد البرز روز یه که کردم زندگی این از ترس با عمرم

  و... برد  رو من زندگی ی همه ...نشناسه رو خودش ی بچه  آدم اساحمقانه . دشبر 
 سالهشت  تقریبا از بعد حاال که بود پسرم نامردی  سوزوند، دلم که چیزی 

  لعنتی البرز که میدم دلداری  خودم به طور این همیشه  الی، دونیمی ! برنگشته
 من  و  کنارمه  بچه  این  میده  ندا  گاهی  اموامونده   دل  این  ولی  ایران؛  بیاد  ذارهنمی 
 .خبرمبی  ازش

 های حس و مظلومانه های گریه برای  دلم. کنممی  هق هق  و زنممی گریه زیر بلند
  و  است من کنار دماوند که گیردمی  دلم. شودمی ریشریش  اشمادرانه  درست

  اما  بود؛   سمیه  حق   در   بزرگی  اجحاف  این.  کنمنمی   مادرش  دیدن  به  وادار  را  او  من
 دیدن به حاضر وجههیچ  به که بود خوانده گوشش در چه  البرز دانستمی نم

 ! شدنمی  مادرش

 کنممی  سعی  و روم می  سمتش به نگران. است  کبود سمیه صورت کنممی  حس
 :گویدمی   و زندمی  پس را دستم که کنم آب خوردن به وادار را او

  حق  شاید...رو برزال نه بخشممی  رو خودم  نه من..بگم رو حرفام بذار..خوبم -
  بابایی  و بدم دستش از خواستمنمی  من ولی کیه؛ باباش بدونه  که بود دماوند

  که  کسی پسرم، که  بود این من حق  ولی. نداشت دیدن دیگه کرد ولش که
 گذاشتم پاش رو زندگیم همه و فروختم رو دنیام اون شدم، خوار خاطرشبه

  اون  ولی   رفتم؛  اشتباه  تربیتش  توی   رو  راه  کجای   دونمنمی .  برنگشت   ولی   برگرده؛
  مرد  اون مثل باطنش هم کشتممی  رو خودم  من اگه  حتی... دیگه  بود البرز  پسر
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  به   چشم  سالهفت  رو  من  و  رفت  هم  خودش   و  کرد  ولم  و  کرد  عاشقم  باباش.  بود
 :بزنه داد حیاط توی  از و شه باز در منتظرم لحظه  هر که خدابه . نشوند انتظارش

 .... مامان...خواممی  موتور من مامان...سنمهگر  من مامان -

 آب هم را سنگ دل سمیه های درددل و هانوحه. دادیم سر سوگ بلند دوتایی
 !من به رسد چه کردمی

  طرفی  از و ولگرد یه بشه خواستمنمی..ولی نگرفتم؛ موتور براش پشیمونم -
  حس  گاهی. بخونه درس بیشتر کم یه  شده هم بهانه همین به خواستممی
 ساله هفت   ولی...  برگرده  و  بگیرم  هوندا  موتور  براش  من  تا  رفته   کرده  قهر  کنممی

 ... برنگشت  ولی خریدم؛ موتور...گردهبرنمی 

  بروم  گذاردنمی . فشاردمی بیشتر را هایمدست مچ و شودمی  کبودتر صورتش
 . گذارد نمی  بزنم، صدا را مادر یا بدهم او  به قرصی حداقل

 آخرتت قیمت به رو چیهیچ ... کنممی نصیحت بهت دارم خوردهزخم من   -
  برگرد ...کن تکرار  رو زد  من به  طیبه  که حرفی  خوردی  ای بسته در هر به ...نفروش

 های عشق  و عفتیبی  و خداییبی و نمازی بی دینی،بی حجابی،بی  از من...خدات به
 بیشتر ـناه ـگ بودم مراقب همیشه که بود همین برای  و خوردم زخم روزه دویکی
 گیر و بودم حساس هابچه حجاب و نماز روی  مدرسه توی  بود  همین برای . نکنم
  بشه؛  دیگه آدم یه پسرم نخواستم بود همین برای ...بود خودتون برای ...دادممی
 ... باباش عین یکی شد   باالخره!...نداد نتیجه تالشام..نشد ولی

 های نفس  این. شودمی ن کنده اشکم از لبریز های چشم از  سرخش های چشم
 :زنممی  جیغ. ترسانندمی  را من منقطع

 ... سمیه کنممی  التماست... کنم صدا رو  مادر برم بذار -
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 : گویدمی  بریده بریده و تکه تکه

...  کاش...فقط ..کن...بخشش...طلب ...برام ..خداس...دست...زندگی ...و مرگ -
 ... بود.... بس....برام...همینم...نه یا...خوبه ...دماوندم...  حال... فهمیدم می

 : زنممی جیغ

  خوب   تو..سمیه   شده  دکتر...سالمه  و  صحیح  که  قسم  خدابه.  خوبه   حالش..خوبه  -
 ... گردنممی  برش  خودم که خدابه  شو،

.  کندمی  دلم  به خون ـبش*لـ ی گوشه  لبخند  و افتندمی  هم روی  به هایشچشم
.  زنم می چنگ خودم ورتص و سر به. فشارم می  را هایشدست. دهممی تکانش
  هایشدست   متوالی  دادنتکان  با  کنممی  تالش  دیوانه  یک  مانند  و  کشممی  جیغ
  باعث   استرس   و  است   سالم  دماوند  که  بفهمانم  او   به  کنممی  سعی .  برگردانم   را  او
 : شود تکرار و  گوییپرت از پر هایمحرف  که شودمی

 تو ...شده  شمشاد شاخ پا یه..خوبه  حالش دماوند.. خوبه..خوبه حالش..اسزنده  -
  سمیه ...بخره موتور هزارتا تونهمی  االن دکتره، اون ولی نخریدی؛  براش موتور

 ... داره دوستت اون وگرنه کفتارصفته، البرز اون سر زیر همش  که خدابه

  فقط  کنم، خبر را اورژانس و بردارم  را تلفن توانمنمی  که ناراحتم و گیج بس از
  بخواهم  خدا  و  او  از   و  بکشم   جیغ  بگویم،  دماوند   از   سمیه   ای بر   و  بکشم   جیغ  بلدم 

 . دارم  دوستش بگویم و بکشم جیغ نمیرد،

  و   آیدمی   باال  هراسان  طیبه  که  زنممی   خود   صورت  و  سر  بر  و  کشممی   جیغ  قدرآن 
 : کشدمی  جیغ هم او

 .. عباس حضرت یا -

 . شوندمی   له همراهش تکنسین و آمبوالنس راننده پای  زیر رز سفید های گل و
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 *** 

 :کشممی  جیغ صورتش  در امزنانه غیرت و شهامت با و گیرممی  را اشیقه 

 رو  بدبختت  مادر  که  خونده  چی  هـا؟  خونده،  گوشت  تو  چی  اون ...غیرتت  به  تف  -
  ها؟  غیرت؟بی عوضی خونده چی کردی؟ ول گذاشت پات رو زندگیش ی همه  که

 بگو بودم؟ مامانت و تو دنبال معمر  ی همه من و کرده ولم مامانت گفته بهت
  چشم  سالهفت   که  رو  مامانت  نظر  یه  نشدی   حاضر  که  زده  گولت   طوری چه!  دیگه
 .. بگم من بذار...رو؟ دروغاش کردی   باور ببینی؟ راهته به

 :کشممی جیغ بیشتر

 مامان نه بودی  مهم  براش تو نه..شناسمشمی  سال همه این  من...زده گولت -
 !تـو! حاتمی البرز پسر حاتمی، دماوند تویی  قاتلش یره،بم سمیه اگه! بدبختت

.  کند   دور  کارش  محل  از   را  من  کندمی   سعی  و  کندمی   جدا  اشیقه   از  را  هایمدست 
  مجازات  بدترین هیچ،  که بیمارستان  در  آبرویش  رفتن. است حقش  بدتر این از

  از  اعم اند؛شده  جمع دورمان  زیادی  جمعیت! بود مادرش نابودکردن کیفر دنیا
 . بیماران و کنندگانمراجعه  و بیمارستان کارکنان پرستاران،

 :زنممی  داد

 داره؟  دیدن مگه اشبچه  شعوری بی و  مادر یه بدبختی  کنین؟می  نگاه رو چی -

 از احمق  دو یکی و  روندمی کنار و دهندمي تکان تاسف ی نشانه به سری  ای عده 
 چه برای  دیگر را این. خوَردمی  هم به  خودم از حالم. گیرندمی  فیلم من
 !بیکار؟ عالف مشت یک دست ی سوژه  شوممی  فردا خواهند؟می

  تحمل . دارد  خاصی تحمل  آستانه انسانی هر بود؛ من مانند یکی  زنجیری  ی دیوانه
  کند   تلقی  مقصر  قلبش  که  را  که  هر  و  چه  هر  و  آخر  سیم  به  زندمی  بیاید،  سر  که
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  که  زند می  آتش جا همه  به  چنان قلبت ی، بشو دیوانه وقتی. کشد می  آتش  به
 .ایستدمی  نظاره به ای گوشه  فقط و ماندمی  درمانده عقلت

  سام  به داشتم، دوستش کمتر کمی اگر حتی. بودم  زده آخر سیم به هم من
  حقش  او. کردممی خفه  خشمم از لرزان های دست  همین  با  را دماوند  که  قسم
 نامردی   جرم  به  مادرش،  آرزوهای   و  آمال  بودی نا  جرم  به  او.  شود  اعدام  که  بود  این
  جرم  به بیمارستان، ـخت*تـ روی  به مادرش  انداختن جرم به مادرش،  حق  در

 نبود؟  بود، قاتل یک او  مادرش؛ کمارفتن

  شکاندی، که را مادر دل. آیدمی  در لرزه به خدا عرش شود، شکسته که مادر دل
  بدتر  همه   از  برایت،  بکشد   که  آه   د،بشکن  که   مادر  دل !  نداری   جای   هم  جهنم   قعر  در
  کفتارها   خوراک  هم  آخر  و  شوی   کشته  بارهزاران   باید  برسد،  او  به  آسیبی  تو  برای   از

  یا   اخم  یک  با  بفهمی  تا  بشوی   سوزانده  بارها  سوزانش،  آتش  در  جهنم،  در  و  شوی 
 !سوزاندی  را مادرت دل  قدرچه  بلند صدای 

  اما  است؛ شده بم کمی حرص از که یصدای  با و بردمی  ساختمان پشت به را من
 :گویدمی  کند،می را مراعاتم و است آرام  هنوز

 سرت؟  رو ذاری می  رو کارم محل اومدی  چرا شده؟  چی -

  رویش  به باختم اکبرعلی  برابر در را امزندگی  ی همه  من که را  شبی آن بود خوب
  مهم   من  نه،  ماا  رفت؟  بیرون  خانه  از  بدبخت  من  به  توجهبی  که  شبی  آن  بیاورم؟
 ! نیست مهم زمان  این در سمیه جز کسهیچ دیگر نیستم؛

 کندمی  امخفه  دارد که خشم با  همراه بغضی  با و پیچانممی هم  در  را ابروهایم
 : گویممی
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  سمیه  که  داری  چی  نامرد توی  آخه. بود حقت اینا از بدتر کردم، خوبت -
  به  آخه نزدی  هم سر یه بهش و ایرانی ماههشت  که آشغالی توی  خاطرخواته؟

 ها؟   خوری؟می  دردی  چه

 :گویممی  گریه با و زنممی چنگ  سفیدش   روپوش به

 خاطرت؟به  کما میره  سمیه که داری  چی -

  رنگش  که بینممی. لرزدمی  نگاهش . بینممی  را  گلویش سیبک شدن جاجابه
 از  را هایمدست . شودمی یخ تنش تمام که کنممی  حس و شودمی  سفید
 :گویدمی  و کندمی  جدا ششروپو

 سمیه؟  شده چش گفتی...مامـ -

 :گویممی  و کنممی   نگاهش نفرت با

 ! نداری  هم رو  صدازدنش مامان لیاقت که حقا -

  چرا اما دارد؛ دوست را مادرش هنوز که  فهماندمی  من به لغزانش های مردمک
 ؟ است کرده چه سمیه ی پرورده دست  با! البرز به لعنت رود؟ نمی  پیشش

 : زندمی  داد

 !کما؟ رفته  گفتی...بده رو من جواب -

  ور غوطه  اشک در هایممردمک . کنممی نگاهش اشکم از تارشده های چشم با
 :کنممی  زمزمه.  شوند می

 ... آره  -

 :تیز کنم؛می  نگاهش وافر خشمی  با و رحمانهبی  بعد و

 !لیاقتبی توی  خاطربه -
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 سمیه کمارفتن بر من تائید مهر منتظر فقط انگار. گیردمی دیگری  رنگ نگاهش
  صورتم  روی   پوزخندی   و  رودمی  بین  از  بودم،  کرده  حس  را  آن  که  نگرانی  چون  بود؛
 . کندمی خوش جا

  سرت؟   روی   گذاشتی  رو  بیمارستان  اومدی   چرا  حاال  خب...باشه!  من؟  خاطربه!  هه  -
 کما؟  رفته  عزیزت شوهر ی عمه  چون ببری؟  رو  آبروم خواستی می

 :روممی  دیوانگی  و جنون مدار  روی  باز کنم،می  داغ

  چون   فهمی؛ نمی   نه   فهمی؟ می ...مادرته  اون   لعنتی...عرضهبی  احمق   سرت   بر  خاک  -
رهای   با  رو  گوشت  توی   البرز  اون  تونی نمی ..دماوند  شدی   کور...کرده  پر  خودش  شُرو 
 . ی بد  تشخیص  فرشته  از  رو  شیطون  تونینمی .  بدی   تشخیص  هم  از  رو  خوب  و  بد

 :گویدمی  حرص با و  کشدمی  داد سرم بر

 یخورده دست   که  متاهل  زن   یه  عاشق   یهو  که  نبودم  کور   اگه...میگی   راس  تو  آره  -
 !شدمنمی  بوده هم  خیابونی الشی یه

  اوقم   احمقم  خود  از .  گیردمی   اوقم  دماوند  از.  شودمی  گیرمگریبان  باز  تهوع  حالت
  نفهمیدم   که  بودم  خر  قدرچه  من  و  گفتم  شبرای  مو  به  مو  را  چیزهمه   که  گیردمی
  که   شب  آن  در  سالهنوزده   اکبرعلی   های حرف!  شودمی   دماوند  دست  در  چماق  این

 : شودمی  تکرار اکووارانه هایمگوش  در است،   شده  کور ی نقطه  به تبدیل

  شده  قلب این. ستخونه  ه ..فا نیس قلب بشه،  عوضی یه  عاشق  که قلبی -
 . داره عجیبی تمایل هاآشغال به نسبت که دونیآشغال

  شب  آن اکبرعلی. امفهمیده  را است گرد زمین مفهوم  که کنممی  حس عجیب
 کتکم.  شودمی   عملی  دارد  کنممی   حس  که  کرد  هم  بدی   نفرین.  کرد  نفرین  را  من
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  و  برگشت. کرد نفرینم اما نگفت؛ چیزهیچ نداد، فحشم نکرد، کبودم و سیاه نزد،
 : گفت و  زد زل هایمچشم  در

  عاشقش و کردم خالی فطرتپست  دروغگوی  آشغال یه خاطربه  رو  قلبم من -
 ی همه  که خودت از ترفطرت پست آشغال   یه عاشق  بشی کنممی  دعا..شدم

 !گیرهمی  ازت رو دودمانت

  یک  به را اکبرعلی که من به  لعنت و امشده  فطرتپست  یک  عاشق . شد عملی
  تاوان  این نبود؟ اکبرعلی  مگر باشد، که د باش مهربان. فروختم ادمی چنین

  زبان که قلبم به  لعنت یک؟  کدام نفرینش؟  تعبیر یا است اکبرعلی  به بدعهدی 
 معتاد  اگر آدم. شدنمی دماوند معتاد فهمید،می  کمی اگر فهمد؛نمی  را عقلم
.  خواهد می را آن تنها نه، یا است خوب چیز آن کندنمی فکر این به شود، چیزی 
  گاه  و شدنزجرکش  با مگر شودنمی  تمام اعتیاد این. پذیردنمی پایان چرخه این
 معتاد همان تو و  شودنمی  درست چیزی  بشوی  هم زجرکش که رسدمی  هم
 !مانیمی

  این   که  آمدی   اشتباه  را  راه  کجای   فهمیدم  من  سمیه.  کنممی  نگاه  هایشچشم   در
  کسی .  شودنمی   هم  این  از  بهتر  پست  حرام   یک.  شد   اتپرورده دست  نشناسنمک 
  دوست .  شودنمی   هم  این  از  بهتر  بجوشد،  هایشرگ   در  البرز  خون  از  قطره  یک  که

.  ندارد  تالفی طاقت قلبم اما ؛!«َپست:» بغرم و شوم خیره نگاهش در داشتم
 :گویممی  و زدایممی هایمچشم  از نفرت با را هایماشک 

 بینممی   ولی  میای؛  ببینی  رو  سمیه  بیای   بخوام  ازت  اگه  و  مهمم  برات  کردم  فکز  -
  و  البرزی  نسل از  کردم فراموش که بودم احمق  قدرچه بودم؛ احمق  قدرچه

 !من به لعنت... بودی  دستش زیر قرن،  یه قد سالهفت 
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  خفت   اوج   یعنی  زادهاهریمن   یک  برابر  در   زانوزدن   و  زنممی   زانو  بمانم  اگر.  روممی   و
 مهم چیزهیچ دیگر اما زند؛ می  صدا  را  م اسم که شنوممی را صدایش ! خواری  و

  اگر . قلبم در عزیزترین جانب از  هم  آن شدم؛  تحقیر امروز  من. چیزهیچ نیست،
.  نداشت را حق  این دماوند...اما شدم؛می ناراحت کمتر گفت،می را این اکبرعلی 
.  بودم  داده دستش خودم که آتویی با هم آن کند؛ تحقیر را من نداشت حق  او
 ! نداشت حق  او

 هایتاشک  ارزش احمق  آن" شعارهای  تا کنممی  چه هر . آیندنمی  بند هایماشک 
  یک  به  عجیب.  برممی  پناه بیمارستان به . توانمنمی  بقبوالنم  خودم به را" ندارد  را
  درمانده   سرخ  چشمان  با  را  معصومه  و  روم می   باال.  دارم  احتیاج  حمایتگر  ش*غو *آ

 گیرممی را اکبرعلی سراغ او از. بینممی اشتنگذ هم روی  چشم  ساعتنیم برای 
 خودروی  است؛ حاجی ماشین ماشین، از منظورش. است ماشین در گویدمی  که

 . بود خاطره عاَلم یک حاوی  من برای  که  اسپورتیجی جایگزین حاجی سمند   ملی،

  یک  در. است تلفنش با کردنصحبت مشغول ماشین در که بینممی  و روممی
 اگر اما محتاجم؛ شدیدا   بدهد دلگرمی من به اینکه به من. مانممی  اشقدمی 
  صحبت  تلفن با حالیکه در. زنممی  شیشه به و  آورمنمی  تاب اما چه؟  بزند پسم
  زندمی  را در قفل. پرندمی  باال ابروهایش دیدنم،  با و گرددبرمی سمتم به  کند،می
 یا است موثر دانمنمی. کنممی پنهان کنارش را خودم کند،می باز را در تا من و

 . بریزم کسی پهناه در را هایمگریه خواهممی تنها نه،

  باور ..بیام تونمنمی اومده پیش  برام مشکلی..بنده کردم عرض ...رحیمی آقای  -
 آقای  با تونیدمی!.. بله بله،! .شرمنده بیام،  نیست ممکن برام  رقمه  هیچ کنید

  داشته  خالی وقت کنم فکر ؛بگیرین تماس هستن،  دوستانم  از  قانطی،
 !علی یا..کنممی  خواهش..باشن

 :گویممی  بغض با و کنممی  بلند را سرم بگوید، چیزی  آنکه از قبل
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 . نیست  خوب حالم..نزن  پسم خدا رو تو -

 . نیس درست طوری این..بشین ور اون از بیا حداقل..باشه -

 .خوامنمی  -

 و سر نکردم تالش وقتهیچ چرا. زنممی چنگ روحانیتش ای سرمه لباس به
 توانستممی . کردم جفا خودم حق  در من بدهم؟ اکبرعلی  با امزندگی به سامانی
 کردممی   که  اشتباهی  بود؛  این   من  بزرگ  مشکل.  بدهم   توضیح  را  چیزهمه   برایش
 هیچ نبودم، یا بودم  مقصر که اشتباهاتی برای  وقتهیچ. ایستادمنمی پایش

  چرا  من. کردممی سکوت یا دادممی را جوابش تاخیگس با یا ندادم؛  توضیحی
 کند،  جان برایش سالهجده  که مادری  برای  که کسی دادم؟ راه قلبم به را دماوند

  دوست  دختران با که  کسی بکند؟  خواهدمی چه من برای  کند،نمی  خرد هم تره
  و  ندارم دوستشان گویدمی  بکش، خط هااین دور گویممی او به چه هر و است
  ماری  زهر هر که  کسی اند؟بازی اسباب دختران مگر آخر هستند؛ گرمیدست  برای 
  عجیب  های تیپ که  کسی دارد، جیب در  سیگار  پاکت یک همیشه  خورد، می

  کسی   است،  کشیده  قرمز  خط  را  خدا  دور  و  خواندنمی   نماز  که  کسی  زند،می   غریب
 به را فرد این چه برای  من. هستند  و بوده دورویی استاد جد  اندر جد دانممی  که

  مقصر  پذیرفتم؟ را دما های محبت  و راندم  را سام  و اکبرعلی چرا دادم؟  راه  قلبم
 من کرد،نمی ایمعقده  و دادنمی  آزارم و شکاندنمی  را قلبم او  اگر است؛ اکبرعلی 
 تنها  را من اگر است؛ مقصر  هم  سام اصال! شدمنمی  خر دما های محبت با

  کسی  عاشق  آرامآرام  شاید  وقتآن . بردمنمی  پناه دیگری  به من که گذاشتنمی 
 . کردمنمی  هم ازدواج... اصال یا کردیممی  ازدواج هم با و  شدممی

 برای  اگر. هستم هایمبدبختی تمام بانی خودم دیدممی کردم،می فکر چه هر
  را   قضیه  روراست  اول  از  اگر.  مردنمی   که  آوردمنمی   روی   دعا  و  ورد  به  سام  کشتن
 . شدنمی  متنفر من از و  شدنمی  داغان که گفتممی  اکبرعلی  برای 
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 شده؟  طوریش سمیه: کیاوش

 ی تیره  خیلی های ای قهوه  به. ایستممی و کنممی  بلند لباسش روی  از  را سرم
 :گویممی . است سیاه رنگشان که دادند فریب را من که کنممی  نگاه  چشمانش

 . نبود..خوب حالم خودم...نه -

 : گویدمی  تمسخر با و زندمی  خندی پوز 

؟ -  ً  ... چی  برای  خب  جدا 

 ای االالل الاله  ب**ل  زیر و دهد نمی  ادامه دیگر کندمی  نگاه که پرآبم  چشمان  به
  خوب   طوراین .  بزن  طعنه.  اکبرعلی   همان  بشو  نکن؛  را  مراعاتم  لعنتی  نه،.  گویدمی
  بلند . بزن داد سرم بر. ورمبخ حرص قلبم به دماوند دادنراه  برای  بیشتر که نشو
 . نکن را مراعاتم ولی بگو؛ خواهیمی  چه هر!«  آشغالی یه تو:»بزن داد صورتم در

  بغضم  و صدایم روی  کمی کنممی  سعی و کنممی پاک صورتم از را هایماشک 
 :پرسممی . شوم  مسلط

 قم؟  گردی برمی کی -

 .. گردمبرنمی دیگه-

 :پرسممی  متعجب

 چرا؟ -

  میام  کال هم دیگه روز چند تا کردم، ردیف  رو کارام..شدم ای اداره  یه استخدام-
 . تهران

 چیزی   تنها  اما  بپرسم؛  را  هایمسوال   تمام  دهدمی   جواب  دارد  که   اآلن   دارم   دوست
 : است این بپرسم توانممی  که
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 نیومدی؟ حاال تا چرا -

 :گویدمی عادی  لحنی با اما کند؛می نگاهم تیز

  ولی  باشم؛ جااون داشتم دوست...داشتم دوست قم توی  رو کارم اینکه برای  -
 !برگشتم همین  برای . میره در  دستم از زندگیم ی شیرازه  طوری این دیدم

 من   و   آمد  خانه  به  که  شب  آن  از  بعد  دارد،  حق .  زندمی  کنایه  من  به  دارد  فهمممی
  یح توض برایش چیزی  که  من . هااین از  بیشتر حتی دارد، حق  دید،  را دماوند  و

 . کند برداشت ذهنش در خواهدمی   که طور هر است مجاز پس دهم،نمی 

 : گویممی  کوتاه و اندازممی پایین را سرم

 اداره؟  کدوم -

 بنددمی   را  در  حالیکه  در   و  روممی   کنار.  شوممی   پیاده  و  کشدمی   بیرون  را  سوئیچ
 : گویدمی

 .بریم بیا! پرسیدی  سوال کوپنت از بیشتر دیگه -

 داده  تکیه  دیوار  به  حالیکه  در  دست  به  تسبیح  معصومه.  باال  رویممی  هم  کنار  و
.  است ایستاده دیوار کنار کوفته و خسته هم خانمطیبه. برده خوابش است،
 و  پردمی  خواب  از هراسان. دهدمی  تکانش و رودمی  معصومه سمت  به اکبرعلی 
 : پرسدمی

 شده؟  چیزی  چی؟ -

 :گویدمی و کندمی  نگاهش محبت با اکبرعلی 

  استراحت  خونه برین مامان و تو. هستیم من و الی. تونخونه ببرمت پاشو -
 .کنین
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 خانه به را هاآن  اکبرعلی  و شوندمی راضی اکبرعلی  و من اصرارهای  با باالخره
 ساعت یک هر تقریبا. نشینیممی  هم کنار اکبرعلی  و من. گرددبازمی  و رساندمی
  آمده  پیش برایش مشکلی که گویدمی هم او و زنندمی  زنگ اکبرعلی  به بار یک
 داده  مکان  تغییر  تهران  به  قم  از  کال  که  گویدمی  نفری   چند  به  و  بیاید  تواندنمی   و

  قرآن  به حواسم اصال اما کردم؛می دعا سمیه برای  دست به قرآن هم من. است
 . اکبری عل مکالمات  یا سمیه، خود یا شود،می  دماوند پرت حواسم یا نبود؛

 کرد؟ می  غلطی چه جااون  دماوند شب، اون: کیاوش

  ادامه  انعطاف بدون. کنممی نگاه اکبرعلی  به متعجب و آیممی  بیرون فکر از
 : دهدمی

  ولی ... اینا  و  کردی   غلط  که  دادی   تحویلم  پرت  و  چرت   مشت  یه ..نگفتی  شب  اون  -
 نشسته  بیخیال  نکن  فکر  ولی  نپرسیدم؛  بودم  درگیر  مدت  این!  نبود  این  من  جواب
 . بودم

 :گیردمی  خشم  از موجی صدایش. اندازممی  زیر به را سرم

  رو  من  جواب..کردی می  فرار  ازش  کردی،می  که  غلطی یه...بودی  همین همیشه  -
 جدیدته؟  ی سوژه ..بده

 :گویممی  و گزممی  حرص از را ـبم*لـ

 . نه -

 چی؟  پس -

 میدی؟  وابج تو رو پرسممی  من که  سواالیی... دونمنمی  -

 : زندمی  نیشخند
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 من از چیزایی تو ..نپرس دونیمی که رو سواالیی جواب. گفتم بهت بارها -
  ربط  بهت اصال که پرسیمی  چیزایی یا دونی مي  رو  جوابشون  خودتم که پرسیمی

 !خانم داره فرق تو ی قضیه جا،این  ولی نداره؛

 :کنممی  زمزمه آرام

 فرقی؟  چه..خب -

...   حال در..کنم روشنت  بذار...استغفرالل ...حال   در رو تو من یعنی؟ دونینمی-
 !دیدم

  صدایم! قلبم با کردم، عهدی  بد اکبرعلی به من. زندمی  چنگ گلویم به بغض
 : لرزدمی

 . نکن قضاوت رو من -

 :گیردمی  اوج صدایش

 اشتباه من! باشه... اصال ..بود محض حقیقت نبود، قضاوت این!..هه قضاوت؟ -
 ی خونه  توی   نامحرم  پسر  یه  پیش  بگو  من  به  پس  نکردی،  اشتباهی  هیچ  تو  کردم

 چی؟   یعنی باشی شوهرت

 حق  حرف ام؛آورده  کم. زنندمی  نبض هایمشقیقه  کنممی حس. شودمی گرمم
 . ندارد جواب

 : گویممی

 . نپرس ازم -

 به بزن حرف باهاش..نکن اذیتش گفت بهم برگشت بابام عروسی، روز یادمه-
  باید ..بزنن  حرف  بات  آدم  مث  نداری   جنبه  تو...اآلن  ببینتت  نیست  حیف.  دعوا  جای 
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  چی  هر از . بزنی کنایه و نیش بلدی  فقط هم موقع اون که لگد،  و مشت زیر بری 
 ... بگو پس! کنمنمی  ول درنیارم  رو این توی ته تا بگذرم، 

 ... تونمنمی ...تونمنمی-

 :گیردمی  حرصش

 تونینمی  ولی  بدی؛ راه  خونه  تو رو  پسر یه کنی  پشت من به  تونستی طور چه -
 ی شیفته  و عاشق  وقته چند دیدی؟ کجا از رو دماوند اصال...توام با چرا؟ بگی

 همید؟ 

 ! بسه دیگه...کردی  خالی رو غیظت  و حرص همه  شب اون تو -

 :گویدمی . افتدمی نگاهش در نگاهم

 ! بده رو سوالم جواب فهمیدی؟ نزن، هم  به رو حالم این از بیشتر -

 . نیست مهم برایش که بینممی  وضوح به. چکدمی دستش روی  اشکم

 . دروغگو  میگی..بگم  بت چی هر من -

 :گویدمی آرامتری  لحن با

 . رو  راستش ولی .. بگو ..نمیگم نه -

 :گویممی  و کشممی  آه

  حالم  گفت و مونخونه  اومد. حتما کرده تعقیبم دیده؛ کجا رو من دونمنمی -
.  ببره رو  آبرومون...ترسیدم  ولی...ولـ  بیرون  بدم  هولش  ستمخوا. نیست  خوب

 . داخل آوردمش

 کنی؟ می   چی بیاره  سرت بالیی یه نیستم من نرسید ناقصت عقل به -
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  که  کردم درست.. چی  یه براش رفتم...تو اومد. بودم کرده هنگ  دیدنش از. نه-
 !بود همین  همش...اومدی  تو که...بیرون  بره..شه خوب حالش تا...بخوره 

 : گویدمی اما است؛ نکرده  باور هم کلمه یک حتی  که گویدمی  نگاهش

 خونه؟  تو اومد زور  به اون یعنی -

 : دهممی تکان تندتند را سرم

 ... اومد  خودش خدا به..آره  -

 . نگفتم دروغ را بند  یک این پس. شد خانه وارد  زور   به او بود؛ این  هم اصلش و

 : دهدمی تکان سری 

 شما؟  ی خونه  اومدم چی  رای ب گفتمی ...خب -

 : گویدمی کالفگی با. شوم می  فراری  نگاهش از و اندازممی پایین را سرم

 . کنم تکرار رو چیز یه دوبار نفر یه برای  اینکه از متنفرم -

  سر  دروغی  چه  دانمنمی   چون  بگویم؛  راست  کمی  بگذار  حداقل.  زنممی  دریا  به  دل
 :کنم هم

ت...گفت -  . دارم  دوس 

  ؟ ...نه  یا  است  شده  غیرتی  من  خاطربه  یعنی  شوند؛می   خون  ی کاسه   شهایچشم
 : پرسدمی حرص با

  هم  تو ورود، رمز شد اینم...دارم  دوست بگه تا خونه تو اومد همه این خب؟ -
 دادی؟  راهش



 
 

www.cafewriters.xyz Page 254 

  غلطی   یه  دیدمی  بیرون  یکی  اگه...نبود  خوب  حالش  نظرت؟  به  کردممی  کار  چی  -
 چی؟  کردمی

 : زندمی  چلیپا اشـینه *سـ  روی  را هایشدست 

  راستش  چرا کرد؟می  غلطی  یه  و تو اومدمی  یا بود بدتر دیدشمی  بیرون یکی -
 ... درمیاری   رو  شورش داری  دیگه کردی؟ باز رو در چرا  اصال  ها؟ نمیگی؟ رو

ش بگم خوای می  ها؟  ازم بشنوی  خوای می  چی-  دارم؟  دوس 

 :پردمی کالمم میان

 ! شو خفه -

  و  خودم  خریت دست از من. شودمی  فرما حکم میانمان سکوت. شوممی  خفه و
 . دانمنمی ..را  او و گرفتمی  حرصم گفتم،می اکبرعلی   به که هاییدروغ 

 یه  بار یه..بهت بگم اینو فقط چیه، بینتون ی قضیه فهمممی که آخرش -
  ریسمون  هر از و  مارگزیده بشو ...بدجور دادی  پس رو تاوانش کردی، کاری پنهون
  سرت   رو  زمان  و  زمین  باشه،  کار  در  اشتباهی  علی  والی   به  که  بترس  سفید  و  سیاه
 .کنممی  خراب

  کردیم،   عقد  که  حاال  و  بود   خوردهدست   جسمم  کردیم  عقد  وقتی:»گویممی   دلم  در
 !«قلبم

 *** 

  روز شش   سمیه .  ساعت   هشت   و  چهل  گذرد؛ می   دماوند   کار  محل  به  رفتنم  از  روز  دو
  تالش  و دعا. کندنمی تغییری هیچ وضعیتش  گویندیم . کماست در که است

  که   همین.  خوب  نه  شودمی  وخیم  نه  وضعیتش.  ندارد  ای فایده   انگار  هم  دکترها
 . داشت شکر جای  هم شودنمی وخیم
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 :پراندمی جا  از  را من صدایی که هستم  افکارم در غرق

 . ببینمش  داخل برم بدید اجازه لطفا... هستم  همکاراتون از من -

 :گویدمی  کالفه ستارپر 

  داشته مالقاتی تونهمی  خانم این نه مالقاته، ساعت نه اآلن محترم، آقای  -
 . نکنید بحث من با لطفا..باشه

 !کنممی  خواهش..دقیقه  ده فقط پرستار، خانم -

 :گویدمی  و کندمی  نگاهش ترکالفه پرستار

 ... گفتـ -

 :پردمی  کالمش میان

 دونم می  دکترم، خودم من ولی معذور؛ و مأمورید هم شما دونم می...دونممی -
 !حیاتیه مسئله کنم،می  خواهش...رسونه نمی  آسیب بهش چیهی

 : دهدمی  بیرون کالفه را نفسش باشد،  کرده گیر منگنه در که کسی مانند پرستار

 !دقیقه پنج فقط پس -

  سمتم  به. دزدم می را نگاهم. بیندمی را من چرخشش، با. کندمی  تشکر دماوند
 :گویدمی  و آیدمی

 ... الیسیما -

 . است راهکار بهترین کردنشمحلی بی . دهمنمی  جواب

 واقعا کردم، اشتباه... زدم  بهت رو حرف اون چرا دونمنمی ..خواممی  معذرت من -
 ! ببخش...متاسفم
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  چادرم. دوزممی مانتویم های دکمه  به را  نگاهم. زندمی  زانو جلویم و شودمی  خم
 :گویدمی  و دگیر می را

 . کردم خالی سرت رو عصبانیتم روز اون..اتمشرمنده  واقعا... ببخش  خدا رو تو -

 : گویدمی   عجز  با.  بیَنَمشمی   خودم،  جلوی   زانوزده  طوراین   وقتی  نیستم  راحت   اصال

 ...ازت  کردم خواهش -

 هاحرف  این  وقت  اآلن  اما  کنم؛  فراموش  را  توهینش  آن  توانستمنمی .  کشممی   آه
.  آمد هوشبه  و شد  واقع  مثمرالثمر شاید ببیند،  را سمیه برود  باید ت؛نیس
 :گیرممی  نگاهش از را هایمچشم

 .ببین رو مامانت..برو -

 .. اومدم تو خاطربه  کن باور...گردمبرمی  رو مسیر همین  نگی ...بخشیدیم بگو-

 : است خارج کنترلم از زنم،می  که پوزخندی 

 دیر؟  قدراین چرا بود من طرخابه  اگه.. من پای  بزنش..هه -

 :گویدمی  نرمش با

 . رفتم کلنجار خودم با چندروز این کلی...تونستمنمی  -

 .کنممی  سکوت

 .نبود خودم  دست خدابه ..دماوند نفس  ببخش -

 .بردمی  خودش  با هم را من نگاه و رودمی  خودش. رودمی  و شودمی  بلند بعد و

 . کنم  نگاهشان  شیشه،  پشت  از  که  دهممی   را  اجازه  این  خودم  به  و  شوممی   بلند
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  کنار . داردبرمی  قدم سمتش به آرامآرام. شودمی  اتاق وارد و کندمی  باز را در
  بدون . کندمی  نگاه دستگاهش و دم در  شدهپیچیده مادر به . ایستدمی  ـخت*تـ

 صامت  و  تیز  طورهمان   قدرآن .  کندمی  نگاه  مادرش  به  تیز،  احساس،  حتی  و  حرف
 در. پیچندمی  هم در ابروهایش باالخره. شوممی خسته من که کندمی  شنگاه

  گردنش  رگ بینممی فقط گوید،می چیز  چه دانمنمی . شودمی خم مادرش صورت
 شاید.  زندنمی  جالبی های حرف کنممی  حس . ترسرخ  صورتش  و  شودمی ترمتورم 
  در   که  اوست  است؛  هآمد  اتاق  این  در  البرز  کنممی  حس  اما  بیاید؛  نظر  به  عجیب
  چرا . پیچندمی  هم در بیشتر لحظه  هر ابروانش و  کندمی پچپچ  سمیه گوش
 !بودم؟ نشده البرز  و دماوند میان شباهت همه این ی متوجه

  اشک! سمیه بیچاره. چکدمی  اشکم. گذارد می  سمیه پیشانی روی  را اشپیشانی
 اتاق سمت به که بینمیم  را پرستار. گیردمی  راه چشمش ی گوشه  از هم دماوند

 :گویممی  التماس با و گیرممی  را بازویش . روممی  سمتش  به سریع. رودمی

  بیشتر   کم  یه   بذار  خدا   رو  تو  رسیدن،  هم  به  سالهفت   بعد ..نرو  کنممی   خواهش   -
 ..بزنن حرف باهم

  که   بر.  رودمی   و  آوردمی   کم  اشکینم  نگاه  برابر  در   باالخره   و  کندمی   نگاهم   درمانده
  را  سمیه ی گونه روی  بر اشچکیده های اشک  و دماوند خیس صورت گردم،می
 پسر و ماند پسرش منتظر سالهفت  که مادری  آید؛می درد  به قلبم. بینممی

 سود؟  چه  آمدنش لحظه،  این در حاال. نیامد نامردش

  نکند   کند؟می  تعریف  برایش  ای خاطره  چه  سال،هفت   قدر  گوید؟می   گوشش  در  چه
 ! بخواهد معذرت سمیه از  کاش بگوید؟ منفور البرز آن  از

 اما چرا؛ دانمنمی . شودمی  جدا او از دماوند. شودمی  سیده* ـو *بـ سمیه پیشانی
  پاک را هایشاشک . کرد گذر  دماوند چشمان از   عجیبی برق کردم  حس لحظه  یک
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  همدردی  ضمن چیزی  خواهممی و کندمی نگاه من به. آیدمی بیرون و کندمی
 . رودمی  که گویم،ب

.  رود می  هم سمیه رود،می  که  او. کنممی  نگاه را رفتنش مات،  من و رودمی  او
  گذارند نمی .  رودمی  همیشه  برای   هم   سمیه  دماوند،   رفتن   از   بعد   ساعت سه   درست 
 روی  بر دماوند های اشک جای  بروم گذارندنمی . ببوسمش  و اتاقش داخل بروم
  دماوند،  کنم زمزمه گوشش  در و بروم گذارندنمی  .کنم پاک را رنگشبی های گونه 
  که  گفت  چه دماوند که او از  بپرسم بروم  گذارندنمی . نیست دماوند  آن دیگر
  به  لبخند که دانممی  من. شکست  قلبش دانم،می  من  رفت؟ و  شکست قلبش 

 !گذارندنمی. نکوبید دیگر قلبش وقتی نبود ـبش*لـ

  داخل  بگذارند کردم تالش خیلی. نشینممی  ای گوشه  صامت من. آیندمی  همه
 خیره بیمارستان کنج به نشینم،می ای گوشه  پس. نگذاشتند اما بروم؛ اتاقش

  امید  من  اما رفت؛ دید  که  را او  بود، دماوند  دیدن آرزویش همیشه . شوم می
 دماوند   تا  کوبیدم  دری   هر  به  را  خودم  من .  برگردد  سمیه  بیاید،  که  دماوند  داشتم
 ! رفت...دیگر بود خدا  خواست اما برگردد؛ سمیه و ببیند را شمادر  بیاید

  بر   شدنریخته  به  شروع  هایماشک .  سخت  حالم  شرح  و  است  آسان   رفتنش  بیان
  قفل  سمیه  روی  بر ذهنم  و شوندمی  خیس هایمگونه . کنندمی  هایمگونه  روی 
  اگر   اینکه  به   هایش؛محبت   تمام   به  او،  با  خاطراتم  تمام  به  زندمی   بکفلش .  زند می
  قدر چه . بمانم اشخانواده  و اکبرعلی  ی خانه  در توانستمنمی  نبود، ضمانتش و او

 مانند خاطرات. بفهمم درست توانمنمی  را چیزهیچ  است، پرت ذهنم در چیزهمه 
. کنندمی   تداعی  را  مهرش   و  سمیه  و  گذرندمی   چشمانم  جلوی   از  جگرسوز،  درام  یک

 مرور  مسبب چرا ؟!پرسیدم اشگذشته  ی درباره  او از چرا کنم،می نفرین را خودم
 پای   چرا   برگردانم؟  مادرش  به  را  دماوند  تا  نکردم   تالش  بیشتر  چرا  شدم؟   خاطراتش
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 گونه چه  نپرسیدم چرا گفت؟ چه پدرت بپرسم او تا ننشستم دماوند های حرف
 ! داد؟ جلوه بد دلت در  را سمیه

 *** 

 . دارممی  ورش خودم سنگینه،..نشو بلند تو -

 :گویممی  خجالت با. کنممی  نگاه مسلم به

 .. دیگه  بردارم رو سینی یه تونممی  خدابه -

 : گویدمی  و زندمی  رویم به مهربانی لبخند

 ... کرده رو سفارشت اکبرعلی  -

.  شودمی  رو و زیر قلبم. شوندمی  آب که  قندهاستکله  دلم، در . گزممی  را  ـبم*لـ
  و  زنممی چنگ را اممشکی بلند مانتوی  ندهم، سوتی مسلم برابر در اینکه برای 
 :کنممی زمزمه  کنم، نگاهش  مستقیما آنکه بدون

 ... ولل شدم اتونشرمنده -

 : رسدمی  گوشمان به معصومه  صدای  که بگوید چیزی  خواهدمی

 . رو چیزا بریممی  خودمون کنار بیا...داداش زن -

  سعی  ـغل، *بـ به محمد که ومهمعص به رو و چرخانممی  کاسه در را هایمچشم
 :گویممی   بردارد، را شیرینی ی جعبه  کردمی

 !خدابه  نمیشه هیچی بابا! بهتره؟ من از کوچیک ی بچه یه با تو وضع اآلن -

 : رودمی ای غره چشم  معصومه
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  که  تو...ابراهیم مامان بدم رو بچه برممی  دارم...نباش من وضع  نگران تو -
 تونی؟ می  کنار، بذاری  دراری  رو بچه تونینمی 

 را  هایمکردناشاره   مسلم.  کنممی   اشاره  مسلم   به   ابرو  و  چشم  با.  گیردمی   امخنده 
 کندمی  سعی که حالی در و دهدمی تکان سری . گیردمی اش خنده بیند،می  که

 : گویدمی بخورد، را اشخنده 

 .ممیاری رو چیزا معصومه و من. ماشین توی  بشین داداش زن  بفرما شما -

  سمند  سمت به و  گویممی  چشمی ناچار به پس  ندارد،  فایده دیگر اصرار  دانممی
 حیاط،   در .  برسم  خودرو  به  تا  کشدمی   طول   کوتاه  های قدم   با.  افتممی   راه  به  حاجی
  حاجی . روممی  ماشین سمت  به و دارم برمی  را  همان و بینممی  را  مشکی ی پارچه
 : گویدمی  و آیدمی  سمتم به ند،بیمی را من تا  ماشین، به دادهتکیه

 میاری؟ داری  رو اینا چرا تو ا   -

 :گویممی  گونهاعتراض 

  و  شما گردن زحمتا همه نمیشه، که طوراین ...بکنم کاری  یه منم خب  حاجی ا   -
 ! باشه مسلم داداش و معصومه و مامان

  حین  همان در و دهد می جای  صندوق در و گیردمی دستم از را هاپارچه جدی،
 : گویدمی

 ..ماشین تو بشین فعال. کن  کار بعدا   باشه -

 :کندمی  غافلگیرم سر  پشت از زینب صدای 

  مواخذه  رو امونهمه  برگشت اکبرعلی  کنه کاری  خوادمی ..حاجی َاشهحربه این -
 ! آره کنه،
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 :گویممی  هم من و خنددمی  حاجی

 !جاری  از امان وای  وای  -

  اصلی  موضوع از را یکدیگر حواس کردیممی  سعی. مصنوعی خندیدیم؛می  همه
.  شدمی  پرت اشخالی  جای  سمت ذهنمان ناخودآگاه. شدنمی  ولی  کنیم؛ پرت
 دیگر ستا روزچهل شودنمی  باورم شود؛نمی  باورم گذرد،می نبودنش از روزچهل
  و  آمد زینب دیروز،. است  شده  خالی باال ی طبقه . نیست میانمان در ای سمیه 
  مجبورم  عصبانیت  با  مادر   که  کردم  گریه  قدر آن .  کشیدند   دستمال  را  االب  مادر  همراه
  مبل   آن  و  خانه  به.  رودمی   اشپی   حواسم  نیست،   خودم   دست.  پایین  برگردم  کرد

 ی همه . بستمی نقش برابرم  در  سمیه کبود ی چهره  کردم،می  نگاه  که لعنتی
 که خودش اتاق بود، مانده باقی نخوردهدست  که دماوند اتاق. گشتم را هااتاق
  که  کوچکش ی باغچه را، حیاط بودند، کمد  در  منظم و  اتوکشیده هایشلباس
 . زدم دید را چیزهمه بود، کاشته آن در محمدی  گل و ریحان

  مسلم  و  کشید پالستیک  آبی، کولر روی . کتابی قفل زد؛ قفل حاجی را خانه در
 را محمدی  های گل و اهریحان و نشستم ای گوشه  هم من. شست  آب با را حیاط
  در  و برداشت اکبرعلی  را دماوند هوندای  موتور. بودند خشکیده شانهمه  چیدم؛
  اشک با همه. زد کتابی قفل خانه، در مثل  را درش و گذاشت خانه کوچک انباری 

 فلزی  در خودم، خواست  به  من و آمدیم پایین جاروکشیده  و آب های پله  از
  فراموشش  شودمی  بستیم،  که  بستیم  را  خانه  در  .کردم  قفل  کلید  با  را  اشمشکی
 !کنیم؟

  کنار   را  تردید.  کنممی   مکث  دماوند   اسم  روی .  کشممی   بیرون  کیفم  از  را  امگوشی 
 ..."  قطعه زهرا، بهشت مادرته، چهلم امروز"نویسممی  برایش و زنممی
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 شودمی  مگر است؛ عجیب. ندیدم هم سمیه قبر نزدیکی در حتی را او وقتهیچ
  از  صدایی! نداشت؟ دوست و نخواست را مادر شودمی مگر کرد؟ فراموش را مادر

  و  مادر از همیشه طورچه تو چی؟ خودت پس"  شودمی  بلند فریادکشان درونم
 " بودی؟ متنفر واقعیت پدر

  شد   طورچه   خورد؟  گره  هم  به  دماوند  و  من  زندگی  کالف  طورچه  که  مانممی   گاهی
  که  شد  چه  شدم،  عاشقش  من  شد  چه  گرفتیم،  قرار  تسرنوش  یک  در  او  و  من  که
 یافتم؟ میانمان مشترک ی نقطه  همه این

 

.  کشیدم   خط  را  مادرم  و   پدر  دور  هم   خودم.  دارمبرمی   دماوند  کردنسرزنش   از  دست
  مادرم  و  پدر ی ـطه*رابـ ی درباره  حتی. هستم ای ریشه  و رگ چه از  دانمنمی  اصال
 . دارم تردید

  مادرم و پدر. نبود قیاس قابل دماوند و من وضعیت خب کند؛ می  اعتراض قلبم
  بسپارد  سام  دست به  را من  شد حاضر طور چه  الی  کردند؛  رها  خودم حال به  را من
 !بود؟ خواهد من مراقب سام که  داشت وجود تضمینی چه درک؟ به برود و

  که  بود محض وجدانیبی . بود  کرده دماوند وقف را خود کمال و تمام سمیه اما
 ی درباره  نشد وقت اصال  راستی، . فروخت پدرش  های پرت و  چرت به  را مادرش
 قرمز   خط  مادر  دور  چنیناین   که  است  خوانده  گوشش  در  چه  اینکه  بپرسم؛  پدرش
 کشید؟ 

 "طاهری  سمیه" بود شده نوشته نستعلیق  سفید خط با. نشینممی قبر کنار

 هاموقع   آن  دادم؛  دست  از  را  سام   و  داشتم  سالشانزده   تنها  که  زمانی  افتدمی   یادم
  نام  هم اآلن. کردمنمی  باور قبر سنگ روی  بر  را سام  نام روزها،  این  مانند هم

 که  یادش. امکرده  عادت نبودنش به اما ام؛نکرده  باور. کنمنمی  باور را سمیه
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  ام شده  متوجه  دیگر.  اول  روزهای   مثل  نه  اما  کنم؛می   بغض  و  ریزممی   اشک  بیفتم،
  نباید   که  حساس  ی برهه   این  در  مخصوصا  شود؛نمی   عوض   چیزی   من  های ک اش  با

 .کردممی  وارد استرس خودم به خیلی

  حس . کردممی  حس قبرستان این در را  البرز حضور بین، این در اما بود؛ احمقانه
  را   هایشاشک .  کندمی   نگاه  قبر  به.  است  نشسته  من  کنار  درست  جا،این  کردممی
  هایش ب **ل.  گویدمی   چیزهایی   و   کوبدمی   سمیه  قبر  سنگ  بر  ر دوبا.  کندمی   پاک
 قدر آن  کنم؛می  نگاهش ترخیره . گویدمی چه بفهمم توانمنمی من اما جنبند؛می

  شلوار  و کت دست یک! جاستاین کنممی  باور واقعا که است  شفاف و واضح
 کنم می احساس. است بسته را کراواتش همیشه مانند و دارد تن به مدادی نوک
  سنگ  ی دهنده تشکیل های اتم  حتی  لیزر، مانند اشتیره ای قهوه  نافذ های چشم
  به  پرمهرتر و کند کم را  نگاهش جدیت بخواهم او از  کاش. شکافدمی  هم را قبر

  خیلی   است؛  شجاع  او  نه،  ولی  بترسد؛  سمیه   نکند  نگرانم.  کند  نگاه  بیچاره  ی سمیه 
 !شجاع هم

  خارج گالب آن از اما ریزد؛می  قبر سنگ بر و دارد برمی  را من  دست  کنار  گالب
 های بوته  آن از ریزد،می قبر روی  خون. زند می  بیرون بدبویی خون بلکه شود،نمی 

  دست .  پیچدمی  گوشم  در  سمیه  بلند  های جیغ  صدای   و  رویدمی   رنگیسیاه   وحشی
  باشد   رفته  روف  باتالق  در   که  کسی  مانند  زند؛می   بیرون  هابوته  الی   از   سمیه  خونین
  البرز  از  و کشممی  جیغ هراسان. تواندنمی  اما بیاید؛ بیرون  کندمی  تالش
 فقط  رود،می  من به توجهبی  البرز  اما دهد؛ نجات را  سمیه و برگردد  خواهممی
  پای   دور  به  هابوته  اما  کشم؛می   جیغ.  شودمی   دورتر  او  دوممی   قدر چه   هر.  رودمی

. گیردمی   محکم  را   من  کسی   که  بخورم   زمین  خواهممی   و  خورندمی   پیچ  هم   خودم
  درست  را تن به مدرسه  یونیفرم  سالههجده  کیاوش و کنممی  نگاه  امناجی  به

  قرار  کنارش هم دیگری  شخص و رودمی  البرز. بینممی  دیدارمان، اولین مانند
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 بدنم . بینممی  را، مادرم الی، من و گرددبرمی  سمتم به کنارش شخص. گیردمی
 تار هایمچشم . خورممی زمین محکم و شودمی  دور کیاوش دست و لرزدیم 

 سام  خاکستری   های چشم   برق  شودمی  مگر  مقابلم،  تاریک  ی صفحه   در  و  شوند می
 !نبینم؟ بود کرده احاطه را هاآن   اشک که را

 دهد می  تکانم  گریه  با  معصومه.  شوممی  پرت  محض  حقیقت  به  هپروت،  عالم  از
 :گویدمی  استرس با و

 شده؟  چش بابا..کنهمی خاکم بیاد اکبرعلی  خدایا -

 

. کنممی  احساس هایمب **ل روی  بر را شیرینی مایع   و  خورندمی  تکان بازوهایم
  فقط   ام، شده   کور  انگار.  بینمنمی   محض  تاریکی  جز  چیزهیچ .  زنندمی   سوز   زانوهایم

 های خنده   و  سمیه  جیغ  صدای .  ببینم  را  نور  کوچک  های باریکه  و  سیاهی  توانممی
 . رفتنمی  بیرون  گوشم از دماوند بلند

  بلند  داد . دهدمی تکان را هایمشانه نگران کسی. نشیندمی  صورتم به یلی س
.  شوند می   قطع  صداها  و  روندمی  کنار  هاسیاهی .  آورد می   خودم  به  را  من  اکبرعلی 
. بینمی م  که است چیزی  اولین اکبر،علی  نگرانی از شدهدرشت  های چشم
 :کنممی  زمزمه  و شوندمی  پرآب هایمچشم

 !معنام تمام به ...بدبخت..یه..من -

 روی  های اشک. شنویممی خودش و خودم فقط که است آرام قدرآن  صدایم
 : گویدمی  و گرداندبرمی  را سرش و کندمی  پاک را صورتم

 خونه؟  ببرمش دینمی  رو ماشین سوئیچ حاجی، -

 :شنوممی  را مادر صدای 
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 . شه  اذیت خودشم ممکنه طوریه،این زشته رسنمی  هم بقیه  اآلن ببرش، آره -

 نای  اما بمانم؛ خواهدمی  دلم. کندمی بلندم محتاط و آرام و گیردمی  را بازویم
.  کنندمی  نگاهم نگران  و ایستندمی  کنارم زینب و معصومه. ندارم هم  مخالفت
 : پرسدمی زینب

 کردی؟  فرار کشیدی  جیغ شد چی یهو -

 کشممی   بود،  مانده  بهت  در  شوک  همه  این  حجم  از  که  دردناکم  پیشانی  به  دست
 :گویممی  و

 خوابیبی خاطربه  کنم فکر...نیست مهم...که دیدم چشم به رو  سمیه لحظه یه -
 . دیشبه

 : گویدمی و کندمی  نوازش آرام را بازویم زینب

 . کن  تراحتاس کم یه خونه برو..حتما ای خسته..دلم عزیز  آره -

 : زندمی  غر اکبرعلی 

 .ببینم رفته حال از زمین، روی  رو  زنم  باید...اومدما دیر ربع یه سرم خیر -

 : گویدمی  آرام و اندازد می پایین را سرش  شرمسار معصومه

 . لحظه یه شد پرت حواسم بود من تقصیر.... داداش امشرمنده -

  بدهد،   گیر  باز  اکبرعلی   و  شود   سرخورده   این  از  بیشتر  معصومه  آنکه  از  قبل  سریع،
 : گویممی

 و فکر نمیدم دکتر حرف به گوش خودمه تقصیر...نیس تو تقصیر معصومه نه -
 .. کنممی الکی خیال

 :گویدمی  ناگاه به مسلم
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  هم  هفتم مراسم نیستت؟  میان بقیه اآلن  نیست زشت میزی  داری  اکبرعلی  -
  کس هیچ  خوندی،می  میت نماز داشتی که بودی  اول روز همون  همش نبودی،
 ! زشته..ندیدت

 

 کندمی   من  به  نگاهی  یک  درمانده  اکبرعلی .  است   مسلم  با  حق   کنممی  فکر  خودم  با
 :گویدمی  و

 !کنم ول  رو  الی نمیشه خب -

 :گویدمی  جدیت با مادر

 . دکتر ببر رو الی برو  تو..نیست ترمهم اتبچه  و  زن از هیچی -

 : گویممی و کنممی اکبرعلی  به  رو. بشوم اکبرعلی  گردن وبال خواستمنمی 

 .ماشین تو شینممی میرم من...نداره اشکال -

 : گویدمی  معترض اکبرعلی 

 !گرما؟ این تو -

 : گویدمی و شودمی  بلند معصومه، همسر ابراهیم،

 . رو خانمالی   رسونممی من -

 : گویدمی  و  کشدمی  لباسش به  دستی اکبرعلی 

 . دکتر ببرمش امخومی ...خوادنمی  نه -

 :گویممی  ببرد، دکتر به را من تا کنند مصرش هم مادر و  حاجی که آن از قبل

 . فقط  امخسته کنم فکر. خوادنمی دکتر خوبه، حالم -
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  از  بیشتر توانستمنمی . گردمبرمی  خانه به من و شودمی  راضی  اکبرعلی  باالخره
 رهایم  الی و دماوند و البرز خورد، می هم به حالم. بمانم زهرا بهشت  در  آن
 .نبود خوب  اصال حالم. کردندنمی 

  شده   رو   آن   به   رو  این  از  اکبرعلی   که  چندوقت  این  به   و  کشممی   دراز   ـخت*تـ  روی 
 .کنممی  فکر است،

  خودم  نگران. کندنمی  دعوایم و کندنمی اخم دیگر اما است؛ نشده خوب من با
 مانچهارماهه جنین نگران طفق و فقط. گیردمی  امنادیده گاهی حتی نیست،
  خدا  باش،  را روزگار چرخ. است کرده عزیز را  مادرش نیامده،  که  جنینی. است
 جایش به دیگری  عزیز و رفت  عزیزم سمیه، ! کندنمی  فراموش را بنده  وقتهیچ
 . آمد

  بگویم  است بهتر. بود اکبرعلی  و من اساسی دعوای  یک حاصل که جنینی
  زندگی،  به من پایبندکردن برای  راه تنها اکبرعلی  که ای مشاجره. مانمشاجره
  دید  همین را راه بهترین وقت،آن . بود سالهشت  از پس ازدواجمان کردنرسمی 

  هدف  دانمنمی  است وقت خیلی دانم؛نمی  هم خودم... خواستمی هم شاید و
 ! نه هم شاید دانمنمی  پرسیدم،  بعدها شاید بود؟ چه  شب  آن در اکبرعلی 

  برایش  و نشینممی  هاساعت . دارم دوست نهایتبی  را بچه  این من  نشد، بد ولی
 را ایمانم و دین تمام من اما است؛ گذشته چهارماه فقط. گویممی  امزندگی  از

  طرف، یک امبچه و من" بگویم راسخ عزمی با توانممی  باراین . امباخته برایش
 "طرف یک دنیا های آدم  ی همه 

 هفتم درست. امنداشته  دوست حد این تا را چیزهیچ ،حال به تا کنممی  حس
  من، زایمان از پس تا گرفتیم تصمیم پس  آن از و باردارم فهمیدم که بود سمیه

  دیگر؛   بود  تهران  کارش  محل  بود،  خانه  در   بیشتر  اکبرعلی .  بیاییم  حاجی  ی خانه   به
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 زیادی  همه . داشت را من هوای  مادر و  نبود که  هاییوقت  شدمی  هم  باز خب اما
 های اتفاق ترینشیرین  از  یکی  برایم حاجی، ی خانه  به بازگشتم. داشتند را هوایم
 . بود ممکن

  ذهن   به   تازیکه  دماوند   رفتند،می   یادم  از   که   حاجی   و  مادر   و  اکبرعلی   و  بچه   گاهی،
  هم  خودم. بود نشدنیفراموش برایم او  شد،می  چه هر. آوردمی  هجوم قلبم و

 طرفی  از و بودم اکبرعلی  ی بچه عاشق  من. کنم درک را ودمخ توانستمنمی 
 !دماوند ی شیفته 

  دلم . کردممی نگاه آن به گهگاهی فقط که بود شده بلورین تندیس یک دماوند
 دوست را من اکبرعلی  کاش. هایشمحبت و خودش برای  بود، شده تنگ برایش
  هم  خودم .شدمی رنگین چیزهمه  کودک، این وجود با وقتآن  داشت،
  یعنی  است؟ صالحم به شود چه دانستمنمی  خواهم؟می  چه خدا از دانستمنمی 
 شود؟ می چه ماجرا این پایان

.  کردممی  تابیبی  دماوند  برای   کمتر  است،  دختر  کردممی   حس  که  ای بچه  وجود  با
 و صحیح بیاید، دنیا به بودم خورده قسم ! بود شده ذکرم و فکر تمام بچه این
 و بیاید که امبچه بودم خورده قسم. بکشم خط را دماوند دور اشد،ب که سالم
 اما  نه؛ یا توانممی دانمنمی . کنم فراموش را دماوند شود، خوب من با اکبرعلی 
  پایش، گذاشته  را امزندگی  ی همه . امداده  خدایم و امبچه  به که است   قولی این

 را چیزی  هم دوری  اهچهارم این حتی دانم،می  است سخت! کنممی  فراموشش
 . امداده  قول دخترم به...اما  نکرد؛ عوض

  حس   است؛  دختر  دانممی   من  اما  باشد؛  پسر  آیدمی   شکمت  فرم  به  گویندمی   همه
  بگذارم  را اسمش دارم دوست. بگوید دروغ مادرانه حس دانممی بعید و کنممی
 قرآن کودکم برای  تا کردم باز را قرآن که روز آن. ضحی هم شاید یا" مهدیه"

  همه . امنگرفته تصمیم هنوز شود، پسر هم  اگر. شد  باز ضحی ی سوره  بخوانم،
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  سام، اسم نه، ولی باشد؛ سام اسمش دارم دوست من باشد، پسر کنندمی فکر
  خواهم نمی ! است سپهری  سام  فقط قصه،  ویران  مرد. ماندمی  خودش روی  فقط

  باشد،  پاک دلش سام مانند مکنمی دعا فقط. شود ساخته او از دیگری  ی نسخه 
 ویران  او  مانند  ولی  باشد؛  فداکار  سام  مانند  باشد،  داشته  دوست  ریابی  سام  مانند
 . نباشد

 مانبچه اسم ی درباره  صبح تا و بنشیند کنارم اکبرعلی  شب یک خواهدمی دلم
  باشد؛  هردویمان  ی سلیقه  مطابق  که کنیم انتخاب اسم یک  آخرش  و کنیم بحث
 ... اما

  لباس  دست یک برایم بود،  رفته کربال به  کاروان با که پیش ی هفته  لممس
 کنم،می  باز را جعبه روز هر". است متبرک" گفتمی . بود آورده کودک سیسمونی

  جعبه   در  و  کنممی  تا  هم  بعد  و  کنممی  وارسیشان  و  بویممی  و  بینممی  را  هالباس
 :گویدمی  بیند،می  حالت این در را من وقت هر مادر . بندممی را

 !نشکنه؟ تاشون وقت یه کنیمی  بازشون  قدراین دختر،  حساسی قدرچه تو -

 :گویممی  و کنممی  کج را گردنم هم من. خنددمی  بعد و

 بیرون؟ میاد کی پس میشه؟ تموم کی پس تابم،بی  هی..نیست  خودم دست -

 : گویدمی  و اندازدمی  صدقه برایم روز هر حاجی

 !خودت  اول..باش  داشته رو بچه  رو خودت هوای  -

 : گویدمی  و گرفته پسرانه لباس دست  یک معصومه

 .باباش ی لنگه   نشه شاءاللان ! پسره امبرادرزاده  دونممی که من -

 :کندمی اعتراض  اکبرعلی  و
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 چشه؟  باباش مگه -

 اکبرعلی  مانند یکی! فقط نشود من شبیه. شود پدرش شبیه دارم دوست من اما
  بودنش  ای کینه فقط، . باشد بدی  از دور به و خداشناس بشود، اشیایی در قلب با
 مرا تا خواهممی را بچه این من. نباشد متنفر من از پدرش مانند. نرود پدرش به

 ببرد، یادم از را سام و دماوند های محبت بیاید خواهممی. باشد  داشته دوست
 !خودم برای  بخواهد؛ را من و بیاید بُزداید، را پدرش از هایمدلخوری  و بیاید

  شوند، می خواب گرم چشمان که همین گذارم،می بالش روی  آرزو هزار با را سرم
 .مانممی  ساکت و زنممی  را تماس برقراری  منگ و گیج.  خوردمی  زنگ  تلفنم

 الیسیما؟  -

 خیزنیم   ـخت*تـ  روی   سراسیمه.  رودمی  بیرون  تنم  از  روح   کنم،  عرض  چه  که  خواب
  امان  لحظه یک. توست  به خطابم قلب، ای ."باشم آرام کنممی  سعی و  شوممی
 !" نکوب امـینه* سـ  دیوار به را خودت محکم قدرآن ! بده

 : گویدمی  باز شودمی  طوالنی که مکثم. دهممی  قورت را دهانم آب

 شد؟   قطع الو؟ -

 :گویممی  شتابان و هول

 . نشده  قطع نه نه -

 کنار استرس با را صورتم جلوی  پریشان های مو و گیرممی دندان به را ـبم*لـ
 . زنممی

 خوبه؟  حالتون -
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!  کردنشخطاب جمع  آن درگیر ذهنم و شودمی  اشاحوالپرسی درگیر قلبم
 زنم؟ می حرف  او با است باراولین  مگر  ام؛گرفته استرس قدراین چرا دانمنمی 

 :پرسممی  تردید با. دهدمی  پاسخ فرمان عقلم

 مون؟ ...حالـ -

  قلبم،  ضربان ریتم! ترمحکم  کوبد؛ می قلبم  و  شنوممی  را  هایشنفس  ای صد
 دهم می   قورت  دوباره  باز   را  دهانم  آب.  شودمی   هایشنفس   ریتم  ی وابسته   عجیب

 :گویممی  دهدنمی  که پاسخ. مانممی پاسخش منتظر و

 شد؟  چی -

 !مبارک مادرشدنت -

  و  موهایم الی  دستم یک. جهندمی  باال  ابروهایم و  شوندمی  گشاد هایمچشم
  به  شوکی چنان تبریکش شود؛نمی  باورم. ماندمی ثابت گوشی روی  دیگرم دست
 کنممی حس و لرزند می هایمدست . مانممی عاجز پاسخ از که کندمی  وارد من
  طور چه . شودمی خالی دلم ته و است کرده سقوط پایین به  بلندی  یک از قلبم

 است؟   فهمیده

 :کنممی زمزمه و جوممی  عصبی را ـبم* لـ پوست

 فهمیدی؟ ..طور .. ـ.چه -

 :ببینم توانممی  هم  تلفن پشت از   حتی را نیشخندش،

 یبچه! بینینمی  رو من دیگه که  تویی این. امخونه  اون  در  پای  همیشه  من -
 !اساحمقانه !  من؟هه پیش فکرت  و شکمت تو اکبرعلی 
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  شکم در اکبرعلی  ی بچه . تاس  همین حقیقت  ولی است؛  احمقانه  دماوند، آری 
  که تو دیگر. است احمقانه فهمیدی  هم تو  دیدی؟! تو پیش فکرم و  است من

 . دارند  را رای  همین  هم دنیا تمام یعنی  احمقانه، بگویی

 :کشممی  آه

 خوبی؟ تو -

 : اندازدمی   لرز جانم به  لرزانش، صدای 

 یه نمیای ! رو دنتمادرش  شیرینی بار این بدی؟ شیرینی بهم بیای  باز خوای نمی  -
 بخورونی؟   بهم هم  دیگه زهرمار

 ... مـ-

  رو همدیگه گفتیمی  که تو..بود  دروغ زدی  بهم که حرفایی اون بگو ! هه: دماوند
 زنیمی   بهش  که  ماییمرگمکش   لبخندهای   این  ی قضیه   وقت  اون  ندارین،  دوست
 ؟!چیه بچه این داستان چیه؟

 تا چشمانم از  هایماشک  که مسیری  به  روبرویم  ی آینه  از  فقط . دهمنمی  جواب
  دارد،  حق  اکبرعلی  دارد، حق  دماوند دارد؛ حق . کنممی  نگاه کنند،می  طی امچانه
 ندارم؟  حقی هیچ من چرا  پس دارد، حق  سام دارد، حق  بچه

 :شودمی  جدی  و محکم یکباره به لرزانش صدای 

 عوض  خط  من  اسهو  نمیدی،  جواب  که  رو  گوشیت.  خونه  تو  تنهایی  اآلن  دونممی  -
 ام؟ تلفنی  مزاحم کنیمی فکر چیه؟  کنی؟می

 :گویممی   بغض با و کشممی  باال را امبینی  آب

 . دادم پیام صبح همین  ندادم؟ پیام بهت مگه ولی  کردم؛ عوض -
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  دم  دو ساعت  بعدظهر،  امروز بشناسی، رو واقعی  اکبرعلی  خوای می  اگه -
 )...( عکاسی

 واقعی؟  اکبرعلی . مانمی م  آینه مات من و کندمی  قطع

 گیرمگریبان بدجور تهوع حالت نیست؛ خوب اصال حالم. اندکرده یخ هایمدست 
  اینکه .  است  سخت  خیلی   برایم  دانستم،می   که   حقیقتی  با  روبروشدن.  است   شده 
 شودمی  مگر  است،  تلخ  برایم  ببینم  را  چیز  چه  است  قرار  دقیقا  دانممی  هم  خودم
  چهارنفریمان  کثیف بازی  قاتی چرا را بچه این نبودم، هحامل حداقل کاش نباشد؟
  حدس حدودی  تا که چهارمی شخص و دماوند اکبر،علی  من، میان بازی  کردم؟
 ! کیست زدممی

  به . شودنمی  جدا اما کشم؛می . کندمی گیر عکاسی روبروی  های بوته  به چادرم
  کنم  فکر. شودمی شنخك  دارم؛برمی هابوته  روی  از را چادر و  شوممی  خم سختی
 . بروم عکاسی این  به من خواهدنمی  هم تقدیر حتی

  نگاه  عکاسی  کنار  ی مغازه   های شیشه   در  خودم   به.  کنممی   محکم  سرم  روی   را  چادر
 یکاسه   در   جور   بد  ایش، قهوه   نینی .  اندتشویش   و   آشوب  از   پر  هایمچشم .  کنممی

  را  ـبم*لـ  پوست استرس رخاطبه  بس از  ندارم؛  رخ  به رنگ. لغزندمی  چشمانم
  هشدار  خودم به. نیست خوش حالم. اندشده  پوستیپوست  هایمب ** ل ام،کنده 
 !" ببینه  هم   دماوند  رو   ضعفت   نذار   حالی؟بی   طوری این   چرا  بیا،  خودت   به :"دهممی

 زیادی  امروز ششم حس دارد؟ وجود هم چهارمی شخص فهمیدم  کجا از اصال
 !نباشد میان در ارمیچه شخص پای  کاش. است  شده فعال

 . سالم-

  درست . بینممی  مغازه  ی شیشه  از  را دماوند تمسخر از  پر ی چهره . شوممی  سیخ
  تن به کتان شلوار همراه به  سفیدرنگ، تیشرت یک. است ایستاده  سرم  پشت
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  دانم می  فقط  دانم؛نمی  را مدل  این نام. است  کرده عوض را موهایش مدل. دارد
 یهمه   که  امروزی   های مدل  این  از.  است  کرده  عالف  الوات  پسرهای   شبیه  را  دماوند
 جلوی  را موهایشان ی همه  و کردندمی کوتاه را هایشـغل* بـ زدند،می پسرها

 دوست  بیشتر  را  اشقبلی   ی مردانه  مدل  من.  زدندمی   ژل  سمت،  یک  به  صورتشان
  من  ، زنندمی  برق هایشچشم . آیدمی  او  به  بیشتر مدل این که  چند هر  داشتم،

  و آیدمی  جلوتر. کند  تخریب برابرم در را  اکبرعلی  است بسته کمر امروز دانممی
  صورتش. افتدمی چادرم بر بلندش قد ی سایه . ایستدمی سرم پشت دقیق 
.  اندشده   متمایل  پوزخند   به  هایشب **ل.  بود  ترتیره  قبال  انگار  است؛  شده  ترروشن 

 بود   آمده  نماخانه  به  که  شبی  آن  های حرف  اکبر؟علی  به  یا  زندمی  پوزخند  من  به
  زندگیت،  از بیرون کشممی  پامو نکن فکر هم درصد یه:»شودمی  اکو مغزم  در

 !« درصد یه حتی

 بیرون اکبرعلی  و من زندگی از را پایش او. است کرده عمل حرفش به حاال و
 . است شده زندگی این پارت یک خودش چون کشد؛نمی 

  و   کشممی   آهی  کنم،می   نگاهش  تماما    آنکه   از  پس  ، است  شده   تنگ  برایش  دلم
 : گویممی

 . سالم -

 :کندمی باریک را چشمانش

 ارتباط  باهاشون  تو   ایه؟عقد   چه   اجتماعی  دوست  دوستی؟   دخترا  با  کیه؟   روژین  -
  متنفرم،  ازت هستن؟ روژین عین تا چند! بابات عین هستی الشی یه تو! داری 
 .... دادی  بازی  رو من تو

  چه  برای . گفت می خودم به را خودم های حرف. بگیرم را هایمگوش  دارم دوست
 چیند؟می  مقدمه است  پیش در که مصیبتی برای  نکند آخر؟
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 : زندمی  لبخند

  اسم با چون ای؛الشی  چون خوامتنمی گفتیمی  نه؟ گفتیمی بهم رو اینا -
  م به رو اینا! آشغالی نجسی، چون چون کنی،می  اضافه غلط  داری  روشنفکری 

 نه؟  گفتیمی

 :گویممی  آرام

 !هیس -

 :کندمی  زمزمه گوشم نزدیکی در  و شودمی خم

 داری؟  قبول طوری چه  پس رو اکبرعلی  -

 کنممی   نگاه  چشمانش  به  شیشه  از.  کنممی   باز  و  فشارممی  هم  روی   را  هایمچشم
 :گویممی  جدیت با و

 . نیس دماوند اکبرعلی  -

 .چرخاَندمی  مرا و گیردمی  را هایمشانه و  گویدمی  بلندی " هه"

 نسبتا  آبی  چشمان  ندارد،  چشم  به  را  اشطبی   عینک.  دارد برمی  را  اشدودی   عینک
 وا کنممی دعا فقط . کوبدمی ترمحکم قلبم. شودمی دوخته چشمانم در ریزش
  تن  به  رسمی   شیک  مانتوی   یک.  بود  شده  بلندتر  من  از  بلند،پاشنه   کفش  با.  ندهم
  پوشانده  بود، آبی باراین  که روسری  زیر کامال روز، همان مانند وهایشم و دارد
  آمده  ساده  قدر چه من و ! بود پوششیک و محجبه  قدرچه زن  این. بودند  شده 
 مشکی چادر کند، جمع را آبرویم حدودی  تا بود توانسته که چیزی  تنها بودم؛
 کنم،می  عجیبی  احساس  برابرش  در.  خرید  برایم  سمیه  ام،عروسی  روز  که  بود  نویی
 کم کنم،می  قیاسش خودم با وقتی چون شاید! چرا دانمنمی. حقارت مثل چیزی 
  را  مدلش و  برند توانمنمی . کنممی  نگاه سرش  پشت دودر ماشین به . آورم می
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 ماشین  این.  کشممی   آه.  است   مشاهده  قابل  آن  بودندودره   فقط  دهم،  تشخیص
 دارم؟  ماشین نم! دارد 20۶ که دماوند  است، خودش

 چرا؟  برده ماتت چیه؟: دماوند

 : زندمی  دلنشینی لبخند من، نامرد رقیب  مخوف، آبی چشم

 .خانمالی  سالم -

  لبخند   که  هست  چیزی   مگر  بزنم؟  لبخند  دارم  نا  اصال  بیاورم؟  کجا  از  دلنشین  لبخند
 بیاورد؟  لبانم به

 دوستم باشم مطمئن. کند نابود را من خواهدمی  امروز. کندنمی  رهایم دماوند
 دارد؟ 

 !خودته ای  عقد  ی نسخه ..کن نگاهش دقیق : دماوند

  شاید .  رودمی   هم  در  بود،  یاسمن   نامش  باشم  نکرده   اشتباه  که  آبیچشم   ابروهای 
  جور  و جمع را خودم . است  نیامده خوشش " ای عقد " لفظ از من مانند هم او
 : کنم دفاع نیست، که اکبری علی  و خودم  از باید کنم،می

 زنشم؟  بدونی خواستیمی  جا؟این  اومدی  خب؟چرا -

 :زند می  پوزخند یاسمن

 ... دو نمی  تو اولشی، زن دونستممی  اولشم از -

  کم   جلویش   نباید.  است  افتاده  من  دست  برنده  برگ   باراین.  روممی   کالمش  میان
 : بیاورم

 اکبر،علی   از  داره  کینه  سرمه،  پشت  که  اینی  جا؟این   اومدی   چی  واسه  پس  خب؟  -
 داری؟  رو  قصد همین هم تو  چی؟ تو..کنه خرابش من جلوی  خوادمی
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 ببین است؟ کرده خبر را او کسی چه. کندمی  دگرگون را حالم اکبرعلی  صدای 
  من  طرف، یک دماوند و  بابایت زن پدرت،. است شده  آغاز چهارنفره  بازی  کودکم؛

  داشت؛  نخواهد دیگری  کس باشی نداشته را من هوای  تو! طرف یک هم تو و
 !خدا خود مگر

  دیدن  با و آیدمی جلو و گذردمی  یاسمن ماشین کنار از. بینم می را اکبرعلی 
 :زندمی  صدایش  ناالن یاسمن

 !یاس -

 :کندمی  زمزمه حرص با  سرم پشت از دماوند

 !زنهمی  صداش طورچه مرتیکه!  س*ا*ل توی  سرت -

ی  اینکه به  شودمی  پرت من حواس   کی  کرد؟  صدا  احساس پر را نم اکبرعلی ک 
 بود نفهمیده هنوز وقتی پیش؛ سالهشت زد؟ زل چشمانم به ُپرعشق  چنیناین
  همان   آری،.  داشت  دوستم  پیله  شیلهبی   و  عاشقانه  هم  هنوز  وقتی  نیستم،  دختر
 . بود هاموقع

 اینکه  مثل شود؛نمی غافلگیر دیدنش از. چرخدمی اکبرعلی سمت به یاسمن
 : است کرده خبر را راکبعلی  خودش

 جان؟ -

 کنممی   توجیه  را  خودم  گفتی؟  جان  او  های گفتنالی   پاسخ  در   چندبار  خودت!  جان

 " نکرد صدا  پراحساس را من او"

 : کندمی  نگاه یاسمن به فقط اطراف، و ما  به حواسبی اکبرعلی 

 ... بودم  گفته بهت -
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 :گویدمی  کالفه یاسمن

 .. اومدم   هم حاال..میرم مگفت بهت منم! من عزیز بودی  گفته -

 : آیدمی  در  باالخره دماوند صدای 

 شه؟   مشخص هاتگندکاری  فعالها فعال  خواستینمی  چیه؟ -

  از  نفرت . شودمی آتش ی گوله  یکباره به دماوند، دیدن با. چرخدمی  اکبرعلی 
 . کندمی  غلیان  چشمانش

.  است  دهش منقبض فکش. اندازدمی تف دماوند پای  جلوی  و آیدمی  سمتش به
 :گویدمی  و  زندمی پوزخند کند؟ سکته نکند

 !باشه گرسواستفاده که ای ریشه و  رگ بی اون به تف -

 :غردمی  حرص با  گوشم، کنار درست سرم،  پشت از دماوند

  و   خودتی  هم  ریشه  و  رگ   بی..نکش  وسط  رو  من  پای !  من  نه  توئه  دادگاه  جااین  -
 .. مرتیکه آبادت و جد هفت

  با  اما هراسان، یاسمن که بزند مشت او به و بیاید جلوتر واهدخمی اکبرعلی 
 و آرام صدای  با و دوزدمی اکبرعلی  به را چشمانش. گیردمی را بازویش لطافت

 : گویدمی  محجوبش

 ! اکبر علی -

  افسار  کودکم؟ بینیمی . کندنمی  پیشروی  اکبرعلی  و گویدمی  را همین همین؛
  من   بخواهد   او  از   یاسمن  اگر  کنممی   فکر  خودم  با.  بانوستیاسمن  دست   در  پدرت

 آبیچشم این به بفروشد را تو و من حاضرست آیا حاضرست؟ آیا بزند، کنار را
  و  ایستاده ای گوشه  بینیمی  است؟ ضعیف قدرچه  مادرت بینیمی  محجوب؟
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  که  قسم چهارماهت جان به نبود، تو پدر اکبرعلی  اگر کودکم، است؟ گرنظاره 
  کوچکش  بستممی کمر دماوند از بدتر خودم اصال. کردمنمی دفاع او از ای ذره 
.  ام ساده  دل به رسد چه زنم،می کنار هم را خودم تو خاطربه من عزیزم، اما کنم؛
 ترقشنگ  نبین!  کنممی   فراموش  را  دنیا  ی همه   است،  سهل  که  دماوند  بخواهی  تو
  را  پدرت شدنرام . نباش ماجرا این شاهد کوچکم، ی فرشته نبین ها،شقایق  از

  هم   را  من   به  پدرت   توجهیبی   نبین،  را  عشقش  و   خودش  عشق   و  پرمهر  نگاه  نبین،
 تو. نبین را چیزهیچ نبین، را مهربانش ای قهوه  چشمان و او هم، را دماوند نبین،
 برای   های   های .  سوزدمی  جگرت  ببینی  که   قسم  خدابه  ای،نشده   قوی   من  مانند  که
 !نبین است، بوده بازیچه همیشه که مادری  کنی؛می  گریه یتتنها و یکه مادر

 : گویدمی  حرص با اکبرعلی 

 ببینم بیام باید خبر،بی  جا همه از که من غیرت و من به تف..یاس نگو هیچی -
 که  کنم  قانع  رو  خودم  کمکم   بذار  نگو،  هیچی... بوده  عوضی  اون  با  تو  ی نقشه   این
 .. شدی  دمخور اصال آدمی همچین با تو

 :گویدمی  بلند  تمسخر با دماوند

  من؟   به  پیچونیمی  رو  بحث  کنی  توجیه  رو  الیسیما  طورچه  دونینمی   ها؟  چیه؟  -
  وری  دری  با کنی ثابت رو چی خوای می ها؟ داری  تو که ندارم چی من بگو خب

 من؟  به بستن

 بعدظهر  دو در و هاستبازارچه ی راسته. نیست خیابان در کسهیچ است؛ خلوت
  است   هنری   کارگاه  یک   نظر  به   که   عکاسی  این  فهممنمی   اصال.  زندنمی   پر  هم   ندهپر 
 کند؟می  چه جااین در

 یا  هواست فرسای طاقت  گرمی از. شودمی ترسرخ  و سرخ لحظه هر اکبرعلی 
 : گویدمی  و کندمی  نگاهش تیز خوردنش؟حرص
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 توام  من  کردی   فکر  میشه؟  عایدت  چی خودت  خیال  به  کردی   من  کفش  رو  پات  -
  انداختی،  راه  به بازی  اگه جناب، نه سنبه؟ سوراخ هزارتا از باشه پر زندگیم که

 ! نیستی بلد رو هاشتبصره  و قانونا بدون

  فریادش،  فرکانس هر از من و زندمی  داد  شوند؟ پاره دماوند صوتی  تارهای  نکند
 :کنممی  حس  را خشم و نفرت

 ! شن ـناه گـبی  بیارن  تبصره ونخودش واسه بلدن خوب تو امثال  و تو آره -

  ایستد می  اکبرعلی  روبروی   یاسمن  که  بگیرد  را  اشیقه  و  برود  خواهدمی  اکبرعلی 
 :گویدمی  و

 تا  چیه  قضیه  اصل  بگو  بهش  بره،  بگو  دختر  اون  به..کن  تمومش...علیـاکبر  بسه  -
 ... تو  و من بدونه  بذار..بره

  صدایم . شومنمی  خفه ت،اس شده هم کودکم خاطر به. است بس سکوت دیگر
 :گویممی  و فرستممی بیرون امحنجره  از را

 ... تویی  بره باید که اونی باشه، رفتن به قرار اگه -

.  کندمی نگاه من به باالخره اکبرعلی . گرددبرمی  من سمت به تمسخر با یاسمن
 چادر  زیر که  شکمم روی  نگرانی با کمی فقط است، حسی هر از  خالی  نگاهش
 و من مبادا کنم؛می گم را پایم و دست کمی. کندمی زوم است، شده پنهان
 خودمان  به  را  زنانه  ی نفره دو  رقابت  این  کاش  کند؟  ضایع  عشقش  برابر  در  را  کودکم
  خواهان  همه از بیشتر او. چرخدمی من سمت به معترض هم دماوند. بسپارد
  در  را اشخواسته و خودش حرفم، این با حتما است؛ اکبرعلی زندگی از من رفتن
 . است دیده خطر

 : گویدمی  و زندمی  من حرص و قدرتش دادننشان  جهت صرفا لبخندی  یاسمن
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 !منم؟ بره باید که اونی اساسی چه بر من؟ جانم؟ -

 :گویممی و پیچانممی هم در را ابروهایم

  اسم   و   سومشه  صفحه   توی   که  اسمی   اساس  بر!  اکبرعلی   ی شناسنامه  اساس  بر  -
 !فرزندش لیست بیاد قراره که ی جدید

 :پردمی  کالممان  میان دماوند

 الیسیما؟  خوادمی   رقابت موندن درهجهنم یه توی  -

 : گویممی  کنم، نگاهش آنکه بدون و فشارممی  را هایمچشم

 .. بشنوم چیزی  خوامنمی  -

 : کشدمی  داد بلند. شودمی  حرصی دماوند

  که  اینی روبروته، که اینی دونی،ب تا بشنوی  باید...بشنوی  بایدم...نخیر -
 خوردی،  پاکیش  به  قسم  فهمی؟می ...آورده  سرت  هوو  شدی،  پاسوزش  سالههشت 
  اوهامات  توی  وقتی... ببین کن  وا رو  چشات ..تهگذاش ولی  ذاره؛ نمی  کج پا گفتی 
 . بوده محضر توی  ایشون بودی، غرق خودت

 : آورندنمی  کم  کدامشانهیچ فریاد،  دوئل این در. کشدمی داد باالخره اکبرعلی 

 کنم؟  اتخفه  یا میشی خفه -

 : آیدمی  در  هم یاسمن بلند نسبتا صدای 

 . خوایشنمی  که بهش بگه بذار...بگه  بذار -

 : کشدمی  داد سرم  بر سرخش چشمان با  و خشمگین دماوند
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 تنها  بفهم...نیست نکردهـناه  گـ معصوم اکبر،علی  که بفهم... الیسیما شو  بیدار -
 !منم خوادتمی دنیا این توی  که کسی

  در  و زندمی  کنار را یاسمن  شود؟ پاره نکند. زند می  بیرون بدجوری  اکبرعلی  رگ
 : اندازدمی  سرش  روی  را صدایش جلوآمدن حین

 داشتنچشم  بفهمی تا عوضی سگ ناپیدا ورشاون  بدم  نشونت خواستنی یه -
 ! چی یعنی مردم ـوس*نامـ به

  کس  هر و است متشنج جو که بازارآشفته  این در .زند می صدایم آرام کودکم
  شاید . کندمی  صدا را من پرمهر او کند،می  تحقیر و  کشدمی چالش به را دیگری 
  دماوند  جلوی . بگویم را  حقیقت و بگشایم ب**ل من تا است وقتش

  تمام  یاسمن،   نافذ  آبی   نگاه   برابر  در   و   روممی   آمپرباالزده   اکبرعلی   و  رسیده جنونبه
 :گویممی و کنممی  جمع را شجاعتم و نجا

 ... من...بسه -

 : دهممی  ادامه و کنممی  جمع هم را جانمنیمه  جان های قطره  آخرین

 . دونستم می رو  چی  همه -

 کودکم.  را  اکبرعلی   تهی  نگاه  و  بینممی  را  یاسمن  و  دماوند  چشمان  آنی  گشادشدن
  ام فهمانده  پدرش برقی و مادرش رقیب به  که است خوشحال زند؛می  لبخند
 و کشممی جلوتر را چادرم. است درک غیرقابل اکبرعلی  انسانیت و شعور وسعت

 : گویممی

 . زد زمین نمیشه ساختنپاپوش با رو نداره حفره  زندگیش که کسی -
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  چرا  دانمنمی . گیردمی  را بازویم  و آیدمی  جلو اکبرعلی  که بروم خواهممی  و
 حس  توانممی  را  نگاهش  برق  تفاوت  اما  بفهمم؛  شچشمان  از  چیزهیچ  توانمنمی 
 :گویدمی  آرام. کنم

 .بگیرم ماشین برات کن صبر -

 :گویممی  فقط ام،خسته بزنم، لبخند  ندارم نا

 .خداحافظ. منتظرمه گوشه همین ماشین -

  را  ماشین در. کندنمی  گیر هابوته  به باراین  چادرم. روم می خیابان سمت آن  به
  است   مانده  منتظرم  که  آژانسی  به  تنها.  روممی   حال  از  صندلی  روی   و  کنممی  باز

 کولر  خنک باد. گذارم می  هم روی  را چشمانم و دهممی  را خانه ی دوباره  آدرس 
 . دهدمی  نوازش را صورتم  ام،بسته های پلک  پشت از ماشین

  رضایت  که گفت. گیردمی  زن که گفت و آمد من، از اکبرعلی تنفر از بعد دوسال
 نامردی  پاس  به  که   داشتم  دوستش  قدرآن .  کشتم  را  روحم  و  دادم   رضایت.  دهم
  قلبی   او.  بگیرد  زن  خواست  وقت  هر  که  دادم   رضایت  هایش،محبت   تمام  و  خودم

 اشنوجوانی   شیطنت  از   پر  زندگی  او.  کرد  خالی  من  برای   بود  شده  دختران  از  پر  که  را
 حق   کردم  حس.  کردم  تشکر  او  از  مامت  مهریبی  با  من  و  زد  خط  من  ورود  خاطربه  را

 این  منتظر  است  وقت  خیلی.  بگذارد   قدم  پاک  قلب  این  به  که  است  دختری   دیگر
  که  است هاییمدل همان  از . دیدم را دلربا  آبیچشم . دیدم و ببینم را رقیبم بود
 !خانم محجوب، مهربان، خورد؛می  اکبرعلی  درد به

  و  بنشینم خواستمی  دلم. تمدانسمی  یاسمن ی درباره  بیشتر کمی کاش
 و مهر اکبرعلی  برای  قدرچه ببینم. کنم قیاسش خودم با و کنم فکر اشدرباره 
 . کند رامش چنین تا است کرده خرج محبت
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  به  بازی  آن از حالم. زنممی  اوق. دوممی حیاط ی گوشه  به رسم،می  که خانه به
 شودمی  مگر باشم؟ هنداشت حسی و ببینم را هوویم شودمی  مگر. خوردمی  هم

  به  زنم،می  هق  کنم،می  گریه شود؟می نگیرد؟ امگریه  و ببینم را همسرم عشق 
  از  را چادر  و کنممی باز را  آب دارم،برمی را شلنگ . زنممی  اوق خودم  لجن زندگی 
  صورت  بود، شده سرد  که آبی و گیرممی  سرم باالی  را شلنگ. کشممی  سرم

 هق  هر  با  را  بغضم  کنممی  تالش  و  زنممی   هق .  شویدمی  را  ام کردهعرق  ی گرگرفته
  که  دماوندی  حتی دلخورم، همه از. کنممی گریه وجودم عمق  از. بفرستم بیرون
  روی  و آورممی کم! دهد جلوه بد را اکبرعلی  تا بشکاند هم در را من شد حاضر
  یخ  بعدظهر، سوزان آفتاب زیر. افتدمی  دستم از  شلنگ . کنممی  سقوط زمین
 . زنممی

 : دارم یاد به را مادر هراسان صدای  فقط

 الی؟ ...خدا یا -

  کی  دونیمی!  تو  شد؟  مرگش  باعث  کی  دونیمی !  تو  کشت؟  رو  سام  کی  دونیمی »
!  تو  گذاشت؟ دلش به محبت  داغ کی دونیمی ! تو کرد؟ زهرمار رو زندگیش 

 !«شیرین  خواست؟می  چی  سام دونیمی

  ماه . کندمی  درد  سرم. کشممی  امپیشانی به  ستی د . کردمی  فرق یکی،  این جواب
  و  دور همه . بخورم  تکان حتی  توانمنمی دیگر. امشده  سنگین و  است هشتمم 

  مدام  هفته،  این. کنندمی  مهیا برایم الفور فی  بخواهم  چه هر و چرخندمی  برم
  حکمتش  دانمنمی . چرخدمی  سرم در زیادی  سام فکر. خوردمی  هم به حالم

 جانم بر" قاتل" ی  کلمه. نیستم راضی شرایط این از اصال هست، چه ره چیست؛
 . کندمی سنگینی

 :گویممی  است پختنشام حال در که  مادر به رو
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 مامان؟ -

 :دهدمی  پاسخ برگردد،  سمتم به آنکه بدون

 جانم؟ -

  را مادرشان اجازه که چهارساله کودکان مانند و پیچاندم هم در را هایمانگشت 
 :گفتم آرامی صدای  با و انداخته زیر به سر ند،خواستمی

 . نیست  خوب اصال حالم بیرون؟ برم هست اجازه -

 :گویدمی  و گذارد می  کنار کرد،می  آبکش برنج آن در که را صافی. گرددبرمی

 کنه؟می  درد جاییت نیست؟  خوب حالت -

 : دهممی تکان تندتند را سرم

 ! خونه تو شدم  تهخس. نیست خوب روحیم حال فقط...نه نه -

 : گویدمی  منطقی مادر

 ! بیرون نمیره تنها ماهه،هشت   اونم حامله، زن. نه -

 . خدابه  شدم خسته...گردمبرمی  و میرم سر یه کنم؟  کار چی خب-

 :دهدمی  ادامه و کندمی  باز را شیرآب مادر

 ! هن تنهایی ولی بیاد؛ جا حالت بزنه باهات دوری  یه ببرتت بیاد اکبرعلی  میگم -

 های دمپایی . دلگیرم و  است جمعه  غروب . شوممی  بلند  جا  از  خسته  و  کالفه
  اما خورم؛می زمین همیشه و بزرگند زیادی  من به. کنممی پا به را حاجی مشکی

  انبوه  و کنممی  باز را موهایم بافت. بپوشم را هاآن  که  دارم خاصی اصرار بار هر
 هاآن باید دیگر چندماه گویدمی مادر. دگیرنمی بر در را کمرم و هاشانه موهایم
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  فکر  داری بچه   به  وقتی .  کنندمی  اذیتم  دهم  شیر  را  بچه   بخواهم  اگر  کنم؛   کوتاه  را
  شوم؛می   خوبی  مادر  دانممی   من.  شودمی   خوشحالی  حس  از  لبریز  وجودم  کنم،می

 . است همین  بر تالشم یعنی

  دمپایی  کنم،می فکر است شده پسر جنسیتش  که ای بچه به که حین همان در
 افتممی  پایین  ها آن  از  که  بینممی  را  ای پله   سه  فقط  و  کندمی  گیر  پایم  به  گشاد

 : زنممی  جیغ. شدید درد و

 !مامـان-

 *** 

 :سناتور

 تواند می  چه شوم اتفاق این حکمت. زندمی چنگ دگر بار را موهایش اکبرعلی 
 کندمی   است  شده  خشک  تانبیمارس  دیوارهای   به  چشمش  که  مادرش  به  رو  باشد؟

 : گویدمی  خرابش حال با و

 مامان؟ -

  چشمانش  از ناراحتی اند،شده   سرخ خانمطیبه  چشمان . چرخدمی   سمتش به مادر
 های ب **ل سختی به مگر؟ ماندمی  او برای  امیدی  ببازد، مادر وقتی. است لبریز

 :گویدمی   و دهدمی  فاصله هم از را خشکش

 مامان؟ جان -

 چیه؟  حکمتش -

 : گویدمی اکبرعلی  برابر در ندارد، امیدی  هم خودش اینکه با نوباطیبه

 . خدا به کن توکل -
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 :کندمی  زمزمه اکبرعلی 

 . کن کمک خودت خدایا! توکل -

 *** 

  وارد تازه  پرستار ساناز، به رو و کندمی  تن  از را سفیدش  روپوش خسته دماوند
 : گویدمی

 !بخندیم مه ما بگو شیطون؟  خندی می  چی به -

 :گویدمی  خنده با و دوزدمی  دماوند به را خندانش چشمان ساناز

 . دکتر نیست خوب شما سن واسه -

 : گویدمی  و دهدمی  باال  را ابرویش دماوند

 خوادمی   هاروارد  دیاچپی   مدرک   خندیدن،  و  خوندن   ور  و  شر  مشت   یه   آها،دیگه  -
 دایناسورا؟  های فسیل سن یا

 : گویدمی  و راندمی گوش پشت را اششرابی  موهای  ساناز

 . براتون بزنه بخیه نداریم دکتر نشین، برروده  میگم جناب، نه -

 : گویدمی و کشدمی  پرش پریشان موهای  در دست و خنددمی  دماوند

 . بگو  رو جوک  . ساناز نگو چرت -

 :زندمی  چشمک و خنددمی  ناز با ساناز

 بزنی؟  رو گزارشم بری  بگم -

 : کشدمی  پوفی و چرخاندمی  کاسه در را چشمانش  دماوند
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  بهت  باید زیرلفظی بگی؟ جوک یه میری می .. داری  ناز قدراین که دختر بمیری  -
 بدم؟ 

 : گویدمی و زندمی  دماوند ی شانه به هاآزمایش  جواب با سر پشت از  رها

 .مرکل مستر شدین  شیطون شبی سر -

 :گویدمی  و گذاردمی میز  بر را دستش دماوند

  این . اآلن تا پام سر  بعدظهر شیش از شبه، ده  ساعت رها؟ بود کجا طونشی -
  جوک  نشسته جاشبه  دستم، بده چایی لیوان یه پاشه کنهنمی  هم ساناز
 ! خونهمی

 اشگوشی   در  را  سرش  انتها  تا  که  سانازی   سمت  به  رو  و  زندمی  کوتاهی  لبخند  رها
 : گویدمی  و کندمی  است، کرده

 ! رو لعنتی  اون کن ول سانازخانم؟ -

 : گویدمی  خنده با کندمی تایپ را چیزی  تندتند حالیکه در ساناز

 .نکبت  این نوشته چی  دونیننمی  که شما -

 :گویدمی  خنده با دماوند

 بخندیم؟ هم ما بگی رو نکبت این ی نوشته  نمیشه -

 که  را  جوکی  تا  کندمی   باز  ب**ل  و  خنددمی   شیطنت  با.  کندمی  بلند  را  سرش  ساناز
  از  را هاآن  شریعتی خانم عصبی  صدای  که بخواند بود فرستاده خواهرش حمیرا،

 :پراندمی جا

 گرفتین؟ دورهمی پستتون سر -
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  پشت  به و چرخدمی خیالبی  دماوند. خشکدمی  شانهمه  های ب **ل  روی  خنده
  پشت  را  گوشی  سریع  ساناز.  زنندمی   ناقصی  سکته  ساناز  و  رها.  کندمی   نگاه  سرش
  ساعت نیم که  را رژی  ـبش،*لـ مکیدن با کندمی  سعی  رها  و کندمی  هانپن سرش
  اخم  عصبانیت با شریعتی  خانم. کند پاک بود، زده جوان دکتر دیدن  با پیش

 : گویدمی و کندمی  میرغضبی

 . دادیدمی  ادامه چیه؟ -

 : گویدمی خیالیبی با و دهدمی  باال را ابرویش تای  یک دماوند

 ( headnurse)هدنرس؟ خانم دارین دوست جوک هم شما -

 تا را  او و  اندازدمی راه به دماوند با تنبه تن مبارزه  دست  یک دلش در  شریعتی، 
 تنه،یک  دکتر  همین.  بود  متنفر  عیاش  دکتر  این  از   قدر چه .  زندمی   مشت   دارد،   جان
  تشدید   را  اخمش.  گرفتمی   حرف  به  را  پرستاران  و  زدمی   هم  به  را  بیمارستان  نظم
 :گویدمی  جدی  و کندمی

 درسته؟  نشده؛ تموم شیفتتون مرکل، جناب -

 :گوید می  و زندمی  چنگ را روپوشش دماوند

  حدود  در نیستم، پرستار من بدم؟ پس جواب شما به باید هم تایمم رست -
 . خوش شب! کنین فعالیت خودتون وظایف

  جوان  دکتر. کنندمی  نگاه  یکدیگر به هراسان و  ترسان ساناز و رها . رودمی  و
  رو   حرص با شریعتی. بود ریخته هم  به را شریعتی   اعصاب بدجوری  مشرب،خوش

 :غردمی  هاآن  به

 !کنممی  رد توبیخی دوتاتون برای  -
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.  رودمی   شود،می  پخش  ساکت  سالن  در  صدایش  انعکاس  که  محکم  های قدم  با  و
  پیش،  هاسال که است  آفریقایی دختر همان شریعتی،  این که فهمید کسی چه
  شریعتی،  این فهمید کسی چه داشت؟ را او مخ زدن قصد شهربازی  در اکبرعلی 
  برایش  و کرد وفا خودش عهد  به  که بوده  اکبرعلی  زیست معلم  شریعتی، دختر
  آن  از کنونی، هدنرس شریعتی،  نسترن که ای خاطره  کرد؟ دستکاری  را اشنمره 

  پسر  آن. کرد سرزنش را  دشخو بعد هاسال  کار،  این برای  قدر چه . بود متنفر
 داشت؟  را ارزشش  دیوانه، مشکیچشم

  عبور  سالن  از  زند،می  تن  به  دگر  بار  را  روپوشش   حالیکه  در  کالفه،  و  خسته  دماوند
  چشمان .  شودمی  وصل  او  به  فازسه   برق  خانم،طیبه  و  اکبرعلی  دیدن  با  که  کندمی
  به  بعد و کندمی اهینگ گذرا را اکبرعلی . شوندمی  باز اشخستگی  از خمار
  فقط   و  کرد  رفتار  خوب  او  با  همیشه  که  دایی زن  خانم؛طیبه .  کندمی   نگاه  خانمطیبه
.  کرد هردویشان نثار جانانه سیلی دو بود، سالشانده  اکبرعلی  و او وقتی  یکبار،
  زدند می  زنگ و رفتندمی مردم ی خانه دم  که خودشان زشت رفتار خاطربه  هم آن
  هستند،  دونفر این هامزاحم این که رفت لو محله در وقتی. دندکر می  فرار و

  از روز آن دماوند قدرچه . ساخت مندبهره  خود شست ناز از  را هاآن خانمطیبه
  سمیه  که هایی وقت. بود  کرده مادری  هاسال  برایش طیبه! شد متنفر خانمطیبه
 با که هم خدا ی یشه هم. برگردد سمیه تا کردمی  مراقبت او  از طیبه بود، سرکار
 را او برادر یک حد در همیشه که اکبری علی . بودند تلپ پایین ی طبقه  اکبرعلی 

  آن   دماوند.  دوست  یک  حد  در  کمتر،  هم  برادر  شاید  و  فراتر  نه  اما  داشت؛  دوست
  را  او هم زمان مرور به که مادری  مادرش؛ اال نداشت، دوست را کسهیچ هاسال

 کرد فراموش

  کرد؛   زندگی  هاآن   بی  سالهفت .  سپرد  فراموشی  دست  به  را  همه  لین،بر   به  رفتنش
 . کند رهایشان کردنمی  فکر وقتهیچ  که هاییآن  بی
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  سبقت  طاهری  خانواده  بالین در زندگی سالهجده  از برلین در  پدرش با سالهفت 
 اما  کرد؛  حس  را  خوشبختی  قدرچه  هاسال  آن  در  که  کند  انکار  توانستنمی .  گرفت
  او  که چیزهایی آن. خوردنمی  هاآن  ذات به ذاتش  که کردمی  حس ه همیش

  البرز،  پدرش،  را چیزها آن ی همه . نداشت طاهری  خانواده کنار در  خواست، می
 !سالهجده   قدر به سالهفت  اما  بود؛ سالهفت   فقط البرز. کرد مهیا برایش

  مغزش   و  گذرد می  ذهنش  از  مدام  فکری .  رودمی   اتاقش  سمت  به  و  داردبرمی   چشم
  کسی   چه  یعنی  اند؟آمده   چه  برای   که  کندمی   فکر  این  به   مدام.  بردمی   تالشی  به  را

  که  آوردمی  فشار او به قدرآن کنجکاوی  است؟ شده بیمارستان این مریض
  از  و گذاردمی میز بر را فالسک و چای  فنجان. کند صبر آن از بیشتر تواندنمی 

  پوفی   کرده،بغ   ساناز  دیدن  با  و  گرددبرمی  عات اطال  سمت   به.  شودمی   خارج   اتاقش
 :گویدمی   و کشدمی

 کَین؟ بیمارها آخرین ببینی تونیمی  ساناز ساناز؟ -

 : گویدمی غیظ با و کندمی  نگاهش حرص با ساناز

 !نخیر -

 را  دختر این ناز ی حوصله  ابدا  و اصال. کشدمی  موهایش  در دست  کالفه  دماوند
  کمی  شودمی حاضر که کندمی  وارد فشار او به قدرن آ کنجکاوی . ندارد  کشیدن

 حرفی تا گشایدمی ب** ل خودش، با کلنجاررفتن از پس.بگذارد پا غرورش روی 
 : داردمی  نگه  هایشب **ل پشت را حرف پرستاران، از  یکی هراسان صدای  که بزند

 !کن پیجش...نیس خوب ارشادی  دکتر بیمار حال! بدو ساناز-

 دکترارشادی  کردنپیج مشغول و گذاردمی  جیبش در را اشگوشی  سریع ساناز
 :گویدمی  تحکم، با سازش، بدون  و شودمی  کالفه دماوند. شودمی
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؟  آوردن" سپهری  الیسیما"  اسم به بیماری  ساناز؟ -  اخیرا 

 : گویدمی  و رودمی  ای غره چشم ساناز

 !که بینیمی شلوغه، سرم اآلن -

.  اندازدمی  او  به  ای سفیهانه   اندر  عاقل  نگاه  و  پیچاندمی   هم  در  را  ابروهایش  دماوند
  کالفه  دماوند. زند می زل دماوند  چشمان به  و آورد نمی  کم تخس، هم ساناز
 : گویدمی ساناز، های غمزه  و قر از کالفه و شودمی

 نه؟ یا میگی -

 :گویدمی  و کندمی  مکثی . کندمی چک سیستم در و  گویدمی  ایشی ساناز

 ! دکترارشادیه بیمار همین...شده  ثبت آره -

  دسک  بیشتر، اطالعات کسب دنبال به هراسان و شوندمی  گشاد دماوند چشمان
  او   آوردن   علت  و  الیسیما  اسم  به  ساناز،  صداهای   و   سر  به  توجهبی   و  زندمی   دور  را

 . شودمی  منجمد هایشرگ  در خون کند؛می  نگاه

 *** 

 : الیسیما

.  گذارم می  هم روی  پلک. بینمنمی  چیزهیچ اول بار. کنممی  باز را هایمچشم
  حرکت  توان اصال و است کرخت بدنم. کنممی  باز َچشم آرامی به دوباره،
 به را چیزی  توانمنمی . کنممی  نگاه اطرافم به وارانهگنگ . ندارم هم را هایمدست 
 شدنمپرت  و  زدنمجیغ.  آورم می  یاد  به  کمکم.  امآمده   دنیا  به  تازه  انگار.  بیاورم  یاد
  شکمم  روی  به را نگاهم سختی  به . بودم حامله من داشتم، بچه من! پله سه از

  و  زنممی  پررنگی لبخند. نیست برآمده خیلی موقع، آن مانند دیگر. چرخانممی
 :کنممی  زمزمه آرام
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 !شکرت خدایا اومدی؟ دنیا به باالخره -

 تنها  دیگر  من  اینکه  حس  مادرشدن،  خوب  حس   شود؛می  لبریز  ناب   حسی  از   قلبم
 توانممی   حال،  و  شده   بزرگ  کرده،  تغذیه  وجودم  بطن  از  جنینی  اینکه  حس.  نیستم

 هم   ماهنه  به  من  چون  است؛  ناتوان  و  نحیف  خیلی  حتما.  بکشم  ش*غو* آ  در  را  او
  شود می  اکبر؟علی  یا است  شده من شبیه است؟ شکلی چه یعنی . بودم نرسیده
  است   تپل  سبزه؟  یا  است   سفید.  دارم   دوست   رنگیچشم  من  آخر  باشد؟  رنگیچشم

 !ببینم؟ توانممی  کی  من را بچه این من، خدای  وای  الغر؟ یا

  آهی  نیست؟ سرم باالی  کسی چرا. شوم هم خیزنیم حتی ندارم توان اصال
 ماندم؟  تنها باز نکند. کشممی

 بینی؟ نمی  رو من یعنی -

 صدای  این... این. شودمی  الیخ دلم ته  ام،شده  پرت بلندی  از کنممی  احساس
 . خوابم حتما! شودنمی  باورم خدایا، است؟ سام

 نسبتا  تیپ و بلند قد همان با است؛ خودش. گردمبرمی صدا  سمت به سریع
 طورچه من خدایا،. زندمی چنگ گلویم به بغض. شوندمی  تار هایمچشم . الغرش
 شود،نمی  باورم دم؟ مان زنده چشمانش، ناب های خاکستری  این بدون سالهشت 
 اوست؟  بدل یا  است  من سام او او؟ ندارد؛ امکان! خدایا

 چرا؟ کنیمی  گریه -

  برگشته  او. خندممی  اما زنم؛می هق  بلند . کنم سکته خوشی از که است اآلن
  سام، .  کنممی   حس  گوشتم  و  پوست  با  را  حضورش  من؛  کنار  جاست،این   او.  است
  قدر چه  عزیز،  سام  آه  است؟  برگشته  سالهشت   از   بعد  او!  است؟  بازگشته  من  سام
 یهمه ! نیامدی  شدم، نابود ذرهذره  شدم، شکسته شدم، پیر من! برگشتی دیر

  برایم  دلت وقتهیچ  چرا کردی؟ ناخوش را دلم خوشی   چرا بودی، تو امدلخوشی 
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. بگیرد برایم را تو جای  نتوانست  آمد، کس هر که قسم خدا به  نشد؟ تنگ
  من  بهر از تو، مانند کسهیچ  نکرد، نگاهم احساسش  تمام با تو، مانند کسهیچ

 سال هشت ! نداشت دوست خالصانه و  قانهعاش را من کسهیچ نکرد، فداکاری 
 به اتخالی جای . شدم شکنجه نبودنت های تاریکی در سالهشت  نکردم، زندگی
  مهر  با ؛ بگو من به و برگرد  شد؟ خراب چیزهمه  چرا. سام بود دریاها تمام  وسعت
 تو اگر ماندی؛می کاش شویم؟ خوشبخت نشد چرا بگو و کن نگاهم اتدرونی 
 را تلخی ی مزه هرگز من ماندی،می اگر. دماوندی  نه بود اکبری علی  نه ماندی،می

 ای آمده  سام،. ُبردمی بین از را هایمتلخی تمام وجودت شیرینی کردم؛نمی  حس
  و  بیست از بعد نکن،  را کار این نه، ری؟بب آسمان به خودت با بگیری  را دستم

  شود؟ می   باورت.  است   گشاده   رویم  به  را   رحمتش   درهای   خدا  تلخ،  زندگی  چهارسال
.  است شده مادر پروایت،بی و سرتق  دائما تو، لجباز الیسیمای  من،! امشده  مادر
  خواهم می  است؟ قشنگ ای؟دیده را او تو. است پسر گویندمی که کودکی مادر

 اکبرعلی   راستی،.  است  داده  خودم  به  را  حق   این  اکبرعلی .  بگذارم  علیرضا  را  اسمش
 است؟  شده بزرگ قدرچه ای دیده  ای؟دیده  را

  به  توانستیمی  کاش. ندارد دوست  را من حیف است،  شده مردی  خودش برای 
 چیزهمه  گرنظاره  باال آن از دانممی . بیاورد  رحم به را دلش کمی بگویی  خدا
  من   به  خیلی  حاجی  دیدی؟   هم  را  هاآن  طور؟چه   را  مادر  و  حاجی.  دانممی  ،ای بوده 
  خانواده،   این.  طورهمین  هم  مادر.  نگرفت  برایم  را  تو  جای   وقتهیچ   اما  کرد؛  لطف

 الی  را جسدم یا نبودند، هاآن اگر! کردند جمع را اتآواره  بدبخت الیسیمای 
  تهران  روهای پیاده از یکی در گری تکدی  حال در را من یا یافتیمی هاآشغال

  خواهد می   دلم  است  شاهد  خدا  سام؟ .  سام  مدیونم  هاآن   به  عمر  آخر  تا.  دیدی می
  دلم . کنم صدا احساس  از پر را اسمت و کنم نگاهت صامت  طورهمین  ها،ساعت 

 از  کمی تا کنم التماست ببخش، را من بگویم بخواهم؛ معذرت مدام خواهدمی
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  را  من دانممی  بعید. هایی حرف این از ترمهربان  تو سام،. ببخشی را هایمبدی 
 !نبخشی

.  بفهمانم  او به هایمانچشم ارتباط راه از کنممی  سعی را هاحرف این ی همه 
  گفتم، می   او   به  را  هاحرف  این  ی همه   اگر   آوردمنمی   تاب  نه؟  یا  فهمدمی   دانمنمی 
 شودمی  چه اما دارم؛ حرف او با کلی. کندمی  امخفه  دارد هم  حاال همین بغض
  واقع  الثمرمثمر   شاید  دهممی   قورت   را  دهانم   آب .  برود  لحظه  هر  دارم   هراس  کرد؟
 .گردد

 :گویممی  صدایم اندرون  آشکارای  لرز با

 سام؟  برگشتی...باالخره -

  چرا . بلعممی وجود تمام با را عطرش. آیدمی  جلوتر. زندمی  لبخند رویم به
 کنممی   خواهش  هایم،دست   بکشم؟  ش *غو*آ  در  را  او  تا  دآیننمی  باال  هایمدست 
 کی دیگر من برود، است ممکن. بکشم ش*غو* آ در را او خواهممی بیایید؛ باال
 ببینم؟  را او توانممی

 روشنند،  زیادی  چشمانش. دوزدمی  نگاهم به را اشخاکستری  براق چشمان سام
 هق هق . سالهشانزده  ری ماد مانند کنم؛می  گریه است؟ خوشحال مادرشدنم از

  و  دهد می  فاصله هم از  را هایشب **ل. سالهشانزده  نوجوان یک مانند کنم؛می
  شاید و جویبارها مانند به  است؛ لطیف قدرچه. بردمی  سرم از هوش صدایش،

 . نفهمیدم را آن هرگز که مادری  دست نوازش نازک حریر

.  شدی  واقعی شیرزن یه تو شدی،  بزرگ تو...کنممی  افتخار بهت من  الیسیما، -
 تنها تو دخترم، کنممی افتخار بهت من! شناختی رو خدا چون چرا؟ دونیمی

  دوستت   خیلی  من.  تصورت   حد  از  فراتر  بزرگی  به  خدا  یه  داری؛  رو  خدا  تو  نیستی،
 .. قبلترها از ترقوی  حتی باش، قوی   هم  حاال...دیدمت باال اون  از همیشه  دارم،
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 :زنممی  ضجه. دهدی م  رفتن بوی  هایشحرف

 !سام  بمون..نرو...سام  نرو خدا رو تو..نرو -

 میان شنود؛نمی را هایمحرف اصال انگار. کشدنمی پر هایشب **ل روی  از لبخند
  فقط . فهممنمی  اصال را هایشحرف از بعضی. زندمی حرف هایمزدنضجه  و بغض

 . بگیرم را تانشدس تا داشتند جان هایمدست  کاش. نرود که کنممی  التماس

  بند  را امسکسکه  هم رفتنش  ترس. است گرفته امسکسکه  زیادی  بغض از
 :پرممی  کالمش میان مدام . آورد نمی 

  رو  من...بیشتر کم یه بمون،...میرممی نبودنت از دارم من...خدا رو تو نرو سام -
 ... سام نذار تنها

  بمون   واقعی  زن  یه  ینع...نزن  خنجر  مادرت  عین...الیسیما  نکن  فراموش  رو  خدا  -
  سالت شونزده  دیگه تو ..بفهم  رو  حرفام ...الیسیما نکن سیاه  رو دلت  و

 !شدی   بزرگ...نیست

 خاکستری  چشمان  اینکه  بمیرم؛  کاش.  شوم   خفه  که  بغض  حجم  این  از  است  اآلن
 . بود خواهد العادهفوق  باشد، دنیا این از تصویرم آخرین سام

 ... خدا رو  تو پیشم بمون..بابا...کن گوش  لحظه یه خدا رو تو...بابا..سام -

 . عزیزم دارم  دوستت...الیسیما  کنارتم همیشه من -

 بـ  گرمای . رودمی. شودمی  نشانده امپیشانی بر اشــوسه  بـ و شودمی خم
 . ماندمی  هوا  در عطرش و رودمی . کشد می   آتش به را امزده یخ جان اشــوسه 

  هم  شاید نه؟ یا ای بخشیده  را من بگویم او  به نشد. گذارم می  هم بر را چشمانم
 خدایا،.  بود  مانده  هاحرف   خیلی  رفت؟  چرا .  نفهمیدم  اما  داد؛  جواب  هم  او  و  گفتم
 اشکینم چشمان! برگردان را من خل  در محبوس تن این نیروی ! برگردان را سامم
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  برابر  ر د دگر بار چیزهمه . ندارم نا اما بکشم؛  جیغ خواهممی. گذارم می  هم بر را
  گم   زمان  گذر  در.  شوممی  پرت  دیگری   جای   به  انگار  باراین.  شودمی   سیاه  چشمانم

 تاکتیک صدای  فقط  و ندارم حسی هیچ اما بیدار؛ یا خوابم دانمنمی . شوم می
 . کندمی  وارد  خدشه امخسته  ذهن بر که است ساعت

 گرمای  و هوا در سام  عطر حتی است، قبل شبیه چیزهمه  کنم؛می  باز را چشمانم
  دو  همین کنممی حس که است  ملموس و  تازه قدرآن  امپیشانی بر اشــوسه  بـ

 . است  بوده جااین سام پیش ثانیه

  صندلی  روی  تکیده، های شانه با و خسته. بینممی را اکبرعلی. چرخانممی  چشم
.  است کرده خم را سرش و گذاشته زانوهایش بر را آرنجش. است نشسته
 است؟  خسته است؛  پوشانده دستانش اب را صورتش

  هایی جیغ  برای   از  گلویم  انگار  اما  چرا؛  دانمنمی .  دهممی   بیرون  سختی  به  را  صدایم
 : بود برداشته خش بودم، کشیده  که

 !اکبر... علی -

.  بازممی را خودم ناگاه به سرخش، چشمان دیدن با. کندمی بلند را سرش سریع
  امیدوار   چشمان  به  را  نمدارش  چشمان!  خواب  مرا  و  است  برده  آب  را  چیزهمه   انگار
.  شودمی  بد حالم که شودمی  ساطع نگاهش از غمی چنانآن . دوزد می ایمقهوه 

  نکند . ماندمی اکبرعلی  ی غمزده  ی چهره  برابرم  در و کشیده  پر سام لبخندهای 
 آمده؟  پیش  پسرمان برای  مشکلی

 شده؟   چی اکبر؟علی  -

.  سوزاند می   را  جگرم  کشد،می   که  آهی.  کشدمی   شمانش چ  به  را  هایشدست   کالفه
  قبل .  امندیده   غمگین  حد  این  تا  را  او  تاکنون   بخورم  قسم  حاضرم  است؟  شده  چه
 :گویممی  هراسان دگر بار کنم، سکته خبری بی  از که آن  از
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 !کردی  ـبم*لـ  به جون بگو  شده چی زنی؟نمی  حرف چرا اکبر؟علی  -

 بر  نور  انعکاس که است اشک نم این. زنندمی  برق انش چشم ی تیرهتیره ای قهوه 
 است؟  داده برق  چشمانش به آن،

  فلج  من . نشود  اشچیزی  بچه  شود،  چه هر! من خدای  وای  گوید؟نمی  چیزی  چرا
  تا مگذار خدایا. باشد سالم  و  صحیح بچه  اما بمیرم؛  شوم، کور  شوم، کر  شوم،
  خدایا، . بخورم حسرت اجیح بزرگ های دمپایی آن پوشیدن برای  عمرم آخر
 شنوی؟ می

 !الی -

 *** 

  اقوام  حتی و هادایی عموها،  ها،خاله اند؛ شده  جمع اکبرعلی ی خانواده  ی همه 
.  رسد می   نظر  به  کوچک   کمی  مهمان  همه  این  برای   اما  است؛  بزرگ  خانه.  دورترش

 رمردپی  تا  ساله  دویکی  ی بچه   از  سنی،  هر   از  است؛  نشسته  آدم  خانه،  کیپ  تا  کیپ
  ندیده   شلوغ  حد  این  تا  را  خانه  هم،  برگشت  حج  از  اکبرعلی   وقتی  حتی  هفتادساله،

 . بودم

  من  به هم نگاهی گاهی  از هر. است غذاپختن مشغول  خواهرانش همراه مادر
 چه  البته شود؛می  مشغول دوباره شود،می  راحت خیالش وقتی و کندمی

 !شدنیراحت

 پرسدمی   سوال  یکبار  دقیقه  چند  هر.  چرخدمی   دورم  به  پروانه  مانند  دائم  معصومه
  و  مسلم میان پذیرایی،  سمت آن اکبرعلی . نه یا خواهممی چیزی  که

 هایشان حرف  اصال  است،  شده  کر  من  مانند   هم  او.  است  نشسته  هایشپسردایی 
 و  دهدمی تکان تایید به سری  حداقل است، بهتر من از او  البته. شنودنمی را

 . زندمی  هم حرفی گاهی
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 : گویدمی زبانیشیرین با و آیدمی  سمتم  به مسلم، دختر نگار،

 گذاشتی؟  جا رو نیتعمو،نی زن -

.  کندمی  من به کوتاهی نگاه  شرمسار و  شودمی  بلند  مادرش کنار  از سریع زینب
 : گویدمی  گرانهتوبیخ  اما آرام و گیردمی  را نگار دست بعد

؟ -  بچه؟  کنیمی چیکار جااین ..کن بازی  نازنین با برو نگفتم مگه ا 

 :گویدمی  و کندمی  نگاه مادرش  به تخس نگار

 ! کنم ـوسـ بـ  رو  لپش خواستممی من کرد؟ چیکار رو نیشنی  عموزن  خب -

 حیاط، ی گوشه  که هاییبچه  سمت  به را نگار و رودمی  او به ای غره چشم زینب
 .کندمی  هدایت  بودند، بازی  مشغول

 :گویدمی  و کندمی  نگاهم تیناراح با دگر، بار

 . میگه چیزی  یه اسبچه ..قرآن رو تو شرمنده -

 . رودمی و گیردمی  چشمانم از را نگاهش ناراحت. گویمنمی چیزهیچ

.  کنند پهن را  سفره تا دهندمی  کمک و  شوندمی  بلند آقایان از بعضی و هاخانم
 روسری .  روممی   اتاق  تسم   به   و   شوممی  بلند   سختی   به  جایم  از!  ندارم  توان  دیگر
  پیچ گردنم دور نظمبی  و پریشان بلندم موهای . کشممی سر از را ایمسرمه  بلند

  صدای . خورد می هم  به حالم. کشممی صورتم به را دستم محکم. بودند خورده
 کنممی   بغض   باز.  شودمی   تکرار   اکوارانه  گوشم   در  مدام  هابچه  ی کودکانه  های جیغ

 بشود؟  که نشد چرا. شوندمی  روان هایماشک  و

 این اما کند؛می درد شکمم کمی هنوز. نشینممی خیزنیم حالت به ـخت،*تـ روی 
 !کجا قلبم درد و کجا درد
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  یاد   به  خورد،می  هم  به  زیادی   حالم.  پوشانممی   امبستهیخ  دستان  با  را  هایمچشم
 ! آه.  بودم حساس غذاها بوی  به که وقتی

 چرا! نبودم و بود ی همه  ای  ام،دردانه  ای نیامدی ! متاریک های شب امید نیامدی 
  کم  گریستم؟ آمدنت برای  کم  من؟ گذاشتم کم  برایت چه بگو  عزیزکم؟ نیامدی 
 نیامدی؟  چرا  محتاجم،  بودنت  به  قدرچه  دانستی می   که  تو  کردم؟  دل  و  درد  برایت

 تنهایت مادر حال به دلت روزگار؟ نامردهای  تبار از ام؟نازدانه  بودی  که تبار از تو
  من  از پدرت نفرت شدنکم  بانی و باعث تو بودی، من بالی  سپر تو نسوخت؟

  چرا  بودی، من برای  دوم  سام  تو برود، دماوند  که بیایی خواستیمی  تو بودی،
 که را هاییلباس من. کردی  پیرم صدسال نیامدنت با فدایت، به مادر نیامدی؟
  قبال  بود،  خریده هم روروک برایت بابا کنم؟ چه پس زین بودم  خریده  برایت
  گهواره  باالیی، کوچه همسایه خانم،تاج زری  از مادر هست؟ یادت دادم، نشانت

 تاب هایتعروسک با را اتخالی ی گهواره  من نباشی، که تو.  بود گرفته را اشنوه 
  انگور  شبیه بود؛ خریده گیرلثه  شوق،  و ذوق  هزار  با برایت زینب عمو زن  دهم؟ 
 این و منم! است بهتر نگویم را معصومه عمه کوچک و بزرگ های وسک عر. بود
 با من اصال نیستی، تو کنم؟ چه هااین با من نیستی، تو تو، برای  از وسایل همه
 کنم؟  زندگی امیدی  چه

  است   درست.  است  اکبرعلی   دانممی   هم  بستهچشم .  شودمی  اتاق  وارد  کسی  آرام
  قرار  ـخت*تـ بر سرم. شناسمشمی ماا  بودم؛ محروم  شش* غو* آ از سالهشت 
  سفید  لباس جای  به. کوبدمی  امشقیقه  بر درست کنارم، قلبش تپش . گیردمی

  خوب   قدرچه .  کنمی م   گریه  وجودم  عمق   از.  زنممی   چنگ  را  پدرش  پیراهن  کودکم،
  سکته  کودکم دادنازدست  غم  و تنهایی حجم از شاید آمد،نمی  اگر آمد؛ شد
 . کردممی
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 سوگ  مگر  اما  کشد؛می  تیره  خط  امپناهی بی  بر  شود،می  تزریق   جانم  به  که  محبتی
 رود؟ می  یاد از کودکم دادندست  از

 کندمی سعی اما است؛ ناراحت هرچند. رسد می  گوشم به غمگینش و آرام صدای 
 :شود تسکین من برای  و بزند کنار را ناراحتی این

 . باش آروم  الی؟ -

 : ماافتاده سکسکه  به هق هق  از

 بود؟  شکلی...چه ...بگو..بهم!..دیدیش تو...تو -

  اینکه   از  پس  ساعت  یک  دقیقا.  بود  اکبرعلی   بود،  دیده  را  کودکمان  که  کسی  تنها
  و  نحیف  خاطر  به  گویندمی .  مرد  امبچه  بود،   دیده  شیشه  پشت  از   را  بچه  اکبرعلی 

  مادرش  بود  آمده تنهیک  او! قوی  خیلی بود، قوی  من ی بچه ولی بودنش؛ضعیف
 بود؟  ضعیف و نحیف گویندمی  چرا دهد، نجات را

. ببینم  را  صورتش  توانمنمی  اما  کنم؛می  حس  سرم  پوست  بر  را  هایشنفس  گرمای 
 کنم؟  چه خواهم،می  را کودکم من. ببینم خواهمنمی  اصال شاید

 : گویدمی  آرام

 ... باز تونیممی ما...حتما بوده قسمت... عزیز نکن گریه -

 : گویممی  و کوبممی  اشـینه*سـ   به بغض و گریه با

  مادرش  با..بگه تو به  بیاد...خواستمی اون! متنفری ... من از تو تو؟ و من -
  اون .. اون...باشه داشته  دوست رو من بیاد..خواست می اون..باش مهربون

  از  رو  زندگیم ی همه  من...نمیشه دیگه ما..شه  من دردای  مرهم خواست می
 ! امبچه خدا وای ..دیگه بگو..بوده؟  چی  قسمتش؟..چرا...دادم...دست
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 را هاحرف  از  بعضی اگر . گفتممی  باید کردند،می  سنگینی جانم بر هاحرف
  بزنم  حرف خواهممی  فقط  بشنوم، چیزی  خواهمنمی  اصال. مردممی  که گفتمنمی 
  کودکم  سفید  پیراهن. شوم خفه بغض با توأم حرف همه این حجم از که مبادا

  بچه  بوی . کشممی  بو ولع  و  حرص با و گیرممی  امبینی جلوی  و زنممی  چنگ را
 . بکشم ش *غو* آ به لباست این با را تو نبودی  پسرم،. دهد می

 کنم؛می   درک  را  سمیه  دارم   حال  شود؟می  مگر  اما  کند؛  آرامم  کندمی   سعی  اکبرعلی 
  و  شد شکسته قدرچه  داد، دست از بود کرده بزرگش سالهجده  که را دماوندی 

 فهمممی   دارم  حال!"  باش  آرام "  گفتیم  سمیه   به  قدرچه .  ندیدم  را  امبچه   حتی  من
 شود؟ می مگر اما بود؛ آرام است خوب که

  هایش اشک  محکم، و قوی  مرد، یک مانند اما بینم؛می  چشمانش در را اشک نم
 مانند  بودند؛  شده  سرخ  سرخ    چشمانش.  داردمی   نگاه  چشمانش  ی کاسه  در  فقط  را
 :باشد مهربان  بچه بدون مادر من   با کندمی  سعی و گیردمی را هایمدست . نم

  اون  زنی؟می جا داری  کنی توکل خدا به اینکه جای  به...عزیز بده گوش...الی -
  باید ...آزمون   یه این کن فکر..گرفت پسش هم خودش بود، ما دست خدا امانت
  رو  کاراش حکمت ما! خوادی نم رو اشبنده  بد   خدا  باش، صبور ...باشی بلند سر
 . دونه می  که  اونه فهمیم،نمی 

  کودکم   رفتن  حکمت.  کنممی   گریه  بهار  ابر  مانند  زار،  زار  فقط  و  گویمنمی  چیزهیچ
  نابود   ذرهذره   دارم  من  خدایا،  دیگر  بگو  بود؟  من  برای   او  نبود  در  خیری   چه  بود؟  چه
 بردی؟ چرا را کودکم  شوم،می

 *** 
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  شده  پسردار بود گفته و بود زده زنگ هاآن به اکبرعلی  قع،وا در. روندمی  همه
  شوری، چشم   حسود  کدام!  نیامد  امبچه  اما  بگویند؛  تبریک  بودند  آمده  همه  و  است

 زد؟  چشم شود  نصیبم خواستمی  که را خوشبختی

  تسلیت  که وقتی  حتی  شدم؛ الل کامل طور به دیگر اکبر،علی با صحبت از  پس
  حکمت  از  هست،   فرصت   و   جوانم  هنوز   که   دادند   دلداری   ردند،ک  صبر  آرزوی   گفتند،
 ...  و کردند سوال  من از زدند، دم خدا

  نگاه  این از منفی موج قدرآن . بود سردم و خاموش نگاه پاسخم گفتند، چه هر
  درست . کردم  وحشت ایستادم، آینه جلوی  هم خودم وقتی که شدمی  ساطع
  گریه  خانه دیوار و در به خیره و منشستمی  خانه گوشه یک دق، آینه مانند
  را  هایشاسام اس. بودند  رفته دست از دماوند های تماس ی همه . کردممی

 با  جغد،  مانند صبح، تا شب  از . خوردمنمی  را هایمقرص . کردم می حذف  نخوانده
  کردممی  حس. نبود خوب هم اکبرعلی  حال. شدم می خیره ماه به باز های چشم
  دیروقت  و بود گیج و کالفه  مدام . دهدمی  آزار  را  او کودکمان مرگ از غیر چیزی 

 دیوانه را حاجی و مادر. نبود خوب حالش آمد،می  هم وقتی و آمدمی خانه به
 ! زابراه هم را زینب و معصومه و بودیم کرده

 را بدم حال اما چرا؛ دانمنمی . کردمی اذیتم کمی مادر، و حاجی خانه هوای  و حال
  باالخره . دادمی آزارم  همین و انداختمی  امبارداری  زمان یاد را من. کردمی بدتر
 اکبرعلی  که ریختم اشک گاهی و نشستم گوشه  یک صدابی  و صامت قدرآن 

 !برگشتیم و. برویم مانخانه به گرفت تصمیم

  برگشته  شبی همان به. بودم  برگشته اول نقطه به انگار برگشتیم؛ مانخانه به
.  رسید  جنون  به  اکبرعلی   و  نهاد  پای   مانخانه  به  پاتیل  و  نوشیدنی  ددماون   که  بودم
 !شب آن بود  منحوسی شب  چه آه
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  با بندم،  پشت  هم او و شوم می  وارد  من . رودمی  کنار  و کندمی  باز  را در  اکبرعلی 
  دیروز  است؛ مرتب و تمیز خانه. شودمی داخل بزرگ های چمدان  و هاساک

  اتاق  در  را هاچمدان  حرف،بی اکبرعلی . بود کرده  تمیز را  آن و  بود آمده  معصومه
 را  خودم  و  بندممی  را  هایمچشم .  کشممی  دراز  کاناپه  روی   و  روممی   من.  گذاردمی
 روانشناس نزد داد پیشنهاد دیروز اکبرعلی . بیدارم که حالی در زنم؛می خواب به

  پوفی  که کردم  نگاهش غمگینم ی زده یخ چشمان  با  و کالمبی  قدرآن  اما بروم؛
 . رفت  بیرون اتاق از  و کشید

 . نیست خونه  توی  هم هیچی. گردمبرمی  اآلن بیرون، میرم دارم الی؟ -

  صورتم  به مستقیم کولر باد. است  سرد خانه هوای . رودمی. گویمنمی  چیزهیچ
  مویم  کش.  کشممی   بیرون  سرم  از  را  روسری   و  دهممی   جلو  کمی  را  سرم.  خورد می
.  شوم می خیالشبی کالفه. شودنمی بند آن به دستم اما کنم؛ باز واهمخمی را

  دستم  وقتی. گذارممی شکمم بر را راستم دست. گذارممی مبل دسته بر را سرم
  به  بودم، کرده عادت شکمم برآمدگی به. کنممی  بغض گذارم، می آن روی  را

  هایش، لگد کردنحس  و آن بر دستم گذاشتن به هنگامش،نابه لگدهای 
 نیامدی؟ چرا عزیزکم،... و هایشحرکت

  به که  دستش  در  های پالستیک  و اکبرعلی  پاهای  حرکت صدای . شودمی  باز  در
  اما   گذارم؛می   هم  بر  را  چشمانم  خسته.  دهدمی   آمدنش  از  خبر  خورند،می  یکدیگر

  با . چرخدمی  در  سمت به گردنم و  شوندمی  باز  خودکار چشمانم غم غم صدای  با
 ماتم تعجب فرط از  دستش،  در ماههشش  تقریبا ی بچه یک و اکبرعلی  دیدن
  زوم  ـغلش*بـ  در ی بچه  بر امگشادشده  چشمان و ماندمی  بازنیمه  دهانم. بردمی
 زمین  روی  را بچه و  بنددمی  را  در. نیست من به حواسش اکبرعلی . کندمی
 : گویدمی  بچه به رو.  گذاردمی
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  خدا  رو  تو خب؟ بیام، و بیارم هم رو چیزا بقیه برم تا وایسا دیقه یه آیلین -
 !ها نکنی گریه

 و کندمی نگاه او به مردد علی" ؟!فهمدمی بچه" بگوید اکبرعلی  به نیست کسی
  گامبوله  حالت به بچه کیست؟ کودک این کوبد؛می  محکمتر قلبم. بنددمی  را در
  هایش کردنگریه  صدای .  ند ز می   در  به  و  آوردمی   باال  را  مشتش.  رودمی   در  سمت  به

  دهانم  در  قلبم . گیردمی  آتش  برایش جگرم . گویدمی " با با"  جیغ با. شودمی  بلند
.  افتندمی   کار  به  اممادرانه  های حس   تمام.  شوندمی   عرق  خیس  هایمدست .  است
 کنممی  حس . کنندنمی  امهمراهی  پاهایم چرا دانمنمی . شوممی  مردد رفتن برای 

  فضایی   موجود  انگار.  دارم   ترس  کشیدنشش *غو *آ  در  برای   اما  ؛است   خودم  کودک
 . است  ناشناخته و گنگ برایم! آمده  مریخ از و است

 هایمدست . دارم برمی قدم  کودک  سمت به آرام و کشممی دستی موهایم بر
 کودک  به!  بکشم  ش*غو*آ  در  را  او  توانستممی  کاش!  کودکم  خدایا  وای .  لرزندمی

 تا. گردانمبرمی  را او و گذارممی  پهلوهایش بر دست  لرز،  با و شوممی  نزدیک
.  شودمی  جاری  دگر بار  چشمانم از اشک افتد،می  دخترک آبی چشمان  به  نگاهم
  بویمش، می   سمش،*ـو *بـمی.  کنممی   گریه  هق هق   و  کشممی  ش*غو* آ  به  را  بچه
  بلند  سان،هرا.  شودمی   تشدید  اشگریه  ام،گریه   دیدن  با  بچه!  دهدمی   کودک  بوی 
  حتی   من  شود؟  آرام  تا  کنم  کار  چه.  شوم  مسلط  خودم  بر  کنممی   سعی  و  شوممی
 .بکشم ش*غو *آ  در را او درستی به توانمنمی 

  ام گریه کنم چه بچه با دانمنمی  اینکه ناچاری، از و رودمی  کنار نداشتنمبچه  درد
 . کنندمی  تار را چشمانم هایماشک . گیردمی

  ـغل، * بـ به بچه من   دیدن با اکبرعلی . شودمی  وارد اکبرلیع  و شودمی  باز در
  سمت  به  را خودش اکبر،علی  دیدن با بچه. شودمی  گشاد حدودی  تا چشمانش 

  بودم،  اکبرعلی  به خیره من که جاآن  از"  بابا" کشدمی جیغ و کشاندمی اکبرعلی 
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 و کشممی  جیغ. شودمی  خارج دستانم حصار از و کنم کنترل را بچه نتوانستم
. گیردمی  را  بچه  و  آیدمی   جلو  اکبرعلی   شود،  رها  دستانم  از  کامال  بچه  آنکه  از  قبل
 دستانی با من. گیردمی  آرام شش*غو* آ  در بچه و شودمی امخیره غریبی نگاه با

 : گویدمی  و آیدمی  جلو و کشد می پوفی اکبرعلی . کنممی  گریه لرزان

 نی؟کمی  گریه چرا  الی؟ شده چی -

 : گویممی  سکسکه با

 ... من...مَ ...  بیفتهـ...ب ...شه  پرت خواست....خـ -

 : گذارد می  امشانه بر دست اکبرعلی 

 میدی؟  گوش الی؟. نشده  چیزی  که حاال... باش آروم  باشه -

 نه  و بینممی  نه را هایشحرف و اکبرعلی  انگار  اصال زنم؛می را خودم حرف من
 : شنوممی

 ش ...ـغل*بـ خواستم ...خ... کردمی  ..گریه.. داشت ..د -
 ! تم...نتونســ...نت ...م... بگیر...بگ

  کالفه  بچه ی شده شروع  دوباره های گریه و من ته  و سر بی های حرف  از اکبرعلی 
  به  را من. چرخاندمی  کاسه در  را  چشمانش و کشدمی  بلندباالیی پوف. شودمی

 :گویدمی  و کشد می  کاناپه سمت

 ... الی بشین تو -

 :پرسممی  سریع

 کیه؟  بچه -

 :آیمنمی  کوتاه. کندمی  سکوت. پیچندمی  هم  در اکبرعلی  ابروهای 
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 کیه؟ ی بچه میگم -

  که   انگار  اند؛شده   عوض  قدرچه   اشتیره  ای قهوه   چشمان  رنگ.  کندمی  نگاهم  مردد
  نشده  سالهنوزده  اکبرعلی  چشمان  هنوز. بینمنمی  تحقیر و نفرت هاآن  در دیگر
 نه؟  کند؛می  را مراعاتم دارد. ترسمنمی  هاآن  از کنممی  حس دیگر... اما است؛

 : گویدمی  و کشدمی  نفسی

 .زنیممی حرف اشدرباره  شدی، بهتر...الی  نیس  خوب حالت اآلن تو -

  اخطار   دهد؛می  اخطار  امانبی  دهد؟می  اجازه  مگر  قلبم  اام  بیایم؛  کوتاه  خواهممی
  در   های حس .  کیست  همسرم،  ش* غو*آ  در  ی بچه   این  بفهمم  و  نباشم  خیالبی  که

 :گویممی  و کنممی باز ب** ل آخر و شوندمی درگیر تناقضم

 کیه؟ ی بچه ...بگو خوبم، نه -

 متعجب اکبرعلی . پرممی  جایم از. کشدمی  جیغ بود، شده  نامیده  آیلین که بچه
 :ویدگمی  آرامی لحن با و کندمی  نگاه آیلین به بعد و کندمی  نگاهم

 آره؟  شدی؟  گرسنه کنی؟می  گریه چرا دلم؟ جان -

 : گویدمی  پربغض و کندمی نگاه اکبرعلی  به اشکی چشمان با آیلین

 ! ما..ما -

  مرا  نیست کسی. زنندمی  خط قلبم بر و  برداشته تیز تیغ انگار  من، خدای  وای،
  پربغض  چه خدایا! مادر بگوید امبچه  دهم، می  را  عمرم ی همه  من کند؟  صدا  مادر
 . سوزاند می را دل  گونهچه  معصوم ی بچه این. گویدمی  هم

 های نگاه  من. کندمی  نگاهش مسکوت و غم با قدرچه اکبرعلی  که بینممی
 سرد  هرچند  مشترک،  زندگی   سالهشت   و   آشنایی  سالنه   طی  در .  َبَرم  از   را  اکبرعلی 
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  ختم او به  امزندگی ی همه  رفتم،می  مسیری  هر از قدرآن  مشترک،  غیر نسبتا و
  توصیفش  خودش از بهتر بگو، را اکبرعلی  بگویند. َبَرم از را تمامش که شدمی
 . کنممی

 بچه نکنم فکر که هرچند زند؛می  تلخی لبخند بچه به رو و  کشدمی  عمیقی آه
  حس  آن در هنوز را غم های رگه من که  شادی  لحن با. بفهمد را لبخند بودنتلخ
 : گویدمی  کنم،می

 هوم؟   بخوره؟ خانمخوشگل بدم چی -

 : گویدمی و کندمی  من به رو

 کنم؟  آماده رو شیرش تا بگیریش تونیمی -

 اممادرانه  های حس   و  دهدمی   کودک  بوی   که  ای بچه   کشیدنش *غو *آ   در  برای   دلم
  در  مرددم که هرچند و کنممی پاک را هایماشک . کشد می پر دهد،می  قلقلک را

  دست  از  آرامی  به  را او نه، یا بگیرم ش *غو *آ  در درست را او توانممی  که این
.  دهم  جای  ـغلم *بـ در  بهتر را  او تا دهدمی  کمکم اکبرعلی  و گیرممی  اکبرعلی 

 من  و  بود  خودم  ی بچه  کودک  این  شدمی  خوب  چه.  آیدمی  او   به  قدرچه  پدربودن
  داشتم،   دماوند  به  که  مهری   ی همه   با  چرا  دانمنمی .  بود   پدرش  اکبر  علی  و  مادرش،
  و  من ی  بچه" گفتممی  خود با همیشه. باشم  باردار را او ی بچه  نکردم آرزو هرگز
  او  شودمی  مشخص دارد کمکم شاید. نبردم  دماوند از نامی گاههیچ  و" اکبرعلی 
 !باشم"  جوزده " شاید ها،امروزی  قول  به! دارد جایگاهی چه قلبم در دقیقا

 ی درباره  و بنشینم ندارم دوست. رودمی آشپزخانه به و دشومی  بلند اکبرعلی 
  کردنزندگی  کمی دلم ام؛خسته  فکرکردن از  دیگر.کنم فکر  کودک هویت

 های گل  بیدارشدن، امید با ها صبح! خواهدمی  زندگی نه، بودنزنده . خواهد می
 دیدن،تلویزیون  خواندن، کتاب کردن،داری خانه شادی  با دادن،آب  را بالکن
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"  زنانگی"  دلم قدرچه  خدایا، آه رسیدن؛ خود به کمی و خریدکردن و رفتنبیرون
 !ساختم محروم  را خودم نعمت، این از  قدرچه  و  خواهدمی

 از را خودش کندمی سعی و کندمی نگاه من به آیلین. شوممی  راهی دنبالش به
  اجاق  روی  را کتری  اکبرعلی . برود اکبرعلی  سمت به  و  بکشد بیرون شم *غو *آ

 :کنممی  نرم را لحنم و کنممی  نگاه آیلین  به. گذاردمی

 بری؟ خوای می کجا خانمی؟ دختر -

 هایمدست  رد. زنم می  بشکن  برایش . است  نشده  جلب  من به  هنوز  آیلین توجه
  برایش .  شودمی   ساکت.  کندمی   نگاهش  شده،درشت   چشمانی  با   و  کندمی  دنبال  را

 : گویممی  و خندممی

 ... خوشگلی این به چشمای   کوچولو؟ چرا گریه! ناز دختر آفرین...  آ آ -

  عمیقی  لبخند  هم  من.  خنددمی  برایم.  دهممی  تکان  تکان  و  گیرممی  را  دستانش
  آیلین  تا کنم گریه خواهمنمی  اما زند؛می  چنگ باز  بغض. گیردمی  جای  ـبم *لـ بر

 دگر   داغی   دار، داغ  من    قلب  بر  کودک،  این  های بازی شیرین .  بگیرد  سر  از  را  اشگریه
  اما  کند؛  آماده  را  شیرش  اکبرعلی   تا  کنم  پرت  را  حواسش  کنممی   سعی.  گذاردمی

.  است  شده خیره آیلین و  من به بینممی  گردم،برمی اکبرعلی  سمت  به وقتی 
 :گویممی متعجب. چکدمی  اش گونه  روی   بر چشمش ی گوشه  از اشکی

 شد؟  چی  اکبر؟علی  علی؟ -

 : گویدمی  و کشدمی  چشمش ی گوشه  به دستی. آیدمی  بیرون  هپروت  معال از

 .. هیچی هیچی -

  چشمان   به  و  کشممی   آه.  برود  هم  در  چنیناین   هیچی،  برای   آیدنمی  قیافه  این  به
 کیست؟   کودک این. کنممی  نگاه آیلین درشت آبی
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  بدبختی، یک و هزار به شود، عوض جایش بخورد، را شیرش آیلین تا
  دادنش تکانتکان و من های الالیی  با و شود آرام اکبرعلی  و من های بازی خره مس

 و خودم ی دونفره  ـخت*تـ کنار. گذرد می قرن یک ببرد، خوابش اکبرعلی  توسط
  باز  را موهایش کش. نشینممی  است،  شده آیلین خوابرخت  اکنون که اکبرعلی 
  شیطون چشمان. کشممی  دست ـختش*لـ  رنگزیتونی موهای  به و کنممی

 و  خندیدمی   شیرین  قدرآن   آوردیم،می  در   ادا   برایش   وقتی .  اند بسته   رنگش خوش
.  کردم  بازی   او  با  پرانرژی   نبود،  خودم  دست  که  کردمی  پایین  و  باال   را  هایشدست 

  حس  چه  گذشت، خوش بچه این با قدر چه. کنممی  پاک را اشکم و کشممی  آه
 نشدم؟  مادر چرا داشت، خوبی

 : رسد می گوشم به اکبرعلی  ی وارانهپچپچ  آرام صدای 

 ـخت؟ *تـ  روی  میشه جامون نظرت به -

.  کشممی  باال نگاهش تا را نگاهم تردید با و شوممی  خارج خیزنیم حالت از
 : گویممی  تشویش با  حرفش، به توجهبی

 بزنیم؟ حرف نبود قرار مگه...خوره می  رو  جونم خوره عین  داره فکر یه -

 شاید. صامت و مستقیم کند؛می  نگاه من به. دمدمی بیرون به را سشنف
.  آیم نمی   کوتاه  نفهمم،   تا  من.  نیست  اما  نه؛   یا  هست   دررویی  راه  ببیند  خواهد می

! است  من  حق   این  اما  کنم؛می   سوءاستفاده  او  سازش  از  دارم  شاید  است،  درست
  که بچه این است، کرده داربی را اممادرانه  های حس  تمام که بچه این بدانم باید
 !کیست ،"بابا"  گویدمی اکبرعلی  به

 :گویدمی  و آیدمی  کوتاه نگاهمان جدال در اکبرعلی 
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 . بگم  برات تا پذیرایی توی  بریم باشه، -

  موهایش  در دستی اکبرعلی . مبل به  دادهتکیه و  زمین روی  ایم؛نشسته  هم کنار
  انگار  رود؛می  کلنجار خودش با کنممی  حس . کندمی پریشانتر را هاآن  و کشد می
 :گویممی کنم، ترراحت را کارش  آنکه برای . دارد تردید گفتن برای  که

  رو  راستش خواممی  فقط هست، چی نیست مهم بگو، رو راستش اکبر؟علی  -
 کیه؟  بچه این.  بدونم

 :گویدمی  مقدمهبی  آرام، و کوتاه

 .منه ی بچه -

 ماتم اند،کرده وصل من به بیست و دویست  ولت با برق که انگار پرد؛می  پلکم
 بچه   های گفتن "  بابا"  با  مخصوصا  باشد؛   او  ی بچه   کردممی   حس  هم  اول   از.  بردمی

  در  سعی  ای احمقانه   طور  به  اما  است؛  اکبرعلی   ی بچه  که  بودم  شده  مطمئن  کامال
  ودم وج تمام در دوباره است، کرده خانه جانم در که غمی. داشتم  خویش فریب
  مادرش من که کودکی پدر هم آن است؛ شده پدر همسرم. کندمی پیدا جریان
  دادی   هشدارم  کنایه  و  نیش  به  گفتی، !  مهلقا  زبانت  نیش  از  امان  امان  آه!  نیستم

 من و است پدرش اکبرعلی که ببینم را ای بچه که برسد روزی  مبادا بپایم،" که
  به  گونهچه کردی، که تحقیری  و کنایه و نیش ببین و بیا حال،"! نیستم مادرش
 . است پیوسته حقیقت

.  نشدم   مادر  من  و   شد  پدر  او   اینکه  به  حسادت   دارم؛  هم  حسادت  هایم،حس  میان
  موج تقدیرت در بداقبالی. ندارد پایان اتبیچارگی و بدبختی الیسیما؟  بینیمی
 کردنمی   قفر  برایش  هم  چنانآن   و  است  پدر  اکبرعلی   که  بسوز  بسوز،  آری،.  زند می
 . که نبود مهم برایش آمدنمی  چه  آمدمی  چه. نه یا آمدمی دنیا به تو ی بچه
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 مواجه اکبرعلی  شاکی  لحن و  مات نگاه با که  آورم می  زبان به را هاحرف  همین
 : شوممی

 ... که  واقعا   بود، منم ی بچه  اون ! چی یعنی حرفا این! الی-

  مانند  نیاورم، زبان بر . است دلم  درد   م،کن  چه اما اند؛  احمقانه هایمحرف  دانممی
  ضعیف  دارم، نگه خود درون را چیز همه  توانمنمی دیگر. کنممی  سکته قبل
 من  مانند کسی درد به درونگرابودن، دیگر! تر ضعیف بگویم است بهتر ام؛شده 
 . شوم آن قربانی   هم  باز که نکشیدم درونگرایی این بهر از کم خورد،نمی 

 :پرسممی  و  گذارممی  هم  بر را مچشمان درد، با

 ؟ ...  و تو ی بچه -

  چه  نگاهش تردید   میان نگرانی های رگه. کندمی  نگاهم قبل از مرددتر اکبرعلی 
 گوید؟ می

 :گویممی  و زنممی  پوزخند

 ... دارم  رو   طاقتش... نترس -

  ب **ل مأیوس و هراسان  و گذردمی  خاطرم از چیزی  بزند، حرفی  او آنکه از قبل
 : زنممی

 یاسمن؟ ...ی  -

  حدسم  فهمم می. شودمی  خیره فرش های گل  به  و دزددمی را نگاهش  اکبرعلی 
  به   و  کشممی   آه  دلم،   در.  کنممی   بغض  ارادهبی!  امان  و  امان  و!  است  بوده  درست
 دار بچه اکبرعلی  و یاسمن بود؟ حرام من برای  تنها داشتنبچه"  کنممی  گله خدا

  من   چرا  طور؟چه  نوابی  ی بیچاره   من...    من  و   شیرینی  این  به  ای بچه   هم  آن   شدند؛ 
 خود به را اکبرعلی  دگر، بار و دهم سامان و سر را امزندگی  شوم،  مادر نتوانستم
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  به   ام  " عالقه"  بگویم  بهتر  یا  عشق   را،  امقلبی   ی خواسته   بودم  حاضر  من  برگردانم؟
 چرا. اکبرعلی  برای  فداکار همسری  نمونه، مادری  بشوم و بریزم دور هم را دماوند
  خواهد می  است؟ آورده جااین را بچه این چرا حال هیچ، هااین بشود؟  که نشد
"   بگوید  و  بکوبد  سرم  بر را  یاسمن بفروشد؟ فخر خواهد می کند؟  دلم  به  خون
  دلم  داغ هستم؛ دارداغ  تازه من  آید؟می  دلش طور چه ! " است؟ آورده بچه برایم
 را کودکم مرگ خبر پیش لحظه چند همین کنممی  حس که است تازه چنانآن 
 اشسوختگی  مرهمی  هیچ  دیگر، که  است سوخته چنانآن   جگرم. اندداده  من به
  طور چه  ها،نفرت   و  هابدی   ی همه   با  داند؛می  را  هااین  که  دانممی .  کندنمی  برطرف  را

 " آمد؟ دلش

 کند،می دل و درد برایم. ندازدامی خط افکارم، و هایمگریه میان اکبر،علی  صدای 
 :نامحرمم برایش  قدرچه  است کرده فراموش شاید

. بود  اومده  دنیا  به  تازه  آیلین  ام،حامله  گفتی  بهم  وقتی.  ماههفت  توی   میره  داره  -
  کسی  من جز هم یاسمن  طرفی، از  و موندم می  تو کنار باید بود؛ سختی روزهای 

 شیب   یه  چیزهمه .  داشت   احتیاج  من  به   همیشه  از  بیشتر  روزا،   اون  و  نداشت   رو
  شده  مادر که حاال. من با یاسمن دعواهای  جز بود، گرفته پیش در رو معمولی

 کنارش اینکه از کردمی گله بود؛ شاکی مدام. رفتنمی  موندنای عقد بار زیر بود،
  بودم،  صالحین طرح  مجری . ذارمنمی  آیلین و  اون برای  وقت  اینکه نیستم،

 طرفی از و بزنم سر یاسمن و آیلین به باشه، تو به حواسم همزمان رسیدمنمی 
 شناسنامه بچه برای  کنی، عقدم باید گفتمی . بود قوز باال قوز هم عمه مردن

  مث . نبود قبلی  یاسمن  دیگه  شد،می  سرسنگین کرد،می  قهر باهام . هنوز  نگرفتم
  ها گذشته  لیسیمای ا  شبیه  بود،  تو  اآلنای   مقابل  چیزی   یه  درست  یاسمن  نبود؛  تو
  دلم  که طوراون  بودم، ساخته رو یاسمن خودم من! تودار قوی، مغرور،. بود

 .. ساختمش خواست
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 : دمدمی  بیرون را آهش  و گذاردمی  هم بر چشم. کندمی  مکث

 !ساختم بودم، عاشقش که الیسیمایی شبیه -

 عجیبی  های حس   فقط  و  است  شده   خشک  اشکم   ی چشمه .  کوبدمی   محکمتر  قلبم
  بوده  عاشقم قبلترها که  بود نیاورده  رویم به چنیناین  وقتهیچ . کنممی  درک را

 :پرسممی ندهم، وا و کنم کنترل را خودم کمی بتوانم که آن برای . است

 گردونم؟  برش تا کن آشتی  گفتی و آوردی   رو بچه هم تو حاال -

 :کندمی  نگاهم خشم با

 یه  خاطربه کنم  جدا اشبچه  از   رو رماد یه  که شناختی  عوضی حد  این تا رو من -
 آشتی؟  و قهر

 عمیق  های نفس  و مکث ثانیه چند از پس و کشدمی پوفی. چینمبرمی  ب**ل
 :دهدمی  ادامه   کشیدن،متوالی

  باشه؛  دادممی احتمال که جایی هر گشتم، رو جا همه . نیست روزه چند... نه -
 ... نیست ولی

 : زنممی کنایه

 نی؟ ک  عقدش تا کرده قهر -

 : زندمی  پوزخند

 توئه؟  عین مگه یاسمن -

 : روندمی  هم در هایماخم

 ام؟ طوری این من مگه -
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 :کندمی  نگاه براق و تیز

 . میده نشون رو فکرت نوع زنی،می که حرفی -

 نگاهش چنیناین پیش چندسال! خیربه یادش. کنممی نگاهش تیز هم من
 : کردم؟

  ول  رو  امبچه  که نیستم احمق  قدراین من ،بود خانمیاسمن ی  درباره فکرم نوع -
 ... برم و خدا امان به کنم

 به کنم ول را او هم من اگر. است  کرده ترسیم پاک را یاسمن قدرچه  دلش در
  فرار  حدسش اولین بندممی  شرط کرد؟می فکر امدرباره  چنیناین آیا خدا، امان
 . است دماوند با من

  چه  دونمنمی  حتی کجاست، دونمنمی . بود حرفا این از بالغتر خیلی  یاسمن..نه -
 .... رو  من دارن همه فکرها، این...  اومده پیش براش مشکلی

  باشی،   زن.  حساس  و  هستم  زن  یک  من  که  رسدمی   شعورش.  دهدنمی   ادامه  دیگر
 حرف  دیگری   زن  برای   اشنگرانی  از  و  بنشیند  همسرت  آوری نمی  تاب  ندارد،  استثنا
  هرچند  قوی، هرچند باشی،  که  زن! باشد  هم  رقیبت  زن، آن  بسا چه بزند؛

 زن ی درباره  را اتزندگی  مرد های حرف اگر میری می  احساس،بی و خودساخته
  او  اکبر،علی . است محال فرض اصال  است،  سخت  که  خدابه . بشنوی  دیگری 

  محفوظ   غم  از  اش،بیحالی   از  کالفگیاش،  از  را  این.  دارد  دوست  را  یاسمن  عاشقانه
 بهر از  اشناراحتی روزها، آن پس . فهمممی  صدایش ارتعاش از و مانشچش در

 یاسمن؟  فرار یا بود مانرفته دست  از کودک

  کمرش  پشت و دارم برمی مبل روی  از را کوسن من و کندمی دراز را پاهایش
.  آیمدرمی  درازکش حالت به تقریبا و شوم می نیمخیز کمی هم، خودم. گذارممی

 . است  سخت برایم نشستن و کندمی   درد کمی شکمم
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 : دهدمی  پاسخ اکبر  علی

 چیکار . دوستام از یکی دست بودمش سپرده خب ولی خودم؛ پیش بیشتر -
  تازه  که هم تو کیه؟ این بگم خونه؟ بیارمش دارم ورش تونستم می  کردم؟می
  شدم  مجبور بود، نمونده برام راهی دیگه اآلنم... بودی  داده دست از رو مونبچه
 ... ارمشبی

  و  دوری  سالهشت  از بعد  میمونی  اتفاق چه است؟  بوده  هم  من فکر  به یعنی
  را   کوسنی  و  کشدمی   دراز  نرم،  فرش  روی   بالطبع  هم  او.  امکشیده   دراز  کامال!  نفرت
 :پرسممی آرامی لحن با من و چرخدمی  من سمت به. گذارد می سرش زیر

 شدی؟  آشنا  یاسمن با شد چی -

 : گویدمی و چرخاندمی  را سرش

 .زدیم حرف زیادی  دیگه -

  سیخ  انگار کنم،می نگاه که اتبچه به... میام راه تو با همه این من اکبر،علی -
  شکایت   هم  کلمه  یه  آوردی   رو  بچه  وقتی  از  گفتم؟  چیزی   ولی  قلبم؛  توی   کننمی

 ام؟ غریبه  برات  قدراین نمیای؟ راه بیچاره من با چرا تو کردم؟

 : رسدمی  گوشم به دشسر  و محزون صدای 

 ! امغریبه تو با عمر یه قدر من... بیشتر ذهنته، توی   که هم حدی  اون  از -

 : لرزدمی  صدایم و شوممی  مصر

 . زنتم من ولی -

 دستانش گرمی از. گیردمی  دستش در را امزده یخ دستان. گرددبرمی سمتم به
 : گویدمی  و کندمی  نگاهم. شوممی  گرم
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  بدون  ولی نیست؛ خوب اصال حالت روزا این تو کنممی درک من الیسیما، ببین -
  خالی  تو سر  رو، آدم و  عالم از حرصم رو، حالم  بدی  بذار  پس.. بدترم تو از  من

 !نکنم

  این  آیدنمی  دلم اما عصبانی؛ هم ناراحتم هم . کنممی  نگاهش تارم چشمان با
 خواستم  که  ینا  است  زیادی   چیز.  نگوید  چیزی  برایم  و  باشد  دلش  در  تلخی  حجم
  مشغولی دل   همه  این  با.  بود  او  دردهایم  مرهم  روزها،  این  شوم؟  هایشغم   شریک

 نکنم؟  جبران چرا.  بود  کنارم ناراحتی، و

 : فشاردمی ترمحکم را دستانم

  خواهش  ازت اما کار؛ این به کنم وادارت و بگم زور بدم، دستور بهت خوامنمی 
 پیدا   رو  یاسمن  تا  باشی  مراقبش  و  اشیب  داشته  رو  آیلین  هوای   مدت  یه  کنممی
  چه   رو  خدا  ولی  باشه؛  سخت  برات  ممکنه  نیستی،  خوبی  شرایط  تو  دونممی ...  کنم

  که  تویی برای  کردنمادری  کم یه. کرد کم رو دردات از کم یه این شاید! دیدی 
 . باشه  خوبی مسکن تونهمی  دادی، دست از....  رو  ات  بچه...  تازه

 *** 

 کجایی؟  آیلین... حسین امام یا آیلین؟-

 :شودمی  گم من فریادهای  و جیغ میان در گوشی، پشت از دماوند صدای 

 کیه؟  آیلین شد؟ چی  الو؟ شد؟   چی الیسیما -

  دنبالش   به  و  کشممی   جیغ  هراسان   من  و  شودمی   رها  زمین  روی   دستم  از  گوشی
  سرش  بالیی نکند وای  کردم؟ رها خودش حال به را بچه من؛ به لعنت. گردممی

 را خودم شود، کم او از مو تار یک که قسم خدا به! کشممی را خودم بیاید؟
 . کندمی خاکم اکبرعلی  هیچ، من اصال.  کشممی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 318 

 : کشممی  جیغ همزمان و کنممی  باز را اتاق در  سراسیمه، و هراسان

 آیلین؟ ...ماما پیش بیا آیلین آیلین؟ -

  که  قسم خودت جالل  و بزرگی به. گیرن من از را یکی این خدایا،. گیردمی  امگریه
 تا کنم متمرکز را ذهنم توانمنمی  اصال کند؛نمی  کار ذهنم. ندارم  را طاقتش دیگر

  باقی   و نیست  که گردممی را آشپزخانه باشد؟  تواندمی  کجا . بیابم را کودکم
  که  نیست نیست؛ و گردممی را جا همه باشد؟ افتاده بالکن از نکند ها،اتاق

 !نیست

 که را گوشی. رسانممی چادر به را لرزانم های دست  و زنممی پس را هایماشک 
 اما بزنم؛ زنگ  او به  تا دارممی  بر زمین روی  از  بود،  خریده  برایم  اکبرعلی  جدیدا  

 با و کنممی التماس خدا به ب**ل زیر و گویممی " َاهی." است  شده خاموش
 فکر این به ناالنم، ذهن با و دمبگر  دقیق  را جا همه کنممی سعی تارم چشمان

 . باشد  است ممکن کجا که کنممی

 پایین نفسیک را هاپله  تمام. کنممی باز را در و کنممی محکم سرم بر را چادر
 در را تحملی غیرقابل و شدید درد. خورممی هم زمین جا یک حتی و دوممی

  قلبم   مگر  اما  شوم؛  بلند   توانمنمی .  گزممی  ب** ل.  کنممی   احساس  زانویم  قسمت 
. خیزمبرمی  و گیرممی هانرده  به دست دارد؟ خیالیبی و  نشستن طاقت
  وجودم  عمق  از  که هستم من  این و است شکانده را پلهراه  سکوت  هایم،هق هق 
 !نیستم دیگر هم من نباشد، که زنممی  زار آیلینی برای 

 

  ـغل *بـ به آیلین را اکبرعلی  همزمان که کنممی  باز لرزانم های دست  با را در
 تا  و  گیرممی   اکبرعلی   ش *غو* آ  از  را  آیلین  و  دوممی   سمتشان  به   سریع .  بینممی
 : گویممی هق هق  با.بویَمشمی  و سمش*ـو *بـمی  دارم جان
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 بودی؟  رفته کجا شه فدات مامان -

  موهایش   به.  گیردمی   سر  از  را  هایشگفتن"  ماما"  و  کندمی  نگاهم  متعجب  آیلین
 :گویممی  کنانمویه و کشممی  دست

 . شه گفتنت ّماّما فدای  مامان -

 : گویدمی و کندمی  نگاهم  نگران حدودی  تا و متعجب اکبرعلی 

 الی؟  شده چی -

 : زنممی  زار بغض، همان  از ناشی خشم   و بغض با

  زنده  و مردم من اومده، سرش بالیی  کردم  فکر نگفتی؟ بهم بردی  رو  بچه چرا -
 ! شدم

 :گوید می  مآرا اکبرعلی 

 ! اصال پوشوندی  لباس براش خودت  بیرون؟ برمشمی  دارم نگفتم بهت مگه -

  را  او و سم* ـو*بـمی  را آیلین گردن دیگر، بار آرام،. گیرممی او   از را نگاهم شرمنده
  خم.  کشدمی  جلوتر  کمی  را  چادرم  و  شودمی  نزدیکم  اکبرعلی .  گذارممی  زمین  روی 
 : گویدمی صورتم از ینزدیک  ی فاصله  در و شودمی

 الی؟  خوبه حالت -

 :دهدمی  ادامه و کندمی  اشاره پاهایم به

 بیرون؟  اومدی  دمپایی بدون چرا -

 بعد که بود این پی  حواسم بس از. کشممی آه و کنممی  نگاه امبرهنه پاهای  به
  نبود   حواسم  اصال.  شد   فراموشم  چیزهمه  زد،   خواهد  زنگ  دماوند  اکبرعلی   رفتن  از
  زده  بیرون دمپایی، بدون که شدم  نگران قدرآن . کردم آماده را آیلین خودم که
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  لبخند  انتها، در. بگیرم آرام کمی تا بکشم عمیق  نفس  چند کنممی  سعی . بودم
 :گویممی و زنممی  معناییبی

 . شدم هول  بس از -

 *** 

 :پرسدمی  و نشیندمی  زمین روی 

 خوابید؟  آیلین -

  لیوان  دو حاوی  سینی. نشینممی  فاصله با نسبتا نارش،ک و دهممی  تکان را سرم
 :پرسممی  و گذارممی زمین روی  را، گرم چای 

 خشک؟  توت یا قند با -

 : گویدمی  مقدمهبی

 ! نیست  ازش  خبری   و   یاسمنم  دنبال  در  به   در  من  که  ماهپنج  میشه  بیاد،   که  فردا  -

  دارد؛  هراس  یاسمن گشتباز  از امبیچاره  قلب! کندمی  گریه خون ناالنم قلب باز
 اما دهم؛ قورت را بغضم خواهممی. کرد خاک باید را الیسیما بیاید، او اگر
  آن،  ی واسطه  به که نیست بزاقی دیگر و است شده خشک دهانم. توانمنمی 

.  کندنمی   رهایم  است  ماهپنج   که  است  فکری   این.  شود   داده  قورت  ترراحت   بغضم
.  شوند می   روان  هااشک   و  شودمی   متوسل  اماشکی   ی غده   به  شکستن  برای   بغضم
  اشک   های قطره   صدا،بی   من   و  کشد می  سر  تلخ  را  چایش  من،  به  حواسبی  اکبرعلی 
  و   لرزد می   امچانه.  کردممی   پاک  شدند، می   رها  تسبیح  درشت   های دانه   مانند  که  را

  شتبازگ به بگیرم؛ را هاآن  جلوی  توانمنمی . شودمی  غلیان باز  اشکم ی چشمه 
 . شوند می  روان هایماشک  ناخودآگاه کنم،می  فکر که یاسمن

 :گویدمی  و گرددبرمی سمتم به اکبرعلی 
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 .. الی -

  شوند می   درشت  چشمانش .  خوردمی   را  حرفش  خیسم،  ی غمزده  نگاه  و  من  دیدن  با
 :پرسدمی  متعجب و

 کنی؟می  گریه چرا  شد؟ چی الیسیما؟ -

  و  زنند می چنگ امصوتی  تارهای  به بارنای بغض، و کنممی پاک را هایماشک 
 : لرزدمی  صدایم

 ! هیچی.. هی -

 :میگوید و گذاردمی  سینی بر را چای  اکبرعلی 

 کنی؟می  گریه داری  هیچی برای  -

 : گویدمی  قطع با بعد و کندمی نگاهم تیز  کمی و کندمی  مکثی

 شدی؟  ناراحت بردم  رو یاسمن اسم -

  نگاه  که  چشمانم به . داندمی  دیگر را بمم  و  رزی ام؛شده  دست کف  مانند برایش
  نگاهم  از که نیست چیزی  دیگر و امشده  سام مانند. فهمدمی را چیزهمه  کند،

  و  شودمی بازتاب هایممردمک در گذرد،می  دل و عقل در آنچه. نباشد مشخص
 .شودمی  اکران نگاهم، ی پرده بر تماما  

 شدی؟  ناراحت چرا الیسیما؟ -

 چه. گیرممی  اشکنکاشگرانه  نگاه از را نگاهم و پیچانممی هم در را هایمدست 
  بتواند  که است" زن" مگر کند؟ درکم بتواند تا مگر است مادر برایش؟ بگویم

  بفهمد؟   را  آیلین  به  مالکیتم  که  است"    حوا"    جنس  از  مگر  بفهمد؟   مرا  احساسات
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  و  است" آدم"  جنس از او چیست؟ از هراسم بداند تا است من قلب درون در یا
 ! بداند را"   حوا"  حس تواندنمی 

  گوشم   پشت   بودم،  کرده  مشکی  خاطرش  به  که  را  ـختم* لـ  بلند  گیسوان  از  طره  یک
 :پرسدمی آرامتری  لحن با و راندمی

 الی؟  نمیگی بهم چرا -

  و  درد از تا شودمی قرص  دلم  و  رودمی کنار  نرمش لحن با خود،  به  خود تردیدم،
 :بگویم برایش نمدرو هراس  

 رو؟  آیلین میبری ... تو... برگرده یاسمن اگه...اگه -

 متوقف  او  که  حال  پس  آورد؛می  کم  خط  جای این  دانستممی.  ماندمی  نگاهم  مات
 :تازانممی  من مانده،

  فهمی؟ می ...میرممی  بچه  این بدون  من ... معرفتبی ... دونممی ... بریشمی  -
  طوری چه  امروز  دیدی .  شده  زندگیم  همه  کردم،  دتعا  بهش!  بمونم  زنده  تونمنمی 

  هم  لحظه یه دیدی  نشدم، آروم ساعت یه تا هم دیدمش وقتی حتی شدم؟
 منم  درد  لعنتی  دونم،می  یاسمنه،  ی بچه  آره  بودمش؟  گرفته  محکم  و  نکردم  ولش
 . کردم پیدا مادری  حس بچه این به من ولی یاسمنه؛ ی بچه ! همینه

  بر   لرزانم  مشت  با  و  زنممی   کنار  را  سینی.  است  مانده  متصا  و   گویدنمی  چیزهیچ
 :گویممی  امناراحتی  عمق   و تارم چشمان با  و کوبممی  بازویش

  وسیله  یه رو من شم؟ اشوابسته کردی  کاری  چرا چرا؟ آوردی؟ رو بچه این چرا -
  یاسمن   هم  وقتی  برگرده،  یاسمن  تا  کنه  بزرگ  رو  بچه  بکشم،  کار   ازش  گفتی  دیدی؟

 ! درک به اومد الی سر  هم  بالیی هر و رو بچه برممی  من مداو

 :گویممی  و آورممی  فشار  داغانم ی حنجره به و زنممی  دیگری  مشت
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...  برگرده  مادرش تا دارم  رو هواش  روز  دویکی  گفتم. کردم رو فکر همین  منم -
! اهمپنج  شده قدر؟چه  شده روز سه دو!  دار نگه روز سه دو اینو  الی گفتی خودت

  این به  رو ایمونم و دین ی همه  ماهپنج توی  من ماهه؛پنج اکبر؟علی  فهمی می
  ببریش؟  خوای می تو بعد میره، در براش جونم" ماما" میگه وقتی! باختم بچه

  رو  امبچه  خدا بار یه سالم؟ و صحیح دخترت اینم بگی یاسمن به بدیش ببریش
 بگیری؟ خوای می  تو  رو یکی این گرفت،

 :گویدمی  آرام و گیردمی را دستانم راکبعلی 

 . نشده  چیزی  که فعال...باش آروم  الی؟ -

 :گویممی امیدم ی ماندهته با

 بری؟می   رو بچه برگرده یاسمن چی؟   بشه اگه -

 :کندمی  نگاه چشمانم درون جدی 

 دیگه؟ یکی میدی  رو اتبچه  یاسمن؛ جای  بذار رو خودت-

 : دهممی سامانی و  سر صدایم لرزش به

 !نکنه ول  رو  بچه خواستمی -

 :گویدمی  و دهدمی  باال را ابرویش تای  یک

 .. نیست چرا  نیست معلوم  فعال -

 :بزنم پس کنممی  سعی  را بغض

 کردم پیدا بچه این به مادری  حس من فهمیمی جا؟این آوردی  رو بچه چرا تو -
 چی؟  یعنی

 :شودمی  ناالن
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 کردی؟می چیکار بودی  تو... بود ممکنم راه تنها -

 :گویدمی  که بگویم چیزی  خواهممی

  شبم  هر...  الی   نیست  خوب  حالم  اصال  روزا  این  من...  کن  بس  کنممی   خواهش  -
  داره   ازش  خبری بی...  کنم  پیدا   یاسمن  از  خبری   یه   که  کنممی  صبح   امید  این  به   رو
  از  قطعه یه انگار نیست، که اآلنا! داشتم دوستش فهمی؟می ... کشه می رو من
 ! نیست جودمو

  ولی :»گویممی  دل در و کشممی  آهی. رودمی  کنار بازوهایم روی  از  هایشدست 
 !«گردهنمی   دنبالمم حتی برم من

 تا و آیلین کنار بروم خواهدمی  دلم. بشنوم را هایشحرف خواهدنمی  دلم دیگر
  در  ترسید، . بدهم شیرش شد، بیدار اگر. کنم  نگاهش تارم  چشمان با صبح

  طور همان   بشنوم؛  دیگری   زن  به  همسرم  عشق   از  ندارم  دوست.  گیرمب  شش*غو *آ
 . بشنود دماوند  به من عشق  از  خواستنمی  مسلما او که

  هر . دهدمی  پاسخ ذهنم در های سوال از یکی به و  آیدمی حرف به خودش اما
 . بفهمم تا مانممی باشد، جگرسوز جوابش که هم  قدرچه

 : گویدمی  و شودمی  خیره روبرویش  به اکبرعلی 

 های جوون  به  که اینا از  بودم؛ خیریه مؤسسه  یه  توی . بود سالم یه و  بیست -
  ارشاد  کردن،می جمع هاپارتی  از که رو  اینایی و کردنمی کمک اینا و فراری 
 خیابون توی  گفتنمی. ناجور وضع با آوردن رو دختری  یه روزی، یه. کردنمی

  بودم؛   دیده  اینا  از  که  نبود  بارماولین ...  انگاری   نداره  هم   رو  کسی   و   کردن  جمعش
  برم  تا شدم بلند! باشه پسر یه  ببینمش، من قراره که کسی کردممی  فکر ولی
  از  بیش کنجکاوی  حس نشوند؛  رو من حسی یه که آوردن اشتباهی  رو این بگم
  بدبخت  این از  نمیاد لباسش و ریخت و  شمایالت به که دختر این اینکه . حد
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  از . دادنمی  جواب پرسیدممی  ازش چی هر! نداشته رو کسی چرا شه،با هابیچاره
 چیزی  تنها. کردنمی  بلند  سرشم  حتی بزنم،  حرف باهاش کردممی  سعی دری  هر
! وجق  عجق  های لباس  و بود مزخرفش فانتزی  های رنگ  با فر موهای  دیدم،می  که

  خواستم  اساسی  دیگه.  بودم  شده  هم  خسته.  خوردمی   هم  به  حالم  داشت  دیگه
  قصه  فهمیدن خیر از اساسی... رو چیز همه گهمی  گفت که برم و شم بلند

 . بودم  گذشته هم  زندگیش

.  کرد  فرار   اتاق  ی پنجره   از  دختر    که  آوردن  اشتباهی  رو   این  بگم  تا  رفتم  خسته  من
  دیدمش  و  پنجره  کنار   رفتم.  دیدم   رو   خالی  اتاق  و   باز  ی پنجره  فقط  برگشتم،  من  تا
 . رفت می  در لنگانگانلن  داشت که

  سطل ی گوشه  حوزه، رفتممی  داشتم وقتی ... دیگه چندماه تا ندیدمش دیگه
 نزدیک رفتم وقتی ولی کردم؛ اشتباه کردم فکر اول. دیدم رو دختر   یه آشغال
  ببرمش  شد آویزونم دید، رو من تا. همونه  روزگار قضای  از  و دختره یه دیدم
  که  گفتم بهش و  برگشتم. نیومد دلم هک برم خواستم و  کردم ولش.. خونه
  کی هر. خونه تا رسوندمش خواری  و خفت چه با دونهمی خدا... رسونمشمی
، وضع و سر دیدن با دیدمون،می   آدرسی  به رسیدیم وقتی ! کردمی  وحشت دختر 
  و  نبود همراهش  پول  دختر  . بود مونده  باز دهنم خونه دیدن با بود، داده  که
  حساب  رو   کرایه!  بره   راه  حتی  تونستنمی  که  اومدمی   نشئه  نظر   به  و  خمار  قدراون 
 به چه رو اون کرده؛ خودش ی مسخره  رو من که سرش بزنم داد خواستم و کردم
  بست   رو  در  تشکر  بدون..موندم  اساسی  در،  به  انداخت  کلید  وقتی   ولی!  خونه  این
 ... برگشتم  وقتم  اتالف از حرص با منم. داخل رفت و

  رو  کسی اینکه از. گفت برام رو چیزهمه خودش بار این و گرفتنش بازم بعدها،
  با  مونده اون و مرده  عمه و بودن سپرده اشعمه  به رو اون مادرش و پدر نداره،
  نشونی  گشته چی هر گفتمی . نیست خبری  ازشون که مادری  و پدر و پول کلی
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  بدبخت  خیلی! دمعتا ولگرد دختر یه شده  هم حاال...نکرده پیدا  مادرش و پدر  از
 به حالم هم داشت که گندی  وضعیت از طرفی، از و سوختمی براش دلم بود،
 نوجوون  یه  از  تربچه  رفتاری   و  عقلی  نظر  از  اما  تقریبا؛  بود  من  همسن.  خوردمی   هم

  کمکش  شدم  حاضر  شد   طور چه   اینکه.  نادون   و  بچه   خیلی  خیلی  بود؛   سالهشونزده 
  مشاوره   کمک  با  کنه  سعی  و  مؤسسه  بیاد  دتم  یه  خواستم  ازش  که  شد  چی  کنم،

  ولی   بود؛  آنی  کامال  تصمیم  یه  دونم؛نمی  خودمم  رو  کنه  عوض  رو  زندگیش  اینا  و
  من  رفت، کنار که جلفش روکش. بودم دلبسته بهش...اومد خوشم ازش کمکم
 یاسمن  خودم  من.  دربیاره  مغروربازی   کردمی  سعی  که  دیدم  رو  معصومی  دختر  یه
.  دیدن بقیه دیدی، تو که جدیدی  شخصیت به کردم تبدیلش ودمخ ساختم؛ رو

  اش، قیافه   شخصیتش،  غرورش،  مهربونیش،  سردیش،  معصومیت،  هاش،غدبازی 
 . خواستممی من که جوری  شدن

  از  شلواراش شدن، بلند مانتوهاش تو، رفتن موهاش  جلو، اومد شالش کمکم
 با سیگارکشیدناش، ش،هابازی الت  جلفش، حرکتای  دراومدن، چسبونی و تنگی
  از  آالیشیش، بی از من که کسی. جدید آدم  یه  شد و رفت  کنار کردناشبازی  تیغ

  چیشهمه   و  شناسمش می   کردممی   حس  اینکه  زندگیش،  تو  نداشت  حفره   اینکه
 با  رو  من  هم  اون  و  کردیم  عقد... داشتم  دوستش  و  دیدم  رو  اینا  من  دونم،می   رو

 ...  و کردیم شروع  رو  دیدی ج زندگی. پذیرفت مشکالتم تمام

  فکر ... الیسیما برام  اسکشنده زیادی  اومده، سرش بالیی چه دونمنمی  اینکه
  خفتش دونممی چه باشنش، دزدیده  نکنه  باشه، اومده سرش بالیی  نکنه اینکه
  رو  من اون که بوده این نکردم فکر که چیزی  تنها به ولی...  و جایی باشن کرده
 ماه پنج  این  توی   وقتهیچ  که  چیزیه  تنها  وفایش؛بی!  خودم  حال  به  باشه  کرده  ول

 . نکردم فکر بهش

 : دهدمی  ادامه  و کندمی  پاک چشمش ی گوشه  از را اشکش صدابی
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 !خیلی...الیسیما  برگرده که منتظرم خیلی -

 *** 

 دلم آن هر و کندنمی کار مغزم کنممی  احساس. شوممی پیاده ماشینش از
  شودنمی  اما کنم؛ بیرون هایمگوش  از امشنیده  که را ی حقیقت  ی همه  خواهد می
  ایستاده به قادر حتی که کندمی ایجاد ناتوانی من در شوک، حجم این و
 بر سنگین باری کوله جدید، تلخ حقیقت همه این. شومنمی  خویش داشتنگاهن

  بارکوله  بار   این! کمتر کمی  بینی؟می  مرا  خدایا. است  شده نحیفم  های شانه  روی 
  و امشده  فرتوت گوژپشتی  سالگی، پنج و بیست  سن در . کن ترسبک  کمی  را

 !کندمی  گذر تحملم ی آستانه  از دارد دیگر دانیمی  خودت

  روی  خواهممی. زنممی  اوق و نشینممی خیابان کشیجدول  کنار و کشممی  آه
  واهم خمی . بیاورم باال  است،  گرفته مرا زندگی  لقب  که زاری لجن  این و خودم

  برایت   بگذار  چه؟  نجاست  پرسیمی  کنم؛  پاک  نجاست  و  کثیفی  وجود  از  را  اندرونم
 این در و امشده  پرت نجاست؛ و کثیفی این از امگرفتهتعفن بوی . گفت  خواهم
  خالصی   شودنمی   چون   ندارد؛   فایده  اما  زنم؛می   هم  پا  و   دست.  امافتاده   گیر  باتالق
 باتالق این به هم خودم آرامآرام و مانمیم  باتالق این در ابد تا من. یافت
 . پیوندممی

 : زندمی  جهش افکارم  میان صدایش

 !الیسیما -

 دیگر . گویممی را صدایش است؛ شده دلم نازک ای شیشه  سطح  روی  بر سوهان
  خودم،  تنهایی  در جایی یک بروم  خواهدمی  دلم . ببینم را او  خواهمنمی  حتی

 . بگیرم گسو خودم برای  تنها، و غریبانه
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 یغده . خدمتند به آماده  مدام من، های اشک  این. همیشه  مانند کنم؛می  گریه
 !بیفتد کار  از کاش من، اشکین

 این. بنویسم را خودم  زندگی تلخ حکایت و بگیرم دست در قلم خواهدمی دلم
  که  هاییرنج   و  هاتلخی   ی همه   از.  بنویسم  را  ناپذیرپایان  تراژدی   این  عاشقانه،  درام

  که  هاییسختی  از و چشیدم که هاییمهری بی  تمام از  بگویم، گذشت من رب
 همین حال دیگر که امخسته  قدرآن اما بگویم؛ دیدم که هاییحقارت  و کشیدم

 قدم اشتباه کجا دانمنمی  آمدم، اشتباه را کار کجای  دانمنمی . ندارم  هم را
  ام زندگی  در فردی  هیچ به! بارید من بر آسمان و زمین از چنین،این که برداشتم
  یک   عزیزانم   تمام  و  درآمدند  توخالی  های قالب  هایماسطوره   تمام   نیست؛   اعتمادی 

 شودنمی  وقتهیچ. نبودند  هم اول از انگار که  طوری  شدند؛ محو کوچک   نقطه
  کشیده   خط  دورش  که  رسد می   روزی   مطمئنا  داشت؛   دوست  همیشه  برای   را  کسی
 .نشود ندارد امکان شود،

  آن   که  هاییدست   از   هایشحرف .  رودنمی   اما  بگذارد؛  تنهایم  خواهممی   دماوند   از
 بیشتر  چرا   دانیمی  الیسیما،   آه!  برداشتند  پرده  بودند،  ریا  و  دروغ  به  خونین   پشت،

  همیشه   شدی،  بزرگ  وقتی  چه  بودی   نوجوان  وقتی  چه  چون  خوردی؟  زخم  همه  از
  خطیخط  روزگار  دست  به  تنت  چنین  این  که  نبودی   روزگار  خطهفت   کردی،  بازی   رو
 . زندمی  زمین  را تو که اوست نکنی، زخمی   را روزگار! شد

  زنم می  تکیه ایستاده، جدول کنار در که برق چراغ تیر به و بندممی  را هایمچشم
 !نیست خودم دست  پیش چندلحظه  مرور و

  رحمی، دل   رس  از  که  مهربونه  العادهفوق   مرد  یه  بابات  کردی می  فکر  همیشه:  دماوند
  نگه  هستی الابالی موادفروش مرد یه و نادرست زن یه ی بچه  که رو تویی داره
  وقتی  و روبروته؟ که راستگویی   و صداقت تندیس این کردی می  فکر داره؟می
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  کشید رو بدبختم بابای  پوالی " الشخور کفتارصفت" گفتی برلین، اومد من بابای 
 ! گلن ظاهر به های پوچ مشتته، تو  هک اینایی! پوچه همش... عزیزم  نه باال؟

  بگم؛   بهت  رو   راستش  خواستممی   شنیدم،  وقتی  کردی   تعریف  برام  که  رو  ای قصه 
  برات  رو چیهمه  حقیقتی، شنیدن خواهان خودت که حاال ولی ! نیومد دلم ولی

  به  چهار . اندازنمی راه کارخونه یه تو، و من پدربزرگای  پیش، سالشصت . میگم
  انقالب،  بعد! تو پدربزرگ سهم دودنگ و من،  پدربزرگ سهم نگچهارد یعنی دو؛

  به  کنهمی  فرار  من پدربزرگ  و میفته هاانقالبی دست و میشه مصادره  کارخونه
 و کشت و بودن ـیاسی*سـ فعال خاطر به و گیرنمی رو تو پدربزرگ و انگلیس

  و  داره خاصی سماجت چون میشه؛  اعدام بوده، ارتش افسر وقتی  کشتارهاش
  مرگش   از  قبل  ولی  میره؛می   بزرگم  بابا.  نمیشه   هم   نوپا  انقالب   با  همکاری   به  حاضر

  سهمش  و  بفروشه رو  کارخونه  و ایران برگرده که میگه  باشه البرز که پسرش  به
 . داره  ور رو

 : گفتم او به ناباوری  با

 ... سام.. اما... اما -

 :گویدمی  جدیت با

  کن  قبول خواستی اگه بعد. بشنو رو من حرفای ! کن فراموش رو سام حرفای  -
 ...   که هم  نخواستی

  خودش   برای   و  شرکت  با  زده  سام  جناب!  غافل  دل  ای   بینهمی  ولی  گرده؛برمی  بابام
  خوش  داره خودش برای  پول و جعلی هویت با. انداخته راه دستکی و دم
 . گذرونهمی

 ی؟ ..جعلـ هویت.. هو -
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 : زندمی  پوزخند

  داری  رو بت این و ساختی بت الکی ازش! الیسیما رهروزگا ختم هم تو بابای  -
  به  شدهمبدل گل   یه جز! کن نگاهش معمولی آدم یه عین و  بیا حاال...پرستیمی
 بینی؟ می  چی دیگه بت،

  فامیلی . سپهری  سام  به کرد عوضش که ملکشاهیه اردالن بابات، واقعی اسم
  الیسیما؟  بینیمی! مرکل هم اآلن و حاتمی  شد بعد که همایونیه منم، واقعی
 باهاش معامله و زدنحرف و منطق  با کرد سعی خیلی البرز! ریزشه حال در بتت
  سام  هه..سام ولی برگردونه؛ رو شرکت چهاردنگ شه راضی که لکن بزنه حرف
 مدرک خط تو میفته هم البرز! نبود مستقیم صراطی هیچ به اردالن چیه؟
  به   رو  شرکت  دودنگ  دنگ،شیش   از   میشه  راضی  اردالن  و...    و  تهدید  و  کردنجمع
  در و بیاد البرز که صورتیه در  اینم و شرکت  از خودش سهم معادل بده، البرز 

  هیچ  و پاسه و آس یه وقتا اون که هم البرز! کنه کار کمتر خیلی مزد با شرکت
 .بگیره  رو  حقش روزی  یه  اینکه امید به کنهمی  قبول نداره، پولی

 !بود همین  واسه  ذاشتمی  البرز   دوش روی  رو راکا بیشتر اردالن اینکه

...  اما  کنه؛می   چرخیدن  به  شروع  چرخش  قولی  به  و  میفته  راه  کارش  و  ساز  شرکت
 !بابات ی دیگه  دروغ

 دختر تو! مجیدی  نه داره وجود الی نه  حقیقت در! مجیدی  و الی ی بچه تو اینکه
 دوتاشون   که  اونی  اقعیو  دختر  تو..دونستنمی   هم  البرز  که  دیگه  زن  یه  با  اونی
  اردالن   سر  بعد  و  بودی   خونهیتیم  توی   سالپنج  تو  خودت؛  حال  به  بودن  کرده  ولت
  داستان  این نشه، رو گندکاریاش اینکه برای . میاره  در رو تو و سنگ به خورهمی
  که   اشدایه   به  بود،  گفته  تو  به  که  رو  وری   و  شر  همین  حتی  و  کنهمی   هم  سر  رو

 ... میگه هم  البرز و  نیست یادم اسمش
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 حرفا  این  قبول  دارم؛  قبول  آره.  شنوه می  اردالن  خود  زبون  از  رو  حقیقت  البرز  بعدها
 بگم  بهتره  یا  اردالن  از  تو  که  تصوری   با  گفتم،   اردالن  از  من  که  چیزی   سخته،  برات
  آدم یه تو برگردوندن از بعد میگه هم البرز حتی. نداره مطابقت اصال داری، سام
 تو برای  مهربون پدری  به شد کشیده رحمش بی و خشن روحیه اون زا . شد دیگه

  باز  شد، می  که کارخونه سهم و پول سر  بحث اما البرز؛  برای  خوب دوست  یه و
  سر  رو  سام حرص همه این دلیل وقتهیچ  گفتمی  البرز. بود راه به دعواشون
  نمرد،  توئه نذه توی که ای ابلهانه  دلیل خاطربه  پدرت اینکه و ... نفهمید شرکت
  سر  باز و  داشته مالقات  البرز  با شمال، توی  مرگش قبل روز. کرد خودکشی بلکه

  کردهمی  فکر البرز و نبوده خوب اصال حالش گفتمی . میشه دعواشون کارخونه
  به  هوا  آمپول زدن با بابات نفهمیدی  وقتهیچ. ایرانه از شیرین رفتن خاطربه

 مرگ علت پیگیر حتی وقتهیچ.. دختر هآخ ای ساده  قدرچه تو مرده؟ خودش
  رفتم  گفتی همه به برگشتی فقط! نشدی؟ هم اینا و قانونی پزشکی و اردالن
! بیمارستانه  بابات  گفت   سام،  به   زدم  زنگ  نیست   بابام   دیدم  برگشتم   وقتی   مدرسه 
 یه ی واسه  گفتی  بودی  ساده قدراین! چرا نپرسیدی  و  مرده بابام  دیدم و رفتم
  عذاب  دیگه که بدونی  گفتم رو این نیستی،  بابات مرگ مقصر تو !هه ؟!نفرین
  قول به باشی، خودکشیش دالیل از یکی  ممکنه هرچند.. باشی  نداشته وجدان
  روزی   اون  که  بگم  اینم..  حرفا  این  و  عاشقیت  و  ازدواج  سر  هاتسماجت  با  خودت

 رو این! ونمدنمی ... بود برگشته کنه، ازدواج تو با که بود برنگشته  برگشت، که
.  باشه  دخترش کنار رو روزش  آخرین اینکه  برای  شاید... دونیمنمی  جدی  دیگه
 مثل.. فهمید  رو هاشخیلی  شدنمی  که  بود حفره پر اردالن  زندگی گفتمی  البرز
 خودت  حال  به  کردن  ولت  چرا  بود؟  کی  تو  مادر  کشت؟  رو  خودش  چرا  دقیقا  اینکه
  مرده  که  رو  بیچاره  اون  که  نگفتم  رو  اینا  ؟...   و  گردوندن  برت  چرا  و  خونهیتیم  توی 
  تو که  رو سالیپنج تا کرد  رو تالشش ی همه  اون که بدون کنم،  خراب تو جلوی 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 332 

  پس . نتونست کنم فکر که کنه جبران برات بود، انداخته دور آشغال یه عین رو
 بوده   خودش  حق   ورداشته،   چی  هر...که  فهمیدی   نیست؛  خورحروم  من  بابای   دیگه

 برای   سالبیست   از   بیش  ورداشته،  شرکت  چهاردنگ  جز  که  هم  چیزایی  برای   حتی  و
 .اینه من نظر....ولی   نه؛ بگی تو شاید! بوده حقش  پس  کرده خرحمالی بابات

  رو  همدیگه تونیمنمی ... اسحفره  از پر منم بابای  حتی و بابات تو،  و من زندگی 
  کنیم،  قضاوت رو دیگههم تونیمنمی  حتی و نیستیم هم جای  چون کنیم؛ درک
  پیش  برنگشتی  چرا  گفتی  من  به  بارها.  رو   همدیگه  ی قصه  بشنویم  تونیممی   فقط

.  داشتی   نگه   انتظار  به  چشم  سالهشت   رو   بدبختت   مادر  چرا!  حرفا  این  از   و  مامانت
  حق  بدون ولی پرسیدی؛ ازم بارها چون اونم میگم، بهت رو دلیلم من اآلن ببین

 تو قلب با تپه،می من ی ـینه *سـ توی  که قلبی این چون نداری؛ رو قضاوتم
 بیشتر  سالده   خودت  تو...نیست   هم  شبیه  هامونمحس   پس!  متفاوته  نهایتبی

  پس  گفته؛ دروغ بهت و نیستی اشبچه بودی  فهمیده چون زدی؛ پس رو اردالن
 کردی؟  قضاوت رو من طورچه

  من  زبون از بارم یه  ،نداره  اشکال... گفته برات رو چیهمه  سمیه که دونممی
. نبودم خوشحال و خوشبخت طاهری  یخانواده  کنار وقتهیچ من... ببین. بشنو

  و  عقایدشون به فقط بحثم خوره؛نمی  بهشون خونیم گروه بود مشخص اولم از
 قضیه  ی همه  اما اس؛قضیه  بخش یه اینم البته که نیست، باورهاشون

 به کنه تبدیل رو من خواستمی  زور به گرفت،می  سخت من به سمیه...نیست
 کشیده من برای  که زحمتایی منکر بود، بدی  مادر نمیگم. نیستم که چیزی 

 یه.. دارم دوست چی و خواممی  چی من ببینم نکرد نگاه وقتهیچ اما نمیشم؛
  اون   و  چی؟  یعنی  این  فهمیمی   شدم،  سرکوب   همیشه  من!  مستبدانه فوق   جورایی
  کی  واقعا اینکه هویتم، مورد  در . بود گفته  دروغ من به تموم سالهیجده   درست
  ولی   همه؛  مشابه  خیلی  تو  و  من  وضعیت  الیسیما؟  بینیمی!  هستم  چی  و  هستم
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  یه  توی  اول،  بار برای  وقتی ! کنی درک رو من کم  یه نتونستی چرا دونمنمی 
  ساله پونزده  بچه  یه   برای   فهمیمی   مادرم،  کنار  اونم  دیدم،  رو  البرز   عکس  صندوقچه

  عشق   البرز؛   و   سمیه"    بود  شده  نوشته  و  بود  خورده   تاریخ  عکس  پشت  چی؟  یعنی
  چی؟  یعنی  فهمیمی  کنی،  گم رو  خودت حساس سن این توی  اینکه" ماندگار
  بولینگ،   توی   دیدنش  با  باالخره  و  کیه  آدم   این  بفهمم  شد  این  ذهنم  و  فکر  ی همه 
  عکس   با اشقیافه و  بود گذشته چندسال آخه!  باشه خودش نکنه که کردم  شک
 ... کردمی  فرق

  نشستیم   و  دیدم  اممدرسه   راه  بین  رو  البرز   روزی   یه  اینا،  و  رفتنشمال  قضیه  از  بعد
 تصمیم یه! کیه واقعیم پدر که فهمیدم من و زدیم حرف هم با منطقی خیلی
  با هم عالم یه قضا از و باشی سالههیجده  نوجوون یه اینکه بود، آنی خیلی
  من  تا دلیل شد اینا ی همه ! باشی خارج عشق  و باشی اشتهد تناقض مادرت
  بره؛ می  رو من زور به هم بیام نخوام بود  گفته هم بهم البته. برلین برم باهاش
  منشأ  الیسیما؟ دونیمی ! داده؟ کف از  عنان بچه بدونه که بود کار کجای  ولی
 آنی  ای هتصمیم  به  گردهبرمی اکبرعلی  و  تو و من های بدبختی بیشتر نصف

  بگیریم تصمیمی هر و ایمبچه کردیممی فکر سن این توی  اینکه...نوجوونیمون 
  همون  فهمیدیم بعدها ولی نداره؛ امونآینده  رو تاثیری  و  ارزشهبی و کوچیک
 بود این تاسه ما مشکل! آورده وجودبه  بزرگتری  گندآب چه زدیم، که گندهایی

 نکردیم بودیم، زده که گندی  اون کردندرست  برای  تالشی هیچ هم  وقتهیچ که
  البرز ! بود گذاشته کج رو آجر اولین که معماری  مثل درست دادیم؛ ادامه فقط و

  داشتم  رو  آرزوش  همیشه  که  محشری   زندگی  من  برای   ساخت،  رو  بهترین  من  برای 
  بگیرم،  تصمیم خودم برای  خودم  گذاشت..داد ارزش بهم همه،  از بهتر. ساخت
  بعد ... داد بهم گیری تصمیم  قدرت ولی داشت؛ هاییگیری سخت  جاها بعضی 
  بحثم   موضوعی  سر  البرز  با  سال،هفت   بعد !  مهمم  هم  من  کردم  حس  سالهیجده 

 الیسیما  برم خواممی  گفتم. ایران برگشتم من و بود تو خاطربه  نصفشم که شد
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  زنده   وقتی  زدم  دید  مخفیانه  رو  مامانم  همیشه.  بود  مخالف  کال   که  بیارم  بردارم  رو
  بود  کرده بزرگی نامردی  من حق  در  اون... نرفتم جلو  ولی  کردم؛ نگاهش بود،

 مامانم خاطربه  من! نیستی من جای  چون  بفهمی؛ رو من تونینمی ... الیسیما
  همیشه  پروندی؟ هم تیکه بهم حتی یادته دورو، آدم یه به بودم شده تبدیل
  شرط  باهام  البرز!  نذاشت   دلم  این  چون  نرفتم؛  جلو  ولی  دورادور؛  داشتم  رو  هواش
  خط  رو سمیه اسم به شخصی دور  باید باشم،  اون با خواممی  اگه که بود کرده
  که  عهدی  به دورادور حتی خواستمنمی  داشتم، دوست رو البرز  من! بکشم قرمز

  از   عمرش،  آخر  های لحظه   هم،  بیمارستان  توی .  کنم  ـیانـت  خــ  بودم  بسته  باهاش
  زدم،  پیشونیش روی  که ای ــوسه  بـ. کردم  گریه و  زدم حرف براش  دلم ته

  پیش   خواستمنمی  اونم  از   بیشتر  ولی   دادم؛  بهش   که   بود  ای ــوسه   بـ  ترینحقیقی 
 . برم

 این  چرا  که دونهمی  خودش ولی داشتم؛ دوست زیاد خیلی  رو  مادرم منم
  قط ف ... بگم چیزی  این از بیشتر خوادنمی  دلم  دیگه. کرد نابود رو داشتندوست 

!  سمیه برای  مادرمه، برای  قلبم، توی  آسمون  بزرگی  به  جایی یه  بدون، رو  این
  خوبی   وضع  البرز  هاوقع م   اون  درسته  خودش،  حال  به  کرد  ول  رو  البرز  که  ای سمیه 

  اون  ولی رفت؛ و گذاشت و نداشت سام با مشکالتش و خواهرش مردن خاطربه
  این   خودش  نه  که  فهمیدم  دهابع.  بده  البرز   به  خبری   یه   شده  طور   هر  تونست می
  دیدن  از رو البرز اون و بکنه رو کار این گذاشت اکبرعلی  بابای نه کرد، رو کار
  بدونی   تا  گفتممی  رو  اینا  باید  ولی  دونم؛می   زدم  حرف  خیلی.  کرد  محروم  اشبچه
  که  هم قدرچه هر بدونیش؛ باید ولی تلخه؛ حقیقت! الیسیما شی روشن و

 ها،مهری بی از ای مجموعه من، و تو زندگی  بدون! کنه هرز  رو زندگیت تلخیش
 برای  بمونی تونیمی . بوده  عشق  گاهی و هابدبختی  اشتباهات، ها،نفرت  اجبارها،

 کنیم؟  زندگی عشق،  با خودمون، برای  هم  چندسال بذاری  و من
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 :کشممی جیغ بار این و  زنممی  اوق دیگر بار

 !نیست اردالن من سام -

 *** 

 !نورافکن  دود، موزیک،

 !نورافکن دود، موزیک، دگرباره و

  مرا  دماوند که است ای دره جهنم چه این کنممی  فکر خودم با. رودمی  گیج سرم
  همه  این بعد جایی یه ببرمت خواممی " گفت  سرش خیر. است کرده  دعوت

.  است  شده  عوض هاتفریح  انگار  دانم؛نمی !" بگذره خوش بهت  کم  یه بدبختی، 
 !است  کرده"  عوضی"  را  هاخیلی  انگار  اما  کند؛می   عوض  را  هاآدم  زمانه  مبود  شنیده

  مگر   بگویم؟  چه!  ایمشده   گم   فرهنگیبی  در   کاه،  انبار  در   سوزن   دریا،  در   قطره   مانند
  نوادگان  مغول، کنندگانرام  ، (ص)محمد کتاب به خوردگانقسم  کوروش، زادگان
 بودند؟ چنیناین بروند، ثریا تا خواستندمی  که پارسی دانشمندان حوا، و آدم

 کنم؟می  چه شده خراب  این در من

 آوری چندش لبخند با که بینممی را پسری  و گردمبرمی و شودمی  کشیده چادرم
 : گویدمی

 کردی؟ قایم چرا رو خودت جیگر -

 آرایش با دختری  قالب در را دیگری  شیطان و شودمی  حلقه امشانه  دور دستی
 : گویدمی  هایش،دندان  ردیف گذاشتننمایش  به با که بینممی   زننده

یبی،  اوه  -  !محرمن  همه  جااین  گوگولی،  نترس  کنم؟  اوفش  برم  گرفت؟  رو  چادرت  ب 
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! سالحمبی  ی فرمانده   چادر،  بی  کنممی  حس  زنم؛می  چنگ  را  چادرم  غیظ  و  حرص  با
!  دارم ارقر  جلویشان پوششبی انگار من خدای  اندازد،می  چنگ تنم بر کسی انگار
 کنند؟ می نگاهم چنیناین چرا

 هم کنار را پسری  و دختر. شودمی  کشیده باز که بزنم سر بر را چادرم خواهممی
  از  حاصل کشیده لحن با پسرک، و شوندمی  امخیره مستشان نگاه با بینم،می

 :گویدمی  اشسرخوشی

؟ -  کرده؟  دعوت رو شما  کی خانمی؟حاج  ا 

  بر  را چشمانم  که دهدمی  انجام مزخرفی حرکت و  خنددیم  غمزه  و  غر با دخترک
  لعنت .  زند می   هم  به   را  حالم  آورشان،چندش  حرکت  صدای !  نبینم  تا  گذارم می   هم
 !کردی  خوب  را حالم طورچه ببین دماوند؛ تو به

 : گویدمی  و  زندمی  چشمکی  پسر، کنار در دخترک

 نشدی؟ فهخ این؟ توی  پیچوندی  رو خودت چیه عزیزم، وسط بیا -

 این کردهدم هوای  و دود این در نشدی  خفه تو شوم؟ خفه سنگر این در من
 ی الیه   است  شده  کنینمی   حس  ساختی،  خودت  برای   که  ای کرده دوزک  بزک  ی قیافه
 دارد؟   خدا روح از  که درونت بر سیاهی و ضخیم

 احمق؟  دخترک فهمیمی

  امشب  ای؟نشده  گناهکار ای؟نشده  نادرست الیسیما؟  طورچه تو. چکدمی  اشکم
 اکبرعلی   گذاشته،  خود  حال  به  را  کودک  نمونه؟  مادر  ای   کنیمی  چه  دماوند  پهلوی 

  به  داری  که  است هاییهمین  مانند که الابالی عوضی  نامحرم   پسر کرده، رها را
  کند؟ می  چه  تو کنار در  دهی،می  تکان تاسف  سر برایشان از  و بینیمی  چشم
  گناهکار   ای   دیگر،  های زن   عبرت   درس   ای   بده  پاسخ  دختر؛  کنن  توجیه  دیگر  باراین
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 چه هاکتاب  در تو، از  بگو! باوفا ظاهر به همسر ای  مادر، ای  نشدنی، فراموش
  کجای  باشند؟ بهتری  عبرت  درس اشتباهاتت تا بگویند گونهچه  بنویسند؟

  ، ( ص)محمد کتاب کجای  دیدی؟ مثلثی های عشق  ایرانی، اصیل های زندگی 
  ایکس   عاشق   دیدی   انیایر   الگوهای   کجای   دیدی؟  همسر  به  وفای بی   و  بودنمتاهل
  از  قبل و چکدمی هم دیگری  اشک! نرو طفره دیگر؛ بگو ایگرگ؟ همسر و باشند
  یک من است؛ امخفته  وجدان با حق . کنممی  پاکش ام،گونه  بر شدنشجاری 
 !هستم معنا تمام به بدعهد

 :شنوممی  را دماوند صدای 

 کنین؟می  دارین کار چی!  سالم...ها  چهب اوه -

 :شنوممی  را  ظریفی صدای 

 ! رو مسجد  اومده اشتباه خانمیحاج  این بابا، هیچی -

 ادعای  مگر دارد؟ خنده من حجاب ها؟لعنتی  دارد خنده. خندندمی  قاهقاه
  اینکه  است؟ بودنتان"روشنفکر" ی قاعده  در هم این آیا شود؛نمی  روشنفکریتان

  در  کال نه، که عقب را شال بکشم، سر از چادر دارد؟ خنده دارم فرق شما با من
  را موهایم و بدهم باال را شلوارم های پاچه  کنم، پاره وسط از را مانتویم بیاورم،
  توجه  کنید؟می چهچه و بهبه  و خندیدنمی  دیگر شود؟می خوب کنم افشان
 گرداند؟ می بر  روی  من از خدایم وقتی خوردمی  من  درد چه به شماها

 :خنددمی  سرخوش دماوند

  عید  کنید  رؤیت رو  ماه تا ببینم من سمت  برگردین حاجیه؟!...میگیدا راست -
 ! شه فطرتون
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  شخصیتی بی  چه دوستدار   ببین نشناخت؟  لعنتی . شودمی بلند دود  امکله  از
 پیچانممی   هم  در  ابرو  و  گردمبرمی   سمتش  به!  است  بقیه  مانند  مرد  این  ام؛شده 

 : گویممی غیظ با و

 وقت؟  یه نشم هالووینتون جشن مزاحم -

 :زندمی  ب ** ل و ماندمی مات

 !الیسیما -

 :گویدمی  و  راندمی  گوشش پشت را موهایش دخترک

 رو؟   ارشادمون گشت ی نماینده  شناسیمی -

  و  کندمی  اهمی  اهم. کندمی  جمع  را بازش نیش  و  شودمی خارج  بهت  از  دماوند
 : گویدمی

 !الیسیما من، همراه کنم؛می یمعرف  -

 :گویدمی  و خنددمی  بلند دومی دختر

 !ایمخطیخط ته خودمون  ما)...(!  برو -

 جز  هم  این نکند. ماندمی  باز هافحاشی و  نادرست کلمات این از  چشمانم
  من،  خدای  هاست؟ایرانی ما تغییرات از  دیگر یکی هم این است؟ تفریحشان

 ! است  شده  کشیده زاری لجن چه به ببین را ما فرهنگ

 : گویدمی  سرم  پشت از پسری 

 .... دختر چی هر میگن نشنیدی  اتفاقا  نکردی؟ رو مدلی این دخترای  از! مایازون -

  زور   از.  خوابانممی  گوشش  در   را  دستم  و  گردمبرمی   کنم،  فکر  اندکی   که   آن  از  قبل
 و  کندمی  منگاه مهبوت  و مات پسرک. رودمی پایین و باال امـینه *سـ  خشم،
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 او از زودتر من اما. ترباریک چشمانش و شودمی تربرجسته گردنش رگ کم،کم
 :غرممی  و کنممی باریک را هایمچشم

 ! ببند رو دهنت -

 : گویدمی  و کشاندمی عقب را من دماوند

 برید؟  میشه...سامیار ببخش خدا رو تو -

  تلوتلو . گرددبازمی  دماوند کوتاهی، چنداننه  مدت بعد و  روندمی  شانهمه 
  درونم در  هراس،  و بیم های شعله  کمکم . است ناخوش اساسا باراین و خورد می

 در هم سرنگ یک. بروم و شوم بلند زودتر چه هر دارم دوست و شودمی  روشن
 سرنگ درگیر ذهنم کنم، فکر امدلخوری  به آنکه جای  به. است دستش

 : گویدمی  رخما  و شودمی  ولو مبل روی  کنارم،.شودمی

 ـی؟ ...بزنیـ...نگ ..سر ...لدی ... بـ -

 :گویممی  سریع

 دستت؟  چیه این -

 :شودمی کشدارتر صدایش

 !بزن...رام ...َبـ...کنه ..خفم  که االنس..اآل دود -

 بزنم؟  چی -

 :گویدمی  و گیردمی سمتم به را سرنگ

 !رو این -

 موزیک   هیاهوی   این  در  که  شاید  کشم،می  جیغ  سرش  بر.  شوندمی   گشاد  چشمانم
 :بشنود
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 ای؟ عملی  تو لعنتی -

  خودش  سمت به را من و زندمی  چنگ را شالم و لباس ی یقه  و کندمی اخم
 :گویدمی  و کشاندمی

 !بکن...رو  گفتم..بهت...که  ی ..کار! نـه -

  دماوند . شوند می  شالق صورتم بر داغش،  و نامیزان های نفس . گیردمی  امگریه
  شوک،   این.  شودمی  نابود  دارد  محبتم  اسطوره  دیگر.  است   ریزش  حال  در  برابرم  در

 : است آورده  بند هم را زبانم

 . زنمنمی  نه..َنه -

 : زندمی  داد

 ! بزن...گفتم -

 : کشممی جیغ

 . زنمنمی  گفتم -

  بدجور  صورتم بر دستش جای . شودمی  تشدید هقم هق . کوبد می  صورتم در
  حکمی  چه به باراین  من؟ رم بگذا کجا را امشکسته  دل سوزش  اما سوزد؛می

 :کشدمی  داد صورتم در  بلندتر شدم؟ مجازات

 ! بزن...کشمتمی!..بزن..گفتم..بهت -

 های نورون  تمام کنممی  حس کشد،می  که را موهایم بیند،می  را سماجتم تا
 :گویممی   و آورممی  کم. آیندمی  کش امعصبی 

 اومدم؟  باهات چرا! کنه لعنتم خدا..زنممی ...باشه باشه -
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  دستم در آن سر و شودمی پرت حواسم اما گیرم؛می لرزانم دستان با را سرنگ
 : زنممی  غر  خودم جان  به  ب**ل  زیر  و  کشممی  بیرون  را  سرنگ  سریع.  رودمی  فرو

  خوشم  عملی روانی این از  کردم  غلط خدایا! خدا امون  به کردم ول رو  بچه -
  کردم،  غلط خدایا! کنه سنگسارمم رهدا حق  اکبرعلی ! بکش رو من خدایا...اومد
 ... ببخش خدایا... ببخش  رو من کردم ـناه گـ کردم بچگی

 .. دیگه بزنش...شو خفه-

 : کشممی  جیغ بعد و زنممی  را سرنگ آه، و  لرز و  اشک با بدبختی، به

 بابای  اون و تو روی  تو تف! دیدمت که بود باری  آخرین دیگه! شو گم برو -
 !متنفرم تونهمه  از! لعنتیت

  آن   از  و  دارم میبر  مبل،  کنار  میز  روی   از  را   کیفم  و  زنممی   چنگ  را   خاکی  و  پاره  چادر
  و  لعن باد به را خودم و کنممی  گریه. آیدنمی  هم دنبالم. کنممی  فرار مخمصه
 برای  توجیهی چه اممانده  من و است شب نیم و نه ساعت. گیرممی  نفرین

  تمام  خواهدنمی  تلخ روزهای  این خدایا. بیاورم راکبعلی  برای  خانه به دیرآمدنم
! دیدمنمی   را  واقعی  دماوند  و  آمدمنمی   امشب  کاش!  کن  خالصم  و  بکش  مرا  شود؟
  چشمانم   برابر  در  امشب  داشتم،  دوستش  که  کسی  زنم؛می  ضجه  کنم،می   هق هق 
 اتبنده  گونهچه دیدی  گشت؟ نازل من عذابی چه دیدی  خدایا. شد نابود و محو
  کنار،  به درهجهنم این خدایا دادم؟ وفایمبی پس   از تاوانی چه دیدی  کرد؟ رانموی

 کنم؟ چه را اتواقعی  جهنم  

  شد؛  عوض سالهنوزده  اکبرعلی  که بود شبی همان سیاهی و تاریکی به امشب،
  ناالنش  قلب و کرد تربدبخت را نوابی الیسیمای  شب، همان مانند درست امشب

  از قدرچه خدایا شود، نمی خم این از بیش دیگر کمرم. شکاند قلب، از بیشتر را
 است؟  مانده" سریالی زجرهای " این
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 اکبرعلی   ی رفته   خواب  در  ی چهره   به  و  چرخممی   پهلو  روی .  است  صبح  چهار  ساعت
. شودمی درگیر ذهنم که ببندم قامت خواهممی و گیرممی وضو. کنممی نگاه
.  بخوانم  نماز هم رکعت یک حتی مخشوش، ذهن ینا با توانمنمی کنممی  حس
  از  پس تا کنممی فکر اخیر اتفاقات ی همه  به و نشینممی  سجاده بر پس
 . ببندم قامت ذهنم،  شدنخالی

  و   شدند   روشن  هاالمپ   و  آمد   داخل   در  از   وقتی .  گرفتم  تولد  اکبرعلی   برای   دیشب
.  دیدم   هایشب** ل  روی   بر  ی حقیق  لبخند  ها،مدت   از   بعد   دید،  را  ما  شادان  جمع  او

 و بیست بسا چه و هاکینه بدنبین از برای  جمعی. گذشت  خوش کلی
 آیلین و من به کند،  فوت را شمع خواست وقتی. بود اکبرعلی  شدنساله هفت 
 حرف از پر اما صامت نگاه یک ام؛نکرده فراموش هم هنوز را نگاهش و کرد نگاه
  از. گرفت را لباسم و آمد شبش.آرامش و خوشبختی ناب   های حس  از سرشار و

  از  هیچی خوامنمی:»گفت و کرد نگاهم. بودم مانده متعجب حرکتش این
 خاطربه !  الیسیما  ببخش  رو  من!...  بگم  خودم  از  خواممی   فقط...بگم  تو  مقصربودن

  اذیتت  دادم، زجرت کردم، بارت حرفی زدم، که کتکی هر کردم، که کارایی تمام
  و   خودم  زندگی   من!  الیسیما  ببخش  رو  من  بوده،  که  چی  هر.. ردمک  ناراحتت  کردم،

 ای ضربه   نوجوونی،  توی   کن  فکر...نبود  خودم  دست  کن  باور  ولی   کردم؛  خراب  رو  تو
 .. نیست مهم...بخوری  بزرگی اون به

  ببخشی  رو  من...  ببخشی  رو  من  خواممی  ازت  و   کردم  خطا  من  که  مهمه  این  اآلن
 بود  قرار  مثال  که  منی.  امشرمنده   خیلی خودم  از  من  !زندگی  برای  بدی   فرصت  یه  و

  همسر   به  احترام  از  دم  هاسخنرانی  و  جلسات  توی  که  منی  کنم،  راهنمایی  رو  مردم
  قسم  بابات  به  رو  تو!  الیسیما  کن  حالل  رو  من...کردم  اجحاف  حقت  در  خودم   زدم،
  اول   از  و  بشینم  تا   دادم  فرصت  خودم  به   دوماهه  حتی ...پشیمونم  خیلی!  کن  حالل
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 روحانیت لباس لیاقت واقعا که کسی بشم کنم، مرور گرفتم یاد که رو چی هر
...   پسر   اون رو، شب اون ی قضیه من ... دونمنمی .... ندارم اگه که! داره رو

  زدی  بهم که  رو  حرفی کنممی  تالش  یعنی کردم؛ فراموش  رو دماوند...استغفرالل
  داشتم،   بهت   چی  هر  برای   چندسال  این  که  هاییشک   تمام  کنممی   تالش.  کنم  باور
  الی، !  بکشم  خط  رو  چی  همه  دور  چی،   همه   و  ذهنمه،  توی   هنوزم  که  سواالیی  برای 
  من ..دست کف عین روبروتم، که همینم ندارم، زندگیم توی  رازی  هیچ دیگه من
  که  خواممی  ولی نه؛ یا تونممی  دونم نمی  بخشی؟می وضعیت این با رو

 .« کنم نجبرا رو اشتباهاتم

 سختم  روزهای  از   کردم گریه . زدم  حرف او  با شکایت  و گالیه کلی با راحتی،  به نه
  بیرون   را  غمم   سالنه   ی همه   و  بگیرد  آرام  روحم  تا  زدم   هم  اشسیلی   حتی  و  گفتم،
  هاییدروغ   از  کردم،  که  وفاییبی   از  و  نکردم  باز  ب**ل  اما  و  بخشیدم  را  او  و  ریختم

  نتوانستم  شب آن . بگویم و  بگذرد زمان گذاشتم. فتمنگ چیزهیچ  از گفتم، که
 خود  به اما بود؛ شده  سالهشانزده الیسیمای  حماقت تکرار هم باز. بگویم چیزی 
.  بود  شده الل گفتن برای  زبانم انگار بگویم؛ چیزی  نتوانستم قسم، اکبرعلی 
  هکرد  عهد خودم با اما کنم؛ دریغ خودم از را شیرین ی لحظه  یک خواستمنمی 
  و  مادر و  حاجی. دهم پایان ابلهانه  بازی  این به و  بردارم رازها از  پرده  امروز بودم
  از  بعد بوده، او دختر آیلین و کرده عقد زن اکبرعلی  فهمیدند که هنگامی همه،
  به  و پذیرفتند مرا دعوت  و  آمدند  کوتاه امشب  بدبختی، و دعوا  و  قهر ماهشش 
  را  او  که دانستممی من اما بود؛ سرسنگین اکبرعلی  با حاجی. آمدند مانخانه

 . است بخشیده

  بازنکردن  و  درزدن  بودن،  هااین  حاجی  ی خانه   دم  روز  هر  بیچارگی،  ماهشش   آن  تمام
 های بدبختی  تمام و اکبرعلی  صورت بر حاجی  سیلی  ندادن، جواب  و  زدنزنگ  در،

  این  چون ؛"د ش تمام" گفت راحتی به نتوان  شاید. رسید پایان به امشب دیگر،
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  است  محال و گردندبرمی  گذشته به گاهی ها،ذهن  و  دارد ادامه  هم هنوز چرخه
  خیلی  گذشت، کمی با تخفیف، کمی با شودمی  اما. شود فراموش اتفاق این

  حسرت   هرگز  اما  کرد؛   تداعی  ذهن  با  دید،  چشم  با.  گرفت   نادیده  اما  دید؛  را  چیزها
  یاسمن  کردم دعا من  اما بود؛ اکبرعلی تولد امشب. نکرد اضافه  فکر و  نخورد
 !پرسیدممی  کاش. کرد آرزویی چه اکبرعلی  دانمنمی برنگردد، وقتهیچ

 نکردی؟ بیدار نماز برای  رو من چرا! خدا وای  شدی؟  بیدار کی... سالم -

 را چادر. است  افتاده امسجاده بر که خورشید  نور بعد و کنممی نگاه اکبرعلی  به
 :گویممی و کشممی  سرم از

 ... شد پرت حواسم...شد قضا خودمم نماز -

 کنم می   جمع  را  سجاده.  رودمی   بهداشتی  سرویس  به  و   شودمی  بلند  ـخت*تـ  روی   از
  حالم . کنممی  دم چای . کنم آماده را اکبرعلی  ی صبحانه تا روممی  آشپزخانه به و

  که کاری  از. کند آرامم کمی  تواندنمی هم هل عطر حتی نیست؛ خوب اصال
.  شوم   موفق   نتوانم  شاید  کنممی   حس  و  دارم  هراس   دهم  انجام  امروز  خواهممی
 . دارم برمی آبچکان  از را هافنجان و کشممی  آهی

 شکمشه؟  روی  که  هاییزخم برای  دکتر ببری  رو آیلین خوای می  امروز -

 !دانممی  بعید  دارم؟ شجاعت و جرات  قدرآن آیا توانم؟می من یعنی

 :گویممی  کالفه. کنممی نگاه اکبرعلی  به و دهدمی تکان را هایمشانه  کسی

 .. آره ..دونمنمی  -

.  آیدنمی  خوشمزه  اصال  نظر به  و است کمرنگ  همیشه،  برخالف که ریزممی چای 
  گذارم می   اکبرعلی  برابر   در  میز،  بر  را  همان.  کنم   عوض  را  چای   که   آنم  از  ترحوصله بی
 :پرسدمی  که
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 خوبه؟  حالت -

 .. خوبم ..آره  -

 جمع  را  پتوها.  روممی  بیرون  آشپزخانه  از  خودم  و  آورممی  بیرون  یخچال  از  را  پنیر
  اردالن  بگو بود؟ کجا سام هه،. افتممی سام یاد به آشفته ذهنی با و کنممی

  پدری  از بگو! رفت و کرد رها خودم حال به را من که نامردی  پدر بگو! ملکشاهی
 دیگر! شدم چنیناین  که است خورانده  من به حرام انن قدرچه  نیست معلوم که

  کیست؛ مادرم نبود مهم برایم اصال! ملکشاهی الیسیما نه، هم  سپهری  الیسیما
  شیطان،  بگو بود، چه مادر! نباشد خواهممی  باشد،  خواستمی  که کسی هر
  نبودم؛  آیلین واقعی مادر  من کند؟ رها بهزیستی در را کودکش توانست طورچه
  طور چه  او! رفتمی  در برایش جانم کردند،می  جدا من از را او ای ثانیه اگر اما

  خدا .  امبوده   ـاه*گنـ  یک  حاصل  گفتمی  غریبی  خیلی  حس  هه،  ؟...  را  من  توانست
  هم  به خوب چه" پست" دو دماوند، و من کرد؛می  جور هم با خوب را تخته و در

 اتفاقی  بدترین گذاشت، امزندگی به پا دماوند که لعنتی دوسال این در. رسیدیم
  پدری . بود  پدرم واقعی هویت  آشکارشدن  کودکم،  مرگ از پس افتاد، برایم که
 !دانمنمی ... که

.  گیجم  هم  خودم  و  متنفرم  همه  از  حاضر  حال  در  است   این  دانممی  که  چیزی   تنها
  هیچ   گردی  نتوانم،  امروز  اگر  اما  بدهم؛  سامانی  و  سر  بازارآشفته  این  به  تالشم   در

 !توانست نخواهم وقت

 ... آخ آخ... میرم دارم من الی؟ -

  آمده  در سرآستینش ی دکمه  که بینممی  و کنممی  نگاهش اتاق در ی گوشه  از
 :پرسدمی  مالیم و کندمی  نگاهم. است

 الی؟  کنی درستش تونیمی -
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  سمتش  به و دارمبرمی  امخیاطی چرخ روی  از را سوزن و نخ و کشممی  پوفی
  در را آن. کنممی اکبرعلی  به نگاهینیم و کنممی  دهانم در  را نخ سر. روم می

 : زنممی  غر و گیرممی  او از را شدهکنده  ی دکمه و کنممی   سوزن

 کندیش؟  طوری چه -

 : گویدمی  آرام

 ... دراومد یهو -

  گرمی   من  و   خوردمی   دستش  به   ـبم*لـ .  بکنم  را  نخش   شوممی  خم  و   دوزم می   را   آن
  خداحافظ،  گفتن  با  و  کندمی   تشکر.  کنممی   قیاس  خودم  درون  بستگییخ   با  را،  او
 او کنم، خداحافظی خواهممی و آیممی خودم به تا. دهمنمی را جوابش. رودمی
 .بینممی  اشچهره  در  را دلخوری  من و رودمی پایین هاپله راه  از

 .کنم حاضر را آیلین تا روممی  و کشممی بلندباالیی پوف باز

 شاخه . ایستممی در روبروی  دست،  به قدیمی ی رفته  رو و رنگ ای قهوه  چمدان
  شود می   باز  تیکی  صدای   با  در.  زنممی   را  در   زنگ   و   فشارممی   را   دستم  در  رز  های گل
 راسخ بیشتر تصمیمم برای  دارم،میبر که قدم هر. روم می باال هاپله راه از من و

  از  که است کاری  تنها این! کن کمکم خدایا .کوبدمی ترمحکم قلبم و شوممی
 . هستم مطمئن بودنشدرست 

  به  لبخندی . مرتب و پوششیک  همیشه مانند بینم؛می  را او  من شودمی  باز  در
  که  لبخندی  شود؛می  پررنگتر لبخندش دستم،  در چمدان دیدن با و زندمی  رویم
 : گویدمی  ظاهری  خوشرویی با. است مصنوعی زیادی 

 .تو یاب..سالم -
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  و جمع ی کوله . نشینممی   رنگبنفش  راحتی  مبل روی  تعارفش، به و روممی  داخل
  آن   از پس دیدارمان آخرین. بینممی رنگجگری  مخمل های پرده  کنار در را جورش
  آزمایش  برای  که بود  پیش دوهفته  همین پیش، نیم ماه و یک  کوفتی پارتی
 .دیدم یزن  را او  و رفتم بیمارستان به دادن، خونیکم

  خودش  که گردممی  کلمات دنبال به شروع برای  و دهممی قورت را دهانم آب
 : گویدمی

 بیاری؟  در رو پالتوت خوای نمی  -

 : گویممی  حرفش، به توجه جای  به و کنممی نگاه ایمقهوه  قدیمی پالتوی  به

 تاریکه؟ قدر این  اتخونه چرا -

 :گویدمی . کندمی  مکثی

  پشت پریز کلید. کن روشن رو  المپ تاریکه، خیلی...یدمکش  رو هاپرده چون -
 !سرته

 : گویدمی  همیشه،  مانند سرد، و صامت  و نشیندمی  روبرویم

 ! نمیشه حروم گرفتم که بلیتی اینکه مثل...خب -

  از  مگر لرزد؟ می قدراین  چرا صدایم . است خشک قدرچه  گلویم . کشممی  آهی 
 بهر از ترس این چه؟ برای  های بازضعیف این پس نیستم؟ مطمئن تصمیمم
 کیست؟  برای  حاد  نگرانی این چیست؟

 که هرچند باشم؛ محکم یکبار چندسال، از پس کنممی سعی و کشممی  نفسی
 :لغزممی  جاهایی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 348 

 ی عقده  با من که دورانی توی ..کردم ازدواج اکبرعلی  با رسما پیش سال دو..من -
  تو   داشتم،   اعصاب  جنگ    اکبرعلی   با   روز  هر   و   گذروندممی   رو  روزام   داشتم  محبت
  ساده  خیلی... هم من! من برای  سوپرمن، شبیه شدی  و اومدی  تو! اومدی 

...  بودی   روشن  نقطه  تنها  تو  تارم،  های شب  توی !..  زیاد  هم  خیلی  شدم؛  دوستدارت
  درست ! فرشته یه نقص، و  عیببی  بت یه  خودم، برای  بودم ساخته بت یه ازت 
 . بودم  ساخته اردالن...سا از که چیزی  مثل

 :گیرممی  نفسی

  و  داره برمی  ترک زمان، مرور  به  داره،  ریزش قابلیت است؛ شکننده بتی،  هر ولی  -
 که گفتم رو اینا! نمونده باقی بتت اون از چیزی  بینیمی میای، خودت به تا

  که   احمقم  کامال  آدم  یه  من.  بگم  خودم  از..اما!  داشتی  برام  جایگاهی   چه...  بدونی
  چی   همه!  کردم  تلخ  اطرافیانمم  هیچ،  که  خودم  کام  به  حماقتام،  خاطربه   رو  یزندگ 
 روی پا بار یه نباشم، احمق  گرفتم تصمیم... باراین... اما کردم؛ خراب رو

  برای  و بذارم دیگه چیز یک  و هزار  و  دیگران های خواسته  دلم،  های خواسته
 معادل  کردم،  ساال این توی  نم که کارایی. میگه عقلم که کنم رو  کاری  بار،اولین 
  نشدم؛   هنوزم   و  بودم   نشده   بزرگ...گرفتم  اردالن   کشتن  برای   که  بودن   وردی   همون 
 . شم بزرگ خواممی  امروز ولی

 : دوزممی  نگاهش  به را نگاهم

 تونمنمی   من  بشم،  هاقصه   بد   زن   خوامنمی   من .  بیام  برلین  به  تو  با  تونمنمی   من  -
  آیلین   تونمنمی  من  تر،مهم   همه  از..بیام  تو  با  و  کنم  پشت  شوهرم  به  اکبر،علی   به
 ..میرممی  نبینمش روز یه..اسبسته بچه این نفس به من نفس. کنم ول رو

 :کندمی  شکایت

 .. شیم داربچه  هم با خودمون تونیممی  ما... ولی -
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 :دهممی  تکان نفی ی نشانه به را سرم و کنممی پاک را هایماشک 

 این  از  بیش  اکبرعلی   به  تونمنمی  من!  دماوند  کنم  رها  رو  بچه  این  تونمنمی  من  -
  عشقش،  با قاچاق با که  باشم متاهل و  متعهد زن  یه خوامنمی  من کنم،  پشت
 . ندارم رو کسهیچ من که  جایی! دراره دیگه جای  یه از سر  ور  اون  از و ترکیه بره

 : شودمی  عصبی

 نداری؟  اعتماد من به تو یعنی -

 : زنممی  پوزخند ازگدجان و تلخ

 .. کردی  خراب شب  اون  رو من اعتماد ی همه  تو! اعتماد -

 :نالدمی  دماوند

 معتاد  من ؟!بخورم قسم کی به وگرنه... بودم بدحال من شب اون گفتم بهت -
 !نیستم

 اونم ! برلین بیام و کنم ول تونمنمی  رو جااین  زندگی من... بیام تونمنمی  نه -
  هویتی   قلبم،  توی   محبوب  فرد  یه  جز  دیگه  که  تویی  رم،متنف  ازش  که  بابات  پیش
 !دماوند بیام تونمنمی ...  نه نه! نداری  برام

 :گویدمی  و شودمی  جدی  دماوند

 الزم  و میای  من با کردم فکر یعنی..نگفتم بهت رو چیزی  یه من... ببین ولی -
  عمو   یه  تو.  برلین  برگردم  زودتر  چه  هر  مجبورم   همین  برای   اآلنم..بگم  بهت   نیست
  ازش  رو بابات پوالی  و بیاد تا منه بابای  دنبال در  به  در چندساله الیسیما، داری 
 هر  دیده، هم با رو ما. منی ی ـوقه *معشـ تو کنهمی فکر و شناخته رو من! بگیره

 بده گوش من به! بیاره سرت بالیی ممکنه برم، من اگه. شناسهمی  رو دوتامون
 ! نیست امن اصال نمون جااین  الیسیما،
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  وقتی  حتی چرا ای؟آفریده  بدبخت چنین چرا را من خدایا. کنممی  سکسکه
 کنی؟ می  کلوخ و سنگ از پر را هموارم راه دهم، انجام هم درستی  کار خواهممی
 : گویممی

 .سامم دختر من میگم بهش -

 : دهدمی تکان تندتند را سرش

 ! داشته بچه اردالن. ..سا  دونهنمی کسهیچ! الیسیما نکن اشتباه نه نه -

  چه  کسی نگوید، راست شاید. بخورم  فریب سریع لوحان،ساده  مانند خواهمنمی 
 :پرسممی  پس داند؟می

 یهو؟  شد پیدا طورچه  اشکله و سر  اصال...اصال -

 :گویدمی  و کشدمی  ایشقهوه  موهای  در دست  کالفه

 مرده   بابات  شنوهمی  اینکه  تا..  بوده  گرم  خودش  کار  به  سرش  ولی  بوده؛  اولم  از  -
  توئه،   عین  اونم!  بگیره   پس  رو   پوال  اون  تا  اینه  دنبال  حاال!  برده  رو  پوال  من  بابای   و

 !دزده  البرز کنهمی فکر

 :نالممی  بلند ناچاری  سر از

 دماوند؟  میگی  راست بدونم کجا از -

 : زندمی  ب**ل  کالفگی و ناراحتی با

 . میرم دارم  که خودم وگرنه ما،الیسی توئم نگران من آخه؟  بگم دروغ چرا -

  من  کنم؛ اشتباه ندارد  امکان باراین . امداده  خودم به قولی من اما اوست؛ با حق 
 !کنمنمی  حماقت و نیستم احمق  دیگر
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 برای  راهی هیچ بشود باورش تا کنم اضافه را جدیت کالمم در کنممی  سعی
 :نیست کردنمراضی 

  من ...بمونم   خواممی  من  دماوند،  نکن  صرار ا  دیگه.  بمیرم  اگه  حتی..مونممی  من  -
 !نمیرم برلین به

 که بینممی و رودمی آشپزخانه به و کشد می  موهایش در دست. کشد می  آهی
  قوز  و  دهدمی  تکیه کانتر به . هم سر پشت و تند پاشد؛می  آب صورتش به
  چیزی  که بفهمد  باید اما است؛  کالفه و گیردمی  دستانش در را سرش  کند؛می
 برای  کنممی  تالش... هم من و خودش کار پی برود او  ندارد، وجود ناراحتی برای 

 او  بی  نتوانم  که  باشم  وابسته  او  به  قدرآن  کنمنمی   فکر.  کنم  فراموَشش  همیشه
 !دانمنمی  من و  دارد برایم را" اکسیژن" جایگاه هم شاید دانم،نمی  بمانم، زنده 

 :گویممی جو تغییر برای 

 میدی؟  آب لیوان یه ،گرفته گلوم -

 با کنممی  سعی. گیردمی کانتر از را اشتکیه دماوند و کنممی پاک را هایماشک 
 را  خودم  ام،کرده  را  کار  بهترین  همسر  و  مادر  یک  عنوان  به  من  اینکه  و  آیلین  فکر
  فرصت   از  بگیرم؟  را  دماوند  رهانکردن  برای   اموسوسه   جلوی   طور چه   ولی  کنم؛  قانع

 :گویممی  و کشممی  جلو کمی را چمدان و کنممی  استفاده

 که  چیزی  هر و کادوهات ی همه ... گرفتی برام که هاییهیادگاری  ی همه  این -
 .جا همین ذارمشونمی! توئه به مربوط

 : زندمی  پوزخند و کندمی  نگاهینیم

 ! نذار جا به زندگیت توی  اثری   نقطه هیچ من از! بذارشون.. آره  -
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  دوسال،  او  و من. دارد حق  بگیرد هم انتقام حتی و کند نفرین ،کند گله دارد؛ حق 
  شود،  شروع اشتباه که چیزی  هر! ای مسخره  پایان چه اکنون، و  بودیم هم عالف
 سخت   خاطره  دوسال  کردنفراموش  و  او  از  دلکندن.  شودنمی   تمام  هم  این  از  بهتر
 .دهممی  وا که دانممی  بمانم، بیشترکه دیگر؛  بروم باید. است

 :گویممی  آرام

 .. دماوند ببخش رو  من داری، دوستم واقعا  اگه..چی  همه  برای  ببخش رو من -

 : گویدمی که شوممی خیزنیم

 تونینمی   حتی  که  شدم  منفور  قدراین..برو  بعد  و  بخور  رو  شربتت  بشین  حداقل  -
 کنی؟  تحملم ساعتنیم

  ذهنم  در او زا قشنگی تصویر کنممی  سعی و کنممی  نگاهش خوب. نشینممی
  است   قرار  من!  نه  کنم،   یادش  شدم،  دلتنگش  وقت  هر  آنکه  برای   نه.  باشم  داشته

...   اما کنم؛ پاک امزندگی  ی حافظه  از را  دماوند  اسم رفتم، بیرون  که خانه این از
 کمتری   تلخی    با  را،  جدایی  درام  تصویر  و  باشم   داشته  خوبی  ذهنیت  خواهدمی   دلم
 . باشم داشته ذهن در

 نگاه  که دماوند سرد چشمان به. دهدمی عجیبی ی مزه اما نوشم؛می را تشرب
  وحشی،   گرگ  یک  نگاه  مانند  ایش،قهوه   نگاه.  بنددمی   یخ  هایمرگ   در  خون   کنم،می

 وجودم در ناتوانی و زنندمی یخ پایم و  دست. است شده برانگیزوهم و ترسناک
  خفگی  احساس. افتد می  ینزم روی  به دستم از  شربت لیوان. کندمی  پیدا راه
  ام تنفسی   راه  و  باشند  گردنم  فشردن  حال  در  تنومند  دست  چندین  که  انگار  کنم؛می
 . شود تنگتر و تنگ لحظه هر

 : پرسدمی هراسان و آیدمی  سمتم به و خیزدبرمی جای  از ناگهان دماوند
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 ... هی الیسیما؟ -

  و  من  سام آیلین، بر،اکعلی . است  پیچیده هم  در چیزهمه . کنم فکر توانمنمی 
  در   واحد  آن  در  زینب  و  مسلم  و  معصومه  فاریا،  سمیه،  حاجی،  مادر،  واقعی،  اردالن
 کاش کردم،نمی  راهی دلخوری  با را اکبرعلی  صبح امروز کاش.گیرندمی  قرار برابرم
  دوماه  از پس کاش کشیدم،نمی جیغ سرش کرد،می  طاقتیبی آیلین وقتی
  گرداندم، می  باز را  معصومه های امانت کاش رفتم،ی م  سمیه قبر سر وفایی،بی

 برای  را دستشان و کنم تشکر شانهمگی و حاجی مادر، از  شدمی  وقت کاش
  حاللیت اکبرعلی  مخصوصا  همگیشان، از داشتم فرصت کاش! ببوسم دادنمپناه

  این  در قدرچه! بود گناهانم تمامی   بهر از استغفارکردن برای  وقتی کاش  و بطلبم
! است  گیرنفس   و  تلخ  قدرچه   مرگ  معکوس  ثانیه  و   است  شده   کوتاه   دستم  لحظه
  درست !  بردممی  ـذت *لـ   زندگی  از  بیشتر  کمی  کاش  شود؛می  دیر  زود،  گاهی  قدرچه

 هم ای لحظه  برای  و بمانم زنده داشتم امید اما داشتم؛ گندی  و تلخ زندگی است
 .کنم تجربه را خوشبختی  شده، که

  کنم   فکر  خواهمنمی .  نه  یا  بخشممی   را   او  اینکه  و  کنم  فکر  دماوند   به  خواهمنمی 
 و نه یا کنممی  درکش آیا بود، چه هدفش اصال نه، یا است بوده درست کارش
 نفرینم اکبرعلی  که افتممی  امزندگی  سیاه  شب آن یاد به فقط! دیگر" و" هزاران
  که  کردم خالی کسی هرب  از را قلبم من و شد عملی نفرینش هم، ماجرا آخر. کرد

  به  رو من زندگی است  این مهم نیست؛ مهم دیگر اما! گرفت من از را امزندگی 
 برای را ذهنم توانمنمی  حتی. ندارم  زدنحرف برای  نایی اصال و است پایان

  ماماگفتنش  صدای   و   آیلین  ی چهره   و   است  درد   حس   تنها.  کنم  متمرکز  تشهددادن 
  استعاره   امدرونی   نیروهای   تمام  از  کنم،  می  جمع  را  جانم  تمام.  کندنمی   رهایم  که
  آرش   مانند را نوایم و  جان تمام و کنممی وارد  فشار امصوتی   تارهای  به  گیرم،می



 
 

www.cafewriters.xyz Page 354 

  سقوط  مرگ پستی   بر چکاد، بر ایستاده و نهممی  صدایم تیر   بر نهاد، تیر بر که
 :کنممی

 !خـدا -

 تنها محض سیاهی. رود می رکنا دماوند تصویر و افتندمی هم بر هایمچشم
 حیات  جریان  کنممی   حس.  ماندمی   باقی  که  است  دنیا  از  تصویرم  آخرین  از  چیزی 

  شود می  تبدیل  کوچکی  های   ذره  به  و  شودمی   شکافته  من،  تمام    و  رودمی   نهادم  از
  آتشفشان  که شربت خنکی   دیگر کنممی  حس. داشتند" ماندنزنده  امید" که

  را  هاییگل  عطر شیرینی   کنممی  حس. کنمنمی  احساس کرد، خاموش را  درونم
  وارد  بدنم به  دماوند که را فشاری  دیگر. کنمنمی  حس  هم بودم  آورده   برایش که
 حس  را  چیزهیچ  دیگر  کنممی  احساس.  کنمنمی   حس  هم،  دادمی  تکانم  و  کردمی
  اکو گوشم  در آیلین گفتن"ماما" صدای  هنوز که است عجیب  اما کنم؛نمی 
 تو، دلنواز شیرین صدای  و مطلق  سیاهی قشنگی؛ مرگ چه! عزیزکم آه. شودمی

 . داشت خواهم یاد به دنیا این از که است چیزی  آخرین

 !شوی می  قلبم ضربان خط بر پایان ی نقطه  تو فدایت،  به مادر

 «دیگر روایتی به داستان»

 که  گندی  هر! قاتلم یک من. دهندمی خون بوی  و لرزندمی هایمدست . لنگممی
  خور،  مردم مال روانی،  قاتل،! هستم من بگویی که  آشغالی  هر ! امزده   من بگویی، 
 و  نظمبی موهایم! است من لقب باشد، چه هر و الابالی عوضی، نامرد، حقخور،
  دیگر. اندشده  پخش شد، شومم  سرنوشت عامل که  بلندم پیشانی بر پریشان

 ی کوله  و نشینممی  خیابان کشیجدول کنار. بروم  راه آن از بیش توانمنمی 
 ی کوله   همین  که  دارم  ناتوانی  احساس  قدرآن .  اندازممی   امشانه   روی   از  را  کوچکم
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 هایمشقیقه   کشم؛می  امپیشانی  بر  دست.  کندمی  سنگینی  امشانه  بر  هم  کوچک
 "!جانی قاتل"  است نوشته امپیشانی روی  کنممی  حس عجیب  کشند،می تیر

 را تماس. بینممی را" البرز" نام و کشممی بیرون را امگوشی .  ردخومی  زنگ تلفنم
 :پیچدمی   گوشم در اشجدی  دائما   و سرد صدای  و کنممی  برقرار

 دماوند؟  الو؟ -

 بله؟  -

 :گیردمی  خشم موج کمی صدایش

!  بده باد به رو سرت احمق  دختر   اون تا  بمون قدراون  هستی؟ مرگستونی کدوم -
 بگیرتت،  ببین چی؟ یعنی دنبالته در به در فهمیمی  چی؟ تگرفت اردشیر اگه

 ! برلین برگرد امروز و برسه  شعورت پس! شدیم بیچاره دوتامون

  نرسید   شعورم  البرز،  شدم  بیچاره.  دادم  باد  بر  را"  احمق   دختر  "  سر!  البرز  کاری   کجای 
 دسالچن  این  مانند  کاش!  گند  البرز،  زدم  گند.  گفتممی  تو  به  کاش.  کردم  خریت  و

 !دادی می  دلگرمی من به و بودی 

 :گویممی  آرام و کنممی کنترل را خودم فقط اما

 . باشه -

 :پرسدمی  انعطاف بدون  و کندمی  مکثی

 ای؟ُاکی  مطمئنی -

 

  درون  صدایم، ارتعاش و لحن روی  از حتی حرف، اندکی از  پس و است پدرم
 :گیرممی  نفسی و دهممی   قورت را دهانم آب  سختی به.  فهمد می  را مشوشم
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 .باشم کنممی  سعی -

 :کندمی تاکید جدی 

!  تو   مثل  گیجی  آدم  واسه  مخصوصا    خریته  محضه،  حماقت  یه  عشق !  پسر  ببین  -
  آوردنش . مخالفید قطب تا دو عین ؟! فهمیمی  نیست،  تو تن ی وصله  الیسیما

 لین،بر   برگرد  و  شو  بیخیالش.  شنیدم  ازت  که  بود  حرفی  تریناحمقانه   برلین،  به  هم
 . میشن فراموش زود هاحماقت

 خنجر جانت بر و مانندمی  بدتر هاحماقت برعکس اتفاقا بگویم خواستمی  دلم
  زبانی   کمی   خواهممی   او  از  سال،  چندین  از  بعد   که   است   بد  قدر آن   حالم!  شوندمی
  بعید   او   چون  درونگرایی  آدم  از  این  دانممی   که  هرچند  بدهد؛   قلب  اطمینان  من  به

 . است

 شه؟   قرص دلم بگی چی یه  میشه...نیست خوب اصال حالم -

 کردنردیف  برای  را  تاملش و  شنوممی را بلندش  های نفس  صدای . کندمی  مکث
 : گویدمی محکم ولی   آرام، بعد و کنممی  حس سنجیده و  درست کلمات

 کنم، می  قطع هم حاال...باهاتم تهش تا من بدون ولی  زدی؛ گندی  یه  مشخصه -
 . کن مشخص مرز، ب **ل برای  رو قرارتون و بزن زنگ  حمیدرضا به زودتر هم تو

  بغض . بشنود گلویش، بغض بهر از  را پسرش صدای  لرزش  ماندنمی . کندمی  قطع
 محکم  توانمنمی   این  از  بیش  دیگر.  بگیرد  امگریه   است  وقت.  کندمی   امخفه   دارد
 .شودمی  جاری  چشمانم ی گوشه  از  اشکی قطره و شکنممی . باشم

  رحمانه بی  دیگران  نظر  از  شاید  و  منطقی  خودم  برای   که  زیادی   دالیل  به  کشتم  را  وا
  بود  ممکن ماند،می او و رفتممی من اگر که بود این کشتنش دلیل اولین! باشد
 اکبرعلی  اگر. باشم داشته را هوایش دیگر توانستمنمی  کند، اذیتش اکبرعلی 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 357 

 مرد. کردمی  گور به زنده را هردویمان تماح فهمید،می را ما میان قلبی ی ـطه *رابـ
  زنده عوضی، دو خودش قول به بگذارد  و  بفهمد  را این  است بعید قصه،  غیرتی
  طرفی   از   و  بروم  و  بگذارم  را  او  توانستمنمی   بود؛  او  به  عشقم   دلیلم،   دومین.  بمانند
. نبود  نیتما  جااین  در  کداممانهیچ  برای .  برگردم  تا  کردمی   وارد   فشار  من  به  البرز

. نیامد  اما  بیاید؛  من  با  و  شود  راضی  تا  ماندم  معطلش  دوسال  و  داشتم  دوستش
 ! همیشه مانند بود،  جلوتر من از قدم چند اکبرعلی  هم باز

 حتی و گرفته گروگان را او داشت امکان که بود اشروانی عموی  دلیلم، سومین
  الیسیما  اگر حتی دهد، لو را خودش نبود حاضر وجههیچ به هم البرز و بکشد
 که دنیایی بود؛ برایش قشنگتری  دنیای  ساختن دلیلم، چهارمین. شدمی  کشته

  دل  ته از برایم شده که هم باریک برای  بخندد؛ و باشد خوشبخت کمی آن در
 همین نبود بهتر کردم؟ می چه بسازم، را دنیا این که نخواست وقتی ولی بخندد؛
  خوش  کمی دنیا آن  شاید نشد،  که دنیا این ؟بگیرم  او از را تاریک سیاه دنیای 
  در  که بود جفایی  آمد،می  حساب به ترینمهم  شاید که  دلیلم، پنجمین ؟!باشد
  الیسیما  حتی  و  من  دودمان  ی همه   ،  سرخوشی  شب،  آن.  بودم  کرده   هردویمان  حق 
  شب  آن  که  بود بدبختی  چه  این نبودم، موادکشیدن  اهل که  منی! داد باد بر را

 دیگر هیروشیمای  زندگی از مواد، شد؛ اثبات برایم الیسیما حرف شد؟ مدامنگیر 
 الیسیما که  داد نشان  بدهد،  کردم  وادار را او  اجبار به که آزمایشی . آفریدندمی

  از   پس  بود،  ضعیف  بدنش  ایمنی  سیستم  چون  و   است  گرفته  گداز  جان  ویروسی
 اگر! شودمی  ابودن بفهمد، را این اگر دانستممی . بود رؤیت  قابل هفتهسه 
 اکبر علی  نزد هم جایگاهی دیگر متقابال و بخشیدنمی  را من وقتهیچ  فهمید، می

 ! شود ویران این از بیشتر دادنمی  رضا دلم دیگر. نداشت 
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  گلدون   زیر  کلید  من،  ی خونه  بیا  لطفا"    فرستممی  مهرانا  به  مضمون  این  به  پیامی
  بیدار  اس،خسته  سالنه  قد  ! کنید جاشجابه آروم  باشه،  حواست فقط،...دره دم

 !" نشه

 سطل در را سوخته خط و گوشی. برممی دندان زیر و کشیده بیرون را خط بعد و
 .افتممی  راه به و زنممی  چنگ را امکوله  و  اندازممی  آشغال

 نه، یا کردم کثیف بازی  این وارد هم را بیچاره اکبرعلی  آیا نفهمیدم هم آخر
 برای  هم فرصتی  دیگر  نه؛ یا ساخت النه هم  او  بدن در تیلعن  ویروس  نفهمیدم
 مانند  که هاییسال آن پاس   به اما آید؛نمی  خوشم او از هرچند. نیست  فهمیدن
 .نگیرد نیز او کنممی  آرزو   بودیم، برادرنماها

 من  حوای   تو  بودند؛  تو  بدل  شهر  این  دختران  تمام  کنممی   حس  الیسیما،  دانیمی
  تو  از  ای مشابه  بقیه و  بودی  تو دختر تنها من  برای . نبودم ت آدم من  ولی بودی؛
  بتوانم  کاش است؛ پیچیده شهر ی همه در اتویرانی ی آوازه  عزیزم،. بودند
  خودم،   را  دارد  خانه  قلبم  در  که  زن  این  من،  الیسیمای :»بزنم  داد  و  بایستم  جاهمین 

 .« کردم نابود خویش، دست به

 : شودمی  داده جال نوازشروح  صدای  با روحم. پیچیدمی گوشم در صدایش

 من نمیام، برلین تو با بمیرمم من! دماوند بیرون بکش گوشات از رو پنبه این -
  هر  رو این! کفتارصفتت بابای  اون پهلوی  برلین برسه  چه نمیرم هم جهنم تو با

ت  ی آویزه   تا  کن  تکرار   کن،  تکرار   خودت   با  روز   !نیست  بیا  برلین  الیسیما   شه،   گوش 

 دستگیر  مرز،   ب**ل  هم  من  کاش!  نیامدی   برلین  به   من  با  هم  آخر  معرفت، بی  ای 
  چه  به ماندنزنده  و برلین تو،  بی. نرسد برلین به پایم و بمیرم بخورم، تیر شوم،
  ایدز،  ویروس به آلوده جانی با بودن،قاتل فکر با الیسیما، بی خورد؟ خواهد دردم
  در  زندگی! خوردممی  خودم هم کمی ان، شوکر  آن از کاش! بمیرم که بهتر همان
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  شاید  دیدی، چه را خدا سود؟  چه نیستی، میانشان تو وقتی آدم، میلیاردها کنار
 . باشد هم من  عمر  روز آخرین امروز

 *** 

 مادر؟  تویی اکبر؟علی  -

 خوبی؟  سالم  مامان؟ الو: اکبرعلی 

  رو  آیلین  ماالیسی صبح بگم  زدم زنگ  نمیشم،  مزاحمت  خوبی؟ تو... الحمدلل -
  وقته  خیلی باشیم؛ هم دور ناهار بیا هم تو. زنممی  زنگ  بهش اآلن جا،این آورد
 .. نبودیم هم  دور

 . برسونم رو خودم نیم و سه ساعت تا بتونم کنم  فکر...باشه: اکبرعلی 

 دخالت  زندگیت توی  اینکه از دونممی کنی؟ چیکار خوای می راستی اکبر؟علی  -
 ... ولی متنفری؛ کنیم

 راه  توی   خوبی  خبرای   کنم  فکر  ولی  دقیق؛  دونمنمی  خودمم  راستش ..آه:  اکبر  علی
  چشم  چی همه روی  کنم، شروع الیسیما با رو جدید زندگی یه خواممی ... باشه
 ! وجدان عذاب با نه کنم زندگی آرامش با کم یه منم...  و ببندم

  که میشه  همین که شاءاللان  مادر، بشنوه دهنت  از  خدا ..الحمدلل  -
  نه ... دونیمی ... خب کنی؟می  کار  چی...برگرده  یاسمن روز یه اگه راستی؟..میگی
  فکر  و  گرفته خو الیسیما  با  اآلن بچه این هم  و  گرفت،  مادرش از  رو  بچه میشه
 ... طورهمین هم الیسیما کنم

 کردنفکر   بهش  حتی.  کنممی   فکر  بهش  که  چیزیه  آخرین  این  مامان  آه:  اکبرعلی 
  راحتی  به نیستم حاضر دیگه که دونممی  رو این فقط..ولی! کابوسه امبر  هم

 !کنم جدا آیلین از  رو الیسیما
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  عاقبت  هم شما شاءالل ان! تا دو شما شده من نگرانی تموم خدابه ..الحمدلل -
 !بشید خیربه

 . مامان ممنون: اکبر  علی

 کردی؟  کار چی رو بچه این ی شناسنامه.. راستی -

 ... :.اکبرعلی 

 ! بدونم؟ من که خوای نمی ...یعنی این -

  خوب  حالش کم یه صبح مامان، بزنم زنگ بهش خودم بذار فقط...آم: اکبرعلی 
  دوست  خیلی کنی؟ درست فسنجون تونیمی ولی مامان؛ میشه زحمتت. نبود
 ! داره

 !اینکه مثل پیچهمی  داره خوب خبر های آوازه : طیبه

  کنه  پیدا رو راهش باید فقط داره، رو شدنخوشبخت  قابلیت کسی، هر: اکبرعلی 
 . میاره بار به بدبختی کنه، که تردید. بره  نفس یه آخرش تا و

 زن این" شودمی بلند گرفتهمه شهر این در مرگ های ناقوس صدای  قصه، آخر و
 ." بگریید برایش کمی است؛ ویران

 ۱39۶ مرداد هشتم و بیست 22:25 ساعت: رمان پایان

 ۱39۶ شهریور  سوم 22:54 ساعت: انجمن  در تایپ پایان

 سنــآتور 
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 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 دمجموعه کافه نویسندگان بپیوندی
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 رایگان یراهنمای و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 توانید می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 را اثرتان سطح صورت این به و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال

 

 رایگان ویراستاری✅

 نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنالین آموزشی های کارگاه و کشاپور برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کامال صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید پچا به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب ود،نش تایید چاپ جهت اشم اثر اگر

 را خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم
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 .ندارید کاغذ یباال ی هزینه پرداخت به ازینی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ باالی ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به که اراتیانتش که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه

 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 ختانهخوشب اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید یم نویسندگان کافه رد

 .شود منتشر یا

 

 اسالمی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسالمی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید الماستع یدتوان می✅
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 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی هصفح در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ام. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را انآثارت

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تالش رساندن

 

 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر نتشاراتا یک مثال برای ید،باش شتهدا بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅

 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، ر،خودیا داستانی، سی،روانشنا دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی
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 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر الزم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما
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