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 به نام خدا

 

  یانار

هاى جامعه و پرداختن به سنت هاى زیر پوستىهدف از رمان:هنجار شناسى،روایت واقعیت

 پوسیده.

كنن كنند تا از آنچه كه هستند و در آن زندگى مىبا هزار امید ازدواج مى خالصه: دخترانى كه

عاشقانه و دریغ از  اى تنفس،دریغ از رویاهاى كودكانه وریغ از لحظهرهایى پیدا كنند،اما د

قدر كه بود.آنآنى بود كه در تصورشان تر از اى آرامش....زندگى پیش رویشان سختلحظه

  .... اندازدى را به نفس زدن مىدخترى را از نفس انداخته و دیگر

  . * امیدوارم همیشه سالمت و موفق باشي چون الیقش هستي

این رمان رو تقدیم مي كنم به بهترین دوست و بهترین همراهم در این كتاب،خانوم زهرا 

 مشكاتي.

 

 

 مقدمه:

 ام را در خود فرو می کشاند.کنم که زندگیهای آتش را تماشا میهزبان

 اما نه فغانی هست و نه شیونی...

دهد و آتش جانم ها اشک درد تن و روحم را تسکین میام که َمشکای از آتش شدهمن خود پاره

 کند.را رو به خاموش نمی

 آغوشش را قفل اند وزنانگی را از او گرفتهدانند که هیچ راه نجاتی نیست برای زنی که همه می 

  اند!و زنجیر کرده

  . شودمن باید بمانم در قبرستان آرزوهایی که هر شب در آن،محشری برپا می

خواهند که من را هم با خیزند و میرعب انگیز و جان فرسا...هر شب آرزوهایم از گور بر می

ها به من بشارت داده ی که دنیای حسرتمعادی نیست برای من  خود ببرند. در صورتی که

  حتی جهنم!شده؛نه بهشت و نه 

  . جهنمی است که هر روز بهشت را در خود می سوزاند هاو دنیای حسرت

آید و با ها را در کاغذ جا دادن! زیرا اندوه در دم انسان میبه راستی چه خیال مهالی است؛اندوه

داند که چه خالصی نیست جز فراموشی و فقط خدا میشود! و برایش راه باز دمش جا گیرتر می

قدر الیق و عزیزند که این نعمت نصیبشان شود و بقیه محکوم هستند به یاد آوردی تا کسانی آن

آن موقع که از درد خودشان آتش به زندگیشان بیاندازند! اما من محکوم شدم به یادآوری 

ین نیست که هیچ قاب عکسی،عکس مرا ؟ درد من اترسهمگینفراموشی و چه دردی از این 
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ها پر از آدم هستند و خالی از انسان.من زنی زند! چون که این روز ها قاب عکسفریاد نمی

در صورتی  ...ام باشم و از آن تا پای جان دفاع کنمهستم که تمام تالشم را کردم که سرباز خانه

ها مدفون ها و تلقینم و آنها مرا در توهمای برای حراست از آن نداردانستم اصال خانهنمی که من

کرده بودند تا روزی نرسد که از آن جا بیرون بیایم و پشت پا بزنم به خواسته هایشان تا مبادا از 

   ! هایشان بکاهمداشته

شد و آتش به جان که من آتشی بودم زیر خاکستری که روزی شعله ور می دانستهیچ کس نمی

رفت اما حرمت زن بودنش را با تمام در آخر هم خود به کام نابودی می انداختزندگیشان می

  . عذاب هوایی که به او دادند،حفظ خواهد کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لرزیدندهایم مىتمام تنم از شدت استرس خیس عرق شده بود و بند بند استخوان

تا با او باشم؟ مگر براى با او بودن نریختم  دادم؟ مگر دنیا را به همانجام مي داشتم چه گناهى من

  داد؟از عقاید خود نگذشته بودم؟ پس االن این كارهایم چه معنى مي

خورد در حال انجام كدام گناه نابخشودنى زادی که مادرش روی نجابتش قسم میمن پرى

 !گونه ذاتم خراب و از او سیر شدم؟شد كه این بودم؟ اصالً چه خداوند

،خون تازه به مغزم رسیده بود؛مقابل آینه ایستادم.من،دخترى كه تار مویش را از جایم بلند شدم
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-می شرف کردن خوددر آمدم؟ واقعاً با بی گونه به این شكلهیچ كس ندیده بود چه شد كه این

 گونه؟! با این وقاحت!؟را باز گردانم؟این امانخواستم عشق پر کشیده از حریم خانه

كشیدم.رنگ زیتونى را او دوست داشت اما باره آخر،  امار كردهدستى به موهاى كوتاه سشو

 .این رنگ در نیاورده بودم موهایم را براى او به

بود؟ با حرص تمام موهایم را  من را به اینجا کشانده چطور شیطان در وجود من رخنه انداخت و

 . به هم ریختم و چنگى به آنان زدم

شان را دوست داشت و با ،رنگ مشكى و كشیدگىنستداام را در چشمانم ميهمیشه زیبایى

 گنجیدم، اما بعد از مدتى...آرایششان مخالف بود. اوایل از غیرتش در پوست خود نمى

ام را بیشتر از هر موقع ی دیگری آرایش کرده بودم،فقط تنها مشکلی که چشمان مشکی حاال

 زدند!ر تهی و خالی میی مشکی بدجواین دو چاله وجود داشت،این بود که انتهاى

 .دانستبه رنگ قرمز رژ روى لبانم خیره شدم،رنگى كه او تنها مختص زنان نااهل مى

عیب مي بى  همان زنان را هاىدید،اما نگاه خود به روى لبجالب بود او براى من بد مي

 .ددیدانست! حال من از رنگى استفاده كرده بودم كه او در من بد و در دیگران زیبا مى

ام نفس گیر نبود اما زشت هم نبودم،به قول مادرش با اى نبودم و زیبایىمن،دختر خارق العاده

 .كشیدن دستى به صورتم دسته كمى از اسمم نخواهم داشت

هایم دوختم،تاپى سفید كه تنها جاى با شنیدن زنگ در،دنیایم به آتش كشیده شد.نگاهم را به لباس

 . رسیدى پایم میاش تنها تا ماهیچهرى كه بلنديبود و شلوا اش روى شكممبسته

فهمید که پشت این رنگ قرمز جیغ برای خود دید و میبه صورتم نگاه كردم،چه کسی می

ند کهای این چنینی به تن میخندد و لباسنیست؟برای پوشاندن زنی است که وقتی بلند می نمایی

 ! هایش داشته باشدال سهمی از چشمتواند تمام و کمتمام حواسش پی مردی است که نمی

 ى پر از گناه را كشانده بودم؟این رابطه  جاقدر حقیر و پست شده بودم كه تا اینواقعا چطور آن

ام دعوت كردم؛پشیمانم كه كه خیانت كردم،پشیمانم كه او را به خانهخدایا پشیمانم،پشیمانم از این"

 " از اعتماد شوهرم سوءاستفاده كردم

 براى پشیمانى زمانى مانده بود؟ اصالً 

من!نه،نه...تا  کرده بود اما من که عاشقش بودم،نبودم!؟شوهرم،مرد را از من دریغ او شاید خود

 .بودم خود را نجات مي دادم هم که پیش رفتم کافیست.باید تا در این لجن زار نابود نشده همین جا

تر شود او را از اشتباه خود مطلع مى ار خرابكه كزنگ دوباره به صدا درآمد باید قبل از این

نه عشق   گفتم از اول هم در این رابطه تنها چیزى كه رشد كرد تردید من بودكردم.باید مى

  بینمان.حماقت که شاخ و دم نداشت؛داشت؟

خواستم حرمت آن دو تیله را بشکنم.هر چند که مرا پس مى زند و هر چند که با خیره نمی دیگر

 کند.دلیل من براى خیانتم واقعاً چه بود؟م محل و کم اهمیتم مىنشدنش ک
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ام را باور كند و بیش از این از من ناامید نشود.عقب رفتم،با پشت كردم تا خدا توبهباید تمامش مى

حیایی هم روی هایم را پاك كردم،جای رژ لب روی دستم ماند؛جای این ننگ و بیدست لب

  ماند؟زندگیم می

ى زنگ در چادر را برداشتم و در بین ادر نماز آویزان پشت در رفتم.با شنیدن دوبارهبه سمت چ

 . راه به سرم انداختم

 . پشت در قرار گرفتم و از چشمى با مطمئن شدن از حضورش،در را باز كردم

باال برد؛حق داشت،ترسیده بود.او به تصور   هایش رالبخندش محو شد و با دیدن چادرم لب

 ر خود را آماده كرده بود!ظاهرى دیگ

 .در را تا آخر باز كردم و عقب رفتم،گفتم:باید حرف بزنیم

 .هایش را در آورد و به داخل آمدتردید داشت،اما به خود مسلط شد؛كفش

 كسى تو خونست؟!-

اى رنگ مقابل تلویزیون در را پشت سرش بستم و از كنارش گذشتم،به سمت مبل هاى قهوه

 .رفتم

 .ست،گفتم كه رفته مسافرتنه كسى نی ـ 

هه...مسافرت،آن هم مجردى! چیزى كه من برایش آرزو به دل ماندم،آن هم تنها به جرم زن 

 . بودنم

 خبر باشد برود؟!جایى كه مردش بى به داشت زن،ناموس مرد اصالً چه معنایى

که تازگی ناموسی  توانست ناموسش را در خانه حبس كند و خود به مسافرت برود،تنها مرد مى

 کشید.ها فقط نامش را به دوش می

 .با شنیدن صدایش،نگاهش كردم

 ـ پس چرا سر و شکلت این طوریه؟

 ى گناهش شده!زاد متوجهباید خود را قاطع نشان مي دادم تا او هم بفهمد واقعاً پرى

 مگه منو تا به حال جورى دیگه هم دیده بودى؟ ـ

 .به عقب برداشتم و دستم را از زیر چادر بلند كردمبه وضوح جا خورد و به سمتم آمد،قدمى 

 ـ جلو نیا مازیار!

 ایستاد و با كالفگى پرسید:

 .اتزاد چت شده!؟ من مازیارم،همونى كه خواستى تا امشب بیاد تو خونهـ پرى

پتكى كرد و آن را به روى سرم كوبید.چشمانم را از شرم  واى كه با گفتن این حرف،دنیا را

 شك بین ما بود روى هم فشردم و گفتم:كه بى خدایى

 ! ـ تورو خدا بسه،ادامه نده

 .تر آمد و به روى صورتم خم شدنزدیک

 شم،اتفاقى افتاده؟!ـ متوجه نمى
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ى له ام،از روى غرور مسخرهاتفاق زمانى افتاد كه من از روى خشمم،از روى لج بازى احمقانه"

شتر از هر زمان دیگری درون عمرم حس احمق بی ام و تورو وارد جریان زندگیم كردم"شده

بودن به من دست داده بود! آیا آغوش سرد شوهرم برای سر و سامان دادن به پریشان حالی هایم 

 کافی نبود؟

 .لرزید و نگاهم تار شده بودنگاهش كردم و بغض گلویم رها شد. صدایم مى

 ـ من اشتباه كردم!

 .كردنفس پر حرص خود را به روى صورتم فوت 

 ـ منظورت چیه؟!

 . ام بلند شدعقب رفتم و صدای گریه

شهید على پیرانى،دختر حاج خانوم فاطمه علیانى اشتباه  زاد پیرانى،دخترـ اشتباه كردم .من،پري

 تونم این ننگ روتونم این گناه رو ادامه بدم،نمىدونم چرا ولى اشتباه كردم! ببخش نمیكردم.نمى

خوام بشینم رو به قبله تا آخر عمرم بگم طلب بخشش كنم؛مى خوامىبا خودم به گور ببرم .م

 ..."العف"فقط تمومش كن.برو بذار بیشتر از این نابود نشم،برو

 :را كه اصالً آن را ندیده بودم به روى مبل كوبید و فریاد زد شاخه گل سرخ

 ـ همین؟! شیش ماهه منو به خودت عادت دادى كه بگى غلط كردى!؟

 :فریاد زدممثل خودش 

 دونى غلط بوده!ـ آره غلط كردم.خوبه مي

 .كنیمبذار حرف بزنیم، حلش مى:چنگى به موهایش كشید و گفت

كنیم!؟ قرار بود چه چیز را حل كنیم !؟ زنى كه با وجود متاهل بودنش مردى دیگر را حلش مى

اسدتر شده بود؟ او اش كرده بود ؟ زنى كه با تمام حجابش از تمام زنان فاسد هم فوارد زندگي

-ى من چگونه حل شدنى بود كه او مىدقیقاً چه چیز را قرار بود حل كند ؟ نجاست پخش شده

 دانست،اما من نه؟!

 ام گرفتم و گفتم:تر به زیر چانهچادرم را محكم

 شرمى به خودم اومدم اما...ـ تمومش كن . ما هر دو اشتباه كردیم. خدارو شكر كه قبل از هر بى

 شرمى؟؟حاال دیگه من شدم بى:ه فریاد زد و با خشم گفتدوبار

 .چشمانم را روى هم فشردم و با فریاد او باز كردم

 شرمى تو؟!مازیار: منو نگاه كن. من شدم بى

با كوبیده شدن در ، قلبم از تپیدن ایستاد! هر دو به در بسته شده نگاه مى كردیم، به قدرى شوكه 

توانستم بشناسم. مازیار به طرفم زد را نمىدر پشت در، نعره ميشده بودم كه صداى كسى را كه 

 : آمد و با نگرانى گفت

 ـ شوهرته!!!

 بود! پشت در، در حال فریاد كشیدن نامم بود؛هامون آره،اویى كه
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 رتم را عقب کشیدم،با ترس استرس گفتم:كه به صورتم بزند، صو دستش را بلند كرد

 ـ هامونه!!برو...

ى نازك حریر سفید رنگ آن را باز توجه به پردهى قدى داخل سالن دویدم و بىپنجرهبه سمت 

 :كردم و با زبانى كه به سقف دهانم چسبیده بود به سختى گفتم

 . ـ بیا برو تا درو نشكسته

 معطل نكرد و به سمت من دوید. پرده را كنار زد و خود را سوار چهار چوب پنجره كرد،گفت:

 ـ منو...

 .را جلو بردم و با التماس حرفش را قطع کردم پنجره

 .ـ تو رو خدا برو،االن داخل میاد

 .دانستیم چه چیز در انتظارمان استدیگر نگاه كردیم،ميصداى در زدن قطع شد. هر دو به یك

اش مازیار نگاهى به زمین انداخت و پرید. او رزمى كار بود و با پریدن یك طبقه قطعاً چیزي

م پنجره را ببندم كه با صداى وحشناك شكسته شدن در آن را رها كردم و به شد.خواستنمی

 .وسط سالن نگاه كردم هامون

شل شد و به ثانیه نكشید كه از روى  اش چادر در مشت دستمهاى به خون نشستهبا دیدن چشم

 .سرم افتاد

عفتی می رویم بیمن، زن هامون، کسی که قرار بود محرم دل و رازهایش باشمحاال از سر و  

حرمت  های توی تنم مهر بر خاطی بودنم زد و آن چادر افتاده از سرم ،حرمتم بود.بارید. لباس

 ارزشی وعجیب احساس بی بدون چادرم زنش بود که ماننده برگ پاییزی روی زمین افتاد و من 

 کردم! پوچی

 . هامون آتش شد ، شعله كشید و مرا نیز در آتش خود سوزاند

تم آمد و درست مثل همیشه قبل از حرف زدن، مرا به محاكمه گرفت . تنها فرقش در این به سم

بار زبانش شد ،مشت هاى پى در پیش  حرف هایش شد ،ناسزا هایش و گوش هایش بود كه این

 .بار برعكس همیشه به واقعیت رسیده بودتصور و خیالش پر كرد. تصورى كه این  را از

-و تو این جوری تو را بترساندکردی شوهرت روزی اینش را میپریزاد خانوم هیچ فکر"

 زاد پیرانی پاککردی...تو پریبگیری؟ معلوم است که فکرش را نمی عطر تنش را به خود طور

 "زاد خطاکاردامن بودی نه پری

ها،لگدها و بار برخالف همیشه سكوت كردم و خود را به دسِت مشتاما من در مقابلش این

اهي ام گنبار اگر قضاوت شده بودم به درستى بود و دیگر براى بىش سپردم. حداقل اینناسزاهای

بار من گناه كارترین آدم این زندگى بودم ، و او مظلوم ترین آدم خیانت سوخت. ایندلم نمى

اى كه در این لجن زار دیده.من فاسد و او زخم خورده از این زن فاسد بود . من لجن و او پروانه

 ...امید بوییدن گل نشسته بود ولیبه 
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دانم چه كسى مرا از زیر دستش نجات داد اما هر كه بود صدایش كه مدام مرا لعنت مى نمى

 . كرد، برایم الالیى خوش صدایى شده بود

 . پیچیدم و به لباسى كه حال با رنگ قرمز خونم پوشیده شده بود نگاه انداختماز درد به خودم مى

اما سرنوشتش چیز دیگری بود . البته  ا عشق براى پوشیدنش مقابل او خریدم؛لباسى كه روزى ب

کرد! هایش مرا نوازش میدید و با مشتاشکالی هم نداشت، مهم این بود که در این لباس مرا می

 بودم، این هم جور دیگری از عشق وحشی بود دیگر، نه؟بین میباید خوش

 .ام را که خیس عرق بود،خیس تر کردو لباس خونیی اشکم بیشتر جوشید با این فکر چشمه

 .بار خود را نبینمتر از این، آن وضع خفتبه سختی چشمانم را بستم تا بیش

وارش كه تمام نسل مرا غرق در ناسزاهایش و خانه را پر كرده بود و من نه فریادهاى دیوانه

کردم وقتی حریم گاهش میرمقى براى نگاه كردنش داشتم و نه حتی رویش را. با چه رویی ن

 اش را به کثافت کشیده بودم؟امن و پاک خانه

جا كشیده شد و من ماندم با باتالقى كه درونش تا گردن فرو رفته بودم ام به اینچه شد كه زندگي

ى حاج على و تنها زمانى براى یك خداحافظى داشتم!؟ چه شد كه من دختر آفتاب مهتاب ندیده

 مشكل از كه بود ؟ من !؟ پدرم !؟مادرم یا هامون !؟ ده بودم؟ طور به لجن رسیاین

 چه كسى مسئول خطا رفتن من بود !؟

 گونه به نابودى رساند!؟گناه دور كرد و من را اینزاد بىچه كسى مرا از پرى

برو    هایى كه مرا در این وضعیت دیدند به دلیل گناهم فكر هم خواهند كرد و یا نه بیآیا آن

جا پرسید كه چرا به این ها هم همانند من خواهندآیا آن مرا زنی پست خواهند نامید ؟ برگرد

 ها هم همانند مرد خشمگین پر از نفرت روبه رویم مرا قضاوت خواهند كرد؟ام یا نه، آنرسیده

 به راستى اصالً قضاوت كردن كار ماست؟

 .دیدمهایم را باز كردم و خود را روى تخت بیمارستان چشم

روشنایى روز نشان از آن داشت كه شب رسوایى من تمام شده و حال در دید همه من زنى افسار 

زیر  زنى كه به زندگى غرق در رفاهش پشت كرده و مانند كسانى كه خوشى  ام.گسیخته شده

ام؛ اما چه كسى مي دانست من از خوشى اینكار را نكردم و دلشان را زده،دل سیر از زندگیم شده

 این خفت تنها از غرور سر خورده اى بود، كه از مرد رویاهایم به ارمغان گرفته بودم؟

از دید هامون به خود ،مي  قصد كم رنگ كردن گناهم را نداشتم ، نه ، حتى خود را گناهکار تر

دانستم . حرفم این نیست كه تقصیر هامون بود، نه حرفم این نیست. حرفم این است من اگر گناه 

شرایطى كه در آن بودم مرا به بیراهه كشاند و من فکر کردم که باالتر از سیاهی رنگی كردم ،

-تقصیر نیست، من اگر از او و عشق مردانهپس هامون هم بی نیست و خود را به تباهی کشاندم.

 اش سیر می شدم مگر دست به چنین گناهی می زدم ؟

هاى    كه عمرش را در جلسه مادرى شد.در اتاق با ضرب باز و مادرم با ناراحتى وارد اتاق 

اش گذراند اما یادش رفت دخترش را قرآنى تربیت كند . مادرى كه تنها مرا از عذاب آتش قرآنی
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-جهنم ترساند و باعث ترس من از خدایم شد. مادرى كه تنها یك حرف زد و آن این بود كه پرى

  !مینى پاك بودن و قدیسه بودن اوست. هزاد،حجاب دختر نشانه

ای هم دارد؟ قرآن به دست گرفتن هیچ گاه به راستی،تنها خواندن قرآن به زبان عربى مگر فایده

مادرم برایم  ی ایمان نیست.سازد و چادر را نمادین به سر کردن نشانهاز آدم مسلمان واقعی نمی

ا مكم كند.او تنهتوانم به خدا پناه ببرم و از او بخواهم كنگفت اگر در جهنم زندگى اسیر شدم مى

 ...، نگفت در زمان ناامیدى و خطا چه كنم، نگفت مرا از گناه ترساند و عواقبش را گفت

او جز ترساندن من از خدایم كارى برایم نكرد، من که از خدایم ترسیده بودم دست به دامان بنده 

 .هایش شدم

هایش بارانى شد و چادرش را رها كرد،با هر دوست به صورتش كوبید و به سمتم آمد .چشم 

 .اش در قلبم هم رسوخ کردقدر كه تلخیزبانش تلخ ، آن

 :گفتهایش نامم را صدا مي کرد، مىهقضجه كنان خود را میـزد و از بین هق

ـ خدا ازت نگذره پرى زاد كه آتیش كشیدى به اون دنیام.خدا ازت نگذره که شدى طبل رسوایى 

با پدرتو به حراج گذاشتى...من كجاى این زندگى برات این شهر. خدا ازت نگذره كه آبروى من 

 كم گذاشتم؟

در دل پوزخند زدم،" تو حق مهر مادرى برایم كم گذاشتى...مهرى كه برایش به هامون پناه بردم 

نه هامون و نه مادرم، هیچ یک نقش اصلی  اش را خرج كرد"به جایش برایم غیرت مردانه و او

بازی نکردند، هر کس ساز خودش را گرفت و یک جوری مرا ام و حقیقی خود را در زندگی

 !وادار به رقصیدن کرد

درد  از  چیزى از آن باقى نمانده بود، زد . باره دستش را بلند كرد و به صورتى كه مطمئنمبه یك

حركت ماندم تا بلكه او با زدنش درد عذاب وجدان مرا كم كند. چشمانم را بستم و در مقابلش بى

زدم، داشت مادرانه خرجم مى كرد، اما چه هایش لبخندى در دل ميو من از درد سیلى زداو مي

 .باقى نمانده بود زاد پاكش چیزیدیر! زمانى كه از پرى

کرد و من تنها در اتاق باز شد و چندین پرستار به اتاق آمدند؛رسوایى ام شهر را داشت پر مي

 .ام بودآبرویيكارم نظاره كردن بى

ولم كنید بذارید این  گفت،با خشم و عصبانیت فریاد كنان مىاسم را در چنگش گرفته بودمادر لب

دم.من نجات ب دخترى كه شده ننگ روى پیشونیم رو بكشم. ولم كنید تا دنیارو از دست این دختره 

ب اتمام زندگیمو براى این دختر دادم. نذاشتم تو خونم تار موشو نامحرم ببینه ، نذاشتم رنگشو آفت

 ... كهببینه . یه عمر نشستم پاى قرآن ،پاى اعمال واجبم كه دخترم عاقبت به خیر بشه نه این

 .هق هایش حرفش را نصفه گذاشت و پرستارها مادر نیمه جان مرا از اتاق بیرون بردندهق

 .كه مانع چرخشم شده بود را از دستم كندم به روى پنجره چرخیدم و ِسُرمى
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هایم را به نظاره نشسته محرم رازهایم بود و تنهایی دوختم؛ آسمانى كه زمانىنگاهم را به آسمان 

بود. من از همان اول هم جز خود كسى را نداشتم و تنها شاهدم، همین آسمانیست كه دیگر رنگ 

 .اش براى من آرامشى به همراه نداشتآبي

 .زنى مقابلم ایستاد و به روى صورتم خم شد

 كندى !؟ خوبى ؟ چرا سرم دستتو-

اما حرفم قطره اشكى در چشمانم شد و از درد شرمندگى،چشمانم را روى  خواستم حرف بزنم؛

 . ى صورتم راهى كردمهایم را به كنارهاشك جمع شده از چشم هم فشردم.

دانم دركم كرد یا تنها دلش به رحم آمد كه دستش را به روى بازویم گذاشت و با فشردنش نمى

 .كرده بود امسعى در دل داري

 :دست دیگرم را به روى تخت دراز كرد و سرم را به دستم وصل كرد ، گفت

 .زنم تو سرمت تا آروم بگیرىبخش مياالن برات یه آرام-

زدن نداشتم. مگر زبانى براى حرف زدن باقى مانده بود؟ چشمانم را باز نكردم و  حرفى براى

ام بیش از این شاهد رسوایى به خواب بروم وبخش ماندم تا طور منتظر اثر كردن آرامهمان

 .نباشم

ى یك سانتى به صورتم، چشم باز كردم و هامون را درست در فاصله هایىنفس  با برخورد

متری صورتم دیدم. از ترس هینى بلند كشیدم و خواستم صورتم را عقب ببرم كه دستش را به 

و با  د.صورتش را نزدیك صورتم گرفتگلویم گرفت و مرا محكم به روى بالشت زیر سرم كوبی

چشم هایى كه سفیدیشان جایش را به رنگ قرمز داده بود ، فریاد زد: به من خیانت مى 

 .ى فاسدكشمت زنیكهكنى!...مى

ام حبس شده بود و من ناخوداگاه براى دریافت كمى اكسیژن دستانم را روى هایم در سینهنفس

هایم را به روى دستانش فرو كردم. اما او عین خیالش ناخن هایش گذاشتم و با تمام نیرویمدست

فشرد . چشمانم قدرت باز ماندن نداشتند و من از شدت فشار وارد طور گلویم را مىنبود و همان

 .شده به اعضاى بدنم خود را خراب كردم

نم دسوزاند.با شنیدن صدا فشار دست روى گرهایش مىزد و صورتم را با سیلىكسى صدایم مي

كم شد و وقتى چشمانم را باز كردم؛ جاى هامون، پرستار زنى را همراه مردى دیگر كه روپوش 

 . سفیدى بر تن داشت دیدم

به سرعت در جایم نشستم و دستم را به گلویم گرفتم . نفسى عمیق كشیدم و اكسیژن موجود در 

ام گذاشت و روى شانه ،كنارم قرار گرفت و دستش راهایم فرو فرستادم. زناتاق را به ریه

 ...دیدىپرسید: خوبى عزیزم؟داشتى كابوس مى

ری مانند ابر بها با حس خیس بودن شلوار بیمارستانى كه در پایم بود،بغض گلویم را گرفت و

ام را رها كردم و در میانش فریاد كشیدم:برید بیرون...تورو خدا...برید اشك ریختم،هق هق گریه

 .بیرون



 
 
 

  12 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

 .مرد با صداى آرامى به زن گفت:بهتره بریم بیرون، بزار آروم بشهزن عقب كشید و 

ى روى تخت را ام شدت گرفت.مالفهاش به وضعیتم شدم و براى فهمیدنشان گریهى اشارهمتوجه

 .به روى خود كشیدم

با رفتنشان مالفه را روى تخت كوبیدم و به روى تخت دال شدم و با تمام توانم اشك ریختم، با 

ریختم، چرا کسی كردم، حقیر بودنم را.با صدایی بلند اشک میودم حقارت را احساس میتمام وج

گذاشت؟ چرا هرچه که بود، فقط نمک بود که به روی زخم هایم های من مرحم نمیروی زخم

شدند، اما درمان نه ؟ اصال هامون کجا بود ؟ مگر راحتی معلوم می چرا دردهایم به  پاشیدند؟مى

که من به قول خودشان پشت پا زدم به   ارستان بستری نشده بود ؟ چه اهمیتی داشتزنش در بیم

 !! زندگی و شوهرم ؟ من هنوز زن او بودم

در كثافتى بودم كه تنها خود،آن را الیقش دانستم و خود مسبب آن بودم. خدایا...خدایا حتى روى 

م های آتش جهنگذاری؟ آخ که شعلهبیـجوابم نمیـ آن را ندارم كه صدایت كنم! اصال صدایت بکنم،

 .سوزاندام افتاده بود و داشت مرا میبه زندگی  را از همان موقع

-از روى تخت پایین آمدم و با پاهاى برهنه به دسشویى اتاق رفتم . درست مثل همیشه تنها و بى

  که به اینكس مانده بودم و حال دیگر كسى را نداشتم تا او بنوازد و من به ساز او برقصم. حاال

کردم به ساز کسی رقصیدن خیلی بهتر از این است که به تماشای بقیه روز افتاده بودم فکر می

 ...رقصند تا خودت را مدام محاکمه کنیبنشینی که می

شویى زده شد، در را شویى صداى باز شدن در اتاق را شنیدم. در دستبا بسته شدن در دست

 .به دستم داد كمى باز كردم و دستى شلوارى را

هاى تخت عوض شد و ردى از نجاست نمانده وقتى به اتاق برگشتم كسى درون اتاق نبود .مالفه

 .بود

 . به روى تخت دراز كشیدم و به سقف چشم دوختم

ها و دردهای آن واقعیت داشت! تمام دنیا رهایم كرده ام تنها سرابى بود كه تنها سختیزندگى

 .ها شده بودمانع نزدیكى آدم بدش شده بودم كه بوى بودند.درست مثل تكه آشغالى

از چه زمانى شروع شد. زمانى كه پدر از درد تركش نزدیك به قلبش فریاد   امدانم تنهایىنمى 

هایى از قرآن با صداى بلند تالوت مى كرد؟! یا کشید یا زمانى كه مادر براى آرامشش سورهمى

-هاى لعنت شدهگاه پدر از دست آن تركشز دردهاى شبانزمانى كه تنها كودكى كوچك بودم كه ا

نشستم؟!یا از زمانى كه پدر را در آن حالت مرگش دیدم . مرگ ى درون بدنش، در جایم مى

پدر!!،پدرى كه تنها نامش برایم بود و از حضورش تنها درد كشیدنش را به یاد دارم . پدرى كه 

-ودش... چگونه بگویم از نبودش ،از حضور بىخود را فداى میهنش كرد و دخترش را فداى نب

اش همیشه حسرتى بزرگ بر روى قلبم بوده و هنوز رنگش ،از نابودیه زندگیمان؟ بودن نامرئی

طور به قوت خود باقى مانده. من دختر شهیدى بودم كه نه تنها خود بلكه مرا هم در كنار هم همان

 .خودش نابود كرد
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 . ى كردن را نیاموختم، تنها گذراندش را آموختمى پدرم زندگاز زندگى در خانه

فهمید !؟درد دخترى را كه به مهر پدر نیاز داشت نه به دردهایش! و نه حتی آیا كسى درد مرا مى

خواست نه مدام امر و نهى كردنش را... دخترى كه باید به نامش ! دخترى كه توجه مادر را مى

 .شدغرق در حسرت و تنهایی میکه شد نه ایناز خانواده سیراب محبت مى

دانستن چون اى كه مرا الیق پسرشان نمىپسر حاج یوسف زرگر پناه بردم . خانواده از تنهایى به

 ...اى را كه بنیاد جانبازان بهمان داده بود داشتیم و هم سطح آنان نبودیمتنها خانه ثروت دنیا ما از

محبتش شده بودم كه بدون او بودن را پایان دنیا  قدر غرق درهامون روزهاى خوبى داشتیم. آن با

هاى بدمان بعد از خواستگارى شروع شد، اما هامون و من توانستیم جلوی همه دانستم. روزىمى

 .بایستیم و زندگیمان را شروع كنیم

زندگى!...زندگى كه با تصورات من خیلى فرق داشت! زندگى كه با افكار پوچ هامون من را هم 

-درست به همین نقطه رساند. هامون درست كپى پدرش با عقایدهاى مادرش بود! نمىبه پوچى، 

شد. اما هر چه كه بود عقاید دانم زن بودن ننگ بود یا زنانگی در افکارشان زشت نشان داده می

یشان زندگى مرا به جهنم كشاند. زندگى كه تنها من موظف به مراقبت از آن بودم و من پوسیده

كردم؛او خود را چون مرد یا همان َنر مي دانست هاى آنان را حفظ مىو حرمت هاباید حریم

ى زن بودن است محروم بودم. دید اما من از خیلى چیزها كه الزمه،چیزى را بر خود عیب نمى

زنى كه خود را نتواند آرایش كند، عطر بزند، براى همسرش لوندى كند فرقش با مرد چیست!!؟ 

 .كند اما هامون این را هرگز نفهمیدهایش معنا پیدا مىنانگىزن تمام وجودش با ز

زدم یا براى او به خود مى رسیدم ،حتماً نیتى شومى در سر كردم و عطر ميمن اگر آرایش مى

اى حرف مي زدم،قطعاً بى كردم زن نانجیبى بودم، اگر با مرد غریبهداشتم! اگر لوندى برایش مى

نبودم! مگر چقدر توان در من بود تا با این تحقیرها سرخورده  ای بیشبرو برگرد زن بدکاره

 .نشوم؟ من قصد توجیح خیانتم را ندارم اما قصد بیان كردن احساساتم را دارم

نظر هامون رفت و آمد با او مانعى نداشت   مازیار برادر بهترین دوستم بود. تنها دوستى كه از

 .ش در خیابان معلوم بوداچنان حجابى داشت كه تنها بینىچون او آن

-اش ترس را در بند بند وجودم به راه انداخت، اما به مرور با توجهمازیار روزهاى اول با توجه

ام با هامون داد. احساساتى كه همیشه حسرتش را در زندگىاش ؛ احساسات خوبى بهم دست مي

ازیار. غرق در حس هاى مبرىخوردم؛ من غرق در احساسات نهفته در وجودم شدم، نه در دل

 .هاى مازیار آن ها را شناختماى شده بودم كه با ابراز محبتهاى ناشناخته

دانم نامردى ماهى كه مازیار جاى هامون را برایم در طول این چند سال زندگى پر كرد نمى ٦

ا بستم و هامون رزد چشمانم را مىبود ،یا نهایت پستى؟... اما گاهى كه مازیار برایم حرف مي

كردم؛ من در وجود مازیار به دنبال هامونم بودم. به قدرى با احساسات خود مازیار تصور مى

 ...باره خواستم با مازیار باشم تادرگیر شده بودم كه به یك
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ام حتى هامونم را از من ى حماقتم شدم. حماقتى كه تمام زندگىاما با دیدنم خود در آینه ، متوجه

 گرفت، خطا كردم !؟

دانم . توجیه و بهانه نداره!!؟ این را دانم، خیانت كردم!!؟ این را هم ميانم. گناه كردم !؟ ميدمي

هایش هم در اشتباه كنم. من خود مقصر اعمالم بودم درست، اما زندگى و آدمهم به خوبى درك مى

ه ب من كم مقصر نبودند؛ من از كسى محبتى دریافت نكردم كه بدانم چه طور بتوانم احساسات

هایى كه برایش تازگى دارد ، از خود وجود آمدنش را كنترل كنم.تا به حال نشده كسى از محبت

ترین و خانمان فهمم که کمبود توجه و محبت از خطرناکبى خود شود؟ و من تازه دارم می

شود که های جهان است، وقتی که انقدر مرز کمبودها به نبودها نزدیک میبراندازترین بیماری

نشناسی و دیگر خوب و بد را از هم   خودت را هم  ی محبت آمیزیبا لبخند و یا حتی جمله تو

 ...!تشخیص ندهی

و   آفتاب طلوع كرد و من هم چنان غرق در خود بودم؛ خواستم چشمانم را ببندم كه در اتاق باز

 ته، با دیدنمهایش نشان مي داد چه شب بدى را پشت سر گذاشمادرم وارد اتاق شد. ُپف پشت پلك

 .هایش از چشمانش سرازیر شد و به روى صندلى كنار تخت نشستمروارید اشک

دستى به روى ران پایش كوبید و با گریه گفت: تا اذان صبح پاى سجادم نشستم براى كم گذاشتنم 

خدا !زاد ؟دونم كجا برات كم گذاشتم كه شدى این پرىتو تربیتت از خدا طلب بخشش كردم. نمى

تونم بذارم یه عمر خدا رحمتش كنه ، بشه تونم بذارم آبروى پدرت بره. نمىبخشه اما نمىمنو ب

ماى شیم انگشت نخدا لعنتش كنه. باید هر طور شده این ننگ از رو پیشونیمون پاك بشه و الى مى

 ....دوست و آشنا

 .مى او باشتنها نگاهش كردم و حرفى نزدم تا او مثل همیشه بنوازد و من رقصنده

 . ها حرف بزنم،هامون ازت شكایت كردهباید با همسایه-مادر

 .چادرش را رها كرد و به صورتش كوبید

 !سار كنهخواد تو رو سنگخوادآبروى مارو ببره ،آبروى پدر شهیدتو... مىمى_

 .از جایش بلند شد

-رو     گناهوایى به من ، یه عمر مواظب اعمالم بودم كه خطا نرم حاال براى سرپوش گذاشتن  ـ

 . هاى تو باید از یه عمر عبادتم بگذرم

نگاهم را به در دوختم كه با دیدن هامون از ترس در  صداى باز شدن در مادر را متوقف كرد؛

 .جایم نشستم،مادرهم مثل من در جایش سیخ نشست

و اش خبرى نبود. اهاى اتو كشیدهاش و لباسدیگر از ظاهر همیشه مرتبش،موهاى شانه خورده

 .،شب وحشتناكى را پشت سر گذاشته بودهم همانند من و مادرم حتى بدتر

حمله کرد كه مادرم به خودش آمد و خود را مقابلش انداخت،با التماس گفت: هامون جان  به سمتم 

 !تو رو جدت آروم باش
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 كشید، دستانش را به روى بازوهاى مادرم گذاشت و اوهامون كه دیوانگی از ظاهرش فریاد مى

را از خود جدا كرد. نگاه پر از كینه و نفرتش را به سیاهى چشمانم دوخت و گفت: حتى فكر یه 

لحظه آرامشم نكن ، همین جورى كه منو رسواى عالم و آدم كردى تورو رسواى این شهر مى 

 ...كنم كه نتونى تو این شهر سر بلند كنىكنم. كارى مى

نداختم؛ به جنون رسید،مادرم را كنار زد و خود را به چشمانم پر از اشك شد و سرم را به پایین ا

ناموس كى بوده تا هر جفتتون رو با من رساند موهایم را چنگ زد و با فریاد پرسید: بگو اون بى

 ...!!هم آتیش بزنم .بگو

 . ام را رها كردم و چشمانم را روى هم فشردماز شدت درد ناله

 .و از پرستارها در خواست كمك كردروى بیمارستان رفت مادر از ترس به راه

 .دستم را به روى دستش گذاشتم و گفتم: ولم کن

سرش را كنار گوشم چسباند و با نفرت فریاد زد: ولت كنم؟! كار من با توى لجن تازه شروع 

 شرف كى بوده؟؟شده! ولت كنم؟!!! بگو اون بى

 .گمنمى ـ

 . كشمتوگفت: به وهللا كه مى دست دیگرش را به گردنم گرفت و با تمام توانش فشرد

توانستند حریفش ها سعى در جدا كردن او را از من داشتند اما نمىچند پرستار مرد و نگهبان

شدم و دست و پا میزدم كه باالخره موفق شدند و او را از من شوند . داشتم از نبوِد هوا خفه مى

ها نگهبان. کردم به روى تخت افتادممیهایم در حالی که سرفه جدا كردند. براى هجوم هوا به ریه

شدند. فریاد مى كشید، ناسزا خواستند از اتاق بیرونش كنند كه باز هم حریف او نمىبه زور می

گفت و تهدید مى كرد اما هیچ كدام برایم اهمیتى نداشت؛ اى كاش اگر با مردن من ، او به مى

دیدم. دیوانگى كه شاخ و ُدم نداشت!!؟ داشت؟ مردم اما او را در این حال نمیرسید میآرامش مى

ای که هر از گاهی روی ی دستان بزرگ و مردانهدیوانه شده بودم، من دیوانه بودم ! دیوانه

های هایش را از صورتم دریغ کرد اما حرفهایی که بوسهی لبشد ! دیوانهموهایم کشیده می

های کرد و من به خاطر همین لبد بی خود میبود که مرا از خو وزنیی بیسنگینش برایم ترانه

 !دریغ شده بود که زندگی را از خودم دریغ کردم

اى برگرداند كه از آن متنفر بودم با بیمارستان تسویه حساب كرد و مرا همراه خود به خانه مادر

و مانع  انداخت.تنهایی که مرا عمری در خود سوزاندهایم میای که تمامش مرا یاد تنهایی.خانه

 .ام شدآرامش من در تمام طول زندگی

كرد و با به اتاقم رفتم، چادر را از سرم برداشتم و به روى تخت انداختم . تمام بدنم درد مى

 .هایم می رسیدترین حركت اضافه درد به استخوانكوچك

 .در اتاق زده شد و مادر به داخل آمد

 .بهتره دوش بگیرى -مادر

 .است  هایمهاى نجس روى بدن و لباسستم نگران خوندانفكر من نبود، مى
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 . هایم را روی هم فشردم و رویم را به دیوار کردمچشم

 .گردم. نه در رو باز كن و نه برو بیرونمن میرم بیرون بر مى-مادر

 :هایم نشست و گفتمدیگر نتوانستم خود را نگاه دارم؛ پوزخندى به روى لب

 .ـ درسامو هنوز به یاد دارم

 :ابروهایش را در هم كشید ،دندان هایش را به روی هم سایید و گفت

 .رسیدى خوبى داشتى که كارت به اینجا نمىاگر حافظه-

داشتم اما گاهى سكوت و لبخند كافیست تا طرف مقابلت  براى حرفش جواب طوالنی و پر کنایه

 .به حرف خود شك كند

 . قدمی به عقب گذاشت و از اتاق بیرون رفت

 !ای که گذاشتم بذاریی حمام روی کیسهیادت نره لباساتو گوشه-درما

 : نگاهش کردم و با لبخندی به کنج لبانم ، گفتم

 هامم آتیش بزنم گناه هم از وجودم پاک میشه ؟به نظرت من حمام برم و لباس _

ری و جوی در را پایین برد صورتش را جمع کرد، لبانش را باال برد و حرفش را نزده  دستگیره

 . آن را به چهارچوب کوبید که انعکاس صدایش گوشم را کر کرد

با بسته شدن در خانه آرام از اتاق بیرون رفتم. خود به خود نگاهم به دیوار کنار تلویزیون که 

قدیم تخت پدرم در آنجا قرار داشت و حال جایش را به چند گلدان کوچک و بزرگ بخشیده بود، 

  . افتاد

پدرم را آنجا زیر پنجرهـی هال، رو به تلویزیون گذاشته بود تا هم از روشنایی مادرم تخت 

 . ببیند  جنگش بود را  های یادگاربیرون استفاده کند و هم بتواند تلویزیون که مختص دیدن فیلم

تسلط کامل به روی پدرم داشت و مدام او و احوالش را چک   نیز از آشپزخانه  هر چند خود او

  . کردمی

آمد و من تا حد ممکن ی هامون شده بودم ، مادر بیشتر به دیدن من میاز زمانی که عروس خانه

 .گذاشتمپا به آن خانه نمی

های رنگی،هیچ چیز در این خانه عوض غیر از جای خالی تخت پدرم و اضافه شدن آن گلدان

ای رنگی ای قهوهاش مبل هبافت قرمز رنگ فرش که به دور حاشیهنشده بود. در رشته دست

 بود و  چیده شده بود و مقابلش میز تلویزیون قرار داشت . سمت راست هم که ورودی آشپزخانه

 .ای که هیچ وقت شاهد جمع خانوادگی ما نبودکنارش میز غذاخوری شش نفره

ای دور در حال جاری شدن به ذهنم بود به اتاق برای فرار از از آنچه که همانند سیل از گذشته

 . آنکه نگاهم را به خانه بندازم به سمت حمام رفتمگشتم و با برداشتن حوله بیبر

هایم را بستم و بدون به محض باز کردن دوش آب و سقوط قطرات سرد آب به روی پوستم چشم

 . هایم به روی صورتم جاری شداین که واقعا متوجه باشم اشک
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شیدم كه زنگ اف اف زده شد. ناخودآگاه از حمام بیرون آمدم و با حوله به روى تخت دراز ك

هایش شدت گرفت . مادر که کلید داشت، پس چه کسی در استرس وجودم را پر کرد و قلبم تپش

 میزد ؟

زنگ بعدى باعث بلند شدن از جایم شد . ترس،تمام وجودم را گرفته بود و مدام احساسم می گفت 

های حوله ام را چنگ زدم . با ترس لبه هامون پشت در است . دستانم را بلند کردم و از شدت

 . ی پرده را کنار زدمهای لرزان به سمت پنجره رفتم و آرام گوشهقدم

رو ایستاده بود و دستانش را به کمر زده بود،قلبم از حرکت ایستاد . سر بلند با دیدنش که در پیاده

 .كرد و من به محض دیدنش پرده را انداختم

ای قطع بشود. ه روى زنگ گذاشت و دیگر نگذاشت صدای اف اف لحظهای بعد دستش را بثانیه

گونه دستش را به روى زنگ گذاشته بود. به سمت كمد لباسـهایم که خود چند حتماً مرا دید كه این

دست درونش گذاشته بودم، رفتم . یك دست بلوز و شلوار از آن بیرون كشیدم و به تن كردم. با 

ی درون دستم را به روی تخت حوله و خیالم راحت شد.  گرفتم کمی آرام قطع شدن زنگ در

 . پرتاب کردم و به پشت پنجره برگشتم

شد  ام حبسنبود، نفسى راحت كشیدم اما چیزی نگذشت که با شنیدن زنگ در خانه نفس در سینه

 . و از ترس پرده را در دستم جمع كردم

ر امان ماندن از دست هامون شده بود. به سمت تمام درد تنم را از یاد برده بودم و تنها فکرم د

 كوبید ودانم چگونه اما حضورم را متوجه شد. با دست به در مىدر رفتم و پشت در ایستادم. نمى

 :گفتلرزید مىبا صدایى كه مى

 .زادـ باز كن تا این در رو نشكستم پرى

ام را دادم  سینهاحتمال مي ام مى كوبید كه هر آناز شدت ترس ، قلبم چنان خود را به سینه

 .خواهد شكافت

 . هامون مشتى به روى در كوبید

 .ـ باشه پس خودت خواستى

ه شود .بدانستم لحظاتى بعد با شكستن در وارد خانه مىاش اعتماد کامل داشتم و ميبه دیوانگى

 .سمت اتاق دویدم،در را بستم و با قفل كردنش همان جا به روى زمین نشستم

هایم گذاشتم .صدای کوبید و من از ترس دستانم را به روی گوشخود را به در میهامون  

 . شکستن در نفسم را بند آورد

 . در كوبید  راست به سمت اتاق من آمد و با لگدى محكم بههامون وارد خانه شد. یك

 . زاد بیا بیرون تا این یکی در رو هم نشكستمپرى-هامون

 .رزیدلتمام بدنم از شدت ترس می

 .لگدى دیگر به در كوبید و با حرص اسمم را صدا زد

 ! زادـ پری
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زاد ؟ با خودم خطاب به او گفتم " جان پری  دلم برای لحن صدا کردن اسمم توسط او لرزید و

-فریاد نزدی تا برای صدای مردانه  صدا زدی ؟ چرا زودتر اسمم را چرا این همه دیر اسمم را

زنی که چیزی ؟ اسمم را حاال فریاد می  های پهنت بگذارمروی شانه ات جان بدهم و سرم را به

 " جز نفرت از من به دلت نمانده

 کرد. از جایم بلند شدم وهایش شدت گرفت .ترس لحظه به لحظه وجودم را بیشتر تسخیر مینعره

رد. ر كى محكمى به در زده شد و صداى فریاد من اتاق را پعقب رفتم.به ثانیه نكشید كه ضربه

ى اتاق رفتم و با التماس ى بعد قفل طاقت نیاورد و هامون وارد اتاق شد. به سمت گوشهضربه

 :گفتم

 ! ـ تو رو خدا هامون برو

 .پوزخندى از خشمش زد و با حرص خندید

 !نگفتم تازه من كارم باهات شروع شده؟ ـ برم؟!

 .مقابلم ایستاد و به كل صورتم نگاه انداخت

نرسیدى )دستش را به بلوزم رساند و با نفرت آن را درون دستش گرفت( این  چیه؟ به خودتـ

 برا همه محرمی جز من ؟؟  هاى قشنگت كو؟چیه تنت كردى ؟لباس

 . ام را گرفتهایم  راه گونهاشك

 ...ـ هامون

 : دستش را روى لبـهایم گذاشت، چشمانش پر از اشك شد و پرسید

 !چرا؟ ـ فقط بگو

های ایمان و باورش را دیدم که هم را به چشمـهای پر از آبش دوختم و کشتیبا شرمندگی نگا

 .شدندهایش،غرق میهای اقیانوس ناآرام و طوفانی چشمدر آب  یکی یکی

گفت:" بدترین درد براى ى حرف پدرم شده بودم كه مىمن مردم را خرد كرده بودم، تازه متوجه

 ".بپرسه و جواب سؤالش رو ندونههست كه اشك بریزه و درمونده  مرد زماني

شکست و اشك چشمانش را به حصار خود در سؤالش میمرد من ، درمانده از جواب هاى بى

 .آورده بود

 .ام شدت گرفت و با همان لبان بسته به هق هق افتادمگریه

 :لرزید گفتام گذاشت و با صدایى كه مىهایش سرش را به روى پیشانىبراى پنهان كردن اشك

واسه   نامرد هر چى بودم حقم خیانت نبود، من خاک بر سر من نامرد تو رو دوست داشتم ، من ـ

 ! رسمش این نبود خاطر تو ،تو روى كل خانوادم ایستادم!

فروغش را ببینم، چشمانى كه دیگر نه غرور داشت و نه عقب رفت و من توانستم چشمان بى

 .همان اندک مهربانی را

 ایم برداشت و موهاى كنار صورتم را گرفتهدستش را از روى لب
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 غیر از من دیگه کیا به این موها دست زدند؟_

ه خدا منو ب خواستم بگویم: "جز تو كسى من رو بدون حجاب ندیده.  خواستم فریاد بكشم :" نه !"

 " .موقع از خواب خرگوشى بیدار كرد

خواستم بگویم ولى نشد؛نگذاشت و با کرد اما باز هم هر چند فرقى در صورت مسئله ایجاد نمی

 .بارى دیگر مرا به مشت و لگدهایش گرفت جنونش

ها از او نجات نمى دانم چقدر جان در بدن داشتم كه باز هم زنده مانده بودم و با كمك همسایه  

 .پیدا كردم

 . زن همسایه چادرى به سرم انداختبا رسیدن پلیس

 .ـ بیا بیرون

 . ام كشیدمها، چادرم را به روى پیشانىبا دیدن همسایهبه بیرون اتاق رفتم و 

 :ها گفتهامون از جایش بلند شد و رو به همسایه

 .ـ ممنونم از این حس وظیفه شناسی و انسان دوستانتون، بفرمایید تئاتر تموم شد

 :مردى با كنایه جواب داد

 .كنهبلند نمى ـ امیدوارم شما هم برات درس عبرتى بشه كه مرد جماعت دست روى زن

 . هامون نگاه پر از نفرتش را به چشمانم دوخت

 .اى نموندهـ خیلى وقته از مرد بودن ما نشونه

 :مرد رو به من گفت

 .ـ پلیس پایینه دخترم. چون حكم ورود ندارن باال نمیان، بیا با خانوم من برو پایین

من جلوتر از او پایین مى  آمد وزن دست مرا گرفت و به سمت در كشاند، هامون پشت سرم مى

اش رفتم؛ دو مامور نیروى انتظامى جلوى در ایستاده بودند. كنار در ایستادم و زن به خانه

 :برگشت . هامون به كوچه رفت و یكى از مامورها پرسید

 ـ شما چه نسبتى با خانوم دارین؟

  :برگشت و به من نگاه كرد و با خنده جواب داد

 .كنید از این خانوم بپرسید دونم،لطفـ من دقیق نمی

 :مامور متعجب به روى من چرخید و گفت

 ـ خانوم ایشون با شما چه نسبتى دارن؟

 :هایم را بستم و با كشیدن نفسى عمیق گفتمچشم

 . ـ همسرم هستن

 .كردخندید و مامور با اخم به او نگاه مىهامون عصبى مى

 !مىگه من همسرشم همسر! ـ

 :مد و با دست محكم به روى سرم كوبیدطوفانى شد ،به سمتم آ

 !ـ ِد آشغال عوضى اگر من همسرت هستم اونى كه تو خونم بود كى بود؟
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 .كه هیكل ورزشى هامون را نداشت اما توانست مقابل او بایستد و او را عقب بكشد مامور با این

 :مامور دیگر مقابل من ایستاد و پرسید

 ـ شكایت دارین ؟

"نه" كه مادرم از راه رسید و با دیدن وضعیت صورتم به سمت هامون  باز هم خواستم بگویم

 :رفت و با فریاد گفت

 ى من؟ـ مگه نگفتم هر كارى دارى قانونى انجام بده؟ به چه حقى اومدى در خونه

 .دیگر تحمل نداشتم، به داخل چرخیدم و كنار در نشستم و تنها به دعوای آنان گوش كردم

اقت هر چند لی لند شدم و به داخل خانه رفتم، دیگر آبرویى برایم نمانده بود.با كمك مادر از جایم ب

 مادر در خانه را بست و ها بود.آبرویی را داشتم حتی شاید حقم خیلی بیشتر از این حرفاین بی

 .مرا روی مبل نشاند و خودش سمت آشپز خانه رفت

خواست به این روز ها فکر کنم، دلم میدلم ن دادم و چشمانم را بستم. سرم را به روى مبل قرار

هایی که از ها و عاشقانهخواست فقط غرق خاطرات پیش از ازدواجمان شوم؛ آن شاعرانهمی

 .شدندزبان هامون "من" گفته می

نم را باز كردم و به صورتش خیره شدم. به لیوان آب قند مادر كنارم نشست و صدایم زد، چشما

 .درون دستش اشاره كرد

 .كم بخور، رنگت مثل گچ سفید شدهـ ی

 هامون رفت؟ ـ

زیر لب و پشت سر هم چیزهایی را زمزمه  لیوان را روى میز قرار داد و نفس عمیقى كشید و

 .کرد

 . ها رفتـ آره به خاطر پلیس

 :ها راه افتادم او هم از جایش بلند شد و گفتاز جایم بلند شدم و به سمت اتاق

ها هم شهادت دادن كه تو رو با یه مرد غریبه كرده. چند تا از همسایه ازت شكایت ـ به جرم ِز...

 .دیدن

 .چرخیدم و متعجب نگاهش كردم

 !كى همچین شهادت دروغى داده؟ -

 .مادر چادر را از سرش درآورد و نگاه غضب آلودی به من انداخت

 .گندیدن كه مى زاد!ـ پرى

تمام کس و کار من  شناخت، نه به من!رستى نمىهایى داد كه حتى به دباز هم حق را به غریبه

در زندگی همه غریب نواز و بیگانه پرست بودند. چه اهمیتی داشت که من از پوست و 

ند ام ؟؟ به قولی دخترش کیلویی چند؟؟ مهم این بود که بقیه علیه من شهادتی دادمادرم بوده گوشت

 .خوانی داشتکه فقط کمی با شواهد هم

 كنى ؟هارو باور مىاما با این وجود تو حرف اون  ها!!نه اون خترتم!مامان من د ـ
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 .جلو آمد و مقابلم ایستاد

 ـ یعنى تو كسى رو تو خونت نیاوردى؟

 .سكوت كردم

 پس آوردى ؟ -

 : سابیدم،گفتمهایم را به هم میدندان چشمانم را از حرص روى هم فشردم و در حالی که

 .خونه بشه از پنجره رفتكه كسى وارد ـ قبل از این

د ى راه پشیمان شام فرود بیاورد، نیمهعصبانى شد و با خشم دستش را بلند كرد تا به روى گونه

 .ستش را عقب کشیدد و با لعنت فرستادن به شیطان

 ـ با این وقاحت جلوى من حرف نزن!

 .سرم را پایین انداختم و به اتاق برگشتم

 كارم به جایى رسیده بود كه داشتم از شاهكارم حرف مي زدم! حق داشت، من وقیح شده بودم؛

اى خوشبختى را كشیدم و حال روزها پناه من اتاقى شده بود كه عمرى درش حسرت لحظه

تنها زمانى قدر  ها چه مرگمان است ؟كشیدم! واقعاً ما انسانام را مىحسرت زندگى از دست رفته

 .از دستش داده باشیمشویم كه یك چیز یا كسى را متوجه مى

ها و حتی دیوارهایش من را یاد روز چه بود؟ پرده ترین عیب این اتاقبزرگ دانیدمی

من و هامونی   یام و نه هیچ چیز دیگری ! فقط خاطرهانداختند. نه دوران کودکیخواستگاریم می

  داد!میهایم گوش که با لبخند روی تختم نشسته بود و با لذت به حرف

بمان آمدند و با این مدت دیگر از هامون خبرى نشد و تنها یك روز مادر و پدرش به خانهدر 

هزار آه و ناله، نفرینم كردند. گفتند هامون از زندگى افتاده و باید از او جدا شوم تا پسرشان آرام 

-یمن اش را ویران كنم! گفتند با وجودم هامون را به جنوبگیرد و من نباید بیش از این زندگى

 حضورم به جنون می رسد نه با حضورمولی روزی خود هامون به من گفته بود که بی رسانم؛

!! 

بار هم دلیل كار مرا نپرسیدند؛ حتى برایشان اهمیتى نداشت كه من چرا با جالب بود! آنها حتى یك

زندگی دانست چقدر از این که از برعکس ! فقط خدا می ام؛كار را كردهخودم و هامون این

 .رفتم خوشحال بودندپسرشان می

 کیه ؟:با زنگ اف اف از روى مبل بلند شدم و به سراغش رفتم، گوشى را برداشتم و پرسیدم

 . از دادگاه احضاریه دارین -پستچی

 .باره زانویم خالى كرد ، وزنم را به روى دستم انداختم و دستم را به دیوار گرفتمبه یک

 .شناسایتون بیایین پایینخانوم با كارت  -پستچى

پرى زاد كیه ؟ چرا :مادر از آشپزخانه بیرون آمد و با دیدن حالم خود را به من رساند و پرسید

 اینجورى شدى تو؟
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گوشى اف اف را از دستم بیرون كشید؛ كنار دیوار به روى زمین نشستم، همه چیز در حال تمام 

 .مگر بودشدن بود و من تنها نظاره

 :نشست،دستش را روى دستم گذاشت و گفتمادر كنارم 

 .ـ من میرم پایین

كاش زودتر از این ها دلت براى حال و روزم به رحم به چشمانش نگاه كردم و در دل گفتم:" اى

 ". اومدمي

گاه امن، همیشگی و نفرت پناه اما باز هم سكوت كردم و از جایم بلند شدم، به اتاقم بر گشتم؛

 .انگیز این روزهایم

ى دیگر بود و من باید در آن دادگاه تمام ماجرا را منكر ى مادر تاریخ دادگاه براى دو هفتهبه گفته

ى خود كوتاه آمدم. مادر خود را دم اما به اجبار مادر باز هم از خواستهاولش مخالف بو شدم؛ مى

حتى از اعمال  استهى آبروى پدرم را حفظ كند و براى این خوبه آب و آتش میزد تا همان ته مانده

 .اشتا روز دادگاه نه خبرى از هامون شد و نه خبرى از خانواده خود هم گذشته بود.

-داخل راه گشت.هامون مى در به در به دنبال هایمروز موعود همراه مادر به دادگاه رفتیم ، چشم

 .وكالت مرا به عهده داشت، آمد رو ایستادیم و بعد از ما زنى كه

كردم كه هامون نیاید اما درست چند دقیقه قبل از شروع جلسه همراه پدرش و خدا مىدر دل خدا 

 .وكیلش است آمد مردى غریبه كه مشخص بود

 :مادر دستم را گرفت و آرام گفت

 . ـ آروم باش

شنیدم اما متوجه حرفش نشدم؛تمام حواسم پیش هامون بود. دیگر خبرى از آن پریشان حالى در 

ى به رنگ مشكى به تن كرده بود. پیراهن سفیدی به تن همیشه كت شلوار صروتش نبود؛ مثل

داد و نشان می  الحق صورتش را زیباتر مدل جدیدى كوتاه كرده بود كه  داشت و موهایش را

هامون قد بلندى داشت كه با هیكل تو پر و مردانه اش  کشید.میاش را بیشتر به رخ ابهت مردانه

ابروانش مانند سایبانی از آن دو تیله ی  داد. چشمانش مشكى بود ومي او را چهار شانه نشان

توانست هر زنى را به اى داشت كه مىى مردانهکردند. او چهرهش تراش و جذاب حفاظت میخو

 .خود جذب كند

با برخورد دست مادر به پهلویم به خود آمدم. هامون به چشمانم خیره شده بود و به دیوار رو به 

هایی که دل و دینم را برده بود برایم خط و نشان می کشید و ه داده بود. دقیقا با همان چشمرو تکی

 .کردتوبیخم می

 .هایمان از روى صندلى بلند شدمبا خواندن نام

 :مادر هم ایستاد؛ مقابلم قرار گرفت و گفت

 . آبروى پدرتو نبر،بزن زیر همه چیز  زادـ پرى

 گویی شده بود؟گونه مشتاق گناه و دروغجا رسانده بودم كه ایننگاهش كردم، من او را به ك
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اش را از دیوار گرفت و به سمت من آمد، نگاهم را از مادر گرفتم و به هامون تكیه 

ى لب نشاند و به سمت اتاق دادگاه رفت. پوزخندى به گوشه ام دوختم،مرد زخم خورده  چشمان

راهی که او  ندهم، نفسى عمیق كشیدم و ى ریختنایم اجازهههایم را روى هم فشردم تا به اشكپلك

  .رفته بود را دنبال کردم

 .كنار وكیلم روى اولین ردیف صندلى دادگاه نشستم

 .هامون هم همراه وكیلش با كمى فاصله از ما نشسته بودند

 .قاضى "بسم هللا" ای گفت

 زاد پیرانى داخل دادگاه هستن ؟ـ خوانده خانوم پرى

 : م بلند شدم و گفتماز جای

 .ـ بله هستم

ام را دگرگون جا برای خودم هم سنگین تمام شد و اعالم حضورم وجدان خستهو بودنم در این

 .کردم اینجا و به چنین اتهامی حضور داشته باشمکرد، هیچ وقت فکرش را هم نمی

 . ن دستش نگاه كردى درونگاهش را روی سرتا پایم چرخاند و ابروهایش را باال برد و به برگه

 و آقاى هامون دادیار هم در جلسه حضور دارن؟ -قاضى

 :بار هامون ایستاد و جواب دادسر جایم برگشتم و این

 .ـ بله آقاى قاضى هستم

 : قاضى با دست اشاره كرد به روى صندلى و گفت

 . ـ بفرمایید

 : با نشستن هامون قاضى از او پرسید

كه شما ایشون رو با مردى دیگه داخل به شما خ.... كرده و اینـ ادعاى شما اینه كه همسرتون 

 منزلتون دیدین؟

و انگشتان دستم را روی زانوهام  شرم چشمانم را به روى هم فشردم هایم تند شد، از زورنفس

  .کوبیدم

 .بله:هامون با صدایى كه از شدت ناراحتى و خشم به لرزه در آمده بود کوتاه جواب داد

 : روى من چرخاند  راقاضى صورتش 

 ـ و شما این ادعا رو قبول دارید؟

گفتند بمیر اما این سؤال را نمى كاش مىهایم را باز كردم و به قاضى نگاه كردم؛ اىچشم

 .پرسیدند

 آیا شما این ادعا رو قبول دارین؟ :قاضى دوباره سؤالش را تکرار کرد

 ى سكوت بلند كرد ودستش را به نشانهوكیلم از جایش بلند شد و خواست حرفى بزند كه قاضى 

 :گفت

 .ـ خودشون جواب بدن
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 :وكیل به روى صندلى نشست و با صدایى آرام گفت

 .ـ لطفاً جواب بده تا دیر نشده

کردم اما او كسى بود كه گیر بودم،حتى گاهى اوقات نسبت به او احساس تنفر میمن از پدر دل

 .آبرویى نبودطنانش داده بود واقعاً حقش این بىو حفظ از هم و جانش را براى وطنش،خاکش

ى قبل سرم را بلند كردم و به سمت هامون چرخاندم، دیگر از آن چهره ى خونسرد چند دقیقه

چیزى باقى نمانده بود، به سمت من نشسته بود و دستش چپش را به روى پایش مشت كرده بود، 

 .كرددرشت شده نگاهم مىاخم غلیظی روی ابروهایش نشانده بود و با چشمانى 

حقش این رسوایى بزرگ نبود، او هر كارى كه در حقم من انجام داده  او هم حقش خیانت نبود،

 !بود؛ محبت نبود اما بى آبرویى و رسوایى هم نبود

 .دیگر نتوانستم مقاومت كنم و اشك چشمانم را پر كرد و هامون برایم تار شد

 :سارى كه مادر برایم گفته بود كه با بغض جواب دادمسنگدانم براى پدرم بود یا ترس از نمی

 . ـ نه

 . وكیلش سد راهش شد هامون با خشم از جایش بلند شد و خواست به سمتم هجوم بیاورد كه

 :فریاد كشید

 !ـ نه! قبول ندارى ؟

 :اخطار داد قاضى به روى میز كوبید و به هامون

 .م لطفاً آروم باشیدكه بخوام از جلسه بیرونتون كنـ قبل از این

 . هایم آزاد كردمهایم را از حصار چشمسرم را به زیر انداختم و آرام اشك

 . هامون به زور وكیل سر جایش نشست

 . و ایشون شاهد هم دارن اما شوهرتون ادعا دارن شما مرتكب ز... شدي -قاضى

 .من از آن چیزى متوجه نشدم هایى گفت كهها و تبصرهبار وكیلم از جایش بلند شد و از قانوناین

 ـ آقاى قاضى ایشون با چه دلیل و مدركى این اتهام را عنوان كردند؟

 .اش بلند شدوكیل هامون از روى صندلى

 .كنمبازگو مى ـ آقاى قاضى اگر اجازه بدید بنده دالیل اتهام را

و در  شك كردند بنده مدتى به همسر خود موكل:ى قاضى وكیل شروع به حرف زدن كردبا اجازه

براى همین عنوان مى كنند كه چند روزى را  شدندتعقیب همسرشون بودند اما چیزى متوجه نمى

گذارند. درست روز دوم با تماس را در خانه تنها مي  قصد سفر دارند و از این طریق همسرشان

ریمشان شده كه مرد غریبه اى وارد ح شوندبه نام آقاى ابراهیمى مطلع مى هایكى از همسایه

هاى مرد غریبه را پشت هاى خود كفشو با چشم رساندمى را به منزلشان .موكل بنده هم خودش

-مرد در حین ارتكاب ز... مى را با آن  ایشون،همسرشان  شكند.مى و بعد كه در را بینددر مى

 .بیند

 : اختیار فریاد كشیدمبى
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 !ـ دروغه

روى   زد ونگاه كردم؛ درون نگاهش نفرت موج ميام بلند شدم و به هامون از روى صندلى

 .كوچكی نقش بسته بود لبانش پوزخند

  :اخطار گونه گفت قاضى با چكش عدالتش به روى میز كوبید و

 .شهاجازه حرف بزنه از دادگاه اخراج مىبار اگر كسى بىـ این

 :ام قرار داد و گفتوكیلم دستش را به روى شانه

 .ناحقى بشه ذارمآروم باش ، نمى-

او  سر جایم برگشتم و در دل به وجدان خود نیش خند زدم، هامون هر چه بود، دروغ گو نبود! 

براى آرام كردن خشمش دروغ گفته بود و با قضاوت نا عادالنه اش مرا در ذهن خود به ِز... 

در صورتى كه خداى باالى سرم شاهد است من مازیار را حتى لمس هم  محكوم كرده بود! 

 !نكردم

هایم شده بود.چشمانم را روى هم فشردم و بغض گلویم را گرفته و مانع رسیدن اكسیژن به ریه

 . كردمدستم را به روى گلویم گذاشتم؛با فشردن گلویم سعى در نفس كشیدن مى

اش با خانواده و وكیلش به توافق هامون بار دیگر از جایش بلند شد و چیزى را كه قطعاً درباره

ودند را بازگو كرد،من تنها كارم مشت كردن چادر در دستانم شده بود،حس غربت ربطی رسیده ب

ام به من دست جا! همین زمانی که من رو به روی قاضی نشستهبه دوری از وطن ندارد! همین

های ساعت دور تمام بدنت را بچرخد و تو مثل یک ساعت! تواند مثل عقربهداده بود! غربت می

...زمانت تمام شود و فراموش شوی...اصال یک ساعت پیش که هیچ اتفاق پر شوی و بگذری

خاصی رخ نداده چه اهمیتی برای یاد آوری دارد؟..شاید هم من داشتم خودم را جار می زدم، با 

 ! خی...تم خواستم خودم را بازگو کنم و حاال همان یک ساعت معمولی فراموش شده هم نبودم

 .الم كرد و شاهد را احضار كردقاضى دادگاه را تمام شده اع

آنكه به هامون نگاهى بیندازم دیگر توان تحمل آنجا را نداشتم؛از جایم بلند شدم و با سرعت بى

رو رساندم. مادر با دیدنم از روى صندلى بلند شد و خواست به سمتم بیاید كه خود را به راه

ساندم،در مرکز این شهر پر دود سرعتم را بیشتر كردم و با دویدن خود را به خیابان اصلى ر

رساند و از بازوهای مردم هم سهمی نداشتم كه می مطمئن بودم که آغوش مادرم به تشویشم

توانستم در آن نفس همین گوشه از شهر بود که من مى بخواهم حتى به آن فكر كنم،پس تنها

 .بگیرم

از هم در مورد من در اشتباه میان دو ماشین پناه گرفتم و بغض گلویم شکست و رها شد،هامون ب

 .ام نداشتم،خطا كردم اما ِز.. نكردمگناهيکرده بود و من هیچ راهى براى اثبات بى

خطا كردم اما توبه كردم!با این که خطا کرده بودم اما خطایم این نبود كه نامحرم مرا بدون 

شب اگر مرا به م،آنهاى مازیار بود.قبول دارپوشش ببیند."خدایا! من تنها خطایم شنیدن حرف

ام برگشتم. خدایا خودت در كردى در این شرایط نبودم اما آگاه شدم و از بیراههگناهم آگاه نمى
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قرآن كریم فرمودى توبه راه برگشت از خطاهاست.خدایا من از خطایم برگشتم،پشیمانم، پس 

 "ه...عدالتى در حقم را ندى بىخودت دست عدالتت را به روى سرم بگذار و اجازه

اى به روى سرم افتاد و از ترس فكر هامون،سریع رویم را چرخاندم و به باالی سر خود سایه

 تر از هامون باالی سرم ایستاده بود!نگاه كردم،ترسناک

 .ام عرق سردى رویش نشستام حبس شد ضربان قلبم شدت پیدا كرد و تمام پیشانىنفس درسینه

 !كنى؟یدم:تو اینجا چیكار مىاز روى زمین بلند شدم و با خشم پرس

 .تر آمدلبخندى به روى لبانش نشاند و نزدیك

 خبر نذار؟!ـ نگفتم منو بى

نگاهم را از او گرفتم و به حیاط دادگاه انداختم؛هامون همراه پدرش و وكیلشان در حال بیرون 

 .آمدن از ورودیه دادگاه بودند

گاه پر التماسم را به چشمانش دوختم و با خواهش دستانم یخ زده بود و بدنم به رعشه افتاده بود؛ن

زاد رو ندیدى...من هامون رو دوست گفتم:مازیار فراموش كن،اصالً فكر كن زنى به اسم پرى

كردم پس تورو خدا منو از ذهن و ام مدام هامون رو جاى تو تصور مىدارم از اول این رابطه

 !زندگیت بیرون كن

 .با عصبانیت صدایش كه دسته كمى از فریاد را نداشت،رها كردابروهایش را در هم فرو كرد و 

 زاد!!! من نه عادت دارم به فراموشى،نه عادت دارم به عقب كشیدن!!ـ پرى

بارى دیگر به هامون نگاه كردم و با نزدیك دیدنشان در حیاط،رو به مازیار شدم و با خشم 

رم با حرف زدن با تو در حقش خیانت فهمى؟؟...من به شوهگفتم:من تو زندگیم خیانت كردم مى

ى زندگیم پاى این كردم؛دیر فهمیدم،اما فهمیدم!! من براى این گناه توبه كردم و تا آخرین لحظه

گرده تا بفهمه كى اون شب تو خونه مونم.االنم برو تا دیر نشده،هامون در به در داره مىتوبه مى

 بوده!

زاد با بد كسى بد بازى رو شروع كردى...االن ىمازیار پوزخندى زد و با حرص جواب داد:پر

تونم االن نابودش كنم.میرم تا بهت میرم ولى نه به خاطر ترسم از اون شوهرت كه اگر بخوام مى

 .هات برگردىیه فرصت دوباره بدم تا از این حرف

 .هایم را روى هم فشردم و چشمانم را درشت كردمدندان

گشتى نداره.بهتره جاى وقت تلف كردن به زندگیت برسی. من هایى رو زدم كه راه برمن حرف ـ

گناهم كه تو باشى رو با توبه كردن از خدام طلب بخشش كردم،پس گناه! نخواه كه بازم زندگیم 

 .رو از اینى كه هست نابودتر كنى...چون من همین جورى هم با از دست دادن هامون نابود شدم

ى دستش، ام فرود آورد.از شدت ضربهه روى گونهدستش را بلند كرد و با تمام توانش ب

 .ماشین كناریم برخورد كردم و مایع گرمى از كنار لبم جارى شد  به

اش از خود بى هاى عاشقانهماه از حرف ٦اش را نشان داد! مردى كه مرا چه زود رنگ واقعى

 .خود كرده بود حال با یك جمله به این خوى در آمده بود
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بودم كه اگر آدمى نتواند خود را از خشمش كنترل كند و به دیگران حتى به جایى خوانده 

 .اى كوچك آسیب برساند بى شك او روانى، بیمار داردمورچه

گردم،بهتره خوب فكراتو بكنى به روى سرم خم شد و كنار گوشم فریاد كشید:من میرم اما بر مى

 ونى بكنى!تتر از اونى هستم كه حتى فكرشم نمىچون من وحشتناك

تر از آن از دست دادن هامونم ام و مهمآبرويدانست تنها وحشت من بىوحشتناك،او چه مي

ى هامونم بود بى بود؟اگر بحث آبروى پدرم نبود و من تنها غمم ناراحتى و غرور زخم خورده

ه كردم كام خیال مردم را راحت مىگفتم و با توبه كردن و ابراز پشیمانىشك تمام اتفاقات را مى

 ...تنها او صورت مرا لمس كرده است،اما

روی پاهایم صاف ایستادم و با دیدن جاى خالى مازیار به در دادگاه نگاه كردم،هامون از در 

 .اصلى بیرون آمد و با چرخاندن سرش من را دید

ا چادرم را روى سرم مرتب كردم و آرام دستم را از زیر چادرم به سمت لبم آوردم و خون لبم ر

 .پاك كردم

طور كه مرا نگاه مى كرد به سمتم آمد. نمى خواستم اخمى غلیظ به روى صورتش نشاند و همان

 .خبر،سرخ شده بود را ببیندشك از ضرب دست آن از خدا بىصورتم كه بى

از بین دو ماشین بیرون آمدم و خواستم راه مخالف او را در پیش بگیرم كه راهم را بست و به 

 .ت نگاه كردصورتم با دق

دستش را بلند كرد تا جاى سیلى مازیار را لمس كند كه میان راه دستش را مشت كرد و پایین 

 .آورد

 اش را داشت،پرسید: چرا جاى سیلى رو صورتته؟؟با كالفگى كه نشان از پریشان حالى

زدواجمان هاى اخدایا او قصد دیوانه كردن مرا داشت یا نابودیه مرا؟ به یاد ندارم در طول سال

یادتر ام زگونه داشتم،قطعاً جنبهاش را اینگونه با این دقت صورتم را نگاه كند كه اگر توجهاو این

خواهد،جز محبت كه مى از زمانى بود كه مازیار برایم حرف میزد...واقعاً زن از مرد چه مى

 !هاى زندگى را استحكام بخشد و زن را دل سیر از عشق خود كند؟تواند پایه

 .آن قدر به چشمانش خیره ماندم تا كوتاه آمد و به زمین نگاه كرد

 .و عطرش را جایی درون قلبم برای همیشه پنهان کردم چشمانم را بستم ، نفسى عمیق كشیدم

 :یک بار دیگر پرسید

 كى زده تو گوشت ؟-

 : نگاهم را به روى زمین دوختم و گفتم

 .مهم نیست من از دنیا سیلى بدترى خوردم-

 : ش خندى زد و سرش را تكان داد، گفتنی

 .مهم نیست،سیلى كه خوردى از دنیا نبود ،فقط از خودت به خودت بود-

 .با صداى مادرعقب كشید و بى حرف رفت
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 .اى كاش كمى بیشتر مى ماند تا حداقل دلتنگى ام رفع مى شد

 :مادر مقابلم ایستاد و پرسید

 !ـ چرا صورتت سرخه؟هامون بهت سیلى زد؟

 : حوصله از كنارش گذشتم و گفتمبى 

 . ـ بریم خونه،سرم درد مى كنه

راست به اتاقم رفتم و خود را در آن چهار دیوارى كوچك زندانى كردم. من با رسیدن به خانه یك

توانستم همه كاش مىخواستم او را از دست بدهم؛ اىهامون را دیوانه وار دوست داشتم و نمى

كاش فرصتى دوباره به دست مى ام را از نابودى نجات دهم. اىچیز را جبران كنم و زندگى

خورى از من ، ولى دانم دلدانم دلگیرى ، ميكردم. "خدایا ميآوردم تا اشتباهاتم را درست مى

 "من چه كنم كه تنها تو را دارم؟!

 .در اتاق زده شد و مادر همراه گوشى تلفن داخل اتاق آمد

 .دوستت مریمه -مادر

 : اختیار از جایم بلند شدم و با تعجب گفتمبى

 ـ مریم !؟

 . تلفن را از دستش گرفتم و منتظر رفتنش شدم. با رفتن مادر تلفن را به روى گوشم گذاشتم

 ـ مریم تویى ؟

 .صدایش در گوشى پیچید

 ـ سالم عزیزم ، آره منم . خوبى ؟

 :توجه به حرفش گفتمبى

 كجا آوردى ؟ ى مامانم رو ازى خونهـ تو شماره

 ...ى مامانت و دیگهزنگ زدم خونت. شوهرت گفت رفتى خونه -مریم

 .كه هامون چه گفته است، بغض گلویم را گرفتبا سكوتش و حدس این

 :مریم با سكوتم به حرف آمد

 خواى حرف بزنیم؟ـ مى

م روى آنكه بخواهم مقاومت كنباز هم سكوت كردم و حرفى نزدم، اشك در چشمانم جمع شد و بى

 .اش كردمام راهيگونه

 خي... كرده؟ بهت -مریم

 . صدا گریستمچشمانم را بستم و از ته دل بى

شه ازشون داشت، همشون مثل خودتو عذاب نده مردها ارزششو ندارن. اصالً توقعى نمى-مریم 

 .همن

فته بود؛ اما اعتبارى را به خودگرشد داشت،چرا كه نام آن ها این اعتبار بىاز مردها توقعى نمى

هایى كه همانند خدا موجودى را از وجود خود خلق شد داشت؟! زنآیا از زنان هم توقعى نمى
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كنند، زنانى كه با مادر شدنشان بهشت به آنان وعده داده شده و زنانى كه خدا آنان را مظهر مى

هایى كه ارزش  شود که هیچ کس حتی خود زنان همپاكى و عشق نامیده است. راستی چطور می

 گیرند؟بینند یا الاقل نادیده میخداوند به آنان داده را نمی

توانند در كنار مان مردان روى زمین خیانت كنند و خطا كار باشند و آن تنها براى زنان هم مى

توان نفهمیدن ارزش خود و ارزشیست كه خداوند به ما داده است؛ تنها از زن توقع خیانت نمى

ا محبتى كه به مونثان داشته و او را همانند خود خلق كننده آفریده است، ما داشت چون خداوند ب

 .فهمیدمزنان را از این گناه بعید دانسته است. اى كاش كمى زودتر این مسائل را مى

 خواى سكوت كنى؟مى –مریم 

 : هایم را پاك كردم و گفتماشك

 .هم كرد. خداحافظشه مردهارو به خیانت متـ حرفى ندارم ولى همیشه هم نمى

 . تلفن را قطع كردم و روى تختم دراز كشیدم

نه تنها  كردم زمان ایستاده است،روزهاى عذاب آورم به قدرى طوالنى شده بود كه احساس مى

ام قوا با تم  زمان بلکه من هم ایستاده بودم و این تنها سیاه بختی من بود که در این مدت نایستاد،

 دوید و از من جلو زد!

اى را براى شهادت راضى كند بلكه مادر در این مدت تمام تالشش را كرده بود تا بتواند همسایه 

ى دردسر و نه توان حقیقت را بگویند؛ اما هیچ كدام از آنان راضى نشدند و گفتند نه حوصله

 . مقابله با هامون را دارند. براى همین روز دادگاه،من تنها با وكیل به آنجا رفتیم

ى قبل همراه وكیل و پدرش آمده بود و خبرى از آقاى دفعه تصورم هامون هم همانند برعكس 

 .ابراهیمى نبود

ها جایى گرفتیم و قاضى بارى دیگر با پرسیدن نام هایمان جلسه را شروع كرد و روى صندلى

 :گفت

 .ـ آقاى دادیار امروز قرار بر این بود كه شاهدتون رو به دادگاه معرفى كنید

 : ز جایش بلند شد و گفتوكیل ا

 . ـ ایشون حاضر به شهادت نشدند

اش متورم شده بود . صورتش را به روى هامون چرخیدم، از شدت عصبانیت رگ روى پیشانى

 :به رویم چرخاند و با نفرت گفت

 .كنمـ فكر نكن قراره از مجازاتش خالص بشى كه اگر قانونى نتونم، خودم حكمت رو اجرا مى

 :را بلند كرد و با هشدار گفتقاضى صدایش 

ـ اینجا دادگاه هست! بهتره مواظب حرف زدنتون باشین تا مجبور نشدم از نظر قانونى برخورد 

 . كنم

های رویشان همه تنها یک چیز را ها و نقشسرامیک سرم را چرخاندم و به زمین نگاه كردم.

 : فریاد می زدند
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 !ـ گناهکار

 . م حاضر به قسم خوردن استآقاى قاضى من موكل -وكیل هامون

 :وكیل من هم از جایش بلند شد و گفت

 . ـ آقاى قاضى ایشون سعى در منحرف كردن دادگاه رو دارند

 قاضى هر دو را به نشستن دعوت كرد و گفت: 

 .ـ آقاى دادیار و خانوم پیرانى بایستند

 :با ایستادن ما ادامه داد

ى ِزن... و چون هیچ كدام نوم پیرانى در رابطه با مسئلهـ به دلیل شكایت شما آقاى دادیار، از خا

 .هم شاهدى ندارید باید قسم بخورید

 :هامون بدون مكث جواب داد

 .خورمـ قسم مى

دانست قسم خوردن و دست گذاشتن به روى قرآن او اصالً مي او تا كجا قصد پیش روى داشت؟

اعتقاداتش حاضر بود جان بدهد کجا  پس آن هامونی که سر آن هم به دروغ،گناهى بزرگ است؟؟

 !كرد، تنها براى گرفتن انتقام از منحرمت مىاو قرآن با كالمش را داشت بى رفته بود؟

اش خواست قرآنى را مقابل هامون قرار قاضى هر دویمان را به جلوى میزش خواند و از منشى

 .دهد

 .ه جایش برگشتمنشى قرآنى بزرگ را به روى میز، مقابل هامون قرار داد و ب

 :قاضى به قرآن اشاره كرد و گفت

اى باید دست به روى قرآن گویى و همسرت را در حال ارتكاب به ز... دیدهـ اگر حقیقت را مى

 .بگذارى و قسم بخورى به این كالم هللا كه همسرت به شما خیانت كرده

 : آنكه تردیدى داشته باشد قبول كرد و جواب دادهامون بى

 . خورم ـ قسم مى

 :قاضى نگاه دقیقى به صورت او انداخت و گفت

 . دقیقه تنفس اعالم مى كنم ١۰ـ باید وضو بگیرید؛ 

 : وكیل كنارم آمد و آرام گفت

 .ـ باید بریم وضو بگیرى

 خدایا من او را در چه آتشى انداخته بودم كه حتى رویش را از تو برگرداند؟

وضو گرفتم و از ته دل از خدایم طلب  آنجا وضو گرفتم، با پاهایى لرزان به دسشویى رفتم و در 

بخشش كردم ، طلب بخشش كردم تا من را براى به گناه انداختن هامونم ببخشد" خدایا همان طور 

كه مرا برگرداندى او را نیز برگرداند. خدایا نگذار كه او به قرآنى كه تمامش را از اعتقادش به 

 "! خطایم را با آزمایش او تاوان نگیرتو خوانده، بى حرمت كند. خدایا 

 . هر دو به جلسه برگشتیم و مقابل میز قاضى ایستادیم
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 : صورتم را چرخاندم و به نیم رخش نگاه كردم و آرام گفتم

ذارى كه قسم خوردن ـ درسته خطا كردم ولى ز.. نكردم . هامون دارى دست به روى قرآنى مي

 .اون هم به دروغ گناه

 . نگاهم كرد

 . مطمئنم كه بوده ـ

 : قاضى رو به هامون گفت

ـ خب جناب آقاى دادیار دستتون رو به روى قرآن بذارید و بگین قسم به این كالم هللا هر آنچه كه 

 .گویم جز حقیقت چیزى نخواهد بودمى

 . هامون دستش را به روى قرآن گذاشت

ى ورود اشك هایم ستم تا اجازهآمد و براى كنترل بغض خود چشمانم را بنفس هایم سخت باال مى

 . را ندهم

 .گویم جز حقیقت چیزى نخواهد بودقسم به این كالم هللا كه هر آنچه مى-هامون 

 . توان ایستادن نداشتم ، براى سرپا ماندن دستم را به روى میز قرار دادم

 .ایدقسم بخورید همسرتان را با مردى دیگر در حال ز... دیده -قاضى

 . هایم گرفتم تا آن بغض لعنتى را خفه كنمدندانلبم را میان 

 . امقسم به این كالم هللا كه همسرم را با مردى دیگر در حال ز... دیده -هامون

دیگر تحملم تمام شد و صداى گریه و هق هقم در اتاق پیچیده شد و با تمام وجود اشك ریختم و 

 :دید گفتمرو به هامون با چشمانى كه تار مى

 ...كنى من تو این زندگى هیچ نامحرمى حتى تار موى من رو ندیده چه برسه بهه مىـ اشتبا

 . هایم را تمام كنمهایم حرفم را قطع كرد و نگذاشت حرفهق هق گریه

اش زنى را كرد. شاید حق داشت! نداشت!؟ در خانههامون اخم كرده بود و با تمسخر نگاهم مى

ترس او گریخته بود،دیده بود . اگر جایمان عوض مى  كه به خودش رسیده بود و مردى كه از

 كردم ؟شد، من چگونه فكر مى

 :گوشم گفت  وكیلم كنارم آمد،مرا در آغوشش جاى داد و كنار

 . گناهیت قسم بخورىـ آروم باش تا بتونى براى بى

 :اى كوتاه كرد و گفتهامون خنده

 .ـ درست مى گن آروم باش بتونى تمركز كنى دروغ بگى

 : قاضى با اخم به روى هامون گفت

 .ـ شما مى تونید بشینید

 . با نشستن هامون از آغوش وكیل بیرون آمدم و جلوى قاضى ایستادم

 .دخترم دستت رو بذار روى قرآن و قسم بخور كه جز حقیقت چیزى رو نخواهى گفت -قاضى
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-ام اشكى سادهدیدن حلقهدست لرزانم را از زیر چادرم بیرون آوردم و به روى قرآن گذاشتم. با 

 .هایم امانم را بریدهایم شدت گرفته بود و باز هق هق گریه

قق...سم ب...به ااین... ك...کال... مم... اهللا كه... جز حقي...قت... چي...زى...  -پرى زاد

 نگوی...م

خود، به روى قرآن خم شدم و سرم را به روى قرآن گذاشتم و از ته دل گریستم، براى بخت بد 

اشک ریختم و جلد قرآن خیس شد به حکم بخت  ام، براى اشتباهم اشك ریختم.براى نادانى

 .پریشانم که کاری جز لکه دار کردن مظلومیتم نکرد

خانوم پیرانى سعى كنید به خودتون مسلط باشید تا بتونید قسمى بخورید كه قابل قبول -قاضى

 .دادگاه باشه

 . اه كردم و با چادرم صورتم را پاك كردمسرم را بلند كردم و به قاضى نگ

 ام و تا به حال جزخورم كه ز... نكردهزاد پیرانى قسم به این كالم هللا مىبگویید:من پرى -قاضى

 امهمسر خود با هیچ مردى دیگرى هم َبس... نشده

عذاب گونه از گفتن آن كلمات دانم براى من سخت بود یا هر كسى دیگر هم جاى من بود ایننمى

 كشید؟مى

 : دستم را به روى قرآن فشردم و گفتم

ام و با هیچ مردى جز خورم كه ِز ... انجام ندادهزاد پیرانى به این كالم هللا قسم مىـ من پرى

 .امهمسرم هم َبس.... نشده

-بعد از قسم، خود را نابود شده احساس كردم. روی زانوهایم نشستم و براى زندگى از دست رفته

ك ریختم. اشك ریختم براى زنى كه نه از دختر بودنش و نه از زن بودنش چیزى ام اش

نفهمید،گریه کردم براى زنى كه خواست خوشبخت باشد اما نتوانست به آن برسد و باریدم براى 

 ...هایى كه به خودم بدهكار بودم ، اماتمام محبت

 .ام برگشتموكیل كنارم آمد و با كمك آن به روى صندلى

 .اش گرفت و بعد از امضاى آن گفت: باید آزمایش باردارى بدیدمنشى اى را ازبرگه قاضى

ى پیش به در خواست او، آزمایش باردارى ى آزمایشى كه هفتهوكیلم از جایش بلند شد و برگه

 .انجام داده بودم را به روى میز قاضى گذاشت و گفت: ایشون باردار نیستن ، آزمایش دادند

 خواهى بیشتر فكر كنى؟ا خواند و رو به هامون پرسید: نمىقاضى برگه ر

گرفتیم  حتی اگر طالق هم می ناخداگاه سرم چرخید و به صورت اخم آلود مرَدم نگاه كردم،

کرد! هامونی که اش دلبری میهامون باز هم مرد من بود! مردی که با دستان وصدای مردانه

-ماندم. مگر آن دو چشمجان در تنم بود،عاشقش می عاشقش بودم و تا مطمئن بودم تا موقعی که

رفت ؟ نقش ها از یاد کسی میانتهای مشکی و آن دو ابروی پر و مردانه به این راحتیهای بی

ام حک شده بود که من شک داشتم حتی با چیزی به نام مرگ از هایش چنان در زندگیچشم

 !ام محو شودزندگی
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 .تر كرده صورتم اخمش را غلیظهامون سر بلند كرد و با نگاه ب

 . ـ نه جناب قاضى زندگى ما خیلى وقته تموم شده

تونید از اى را امضا كرد و گفت: حكم طالقتون رو امضا كردم . داخل محضر مىقاضى برگه

 .هم جدا بشید

 . دیگر نه صدایى و نه كسى را دیدم، سرم را پایین انداختم و چشمانم را بستم

 !!....شدم. شایدروزى فكر كرده بودم،خطایم را زودتر متوجه مى شاید اگر به چنین

 .ام انداخت و گفت: تموم شدوكیل روى صندلى كنارم نشست و دستش را به پشت صندلى

 .به چشمانى كه برق پیروزى را داشت نگاه كردم

 .ـ بهتره بگى تموم شدى

 . داشتمبرق نگاهش خاموش شد و من دیگر توان تحمل آن فضاى بسته را ن

از جایم بلند شدم و چادرم را از سرم برداشتم به روى صندلى انداختم؛ هامون را نگاه كردم و به 

 .اش لبخند زدمچشمان برزخی

 .حرمت نمیادـ حاال دیگه حرمتى برام نمونده كه بخوام اون رو حفظ كنم . این چادر هم به من بى

 . نایستادم و از اتاق بیرون آمدم

به همین راحتی !  شروع كرده بودم ، تمام شد.   زندگى كه روزى با هزار آرزو و رویاتمام شد، 

 ! دقیقا به آسانی یک امضا و چند کاغذ پاره

ام ،خوشبختى خواستم اما حال چیزى جز سیاهیه بختم مرا در بر نگرفته بود. خدایا من از زندگى"

نه خوشبختى را پیدا كنم و نه توانستم زندگى كه عمرش كوتاه بود. زندگى كه نتوانستم در آن 

نمی دانم شاید هم روز  زندگى كه من را تبدیل به زنى نابود شده كرده بود. خوشختى را هدیه كنم.

 اشکه به گفته ی خودش دیگر جایی در زندگی های قرآن حواسم پرت کسی بودعقد به جای آیه

 .نداشتم

ها راه رفته بودم و به زندگى از روز را در خیابانبا تاریك شدن هوا به خود آمدم. تمام طول 

 . كردمام فكر مىدست رفته

دانستم كجا هستم! ساعتم را نگاه كردم از هشت گذشته و خیابان برایم ناشناخته بود،اصالً نمى

قطعاً مادر نگران شده بود. به خیابان رفتم،با دیدن اولین تاكسى دستم را بلند كردم و مقصدم را 

 . گفتم

با رسیدن به خانه از تاكسى پیاده شدم و مقابل درب خانه ایستادم . خواستم زنگ در را بزنم كه 

 . با صداى هامون برگشتم

 .چشمانش سرخ و ابروهایش در هم گره خورده بود

 جلو آمد و با خشم پرسید: تا االن كدوم گورى بودى ؟

 . م و به دیوار پشت سرم تكیه دادماش را بچشم،عقب رفتكه بارى دیگر طعم سیلىاز ترس این

 . زدمتو خیابون قدم مي -زادپرى
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هایش را روى هم فشرد،با كنایه و نفرت گفت: باور كنم كه تا االن قدم میزدى؟ اونم دندان

 تنهایى!!؟

سرم را پایین انداختم،چادرم را در دست راستش دیدم . رد نگاهم را دنبال كرد و با رسیدن به 

ى دادیارى باید حرمت نگه در دستش مشت كرد و گفت : تا وقتى عروس خانوادهچادرم آن را 

 .دارى،بى حرمتى تو خانواده ى ما جایى نداره

اش خیره شدم:حرمت براى شما یعنى شكایت از ناموس سرم را بلند كردم و به دو گوى مشكى

 اونم به جرم....؟

درآن مچاله كرده بود به دیوار كنار  دست راستش را بلند كرد و با همان مشتى كه چادرم را

 ؟! خواى دیونم كنى تا خونت بیفته گردنمزاد مىصورتم كوبید؛با تنفر فریاد كشید :پرى

 . از ترس خود را جمع كرده بودم و چشمانم را بسته بودم

 !!!گشتم هامون :تو این مدت فقط دنبال یه سؤال

 . سكوت كرد،نگاهش كردم

 ات از چى كم گذاشتم كه این جوابم بود؟هامون :تو این زندگى بر

آمد، نه براى سؤالى كه جوابش را داشتم. شرمم مى از شرم سرم را پایین انداختم . شرمم می

 !دادگونه حق را به خود نمىگفتم اینآمد،نه براى كمبودهایى كه اگر برایش مى

با این خفت از خیا....  كه غرورش را براى هزارمین بار شكستم و اوآمد، براى اینشرمم مى

-آمد كه اگر دنیا دنیا دلیل داشتم بازهم چیزى را نمىزد .شرمم از گناهى مىزنش حرف مي

خجالت کشیدم از غم درون صدایش. پس سكوت كردم تا بیشتر از این در  توانستم توجیح كنم!

این  ا بیشتر ازحقش بد نكنم، سكوت كردم تا بیشتر از این غرورش را نابود نكنم؛سكوت كردم ت

 . خارش نكنم

-دید،اینها من را مىدرست بود او در زندگى مشتركمان مقصر بود و اگر زودتر از این

ها جوابش خطاى من نبود ى اینكردم اما باز هم با وجود ام نمىآتش را دامان گیر زندگى  گونه

 .برایم باقى نمانده بود  و        من،راهى جز شرم سارى

رو كه نگه نداشتى،حداقل رفت و چادرم را مقابلم گرفت: حرمت خونه زندگیم هامون عقب

رو كه به توى بى تونى این سیاهىحرمت اسمم رو تا روز جداییمون نگه دار؛از اون به بعدش مى

 . حرمت نمیاد سر نكنى

 .اى صبر كند مرا تنها گذاشتآنكه لحظهام انداخت و عقب رفت . بىچادر را به روى شانه

ام را داشت!!؟ یا قصد به آتش كشیدن قلبم -گونه قصد نابودىوجودم آتش گرفته بود، هامونم این

 را؟؟!

 . او رفت و من از رفتن او خاكستر شدم،سوختم
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ماند و تو جز و حسرت برایت باقى مى رسى كه تنها حسرت،حسرتگاهى در زندگى به جایى مى

ها و دردها معتاد ما ترس من از این بود که به حسرتا آن به تمام جانت راهى ندارى! كشیدن

 !شوم

با ورودم به خانه،مادر را جلوى در دیدم،رنگ به صورتش نمانده بود. به محض دیدنم با نگرانى 

 پرسید: كجا بودى دختر ؟ هامون جلوى در بود، ندیدیش ؟

 .هایم را درون جا كفشى گذاشتم و گفتم:دیدمشكفش

به اتاقم بروم كه بازویم را گرفت و با عصبانیت پرسید:تا این وقت شب كجا از كنارش گذاشتم تا 

 بودى؟

همین حرمت مادرم تنها  بازویم را محكم عقب كشیدم و فریاد حبس شده در گلویم را رها كردم،

 .سرجایش بود که آن را هم شکستم

م به خودم اومدم دیدم تو ها راه رفتم وقتى هدونم كجا بودم! فقط مثل دیونهدونم . من نمىنمى ـ

اى كه رفتى، ولم كن بذار به درده خودم شناختم.ولم كن تورو به همون مكهخیابوني هستم كه نمى

زاد اون دختر كوچولویى نیست كه مدام از بینى دیگه پرىبینى زندگیم تموم شده؟نمىبمیرم! نمى

  گفتى؟؟آتیش جهنم براش مى

رو ؟ یادت میاد وقتى توقع محبت داشتم فقط به جلسه هاى هاى محبت آمیزت یادت میاد حرف

كردى نه به دختركوچولویى كه از درد تنهایى به گوشه ى اتاقش پناه مى قرآنیت فكر مى

خون گرفتم تا مبادا بابا بیدار بشه؟!  االن داري كیو برد؟؟!...یادت رفته تو این خونه چقدر خفه

کودکی نکردنم یا بازم من برای کم کردن عذاب وجدان برای  من كني؟واسه چى باز خواست مى

من اگر االن دارم تو این باتالق دست و پا میزنم اولین كسى كه زیر پامو خالى كرد تو  خودت ؟

 و بابام بودین!

 هایمهایم به روى گونهبا سوختن صورتم، نگاه خشمگین و پر نفرتم را به مادرم دوختم. اشك

كنى با این سیلى گناهى كه در حق كودكى من كردید از بین میره ؟؟ جارى شد و گفتم: فكر مى

نید كهایى رو كه نكردین از یادم ببرید؟؟ فكر مىتونید جبران محبتكنید با این سیلى مىفكر مى

 اى رو كه خودتون به وجود آوردید با یه سیلى از یادم ببرید؟!!تونید این فاصلهمى

عمر اشتباه فكر كردى. قرآن فقط به خوندن كالم عربیش  تونى،چون یهنه مادر من نمى

هاى كبیرش زنه . قرآن فقط از گناهقرآن فقط از حجاب و آتیش جهنم حرف نمى نیست! 

-گیری دستت و شبای احیا بدون دونستن ماهیتش میقرآن معنیشه ! نه اون جلدی که می نگفته،

 ! ذاری روی سرت

گاهم به روى زمین قرار زانوهایم نشستم و دستانم را براى تكیهجان شدم،روى زمین به روی بى

 .دادم و پاهایم را درون خودم جمع کردم

با هق هقى كه امان نفس كشیدنم را گرفته بود،گفتم: تو همون قرآن هزار بار از مهربونى و 

هش وندگى بقدر منو از خدا ترسوندى كه نتونستم تو اوج در مبخشش خدا گفته شده! مامان تو اون
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هایى كه تو  ملكه ى ذهنم كردى به یادم میومد. مامان تو قرآن رو پناه ببرم چون مدام ترس

بار از خشمش گفته. ندیدى خدا خوندى اما ندیدى،نفهمیدى كه خدا هزاران بار از مهربونى و یك

ارم از هحجاب از گناهش گفته اما از بخشش بیشتر گفته، ندیدى از حجاب گرفتنش گفته اما بى

   دین نرونده . مامان تو یه عمر قرآن خوندى اما اون رو اشتباه متوجه شدى!

 .هایش صوررتش را خیس كردرو به رویم نشست و اشك

تره. از نظر من رفتارم درست بود كردم پر اهمیتمن چیزهایى رو برات مى گفتم كه فكر مى ـ

 ...تم تو به این نقطه از زندگیت برسى .منزاد من نخواسجورى به منم یاد دادند. پرىچون اون

 !آمدندهایی که با عقل جور در نمیاز جایم بلند شدم، من سرم پر بود از بهانه

جا) گلویم را ها دیر شده.من تو این باتالق در حال غرق شدنم،درست تا اینـ بسه،براى این حرف

 .هاى آخرم نموندهنشان دادم( تو لجن گیر كردم.چیزى تا نفس

ا هایم رصدا ضجهچرخیدم و به اتاقم رفتم؛در را بستم و همان پشت در روى زمین نشستم و بى

 حاال رها كردم تا آرام گیرم.اما با فرود آمدن هر قطره از چشمانم،آتش درون قلبم بیشتر مى شد.

ای بودم که هنوز کفنش خشک نشده بود و برایش سنگ قبر من عزادار زندگی از دست رفته

 !اشته بودندنگذ

ء همراه مادر و وكیلم به همان محضرى كه روزى شاهد عقدمان بود،رفتیم و تنها با یك امضا

 !پایان این زندگى را رقم زدیم.پایان غم انگیز زندگی دختری که روی آب بود

رضایت همه شروع و با رضایت همه تمام شد؛ زندگى كه با تمام شدنش مرگ زندگى كه بى

معلوم نیست چند نفر پایان زندگیم را صلوات فرستادند و کامشان  ه ارمغان آورد.تدریجى برایم ب

 .را شیرین کردند

 ...زندگى كه

دونستم چه مار خوش خط و خالى مادر هامون مقابلم ایستاد و با كنایه گفت: از همون اول هم مى

 گیرم كه بتونهىهستى!...حیف پسرم كه زندگیش با تو حروم شد.اما مهم نیست یه زنى براش م

 ...توهم انگشت به دهن بمونی خوشبختش كنه و

 .سرم را پایین انداخته بودم و چشمانم را براى كنترل خشمم،بستم

هامون كنار مادرش آمد و با صدایى كه از ناراحتى َبم شده بود،گفت:بهتره بریم،دیگه همه چیز 

 .تموم شد

ه كردم. جز به جز صورتش را از نگاهم سرم را بلند كردم و براى بار آخر به صورتش نگا

شد چه می گذراندم. صورت مردى كه عاشقانه دوست داشتم اما بدترین ضربه را از من خورد...

 دادکردم ؟ البته اگر آنها را به من قرض میهایش را برای مدتی قرض میتوانستم چشممی

 . یدوارم خوشبخت بشىخورش را به چشمانم دوخت و با پوزخند گفت: امهامون نگاه دل

كنم كه دیگر از وجودم چیزى براى سوختن وجود داشته باشد! من همان شبى كه خدایا گمان نمی

ات را به من ارزانى كردى،سوختم.همان زمانى كه هامون را در حال تو نظرت و مهرباني
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 موقع .گریستن و شكایت از خطایم دیدم،سوختم.من روز دادگاه موقع قسم خوردن، آتش گرفتم

 امضاى قاضى پاى حكم طالقم،سوختم . 

دانم دلش و زمانى كه مردم با وجود گناه بزرگم آن هم تنها به حرمت قسمى كه خورده بودم و مي

را لرزانده بودم و او چادر را دوباره بر سرم انداخت، سوختم و خاكستر شدم. حال باز هم چیزى 

 از من باقى مانده تا باز هم بسوزم؟

 .حرف از محضر بیرون آمدمم و بىعقب رفت

گرفتم بلکه دیگر به جنون می رسیدم ! خدارو شکر که باران نزد! که اگر می زد نه تنها آرام نمی

خاطراتی که من و هامون زیر باران داشتیم، اگر به شعر در می آمد، مثنوی معنوی ای می شد 

 !برای خودش

هامون که زیر باران خیس شده بود و موهای  خوب شد که باران نزد! وگرنا چهره ی مردانه ی

سیاهش به پیشانیش چسبیده بود، و از مژه هایش قطرات آب می ریخت، نامردانه در این هوا 

 . جانم را می گرفت

 .تابید!آخر ما در هوای آفتابی هم خاطرات زیادی داشتیمشد و نمیآفتاب هم خاموش می  کاش

کردم من و هامون بودیم که می خندیدم جا را که نگاه می شد. هراصال کاش این شهر هم محو می

 .کردندام میهای من برای خودم زهر بودند و مسخرهو خنده

كردم . كم شد كه حتى مادر را هم ندیده بودم و تنها در و دیوار اتاقم را نظاره مىروزها مى

 را بر تن زند!!!؟ نبود، مگر آدم باید حتماً عزیزى را به خاك بسپارد تا رخت عزایش

شوى... من روزهاست كه عزادار هامون از دست نه،گاهى بى آنكه عزیزى بمیرد، عزادارش می

ام،به حرمت روزهاى خوب و ام،رخت عزا بر تن كردهام هستم و براى زندگى نابود شدهرفته

 . امحتى روزهاى بد،لباس سیاه بر تن كرده

هاى اى خیره مانده بودم كه سالنكردم و تنها به پنجره روزهاست كه خود را دیگر در آینه نگاه

گویم در این روزها بارها آرزو شیدایى من و هامونم، شاهد دیدارهاى پنهانى ما بود. دروغ نمى

 ...و حتى التماس كردم بارى دیگر این پنجره شاهد آمدن هامون باشد.اما كردم،خواهش كردم

 هایها را باید بغل کرد!آن آیینهاند! آیینهکه هامون را دیدههایی ها را باید بوسید!پنجرهپنجره

یشان نقش گرفته،ولی من را چه باید کرد؟ منی که قلب آن خوشبختی که عکس هامون در سینه

 ! امها را شکستهمرد خوش سیمای توی قاب عکس

براى خود ساخته دیوانه بودم!! دیوانگى هم عالمى دارد!حداقل عالم دیوانگى مرا از زندانى كه 

 .داد و راه نفسى را برایم باز نگاه داشته بودبودم، نجات مي

 .در اتاق زده شد و مادر مثل تمام مدت این چند هفته همراه سینى عذا وارد اتاق شد

نگاهش كردم، موهاى سفیدش در این مدت دو برابر شد.او هم همانند من عزادار بود و از این 

بار، دردم را به زبان مى هاى كودكى هم حداقل براى یككاش سالىخانه بیرون نرفته بود. ا

 . آوردمآوردم بلكه او را همانند این زمان به خود مى
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 . ام گذاشت و به كنارم آمدسینى را به روى میز تحریر قدیمى

 . مادر: پاشو مادر،شدى پوست استخون.پاشو یه لقمه غذا بخور،بذار جون بگیرى

 ى وحشىشد؟ قرار بود این رودخانهگرفتم چه مىگرفتن بود؟  اصالً جان مى مگر نیازى به جان

 اى دیگر بكوبد كه نیازى به جان گرفتن داشتم؟زندگى مرا به كدامین سخره

 . نگاهم را ازش گرفتم و به زمین دوختم: میل ندارم

: حرص گفت هایش را به ران پایش كوبید و باخواست حرفى دیگر بزند كه پشیمان شد و دست

 .راحت بشم کوفتی خدا منو مرگ بده از این زندگىاى

 ...خند زیر لب گفتم: ناشكرى!! اونم از حاج خانم!!؟بعیده به خداابروهایم باال رفت و با نیش

 .مادر از اتاق بیرون رفت و من در جایم دراز كشیدم

ام ز كنار پا تختىام را از كنار تخت برداشتم و خطى كوچك به روى میمداد كوچك طراحى

 .انداختم

ام را با این مداد كه دار بود اما این خنده براى من گریه دارترین خنده بود. تمام روزهاى عدهخنده

 . كردم،كشیده بودمروزى صورت هامونم را به روى برگه طراحى مى

از من  تا شد و من براى هر روز از این روزهایى كه هامون را ٩٥امروز با این خط تعدادشان

زاد سپاری روح پریكردم.در واقع،پنجاه و نه روز از روز خاکجدا كرده بود خود را لعنت مى

 !می گذشت! و این آدم کوکی،هنوز زنده بود چون خاطراتش زنده بودند

كاش فرصت جبران داشتم.اما اگر من هم جاى هامون بودم فرصت جبران میدادم!!؟ اصالً اى

 . توانستم ببخشمش!؟قطعاً نهتمام وجود مىدادم،آیا واقعاً با مي

شود كسى تو را نابود كند، غرورت را له كند،تو را پیش همه خار و كوچك كند، تو او مگر مى

هاى بى سؤالت زاد فداى بزرگى و ببخشاى به او بدهى؟ خدایا،پرىرا ببخشى و فرصت دوباره

دهى. اى کنى و فرصت دوباره ميبشود كه تنها با یك طلب بخشش، همه چیز را فراموش مى

گونه درون آتش عذاب وجدانم نسوزم . كردم تا اینات را درك مىكاش زودتر تو را و بزرگى

خواست به دست و قدر شرمسار هستم كه روى بخشش از هامون برایم باقى نمانده . دلم مىآن

ا ببخشد و بگذارد جبران كنم كردم تا همانند تو مرافتادم و با تمام وجود التماسش مىپایش مى

 ....اما

 . از خواب بیدار شدم و به حمام رفتم

طور حوله را به خود پیچیدم و از حمام بیرون آمدم.با دیدن مریم روى مبل جا خوردم. همان 

 .ایستادم و نگاهش كردم

 كنى؟جا چیكار مىاین ـ

 .سمتم آمد مادر از آشپزخانه بیرون آمد و مریم از روى مبل بلند شد و به

 معرفت،این جاى خوش آمد گویى بود؟سالم بی -مریم

 .ها بیام ببینمت اما نشدخواستم زودتر از اینمرا در آغوشش جایى داد و دوباره گفت: مى
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 . عقب رفتم و گفتم : برم لباس بپوشم بیام

 ه رویشبه اتاقم رفتم و با پوشیدن یك دست بلوز و شلوار مشكى از اتاق بیرون آمدم و رو ب

 .نشستم

 . خوش اومدى-زادپرى

 مریم لبخندى زد و با لحن شوخى پرسید: این چه ریختى كه براى خودت درست كردى؟

و  پرسیدی کیا باعث شدن این ریختباید می لبخندى كه بیشتر زهرخند بود تا لبخند زدم و گفتم:

 .قیافه رو برای خودت بسازی.گرچه...مهم نیست

 !وان شربت را جلوى مریم گرفت،گفت:دو ماهه از خونه بیرون نرفتهمادر به هال آمد و لی

مریم لیوان شربتش را برداشت و گفت: اتفاقا امروز باید برم براى تولد محمد مهدى خرید كنم. 

 ...باید همراهم بیایى

 زاد: محمد مهدى كیه؟پرى

 . مریم:محمد مهدى دیگه،پسر خواهرم

 من براى چى باید بیام ؟ابروهایم را باال بردم:آهان،حاال 

 .ى خوبى ندارم یادت نرفته كهمریم:چون من سلیقه

 . اون قیافه رو نگیر كه من كوتاه بیا نیستم  خواستم از سر بازش كنم كه گفت: الكىمى

 .خورىمادر:آره دخترم پاشو برو بیرون یه هوایى هم مى

استم مریم لباس پوشیدم و خو لبته به زورکه شاید وقتی بیرون بروم هامونم را ببینم و ابه امید این

کردم كه هامون بود،حال ام گرفت؛ زمانى آن را به سر مىچادرم را از پشت در بردارم كه خنده

كردم؟ دستم را پایین انداختم و كیفم را از كمد برداشتم و از اتاق بیرون براى چه باید سر مى

 . رفتم

ف میزد.از جا كفشى كفش هایم را بیرون آوردم و با مریم جلوى در بود و مادر داشت با او حر

 .پوشیدنش گفتم : بریم

 كنى؟مادر نگاهى به سرتا پایم كرد و پرسید : چادر سرت نمى

 .خداحافظی کردم اش قلبم را متالشى كرد،زدم وخندى كه زهراگینىنیش

من رساند و بازویم منتظر مریم نماندم و از در بیرون زدم.وسط كوچه بودم كه مریم خود را به 

 . را گرفت

 .ترـ كجا دختر!!؟ یواش

 .هایم را كندتر كردم و با او هم قدم شدمقدم

 كجا بریم؟-زادپرى

 . بریم پاساژ ولیعصر-مریم

سرى تكان دادم و به سر خیابان رفتیم. همراه مریم منتظر تاكسى ایستاده بودیم كه ماشینى سفید 

 . رنگ جلوى پایمان ایستاد
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 .هایم در هم فرو رفتهایم تند و اخمكردم و با دیدن مازیار نفس بلند سرم را

مریم  های گیج و گنگ ی مانتوی نه چندان بلندم را در مشتم گرفتم و فشار دادم،متوجه نگاهگوشه

هایی که به من و مازیار شدم اما اعتنایی نکردم. بند کیفم را در دستانم فشار دادم و با دندان

  .زور ترس و نفرت به هم کلید شده بودند در جهت مخالف مازیار به راه افتادم احتماال از

 هی هی... چته دختر؟؟ -مریم

هایش انداختم. به وضوح من و ناکامی ای به مازیار و آن پوزخند حک شده روی لبنگاه برزخی

  .تونی از دستم در بریگفت:نمیاش میهای بستهکرد و با لبهایم را مسخره می

  .ـ ولم کن مریم

ای سپر شده مقابل من ی چادرش را که در دست گرفته بود،رها کرد و با سینهمریم گوشه

  .ایستاد

ـ ولت کنم که چی بشه؟؟...ولت کردیم که زندگیت اینه!!به خودت نگاه کن، به سرو شکلت از 

  ...!ریخت در اومدی

لویش گذاشتم و خواستم کنارش بزنم که هایم را با حرص روی هم کشیدم و دستم را روی پهدندان

  ...مانع شد و گفت :اون هامون اگه لی

دانست که من تحمل بد شنیدن و تعاریف ناروا نسبت به حرفش را با استغفراللهی خورد. می 

  . هامونم را ندارم. نفسش را با حرص بیرون داد

 با مادرت، من یا خودت؟؟  کنی؟!ـ با کی لج می

فهمید که دانست؟! مریم چه میی لبم جا خوش کرد، مریم چه میندی گوشهناخودآگاه پوزخ

هایش همه و همه خودم شرمیداشت و باعث تفکرات پلید و بی برادرش چه نیت شومی در سر

کردم و آمدم! سکوت میکاش الل به دنیا میبار در زندگیم آرزو کردم که ایبودم؟! برای اولین

و  کاش من الل به دنیا آمده بودمآوردم، این شش ماه را به زبان نمیهای ایهیچ کدام از حرف

قدر در داد تا او برایم دو برابر حرف می زد و من آندهان من را به هامون می خدا 

  .رفتمام فرو نمیتنهایی منجالب 

 مازیار سرش را از پنجره بیرون آورد و کنایه آمیز گفت : باید بیام ناز بخرم؟؟ 

هایم را محکم به هم به زنم که اشتباهی محکم زبانم را گاز گرفتم و دهانم پر از واستم دندانخمی

خون شد. با آه سوزناک و حاکی از درد من، مریم جلو آمد و وقتی متوجه خون ریزی زبانم شد، 

دستم را گرفت و سمت ماشین کشاند در عقب ماشین را باز کرد، من را هل داد داخل و از 

ای بیرون کشید،چند برگ از آن را درآورد و به دستم ی دستمال کاغذیت ماشین، جعبهداشپور

  .داد و شماتت بار نگاهم کرد

هیچ فکرش را هم نمی کردم انقدر از دست این موجود منفور، حرصی شوم که زبانم را این 

ار و مازیجوری گاز بگیرم! مریم از فرصت استفاده کرد، پیش من نشست و در ماشین را بست 

  .هم از خدا خواسته گازش را گرفت و حرکت کرد
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نگاه های گاه و بی گاه مازیار که روی سرتاسر وجودم سرک می کشیدند، حالم را بد کرد اما 

حاضر نشدم حتی برای لحظه ای سرم را باال بیاورم و چشم تو چشم همچین آدمی شوم. پنجره را 

  .پایین دادم تا کمی هوا به صورتم بخورد

 زاد خیلی خوشحالی نه ؟ پری-مازیار

رفت. مریم به جای من توجهی به حرفی که زده بود نکردم، صدایش مانند میخ در سرم فرو می

 با تعجب جواب داد :چطور؟ 

ـ به هر حال یه سر خر از زندگیش کم شده، معلومه نبود هامون حسابی به مزاجشم خوش اومده، 

  ...ا همداره، فردامروز چادر رو بر می

خشمگین سرم را باال آوردم و تمام نفرت و حس انزجارم را توی چشمانم ریختم که مازیار با 

تقصیر خودم بود که برای مازیار … ام کرد. تقصیر من بودقیدی چشمکی از توی آیینه حوالهبی

چشم های های احمقانه و ی مازیار تاوان نگاههای منزجر کنندهحد و حدودی تعیین نکردم. نگاه

ی خودم بود که هامون را ندیده گرفت و مازیاری که هیچ شباهتی به هامون نداشت را سعی بسته

  .کرد جای او بنشاند

که ماشین کامال توقف کند، در را باز کردم و پیاده شدم. صدای مریم باالخره رسیدیم،قبل از این

  .تر راه بیایمبورم کند تا آرامرا از پشت سرم شنیدم که سعی داشت متوقفم کند یا حداقل مج

  .تر بیاتو سریع-زادپری

ی حرف زدن ندادم مریم نفس زنان خودش را به من رساند و چپ چپ نگاهم کرد. به مریم اجازه

 و گفتم : چی می خوای براش بخری ؟ 

ی مرد قدر تو خرید کادو و هدیه، مخصوصا براها نداره، تو که اونمریم که از این سلیقه-مازیار

  ! جور چیزها حرف ندارهدونم که سلیقت تو اینها تبحر داری پیشنهاد بده. می

ای که روز هایم را با حرص روی هم فشار دادم،کفری شده بودم،داشت ماجرای آن هدیهچشم

کشید. حاال نه تنها از خدا بلکه از خودم هم خجالت می کشیدم تولدش به او داده بودم را پیش می

آورد، چه می شد ؟ حدود زد و به خودم میآمد... اگر خدا زودتر به من تلنگر مییو شرمم م

آورد و گفتم مریم یک بهانه میچرخیدم، هر چیزی که میای را داشتیم در پاساژ میچهل دقیقه

خواهد بیشتر در بازار بچرخیم تا دیرتر به آن خانه و آن اتاقی دانستم میکرد،البته میردش می

داد برویم؛ البته ناگفته نماند که تمام چهل دقیقه را مازیار هم با مردگی میه جایش بوی دلکه هم

-های بیچاره ام خالی میکرد و من تمام حرصم را روی دندانچرخید و اظهار فضل میما می

  .کردم

  ـ وای پری زاد! اون مانتورو!!

  .ام کردی مریم عصبیصدای مشتاق و به وجد آمده

 ـ ما برای خریدن کادو برای پسر خالت اومده بودیم دیگه، نه ؟؟؟ 
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سمت آن مانتویی که مریم گفته بود چرخیدم اما نگاهم قبل از اینکه به مانتو برسد روی 

که در مغازه ای مشغول حرف زدن بود، قفل شد. قلبم مانند بچه ها شروع کرد به باال  هامون 

  ...دیدن هامون پریدن، و تمام وجودم شد چشم برای

  .باشه... پس بیا بریم-مریم

خواستم بگویم: نه، بمانیم، وقتی مرد من اینجاست، کجا بروم؟ که یاد مازیار افتادم، زبان به دهان 

هامون مرا اگر اینجوری می دید و با بقیه  .گرفتم و خیره ی لباس هایم شدم؛ اصال خوب نبودند

  .اه کاش چادرم را با خودم آورده بودم مقایسه می کرد پیش خودش چه می گفت ؟؟

نگاهش را از من گرفت و دوباره گرم صحبت  هامون ناگهان سرش را باال آورد و با دیدن من 

شد، اشک در چشمانم حلقه زدو باز هم نگاهش را از من دریغ کرد و محلم نگذاشت، درست مثل 

  ! ماه های آخر زندگیمان، کاش حداقل یک تنوعی ایجاد می کرد

  .به امید اینکه هامون حواسش به من نبوده و متوجه ی حضورم نشده، به مانتو نگاه کردم

  .نه... بیا بریم پروش کنم، ازش خوشم اومده-

  .مریم با ذوق دست مرا کشید و داخل فروشگاه برد

مهم  ،ای که تا کمر جذب و بعد آزاد بود. به مدل مانتو خیلی توجه نکردمیک مانتوی بلند فیروزه

تر از آن این که هامون عاشق رنگ روحی در میاورد و مهمرنگ مانتو بود که من را از این بی

  .ای بودفیروزه

  .سایزم را به فروشنده گفتم و بعد از آن که مانتو را آوررد به سمت اتاق پرو رفتم

یره ی توانستم خمی تر مانتو را پوشیدم، حتی نباید یک ثانیه از وقتی را کهبا سرعت هر چه تمام

-دادم. به خودم در آیینه نگاه کردم و به جای هامون به خودم گفتم : بههامون شوم را از دست می

  .ای! چقدر این لباس بهت میادبه چه خانوم برازنده

هامون به خود،حسرت  ىچشمان خیره نشده نگاهى دقیق به خود انداختم و براى 

  .پرو بیرون آمدم خندى زدم و از اتاق .نیش خوردم

 همان طور كه نگاهم به روى كمر مانتو بود از مریم پرسیدم:خوش رنگه نه ؟ 

  .اش شدمكوب و خیرهصدایى نشنیدم . سر بلند كردم و با دیدن هامون در جایم میخ

آمد به روى لبانش نشاند و جلو آمد. مقابلم ایستاد لبخندى كه بیشتر دهن كجى به نظر مى

  .به روى تمام بدنم چرخاند چشمانش را و

 هامون: مشكلت چادر بود؟ 

 متوجه نشدم،پرسیدم: مشكلم ؟!

یا جایى نباش كه  :ام انداخت، اخم كرد و با پرخاش گفتنگاهش را به چند تار موى روى پیشانى

شاید جدا شده باشیم اما االن تو  من هستم یا اگرم خبر مرگت اومدى با سر و وضع درست بیا؛

  .دونن بازم اسمم روتهابق من مىرو زن س
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بار كه هیچ نسبتى با هم نداشتیم گوش كن تا واقعیت را دهان باز كردم تا بگویم "حداقل این

  "...كه واقعیت را از نگاه خود به روى كاغذ درون ذهنت ترسیم کنیبشنوى نه این

خرسندی از خودم  اكوبید و با حرص بیرون رفت كه بهایش را به روى زمین مىآن چنان قدم

 پرسیدم: اون هنوزم منو دوست داره!!!؟ 

  .ام حبس شدبا ورود مازیار به بوتیك نفس در سینه

رفت و مازیار همراه لبخندش از در مغازه وارد هامون سر به زیر و عصبانى به سمت در مى

  .شد

ظت از عزیزم صدا دستانم را در هم گره انداختم و نام خدا را براى خود نه، بلكه براى محاف

  .زدم

  .هامون به در رسید و بدون توجه تنه اى به مازیار زد و از بوتیك بیرون رفت

  .دستم را روی پیشانی عرق کرده ام کشیدم و خداراشکر کردم

مازیار سرش چرخید و رد رفتن هامون را نگریست. مریم مانتویى دیگر در دست داشت و به 

  .سمتم آمد

  .كن،فكر كنم بهت بیاد اینم امتحان -مریم

مازیار صورتش را به روى من چرخاند و ابروهایش را در هم گره انداخت،چشمانش درشت و 

  . هاى پشت همش نشان از طوفانى عظیم را می دادنفس

شنیدم . قدم تند هایش را مىمانتو را از دست مریم گرفتم و به طرف اتاق پرو رفتم. صداى قدم

م، خواستم در را ببندم كه دستش را به روى در و پایش را ما بین در قرار كردم و وارد اتاق شد

  .در را محكم باز كرد و من به دیوار پشت سرم چسبیدم توان مقابله با او را نداشتم، داد

دیگرش با خشم و هاى قفل شده بر روى یکنگاهش را به روى مانتو چرخاند و از بین دندان

  .اى رنگ مورد عالقش بودگفته بودى رنگ فیروزه نفرت گفت: یادم میاد برام

دستش را به روى در كوبید و با فریاد پرسید: این رنگ رو براى اون به تن كردى!؟ ـوقاحت تا 

 به چه اندازه؟ پرویى تابه چه حد؟ 

ام به کجا رسیده بود که زندگی او كه بود كه بخواهد مرا براى عشقم به هامون باز خواست كند؟

  ! دادمرنگ مانتوام هم باید به صد جور آدم مربوط و نامربوط جواب پس میبرای 

  .كردطور پشت سر مازیار ایستاده بود و نگاهش مىمریم كه شوكه شده بود، همان

  .اخم كردم و به چشمانش خیره شدم

ى فریادت داركنى كه با آدم وقیح ، آدم پرو! خیلى به كارت یعنى خیلى به گناهمون افتخار مى -

-هاى هامونم حرف بزنى؟؟! نمىكنى؟ تو كى هستى كه اصالً در مورد عالقهمنو باز خواست مى

بل كه طفهمى رنگ توبه گرفتى؟ تا دیر نشده توبه كن بخشیده بشى نه اینفهمى گناهى؟نمى

  !طور به صدا در بیارىرسوایى رو این

  .ت و او را به روى خود برگرداندى مازیار را گرفمریم چادرش را رها كرد و شانه
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 با بهت به صورت برادرش نگاه كرد و بعد رو به من پرسید: شماها چه غلطى كردید؟ 

 مازیار عقب رفت و گفت: عشق گناهه!

من در چشمان مریم، فرو ریختن و خرد شدن برادرش را دیدم. مازیار در چشمان مریم سوخت  

ای از نفرت و ناباوری به جا مانده شمان مریم تنها هالهو خاکستر شد، از قد بلند مازیار در چ

  .بود

  !مریم به روى دهانش كوبید و با صدایى خفه گفت: مازیار خفه شو

صورتم گرفت، نگاهش را به من دوخت :  اش را رو بهمازیار سرى تكان داد، انگشت اشاره

  حسابش رو پس میدى!

ف گفت : خیانت براى یه مرد تف و لعنت میاره تازه با رفتن او مریم رو به من چرخید و با تاس

تونه چند زن رو شرعاً به عقد خودش در بیاره؛ زن چى؟زنى كه تنها به مردى كه با اذن خدا مى

 ؟! یك مرد محرم میشه با خیانتش باید بهش چى گفت؟ اصالً ارزش گفتن چیزى رو هم داره

دیر آمده و زود قضاوت  دیدم.ا از نگاه او مىنیش خند زدم،دیر آمده و من خیلى وقت بود خود ر

ها با هم فرق دارند ؟ حداقل در این یک ها ! چه کسی گفته آدمی آدممی کرد... درست مثل بقیه

سار های تلخشان من را به جرم گناه ناکرده سنگو حرف هامورد همه شبیه همند، همه با چشم

  ...کردن

  ...امارزش كردهتم هامون كه نه بلكه خود را بیخیلى وقت بود فهمیده بودم با خیان

روزها بود كه من تنها به چیزهایى كه تازه او به ذهنش آمده بود ، درحال فكر كردن به آنان 

  . بودم

  .با دیدن نیش خندم به اشتباه قضاوتم كرد و نیش خندم را براى خود چیزى دیگر تعبیر كرد

م انداخت و با نفرت گفت: تو حتى ارزش این آب دهنم جلو آمد و آب دهانش را به جلوى پای

نداشتى . متاسفم براى دوستى مثل تو كه حجاب داشت اما عفت حجاب رو نداشت، همون بهتر 

مازیار جوونه! بی  آخه باز حرمتش نكردى...كه از سرت برداشتى اون رو و مثل خودت بى

  اده بودی؟؟!تجربست،به تو چی باید گفت که خودت تشکیل زندگی هم د

  .معطل نماند و از مغازه بیرون رفت

ها هم همانند دیدند؟ آنها هم مرا به چشم مریم مىهاى خیره به خود شدم، آنى آدمتازه متوجه

مریم نیش خندم را اشتباه قضاوت كردند؟ اصالً مریم یا تمام این آدم ها حق قضاوت داشتند كه 

 اینگونه با كراهت نگاهم مى كردند!؟ 

  .به اتاق پرو برگشتم و مانتویم را به تن زدم و با سرعت از مغازه بیرون آمدم
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گذشتند و من هر روز به دنبال راه برگشت بودم، برگشتى كه غیر دیگر مىروزها از پس یك 

  .ى زندگى بودممكن بود اما براى من امیدى براى ادامه

زدم و از او باید هر طور شده بود با هامون حرف ميام مانده بود. تنها دو روز دیگر تا پایان عده

 ی خدا نه ؟ هامونفهمید که خدا ببخشد، بندهخواستم تا به من فرصتى دوباره بدهد، او باید میمى

قدر تواند آنی من بود، این رسمی عاشقی نیست! عشق نمیبه قول خودش روزی دل باخته

  ...موش شودسطحی باشد که به این راحتی در یاد کسی خا

هایم را پوشیدم و خواستم از در اتاق از روى تخت بلند شدم و به حمام رفتم، بعد از حمام لباس

كنم، خدایا ام سر مى بار چادرم را با تمام خواستهبیرون بروم كه به یاد چادرم افتادم. "خدایا این

این چادر که ظرافت ها را خواهم تا بندگى را از نو شروع كنم.خدایا قسم به سیاهی فرصتى مى

  ...کند خواستم را زمین ننداز، خدایاحفظ می

ام چادر را به سینه به طرف كمدم رفتم و چادرى كه هدیه هامون از مشهد بود را برداشتم،

های هامون که به این چادر خورده بود و نوازشش کرده بود را حس توانستم دستفشردم، می

طور كه او دوست داشت موهایم را كامل داخل كردم و چادرم را همانمقابل آینه ایستادم و  کنم.

  .سر كردم

گفتم مازیار تار موى مرا هرگز ندیده چه برسد زاد او هستم. باید مىگفتم من هنوزم پرىباید مى

  ...به

شد و این از در بیرون زدم و براى نبود مادر در خانه خدا را شكر كردم، حتماً صد راهم مى

  . مساوى خاموش شدن تک چراغ و تک کور سوی امیدم در زندگی بود من براى

شد. نزدیك مغازه تا محل كار هامون راه زیادى بود اما شوق دیدار او، مانع فهمیدن مسافت مى

  . یشان از تاكسى پیاده شدم و طرف دیگر خیابان رفتم و منتظر تعطیل شدن مغازه ماندم

-گذشت و همشد اما نیم ساعت از زمان ناهارشان مىازه بسته مىظهر بود و باید مثل همیشه مغ

چنان مغازه باز بود. طاقتم تمام شد و خواستم از خیابان رد بشوم كه ماشین هامون مقابل مغازه 

  .ایستاد

دانستم راه سختى پیش رو دارم اما هامون مرا مى تمام وجودم از شوق دیدنش لبخند شد. مى

مئن بودم. هامون زمان دادگاه با قسم من دلش لرزیده بود، او تردید پیدا بخشید؛ من این را مط

  .دادى عقب نشینى به او را نمياش اجازهكرده بود اما غرور مردانه

پیراهنى سفید به  .اش رفتم،قربان صدقههامون از ماشین پیاده شد و من با دیدنش هزار بار در دل

رسید رو به باال ها مىو موهایش را مثل همیشه كه به آنهمراه شلوارى مشكى به تن كرده بود 

  .درست كرده بود

یك قدم به جلو برداشتم. هامون لبخند بر لب داشت و ماشین را دور زد، قدم دیگر را برداشتم كه 

  ...مقابل در ماشین ایستاد. كمى خم شد در را باز كرد
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هامون در ماشین را  رو رفتپیاده شد و به پیادهلبخند از روى لبانم پر كشید. دخترى از ماشین  

و  باره ایستاد و چیزى به دختر گفتبست و به كنار دختر رفت. انگار چیزى به یادش آمد به یك

ناه كه مرا ببیند به پشت درخت پبعد چرخید تا به سمت ماشین بیاید. سرش را بلند كرد،قبل از این

  .بردم

نبود، از پشت درخت  .درخت بیرون كشیدم و به ماشین نگاه كردمچند ثانیه بعد سرم را از پشت 

بیرون آمدم و به جلوى در مغازه نگاه كردم. كنار در ایستاد و در مغازه را باز كرد و رو به 

  !و قد بلندی داشت داشتدختر بسیار ظریف و حساب شده گام بر می دختر تعارف كرد،

هامون با آن دختر چه  .عقب رفتم و به درخت تكیه دادماز تن من هم رفت...  با رفتن آنان جان 

ای او را ندیده در این چند سال زندگی در هیچ مهمانی خانوادگی یا دوستانه نسبتى داشت؟!

 ی درخت کشیدم، دردیدستم را روی تنه آمد و بغض گلویم را گرفته بود.نفسم باال نمى بودم...

ی زندگیم بود که دماغم را پر بوی مشمعئز کننده  کردم فقطچیز حس نمی کردم، هیچحس نمی

گذشت و گندیده بود! اما حاال با کرده بود، زندگی من خیلی وقت بود که از تاریخ مصرفش می

ام را نشانم ها باال زده و برای بار هزارم بخت برگشتهدیدن هامون ماننده چاه فاضالب گندیدگی

  .داد

اش را نمى انگار هامون و خانواده وقع بخشش را داشتم! جا آمدم و تچه خوش خیال به این

شناختم.مادرش در روز محضر قول خوشبختى هامون را به من داد و چه زود قولش را عملى 

    !كرد

روى زمین كنار همان درختى كه شاهد شكسته شدن من بود نشستم و چشم به در مغازه 

  ! گرفتکرد و آرام میها آشیان مین چشمحاال به جای من، دختر دیگری در ژرفای آ دوختم.

كاش هنوز هم جاى برگشت مانده بود اما واقعاً توقع من از هامون كاش اشتباه كرده بودم...اىاى

 داد؟ شد؟ آیا فرصت جبران را به من ميبه جا بود؟ اصالً او حاضر به گذشت مى

  ...رسیمی واقعا احمق خوبی به نظر گفت: تو احمقى یاچیزى در سرم مى

دانم چه مدت گذشت كه هامون و دختر از مغازه بیرون آمدند. سریع از جایم بلند شدم و به نمى

  .پشت درخت پناه بردم. سوار ماشین شدند و به راه افتادند

ها خیابان را را رد شدم و ماشینى را دربست كرایه كردم. به محض رفتن آن بالفاصه بعد از 

راننده پشت ماشین او در حال  .اننده خواستم ماشین هامون را تعقیب كندنشستن در ماشین از ر

كه كنار او زنى دیگر نشسته بود در حال دیوانگى بودم... من با او چه حركت بود و من از این

او االن متعلق به من نیست و من در این حالم . زمانى كه من متعلق به او بودم ، با دیدن  كردم؟! 

اش چه حالى شد؟ خدایا من با این مرد چه كردم؟ اصالً با چه رویى امروز انهمردى دیگر درخ

 جا آمدم؟ این

  .اى ایستاد و راننده هم با كمى فاصله نگه داشتماشین مقابل محضر خانه

  .هر دو از ماشین پیاده شدند
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 کنه؟ مرد راننده پرسید: شوهرته ؟داره خیانت مى

  . تمسكوت كردم و به آن دو، چشم دوخ

  !تف به روش بیاد چه با افتخارم داره راه میره؟ آخه مردك خیانت رسم انسانیت؟ -مرد

  .داخل ساختمان شدند

  . ام را حساب كردم و به روى صندلى جلو گذاشتمكرایه

  .ى ماشین را در دست گرفتم و باز كردمدستگیره  

  . گیرهمى خواهر غصه نخورى، اون باال سرى تاوان این نامردیشو -مرد

"آن باالیی" انگار داشت  دادم؟تاوان!؟ من تاوانش را با دیدن زنى دیگر كنار هامون داشتم مي

  .ستاندتقاص تک تم لحظاتی که فکرم را به جای هامون با کس دیگری پر کردم از من می

  .از ماشین پیاده شدم و داخل ساختمان رفتم

 ى چهار را زدم و درى سوم بود. از آسانسور طبقهه طبقهمقابل تابلوى اعالنات ایستادم. دفترخان

  .راه روى باال منتظر رفتن آنان شدم

نیم ساعتى گذشت كه هامون و دختر بیرون آمدند. خود را عقب كشیدم و به دیوار پشت سرم 

  .چسبیدم

مقابل  ردم.هایم را كف دستانم محكم فشكه نتوانستم دختر را ببینم حرصى شده بودم و ناخناز این

آسانسور ایستادن و دختر با صداى نازك و زیبایش به هامون گفت: ممنون محضر خیلى قشنگى 

  .بود

صدای دختر مانند ناقوس مرگ رد سرم پیچید، به قدری پر ناز و پر عشوه بود که دل من را هم 

  ...لرزاندمی

تى به داخل موهایش كشاند و سرم را جلو بردم تا هامون را ببینم، پشت به من ایستاده بود. دس

  .كنمسرش را پایین انداخت و با صدایى آرام گفت: خواهش مى

  .ها نشستمچشمانم از اشك پر شد و روى پله

 بعدش كجا باید بریم؟  -دختر

  .هامون نگاهى به صورتش انداخت و نفسى عمیق كشید: مامان خونه منتظره

  .کردم و می فهمیدمشدارد که فقط من درکش میاز "دست رفتم" و "از دست رفتگی" معنایی 

 به راستى هامون آن روز چه چیزى را تحمل كرد ؟ آیا درد شكستن او بدتر از من نبود؟ 

با رسیدن آسانسور هامون دست بلند كرد تا در را باز كند كه دختر نیز همانند او دستش را به 

  .ى در آسانسور رسانددستگیره

یاد باد آن  روى دست دختر گذاشته بود و به صورت او خیره مانده بود.هامون دستش را به 

اش را نمی هایش من بودم و من ارزش نگاه طالییروزگارانی که تنها مخاطب خیره شدن

  ....فهمیدم
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مردن چه شكلى است؟ زمانى كه نفستان باال نیاید، قلبتان دیگر ضربان نداشته باشد، دست هایتان 

 ار ، این دسته كمى از مردن داشت یا نه هنوز هم تا مردن راه داشتم؟ سرد، چشمانتان ت

  .دختر دستش را از زیر دست هامون بیرون كشید و با صدایى لرزان گفت : ببخشید

  .هامون صدایش را صاف كرد و به داخل آسانسور اشاره كرد: بفرمایید

گاهم به تابلوى روى دیوار افتاد؛ با هایم را از صورتم پاك كردم و به سمت دفترخانه رفتم. ناشك

  . ازدواج و طالق :خط مشكى به روى تابلویى سفید رنگ نوشته شده بود

به داخل رفتم، سالن خالى بود و زنى پشت میز منشى نشسته بود. مقابل میز ایستادم و با باقى 

  .ى توانم سالم دادممانده

  .معنا بود ، دادبرایم بى زن سرش را بلند كرد و جوابم را همراه لبخندى كه

  .ـ سالم، بفرمایید

نفسى عمیق كشیدم  .لرزید ، دستم را روى میز قرار دادم و چشمانم را روى هم فشردمپاهایم مى

 جا بودند،كارشون چى بود؟ و پرسیدم: اون خانوم و آقایى كه چند لحظه پیش این

 زن از جایش بلند شد و با نگرانى پرسید: حالتون خوبه؟ 

  .هایم كه رنگ درماندگى را به خود گرفته بودندچشم گشودم و دیدگانم پر شد از اشك

 تو رو خدا جواب بدید! -زادپرى

زن دستمالى از جعبه ى روى میز بیرون كشید و به سمتم گرفت: براى دو روز دیگه وقت عقد 

  .گرفتند

-انم نشستم و پلكند. روی زانوهایم جارى شدهایم حصار چشمانم را شكستند و به روى گونهاشك

ای شده بودم و باز هم من را می شکاندی دیدی شیشه"خدایا انصافت را شکر! می هایم را بستم.

  "؟

تنها دو روز مانده بود تا هامون را براى همیشه از دست بدهم. تنها دو روز مانده بود تا جان به 

شد بى او زندگى را ادامه بدهم ند؟ مگر مىهامون زنده ماشد بىجان آفرین تسلیم كنم، مگر مي

های خشکیدم و گلبرگی حیات من بود و من بی او،مانند گلی پر پر و پژمرده میهامون مایه ؟!

  .ریختام میباقی مانده

  .مقابلم نشست  زن كنارم آمد و روی زانوهایش

 ام گذاشت و پرسید: حالتون خوبه ؟ دستش را به روى شانه

دانم نگاهم را درك كرد یا دلش به رحم آمد كه ام شدت پیدا كرد.نمىم، هق هق گریهنگاهش كرد

 كنى ؟ مرا در آغوش كشید و زیر گوشم گفت: هیس،دارى با خودت چیكار مى

گونه مرا خیلى وقت بود مرا كسى براى دلدارى به آغوش نگرفته بود. خیلى وقت بود كه این

  . الیق محبت ندانسته بودند

كاش هامون هم زمانى ركه بود؟ هر که بود ، راه دلدارى دادن را به خوبى آموخته بود. اىاو ه

روزگار و من با  كرد.كه نیاز داشتم تا مرا با آغوشش دلدارى دهد ، خود را از من دریغ نمى
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و آغوش مادرم برایم نفس گیر و طاقت  ها برایم باز بودخودم چه کرده بودم که آغوش غریبه

    شوهرم برایم حرام شد ؟؟ آغوش فرسا و

 زن مرا از خود جدا كرد و با بغضى كه در صدایش بود پرسید: تو زنشى؟ 

قدر تنها نگاهش كردم و اشك ریختم. او خود یا زخم خورده بود یا همانند من زخم زده بود كه آن

  .كردحال مرا خوب درك مى

از محضر بیرون آمدم و راه خانه را در  خدافظى و یا حتى تشكراز روى زمین بلند شدم و بى

  .پیش گرفتم

  .در خانه را باز كردم و با دیدن مادر مقابل تلویزیون، سرم را پایین انداختم و سالمى كوتاه گفتم

 مادر نگاهى به سر تاپایم انداخت و متعجب پرسید :كجا بودى؟ 

  .هایم را از پایم بیرون آوردم و به سمتم اتاقم رفتمكفش

  .بیرون ، لطفاً یه امشب رو كارى بهم نداشته باشیدـ 

  . كه بتواند حرفى بزند وارد اتاق شدم و در را بستمقبل از این

  . چادرم را از سرم برداشتم و به روى تخت انداختم

ى اتاق رفتم و پرده را كنار كشیدم، پنجره را باز كردم و نفسى آمد. به سمت پنجرهنفسم باال نمى

  . یدم .سرم را پایین انداختمعمیق كش

ها شیشه .ماشین هامون درست رو به روى خانه پارك شده بود . خود را به بیرون خم كردم

اختیار به داخل اتاق برگشتم و به دودى بود و مانع مشخص شدن داخل ماشین شده بودند. بى

حسی  نو آغاز كرد؛ سمت در دویدم. قلبم دوباره شروع به تپیدن و خون در بدنم گردشش را از

  !توام با اشتیاق و گمراهی و البته گیجی 

  .ها دویدم و در ساختمان را سریع باز كردمتا پایین پله

جاى ماشین خالى بود، به وسط كوچه رفتم.امكان نداشت من خودم ماشین او را درست رو به 

  . روى پنجره جایى كه االن خالیست دیده بودم

كه هامون است به رویش چرخیدم و با دیدن مازیار تمام مد با فكر اینآهاى كسى مىصداى قدم

  .روح دمیده شده بر بدنم پر كشید

قدر مشتاق دیدنمى امروز الكى از صبح دونستم اونابروهایش را باال برد و با كنایه گفت: اگر مى

  .افتادمدنبالت نمى

  .گم برو دنبال زندگیتراى بار هزارم مىیك تاى ابرویم را باال بردم و با خشم گفتم: مازیار ب

  .جلو آمد و در نزدیكى صورتم ایستاد

جورى منو گرفتار خودت تونى اون قدر راحت منو از زندگیت خط بزنى وقتى اینـ نمى

  ...كردى
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ى دق ، مدام كنم نشو آینهدندان هایم را روى هم فشردم و با نفرت پاسخ دادم: خواهش مى

كنم. به یادم نیار چه طور به زندگیم ها فرار مىادم نیار كه هر روز از اونچیزهایى رو به ی

  !آتیش كشیدم. به یادم نیار چه طور با دستان خودم هامونم رو تقدیم دخترى دیگه كردم

  .مازیار پوزخندى زد

  !كردم وقتى باهم دیدیشون فهمیدى همه چى تموم شدفكر مى ـ 

وقت تموم نمى تموم شد تو بودى نه هامون. هامون براى من هیچاونى كه شروع نشده -زادپرى

ترى برداشتم . زخمى كه شه، هامون از من زخم خورد اما با دور شدن از اون من زخم بزرگ

  .تنها مرحمش هامونمه نه تو... برو دنبال زندگیت بذار منم تو درد خودم بمیرم

  !زاد من عاشقتمپرى التماس گونه گفت: لحنش از این رو به آن رو شد و به سمت در رفتم،

  .با عصبانیت به رویش چرخیدم

-ـ عشق تو عشق سمى هست كه با چشیدنش جونت رو از دست میدى... تو حرف از عشقى مي

ى حروم بسته شد. تو عاشقى رو نه رسمشو یاد گرفتى نه راهش رو. زنى كه از اولش با نطفه

ونى تندگیت فقط یه گناهى بودم كه فقط با توبه كردن مىمازیار برو دنبال زندگیت ، من تو ز

برگردى به زندگیت. پس تا دیر نشده برگرد نذار تو هم مثل من تاوان این عشق سمى رو بدى 

  ..برگرد بذار خدا هم به روت برگرده

جلو آمد و به چشمانم خیره شد، در نگاهش همان حسى بود كه من به هامون داشتم. حس عاشقى، 

  .واستن، حس خواسته شدن . اما من هم همانند هامون راهى جز رفتن نداشتمحس خ

گیرى... یكم بیشتر فكر كن.من از عشق سمى یا توبه یا زاد دارى زود تصمیم مىپرى -مازیار

خوام تو ماله من بشى تا دنیا رو برات دونم فقط مىهایى كه میزنى چیزى نمىكالً از این حرف

زاد عشقم به تو یه روزى گناه بود اما ه من باش تا از عشق سیرابت كنم. پرىزیر و رو كنم. مال

  ! بفهم االن عشقم به تو پاك شده...

  .عقب رفتم به سرتاپایم اشاره كردم و گفتم : مازیار من وجودم پر شده از حسرت هامون

  .را پر كردهایم خیابان هقآنكه مجالى دهد خود را شكست و هقبغض گلویم را گرفت و بى

كنم . روز و شبم شده فكر محبتیش دق مىهامونى خفه میشم! دارم از بىمازیار دارم از بى ـ

هاى گرفت. دلم دستكردن به روزهایى كه هامون منو )خود را به آغوش گرفتم(بغل مى

مازیار یه روزى برات گفتم ازش بریدم ،  فهمى؟خواد . مىهاى بى حرفش رو مىگرمش،محبت

مهریشم تنگ شده. نفهمیدم چقدر گرفتارش شدم تا گم دلم براى همان روزهاى بىمى ا االن بهتام

تونم داشته باشمش. برو،نه من چیزى براى عاشقى كردن دارم و كه دیدم نمى كه وقتى فهمیدماین

  ...نه تو جایى كه بتونى عاشقى كنى. برو

  .ه رفتماش گرفتم و به داخل خاننگاه از چشمان برزخى

هایشان دزد و دلها را میحیاست که معشوقهقدر دزد و بیبه راستی عشق این است ؟ عشق آن

 خواهند!؟ ها را نمیزند که آنرا گره به کسان دیگری می
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  .اختیار به سراغ دفترچه خاطراتم رفتمهایم را در آوردم و بىلباس

 اختیار برگىتمام اتفاقات امروز را نوشتم و بىاى كه تنها شاهد من در این زندگى بود. دفترچه

  .دیگر زدم و تنها یك جمله براى هامون نوشتم

  ".رفتم نه براى مرگ ماهى،رفتم براى نفس ماهى"

ام عكسى از هامون در دستانم بود. تاقم ماندم و سهم من از آخرین روز عدهتمام طول روز در ا

كه در  قضایی یكردم ،هزاران بوسهى عكسش شمارش مىهایم را بر رودانم شاید اگر بوسهنمى

  ! قبول باشد كار بودم را به جا آوردم.زندگى به هامون بده

كاش را هم گفتم یا بار اولیست كه بر دانم این اىكاش هایم به قدرى زیاد شده بود كه نمىىا 

   ...خوانمشزبان مى

تنها راهش سوختن نبود. من در این زندگى سوختم و ها، راه برگشتى داشت و كاش تمام گناهاى 

اال ح هایى كه بقیه را سوزاند و من را نیز خاكستر كرد.هایم را نیز به بقیه رساندم. شعلهشعله

-هایش را میآخرین نفس شدم. سوسوی من در ظلمات اشتباهاتم،برای همیشه داشتم خاموش می

  .کشید

  .زمین چیدم و خود وسط آنان نشستمهاى هامون و خود را به روى عكس

ها ، نشان از خاطرات خوبمان را داشت. دیر به روزهاى برفى،پاییزى، بهارى همه درون عكس

هاى زندگى، من را در برگرفته بود و من خود یاد روزهاى خوبمان افتادم؛ روزهایى كه تمام بدى

هایش را از یاد بردم. چرا یادم وبى هایش كردم و خبدى رطور كه دنیا دوست داشت غرق درا آن

بست خودش دنیایی از خوشبختی ها برایم مینبود همان گردنبندی که هامون موقعی مهمانی

 یی خرید هامون خودش تلنگری به نشانهاست؟ چطور شد که فراموش کردم دستان پر از کیسه

 زندگی خوب من است؟ 

  .اى من رفتتوجهاما با بىمادر تا آخر شب چند بارى پشت در اتاق آمد. 

دل روضه خوانی است... نه   یها را روشن کن ای عشق نافرجامم... امشب در خانهشمع"

حلوایی نه خرمایی نه هیچ چیز دیگری... کامی که با شکستن دل معشوق تلخ شود، حلواها فقط 

  .کنندتلخ ترش می

قمان است یا گرمای حس تنفرت؟ ی چشمانت چرا بخار گرفته؟ این به خاطر سردی عششیشه

  "...شوم شاید که تو جان بگیریفردا تمام می

تا خود صبح كنار پنجره ایستادم و هامون را در ذهن خود تصور كردم . هامونى كه براى یك 

اى مرا ببیند. هامونى كه دوخت تا بتواند لحظهها نگاهش را به این پنجره مىدقیقه دیدنم ساعت

ك شبانه روز زیر باران ایستاده بود و در آخر با لبخند من دل به رفتن داد. براى یك قهرم ی

هامونى كه با زخم خوردنش زخم نزد و تنها خود را از من گرفت. تنبیهى كه بدترین عذاب دنیا 

  .را برایم رقم زد

  .هایم جارى شدندآفتاب باال آمد و من با دیدنش اشک
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  .به انتظار بخشیده شدن زنده مانده بودم، تمام شدتمام شد، سه ماه و ده روزى كه من 

اى خدایا روشنایى روزت را نشان دادى اما روشنایى دل من را خاموش كردى. خدایا دل مرده"

 ام را نپذیرفتى كهها برایش عزا خواهند گرفت. خدایا نگذشتى؟نبخشیدى؟ توبهشدم كه دل مرده

  "گونه مرا تنبیه كردى؟این

اى بیش مرگ من خواهد بود. شاید به ظاهر زنده باشم و نفس بكشم اما به واقع مردهامروز روز 

م ترین مجازاتام را قبول نكردى! تنبیه كردى! هامونم را بزرگنخواهم ماند. خدایا نگذشتى! توبه

 قراردادى!؟ 

یم مهم نیست من سوختن را نیز از همان كودكى آموختم . سوختن خوراك تنهایى روزهاى كودك

  .در این اتاق بود

خواهم طعم خوشبختى را با من من نابود شدم. اما این هم مهم نیست. تنها مهم هامون است كه مى

  .كه نتوانست بچشد ،حداقل با دخترى دیگر بفهمد

  . قدر خوشبختش كن كه روزى بتواند من را هم ببخشد،شاید آن روز آرام گرفتمخدایا آن

  .دیدم تا نبود آن را باور كنمو من باید با چشمان خود مىامروز روز عقد عشقم بود 

هاى بیرونم را پوشیدم. چادرم را به سر انداختم و به سمت در اتاق رفتم. به حمام رفتم و لباس

ى كنار تختم افتاد . به سمتش رفتم و روى تخت نشستم. دفتر را برداشتم و نگاهم به دفترچه

  . بازش كردم

  .براى هامون نوشته بودم نوشتماى كه زیر جمله

پیوند دوبارت مبارك عشقم. میام تا بدونم ، باوركنم،حسش كنم كه دیگه مرد من نیستى .مى خوام "

با چشماى خودم دامادیت رو ببینم كه باور كنم الیق لبخندت نبودم. دلم شكسته ! از تو نه از خودم 

  "كه عشقت رو دیر فهمیدم . خیلى دیر

  .هایم رفتم،از اتاق بیرون آمدم و به سمت نظاره كردن ،از دست رفتن فرصت دفتر را بستم

کردم و ضعف می ام ،که چیزی خورده بودهاین یک سوال ! به نظرتان طبیعی بود که با وجود

 لرزیدند؟ پاهایم می 

 زاد؟ ـ کجا میری پری

  . سمت مازیار برگشتم. چشمانش غمى شبیه غم درون نگاه مرا داشت

 ـ میری مردن احساستو ببینی ؟ 

  .ـ نه، میرم جون گرفتن احساس عشقم رو ببینم

  .پوزخند تلخی زد

  !مونهـ اگه بری دیگه ازت چیزی برای من باقی نمی

  ! راه کسی و برای هدفی بمیرم من باقی نمونده؛حداقل برم در ـ همین حاالشم چیزی از

  .ام شدرنگ پریدهی صورت مازیار جلو آمد و با حسرت ، خیره

  .ـ نرو ، بمون بذار من جاشو بگیرم
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  . تلخ خندیدم

میرند و ها نمیـ هامون میوه یا آجیل نیست که بشه جاش رو پر کرد. هامون آرمانه ! آرمان

  .جاشون با کسی یا چیزی عوض نمیشه

 اتو پاکتونه اشکخوای بهم فرصت بدی؟؟ دستام به بزرگی دستای هامون نیست ولی میـ نمی

  .کنه

های کسی رو پاک کنه که زنده باشه و واسه ـ بذار دستات ،مصرف نشده باقی بمونه... اشک

  .دخترى انگیزه بشه

آژانس جلوی پایم توقف کرد، قبل از رفتنم گفتم:عشق تو نه ممنوعست و نه، نشدنی... عشقت 

عقب مى كشه. نفسش  توهمه!آدم عاشق مرده نمی شه!آدم عاشق به حرمت خوشبختى عشقش فقط

 زنه تا عشقش خوشبخت بشه!شه اما دم نمىكنه و خفه مىرو حبس مى

سوار ماشین شدم و آدرس را به راننده دادم. آدرس قتلگاهم را ! آدرس جایى كه قصد قربانى 

  .رفتمام مىى قربانیه احساس و زندگى بر باد رفتهاحساس مرا داشتند و من براى نظاره

گذشت چون اسماعیل نبودم و قربانی ربانی شدنم را به نظاره بنشینم، خدا از من نمیرفتم تا قمی

کردند . خون من کثیف هایم قربانی میها و حماقتام هم قطعا ابراهیم نبود! مرا خودکامگیکننده

خواستم به خودم بقبوالنم که کاری بودم که هنوز میریخت... من گناهو آلوده روی زمین می

  .شوم نه اعدامی میقربان

پول راننده را حساب کردم و در حالی که سعی داشتم تعادلم را حفظ کنم از ماشین پیاده شدم. 

چشم به ساختمان رو به رویم دوختم. ساختمانی که در آن عشق آتشینم قرار بود تا ابد حرام شود. 

  !ارندهای تر و تازه بکاش بوسهقلب هامونم را اجاره بدهند و روی پیشانی

صدای ههله و  .زد، گرم کرداز تمیزی برق می ای که قاب عکس سرد خیابان را ماشین گل زده

 آمد، صدای مداح درون قلبم بلند شد!پای کوبی می

  .عروس رفت لرزیدند... فیلم بردار از ماشینش پیاده شد و سمتدستانم غیر طبیعی می

ا هی سیاهی تا همیشه الاقل در فیلم آنعنوان نقطهافتادم و به کاش در فیلم عروسیشان من هم می

  .شدمثبت می

چه زود تقاص همه  !هایشان پیاده شدند و کف زدند. "مرحبا مرحبا به عدالتت خداهمه از ماشین

  " ! گویند که تو شیر گیریچیز را از من پس گرفتی... راست می

پایین افتاد و فرو ریخت ، صدای جیغ  هامون از ماشینش پیاده شد.قلبم انگار از آسمان خراشی

کردم. هامون خدا گله می کشیدم و از عدالتشد ! چون من از درون فریاد میهای من شنیده نمی

ای درخشان در آسمان دیدم؛ در آن کت شلوار فیت تنش و با آن مدل موی جدید مانند ستاره را 

  .درخشیدها و جمعیت کل کش میمهمان
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 ها بیشتر، عروسی ما هرگز چنین شوری را نداشت... تعداد مخالفان و ناراضیروی زمین افتادم

ای هم نبود که کسی از خورد کردنش شاد زاد شکست خورده و به گل نشستهبود و آن موقع پری

  بشود و دست بزند!

ی کسی که زندگی جان کمی چرخیدم تا قیافههامون سمت در عروس رفت و آن را باز کرد، بی

  .ساخت را ببینمکشید و از نو می مرا به دوش می قبلی

ای رنگش درشت قهوه کشیده و ی او هوش را از سرم پراند، از این فاصله هم چشمان رخ دیوانه

  ! اش قاب گرفته شده بودند، معلوم بودهای بلند و کنده کاری شدهکه توسط مژه

ز موهایش را عقب داد و دستانش را ای خرمایی رنگ ااش برد و طرههامون دست روی پیشانی

در دست گرفت و نوک انگشتانش را بوسید. پوست سفیدش حتی زیر آفتاب کم جان بعد از ظهر 

  .درخشیدمی

گیم اور" بازی تمام شد ! من از همین اول زیر مشت و لگدهای تقدیر جان دادم و با خاک بر "

  .اهش در چشمانم نشستای نگسرم ریختم. هامون سرش را چرخاند و برای لحظه

خواست. مگر او بوسه بر انگشتان غم درون نگاهش برایم مفهومى نداشت. مگر او همین را نمى

ام ،روز شروع زندگیش قرار نداد ؟ پس آن غم نشان دختر نزد.مگر او روز بعد از تمام شدن عده

  ؟ از چه چیز را داشت

  .اش كردروس به انتظار ماندهى عمادرش خود را به هامون رساند و او را متوجه

به سمت بخت نو  چشمانش را روى هم فشرد و سرش را به پایین انداخت. رو به عروسش شد و 

  .عروسش قدم برداشت

داشتم . از پله داشت من نیز همراه او قدم بر مىبا هر قدمى كه او به سمت محضر خانه بر مى

  .ها نشستمها باال رفتن و من نیز كنار جدول

كردم ، ام قرائت مىدادن به خوشبختى هاى قرآن را براى بركتروزى من در كنار هامون آیه

   .خواندهایى دیگر مىحال دخترى با آرزوهایى جدید آیه

قدر به در خیره ماندم تا از در بیرون آمدند. از روى جدول كنار خیابان بلند شدم و چشم به آن

  .حرام بود مردى دوختم كه حال نگاهش براى من

  .با بیرون آمدنش چشمانش خیابان را از نظر گذراند و با دیدن من ثابت ماند

اش از من بیشتر بود گره خورد.دخترى كه همانند روز عقد نگاهم به نو عروسش كه الحق زیبایی

  .زدمن لبخندى زیبا داشت و چشمانش برق مى

مثل همیشه كه از عصبانیت رگ روى  بار عروسش او را به حركت درآورد . هامون درستاین

اش برجسته شده بود و با دستمال درون دستش عرق هایى شد. رگ پیشانىاش بر آمده ميپیشانى

  .کرددانستم چیست،پاك مىكه منشاء آن را نمى

  .نگاهش را با دلخورى از من گرفت و به سمت ماشین عروسش آمد

  .نشستمى ندخترى كه حال جاى من روى صندلى كنار هامو
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  .دیگر نگاهش را به سمتم نینداخت و خود نیز سوار ماشین شد

  . اش را درون ذهنم ذخیره كنمخواستم براى بار آخر چهرهجلو رفتم و كنار خیابان ایستادم . مى

 خوشبخت بشى :هایم جارى شدند و آرام برایش لب زدمسرش را چرخاند،اشك

هایى كه دیر آمدند و تنها براى به آتش ر شد از اشكهایش در هم فرو رفت و چشمانش پاخم

  .كشیدن جان من آمدند

  .پایش را روى گاز فشرد و رفت

هایم را پر به دنبالش وارد خیابان شدم و به سمت ماشینش دویدم. صداى بوقى كر كننده گوش

  .كرد. به سمت صدا برگشتم و تنها رنگ سیاهى ماشینى بزرگ را دیدم

اى كه به ذهنم رسید. ه روى زمین افتادم و از درد به خود پیچیدم و تنها كلمهبا برخوردش ب

  ........هامون بود. انگار با صدا زدنش تمام جانم از بین رفت و

بودم را به روى دفتر  زاد را با آن نوشتههاى آخر پرىدفتر را بستم و خودكارى كه لحظه

دیدمت تا از ازدواج با هامون ،تو همون خیابون مىکاش قبل از عقداى: خاطراتش گذاشتم و گفتم

كردم و این حس عذاب وجدان در حال نابود كردن شدم . حداقل االن احساس گناه نمىپشیمون مى

  .من نبود

  . با یاد مراسم عقدم که برای آن کلی شو و شعف داشتم، آه عمیقی کشیدم

ه صدای کشیده شدن ترمز و سوار ماشین شدیم .هنوز مسیری را طی نکرده بودیم ک

ی جلو به پشت سر نگاه کرد و ناگهان یمان را جلب کرد. هامون از آیینهچیزی توجه برخورد

  .هایش درشت شد،پایش را محكم به روى ترمز كوبید و ماشین در جایش میخكوب شدچشم

ه مردی با عجل ی بغل به پشت ماشین نگاه کردم،زنی چادر به سر روی زمین افتاده بود،از آیینه

  .سمت زن رفت و سرش را در بغل گرفت

به هامون نگاه کردم. نگاهش آمیخته بود با نگرانی، ترس و خشم. در ماشین را با عصبانیت باز 

کرد و پیاده شد. من هم به تبعیت از هامون از ماشین پیاده شدم و سمت آن زن رفتم. صورتش 

  .ون بودروی آسفالت خیابان کشیده شده بود و غرق خ

  شنوی؟زاد صدامو میزاد ! پریـ پری

اش کوبید و گفت : یا امام دستم را روی دهانم گذاشتم و هین بلندی کشیدم. هامون روی پیشانی

  !هشتم

  .ی اورژانس را گرفتمام درآوردم و شماره ام را از کیف مجلسیسریع گوشی

ها همان لحظه که ما سوار ماشین شده مهماندانستند چه کنند ! بعضی از همه حیران بودند و نمی

  .بودیم، فکر کردند ما به راه افتادیم و رفته بودند

مادر و پدر هامون هم که قبل از ما به سالن رفتند تا مطمئن شوند همه چیز رو به راه است. 

  .خواهر هامون دستش را روی بازویم گذاشت و گفت : بیا بریم تو ماشین
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های عمیق و غیر قابل تصورش وی بازویم پس زدم، هامون و نگرانیدستش را آرام از ر

قرار شود؟ مگر او چه طور بىمشکوکم کرده بود.هامون براى چه باید براى زنى غریبه این

 كسى بود؟ 

 ـ اون کیه مهال ؟ 

  .زاد زن سابق هامونمهال کمی مکث کرد، در آخر نفسش را با حرص بیرون داد و گفت : پری

مهال عکسش را نشانم داده بود ،اما از صورت غرق خونش نتوانستم قیافه   د ! همانی کهزاپری

  . اش را تشخیص بدم

 کنی ؟؟ زاد را گرفت تا بلند کند که داد زدم : چیکار میهامون زیر پهلوی پری

ام را باال دادم و به سختی روی زمین خیابان های لباس مجلسیهامون را کنار زدم، آستین

  .نشستم

  .ـ نباید تکونش بدی، االن اورژانس میاد

  .آمدهای پشت سری میصدای ممتد بوق ماشین

 ـ هامون اونا رو ساکت کن، یعنی نمی فهمن تصادف شده ؟ 

  .ها توضیح دهدهامون با تعجب جلوتر رفت تا به راننده

تر از یک دقیقه بی زاد کشیدم و آرام اسمش را صدا زدم، نباید بیشدستم را روی صورت پری

  .ی خوبی نبودکشید، نشانهکشید و اگر طول میاش طول میهوشی

توجه به موهای آزادم، دستم را زاد کمی بیشتر خم شوم که کاله شنلم افتاد، بیخواستم سمت پری

نکات ایمنی را   خواستم بقیه ی .نبضش را هم گرفتم  کشید!زاد بردم، نفس میپری جلوی بینى

 ی آمبوالنس شدم کهبدهم که صدای ماشین آمبوالنس بلند شد، سرم را باال گرفتم و   خیرهانجام 

  .آمد، قسمتی از لباس شیری رنگم خونی شده بودآژیرکشان سمت ما می

ی کنار در آمبوالنس گرفتم و زاد را روی تخت گذاشتند، دستم را به میلهکارکنان آمبوالنس پری

 های به خونین شکم تنگ شده بود، توانستم باال بروم. هامون با چشمبا وجود لباسم که از پای

 نشسته پرسید: کجا ؟ 

  .ـ باالخره یکی باید همراهش بره

 راه بیفتین حالش خوب نیست.  :هامون اخم كرد و قبل از اعتراضش گفتم

  .افتادیمدر آن لحظات مهمانی و جشن خودم را فراموش کرده بودم.در آمبوالنس را بستند و راه 

 ـ حالش چطوره ؟ 

  .پرستار نگاه کوتاهی به من انداخت

  .ـ مطمئن نیستم

دانم چگونه، وقتی به پری زاد نگاه کردم که خون دانم چرا، اصال نمیزاد شدم، نمیی پریخیره

جا چه آید ! او امروز ایناز صورتش حاال پاک شده بود.با خودم گفتم چقدر مادر شدن به او می

    ، باید به عقد همسر سابقش بیاید؟ كرد؟ زنى طالق گرفته استمى
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به بیمارستان رسیدیم. چند دقیقه بعد از رسیدن ما ، هامون هم رسید.نمی توانستم از آسانسور 

  .دادپیاده شوم، لباسم این اجازه را به من نمی

 کمکتون کنم ؟ -مرد پرستار

 ای م هامون با صدای گرفته و بیش از حد بم شدکه حرفی بزندستش را جلو آورد. قبل از این

  .کنمگفت : الزم نیست، خودم کمکشون می

از  و دستانش گذاشتم پرستار سر تکان داد و کنار رفت. هامون دستش را جلو آورد، دستم را در

-کرد پشت تخت میزاد بود و مدام صدایش میماشین پایین آمدم . آن مرد قد بلند که نگران پری

  .ددوی

زاد را به اتاق عمل برده بودند و مهال مدام داشت به پدر و مادر من و هامون توضیح می پری

  !شدندداد که چه مشکلی پیش آمده اما هیچ کدام قانع نمی

  .ی دیوار بیمارستان نشستمروی صندلی گوشه

  .برو هتل-هامون

 ـ چرا ؟ 

  .ـ همین که گفتم

  .فتی من نگرانمخیال جواب دادم: برای خودت گبی

  ...گم برو هتل! چه معنی داره با این سر و شکلبهت می-هامون

  .ی اتاق عمل ایستاده بود حرف هامون را قطع کردصدای آن مرد که پشت شیشه

  .زاد رو ازم نگیرخدایا پری _

اش کوبید. مرد برگشت و در حالی هامون با ابروهای باال پریده، سمت آن مرد رفت و روی شانه

 که صورتش با قطرات اشکی خیس شده بود، عصبی گفت : چیه ؟ 

 ـ می شناسمت ؟ 

  .شناسمدونم ولی من تو رو میـ تو رو نمی

  .هایش را کج کردلب  هامون

 ـ نسبتی با این خانوم داری؟ 

 ـ به تو چه ؟ تو خودت مگه نسبتی داری ؟ 

ای زد. با تعجب به آن دو چشم دوختم، هامون با صورتی که اخم مرد پوزخند عصبی کننده

شد و آن یکی مرد با پوزخند عمیقی که توجه هر تاکیید صورتش حساب می  یبزرگ آن نقطه

  ...کردکسی را به خود جلب می

 کنی ؟ آدم عاشق ندیدی؟ جوری نگاه میـ چیه چرا اون

  .های هامون کمی تندتر شدریتم نفس

زاد؟؟ مگه طالقش ندادی ؟ مگه از برای چی جشنت رو بهم زدی و اومدی دنبال پری ـ اصال

 زندگیت ننداختیش بیرون؟ 
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  .های بزرگش را مشت کردهامون دست

 دونی یا الیق نگرانی و عیادت؟ ـ آدمی که خیا... کرده رو الیق مشت و لگد می

  .زدشد و به سرخی میرنگ هامون داشت عوض می

و آیین شما این خیا... نیست که عروست رو آوردی تو بیمارستان به خاطر زن قبلیت؟؟ ـ االن ت

   خیا... نیست نو عروست رنگ خون زن قبلیت رو دامن عروسیش باشه؟

ی او را گرفت و او را به دیوار چسباند و غرید : کی هستی هامون کنترلش را از دست داد و یقه

 ؟؟ 

  .تری داشته باشیی ، واکنش قویـ فکر می کردم وقتی منو ببین

ا واقع شد.با نگرانی بلند شدم و خیره خیره نگاهشان کردم. هاموناز نفس های هامون دود بلند می

  .ترسناک شده بود

 ـ کی هستی لعنتی ؟ 

قدر ریلکس برخورد هام اون واکنش رو نشون دادی و با دیدن خودم اونـ چطور با دیدن کفش

 کنی ؟ می

ناگهان  . تری آن مرد عمیقهای هامون قطع شد و صدای خندهای نفسبرای لحظهحس کردم 

  .هامون آن مرد را روی زمین انداخت و نعره کشید : کثافت آشغال

زد و چند با ترس جلو رفتم و اسم هامون را چند بار صدا زدم اما توجهی نکرد.چند تا هامون می

  ! خوردتا هم می

  ...یـ تو لیاقتش رو نداشت

  !!ـ خفه شو

  . پرستارها دور ما جمع شدند و به زور هامون را جدا کردند و گفتند که برود بیرون

  .مشت هامون خونی بود

  .ـ بلند شو بریم

 مطمئن باش!  کنم.سمت آن مرد چرخید و تهدید کرد : این همش نیست. روزگارت رو سیاه می

زاد را گرفت و گوشی را ی مادر پریهامون شمارههایم در بیمارستان پیچید. تق کفشصدای تق

به من داد و گفت ، بگویم که دخترش بیمارستان است و خودش را برساند. من هم عین طوطی 

  .هایی که هامون گفته بود را به زبان آوردمجمله

 در حیاط بیمارستان بودیم که هامون ناگهان محکم به درخت بغل دستش زد و دوباره نعره کشید 

هامون خیلی عصبانی بود، مدام قدم میزد و دستش را به داخل موهایش مى برد و با خشم مدام 

آنان را به جلو وعقب میبرد. زیر لب براى خود حرف میزد و در آخر خسته از راه رفتن به 

  .روى سكوى كنار محوطه ى بیمارستان نشست و سرش را ما بین دستانش گرفت

میشه می گفت : ننه جون ، مرد وقتی کالفه و عصبیه، نباید بری یادش به خیر مادر بزرگم ه

ها به تنهایی نیاز دارن تا بتونن فکرشون رو متمرکز جور موقعپیشش و سرشو بخوری، مردا این
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هاشون ها وقتی ناراحت و عصبین نیاز به یه همدم دارن تا حرفزن ها !کنن، دقیقا برعکس زن

  .رو بشونه و آروم بشن

دانستم اما از طرز حرف زدن مادر و پدر هامون فهمیده بودم هیچ زاد چیز زیادی نمییاز پر

زدند، اما مهال عکسش را اش را با تیر میای به عروس قبلیشان نداشتند و برعکس سایهعالقه

  !نشانم داده بود، در اوج سادگی صورتش ،تک تک اجزای آن انگار حرفی برای گفتن داشتن

،زنى كه از شوهرش جدا شده و درست روز عقد مقابل محضر ایستاده بود تا ولی پرى زاد 

زاد آشفته قدر برای حال پریآنگشت؟ هامون چرا هامون را در لباس دامادى ببیند،دنبال چه مى

 و پریشان بود؟ 

  .هامون سر بلند كرد و نگاهش به من افتاد

هاى خود بودیم. من از او ه دنبال سؤالدیگر خیره شده بودیم و هر یك بهر دو در چشمان یك

  .سؤال داشتم و او تنها نگاهش به روى من و ذهنش جایى دیگر بود

یمان هول این عروسى را زدم كه یادم رفت از او بپرسم آیا هنوز به قدرى براى رهایى از خانه

 اى دارد یا نه ؟ هم به زن سابقش عالقه

به هامون نگاه  .ه داشت و زنى محجبه از آن پیاده شدماشینى مقابل درب حیاط بیمارستان نگا

كردم . به همان زن چشم دوخته بود و با اخم ،خشم درونش را ارزانى كرد. اصال از حرکتش 

 کرد؟؟ طوری نگاهش میمگر چه گناهی انجام داده بود که این  خوشم نیامد، زن بیچاره

اش اشاره کردم. اول خم روی پیشانیصدایم را صاف کردم، سرش را سمت من برگرداند، به ا

  .کم پیچ اخمش را شل کردتر شد و بعد کمکمی اخمش غلیظ

بود زیرا نه حال درستى و نه ظاهر مرتبى داشت. زاد مى حدسش سخت نبود ، او باید مادر پرى

هایش را لنگه به لنگه پا زده بود. ظاهرى كه نشان چادرش را برعكس به سر كرده بود و كفش

  .انگیختسوزى را بر مىى آشفتگى حال یك مادر را داشت.حالى كه هر ترحمى و دلندهده

هایش صورتش را پوشانده بود و با ناله دخترش از روى نیمكت بلند شدم و به سمتش رفتم .اشك

  .را صدا میزد

دنت آروم زادم !كجایى مادر؟؟ كجایى كه دلم امروز قرار نداشت ؟كجایى مادر كه قلبم از دیـ پرى

 بگیره ؟؟ 

  . طاقت نیاوردم، جلو رفتم و مقابلش ایستادم

 زاد هستین ؟ سالم كردم و پرسیدم: شما مادر پرى

  .به چشمانم نگریست و با چادر صورتش را پاك كرد

  ! مادرشم .شما كى هستید؟ دخترم كجاست ؟ گفتند حالش خوب نیست ـ

لرزاند و مرا نیز همانند او به خواستم بدهم ، مىهایش دلم را براى خبرى كه به او مىمادرانه

  .اضطراب انداخته بود
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بینید... ب اش قرار دادم و با آرامش گفتم:نفسى عمیق كشیدم ، جلوتر رفتم ، دستم را به روى شانه

  ...زاد تو خیابون یه تصادف داشته كهنگران نباشید، هنوز چیزی معلوم نیست... امروز پرى

  .كرد و با دست به روى سرش كوبید و نام خدا را بلند صدا زد چادرش را رها

  !یا خدا-

  . هامون با دیدن حال زن به سمتش آمد و من نیز جلو رفتم و دستانش را گرفتم

 جوشید .دخترم كجاست؟؟ دلم امروز مثل سیر و سركه داشت مى ـ

او را به خود فشرد، گفت:  هاى زن قرار داد وایستاد و دستش را به روى شانه  هامون كنارش

  . آروم باش حاج خانوم ،فعالً كه كسى از حالش خبر نداره

 كنى؟؟ جا چیكار مىزن به روى هامون چرخید و با تعجب پرسید: تو این

 هامون ازش جدا شد و جواب داد: آروم باشین بذارید براتون توضیح میدم 

 زن : زندست ؟ 

  .با باز كردنش گفت : بردنش تو اورژانس، خبرى ندادندهایش را روى هم فشرد و هامون پلك

خدایا پرى  : هایش از سر به روى صورتش جارى شد و با ناله خدا را چند بار صدا زدزن اشك

خوام تا از این به بعد مادرى زادم رو به تو سپردم . خدایا مادرى نكردم براش اما یه فرصت مى 

  . خرجش كنم

  .چشمان تارش مرا كنار زد و به سمت بیمارستان راهى شد گرفت.بااش شدت گریه

داشت و تا جلوى در اورژانس همراهش وارد اورژانس شدیم ، هامون كنار زن قدم بر مى

رفت.قبل از ورودى اورژانس ایستاد به داخل اورژانس اشاره كرد و رو به زن گفت: بردنش 

  . اینجا ، شما برید داخل

  تو نمیایى؟ -زن

كه بتواند حرفى بزند ، جلو رفتم و گفتم: من هامون دستش را از بازویش كشید ، قبل از این

  . همراهتون میام

 چشمان برزخى هامون در نگاهم نشست و با حرص گفت: الزم نكرده ، ما باید بریم. 

ى قافبدون توجه به واكنشش جلو رفتم و بازوى زن را گرفتم و جواب دادم: ده دقیقه دیرتر ات

 نمیوفته. 

همراه زن وارد اورژانس شدیم. نفس پر حرص هامون را شنیدم و در دل به او گفتم :خجالتم 

  . كشهنمى

  .كرد چه برسد به منى كه دلم نازك بودهاى زن،دل سنگ را هم آب مىگریه

  .در راه رو همان مرد بلند قد به دیوار تكیه داده بود و سرش را به زیر انداخته بود

  .همراه زن جلو رفتیم و مقابلش ایستادیم

 خبرى نشد؟  -زادپرى

  . سرش را بلند كر د. از شدت ناراحتى چشمانش سرخ شده بود
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 گن خونریزى داخلى كرده كنن . مىدارن براى عمل آمادش مى -مرد

 هایش را نیمهاش حرفزن بازویش را از دستم كشید و با هر دو دست به روى سرش كوبید.گریه

گذاشت اما او همچنان خدا و ائمه را صدا میزد. به سمت اتاقك اورژانسى رفت و تمام مى

خواست به داخل برود كه پرستارى بیرون آمد و با ناراحتى گفت: چه خبره خانوم؟اینجا 

  ! بیمارستانه

ین ، باشزاد انداختم و با بغضى كه در گلویم داشتم گفتم: آروم ى مادر پرى دستم را به دور شانه

  . توكل كنید به خدا

  .هاى كنار دیوار بردم و كمك كردم تا بنشینداو را به سمت صندلى

كند را بایست به زنى كه فرزندش با مرگ دست و پنجه نرم مىدانستم چگونه مىواقعاً نمى

 هی یک عمر زندگیت تازتوان چیزی گفت وقتی ثمرهمی توان دلدارى داد؟دلدارى دهم! اصالً مى

 به بار نشسته، پالسیده شده و با رنگ و روی زرد روی تخت بیمارستان افتاده ؟ 

مادرت بمیره كه  . کرد: پرى زاد مادر االنم مثل همیشه تنهایىبه روى صورتش میزد و ناله می

از عشقت سوختى ولى من بازم سوختنت رو نفهمیدم! مادرت بمیره كه هیچ وقت نتونستم مادرى 

زادم، جونم ، عمرم منو ببخش . تو رو به همون خدایى دخترش باشه. پرى  رازباشم كه محرم 

چه كه كم كه تو رو از گناه برگردوند ،مادر برگرد نذار داغت به دلم بمونه .برگرد تا برات اون

 برگرد مادر! .گذاشتم رو جبران كنم

ى باشم. دار خوبنستم امانتدستانش را رو به باال گرفت و با التماس گفت: خدایا ببخش. خدایا نتو

  ! زادم برگردنتونستم مادر خوبى باشم. خدایا دخترم رو برگردون؛ پرى

كند،زنى براى همسر سابق شوهرش اشك بریزد ؟ من امروز از جایم بلند شدم. آیا كسى باور مى

نم براى مظلومیت این زن اشك ریختم و از خدا خواستم تا او را به زندگى برگرداند. نمى دا

كاش بگذرد و او تاوان خطایى كه مادرش گفت چه بود اما هر چه كه بوده خدا باید بگذرد كه اى

 توانستند مرتکب خطا شوند ؟!اصال آن دو چشم سیاه مظلوم مگر می گناهش را با جانش ندهد.

رم شت سسرد كن را پیدا كنم. چرخیدم و به كل راه رو نگاه انداختم كه مرد پبتوانم آب اینكهبراى 

  .را دیدم

ى قدر در خود بود كه اصالً متوجهریخت و آنگونه براى آن زن اشك مىاو كه بود كه این

 شد؟ اطرافش نمی

اش را اش را پاك كرد . و تكیهنگاهش باال آمد و در چشمانم قفل شد. با دست چشمان اشكی

 ده بمونه كه اگر نمونه... دیوار جدا كرد و گفت: به اون شوهرت بگو دعا كنه كه فقط زن از

عادت نداشتم کسی به من دستور بدهد یا من و اعضای خانواده ام را  به سمتش رفتم ، اخم كردم،

 : نمونه ؟  با لحن محكم و شاکی پرسیدم تهدید کند؛

  .پوزخند زد

  . فرستمزاد مىیاونم كنار پر ـ
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  .ی کوری به ابروهایم انداختمرهاش لحظه ای ترسیدم اما باز گبا شینیدن حرف و لحن جدی

 زاد دارید ؟ شما چه نسبتى با پرى-پری زاد

گیر كرد.سرم را چرخاندم و به صورت برافروخته صداى خشمگین هامون هر دوى ما را غافل

  .اش نگاه كردم

  !اومدى كه بفهمى این چه نسبتى با زن سابق من داره ؟-هامون

درگیرى یك ساعت قبل دوباره اتفاق نیوفتد سریع به سمت هامون كه مرد پوزخند زد و براى این

  . رفتم و مقابلش ایستادم

كه كفشم ده سانت بود و خود نیز قد كوتاهى نداشتم،باز هم هامون از من یك سرو با وجود این

  . گردن بلندتر بود

  .نگاهش را به مرد پشت سرم دوخته بود .صدایش زدم و بازویش را گرفتم

  . مونیمجا منتظر مىون جان بیا بریم تو حیاط اونـ هام

ر ى داغ تسرش را پایین گرفت، نگاه آتشینش را به چشمانم دوخت و با حرص گفت: شدى كاسه

 از آش ؟؟ 

ى آدم ها عصبانى شد كه نتواند خود را كنترل نكند . همهدرست بود عصبانى بود اما دلیل نمى

شك سالمت روحى كنترل كنند كه اگر نتوانند بى شوند و موظف هستند خودشان رامى

  ! دانستتر از آش میی داغام را کاسهمنطقی بود که من و سؤاالت معمولیبی ندارند،

سردى همان طور كه در دو گوى سیاه چشمانش خیره ماندم گفتم: مواظب لحن حرفت با خون

 ،میدونى كه چیه؟  گن حس انسانیتتر ازآش مىگن كاسه داغباش ، به این نمى

شد، مهم این فرقی نداشت فرد رو به رویم هامون بود و از امروز همسر قانونی من حساب می

بود که هیچ کس حق نداشت حرف نا حق به یانار بزند و به جزای کار نکرده صدایش را باالتر 

  .ببرد

كرد و از بین دندان یك قدمى كه ما بینمان بود را پر كرد و سرش را كامل به روى صورتم خم 

  .اش گفت: راه بیفت تا بهت حس انسانیت رو نشون ندادمهاى كلید شده

زاد رو كه نابود كردى ،حداقل این اى پر حرص كرد و خطاب به هامون گفت : پرىمرد خنده

  .زنت رو نگه دار

دستانم را هامون با شنیدن حرف او دیوانه شد و به سمتش حمله كرد كه محكم به آغوشش رفتم و 

  . به دور كمرش گره زدم.با تمام قدرت سر جایم ایستادم تا راهش را ببندم

فریاد كشید و دستانش را به روى بازوهاى من گذاشت و با تمام زورش بازوهایم را فشرد تا مرا 

گذاشتم بارى دیگر با هم از خود جدا كند. از درد دستم نفسم رفت اما محال ممكن بود كه مى

  .ونددرگیر ش

ستم ها توانپرستارها كه شاهد درگیرى قبلى آنان بودند نگهبانى را خبر كردند و با كمك نگهبان

  . را به حیاط ببرم هامون
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یک فضای یک متری در حیاط را چند بار طی کرد، مدام مشتش را در فضای خیالی  هامون

به چیزى دیگر جلب  می کرد و رگ دست و گردنش بیرون زده بود.باید توجهش را خود خالى

  .كردم تا دست از خودخورى بر داردمى

 خواستی بریم ؟ مگه نمی-یانار

  .های محکم سمتم آمدنگاه وحشتناکی به من انداخت و با گام

  !جاییکه برای حس انسانیت این-هامون

 حرفش جا خوردم متعجب گفتم  از

  ! معلومه-یانار

  . ای زدپوزخند عصبی

جایی فقط و فقط به خاطر ها رو نشناسه ، اگه االن اینف رو بزن که شما زنبه کسی این حر -

  ! حس فضولیته

  .ام را سپر کردم، رو به رویش ایستادم و برای دیدنش سرم را باال گرفتمو سینه چشمانم را گرد

 شه که من به خاطرای به نام انسانیت وجود نداره، دلیل نمیی تو کلمهـ چون تو لغت نامه

  .جامفضولیم این

  .ام را در دستانش گرفت و محکم فشرد، از درد صورتم را جمع کردمچانه

  ! زیاد از حد پرویى-  

با  طوریی آخرت بود که اینبا خشم صورتم را از دستش بیرون کشیدم و با آرامش گفتم: دفعه

  .ی من خالی کردیمن حرف زدی و زورتو  سر چونه

  !انتظار نداشت جلویش در بیایم و نزنم زیر گریهتعجب کرد، انگار 

  .لبخندى به رویش زدم و با كنایه گفتم

من نکش!  ـ من غالم حلقه به گوشت نیستم که هر دستوری دادی انجام بدم. قلدریت رو به رخ 

 ای هم دوبرابر تو هیکل داره،ولی کو شعورش؟ زور بازوت رو نشون من نده! خرس قهوه

  !ـ ساکت شو

خدا رو شکر  ـ برای چی ساکت بشم؟؟ چی پیش خودت فکر کردی خوبه پدر و مادر دارم و

  ...کنی وای به روزی کهمن رفتار می طوری باچیزی ازت کم ندارم كه داری این

  .اش را به نشان از تهدید به سمت من گرفتهامون برافروخته شد.و انگشت اشاره

  !ـ دهن منو باز نکن یانار

داشتی تا حاال رو نمی کردی؟! تو این دو سه هفته که زبونت کوتاه بود و بله چشم گوی  ـ زبونم

 کنی ؟؟ مامانت بودی، حاال که عقد کردیم داری زبونت رو ،رو می

یچاند و پگرفت ،میرفتم، اگر مادر بزرگم اینجا بود، گوشم را میلبم را گاز گرفتم. داشتم تند می

جوری یادت داده ؟نرسیده حرف زدن با شوهرته ؟؟ مامانت اینداد: این چه وضع تذکر می

 ،رسیدى به حساب مادرشوهر؟؟ 
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  .که احساس پشیمانی کردم ،بهم زدحرف هامون حالم را از این خواستم عذرخواهی کنم که

زاد چرخی ؟؟ پریجوریه ! از عصر تا حاال چرا با این سر و شکل داری تو بیمارستان میـ این

هایی که من هم نبودم شماره ا بهونت بوده... قصد دلبری داشتی! معلوم نیست شاید وقتهم حتم

  .رد و بدل کردین

چنین به من تهمت ناروا دستم را از شرم جلوی دهانم بردم و انگشتم را گاز گرفتم ! چطور این

  !چسباند ؟ام میام حکم خاطی بودن به پیشانیزد و به خاطر دلسوزیمی

کنم ولی احترام خودت رو ، امشب رو به خاطر شرایطی که توش هستیم فراموش میـ هامون

  !ایی که باهاشون رفت و آمد کردی و دیدی نیستم نگه دار، من شبیه اون زنه

  .ـ از کجا معلومه ؟؟ مشک آن است که خود ببویی نه آن که عطار بگوید

چی اومدی خواستگاریم؟ گوش کن ببین  ـ جدا ؟! پس اگه تصورت راجع به من اینه اصال برای

ی خودم و خانوادم رو قبول نمی کنم گم ! من هیچ وقت قضاوت نا به جا دربارهچی دارم بهت می

  .كه بتونى منو عصبانى كنىو کوتاه نمیام، بهتره اینو بدونی!قبل از این

  ...هایی که من دیدم بدتر و حری زنـ برو بابا ! تو از همه

  .روی صورتم کوبیدمبا دست 

دعای با خدا ! به خودتم میگی مسلمون؟؟ ا شرم ! از هیکلت خجالت بکشحیا !! بیبی-یانار

قدر راحت راجع به کسی زنی بهت اجازه میده اونبودنت میشه ؟؟ این دینی که ازش حرف می

  . که تازه چند ساعته به عقدت دراومده حرف بزنی؟؟ مثالً خیر سرت من ناموستم

هایی که زدم مطمئن راجع به حرف  بیشتر از این لفتش بدی و نیای با من بریم خونه، اگه-هامون

  ...شممی

ساله بود كه قصد به دست گرفتن  ٦كرد ، این هامون سمت ماشین راه افتاد. كودكانه لج بازى مى

ى ماها توان هم کوبیدم.همه  سوار ماشین شدم و در را محکم بر  اوضاع را داشت.با عصبانیت

تر است!؟عصبانى عصبانى شدن را داریم اما آیا توان كنترل او را نیز داریم؟به راستى كدام مهم

 شدن یا كنترل آن!؟ 

 بهت یاد ندادن چه جوری در ماشین رو ببندی ؟؟ ماشین ندیدی تا حاال ؟  ـ

قیر را پیش گرفته هایش كافى نبود كه راه تحکشید ؟؟توهینمی االن داشت ثروتش را به رخ من

   .بود

  .چیچرا اتفاقا من طرز کار با ماشین رو بلدم،البته، نه با گاری و گاری-یانار

  .اخم کرد و عصبانیتش را سر ماشین و فرمانش خالی کرد

  . باالخره رسیدیم، به ساعت نگاه کردم،دیر شده بود و حتماً تا االن نگران شده بودند

تر از قبل کوبیدم، چیزی گفت ولی اصال به حرفش بار محکما ایناز ماشین پیاده شدم و در ر

  .توجهی نکردم و دستم را به معنای" برو بابا" برایش تکان دادم
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ی ما تبریز بود و این چند روز به خاطر ی اعضای خانواده جلوی در منتظر بودند. خانه همه

ا در آغوشش جایى داد و اشك هایش را آمده بودیم .مادر جلو آمد،مر ى خاله امجشن عقد به خانه

  . هایش كردراهى گونه

چقدر   چرخوندت؟؟ـ الهی بمیرم برات مادر... با این وضعیت داره چند ساعت تو بیمارستان می

  .فکری دارن... ببین چه جوری جشن عقد یه دونه دخترم رو خراب کردنی بیخانواده

کرد یا واقعا نگرانم بود ؟؟ خوب شد طوری رفتار میای زدم، جلوی خاله داشت اینلبخند تصنعی

خودشان وقتی هامون خواستگاریم آمد مرا از هولشان داشتند دو دستى تقدیم مى كردند.حال واقعاً 

  .این رفتارشان معنى داشت ؟ شایدم داشت اما در حد فهم و درك من نبود

صورت زیبایی داشت  .کرد، افتادمی چشمم به یاشار که بغل دست بابا ایستاده بود و به من نگاه

ی درستی داشته باشیم... ی برادرانه و خواهرانهکه من و او رابطه اما... اما مادر و پدر نذاشتند

با نهایت ظلم من و برادرم را از هم جدا کردند و ما از  ...همش جنگ! همش اعصاب خوردگی

  .تر بودیمهفت پشت غریبه هم،غریبه

  .رو عوض کنبرو لباسات -بابا

ام را بوسید و تبریک گفت! دلگیر بودم از او ،اما جاى میل پیشانیحواسم بود که بعد از عقد بی

روی خانه گالیه نبود.به خاله و شوهر خاله هم سالم کردم. از حیاط گذشتم و خواستم وارد راه

  .دانیال راهم را سد کرد شوم که قامت بلند

 زد:چی شده؟ لب 

  .ها!کارت دارمبیزدم:نخوا لب

ا ها چشمکی حواله ام کرد که از دید همه پنهان ماند. اگر دانیال نبود، معلوم نبود من تاحاال به کج

م ایک دوست واقعی بدون هیچ قصد و سو نیتی راهنمایی رسیده بودم! پسر خاله ام بود و همانند

دانم هر بارى كه از او .نمى دآمهایش خوشش نمیو نه از كمك کرد.بابا اصال نه از دانیالمی

 حال گفت:مرد نیستى كه بفهمى!!دلیلش را جویا شدم ،جوابم را به مرد بودنش حواله كرد و مى

   !دانمفهمیدن كه زنان از درك آنان عاجز بودند من نمىمردها چه چیز مى

تم و منتظر خواب رفهایم را عوض کردم به همه شب به خیر گفتم ،به رخت که لبابعد از این

  ...ماندم

های خانه ،خاموش شد و این خبر از به خواب رفتن تمامی اعضای خانواده جز من را چراغ تمام

  .ی تقریبا بزرگ رو به حیاط را باز کردم و پشت پنجره منتظر شدمسر و صدا، پنجرهداشت. بی

خودش را از پنجره باال  .یک ربع بعد، دانیال پشت پنجره آمد و با دست اشاره کرد که كنار بروم

  .کشید،پایش را روی تخت گذاشت و وارد اتاق شد

  !ـ آخرش من اگه به خاطر تو پام نشکست

روشن کرد و روی طاقچه گذاشت تا الاقل بتوانیم   اش راچپ چپ نگاهش کردم. نور فلش گوشی

  .با دست روی تخت کوبید و اشاره کرد که بنشینم هم را ببینیم. روی تخت نشست
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کنم رو در رو و چشم در چشم باشیم به خاطر همین ، دوست داشتم وقتی با کسی صحبت می 

  .صندلی کنج اتاق را برداشتم و رو به تخت گذاشتم و نشستم

 گذره ؟ خب... ساعات اولیه متاهلی چه جوری می-دانیال

  .های فرضی کشیدمحوصله نفسم را بیرون دادم و روی کف دستم خطبی

  !تونم بگم اینه که طبق انتظارم جلو نمیرها چیزی که میـ تنه

د که حرفی بزننگاهی به دور و بر اتاق کرد و بعد نگاه شیطنت باری به من انداخت، قبل از این

  ادب ! منظورم اینه که... رفتار هامون با من... متوجهی که ؟گفتم : نه نه... بی

کشید و اش بود ! همیشه حرف را از زیر زبانم میوهسرش را به معنی نه تکان داد. این هم شی

خواست طعم خبر و حرف را از دانم شاید هم میداد... نمیزحمت حدس زدن را به خودش نمی 

تر جای من قرار بدهد!الحق هم كه خیلى خوب مى زبان من بچشد و بتواند خودش را راحت

  .دتوانست خود را جاى من قرار دهد و خیلى خوب دركم كن

زدم با اکراه پرسیدم یا حرف میزاد میتونم درکش کنم،اون اوایل که از پریدونم! نمیـ نمی

زاد نگران بودم چون آدم منم برای پری داد، اما رفتار امروزش اصالً جالب نبود!جوابم رو می

  .خوردهاش نمیبه حرف بود، اما رفتار اون

 کنی ؟ ـ حسادت می

  !دونمشناسی...آدم حسودی نیستم... اه دانیال نمی تو که من رو میـ نه نه، اصال...  

  .اش تا خودم به حرف بیایمساکت شد و شروع کرد به ور رفتن با گوشی

ـ دانیال نگرانم! اگه هامون دست بزن داشته باشه چی ؟یا اصالً اگر هنوز بهش عالقه داشته باشه 

 چى؟ 

  .گشان کردی گوشی گرفت و تنچشمانش را از صفحه

 كنى؟ جورى احساس مىهامون کاری کرده ؟حرفى زده كه این-دانیال

  .ی شالم ور رفتم. دانیال جلو آمد ، دستش را زیر شالم برد و صورتم را باال گرفتبا گوشه

  ...بذار ببینم-دانیال  

  .ام را نگاه کردصورتم را باالتر برد و زیر چانه

 ـ چرا کبوده ؟؟ 

  و پرسیدم:کبوده؟!تعجب کردم 

  .لحن جدی و انعطاف پذیرش تغییر کرد

  .چونت کبود شده ـ جای انگشتاش روى

کرد، البته چرا تسلیم ؟! تسلیم شدم، دانیال خیلی زیرک بود و موشکافانه به همه چیز نگاه می

یف رخودم ازش خواستم تا بیاد با هم حرف بزنیم. نفس عمیقی کشیدم و ماجرا را برای دانیال تع

  .کردم

 خوای بکنی ؟ ـ خب خودت االن چیکار می



 
 
 

  67 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

  ! ـ من اومدم از تو بپرسم

تونم لحظه به لحظه تو زندگی مشترکتون باشم و نظر بدم . خودت چی به ـ ببین یانار من نمی

 رسه ؟ فکرت می

  .کمی فکر کردم و بعد گفتم:می خوام برم بیمارستان

 خوای با هامون لج کنی؟ ـ یعنی می

ى كافى تو كه بخواد از اول جاى من تصمیم بگیره خوشم نمیاد.به اندازهنار: نه ، ولى از اینیا

  ...ى بابام دیگران برام تصمیم گرفتن . این دیگه زندگى منه،زندگى یانارخونه

  .برمتخیلی خب آماده شو، می-ابروهایش را باال برد و گفت

خواست خودم تجربه یک دوست واقعی بود، می گویم دانیالبه خاطر همین چیزها است که می

هامون چه شکلی است و چه پیامد  ام باشم.تا ببینم برخوردى زندگىکنم و خود تصمیم گیرنده

  .تواند داشته باشدهایی می

 گیم که به مامان و بابات بگن، خوبه ؟ مامان بابای من بیدارن به اونا می-دانیال

توانست جلویمان را بگیرد و من نصفه شبی در طوری بابا نمیاین با لبخند حرفش را تایید کردم،

تری خبر از رفتن ما شدم و از طرفی بزرگشناختم حیران و سرگردان نمیشهری که نمی

  .داشت

با رسیدن به بیمارستان كمى استرس گرفتم . دانیال ماشینش را كنار خیابان پارك كرد و 

زد کنم ولی دست رو غرور یه مرد خصوصا باره بهت گوشیانار بچه نیستی که بخوام دو گفت:

  .مردی مثل هامون نذار

-خواى برگردى؟ اینگفت: مى که جو را تغییر دهدبرای این نگاهش كردم لبخندى به رویم زد و

  !جورى كه تو برى نرسیده بهت،سكته كردى كه

  .استرس گرفتم نفسى عمیق كشیدم و با تندى گفتم: نخیر! من فقط كمى براى واكنشش

  . ى در رساندمپوفى كشیدم و با حرص كه خالى از استرس نبود ، دستم را به دستگیره

  !قدرها هم ترسناك نیستمونه ولى فقط از نظر ظاهر مثل اونه ،اوندرسته مثل گوریل مى -یانار

اما خوب من ترسیدم گفتم و واقعاً از هامون مىها را براى آرام كردن خود مىدانستم اینمى

كردم و ترس ها قد علم مىهام سر خم كنم، بلكه بدتر مقابل آندخترى نبودم كه در مقابل ترس

ها هایم ترسناک و از پا درآور بودند من با آنهرچقدر هم که ترس بردم؛خود را از بین مى

  ! طور که با پدر و مادرم مواجه شدمشدم... درست همانمواجه می

ن هم مطمئنن اولش سخت خواهد بود. به مرور زمان از او هم دیگر ترسى برخورد با هامو

  .نخواهم داشت

  !دانیال با صداى بلند خندید و باعث شد بترسم. اخم كردم و با خشم گفتم: زهر مار! چته؟ ترسیدم

  . اش بیشتر شدخنده

  !لوارت خوندستى شدختر بیا بریم تو ندیده خودت رو خراب كردى، بیینیش كه دیگه فاتحه ـ
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با دست به روى بازویش زدم و گفتم : دانیال به خدا یه وقتایى دوست دارم بزنمت .آخه االن وقته 

 شوخیه ؟!

  از ماشین پیاده شدم و شالم را به روى سرم مرتب كردم.

 خواى منتظرت بمونم؟ مى-دانیال

 برى سركار. برو فردا باید به داخل ماشین خم شدم و جواب دادم: نه الزم نیست.

 باشه ولى گوشیم روشنه،كارى داشتى زنگ بزن.-دانیال

  لبخندى به رویش زدم و گفتم : باشه مرسى رسوندیم.

كه میدونم تو دلت مىگى وظیفت  سرى تكان داد و با لودگى گفت: برو دختر هر كى ندونه من

 بوده.

 خندیدم:نبوده؟ 

  . اش به هوا برخاستدوباره صداى شلیك خنده

 اره زهرمارى نثارش كردم ،عقب رفتم و در ماشین را بستم.دوب

  دانیال ماشین را روشن كرد و با حركت دست خداحافظى كرد و راه افتاد.

  مرا شوکه کرد. خواستم از خیابان بگذرم كه صدایى

  به سمت صاحب صدا چرخیدم و نگاهش كردم.

 كرد؟ رت مىـ اگر اون شوهرت شاهد این خوش و بش بود به نظرت چیكا 

هایى را مي داد؟ ى چنین حرفمنظورش چه بود؟كدام خوش و بش ؟ اصالً او چرا به خود اجازه

طور مرا از واكنش او مى مگر هامون در مقابل او چه رفتارى از خود نشان داده بود كه او این

 ترساند؟ 

  اش رفت.ى لبش نشاند ،چرخید و به سمت ماشین پارك شدهپوزخندى به گوشه

ها را زده اما درست نبود. من اگر سؤالى داشتم پرسیدم چرا این حرفدوست داشتم از او مى

  ى هامون را با تیر میزد.پرسیدم نه او كه سایهبهتر بود از خود هامون مى

  به سمت بیمارستان چرخیدم و به داخل حیاط رفتم.

حیاط،در حال سیگار كشیدن به محض وارد شدن در حیاط، هامون را كنار تك درخت انتهاى 

  .دیدم

جالب بود! داماد نو عروسى كه عروسش را براى همسر قبلیش تنها گذاشته بود و براى او        

تواند حسود نباشد؟عاشق !؟ قدر آشفته شده بود.حسادت بود؟... بود. اصالً مگر آدم عاشق مىآن

بود اما این هم غیر توجهش به من مى او دیگر همسر من بود و باید تمام من عاشق او نبودم ولى

-ها با او زندگى كرد و قطعاً روزهاى خوبى را با یكمنطقى بود! هامون نگران زنى بود كه سال

ام را ربوده شد نگرانش نباشد؟ منی كه غریبه بودم ،نگرانى ،خواب شبانهمگر مى.دیگر داشتند 

 دیگر...! د او كهبو
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بود و هر یك  راه افتاده بود كه تمام احساساتم را به میدان كشانده گویم ،درونم جنگى بهدروغ نمى

  نواخت.ساز خود را مى

گفت:او دیگر تعلق خاطرى نباید داشته زاد باشد! قلبم مىگفت:او حق دارد نگران پرىعقلم مى

 !؟ اوشود این توقع را از او داشت گوید، مگر مىباشد كه اصالً بخواهد نگران باشد و منطقم مى

بود؟ اصالً من چرا دل وا پس آن زن ى او بود.پس باید نگران مىزمانى شاید هم االن دل باخته

 بودم؟ 

ام را توانستم احساسات زنانهكه او را در این حال دیدم،گرفت. من زن بودم مگر مىدلم از این

 بگیرم!؟  نادیده

  . انس رفتمژرویم را چرخاندم و به سمت در اور

 طوره؟ زاد پیرانى چهایستگاه پرستارى ایستادم و پرسیدم:ببخشید وضعیت پرىمقابل 

 ندارید؟  پرستار سرش را بلند كرد و پرسید: شما خبر

  ناخوداگاه دلم لرزید و نام خدا را بر زبان خواندم.

زاد كه حالش از شنیدن وضعیت دخترش بد شده بود رفتم. در با خبر پرستار به سمت مادر پرى

 رژانس روى تخت خوابیده بود و سرم به دستش وصل كرده بودند.او

خوابیده بود، شاید هم خوابانده بودنش. قرآنی که هنگام خواب در آغوش گرفت را از دستش 

ى عقد کردم که زمان خواندن خطبهش را نمیبیرون کشیدم و سرم را روی آن گذاشتم. فکر

   و حاال برای سالمتی زن سابق هامون!،قرآن را برای خوشبختی خود در دست بگیرم 

های تسبیح را باال پایین کردم و شروع کردم به دانه دستی به تسبیح سبز رنگ روی میز کشیدم،

  ذکر صلوات.

  ! ـ تسبیح برای بازی نیست

  با صدای هامون سمتش برگشتم، دستش را به چهار چوب در زده بود.

  م.فرستاددونم. داشتم صلوات میـ می

 نگاه ماللت باری به سرتا پایم انداخت.

 ـ به سر و شکلت نمیاد.

 ل بیرون داده بودمشان کشیدم.ام که از زیر شادستی به موهای تافت زده شده

 ـ مگه ذکر گفتن به سر و شکله؟ 

  . داشت در كنترل خویش دانم سعىدستی به فکش کشید و موضوع را عوض کرد.مي

 ـ برای چی برگشتی؟؟ 

  آمد جنگ بزرگی در راه بود.جور که بویش میبه مانتویم کشیدم. این دستی

  که برای تک تک کارام باید جواب پس بدم! ـ یادم نمیاد تو عقد نامه امضا کرده باشم

  جلو آمد... هیکل تنومندی داشت و همین استرسم را بیشتر می کرد.
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ی شوهرش کاری فهمیدی که زن بدون اجازهعقد من درومدی باید می ـ چرا باید بدی... وقتی به 

  نمی کنه.

  آب دهانم را قورت دادم.

 پس بگو چرا اینجایی؟؟ -هامون

 ـ مرَدم برای چی میان عیادت؟! 

  هایش را محکم روی هم کشید.دندان

 کنی؟؟ کنی یانار، چرا تو کاری که به تو مربوط نیست دخالت میمی ـ داری عصبیم

که شوهرم تو بیمارستان برای زن قبلیش  جالبه! به من مربوط نیستنیست؟؟ به من مربوط -یانار

زنه؟؟ به من مربوط نیست که چرا به جای این که کلمات خوب از دهن چرا داره پر پر می

 کاره؟؟ اون از من طلب کار باشم،بر عكسشوهرم بشنوم و من ازش طلب

 باید به تو جواب پس بدم؟ صورتش را نزدیك صورتم گرفت و گفت: از كى تا حاال

خورد و این برایم خوشایند بود. من از همان كودكى عاشق بوى كاغذ هایش به صورتم مىنفس

ى دور پیچ سیگار بودم و حال كه با عطر تن هامون مخلوط شده بود،بوییدنش برایم لذت سوخته

  .بخش بود

 !به روى صورتم فوت كرد و با كنایه گفت:نكنه هول چیزى هستى!

 ى حرفش نشدم. سرم را عقب كشیدم،متوجه

 هول چى؟   ـ

دونستى از دخترهاى كه حیایى براى دلبرى نیش خندى زشت به رویم زد و با تلخى گفت:مي

  ندارند متنفرم!

 تر كرده بود.شدم و این مرا بیشتر عصبىهایش نمىى كنایهمتوجه

 ادم.اش گذاشتم و او را به عقب هل ددستم را به روى سینه

   ها دیر شده.كنم براى این حرفشم،اما فكر مىى منظورت نمىیانار:متوجه

 ابروهایش را باال برد و با تمسخر خندید 

   ـ دیر،چرا باید دیر شده باشه؟

  . هایش و دست انداختنش كافى بود تا مرا دیوانه كندهایش،كنایهحرف

 تو حالت خوبه !؟  :بار من به سمتش رفتم و با ناراحتى پرسیداین

دست از بازى بردار : هامون دستش را به روى شالم برد و موهایم را به بیرون ریخت و گفت

دونم كه مجبور به ازدواج با من شدى.اصالً تویى كه حتى بلد نیستى شال رو درست به یانار مي

 تونى چادر سر كنى؟ روى سرت بندازى چى شد كه فكر كردى مى

 داشتم،چادر دیگر چه بود؟به روى سرم نگاه ميمن شال را به زور 

 یانار:كى همچین قولى داده؟ 

   ام را گرفترنگ نگاهش عوض شد و خشمگین چانه
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 هامون:تو!

  سرم را محكم عقب كشیدم و جاى دست او را نوازش كردم.

  یانار:یادم نمیاد.

 مادرم گفت... ـ

  . زاد هر دو به رویش چرخیدیمبا صداى مادر پرى

  . ز هامون فاصله گرفتم و به سمتش رفتما

 خوایید؟ یانار: جانم ؟چیزى مى 

   نگاهش را به هامون داد و بغضش را شكست...

 میره،تورو خدا یه كار كن .نذار بره ، اون از زندگیش هیچى نفهمیده زادم داره مىهامون پرى ـ

آروم باشین . به خدا توكل كنید ،  :مدستش را در دستانم گرفتم و با بغضى كه در گلویم بود ،گفت 

  . دونهخودش صالح كارو بیشتر مي

جورى خودت مامان این :هامون كنارم آمد و با صدایى كه از ناراحتى به لرزه در آمده بود گفت 

 یعنى حق نداره كه بره. زاد جایى نمیره،مى كنى.پرى رو نابود

ن غرور همانى نیست كه وجودت را نادیده صداى خورد شدن غرورم را شنیدم . مگر خورد شد

 شود؟ نیست؟ مگر شكستن حرمت به شكستن غرور ختم نمى ارزش شمردنتبگیرند؟ مگر بى

هامون حتى حرمت منى كه آنجا بودم را حفظ نكرد و با گفتن آنچه كه در قلبش بود،عالقه اش را 

  زاد اعالم كرد!!به پرى

توى قلبش زنده نگاه داشته ،چرا من را وارد ونه در پس گزاد؟ هامونى كه تو را اینپرى 

 زندگیش كرده بود؟اصالً چرا تو را از دست داده بود؟ 

زاد را هایم كند و دستانم یخ كرده بود. مرزى تا سكته كردن نداشتم .آروم دست مادر پرىنفس

 رها كردم و عقب رفتم.

  ش، دلدارى و بغض هامون نبودم.هاى مادرى نالهبه قدرى حالم خراب شد كه متوجه 

داد؛پرى زاد براى ماندن تالش مي كرد و مردى غریبه به مي گریست ، هامون دلدارىزن مى

انتظار مانده بود!من مشغول چه كارى بودم؟ اصالً جاى من آنجا بود؟ از بیمارستان هم مى رفتم 

 شد؟ ى نبود من مىزاد،متوجهى پرى!هامون ،دل باخته

شروع  به در تكیه دادم و نفسى عمیق كشیدم.زندگىدر چرخیدم و از اتاق بیرون آمدم .رو به 

گونه باشد خدا هایش را شروع كرده بود.زندگى كه شروع نشده بخواهد ایننشده ،عذاب دادن

 عاقبتش را به خیر كند.

  . هاى آنجا نشستمبه داخل راه روى بیمارستان برگشتم و روى صندلى

حال پری رفت و  سمت ایستگاه پرستارى هامون از اتاق بیرون آمد . دقایقى بعد در باز شد ، 

  زاد را پرسید.

  صدایش زدم. از جلویم رد شد را یکی از پرستارهایى كه
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 تونم با گوشیتون زنگ بزنم؟ خوام میـ آقا عذر می

  .بیرون آورد اش راروپوش سفیدش کرد و گوشی کمی مکث کرد،دست به داخل جیب 

  ـ بفرمایید!

شد جایى بمانى كه تو را نادیده گوشی را از دستش گرفتم و به دانیال زنگ زدم. مگر مى

 دار شود.ماندم که غرورم خدشهبگیرند؟نه ،جایی نمی

 ـ  الو دانیال؟ 

 صدایش خواب آلود بود.

 ـ بفرمایید؟ 

 تونی بیای دنبالم؟ ـ منم یانار. می

های موقع پشت سرم ایستاده بود،گوشی را از دستم گرفت و کمی به صحبت هامون که تا آن

  دانیال گوش کردو

 راجع من نظر میدی؟   ـ شما کی هستی که دارى

داد که من هم گوشی را از دستش کشیدم و فقط به دانیال های دانیال گوش میداشت به حرف

  گفتم:بیا دنبالم،بیمارستانم.

ا بلند اش روار انگشت اشارهبا رفتنش،هامون دیوانه تم و تشكر كردم.گوشى را سمت پرستار گرف

  كرد و به روى صورتم حركت داد.

 زنى؟ این مردك كى بود؟ ذارم. تو مگه شوهر ندارى كه به بقیه زنگ ميـ به وهللا كه زندت نمى

احت شوم اما ر امازدواج کرده بودم تا از دست آن زندگی قبلی را جویدم، من با او پوست لبم

  .رو خواهم داشت ترى پیش بدتر و اعصاب خورد کن زندگی  آمد،مى به نظر  حال

 ای ؟ حال بقیه ـ تو مگه زن نداری که نگران

  فهمی یا خودت رو زدی به نفهمی؟!ـ یانار!تو واقعا نمی

  .نظر نیامزدم به نفهمی تا که االن یه نفهم به شاید بهتر بود از اول خودم رو نمی-یانار

  تر کرد.ی ابروهایش را محکمگره

 شب؟  ـ گفتم به كى زنگ زدى این وقت

ی رویا هم که نه، حداقل یک آدم سر راهم شاهزاده کردم تاكنم،بهتر بود کمی صبوری میفكر مى

  گرفت!قرار مى

 ستم را محكمها بروم تا منتظر دانیال بمانم كه به سمتم هجوم آورد ،مچ دخواستم به سمت صندلى

 گرفت و با خشم پرسید: 

 ـ سؤالم جواب نداشت؟  

دستم را به عقب كشیدم كه فشار دستش را بیشتر كرد .مرا به سمت خود كشید و زیر گوشم با 

 لرزید،گفت: صدایى كه از خشم مى

 كنى كه همین اول كارى بفهمى با كى قراره زندگى كنى!؟ ـ دارى كارى مى
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 به چشمانش نگریستم. از نگاهش وحشت كردم .زیر لب زمزمه كردم سرم را بلند كردم و 

 ـ دارى چرت میگى؟ 

 ام گذاشت.هایش را روى فشرد، چشمانش را روى هم بست و سرش را به روى پیشانىدندان 

 من االن آمادگى دارم این بیمارستان رو یه جا خراب كنم،پس نشو تیغ كه بخوایى زخم بندازى ـ

.  

كردند كه از گذشتند،چنان با تعجب نگاهمان مىهایى كه از كنارمان مىبردم.آدمسرم را عقب 

 خجالت سر به زیر انداختم و براى رهایى از او زمزمه وار گفتم: 

 كنن،ولم كن! هامون دارن نگاهمون مى ـ

  به خودش آمد،كمى عقب رفت و بعد دستم را رها كرد.

به  ها رفتم .او هم همانند نگهبانان مقابلم ایستاد وصندلى از فرصت استفاده كردم و به سمت

دانم ولى رفتارهایش نه طبیعى بود و نه عاشقم بود كه آن را به صورتم چشم دوخت . نمى

دانستم ، فرا گرفته ها ربط دهم. هامون سر تا پایش را خشم و نفرتى كه دلیلش را نمىعاشقانه

 بود.

  .ا چرخاندم و به در اورژانس خیره شدماش رانداشتم،سرم رطاقت چشمان برزخى

-بست وارد     راههای لباسش را میر حالی که دکمههای خمار شده ددقایقى بعد دانیال با چشم

 روی بیمارستان شد.

 بلند شدم و با استرس به سمتش رفتم.

 کنه؟ مون میـ اوه اوه شوهرت چرا عین ابن ملجم نگاه

  کنار کشید تا از من بگذرد. را هایم را باال بردم .خودششانه

  کجا ؟!-یانار

 ادبیه!ری بیجوـ برم سالم احوالپرسی کنم، این

 چشمکی به من زد و سمت هامون رفت و مردانه دستش را به سمت او دراز كرد.

 ـ خوبی آقا هامون؟  

ه در هوایش باال آورد و در صورتش خیره ماند.دانیال دست ماند هامون نگاهش را از پاهاى او 

 را در جیب شلوارش فرو كرد و با لبخند گفت: 

  . ى یانارمكنم به جا نیاوردین! من دانیال پسر خالهفكر مى ـ

 نگاهش را به من انداخت و لبخندى كه كم از زهر خند نداشت گفت:  

 خوشبختم!  ـ

 دانیال كه اوضاع رو بحرانى دید،گفت: 

 .  ونمونبرم خبا اجازتون من یانار رو مى ـ

 ابروهایش را باال برد.با كنایه جوابش را داد:  سرش را تکان داد و

 یانار بهتون گفته میام خونتون؟  ـ



 
 
 

  74 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

  . منتظر نماندم و به سمتشان رفتم

كردم كارى از دستم بر میاد كه خدا رو شكر اینجا پر گردم خونه؛فكر مىـ بله.من با دانیال بر مى

 زاد خانومه! نگرانیشون،پرىهایى كه تمام شده از آدم

  .نگاه معنا داری به هامون انداختم،خطاب به دانیال گفتم:آقا هامون خستست ! منو برسون خونه

  .کرددانیال مردد به من و هامون نگاه می

  .رسونمتمی خودم-هامون

 یانار ج...-دانیال

  .رسونمتیانار گفتم خودم می-هامون میان حرفش رفت

بره، تو چرا خودت رو اذیت کنی؟ خواد بره خونه، منم با خودش میدانیال که میخب -یانار

  .مسیرت دورتر میشه !اینجا هم كه به حضورت نیاز دارن،هرچند خودتم دل رفتن ندارى

به سمت در بیمارستان راه افتادم كه هامون با برداشتن قدم بلندى خود را به من رساند و مچ دستم 

  .را گرفت

 ش چرخیدم: كارى دارى؟ به روی

بدون توجه به من رو به دانیال شد : ببخشید شما رو از خواب زا به راه كرده.یانار رو من مى 

 رسونم شما برید .شب خوش! 

کرد و در قلمرو چشم و ابروهایش نگاه کرد، انگار داشت با نگاهش فرمان صادر می هامون مرا

طور که از طور که قدرت دست پدرم بود... همانقبوالند که قدرت دست اوست؛ همانبه من می

  ! ها مجبور به اطالعت بودندابتدای بشریت، مردها قدرت داشتند و زن

-هم می هایش را برام سر و سامان بدهم،آن وقت خودم قوانین چشممنتظر بودم تا کمی به زندگی

کرد، نه به خاطر خلقت و بدن فهماندم "حوا" اگر برای "آدم" زن شد و زنانگی ریختم و به او می

نحیفش، بلکه به خاطر دستور پروردگارش بود.به خاطر قلب و احساساتى بود كه خداوند در 

تواند مردش را كه زن تنها از راه قلبش مى وجود زن جارى كرده بود .انگار او یاد نگرفته بود

  .بدون چراهاى در ذهنش و بدون نه آوردن،قبول كنند

فراموش کرده بودند که  "هاها" خوش آمده بود و "آدمبرده داری زیر زبان "آدممثل اینکه طعم 

نشان ی عشق قلبشان همیشه برای همسراگویند "چشم"، چون تنور گرم و داغ خانه"حواها "می

ها به خاطر "خوش آمدن شوهر "هایشان نیست ! زن بچه داری کردن زن  روشن و آماده است.

ها را به بدن کنند، چون بوی نوزاد تازه از راه رسیده یشان، زنداری میهشوند و بچها مادر می

هایی که برای ها با خواندن الالیی برای فرزندانشان افسانهکند... چون زنها قفل و زنجیر میآن

-ی قلب کوچک فرزندانشان آرام میخوانند ! و با ریتم تپندهخودشان فرض کرده بود را می

  .گیرند

 كه حرفى بزنم با صدایى آرام گفت: لج نكن ا كشیدم و به سمت دانیال رفتم . قبل از ایندستم ر

  ...آخه-یانار 
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  ! زنههیس. هامون که حرف ناحق نمی-دانیال

  ....وقت بابااما اون شاید منو نیاره خونه ،اون-یانار

  .ن فرقی ندارهدونی که برای او: تو خودت بهتر از من می نگاه دانیال رنگ غم گرفت

هاش اهمیت ندی خوام... اگه بازم به حرفیانار من که بدت رو نمی-مكثى كوتاه كرد و ادامه داد

برگردی تبریز... تو  مجبور میشى وقتاون.و با من بیای، شاید اصال پشیمون شد و طالقت داد 

  !خوای ؟که اینو نمی

شد باعث ن هم و رویایى دست نیافتنى بودفکر برگشتن به آن خانه که آرامش تنها برایم آرزو 

باهات  كوتاه بیایم، سرم را تکان دادم و محکم گفتم: نه، دانیال،سعی نکن پشیمونم کنی... من

  .میام

ى قبلش خیال واكنش چند ثانیهای از هامون کردم و بىجا که بودیم،خداحافظ زورکیاز همان

  .از پشت گرفته شد ید که ناگهان بازویمشدم.دانیال را مجبور کردم تا با من راه بیا

  .رسونمترسونمت، یعنی میـ وقتی بهت گفتم می

 ـ چرا باید به حرفت گوش بدم؟؟ 

های سیاهش تالطم به راه افتاد گرمای دست هامون که دور مچم حلقه شده بود بیشتر شد، در چشم

  .اد کنددو من فهمیدم االن است که کنترلش را از دست بدهد و داد و بی

خوام زنتو بدزدم که... دانیال جلو آمد و لبخندى مصنوعى بر لب نشاند:خیلی خب آقا هامون. نمی

  .خودت برسونش

نگاه کرد و با خواهش گفت:پس تو با هامون برو. منم برم  مخاطبش را عوض کرد و رو به من

  .خونه بخوابم که فردا کلی کار دارم

کمی فکر کردم و ناچار گفتم: باشه... شبت به خیر، پس به مامان  ای زد.هامون لبخند نصفه نیمه

  ...و بابام هم بگو

این جمله را از قصد گفتم تا هامون نفهمد که در آن خانه برای من جایی نیست و نبودنم سراسر 

  .ای گفت و خداحافظی کردباعث شادمانی و راحتیشان است. دانیال باشه

زاد رفت.بعد من بزند، دستم را رها كرد و به سمت اتاق مادر پری که حرفی بههامون بدون این

  .و مقابلم ایستاد از حدود یک ربع بعد بیرون آمد

  .بریم-هامون 

  .حرف دنبالش راه افتادمبلند شدم و بی

كه ناكام از خودنمایى بین مهمانان مانده بود .ماشینى كه  هر دو سوار ماشین عروسى شده بودیم

  .كشیدما را به رخ هردویمان مىپیوند 

شناختم اما مسیر،همان مسیرى نبود كه هامون مرا به هامون به راه افتاد . من تهران را زیاد نمى

  .ام برده بودى خالهخانه

  !رخش نگاه كردم و پرسیدم:اشتباه دارى میرىبه نیم
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موندت بگذره بعد راهنماى راه نیم نگاهى به صورتم انداخت و با تمسخر گفت: بذار دو روز از 

  .شو

كه او از ناچارى و براى ساكت خواندن من غرورم دانم غرور من دمه دست او بود یا اینمن نمى

  .گیردرا نشانه مى

  .ى من از اینور نبودى خالهاخم كردم :راه خونه

ى كه االن جا سنگ چین كرده بودى لب نشاند:چطور؟ پشت خودت رو تا اینپوزخندى به گوشه

 نیستن. 

با حرص رویم را چرخاندم و خود را به روى صندلى كوبیدم: باشه آقاى تهرانى من سكوت مى 

  .ى خالمكنم تا ببینم چطور قراره بریم خونه

 هامون : حاال كى گفته اصالً مقصدمون اونجاست؟ 

 سریع سرم را به رویش چرخاندم :پس قراره كجا بریم؟ 

  .ى منخونه-هامون

  ام دارى؟تو مگه خونه-ناریا

زاد تو خیابون زندگى مى كنى كه با پرینفس پر حرصش را بیرون فوت كرد : احیاناً فكر نمى

 كردیم!؟ 

دانم از زمانى كه مرا نادیده گرفته بود این چه حسى بود خدایا حسادت در وجودم نبود، اما نمى

  .شد،با شنیدن نام آن زن تمام بدنم به آتش كشانده مى

 ى خالم !منو برسون خونه-یانار

  كنى زنم رو بذارم جایى بمونه كه یه پسر پیشش باشه!فكر مى -هامون

عمر ، درست از وقتى كه چشم باز كردم با من  اون پسرى كه دارى ازش حرف میزنى یه -یانار

  .بوده

بلغور مى  ها رووقتى دارى كلمه -چشمان پر از خشمش را به صورتم دوخت و با تهدید گفت

  .كنى یكمى هم مزشون كن،چون نكنى طعم خوِن تو دهنتو باید مزه كنى

  ......ولى -یانار 

  .با فریادش زبان در دهانم نگاه داشتم

  .خوام ازم جدا بشىولى بى ولى. زنمى نمى -هامون

و دارند ببرن تآقاى مرد،آقاى ناموس پرست،آقاى نفس كش، یه تازه عروس رو بر نمى -یانار

  .....اى كهخونه

  .نفسى بلند كشیدم و بغض در گلویم را فرو فرستادم

  . فرستم بره تا بتونى جهزیت رو بیارىیه امشب رو تحمل كن ،فردا وسایالشو مى -هامون 
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هایى كه ها و رقص و پایكوبىهاى قبل از عروسى ،هل هلبراى این مراسم مگر تمام دختران

ى انداختند؟مگر جهیزیه به حرمت جشن عروسى در خانهبه راه نمىكشد چند شبانه روز طول مى

 شده؟اصال مگر شرط جهزیه،جشن عروسى نیست؟دو زوج چیده نمى

ها تنها مرا ارزش بودم یا آنحرمت و بىاى داشتم. من بىپس چرا من نه جشنى و نه حتى جهیزیه

  .دیدندنمى

اما من كه با  .خرج شدن او از عروسى گذشت كرد پدرم براى كمچه خوش خیال بود كه فكر مى

ى او كرده جشن راهیه خانهبودم ،او تنها براى شانه خالى كردن از زیر بار جهیزیه ،مرا بى خبر

  .بود

تا به حال با این قدرت كسى مهر خفه خان بر روى دهانم نكوبیده بود كه حال با تمام قدرت بر 

  .روى دهانم زده شده بود

هایم را در آوردم و داخل جا کفشی ل قفل در آپارتمان چرخاند و در را باز کرد. کفشکلید را داخ

  .پرت کرد گذاشتم، بعد از من وارد خانه شد و کتش را روی مبل 

ها زنی وارد زگیداد که تابه خانه نگاه انداختم، گرد و غبار نشسته روی وسایل خبر از این می

سمت تلویزیون رفتم ، چند قاب عکس روی میز تلویزیون خانه، برای تمیز کاری نشده است.

ها تمیز کرده بود. یعنی نصف قاب عکس گرد و زاد را داخل عکسکه کسی پری چیده شده بود

  .زاد در آن قرار داشت،جای انگشت مانده بودخاک گرفته و نصف دیگری از آن که پری

زاد هامون از پری .در اتاق پیچیده بود مبل نشستم و به خانه نگاه کردم، بوی عطر زنانه روی 

  .اش در این خانه زنده و جاری بودبو و حتی سلیقه طالق گرفته بود ،اما خاطرات

زاد را از زیر ها چرخی زدم و غمگین،عکس های ازدواج هامون و پریبلند شدم و در اتاق 

داشتند. ناخودآگاه نگاهم سمت عشق نمایان بود و لبخند به لب  نظر گذراندم. در نگاه هر دویشان

کرد،کشیده شد. امروز هم عقد ما بود اما نه هامون که به در تکیه داده بود و من را نگاه می

عشقی وجود داشت و نه لبخندی... ناخودآگاه بغض کردم. از عروسی و زندگی مشترکی که در 

  .ودکردم، تنها رنگ سفید لباس عروسش به حقیقت پیوسته بکودکی تصور می

  .ساعت دو صبحه-هامون

 ای که از دهانم خارج شد این بود : خب؟ بغضم را به سختی قورت دادم و تنها کلمه

 خوای بخوابی ؟ نمی-هامون

جا اضافه بودم حالم بهم که در اتاقی بخوابم که تماما مال زن دیگری بود و من آناز فکر این 

خواست هیچ ست نخورده بودند... انگار هامون نمىی وسایل دخورد و ناخودآگاه عوق زدم. همه

کردم که طوری... با حضورم در این خانه حس میزاد را فراموش کند و من اینچیز از پری

  ! کنممی ...زاد قصه خیادارم به پری

  .خوامنه، نمی-یانار
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ز آرامش ج هامون جلو آمد و صورتش را مقابل صورتم قرار داد، از خشم یا هیچ حس دیگری

  .خبری نبود و این من را متعجب کرد

 چرا؟ -هامون

تمسخر آمیز گفتم : شاید چون بدون بالشت خودم  دیگر گره انداختم ودستانم را از پشت به یك 

  .برهخوابم نمی

  .ی کافی اعصابم امروز خورد شدهباز شروع نکن یانار ! به اندازه-هامون

که دونی من از اینزاده ! اصال تو میونه همش مال پریـ چی رو شروع نکنم؟؟ هامون این خ

 جام چه حسی دارم ؟؟ این

ای پرسید:میگی چی کار کنم ؟؟ نصفه شبی برم برات دستش را الی موهایش برد و با لحن کالفه

 خونه بخرم؟؟ 

 شد وقتى كسى چیزى را نخواهد درك كند او را مجبور به دركفایده بود مگر مىبحث با او بى

  .كردن كرد

هایش را نشنیده گرفتم.روى مبل درون هال نشستم و به فرش زیر از كنارش گذشتم و زیر لب

  .پایم چشم دوختم

  .و روى میز مقابلم نشست هامون آمد

سرم را بلند كردم و به صورتش نگاه كردم.تا به حال نتوانسته بودم او را با دقت نگاه كنم. تمام 

اى بسیار مردانه و زیبایى از استرس و ناراحتى بود.هامون چهرهبرخوردهاى ما همیشه پر 

  .ى پر از رازهاى سر به مهر بودداشت .مخصوصاً چشمانش كه درست همانند گنج نامه

كردم كه روزى بخوام همسر مردى بشوم كه زن داشته باشد. هیچ زمانى تصور این را هم نمى

كردم. این زندگى چه واجم را رویایى تصور مىهمیشه ازدواج خود را عاشقانه و شب اول ازد

ها سر جایش بود كه بخواهد رویاهاى كودكانه مرا در جاى خود حفظ كند و مرا به آن چیز

  .برساند؟من حتى فرصت عاشق شدن را هم نداشتم چه رسد به ازدواج عاشقانه

نگاهش را مى  طور كه من به چشمانش خیره مانده بودم او نیز همانند من در صورتمهمان

  .چرخاند

زاد هایش با پرىبه چه چیز فكر مى كرد؟هامونى كه اولین گشت؟ اصالً او به دنبال چه چیز مى

  .......كلید خورده بود و من

 كنى كهبه چى فكر مى زانوهایش قرار داد و به جلو خم شد ،كالفه پرسید: هایش را به روى آرنج

 هاى منه؟ جوابش تو چشم

ى هایاو گرفتم و به قاب عكس روى میز تلویزیون چشم دوختم:زندگى من پر از سؤال نگاه از  

خیال بلند شو برو بخواب شب هارو نداره.بىى جواب دادن به اونشده كه حتى خدا هم حوصله

   .سختى رو داشتى
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ن. كقدر خودت رو با تفكرات پوچ توى ذهنت اذیت نبا شدت پنجه در موهایش كشید : یانار ،اون

  .دونستى كه قبول كردى با من ازدواج كنىتو شرایط من رو مى

ها همه شون برن به درك.من چى ؟ یانار خندیدم و با تمسخر گفتم: شرایط، موقعیت، آدم

 چى؟كسى هم شرایط من با موقعیت من رو پذیرفت؟اصالً كسى نظر من رو خواست؟ 

سم درست بود،تو رو مجبور كردن زن من پرسید: پس حد ابروهایش در هم گره خورد و با تندى

  .بشى

ا هم هبینى نیست. چشمسرم را به طرفینم حركت دادم و گفتم:نه،اشتباه نكن .همیشه اونى كه مى

  .گاهى خطاى دید میدن

 ی این بحث ندارد. خشمگین نگاهم كرد و پوفی کشید ،طوری که انگار تمایلی به ادامه

 مونى؟ كه با منى پشیـ یانار از این

  .....ى زندگیم بودى امانه تو بهترین گزینه-یانار

 اما چى؟  -هامون

  . نفسم را به بیرون فوت كردم

  .....كهكردم . كسى كه من اولینش باشم نه اینـ اما همیشه ازدواجم رو عاشقانه تصور مى

پیش نمیره .حتى  خواهیمجورى كه ما مىاز جایش بلند شد و با ناراحتى بیان كرد: هیچ چیز اون

  .باشیم سرنوشت  اى ازهمین حاال هم باید منتظر روى دیگه

 زادى؟؟ تو هنوزم عاشق پرى-یانار

سكوت كرد و تنها به چشمانم خیره ماند. آیا الزم است سكوتش و یا نگاهش را معنا كنم؟ درست 

  .بفهمم توانستم نگاه او رامى بود تا به حال عاشقى را تجربه نكرده بودم ! اما 

ها مردى از       شد من هم همانند دختران درون داستانپوزخندى به بخت خود زدم،چه مى

-كرد و من هم با وجود تمام دلهایش را خرج مىشد و برایم عاشقانهناكجاى این دنیا پیدا مى

شدم و یك زندگى خوش را تا به آخر تجربه مى ام از خانواده و بخت خودعاشق او مىخوري

گونه بود،اما دنیا مرا مقابل خود نگاه داشته بود و خبر از كاش اینكردم . پایان خوش!؟ اى

  .داد.سیلى كه مرا از خواب خوش بیدار خواهد كردمحكمى از نامردیش را مي سیلى

   .هامون نگاهش را گرفت و بى حرف به اتاق مشتركشان رفت

عمرم جایى داده بودم شكست.مگر مى شود ى شكستم ، همان اندك غرورى را هم كه در شیشه

گر هایت را در خود جمع كنى و نظارهشود زنانههاى زنانه نداشت!؟ مگر مىزن بود و حس

 زاِد غایب هم نبودم!؟ ى پرىى مردت به زنى دیگر باشى !؟ بدتر از آن من اندازهتوجه

رفتم ،  رو باز کردم و به راهبعد از رفتن هامون توی اتاقشان و به خواب رفتنش در خانه را 

یشان آپارتمانی بود و هر طبقه فقط یک خانه بود و به خاطر همین مشکلی روى پله نشستم.خانه

جا کمتر نشستم چون مشاع نبود. پاهایم را درون خودم جمع کردم؛ اینرو مینداشت اگر در راه

  .کردمی جاها احساس گناه میاز بقیه
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ر آوردم و به جا کفشی تکیه دادم. طولی نکشید که صورتم خیس از اشک شالم را از روی سرم د

ام بلند بود. من از اول بچگی تنها ریختم و صدای هق هق گریهترس از کسی اشک میشد، بی

کشیدم. از اول یاد گرفتم که بدون حضور کسی باید زنده بمانم و بودم و جور دختر بودنم را می

  ! زندگی کنم

  .هق گفتم : گ...ریه... نکن... عزیزمدست کشیدم و با هق روی سر خودم

  ! ام بند نیامدگریه

  .شهـ ه...مه...چی... د... رست می

زدم مطمئن نبودم؛از موقعی که به دنیا آمدم منتظر بودم تا " همه خودم از حرفی که به خودم می

  .تر شدتر و خرابچیز درست شود" اما همه چیز خراب

  !آمدم چون آغوشی نبود که به آن پناه ببرمکردم اما باید با آن کنار میا میاحساس سرم

 ـ عزیز...م... حیف... چش...م های... ق...شنگت... نیست ؟ 

ی لرزانم را روی لبم برای گفتن این یک جمله انرژی زیادی صرف کردم. انگشت اشاره

  .گذاشتم

بشه... دخترها که با صدای بلند.... گ...ریه نمی  ـ هیس... ن...ذار... صدا... هق... هقات بلند

  !کنن

  .خندیدم

  !ـ دخت...ر ها... ف... قط... با...ید بمیرین

های اشکی تا خود صبح شالم را دوباره روی سرم انداختم،سرم را روی پاهایم گذاشتم و با چشم

  ...فکر کردم

  ! ـ یانار !! یانار

هم هایم ببس که گریه کرده بودم، چشمانم درد گرفته بود و پلکهایم را از هم باز کردم،آرام پلک

  .چسبیده بود

 ـ یانار بیداری ؟ 

هامون رو به روی من روی زمین نشسته بود و نگاهم می کرد. با صدای آرامی پرسید : چرا 

 جا خوابیدی ؟ این

  !هایم خشک شده بوددست روی صورتم کشیدم.جای اشک روی گونه

 خوای جوابم رو بدی ؟ نمی-هامون

هایم پف کرده یا قرمز شده، به خاطر همین سرم را پایین انداختم و بیشتر درون دانستم چشمنمی

ی باهام کاری نداشته باش، من به اندازه :ای گفتمخودم جمع شدم و با صدای گرفته و دورگه شده

  .هاش کشیدمکافی از این دنیا و آدم

ت یا احساس مسئولیت کرد که از بازویم گرفت و وزنم را روی دانم دلش به حالم سوخنمی

  .خودش انداخت
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  .ـ بیا ببرمت تو

  .بازویم را از دستش بیرون کشیدم و خودم را از آن فاصله روی زمین انداختم

  ! استغفرهللا ! سر صبحی چه معطل یه دختر بچه شدم-هامون

م برد و از روی زمین بلندم کرد. دستم را از که چیزی بگویم دستانش را زیر پاهایقبل از این

  .های گرد شده به خودم و ارتفاعم از زمین نگاه کردمروی صورتم برداشتم و با چشم

  ! بذارم زمین-یانار

  .هامون اخم کرده با پا در خانه را باز کرد و من را داخل برد

از باال پرت کرد روی مبل  دستم را روی قلبم گذاشتم و دوباره حرفم را تکرار کردم. من را

  .خودش به آشپز خانه رفت و 

  .االنه که در خونه رو بزنن -هامون

  .هایم را کج کردممنظورش را فهمیدم و لب

  .ی تو به هر حال از من بیشترهاوهوم. تجربه-یانار

  .فندک را روی اپن پرت کرد و غضب آلود مشغول تماشای من شد

  .های تو رو هم با خودش بیارهگو وقتی میاد،لباسبه مامانت زنگ بزن ب-هامون

  . مبل جمع شدم . چشمانم را بستم تا بخواب بروم رویم را ازش گرفتم و کمی روى

، چشمانم را باز کردم. هامون در حالی که لیوان چایی را به  روی بازویم حس کردن دستی به  با

،به من خیره شده بود. پتوی رویم را کنار گذاشتکرد و قند را در دهانش میهایش نزدیک میلب

 صدای خواب آلودی پرسیدم: ساعت چنده ؟  با .هایم را به باال کشیدمزدم و سرجایم دست

  .کردای کشیدم، کمرم کمی درد میی طوالنیو بعد بالفاصله خمیازه

  .یک ظهر-هامون

حمام نرفته بودم و  دم،هایم را مالیدم و به موهایم که مثل چوب خشک شده بود دست زچشم

  .ه باقی مانده بودموهایم تافت زده با آن همه گیر

م را ادادم . بینىاز جایم بلند شدم، هنوز مانتوی دیشب بر تنم بود، کمی بو کشیدم؛بوی عرق می

  .جمع كردم و سرم را عقب كشیدم

 خوای بری حموم ؟ می-هامون

 کرد ؟ سوزی میهایم را ریز کردم و نگاهش کردم، دلچشم

 مامانم اینا لباس برام آوردن ؟ -یانار

  .اش را روی میز گذاشت و با مکث گفت : نیومدنهامون لیوان چایی نصفه

هایم را روی هم گذاشتم و سر تکان دادم. هایم بین موهایم خشک شدند، با درد و سختی پلکدست

یعنی برایشان اهمیتی نداشتم؟یعنی...  چقدر سختم آمد که هامون بهم گفت پدر و مادرم نیامدند !

  .ام را کسی ببیندخواست سرشکستگیدلم نمی

  .خوای برو حموم ، منم میرم وسایلت رو از خونتون میارممی-هامون
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  .زنم برام بیارهخوام. خودم میرم میارم یا به دانیال زنگ مینه نمی-یانار

های زنم رو برام بیاره ؟ باید مرده غریبه لباساخم کرد و با تشر گفت:دیگه چی ؟ بذارم یه مرد 

  .باشم که بذارم همچین کاری بکنه

هامون از  ای برای جر و بحث نداشتم.ام گرفته بود ،که حوصلهقدر دلم به خاطر خانوادهآن

بلند شد، کتش را تن کرد و سوییچ ماشینش را از روی میز برداشت. نگاه خشک و خالی  جایش

  .به من انداخت و از خانه خارج شداز هر احساسی 

که به چیزی نگاه کنم و قلبم بیشتر از بعد از خارج شدنش، وارد اتاق خوابشان شدم و بدون این

هایم را در آوردم ،توی لباس .اتاق را باز کردم و داخلش شدم این درد بگیرد، در حمام درون

  .حمام انداختم

زاد را استشمام و در حال ای را ببینم، بوی پریزنانهتوانستم اثر انگشتان همه جای حمام می

  .حمام کردن هم احساس گناه کردن بکنم

رفتم و آب سرد را باز کردم، اول به خود لرزیدم اما بعد به سرمای آب عادت کردم و  زیر دوش

شد ی دماغم جاری میخورد رو روی تیغهخواب از سرم پرید. قطرات آب سرد از سرم سر می

  .ریختهایم میر روی لبو آخ

  .کردم باید از این خونه برمکه زودتر از چیزی که فکرش رو میلب زدم : مثل این

ی متوسط حمام به صورت خیس خودم که زیر نور سفید المپ می لبخند زدم و در آیینه

  .درخشید،خیره شدم

کمی باز کردم و از الی که هامون هنوز برنگشته بود. در حمام را کارم تمام شد اما مثل این

ی آبی و تنی خودش را روی تخت انداخته بود. احتمال دادم در،بیرون را نگاه کردم. هامون حوله

که به خانه برگشته بود و دوباره رفته بود. با حس چندش و انزجار،خودم را خم کردم و بدون 

دم.بوی عجیب و خوشایندی که از حموم بیرون بیایم،حوله را از روی تخت برداشتم و تنم کـراین

داشت، ناخود آگاه لبخند کرد و گرم نگه میدر دماغم پیچید و انگار که حوله پوستم را نوازش می

  .روی لبم نقش بست

  . دمپایی های ابری کنار تخت را پا زدم. صدای زنگ تلفن بلند شد،گوشی را برداشتم

 ـ الو ؟ 

 ـ سالم یانار،خوبی عزیزم؟ 

  .مادرم گوشی را در دستم محکم فشردمبا شنیدن صدای 

 یانار؟ -مامان

های شما... از بابا اجازه گرفتی که به من زنگ زدی؟ فکر کنم جناب خوبم،از دل،نگرانی-یانار

  .هابایرامی ناراحت بشه

  ...طوری نگوخور گفت:اینمادر دل

  . تلخ خندیدم
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-بیاید یه سری به من بزنید تا من اون قدر سخت بود که صبحطوری نگم؟یعنی اونچیو این-یانار

 قدر جلو هامون سر افکنده نشم و خجالت نکشم ؟ 

  ...به خدا-مامان

مطمئن باش دیگه  ...خواد چیزی بگی... کار ما خیلی وقته از گله و شکایت گذشتهنمی-یانار

  .شمشما و آقای بایرامی و آقا پسرتون نمی مزاحم وقت شریف

  .زنی ؟؟ من مادرتم نه دشمنتطوری با من حرف مینیانار ! چرا ای-مامان

  .روی صندلی نشستم و دستم را روی میز غذا خوری گذاشتم

پس چرا هیچ کدوم از کارهایی که مادرها برای دختراشون انجام میدن   واقعا مادرمی ؟-یانار

ایلش مال زن ی وسای باشی که همهدونی چقدر سخته تو خونهبرام انجام ندادی ؟؟ مادر ! می

  ! ایه ؟؟ من توی این خونه یه حوله از خودم ندارمدیگه

-ام مانند قلوه سنگ بزرگی درون قلبم سنگینی میهای نگفتهبغض توی گلویم را پس زدم...حرف

توانستم آن قلوه سنگ را دفع کنم... و سالیان سال بود که آن را با دانستم چطور میکرد و من نمی

  .کردمخودم حمل می

  .ی مادر بلند شدصدای گریه

  .یانار عزیزم... نگو مامان جان... نگو قربونت برم خجالتم نده-مامان

جا گم اما خودت رو نگران نشون نده ، کسی جز خدا اینباشه، ساکت میشم و بازم نمی-یانار

  .نفهمیدمتا حاال از زندگی هیچی  نیست که بخوای تظاهر کنی... به همون باال سری قسم که من 

هایم را خوردم، چه جوری دلم خواستم به حرف زدنم ادامه بدم که مکث کردم و دوباره حرف

وقت هوای من را نداشت اما من که او هیچآمد مادرم را بیشتر از این ناراحت کنم؟ با اینمی

  .دوستش داشتم. قطره اشکی از چشمم چکید

  .خداحافظ-یانار

سمت آشپزخانه رفتم  .بگوید گوشی را قطع کردم و گلویم را فشار دادمکه مامان چیزی قبل از این

لرزید و قطرات آب و یکی لیوان آب برداشتم و آن را سرکشیدم، موقعی آب خوردن دستانم می

  .ریختروی گردنم می

 صدای چرخیدن کلید داخل در آمد. سرم را سمت در چرخاندم مردی که وارد شد هامون نبود

!...  

  .از دستم سر خورد و روی زمین افتاد و شکستلیوان 

  . مرد فوراً بیرون از خانه رفت و در را طوری که دیگر نتواند من را ببیند، بست

  !خواماز پشت در گفت : ببخشید !! خیلی عذر می

 

 کی هستی؟؟ -یانار

  .دما خونه باشیکردم شجا رو بهم داد بیام یه سر  بزنم،فکر نمیـ ببخشید ! حاج خانوم کلید این
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  ! اسم حاج خانوم را که شنیدم ،نفسى آسوده كشیدم

  !آقا هادی شمایید ؟-یانار

  ...بله یانار خانوم-هادی

ای کف پایم رفت، جیغ کشیدم، نفس راحتی کشیدم و کمی پایم را جابه جا کردم که خورده شیشه

  . درآورده بودم هایم رااطرافم پر بود از خورده شیشه . لعنت به من كه دمپایى

 ر خانوم ؟ شد یاناچی-هادی

  !  شیشه پامو بریده-یانار

کرد. پایی که شیشه تویش رفته بود را کمی باال بردم و از روی ساکت شد، انگار داشت فکر می

اش باعث شد که روی ها پریدم آن طرف، پایم هنوز کمی خیس بود و خیسیخورده شیشه

  . بیافتم زمین ها لیز بخورم و محکمسرامیک

 یانار خانوم ؟؟ -هادی

  .از طرف درد پایم و از طرفی درد کمرم باعث شده بود که نتوانم حرفی بزنم

  .صدای سالم و احوالپرسی هامون و هادی پشت در بلند شد

 داداش چرا نمیری تو ؟ -هامون

  ...آخه-هادی

 یانار؟! یانار کجایی هادی اومده ؟ -هامون

و کمی سرم را باال بردم تا بتواندم نفس عمیقی بکشم. آن یکی دستم را هم بند از کابینت گرفتم 

هر دو پایم را روی زمین گذاشتم که شیشه بیشتر در پایم فرو رفت و   کابینت کردم و بلند شدم و

  .پایم را بیشتر پاره کرد

  !!هامون : یانار ؟

  ...ـ داداش برو تو

و در آخر وقتى ناامید از جواب دادنم شد ،به آشپز  صدا زدرا  هامون داخل آمد و چند بار نامم

  .خانه آمد

 پریده ؟  قدر رنگتچرا اون-هامون

ی خونی با خورده شیشه، او را نگران كرد. متعجب نگاهش سمت کف آشپزخانه رفت. آشپزخانه

  .نگاه کرد و نگران مرا

  !!چی شده ؟-هامون

انداخت. دستش را به دور مچ پایم گرفت و آن را به قبل از جواب من، نگاهش را به روى پایم 

  .صورتش جمع شد و به جای من آخ گفت باال كشید.با دیدن جاى بریدگى شیشه ،

 داداش اتفاقی افتاده؟ -هادی

  .هامون کالفه گفت :نه داداش چیزی نیست

  .من برم دیگه پس-هادی
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  .خودش تا بتوانم راه برومهامون دستم را دور گردنش انداخت و وزنم را انداخت روی 

 نه هادی صبر کن!-هامون

جا داد زد:هادی بیا تو،یه لیوان آب قند هم بی من را سمت اتاق برد و روی تخت نشاند و از آن

  .زحمت درست کن

  !هایم گذاشتم. صدایش خیلی بلند بود دستم را روی گوش

  .آرام دست روی زخممکشید

  .باشه ـ فکر نکنم احتیاج به بخیه داشته

که درد داشت اما جای بریدگی خیلی عمیق نبود. هادی در کردم با اینخودم هم همین فکر را می

اتاق را زد، هامون بلند شد و خودش را جلو در قرار داد تا من دیده نشوم. لیوان آب قند را از 

  .و به سمت من آمد هادی گرفت

  .متم گرفتمقابلم دو زانو روى زمین نشست و لیوان را به س

  . هامون: بخور،رنگ به رو ندارى

   .را سر كشیدم لیوان را از دستش گرفتم و كمى از آن

  .ای که کردم سریع عقب كشیدگذاشت و با ناله دستش را به روى زخمم

  .هامون : باید پانسمان كنم

ردم.مچ را باال آولیوان را پایین تخت گذاشتم و پایم  از جایش بلند شد و به بیرون رفت. خم شدم ،

  .پایم را روى ران پایم قرار دادم

اى كوچك وارد اتاق شد .جلوى پایم نشست و جعبه را روى در اتاق باز شد و هامون با جعبه

  .زمین قرار داد

كردم دانم ولى حس مىهایش در هم بود و رگ روى گرنش متورم شده بود. نمىاخم

 توانست داشته باشد؟ ىعصبانیست،اما برای عصبانیت چه دلیلى م

  .جعبه را باز كرد و بتادین به همراه بسته اى گاز استریل بیرون آورد

ام و بعد به روى پاهایم به سمت من چرخید و سرش را بلند كرد. چشمانش به روى بازى سینه

را به روى   ام كشاندم و دست دیگرمنشست. خود به خود دستم بلند شد و حوله را به روى سینه

  .ایین حوله بردم و بیشتر روى پایم كشاندمپ

 تر شد و گفت: هادى تو رو با این وضع دیده ؟ اخمش غلیظ

را مستقیم به روى زخمم ریخت و من از شدت سوزش پایم  ى احساس او شدم.بتادین تازه متوجه

 جیغ كوتاهی سر دادم، با دست به روى دهانم كوبیدم و جیغم را در گلویم خفه كردم.

  .ام عرق سرد نشست،چشمانم را روى هم فشردم و ضعف تمام بدنم را گرفتپیشانى روى

  . صدایش باعث شد نگاهش كنم

 هامون: سؤالم جواب نداشت؟ 

  .دانندسوال پرسیدن را نمى هایى كه زمانوایى،وایى از چنین آدم
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از تو  ران اینى كه قبلسرم را جلو بردم و با عصبانیت گفتم: تو االن دقیقاً نگران چى هستى ؟ نگ

 یكى دیگه بدن منو ببینه ؟ 

ى خود. زبان درازى بود؟ بود! اما حق داشتم،من غرق در درد بودم و او غرق در افكار پوسیده

الن ا اجازه آمدنش به خانه،باعث ترسیدن من شد؟اصالً مگر تقصیر برادر احمق او نبود كه با بى

كرد؟ خنده كرد كه به چنین مسائلى فكر مىحال مرا درك نمى گو باشم یا او ؟ واقعاً من باید جواب

كرد؟ یا كه نه او گونه با او برخورد مىزاد هم بود.آیا ایندار بود واقعاً،اما به ذهنم رسید اگر پرى

 كرد؟ داد و تنها به دلدارى دادن او تالش مىرا در آغوشش جایى مي

ى مرا گرفت و به عقب از روى زمین بلند شد،چانهبتادین را به روى زمین كوبید. با یك حركت 

  .هل داد

  .ضعف بدنیم باعث شد نتوانم خود را كنترل كنم و به روى تخت پرت پرت شدم

  . اش گرفتى مرا با دو انگشت شصت و سبابهبا خشم به رویم خیمه زد و بارى دیگر چانه

  .اهش كنىخشمگین به روى صورتم گفت :زبونت درازه،یاد بگیر که كوت

  . ام را فشردتر چانهخواستم صورتم را تكان بدهم كه محكم

با حرص دستم را به رو مچ دستش گرفتم و گفتم : توام بدون چه وقت باید سؤال كنى . این 

ادبته كه بى تصورات مسخرتم بذار براى خودت . اونى كه باید جواب بده من نیستم اون برادر 

  .یشهى بقیه ماجازه وارد خونه

بودم كه اومد  دونى چیه من بدون حوله هایم روى هم كشیدم و ادامه دادم:اصالً ميبا حرص دندان

 تو!

فهماندم كردم و مثل زنان پخته با ناز كردن و قهر به او مىدانم نباید خشمش را بیشتر مىمي

زنان با سیاست  ى ما كجا مثل بقیه بود كه بخواهد رفتار من مثلكارش اشتباه است ولى رابطه

 دیگر باشد!

  . ام را رها كرد،گلویم را گرفتسرش را به صورتم نزدیك كرد و چانه

  ! فریادش اتاق را پر كرد : تو غلط كردى

اى بود كه از اما من حس خفگى را داشتم . نمى دانم شاید بغض و عقده فشرد،دستش را نمى

  .جمع شده بود و باعث فریادم شددیروز در بیمارستان ،زمان نادیده گرفتنم در من 

غلط رو تو  : او قرار دادم و با فریاد و گریه به روى صورتش گفتم دستانم را به روى دست

رو دوست داشتى با من ازدواج كردى. غلط رو تو كردى كه عروست  زادكردى كه وقتى پرى

ر من براى اون خط رو پاى زن قبلیت تو بیمارستان نگه داشتى . غلط رو تو كردى كه با حضو

  . كشى تا تنهات نذارهو نشون مى

ى سینه اش كوبیدم و بلندتر اش را از گلویم جدا كردم .با كف دست به روى قفسهدست شل شده

 فریاد زدم.
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ـ برو عقب برو یكم فكر كن ببین كى غلط كرده،من یا تویى كه با وجود احساسات قلبیت هم به 

  اون به خودت خیانت كردى.تر از من و هم به اون زن،مهم

دانست تمام كاخ ارزو و امید از عصبانیتش كم شده بود. عقب رفت،به پهلو چرخیدم . او چه مي

دانست گاهى ازدواج اگر او چه مي .هایم را دیروز در مقابل دیدگانم با نامردى تمام ویران كرد

رویاهایش را به حقیقت  از روى عشق نباشد تنها از روى امید بستن است تا بتواند دخترى

اى از امید را با حضور یك یارى دهنده در برساند؛تا بتواند دخترى با تمام نا امیدى روزنه

   زندگیش،پیدا كند.

 هاى پشت همش نشان از حضورش را داشت.صداى و نفس

  ! هاى ما را شنیده بود عقب رفت و با خشم گفت:لعنتىتمام حرف با صداى برادرش كه مطمئنا

هر زمان دیگرى تنهایى را با تمام وجودم حس  با رفتنش بیشتر در خود جمع شدم و بیشتر از 

  كردم.

 . در همان حالت روى تخت به خود مچاله شده بودم كه در اتاق باز شد

  با برخورد دستش به روى پایم ناخودآگاه از جایم پریدم و به صورتش نگاه كردم.

  خوام پانسمانش كنم تا خونش بند بیاد.نترس مىدستش را باال اورد و گفت : 

ام را گرفتم و گفتم:الزم نكرده، خودم هایم و در آخر بینىدر جایم نشستم و با آستین حوله،اشك

  . انجام میدم

خواستم از دستش گاز استریل را بگیرم كه دستش را عقب برد و كالفه زیر لب شیطالن را 

  . كرد  لعنت

  جا پر از خون شد.با اخم گفت: دو دقیقه آروم بگیر،ایندستم را پس زد و 

  . خندى به رویش زدم و كنایه آمیز گفتم:فكر كردم نگران زخم پامىنیش

دستم را دراز كردم، گاز استریل را كشیدم و از جایم بلند شدم،گفتم: از بچگى یادم دادن خودم 

  . پسش بر بیام هام، پس نیازى به تو نیست.تنهایى هم ازبشم مرحم زخم

  . لنگ لنگان به طرف در اتاق رفتم و به سمت دسشویى رفتم تا پایم را آب بگیرم

ها نشسته بود و سرش را ما بین دو دستش گرفته بعد از پانسمان پایم به هال برگشتم.روى مبل

  . بود

ود كه سنگین ببدون توجه به او از كنارش گذشتم و به سراغ ساك كنار آشپزخانه رفتم . به قدرى 

هاى ساك را گرفتم و او توانستم آن را حتى یك سانتى متر هم جا به جا كنم . با دو دست دستهنمى

  باره دستى به روى كمرم قرار گرفت.را به روى زمین كشاندم كه به یك

به قدرى جا خوردم كه حتى حضور هامون را هم در آن خانه فراموش كردم؛ساك را رها كردم 

 ستادم.و صاف ای

 اى كرد و گفت: من میارم.به روى هامون برگشتم.به ساك اشاره

 گیج نگاهش كردم و سرى تكان دادم و گفتم: باشه،باشه ممنون!
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عقب رفتم و دست هامون از روى كمرم جدا شد. به سمت اتاق دیگر رفتم كه هامون گفت : كجا 

 میرى پس؟؟ 

  . چرخیدم و نگاهش كردم: تو اتاق دیگه

 ! زاد را نشانم داد و گفت:دارى اشتباه میرىق پرىدر اتا

توقع ندارى كه من بخوام تو اتاق زن سابقت بمونم . یا شایدم نه، بخواى با وجود من یاد  -یانار

 عشقت كنى هان؟ 

  ! دستش را مشت كرد و با خشم گفت: زبون نیست كه... نیش عقربه

  و وارد اتاق شد. نگاهش را از من گرفت و همراه ساك از كنارم گذشت

تونى زنگ كنم. مىهامون ساك را گوشه ى اتاق قرار داد و گفت : تا فردا خونه رو خالى مى

  .ات رو بیارنبزنى تا جهیزیه

گونه اى در كار نبود اینگونه تصور كردم؟ شاید چون جهیزیهحرفش كنایه داشت یا من این

  تصور كردم كه دوباره غرورم را نشانه رفته است!

دیگر نزدیك كردم و با حرص گفتم: الزم نیست، بذار اول تكلیفم مشخص بشه ابروهایم را به یگ

 بعد. 

 سرش را به طرفینش حركت داد و با تعجب پرسید: تكلیف!؟چه تكلیفى؟ 

 ام یا رفتنى...كه موندنيلبخندى به روى لبانم نشاندم و گفتم : این

به جلو برداشت. با رسیدن به در راهى براى عقب رفتن جلو آمد و من عقب رفتم. باز هم قدمى 

نداشتم،سرم را بلند كردم و به چشمانش نگاه كردم.دستانش را به روى در قرار داد و صورتش 

 رسى؟ اى دارى مىخوب به چه نتیجه اى كم نزدیك صورتم نگاه داشت و پرسید:را در فاصله

  . عقب راندم اما از جایش تكان نخورد اش قرار داد و او را بهدستم را به روى سینه

 برو عقب هامون!-یانار

 ابروهایش را باال برد... 

 دونى هنوز تو چه موقعیتى قرار گرفتى ؟ ـ انگار نمى

  نفسى عمیق كشیدم تا بتوانم خشمم را كنترل كنم.

 تو چه موقعیتى هستم؟  نه تو بگو...-یانار

كنى؟ هر چند سنتم به خاله بازى كردى خاله بازى مى ى لبش نشاند و گفت: فكرپوزخند به گوشه

  بیشتر میاد تا ازدواج!

بار دیگر هلش دادم.براى كنترلم دستانش را به مچهایم رساند،هر دو را محكم فشرد و با 

عصبانیت گفت: یانار االن وقت عصبانى كردن من نیست؛آروم بشین سرجات،بذار همه چى راه 

  ! خودشو پیدا كنه

-صورتش شدم و با تمسخر گفتم:قراره كى همه چى راه خودشو پیدا كنه ؟!زمانى كه پرىنزدیك 

 كه برگشت؟ زادت رفت یا این
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دانم چه مرگم شده بود اما خدا خودش شاهد است كه من نیز همانند بقیه براى زنده ماندن آن نمى

 ى باز گردد.زن دعا كردم و خواستم توان جنگیدن را از او نگیرد تا بتواند به زندگ

  .هامون خندید

  کردى.زاد بیمارستان وجب میـ آخی،چى شد؟!توكه دیشب داشتى براى پرى

تواند با وجودش انسانیت را از بین ببرد.حسى كه مى تواند اى لعنت به هرچى حس زنانه كه مى

 تو را غیر منطقى كند و چشمانت را بر روى همه چیز ببندد.

  ! ازت متنفرم به چشمانش خیره شدم: هامون

 تفاوت نشان داد:چه خوب!خودش را بی اى بلندجا خورد اما با خنده

  اش را تمام كرد وبا اخم گفت: منم دوست ندارم.دستانم را رها كرد و عقب رفت. خنده

كند؟ جایى كه با تمام امیدهایت و تمام آنچه كه دانید اوج در ماندگى یك زن كجا معنا پیدا مىمي

بخشیدى به روى صورتت بكوبند و بگویند،آهایى دختر خفته، از خواب آن دلگرمى مى خود را با

ات بیدار شو ، این همان زندگى هست كه همه او را در زمان رو به رو شدن با حقایق رویایى

 كنند.به زندگى حقیقى خوش آمدى...لعنتش مى

های است که عادت دنیای آدم ای نیست. ایندر این زندگی خبری از بوسه های شیرین و افسانه

های توی صورت و شخصیتشان را که داد می زنند چه زنند و حرفکردند به تظاهر ! نقاب می

  ! کنندجغد شومی درونشان خفته،را پنهان می

ها کنند،لبها ریا میگویند، دستها دروغ میجا دنیاست!جایی که در کمال ناباوری چشماین

 ! ده از نفرت و کینهها اکناند و قلبرشوه

  . تونیم به توافق بهترى برسیممى  جورىبرخالف انتظارش لبخند زدم و گفتم: چه خوب این

 برد و لبانش را جمع كرد : هومم،توافق !... اون وقت چه توافقى!؟   ابروهایش را باال

  خوام لباس بپوشم.با دست به بیرون اتاق اشاره كردم:فعالً برو بیرون مى

كه بخواهد دوباره اذیتم كند خود را عقب آمد و مقابلم ایستاد. دستش را بلند كرد، از فكر اینجلو 

  كشیدم.

  ام رساند.پوزخندى بلند زد و دستش را به حوله

 ! ـ خوبه تا به حال ندیده بودم زنى مردش رو نامحرم بدونه

  دستش را محكم پس زدم و به داخل اتاق رفتم.

تو  تونىسخر گفتم: پس از االن به بعد روزهاى هیجانى بیشترى داریم.مىلبخندى زدم و با تم

 هاى عمرت رو تجربه كنى!زندگى با من،ندیده

-در را به جلو آوردم،به بیرون اتاق رفت و با خنده گفت:جالبه منم با تو هم عقیده هستم.توام مي

یى كه بعدها با یادآوریش لبخند هاى عمرتو تجربه كنى .چیزهاتونى تو زندگى با هامون،تمام ندیده

  كه هیچ گریه كنى.

  ! دیگر كوبیدم،قفلش كردم و فریاد زدم: برو به جهنمبا حرص در را محكم به یگ 



 
 
 

  91 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

 مشتش را به روى دركوبید. 

  .یانار آخر سر این زبون درازت، سرتو به باد میدى -

بزرگی در راه است و من دوراه داد که گردباد قلبم گواهی می پشت در به روى زمین نشستم. 

ام را بردارم و به جایی بروم که خبری از گردبادها داشتم که یا گردباد را مهار کنم و یا زندگی

کردم و خودم را عقب هارا پاک مینباشد. کاش من "یانار" نبودم! آن وقت تمامی صورت مسئاله

  دانم!داد، نمیکشیدم؛ شاید همیشه در صحنه ماندن و جنگیدن جواب نمیمی

ها نو بودند و من باور        هایم را بیرون آورد.تمام لباسهایم را باز كردم و لباسساك لباس

اى را ام رفته باشد.آخرین لباسى كه بیرون كشیدم،برگهى خالهكردم هامون اصالً به خانهنمى

 دیدم،كاغذ را برادشتم و تاى آن را باز كردم. یك نامه بود.

 هاتو بیرونهات براى همین زحمت كشیدم و تمام لباسدونستم میایى دنبال لباسیانار،مي ـ سالم

هاى خوشگل خریدیم تا تو ریختم، باباصبر كن! بد دهنى نكن،با مامانم رفتیم كلى برات لباس

 خونت نو نوار بشى. آهان بخند این شد،مباركت باشه!

  از طرف دانیال...

ى شد و لبخند به روى لبانم نقش بست.تنها كسانى كه همیشه به فكرم هایم به روى نامه جاراشك

شوم،برایم همانند هاى نو خوشحال مىدانستند من با دیدن لباسبودند،دانیال و خاله بودند. مي

 هایم را خریده بودند تا شاد باشم.اما...كودكان خواسته

ك برگرداندم و بلوز شلوارى قرمز ها را به داخل سانامه را بوسیدم و سر جایش گذاشتم.لباس

  . رنگ پوشیدم

 طور باز گذاشتم تا كامل خشك شوند.موهایم را شانه زدم و همان

از اتاق بیرون رفتم.هامون درون حال نبود.با صداى شنیدن آب فهمیدم به حمام رفته است. وارد 

و  د تنها یك بسته نانشراست به سمت یخچال رفتم.چیزه زیادى درش پیدا نمىآشپزخانه شدم و یك

مقدارى پنیر كه معلوم نبود براى چه زمانیست درونش پیدا كردم. هر دو را از یخچال بیرون 

آوردم و به سمت میز ناهار خوري كوچك آشپزخانه رفتم . اولین لقمه را درست كردم و تا 

  .خواستم به دهانم بگذارم نگاهم به قاب عكس كنار تلویزیون افتاد

و زندگى زنى دیگر بروم ؟   چه كارى انجام مي دادم؟ من دخترى بودم كه بخواهم سر خانه

 اصالًآن زن راضى بود كه من اینگونه با لوازم او زندگى كنم ؟ 

لقمه را به روى میز پرت کردم. سمت قاب عکس رفتم چشمان سیاه پری زاد انقدر نافذ بودند که 

  .رم ! قاب عکس را برعکس کردم و روی میز کوبیدمگناه نکرده احساس می کردم، گناهکا

اما نیاز داشتم تا کمی  درست بود جایى براى رفتن نداشتم هووف پر حرص و کالفه ای کشیدم،

  .از این خانه دور شوم تا بتوانم نفس بکشم

به سمت اتاقم رفتم و بدون معطلى مانتو و شالى مشكى رنگ بیرون كشیدم. با پوشیدنشان به 

  در رفتم و با شنیدن قطع شدن آب سریع از خانه بیرون زدم و آنجا را ترك كردم.سمت 
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  . در ساختمان را باز كردم و با آمدن به خیابان نفسى عمیق كشیدم

 قدر در خیابان قدم زدم تا از خستگى دیگر توان راه رفتن نداشتم.جایى براى رفتن نداشتم؛آن

  ه آنجا رفتم و روى نیمكتى نشستم.با دیدن پاركى در سمت دیگر خیابان ب

توانم آن خانه را با وجود رد پاى زنى دیگر دانم نمىدانم چه مرگم شده است.تنها ميخدایا نمى"

شدم كه تمام خانه خاطراتى از وجود آن زن را براى تحمل كنم." اصالً درست بود وارد جایى مى

ی پدرم موجود باشم!هجده سال در خانه خواستم اضافیمن دیگر نمی د؟هامون یادآورى مى كر

ی "اضافی خواستم برای اولین بار حس تازهی شوهرم میاضافی به حساب آمدم و حاال در خانه

  نبودن" را تجربه نکنم.

چنان روى همان نیمكت درون پارك نشسته بود.به هیچ عنوان بعد از ظهر شده بود و من هم

بار قلبم از فشار آن همه گشتم قطعاً ایندم . اگر بر مىى هامون نبوحاضر به برگشت به خانه

زاد زندگی زناشویی راه او با یاد پری زاد" بود!ایستاد. هامون،شوهِر"خاطرات پریعذاب می

 !! ی دو نفره حتی نفر سوم هم نبودمانداخته بود و من در این رابطه

ابان رفتم،تاكسى گرفتم و به سمت كم كم هوا تاریك شد و من مجبور به رفتن شدم...به سمت خی

دانستم پدر مادر برگشتند تبریز یا نه...اما كردند،رفتم.نمیتنها جایى كه مرا با آغوش باز قبول مى

  ها را نداشتم.بودند،الاقل آن موقع توانایی و انرژی رو به رو شدن با آن خواست برگشتهدلم می

.از راننده خواستم كمى صبر كند تا به هیچ پولى ندارمکه رسیدم تازه به یادم آمد كه  مقابل در

-ه پلهكبیاورم.از تاكسى پیاده شدم و به سمت خانه رفتم.قبل از این داخل خانه بروم و برایش پول

ى اول را باال بروم بازویم با خشونت كشیده شد و من به ناچار به عقب برگشتم و به كسى 

  . برخورد كردم

-زد.سرم را بلند كردم و قبل از   اینآشنایى كه عجیب برای من غریبه میعطرش آشنا بود، اما 

كه بتوانم به صورتش برسم. سیلى به صورتم خورد و كسى در گوشم فریاد زد:كدوم گورى رفته 

 وقت شب؟ بودى تا این

  .اش بودهاى قلبش در حال شكافتن سینهصدایش دو رگه شده بود و تپش

خشم قرمز شده  ا ناباوری به صورتش نگاه كردم؛ تمام صورتش از شدتچشمانم را باز كردم و ب

ی همچین کاری چطوری رفتار کرده بودم که به خودش اجازه  بود.دست روی من بلند کرد؟!

اش افتادم و خودم را موظف به حفظ داد؟؟ خواستم مثل خودش داد بزنم که یاد خاله و خانواده

  .آبرویشان دانستم

ی آخرت بود که دست رو من بلند کردی، ا روی هم سابیدم و با حرص گفتم: دفعههایم ردندان

 ی بعد یکی زدی منتظر باش یکی بخوری.دفعه

ط زاد! فقام فشرد و با حرص گفت: پریاش را به روى پیشانىبه حرفم توجهی نکرد. پیشانى

  دهنتو ببند برو تو ماشین بشین!
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ده باشد كه مردش كسى دیگر را به او ترجیح داده باشد. تنها زنى مى تواند حال مرا درك كر

زاد تصور می زنى كه همانند من جاى زنى دیگر را تصاحب كند. در خیال خودش من را پری

 کرد، پس یانار در این دعوا و جر و بحث هم جایی نداشت!کرد و او را توبیخ می

زاد! تو اون خونه هم نارم نه پرىخود را عقب كشیدم و خیره در چشمانش با غضب گفتم : من یا

  ! زاده نه یانار؛ولم كنجاى پرى

اصالً برایش مهم نبود كه من چه گفتم،دستم را كشید و به سمت ماشینش رفت.در جلو را باز 

  . زادت نكردمجا نزدم شبیه پرىهایش را روى هم فشرد و گفت: سوار شو تا همینكرد،دندان

جبورم كرد سوار ماشین بشوم.دستش را به كنار در برد،قفل كودك مرا به جلو محكم هل داد و م

  بعد در را به هم كوبید. و را زد 

تونى منو برگردونى تو اون خونه م:لعنتى،فكر كردى مىبا حرص مشتى به در كوبیدم و فریاد زد

  ! ترسم! هامون من ازت نمی

چنان با دقت خیره شده بود كه بود و آنهامون به سمت مرد راننده كه سینماى رایگانى پیدا كرد 

ی فیلم اش او را از دیدن ادامهفت و با پرداختن كرایه؛ رکندانگار بهترین فیلم سال را تماشا می

 اش محروم كرد.مورد عالقه

  به سمت ماشین آمد و بعد از سوار شدن در را همانند گالدیاتور بر هم كوبید.

  رخش نگاه كردم.به نیم

  با تو جایى نمیام.من  ـ

هایم را ى زدن به سمتم آورد. از ترس درد خود را جمع كردم و دستپشت دستش را به نشانه

  مقابل صورتم گرفتم.

  .ماشین روشن شد و به راه افتاد

حدسم درست بود هامون دست به زن  دستانم را آرام پایین آوردم و در جایم درست نشستم.

 مین یکی را کم داشتم!داشت، نور علی نور شد و ه

 . خط اخمش به در صورتش جا انداخته بود چنان در هم بود كههایش آناخم

  ! زاد نمیامى پرىخود را به در نزدیك كردم و گفتم:من با تو خونه

  روى فرمان كوبید. پایش را به روى ترمز كوبید و با مشت به

دامن من گذاشتین.نه خدا منو لعنت كنه كه تن به ـ اى خدا همتون رو لعنت كنه كه این نون رو تو 

  . ى خانوادم دادم تا دل مادر نشكنمخواسته

به  باره با لعنت دیگرانگونه به یكتو دهانى بدتر از این آیا كسى به كسى دیگر زده بود؟ آیا این

ه ویم كشیدگونه دنیا شمشیرش را به راید؟ اصالً من چه گناهى كرده بودم كه اینخاكستر رسیده

گرچه او را ، من هم زوری و از سر ناچار انتخاب  بود و قصد نابود كردن شخصیت مرا داشت؟

 ده بودم و منتظر فرصتی بودم تا...کر

 به صندلى تكیه دادم و رویم را به سمت خیابان كردم.
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شوم كه اى مقابل در خانه نگاه داشت و از ماشین پیاده شد. محال ممكن بود همراهش وارد خانه

  . جا گریخته بودماز آن

  .اش گفت:بیا پاییندر سمت مرا باز كرد و با صداى دو رگه

 زاد؟ ى پرىنگاهش كردم،با تندى گفتم:كجا؟خونه

  . جلو آمد و دستش را محكم به روى سقف كوبید.از ترس در جایم پریدم و كمى به عقب رفتم

به صورتم فوت كرد، گفت: یانار من دیونم هاى پى در پى كه به روى صورتم خم شد، با نفس

  ...نذار كارى كنم كه

  .میان حرفش رفتم

 نذارم كه چى؟دست روم بلند کنی!داد بزنى؟  ـ

د زاى پرىهایم را باال بردم: خوب بزن !! من وقتى حرف بزنم پاش وایمیستم. من تو خونهشانه

  . نمیام

  .زادى منه نه پرىهمشتى دیگر به روى سقف كوبید:یانار اونجا خون

  .زادهاى پرىى تو با وسایلخونه-یانار

  .كنم تا جهیزیه بیارىگفتم وسایالشو جمع مى-هامون

  .اى كه جز سرافكندگى برایم چیزى نداردواى امان از یادآورى گذشته

 نتا به حال شده براى نرفتن آبرویتان پرخاش كنید و با گفتن حرفى دیگر سعى در حفظ آبرویتا

 داشته باشید؟ 

  . منم گفتم موندنم معلوم نیست كه بخوام فكر جهیزیه باشم -یانار

زنى كه جز تو دهنى هایش فكش جا به جا شد و با خشم گفت:یانار دارى حرفى مياز فشار دندان

  .جوابى براش ندارم .پس تا اون روى من رو باال نیاوردى بیا پایین

زادت كردى كه فرار یه نكنه از همین تو دهنى ها خرج پرىپوزخند زدم و با كنایه گفتم : چ

کنی که ازت غیرتی،غیرت نداشتت رو ثابت کنی ؟؟ دست رو زن بلند میخوای با بیمی كرد؟

  ...ح

دستانم را به روى  . ى خون در دهانم پیچیدچشمانم سیاهى رفت و مزه  که حرفم ناتمام مانده 

  . چشمانم را روى هم فشردمبینى و لبانم گذاشتم و از درد 

هامون سرش را داخل ماشین كرد و با فریاد گفت: شاید نتونستم اونو آدم كنم ولى تو یكى رو آدم 

  . كنممى

مچ دستم را محكم گرفت و از ماشین بیرون كشید. چشمانم را باز كردم اما از شدت درد باز هم 

  . رفتمبستم و تنها دنبال هامون مى

از كرد و مرا به جلو هل داد و با بستن در بارى دیگر فریاد زد: شما ها هیچ كدوم در خانه را ب

  .شدشد روزگار من این نمىشه كه اگر مىحرف حساب حالیتون نمى
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ام برداشتم. با دیدن دست پر از خون نگاهم را روى مبل نشستم و دستم را از روى دهان و بینى

  . ى مانتویم پر از خون شده بودهایم دادم . تمام شال و باالبه لباس

دانست و من او را خطاكار! او كار خود را با عصبانیت توجیح مى جالب بود او خود را محق مى

دانستم .این درست بود آدمى عصبانیتش را با كرد و من با همان عصبانیت او را خطاكار مي

افسوس از  دانست؟م چیزى مينشان دادن زور بازویش آرام كند ؟ اصالً این آدم از كنترل خش

ها را با مشت و باورهای غلطی که خود را در تار و پود ذهن این مردم گنجانده بودند ! مگر زن

اند؟!هامون مگر خودش چی کسی ها برای خانه نشینی آفریده شدهکنند ؟ یا مگر زنلگد رام می

خواست که خودش می گونه" بود چونخواست مرا آدم کند؟! روزگار او "اینبود که می

  .کردگونه" باشد و در عقایدش تغییری ایجاد نمیروزگارش "این

اى به او نكردم. از كرد اما من توجهرفت و با عصبانیت كار خودش را توجیح مىهامون راه مى

جایم بلند شدم و به سمت دسشویى سالن رفتم،سكوت كرد و به راه رفتنم خیره شد. دسشویى سالن 

خواهم بیرون بروم؛ خود را ورودى بود. هامون با دیدن مسیرم به اشتباه فكر كرد كه مىكنار در 

 شى، نه؟ تو آدم نمى : به در رساند و با اخم گفت

  .ى صورتش كردمرو به رویش ایستادم و با چشمانم تاسفم را روانه

  .رویم را چرخاندم و به سمت دسشویى رفتم

تمام صورتم را شستم و  .و به همراه شالم كنار روشویى قرار دادم مانتویم را از تنم بیرون آوردم

هامون مقابل كانتر آشپزخانه تكیه داده بود و  .هایم را برداشتم و از دسشویى بیرون آمدمبعد لباس

  .نگاهش را به من دوخته بود

ودیم سیده بر  جابه سمت اتاق رفتم و در را پشت سرم بستم. بحث لج بازى نبود، حال كه به این

تواند مرا از كارم و تصمیم بازنگاه دارد . براى همین فهماندم زور بازویش نمىباید به او مى

بار ساكم را نیز همراه خود به بیرون هایم رفتم و مانتو شالى دیگر برداشتم و اینسراغ ساك لباس

  . اتاق بردم

  . ردم و شالم را به سرم انداختمبیرون در ساك را به روى زمین گذاشتم،مانتویم را به تن ك

   هامون از كانتر جدا شد و به سمتم آمد. ساكم را برداشتم و به سمت در قدم برداشتم

خود را به من رساند و بازویم را با عصبانیت گرفت.به رویش چرخیدم و از درد بازویم اخمى 

 خواى زور بازوت رو نشونم بدى؟؟ به صورت نشاندم و گفتم:بازم مى

  .خوام برماك را به روى زمین انداختم و با نیش خندى بر لب گفتم: زودتر چون مىس

  .اى گفت : یانار به خدا زن خیلى سرتقى هستىنفسى عمیق كشید و زیر لب الاله هللا

  !!زاد بود، نه ؟ابروهایم را باال بردم: زن؟ من هنوز دوشیزه هستم .البد دوباره منظورت پرى

 كرد:تو از كجا عقده كردى؟ بازویم را رها 
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توجهى به حضورت تواند از مردش عقده كند؟آیا بىدر چشمانش خیره شدم ! یك زن از كجا مى

ارزش شمردنت كافیست؟ یا كه نه نشانه گرفتن غرورت چى !؟ كافیست براى این عقده؟ آیا بى

 وقتى غرورت را خورد كند آیا براى كینه گرفتن كافى نیست؟ 

  . فرستم برهن بده لوازمش رو مىهامون : زما

ى مرا داشت ؟ اصالً او از خود پرسید كه چرا در دل به حرفش خندیدم. البد بعد هم توقع جهزیه

مادر و پدرم چرا بدون خداحافظى رفتن ؟ یا نه از خود پرسید ،پدرت چرا مرا بازخواست جشن 

 ات نكرده؟ بهم خورده

-میداد که ناین عذابم می آورد تا ندیده گرفتن هامون.ار مىام بیشتر به قلبم فشكسىمن درد بى

  ...ی پدرم باشمتوانستم دل خوش به خانه

سرم را پایین انداختم و با صدایى كه از بغض به لرزه در آمده بود گفتم : اینجا بمونم دق می 

  .کنم

تم تا هامون مرا از ترحم درد و عذابى وحشتناك است اما آن لحظه من حتى به ترحم هم نیاز داش

  .آن جهنم نجات دهد

  . دستش را به جیبش برد و سوئیچ ماشینش را بیرون آورد

  . ـ برو تو ماشین تا بیام 

هایم را پا کردم و سمت ماشین رفتم. در ماشین را باز کردم و خودم را روی صندلی کفش

موهای پریشانم را به این سو  خورد وی ماشین را پایین کشیدم. باد به صورتم میانداختم. شیشه

کشاند. آسمان آن شب چراغانی بود، انگار که در آسمان جشن و هلهله به پا بود و و آن سو می

  .خوردقرص ماه کاملتر از همیشه به چشم می

هایم را لبه ی پنجره قرار داده بودم. شالم را از سرم هامون در ماشین را باز کرد و نشست. دست

  .دور موهایم را باز کردمبرداشتم و کش 

کرد لبخند رفتند و از حس باد خنکی که صورتم را نوازش میمی موهای بلندم از پنجره بیرون

هایم را بیرون از پنجره بردم و حرکت پرشتاب باد را در دستانم لمس کردم. دوست زدم.دست

اوضاع را به هم بریم...یا  خواهم بروم و بعضی اوقاتداشتم باد باشم،آزادانه به هر جایی که می

  ! ای بپیچم و میان گیسوهایش قایم موشک بازی کنمدر الی موهای بلند فر دختر بچه

  .در حس و حالم غرق بودم که با خشم خرمن موهای حالت دار و بلندم از پشت کشیده شد

  فرمان بود، موهایم را بیشتر کشید هامون در حالی که یک دستش به

 بکشون داخل! واینا ر -هامون

  . از درد صورتم را جمع کردم،موهایم را رها کرد .با عصبانیت سمتش چرخیدم

 چته باز؟؟چه اشکالی داره؟؟  -یانار 

  همین که گفتم!شالت رو بپوش. -هامون
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کرد،سر جایم ایستادم هایم را روی هم سابیدم.هنوز دهانم از مشتی که به آن زده بود درد میدندان

  .رفتم صندلی عقب نشستمو به زور 

 کنی یانار؟؟ چیکار می-هامون

  .کمی کنترل ماشین از دستش خارج شد که بعد سریع دوباره کنترل ماشین را در دست گرفت

ی ماشین را کنار دادم و این بار بدون نگرانی از پشت چراغ قرمز ماشین را متوقف كرد.شیشه

  .شدم جره گذاشتم و در افکارم غرقی پنکشیده شدن موهایم،آزادانه دستم را لبه

اشکی که روی صورتم نشسته بود را با پشت دست پاک کردم و به  چشمانم را باز کردم. قطره

-ی کوچیکی با ذوق به من خیره شده بود و برایم دست تکان میماشین رو به رو خیره شدم.بچه

  .شکلک درآوردمهایم نشست. من هم برایش دست تکان دادم و داد. لبخند روی لب

ناگهان صدای بوق بلند ماشین من را از جا پراند،هامون دستش را روی بوق گذاشته بود و از 

ی دودی از بچه خداحافظی کردم و با اخم شیشه کردآیینه با اخم رعب انگیزی به من نگاه می

  .ماشین را باال دادم و سر جایم نشستم

اشت. شالم را از صندلی جلو برداشتم و سرم کردم. به هتلی رسیدیم. هامون ماشین را نگه د

های ابرویش را رسید قصد باز کردن گرههنوز اخمش را روی صورتش داشت و به نظر می

وجه تندارد. با هم سمت پذیرش هتل رفتیم،من که مجذوب زیبایی و مجلل بودن هتل شده بودم بی

  .مبه هامون در البی هتل چرخ زد

  .البیا بریم با-هامون

  .را زدیم.به سمت اتاق حرکت کردیم ى پنجبا چمدان سوار آسانسور شدیم و طبقه

جا هامون کارت را زد و وارد اتاق شدیم،بی اراده نفس عمیقی کشیدم و عضالتم شل شد. این

  جا مال زن دیگری نبود!تعلق خاطر داشتم!! این

  .خودم را روی زمین رها کردم و دستانم را از هم کشیدم

 هامون چمدان را روی زمین رها کرد و خواست از اتاق خارج شود که با تعجب پرسیدم:کجا؟ 

  .زادـ میرم بیمارستان،پیش پری

ی عمیق غم و حسرت داد. عضالتم ی قبلم از بین رفت و جایش را به سیاه چالهخوشی لحظه

  ...دوباره منقبض شد و نفسم تنگ

  .منم میامدستم را به در گرفتم و جلو رفتم:

 هامون متعجب نگاهم كرد:كجا؟ 

  .  ـ میام بیمارستان

  . عقب رفت و با ناراحتى گفت:الزم نكرده.برو تو تا بیام

  ...ـ ولى

  !قدر به ساز خودت رقصیدىمیان حرفم آمد:ولى بى ولی... براى امشب بسه؛اون

  .دستش را به روى بازویم گذاشت و مرا به داخل اتاق فرستاد
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  . یه دوش بگیرى از پایین برات سفارش غذا میدمتا  ـ

  .اخم كردم و به داخل اتاق آمدم.سرش را به طرفین حركت داد و در اتاق را بست

  .سوزانداش را روشن كرده بود و كم كم داشت مرا از داخل مىحسادت در وجودم شعله

فكار خود نجات پیدا مى كردم به سمت حمام رفتم و وان داخل حمام را پر از آب كردم . باید از ا

  .و تنها راهش سرگرم كردن خود بود

ت و ،دو پاتختى كنار تخى سفید رنگى كه با یك تخت،میز آرایششبه اتاق نگاه انداختم، اتاق ساده

  .یك نیم ست مبل طالئى رنگ چیده شده بود

فید بود،با رنگ هایم را بیرون حمام درآوردم و به داخل رفتم.وان بزرگ درون حمام سلباس

كشاند و حس پرنسس بودن را به من القا هاى كف آنجا زیبایش را به رخ بیننده مىطالئى سنگ

  .كردمى

اى داشتم،روزى كه هم زیاد از وارد وان آب گرم شدم و درونش دراز كشیدم . روز خسته كننده

ایجاد کردم... با دست روی آب موج  حد راه رفته بودم و هم ضرب دست هامون را چشیدم.

کردم،سیل به راه کردند؛من طغیان میرسید که دریای و آتش درونم با هم همکاری میروزی می

  !آمد، یقین داشتمکردم. آن روز میمی انداختم و همه را در خودم غرق می

  . براى امروز هر چه كه تحمل كرده بودم كافى بود، دیگر زمان آرامش رسیده بود

ای ! در برابر فشارهای عصبی ى وان تكیه دادم.آرامش لحظهو سرم را به لبهچشمانم را بستم 

  ! متوالی و همیشگی

ى وان نشسته بود و به صورتم با نوازش دستى به روى موهایم،چشمانم را باز كردم . هامون لبه

  .چشم دوخته بود

به روبه رویش  خوابم برده بود و من هنوز گیج خواب بود. از جایش بلند شد و نگاهش را

  . دوخت

  ! ـ بیا بیرون،دو ساعته كه تو وان خوابیدى

  . ى موقعیتم شدم،سریع در جایم نشستم و خود را به روى زانوهایم خم كردمبا حرفش متوجه

 . هامون با دیدن خجالتم از حمام بیرون رفت و من قبل از بسته شدن در نفسى آسوده كشیدم

پوش پشت در حمام را به تن كردم و بندش را محكم به دور كمرم ى تن بعد از دوش گرفتن حوله

  .بستم

  .زیادى برایم بزرگ بود و من از این بزرگیش راضى بودم زیرا به خوبى مرا پوشش داده بود

  .  ها،رو به خیابان دیدمى قدى كنار مبلبه اتاق برگشتم و هامون را پشت پنجره

  . روى تخت گذاشتمساكم را از كنار تخت برداشتم و به 

 حالش چه طور بود؟ -یانار

  !به رویم چرخید و با كنایه گفت:یانار االن كسى نیست كه بخوایى براش بازى در بیارى
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ساك را رها كردم و نگاهم را به او دادم تا جوابش را بدهم كه با دیدن خون كنار لبش و پیراهن 

  . گویمخواستم باش به کل فراموش كردم اصالً چه مىپاره

اى كه به روى صورتم افتاده بود را از سر برداشتم.موهایم بیرون به سمتش رفتم و كاله حوله

ریختن و آبشان در حال چكه كردن روى زمین بود. برای لحظاتی فقط صدای سقوط قطرات آب 

  .شکستروی زمین سکوت اتاق را می

  .ایى كه زخم شده بود،گذاشتمرو به رویش ایستادم،دستم را بلند كردم و به كنار لبش ج

 این چه وضعیه؟ با كى دعوا كردى؟  -یانار

  .دستم را در دستش گرفت و گفت: مهم نیست

ابروهایم را در هم گره زدم و با ناراحتى گفتم:چى مهم نیست؟ هامون گوشه لبت زخمه، لباستم 

 كه پاره! با كى دعوا كردى تو؟ 

وى موهایم كشاند و گفت: برو موهاتو خشك كن براى عوض كردن بحث دست دیگرش را به ر

  . خورىکه سرما مى

  ....سرم را عقب كشیدم:هامون تو رفته بودى بیمارستان یا

  !اى در ذهنم روشن شد و پرسیدم:نگو كه با اون پسره باالخره درگیر شدىجرقه

 قدر نگرانشى؟ دستم را به سمتم پرت كرد و با غضب گفت: تو چرا اون

 م را باال بردم و با گیجى پرسیدم:من؟من كجا نگران اونم؟ ابروهای

  .از كنارم گذشت و با تشر گفت:ول كن یانار.تو رو خدا بذار حداقل اینجا آرامش داشته باشیم

قدر ازش زاد چه نسبتى داره؟ اصالً تو چرا اونبه سمتش رفتم و گفتم:هامون اون مرد با پرى

 بدت میاد،مگه چیكار كرده؟ 

هاى یكى در میانش نشد، با هاى من معطل دكمهال در آوردن لباسش بود كه با شنیدن حرفدر ح

  . لباس را از هم باز كرد و با خشم از تنش بیرون آورد  هاىضرب لبه

  . ها رو سرت خالى كنمى اونلباس را به روى زمین كوبید و گفت:یانار تمومش كن نذار عقده

 زادى تخت نشستم و از خود پرسیدم:آن مرد كه بود كه براى پرىبا رفتنش به داخل حمام لبه

 شد؟ ریخت و از دیدن هامون عصبانى مىاشك مى

هایم،بلوز و شلوارى گلبهى رنگ كه شلوارش كوتاه تا از روى تخت بلند شدم و از ساك لباس 

  .مى پایم و لباسش كمى گشاد و آستین كوتاه بود،بیرون كشیدم و به تن كردماهیچه

مقابل آینه ایستادم و موهایم را با برسى كه در ساك داشتم شانه زدم. كرم مرطوب كننده به دستانم 

  . زدم و بارى دیگرى خود را در آینه نگاه كردم

دید؟چرا با این حالى كه از آن زن جدا شده بود باز هم نگرانش بود؟خدایا هامون چرا مرا نمى

گشتم جایى كه مرا دست به سر شود؟باید بر مىشود چه مىهامون از ازدواجش با من پشیمان 

کردم،خاموش می شدم و حرفی به زبان نمی دوباره باید پدرم و یاشار را تحمل می كرده بودند؟

 کرد؟؟ زاد از من زیباتر بود و به همین دلیل هامون توجهی به من نمیآوردم؟اصال پری
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های عسلى، موهایم بلند به رنگ با رگه اىمن صورتى گرد،چشمانى درشت به رنگ قهوه

هاى كوچك و كشیده كه با بینى كوچكم تركیب زیبایى را اش تا كمرم بود و لبخرمایى كه بلندي

گونه زیبا توصیف كند ى خود را اینایجاد كرده بود. البته این نظر من بود و شاید هر كسى چهره

  ...و اما آن زن

ا به اصطالح خمار به رنگ مشكى داشت و موهایش كوتاه به او بر خالف من چشمانى كشیده ی

ن و اش را دلنشیاى كه با بینى گوشتى و متوسطش چهرههایى كوچك و قلوهرنگ زیتونى بود. لب

  .خاص كرده بود

ن ى آترین مسئلهبه راستى كدام زیباتر بودیم!یا نه اصالً زیبایى صورت در یك زندگى مهم

ذاتى، فكرات و سیاست یك زن در زندگى زناشویى كاربرد و اهمیت كه زیبایى است!یا این

ى زناشویى شده بودم و تا رسیدن به جوابم راه دانم من تازه وارد رابطهبیشترى دارد!؟ نمى

  .زیادى داشتم

  . ام از جا پریدم وبه سمتش چرخیدمبا بر خورد دست هامون به روى شانه

-دارى به چى فكر مى كنى،یك ساعته دارم صدات مى متعجب سرش را حركت داد و گفت:چیه؟

 كنم! 

اصالً اهمیت دارد  به صورتش نگاه كردم،زیبایى یك مرد در زندگى زناشویى چقدر اهمیت دارد؟

یا نه ؟ مردان تنها در رفتارهایشان باید زیبایى عمل داشته باشند تا بتوانند یك رابطه را مدیریت 

  ...یشترى نیاز داشتم اماكنند؟ براى این سؤال هم زمان ب

با حركت دست هامون به روى صورتم از افكارم بیرون آمدم و بارى دیگر به دقت نگاهش 

  . كردم

هایى هامون صورتى كشیده،چشمانى درشت و زیبا به رنگ مشكى،موهایى كوتاه و لخت،لب

 ه سنى از اوكبرجسته به همراه بینى متناسبى كه زیبایى صورتش را خاص كرده بود. با این

-اى داشت و با قد بلندش،هم خوانى هیكلش به چشم بیننده مىگذشته بود اما همچنان بدن ورزیده

  .آمد

 ام گذاشت و با لبخند گفت:دختر وقتى رفتم سالم بودى!چت شد االن؟ دستش را به روى گونه

  .كن خورى برو موهاتو خشكعقب رفتم و به موهاى خیسش اشاره كردم و گفتم:سرما مى

كاش این استعداد یادگیریت رو جاهاى دیگه هم به كار ابروهایش را باال برد و با تمسخر گفت :اى

  . بردىمى

لبخندى سریع و مصنوعى به روى لبانم نشاندم و گفتم:مثالً منظورت به حرف گوش كردنه! 

 ه؟ خوب دقیقاً باید از كى یاد بگیرم؟ منظورم اینكه الگوى رفتاریم كى باید باش

نگو كه تو باید بشى  هایم را گرد کردم،بلند خندیدم و با دست به سر تا پایش اشاره كردم:چشم

  ! الگوم!؟كه االن دقیقاً الگوى منى آقاى شوهر

  .دارداش را در خود نگه مياز میمیك صورتش مشخص بود به زور خنده
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كشاند و چشمانش را جمع كرد، با لبخندى ى از موهایم را آرام به پایین دستش را بلند كرد و دسته

  !بسیار كم رنگ گفت:تو واقعاً زبونت خیلى درازه خانوم همسر

 دونى ؟ هایم را همراه با ابروهایم باال بردم:تو واقعاً منو همسرت مىشانه

  .دستش را عقب برد و همان لبخند كم رنگش را نیز نابود كرد

 منظورت چیه؟  ـ

  .اندازم كه از جوابش وحشت داشتمراه بيخواستم بحثى به نمى

-بذار برات لباس در بیارم سرما مى به سمت چمدان كوچكش رفتم و در بین راه گفتم:مهم نیست 

  .خورى

اش را اش را نگرفت. به سمت تخت رفت،كاله حولهاو هم همانند من خسته از بحث بود و ادامه

  .یش كردبه روى موهایش كشید و شروع به خشك كردن موها

از چمدانى كه براى خودش بسته بود،تیشرتى سفید به همراه شلواركى مشكى بیرون آوردم و با 

  . ها به سمتش رفتمقرار دادن لباس زیرش به روى آن

هایش را كنارش قرار دادم و گفتم:بهتره از رستوران هتل چیزى سفارش بدیم من خیلى لباس

  . گرسنمه

  .ها كنار تلفنهت: هر چى مى خوایى سفارش بده شمارههایش را برداشت و گفلباس

هایش را پوشید لباس .بعد از سفارش غذا تلفن را سرجایش قرار دادم و به سمت هامون چرخیدم

  .و در حال آویزان كردن حوله به روى جا لباسى كنار اتاق بود

 . را روشن كردم اشبه سمت چاى ساز روى میز رفتم و آب معدنى درونش خالى كردم و دكمه

  .هاى چایى را برداشتم و به سمت هامون كه روى كاناپه نشسته بود رفتمفنجان 

  . فنجان چایى را مقابلش به روى میز قرار دادم و گفتم:نوش جان

سرش را بلند كرد و زیر لب تشكر كرد. به سمت پنجره رفتم و از آن باال به پایین نگاه 

دانستند که کجا یشان میمشان زیر پاهای من بودند و احتماال همهها... هها، ماشینآدم كردم.

-دانستم كجاى این زندگى قرار دارم! نمىمن واقعاً نمى اند و نقششان در زندگی چیست اماایستاده

دانستم هامون اصالً براى چه حاضر به ازدواج با من شد. هر چند او خود در عصبانیت اعتراف 

ام تن به این وصلت داده است. ناراحت بودم اما به نظرم ناراحتي ى مادرشكرد به خواسته

منطقى نبود، من هم بنا به شرایطى كه داشتم مجبور به ازدواج شده بودم. .هر كدام از ما تنها این 

  .دانستیم كه توانستیم آن را قبول كنیمازدواج را راه فرارى مى

  .رویش چرخاندم و نگاهش كردمبا قرار گرفتن هامون در كنارم ، صورتم را به 

فنجان چایش را به روى لبانش گذاشت و بعد از كمى نوشیدن چایش گفت:یانار تو چرا با من 

 ازدواج كردى؟ 

  .جالب بود سؤالى را مى پرسید كه من امروز بارها برایش جواب در نظر گرفته بودم
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عالقه داشتى حاضر به ازدواج رویم را به خیابان كردم و پرسیدم: تو چرا وقتى هنوز به زنت 

 شدى ؟ 

چون مى  سؤال رو با سؤال جواب نمی دن ولی... فنجان چایش را در دستش فشرد و گفت :

  .خواستم مادرم خیالش از من راحت بشه

  .پوزخند زدم

  !اى واقعاً چه دلیل موجه ـ

  .هامون:خواستم صادق باشم

  .ـ موفق بودى،تبریك میگم

 رخم را نگاه كرد و پرسید:تو چى؟  به رویم چرخید و نیم

ى حرفم همانند او به رویش چرخیدم و خواستم جوابش را بدهم كه در اتاق زده شد و مانع ادامه

  .شد

  .خواستم به سمت در برم كه بازویم را گرفت و گفت:كجا؟ من میرم

وبت موهایم ى چپم ریختم.هنوز کمی از رطبه روى مبل نشستم،موهایم را جمع كردم و به شانه

  .....باقی مانده بود،موهایم را از ته دل بو کردم،از بوی شامپو توی موهایم لذت می بردم

 با تمام كردن غذایم پشقاب غذا را جلو فرستادم و با دهان نیمه پر گفتم:خدارو شكر.ممنون. 

 .داشت و مرا زیر نظر هامون غذایش را نصفه رها كرده بود رفتم و به مبل تكیه دادم. عقب 

  كنى؟غذایم را كامل خوردم و گفتم:چیه؟چرا اونجورى نگام مى

 . شدىاش برداشت و با خنده گفت: هیچى،فكر كنم داشتى تلف مىدستش را از زیر چانه 

 . ام را برداشتم و گفتم:دقیقاً از روى میز قوطى نوشابه

كه خوردم،نون پنیرى بود كه  دونى آخرین وعده غذایىام را نوشیدم و گفتم:ميمقدارى از نوشابه

 . صبح عقد خالم به زور به خوردم داد .از اون به بعدش جز كتك چیزى نخوردم

 ....صورتش جدى شد و با كنایه گفت:آدمى كه حرف گوش نمیده

با تمسخر خندیدم و گفتم : باید بزنیش تا آدم بشه. فقط یه سؤال؟ شما این آداب معاشرت رو از 

 كنترل خشم یا صحبت كردن جا نداره؟ توش خبرى از كجا یاد گرفتى كه 

 .قدر زبون درازى نكنآمد و آرنج دستانش را به روى زانوهایش قرار داد:یانار اون به جلو

 .دونیدبلندتر خندیدم:خوبه،شما دفاع كردن از خود رو زبون درازى مى

م حرف زدن به جایى خت از جایش بلند شد و سرى به عنوان تاسف نشان داد و گفت:متاسفم با تو

  شهنمى

 یانار:من خفه خون بگیرم ختم به خیر میشه؟

  تركهبا عصبانیت به رویم چرخید:بس كن،حداقل براى امشب بس كن ! باور كن سرم دارم مى

 ! پوزخند زدم: البد من مقصرشم

 . ى كافى بحث داشتیمگذشته.ما امروز به اندازه ١١یانار ساعت از  ـ
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شدم و رو بهش گفتم:حق دارى كافیه والى بعدش براى تنفس بازم باید برى از جایم بلند 

  بیمارستان

 .اش خوردمى سینهخواستم از كنارش بگذرم كه خود را مقابلم رساند . با سر به قفسه

  .ام گذاشتم:آیى سرمعقب آمدم و دستم را به روى پیشانى

كنایه دار بدم میاد. اگر حرفى دارى هاى به روى صورتم خم شد و با عصبانیت گفت: از حرف

 .رك و پوست كنده بگو

 زاد برات مهمه وقتى که از هم جدا شدین؟قدر پرىـ چرا اون

  تو انسانیت حالیته. ـ

نیش خندى به رویش زدم:منظورت كارى بود كه من براش كردم و تا بیمارستان همراهش بودم؟ 

 سى درگیر نشدم.براى انسانیت ابراز عالقه نكردم!دونم اما براى انسانیت با كآره یه چیزایى مى

 تعجب كرد.چشمانش را درشت و ابروهایش را باال برد: من كى بهش ابراز عالقه كردم؟

 .متنفرم از تجدید خاطراتى كه با تكرارشان بازهم غرورم خرد شود

به  د:من كىخواستم از كنارش بگذرم تا بحث را تمام كنم كه بازوهایم را گرفت و با حرص پرسی

 اون زن اظهار عالقه كردم؟!

زنن بلكه با دونى گاهى اوقات عشق رو جار نمىبه چشمانش خیره شدم لبخندى كم رنگ زدم:مي

تر از اون با تمام زنن.تو با نگرانیت،پریشونیت و مهمرفتارشون ناخدآگاه اون رو هوار مى

 .زنىزاد جا گذاشتى عشقت رو هوار ميحواسى كه پیش پرى

شد طاقت داشتى من براى شوهر خود را عقب كشیدم و با بغض گفتم:فكر كن جامون عوض مى

 ...شدم وسابقم با همه در گیر مى

با تو دهانى خوردن از او حرفم نصفه ماند. با حس كردن مایع داغ كنار لبم،دستم را به گوشه ى 

پوزخندى عمیق زدم و دستم را لبم گذاشتم و به جلوى صورتم آوردم. با دیدن خون روى انگشتانم 

 ...مقابل صورت هامون گرفتم:طاقتشو نداشتى

آمد پس من اى محكم به او زدم. او از تصورش هم خونش به جوش مىاز كنارش رد شدم و تنه

چه جان سختى بودم كه هنوز هم در حال تحمل كردن بودم .هر چند شاید اگر من هم راه نجاتى 

  . كردمود من هم تحمل نمىاز این زندگى برایم مهیا ب

و با خالی کردن خون دهانم از همان جا داد زدم:حواست به رفتارهات باشه  به دستشویى رفتم 

  .مونم،یه روزی تالفی تک تک کارهات رو سرت در میارمهامون! من ساکت نمی

ه صورتم چکید. بدوباره خون جمع شده در دهانم را با شدت تف کردم، خون از چانه و دهانم می

 ام روی آیینه دو خط متاقطع کشیدم، این خط و این نشان!در آیینه خیره شدم و با انگشت خونی

خواباندم. با این فکر یانار دیگر سکوت نمی کرد،روزی تو دهنی سنگین در دهان هامون می 

ن گفتم مطمئن نبودم، فعال این هامواز چیزی که می روى زمین نشستم. و هایم جاری شداشک
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چرخید به من تو دهنی زاد که در ذهنش میکه با تک تک حرکات و تک تک افکار پری بود

  .میزد

-هایش رد پاى زنى دیگر است را متعلق به یانار مىخدایا چگونه باید این زندگى كه تمام گوشه"

 "اى كوچك تشكیل شده بود!كردم ؟ زندگى كه از نه با عشق و نه حتى از عالقه

قى طوالنى كه اشك ریختم بى آنكه ناز كشى داشته باشم خود به تنهایى همانند تمام بعد از دقای

دادم و در نهایت آرام ى پدر اشك ریختم و خود به خود دلدارى ميروزهاى تنهایى كه در خانه

  .گرفتم،آرام شدم و از روى زمین بلند شدم مى

 . بارى دیگر به صورتم آب زدم و از دستشویى بیرون رفتم

ها خاموش و چراغ خواب روى پاتختى روشن بود. در دسشویى را بستم و به سمت تخت برق

رفتم.هامون طاق باز خوابیده بود و دستش را به روى پیشانى و چشمانش گذاشته بود.باز هم دلم 

  . اش را برانگیخته كنمسوزيتوانستم حس دلشكست،من حتى نمى

. یادم آمد مادربزرگم روزی به  ص از كنار تخت گذشتمی تخت را برداشتم و با حررو بالشت

جا کنه... زن اگه با قهر و ناز بیمن گفت:ننه جون،زن هیچ وقت بستر خوابش رو ترک نمی

های دیگه های شوهرش رو روی زنخودش رو لوس کنه و شوهرش رو راضی نگه نداره، چشم

   .کنهباز می

با من ببیند؟ من تحقیر شدن را دوست نداشتم، تخت مادربزرگم کجا بود که رفتار شوهرم را 

پیچید و حالم ام در دماغم میرفتم چون بوی غرور له شدهکردم و سمتش نمیخواب را ترک می

  .کردرا بد می

 رفتم که صدای خواب آلود هامون بلند شد:کجا؟ داشتم سمت کاناپه می

شد جواب کنترلش از دستم خارج می چرخاندم و با خشمی که کم کم داشت سرم را سمت تخت 

 ؟ دادم:دارم میرم سر قبرم، تشریف میارید

 سر قبرت! خوای بری؛حتیتونی هر گورستونی که میـ هر وقت بهت اجازه دادم می

  .ـ به اجازت نیاز ندارم

  ! طور...خودت خواستیـ که این 

آمد،برق نگاه ترسناك به نظر مىاز روى تخت بلند شد و به سمتم آمد. در آن تاریكى هیبتش 

کرد.بالشت را چنگ زدم و قدمى به عقب اش مانند الکتریسیته به آدم شوک وارد میمشکی

  . برداشتم

  .جلو آمد، بازویم را در دستش فشرد و مرا به سمت خود كشاند

  ...خوابى و الىى آدم سر جات مىمیرى مثل بچه  -هامون

نایی اصال توا به رویش چرخیدم و با عصبانیت گفتم:و الى چى؟ چیکار مونده که نکرده باشی؟؟

   ها داری؟ای جز دست بلند کردن رو زندیگه 
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او هم مثل من پر حرص پوزخندى به صورتم زد و گفت:نه چیزاى دیگشم بلدم،چیه نكنه دنبال 

 گردى؟ توانایى هاى من مى

سرم را به زیر  شد.ام مانع جوابم به او مىشرم و حیاى دخترانه از جواب صریحش جا خوردم،

دونم باید به تو چى گفت اما بهتره یه ذره ادب و احترام یاد انداختم و با تاسف گفتم:واقعاً نمى

  !بگیرى

 سرش را كنار گوشم قرار داد و با تمسخر گفت:چرا؟ تو مگه زنم نیستى؟ 

  .آمده بود و بغض گلویم را گرفته بود تمام بدنم از ناراحتى به لرزه در

و باز هاتـ چرا من زنتم اما زنى كه فقط تو اون شناسنامه كوفتى كنار تو هست نه تو زندگیت!چشم

 كن،ما كجاییم؟ اصالً چرا اینجاییم؟ 

  .هایم جارى شدندهایم به روى گونهاشك

بلتو از بین ببرى ! چون چون من براى تو هیچ ارزشى ندارم كه حتى بخوایى ردپاى زن ق ـ

زادى نیست و فقط یانار كه االن محرمته! چون تو حتى نتونستى با هنوزم نتونستى قبول كنى پرى

زاد خداحافظى كنى! هامون تو تو قلبت اى كه تمامش پر بود از حضور پرى خاطرات اون خونه

 دگیه؟ كسى كه تمام قلبت روزاده اما تو شناسنامت یانار! به نظرت كدوم پایبندتر به این زنپرى

 ى محرمیت با تو نسبت پیدا كرده؟ ماله خودش كرده یا كسى كه فقط رو یك برگه با یه صیغه

 گى بخوابم سر جام؟ هایم به روى صورتش گفتم: مىبازویم را به عقب كشیدم و با هق هق گریه

جام اما اونى كه به تو خوابم سر به سمت تخت رفتم و بالشت را به روى تخت كوبیدم:باشه مى

  !زادى كه بین ما قرار گرفته هستتره من نیستم، پرىنزدیك

  .ى تخت پشت به هامون و رو به دیوار دراز كشیدمبه روى تخت رفتم و لبه

  . دقایقى نه او از جایش حركت كرد و نه من به رویش چرخیدم

  .به سمت تخت آمد و در جایش دراز كشید

داد آمد،مرا در آغوشش جایى ميق به نظر برسم ! اما دوست داشتم به سمتم مىدانم،شاید احمنمى

گفت: من آن زن خواند و مىهاى مرا توهم من مىشده است تمام حرف  و حتى به دروغ هم كه

كار را نكرد.بى آنكه حتى حرفى بزند خوابید و من ماندم این تنهایى را فراموش كردم،اما او این

  .خود اسیر كرده بود كه عمرى مرا در

با سنگینى چیزى به رویم احساس كردم در حال خفه شدن هستم. چشمانم را باز كردم، سقف را 

  . نگریستم و با برخورد نفسى به گردنم رویم را برگرداندم

کمی روی تخت چرخیدم که باعث شد هامون بیدار شود. او هم همانند من گیج بود. سرم را 

  .اه كردمچرخاندم و به خود نگ

  .ام افتاده بودی سینهدست چپش زیر سرم و و سنگینی دست راستش روی قفسه
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ه های برجستلبخندى كم رنگی روی لب دوباره به صورتش نگاه كردم؛ چشمانش را بسته بود و

اش گرفته بود.خود را حركت دادم و گفتم: دستتو ى من خندهدانستم از دیدن چهرهاش داشت،مي

  !خفه میشمبردار،دارم 

  !كنیاچشمانش را باز كرد و با خنده گفت:خوب از فرصت استفاده مى

خدایا این مرد آلزایمر داشت یا من زیادى خوب همه چیز را به یاد داشتم؟؟اوه البته یکی از 

-ها آزارم میماند و گاهی این به یاد ماندنهای بدم هم همین بود! همه چیز در خاطرم میخصلت

ام ثبت شده بود خیلی وقت ها ی "آنها" در حافظهتمام هجده سال رفتار بد و زننده دادند. مثال

  .کردخوشیم را ضایع می

دستش را گرفتم و خواستم از روى گردنم بلند كنم كه نگذاشت و گفت: یانار بخواب،باور كن 

  .بیدار بشیم بازم جنگ و دعوا شروع میشه

  !ار بوددام گرفت، راه حلش واقعاً خندهخنده

  .شهخود را باال كشیدم و با كنایه گفتم: با خواب هم مشكلى حل نمى

 دستش را عقب كشید و در جایش نیم خیز شد: خوب چه طورى باید این مشكالت رو حل كنیم؟ 

  ...زاد رو فراموش كنىـ وقتى كه تو بتونى پرى

  .نفسى بلند كشید و رویش را چرخاند

  !اى به اون زن ندارمگم، من عالقههمیشه می یانار یه بار برای -هامون

  ...یانار:ولى

هامون:ولى نداره. یه زمانى داشتم ولى از یه تاریخ به بعد ندارم ولى خوب این وسط یه چیزایى 

خوام در موردش حرف بزنم اما من كالً دیگه به هیچ كس نه عالقه و نه اعتماد هست كه نمى

  .ندارم

  .به سرویس اتاق رفتاز روى تخت بلند شد و 

چنین دست خواهد كشید كه زخمى عمیق در قلبش جا گذاشته باشند، زمانى كسى از باورهایش این

 اش دست از او بكشد؟ توانست خورده باشد كه با وجود تمام عالقهاما او چه زخمى مى

ف اونجارو اى كه در رستوران هتل خوردیم، هامون گفت: من میرم خونه تا تكلیبعد از صبحانه

  .مشخص كنم تو منتظرم بمون

  !فنجان چایم را روى میز قرار دادم و گفتم: اما من حوصلم سر میره هامون

  . به چشمانم نگاه كرد و جواب داد:یه امروز تحمل كن تا خونه تموم بشه

 ى مامانت؟ یانار:خوب برم خونه

  . نكردهبه ثانیه نكشید كه اخم به ابروهایش نشست و گفت:الزم 

 ابروهایم باال رفت و با تعجب پرسیدم:چرا؟ مگه چى میشه ؟ 

  .از جایش بلند شد:همین كه گفتم
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از جایم بلند شدم و همراهش به اتاق برگشتیم. به سمت سوئیچ و دسته كلیدش كه روى میز قرار 

  .داشت، رفت

  .برى یا مجبورم خودم برمهامون یا منو مى -یانار

  . را چنگ زد و به سمتم آمد:یانار تمومش كنبا حرص كلیدهایش 

  . مقابل در ایستادم

  !برىكه منو مىگى یا اینهامون یا دلیلش رو مى -یانار

  .دست راستش را بلند كرد و كنار صورتم به روى در گذاشت:خوشم نمیاد

  .ـ باشه پس اگر اومدى نبودم نگران نباش

  !هامون:وایى كه تو چقدر سرتقى

  .من از تنهایى متنفرم -یانار

دستش را برداشت و كالفه گفت : باشه ولى اگر سؤالى ازت پرسیدن اصالً از خودمون یا 

  پرى...

  .دىنمي حرفش را قطع كرد،عقب رفت و ادامه داد:جواب

كنم امروز كارهاى اون خونه رو یشان ، ماشین را متوقف كرد و گفت:من سعى مىمقابل خانه

  .تموم كنم

  ! كشمى در گرفتم:تو نمیایى تو ؟راستش... من یكم خجالت مىرا به دستگیرهدستم 

  . ماشین را خاموش كرد و از ماشین پیاده شد. لبخند زدم و من هم از ماشین پیاده شدم

  .هامون زنگ در را زد و من كنارش ایستادم و تشکر کردم

  ...تو و گفت:برو در را به عقب هل داد،کنار رفت با باز شدن در،

ی ویالیى با حیاطى بزرگ كه پر از درخت و گل و گیاه بود. یشان شدم .خانهداخل حیاط خانه

اى که انتهاى حیاط قرار داشت. همراه هامون به سمت پله هاى ساختمان رفتیم ساختمانى دو طبقه

  .ها در را باز كرد و به استقبالمان آمدو مادرش قبل از رسیدن ما به پله

ها باال رفتیم و مقابل مادرش ایستادیم، با صدایى آرام سالم كردم و به صورتش چشم از پله 

  .دوختم هامون هم همانند من سالم كرد و منتظر جواب سالم مادرش ماند

قدر ها اوننگاهش را به روى هامون و بعد به من سپرد و گفت:از كى تا به حال شده كه عروس

 ى داماد؟ رن تو خونهذارن تو دست شوهرشون و مىميرو  سرخود شدن و خودشون دستشون

 من پر توقع بودم یا واقعاً او رسم مهمان نوازى را نیاموخته بود؟ 

ام چون خوشم نمیاد فكر هامون با اعتراض به مادرش گفت:حاج خانوم! یانار رو من بردم خونه

  .ینام كه هنوز باید راه رسم زندگى یادم بدكنین من پسره بیست ساله

قدر مادرش به روى صورتش كوبید و با ناراحتى گفت:خدا از اون زن نگذره كه تو رو اون

رو جهنم كرد هم عوض كرد انداخت به جون ما ! خدا ازش نگذره كه با قدم نحسش هم زندگیت 

  ....نذاشت جشن این دختر با خوشى تموم بشه .خدا
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  !م مادرش را خواند: مامان كافیههامون چشمانش را به روى هم فشرد و با فریاد نا

دانستم بعد از آن قادر به كنترل خود نیست دستم را بلند كردم، ناخوداگاه از فریادش كه مى

  .ى حال خود كردمبازویش را فشردم و او را متوجه

مادرش با تندى به روى هامون گفت:فقط همین فریادت مونده بود كه دیگه اونم زدى،آفرین 

  !ى كارت كنه؛باریكالیى رسیده كه دختر غریبه باید تو رو متوجهكارمون به جا

  . ها رفتهامون بازویش را كشید و به سمت پله

كه شدى سوهان روح این  مادرش بغضش را شكست و آرام زیر لب گفت:خدا ازت نگذره زن

  ...بچه

-رف مىگشت باهاش حجلو رفتم و دستش را در دستانم گرفتم و گفتم:آروم باشید،بذارید وقتى بر 

  .زنید

  . جان به صورتم زد و گفت:هامون من خیلى وقته كه رنگ عوض كردهبى لبخندى

 مرا همراه خود به داخل خانه برد و گفت:خوش اومدى دخترم. 

  .این بار با صدای بلندتری تشکر کردم هایم را از پایم بیرون آوردم وكفش

  . یامها اشاره كرد و گفت:بشین،االن مبه مبل

خانه اى بزرگ  هاى راحتى رفتم.روى مبل نشستم و به خانه نگاه كردم با رفتنش،به سمت مبل

كه با مبل سلطنتى و میز ناهار خوریش قسمتى از خانه را سلطنتى و قسمتى دیگر كه من در آنجا 

  .شده بود چیده بودم با مبل راحتى و میز تلویزیونى كه كنار دیوار قرار داشت،

توانستم اى پوشیده قرار داشت كه از دیوار بلندش مىو به روى در ورودى آشپزخانهدرست ر

  .حدس بزنم چقدر بزرگ است

نی های قرآهای زیبا و خوش بافت "ون یکاد" یا از این قبیل آیهروی اکثر دیوارها هم تابلو فرش 

  .نصب شده بود که هر کدام زیبایی چشم گیری داشتند

  ها قرار داشت.هایى رو به باال و یك در كنار پلهن كنار میز ناهار خورى پلههمچنین،انتهاى سال

پیش دستى پر از  .مادر هامون همراه سینى در دستانش از آشپزخانه بیرون آمد و مقابلم نشست

میوه را روى میز قرار داد و لیوان چایى و قندان را كنار بشقاب به روى میز گذاشت،گفت: 

  .جان؛ببخشید دلم از این پسر پر بودخوش اومدى یانار 

  . زیر لب "اشکالی نداره" ای گفتم لبخندى زدم و

كه حرف هامون را گوش نكردم و در هتل نماندم پشیمان شدم اما خوب راه راستش از این

  !كردمبرگشتى نبود و باید تحمل مى

  .زاد را جویا شدحال پری مادر هامون نگاهش را به صورتم دوخت و

  .نگاهش كردم و گفتم:من آخرین بارى كه ازش شنیدم،حال خوبی نداشت

  .دستش را به روى ران پایش كوبید و گفت:خدا ازش نگذره،بچمو نابود كرد

  . یانار:مامان جان نفرینش نكنید! اون تو شرایط خوبى نیست
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نمى زد رو  مادر هامون:نفرینش نكنم؟! هامون من رو نابود كرد. هامونى كه رو حرف من حرف

 گذره؟ جورى كرد. من نه، ولى خدا ازش مىاین

  .زاد دیدشه همه رو از چشم پرىخوب باید بگم تو جدایى هر دو طرف مقصرن نمى-یانار

دونستم دخترى كه زاد به پسرم خیا... كرد . از اولشم ميپرى   با حرص گفت:جدایى چیه دختر!؟

  .بدزده آخرش تو زرد از آب در میادى دوستى بخواد قاپ یه پسرو با رابطه

  !چه شنیدم؟! خ..یا... ؟ هایم درست كار كرد.اى نه خون به سرم رسید و نه گوشلحظه

ى ما میومد مدام تو جمع مردها ادامه داد: از همون اولشم از این دختر خوشم نمیومد. وقتى خونه

ذره شرم تو وجود این زن اصال یه  .گرفتنشست و دستشو مىبود؛ مدام كنار هامون مى

زد كه من نمیام . یكم رسم شوهر دارى بلد خواستیم بریم خانوم ساز ناكوك مىهر جا مى نبود! 

  !خوند با ما رفت و اومد نكنهكرد یا مدام تو گوشش مىنبود،یا با این پسر جنگ مى

موم بود... دیگه ت  ه!ی حرفش را گرفت:كافى بود یه مسافرت تنهایى بخواد برنفسی کشید و دنباله

كرد . آخه زن رو چه به این كارها؟! مدام از هامون ایراد مى گرفت كه خون به جیگر هامون مى

جور... بابا زمان كنى،چرا اینجور چرا اونبرى،چرا به من توجه نمىچرا من رو بیرون نمى

  ...ما

ر نگرانش بود خیا... كرده دیگر قادر به شنیدن صدایش نبودم .آن زنى كه آن روز هامون آنقد

زادى كه مردى دیگر را ولی پرى  !اش را زیر سؤال برده بودگونه مردانگىبود و هامون را این

 آمد؟ به شوهرش ترجیح داده بود چرا روز عقدش باید به نظاره كردن او مى

د درگیر مى رفت یا با آن مراصالً هامونى كه از او زخم خورده بود چرا باید به بیمارستان مى

 شد؟ 

 ناخودآگاه در جایم ایستادم.

  !زاد او را به هامون ترجیح داده بودآن مرد!!حرف هایش،مردى بود كه پرى 

ام را رویش بنا کنم، زمین نبوده، اقیانوس بوده تازه متوجه این شدم که زمینی که قصد داشتم خانه

-ند که به زودی در این اقیانوس غرق میشدند خبر از آن داشتام کوبیده می! امواجی که به خانه

  ! یار و یاورشوم. غریب،تنها و بی

لنگد، اما به فکرم هم دانستم یک جای قضیه میرفتارهای غیر عادی و غیر طبیعی هامون... می

  ...رسید که چیزی به اسم "خیا..." قضیه را لنگاندهنمی

 مادر هامون مرا تكان داد و پرسید:حالت خوبه؟چیشد؟ 

توانستى اش نشأت گرفته بود و مىههایى كه از افكار پوسیدهاى او درست بود؟ حرفحرف

ی زندگی هایی بوده که تبر به ریشهاو هم قطعا از آدم بفهمى او نیز یك پایش وسط ماجراست.

  .زاد زده بودهامون و پری

 چند بارى صدایم زد كه گفتم:ببخشید سرویستون كجاست؟ 

  !ها را نشان داد و گفت:اوناهاش-ه باال برد و با سردرگمی در كنار پلهلبانش را رو ب
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  . درنگ به سمت دسشویى رفتمممنون"ى گفتم و بى"

هاى هامون و مادرش در قبل از ى حرفمقابل روشویى ایستادم و به خود نگاه كردم. حال متوجه

  !شدمازدواج مى

ها مرا انتخاب ها اهمیتى نداشتم،آنالً براى آندلیل انتخاب خود شدم... من اص ى تازه متوجه

ها مرا انتخاب كردند چون كسى دیگر شرایط دانستند.آنكرده بودند چون مرا ناجى هامون مى

-مرا نمى  دانست پدرممرا نداشت كه مجبور به تحمل شود. آن روزها تنها كسى كه به خوبى مي

ر مرا از زیر دست پدرم نجات داد. پدرى كه تنها خواهد، مادر هامون بود؛زیرا او بود كه بار آخ

دانست و با وجود من، به خاطر دختر بودنم مشكل داشت. پدرى كه زندگى مى یاشار فرزنش را

بود را به كام مادرم تلخ و به كام من زهرمار كرده بود،چون در اقوامشان فرزند اول باید پسر مى

گیرد و از شانس بد من، همان سال زندگى را مىنه دختر كه اگر فرزند اولت دختر شد نحسى 

  . نویسداش در كار را به پاى نحسى من مىشود و ندانم كاريپدرم ورشكست مى

روزى كه مادر هامون براى سر زدن به اقوامشان در همسایگى ما آمده بود و پدرم براى مسئله 

ى همسایه یا دوست قدیمى ام اى كوچك كه به جان من افتاده بود و من از ترس جانم به خانه

  ...بهاره پناه بردم و مادر هامون آنجا مرا دید و

دانست من راهى براى برگشت ندارم و تنها مجبور به او مرا براى پسرش پسند كرد زیرا مي

یعنی من در  كنند...زاد مىكه هامون را با وجود من مجبور به دورى از پرىساختن هستم و این

ر زاد دوقیر را داشتم ! که باید با وجودم هامون را به آن پای بند و از فکر پریاین زندگی حکم 

  !!کردممی

هاى یك شطرنج چیدند و بازى یشان بهم مى خورد،چه راحت ما را همانند مهرهحالم از همه

كردم مرا براى پسرش پسندیده زیرا از وضعیت من دلش دادند!چه خوش خیال بودم كه فكر مى

  ....آمده! وبه رحم 

ها مرا به پاى آن . ام خود در مسیر درست قرار بگیرداى واى بر منى كه هیچ زمانى نشد زندگي

ى من تنها سوختن و ساختن است. "خدایا براى مردى به آتش كشانده بودند كه مطمئن بودند،آینده

  ".كنمكسى را با جان و تنم حس مىبار هزارمیست كه درد بى

كه درست شدن زندگى یك پسر را در ازدواج و پایبند كردنش را به دنیا  هاقدیمىها همانند آن

ی زندگی هامون این زندگی را برایم ساختند تا من هیزم بشوم و خانه دانستند،اى ميآوردن بچه

  !را گرم کنم که هامون از سرمای زندگیش به فکر خاطرات سیاه زن قبلیش نیافتد

د تا هامون با خود كنار بیاید و با گذر زمان خیانتى كه او را زیر سؤال گذاشتنشد مىمگر چه مى

 شد.؟؟ كرد و بعد از آن وارد یك زندگى دیگر مىبرده بود در خود حل مى

سوختن بودم و تازه مى توانستم   و پس زده شدنش در حال من به آتش خشم هامون از خیا...ش

  . گفتم به براى شرایط سختش ترحم مى كردمىحال او را درك كنم .درك كه نه بهتر بود م
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ا، یانارها هتواند تمام دنیا را پر كند زندگىاش مىخدایا تا به كى باید با افكارى كه بوى پوسیدگى"

  "زاد ها بسوزاند؟؟و پرى 

دانستند و از او دیوى دو سر ساخته بودند پرسیده بودند زاد را خیانت كار میاصالً آنانى كه پرى

 لیل كارش چه بوده ؟یا كه نه تنها حكم قتل او را صادر كردند و تمام؟ د

تواند در یك خیا... هزار دلیل در كتابى خواندم ،درست است كه خیا... هیچ توجیحى ندارد اما مى

ها پر از كمبود عاطفه و اعتماد بنفسى باشد كه فرد خاطى با حس وجود داشته باشد كه آن دلیل

هاى رسیدن به نقطه ى پوچى،بخواهد با خیانت سر پوشى به روى تمام نقص ها و باكردن آن

  .تواند حس بد او را از بین ببردخود بزند و در خیال خود وانمود كند كه خواسته شدن مى

كوبید و با هایش را به روى در مىصداى پى در پى مادر هامون از افكارم بیرون آمدم . مشتبا 

  .زدنگرانى صدایم مى

هایم را به زیر آب بردم و مشتى از آب را به صورتم كوبیدم، قطرات آب با قطرات سرد دست

 شیر آب را بستم و به سمت در دسشویى رفتم خورد آمیخته شدند.عرقی که روی صورتم لیز می

.  

با باز شدن در، مادر هامون عقب رفت و با صورتى رنگ پریده گفت:دختر تو كه منو نصفه 

  !جون كردى

 جا برایم غیرحرف از كنارش گذشتم و به سمت كیفم رفتم . تحمل آننگاهم را ازش گرفتم،بى

 جایى میرى یانار جان؟  :دارم پرسیدممكن بود. مادر هامون وقتی دید که کیف را بر می

  !كنى جانت بشود؟شد از كسى كه سوء استفاده مىهه، یانار جان! جالب بود مگر مى

ون یا تونم ببخشمتدونم من مىآنكه به رویش برگردم گفتم:نمىام انداختم و بىشانهكیف را به روى 

ی پدرم حکم اضافی بودن رو درسته تو خونه .نه،ولى این رو همیشه از من به خاطر داشته باشید

ى پیشونیم زده بودند اما شما حق نداشتین كه بخواید براى نجات هامون از زنش من رو وسیله

  .ون كنیددست خودت

بغض گلویم را گرفت و نفسم را سخت كرده بود،اما باز هم ادامه دادم:شما شرایط زندگى من رو 

-دونستى كه راه برگشتى ندارم و باید بسوزم به پاى پسرى كه هنوزم عاشق پرىدونستى، مىمى

زادشه اما بازم من رو پاسوز مردى كردي كه حتى یك در صد هم جایى تو قلبش نخواهم 

اشت.تمام زندگیم فداى خودخواهى و باورهاى غلط پدرم شد باقیه عمرم فداى خودخواهى د

  ...نامردى شما  و

گن . این زاد نمىاش نگاه كردم:خیا... فقط به كار پرىبه رویش چرخیدم و به چشمان برزخى

ون كلمه تو خیلى از جاها معنى خودش رو داره و حال شما معنى این كلمه رو به جون خودت

خریدید چون در حق زندگى من خیا ... كردید. زندگى كه از این به بعدش تنها براى من سوختن 

 گذره؟ رو به همراه خواهد داشت. من كه نه ، ولى خدا از شما مى

  . كه جوابى دهد به سمت در رفتم و خود را به كوچه  رساندممنتظر جوابش نماندم و قبل از این
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ها تنها دادم و یا نه اینآیا تاوان گناهى كه هیچ گاه مرتكب نشده بودم را مىدانم در این دنیا نمى

تقدیر دخترى است که خود نامش نیز سوختن و شعله كشیدن را به همراه دارد. در كتابى 

  :خواندم

  ".ها دارند،پس نام فرزندانتان را به نیكى انتخاب كنیدها اثر پذیرى بزرگى بر شخصیت آدمنام" 

من یانار،به معنى سوختن بود آیا نامم این سرنوشت كذایى را برایم رقم زده بود؟آیا من شمع نام 

ی دیگران را معنا ام این بود که بسوزم و آب شوم تا لحظات عاشقانهبه دنیا آمدم و حکم پیشانی

  !دار کنم؟

كه دختر ا دیدن اینام، پدر بى خالهمادرم اسمم را برایم انتخاب كرده بود . زمانى كه به گفته

زند و به تركى به او مى گوید: َسن َمنى گیز اش مىهستم لگدى به ران پاى زن تازه فارغ شده

  دوغوب َسن ارواد؟ )براى من دختر به دنیا آوردى زن ؟(

دانست دختر اول نشان از نحسى است براى ها با خبر بود و ميمادرم كه از عقاید پوچ خاندان آن

گوید : َسن هللا بو گیزینن ایشین اوالماسین ! )تو رو كشد و با التماس مىآغوش مى پدرم،مرا در

 خدا با این دختر كارى نداشته باش!( 

هایش دانست جاى من،مادرم را به مشتاما پدرم كه من را خبرى بد و بدتر از آن نحسى مي

هایش نام مرا یانار همراه اشكگونه براى به دنیا آوردن من از او تشكر كرد و مادرم گرفت و این

  .یعنى سوختن نامید

ام باعث خواندن این نام بر من شد یا نه من دخترى خودسوخته از زندگى  دانم حس مادرمنمي

  !بودم

 زاد،به سمتشان رفتم و راه بیمارستانها به مقصد بیمارستان پرىسر بلند كردم و با دیدن اتوبوس

  .را در پیش گرفتم

نم به بیمارستان برابر با زمان مالقاتی شد،بدون گیر دادن پرسنل بیمارستان راهی زمان رسید

 .زاد شدم.خوشبختانه کسی نبود و وارد شدم؛باالی سرش به آرامی و متفکر ایستادماتاق پری

ای که به دهانش وصل بود کنار زدم و به لوله زاد را از روی صورت زرد رنگشموهای پری

  .خیره شدم

 تو تقاص چی رو میدی؟  -یانار

 پری صندلی کنار دیوار را بی حال روی زمین کشیدم و روی آن نشستم، دست بی جان و الغر

  .زاد را در دستم گرفتم و انگشتانم را روی آن کشیدم

رى در حق جوتونم باور كنم زنى كه عاشق شوهرش باشه اینزاد! نمىدونی پریـ می

تونم به تو زیاد فكر قدر مشكالت خودم بزرگه كه راستش نمیندونم اونامردى كنه؟ نمى عشقش

   .كنم

  ...داشتند هایم قصد آزاد کردن خودشان از پشت حصار چشمانم رالبم را گزیدم، اشک
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جوری آفریده کنن و ما چون زنیم،چون اینـ ماها خیلی بدبختیم ! عین اشیاء ازمون استفاده می

جایی که از دستمون برمیاد خودمون رو آروم یه کردن تا اونشدیم باید سکوت کنیم و با گر

  .كنن با زورشون به ما ثابت كنند كه هیچى نیستیمکنیم.اگرم كه حرف بزنیم،سعى مى

  .ام شدت گرفتی پری زاد بردم و گریهدستم را در موهای چرب شده

 ؟ كنهـ کجای دنیا،زنى براى همسر قبلى شوهرش درد و دل مى 

 كنند؟ ماندگى این نیست،پس حس درماندگى را چگونه معنى مى حس در

  .داش را پر کرروح بیمارستان پیچید و فضای بوی بتادین گرفتههق هقم در اتاق سفید و بی

من بیش از حد  ...های معمولی نیستزاد ! اصال شبیه تنهاییـ من تنهاییم شاخ و دم داره پری

! هر چند تو  این تهران درندشت.بیش از حس غربت منو گرفته شدم تو تنهام...بیش از حد غریب

شهرى كه هیچ كس كمك حالت  شهر خودمم جایى براى موندن نداشتم و مجبور شدم پناه بیارم به

   .شهنمى

دادم و با آستین  صدای در زدن کسی آمد،صورتم را چرخاندم و هامون را دیدم.بغضم را فرو 

های هامون که سعی داشت ریتمشان را کنترل کردم. صدای نفسمانتوام صورت خیسم را پاک 

  .خوردکند به وضوح به گوشم می

 چرا واینستادی تا خودم بیام دنبالت؟ -هامون

  . از جایم بلند شدم،او برای اولین بار بدون خشونت حرف میزد

ای ستبر جلوی هامون ایستادم و غریدم: برای چی با حرص صندلی پشتم را کنار زدم و با سینه

 بیای دنبالم؟! مگه اهمیتی دارم؟ 

  .ى چشمانم شدهامون با تعجب و خستگی،خیره

  ! شممنظورت رو متوجه نمی-هامون

  :با تمسخر پرسیدم

  !از کجا فهمیدی بیمارستانم؟ ـ

  .زاد اشاره کردمدستم را باال بردم و به پری

  !جا سبز شدم؟اینعین علف   سر بزنی بعد یهو دیدی منم ـ اومدی به زنت

  : ی تلخی اضافه کردمبا خنده

  ! کرده خوام ایشون دیگه زن شما نیست؛چون خی......اوه معذرت می ـ 

  .چشمان هامون در صدم ثانیه به خون نشست و دستانش مشت شدند 

قدر ای مثل تو چرا اونی تعصبیدیده یه مرد خی... یاد!م فقط یه سؤال اینجا برام پیش-یانار

قدر بى کنه؟!مردى كه حاضر به تحمل این ننگ نشد چرا باید اونبرای این زن جلز و ولز می

 تاب به نظر بیاد؟ 
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زاد، با آن چادر خونین سیاهش که با معصومیت تمام روی داد که زنی مانند پریدلم گواه می

-هایم اعتماد كنم یا چهرهدانم به شنیدهگویند نیست.خدایا نمىطور که از او می زمین افتاده بود،آن

  !ى معصوم او كه نشان از پاكى داشت

زاد همچین تهمت بزرگی زدی و حاال عذاب کنم! تو و خانوادت به پریـ شاید هم من اشتباه می

  !کشتتوجدانت داره می

  : با عصبانیت بیشتر گفتم

جایی برای یانار نیست! یانار تحمیل شدست!! این زندگی مال  اوصاف... بازم هیچ با تمام این ـ

بقیست،مال یانار نیست...مثل همیشه یانار رو هیچ كس نخواسته.مثل همیشه یانار فقط مى 

  ....سوزه.مثل همیشه

 ها رو بهت زده؟ حاج خانوم؟ کی این حرف-هامون 

چرا هامون؟  ...د مطلبه که بدجوری من رو سوزوندهی مطلب نیست،مهم خومهم گوینده-یانار

دونم كه فهمیدى من دلیل ازدواجم با تو چى بوده. چرا قبول کردی که با من ازدواج کنی؟مى

   سینش نگه داره؟ من رو تو شه مادرى كه نتونسته راز دار پسرش بوده باشه رازاصالً مگه مى

  .لرزیداز شدت خشم و عصبانیت صدایم می

من بختم سیاه بود و مجبور شدم،تو چرا ؟من رو پدرم نخواست چون نحسى به خیال پوچش ـ 

هاشو محکم ؟!براى چى ای کردی که فقط باید ستون برای چی من رو وارد زندگی داشتم!

اگر بازى با زندگى یه  مشغول زنى دیگست من رو قبول كردى؟ تمام فكرت روز و شب وقتى

ى عقدش رو به زبون آورده،دخترى كه تنها بله رى كه با تمام امیددختر خسته از تقدیرش،دخت

امیدش رو به تو بسته خي... نیست ،پس چیه؟ هامون شماها هر كدوم به نفع خودتون من رو 

زاد، تو براى دل خوش كردن مادرت،پدرت براى بازى دادید. مامانت براى دورى از پرى

  ....ارامش خانوادش و پدرو مادر من هم

شماها همتون من  :هاى مزاحمى كه دیدگانم را تار كرده بود پاك كردم و ادامه دادمبا دست اشك

تقدیرم كه فقط  آرامش به تو بله گفتم اما این شدروزهاى پر از رو بازى دادید اما من فقط به امید

   . بسوزم

  ! جا بیمارستانهیانار بیا بریم بیرون باهم صحبت می کنیم،این-هامون

زادش را جا اتاق پریزاد در بیمارستان بود! نامحسوس اشاره کرد که صدای بلندم پریینا

دهانم را  هایم را روی هم گذاشتم وکند. با سنگینی فشارهای شدیدی روی قلبم، چشمناراحت می

بستم...بند كیفم را در دستم مشت كردم و به خود گفتم:چه احمقانه براى ترس از دست دادن او به 

ین زن حسادت كردم.چه احمقانه یانار منطقى و آرام براى حفظ مردش و زندگى كه در خیالش ا

را  او راه نجات و در واقعیت تنها سوختن بود را فراموش كردم و تبدیل شدم به زنى كه حسادت

  ....زاد زیباتر است یا من؟!كهزاد برتر است یا من؟كه پرىبه فكر وا داشته بود كه پرى
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چیزی درونم می  .رفتمبدی پشت سرش آرام آرام راه می رفت و من با سردردلوتر میهامون ج

گفت که من یک احمِق بدبخت هستم ! یک احمق بدبختی که به بدترین حالت ممکن از او سوء 

استفاده شده و او وقتی فهمیده که دیگر کار از کار گذشته است.من در این زندگی احتماال تا ابد 

ام خورده بود و باز تحقیرم كرده دم!زندگى كه باز هم مهر اضافى بودن بر پیشانىشزندانی می

  .بودند

  .به حیاط بیمارستان که رسیدیم هامون سمت من برگشت

  ...فهمیدی رو فهمیدی اما برای خودت نبر و بدوزـ یانار چیزی که نباید می

ش را بیرون آورد و بین آه کشید،دستش را توی جیبش برد و فندک خوش دست طالیی رنگ

  .انگشتانش چرخاند

زاد با کارهاش کردم اما وقتی پریزاد بودم، براش همه کاری میدرسته یه زمانی عاشق پری- 

  ...فر شدمشعور و غیرت من رو زیر سؤال برد ازش مت

  .منتظر نگاهش کردم

زاد از روز عقد که پریکنم به خاطر عذاب وجدانمه، طوری میبینی ایناالنم که می-هامون

كه دوسش داشته باشم نه ، فقط یه جونم.نه این دنبالمون دوید و تصادف کرد عین خوره افتاده به

كه اگر كسى دیگه رو به من ترجیح داده چرا باید بازم به من فكر كنه،اینسؤال مدام داره اذیتم مى

 كنه؟ 

اش پوزخند زدم،وقتی دروغ تی پس زمینههای بدون پیش زمینه و یا حدر دلم به هامون و حرف

 ىگفت ؟اصالً حقیقت داشت، آیا باز هم در صورت مسئلهگفتن و چرب زبانی بلد نبود چرا می

 كرد؟ من تغییرى ایجاد مى

كه دیگر نمى  آدم فریب خورده را داشتمدانم به قدرى در این زندگى حس تنهایى و نمى

  .و رفتارهایش حتى براى من هم غریبه بود خود را بشناسم . این یانار توانستم

حال باز کردم و تقریبا روی صندلی افتادم. هامون هم به ماشین هامون رسیدیم؛ در ماشین را بی

  .هایش را در هم کشیده بود،پایش را روی گاز گذاشت و ماشین را حرکت دادکه اخم

  .به هتل که رسیدیم از ماشین پیاده شدم

  .ماال، من جایی کار دارتو برو ب-هامون 

  .حرف در ماشین را به هم کوبیدمبی

کارت را زدم و وارد اتاق شدم،مانتو را با حرص از تنم در آوردم و پی در پی دستم را الی 

  .موهای پرپشتم بردم

خورد.من با وجود نامردی و دروغ زار بودم،حالم از خفقان و سکوت بهم میمن از تحمیل بی

توانستم باز هم عمرى مهر سكوت بر لب زنم و دادند،نمیه به لحظه به خوردم میهایی که لحظ

  .بگیرم ى پدرى خفقانهمانند خانه
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به روى تخت نشستم و كالفه رویم را به سقف گرفتم و به خدایم گفتم:خدایا كجا برم كه مجبور به 

ا راهى نشانم بده كه با عزت ام را برایم درمان كن.خدایتحمل این زندگى نباشم؟خدایا در ماندگى

  .قدرهام احمق نیستنفس بتوانم بر همه ثابت كنم یانار آن

درست بود جایى براى رفتن نداشتم اما بدتر از آن جایى هم براى ماندن نداشتم و رفتن من تنها 

   .خریدمبود كه باید به جان مى توفیق اجبارى

هایم بیش ما نفسبود و لرزه به جانم انداخته بود ا حس دو دلى تمام وجودم را به خود درگیر كرده

  .شوند تصمیم به رفتن گرفتم كه قطعاز آن

ى خاله بود.درست بود اولین جایى كه او سر میزد آنجا بود ولى خوب تنها جاى رفتنم همان خانه

-هنها او فرشتام نجات میداد و باز تمن هم راه دیگرى نداشتم. دانیال همیشه مرا از اتفاقات زندگى

  .بود ى نجاتم

كشید، از جایم بلند شدم و با دستانى كه خود نشان از استرس و ترس از هامون را به رخم مى

  .هاى بیرونم را به تن كردمرا بستم و لباس ساكم

ساكم را به دوش انداختم و به سمت در رفتم.به اتاق نگاه كردم و قدمى رو به جلو برداشتم كه به 

  .بر خورد كردم. سرم را بلند كردم و صورت خشمگین هامون را دیدم چیزى محكم

 جایی میری؟ -هامون

-هدایت کرد. نفس امزبانم بند آمده بود، شوکه شده بودم! هامون نگاهش را سمت ساك روى شانه

  .هایش داغ شد و صورتش را نزدیک صورتم گرفت

  .کنم مزاحم فرارتون شدمفکر می-هامون

 ! زی بگویم که هامون با شدت من را به عقب هل داد و داد زد:تو آدم نمی شی، نهخواستم چی 

موندم و حساب کار رو دستت می جلو آمد و غضبناک ادامه داد:حیف که جایی کار دارم وگرنه

  .آوردممی

و او به کارت اتاق درون دستم خیره شد.پوزخند زد و با سرعت کارت را از  من به ساك 

و در حالی که آن پوزخند در صورتش پر رنگ می شد دستش را به روى  ن كشیدبیرو دستم

  هل داد. عقب گذاشت و بارى دیگر مرا بهامى سینهقفسه

  قدر سرکشی باید زندانیت کنن.وقتی اون-هامون

 با سرعت به سمت در رفتم اما او قبل از رسیدن من در را محكم بست.مشتى به روى در كوبیدم

.  

 جا زندانی کنی!تونی من رو ایندر رو باز کن هامون!نمی-یانار

 هامون از پشت در گفت:

وقت دیگه مجبورم از رفتن صرف نظر کار رو کردم،سر و صدا هم نکن!چون اونفعال که این- 

 كنم و االن به حسابت برسم. 
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ال در ح که رفته بود.از عصبانیتچند بار از پشت در صدایش کردم که چیزی نگفت،مثل این

 ی کردم و راهى جز صبر نداشتم.انفجار بودم،چند بار طول و عرض اتاق را ط

ایستادم و به شهرى كه در آن زدم و گاه از بى حوصلگى پشت پنجره مىكالفه در اتاق قدم مي 

دوختم . هر چند من تقریبا نه در شهر خودم و نه هیچ جای دیگر جایی جایى نداشتم چشم مى

-ام از گرسنگى تیر مىگذشته بود و هنوز خبرى از هامون نبود . معده ١۰ت از نداشتم ! ساع

  كشید و سرم از درد در حال انفجار بود.

هرگز اجازه نخواهم داد؛هامون مرا احمق فرض  شد،اما هر چه شودام چه میدانستم آیندهنمى

دگى نجات دهد و بعد به گرفتم تا مرا از این زنكند. فوق فوقش از دانیال بارى دیگر كمك مى

 رفتم كه دست هیچ كسى به من نمی رسید.جایى كه باز هم من و تنهایى با هم تنها بمانیم.جایى می

از شدت درد سرم، موهایم را باز كردم و دستانم را بین موهایم بردم و آنان را چنگ زدم. آخر 

  کشاند!این همه فکر و خیال مرا به جنون می

  سرم را به روى مبل تكیه دادم و چشمانم را روى هم گذاشتم.روى مبل نشستم، 

  ام چشمانم را باز كردم و از ترس هینى بلند كشیدم.با برخورد دستى به روى گونه

 هامون عقب رفت و گفت:

 ـ نترس،منم!

 وآنكه نگاهش كنم به سمت مانتو و شالم رفتم. مانتهایم را در هم كشیدم،از جایم بلند شدم و بىاخم

  . را به تنم كردم و شال را به سرم انداختم. به سمت در چرخیدم كه هامون را مقابل خود دیدم

  در صورتم نگاهش را چرخاند و با رسیدن به چشمانم توقف كرد:

 قدر كله شقى؟ تو چرا اون ـ 

  : مپوزخندى به گوشه ى لب نشاند

مونم كه احساس اضافی بودن كنم . ىـ هامون درسته جایى براى برگشت ندارم اما جایى هم نم

  : جورى زندگى كنمخوام اینمن عمرى با این حس زندگى كردم؛از این به بعدش رو نمى

  : دستش را بلند كرد و قسمتمى از موهایم را گرفت و گفت

 به تمامهاى زندگیم فكركردم . ام،چند ماه تمام به سالیانار خسته ام،منم از زندگى قبلیم خسته ـ

هاى گذشته رو یه بار دیگه زندگى كردم . همش دنبال یه ثانیه هاش،لحظه هاش،اتفاقاتش،تمام سال

-زاد دیگه من رو نخواست؟چیشد زنى كه همیشه مطیع من بود،اینكه چیشد پرىسؤال گشتم،این

-دونم چرا عاقبت منو پرىجورى شد! نمىدونم مشكل چى بود كه اینطور طغیان كرد؟ یانار نمى

ام آرامش پیدا خوزاد كه عاشق هم بودیم این شد!یانار من واقعاً هیچى دیگه نمى دونم؛فقط مى

اى ندارم اما بیا بهم خوام مثل دیشب بتونم راحت بخوابم.درسته هنوز بهت هیچ عالقهكنم.مى

  ...فرصت بدیم،بیا تمام سعى مون رو بكنیم اگر نشد

واقعاً این آدم غیر قابل  .فشردم و سرم را پایین انداختمبا سكوتش چشمان پر از اشكم را روى هم 

كرد و یا حتى همانند بایست فریاد میزد،تحقیر مىپیش بینى بود! طبق شناخت من االن او مى
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زد؛اما او بر خالف افكار من عمل كرده بود و این تنها نشان از آن داشت روزهاى قبل كتك مى

او را از این  نیاز به مرهم دارد و نیاز به كسى دارد كه هایست كهكه روح این مرد پر از زخم

اش نجات دهد؛او مرد ناامید از زمانه ایست كه او را به سختى بازى داده است و جهنم زندگى

را عوض كند. بتواند حال خسته از بازى روزگار به دنبال آخرین راه حلیست كه بتواند تقدیرش 

جنبید از او چند تکه زغال باقی آتشی که اگر دیر می .كند اش را خاموشآتش افتاده در زندگى

  ماند!می

  .ام گذاشت و صورتم را باال آورددستش را به زیر چانه

تونم بگم دوست تونم امیدى بهت بدم .فقط مىتونم قولى از آینده و نه حتى مىـ یانار من نه مى

-ز با وجود اینراستش تو این چند رو . دارم حاال كه تو وارد زندگیم شدى همه چیز عوض بشه

كه من همون هامون زمان پرى زاد بودم ، اما تو تونستى من رو یه جاهایى مجبور به عقب 

نشینى كنى . یانار ما هر دو یه جورایى بهم پناه آوردیم .حاال اینكه چى شده، اینكه اجبار بوده، 

م باشى تا بتونم كمرى كه از من سواستفاده كردن رو فراموش كن. یانار مى خوام فقط كنار

 شكسته شده رو درمان كنم... هستى؟ 

كشید و من نیز آرام گرفته بودم،با همین به چشمانش نگاه كردم،در تمام نگاهش التماس فریاد مى

ام فروكش كرده بود و برگشته هاى كودكانهبازىهاى زنانه و تمام لجاندك توجه او تمام حسادت

  . ر منطقى و آرامبودم به همان یانا

دیگر را داشتیم. نیاز ى مقابله با آن نیاز به همراهى یكاى بودیم كه براما هر دو خسته از زمانه

هاى عذاب آور فرار كنیم.نیاز داشتیم با هم بمانیم تا كنار هم داشتیم با هم بمانیم تا از تنهایى

  .در زندگیمان جبران كنیم هاى گذشته رازندگى جدیدى بسازیم كه بتوانیم تمام كاستى

  هستى یانار؟-هامون

  :چشمانم را روى هم فشردم و با رها كردن آخرین قطره از چشمانم آرام گفتم

  .ـ هستم

  .ام وجودم را به آتش كشانداش روى پیشانىهایش روى صورتم نشست و گرمیه بوسهنفس

 یشان را ازها می توانند کشتی زندگیبود؛آندر تمام دنیا تنها مردان باعث آرامش زنانشان خواهد 

سرد کردن ای نرم به ساحل برسانند و به جای دلها با بوسهامواج پر تالطم اقیانوس  میان

  !های مردانه و گرمشان معتاد کنندی دستها را به معجزههمسرانشان آن

ایش را امنیتى پر كرد كه ام پر كشید و جپناهىبا قرار گرفتن در آغوش گرم هامون تمام حس بى

ها به دنبال آن در وجود پدرم گشتم اما او با تمام توانش از من دریغ كرد و حال من بعد از سال

ها زندگى آن را در آغوش همسرى اجبارى پیدا كردم .همسرى كه امشب صادقانه گفت سال

رى كه همانند خود من خود را بكند كه دوستم داشته باشد. همسخواهد سعى دوستم ندارد اما مى

سر خورده از زندگیست و امیدش را به همسرش بسته تا بتواند این بار حق بازخورده از 

  !گرم کننده بزندهای دلآنکه امید بدهد یا حرفزندگیش را باز پس گیرد بی
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  : هامون مرا از خود جدا كرد و گفت

  .تا ببینم رستوران هتل غذا داره یانهها رو جمع كنى برگردیم خونه،منم میرم پایین تا وسایل ـ

  .سرم را بلند كردم و آرام " باشه"ای از زیر زبانم خارج کردم

  . ام را بوسید و رفتبارى دیگر پیشانى

  !بعد از تسویه حساب به سمت ماشین رفتیم تا راهى سرنوشت كه نه،ساختن سرنوشتمان شویم

شدیم و هامون با برداشتن ساك من و ساک كوچك با توقف ماشین در پاركینگ از ماشین پیاده 

  .خود به سمت آسانسور رفت

و كنارش منتظر رسیدن آسانسور ماندم .با رسیدنش هامون در را باز پشت سرش به راه افتادم 

  : كرد و خود سوار آسانسور شد. متعجب نگاهش كردم و گفتم

 ترند.؟ ها مقدمكنى خانومـ فكر نمى

  . اید پشت مردش قدم بردارهنخیر زن ب-هامون

  : ابروهایم باال رفت و با خنده گفتم

 وقت؟ ـ كه چى بشه اون

  !دیگهكه مرد حواسش به زنش باشه  -هامون

اش داشته و او نیز از پدر برایم جالب شد! او افكارى در سر داشت كه شاید پدرش در زندگي

  .خود آموخته بود

 ه زمان بابا بزرگت بوده؟ كنى این افكار مالیانار:فكر نمى

  :اخم كرد

  !یانار ـ

  : خندیدم

باید حواست به اون باشه ؟ یا ـ یانار چى؟ آخه مرد عاقل تو وقتى پشتت به ناموست باشه چطور 

-خواهى بدونى یك قدم بعدش رو در امنیت روى زمین مىتو وقتى پشت سرش باشى از كجا مى

به دستش میسپاره تا عالوه بر حس امنیت بتونه به تمام ذاره یا نه؟ هامون مرد كنار زنش دست 

-ها رو بند مىره.این عقایدى كه تو دارى ماله زمانى بود كه زنمردم نشون بده این زن همراه دا

  !كننسریشون به زور حتى مانتو تن مىزدند نه االن كه یك

  :ستاد و به در چشم دوختهامون سرش را كالفه تكان داد و از آسانسور بیرون آمد،كنار من ای

  !شیم؟ـ به نظرت ما هر دو از این در رد مى

  :با صداى بلند خندیدم و گفتم

گیرى باید اول من برم بعد تو مثل كوه از دست تو هامون! خوب وقتى تو این شرایط قرار مى ـ

  !ازم پشتیبانى كنى

و گفت:پس جون مادرت برو بذار من اش را كنترل نكرد و او هم با صداى بلند خندید بار خندهاین

  .ها پخش زمین نشدمازت پشتیبانى كنم تا با این وسایل
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  :و هامون نیز سوار شد و بعد از فشردن دكمه ى طبقه ى اول گفتبه داخل آسانسور رفتم 

  . خوردیمها رفته بودیم باال داشتیم چایى مىـ واال االن از پله

تازه به یاد آوردم چرا از این خانه رفته بودیم. عقب رفتم و  هر دو پشت در قرار گرفتیم و من

هایم شدم. خوب آن شب را هایى افتاد كه شب اول زندگیم را در آنجا مهمان اشكنگاهم به كنار پله

ای که سیبل قطرات اشک من های خاک گرفتهبه خاطر دارم که مظلومانه دستم را روی کاشی

  ! ود که چیزی از دردم بپرسد و یا حتی آن را سعی کند که بداندکشیدم و کسی نبشده بودند، می

توجه به من در را باز كرد و به داخل رفت. ساك و چمدان را كنار در روى زمین هامون بى

  .قرار داد و با روشن كردن برق ها بیرون آمد و كنارم ایستاد

 خوب یانار خانوم بفرمایید! -هامون

  !بود كه فكرم را خواندبه صورتش نگاه كردم،جالب 

  ...زاد ! خوش اومدىى تو هست نه پرىجا خونهاین -هامون

ای که یک شب این مرد خشن را که مانند تابلو خدایا من به معجزه ایمان داشتم اما نه معجزه

  !اش میخکوب کرده بود از این رو به آن رو کنداخمش را به پیشانی

ی افکار توی ذهنم را که مانند خل رفتنم برای چند لحظه همهبه طرف خانه قدم برداشتم و با دا

  ...تار عنکبوت ذهنم را فرا کرده بودند؛ پاک شدند و تمام من شد اعجاز باور نکردنی زندگی

ى از هیچ زنى دیگر را نداشت و حال من تنها زنى بودم كه از این به تمام خانه در نگاه اول رد

  .کردمود و ردپایم پر میبعد این خانه را با عطر تن خ

  .شد جلوتر رفتم و به خانه نگاه كردمبا ذوقى كه لحظه به لحظه از وجودم لبریز می

هاى سفید كه درش ردهاى كم رنگ آبى و صورتى روشن دیوارهاى سفید خانه با كاغذ دیوارى

كه رنگ هاى هایى در كف خانه پهن شده بود رنگ رقصانى كرده بودند،پوشانده شده بود و فرش

خوانى زیبایى با دیوارها ایجاد كرده بودند. تلویزیونى بزرگ سفید،آبى و صورتى كم رنگش هم

تلویزیون قبل به روى دیوار نصب شده بود و در وسط هال مبلى به رنگ آبى روشن و  جاى

  . اى به رنگ سفید چیده شده بودكنار كانتر آشپزخانه میز ناهار خورى هشت نفره

اى سفد رنگ به همراه میز آرایشش فتم.اتاقى كه براى مهمان بود،تخت دو نفرهها رت اتاقبه سم 

زاد و هامون خالى از وسیله و تنها فرشى كرم رنگ درونش قرار داشت و اتاق سابق پرى

درونش پهن بود. در اتاق را بستم و به آشپزخانه نگاه كردم. با قرار گرفتن در ورودى آشپزخانه 

هاى آنجا رو هم عوض كرده بود و با نهایت سلیقه جا را هم ببینم . هامون تمام وسیلهآن توانستم

  .لوازمشان را خریدارى كرده بود

  . با شنیدن صدایش از كنار گوشم به رویش چرخیدم

 خوشت اومد؟  -هامون

  ...چشمانم را درشت كردم و دستانم را به هم كوبیدم،با خوشحالی جواب دادم:خیلى

  ...خدارو شكر -مونها
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 یه روزه چطور تونستى این همه كار رو انجام بدى ؟! -یانار

به سمت حال رفت و گفت:خدا هادى رو نگه داره اون كمكم كرد؛البته كنار دست ما هم یه هفتا 

  .كردند تا برسیم تمومش كنیمكارگر كار مى

 دنبالش راه افتادم.

 دادى! اى بود؟یكم بیشتر زمان ميـ خوب چه عجله

 به رویم چرخید.

هات رو عوض و یه كنه. حاال برو لباسـ من از هتل موندم خوشم نمیاد. آدم رو غربت زده مى

 چایى هم دم كن.

  : به سمتش رفتم و در حالی که دستانم را با لبخند به کمرم زده بودم گفتم

بعدشم میام پیش شما تا چایى گیرم ،دارم ،یه دوش مىبا اجازه من به اتاق میرم، لباسامو بر مى ـ

   دست آقا هامون رو بخوریم .چه طوره ؟

  :خندیدم و به سمت اتاق رفتم و قبل از وارد شدن گفتم

 ـ راستى براى من پررنگ باشه.

  .ام كند كه در را بستم و حرفش را پشت در نگه داشتمهامون نگاهم كرد و خواست پرویى حواله

ز كوچك،پایین اتاق كنار در میز آرایشى كه با لوازم نو چیده شده تخت باالى اتاق،كنارش دو می

  .ر گرفته شده بود اتاق را زینت داده بودكمدى بزرگ سفید رنگى كه قرا  بود و كنارش

هایى كه در كشوها بود متوجه شدم در كمد را باز كردم و با دیدن چند دست لباس آویزان و لباس

انجام داده باشد نه هامونى كه هنوز با افكار صد سال پیش زندگى  تواند زنىكارها تنها مى،این

  .كندمى

ها لباس تریناى كه مى شد گفت جزو پوشیدهلباسى نو كه یك شلوارك كوتاه تا زانویم و تاپى حلقه

  : بودند انتخاب كردم و با خود گفتم

  .قه بودهدونم كى بوده این زن ولى هر كى كه درست با خالم هم سلیمن نمى ـ

از در اتاق بیرون آمدم و با دیدن هامون كه مشغول پر كردن كترى بود به سمت حمام رفتم و در 

  : دل گفتم

  . میشه امیدوار بود ـ

  .هایم را پوشیدم و موهایم را باز گذاشتم تا خشك شوندبعد از حمام لباس

  . فتمجالباسى آویزان كردم و به هال رحوله را پشت در اتاق به روى 

  .ها بودهامون دو لیوان چایى را روى میز قرار داده بود و مشغول جا به جا كردن كانال

به سمتش رفتم و با فاصله كنارش روى كاناپه نشستم. رویش را به من چرخاند ، لبخندى زدم و 

  !به چایى ها اشاره كردم ، چشمكى زدم و گفتم: آفرین خوش رنگه

  . كارها خوشم نمیادبدون این بار آخر بود من از اینپرویى دیگه؛ ولى -هامون
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ه تونلیوان چایى را از روى میز برداشتم و به شوخى گفتم:دعا كن به دهنم مزه نكنه و الى نمى

  . بار آخرت باشه

  .خورى كه مزه هم نكنهبا یك حركت لیوان را از دستم گرفت و گفت:پس نمى

را از دستش بگیرم كه دستش را به دور كمرم انداخت و  نبه سمتش خیز برداشتم و خواستم لیوا

كشیدیم و باز دمش را به هاى پشت هم مىدیگر نفسمرا نیز به سمت خود كشید. رخ به رخ یك

كردیم.خواستم عقب بكشم كه كمرم را محكم تر گرفت و به شوخى روى صورت هم پخش مى

  :گفت

 پشیمون شدى ؟  ـ

  . ریزمكردم و گفتم:خودم میرم مى به چشمان شیطنت بارش نگاه

  .كنههایم فشرد و گفت:نه بخور ببین مزه مىلیوان را به روى لب

مقدارى از چایى را نوشیدم و باز خواستم عقب بكشم كه باز هم دستش را بیشتر به كمرم فشرد و 

  گفت:شامپوى موهات چه خوش بوعه!

 : را رها كرد و با خنده پرسید شك نداشتم كه از شرم صورتم قرمز شده بود. دستش

 مزه كرد؟  ـ

  .اش كوبیدم و بلند شدممشتى به روى سینه

  با پرویى گفتم:

 ـ اصالً از این به بعد فقط چایى با تو! 

 : بلند شد و جلو آمد.عقب رفتم و با برخورد به میز گفتم

 خواى قدت رو به رخم بكشى ؟ ـ چیه مى

  ! یانار که خیلى بامزه اى؟ نستىدوبا صداى بلند خندید و گفت:مي

كنم از خجالت شبیه لبو شده بودم.براى فرار از آن موقعیت چرخیدم تا به سمت اتاق بروم فكر می

كه بازویم را گرفت و مرا به خود نزدیك كرد،زیر گوشم زمزمه كنان گفت:به زندگى جهنمى من 

  ...خوش اومدى

دانستم دوستم م را بستم و همراه مردى شدم كه مىتمام وجودم گر گرفت و از شرم تنها چشمان

مردى كه امشب با تمام وجودش .ندارد اما به سختى نیازمند حضور من است تا به آرامش برسد 

هایش را خرج دیگرى كرده بود و خواهان نجات خود از جهنم كنونیش بود. مردى كه عاشقانه

  .عشقش بداندكردم تا مرا الیق احترام و من نیز باید تالش مى

راهى سخت پیش رو دارم اما حال كه هامون هم مرا در زندگیش مى خواهد و مى   دانستممي

اى كه در سر عقد خواهد كه با یكى شدنمان غرور شكسته اش را ترمیم كند به حرمت همان بله

  .کردمگفتم كنارش می ماندم و با تمام جانم تالشم را براى ساختن این زندگى می

هایم را باز کردم.نور طالیی خورشید که از الی پنجره به خورد نور به صورتم،آرام چشمبا بر

  .ی کوتاهی کشیدمکشید،چشمانم را زد.دست راستم را مقابل نور گرفتم و خمیازهاتاق سرک می
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وقتی به روشنایی اتاق عادت کردم،سرم را چرخاندم؛خبری از هامون نبود.روی تخت کمی غلت 

ای که هنوز پر قوت در بدنم جریان هایم از جا بلند شدم و با کرختیاز کشیدن دستزدم و بعد 

  .داشت از اتاق خواب خارج شدم

بعد از شستن دست و صورتم به حال رفتم و چند بار هامون را صدا زدم،آخر سر وقتی جوابی 

  .که بوی نان داغ و تازه مشامم را پر کرد نشنیدم به آشپزخانه رفتم

  .ساز بدوزم ام را به چاییقل قل آب جوش باعث شد تا چشمان خسته و خمار شده صدای

با لبخند پر رضایتی،صندلی را عقب کشیدم و پشت میز نشستم. هامون نان بربری های کنجدی 

را چند تکه کرده بود و همراه با پنیر، مربا و... روی میز چیده بود. این کارهای هامون باعث 

گونه زاد هم اینیعنى او براى پرىدیدم در تناقض شدیدی باشد!ز او و آنچه که میشد که ذهنیتم ا

  ! شدمهاى شخیصت هامون آشنا مىدانم من تازه داشتم با ناشناختهچید؟نمىمیز صبحانه مى

کردم که صدای زنگ تلفن بلند شد.با ذوقى كه های رز مصنوعی توی گلدان نگاه میداشتم به گل 

  .واز كردمدانستم از كجاست سریع از جایم بلند شدم و به سمت تلفن پرنمى منبعش را

 الو؟ -یانار

تر هایم را عمیقپیچید مثل عطر ناب و شیرینی لبخند روی لبصدای هامون که در گوشی می

 کرد!

 هامونم یانار!بیدار شدی؟ -هامون

  .نه احتماال یه نیم ساعت دیگه بیدار بشم.بعدا زنگ بزن-یانار

  .هایی از خنده درونش داشتصدای هامون هم رگه

  خیلی خب حاال ! من االن مغازم. صبحانت رو خوردی؟-هامون

ام را به انتخاب پدر شوهرم به دستم كردم و در دل اى كه حلقهمغازه را به یادآوردم همان مغازه

رم این انگشتر ى پدر شوهآرزوى آن حلقه ى ظریف تك نگین را به خاك سپردم و به گفته

 ىى دادیار با سلیقههرا به دستم انداختم تا مبادا اسم و رسم خانواد كه پر از نگین بود  بزرگى

  .متفاوت عروسشان زیر سؤال برود.با صداى هامون از فكر بیرون آمدم

 یانار قطع كردى؟ - هامون

  . ـ نه هستم

  .ون ناهار بخوریمبرای ساعت دو آماده باش،میام دنبالت بریم بیر-هامون

شد امیدوار باشم که زندگی مشترکی که من و هامون باهم آغاز خب... برای شروع بد نبود! می

به  هاى امیدم تك به تك در حال پیوستنهای روز های اول نباشد!در دل ریسهکردیم به آن بدی

  .دكردنام مرا مشتاق زندگى با هامون مىشكل گرفته دیگر بودند و امیدهاىیك

د،می نه من ! خاطرات در ذهنم مرا در خلصه فرو برده بو نه هامون تماس را قطع می کرد،

ت گردنم حس روی پوس توانستم به وضوح صدای نفس های گرم و منظمش را همانند شب قبل

  ! کنم
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 رهایم را به صدای تپش قلبم سپردم.قلبم حتما داز انتظار خسته شدم،آرام خداحافظی کردم و گوش

آن موقع حس پروانه ی سرگردانی و بی پناهی را داشت که باالخره چراغ روشنایی شب هایش 

را پیدا کرده. صدای قلبم شاید حتی بی شباهت به صدای پیانو نبود و این آهنگی که مدام در 

 . وجودم پخش می شد،برعکس همیشه آهنگی شاد بود که پر از ظرافت و زیبایی بود

اتاق خواب برگشتم و تصمیم گرفتم اوقات خالی روزم را با  ز صبحانه بهبعد از جمع کردن می

 برسی وسایل خانه پر کنم.

اول از همه سمت کشوهای میز توالت رفتم.اولین کشو پر بود از عطر و لوازم آرایش زنانه که 

یل سابعدی به غیر از کشوهای آخر هم از این قبیل و  با سلیقه و نظم چیده شده بودند. درکشوهای

ترین کشو بود؛چون کوله بار سنگینی از با ارزش شکجا خوش کرده بودند؛ اما کشوی آخر بی

  خاطرات را درون خود جای داده بود!

  آلبوم عکس را برداشتم و یکی یکی ورق زدم.

  ! هامون را تماشا می کردم داشتم از زمان حال ،گذشته ى

ل پیش بود.موهای خوش حالتش را باال زده بود، لباس اولین عکسش احتماال مال چهار یا پنج سا

ت گندمی رنگش را پر کرده بود.یک تبل بزرگ هم روی هایش صورسیاه به تن داشت و ریش

هایش انداخته و جدی و خشک به دوربین خیره شده بود.سربند یا حسین در تضاد با رنگ شانه

  .کردپوستش هم روی پیشانی بلندش خود نمایی می

ند برگ دیر از آلبوم را ورق زدم تا باالخره هامون را با لبخند دندان نما و جذابی دیدم ! چ 

یشان را تا آرنج باال های پیراهن آبی و چهارخانههامون این دفعه تیپ اسپرت زده بود و آستین

اش جا گرفته بود،خیره شده داده و به مهال خواهرش که با لباس حاملگی روی مبل بغل دستی

 ود.ب

ای که به آن خوب دقت کردم عکس خانوادگیشان بود.حاج خانوم و حاج آقا روی مبل عکس بعدی

و هامون و  سلطنتی نشسته بودند؛مهال هم با روسری کنار دست حاج خانوم روی زمین نشسته

های کوتاهش و آن یکی دستش هادی پشت مبل قرار گرفته بودند.هامون یک دستش بند ته ریش

  .هایش سبز شده بود،انداخته بودهادی که به قولی تازه سبیلدور گردن 

آلبوم را در دستانم فشردم و از روی زمین بلند شدم و روی تخت نشستم.حاال در این عکس 

ی شلوار پای راستش کرد در حالی که پاچههامون کوچک با اخم خنده داری به دوربین نگاه می

شد که آن پسرک تخس و باورم نمی .ریخته بودند اش روی صورتشباال بود و موهای آشفته

  اش باشد!نخراشیده و نتراشیده بانمک توی عکس همین هامون با احساسات

هایش بامزه و تو دل برو بود که ذوق زده شده بودم.چرا از معصومیت قدر عکس بچگیاون

  نده بود؟کردند،چیزی نمااش وقتی با برادر کوچکش در حوض خانه آب بازی میکودکی
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های خانوادگی ما،من تنها یک عکس دارم که در آن عکس سه ناگهان یادم آمد که در آلبوم عکس

ها مربوط به یاشار و جمع ی عکسبقیه ام از من گرفته بود!ساله هستم البته این عکس را هم خاله

  خانوادگی چهار منهای یکیشان است!

دید از صورت تپل آن موقعم هر که که آن را میام بسیار خواستنی بود و در آن عکس چهره

دیدند که غم از همان کردند،میشد اما...اگر خوب دقت میکرد و قند در دلش آب میتعریف می

  .ای رنگم آشیان کرده بودموقع در پستوی چشمان درشت و قهوه

 س خالی و یکچند قاب عک های بیشتر گشتم.به جزآه عمیقی کشیدم و در کشو به دنبال عکس

زاد و هامون و باید از پری ! که باید می بودآلبوم تنبر بزرگ چیز دیگری در کشو نبود،با این

رسید،هامون همه را از طور که به نظر میبود اما اینعروسیشان الاقل چند عکس اینجا مى

  ! جلوی دید من جمع کرده بود

ند داد.از جا بلیک و بیست دقیقه را نشان میناامید از گشتن به ساعت دیواری خیره شدم که عدد 

 اش تا زانو هایمکه موهای بلندم را شانه کردم مانتوی زرشکی رنگی که بلندیشدم و بعد از این

های اسپرت بود را همراه با شلوار مشکی و شال قواره بلند همرنگ شلوار پوشیدم. کتونی

های . در کشو فقط دو سه رنگ رژ با رنگزرشکی را هم پا زدم و به سراغ لوازم آرایشم رفتم

بی حال بود،دست از گشتن در کشوی میز توالت کشیدم و به سراغ کیف لوازم آرایشی که دانیال 

 برایم فرستاده بود رفتم.

های بلندم ریمیل هایم کشیدم و روی مژهکمی در چشم بود روی لب یک رژ زرشکی تیره که البته

یمان، خوب و خواستم در اولین قرار درست حسابیکشیدم. می ها را خط چشمزدم و دور آن

 جذاب به نظر برسم.

  موهایم را باال با کش بستم و قسمتی از آن را بیرون از شال گذاشتم.

پریدم و از آمدنش خوشحال شدم. من  زنگ اف اف به صدا در آمد و من كودكانه در جایم باال

ه كنم طبیعى باشد منى كرایم بسیار تازه بودند. فكر مىكردم كه بداشتم احساساتى را تجربه مى

هاى كوچك گونه با همین محبتام و همیشه تنها بودم اینام دریافت نكردههیچ محبتى از خانواده

  هم سر ذوق بیایم!

  بیا پایین!-هامون

ارج خ ام را برداشتم و از خانه خارج شدم.به پارکینگ که رسیدم خواستم از ساختمانکیف مشکی

که مرا دید لبخند خوش شوم که دیدم هامون از در ساختمان با لبخند وارد شد و به محض این

 های پر تعجب و بعد اخم ریزی بین ابروهایش داد.نقشش جایش را اول به چشم

  : به این طرف و آن طرف نگاه کرد،بعد که مطمئن شد کسی نیست نزدیک من آمد و گفت

  ـ این چه وضعشه؟! 

  . شدم و با تعجب به خود نگاه كردم جایم میخكوب سر

 پرسیدم این چه سر و شکلیه برای خودت درست کردی؟ -هامون
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  ام هم نزند!کند در ذوقاگر از ظاهرم تعریف نمی متقابال اخم کردم،انتظار داشتم الاقل

 چشه مگه؟ -یانار

 ؟ که این جوری لباس پوشیدی عروسی مى ریم چش نیست! مگه-هامون

هایش روی بدنم ادامه داد،وقتی به موها و لب هایم چشم مردمك چیزی نگفتم و او به چرخاندن

 کرد هم زنندهقدری که هامون رفتار میرسید اندکی بیشتر توقف کرد.پوشش و نوع آرایشم آن

ا هدانستم که روی بعضی حرکتنبود؛اما من از تعصبات الکی و دلیل تعصباتش خبر داشتم...می

ها مثل تگرگ ناغافل و سهمگین خود را بر بدن هامون نازل هایش کنترلی ندارد و آنحرفو 

  آوردند.ى خود در مىکند. و تمام افكار او را به احاطهمی

آماده  به دستش نگاه انداختم،طوری آنها را مشت کرده بود که انگار برای نبردی سخت خود را 

  خواستم به زبان بیاورم را مزه مزه کردم!که میهایی کند؛نفس عمیقی کشیدم و حرفمی

-جایی که میشه درستش میشش من اشکالی نداره میرم و تا اونکه نوع پوخیلی خب! با این-یانار

ی من بخواد رنگ نگاهش عوض بشه،بهتره به ظاهر ساده هایى كه به خاطرکنم اما بدون چشم

  ! هاستچون مشکل از پوشش نگاه اونبندازن،نه من؛ چادر و مقنعه هااون روی نگاه

ام کمی تکان دادم و سمت آسانسور که در پارکینگ متوقف شده بود بند کیف را روی شانه

كم  افتادم،رو به آیینه آسانسور ایستادم و با دستمال مرطوبی که در کیف داشتم رژم را راه

 کردم و موهایم را بیشتر زیر شال بردم. رنگ

بوده باشم،نه! من باید  پایه و اساس کسىهای بیو غالم تعصبات و حرفنه این که من مطیع 

ی جنگ صلیبی های او مال دورهفهماندم که حرفزدم و به او میآرام آرام به هامون تلنگر می

 هایش را به روى من ببندد.گوش است تا نخواهد

مون بعد از چند دقیقه وقتی از آراسته و مرتب بودنم،مطمئن شدم از آسانسور بیرون رفتم.ها

 سبک سنگین کردن ظاهرم که آیا به مزاجش خوش می آید یا نه،گفت:

  ! ـ رنگ مانتوت خیلی جیغه

  دانستم بخندم یا اخم کنم! رنگ مانتوام تیره بود و هیچ مشکلی نداشت!از تعجب نمی

  مونم!پایین منتظر می برو مانتوت رو هم عوض کن، من-هامون

دانستم که اگر مانتوام را عوض کنم بعدش راجع به هامون فهمیده بودم و حتی میخیلی چیزها  

ای هشوم و بعید نبود برگردد و به من بگوید برو مانند زنهایم میمجبور به عوض کردن کتانی

  قاجاری روی صورتت را بپوشان!

د شین نشستم. چنآنکه چیزی بگویم از کنارش رد شدم و از پارکینگ بیرون رفتم و داخل مابی

ی ریزی ما بین ابروهایش بود اما اثری از خشم در که هنوز گرهدقیقه بعد هامون برگشت،با این

 گونه عقب نشینى كرد.شود كه این خواست روزمان خراب شد...شاید نمىاش دیده نمیچهره

را و ای حرف زدیم و من حس کردم که چقدر بمِی صدایش گیدر طول مسیر با هم چند جمله

  جذاب است!
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های هایم را جمع کردم؛فضای رستوران بدون اغراق شکیل و زیبا بود،در دکورش از چوبلب

  ه کرده بودند!خوش نقش و نگار و البته خوش رنگ استفاد

ها بود و صدای موزیک مالیم در فضا پیچیده بود البته آشپزخانه درست رو به روی چشم مشتری

داشت،صدای کشیده شدن صندلی یکی از میزها روی  که وجود تنها چیز اعصاب خورد کنی

بود که هیچ جوره حاضر به دست برداشتن از این کار  زمین به طور متوالی توسط یک بچه

  نبود!

 خوری؟ چی می-هامون

دغدغه...هووم... فکری و زندگی بیلطفا دو پرس خوشبختی،یه لیوان آرامش،یه کاسه بی-یانار

  دیگه؟

  .بخند محوی به صورتم زدهامون ل

خواید باید ها میکنند؛اگه از اینجا از این جور چیزها سرو نمیمتاسفم خانوم محترم این-هامون

جا تا دلت بخواد درد و مرض و نامردی و کثافظ هست! چند تشریف ببرید بهشت به جاش این

 ؟ خوایپرس می

 شرطی که... خرم بههمش رو به جون می-یانار

  . اش چشم هایش را ریز کرد و منتظر به من خیره شدمثل عادت همیشگی هامون

  های گرم راست راستکی داشته باشم!و دست ی مقاومدو جفت شونه ـ یه مرد واقعی با

ای از موهای ام گرفت،لبخند محوش را از دست داده بود و جدی به طرههی آخرم خنداز جمله

 یخته شده بود چشم دوخته بود. ر امام که روی پیشانیحالت گرفته

ها رفت. سرم را در رستوران گارسون سمت ما آمد،سفارشاتمان را پرسید و بعد از یادداشت آن

گذشتند،فکر می هایی که از جلوی چشمانم میچرخاندم و در خیالم به داستان زندگی آدممی

  کردم.

 قدر این ور و اون ور رو نگاه نکن!اون-هامون

  زدم و پرسیدم:لبخند 

 وقت ؟ ـ چرا اون 

  ای بیرون فرستاد و گفت:سکوت کرد و بعد از چند لحظه،نفس کالفه

   خوای بكن.ولش کن اصال هر کاری می- هامون

 این یعنی تسلیمی؟ -یانار

 اخم کرد.دستمال کاغذی را برداشتم به نی روی میز گره زدم و جلوی صورت هامون تکان دادم.

  ! شیمون...! اعتراف کن که حریف زبون من یکی نمیینم پرچم سفیدت! بگو آقا هابیا ا-یانار

 یی خشنش را حفظ کند اما نتوانست و خنده خودش را از پشت پردهبا آن که سعی داشت قیافه

  اش به بیرون پرتاب کرد!دهان بسته

  خوام حریف زبونت بشم!کنم که نمیاعتراف می-هامون
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 ام گرفت.تش برای یک حرف ساده خندهاز غرور و مقاوم

  ...گفتیخوره! اگه حرفی برای گفتن داشتی،میاعتراف دروغی به درد شوهر عمت می-یانار

  هات زیاده...اگه من حرفی برای گفتن ندارم،به جاش تو حرف-هامون

 بد نبود! موضوع بحث عوض کردنش

گفته بود که از صحبت کردن بین غذا  گارسون سفارشاتمان را روی میز گذاشت.هامون قبال بهم

ای باال انداختم و داند! شانهاحترامی به برکت خدا میآید و این را یک طور بیخوشش نمی

  مشغول خوردن غذا شدم.

 یانار؟ -هامون

 کردم "هووم؟" ی هم از زیر زبانم خارج کردم.همچنان که با دستمال دور دهانم را تمیز می 

خوای اول بریم خونه یه رای شام دعوتمون کرده.از االن بریم خونشون یا میحاج خانوم ب-هامون

 استراحتی بکنیم،بعد؟ 

خیانت کرد و  هایمدستمال را در دستم مچاله کردم.حاج خانوم همان کسی که به من و دخترانگی

ا رش رى دیگبه دست و پاهایم قفلى زد كه از ناچارى خود نیز همان قفل را تكثیر كردم و نمونه

  زدم. به زبانم

  ! نه-یانار

  نه به کدوم سؤالم؟-هامون

  نه یعنی نمیام!-یانار

  پرسید: را با حرص بیرون فرستاد و نفسش

  ـ چرا؟!

  ! دونی چرا...چراهارو تا حاال صد بار تو گوش هم خوندیمخودت می-یانار

  : خشک و جدی به صندلی تکیه داد و گفت

  پرسم!وده که باز دارم میـ حتما چراهات منطقی نب

نداره باز  های نه چندان تازمون روهای تکراری که جز باز کردن زخمهامون! لطفا بحث-یانار

  امروزمون رو خراب نکن! و

خوای از همین اول زندگی تازه عروسی،می نه یانار تو یکم واقع بین باش! تو مثالً -هامون

  وقت؟!ازشون دور کنی؟ که چی بشه اون

  کالفعه پوف کشیدم و موهایم را دور انگشتم پیچاندم.

هارو تونم اونروی خانوادم حساسم و به هیچ وجه نمی الزمه دوباره یادآوری کنم که من-هامون

  کنار بذارم.

اهی و های اشتببار هم که شده نتوانستم آدموقت حق انتخابی نداشتم و برای یکمِن بدبخت که هیچ

 اب کنم و کنار بگذارم.غیر مفید را انتخ
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تونی با تقدیر و قسمت ،به هر حال چیزیه که شده نمیهارو باید تمومش کنیاین بچه بازی-هامون

 بجنگی...

هایم را در هم كشیدم و گفتم:شما همونى نبودى كه من به دستمال را به روى میز پرت كردم،اخم

 شده كه برعكس شدى؟ چى زور بردمش خونشون؟حاال 

خواستم چیزى بفهمى اما االن كه همه چیز حل شده نشده.اون زمان براى این بود كه نمى ـ چیزى

 مشكلى نیست!

اى است كه من پورخند زدم.اى گند به این شانس سیاهم كه آرامش و خوشبختى همانند سایه

  و به محض نزدیكى به آن دو همانند سایه ناپدید مى شوند. همیشه یك قدم دورتر از آن هستم

 ترین مشكل تو چیه؟ دونى بزرگمي -یانار

با نگاهش منتظر پرسیدن سؤالش نشدم و گفتم:مشكل تو اینكه چند شخصیتى هستى! یه جورایى 

  ثبات شخصیتى ندارى!

هایم دوخت و بعد از مكثى كوتاه شروع به حرف زدن كرد:یانار تو هامون نگاهش را به روى لب

-خواد كنارم باشه.من نمىله من شده و به گفته خودش مىاالن زن منى.زنى كه تمام وجودش ما

 تونمم به خانوادم پشت كنم.خوام مجبورت كنم ولى نمى

دانم چرا هامون چشمانش را روى هم فشرد و زیر لب هایم را خیس كردم و نمىبا زبانم لب

 .ذكرى از خداوند را گفت

 یانار: هامون؟  

 م دوخت.سرش را بلند كرد و نگاهش را به چشمان

 جانم؟  -هامون

 جورى شدى؟ چشمانم را درشت كردم و با خنده گفتم:تو چرا این

نگاهش را به اطراف سپرد و دستمال كاغذى از جعبه اى كه مقابلش بود،بیرون كشید و به جلو 

  خم شد.

  دستمال را به روى لبانم گذاشت و با اخم گفت:این رنگ رژ اونم با این لبایى كه...

  ردن رژم عقب كشید و دستمال را به روى میز انداخت.با پاك ك

 زنى؟ كامل حرف نمى این رنگ رژ اونم با این لبایى كه...؟پس چرا -یانار

  نفسش را بیرون فرستاد و آرنج دستانش را به روى میز گذاشت.

  ! هارو تغییر بدىتونى اونیانار من عقایدى دارم كه تو یه شبه نمى -هامون 

  عقایدت؟ من با عقاید تو كارى ندارم!یانارـ 

  هامون ـ منظورم...

تونى تحمل كنى كه من با این رنگ رژ رو به روت باشم چون فكر كه نمىمنظورت این-یانار

دیگه هم مثل تو من رو با همین  كنى همون طورى كه تو احساسات ممكن عوض بشه مردهاىمى

 ها هم...دقت نگاه كنن،درسته و اون
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 لرزید گفت:یانار!؟ یش كه از خشم مىبا صدا

 لبانم را به جلو بردم و با لحنى كشیده گفتم:جونم؟ 

  ها.هامون نگاهش را به روى لبانم سپرد و گفت:خوشم نمیاد از این جلف بازي

   از حرفش جا خوردم.جلف بازى؟ كجاى كار من یا حرفم جلف بازى بود؟

 كار رو كردم؟ اینجلف بازى؟من دقیقاً چه زمانى  -یانار 

 سرش را جلو آورد و با غیظ گفت:وقتى گفتى جونم! 

ام را مهار كنم و با صدایى كه دسته خودم نبود اما واقعاً وقتى اداى مرا در آورد نتوانستم خنده

  خندیدم. توجه بقیه را جلب كرد

بروى من رو عقب رفت و باز هم به اطرافش نگاه كرد و گفت:یانار تو قصد جون خودت رو یا آ

 كردى؟ 

ى اثرش به روى صورتم گفتم:تقصیر خودت كه با اون     ام را مهار كردم و با ته ماندهخنده

  لباى گوشتى اداى من رو در میارى!

اش را داشت به لبانش نشاند:خیلى خوب بسه من لبخندى كه نشان از كنترل خود به روى خنده

 لف بچه بشم.تونم حریف تو یه نیم عدونم چرا نمىنمى

  ! خواداز جایم بلند شدم و گفتم:دلم یه آیس پك بزرگ شكالتى مى

  بار خندید و سرش را پایین انداخت.این

گر ما بودند دستش را گرفتم و از روى هایى كه نظارهتوجه به تمام آدمبه سمتش رفتم و بى

 صندلى بلندش كردم.

  ! یانار:پاشو دیگه

رستوران بیرون آمدیم و من بارى دیگر دستش را گرفتم.با گرمى با حساب كردن میز غذا از 

 تمام وجودم گرم شد و حس خوشبختى بارى دیگر در تمام سلولم جارى شد. حرارت بدنش

 بریم خونه؟  -هامون 

گذشت اما رنگ نگاهش همان رنگ نگاه ام نمىزنانگى به صورتش نگاه كردم . چیزى از

  .دیشبش بود

  ى مامانت!ونهنه بریم خ -یانار

  .ى بلندش توجه بقیه را به خود جلب كردبار او بود كه با خندهاین

  . كردمكنم زودتر قبول مىقدر خوشحالت مىدونستم اونچیشد؟ اگر مى -یانار

تو زن خیلى  دستم را فشرد و با رسیدن به ماشین در را باز كرد و سرش را كنار گوشم گرف:

ى سمى قاومت در برابرت مثل مقاومت در برابر یه غذاى خوشمزهقدر كه ملوندى هستى اون

 تونى طعمش رو فراموش كنى!بشى اما نمى دونى ممكن مسمومشهست؛مي

 ! نگاهم را به سیاهى چشمانش سپردم:هامون

   لبخندى زد و همانند من گفت:جونم!
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 . هذیون میگى اش گذاشتم و با عقب رفتنش گفتم:بهتره بریم،دارىدستم را به روى سینه

  هایش رها كردم.با سوار شدنم در را بستم و هامون را در قهقه

 به محض راه افتادن ماشین پرسیدم:كجا میرى؟ 

  ! ـ هر جا تو بخوای

  . لبخندى به رویش زدم و دست روى ران پایش را گرفتم

  .ـ بریم جایى كه دل تو خوشه

   نگاهش را به صورتم دوخت و گفت:بزن بریم پس!

  .با توقف ماشین به هامون نگاه كردم. ابروهایش را باال برد و به پشت سرم اشاره كرد

 كى بود آیس پك هوس كرده بود؟!-هامون

ى آیس پك فروشى نگاه كرد.هامون از ماشین دستانم را بر هم زدم،سرم را چرخاندم و به مغازه

اش جلو رفتم و لیوان آیس پكم پیاده شد و در زمان كوتاهى برگشت. به محض نشستن رو صندلى

هایم همراه دوستم بهاره آیس همیشه با پول تو جیبى .را گرفتم و با ولع شروع به خوردن كردم

ام چشمانم را خوار همیشگىخریدیم و من براى به یاد آوردن حضور پر مهر دوست و غمپك مى

م یخ آیس پک که به ی طعاش فکر کردم.صورت بهاره با پس زمینهبستم و به صورت نمكى

  کرد یکی شد.هایم نفوذ میدندان

  با صداى هامون چشمانم را باز كردم و نگاهش كردم.

 ى مامانم.یانار امشب باید بریم خونه -هامون

  : لیوان را پایین آوردم و گفتم

 ـ هامون رفتى سر خط؟ 

 خواد درست بشه مشكلى پیش نیاد.خوام حاال كه همه چى مىـ مى

اى باقى مى درست بود.حال كه قرار بود همه چیز درست شود دیگر نباید از قدیم كینهحرفش 

  یمان قبول كردم.ماند. سخت بود اما به خاطر امیدهاى تازه جوانه زده

ها رفتم و یك دست بلوز و به خانه برگشتیم و بعد از گرفتن دوش آب گرم به سراغ كمد لباس

بى قرمز رنگ با مرواریدهاى سفید رنگ را داشت انتخاب شلوار سفید رنگ كه روى بلوزش قل

  كردم و به تن كردم.

مقابل آینه ایستادم،شلوارش جذب و قدش تا مچ پایم بود اما با بلندى بلوز كه تا ران پایم بود 

  . مشكلى نبود

ن یموهاي بلندم که تا پای ام ریختم و از كنار گوشم شروع به بافتنموهایم را به یك طرف شانه

كردم و در آخر كشى قرمز رنگ بستم و به سراغ آرایش صورتم رفتم؛خط  رسیدکمرم می

هاى تاب دارم را با ریمل مشكى كردم و قاب زیبایى چشمى باریك پشت چشمانم كشیدم و مژه

اى زدم و در آخر رژى قرمز رنگ به لبانم اى به رنگ قهوهبراى چشمانم درست كردم.رژگونه

  . زدم



 
 
 

  131 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

زد مانتوى كوتاه سفیدم را برداشتم و همراه شال قرمزم به هامون كه نامم را صدا مىبا صداى 

  . بیرون اتاق رفتم

هایم را به روى مبل انداختم و به اش بود.لباسهامون پشت به من مشغول بستن ساعت مچى

 سمتش رفتم.از پشت سر بغلش كردم و گفتم:

  ام.ـ من آماده

  روى دستم گذاشت و مرا مقابل خود كشید.با بستن ساعتش،دستش را به 

 با قرار گرفتن مقابلش لبخندى عمیق به روى لبانم نشاندم و پرسیدم:

 ـ خوب شدم؟ 

  هایش را در هم كشید،مرا به عقب هل داد و رهایم كرد:اخم

 برو اون رنگ رژت رو عوض كن! ـ

  چرا؟! -یانار

 ش كشید و گفت:هاى كوتاهچند بار پشت هم پلك زد و دستى به ریش

  هاى خیا... کاره!ـ چون این رنگ رژ ماله زن

ند! بینند اما کورهایی که میشوند! چشمجهان توسعه نیافته از مغزهای توسعه نیافته تشکیل می

هایی که برد!  عقلاند اما خوابشان نمیهایی که از ابتدا الالیی عشق در گوششان زمزمه کردهدل

کنند و به سادگی یک رژ قرمز،برچسب های مختلف به قی را پیشه میمنطمنطق دارند اما بی

  زنند!ها میزن

  : ابروهایم را باال بردم و گفتم

 كنن خیا... کار هستن؟ هایى كه از این رنگ استفاده مىـ یعنى زن

نفسى پر حرص كشید،نزدیكم آمد و با خشم كف دستش را به روى لبانم گذاشت و با صدایى كه 

مى از فریاد نداشت گفت:تو اصالً چرا باید این همه به خودت برسى؟چیه نكنه براى دست ك

  هادى...

شدند و تهمت گونه وقتى به زیر سؤال برده میى زنان هم اینگونه بودم یا بقیهدانم من ایننمى

 كردند؟ زدند داغ مىبهشان می

  ابروهایم را در هم گره انداختم و گفتم:

 خواى حرف دهنتها به من دست زدى یك!! دو،وقتى مىآخرى بود كه مثل وحشىى ـ این دفعه

رو به بیرون پرتاب كنى اول مزش كن ببین مزه كثافت نده كه بخواد دهنت رو به لجن 

  بكشه...سه،من چرا باید براى هادى رنگ رژ انتخاب كنم؟!

 عقب رفت و به سر تا پایم نگاهى انداخت و گفت:

 ید این همه به خودت برسى؟ ـ اصالً چرا با

  یك دور به خود نگاه كردم و بعد به هامون نگاه كردم و با گیجى گفتم:



 
 
 

  132 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

ى پدر و مادر جایى كه اولین بارى هستش كه به خونهریم مهمونى و از اونچون داریم مى ـ

  شوهرم میرم خواستم زیبا و آراسته باشم.

نگ،چشمات رو آرایش نكنى دیگه زیبا و آراسته آهان جالبه یعنى اگر رژ قرمز،شلوار ت -هامون

 نیستى نه؟!

طورى خودش رو فهمت هامون ولى اگر سؤالت آینه باید بگم درسته یه خانوم اینـ من واقعاً نمى

ها یا ژل زدن به كنه مثل شما مردها كه با پوشیدن لباس مرتب،انكارد كردن ریشآراسته می

  .كنیدىموهاتون سعى در مرتب كردن خودتون م

 عقب رفت و خشمگین گفت:

طورى بین جماعت بگرده بعدشم تو قرار بود چادر سرت كنى نه ـ اما من خوشم نمیاد زنم این

  كه بخواى با این شكل و شمایل آبروى من رو به بازى بگیرى!این

  پوزخندى به رویش زدم و سرم را به نشان از تاسفم حركت دادم و گفتم:

به هیچ كسى قول چادرى بودنم رو ندادم و اگر هم كسى حرفى زده از قول كه من ـ اول این

جورى دوست دارى اما من )به خود كه تو اینخودش بوده،بهتره برى از خودش بپرسى...دوم این

جورى دوست دارم.در ضمن این رو هم به یاد داشته باش تو زن گرفتى كه اشاره كردم( این

كه بخواهى تحمیل كنى آقا هامون! اینى ه اشتراك بذارى نه اینزندگى،تصمیمات و عقایدت رو ب

  كه تو ازمن مى خواى یعنى این كه من نه حق زندگى و نه حق تصمیم گیرى دارم.

 ام گذاشت و مرا به سمت خود كشید:دستش را به روى شانه

-و عوضش مىریخت ر  شه یا همین االن میرى این سر وها حالیم نمىـ ببین یانار من این حرف

  پوشى میایى یا...كنى مثل آدم لباس مى

مى ریم كه نها رفتم.مقابل تلویزیون نشستم گفتم:یا اینخود را محكم عقب كشیدم و به سمت مبل

 نه؟ 

 كنترل تلویزیون را برداشتم،روشنش كردم و ادامه دادم:

  اى به رفتن نداشتم!ـ چه بهتر،منم زیاد عالقه

  اریش زد و فریاد زد:هامون لگدى به مبل كن

 فهمى نه؟ تو انگار فقط حرف مشت و لگد رو مى ـ 

  خدایا این مرد واقعاً تعادل رفتارنداشت!

كنم بهتره با یه روانشناس حرف مى دونى تو مشكالت بزرگى دارى كه االن بهش فكر مى -یانار

  بزنى نه من!

ه روى صورتم خم شد،دندان هایش به سمتم آمد و من ناخوداگاه از ترس درون خود جمع شدم.ب

  را به روى هم كشید و گفت:

 ام آره؟ كه من دیونه ـ
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رود، دیوانه است برمی گردد به دوران قطعا این باورش هم که هر کس پیش روانشناس می

ها! حاال اگر به او گفته بودم که برو با مادرت مشورت کن،یک ساعتی راجع به جهالت عرب

  رفت...اش میکرد و قربان صدقهمحسنات مادرش نطق می

سرم را بلند كردم و با دیدن صورتش پشیمان شدم از جوابى كه در دل داشتم و به جایش لبخندى 

  : به لب نشاندم و گفتم

  نه بابا دیوانه چیه!؟ سرم را پایین انداختم و زیر لب گفتم:دور از جون دیوانه... ـ

 شى مثل آدم...را باال كشید:بلند مى ام گذاشت و صورتمدستش را به زیر چانه

  مثل آدم آماده شدم ولى مثل آدم باهام برخورد نشد! منم از رفتن پشیمون شدم. -یانار

  پر از حرص نامم را كش دار صدا زد...

 ـ یانار!

  لبخندى از آرامش زدم و گفتم:

 جانم ؟  ـ

  عقب رفت و خود را به روى مبل كناریم انداخت:

  ها تو كتم نمیره!جون من این حرفببین دختر  ـ

  به رویش چرخیدم و با لحن خودش گفتم:

 مى فهمت منم مثل خودت حرف زور تو كتم نمیره جون داداش! -

  در صورتم دقیق شد و چشمانش را ریز كرد:

 ـ دارى منو دست میندازى؟!

 به میل تكیه دادم:

  ،همین!ـ نه فقط خواستم به لحن خودت بگم بلكه بیشتر درك كنى

 من با تو چه زبونى باید حرف بزنم تا حرفامو گوش بدى؟  -هامون

  به رویش چرخیدم:

هات بى چون و چرا گوش داده بشه.آقاى هامون، آقاى ـ مشكل تو اینكه فكر مى كنى باید حرف

شه كه هاى خاص خودمون هستیم ولى این دلیل نمىهمسر درسته ما دو تا آدم با عقاید و سلیقه

-اگر تو ظاهر من چیزى رو نمى .ى طرف مقابلمون ترجیح بدیمى خودمون رو به خاصهخاصه

ى خودت رو تحمیل پسندى حق این رو ندارى كه بخواهى من رو زیر سؤال ببرى یا خواسته

كنى! چیزى رو تو ظاهر من دوست ندارى؟ باشه عزیزم دوست نداشته باش. من دوست دارم 

بیام،خیلى محترمانه نظرت رو بگو و خواهش بكن كه به سلیقت و اول تو نظر تو زیبا به نظر 

كه با این رفتارت باعث تحقیر من بشى و من هم بخوام براى دفاع از خواستت توجه كنم نه این

  عقایدم تو روت بلند بشم!

  هایم گوش مي داد.ى مبل گذاشته بود و با دقت به حرفهامون یك دستش را پشتم به روى لبه

  ل تكیه دادم و گفتم:به مب
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صورت فقط راه مقاومت و حتى لجبازى ـ یاد بگیر با من از راهش رفتار كنى چون در غیر این

  رو به من نشون میدى!

 هامون به جلو آمد و با لحنى زنانه گفت:

ـ عزیزم مى شه اگر من برات اهمیت دارم این رنگ رژ رو كالً استفاده نكنى یا حتى نابودش 

  كنى؟!

  : خندیدم و با صدایى كه پر از عشوه و ناز بود گفتم

 ازش استفاده كنم؟   كه شما چه رنگى رو دوست دارى كه منحتماً چرا كه نه فقط این ـ

  به لب هایم خیره شد و گفت:

هات خودشون خوش رنگ و قرمزه!ولى خب )به چشمانم به من بود مى گفتم سفید از بس كه لب ـ

  مالیم باشه و جیغ نباشه.نگاه كرد( رنگى كه 

  طور در راه گفتم:از جایم بلند شدم و به سمت اتاق رفتم و همان

ى بعد حساب این رو یادم میره در مورد هادى چى گفتى اما دفعه  ـ به روى چشم.راستى این دفعه

  دفعه رو هم پس میدى...

قرمز رنگ كردم و به هال به اتاقم رفتم و رژى به رنگ كالباسى انتخاب كردم،جانشین آن رژ 

 برگشتم.

  مانتوام را به تن کردم،شالم را به سرم انداختم و به هامون گفتم:

  بریم! ـ

هامون از روى مبل بلند شد و مقابلم ایستاد.شالم را كمى بیشتر به جلوى سرم كشید و روى سرم 

  را بوسید و گفت:

 ـ مرسى 

اش پر شده عقاید پوسیده در مغزى كه توسط خانوادهاین مرد با خود هم در جنگ بود! جنگى كه 

هایم را به او دیگر درآورده بود و حال كه من حرفاش رخ به رخ یكبود را با تفكرات عقالنى

هایم را تجزیه تحلیل كند و با عقل خود به خوبى درك و زده بودم توانسته بود به خوبى حرف

تاریخ مصرف گذشته را مثل مواد مخدر به رگ هایش محتوا و بگیرد.عقاید بی  فهمش را به كار

ی پوالدین نیاز داشت! نه این تزریق کرده بودند و او برای ترک آن به مدتی زمان و البته اراده

ارزش باشد،نه! هر کسی از حجاب تعریف خودش را دارد که حجاب و پوشش تفکری غلط و بی

ه باعث سالمتی و درمان است را اشتباه یا و هر حجاب فایده خودش را...اما حتی اگر دارو ک

  بدون تجویز پزشک مصرف کنیم،باعث زیان و ضرر خواهد بود!

  مقابل خانه هر دو از ماشین پیاده شدیم و كنار هم به سمت در رفتیم.

  هامون زنگ را فشرد و بعد دست مرا گرفت گفت:

 خورى،خب؟ امشب از كنار من تكون نمى ـ

 : پرسیدم متعجب نگاهش كردم و
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  ـ چرا ؟!

 در صورتم چشمى چرخاند و جواب داد:

  . خوام زیاد تو چشم باشىكه نمىـ چون

 با صداى مهال نتوانستم جوابش را بدهم و هامون با باز شدن در مرا به دنبال خود به داخل برد.

  به محض باز شدن در ساختمان مادرش به اسقبالمان آمد و با خوش رویى سالم كرد. 

  مون دستم را رها كرد،مادرش را به آغوش كشید و جواب سالمش را با جدیت داد.ها

  مادرش عقب رفت، به سمت من آمد و با كنایه گفت:

 رفتى كه رفتى عروس خانوم؟  ـ

توانستم در مواقعى كه دلخور هستم سالمى كوتاه گفتم و سرم را پایین انداختم؛راستش من نمى

مین ترجیح دادم با سكوت به او بفهمانم كه ادامه ندهد، تقصیر خودم زبانم را كنترل كنم براى ه

شود. هامون دستش را به پشت كمرم هم نیست،تلخم که بکنند زبانم هم ناخودآگاه تلخ و گزنده می

  : گذاشت و گفت

  ـ بریم دخال که بقیه منتظرن.

هایمان به داخل فشمادرش دلخور نگاهم كرد و كنار رفت.همراه هامون بعد از در آوردن ك

محض دیدن ما از جایشان بلند  هاى سلطنتى نشسته بودند و بهرفتیم.همه دور هم روى مبل

 شدند.هامون با همه سالم داد و من نیز به تقلید از او به همه سالم كردم.

حاج آقا )پدر شوهرم( جلو آمد و به صورتم نگاهى دقیق انداخت و دست آخر با اخمى كه نمى 

ز سر مهمان نوازى منحصر به فردش بود یا ناراحتیش،خوش آمد گویی سردی گفت و به دانم ا

  سر جایش برگشت.

  مهال جاى پدرش را گرفت و محكم مرا در آغوش كشید و گفت:

 ـ واى چقدر خوشگل شدى یانار جان؛خیلى خوش اومدى عزیزم!

خودش را در چادرش  تشكر كردم و از آغوشش بیرون آمدم. نفر بعد،نامزد هادى که جورى

اش زیاد مشخص نبود.جلو آمد و بعد از روبوسى خوش آمد گفت. باز پنهان كرده بود كه چهره

ها به سر جایشان برگشتند و من نیز به كنار هامون رفتم و هم تشكر كردم و با عقب رفتنم آن

  : شنیدم گفتهامون با صدایى كه تنها من مى ى بزرگ سالن نشستم.روى كاناپه

 یانار بابام از تیپت خیلى ناراحت شد! ـ

 به رویش چرخیدم و با لبخندى مصنوعى گفتم: 

كنى مثال عیسى به دین خود موسى به دین ـ چه جالب من هم از رفتارشون خوشم نیومد! فكر نمى

 جا جاشه كه ازش یادى كنیم؟ خود این

  سرش را به عادت همیشگى اش تكان داد و گفت:

  بون تو!از دست این ز ـ

  . با صداى مادرش نگاهم را از هامون گرفتم و به او دوختم
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هاى ماشاالتون باشه شما كه تا امروز از پیش هم تكون نخوردین باز هم حرف-حاج خانوم

 تر! یواشكى دارین؛بذارید رفتید خونه آخه زشته جلوى چهار تا بزرگ

كه او به این وقاحت بزنم زشته یا اینكه من با شوهرم حرف خواستم بپرسم چه چیزى زشته! این

در صبحت ما مداخله كنند زشت است؟كه هامون دستم را گرفت و با فشردنش مرا از كارم 

  منصرف كرد و خود جاى من گفت:

  احترامى بشه.ترها بىـ حرف خاصى نبود كه به بزرگ

  مهال براى آروم شدن جو محیط از جایش بلند شد و به سمت من آمد گفت:

  رو عوض كن تا بقیه هم برسن.ـ یانار جان بیا بریم لباسات 

  از جایم بلند شدم كه مادرش با كنایه گفت:

 مگه چیزى از حجابش هم مونده كه بخواد ازشون راحت بشه؟  ـ

 کردم بهدانست کارهایی که مىکند...ميدانست که با نیش و کنایه خودش را عزیز نمیکاش می

 ر بعضی موارد خاص،تنها هامون حق نظر دادن داشت!و د خودم مربوط است

  : هامون با اخم پرسید

 ـ كى قراره بیاد؟ 

 خاله با دایى وحید! -هادى

 هامون نوچى كرد و گفت:

  نشد ما جمع بشیم این دایى و خاله نباشند! ـ

  مادرش به روى صورتش زد و با دلخورى گفت:

ها بهت بد بگه تو چرا در ت نیست كه مدام از اونخدا مرگم بده حاال كه دیگه اون زن عفریت ـ

  زنى؟!جورى حرف ميموردشون بازم این

  مهال دستم را كشید و گفت:

 بیا بحث همیشگى شروع شد! بیا بریم باال لباسات رو عوض كن. ـ

ه شدم اما نشد و به اجبار دنبال مهال راماندم تا دلیل ناراحتى هامون را متوجه مىدوست داشتم مى

  ى باال در اتاقى را نشانم داد و گفت:افتادم.با رسیدن به طبقه

  ! ـ این اتاق سابق هامونه،بریم اونجا

  به دنبالش رفتم و با باز شدن در توانستم اتاق زمان مجردى هامون را ببینم.

ى اتاق زیر پنجره قرار داشت و میز همراه یک سیستم کامل تختى یك نفره به رنگ مشكى گوشه

 .بود ی اتاق مقابل در ورودىامپیوتر،گوشهک

اى كه نشانى از شخصیت هامون را نداشت و تنها عكسى كه متعلق به هامون بود اتاق بسیار ساده

کنی،مال هامون آن هم احساس سرما می یادآور این بود كه این اتاق بی روح که با پا گذاشتن در

  است!

 برد و گفت:مهال دستم را كشید و مرا به داخل اتاق 
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  ـ ببخشید بحث این خانواده تمومى نداره.

 ها چه مشكلى داره؟ چرا مگه؟هامون با اون -یانار

 مهال به روى تخت نشست و گفت:

-ـ هیچى بابا،دایى دوتا پسر داره كه یكیشون خیلى چشم چرونه خاله هم یه دختر داره كه فكر مى

  كنه از آسمون نازل شدست!

  تر ادامه داد:آهسته

قدر ى ما بندش رو  اوناش بوده و این خالهباختهیه مدتى دل از شانس بد هامون هم،دخترخالم ـ 

به گردن هامون بست تا باالخره داداش بدبخت مارو از خونه فراریش داد؛دست آخرم گیر اون 

 خبر افتاد.زاد از خدا بىپرى

 برداشتم.مانتویم را از تنم خارج كردم و شالم را نیز از سرم 

 یانار چقدر رنگ موهات خوشگله انگار با چشمات ست شده... -مهال

  : تشكر كردم و پرسیدم

 ى محترم رو براى هامون در نظر نگرفتن؟ ـ خوب چرا جاى من دختر خاله

 : از جایش بلند شد و گفت

 بمیرمم اینخیال،ولش كن ولى بدون كه مامانم گفت اما خاله طاقچه باال گذاشت،هامونم گفت ـ بى

  .گیرماى رو نمىدختر افاده

  .با صداى در هر دو به روى در چرخیدیم و با باز شدنش هامون در قاب در ظاهر شد

  مهال با صداى بلند خندید و گفت:

زاد كه اون به تو وصل بود حاال ـ چیه خان داداش طاقت نیاوردى از زنت دور باشى؟ زمان پرى

 تو وصل یكى دیگه شدى؟ 

  ون داخل اتاق آمد و با اخمى ساختگى گفت:هام

  قدر حرف نزن،بیا برو معصومه بیدار شد!دختر اون ـ

مهال به سرعت از اتاق خارج شد و من نیز خواستم به دنبالش بروم كه هامون راهم را سد كرد و 

 در را پشت سر مهال بست.

 كجا به سالمتى؟ -هامون

 كردم:نگاه  قدمى به عقب برگشتم و به چشمانش

  ! ـ پایین دیگه

  : به موهایم اشاره كرد

 ـ كو شالت؟ 

ى تخت منظورش را متوجه شدم اما به روى خود نیاوردم،به سمت تخت برگشتم به شالم كه لبه

 گذاشته بودم اشاره كردم و با لحن مطمئنی گفتم:

  ـ اوناهاش،نگران نباش جایى گذاشتم كه چروك نشه.
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  اى كه سخت در تالش بود تا كنترلش كند گفت: ِا جداً؟تمسخر و خنده ابروهایش را باال برد و با

 خندیدم و با همان قهقه گفتم:جدا...باور کن!

  هامون به سمتم آمد و قسمتى از موهایم را گرفت و گفت:

  كنى؟ـ بازم باید دعوا كنیم یا خودت خانومانه میرى اون روسریت رو سر مى

 اش را نوازش كردم:پشت دستم گونه همانند خودش نزدیكش شدم و با

  بستگى داره چطور بیانش كنى! ـ

  به روى صورتم خم شد و پیشانى ام را بوسید و گفت:

خوام زنى كه ماله منه از دستش خواد تمام وجودت فقط ماله من باشه یانار.دیگه نمىـ دلم مى

  بدم!

  ترجیح دادم سكوت كنم.دانستم چه حرفى بزنم تا تسكینش بدهم براى همین نمى

  : لبانش را به روى سرم گذاشت و گفت  هامون موهایم را عمیق بو كشید و

 ـ بوى تنت با بوى موهات منبع آرامش من شده یانار!

كه تنها شكرش را به جا بیاورم؟ هامون مرد من توانستم بخواهم جز اینمن از خدا دیگر چه مى

ای جوان و زالل در جریان ن بودم كه مانند رودخانهشده بود و حال تنها در تمام ذهنش م

زاد نكرده كه در این چند روز یادى از پرىبودم.خودخواهانه و شاید هم بچگانه باشد اما از این

  د.بیشتر شده بو ام را در دست بگیرمزندگى  بود قلبم روشن شد و امیدم به روزهایى كه بتوانم

 حاال میشه روسریت رو سر كنى؟  -هامون

  : سرم رو بلند كردم و به شوخى گفتم

  روسرى چیه؟تو بگو چادر! ـ 

  : با صداى بلندترى خندیدم و گفتم

  ـ كیه كه سر كنه!

ام را برداشت و روى سرم مچ دستم را گرفت و مرا همراه خود به سمت تخت برد،روسري

  .انداخت

  هت میاد.جورى بیشتر باین-هامون

 : لبخندى زدم و گفتم

 هات رو پیدا كردى آره؟!كه راه گفتن حرفمثل این ـ

  ام زد:اش را به بینىلپم را كشید و بینى

 ـ من اگر بخوام دنیا رو ماله خودم مى كنم تو كه دیگه ماله منى...

  مال خود كردن مهم نیست؛مهم اینكه ماله خودت نگهش دارى!-یانار

 . م به او كنایه زده بودم و باعث اخم بین ابروهایش شدمآنكه بخواهبى

 هامون من منظو... -یانار

 عقب رفت و فرصت حرف زدن را از من گرفت و گفت:
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 من میرم پایین،توام بیا ! ـ 

ناخواسته ناراحتش كردم. خواستم به دنبالش بروم كه قبل از رسیدن من،در را محكم پشت سرش 

 بست و رفت.

خود شال را روى سرم مرتب كردم و به پایین رفتم.به قدری از حرف خودم كالفه از حرف 

 عصبانی بودم که حد نداشت البته،شاید هم از ناراحت شدن هامون عصبانی شده بودم.

شد متوجه شد كه به جمعشان اضافه شده است.پله آخر را پایین رفتم از سر و صداهاى پایین مى

سال دایى وحید و زنى میان ا دیدم.مردى جا افتاده همراه كه باهاى تازه از راه رسیده رو مهمان

 داد،كنار هم ایستاده بودند و مشغول سالم و احوال پرسى بودند.تر از سن خود نشان ميكه جوان

پشت سرشان دو پسر ایستاده بودند.جلو رفتم و آرام كنار مهال و شوهرش ایستادم.برخالف 

نتویى و شالى به سر انداخته بود كه تنها وسط سرش را پوشش اش ماى هامون،زن دایىخانواده

  داده بود. مهال آرام رویش را به من چرخاند و زیر لب گفت:

  ـ خیلی گرمه دارم با این چادر هالک میشم.

 سرم را كنار گوشش بردم:

  ـ خوب برو شال سرت كنه.

بره،هامونم و هادى مو مىوقت بهمن سه طالقه،آقا جون سرچشمانش را درشت كرد و گفت:اون

 ! كنن بیرونهم پرتم مى

 با صداى دایى وحید به رویش چرخیدم.

  دایى:به به یانار خانوم،مشتاق دیدار دوباره خانوم!

  لبخند زدم و از سر ادب سالم كردم.همسرش كنارش ایستاد و دستش را به سمتم دراز كرد:

  ! هستم،خوشبختمـ سالم یانار جان.من ماهرخ زن دایى هامون 

دستش را فشردم و با همان لبخند روى لبم اول سالم و بعد اظهار خوشبختى كردم.با برخورد 

 دایى به شوخى گفت: كسى به بازویم سرم را به رویش چرخاندم كه هامون را دیدم.

 به به شاه داماد دوباره،چطورى دایى؟  ـ

  هامون با صورت جدى سالم كرد و گفت:

 جون بالخره حالل زاده به دایش میره دیگه. ـ ممنون دایى

اى دایى و زن دایى با هم شروع به خندیدن كردن و یكى از پسرها كه قد بلند با هیكل ورزیده

داشت کنار پدرش آمد،نگاهى به صورت و بعد به سر تا پایم انداختم كه ناخودآگاه احساس بى 

 لباسى بهم دست داد و گفت:

 شانسن این خواهرزاده با دایى كه یكى از یكى زیباتر قسمتشون میشه.قدر خوش ـ ماشاهلل اون

هاى هایش به روى هم،تمام عضلهسرم را چرخاندم و به صورت هامون نگاه كردم،از فشار دندان

 كرد.صورتش حركت مى

 : بهمن،شوهر مهال بازوى آن پس را گرفت و با كنایه گفت
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 بدى اول سر به راه بشى...كنه اما باید قول ـ خدا قسمت شما هم مى

 هادى از پشت سرشان گفت:سامیار آدم بشه؟ مگه میشه؟ 

ى حرف هادى را گرفت و پسرى كه از همان اول ساكت و آرام روى مبل نشسته بود دنباله

  ! گفت:منم با هادى موافقم

 :گفت سامیار،پسر قد بلندی که تازه اسمش را فهیمده بودم دستانش را باال برد و رو به جمع

  ! خوام آدم بشم،لطفاً بزارید تو حال خودم باشمكه مىآقا من تسلیمم!باشه نه زن خواستم نه این ـ 

 كنى؟ قدربا دقت نگاهش مىهامون زیر لب آهسته گفت:میخ چى شدى اون

 متعجب نگاهش كردم و گفتم:چى گفتى؟ 

  مونى رو برات جهنم نكردم.مچ دستم را گرفت و محكم فشرد گفت:بهتره بریم بشینیم تا این مه

  با كشیده شدن دستم مجبور شدم دنبالش بروم و كنارش روى كاناپه بنشینم.

نفسش را بیرون فوت كرد و دستم را به روى پایم پرت كرد.سرم را بلند كردم تا ببینم كسى دیده 

خجالت سرم اش كه روى مبل نشسته بود افتاد.از است یا نه كه......نگاهم در چشمان پسر دایى

  . را به زیر انداختم و براى كنترل خود چشمانم را بستم و نفسى عمیق كشیدم

 دانیار چه خبر از دفتر مشاورت؟ -هادى

سرم را بلند كردم و باز به او نگاه كردم.نگاهش را از من گرفت و به هادى چشم دوخت و 

  گفت:

  ،راه افتاده!تونیم پول پارو كنیم اما خوبه بد نیستـ ما مثل شما نمى

 سامیار كنار برادرش رو به رویم نشست و گفت:

  بشه. ـ خدا مشكالت جامع رو زیاد كنه تا سر شما هم شلوغ

  بهتر است بگویم مادر شوهرم به روى دستش زد و با دلخورى گفت: حاج خانوم یا

 ِا این چه حرفیه عمه جون؟! خدا نكنه! ـ 

 ى مبل انداخت،نشست و گفت:روى دستهزن دایى شال و مانتویش را در آورد 

  ! كنه عزیزمـ فاطمه جان شوخى مى

  مادرشوهرم اخمى به ابروهایش نشاند و گفت:

  دونم!بشه،من نمى خواد آدماین پسر كى مى ـ 

  از جایش بلند شد و رو به من گفت:

  ـ عروس خانوم بیا بریم كمكم كن.

  : پایم فشرد و رو به مادرش گفت خواستم بلند بشم كه هامون دستش را به روى

  ـ مامان االن مهال میاد!

 دستم را به روى دستش گذاشتم و از روى پایم كنار زدم گفتم:

  .ـ مهال جون بهتره مراقب دخترش باشه،من میرم كمك مامان
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دیدم بخواهم خواهد كنارش باشم اما من لزومى نمىدانستم براى حساسیتش به روى سامیار مىمى

 ى كسى دیگر خود را اذیت كنم.برا

خیال از جایم بلند شدم و همراه مادرش به آشپزخانه اش نگاهم كرد،بىهامون با چشمان برزخى

  رفتم.

هاى هامون را روز عقدم در محضر دیده بودم اما به قدری آن روز دلم تقریباً اکثریت فامیل

  آشوب بود كه هیچ كسى را به یاد نداشتم.

  آشپزخانه شدم و پشت سر من نیز نامزد هادى به آشپزخانه آمد.پشت سرش وارد 

  اش بود گفت:مادرش رو به من شد و با لبخندى كه نشان از رضایت قلبى

ـ آفرین دخترم،زن نباید تو جمع به شوهرش زیاد بچسپه؛خدایى نكرده هزار حرف پشت سرش 

 زنن!مى

 ى خود كردههاست تو را بازیچهرى كه سالدانستم تغییر افكاترجیح میدادم سكوت كنم چون مى

  تواند یك روزه تغییر كند.ى خود در آورده نمىاست و تمام مغزت را به احاطه

  نامزد هادى جلو آمد و گفت:

  ! ریزمهارو مىـ مامان جان من چایى

  مرسى عزیزم.-مادرشوهرم 

هارو بچین تو ظرف بعد ببر هاى روى میز اشاره كرد و گفت:یانار جان مادر اونبه شیرینی

 تعارف كن.

هاى خریدارى شده توسط دایى رفتم و تمامشان را با دقت داخل ظرف به سمت شیرینى

  به هال رفتم. هاى كنارش ظرف شیرینى را برداشتم وچیدم،همراه پیش دستى

ه همه مشغول حرف زدن بودند اما هامون سرش را به زیر انداخته و با اخم به فرش خیره شد

 بود.

توانستى حدس بزنى كه جنگى بزرگ در راه است.مقابل پدر خدابه خیركند! " از چهره اش مى"

ها را به پدر شوهرم و بقیه تعارف کردم که به شوهرم ظرف شیرینى را گرفتم؛به ترتیب شیرینى

  سامیار رسیدم و تعارف كردم،با خنده گفت:

  ـ خدایا شكرت!

 ل چشمانم گرفت و گفت:شیرینى از ظرف برداشت و مقاب

 برسه! كردم كه كسى برنداره تا به منـ از اولش داشتم به این شیرینى نگاه مى

  بقیه با حرفش خندیدن اما من تنها لبخندى زدم و گفتم:

  نوش جانتون. ـ 

به سمت هامون رفتم،پیش دستى آخر را برایش به روى میز گذاشتم و شیرینى دلخواه خودم یعنى 

  را درون پیش دستى گذاشتم و گفتم:ناپلوئنى 

  ! ى منهاین شیرینى مورد عالقه ـ
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  . به صورتش نگاه كردم،از شدت عصبانیت رگ روى گردنش متورم شده بود

 دادنت تموم شد؟  به محض دیدن چشمانم پوزخندى زد و آرام گفت:دل و قلوه

ز دست بدهم به سمت آشپزخانه كه كنترل رفتارم را اشد،قبل از آنواقعاً تحملم داشت تمام مى

  رفتم و در دل هزار ناسزا به افكار مریضش دادم.

با صداى اف اف مادر هامون از آشپزخانه بیرون رفت و نامزد هادى هم سینى چایى را به سالن 

 برد.

آب را باز كردم و  .تمام وجودم آتش شده بود.از جایم بلند شدم و به سمت سین ظرف شویى رفتم

سبد كنار سینگ برداشتم، زیر آب گرفتم و با پر شدن لیوان آن را یك نفس سر  لیوانى از

كشیدم.لیوان را روى اُپن گذاشتم و آب را بستم؛چرخیدم تا بیرون بروم كه سامیار وارد آشپزخانه 

  شد.با دیدنم لبخندى زد و گفت:

 شه به منم یه لیوان آب بدین؟ ـ مى

  .با لحنى بسیار جدى گفتم:بله حتماً 

به روى سینک چرخیدم و لیوانى دیگر برداشتم،آب را باز كردم و بعد از پر شدن لیوان از آب، 

شیر آب را بستم و به سمتش چرخیدم كه درست پشت سرم دیدمش.جا خوردم اما به روى خود 

  نیاوردم و لیوان آب را به سمتش گرفتم.

نه رفت و روى یكى از صندلى لیوان را از دستم گرفت و به سمت میز ناهار خورى آشپزخا

  هایش نشست.

كه خود را سرگرم كنم تا با او حرف نزنم.به سمت سینک چرخیدم و شروع به شستن براى این

  .كردم هاى كثیفظرف

سامیار سنى نزدیك به سى را داشت اما رفتارهایش مناسب پسر سى ساله نبود و تمام كارهایش 

هایى كه به گوشم خورد از ترس،لیوان با صداى نفسهاى درونش را داشت.نشان از ناپختگى

  ها پرتاب كردم و خود را عقب كشیدم.درون دستم را به روى ظرف

 صدا اومدى؟ترسیدم!قدر بىبا دیدن هامون نفسى آسوده كشیدم و گفتم:ِا تویى؟چرا اون

 ؟ تر كرد و با تمسخر گفت:آخی ترسیدى؟چرا؟توقع نداشتى من باشم نهاخمش را عمیق

 ها را به روى اُپن پرت كردم و با ناراحتى پرسیدم: اسكاج ظرف

 ى حرفات میشى؟ ـ تو اصالً متوجه

  . با ورود مهال جوابش را در دهانش نگاه داشت و با چشم غره به سمت در آشپزخانه رفت

  مهال با دیدن جو حاكم درون آشپزخانه به سمتم آمد و با نگرانى پرسید:

 اتفاقى افتاده؟ هامون دوباره به خاطر رفتار سامیار ناراحت شده؟  ـ 

زاد از زاد هم بوده؟ یعنى براى همین پرىكه این رفتار هامون براى پرىدوباره؟ این یعنى این

 خورده و به قول مادرش،به هامون چسبیده بوده تا مبادا هامون فكر بد كنه؟ كنار هامون تكان نمى

  چشمانم حركت داد و صدایم زد: مهال دستش را پیش
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 یانار حواست كجاست؟  ـ

 به خود آمدم و نگاهش كردم:

 ـ جانم؟ ببخشید حواسم نبود! 

 كنه.ـ مامان داره صدات مى

  به سمت حال رفتم و قبل از ورودم شالم را روى سرم مرتب كردم.

ى با دیدن چهره دیدمخاله به همراه همسرش و تك دخترى كه وصفش را از مهال شنیده بودم را 

ى او مقابل صورتم آمد.رو به روى هامون ایستاد و دختر روز محضر به یادم آمد و درست چهره

  نگاهش را به صورتش دوخته بود.

های انگار که سنگینی نگاهم را حس کرد.او هم سمت من چرخید و به محض دیدنم روی لب

حو ها زدم و م.دستم را به تاج یکی از مبلباریک سرخ رنگش لبخندی عمیق و البته زیبا نشاند

  تماشای صورت آراسته و مرتبش شدم.کسی سکوت جمع را شکست...

 ـ خیلی خوش اومدید خاله جون! چطوری مهناز جان؟ 

  شد.ای از روی صورتش محو نمیی هامون حتی برای لحظهلبخند مهناز همان دختر خاله

 ممنونم مهال جان،شکر! -مهناز

غ احوالپرسی به راه افتاد.رفتار با متانت و آرامش مهناز فکرم را درگیر کرده بود و بازار دا

  خواند.آمد.از پشت سرم صدایی را شنیدم که نامم را میبرایم ناملموس به نظر می

 ـ یانار خانوم؟ 

هایش را توی جیب شلوارش ی پا چرخیدم و سمت صدا برگشتم.دانیار یکی از دستروی پاشنه

هیچ نقص و خط چروکی بود و انگار که همین االن از زیر اتو بخار بیرون آمده باشد،بیبرده 

 هایش پشت سرم ایستاده بود.روی لباس

 لبخند زدم و گفتم:بله؟کاری دارید؟ 

 خواستم چند لحظه یا وقتتون رو بگیرم!اگه مزاحم نباشم می-دانیار

ه مقابلم ایستاده بود،دانیار بود نه سامیار که انگشتانم را در هم گره زدم و کمی فکر کردم،کسی ک

 هامون بخواهد ناراحت بشود و یا جوش بیاورد.

 شنوم...نه مزاحم چ؟ مراحمید،می-یانار

 ها را روی صورت من متوقف کرد.هایش را دور پذیرایی چرخاند و در آخر آندانیار چشم

 خواید بریم...شه خیلی شلوغه،میجا که نمیاین-دانیار

رفش را خورد و این بار تیر نگاهش،هامون را نشانه گرفت که مشغول حال و احوال کردن با ح

  اش بود.خاله و دختر خاله

 بریم تو آشپزخونه؟ -دانیار

ترسد یا از تعصباتش خبر که دانیار از هامون میپیشنهاد آشپزخانه،دلیل واضحی بود برای این

 ه سمت آشپزخانه که کسی داخلش نبود به راه افتادم.دارد.سر تکان دادم و جلوتر از دانیار ب
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پشت میز غذا خوری نشستم و دانیار با پرستیژ خاص و جالبی،دست راستش را روی سنگ 

ی ما حک فرما بود.سرم را ها تکیه کرد.مدتی سکوت در جمع دو نفرهها گذاشت و به آنکابینت

 پایین انداختم و با انگشتانم بازی کردم.

 ه چیز خوب پیش میره؟ هم-دانیار

ای و بدون پیش زمینه از کجا آب می دانستم این صمیمیت یک دفعهگیج نگاهش کردم،نمی

  خورد!

 منظورتون چیه؟ -یانار

 ببخشید منظورم این بود که زندگی مشترکتون...با هامون...خوبه؟  -دانیار

  مگه قرار بود بد باشه؟!-یانار

شت،لیوان را یک نفس سر کشید و در حالی که با دستانش روی دانیار پوفی کشید،لیوان آبی بردا

  کشید،روی صندلی مقابل من نشست.لیوان دست می

شناسم حتی بعد از مگه میشه بد نباشه؟! من با هامون بزرگ شدم روحیاتش رو می-دانیار

  ماجرای زن قبلیش،با ازدواجش با شما هم مخالف بودم.

 گفتم:ام گذاشتم و دستم را زیر چانه

 وقت چرا؟ ـ جالب شد! اون

دانم که این حرکتش از روی شرم و خجالت بود یا برای سرش را پایین انداخت،درست نمی

 تمرکز.

کنیم،در هر جا نشستیم و داریم صحبت میکنم درست نباشه که ما دو تا اینفکر می-دانیار

روی  تونیدکمک داشتید می خواستم بگم که اگه براتون مشکلی پیش اومد یا نیاز بهصورت می

 من حساب کنید!

  کارتی از توی جیبش در آورد و روی میز گذاشت و آن را به سمتم ُسر داد.

یا کسی که نیاز به   وقت برای بیماری من و شمارمم،من هیچاینم آدرس دفتر مشاوره -دانیار

ن کم شما و اتفاقاتی که طی دم،اما با وجود سکنم و حتی پیشنهاد هم نمیمشاوره داره التماس نمی

ی اتر کرده،رو حساب نسبت فامیلیاین مدت برای هامون افتاده و نکات منفی شخصیتش رو قوی

 تونید روی من حساب کنید.که باهم داریم می

های روی کارت شدم.صدای پای ی تفکر سر تکان دادم و مشغول خواندن نوشتهدوباره به نشانه

 وارد شد،توجهم را جلب کرد.کسی که به آشپز خانه 

ها نشستی تو  آشپزخونه؟بیا بیرون بابا این مامان خفم کرد بس که دانیار چیه عین زن-سامیار

  پرسید دانیار کجاست.

  نگاهش که به من افتاد لبخند زد.

  جمعتونم که جمعه! -سامیار
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اش کوبید و گفت: ها را عقب کشید و خواست بشیند که دانیار محکم روی شانهاز صندلی یکى

پاشو پاشو بریم.هی به من میگه چرا اینجا نشستی بعد خودشم میاد اضافه میشه؛بیا بریم االن همه 

  جا چه خبره!کنن اینفکر می

  : با خشم دست دانیار را پس زد و دوباره به روی من لبخند زد و گفت سامیار

 تونی بری. منهم خیلی اصرار داری میجا نشسته،تودونستم کی اینـ اون مال وقتی بود که نمی

  جا کار دارم!این

  دانیار چشمانش را با حرص بست و نفس عمیقی کشید.

 سامیار بیا برو بیرون،شر درست نکن.-دانیار

  .جا رو به روی من نباشهشه که یه "خیر" به این زیبایی این"شر" وقتی درست می-سامیار

لند شد. سامیار آب دهانش را با سر و صدا قورت داد و به های هامون بصدای یانار،یانار گفتن

  . ی ما سمت او چرخیدسه محض ورود هامون به آشپز خانه،نگاه هر

 جا چه خبره ؟!این-هامون

سامیار زیر لب " بر خر مگس معرکه لعنت" ای گفت و از آشپزخانه بیرون رفت.دانیار خواست 

زد.نگاه نامطمئنی به من و هامون انداخت و صدا می که او را صدای مادرش آمد حرفی بزند اما

 در آخر ناچار و با سری افتاده از آشپزخانه خارج شد.

  : ای که خشم در آن مشهود بود،گفتهامون با صدای کنترل شده

 کردی؟ جا چه غلطی میـ این

  اش ماندم و جواب دادم:با چشمانی که از فرط تعجب گرد شده بود،خیره

  کردم دیگه!کردم؟!! داشتم با آقا دانیار صحبت میمی ـ چه غلطی

 دندان هایش را محکم روی هم سابید.

  ی کی ؟؟!با اجازه-هامون

 مگه باید از کسی برای صحبت کردن هم اجازه بگیرم؟؟ واال اگه به م... -یانار

 هامون تمام حرص و عصبانیتش را توی دستش ریخت و با پشت همان دست محکم به دهانم

  کردم.کوبید،طوری که برای لحظاتی هوش از سرم پرید و چیزی را درک نمی

آمدم.هامون با ناباوری به دهان  شد به خودبا مزه شور خون که با حجم زیادی در حلقم خالی می

دستش که روی لب هایم فرود  ىمن و مانتوی سفیدم که پر از خون شده بود نگاه کرد و خیره

 آمده بود شد...

م را اسوزاند.حتی راه تنفسیم را باز کردم تا حرفی بزنم اما خون گلویم را پر کرده بود و میدهان

زدم تا بیرون بیاید.  هم بسته بود،دست لرزانم را جلوی دهانم گرفتم و خون را با شدت عق

  کوبید تا خون از دهانم خارج شود.هامون به کتفم می

هایم جمع شده بود و گرفتم.از درد،اشک در چشمفوری شالم را در آوردم و جلوی دهانم  

 شدند.ها با قطرات خون آغشته میریخت؛بعضی از آنروی صورتم می به
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 یانار من...!-هامون

ند، را ببی امخواستم کسی خاری و بیچارگىبا آرنج محکم به پهلویش کوبیدم و پسش زدم.نمی

های داخل هال که به اتاق کردم.به سمت پلهشد پاک صورتم را با همان شال تا جایی که می

 شد،پا تند کردم.هامون وصل می

کردم تا دستشویی را پیدا کنم،دستشویی را پیدا نکردم اما رو را باز مییکی یکی درهای توی راه

 حمام را چرا...فوری داخلش رفتم و چند بار در دهانم آب گرداندم و صورتم را شستم.

  . کسی در حمام را زد

  ـ یانار خانوم؟؟ یانارخانوم حالتون خوبه؟!

هقم بلند نشود.موهایم به صورتم چسبیده بود و دستم را محکم روی دهانم گذاشتم تا صدای هق

رنگ به صورتم نمانده بود.چند لحظه بعد صدای هامون از پشت در آمد که با دانیار که حالم را 

  کرد.پرسیده بود جر و بحث می

 فرمایش؟؟ -هامون

 کنی؟؟ هامون این رسمش نیست...مرد مومن چرا دست رو زن بلند می-دانیار

به خودم مربوطه...نکنه راه و رسمش اینکه بیافتم دنبال ناموس مردم و حالش رو -هامون

 بپرسم؟؟ 

خورد را از پشت در تصور کنم.دستگیره ی تکان می ی تاسفتوانستم سر دانیار که به نشانهمی

  .در باز شددر تکان خورد و 

 خوبی یانار؟ -هامون

  پوزخند مانند صاعقه روی صورتم پدیدار شد.

  به لطف شما خوبم! -یانار

 یانار باورکن...-هامون

 خوام بشنوم،فقط از جلوم برو کنار.هیس...! هیچی نمی-یانار

 هامون شرمنده نگاهم کرد.

 خوای ببرمت خونه؟ می-هامون

خواستم خنکای آب،آتش مهار آب خنک به صورتم پاشیدم،میدستم را زیر شیرآب بردم و مشتی 

  تر کند.نشدنی خشمم را کمی آرام

 خوام نباشی...جلوی چشمم نباش هامون! نذار دهنم باز بشه...نه! فقط می-یانار

  هامون مشتش را روی سینک حمام کوبید،کمی جلوتر آمد در حمام را بست و قفلش کرد.

کنی،دو آبرویی میخوای چی بگی!! چی داری که بگی؟؟ بیمی دهنت باز بشه ببینم-هامون

رو هم ندارن چیکار        جا با دو تا مرد مجرد که کنترل خودشونقورت و نیمتم باقیه؟ اون

کردی؟ اصال می دونی چیه؟! خوب کردم که زدم! تا تو باشی که یاد بگیری چطوری باید می

 رفتار کنی!
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 نار زدم و گفتم:ام کموهایم را از پیشانی

رل ها کنتهمون بهتر که بره.اون ـ آبرویی که با پنج دقیقه صحبت کردن با هم خونت بخواد بره

ردی جا کتونی خشم خودت رو کنترل کنی؟؟ نه خیر! تو بیخودشون رو ندارن یا تو که حتی نمی

نی، اصال اگه کنی که بخوای باز هم دست رو من بلند کجا میکه دست روی من بلند کردی! بی

 جا...جا کردی که من رو آوردی ایناعتمادی،بیهات بیقدر نسبت به پسر داییاون

خفه شو!! همتون همینید! لیاقت آزادی و محبت رو ندارید؛تا بهتون رو میدن هار می شید! -هامون

ه با تو کلیاقتی خودش رو ثابت کرد اینم از ارزشی و بیزاد که به اون خوبی بیاون از اون پری

 کنی!هات داری حرفام رو ثابت میسرکشی

  تونم بگم که برات متاسفم!هامون فقط می-یانار

 قدر قیل و قل داشت؟ یعنی کمتر از ده دقیقه صحبت کردن با اقوام خودش آن

زاد چند بار از این تو خورد! یعنی پریشک عین آفت به جانش افتاده بود و انگار عقلش را می

جا رسیده و من چقدر باید بخورم تا های زشت و ناروا خورده که کارش به اینصفتها و دهنی

 ام با خدا پاس شود؟ هحساب گناه نکرد

  .ای از پشت در آمدصدای زیر و نازک زنانه

 آقاهامون؟یانار خانوم؟! -

 هامون با نفرت روی از من برگرداند و به فرد پشت در گفت:

 چیه؟ چیکار داری؟؟ -هامون

خواستم ناراحتت کنم،یه کاری باهات داشتم اگه مزاحم نباشم خواستم ببخشید هامون نمی-مهناز

  باهات راجع بهش حرف بزنم.

 باشه مهناز خانوم...االن میام.-هامون

 بار دیگر به من نگاه کرد و از حمام خارج شد. 

  م.با احساس ضعف بدی که در وجودم پیچید،پاهایم سست شد و روی زمین افتاد

یاناری که حاال رو در  کردند،خیره شدم.های سفید روی دیوار که عکسم را باز تاب میبه کاشی

کرد؛ به موهایم چنگ انداختم و روی خودش روی زمین افتاده بود و ذلیل شدنش را تماشا می

 کار را کردم تا به خودم بیایم،من زن پا پس کشیدن و گریه و زاریها را کشیدم.اینمحکم آن

م و شدی زندگی باید پیروز میکردن نبودم...من یانار بودم؛زن نبرده ! من در این بازی ناعادالنه

یانار دیگر تو سری  سوزاندم..!را در خود می گرفتم و همهشدم هم...مثل نامم آتش میاگر نمی

 و خیلی جالب   کردمی های من باید جهانم را احاطهماند...روشنایی شعلهخور خانواده نباید می

 کنم...!َتری فقط دود نمی یکنم و مانند کندهگویم عمل میاست که من به هر چه می 

  یانار؟ یانارجان؟-مهال

 ای گفتم:بله؟ با صدای گرفته

 خوای برات لباس بیارم؟ هامون گفت که لباسات کثیف شده،لباس با خودت نیاوردی،می-مهال
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  خود کرد!هامون بی

 مهالجون با خودم آوردم.فقط اگه میشه کیفم رو برام بیار. نه-یانار

  دونم با خودت لباس نیاوردی،بذار االن برات میارم.تعارف نکن،من که می-مهال

 ای گفتم و مهال رفت،به سختی از جایم بلند شدم و دوباره مشتی آب به صورتم پاشیدم.باشه

 بیا یانار!-مهال

ه ای کها را از مهال گرفتم،یک مانتوی بلند سرمهو با تشکر لباس از الی در دستم را بیرون بردم

 کمی به من تنگ بود.

  مهال از من الغر بود و البته کمی هم شکننده. الغر نبودم اما بدن ُپری داشتم كه 

ها، پاهایم را آب ی قواره بلند.قبل از پوشیدن لباسای و روسری فیروزهیک شلوار لی سرمه

ها مخصوصا شلوار را طوری که با زمین برخورد نکند با سختی و حساسیت لباسگرفتم و بعد 

ها را هم شستم و بدون این که ببندم روسری پوشیدم.چند قسمت از موهایم هم خونی شده بود،آن

شال و  شد اما ارزش لج و لجبازى با هامون را داشت.كه گرمم مىرا روی سرم انداختم.با این

ام توی کیفم انداختم و بیرون رفتم. سرم را چرخاندم و همراه با شلوار قبلی ام رامانتوی خونی

  دیدم که کسی در راهرو نیست.

اول به اتاق هامون رفتم و کیف لوازم آرایشم را بیرون کشیدم.رژ قرمز را بیرون کشیدم و بعد 

ارزید که هامون میهایم گرفتم.تردید داشتم...لج و لج بازی با از درآوردن درش،آن را جلوی لب

شدم؟ دانم گاهی کنترل نگاهش را ندارد ظاهر میآرایش غلیظ بکنم و در مقابل کسی که می

-و خودم را عذاب دادم تا حرص هامون را در بیاورم؟! این  گذاشتمموهای بلند و پرپشتم را باز 

  ام نه با هامون!طوری با خودم لج کرده

داشتم و موهایم را دوباره بافتم و گیسم را دور کش مویم سر تکان دادم،روسری را از سرم بر

 ی آرایش کردن نداشتم اما رنگ صورتم خیلی پریده بود.ای کردم،حوصلهپیچاندم.آرایش ساده

اش زد و هایش گرد شد،با مشت آرام روی پیشانین چشمدر اتاق توسط مهناز باز شد.مهناز ناگها

  نزده وارد شدم! شرمسار گفت:آخ ببخشید یانار جون در

  به صورتش لبخند زدم، جلو رفتم و با او دست دادم.

 پرسی کنیم.نشد احوال نه شما ببخشید،پایین فرصت-یانار

 اوهم لبخند زد و من را در آغوش گرفت و گرم احوال پرسی کردیم.

  یانار جون بیا پایین،شام آمادست.-مهناز

 خیلی ممنون از اطالع رسانیت.-یانار

  دید و گفت:ریز خن

گفتم این مادر شوهرت به روی کنم، ولی بین خودمون بمونه،من اگه بهت نمیـ خواهش می 

 موندی.خودش هم نمی آورد و گشنه می

 یکی از ابروهایم را باال بردم و به شوخی گفتم:
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  ذاری؟!ـ منت می

  ! ـ نه به جون خودم! از اولشم منت کش بودم. من رو چه به این حرفا

دستش را پشت کمرم انداخت و با هم از اتاق خارج شدیم.باید اعتراف کنم اصال توقع چنین 

  رفتاری را از مهناز نداشتم!

  .ی بلندی را چیدند و همه دور سفره مشغول غذا خوردن بودندسفره

خند زدم،برای من که عروسشان بودم صبر نکردند،برای مهناز که از خودشان بود،دیگر نیش

 چرا؟ 

  عروس خانوم بیا بشین که غذا یخ کرد.-زن دایی ماهرخ 

  ! عروس خانوم،دو دقیقه از اون آیینه دل بکن،غذا یخ نکنه-حاج خانوم

سرم را چرخاندم،مهناز پیش مادرش نشسته بود و تنها یک جای خالی بین دانیار و هامون برای  

  نم که صدای هامون درآمد:ای باال انداختم و رفتم که بنشیمن باقی مانده بود.شانه

 ـ نه یانار این جا نه،بذار...

و بنشینم که نگاهش به سامیار که بغل دستش نشسته بود خواست خودش بلند بشود تا من جای ا

  افتاده بود.

  لعنت به شیطون.-هامون

  گونه گفت:زن دایی ماهرخ اعتراض

 !کنی؟طوری میـ وا آقا هامون؟! مگه پسرام چشونه که این

آمد،خب حق هم داشت! چرا هی باعث کدورت و دلخوری مهال هی برای هامون چشم و ابرو می

 شد؟ می

  هامون دستش را مشت کرد؛روی ران پایش کوبید و ساکت شد،نشستم آنجا.

  یانارخانوم،براتون برنج بکشم؟-دانیار

 بله ممنون میشم.-یانار

  یکی پس از دیگری در آن خالی کرد.دانیار بشقاب جلویم را برداشت و کف گیرها را 

  کافیه آقا دانیار،مچکرم.-یانار

 ی "خواهش می کنم" دانیار بشقاب را جلویم گذاشت.بعد از شنیدن جمله 

ی تلویزیون شده بود با شنیدن خبر از تلویزیون گویی که دارد چیز دایی هامون که محو صفحه

 را در بشقاب رها کرد:کند،ناگهان قاشق هیجان انگیزی را تماشا می

 کنن!ها بازی میشرفا!! ببین چطور با جون و زندگی آدمـ بی

دانم هر کوفتی که بود گرم گرفت و شروع شد.یک چشمم به بحث اقتصاد و احتکار و چه می

تلویزیون بود که یک دفعه دیدم هامون بشقاب غذا را از جلوی من کشید کنار و بشقاب دیگری 

 گذاشت.را جلوی رویم 

 ای داشت؟؟ هامون االن این کارت چه معنی-یانار
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 یعنی خودت نفهمیدی؟ -هامون

گیر و بشقاب ناموست خواد یه مرد نامحرم،دست به کف چرا فکر کنم فهمیدم... دلت نمی-یانار

 بزنه و براش غذا بکشه.

  آفرین دقیقا همینه!-هامون

رفته  در حالت ویبره لرزیدند و تقریبا هایم میخنده.شانهام را بگیرم،زدم زیر نتوانستم جلوی خنده

ام را بگیرم و تنها توانستم جلوی خندهساکت شوم،اما نمی بودم.هامون چند بار به پهلویم زد تا

ام بیشتر از این بلند کاری که از دستم برآمد این بود که جلوی دهانم را بگیرم تا صدای خنده

 نشود.

 ده داری هست،خب بگو ما هم بخندیم!اگه چیزه خن-سامیار

  هایی از خنده درونش داشت.ام شدم،البته هنوز صدایم رگهباالخره موفق به مهار خنده 

  ـ فکر نکنم برای شما خنده دار باشه!

  سامیار هم لبخند خبیثی زد.

  پس مطمئنا برای من یکی خیلی خنده داره.-سامیار

شیده نماند،سرم را پایین انداختم و مشغول خوردن غذایم چشمکی به من زد که از دید بقیه پو

  شدم.

  مهال سمتم آمد.

ها رو زینب)نامزد هادی( و مهناز می کنی سفره رو جمع کنیم؟ظرفـ یانار جان کمک می

  شورن.

  ـ آره حتما...

 خواستم از جا بلند شوم که هامون دستم را گرفت و رو به مهال گفت:

  تنگه،خوشم نمیاد دال راست بشه!ـ الزم نکرده،مانتوش 

 مهال لبخند شیطنت آمیزی زد و سرش را تکان داد.

  شورم.ها رو میخب پس من ظرف-یانار

مهال زینب را صدا زد تا سفره را جمع کند و من به جای زینب پیش مهناز رفتم و مشغول شستن 

 ها شدم.ظرف

 یانار جون ؟ چند سالته ؟ -مهناز

 میرم تو نوزده سال،چطور؟ دو ماه دیگه -یانار

 ی تحصیلیت چی بود؟ هیچی همین جوری پرسیدم...رشته-مهناز

  : آهی کشیدم و گفتم

 که خیلی به شعر و نوشته و ادبیات عالقه داشتم ولی رفتم تجربی...ـ با این

 خب چرا؟ من خودم انسانی خوندم.-مهناز

 های جمع شده توی ظرف دوختم.نگاه حسرت بارم را به کف
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تونم بهش چنگ های مربوط به اون یه ریسمانه که میکردم تجربی و رشتهچون فکر می-یانار

 بزنم و خودم رو نجات بدم که فرصت نشد و شوهرم دادن...

هامون روی  ی کوچک آشپز خانه که به هال راه داشت کشیده شدهر دو نگاهمان سمت پنجره

 داشت اما این اندوه و غم کجا و آن کجا...! مبل نشسته،نگاه هر دویمان رنگ اندوه و غم را

بعد از تمام شدن شستن ظرف ها،دستانم را با حوله خشك كردم و از مهناز تشكر كردم.با صداى 

  هامون به طرف ورودى در آشپزخانه رفتم و با دیدنش،لبخندى كه بر لب داشتم را از بین بردم.

 بله هامون؟  -یانار

 ین!بیا بریم،پیش من بش -هامون

  وقت به چه دلیلى؟!اون -یانار 

 نفسش را پر حرص بیرون فرستاد و گفت:

 كنى كه...ـ یانار دارى من رو جورى دیوانه مى

متاسفم که این رو می گم  كه یه آبروریزى جدید راه بندازى؟كه چى؟ بزنى تو دهنم یا این -یانار

 کنه من نیستم...اما کسی که داره دیونت می

 ی کالمم کردم:ضمیمهپوزخندی 

  ! ی خودتهـ تعصبات پوچ و بیهوده

  هامون با خشم "ال اله الی هللا" گفت و بعد از کشیدن نفس عمیقی ادامه داد:

 قدر رو حرف من حرف نزن!ـ یانار اون

  . با صداى مادرشوهرم به سمت هامون رفتم و كنارش ایستادم

 رو به رویمان ایستاد و گفت:

ه مادر مدام دنبال زنتى؟ زشته بابا! تا بود اون زن دنبالت بود حاال كه اون زنت ـ هامون جان چی

 ذاری جا پای اون؟ گورش رو از زندگى ما گم كرده تو داری پات رو می

زاد را مجبور به نزدیك بودن به خود زاد به دنبال هامون بود و یا هامون بود كه پرىواقعاً پرى

دادم،آیا من هاى هامون را بدون چون و چرا گوش ميزاد حرفپرىكرد!؟ اگر من هم همانند مى

سؤال ندارد! از به ظاهر دین دارانی که از غیبت و تهمت  دانستند!؟زاد مىرا هم همانند پرى

جان روی تخت بیمارستان افتاده زدن به زنی که زمانی عروسشان بوده و بدتر از آن االن بی

یشان توقع قضاوت درست و عادالنه را داشت! عدالت محکمههیچ ابایی نداشتند،نمی شد در 

شود و فقط وقتی که به نفعشان است اجرا میها قبول دارند،هایی مثل آنای که آدمعلی

  دوزند.برای تک تک خطاهایشان با حوصله و البته ذکاوت کاله شرعی می  عکس

  ش گفت:هاى در همش به مادرهامون دستى به موهایش كشید و با اخم

 هاى چشم چرونت زوم نكنن رو زن منقدر برادرزادهخوام زنم كنارم باشه كه اونـ مادر من مى

!  

  اش زد و گفت:طبق عادتش دستى به روى گونه
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كنه،سامیار هم خدا مرگم بده این حرفا چیه مادر!؟دانیار كه سرش بره تو روى كسى نگاه نمى ـ 

 ام چیزى تو دلش نیست...كه بچه

 امون پوزخندى بر لبانش نشاند و گفت:ه

 باشه مادر من اصالً شما درست میگى. ـ 

 دستش را بلند كرد،مچ دست مرا گرفت و گفت:

  كه گناه نیست،هست؟!خوام زنم كنارم باشه اینـ من مى

كه من یا مادرش حرفى بزنیم هامون مرا به دنبال خود كشاند و زمانى كه دستم را به قبل از این

  كشیدم،با خشم به رویم چرخید و صورتش را نزدیك صورتم گرفت،گفت:عقب 

 ى كافى صبرم لبریز شده!بینى! به اندازهـ یانار چموش بازى واسه من در نیار كه بد مى

  صداى مهناز را از پشت سر شنیدم كه گفت:

 ـ هامون جان میشه لطف كني این سینى چاى رو بین بقیه بچرخونى؟ 

فت و به پشت سرم نگاه كرد.لبخند زد و سپس مرا رها كرد و به سمت مهناز از من فاصله گر

 .هاى انتهاى سالن رفتمكه حرفى بزند به سمت پلهرفت،سینى را از دستش گرفت و قبل از این

  ! كردمحال كه او قصد آزار مرا داشت من نیز تحمل نمى

پایین آمدم كه هامون را سینى به دست  هالوازمم را جمع كردم و در آخر با برداشتن كیفم از پله

  وسط سالن دیدم.

نگاهش كردم،ابروهایم را باال بردم و لبخندى به رویش زدم.آخرین پله را پایین آمدم و به سالن 

 . رفتم

  زن دایى ماهرخ با دیدنم گفت:

 یانار جان جایى میرى؟  ـ 

  نشست.سرم را چرخاندم تا نگاهش كنم كه چشمانم به صورت دانیار 

ى چشمانم شد و دستانش را در هم گره زده بود و به روى پایش گذاشته بود.با نگاهى نافذ خیره

  اى رنگش گیر انداخت.مرا دقایقى در دو گوى قهوه

  دایى به خود آمدم و نگاهم را بالفاصله از او گرفتم و رو به مادرش گفتم:با تكرار سؤال زن

هامون یکم حال نداره  كنیم)به هامون نگاه كردم و ادامه دادم(ـ بله،با اجازتون رفع زحمت مى

  گفت آماده بشم.

  خطاب به هامون گفتم:

 درسته؟  ـ

  هامون دستاتش را به روى سینى فشرد و با كنایه جواب داد:

 بله كمى حال ندارم البته مهم نیست،خوب میشم! _

  لبخندى كه بیشتر دهن كجى بود زدم و گفتم:

  . ـایشاال،البته طول درمانش زیاده ولى خوب میشى نگران نباش من خودم مراقبتم
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  سامیار بلند خندید و گفت:

 ! هاى تهدید بود تا دلدارىـ جان خودم این یه چیز تو مایه

  هامون سینى را روى میز گذاشت و گفت:

  ـ آقا سامیار بهتره سرت به الك خودت باشه!

دایى رفتم،رویش را بوسیدم و با بازار گرمی ت بگیره به سمت زنكه بحثى صورقبل از این

  خداحافظى را به راه انداختم.

  به محض بیرون آمدمان از خانه،هامون بازویم را گرفت و مرا نزدیك خود نگاه داشت.

 شى؟ چیه نكنه دلت رو برده؟ ى عوضى خیره مىـ حاال دیگه واسه من تو جمع به اون پسره

به خیال خود عقب رفته بودم،چون هامون با دو برابر كردن زورش  كشیدم اما خود را عقب

  نگذاشته بود من سانتى مترى هم جا به جا شوم.

  هایم بلند شدم و در مقابل صورتش فریاد زدم:جدا كنم روی پنجه وقتى نتوانستم خود را از او

 خفه شو!!! ـ

د از چند ثانیه،هامون طوفانى شد.بازویم را به عقب دیگر خیره ماندیم و بعاى در چشمان یكثانیه

برد و مرا به سمت ماشین برد.ریموت دزدگیر را فشرد،در ماشین را باز كرد و مرا محكم به 

هایم را به صدا خم شد و در صورتم فریادى كه زنگ گوش داخل ماشین فرستاد.به داخل ماشین

  درآورد زد:

 ى دهاتى!؟ شو دخترهردى چه خبره؟ به من میگى خفهیه چند روز بهت رو دادم فكر ك ـ 

  عقب رفت و در محكم به روى هم كوبید.

ام از این بود كه چه زود ماه عسل كه مرا دهاتى خطاب كرده بود،ناراحت نبودم؛ناراحتياز این

 كاش حداقل كمى بیشتردیدم.اىتر از قبل او را مىى خشنشب زفافم تمام شده بود و حال چهره

  داد تا طعم خوشبختى را بیشتر بچشم.زمان مي

زادى كه در كنج بیمارستان در حال مرگ بود فكر نه،به پرى رویم را به خیابان كردم و به خود 

تنها درونش َشك و بد دلى جریان داشت و مدام  كردم.او چگونه توانسته بود عاشق مردى شود كه

هامون دانست  ىاو چگونه خود را نابود شدهدر حال زیر سؤال بردن شخصیت همسرش است؟ 

دانى گوید،تو از كجا ميو او را از خود بیشتر دوست داشت؟ البد هر كس حرف من را بشنود مى

تواند حال زنى را مى زاد هامون را بیشتر از خود دوست داشت؛باید بگویم،تنها زنىپرى

 یعنى چه!  د بفهمددانعشقش خود را نابود شده مى براى از دست دادن كه

اش و بخت بدش   كرد و با خود بد و بیراه به زندگيوار در خیابان رانندگى مىهامون دیوانه

  گفت.مى

كه نگاهش كنم از ماشین پیاده شدم و به سمت خانه داشت.بدون این مقابل خانه ماشین را نگه

  . رفتم



 
 
 

  154 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

بودم،شدم و مانتو و رو سرى مهال را هاى هامون وارد اتاق مشتركى كه دیشب را در مهربانى

هایم را در تاپش پوشیدم و موهایم را باز كردم.پنجه در آوردم.از داخل كمد یك شلوارك به همراه

  دادم.موهایم فرو بردم و سرم را دایره وار ماساژ مي

  باره در اتاق باز شد و محكم به دیوار كوبیده شد.به یك

 راست به سراغم آمد.و یك هامون با خشم وارد اتاق شد 

  مقابلم ایستاد و گفت:

 ـ كه من خفه بشم آره؟ 

  : دستانم را از درون موهایم بیرون آوردم و گفتم

 هامون برو تا دوباره جر و بحثمون شروع نشده!- 

  : و با خنده گفت پوزخندى پر حرص زد

 ترسونى؟ آخه كوچولو تو كیو دارى از دعوا مى ـ 

  روى هم فشردم و نفسى عمیق كشیدم تا خود را كنترل كنم.چشمانم را  

 ـ چیه نتونستى چشم چرونیت رو بكنى طاقت موندن رو نداشتى؟ 

غوش امنى براىم ى سفت و سختش كه شب قبل آچشمانم را باز كردم و با هر دو دستم به سینه

  : با عصبانیت فریاد بود،كوبیدم و همانند او

مریضه.تو تمام وجودت رو بد بینى پر كرده.مي دونى امروز چى رو  ـ خفه شو،تو تمام فكرت

 فهمیدم؟ 

  خواست حرف بزند كه بلندتر فریاد زدم:  

هات اذیت كردى.این تو بودى كه با خوردن زاد رو مدام با این حرفـ این تو بودى كه پرى

ى یه مریض واقعى هستمغزش عقلى براش نذاشتى تا این بشه سرنوشتش.هامون به قول دانیار تو 

 كه...

ام خورد به روى زمین افتادم و بعد از آن هامون دیوانه وار،بارى اى كه به روى گونهبا ضربه

اش اصلى اش را با شخصیتدیگر زیر مشت و لگدهایش نوازش كرد،بارى دیگر خوش آمدگوى

  ابراز كرد.

كشاندم.هامون بعد از فرو نشستن  ا به روى زمینكرد،با تمام توانم خود رتمام وجودم در مى

 هاى خاموش درون قلبش فریاد زد: خشمش عقب رفت و با تمام كینه

زاد غلط كردى؛ اونى كه عاشقم بود بهم بعد از چند سال زندگى خیا.....كرد تو چى؟ ـ تو با پرى 

راره كنى؟ تویى كه به زور شوهرت دادن قتویى كه به من حسى ندارى قراره كى خیا....می

 چیكار بكنى؟ 

هم بلند  ام فرود آورد و با صداى شكستنش فریادشى روى میز آرایشیمشتش را به روى آینه

  شد:
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-ذاره توام مثل پرىها بازیش بدین؟ فكر كردى هامون میشینه تا شما زنـ فكر كردى هامون مى

این خبرا نیست! به قول  رو تجزیه تحلیل كنى؟نه از قدر آزاد باشى كه بخواى بشینى منزاد اون

كردم كه نرسم به تو نیم علف بچه كه بخواد حق كاش به زمانش حرفش رو گوش مىمادرم كه اى

قدر دامن زن رو پر كنى كه وقت سر خاروندنم نداشته باشه چه رو به زنى فا.... بده، باید اون

  سه به غلط زیادى!!بر

لش به سمتم آمد.از بازویم مرا بلند كرد و لبانش را دیوانه شده بود و با همان حال خارج از كنتر

  به گوشم چسباند و با تمسخر گفت:

  ها رو قاب طال گرفت!ها باید دهن قدیمىـ بعضى وقت

  . به روى تخت هلم داد و من تازه اوج بیمارى او را دریافتم

  موهایم چسبیده به روى سرم را كنار زدم و گفتم:

 تونى خودت رو ببخشى! كه هیچ وقت نمى كنىرو مى ـ هامون بسه.دارى كارى

  بلند خندید و با همان حالت گفت:

 ـ ببخشم؟ 

هاى پیراهنش رساند و گفت:چى رو باید ببخشم؟اصالً بابا جون من دلم دستانش را به روى دكمه

  خواد!هاى قد و نیم قد مىبچه

  از روى تخت بلند شدم و التماس كنان گفتم:

  هامون،تورو خدا بسه!ـ 

  با خارج كردن پیراهنش گفت:

ها فقط باید تو زندگى دست و پاشون بسته باشه تا نشن طناب دست و پات؛ به دونى یانار زنـ مي

 داریشو بكنه تا نتونه طناب دار مردش بشه!قول بابام،زن باید بچه

سمتم ناخوداگاه از روى تخت کردند.با آمدن به قطرات خیس عرق روی پوستش خودنمایی می 

ه به در،،موهایم كشیده شد و هامون مرا به خود كوباند پایین پریدم و به سمت در دویدم كه نرسید

  و گفت:

 كردى! چیشد؟جا زدى؟ كجا؟ تو كه داشتى االن سینه سپر مى ـ 

خود خواستم خود را از او جدا كنم كه چنگ درون موهایم را بیشتر كرد و مرا به روى  

  برگرداند و با خنده گفت:

  من خوش اومدى اما تو نفهمیدى! بهت که گفتم به زندگى جهنمى ـ

هایم آب دهانم را جمع كردم و به صورتش تف كردم،با تمام وجودم كه نفرت در تمامیه حرف

  موج عظیمى به راه انداخته بود گفتم:

ر كردى مردى؟نه تو فقط یه مرد نازه!فكتو یه آدم بدبختى هستى كه فقط به قدرتش مى ـ

  نبرده! هستى كه بویى از معرفت بدبختى

  موهایم را در چنگش محكم كشید و صورتم را نزدیك صورت خود قرار داد.
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 هایم نگاهش را دوخت و بعد با خیره شدن در چشمانم گفت:به لب

  زیر سؤال ببرى! رو رو نشون میدم تا دیگه جرات نكنى مرد بودنم االن بهت مرد بدبخت ـ 

 دانى اوج در ماندگى یك زن كجاست؟ مي

جایى كه تو با تمام وجودت خود را تقدیم همسرت كنى و با تمام احساست او را پذیرا باشى. آن

ى بینتان ها را در هواى دو نفرهجایى كه با تمام خامى و ناپختگى در عشق،ریزگردهاى عاشقانه

هاى وجودت،خود را لبریز از حس خواستن كنند.جایى كه شقانهببینى و ناخواسته با زن شدنت عا

قدر در كنى و او آنات مىوجودت را تقدیم مرد زندگي آنكه بدانى نه تنها خود،بلكه تمامبى

بیند و نه مى اش غرق هست كه هیچى از تبلور احساس و محبتت را نه مىاحساسات مردانه

تر است و هوا شناسی قلبت که به کردی آلودهه که فکر مییتان از آنچفهمی هوای زندگیشنود.می

کرده... اصال هوای عشق ما خود ای در راه است کامال اشتباه میگفته روزهای آفتابیتو می

های اصلی هوا عجین شده بودند!در واقع هوای اهواز بود و ریزگردها یک جورایی با ملوکول

ى مرد زندگیت ببینى و نتوانى كه خود را دست مایه دهدخود را نشان مى درماندگى زن زمانى

  از حق زن بودنت دفاع كنى.

 هایشکه هامون خسته شد،توانستم خودم را از زیر دستکرد،باالخره بعد از اینتمام بدنم درد می

-نجات بدهم.لباسم که روی زمین افتاده بود را برداشتم و از او فاصله گرفتم.پای چپم لنگ می

که از تخت پایین آمدم،چیزی زیر پایم گیر کرد و با کله به روی زمین افتادم.از ز اینزد،بعد ا

قدر خودم را بودم،روی زمین نشستم و آن داده کردم.دیگر طاقت از کف بلند اىشدت درد ناله

شته تر و تازه نگه داکشیدم تا به دیوار رسیدم و به آن تکیه دادم. بغضی که تا آن موقع در گلویم

داد تا با صدای بلندتری گریه کنم،اصال هر چقدر ودم شکسته شد.تاریکی اتاق به من جسارت میب

  خواهم زجه بزنم!که می

ای نامم را صدا زد. تیر صدایش مثل تیر زهری به قلبم چند دقیقه بعد،هامون با صدای گرفته  

 ام بیشتر شدت گرفت.خورد؛صدای گریه

  یانار؟خوبی؟-هامون

هایم و بیشتر شد و قلب پر جمع کرده بودم گذاشتم.لرزش شانه که در خود روی پاهایى سرم را

  تپشم خاموش شد.

آمد،می توانستم هیکل بزرگش را ی کمی از نور که از سمت پنجره اتاق میهامون بلند شد،با هاله

 ببینم.

  قدر با صدا گریه نکن!یانار تورو خدا اون-هامون

 که یکم آرامهایم برسد.بعد از اینشد تا کمی اکسیژن به ریهم باعث میاقطعهای تکه تکه و مننفس

ر سختی به حساب هایش رخنه کرده بود،اصال کاشدم با صدایی که تشخیص غمی که در روزنه

  آمد.گفتم:نمی

 ـ من خیلی یتیمم!
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  دست هامون را که بین موهایش برده شد را دیدم.خودش را آرام روی تخت انداخت.

  نه بابا داشتم،نه....مامان و نه......خواهر و نه برادر...-یانار

  میان گریه کردنم تلخ زدم زیر خنده. 

 شوهر هم ندارم...-یانار

 ام آمیخته شد.هق گریهام در هقبار خندهغم دستم را توی موهایم بردم و طنین

با یتیمی که تا حاال رنگ نوازش  حق یتیم خوردن داره؟ این درست که گین؟آها..!ـ شماها چی می

 طوری تا کنی؟ و محبت ندیده این

 صدایم را کلفت کردم با لحن پر تمسخری داد زدم:بابا مرد!

 مردش را پر تاکید گفتم.

خان،عجب ضربه شستی داری...چقدر تو قدرتمندی!چقدر سیاست ـ گلی به جمالت هامون

 فتار کنی!ر ها باید چطورىمداری!! چقدر خوب بلدی که زن

 لرز خفیفی به جانم افتاده بود. 

ترین آدمی هستی که دیدم! اصال تو توی کنترل خشمت ـ من کامال در اشتباه بودم! تو متعادل 

 حرف نداری...

 بلند شد. دیدم که هامون دوباره از روی تخت

مال تو نیست که  زاد هم یه خدایی داشت.خداولی این رو بدون که من هم خدایی دارم...پری-یانار

 قدر راحت ظلم کنی و از خشمش نترسی...اون

 های از پشیمانی داشت گفت:هامون با صدایی که رگه

یانار تقصیر خودت بود! هر چی بهت هشدار دادم اعتنا نکردی،من هم عصبانی شدم...کنترلم  ـ

 رو از دست دادم.

-قانع    کننده دی؟عجب دلیلـ کنترلت رو از دست دادی و من رو کبود کردی چون عصبانی ش

 ای!

.دوباره داد دبا کمی تکان خوردنم درد مثل شهاب سنگی عظیم به تن رنجورم برخورد کر

  کشیدم...

 یانار؟حالت خوبه؟ -هامون

  لرزید جواب دادم:با صدای آرامی که می

  ! شمـ از این بهتر نمی 

اق رشن شد.سریع چشمانم را بستم و کم هامون جلو آمد،دستش را سمت کلید برق برد و چراغ ات

یی هاهایم به نور عادت کنند.هامون لبش را به دندان گرفته بود و با چشمکم بازش کردم تا چشم

 که هر لحظه امکان داشت از حدقه بیرون بیاید به من خیره شده بود.

سفیدی پوستم  از.هایم را روی بدنم گرداندنماز واکنش هامون من هم تعجب کردم و مردمک چشم

 شد گفت دیگر خبری نبود!هر چه که بود رنگ بنفش بود و رنگ نامردی بود...!می
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 یانار من واقعا...-هامون

ولی به قول همون مادرى كه به تو راه زندگى رو به اشتباه یاد داد،خدا  بخشم!من که نمی-یانار

  بخشه؟!می

 تقصیر خو...-هامون 

دیگه؟! به جای عذر خواهی کردن تقصیر رو بنداز گردن من... تقصیر من چی هان؟؟ بگو -یانار

 غریب گیر آوردی دیگه...

گرفتم و بلند شدم،  هامون سرش را پایین انداخت و از اتاق خارج شد.با هزار بدبختی از دیوار

ع ی دانیال را گرفتم.اما بالفاصله تلفن را قطسمت کیفم رفتم و با لمس صفحه کلید موبایل شماره

-گفتم؟ هامونى كه به من رحم نكرده بود به او رحم مىزدم چه مىم و به خود گفتم،زنگ مىكرد

 كرد؟ 

م را اى متالشى گوشىتلفن از دستم افتاد و من نیز حتى توان خم شدن را نداشتم تا بتوانم الشه

 جمع كنم.

كنم یك دست اب مىآنكه بدانم چه چیزى را انتخها رساندم و بىكشان كشان خود را به كمد لباس

  . بلوز و شلوار انتخاب كردم و از اتاق بیرون رفتم

اش نامردى برایم خرج كرده بود را سرم را پایین انداختم تا چشمانم مردى را كه به جاى مردى

  نبینم.

وارد حمام شدم و بارى دیگر بغض گلویم را شكستم.آب گرم را باز كردم و از برخورد فشار آب 

  ام بلند شد.نالهبه روى بدنم 

حوله را از تنم بیرون آوردم،به سختى شلوار سیاهم را به تن كردم؛لباس هامونى را كه به اشتباه 

   .از چوب بیرون كشیده بودم را بر تن كردم و موهاى خیسم را به روى لباسم ریختم

با برگشت به حال هامون را غرق در خواب روى مبل دیدم.جلو رفتم و مقابل صورتش 

ت اش را نداشهاى عصبى و روانىایستادم.این مرد بیمار بود و خود نیز حتى توان مقابله با حمله

  اساسش نجات دهد.توانست خود را از افكار پوچ و بىو نمى

اى از آب موهایم به روى صورش،چشمانش را باز كرد و با نگرانى در جایش با چكیدن قطره

 نشست.

  افتادم. عقب رفتم و به سمت اتاق راه

 هامون:یانار خوبى؟ 

ام بارى دیگر یاد دانیال افتادم،اما باز هم تماس با خندى زدم و وارد اتاق شدم.با دیدن گوشىنیش

هایم بود كه دادم جاى كبودى و زخممى برایش توضیح فایده دیدم؛اولین چیزى كه بایداو را بى

  داد.ایى را به من ميپروى این بىحیاى زنانگى اجازه غیرممكن بود شرم و
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دراز كشیدم.چشمانم را به روى هم  ى آنتوجه به موهاى خیسم به سمت تخت رفتم و لبهبى

بتوانم تصمیمى درست براى  بلكه تا بلكه خوابى آرام بتواند جان رفته از تنم را برگرداند فشردم

 ام بگیرم.زندگى

خود دیدم.با دیدنش و چنگى كه در  با صداى هامون چشمانم را باز كردم و او را باالى سر

 صورتش انداخته بودم،تمام اتفاقات شب قبل را به خاطر آوردم و اخم كردم.

  جا.یانار بلندشو،مامانم داره میاد این -هامون

  در جایم نشستم و هامون عقب رفت.موهایم را از صورتم كنار زدم و گفتم:

 ه بگى نیاد!ى كسى رو تو این شرایط ندارم بهترمن حوصله ـ

  هامون جا خورد و چشمانش را درشت كرد:

 ى پسرش؟ ـ چى؟ به مامانم بگم نیاد خونه

  با حرص از جایم بلند شدم و گفتم:

  ى گل پسرش كه )به خود اشاره كردم(دسته گل پسرش رو ببینه.خواد بیاد خونهنه نیاد،مى ـ

  ه این روز در بیایى!كردى كه نخواهى بـ تقصیر خودت بود.زبونت رو كوتاه مى

  از كنارش گذشتم و با كنایه گفتم:

  كنى.ـ خوبه،خودت رو هم چه خوب توجیح مى

 ـ یانار دارى میرى رو اعصابم!

  به رویش چرخیدم:

خواد بره روى اعصابت ى هیچ كسى رو ندارم.حاال مىى تو و نه حوصلهـ من امروز نه حوصله

 یا نره.

  مت در رفت و گفت:با صداى زنگ در،هامون به س

  واى به حالت اگر بد رفتارى كنى! ـ

 ترسیدم؟خواست بفهمد من دیگر از تهدید نمىخدایا او چه وقت مى

.با دیدن خود در آینه از  به بیرون رفتم و در مقابل دیدگان هامون وارد دستشویى شدم

كبود و زیر چشمان ى چپ صورتم اى همان طور ایستادم و به خود خیره شدم؛نیمهتعجب،ثانیه

 ى تخت خورده بود هم دایره وار سیاه شده بود.ام كه به گوشهگود رفته،روى پیشانى

انداخت.دستى به رویشان كشیدم و هایم سیاه بود و تنها مرا یاد خوى وحشى هامون مىتمام لب

نهان بودى پاى از سیاهى و كى لبم شدم؛بهتر بود بگویم صورتم زیر الیهى زخم گوشهتازه متوجه

  شده بود!

  . با صداى در به سمت شیر آب رفتم و بى آنكه جواب دهم ،آب را باز كردم

  .با شستن صورتم، حوله ى دسشویى را برداشتم و بیرون رفتم

  . هامون در آشپزخانه مشغول دم كردن چایى بود و مادرش مقابل كانتر در حال غر زدن بود
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ظهر باید بخوابه، انوقت تو براش واستى چایى دم كنى ؟ هامون دارى شبیه  ١١آخه تا ساعت -

پرى زادش مى كنى ! چه معنى داره مرد بیاد تو آشپزخونه ؟تو دارى دوباره راهى رو مى رى 

 كه با زن قبلیت رفتى! آخ آدم به زنش انقدر رو میده مادر؟ 

د،اما من نه تنها ناراحت نشدم بلكه نیمى از حرف ششاید هر كسى جاى من از او ناراحت مى

  .دانستمهایش را درست مى

ه ها شبیكه تمام زنهامون درست راه و روش زندگى قبلیش را در پیش گرفته بود و با خیال این

 زاد!داد؛اما من یانار بودم نه پرىزاد هستن رفتارهایش را ادامه ميپرى

 كرد، كالفه گفت:ىطور كه چایى را دم مهامون همان

 كنم!دونم دارم چیكار مىقدر تو زندگى من دخالت نكن.خودم ميـ مادر من بسه،اون

  :پوزخندى بلند زدم و با كنایه گفتم

  دونن با زن چطور باید رفتار كنن.ـ درسته ایشون می

ى خود هر دو به رویم چرخیدن. مادرش طبق عادتش از ترس صورت من،سیلى به روى گونه

-ای روشن کشیدم و در د؛کمی که جلوتر رفتم خودم را در نی نی چشمانش دیدم که شعله میز

جوشاند تا آتش مرا خاموش کند.مادرش با درد هایش میسوختم و او اشک را در چشمهایش می

 نگاهش را از من گرفت.هامون قورى را به روى كترى گذاشت و گفتم:

  کی یاد گرفته،از شما؟ ـ حاج خانوم،هامون این هنرها رو از

  هامون با خشم از آشپزخانه بیرون آمد و با فریاد نامم را صدا زد:

  ! خواد شیرین زبونی کنیـ یانار! تمومش کن! نمی

 . مادرش خود را مقابل او رساند

 به حرفی که هامون زده بود اعتنایی نکردم و رو به مادرش گفتم:

كمى از نظر یك زن به رفتارهاى پسرتون فكر كنید اون دونید حاج خانوم؟ اگر كمى،فقط ـ مي

 تونید درك كنید زندگى با همچین مردى یعنى چى!؟ زمان مى

  .دانم من اشتباه كردم و یا واقعاً رنگ نگاهش را غمگین دیدمنمى

 هامون مادرش را كنار زد و به سمتم آمد:

 تو هنوز آدم نشدى،نه؟  ـ 

  انه ایستادم.هامون مقابل صورتم ایستاد.عقب رفتم و با برخورد به در خ

-زادن كه بخوان با چهارتا كتك ازت بترسن و اونقبل از او گفتم:چیه فكر كردى همه شبیه پرى

 قدر تو خودشون برن تا كه غرق بشن؟ 

  !جا خفت مى كنمدستش را به گلویم گرفت و خشمگین گفت:یانار یه كلمه دیگه ادامه بدى همین

  آمد و دستى را كه به روى گلویم بود را گرفت و گفت:مادر آروم باش!! مادرش به سمتش

یه صورت آن زنى كه از اعتماد به نفسش هیچ چیزى باقى نمانده بود،نگاه كردم این زن خود 

ستم كشیده بود.لرزشى كه در صدایش بود و حمایتى كه در كالمش بود مرا روشن كرد كه او هم 
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خواست مرا از هامون نجات دهد اما به اشتباه ربه كرده است.او مىهمانند من این روزها را تج

  من را متهم كرد.

  اش را به روى صورتم تكان داد و گفت:هامون عقب رفت و انگشت اشاره

  امیدوارم بدونى كه دیگه طاقت اشتباه كردنت رو ندارم. ـ 

همسرش نعره كشى به راه  زن خسته از دنیاى تكرارى،فردى كه رو به رویش ایستاده و همانند

  ! انداخته گفت:هامون مادر اشتباه كرده،متوجه شد. برو عقب مادر جان

  : ابروهایم باال رفت و متعجب گفتم

دونى كه داره گریش رو نشون میده و ميبینى اون داره خوى وحشى-ـ مامان شما وقتى دارى مى

بل اون حمایت كنى،من رو مقصر نشون تر مى خواى كه من رو در مقاكنه و از همه مهمظلم مى

 میدى تا اون آروم بشه؟ 

 به روى من چرخید،دستان مرا در دستان سرد خودش جایى داد و گفت:

 زنه ناقص میشی...یانارجان،مادر بسه اون االن عصبانیه خدایى نكرده مي -

 ١٩پدر هامون اش شدم.او از اش عمیق رو پیشانىى شكستگىبه صورتش نگاه كردم،تازه متوجه

اش شد.خط زخمى عمیق باالى پیشانىتر از شوهرش نشان داده مىتر بود اما مسنسال كوچك

دانم درد و خاطرش اش گذاشتم.نمىكرد.دستم را بلند كردم و به روى زخم كهنهخود نمایى مى

 هنوز هم برایش زنده بود یا از من ترسید كه خود را جمع كرد و به عقب رفت.

 اش كشیدم:هایم را پر كرد،قدمى به جلو برداشتم و دستى به روى گونهاشك چشم

ـ االن باید ناراحت باشم از دستتون ولى نیستم،شما هم یكى از هزار زنى بودین كه در مقابل 

هاش رو تحمل كردین اما مامان شما به شوهرتون سكوت كردید و با ترس از اون تمام بد رفتارى

تگى كردین) هامون را نشان دادم(شما با تحمل پدرش یكى دیگه مثل خیال خودتون از خود گذش

زادى كه تا همون مرد رو تحویل این جامع دادین.مامان من نه مثل شما هستم نه مثل       پرى

خرخره تو لجن فرو رفت؛من یانارم،مى سوزم،خاكستر میشم اما دیگه در برابر نامردى این دنیا 

  ! كنمسكوت نمى

و هم بارانى شد اما خود را كنترل كرد و گفت:زندگى یعنى سوختن و ساختن.آخرش یا چشمان ا

 هاى ناپاك میان سراغت.ى بابات كه تازه چشمباید بسازى یا باید برى گوشه خونه

كرد اما زمان دیكته گفتن از تصمیم هایى را كه به خوردش داده بودند را براى من دیكته مىحرف

 ها حذف كردند...!ه بود! حتى تصمیم كبرى را هم از كتاب فارسىكبرى،خیلى وقت گذشت

  هامون به سمتمان آمد و رو به مادرش گفت:

  ـ مامان جان بهتره برى خونه دمه ظهر بابا االن میاد.خونه نباشى ناراحت میشه.

   و گفت: سرش را پایین انداخت

  ـ درسته بهتره برم تا آقاجونت نیومده كفرى بشه.

 بازویم گرفت و مرا از مقابل مادرش كنار كشید و گفت:هامون 
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 قدر خودت رو به مظلومیت نزن.بیا برو تو،توهم اون ـ 

اش كه نشان از خستگى از هاى خمیدهچادرش را به سر انداخت و من تازه توانستم به شانه

 اش را مي داد ببینم.زندگى

  ون گفتم:با بسته شدن در خود را محكم عقب كشیدم و رو به هام

خواستى بیرونش كنى،اصالً چرا راهش ـ خسته نباشى،مهمون نوازیت حرف نداشت.تو كه مى

 دادى؟ 

  هامون از كنارم گذشت،به سمت اتاق رفت و در میان راه گفت:

من گفتم بره چون  ـ تو خودت معلوم نیست با خودت چند چندى!االن باید خوشحال باشى كه!

امانم حتماً باید خونه باشه؛فكر كردى همه مثل منن كه با زنشون راه گرده مآقاجونم وقتى بر مى

   بیان؟

  ! به تمسخر حرفش خندیدم و با كنایه گفتم:بابا جنتلمن

  ى در اتاق را پایین برد به رویم چرخید و كالفه گفت:دستگیره

 شى؟ قدر بحث راه ننداز.بابا تو چرا اخه آدم نمىـ یانار تمومش كن اون

 رفتن به اتاق مشتركمان،با صدایى كه بشنود گفتم:با 

   ـ تو واقعاً دكتر الزمى،باور كن!

  اش را برداشت و بیرون آمد.حرفم را نشنیده گرفت و از پشت در حوله

  ! ای بذار دمه حمومیه دست لباس تو خونه-هامون

  شم؟!شه چند ساعتى نباشى تا من حداقل یه نفس بكاى؟ نمىامروز خونه -یانار

 به سمتم آمد:

 خواى نفس دهن به دهن بدم هان!دوست دارى؟ ـ مى

 هایم گذاشتم و گفتم:كرد:دستم را به روى لبهاى كبودى كه هنوز هم درد مىبا یادآورى لب

   ! هات نندازگرىوحشى قدر منو یادـ برو هامون اون

  ام گرفت و گفت:بلند خندید،دستش را به چانه

  ! مظلوم میشى شبیه گوشت بره میشى؟لذیذ و خوردنىدونستى ـ مى

  قدمى به عقب گذاشتم و با حرص گفتم:

  ـ برو هامون،شدى شبیه این بیمارهاى سادیستیک،البته شاید هم باشى!

  اخم كرد و به روى صورتم خم شد:

 بیمار مازوخیسمى هستم؟  ـ من 

بره سالم نیست درست مثل لش لذت مىآره تو؛كسى كه در حین رابطه از آزار طرف مقاب -یانار

  دیشب تو!

  دیشب زبونت دراز بود من فقط خواستم كوتاهش كنم! -هامون

  پوزخند زدم:
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 ـ به نظرت كوتاه شده!؟ 

  تموش كن! ـ

 با خشم عقب رفت و به سمت حمام راهى شد.

دم.دقیق را روی مبل سه نفره انداخته بودم.نگاهم را روی ساعت دیواری مشکی ثابت کر خود

کرد و کوفته شده بود.مچ دستم را فشار دادم و داد.بدنم درد میساعت دوازده و نیم را نشان می

  مشغول فکر کردن شدم.

  گوشی را برداشتم. صدای زنگ تلفن خانه در آمد،بلند شدم و

 الو؟ -یانار

 دی؟ الو،سالم دخترخاله! کیف حالکِ؟؟ لِماذا گوشیت رو جواب نمی-دانیال

ه هم ای کتعارف در یادگیری زبان خنگ بود! و همین چند کلمه عربیام گرفته بود،دانیال بیخنده

  ماند!بلد بود،شبیه به معجزه می

 ببخشید خاموش بود.کاری داری؟ -یانار

گفتم براى حفظ شکسته بود و خاموش شده بود دیگر...دروغ که نگفتم!هر چند دروغ هم مى

  آبرویم بود.

  جا.مامان آش درست کرده بود،گفت برات بیارم.رسم اونه نیم ساعت دیگه میآره،ی-دانیال

ی در حال لعاب دادن و کشک نابی که برای ریختن روی آن آماده شده بود،در بوی آش رشته

های طالیی که به زیبایی آش را مزین کرده دماغم پیچید و ناخودآگاه سینی آش با آن پیاز داغ

  متشنج خانه و اوضاعم نشدم. ای متوجه جوکرد تا آنجایی که برای لحظهبود،تمام ذهنم را پر 

  های خاله!خوب کاری کرد...دستش درد نکنه،من میمیرم برای آش-یانار

  شناسم!آره من توی شکمو رو خیلی خوب می-دانیال

 هوا دستم را روی صورتم کشیدم که با کمی فشار درد بدی توی صورتم پیچید،به قدری کهبی

مد و آمجبور شدم دستم را به چیزی بند کنم.لبم را گزیدم! تازه یادم آمد که دانیال نباید به اینجا می

  ! دیدمرا در این وضعیت می

 نه دانیال چیزه...-یانار

 چیه یانار؟ -دانیال

 چیزه...-یانار

  ده بگو دیگه!آخ یانار ببخشید،من باید قطع کنم،فعال.-دانیال

اش را بدهم تماس را قطع کرد.با پریشانی در حالی که از سوی جواب خداحافظیکه قبل از این

  شود!رفتم با خود فکر کردم که اگر دانیال مرا ببیند چه میاتاق به سوی دیگر می

ده ی میز توالت خورد و خاکشیر شپنج دقیقه از فکر کردنم گذشت.به سمت اتاق پا تند کردم.شیشه

ه روی زمین بود؛سریع از توی کمد یک جفت صندل،و یک تونیک های شیشبود و هنوز تکه

  آستین بلند و شلوار دمپایی گشادی درآوردم و با احتیاط سمت کشوهای لوازم آرایشم رفتم.
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هایم را عوض کردم.حاال دیگر هیچ قسمتی از بدنم مشخص نبود.به یاد در خواست هامون لباس

انداخت.با عجله به سمت كمد اش آبروریزى راه مىستهافتادم،حتماً در صورت برآورده نشدن خوا

ایش ههایش رفتم،یك دست تیشرت و شلوار برداشتم و به سمت حمام رفتم.با گذاشتن لباسلباس

م کر ی قدی کمد دیواری ایستادم و مشغول زدنجلوى در حمام به اتاق برگشتم؛رو به روی آیینه

 پودر به صورتم شدم.

 هایبودم.صورتی که انگار کرم،مانند ماله روی آن کشیده شده بود و لب در آیینه به خود خیره

آرایشم در های بیهایی که از درد و خستگی خمار شده بودند.لبای کبود و در آخر چشمقلوه

  هایم کشیدم.ای با صورتم بودند،ناچار رژ پر رنگی هم روی لبتضاد مسخره

از چه زمانی به جا لباسی پشت در آن اتاق آویزان بود  دانمای مدل چروکم را که نمیشال سورمه

 را هم برداشتم و سرم کردم.

های هامون در میان صدای زنگ خانه گم شد.با عجله سمت در رفتم و در را صدای یانار گفتن

 باز کردم.دانیال به محض دیدنم یک تای ابرویش را باال انداخت و سالم داد.

 ن خونست؟ خوبی یانار؟ آقا هامو-دانیال

زدم،سرم را باال و پایین کردم و از جلوی در کنار رفتم. نگاه پر از در حالی که نفس نفس می

  باخت.ای رنگ نمیتعجب و پر سؤال دانیال حتی برای لحظه

  آقا هامون؟!-دانیال

 دیدم که از اتاق بیرون آمد.دانیال را که دید کمی تعجب کرد اما من را که دید،خیلی هامون را

  نکرده بودم. این طوری آرایش  خیلی تعجب کرد! آخر من تا به حال

 هامون جلو آمد و با دانیال احوال پرسی نه چندان گرمی کرد و آرام دست داد.

  رویى خندید و گفت:دانیال با خوش

کرد که برای شما و یانار هم ـ واال آقا هامون،مامانم آش درست کرده بود،هی بهم اصرار می

  نداره! قدر که مامانم این یانار رو دوست داره من که پسرشم رو دوستاونبیارم؛

  ی آش را جلو آورد و به دستم داد.قابلمه

  ! مواظب باش،داغه-دانیال

ش اهای قابلمه گرفتم. داغیها کف دستانم را پوشاندم و از دستهکشیدم،با آن لباسم را جلو آستین

 ..ریع سمت آشپز خانه دویدم و قابلمه را روی اپن گذاشتمسوزاند که سداشت دست هایم را می

 بفرما بشین آقا دانیال،سرپا بده!-هامون

ها نشست،در دلم هزار بار دانیال را مالمت کردم دانیال تشکر کرد و با لبخند روی یکی از مبل

 که چرا با یک تعارف خشک و خالی زود قبول کرد.

 د بیاری...خوایانار زحمت نکش،چیزی نمی-دانیال
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خواستم چیزی ببرم اما حاال که این را گفت مجبور به که این حرف را بزند،نمیتا قبل از این

-بردن آبی،شربتی چیزی شدم. سینی شربت پرتقال را برداشتم و از آشپز خانه بیرون رفتم.    آن

ذیذش را از یاد کرد که پاک آش و طعم لقدر در دلم آشوب بود و واکنش هامون و دانیال اذیتم می

 برده بودم!

خوام بیافتی تو زحمت)یکی از شربت های توی سینی را یانار من که گفتم نمی-دانیال

 برداشت(خوب آقا هامون تعریف کن،چه خبر؟ کار و کاسبی چطوره؟ 

هایش را روی ران پایش کوبید و کمی به جلو خم شد،هنوز موجی از ناباوری هامون کف دست

ان جریان داشت اما موج چشمان هامون،پتانسیل به راه انداختن سونامی را در چمشان هر دویش

هایی بود که چند متری مانده به ساحل برسند و به های دانیال، از آن موجو موج چشم داشت

  اند.نسبت آرام

 خوبه خدارو شکر بد نیست! شما چطور؟ شاغلی یا هنوز دانشجویی؟ -هامون

  کنم.درس و مشق نوشتن ما خیلی گذشته.تو اداره ی برق کار می نه دیگه... از موقع-دانیال

های ما با ریتم های متفاوتشان بود که هامون "آهان"ی گفت. برای دقایقی فقط صدای نفس کشیدن

 شکست...سکوت اتاق را می

دانیال که معلوم بود از سکوت استمراری اتاق خسته شده،نیم نگاهی به هامون و بعد به من 

  : ت و پرسیدانداخ

  ـ خوبی یانار؟!

 پرسید.این دومین باری بود که حالم را می

  ـ باید بد باشم؟

  .انداخت و دستانش را در هم گره زد دانیال سرش را پایین

  دونم!نمی-دانیال

کوبید و مدام نگاهش را روی در و هامون به طور کامال محسوسی پای چپش را روی فرش می

  چرخاند.دیوار خانه می

 مطمئنی خوبی؟ -دانیال

شناخت...كم نبود من کف دستش می که اوضاعم خوب و رو به راه نیست؛او مرا مثل فهمیده بود

-ام را با او درد و دل كرده بودم.دانیال كسى بود كه مرا بهتر از خود مىهاى تنهایىتمام سال

  ام برده بود.شك پى به حال آشفتهشناخت و حال بى

 زند،بلند شد و آرام گفت:که دید کسی حرفی نمیدانیال 

 فهمی که؟ ـ خب من دیگه میرم.یانار چیزی رو توی خودت نریز.می

ی مثبت باال و پایین کردم.هامون هم به پای دانیال بلند شد و او را تا دم در سرم را به نشانه

  :همراهی کرد،بلند خطاب به دانیال گفتم

 ـ از خاله بابت آش تشکر کن!
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كردم.گر چه آراستگی های هامون آماده مىرا برای ترکش دستش را برایم تکان داد و رفت.خود

 هایم را پوشانده بودم!فقط ناشیانه زخم ای در چهرم پیدا نبود ویا زیبایی

  هامون در را بست و به آن تکیه داد.

 کنی؟ قدر دوسش داری که براش بزک دوزک مییعنی اون-هامون

ا گیرد،راستش رحیایی را پیش میشرمی و بیی بیخواستم بدانم تا کجا راه جادهنزدم،میحرفی 

كه بخواهید از او خسته شده بودم؛هامون زندگى را تبدیل به میدان جنگ كرده بود و در مقابل 

هایش ضرب شصتش را دانست كه باید با مشتترین مشكل من را همانند كیسه بوكسى ميكوچك

 نشان دهد!

 خیلی زود خودت رو لو دادی یانار...خیلی زود...-هامون

 مشتش را روی در کوبید.

کشید هم خوره...حتی نفس کشیدن تو هوایی که شما نفس میحالم از همتون بهم می-هامون

 کراهت داره...شما مسومید،شم...

  جلویش ایستادم و فریاد زدم: هادفعه از جا پریدم و عین برق زدهیک

 خواد چیزی بگی!!ما مسمومیم یا تفکرات مالیخولیایی تو؟؟ و!!! دیگه نمیـ ساکت ش

از پایین تونیکم را گرفتم و محکم روی صورتم کشیدم،با آنکه دردم آمد اما آن لحظه خجالت 

لرزیدم،صورتم که پاک شد آن را تر بود.از عصبانیت به خود میبرایم از هر چیزی مهم دادنش

  جلوی هامون گرفتم.

-شدم که دیگه نمیببین! ببین چه بالیی سرم آوردی! من با این صورت جلوی دانیال ظاهر میـ 

ذاشتم شاهکارت روی صورتم گاه بمونم! برای چی باید میذاشت حتی برای یک ثانیه تو این قتل

زنی كى دیدی که من آرا ویرا کرده قدر قشنگ تهمت میقدر دقیقی و اونبمونه؟! تازه تو که اون

ها رو به صورتم زدم تا به خاطر انتخاب همسر جلوی دانیال اشم؟؟! من فقط این آت و آشغالب

  خجالت زده نشم.

  : هامون هم مثل من داد زد

  ! ـ برو بابا

  پوزخند زدم و بلند و با ناباوری گفتم:

زنم به تیریش قبات ـ همین؟!)ادایش را در آوردم(برم بابا؟! دیدی دارم حرف حق می

طور؛عذر طور باید باشه،پسر اونکردن دختر اینکاش اون موقعی که تو کلت می  ورد؟!برخ

  هم بلد نیستی! ی زندگی رو دادند! تو هنوز اصول اولیهخواهی کردن هم بهت یاد می

  ببند!! یانار دهنت رو -هامون

 مام بدنم سیاه وت خوای بکنی! خوبه به لطفتخوام دهنم رو ببندم ببینم چه غلطی مینمی-یانار

خوای چیکار تونی دست روم بلند کنی،میخوام بدونم حاال که نمیکبوده كه بخواهى بزنى!می

 کنی؟!
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حرف از خانه خارج دوباره مشتش را روی در کوبید.سوییچ را از روی جا کلیدی برداشت و بی 

 شد.

  داد زدم:

برابر حرف حق هم هی مقاومت می ـ برو! فقط بلدی الف بزنی...تو عمل هیچی نیستی...!در 

   ! کنی،برو به درك

شنیدم،طول و عرض پذیرایی را ی عصبانیت را در درونم میهای چشمهقل زدندر حالی که قل

چند بار طی کردم و در این فکر بودم که آخرش که چی؟! تا کی قرار بود من و او باهم دعوا 

وشی داشته باشیم...؟ این که نشد زندگی! من کنیم و بین هر ده روز جنگ اعصاب،نیم روز هم خ

کردم؟! خودم را به این شد؟ یا چیکار میام نداشتم...باید چه میهیچ اطمینان و تصوری از آینده

جنگیدم؟ قطعا من جنگ را انتخاب دادم یا برای روزی بهتر میتکرار نامالیم زندگی عادت می

 ی شوهرم یا...جنگیدم؟! هامون؟خودم؟خانوادهکه می کردم اما مشکل اساسی این بود که باید بامی

ی شوهرم! دانیار،او یک روانشناس بود دقیقا همان چیزی که من االن به آن نیاز داشتم تا خانواده

دانستم او روانشناس کار بلدی است یا نه اما امتحان از این گیجی و بالتکلیفی نجات پیدا کنم.نمی

 کردنش که ضرری نداشت! 

های مناسب و شکیلی پوشیدم و این بار صورتم را درست آرایش کردم و اتاق رفتم و لباسسمت 

فشار بیمار  شناس نیاز داشت...من تحتبه خودم عطر زدم.من بیمار روانی نبودم که به روان

طور به نظر بیایم،حاال من یک خانوم بودم که خواست همینروانی دیگری بودم...پس دلم مى

ی پاک دامنی او نیست! کارتش را ه داشت،هپلی و شلخته بودن زن که نشان دهندهنقشی در جامع

-ی موبایلش را گرفتم.بار اول جواب نداد اما بار دومی که شمارهاز توی کیفم پیدا کردم و شماره

  اش را گرفتم برداشت.

 الو؟ -دانیار

 الو سالم،آقا دانیار؟.....یانار هستم.به جا میارین؟ -یانار

  ار بعد از چند لحظه فکر کردن گفت:دانی

 بله بله...خوب هستین یانار خانوم؟ -دانیار

 تون؟ تونم ببینمهای دیشبتون باهاتون تماس گرفتم. میخوب که...نه نیستم! راجع به حرف-یانار

  .با کسی قرار دارم،نمی تونم االن...که نه! کارتون واجبه؟؟ من -دانیار

  وت کردم و گفتم:ناامید نفسم را به بیرون ف

  ای ندارم...باشه.نه عجله -یانار

 پس فردا توی دفترم منتظرتونم.خوبه؟ -دانیار

م اگرفتم! شانهبعد از موافقت و خداحافظی گوشی را قطع کردم.کاش قبل از آماده شدن،تماس می

ان سر خفقخواست بیرون بروم و کمی دور باشم از این فضای خانه که سرارا باال انداختم دلم می

  بود.



 
 
 

  168 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

هر رهگذری بزرگ   ها می گذشتم و بهزدم،از جلوی مغازههای نزدیک به خانه قدم میدر کوچه

دادم. این حس عاقلی،در اوج ها دست تکان میزدم؛برای بچهو کوچک،پیر یا جوان لبخند می

 دوست داشتم... دیوانه بودن را

ها را ها آنای از خدا هستند که فرشتهه و تکهها،آیینای از حضور خدا هستند.بچهمردم هم نشانه

روی زمین قرار داده.هر چند تمام ماهایى كه بزرگ شدیم روزى كوچك و كودك،همان نشان از 

  گونه تغییر شكل داد.خدا بودیم و با بزرگ شدنمان زندگى ما را این

ز زندگی جاری است،دردم که بدانم اوضاع بقیه رو به راه است و هنوبا آنکه درد داشتم اما این 

ا هبرافراشته بود.درخت تابید...هنوز پرچم آسمان بر سر مردمداد.هنوز آفتاب میرا تسکین می

ت و بر اسدادند و رسالت پرندگان به قوت خودش باقی بود.واقعا که هر قاصدکی پیامشکوفه می

ها ی ایناطر همهها را درک کنیم؛من به خهر درختی کتاب آسمانی دارد به شرطی که آن

تر از همه                 خوشحال بودم چون که هنوز "هنوز"ها پا بر جا مانده بودند و مهم

 " "هنوز خدا بود...

ای که به وجودم سرازیر شد به خانه برگشتم.مشغول بعد از گشت زدن در شهر و حس سبکی

 گفت:صدای هامون را که میهایم بودم که صدای در را شنیدم و بعد هم عوض کردن لباس

  خریدم االن سرد میشه. ـ یانار؟ بیا شام

  ! لبخند زدم و کش دور موهایم را باز کردم،آن روز فهمیدم که هامون از آش متنفر است

  كه از او دلخور بودم به روى خود نیاوردم و به آشپزخانه قدم گذاشتم.بیرون رفتم و با این

دو نستم چى مى خورى براى همین مثل میز قرار داد و گفت:نمىهامون پرس غذاها را به روى 

  خودم برات چلوكباب گرفتم.

-كنم در خواستگارى اولین سؤالى كه پرسیده مىپوزخندى به خود و انتخاب همسرم زدم.فكر مى

زدن رفتیم،تنها در سكوت فرش زیر  دیگر است،اما ما در اتاقى كه براى حرفشود از عالیق یك

اى كه براى من ى ما بود،فكر كردیم.آیندهرا نگاه كردیم و به امروزى كه آن زمان آیندهپایمان 

  . اش بودترسناك و راه نجات و براى هامون تنها مهر سكوت بر دهان خانواده

  رفتم. حرف به اتاقكه چند لقمه بیشتر نتوانستم بخورم از پشت میز بلند شدم و بى بعد از شامى

خواست.آرامشى كه از من در همان ز كشیدم و چشمانم را بستم.دلم آرامش مىبه روى تخت درا

خواست همانند هاى دنیا رها كرد.دلم مىى به دنیا آمدنم روى برگرداند و مرا در آشفتگىلحظه

 ام باشم.دلم...ام همان جا نیفتادن قورمه سبزيها،تنها نگرانىتمام تازه عروس

ام زیاد باشد و من تنها حكم دانم شاید خواستهدانى،نمىاز همه مىخدایا حرف دلم را تو بیشتر 

ام سوختن باشد و بس!به قول یكى از دوستانم زندگى یانارى،شب یانارى و سوختن زندگى

 یانارى...
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با به خواب رفتنم دستى را به دور خود احساس كردم و بعد كسى كه مرا به سمت خود كشاند. 

و دستم را به روى دستش قرار دادم.خواستم خود را ازش دور كنم كه چشمانم را كمى باز كردم 

 : هاى داغش گفتلبانش را به گوشم نزدیك كرد و با حرم نفس

 خواد امشب رو با آرامش تو بخوابم!یانار بخواب.دلم مى ـ

 حركت شدم و باز چشمانم را بستم.بى

  گویم...هم مى ها زیاد گفتم،اما مهم نیست بازدانىدانى از این ميمي

دیگر را شود حتى اگر تمام روز همدانى،تمام آرامش زن تنها در آغوش همسرش خالصه مىمي

 ها را پیچیده بدانند اما منى كهنابود كرده باشند و به زبان بگویند دلم به او خوش نیست.شاید زن

توانند جایگزین تمام ها تنها محبت را مىها پیچیده نیستن،آنگویم:زناز همین جنس هستم مى

یشان كنند،زنانه پاى مردانشان بمانند و همانند آنان نیز زندگى را هاى زندگيكاستى

به زن و یا همسر  ها و یا داد و فریادهابچرخانند.كافى است به جاى تمام زور بازو نشان دادن

وجودشان همراه شوند و خود،محبت كنید تا ببینید زنان تنها با محبت،هستند كه خلع صالح مى

  زندگیشان خواهند شد!

 را فراموش كردم و با آرامش چشمانم را بستم. به قدرى آرام گرفتم كه حتى شب قبل پر از نفرتم

اى بود كه آغوش گرم و دانم چه معجزهدرست بود از او دلگیر و از كارش گله داشتم اما نمى

هاى او مى گرىز هجوم افكار وحشىدستان پر مهرى كه ازمن آرامش را طلب كرده بود،مانع ا

   نواختى كه نشان از به خواب رفتنش را داشت به خواب رفتم.هاى یكشد و با نفس

ی از روی تخت بلند شدم،هامون هنوز خواب بود.من عاشق آفتاب تازه سر از کوه در آورده

 بودم! صبح 

ی بازی مکه قهر را بچهط برای اینهای زنانه را بلد نبودم،فقکه شیوهکردم،نه برای اینقهر نمی

 کرد بلکه بدتر همدانستم و البته در این اوضاع نابسامان زندگیم،قهر نه تنها چیزی را حل نمی

تر شده بود و به پاس این تحول نسبتا بزرگش کرد،تازه دیروز دریای وجود هامون کمی آراممی

آشپز خانه رفتم و مشغول آماده کردن  بعد از شستن دست و صورتم،برای انجام کارهای اولیه به

  صبحانه شدم.

 ..هامون وارد آشپز خانه شد

 به به آفتاب از کدوم ور درومده؟ -هامون

 متلکی که به من انداخته بود را گرفتم.

 تونستی ببینی...آفتاب از جایی در نیومده،آفتاب ور دلت بود ولی شما نمی-یانار

  نشست "اوهوع" ای هم از زیر لبش گفت.یز میهامون خندید و وقتی که داشت پشت م

 حرف حساب هم که جواب نداره... -یانار 

 من هم پشت میز نشستم و برای خودم لقمه گرفتم.

 امروز جایی که نمیری؟  -هامون 
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خواست به من تشر بزند؟ البته امروز می یعنی می  پرسید،خطا نبود؟!دانست و میمی چون

 صحبت نکردن راجع به این  روم اما دیدم کهبروم! خواستم بگویم کجا میخواستم به دفتر دانیار 

  تر است!قضیه به صرفه

ام،هم ظرفش رو پس بدم هم یه سری بهش بزنم،ناسالمتی ی خالهخوام برم خونهچرا می-یانار

  خالمه االن خیلی وقته سراغی ازش نگرفتم! تو نمیری سرکار؟

  ساعت دیگه میرم! ات نمیری.چرا یهی خالهـ خونه

 ها چی میشه؟ گن؟ آهان صله رحم و این حرفچرا نباید برم؟! بهش چی می-یانار

صله رحم وقتی خوبه که یه نامحرم اونجا نباشه...بابا به چه زبونی بهت بگم،من خوشم -هامون

  ها راست راست راه بری؟ درک کن خواهشا!نمیاد جلوی نامحرم

 دانستم دردش دانیال است.رد میاز همان اول هم که مخالفت ک

بابا هامون؟! دانیال که خودت دیروز ازش پرسیدی...شاغله! االن سرکاره،قبل از ای -یانار

  گردم!بر می  تاریكى

اش هایش را محکم روی هم گذاشت و لب باز کرد تا حرفی بزند که صدای گوشیهامون چشم

  .این اجازه را به او نداد

های هامون شدم که تا چند دقیقه اول که پشت گوشی بود،از هم تکان لب با کنجکاوی خیره به

  خوردند.نمی

  چی؟! -هامون

  داد،باال پریدم.با داد هامون که حیرت را درون خودش نشان می

  زاد؟!پری-هامون

زاد من هم از پشت میز بلند شدم.هامون گوشی را خاموش کرد و با عجله دنبال با شنیدن نام پری

  و سوئیچ ماشینش رفت. کت

 هامون چه خبره؟! -یانار

 جوابی نشنیدنم،چند بار حرفم را تکرار کردم که چیزی نگفت آخر با صدای بلند گفتم:

 ی خالم؟ دی،نده اما برم خونهـ باشه جواب نمی

 برو بابا...برو...-هامون

  .بعد هم از خانه خارج شد و در را به هم کوبید

تم و با افكار منفى كه در ذهنم جریان پیدا كرده بود،سرم را روبه پنجره ام برگشبه روى صندلى

زاد چیزیش نشه! خدایا به خدایا پرى داد چرخاندم و از خدا خواستم:اى كه آسمان را نشان مي

 مادرش رحم كن.خدایا...

روح  ها براىكردم اما آندانستم و به او حسادت مىدانم روزهاى قبل او را رقیب خود مىمى

توانست شرایط را درك كند اما االن واقعاً دیگر تنها دانست و نه مىام بود كه نمىبرهم ریخته

گونه كاش زنده بماند و مادرش را اینحس ترحم و دلسوزى بود؛اى زاد داشتم،حسى كه به پرى
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حساب  به زادهاى مصیبت مرگ پرىداغ دار خود نكند.هر چند شاید هامون هم یكى از داغ دیده

  ! ى او بودماما من راضى به مرگش نبودم و خواهان زندگى دوباره آمدمى

 زاد!پری

ها علم برافراشته بود...باید اعتراف می ی هولناکی بود که روی زندگی خیلیزاد شاید سایهپری

زاد در کردم که نگاه نگران و پر از تشویش هامون بعد از آن تماس انکار شدنی نبود...! پری

زاد متنفر باشد اما...قلبش خواست از پریقلب و وجود هامون رخنه کرده بود.عقل هامون می

و حسی در گوش من  زاد را درون خودش تر تمیز و مرتب نگاه داشته بودهنوز جای پری

  شود!زاد تمام نمیکرد که پریزمزمه    می

با هامون،عشق با ِشکَر یا بی  دانستم در زندگیدانستم عشق چه طعمی دارد اما میدرست نمی

  دهد...زاد را هم میِشکَر طعم پری

خواستم اول خانه را مرتب کنم؛اول از اتاق از جا بلند شدم تا ساعت یازده وقت داشتم،می 

های روی زمین را که هنوز سرجایشان باقی مانده بودند  مشترکمان شروع کردم و شیشه خورده

 را جمع کردم.

ت،باالخره نوبت به تمیز کردن آشپزخانه رسید.مقداری قهوه برداشتم در قهوه بعد از یک ساع

ها شدم.با صدای زنگ جوش ریختم و تا آماده شدن قهوه،مشغول دستمال کشیدن کابینت

باال پریدم و دستم را روی قلبم  ى خانهبارهو من از شكست به یك شکسته شد تلفن،سکوت خانه

  گذاشتم.

ی خانه پدریم،اخم ریزی روی ره را نگاه کردم و با دیدن کد تبریز و شمارهسمت تلفن رفتم،شما

ش اام النه کرد.اولش خواستم جواب ندهم اما بعد دلم نیامد...دلتنگی که حرف حساب حالیپیشانی

 دانستى دلى براى تو تنگ نخواهد شد!حتى اگر مىشود،نمی

 الو؟ -یانار

 الو سالم! ـ 

  آمد؛با تعجب گفتم:یبه میصدا بدجور به نظرم غر

 ـ سالم!شما؟ 

 ـ سالم! منم دیگه آبجی یانار...یاشار!

دستم را روی صورتم کشیدم؛لبخندی زدم،این صدای کودکانه و مهربان صدای برادرم یاشار 

دیگر را دیدم،شب عقد من بود، بود؟! اصال انتظار شنیدن صدایش را نداشتم؛آخرین باری که هم

 قبل رفتنش حتی با او خداحافظی هم نکرده بودم. او به من سردتر! د و نگاهنگاه من به او سر

 سالم یاشار... خ...وبی؟ -یانار

ه ی دهای تلنبار شدهمرا درک کند و بفهمد.بغض من،دلتنگی توانستکس نمیبغض کردم هیچ

ا اما تنها مر توانستم برایش خواهرى كنمام بود؛برادری که داشتم اما نداشتمش.برادرى كه مىسال
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اش را بر باد ام به او روزهاى زندگىاش گذاشتند تا مبادا با نزدیكىگر روزهاى بزرگىنظاره

 دهم.

 خوبم آبجی،تو خوبی؟ دلم برات تنگ شده بود!-یاشار

ترین و آالیششد،خندیدم! این بیهایم جاری میاختیار از چشمدر حالی که قطرات اشک بی

ه دلتنگی بود که تا به حال از کسی راجع به خودم شنیده بودم! این اولین ترین اعتراف بصادقانه

ان چنریختم.دلتنگى كه آنام در خانه برایش اشك مىاى بود كه روزهاى تنهایىدلتنگى برادرانه

  ریا گفته شد كه من توانستم با تمام وجود آن را لمس كنم و همانند یاشار دلتنگ شوم.بى

 است؟ م تنگ شده )مکث کردم( بابا خونهمنم برات دل-یانار

  ! نه نیست آبجی-یاشار

م اکردم دلش برایم تنگ شود و به من زنگ بزند،برادر ده سالهاحتماال آخرین کسی که فکر می

خانه نبوده،یاشار جرأت زنگ زدن به من را پیدا  دانستم چون پدریاشار بود،البته بعد از پدرم! مى

داد.كم نبود،آنان تازه از كودك كار را به یاشار مىى اینل ممكن بود اجازهکرده؛زیرا اگر بود محا

تر از اى  بزرگنحس خود خالص شده بودند و زین پس به انتظار روزهاى پر رزق شان سفره

 قبل پهن كرده بودند.

 ؟ میری مدرسه؟ کنیچیکار می-یانار

 یکیشون آرشه...آره... تازه دو تا دوست جدید پیدا کردم، اسم -یاشار

 ای ادامه داد:با صدای هیجان زده

  ـ آبجی،بلده از دماغش حباب در بیاره!!

  چنینی می ماندم!های اینشدم و درگیر حبابوقت بزرگ نمیام بلند شد...کاش من هم هیچقهقه

خیلی خوبه! سالم من رو به دوستت برسون و بگو اگه بیشتر تالش کنه حتما به یه جایی -یانار

 رسه...راستی...مامان خوبه؟!می

  خوبه! االن بیرونه...-یاشار

  کردم.ای میبعد از قطع کردن تماس احساس سبکی وصف نشدنی

ساعت یک ربع به ده شده بود؛سریع به حمام رفتم و اول یک دوش گرفتم،شستن موهای بلندم و 

به سرم میزد بروم و از ته  هاقدر دشوار که بعضی وقتها واقعا کار سختی بود آنآب کشیدن آن

  کوتاهشان کنم.

کیف آن را برداشتم و به همراه شالى به همان رنگ  ای و ست کفش ویک مانتوی بلند سورمه

  عطر زدم. پوشیدم.آرایش مالیمی هم کردم و به خودم

  . وقتی از ظاهر و تیپم راضی شدم به آژانس زنگ زدم و در خواست ماشین کردم

  خواستم برای ظهر آماده کنم را بیرون گذاشتم.ای که میماشین،مواد ماکارونی رسیدنتا 

ساختمان نوساز و  با دیدن ساختمانی که مطب دانیار در آن قرار داشت،سرم را باال گرفتم؛

ی زیبایی بود اما مطمئن نیستم که مهندس آن در طراحی ساختمان و محکم سازی آن،به  اندازه
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ها كه طاهر زندگیشان ان دقت به خرج داده بوده باشد؛درست مثل زندگى خیلى از آدمی ساختمنما

-ها و زندگیشان به بادی بندست! به زیبایی با نسیمی مییشان است،دلزیباتر از درون زندگى

  شوند...لغزند و به راحتی یک باد نابود می

ا فشار دادم و به آهنگ مالیمی که ی آسانسور ری پنجم ساختمان بود.دکمهمطب دانیار در طبقه

 شد،گوش فرا دادم.از آسانسور پخش می

با رسیدن به طبقه در را باز كردم و به بیرون رفتم.دو در مقابل هم قرار داشتند،روی یکی از 

  ها نوشته شده بود:دکتر دانیار مظاهری!آن

دخترى ملیح با پوششی به سمت آن در گام برداشتم و وارد شدم،به محض ورودم منشی آنجا که 

  ساده بود،به پایم بلند شد و لبخند زد. متقابال لبخند زدم و سالم دادم.

  سالم خیلی خوش اومدید!-منشی

  خواستم آقای دکتر رو ببینم!ممنون،می-یانار

 وقت قبلی دارید؟ -منشی

 ده!اند،لطفا باهاشون تماس بگیرید و بگید یانار اومنه،ولی خودشون در جریان-یانار

  هایش چال افتادند:دوباره لبخند به روی لبش نشاند و لپ

  ـ البته!

 منتظر ماندم تا منشی تماس بگیرد.

 بله بفرمایید داخل...–منشی 

  مچرکم!-یانار

ای و کرم رنگی داشت، پشت میزش نشسته بود.اتاق فضای قهوه در زدم و وارد اتاق شدم،دانیار

ای هستند و به آدم احساس امنیت را های خنثیو کرم رنگ ایجایی خوانده بودم که رنگ قهوه

  کنند.القا می

  های چرمی اتاق نشستم؛بعد از سالم و احوالپرسی دانیار پرسید:روی صندلی

 ـ چایى یا قهوه؟ 

  كیفم را به كنارم گذاشتم:

  ـ چایى لطفاً!

 دانیار تلفن روى میزش را برداشت و بعد از سفارش دو چایى گفت:

  خیلى خوش اومدین.راستش دیروز من خیلى درگیر بودم باید ببخشید!ـ 

 كنم؛شما باید ببخشید من مزاحم شدم!خواهش مى -یانار

با صداى در هر دو روبه در سر چرخاندیم.با وارد شدن مردى جا افتاده به همراه دو فنجان 

  چایى،لبخند زدم و صمیمانه تشكر كردم/

به سمت دانیار رفت كه نگاهم در چشمانش نشست.نمى دانم مرد "خواهش مى كنم"ى گفت و 

  تشكرم جاى سؤال بود یا لبخندى كه بر لب داشتم!
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اش را برداشت و از پشت میزش بلند شد.از نظر قد كمى از با رفتن مرد دانیار فنجان چایى

  . تر از او بودهامون بلندتر بود اما از نظر هیكل هامون كمى عضالنى

  رو به رویم نگاهم را از او گرفتم و به روى میز دوختم. با نشستن در

  فنجان را روى میز گذاشت و گفت:

 ـ معذبتون كردم؟ 

  سریع سرم را بلند كردم و در جایم جا به جا شدم:

  ـ نه،اصالً!

 ابروهایش را باال برد و لبخندى به روى لبانش نشاند.

 ـ خب یانار خانوم! زندگی با هامون چطوره؟ 

  اومدم!اگه خوب بود که پیش شما نمی-اریان

 شنوم!گید.خب... میدرست می-دانیار

دانستم باید از کجا شروع کنم؛در سازمان بندی فکر پریشانم مشکل کمی فکر کردم،درست نمی

 داشتم.

 ی هامون یا...؟ از کجا شروع کنم؟! از رفتارهای زننده-یانار

های هیستیریکیش باخبرم؛بعدا راجع به اون ها خشونت خیلی خب... از رفتارهای هامون و-دانیار

زنیم...بذارید...از خودتون شروع کنید،اصال چرا قبول کردید که با هامون ازدواج حرف می

  نکشید و این واقعا باعث تعجب من شد! کنید؟ مراسم نامزدی شما تا عقدتون طولى

  ای جواب دادم:نسبتا طوالنی سرم را پایین انداختم و به فکر فرو رفتم و بعد از مکث

 ی پدریم بمونم!تونستم،تو خونهـ چون دیگه نمی

  ی متفکری به خودش گرفت و پرسید:دانیار قیافه

 ـ چرا؟! مگه اونجا چه مشکلی داشتی؟ 

  اونجا من نحس به حساب میومدم!-یانار

 ی حرفم را بزنم.دانیار که مشخص بود جا نخورده،منتظر ماند تا ادامه

درسم خوب بود اما برای همین دیپلمی هم که گرفتم کلی خواهش و التماس کردم! اونجا -یانار

خواستن از دست یانار راحت بشن و خواست،همه مینیازی به یانار نبود...کسی یانار رو نمی

ها راحت بشه...به خاطر همین هامون رو راه نجات دیدم كه ی اونخواست از دست همهیانار می

اى كه شدم زن پسر عموم بشم و این یعنى باز هم ماندن در آن خانوادهمجبور مى كردممىاگر ن

 افكارشان پوسیده بود.

 دقیقا تو خانوادت،مشکلت با کی بود؟مادرت یا پدرت؟ -دانیار

 با پدرم،با مادرم...با برادرم...-یانار

  نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:
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ذاشت من خیلی نزدیک یاشار بشم...فکر دونید؟ بابام نمیبود؛میـ امروز داداشم بهم زنگ زده 

 داد!که نحسی من اون رو هم میگیره داشت،منو عذاب میدیگه! توهمه این

  ام غلتید.قطره اشکی روی گونه

وقتی یاشار به دنیا اومد،خیلی کوچولو و تپل و بامزه بود؛وقتی آوردنش خونه من با دیدنش -یانار

که دست سمتش دویدم و به محض این بلندش؛ هایهای بزرگ و مژهب شد با اون لپقند تو دلم آ

زدم به پوست نرمش،بابام من رو از اون جدا کرد و زد تو گوشم! جلو اون همه آدم...اونم وقتی 

 کهترسید نحسی من پسر عزیز کردش رو هم بگیره...حسرت اینکه من فقط ده سالم بود! می

ن هنوز وقتی یاد ای رحمی گذاشت رو دلم.رم یا براش الالیی بخونم رو با بیداداشم رو بغلم بگی

  گیره!آتش می  و جیگرم سوزهماجرا میوفتم،دلم می

من در اوج کودکی از حسرت و حس فقدان پر شده بودم؛سكوت كرده بود و تنها مرا نظاره مى 

 كرد.

ی و درست خوب باشه،اونم نه برای دونی چقدر دردناکه که تو همیشه شاگرد اول باشمی-یانار

دونی اگه نمره کم بگیری مامان و که درس خوندن رو خیلی دوست داری،فقط برای اینکه میاین

که خجالت نکشی  درس دونی که براشون مهم نیست و برای اینخوان ولی تو میبابات رو می

 خونی...می

  پرسید: واردانیار هم نفسش را کالفه بیرون فوت کرد و زمزمه

 جایی؟ دونه اینـ االن هامون کجاست؟ می

ی طال فروشیشون اما بهش تلفن زدند و چیزهایی راجع خواست بره مغازهدونه. مینه نمی -یانار

زاد گفتند،هامون هم حسابی دست و پاش رو گم کرده بود؛بعد هم از خونه رفت به پری

  دونم دقیقا کجاست!بیرون،نمی

طوری شده و این که هامون با شنیدن یه خبر از زن قبلیش اینزاد! االن از اینهووم پری-دانیار

 حال رو پیدا کرده،چه حسی داری؟ 

 شد خیره شدم و گفتم:به فنجان روی میز دانیار که بخار از آن بلند می

که وضعیت کردم اما امروز و با وجود ایندونم...تا دیروز شاید نسبت بهش حسادت میـ نمی 

رفتن رو دونم،دلم براش می سوزه...تو زندگیشون راهى رو كه باید مىزاد و مادرش رو مییپر

  . گم كردن

 یعنى چى؟  -دانیار

  كه نتونستن همراه هم باشن و هر كدوم راه خودشون رو رفتن.نفسى عمیق كشیدم:یعنى این

 جوریه؟ ـ یعنى استنباط تو از طالق این دو نفر این

م راستش چیزى كه من متوجه شدم گفتن نداره،چون تنها از یك طرف شنیدم و دوننمى -یانار

  هاى طرف دیگه رو نمیشه كه شنید.حرف

 مهم نیست.از تمام این اتفاقات چه چیزى برداشت كردى و چه احساسى داشتى؟  -دانیار
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كردم و با  سرم را بلند زدم.كمى فكر كردم. آمده بودم كه كمك بگیرم پس باید صادقانه حرف مى

  : نگاه در چشمانش گفتم

كه هامون با تمام تالشش مى خواست كه زاد به هامون خیانت كرده و ایندونستم كه پرىـ من نمى

   . دونممن نفهمم حاال دلیل واقعى اون چى بود رو نمى

  باشه... از روز عقدتون بگو. -دانیار

خواستم بدونم كیه؛فقط به دیدم،حتى نمىزاد رو غرق در خون روى زمین ـ روز عقد وقتى پرى

زاد به فكر زنده ماندنش بودم،براى همین در مقابل اعتراض هامون ایستادم و همراه پرى

تونستم كارى هام در حال مرگ بود و من نمىكه كسى جلوى چشمبیمارستان رفتم.واقعاً از این

  کشیدم!انجام بدم خیلی عذاب می

 خب؟ -دانیار

زاد همچنان تو قلبشه. اون ن به قدرى كالفه و ناراحت بودم كه اون زمان فهمیدم پرىهامو -یانار

اگه دوستش داشت چرا از اون  زمان ناراحت نبودم فقط برام جاى تعجب داشت كه چطور ممكنه؟

جدا شده و من رو به عقدش درآورده؟شب وقتى دوباره به بیمارستان برگشتم و هامون در 

كارو نداره واقعاً ناراحت شدم. نه تونه بمیره و حق اینزاد گفت،اون نمىىحضور من به مادر پر

كه فكر كنید چون شوهرم این رو گفته،نه ناراحت شدم چون حتى مراعات حضور من رو هم این

  با هامون ثبت شد. ى سیاه من تو زندگىگفت؛این اولین نقطه نكرد و به راحتى حرفش رو

  : اش را برداشت و گفتدانیار خم شد فنجان چایى

  ! ـ خب

من از اون روز به بعد رو تمام رفتارهاى هامون،بیمارستان رفتناش و حتى پریشان حالى -یانار

  زاد را با خود مقایسه و حتى به اون هم...هاش كینه گرفتم و خود به خود مدام پرى

 نفسى دیگر گرفتم:

گرفت و حتى من رو مجبور كرد تو زندگى ـ حسادت كردم.سخت بود، هامون من رو نادیده مى

بود قدم بذارم و یك شب پر از عذاب رو اونجا  كه تمام ردپاى حضور همسر قبلیش توش

بمونم.شبى كه من با تمام وجود از ازدواجم پشیمون شدم و چون راهى براى برگشت نداشتم 

  .بیشتر تو خودم شكستم

دونى باز هم دارى با اون زندگى زاد مىپرى نسبت به چرا وقتى احساسات هامون رو  -دانیار

 شما رو اذیت جورىكنى.بدتر از اون وقتى)دستش را بلند كرد و به صورتم اشاره كرد(كه اینمى

 كنه؟ مى

  خند زدم:نیش

بار كه هامون با خواهش ازم خواست بمونم تا یككه راهى براى برگشت ندارم و اینـ اول این

 رو بسازه. دیگه كمكش كنم زندگیش
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و مطمئنا این خواهش خیلى زود اثرش از بین رفت و شما با هامون واقعى رو به رو -دانیار

 شدین!درسته؟ 

  سرم را حركت دادم:

ـ درسته.هامون )سرم را پایین انداختم( بعد از اون شب كه به خواستش رسید دوباره خوى 

 گریش برگشت.وحشى

 به هامون چیه و چرا خیانت كرده؟ زاد نظر شما نسبت به عشق پرى-دانیار

 : نگاهش كردم

  . به خودم بیانش كنم ترسیدم كه بخواهم حتىها فكر كردم اما راستش از اینـ خیلى به این سؤال

  نترس اون حس شما حس حسادت نیست. -دانیار

 واقعاً در كارش ماهر بود!نبود؟ 

 كه فكر كنى هامون همسرته بگو!بدون این -دانیار

  : نم را به روى هم قرار دادم و با بازى كردن با انگشتانم گفتمدستا

داد كه واقعاً زاد اداعاى عاشقى كرده بود،حتى وقتى به عقد هامون اومد این رو نشون ميـ پرى

كنه.مگه میشه كسى كه عاشقانه كسى رو دوست عاشق هامون اما یه سؤال من رو مدام درگیر مى

و حتى براى مدتى كوتاه كسى رو جایگزین عشقش بكنه؟ درسته  داشته باشه بهش خیانت كنه

تونه مثل خوره تمام وجودت رو بخوره و نابودت كنه هایى داره كه مىهامون رفتارها و بد دلى

زاد رو دونم چرا ولى وقتى صورت   پرىتونه خیانت كنه.نمىاما اگر طرف عاشق باشه نمى

-اى زنده میشه كه به دنبال عروسك از دست رفتهدختر بچه روز عقدم به یاد میارم تو ذهنم مدام

  ریزه و خواهان برگشت عروسكش هست!اش اشك مى

زاد در روز تصادف واقعاً این این را حتى به خود نگفته بودم اما واقعاً از صورت مظلوم پرى

ى ام براى همان كودك از دست رفتهبست و شاید بیشتر دلسوزىذهنم نقش مى ذهنیت در

   زاد خیا....كار!سوخت نه پرىعروسكش مى

 خوب از رفتارهاى هامون بگید. -دانیار

  : دستم را بلند كردم،كمى شال دور گردنم را آزاد كردم و گفتم

 تونم دركش كنم. درستهـ رفتارهاش مخصوصاً بد بینى و شكاك بودنش وحشتناكه و من واقعاً نمى

جورى نبوده.روز زاد از اول كه اینتوجه شدم پرىجورى كه من مخیا... دیده اما اون

دونید تازه گفت باید كنار من باشى.ميمهمونى،هامون روى اصلیش رو نشون داد و مدام مى

خورده.اون زن رفته از كنار هامون تكون نمىى مادرشوهرم مىزاد خونهمتوجه شدم چرا پرى

  ه مبادا بخواد مورد تهمت قرار بگیره!خورده کهاى مردش از كنارش تكون نمىاز ترس تهمت

 خب شما چرا مثل اون رفتار نكردین و مقابل هامون مخالفت كردید؟ -دانیار

  : هایم را باال بردمشانه
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ـ من ایرادى نداشتم كه اون بخواد مدام از من ایراد بگیره؛مشكل از افكار هامون بود.چقدر باید 

كنید اگر كنارش ندگى با آرامش دور كنم؟ فكر مىهاش رو گوش كنم و خودم رو از یك زحرف

دادم هامون به رفتارهاش ادامه هاى اون رو هم گوش مينشستم كافى بود؟ نه،من اگر حرفمى

داد؛مثل سره سفره كه خودتونم شاهد بودین و نیازى به تعریف من نیست.ببینید آقادانیار شما مي

دونید،بازم فكر مى كنید زندگیش رو كامالً مىشناخت كاملى از هامون دارین و تمام شرایط 

 نیازى هست من توضیح بدم؟ 

 خواي براى زندگیت تالش كني؟ كه مىـ باشه...از احساسات خودت برام بگو و این

ای و بدون پیش زمینه عوض شده بود و حاال به جای دوم شخص جمع از لحنش خیلی یک دفعه

  کرد.دوم شخص مفرد استفاده می

كه هنوز دوستش داره گیرم اما از اینكه هامون نگران همسر قبلیشه خورده نمىمن از این-یانار

كه محبت بلد نیست دلخور نیستم اما از و با این وجود من رو وارد زندگیش كرده ناراحتم.از این

  آمیزش و خصوصاً دست بزنش متنفرم.راستش...رفتارهاى توهین

ندگی افسار محکمی به دور گردنم انداخته بود و هر وقت که نفس گرفتن برایم سخت شده بود،ز

ها در گلویم پنهان كرده بودم کرد.بغضى كه سالتر میکشید،طناب را دور گردنم،تنگعشقش می

-رفت،من تنها با فرو فرستادن آب دهانم آن را به عقب مىبیشتر رو به فروپاشی می هر لحظه 

  ام حفظ شود.قى بماند و اندك غرور باقى ماندهراندم تا باز هم بغضم سر به مهر با

  : دانیار با سكوتم لبخندى زد و گفت

كنن تا حرفى رو نزن كه شخصیتشون هایى كه اینجا میان اولش خیلى مقاومت مىـ یانار وقتى آدم

هاست.تو خودت اومدى،خوب زیر سؤال و یا غرورشون شكسته بشه كه این تنها تفكر اشتباه اون

-اى براى حرف نزدنش مىردى اما كم كم دارى میشى آدمى كه داره غرورش رو بهانهشروع ك

ى جمع هاكنه. ببین من اینجام تا تو حرف بزنى و من گوش كنم؛فكر نكن تو منبع مشكالت و عقده

ها بدتر از تو یا بهتر از تو هستند كه به راحتى از مشكالت خیلى از آدم شده در دلت هستی،

كنن. راحت باش بذار با همكارى هم در نتیجه راه حل مشكالتشون رو پیدا مى زنن وحرف مي

 زندگیت رو تو مسیر درستش قرار بدیم!

بار در ها تنهایى اینچشمانم را روى فشردم و با دومین قطره اشكى كه از چشمانم آمد،بغض سال

  حضور كسى شكست.

عمرى حسرت به دل ماندم تا به پدرم بزنم را هاى تلنبار شده در قلبم كه هایم حرفهمراه اشك

  : گفتم

هاى پدرش.پدرش میشه اولین عشقش،میشه اولین مرد تمام وجود یك دختر پر میشه از محبت ـ

زندگیش حتى یه دختر تمام دیدش به همسرش اینكه شوهر آیندش شبیه پدرش بشه. من خالى از 

وقت نتونستم هیچ مهربونى هاش؛من هیچوازشهام خالى از محبت پدرانه،خالى از نتمام این حس

اى هستم چون هیچ جنبهگیره،من آدم خیلى بىاز پدرم ببینم و حاال هامون داره جاى بابام رو مى
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عشق دریافتى تو زندگیم نداشتم و وقتى هامون با این حالى كه قبلش من رو تا سر حد مرگ زده 

سؤال برده تنها با یك حرف محبت آمیزش به زور تعرض كرده،حتى تمام شخصیت من رو زیر 

  . برمكه دست خودم باشه به آغوشش پناه مىدر مقابلش،نرم میشم و بدون این

  : ام شدت گرفتگریه

ـ آغوشش رو دوست دارم چون اولین جایى هست كه من رو در خودش جایى میده.تمام كودكیم 

كرد و نگاهش به من ا عشق بغل مىهاى پدرم بودم؛زمانى كه یاشار رو بتو حسرت بغل كردن

باباجون به قدر تمام دنیاى كوچیكم  خواستم بپرم بغلش و بهش بگم:افتاد با تمام وجود مىمى

كنم، بعد چشمام دوست دارم. بابا جون من هر شب كه براى یاشار قصه میگى تا آخرش گوش مى

ونم وقتى از سر كار میاى دبوسم.باباجون من مىبندم و پشت دستم رو جاى گونت مىرو مى

براى دیدن خندهات باید یاشارو ببینى من هر روز براى دیدن لبخندهایى كه یك عمر شد حسرت 

فرستم تا حداقل صورت روى دلم كه چرا من مخاطبش نیستم یاشار رو به زور جلوى در مى

  مهربون و خندنت رو ببینم!

رو دوست نداشت اما من عاشقش بودم.دلم دلم بیشتر از همه براى بابام تنگ شده،درسته من 

شد و من تنها خود رو جاى برادرم تصور مى برای ابروهاى اخم آلودش كه با دیدن یاشار باز مى

  ١خنده" تنگ میشهگفتم "به منم یه روزى مىكردم و در ذهن كودكانم مى

توان دختر مى ی کالمم را پاره کرد.مگرعمق وجودم بود، رشته اش عمقِ هقی که سرچشمههق

اش توان صورت پدر را ببینى و نخواهى غرق در بوسهبود و به پدر عشق نداشت؟ مگر مى

 هاى تو جاریست جدا بدانى؟ شود و جودت را از پدرى كه خونش در رگكنى؟ مگر مى

پدرى كه عمرى بودنش را برایم با نبودش پر كرد هستم و بیشتر از همه،  من هنوز هم عاشق

آورى؛ مى هاى دل را وقتى به زبان مىخواهم.گاهى حسرتام میرا در زندگی حضور گرمش

دانى گفتنش هم دردى را دوا كنى كه ميدانى تنها حسرت هستند و بس.گاهى از چیزهایى گله مى

-گویى تا بدانى گفتنش هم دردناك است.تک تک حروفی که از زبانت جاری میكند اما مىنمى

 ها در قالب جمله در بیایند...کشی تا آنکنند و تو درد میت را زخمی میشوند مانند خنجری قلب

ى دستمال كاغذى را به سمتم گرفت و سكوتش را ادامه داد.زمانى كه یك دل سیر دانیار جعبه

  اشك ریختم و كمى آرام شدم از جایم بلند شدم و گفتم:

 تونم صورتم رو بشورم؟ ـ مى

  ى اتاقش قرار گرفته بود را نشان داد.و در كوچكى كه گوشهدانیار هم از جایش باند شد 

 ـ اونجاست بفرما...

كمى بهتر شدم و بعد از شستن صورتم به اتاق برگشتم.  پوست ملتهبم با برخورد آب سرد به

شك مربوط به من دانیار پشت میز كارش نشسته بود و مشغول یاداشت كردن چیزهایى كه بى

  شدند،بود.می
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ام خیره شدم.چایى كه همانند من با ورودش داغ و جایم برگشتم و به چایى دست نخورده آرام سر

-قدر بیآنوقت، سوزان و بعد از مدتى سرد و آرام گرفت؛اما کاش من مثل این چای یخ زده هیچ

 شدم...سر و صدا و در سکوت خاموش و سرد نمی

  ه رو به رویم نشست.دانیار از پشت میز بلند شد و به سمت من آمد و دوبار

 ـ بهترى؟ 

  : رنگی زدم و گفتملبخندى كم

 ـ بهترم!

  ! خدارو شكر-دانیار

 تونى كمكم كنى تا هامون رو از این رفتارهاش نجات بدم؟ مى -یانار

  جلو آمد و در چشمانم نگاه كرد:

تو باشم نه  تونم همراهى من هستى و این یعنى كه من مىـ ببین یانار تو االن مراجعه كننده

 تونیمبار حرف بزنه.تمام ما وقتى مىهامونى كه تا به حال نخواسته حتى در مورد زندگیش یك

 كه به زور باشه!حالمون رو خوب كنیم كه خودمون بخوایم نه این

 پس من چیكار كنم؟  -یانار

  : به مبل تكیه داد

تونه همیشه ناحق این بكنى كه نمى ىتونى هامون رو متوجهكه تو با رفتارهات مىزندگى و این ـ

  كار رو بكنه با واكنش تو رو به رو میشه!حرف بزنه و اگر بخواد این

كه چطور رفتار تونم كمكى بهش بكنم اما به تو چرا،اینببین من تا زمانى كه هامون نخواد نمى

ارى كنى كه كه در مقابل واكنش هاش دست بزن هاش و رفتارهاى توهین آمیزش چه رفتكنى؛این

  كه بهتره خودت رو براى راه سختى كه پیش رو دارى آماده كنى!مواظب كارهاش باشه و این

 تونه تعییر كنه؟ یعنى مى-یانار

  ! ها همیشه حق یک فرصت رو دارنتمام آدم-دانیار

 خب من االن باید چیكار كنم؟ -یانار

زیادى در زندگیت دارى كه ناخواسته تو رو هاى محبت یانار: ببین یانار تو دوران سختى و خلع

تو دخترى هستى كه با تمام وجود  .هم تبدیل به یك آدم كامالً احساسى و هم آدم بسیار قوى كرده

وقت عزت نفس خودت رو با التماس كردن به پدرت تا بهت پدرت رو دوست داشتى اما هیچ

وست داشتى،دقیقاً مثل االن كه هامون محبت كنه زیر سؤال نبردى و اون آدم رو با همون رفتار د

 .رو با همین رفتارهاش قبول دارى و این یعنى حس باورپذیریه شما نسبت به شرایط زندگیت

كه دست كه هامون اشتباه كرده تو رو زمانى كه درگیرى عاطفى با همسر قبلش داشته، ایناین

ر و مادرش رو به صورت حكاكى هاى پدكه حرفكه تو رابطه سادیستیک داره؛اینبزن داره،این

كنه و خیلى چیزهایى كه تا به حال ها زندگى مىداد كرده و با خط و مشق اونتو ذهنش قلم
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 ىفهمیدى و همین طور قبول كرد كمك خیلى بزرگیه به خودت چون حتى زمانى هم كه به نتیجه

  تونى باز هم سر پا بمونى!دلخواهت نرسى مى

  های دانیار شدم.زدم و مشغول تجزیه و تحلیل حرفهایم را در هم گره دست

زاد باهاش همراه بشى هامون اشتباهات زندگیش به قدرى زیاده كه اگر تو هم مثل پرى -دانیار

 خورید!باز هم هر دو شكست مى

زاد عاشق واقعى هامون نبوده و تقریباً مثل شما تنها خواسته از شرایطى كه یانارخانوم،پرى

ور بوده رها بشه،با اولین كیس مورد نظرى كه به خواستگاریش اومده و در مقابل آبراش عذاب

زاد با تمام هاى هامون شده.پرىى محبتهاش و زیبایش محبت دریافت كرده دل بستهزنانگى

كمبودهاى عاطفي و تنهایش به مردى پناه آورده بود كه روزهاى آشنایى و نامزدیشون تمام 

هایى كه براش ناشناخته بوده رو از هامون دریافت كرده، یشتر محبتزاد و بحواسش به پرى

زاد ایراد مى براى همین نتونسته رفتارهاى نامناسب هامون رو ببینه. هامون زمانى كه از پرى

خواد توجه كسى به من جلب بشه و... كه چون دوسم داره،چون نمىگرفت ایشون با فكر این

ر صورتى كه ما باید براى تمام رفتارهاى بروز دادمون دلیل خودش رو از واقعیت دور كرده.د

هاى زن زنه و ممكن مردى دیگه توجهش به لبكه زن رژ قرمز مىقانع كننده داشته باشیم،این

زنه دلیل بر خاطى كه چون زنم داره با مردى حرف مىمن جلب بشه ایراد از زن من نیست.این

 بودن زنم نیست!

های کثیفی دارند اما بر این باورند که هایشان ذهندادند که همجنسان میبه شرحی "مردها خودش

  "ها باید تاوانش را بدهندزن

تونن رفتارهاى نامناسب ها در اوایل زندگى هاشون به این مسائل توجه كنند مىاگر خانوم-دانیار

اد با زپرى   همسر آیندشون رو بررسى كنن و قبل از شروع تصمیم درستى بگیرند.متاسفانه  

وجود شرایط روحى بد خودش،هامون رو انتخاب كرد و با جلو رفتنش در زندگیش كم كم 

كه هامون رو متقاعد كنه افكار اون واقعیت رفتارهاى هامون براش روشن شد و به جاى این

دونست؛درنتیجه شروع كرد با هامون راه اومدن و        درست نیست،خودش رو مقصر مى

ین سكوت رو ادامه داد تا خسته شد و با اولین محبت از سمت كسى دیگه هامون رو قدر ااون

ى اون بود درست مثل تصور شما كه گفتید زاد عاشق هامون نبود فقط وابستهكنار گذاشت.پرى

بازى كه نتونسته بود همداد و اینزاد چون داشت عروسكش یا هم بازیش رو از دست ميپرى

زاد چون بین اعتقاداتش و حس شكستش از نه در حال عذاب كشیدن بود.پرىبهتر از اون پیدا ك

زاد هامون رو گم پرىزندگى در حال نابودى بود قبول همه چى براش غیر ممكن بود.من نمى

زاد،هامون رو خیلى دوست داشته اما عاشق نه! این زن چون هامون یعنى دوست نداشته،نه.پرى

خواسته و دیگه حضور اون فرد یش و همراهش بوده رو مىبازهمون اولین عروسكى كه هم

  . جایگزین همسرش غیر قابل تحمل شده

 زاد بوده و هست؟ اما هامون عاشق پرى -یانار
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هاى زاد دخترى بود كه تمام حرفهامون،پرى زاد رو خیلى دوست داشت چون پرى -دانیار

س وابستگى و عاطفى شدیدى بهش داد و در واقع چون مخالفش نبود احساهامون رو گوش مي

زاد رو دوست داره و یا داشته؛اما با رفتارهاش پرى كه پرىپیدا كرده بوده.هامون با وجود این

داده.من خیا....كالً چه در زن و چه در مرد رو براش هیچ دلیلى زاد رو مدام اذیت و آزار مي

كه یك نفر گیره اما اینحق رو مى كار جاى تمام دفاع ازتونم قبول كنم چون زشتی اینرو نمى

كار رو انجام بده و ما اون رو مقصر صد در صد بدونیم،بسیار اشتباه و غیر منطقى هست. این

مونه كه فقط رها میشه و كسى كه این عمل رو مرتكب میشه تنها مثل همون تیر خالصى مى

كه هامون ن عمل رسید اینزاد به ایكه چرا پرىهزاران دلیل و آدم پشت اون رهایى هست.این

ها چه تاثیرى داشتند قطعاً زمان زیادى براى بررسى این موضوع چقدر مقصر بوده و خانواده

نیاز داره.چقدر خوبه كه قبل از ازدواج دو زوج به مشاوره برن،با كمك و شناخت هم تصمیمات 

  بهترى بگیرن!

 گلوله نیست، تقصیر کسی است کشته شدن یک آدم توسط گلوگه،تقصیر"هایش درست بود،حرف

-ى زندگى به پرىهامون با وجود تنگ كردن عرصه  "که ماشه را کشیده و آن را شلیک کرده!

زاد پیش رفته كه با چشم باز كردنش راهى براى زاد،حال بد او را تشدید كرده و به قدرى پرى

  نجات پیدا نكرده بود.

 شده! كار حالش بدترهامون چى؟ اون با این -یانار

اش شدت گرفته،باشكستن غرورش و درسته،هامون با این ضربه از همسرش در واقع بدبینى ـ 

بدتر از اون شكست باورهاى نصفه اش به پرى زاد، حال بدترى پیدا كرده . در واقع اگر االن 

نمى تونه خودش رو كنترل كنه و با شما رفتار بدترى داره یكى از دلیل هاى رفتاریش این مى 

نه باشه. هامون واقعاً نیاز به كمك داره تا بتونه از این بحران رد بشه. من خواستم همراهش تو

باشم اما اون من رو رد كرد؛در واقع من با ازدواج مجددش مخالف صد در صد بودم چون 

تر از اون اعتمادش هاى شكست خودشه و مهمهامون هنوزم درگیر غرور از دست رفته و عاطفه

ها در اون حل ى مجدد باید اینف رو از دست داده،براى همین قبل از ایجاد رابطهبه جنس مخال

میشد تا با شروع زندگى با فرد دیگه حال بدترى پیدا نكنه كه متاسفانه حرف من رو گوش ندادن 

 و شد اونچه كه نباید میشد.

 االن من باید چیكار كنم؟  -یانار

 گفت:از جایش بلند شد و به سمت میزش رفت و 

سرى از رفتارهاتون ـ ببین من اون شب تمام حواسم به رفتار شما با هامون بود و باید بگم یك

اومد كه این هم براى شمایى كه خودت خلع هاى سرى هم كمى لجبازى به حساب مىدرست و یك

عاطفى زیادى در وجودتون دارید طبیعى هست.سعى كن در مقابل تمام رفتارهایى كه باعث 

خاطر شدنت میشه و نامعقول به شمار میاد رفتار منطقى داشته باشى و زمانى كه قصد آزرده 

دست بلند كردن به روى شما رو داره بهش هشدار بدید كه در صورت تكرار كارش تو رو از 
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خوام كه با دقت سرى رفتارهاى دیگه هم مربوط به تو میشه كه برات نوشتم و مىدست میده.یک

 ! بهشون فكر كنىبخونى و خیلى خوب 

  اى از روى میزش برداشت و به سمت من آمد.برگه را به دستم داد وگفت:برگه

اگر بخواهى كمك خوبى براى هامون باشى اول باید خودت رو درمان كنى و بعد به فكر كمك  ـ

  به هامون باشى!

  . برگه را از دستش گرفتم و تا كردم داخل كیفم گذاشتم

  لبخندى زد و گفت:

دونم كه راه سختى دارى اما بدون تا زمانى كه بخواهى من كنارتون هستم و مى تونى یانار مىـ 

-بهتره بدونى هامون یا پرى.رو برادرى من حساب كنى چون من هامون رو واقعاً دوسش دارم 

هاشون اشتباهاتشون رو مرتكب شدن . اگر زاد تنها بیمارانى نبودن كه با وجود مشكالت و خلع

ه كاهى همراه خوبى باشى باید بدونى كه اصالً نباید قضاوت كنى چون كار ما نیست و اینخومى

 خود خیا...هم یك نوع بیمارى هستش كه افراد به اون دچار میشن.

  از جایم بلند شدم و با برداشتن كیفم گفتم:

  . ـ خیلی ممنون...بخشید وقتتون رو خیلى گرفتم

  بار سعى كن بیاى تا بازم حرف بزنیم!هفته حداقل یك كنم.حتماً هرخواهش مى -دانیار

  : تشكر كردم و با خداحافظى از دفترش بیرون آمدم.مقابل میز منشى ایستادم و گفتم

 ـ من چقدر باید تقدیم كنم؟ 

  دانیار از پشت سرم گفت:

  ها زشته،ما مثال باهم فامیلیم؛برو تا دیرت نشده!برو یانارجان این حرف ـ

 كردم،باز هم از لطفى كه كرده بود تشكر كردم و از مطب بیرون آمدم.نگاهش 

هزاران تعریف شنیده  ها گم شده بودم؛برای عشق و خیا...چقدر پیچیده بود...راستش در مفهوم

زاد به هامون؟ زاد یا پریکردند؛ عشق هامون به پریکدام مرا راضی نمیبودم در حالی که هیچ

خواستم بدانم گلی که به آن آیا عشق در تضاد خیا...هست یا مقابل آن؟! میاصال عشق یعنی چه؟! 

کند یانه !؟ و ورزیم آیا خارهایش را درون دستت فرو میکنیم و به آن عشق میرسیدگی می

 تا کجا می توانند پیش ی انسانی دقیقا های فرو خردهتریم سؤالم هم این بود که جهل و عقدهبزرگ

 بروند ؟!

هایم را تندتر كردم.حدود دو ساعت تمام من با دانیار دن ساعت "واي"ى زیر لب گفتم و قدمبا دی

ى گذر زمان نشده بودم!تا آمدن هامون چیزى نمانده بود و من باید حرف زده بودم و اصالً متوجه

به رساندم.با گرفتن تاكسى تازه به یاد آوردم كه هامون امروز هر چه زودتر خود را به خانه مى

را  اى كه گرفتم،آدرس بیمارستاندفعهمغازه نرفته و بلكه به بیمارستان رفته است.با تصمیم یك

زاد فكر كردم،زنى كه ننگ خیا...را به گردن خود آویخته بود و دادم؛با حركت تاكسى به پرى
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لش مهر گونه دفایع از حق خود را گرفت؛ بهتر نبود اگر با تمام شدن تح جاى تمام توضیحات و 

 شد؟ كشید و از هامون جدا مىخود را عقب مى

ها لیاقت یك فرصت را دارند،درسته وقتى خداوند راه بازگشت را براى تمام دانیار گفت،تمام آدم

ها بازگذاشته است؛ ما چه كسى هستیم كه بخواهیم فرصت توبه وزندگی کردن را از آن انسان

 بگیریم؟ 

ن ى ماشید را به روى شانه انداختم و بعد از پرداخت كرایهبا دیدن تابلوى بیمارستان كیف خو

  پیاده شدم.

 نیاز باشم.خدا را شكر هامون در داخل كشوى میز آرایشم مبلغ پول زیادى را گذاشته بود كه بى

كمى شالم را جلوتر كشیدم و وارد حیاط بیمارستان شدم.براى پیدا كردن هامون حیاط را نگاه 

آدم" اما "خالى از او" بود.با وارد شدن به داخل بیمارستان به سمت نگهبانى  كردم كه" پر بود از

  .زاد كدام بخش است كسى از پشت سرصدایم زد-رفتم و تا خواستم بپرسم پرى

  ـ یانار!

با چرخش به سمت صدا،صورت هامون را كه خستگى و ناراحتى درونش غوغا به راه انداخته 

  یدم:سالم پرسبودند،جا خوردم و بى

 ـ حالش چطوره؟ 

هامون رویش را چرخاند و به سمت ورودى بیمارستان رفت،به دنبالش راهى شدم و با رسیدن به 

حیاط دستم را بلند كردم و بازویش را گرفتم. با توقفش،مقابلش رفتم و در چشمانش كه غم 

  . درونش جاى خوش كرده بود خیره شدم

 ـ چیشده؟ 

س درستى ندارد.دلم براى درماندگى و غم درون چشمانش به لرزه از حال و روزش پیدا بود،حوا

تر از همیشه تر از كودكى نوپا و غمگیندرآمد.هامون مرد سر سخت و مغرورى كه حال مظلوم

  . اش گذاشتمبود.دستم را بلند كردم و به روى گونه

 هامون خوبى؟  -یانار

هایم ار داد و سرش را روی شانهرمق برداشت و از زیر شالم،روی گردنم قردستش را بی

  گذاشت، از سرمای دستان بزرگش به خود لرزیدم و حیران نگاهش کردم.

 یانار...-هامون

  آمدند را بشنوم.هایش را که انگار از ته چاه در میهایم را تیز کردم تا حرفگوش

  ـ پرى زاد تموم كرد با شوك برش گردوندنن! 

های نیمه جان و تکه تکه نفسگردنم فرو برده بود و بی با عجز سرش را در گودی هامون

ی چند نفر که با تعجب به ما خوردند.نگاه خیرهام سر میعرق کرده داغش، روی گردن
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-هایشان اذیتم میاما هر چقدر هم که نگاه دوخته بودند،باعث شد تا کمی احساس شرم کنم  چشم

او هشدار دهم؛دستم را با تردید باال بردم و روی  بهکنم و  توانستم حال هامون را خرابکرد،نمی

  گودی کمر هامون گذاشتم.

نک جنگی از روی تن و بدنم،کسی کردم،احساسی مثل رد شدن یک تااحساس درد و ناتوانی می

حس وحشتناکی بود...حسی  گرفت.انگار دستش را جلوی دهانم گذاشت و جلوی جیغ زدنم را می

طور لرزید و همانهایش        میب،شوهرم برای زن دیگری شانهسراسر عجین شده با عذا

های دل وار در کوچه پس کوچهگفت که عاشقش نیست اما مجنونند! میلرزامی های مراشانه

گشت،لیلی اینجا بود؛ مجنون هم اما کیلومترها فاصله وفایش میتاریکش بدنبال ردی از لیلی بی

یشان نداشت.یانار هم بود! یانار نقشی شبیه به چسب زخم میم رابطهبینشان بود و کسی امید به تر

 کنم که باید مسئولیتای نبود اما بعد از صحبت با دانیار حس میکرد...نقش شاعرانهرا ایفا می

پذیر باشم و برای مدتی این نقش را با جان و دل ایفا کنم.من هر چند اجبارى،هر چند نا خواسته 

 اى را گفتم كه پشت آن هزار مسئولیت بر من روانه گشته است.ن زندگى بلهاما براى تشكیل ای

هامون باالخره سرش را بلند کرد،در چشمانش که نگاه کردم چیزهایی شبیه به زخم چاقو 

ها را به تماشا نشسته بود که این چنین معصومیت آن خراشیی دلدیدم...یعنی هامون چه صحنه

 کردند ؟ هایش فرمان روایی میکی وحشی چشمبه باد رفته و به جایش مش

 هامون میای بریم اونور؟ -یانار

 سؤالی نگاهم کرد که گفتم:

 .ـ رنگت پریده...بیا بریم از آبمیوه فروشی اونور برات آبمیوه بگیرم تا یکم حالت سرجاش بیاد

  آنکه رفتمان را تایید کند به دنبالم آمد.بی

،روی یک نیمکت نشسته بود،سرش را پایین انداخته بود و با سنگ آب آناناس برگشتم با دو لیوان

ار که حرف انگرویش گرفتم،چند ثانیه بی را به  کرد.کنارش نشستم و لیوانزیر پایش بازی می

رویش  توی دستم خیره مانده بود.چندبار دستم را به ام به لیوانچیز عجیب غریبی جلویش گرفته

  .تکان دادم و نامش را صدا زدم

  گنگ گفت:هووم؟!

  دیگه،از دستم افتاد! اشاره کردم و گفتم:بگیرش به لیوان درون دستم

که سر صحبت را باز  کردمدستش را جلو آورد و آن را از دستم گرفت.داشتم تمام تالشم را می

 ای که به شرایط ما بخورد و بتواند کمی هامون را از آن باتالق احساساتش کهکنم ولی هیچ جمله

  کشید، نجات بدهد،پیدا نکردم!می هر لحظه هامون را بیشتر درون خود فرو

ه ی غلیظی از میکی از چند شعر انگشت شماری را که بلد بودم با صدایی که انگار پشت پرده

  شنیده میشد خواندم:

-که خبر مرگ مرا/از کسی می گوید ؟/ آن زماناندیشم؛خبر مرگ مرا با تو چه کس میـ گاه می

 دیدم...شنوی روی تو را/ کاشکی می
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ی هامون، توجهم را ما بین مشت فشرده شده در حال خواندن شعر بودم که صدای شکستن لیوان

کرد و آن را آن خود می اما چیزی آن طرف نگاه هامون را از جلب کرد.دستش خونی شده بود

یده با موهای آشفته که سر و نگاهش را دنبال کردم،آن مرد جوان خم رد کشید.به سمت خود می

رفت.گمان کنم اسمش مازیار وضع درست حسابی نداشت با عجله به سمت بیمارستان می

ای شد برای لرزش واضح صدایم، به خواندن شعرم ادامه ی هامون بهانهبود...رگ برجسته

  دادم:

دادن سر را  قید/ و تکان دادن دستت که/ مهم نیست زیاد/و تکانـ شانه باال زدنت را بی

  دیدم!که/عجب! عاقبت مرد؟/افسوس!/کاشکی می

هامون از جا بلند شد،هیکل بزرگ هامون جلوی دیدم را گرفت،بعد دیدم که او به سمت آن مرد 

  رفت.

 گویم:چه کسی باور کرد؟/جنگل جان مرا/آتش عشق تو خاکستر کرد...ـ من به خود می

دیدم که هامون جلوی آن مرد را تم. از این فاصله میمن خواندم اما از شنیده شدنش تردید داش

ام نشسته بود را پاک کردم بلند شدم و سمت کی که روی گونهاشگرفت.وقتی با پایین شالم، قطره

   ؟! هامون و مازیار رفتم.من براى چه كسى شعرى از درد درون قلبم را خواندم

 پیدات نشه؟ ی نفهم مگه بهت نگفتم دیگه اینورها مرتیکه-هامون

انگیخت و او را      تر هم من را بر میی مازیار که با آن سر و وضعش حسابیصدای شکسته

 لرزید.داد،میتر نشان میچارهبی

 کنم...هامون برو کنار...خواهش می-مازیار

که شلخته بود و ظاهر التماس کردنش،متعجبم کرد؛بیشتر در صورت مازیار دقیق شدم،با این

کرد...با خود فکر کردم که داد میداشت اما هنوز جذابیت درون صورت جوانش بی پریشانی

مازیار به سمت او کشیده شده باشد در حالی که از طرف  یزاد برای قیافهشود پرییعنی می

 شده؟ هامون به خوبی تامین نمی

  اش را گرفت.هامون دوباره جلوی مازیار ایستاد و یقه

  م به ثانیه جلو در اتاق زن من کشیش بدی...بفهم!خوام دـ االغ! نمی

خوردند و رعشه به های من که به هم میی "زنم" همزمان شد با لبپوزخند مازیار از کلمه

  انداخت. جانم

گیرى؟شاید من ی دعوا ندارم؛اصال تو به چه حقی جلوی ملت رو میآقای شوهر،حوصله-مازیار

 خوام داخل برم!بخاطر خواهرم می

  آقای شوهر" را با غیظ گفت!"

 دونستی خواهر چیه که به ناموس بقیه...ِد اگه تو خواهر مادر داشتی و می-هامون

ها را باز کرد.در صورتش دو گوی سرخ اناری را بست و وقتی آن حرفش را خورد،چشمانش

  کردند.رنگ خشمگین خود نمایی می



 
 
 

  187 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

  دستم رو به خون کثیفت آلوده کنم!از جلوی چشمم برو کنار،یه کاری نکن  -هامون

ی صبرش لبریز شده بود چون مازیار محکم هامون را به جلو هل داد،درست زمانی بود که کاسه

 داد وحشتناکی کشید:

دونم تو چه حیوونی هستی هات رو ببر پیش کسی که نشناستت...من میـ برو این الف زنی

لت کنه بذاره بره...رو اعصاب من راه نرو؛من هامون،نذار دهنم وا بشه تا این یکی زنت هم و

  قدر صبور نیستم!همیشه اون

را باز و بسته  اشادامه داد. هامون چندبار دست خونین ای محکم به هامون زد و به راهشطعنه

شد،سمتش رفتم تا او را متوجه دستش ها نمیکرد،انگار دستش داغ بود و متوجه خورده شیشه

حرفی بزنم یا کاری کنم هامون خودش را با چند گام بلند به مازیار که چند که کنم،قبل از این

متری از ما جلوتر بود رساند و از پشت پیرهن مازیار را کشید،او را سمت خودش خم کرد و 

  : زد توی صورتش داد

  هایی رو که زدی تکرار کن!بار دیگه حرفـ جرأت داری یه

  ها رساندم.گیرد،دویدم و خود را به آنها صورت میآن دانستم که االن دعوای شدید بینمی

بار که سهله،بخوای صد بار دیگه هم میگم! تو یه حیوونی هستی که لیاقتت همین یه-مازیار

  زاد باهات کرد!رفتاریه که پری

  مشت اول هامون خواست در دهن مازیار فرود بیاید که مازیار آن را گرفت و با قدرت پیچاند.

  از مردی هم که فقط قلدریش رو داری...-یارماز 

های من برای جدا کردنشان،حیاط های آن دو و صدای جیغطولی نکشید که صدای نعره

بیمارستان را پر کرد.دو نگهبان آمدند و با زور هامون و مازیار را از هم جدا کردند،سراسیمه 

  سمت هامون رفتم و به صورت زخمی و دست زخمیش خیره شدم.

  با زور او را از حیاط بیمارستان بیرون بردم و در سكوت منتظر تاكسى ماندیم.

دیم و با گفتن آدرس با هامون سوار ش دستم را برای یک تاکسی بلند کردم تا بایستد و وقتی ایستاد

  به سمت خانه رفتیم.

 پیدا كردهبا توقف ماشین هر دو پیاده شدیم و به سمت خانه رفتیم.خونریزى دست هامون شدت 

  بود و من با دیدنش كمى هول شدم،با عجله از كیفم كلید خانه را بیرون آوردم و در را باز كردم.

هایم را عوض كردم و به بیرون وارد خانه شدیم،به سمت اتاق رفتم،در كسرى از زمان لباس

م و به روى آمدم.هامون به روى كاناپه دراز كشیده بود و به سقف خیره شده بود.مقابلش ایستاد

دستش خم كشدم.زخم عمیقى نبود اما برش بزرگش باعث بند نیامدن زخم شده بود.چشمانم را به 

طور نگاهش دانم در چه فكرى بود كه آنگیر شدم.نمىروى صورتش بردم كه با نگاهش غافل

  حرف عقب رفتم و به سمت آشپزخانه راه افتادم.غمگین بود؛بى
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روی شعله گذاشتم تا به جوش بیاید و در این بین مشغول پانسمان  قابلمه را پر از آب کردم و

ای من را ،سرم را باال گرفتم هامون با لبخند خستهکردن دست هامون شدم. بعد از تمام شدن کارم

 کرد.کنارش روی مبل نشستم و با خنده پرسیدم:نگاه می

  ـ  چیه؟!

  ی چقدر معصوم میشی؟!بندتا حاال کسی بهت گفته وقتی چشمات رو می-هامون

  ای ادامه داد:منتظر نگاهش کردم که با تک خنده

  ـ برعکس وقتی که چشمات بازه!! وحشی میشی...تضاد جالبیه،نه؟!

 پرسیدم:

 کنم؟ ـ حاال کدومش بهتره؟ وقتی چشمام رو می بندم یا باز می

  کمی فکر کرد.

  "! ت همیشه هم خوب نیستمن معصومیت رو بیشتر دوست دارم....اما معصومی"-هامون

  که مطیعت باشن رو دوست داری!معصومیت رو دوست نداری،این-یانار

  : انگار که حرفم را نشنیده بود، گفت 

  هاش داشت...همیشه...ـ برعکس تو،پری زاد همیشه معصومیت رو توی چشم

ه ند شدم و بهایش پوشاند؛بلحرفش را خورد،حرف کمی در گلویش گیر کرد،صورتش را با دست

کرد،هم من به کارهای آشپزخانه و درست بود و فکر می آشپزخانه رفتم،هم او کمی در خود

 رسیدم!ام میکردن ماکارونی

شدم ولى به قول دانیار،من راه سختى پیش رو هاى دانیار از او ناراحت مىشاید قبل از حرف

  داشتم كه این رفتارهاى هامون چیزى نخواهد بود.

سرخ کردن مواد و ریختن ماکارونی در آب جوش،لیوانی شربت درست کردم و سمت بعد از 

  . هامون رفتم.لیوان را روی عسلی رو به رویش گذاشتم

 به!زاد خوقدر خودت رو اذیت نکن،خدارو شکر خطر رفع شده؛االن هم که حال پریاون-یانار

  سرش را تکان داد و نفس عمیقی کشید.

  انداختم و دوباره روی مبل نشستم.دستم را دور گردنش 

هایش گفت که سفر حال هر دویمان بد بود،از این حس و حالمان متنفر بودم؛ دانیار در توصیه

شویم و خلقیات هم را بهتر تواند برای ما باشد،هم بیشتر به هم نزدیک میی مناسبی میگزینه

گونه پیش مى رفت قطعاً حال و اینشود.هامون که سفر باعث تغییر روحیمان میشناسیم،اینمی

  روحش خیلى بهم ریخته میشد.

  ! کم کم داره حس پوسیدگی تو این خونه بهم دست میده-یانار

  خب که چی؟!-هامون

 خوای هیچ کاری کنی؟ یعنی پوسیده شدن من هیچ اهمیتی برای تو نداره؟نمی-یانار

  یرم؟!مگه من فلورایدم که بتونم جلوی پوسیدگی رو بگ-هامون
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دانستم که باید سرم را به کدام دیوار بکوبم یا به نشان ای که زده بود واقعا نمیاز حرف مسخره

ترین لبخند را به روى لب بنشانم و بگویم، هه بابا از تمسخر حرفش دهانم را باز كنم و عمیق

  نمكدون!

  یانار حرفت رو واضح بزن!-هامون

 تری گفتم:آرامام را کج کردم و با صدای قیافه

  تر از این؟خواد برم مسافرت! واضحـ دلم می

  ی سفر رو ندارم.آهان پس بگو!...من اصال حال و حوصله-هامون

چرا؟! من شاید زن دوم تو حساب بشم اما تو اولین منى،نباید من رو یه ماه عسلی چیزی -یانار

  ببری؟

  ! ین یه فرقه رو فقط کم داریمنه که االن زندگیمون خیلی عسلی و عالیه...هم-هامون

 ام بردم.دستم را زیر چانه

 تونیم از تلخیش کم کنیم...هووم؟ ـ ولی می

ها را ثابت نگه هایم رسید آنهامون خندید،مردمکش را روی صورتم چرخاند و وقتی به چشم

  داشت.

  ع بهش فکر کنیم.تر راجتونیم راحتـ حاال تو پاشو ناهار رو بیار،سیر که شدیم اون موقع می

 .ناچار از جا بلند شدم و به آشپزخانه رفتم 

اى كه داشتم،هامون را صدا زدم و خود به طرف آشپزخانه بعد از چیدن میز آن هم با تمام سلیقه

رفتم.ظرف دوغى كه با ماست و دالل محلى درست كرده بودم را برداشتم و به سالن 

 مثل من دوست داشته باشد که با غذایش ماست بخورد... برگشتم.پیش خودم گفتم،شاید هامون هم

كنار هامون  هامون در حال نشستن پشت میز بود.ظرف را روى میز گذاشتم و به روى صندلى

  .نشستم

 خوب اینم یه ناهار خوشمزه براى شما كه ببینم این مسافرت چى میشه!  -یانار

ی گفت:ننه جون،مردها بندهتادم که میبا گفتن این جمله ناخودآگاه یاد حرف مادربزرگم اف

  شکمشونن! خواستی راضی به یه کاریشون کنی اول به شکمشون خوب برس.

دستم را جلوی دهانم گذاشتم و خندیدم، تا هامون متوجه خندیدنم نشود تا مجبور به توضیح دادن 

  قضیه نباشم!

  هامون ظرف غذایش را به سمتم گرفت و گفت:

  بریم؟ من همین طورى هم تو این مدت خیلى كم مغازه رفتم. ـ حاال نمیشه بعداً 

هاى وجودم در این کشیدم به این فکر کردم که چقدر زنانهوقتی داشتم در ظرف برایش غذا می

رد کآنكه محاسبه كند،برایش خرج مىمدت شکسته! وقتى همسرم براى زنى دیگری وقتش را بى

  . افتداش میرهاى انجام ندادهرسد تازه یاد كاو زمانى كه به من مى

 براى كنترل خود،نفسى عمیق كشیدم و ظرف غذایش را که پر کرده بودم و به دستش دادم.
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  ! خواد برم مسافرتاما من دلم مى-یانار

  . :باشه امروز میرم پیش بابا میگمچنگالش را درون غذایش كرد و گفت

 ری شیراز یا کرمان یا...آها آها همدان یا...؟ شروع به خوردن غذایم كردم و گفتم:میشه منو بب

  ام خندید و گفت:هامون از ذوق كودكانه

 ـ باشه! چه خبره؟! حاال چرا همدان؟ 

رفتن كرد و هر سال عید مىـ آخه می دونی،بهار دوستم یه عمه داشت كه اونجا زندگى مى

ر على دلم مى خواست برم غاگفت؛همیشه گشت براى من كلى از اونجا مىهمدان،وقتى هم بر مى

 و همه جاهاى دیدنیش رو ببینم. صدر،هگمتانه

قاشقش را به روى بشقابش گذاشت و دستش را بلند كرد لپم را كشید و همراه لبخند عمیق روى 

 لب هایش گفت:

جورى ذوق رفتن به جایى رو هاى بچگونت رو خیلى دوست دارم.وقتى اینـ این ذوق كردن

 برمت...نه بگم.مىدارى دلم نمیاد 

گونه ذوق كردم ینام را برطرف كند اخواست آرزوهاى كودكىدانم از تعریفش بود یا كه مىنمى

و از جایم بلند شدم،به پشت صندلى اش رفتم،دستانم را به دور گردنش انداختم و صورتش را 

  . هایم كردمغرق در بوسه

 : خندید و گفتهامون با صداى بلند 

  كنه.اى! این سر زنده بودنت حال آدم رو خوب مىواقعاً بچه ـ یانار تو

هایم خیره هم درچشم هایش نگاه كردم.هامون رخش به چشمسرم را كنار صورتش بردم و از نیم 

 ماند و بعد نگاهش را در تمام صورتم چرخاند و با توقف به روى لبانم گفت:

ه.دوست دارم همیشه همین جور معصوم و كنتو معصومیت خاصى دارى كه من رو دیونه مى ـ

خواد وقتی چند سال گذشت،رنگ عوض کنی...یانار همین جورى كه یه رنگ باشى؛دلم نمى

 هستى باش!

گونه از خواسته كسى دلم را در دست گرفت و با تمام نیرویش فشرد. دلم براى مردم كه این 

زاد هایش از من در واقع از پرىهزند درد گرفت؛هامون با خواستهایش التماس گونه حرف مى

  كرد كه چرا بعد از مدت زمانى از زندگیش رنگ عوض كرد!درون قلبش گالیه مى

زادى كه براى ناراحت نكردن و زیر سؤال نرفتن خود سكوت واقعاً كدامشان مقصر بودند؟ پرى

دانیم گاهى در زندگى كاش بزاد گفت؟اىاش را به من و نه به پرىكرده بود؟یا هامونى كه خواسته

تواند كلید مشكالت از راه كند،مىمشترك تنها پرسیدن یك سؤال كه ذهن ما را به خود درگیر مى

 نیامده باشد؛ اما...

  با باال آمدن نگاهش و خیره شدن در چشمانم گفتم:

  ! تا وقتى كه تو هامون من باشى،من هم همین یانارم ـ 



 
 
 

  191 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

سوزى و تو این سوختن را دوست دارى زیرا تو را ؛گاهى مىهای آتش،انواع مختلفی داردشعله

رق كنند،غكنند؛تو از این بازى احساسات و محبتى كه برایت خرج مىبا تمام احساست درگیر مى

  فهمى.شوى و شعله كشیدن وجودت را نمىدر آرامش مى

 گاهم بود.و به مردى باز كردم كه با محبت غرق در نسرم را عقب كشیدم و چشمانم را ر

  .یانار دارى تمام معادالت منو بهم مى زنى-هامون

دستانم را از دور گردنش رها كردم و به سر جایم برگشتم. درست بود اولین بارمان را تجربه 

س كرده بودم، براى من اولین كاشت بذر محبت هامون كرده بودیم اما این طعم شیرینى كه احسا

  . در قلبم بود

  :ه ام را از روى پایم برداشت و با گرفتن در دستان خود گفتهامون دست یخ زد

  .کم کم وسایلت رو جمع کن، ایشاال فردا اگه بابا قبول کرد و مشکلی نبود، راه میافتیم-

  :لبخندى بزرگ به روى لب هاى سرخ شیرین شده از كامش نشاندم و گفتم

  .ش قائل نشده بودى براى حرفم ارزواقعاً مرسى ، تا به حال كسى اینجور -

  : ه اى به روى موهایم نشاند و گفتهامون مرا به سمت خود كشید و بوس

  ...یانار واقعاً نمى خوام اذیتت كنم اما-

دوست نداشتم با یاداورى از گذشته ى نه چندان دورمان كام شیرین شده ى این زمان را تلخ كنم . 

  : شروع به غذا خوردن كردم و گفتم و سر جایم برگشتم براى همین بى توجه به حرفش،

  . زود باش غذاتو بخور كه كلى كار دارم-

با تمام شدن غذایمان هامون به اتاقش رفت و من نیز میز غذا را جمع كردم و بعد سراغ لباس 

  .هایمان رفتم تا آماده ى سفر باشیم

  .قرار می دادملباس هایم را یکی یکی تا می کردم و در چمدان بزرگ سرمه ای رنگ 

یانار ؟ یانار من می رم مغازه با بابا حرف بزنم، بعد هم ماشین رو می برم نمایندگى -هامون

 چك كنن... کاری نداری ؟  تا

  .نه خدافظ-یانار 

بعد از اینکه صدای بسته شدن در را شنیدم، روی تخت پریدم و سعی کردم عضالت منقبض شده 

  .نگی هایم فکر کردمام را رها کنم. به دوران دخترا

مادر بزرگم که آن زمان هیئت   حس شیطنتم گل می کرد و با بهار به خانه ی زمان که گاه 

داشتند می رفتیم .یادش بخیر ،هنگام شروع حرکت دسته، دوان دوان با آن چادر های تیره ی گل 

لد نشدیم، ان را بگلی که ما را بیشتر دست و پا چلفتی نشان می دادند و ما هیچ وقت جمع کردنش

و رویا هاى  به باالی پشت بام می رفتیم و خیره ی دسته و سینه زنان سیه پوشی می شدیم 

   . دخترانه ى خود را مى بافتیم

کمی که بزرگتر شدیم، چهره و معیار های شاهزاده ی رویاهایمان فرق کرد اما... اما حاال که 

مرد چهار شانه و قوی هیکلی بود که َعلَم بزرگ و فکر می کردم، می دیدم هامون دقیقا شبیه آن 
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قرمز رنگ را برمی داشت و جابه جا می کرد؛ هامون شبیه رویاهای زمان کودکی ام بود، البته 

ده سالم باشد و با بهار روی -چقدر زود گذشت ! حس می کنم من هنوز باید نه  هر !از نظر ظا

ی جان سوز زمستان های آن سال می لرزیم، به پشت بام بنشینم و در حالی که داریم از سرما

صدای آهنگین و با ریتم ، زنجیر و طبل گوش فرا دهیم و بخار دهانمان را روی صورت یک 

  .دیگر فوت کنیم

وقتی که خستگی ام در رفت، از روی تخت بلند شدم، یک دفتر و کاغذ برداشتم و چیزی که در 

  .که در کاغذ بنویسم ود را سعی کردموجودم به جوشش در آمده ب

  ! ای تنها ترین سردار قلبم "

  ...با "نشدن" ها بجنگ و "شدن" ها را ببوس و روی چشمانت بگذار

 دهان مردم را نمی توان بست 

  .نمی توان حیا آموخت  و به گربه ها

  ...اما

  ! تو مرد باش 

  ...طاقت بیاور و به مشکالت زندگی سیلی بزن

  .یاندازی قطعا مرا خواهی دیداگر پشتت را نگاه ب

 درست است که پشت شانه های پهنت پنهان شده ام  

  ...اما اگر بخوای

ی کنم و باهم می جنگیم، تو به روش خودت و من با موهایت را نوازش م کوه می شوم برایت ،

  .نوازش و افشان کردن گیسوانم

  ...ه هنگام خستگییک سردار و یک سرباز برای ریختن چای، بعد از نبرد و ب

  "می خواهی ؟

هامون را به عنوان یک سردار در قلبم پذیرفته بودم، اما هامون سرداری بود که باید من او را 

  !برای نبرد با خودش آماده می کردم

  .سری تکان دادم و مشغول انجام دادن باقی کار های باقی مانده شدم

كه به یاد آن برگه ى درون كیفم افتادم. لباس همین طور در حال جمع كردن وسایل خود بودم 

درون دستم را روى زمین رها كردم و از جایم بلند شدم . نامه را از كیفم بیرون كشیدم و با 

  . نشستن به روى مبل آن را باز كردم

  :دانیار برایم نوشته بود

ى عاطفى كه با تمام آدم ها مى تونن در گذشته ، تو دوران كودكى خود پر باشن از خلع ها-

  .بزرگتر شدنشون اون ها هم بزرگ و كم كم سراسر وجود آدم ها رو مى گیره
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بدى آدم ها ، زمانى كه تو اونها رو به دلت مى گیرى كارى به اون شخص نمى كنه و تنها تو رو 

تنها باعث سیاه شدن قلب تو مى شه و هیچ ضررى جز اینكه به خودت  درگیر خودش مى كنه كه

  .ى ندارهوارد كن

یانار با فكر به روزهایى كه گذشته ، خودت رو تو گذشته اسیر نكن.این راه پوسیده جز همون 

   !طناب پوسیده اى كه تو در ذهنت به اون وصل كردى هیچ امنیتى نداره

تو زندگى جدیدى رو شروع كردى كه از همین اول كارى نیاز به هزار وصله پینه داره تا بشه 

و روش بگذارى . اما باید تو هم یاد بگیرى از گذشته رها بشى تا بتونى با تمام اسم یه زندگى ر

   .با هامون تمركز كنى رو زندگى وجودتو

از نبودهاى پدرى كه مى تونست باشه اما خودش رو از  تمام درد و غم جمع شده درون وجودت

  .تو دریغ كرد ، باعث عقده هاى پنهانى از تمام احساسات تو شده

نى كه دارى به هامون براى احساساتش به پرى زاد حسادت مى كنى تقصیر تو نیست. در زما

واقع این حسادت رو دختر كوچولوى ما داره به پدرش مى كنه . یانار جان تو مثل پرى زاد به 

هامون به چشم هم بازى به هامون نگاه نمى كنى! بلكه هامون رو شبیه پدرت تصور مى كنى و 

كه این مرقعیت به توداده شده تا خودت صاحب یك زندگى باشى ، فرد  دوست دارى حاال

قدرتمندى مثل پدرت از تو حمایت كنه و زمانى كه این حمایت و محبت رو هامون به كسى دیگه 

  . مى كنه ناخوداگاه باعث منقلب شدن تو مى شه

تو دلت نگه داشتى  بهتره براى یكبار هم كه شده با پدرت حرف بزنى و تمام حرف ایى كه سالها

  .بیارى تا اون هم بدونه دخترش در موردش چه افكارى در سر داره رو به زبون

ببین ، تمام آدم ها زمانى كه از چیزى ناراحت مى شن باید حرف بزنن تا طرف مقابلشون بدونه 

داده. اگر اینكارو نكنیم چه طور باید اون طرف بدونه چه  با رفتارش چه حسى رو به طرفشون

 اتفاقاى در حال وقوع هست؟ 

از هم   صورت ناراحتىدرست مثل زندگى هامون و پرى زاد! اگر اون ها هم یاد مى گرفتن در 

  .حرف بزنن و سكوت نكنن ، شاید االن به این نقطه از زندگیشون نمى رسیدن

خوب فكر كن . تو دخترى هستى كه درك و شعور بسیار باالیى دارى . مى خوام خودت تصمیم 

  .گیرنده ى زندگیت باشى و راه درست رو انتخاب كنى

 به نظرت وقتى رها باشى وبند هیچ چیزى نباشى راحت تر زندگیت رو نمیسازى؟ 

  .با تمام شدن نامه برگه را از پیش چشمانم پایین آوردم و به حرف هاى دانیار فكر كردم

چه خوب تمام احساسات مرا فهمیده بود. من هامون را شبیه به پدر خود مى دانستم و درواقع به 

حمایتش را به  قوى بودم كه بتوانم او را جایگزین پدرم كنم.آدمى كه چترمحكم و  دنبال فردى

روى سرم باز كند ومن چشمانم را ببندم و همانند كودكى كه بى آنكه ترسى از پدر خود داشته 

خود را به او بسپارد و قدم بردارد.من سال ها عقده ى حمایت پدر را داشتم و حال كه از  باشد،

   . ال جایگزینى برایش مى گشتماو جدا بودم به دنب
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هامون بر خالف ظاهرش قلب مهربان و بسیار دل نازكى داشت كه درصورت حمله ى آن افكار 

كثیف مى توانست ، فرد رویاهاى من باشد . اما این ها تا زمانى بود كه فرد سومى مخصوصاً 

  .مذكر نباشد كه اگر باشد روى هامون هم بر خواهدگشت

ساعت حدود هفت عصر بود. سریع از  هم ریخته بود و زمانى به خود آمدم كه تمام افكارم بر

دوش بگیرم .بعد از آن، تاب  به حمام رفتم تا جایم بلند شدم و به سراغ باقیه كارها رفتم و بعد

بندی ارغوانی رنگی به همراه شلوارک سفیدی پوشیدم و بعد از شانه کردن موهای مرطوبم. 

م را آزاد گذاشتم. دستی هم به صورتم کشیدم و با آرایش مالیمی ظاهرم خرمن موهای حالت دار

  .را تکمیل کردم

چایی دارچین درست کردم و کیک وانیلی ای را که در فر گذاشته بودم را بیرون آوردم و 

  .یخچال گذاشتم تا خنک شود در

و به سمت در رفتم.  ه آمد. لبخند پر رنگی روی لب هایم نشاندمصدای چرخیدن کلید در قفل خان

  !هامون وارد خانه شد و اولین کاری که کرد، بو کشیدن بود

و او هم  فرو برد، چشمانش را آرام بست بعد از اینکه مشتی از هوای خانه را داخل بینى اش

  .لبخند عمیقی زد

  !به به ! خدایا شکرت، نمردم و این روز رو دیدم-هامون

ی خنده ی مردانه اش خانه مان را در آغوش گرفت ! با چشم مشتی حواله ی بازویش کردم؛ صدا

  .هایی که نسیم آرامش در آن ها می دوید به من خیره شد

  خواب که نمی بینم ؟-هامون

  ...خواب که نیست؛ ولی... رویا چرا ! تا یانار هست مطمئن باش که داری رویا می بینی-یانار

ایم که هنوز بوی نرم کننده می داد بردم. کیسه ی چشمی برایش نازک کردم و دستم را الی موه

خرید ها را از دستش گرفتم و سمت آشپزخانه رفتم، او هم راه مرا دنبال کرد و ساعد دست 

  .را روی اپن گذاشت هایش

 یانار بوی چای دارچینه ؟ -هامون

  .پلک هایم را روی هم گذاشتم و "اوهوم " ی گفتم

  ! من عاشقشم-هامون

  .قی کشیدمنفس عمی

  .باشه برو لباس هات رو عوض کن، دست هات رو هم بشور، بعدا باهم صحبت می کنیم-یانار

برش زدم و همراهش مربای گل محمدی را بیرون آوردم،  کیک را از یخچال بیرون آوردم ،

  .نمی دانستم هامون دوست دارد یا نه، اما خودم دوست داشتم کیک را با مربا بخورم

از عوض کردن لباس هایش با یک دست گرمکن، به آشپزخانه برگشت. چای را توی هامون بعد 

گل دار ریختم و الی پنجره را کمی باز گذاشتم، نسیم خنک پاییزی اگر کمی در  فنجان های چینی

  .خانه می چرخید، بهتر بود
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  .هم پشت آن نشستم فنجان و بقیه ی چیز ها را روی میز گذاشتم و خود

 ی شد ؟؟ می ریم ؟ خب چ-یانار

  !ی ، مگه آدم روش می شه بگه نه ؟دیگه اینطوری سنگ تموم گذاشت-هامون

 نه جدی بگو. بابات مخالفت نکرد ؟ -یانار

نه، فردا صبح هم می تونیم راه بیافتیم. چون وسط پاییزه هم فکر نمی کنم، هتل ها شلوغ -هامون

  .باشه، جا هست

  :م. با چشم های شاد و درشت شده به هامون گفتمدست هایم را با ذوق به هم کوبید

  !خب خب کجاها بریم ؟-

ش گذاشت و همراهش یک قلوپ از چای خورد و با لذت هامون یک تکه از کیک را داخل دهان

  .چشم هایش را بست و سر تکان داد

  !اووم یانار چقدر خوشمزست-هامون

  !ممنون! ولی نگفتی کجاها بریم ؟-یانار

  ...چه خبره ؟؟! کجاها!! می ریم همدان، هم نزدیکه هم دوست داری بری-هامون

 نمی شه یه جا دیگه هم بریم ؟!؟ -یانار

  : هامون به کاسه ی مربا نگاه کرد و آن را با دست از خودش دور کرد و زیر لب گفت

  .گل محمدی دوست ندارم مربای-

  :شنیده باشد جواب دادبعد انگار که تازه حرف چند دقیقه ی پیش مرا 

اال ایشاال عید چند جا دیگه هم می ریم. چهار روز میریم ای بابا یانار نشد ها ! چه خبره ؟ ح- 

  .همدان برمیگردیم

  .با آنکه مدت سفرمان کم بود اما قبول کردم

  !حاال یانار این ها رو دادی، یعنی دیگه شام نداریم ؟-هامون

  .با تعجب نگاهش کردم

  !نه بابا! چی فکر کردی ؟-ریانا

  .هامون با قیافه ی وا رفته ای به من خیره شده

  !اینا که نشد شام! به عنوان عصرونه خوردیم ، سیرمون نکرد که-یانار

  :هامون خندید

خوشم میاد دو تا هم عقیده مث همیم! به خدا یانار اگه از این زن ها بودی که هی می گفت -

  .ت می دادمرژیمم و این حرفا طالق

  : به شوخی گفتم

نه من ذاتا خوشتیپ و خوش هیکلم نیازی به رژیم و این حرفا ندارم توهم اگه رعایت نکنی، به -

  .ضرر خودته برای من که مشکلی پیش نمیاد

  ! خیلی جالبه-هامون
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  .سرم را به نشانه ی تایید تکان دادم و میز را جمع کردم

  .مع کردن همه ی وسایل سفر شدیممشغول ج بعد از خوردن عصرانه با هامون

  .دستی روی بازویم قرار گرفت

  .یانار! یانار بیدار شو، دیر می شه ، تا هوا تاریک و خنکه راه بیافتیم-

  :و در جایم نشستم. با صدای خواب آلودی گفتم سرم را ماساژ دادم

 ـ باشه االن بلند میشم...

ل هایی که از شب قبناتمام به دستشویی رفتم و بعد لباس رقمی و خستگی ناشی از خواببا بی

ه که آرایش کرده باشم، ببدون این آماده کرده بودم را پوشیدم.وسایل آرایشم را در کیفم گذاشتم و

  سمت در راه افتادم.

  هامون سبد رو برداشتی؟!-یانار

  ! آره بدو دیگه-هامون

  آب رو چی؟ بستی؟-یانار

 چیز رو چک کردم بیا بریم.آره بابا ً همه  ـ

  قرآن را برداشتم،در چهار چوب در وردی ایستادم و منتظر شدم تا هامون از زیر آن رد شود.

 بسم هللا الرحمن الرحیم...-هامون

قرآن را گرفت.من هم از زیر ان رد شدم و   که هامون قران را بوسید و رد شد،برایمبعد از این

 که مادر بزرگ به مکه رفت...آن را بوسیدم؛درست مثل موقعی 

 

  .هامون؟ به یه جای خوبی رسیدى،نگه دار صبحونه بخوریم -یانار

  ! باشه-هامون  

جز ما و آفتاب نیمه جانی که سر از   به جاده ی لخت و برهنه از هرچیزی، خیره شده بودم!  

کالغ سیاهی از  فراز کوه بیرون می آورد، چیزی نبود... هوا هنوز گرگ و میش بود و گه گاهی

  .باالی ماشین ما رد می شد

   

 می گم هامون تو چرا دانشگاه نرفتی ؟ -یانار

   

نیازی ندیدم که برم! از بچگی ور دست بابام کار کرده بودم، یاد گرفته بودم. دیدم من که -هامون

تلف  می خوام شغل بابام رو ادامه بدم، سرمایه هم هست، چرا دیگه درس بخونم، وقت خودم رو

 کنم؟ 
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لب هایم را جلو بردم و به جاده خیره شدم. برایم سوال پیش آمد که آیا ما از پس این جاده می 

گذشتیم یا جاده از پس ما ؟؟! ما عمرمان را در این ماشین آهنی تلف می کردیم یا عمر همواره، 

  !در حال تلف کردن بود ؟  مارا

   

 هامون آهنگ می ذاری ؟ -یانار

   

  !ندارم-نهامو

   

  !یعنی چی ؟ اهنگ نداری ؟! مگه می شه ؟-یانار

   

  .فعال که شده-هامون

   

  .سرم را به پنجره تکیه دادم  دست چپم را زیر چانه ام بردم و

   

 تو گوشیت چطور؟ -یانار

   

هامون در حالی که یک دستش به فرمان بود، دست دیگرش را داخل جیبش برد و گوشی اش را 

  .ورد. نگاه کوتاهی به آن انداخت و بعد گوشی اش را سمت من گرفتبیرون آ

   

  ...فقط مداحی دارم، می خوای بذار-هامون

   

نفسم را بیرون فرستادم و گوشی اش را روی کاپوت ماشین گذاشتم و   لب هایم آویزان شد،

  :گفتم

   

  !اصال خودم می خونم-

   

  :انداخت و جواب دادهامون یکی از ابرو هایش را باال 

   

 بخون ببینم به اعتماد بنفست مى خوره صدات !؟ -

   

  .کمی صدایم را صاف کردم و در صندلی جابه جا شدم
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 ما دلشدگان خسرو شیرین پناهیم -یانار

   

 ما کشته آن مه رخ خورشید کالهیم 

   

  !ما از دو جهان، غیر تو ای عشق نخواهیم

   

در ماشین، لذت می بردم، با لبخند چشم هایم را بستم و به خواندنم ادامه از پیچ و تاب صدایم 

  :دادم

   

 صد شور نهان با ما، تاب و تب جان با ما -

   

 در این سر بی سامان، غمهای جهان با ما 

   

  !هامون لحظه ای سمت من برگشت و نگاه پر از حیرتش را روی من گرفت

   

  !ه می کنی ؟چیه ؟؟ چرا اینجوری نگا-یانار

   

  : شانه اش را باال انداخت و گفت

   

  !هیچی-

   

  : با خنده پرسیدم

   

  !چیه حسودیت شد، صدام انقدر خوبه ؟-

   

سن من از حسودی کردن گذشته )به سبد زیر پایم اشاره کرد( یه لیوان چایی - هامون لبخندى زد

 می دی بهم ؟ 

   

برمی داشتم، با خودم فکر کردم که حسادت بزرگ کوچک در حالی که داشتم فالسک چای را 

تنها فرق حسادت   ندارد! من حسادت می کردم، او هم حسادت می کرد... خیلی ها ی دیگر هم!

آدم بزرگ ها با بچه ها در این است بچه ها حسادت تمیز و بی غل و غش دارند! منظورم این 
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مان از حسادت آدم بزرگ ها! حسادت ما آدم است که حسادت آنها به کسی آسیب نمی زند؛ اما ا

  !بزرگ ها تنها وقتی ساکت می شود که چیزی را نابود کنیم یا کسی را به هالکت برسانیم

   

  .لیوان چای را به دستش دادم

   

  !هامون توهم بخون-یانار

   

  ...من فقط یه شعر بلدم اونم یک شب آتشه-هامون

   

  ...دیگه خب اشکالش چیه ؟! بخون-یانار

   

  :برای لحظاتی هر دو ساکت شدیم تا زمانی که هامون شروع به خواندن کرد

   

 یک شب آتش یک شب آتش در نیستانی فتاد -هامون

   

 سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد 

   

 شعله تا سرگرم کار خویش شد 

   

 هر نی ای شمع مزار خویش شد 

   

از آن صدا ها نبود که از خود بی خودت کند، اما آدم صدای گرم و خوبی داشت، جنس صدایش 

دلش می خواست که به آن گوش دهد...حداقل براى منى كه تا به حال هیچ عاشقانه اى را تجربه 

  .نكرده بودم ، مى توانست رنگ عشق را برایم تداعى كند

   

  : من هم با او هم صدا شدم و آرام زمزمه کردم

   

 آشوب چیست؟ نی به آتش گفت: کاین -

   

 مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ 

   

 گفت آتش بی سبب نفروختم 
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 دعوی بی معنی ات را سوختم 

   

هامون شیشه های پنجره را پایین کشید، سبزی درخت ها و صدای آبی که می آمد باعث شد؛ که 

  .بعد از آن همه جاده ی خالی و بی روح، احساس تازگی و شادابی بکنم

   

  ...فکر کنم اینجا چشمه باشه-هامون

   

  .سرم را از پنجره ی ماشین بیرون بردم، مه خنک هوا، صورتم را قاب گرفتم

   

 هامون همینجا وایمیسی؟ -یانار

   

هامون سرش را تکان داد، کمی چرخ زدیم و بعد از پیدا کردن جای پارک مناسب، هامون 

  .ماشین را پارک کرد

   

  .و از ماشین پیاده شدمسبد را برداشتم 

   

  !به به عجب هوایی-هامون

   

تلعلع ضعیف اشعه های آفتاب، شبنم های صبحگاهی ای که روی برگ های رنگین درختان 

  .افتاده بودند را، مانند الماسی می درخشاند

   

  :سمت درخت چنار پوشیده شده از برگ های سرخ و نارنجی رنگ، رفتم و به هامون گفتم

   

  .بیا زیر انداز رو اینجا بنداریم-یانار

   

بعد از خوردن صبحانه در آن هوای مطلوب و گوش سپردن به جیک جیک گنجشکان بی سر و 

  .سامانی که راه را گم کرده بودند، سوار ماشین شدیم و دوباره به راه افتادیم

   

 آخ هامون! کمرم درد گرفت؛ کی می رسیم ؟ -یانار

   

  .روی گردنش گذاشت که صدای ترق تروق شکستن قولنج هایش در آمدهامون هم دست 
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  .یه نیم ساعت دیگه می رسیم-

   

می توانستم از همینجا بوی کماج گرم و تازه از تنور در آمده ای که بهار تعریفش را می کرد، 

  ...استشمام کنم و صدای الالیی وار آبشار به گوشم می خورد

بلكه ،درمان  ! كه حال با فهمیدم آن حسرت ،تنها سفر درمانش نبودحسرتى را به دل داشتم 

حسرت درون قلبم ، روزهاى خوش بهار با خانواده اش در مسافرت هاى خانوادگى شان بود 

چیزى كه من تنها با توصیف هاى بهار براى خود رویا سازى مى كردم و همیشه او را دور از  .

  . تصور مى دانستم

   

برسیم، چشم هایم را به آسمان بی کرانی دوختم که بی شباهت به اقیانوس نبود! تا به همدان 

آسمان اقیانوس آرامی بود که موج هایش پرنده هایی بودند که داشتند از اینجا کوچ می کردند. 

شاید روزی آسمان را لمس کردم! آسمان از نظر من قلب خدا بود... همانقدر پاک... همانقدر 

  .زالل و مهربان

   

صدای غرش آسمان قلبم را لرزاند و ابر باریدن گرفت. سرم را از شیشه ی ماشین بیرون بردم. 

  ...قطرات باران روی گونه هایم می ریختند و به آن ها بوسه می زدند

   

خدایا من هنوز به عادت کودکی ام باور دارم که خانه ی تو آسمان است، نمی دانم این خوب "

نیستم اینکه تورا دست نیافتنی می بینم، قابل قبول است یا نه... فقط دلم می  است یا نه... مطمئن

خواهد به آسمان نزدیک تر باشم؛ شاید گرفتن دست هایت خیلی سخت برایم جلوه می کند... کاش 

  "پرستو بودم... پرستو بوی تو را بیشتر می شنود، نه ؟

   

  !رسیدیم-هامون

   

  :رودی شهر خیره شدمبا لبخند مهار نشده ای به و

   

  ! به شهر تاریخ و تمدن ایران خوش آمدید

   

باالخره رسیدیم... چهار روز از این ماه را قرار بود در این شهر باشیم . در واقع قرار بود چهار 

  .صفحه از زندگیمان را بنویسیم
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شمشیری تیز و همه چیز را باید به خاطر می سپردم، حتی گرمای ظهر این شهر را که مثل  

برنده می شود. همه چیز را به خاطر می سپردم... این چهار روز قرار بود با روز های قبلی 

  ...زندگیم با هامون تفاوت داشته باشد

  ! خداروشکر-یانار

 اتاق ها رو تحویل بگیریم، خوبه ؟  اول بریم هتل -هامون

  .باشه-یانار

  .دمدستم را سمت ضبط بردم و رادیو را روشن کر

  ...شنودگان عزیز، تصنیف دل مجنون را می شنوید با صدای استاد-

  .هامون از این مغازهه برای من آبمیوه ای نوشابه ای چیزی می خری ؟ حالت تهوع دارم-یانار

وقتی مدت  .هامون نگاه سر سری ای به من انداخت .جلوی مغازه ای نگه داشت و پیاده شد

  .همین حالت بهم دست می داد طوالنی ای در ماشین می نشستم

شیشه ی سمت خودم را پایین دادم، باران خیلی زود بند آمده بود و بوی خاک مرطوب شنیده می 

  .شد

در نوشابه را باز   هامون دوباره برگشت و سوار ماشین شد و کیسه ی خریدش را به دستم داد .

  .کردم، و جرعه ای نوشیدم

  .کز شهر خیلی دورهاین هتله که گرفتی از مر-یانار

 نه خیلی، برای چی می پرسی؟ -هامون

 هیچی... همینطوری. چهار روز و سه شب گرفتی دیگه ؟ -یانار

این سوال هارو باید دیشب می پرسیدی ولی آره ، دقیقا چهار روز و سه شب، خیالت -هامون

 راحت شد ؟ 

  .سرم با به صندلی تکیه دادم و دست هایم را به سینه ام زدم

ه هتل رسیدیم، از ماشین پیاده شدم و به هامون کمک کردم تا وسایل را از صندوق عقب ماشین ب

  .را بیرون کشید و آن را روی زمین گذاشت بیرون بیاورد. هامون دسته ی چمدان

 طبقه ی چند گرفتی ؟ -یانار

  .آخر-هامون

چرا انقد باال اتاق گرفتی ؟! شاید برق رفت و نتونستیم از آسانسور استفاده کنیم، می دونی -یانار

 باید چند طبقه رو باال بریم ؟؟ 

هامون که خستگی از سر و رویش می بارید، عینک دودی اش را از داشبورد ماشن در آورد و 

  .روی چشم هایش گذاشت

ش خالی بود، بقیه ی اتاق ها اکثرا فردا، پس فردا خالی می نگران نباش، اتاق های طبقه ی باال-

  .شدن.در ضمن ، برق اظطرارى رو هم براى اینطور مواقع گذاشتن
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چهر ه اش با عینک دودی زمین تا آسمان فرق می کرد.هامون واقعاً مرد جذابى بود و مى توانت 

  .نگاه بیشمارى از جنس مخالف خود را به خود جذب كند

هامون با پذیرش صحبت کرد و بعد از نشان دادن شناسنامه ها و کارت  ی هتل شدیم .وارد الب

  .ملی هایمان، کلید اتاق را گرفت

سوار آسانسور شدیم و هامون  وزن چمدان را روی چرخ هایش انداخته بود و آن را می کشید.

  .کلید طبقه ی آخر را فشار داد

تم اتاق طالیی و سفید  مان کلید را کشید و در باز شد. بعد از پیدا کردن اتاق، هامون کارت یا ه

بود، تخت سلطنتی بزرگ و با شکوهی کنار پنجره ی بزرگ اتاق که از سمت راست تا چپ 

کشیده شده بود، قرار داشت، پرده ها توری و قهوه ای تیره بودند. سنگ های کف اتاق به رنگ 

  . سیار دل بازی بودکاراملی بودند و در کل اتاق، اتاق نور گیر و ب

  !اه هیچ وقت از اینکه تو هتل باشم ، خوشم نیومده-هامون

  !چرا ؟ -یانار

آخه وقتی تو هتلم انگار خونه ای ندارم و وقتی خونه ای ندارم انگار که به جایی تعلق -هامون

  !ندارم

  .شدهامون چمدان را گوشه ای از اتاق گذاشت و مشغول ور رفتن با دکمه های پیرهنش 

  !اا چیکار می کنی هامون ؟-یانار

  .لباسامو عوض می کنم، یه استراحتی بکنیم-هامون

  ...استراحت چی ؟؟ می خواستی استراحت کنی باید تو خونه می موندی-یانار

  .هامون خودش را روی تخت انداخت، رفتم و از بازویش گرفتم

 ی چند ساعتم بخوابی!؟ بلند شو دیگه هامون! مگه همش چقدر اینجاییم که بخوا-

  .هامون بازویش را از دستم بیرون کشید

  .ای بابا یانار ! بذار یه ذره استراحت کنم به خدا خستم-هامون

  !وقت برای خواب زیاده ! پاشو-یانار

هامون با کلی غر زدن ، باالخره از جایش بلند شد، لباس هایمان را عوض کردیم و تصمیم 

  .شویمگرفتیم تا از هتل خارج 

   : با رفتن به خیابان پرسیدم

 با ماشین خودمون نمى ریم ؟  -

نه ، اینجورى بخواهیم یه جا رو پیدا كنیم خیلى طول مى كشه . با تاكسى راحت همه جا  -هامون 

  .مى ریم

  .هامون دست برای تاکسی ای بلند کرد

  . بیا سوار شو-هامون

  .سوار تاکسی شدم
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  : فتهامون خطاب به راننده گ

  .می ریم میدان باباطاهر-

با هامون برای امروز برنامه ریزی کرده بودیم و قرار شد اولین جاهایی که می رویم آرامگاه 

  .بابا طاهر و بوعلی سینا باشد، بعد از ظهر هم می خواستیم به آبشار گنجنامه برویم

هر و مردم و رفت و تاکسی از خیابان های مختلف شهر عبور می کرد و من خیره به فضای ش

آمدشان بودم، هوا بسیار پاک تر از هوای تهران بود و خیابان ها خلوت تر؛ اما جنب و جوش 

  .مردم همان جنب و جوشی بود که در تهران جریان داشت

 حاج آقا، از اینجا تا غار علیصدر چند کیلومتر راهه ؟ -هامون

 رید ؟ یه شصت هفتاد کیلومتری هست ، مساف-راننده ی تاکسی

  .خب پس، خیلی دور نیست، بعد از ظهر هم می تونیم بریم، آره-هامون

بعد از ظهر نرید ، فایده نداره، از صبح برید که صف بلیط هم اونطوری شلوغ -راننده ی تاکسی

نشده، بعد از ظهر ها اصال جای پارک نیست، البته اگه بخواید با ماشین شخصی نرید ، من خودم 

  .نمتون، یذره اون اطراف هم نشونتون بدمهم می تونم برسو

  .هامون از آیینه نگاهی به من انداخت، لب هایم را کج کردم، نظر خاصی نداشتم

 ؟  باشه ، پس با شما هماهنگ مى شیم-هامون

راننده دست ترک خورده اش را روی دنده گذاشت و دنده را عوض کرد، صحبت هایشان را تا 

به سفر می شد ، از آن به بعد موضوع بحث را عوض کردند و جایی دنبال کردم که مربوط 

  !وارد مقوله ی اقتصاد و سیاست شدند

عمومی در  اول به آرامگاه بوعلی و بعد به آرامگاه باباطاهر رفتیم، هوا دلپذیر و اینجور اماكن

  .ریمبباین وقت سال اصال شلوغ نبود و ما با خیال راحت و آرامش تمام توانستیم بگریم و لذت 

  .به ساعتم نگاهی انداختم ساعت دو نیم بعد ظهر شده بود

 گشنت نیست ؟ -هامون

  ...چرا خیلی-یانار

  .هامون پیشنهاد رفتن به رستوران سنتی ای را داد و بعد از موافقت من با هم به رستوران رفتیم

  :به محض نشست به روى صندلى ها هامون پرسید

 خوری؟ ـ چی می

  کردم.غذا را نگاه میداشتم منوی 

  کوفته!-یانار

 مگه اینجا هم کوفته تبریزی میدن؟ -هامون

 منو را از دستم گرفت.

  ! نه،ولی همدان هم کوفته داره-یانار

  سرش را تکان داد و گارسون را صدا زد.
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  : مقدمه پرسیدمقبل از آمدن گارسون،خیلی ناگهانی و بی

 ـ هامون به نظرت تهش چی میشه؟ 

  ن با تعجب نگاهم کرد و گفت:هامو

 ـ ته چی؟ 

 ته ما؟! به نظرت ته ما و زندگیمون چی پیش میاد؟ -یانار

  میمیریم!-هامون

  ام گرفت،به همین راحتی؛میمیریم!ایش خندهاز جواب صریح و یک دفعه

 که بمیریم...نه! قبل از این-یانار

  هامون کمی فکر کرد.

 پیر میشیم!-هامون

  بیرون از شالم کشیدم.دستی به موهای 

  باهم؟!–یانار 

 بستگی به خودت داره. -هامون

اوهم نگاهش را به موهایم دوخت،بعد نگاهی به دور و برش انداخت و اشاره کرد که موهایم را 

  داخل بریزم.

  چرا؟ خیلی که بیرون نیست!-یانار

 پیر بشیم،حتماً قبلش و موهات رو افشون کنی،فکر نکنم باهم جوری بخوای پیش برىاین-هامون

  کنم!من سکته می

  : کمی شالم را جلوتر کشیدم و پرسیدم

 ـ خوب شد ؟!

 داری گفت:کج کرد و با لحن کش اش راقیافه

  ـ بد نشد ولى به نظرم بهتره چادر سر كنى! 

بار شروع نشده تموم شد چون اونى كه قولش رو هامون تو رو خدا شروع نكن.این بحث یك ـ 

  ن نبودم،پس خواهشاً بذار سفرمون تلخ نشه!داده م

هایم را روی كه بحث ادامه پیدا كند،چشماش را باال برد و قبل از اینهامون ابروهاى در هم رفته

  ای پرسیدم:ها با صدای نجوا گونهآن هم فشردم و بعد از باز كردن

 ـ هامون حست راجع به من چیه؟ 

  هامون با تردید گفت:

  ـ حسم؟!

  آره،سؤال عجیبی پرسیدم؟!-ناریا

 آره...خیلی عجیب...-هامون
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خواست چیزی بشنوم که تمام این چند روز های هامون دوختم،دلم نمیمشتاقانه چشم به لب

 هر مار کند.مسافرت را به کامم ز

هامون دهانش را باز کرد که حرفی بزند،ناخودآگاه کمی جلوتر رفتم که صدای زنگ گوشی 

  افکار هر دویمان را پاره کرد. یهامون رشته

 : اش خیره شد و گفتی گوشیهامون به صفحه

  ! ـ هادیه

 تماس را وصل کرد و جواب داد.

 ـ به به آقا هادی،چطوری داداش؟ 

  ـ ....

 ـ مامان و بابا،زینب خانوم،همگی خوبن؟ 

 ـ ...

  ـ هیچی! ماهم یه چند ساعتی میشه که رسیدیم.

  : قصدی داشته باشد،نگاه گذرایی به من انداخت و پرسیدکه هامون بدون این

 سر زدی؟؟ اون پسره هم اومده بیمارستان؟! زاد چطوره؟بهشـ حال پری

رومیزی را در دستانم چنگ زدم و فشردم،هنوز چند ساعتی از سفرمان نگذشته بود، چه زود 

  پرسید!مقدمه حالش را مینگران می شد؛چه بی

  ـ ... 

  ! خب خدارو شکر -هامون

 ـ ...

  ـ یانار هم خوبه،سالم میرسونه!

شاید سرم را چرخاندم و نگاه غمگینم را به تابلوهای نصب شده در در و دیوار رستوران دوختم.

هایت هم ناتوان خواهى شد.هامون با این خواستم دركش كنم اما گاهى اوقات با وجود خواستنمى

ى مرا امن پیش چشمانش بودم او تنها با یك تلنگر حباب شیشه حالى كه از صبح تنها با من بود و

 زادش برسد.شكست و خود را از من رها كرد تا به پرى

  دانستم.رفتن مى انداحت و من براى جلوگیرى از رسواییم،تنها راه رابغض گلویم را چنگ مى

باید نفس مى  .شدم طور كه نگاهم به روى زمین بود از جایم بلند شدم و از هامون دورهمان

  كه بتوانم تحملى كه دانیار برایم گفته بود را در خود جمع كنم.گرفتم براى این

آنكه نگاهم را باال بیاورم با سرعت قدم برداشتم كه با مانعى سفت در رستوران را باز كردم و بى

م را ه دستاى بغضم بیشتر ترك خورد و در حال شكستن بود كو سخت برخورد كردم.دیوار شیشه

 هاى بلندكه حرفى بشنوم از كنار مرد گذشتم و با قدمبلند كردم و عذر خواهى كردم،قبل از این

 رساندم. خود را به خیابان
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هایم با یك تلنگر نادیده گرفته شود و هامون كه تمام تالشخواستم سفر را تلخ كنم اما از ایننمى

  دشه برداشت.خیلى راحت باز هم مرا نادیده بگیرد،غرورم خ

چند نفس عمیق كشیدم و با كمتر شدن ضربان قلبم آرامش به جانم بازگشت.چشمانم را بستم كه 

هاى او،من نیز دلخور سرم را پایین انداختم و صداى هامون را شنیدم.با باز كردن چشمانم و اخم

  گفتم:

   ! شدمیه لحظه داشتم خفه مى ـ 

 رنگ شد و پرسید:هامون اخمش كم

 خواى بریم دكتر؟ حالت بهتره؟مى ـ 

  به طرف رستوران چرخیدم و زیر لب گفتم:نه.

بار بر عكس چند ثانیه قبل سكوت كردم و نگاهم را به روى زمین ام نشستم و اینروى صندلى

  دوختم.

ام پركشید و دیگر میلى به غذا نداشتم.هامون شروع به  با رسیدن غذاها تمام حس گرسنگ

  حركت نشسته بودم،پرسید:رد و با دیدن من كه بىخوردن غذایش ك

 دوست ندارى؟  ـ 

  نگاهى گذرا به غذاى مقابلم انداختم و گفتم:

  . ها ندارمكرد اما من دیگه میلى به این كوفتهها خیلى تعریف مىـ بهاره از این كوفته

ا زاد ببدونم.توام مثل پرىـ یانار خواهشاً بچه بازى در نیار،اگه چیزى ناراحتت كرده بگو منم 

  سكوتت منو دیونه نكن!

   : اخم كردم و به چشمانش خیره شدم گفتم

 تونه باشه؟ دونى اوج ناراحتى چى مىـ هامون مي

  : با سكوتش ادامه دادم

دونه تو چته اما دوست سریز میشه،طرفت مى ـ اوج ناراحتى زمانى هست که مثل یه آتشفشان

   كنه!داره با غرورت بازى 

  : از جایم بلند شدم و با كنایه گفتم

  . یانار:نوش جان،من سیر شدم؛بیرون منتظرم

  . منتظر حرف زدنش نشدم و از رستوران بیرون آمدم

طور در جاى خود نشسته همان نگاه كردم. به در سرم را چرخاندم و به هامون به محض رسیدن

  . بود

  : پوزخند زدم و در دل گفتم

  ! باشراحت  ـ

   . مقابل رستوران نشستم و به كار خود فكر كردم ىى گل كارى شدهكنار باغچه



 
 
 

  218 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

زاد نیستم و خیلى از من پرى شاید كمى تند رفته باشم اما دانیار گفت،باید هامون بفهمد

  . تحمل كنم اش راكنم؛االن هم واقعاً نتوانستم نگرانيتحمل نمى را رفتارهایش

   . ان نگاهم باال آمد و به صورت هامون چشم دوختمبا باز شدن در رستور

اش گذاشت و به طرفم آمد،از جایم بلند شدم و سرم را به جهت مخالف از عینكش را به روى بینى

  او چرخاندم.

   : مقابلم ایستاد و گفت 

  ! بریم هتل كمى استراحت كنیم ـ 

  سرم را تكان دادم و به سمت خیابان راه افتادم.

  . بار جلو كنار راننده نشست و من بیشتر از ناراحت شدمگرفت،این تاكسى

كارت اتاق را از رزوشن گرفتم  . با رسیدن مقابل هتل سریع از ماشین پیاده شده و به داخل رفتم

  . و به باال رفتم

كه هامون را نبینم در اتاق را باز كردم و به سمت حمام داخل اتاق قدم برداشتم.با براى این

آوردم طور كه از تنم بیرون مىهایم را همانص وان درون حمام را پر از آب كردم و لباسحر

قدر متوقع بودم؟در كردم.من از هامون واقعاً چرا آنكوبیدم و خود را لعنت مىبه روى زمین مى

 گوید،حق با توست ببخشید!دانستم هرگز نمىشناختم و مىحالى كه به خوبى او را مى

را طوالنى كردم و بعد از مدتى كه آرام گرفتم از وان آب گرمى كه سرد شده  ن حماممممك تا حد

ى تنى آویزان شده در پشت در را به تن كردم و به بیرون رفتم . هامون بود،بیرون آمدم و حوله

  به روى مبل نیم ستى كه مقابل تلویزیون قرار داشت،نشسته بود.

ازش كردم.لباسى بلند انتخاب كردم و با برداشتن باقیه ى اتاق رفتم و ببه طرف چمدان گوشه

لوازمم چمدان را بستم و از روى زمین بلند شدم.با چرخشم به هامونى كه پشت سرم ایستاده 

  : بود،برخورد كردم. با حرص سرم را بلند كردم و گفتم

 ـ جاى دیگه نبود تو بایستى؟ 

  : ابروهایش باال رفت و با خنده گفت

   كنى؟!التیش مىـ چرا 

 خواستم از كنارش بگذرم كه راهم را بست و گفت:

 ـ قرار شد مسافرتمون تلخ نشه،نه؟ 

  دستم را به كمرم زدم و با تمسخرگفتم:

  حرفم عوض شد،این مسافرت باید تلخ باشه آخه ما به شیرینى عادت نداریم! ـ 

  : هامون بازویم را گرفت و مرا به دنبال خود كشاند گفت

  نرو! یانار رو اعصابم  ـ

ها به زور روى مبلم نشاند،خود نیز كنارم نشست و به سمت میز خم شد.با نگاه با رسیدن به مبل

  . در دهانم ماند به روى میز و ظرف غذایى كه هامون درحال باز كردنش بود،حرف
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  هامون ظرف غذا را باز كرد و گفت:

 توعه نه من!ها سرد شده دیگه تقصیر اگر این كوفته ـ 

 اى از كوفته را درون نان گرفت و به رویم چرخید.لقمه

 هامون:یانار دهنتو باز كن!

اش دلم ضعف كرد و من از این رسم مردانههامون مردى بود كه با زبان خود عذرخواهى مى

  . رفت

  ! كنىهامون:بخور دختر از صبح چیزى نخوردى،ضعف مى

خورد، منتظر خیال من شده و با خیال راحت غذایش را مىكردم بىپس زمانى كه من تصور مى

  ها براى من بوده!آماده شدن كوفته

  : هایم گذاشت و گفتهامون لقمه را به روى لب

هامون به تو برن روزى یه كتك جانانه از من قدر لج بازى؟! باور كن بچهآخه تو چرا اون ـ

 دارن! 

هایش تصور كرد خوشحالى را مادر به قول خودش بچهكه مبه چشمان زیبایش خیره شدم،از این

  ى خود درآورد.قلبم را به محاصره

لقمه را به زور وارد دهانم كرد و من براى تشكر از او منتها به سبك خود،انگشتش را محكم گاز 

  : و كشیدن دستش،بلند خندیدم و با همان خنده گفتم گرفتم با فریاد

   هوم،خیلى خوشمزست! ـ 

   : ن چشمانش را ریز كرد،لب پایینش را گاز گرفت و گفتهامو

 طوره بذار ببینم توام به خوشمزگى من هستى!! باشه،حاال كه این ـ

-با یك دست مرا به آغوش خود گرفت و با دست دیگرش دستم را محكم گرفت و به سمت دندان

   هایش برد.

  : گفتموار مىساختیار بلند شده بود و التماهایم بىاز شدت ترس خنده

 ! هامون ولم كن تورو خدا! هامون من زود سیاه میشم، وستم سفیده؛تورو خدا ـ

تر گرفت و شروع به قلقك دادنم در آغوش خود محكم هامون گازى كوچك به دستم زد و مرا 

   . كرد

آخرین ام بیشتر میشد.با از شدت خنده و فشارى كه به دلم آمده بود،هر لحظه امكان خرابكارى

  خود را قسم داده بودم،دست نگاه داشت و رهایم كرد.  التماسم كه جان

  : سریع فاصله گرفتم و گفتم

  اى،باور كن!دیونه ـ 

  خیز برداشت كه دوباره به سمتم بیاد كه چشمانم را به روى هم فشردم و با تمام وجود گفتم:

  غلط كردم! ـ 

  گفت:با صداى بلند خندید و از جایش بلند شد،
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ـ این لحظه رو باید ثبت كرد تا وقتى زبونت دراز شد این سند رو نشونت بدم تا دیگه بلبل زبونى 

  . نكنى

برگشت.از جایم بلند شدم تا به حمام فرار كنم كه با یك دست  هامون با برداشتن موبایلش به سمتم 

ت،موبایل را مقابلمان ام گذاشاش را به روى شانهكمرم را گرفت،مرا به خود چسباند و چانه

  : گرفت و با تمسخر گفت

  ـ بگو سیب!

 به جاى سیب،زبانم را بیرون آوردم و ابروهایم را باال بردم.

  عكس گرفته شد و این لحظه براى هر دوى ما ثبت شد.

  هامون مرا به روى خود برگرداند و گفت:

 كنى،آره؟ كه زبون درازى مى ـ

  زمان با هم گرفتم و محكم كشیدم.را هم دستانم را بلند كردم،گوش هایش

  ! هام هیچ وقت زیر بار حرف زور نمیرنیانار:یادت نره ما تركیم.ترك

  : اش انداخت گفتهامون موبایلش را به روى تخت پرت كرد، از كمر بلندم كرد و به روى شانه

  ـ االن معلوم میشه!

  آمد و این باعث ترس من شده بود.كارى بر مىاى در سر دارد اما از او هر دانستم چه نقشهنمى

  یانار:هامون ولم كن!

  : هامون در حمام را باز كرد، یك راست به زیر دوش رفت،آب سرد را باز كرد و گفت

 ادب فقط تنبیه!ى بىجواب بچه ـ 

راست به زیر دوش آب سرد اش پایین آورد،یككه جوابش را بدهم مرا از روى شانهقبل از این

 : گفتبرد و با خنده 

 چیشد؟! زبونت رو موش خورد؟  ـ 

 هایم به روى هم مى خورد!حس شد و دندانبه قدرى،آب سرد بود كه تمام سرم از شدت سرما بى

جانم را بلند كردم به روى بازوهاى هامون كه زهر خود را به او بریزم،دستان بىبراى این

  : هایم گفتموش آوردم و با همان لرز لبگذاشتم و با یك حركت او را نیز به زیر د

 بق...یه.... روهم... مى..سو...زونه.  اي...نه. وق...تى بسو...زه  ـ یا...نا...ر 

  هامون دستش را به سمت شیر آب برد و با گرم كردن آب گفت:

  ! ـ باشه مهم نیست،هستیم درخدمتتون

افتد یانار بوى تن هامون را به خود مى بازهم در وجودش حل شدم و هر بار كه این اتفاق مى

زاد دیگر جایى براى رنگ دادن به او هم بوى تن مرا به خود بگیرد و پرى كاشگیرد و اى

 احساسات مرد من نداشته باشد.

های هامون از سرمای آب هایم را از هم باز کردم،گونهقطع شدن جریان آب روی بدنم،چشم با

  کمی رنگ گرفته بود!
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  فکر...کردم مردی!-نهامو

 ای که قطع و وصل میشد.خندیدم،البته خنده

 خوا...ستی...بمیرم؟ م...می-یانار

  کرد.ی صورت من و او را پر هایش فاصلههامون نفس عمیقی کشید،بخار نفس

  خواست...م بمیری...که...شیر آب رو...بستم!ن...می-هامون

  کردم.ها "ها" هایم را باال آوردم و در آندست

 هامون رو بیاریم؟ هووف حاال چه جوری بریم حوله و لباس-هامون

انگار که جریان برق به من وصل کرده باشند،ناگهان باال پریدم! آب از سر و صورت من و 

شد از حمام خارج شد؛وضعیت چندش آوری بود! حاضر بودم چکید و با این وضع نمیهامون می

اتاق را به  تا خشک شوم اما با بدن خیس خارج نشوم و  ستمجور در حمام بایچند ساعت همین

  ! گند نکشم

  ! هامون،از دست تو!حاال چیکار کنم؟آی خدا-یانار

 کنیم...باشه حاال دنیا که به آخر نرسیده؛صبر کن یه فکری می-هامون

های بلند و ها را کنار زد،قطرات آب از مژهدستش را الی موهای به رنگ شبش برد و آن

 لغزیدند!اش میریخت و طره موهای نرمش روی پیشانیمشکی اش فرو می

  مرا کنار زد و تا انتهای حمام رفت.

 ها!طوری نری بیرونکنی؟! اینچیکار می-یانار

ز ای اکه به من توجه کند،لباس خیسش را با یک حرکت از تنش در آورد و آن را گوشهبدون این

سختی از روی تخت که نزدیک حمام بود،مالفه را برداشت. حمام پرت کرد.کمی خم شد و با 

  .مالفه را سمت من پرت کرد و من فورا آن را گرفتم

  بگیر بپیچ دور خودت،برو بیرون برای من هم لباس بیار!-هامون

  کمی فکر کردم و بعد گفتم:

  ! ـ باشه روت رو کن اونور

  : های ریز شده ای گفتخندید و با چشم

 یل؟ ـ به چه دل

  چکه. روت رو برگردون!لباسام خیس خیسن،ازشون آب می لوس نشو دیگه!  -یانار

  . هامون سرش را به معنای " نه" تکان داد

  ! ها چیه دیگهاین بچه بازی-یانار

 تواند رامشی لج،هیچ بنی بشری نمیدانستم که وقتی برود روی دندهاش را باال انداخت. میشانه

پیچیدم؛از حمام خارج شدم و   را بر شرایط حاکم وفق دادم و مالفه را به دورم کند،به سختی خود

  .بعد از پوشیدن یک دست لباس،سمت آیینه رفتم و مشغول شانه زدن به موهایم شدم

 های من پس کوشن؟ یانار؟؟ چیشدی پس؟؟ لباس-هامون
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 ! ارخدارو شکر خدا بهت دو جفت دست و پای سالم داده،خودت بیا برد-یانار

 ها یعنی چی؟ دونی؟؟ این بچه بازیوضعیت منو نمی-هامون

  .بلند خندیدم،به حرف من رسیده بود

  .وقتی بچه بازی در میاری منتظر باش تا با بچه بازی جوابت رو بدن-یانار

  .و با لبخند عمیقی در آیینه به خودم و موهای بلندم خیره شدم

 کنم!و تخته،خودم رو خشک میباشه پس من با این مانتوعه که ر-هامون

 ایم که دستش بود چرخیدم!با جیغ سمت او و مانتوی بلند سرمه

  کنم!یه لک به مانتوم بیافته،بیچارت می خدا هامون به  نه!!!-یانار

  : هامون هم مثل خودم خندید و گفت

خوای چیکار کنی؟دست باالی دست بسیار است یانار خانوم،هنوز این رو متوجه ـ مثال می

 نشدی؟ 

ام را که چند روز پیش هامون برایم خریده بود را سراسیمه چشمم را در اتاق گرنداندم و گوشی

دیدم،آرام سمتش رفتم و به طور نامحسوسی قفل آن را زدم و آن را پشتم پنهان کردم.بعد با 

 : ده در آن مشهود بود تکه تکه گفتمصدایی که خن

  !!! ـ من...برات....لباس...نمی...آرم

  باشه منم با مانتوت میام بیرون!-هامون

دیگر حرفی نزدم و رد دوربین گوشی رفتم و آماده منتظر شدم تا هامون از حمام بیرون بیاید و 

  .به محض بیرون آمدنش،پنج شش تا عکس ازش گرفتم

  ! بگو سیــب-یانار

  : های گرد شده به من و گوشی توی دستم خیره شد و بعد داد زدهامون با چشم

  ـ یانار!!!

کرد و من واقعا توان در تاکسی نشسته بودیم،هامون هر از گاهی از آیینه به من چپ چپ نگاه می

 خوشحالام را شکست اما من ام را نداشتم،با این که مانتوام خراب شد و هامون گوشیکنترل خنده

ها را در رم منتقل کردم و رم را داخل جیبم که گوشی را بشکند،عکسبودم چون قبل از این

کردم،هامون در آن مانتوی زناننه و لطیف بسیار گذاشتم.در موقع مناسب حتما از آن استفاده می

ما ا ام را هامون شکست و باز نتوانست عصبانیتش را کنترل کندگوشی زیبا و دلربا شده بود! 

  به قول خودش:دست باالس دست بسیار است!  من به اهداف بزرگتری رسیده بودم!

 دست شما درد نکنه آقا. چقدر میشه؟ -هامون

ر ام، آخهای کنترل نشدهدانستم با این خندهدستم را دوباره جلوی دهانم گذاشتم و ریز خندیدم،می

را داد و در ماشین را باز کرد و پیاده شد. ی راننده تاکسی دهم. هامون کرایههمه چیز را لو می

ام را قورت دادم،پیاده شدم. هامون هنوز هم با اخم به من نگاه که به سختی خندهمن هم بعد از این

  .کردمی
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سرمای هوا باعث شد که پاک هامون و اتفاقات چند ساعت پیش را فراموش کنم چون از سطح 

  .انداختو لرز به اندامم میزمین فاصله داشتیم،هوا خیلی سرد بود 

ی کوروش چشمانم را چرخادم،در ورودی گنج نامه اول چند باغ بود و بعد چند مغازه و بعد کتیبه

  : ها را به هامون نشان دادمها رفتم و آنو داریوش. با ذوق سمت آن

  ها کتیبه هان!ـ هامون این

م و خودم به تنهایی مشغول تماشای کتیبه و ام پشیمان شدقدر من را بد نگاه کرد که از گفتهاون

  .خط عجیب رویش شدم

ها باال رفتم و سرم را چرخاندم،آبشار و که خوب به همه جای کتیبه نگاه کردم از پلهبعد از این

شار هایم آبهایم را بستم و سعی کردم که با گوشآبی زاللش را به راحتی دیدم.برای لحظاتی چشم

 را ببینم!

ای طبیعی و با شکوه را آفریده حماسه کرد وآب،حس خروش را در من ایجاد می صدای شرشر

ای ها در صف طوالنیفروشبود.چشمانم را باز کردم و سرم را کمی به چپ برگرداندم،دست

ای از مشغول بودند،بوی لبو و بالل در هم آمیخته شده بود و چرخ دستی لبو فروشان در حاله

زدند رد تضاد تنگاتنگی با ها بوسه مین گرمای لبوهای سرخی که به لبپوشانده شده بود چو كه

  .سرمای هوا بود

  .اختیار یک قدم به عقب برداشتم که به هامونی که پشت سرم ایستاده بود برخورد کردمبی

 ی جدید عذرخواهیه؟ شیوه-هامون

ید و ام را شکستما گوشیگفتم ببخشید که شام گرفت! عجب! باید میاش خندهاز لحن طلبکارانه

 مانتوام را با هیکل بزرگتان جر دادید؟ 

 کاری نکردم که بخوام عذرخواهی کنم!-یانار

 کار...-هامون

جا وجود تری از بحث با هامون اینتر و جالببزند،فعال چیزهای مهیج نذاشتم حرفش را كامل

  .داشت

 درست میگی!ی بحث کردن ندارم،اصال تو ولش کن هامون! حوصله-یانار

های بزرگ رد شدم تا به آبشار و های بلندی سمت آبشار حرکت کردم و از روی سنگبا گام

خوردند باعث می ها برسم.قطرات آب یخ وقتی به صورتم میمحل سقوط آب از بریدگی سنگ

  .شدند تا صدای جیغم در بیاد و به وجد بیایم

  واقعا لذت بخش بود!خم شدم و با خوش حالی دستم را در آب فرو بردم،

 یانار؟!-هامون

  .بلند شدم و با تعجب سمتش برگشتم

  چیه؟ وای هامون آبه خیلی خنکه!-یانار

  : هامون با اخم وحشتناکی به روبه رو خیره شده بود و زیر لب گفت
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  ! ـ مانتوت خیلی کوتاست

  دستی به مانتوی نخودی رنگم کشیدم و جواب دادم:

  .اه نیستـ نه! خوبه! خیلی کوت

  .خواستم دوباره خم شوم که از بازویم گرفت

  ! بیا بریم،دیگه داره هوا تاریک میشه-هامون

-شد و بیهای بلند الوند گم میام را به صورتش دوختم،نور خورشید پشت کوههای گرد شدهچشم

  شد!حضور خورشید هوا تاریک و دلگیر اما، این که دلیل رفتن می

  ! میگی؟؟ ما که تازه اومدیم!! خب تاریک بشهواا! چی -یانار

  .یانار خیلی خستم از ساعت چهار صبح بیدار بودم، بیا بریم تو رو جدت لج بازی نکن-هامون

  آخه...!-یانار

 یانار!!-هامون

که خسته بود و از ساعت چهار صبح هم درست حسابی نخوابیده بود،درست اما...پس تکلیف این

  استم بمانم! هنوز برای رفتن خیلی زود بود!خودل من چه؟ من می

های سیاهش که حاال در تاریکی برقشان بیشتر معلوم بود خیره شدم.او هم چند غمگین به چشم

  .ها را بست و زیر لب "استغفرهللا" ای گفتکرد اما بعد آنهای من نگاه میای را به چشملحظه

  دیگه،به خدا خیلی خستم! خوایم بریم علی صدریانار! فردا هم می-هامون

توانستم ظلم کنم! چشم های سر انجام راضی به برگشت با او به هتل شدم،در حق شوهرم که نمی

  .اش بودندخمارش گواه خستگی

به هتل که رسیدیم،هامون اول از هرکاری به دست شویی رفت و وضو گرفت و بعد از خواندن 

  . اشای تلویزیون شدنمازش،خودش را روی تخت انداخت و مشغول تم

  .ها مشغول کردمهایم رفتم و خودم را با مرتب کردن آنحوصله سمت چمدان لباسبی

 یانار؟ گشنت نیست؟ شام چی بخرم؟ -هامون

نگاه متعجبم را سمت او چرخاندم،مگر چه مدت بود که در فکر فرو رفته بودم و اصال متوجه 

 گذر زمان نشدم؟ 

  مگه ساعت چنده ؟!-یانار

  .نه-هامون

دستی به صورتم کشیدم،خوب شد هامون من را از منجالب افکارم نجات داد وگرنه معلوم نبود 

 کشید!شد و من را بیرون میکی و چه کسی غریق نجاتم می

 نگفتی؟ چی بخرم؟ -هامون

  .هر چی خودت دوست داری برای من هم بخر-یانار

صدای شنیدن بسته شدن در اتاق بود که اتاق را پر هامون به گفتن "باشه" ای اکتفا کرد و بعد این 

  .کرد
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شعر جیبی موالنا  دانستم باید چه کار بکنم! تصمیم گرفتم دیوانام سر رفته بود و نمیحوصله

  .از کیفم در بیاورم و یکی از شعرهایش را بخوانم تا وقتی که هامون برگردد را 

 م اای عاشقــان ای عاشقـان پیمانه را گم كرده"

 ام ام،خمخــــانه را گم كردهدركنج ویران مــــانده

 هم در پی باالئیــــان،هم من اسیــر خاكیان 

  "امام،هم خــانه را گم كردههم در پی همخــــانه

کردم روحم توسط موالنا به بازی گرفته شده است! چه چیزی در اشعارش همیشه مرا احساس می

 کرد؟ مجذوب و مدهوش خودش می

  .آهـــــم چو برافالك شد اشكــــم روان بر خاك شد"

 ام آخـــــر از اینجا نیستم،كاشـــــانه را گم كرده

 در قالب این خاكیان عمری است سرگردان شدم 

  "امچون جان اسیرحبس شد،جانانه را گم كرده

  : نفس عمیقی کشیدم و به خواندن شعر ادامه دادم

 ام مرغكی پر بستهاز حبس دنیا خسته ام چون "

  "امجانم از این تن سیر شد ، سامانه را گم كرده

 جانم از این تن سیر شد...!

 کنی؟ یانار؟ چیکار می-هامون

  زندگی!-یانار

 وا ! مگه همیشه در حال زندگی کردن نیستی ؟!-هامون

  مطمئن نیستم!-یانار

فکر نکن،خیلی فکر کردن هم خوب قدر هم پاشو بیا شامت رو بخور االن سرد میشه،اون-هامون

  نیست!

  ! با این حرفش موافق بودم،زیاد فکر کردن گاهی اصال خوب نیست

  .از جا بلند شدم و سمتش رفتم،چلو کباب خریده بود

 کباب خیلی دوست داری،نه؟ -یانار

 آره چطور مگه؟ -هامون

برگشتم و مشغول خوردن شدم.  هایم،پیش اوهایم را باال انداختم و بعد از شستن دستیانار شانه

صرف شام در سکوت حزن برانگیزی طی شد.هامون خیلی گرفته و تو فکر بود و این مرا اذیت 

  گفت!زد و چیزی نمیکرد چون حرفی نمیمی

 هامون میگم تو چه غذایی دوست نداری؟؟ -یانار

  : ی ظریفی به ابروهایش انداخته بود زمزمه کردهامون در حالی که گره

  ـ آره آره!
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و من متوجه شدم که نه! در عالم دیگریست! آشغال و وسایل را جمع کردم؛هامون امشب اگر 

که حرفی بزند و خودش را خالی بکند که نباید التماس خواست خودش حرفی میزد،برای اینمی

کردم! در ضمن هر مردی احتیاج دارد تا مدتی را در تنهایی و خلوت خودش به سر ببرد، می

ی ردا شاید پس فردا لب باز کرد و حرف های دلش را به زبان آورد تا آن موقع من باید اجازهف

  .دادماین سکوت را به او می

 خوابی؟ هامون نمی-یانار

 هامون بعد از چند لحظه گفت:

 ـ هووم؟؟ 

  نگاهم را به تخت دوختم و لب زدم:

  ! ـ هیچی

از مسواک زدن به اتاق برگشتم،برای خوابیدن کمی هایی سست سمت دستشویی رفتم و بعد با قدم

  .زود بود اما خیلی خسته بودم

هایش گوش آنكه حركتى در جایم كنم به حرفبا صداى پچ پچ هامون از خواب بیدار شدم و بى

  .دادم

 زاد خوبه؟ االن حال پری-هامون

ها تاریک بود و چراغهایم را باز کردم و با گیجی سرم را در اتاق چرخاندم،هوا آرام چشم

های رقصانی که در شب آمد و هامون میان پردهخاموش.باد سردی از طرف پنجره به اتاق می

  .نمودپنهان شده بود و هیکل مردانه اش کمی خمیده می

  آخ خدایا شکرت!! خدایا شکرت!-هامون

دوباره تکرار دیدم که دست راستش را روی صورتش برد و با صدای خیلی شادابی حرفش را 

  .کرد

حس کردم که چیزی مثل بختک روی تنم افتاد و گلویم را فشرد،چرا این صدای شاد و شکرگذار 

 شد؟ سهم من نمی

هامون طرف من  .دستم را خواستم بلند کنم که دستم به چیزی برخورد کرد و صدایی تولید شد

  .دیدمچرخید،چیزی از صورتش جز آن برق گیرا و روشنش نمی

 یانار؟ -ونهام

  .هایم فشردمجواب ندادم،پتو را بیشتر روی صورتم کشیدم و آن را در دست

  .هیچی داداش،فکر کنم اشتباه شنیدم-هامون

ی اقطره اشکی از صورتم چکید و رو بالشتی را نمناک و خیس کرد،عجب عشق متحیر کننده

هامون پشت پنجره ایستاده  زاد داشتند! نیمه شب با حالی پریشان و صدای لرزانهامون و پری

 شد...بود و حال عشقش را جویا می

 رحم کرد! آره خدا-هامون
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دانم چقدر گریه کردم که خوابم برد و هایم را گرفتم تا بیش از این قلبم ترک برندارد. نمیگوش

  .کشید نبودهای آتش زبانه میدیگر در خواب خبری از آن پرده ی رقصانی که مثل شعله

  ! هاشی؟ دیرمون میشهنار بیدار نمییا-هامون

  : ای پرسیدمهایم را باز کردم و با صدای گرفتهچشم

 ـ ساعت چنده؟ 

  . هفت-هامون

هایم را کمی کشیدم به طرف دستشویی حرکت کردم.مشتی آب سرد به از جا بلند شدم و دست

-،زیر        چشمی صورت بی رنگم شدم.دستی به آن کشیدمصورتم پاشیدم و در آیینه خیره

دانستم.با پاشیدن مشت دوم آب به صورتم کمی پف کرده بود و من به خوبی دلیلش را می هایم

ی گذشته امروزم را خراب نتیجهسعی کردم،ماجرای نیمه شب را فراموش کنم و با خاطرات بی

  . نکنم.لبخندی به روی صورتم نشاندم و بعد از مسواک زدن از دستشویی خارج شدم

 کنی؟ بیا اول صبحونه بخوریم بعد...هامون؟ چیکار می-اناری

  .خوریمشو اونجا تو محوطه صبحونه رو مینه بلند شو،آماده-هامون

موافقت کردم و یک مانتوی خاکستری برداشتم و با شال همرنگش پوشیدم.دو دست شلوار بیشتر 

صر آرایشی کردم تا هم پف زیر ام را پا زدم و صورتم را مختنیاورده بودم،شلوار لی آبی یخی

  .رنگی در بیایمچشم هایم خیلی معلوم نباشد و هم از این بی

  .کیفم را برداشتم و لوازم داخلش را چک کردم

 یانار اومدی؟؟ -هامون

  آره بابا اومدم!-یانار

  .هایمان از اتاق خارج شدیم و سمت آسانسور حرکت کردیمبعد از پوشیدن کفش

 خوای ماشین بگیری یابا ماشین خودمون بریم؟ می-یانار

  .تریمنه با ماشین خودمون بریم راحت -هامون

ی طبقه ی همکف آسانسور را زد و آسانسور با پخش آهنگ هامون بعد از گفتن این حرف دکمه

  .مالیمی حرکت خودش را آغاز کرد

  ! ی همکفـ طبقه

جلوتر از من راه افتاد و از هتل خارج شد و من با شنیدن این جمله در آسانسور باز شد،هامون 

هم بدنبالش.سوار ماشین شدیم و هامون اولین کاری که بعد از روشن کردن ماشین کرد،زدن 

  .ی ضبط بوددکمه

فرمایند که: کنیم،میروزمون رو با یک حدیث از پیامبر اکرم )ص( آغاز می–ی رادیو گوینده

  ...هستند كه دیر به خشم آیند و زود راضى شوند ها كسانىبدانید كه بهترین انسان

  .دعا کردم که ای کاش این حدیث تلنگری برای هامون باشد

 هامون؟چند ساعت راهه؟ -یانار
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  .حول و حوش یک ساعت-هامون

  .یانار اون نقشه رو از تو داشپورت ماشین بده-هامون

  هایم را بستم.آرام چشم بعد از دادن نقشه به هامون سرم را به پنجره تکیه دادم و

 یانار داداشت چند سالشه؟ -هامون

  : آنکه به او نگاه کنم گفتمبی

 ـ ده سالش.

 دوسش داری؟ -هامون

  آره از بعضی چیزهای دیگه بیشتردوسش دارم.-یانار

  هامون دنده را عوض کرد.

 فقط از بعضی چیزها؟ -هامون

 سرم را آرام به معنای "آره" تکان دادم.

  چرا فقط بعضی چیزها؟!-هامون

 دونم!دونم! واقعا نمینمی-یانار

خواست چیزی بگوید اما که میهایم را بستم،هامون هم با اینصندلی ماشین را خواباندم و چشم

  .ی بحث در این زمینه را ندارمنگفت شاید متوجه شد که حوصله

ی روبه روی ماشین همه جا را رهباالخره رسیدیم! از ته دل خداروشکر کردم و با اشتیاق از پنچ

  .از زیر نظرم گذراندم. هامون ماشین را پارک کرد

  آخ جون رسیدیم!-یانار

  .از ماشین پیاده شدم، هوا انقدر سرد بود که به خودم لرزیدم

  .خورییانار بیا سوییشرتت رو از توی ماشین بردار،هوا خیلی سرده سرما می-هامون

ای های تازههایم در هوا شکلکردم با بخار نفسدم و در حالی که سعی میهایم را به هم مالیدستم

  .درست کنم سمت ماشین رفتم و از صندلی عقبش سوییشرتم را برداشتم و پوشیدم

هامون هم زیر انداز را از صندوق عقب ماشین برداشت و بعد از قفل کردن آن،در سمتی حرکت 

  .ن آن بودکرد و مشغول گشتن جای مناسبی برای په

  .جای خوبی و دنجی را پیدا کردیم و زیر انداز را کنار درختی انداختیم باالخره

  .جا بمونمن میرم از این مغازه پنیر و عسل بخرم تو همین-هامون

باشه برو...نون هم بخر،اگه نون محلی داشت که چه بهتر:نداشت هم باگت بخر دیگه  -یانار

  .ای نیستچاره

ها هم پاییز و فصل   صبحانه در فضای سر سبز اطراف غار که حتی بوتهبعد از خوردن 

کشیدند،وسایل صبحانه را جمع کردیم که ناگهان چشمم به زوج جوانی یشان را فریاد میعاشقانه

یشان حتی از دور شنیده رفتند و طنین خندههای راه میافتاد که دست در دست هم در میان درخت
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ی هایم نه! کاش هر چه زودتر رابطهام پر بود اما دستگاه کردم،شناسنامههایم نشد.به دستمی

  .شدمن و هامون هم بهتر می

  .بیا بریم بلیط بخریم-هامون

  .هارو بندازم سطل آشغال االن میامتو برو توی صف وایسا،من این آشغال-یانار

  ا دید اشاره کرد:که من ربعد از اتمام کارم سمت صف بلیط رفتم،هامون به محض این

 ـ ورودی جدید رو بگیرم یا قدیمی؟ 

  ! دانستمهایم را کج کردم،من که نمیلب

  . دونیدونم،هر جور خودت میـ نمی

  .دانم در هوا تکان دادهایش را به معنی نمیاو هم دست

  ـ خوب...جدیده رو بگیر!

شد.خدارو شکر تعداد بازدید کنندگان ی درون دستش خیره هامون سرش را تکان داد و به برگه

کم بود و ما مدت زیادی را در صف منتظر نماندیم و وارد غار شدیم،سرمای غار واقعا استخوان 

های سبز و مشکی را که در وردی غار جلیقه داد!زدگی به هم دست میسوز بود! احساس یخ

رسیدیم که سر درش نوشته بود: " دادند را گرفتیم چند متری را پیاده طی کردیم تا به جایی می

  "ورودی غار

  "البته کنار ورودی یک راه فرعی هم بود که سر در آن نوشته بود : "تاالر قندیل ها 

وارد تاالر شدیم،با حیرت به دور و اطرافم خیره شدم،تاالر پر از چراغ های رنگی بود و  

رای من ای که بها آیینه بودند،آیینهیلتوانم بگویم تک تک قندطور پر از قندیل؛به جرعت میهمین

رفتند و اکوی صدا های اسکی میهای مختلف نورها روی قندیلکردند! رنگخدا را باز تاب می

  .در غار بسیار جالب بود

های عجیب و تعجب ها وارد تاالر غار شدیم اطراف ما پر از حکاکیبعد از بازدید تاالر قندیل 

دستم را به بازوی هامون زدم و به او نگاه کردم،او هم انگار مثل من ها بود؛برانگیز روی سنگ

  .از این غار و شکوه وصف ناپذیرش به وجد آمده بود

 یانار؟ -هامون

ورد، ختر به گوشم میو یانار گفتن هامون چندین بار در غار پیچید و هر بار زیباتر و پر لطفات

  .بود دوست داشتماکوی نامم را وقتی از زبان هامون گفته شده 

 جانم؟ -یانار

 " جانم؟جانم؟ جانم؟..."

  : تر آوردم،هامون سمت گوشم خم شدلبخند زدم و صدایم را پایین

پیچیده، پس هات تو غار میهات و جونم گفتندونی صدای خندهبال ولی وقتی میجونت بی-هامون

  نخند و نگو!

  : گوشش گفتم اخم کردم، دست را جلوی دهانم گرفتم و من هم در
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 ـ باز شروع کردی؟ 

ذاری و چجوری گرفتارشون می ها میدونستی صدای خندیدنت چه تاثیری روی آدمـ اگه می

  خندیدی!کنه،دیگه نمی

  .کردلبخند هر لحظه بیشتر روی صورتم جا خوش می

ه شد با حس کردن سنگینی نگاهی سرم را باال گرفتم،چند متر جلوتر از ما مردی به من خیره

ای سعی کردم تا نگاهم را سمت دیگر معطوف کنم تا او هم نگاه پاچهبود:با لبخند کمرنگ و دست

هامون هم متوجه آن مرد   کرد را از رویم بردارد،انگارمی اش را که روی من سنگینىخیره

  .شد

  کثافت!-هامون

 های مشت شده هامون را دیدم،دستم را روی بازویش گذاشتم:وقتی دست

  هامون خودت رو کنترل کن! ـ

  .دستم را از روی بازویش کنار زد

  .کنم شر راه ننداز! ولش کنهامون خواهش می ـ

 نگران نباش.  -هامون

  : های بلندی خودش را به آن مرد رساند و با صدایی که سعی داشت آن را کنترل کند گفتبا قدم

 ـ آقای محترم شما خواهر،مادر نداری؟ 

 اش را تابهای عسلی زیبایی داشت با گیجی به هامون نگاه کرد و سیبل چخماقیچشمآن مرد که 

 داد:

-what ?  

اش متوجه شدم که آن مرد توریست است،کاله روی سرش را برداشت و سمت مرد پشت سری

  : چرخید

-what is he saying?  

 : فتمرد که مشخص بود،مترجم آن توریست است،شانه اش را باال انداخت و گ

-i have no idea !  

هامون با عصبانیت دست من را کشید و سمت آن مرد برد،دست من و خودش را باال گرفت و به 

  های توی دستمان اشاره کرد:حلقه

   ـ هی ِسر! شی ایز مای زن!! کن یو آندرستند؟؟ مای زن!! ماای!

لبخندی زد و روبه مرد که با  ام غار را نلرزانند! مترجمهایم را گاز گرفتم تا صدای قهقهلب

  : کرد برگشتتعجب به ما نگاه می

-she is his wife he dose not like to looking her !  

  مرد توریست هم لبخندی زد،دستش را باال آورد و با هامون دست داد:

-sorry, i did  not want to make you sad  
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 زنه؟ چه زری می-هامون

  : که هیچ جوره نیم توانستم جمعش کنم گفتمبا آرامش و لبخندی 

  . خواد عذر خواهی کنهـ من خیلی انگلیسیم خوب نیست ولی تا جایی که فهمیدم می

ای زد و دست مرد توریست را بیشتر فشرد و خدا را شکر همه چیز ختم هامون هم لبخند زورکی

  به خیر شد!

  .نفسم را به بیرون فوت کردم

ای عادی بود،جلوی همه ایستاد و شروع کرد به توضیح قد متوسط و چهره راهنما که مردی با

 ی آن:غار و تاریخچه

خوب بازدیدکنندگان عزیز،الزم می دونم یک سری چیزهارو براتون راجع به غار توضیح بدم  ـ

هزار سال قدمت داره که  ۰۰۰۰صدر حدودا های اون آشنا بشید.غار علیتا شما بیشتر با شگفتی

کردند که در سال قبل کشف شده.مردم اون زمان از غار به عنوان یخدان استفاده می 00۰۰

و باالخره نقش و نگارهای آن پیدا میشه که البته   کنهزمان آقا محمد خان غار وسعت پیدا می

های غار توسط افراد و هنرمندهای قاجاری انجام الزم به ذکره بعضی از کنده کاری روی دیواره

  .ی نقوش خیلی خیلی کمترهها نسبت به بقیهه تعداد اونشده،البت

هایش گوش کردم؛سیاهی غار که با نور های رنگی پوشانده شده بود، با دقت بیشتری به حرف

  .فضای دلپذیر و لذت بخشی را ایجاد کرده بود

، ی اونهای آبترین و زیباترین غار آبی جهانه که سهولت استفاده از کانالصدر بزرگغار علی

  .کنهغارهای آبی جهان متمایز می  یاون رو از بقیه

های راهنما به قسمتی که باید سوار قایق می بعد از مدتی پیاده روی و گوش سپردن به حرف 

  .شدیم،رسیدیم

  .با کمک هامون سوار قایق شدم و جلیقه را پوشیدم 

مسیر جدید یک سری نوشته به خط ما بلیط مسیر جدید غار را خریده بودیم،راهنما گفت که در 

  .ها بودمصبرانه مشتاق دیدن آنتصویری پیدا شده و من بی

تاالر داشت،تاالر اول بخش کشتی سلیمان بود؛سقف آن تاالر به شکل یه کشتی  ۷  مسیر جدید

خیلی بزرگ بود،من این تاالر را از بیشتر تالر ها بیشتر دوست داشتم چون حس می کردم که از 

وزد و بوی شهر اورشلیم که فقط در فیلم نامش را شنیده بودم را شتی بادی مقدس میسوی ک

توانستم در تصوراتم سوار این کشتی خیالی شوم به جاهایی بروم که اکثرا کردم،میاستشمام می

  .ام آنها را تصور کرده بودمدر کودکی

  !!! ال هللا اال هللا -هامون

  .خیدم،این حاالتش برایم عجیب و جالب بودبا لبخند دندان نمایی سمتش چر
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ی غار عکس یه راهبه کنده کاری شده تاالر دوم،تاالر راهبه بود. آنجا انگار که روی دیواره

-باشه و تاالر سوم هم تاالر پرندگان مهاجر بود که سقف و حتی دیوار ها پر شده بود از مجسمه

  .دیوار وصل شده بودند های کوچک پرنده بود که در حال پرواز بودند و به

  .ی قاجار تهیه و کنده کاری شدندها همگی در دورهاین مجسمه-راهنما

کاش چند چندمین بار آرزو کردم ای تاالر سوم از نظر من تاالر آزادی و رهایی بود و من برای

  شدم!روزی را پرنده می

ایی که هدیوارها پر بودند از نوشتههای خط تصویری بود،راست میگفتند تاالر بعدی،تاالر نگاره 

  .ای نگارش شده بودندانگار با خط تصویری

ها را معنی کنند از جمله من نوشته  کردنتاالر مشغول بودیم همه سعی می همه در مدتی که در  

  ای نرسیدیم!فکری هم به هیچ نتیجهو هامون که با هم

-گفت هنگام جنگ تحمیلی از لولهد که راهنما میتاالرهایی بودن تاالرهای پنجم،ششم و هفتم هم 

  .کردندهای آنجا مهمات جا به جا می

ها،شهر ی غار بازارچهارم کمال استفاده و لذت رو برده باشید.در محوطهخوب امیدو -راهنما

ها هم دیدن کنید تونید از اونهای خرید سوغاتی و...متعددی وجود داره که شما میبازی و مغازه

ها، شهربازی و...که در جا هست که دلم نمیاد نگم،به خاطر همین بازارچهیه نکته این اما

ی غار ایجاد شدن،سازمان جهانی یونسکو، غار علیصدر رو جزو میراث جهانی ثبت محوطه

ی اول رو بین تمام غارهای آبی جهان صدر رتبهکه از خیلی نظرها غار علینمی کنه با این

میدواریم مسئوالن یه فکری برای این میراث ارزشمند و گران بهایی که میراث داره.به هر حال ا

  .طبیعت برای ماست،بکنند

قایق پیاده شدیم و مسیر تاالرهای قندیل رو که بسیار بزرگ بودن طی کردیم و بعد از غار  از 

  . خارج شدیم

  ! وای هامون چقدر باشکوه بود! خیلی دوسش داشتم-یانار

 ! خیلیآره -هامون

 بریم یه دور بازارچش رو هم بچرخیم؟ -یانار

  ی بازار گردی ندارم!نه یانار! من اصال حوصله-هامون

  ی چی رو داری؟ پس بریم شهر بازی!بابا هامون تو حوصلهای-یانار

  . اش گذاشتهایش را روی سینههایش را ریز کرد و دستهامون چشم

 ی انرژی کنی؟ خوای اونجا هم تخلیهحتما می-هامون

 : داری جواب دادمبا لحن کش

  ! ـ آره خب

  الزم نکرده همون میریم بازارگردی.-هامون

  ! همیشه پیروز میدان است یانار -یانار
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  .ی کارات رو راه میندازیآره دیگه با لجبازی و غدی همه-هامون

 نکند،زبانم را برایش دردستم را دو طرف دهانم گرفتم تا کسی نبیند و دوباره رگ غیرتش باد 

  .آوردم

هایم را تند کردم، تا و جلوتر از من به راه افتادم، با لبخند گام اش را کنترل کندنتوانست خنده

  .ی او قدم بزنمشانه به شانه

کل بازارچه را گشتیم،تقریبا از هر شهری یک غرفه بود و صنایع دستی و سوغات آنجا به 

  .تیم اما من چیزی که مد نظرم باشد را پیدا نکردمرفت! همه جا را گشفروش می

خیال ما شو، از نفس وای یانار دیگه دارم از پا میافتم! تورو جون هر کی دوست داری بی-هامون

  .افتادم

  : چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 خیال بازار بشیم؟ خوای بیـ احیانا چون گشنته که نمی

  .هامون لبخند بزرگ زد

  ! دیـ ذهنمو خون

را  اش بلند شد و منخواهم كمى بیشتر بگردم كه صدای زنگ گوشىمقابلش ایستادم تا بگویم،مى

  .ساكت كرد

  هامون موبایلش را از جیبش بیرون كشید و با دیدن شماره گفت:

 ـ خدا به خیر كنه! 

  .توجه به من عقب رفت و تماس را وصل كردبى

  .بفرمایید ـ

كشیده شد و نزدیك هامون شدم.پشتش به من بود و در حال گوش كردن به  ناخودآگاه دلم به آشوب

  .هاى فرد پشت خط بود. ناگهان فریاد كشیدصحبت

 ـ یا قمر بنی هاشم!! جدی میگین؟؟ 

 ـ ...

  .خداروشكر! من تا شب خودمو مى رسونم تهران -

 با قطع تماس به رویم چرخید و محكم مرا در آغوش كشید و گفت:

  اد بهوش اومد یانار!زـ پرى

اش را پیروز شود،واقعاً خوشحال بودم اما با تمام ترین نبرد زندگىكه توانسته بود بزرگاز این

اش داشت  اما دانم شاید او هزار دلیل قانع كننده براى شادىها دلم از شادى هامون گرفت.نمىاین

شود و تو اولین زنى دیگر شاد مى توانست درد من را بفهمد كه وقتى مردش براىتنها یك زن مى

كه من از دیدن لبخند روى لبش چه  فهمدبینى؛مىچنین خوشحال مىبارى هست كه او را این

  .حالى پیدا كردم

  هامون خود را عقب كشید وگفت:
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  ـ باید برگردیم تهران!

تنها بر  كردم برایش فرقى نداشت و حتی شاید همچنان خوشحال بود كه اگر مخالفت هم مىآن

  گشت.مى

دانم در تهران چه چیزى خدایا تمام سرنوشتم تقدیرى خواهد بود كه تو برایم خواهى نوشت.نمى"

بار برایم خوش بنویس تا من هم هاى عمرم اینانتظارم را خواهد كشید اما تو برخالف تمام سال

  "خوشبختى را لمس كنم

قدر در خود غرق بود كه حتى اگر بى مون آنحرف عقب رفتم و به سمت ماشین راه افتادم.هابى

  .شدرفت،متوجه نمىمن هم مى

  .ها رفتراست به اتاق آمدیم و هامون به سمت چمدانبا رسیدن به هتل،یك

  .هاتو جمع كن كه تا شب برسیمـ یانار زود وسایل

مهرى همه بىاینزنند را به من هم ذ هدیه كن تا تاب خدایا صبر ایوبى را كه همه ازش مثال مى"

  ".شوهرم را بیاورم

  .به سمتش رفتم و مقابلش روى زمین نشستم

  : لباس ها رو از دستش گرفتم و گفتم

  .كنمـ برو پایین تسویه حساب كن،من وسایال رو جمع مى

 دستش را به زیر چانه ام قرار داد ،صورتم را باال كشید و گفت:

 یانار از چیزى ناراحت شدى؟  ـ

-نش نگاه كردم،برق شادى كه براى اولین بار در سیاهى چشمانش خود را به رخ من مىبه چشما

اش را ذایل كنم؛مرد من روزها منتظر این خبر بود و حال خواستم خوشىكشید،دلم را لرزاند.نمى

  .چنین شاد بود دل غمگین كردنش را نداشتمكه این

كه تمام توانم را خرج كردم تا همانند دلم  جان زدم و با صدایىصورتم را عقب كشیدم،لبخندى بى

  به لرزه در نیایید،گفتم:

  زاد تونسته به زندگیش برگرده.نه برعكس خوشحالم پرى ـ

  سرش را كج كرد و پرسید:

 تونى؟ خوام كنارم باشى،مىـ یانار بیشتر از هر زمانى مى

دانستم جایگاهم االن حتى نمى دیدم كهدانم به قدرى خود را در این زندگى ناچیز و كم مىنمى

  .كه او را نیز همراهى كنمدقیق كجاست،چه برسد به این

  .ام گذاشت و سرم را باال آوردهامون باز هم دستش را به زیر چانه

  . كه كسى تنهام بذاره دیونه میشمـ یانار از این

هاى حبس شده رسوایم شكتوانستم بیشتر از این خوددار باشم.چشمانم را روى هم فشردم تا انمى

  .نكند

 دونم چه مرگمه!یانار باوركن خودمم نمى -هامون
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  .هایم دیدگانم را تار كردچشمانم را باز كردم و اشك

 زاد برگشته خوشحالم اما...كه پرىخدا خودش شاهد كه از این-یانار

  .ام گذاشتهایم فشرد و سرش را به روى پیشانىدستش را به روى لب هامون 

كنم اما زمان بده؛االن تنهام نذار،زمان بده نتونستم دونم دارم در حقت بد مىیانار مي-هامون

  .خوام كه برىخوشبختت كنم خودم ازت مى

خواست بروم دانم چه مرگم شده بود كه اگر هامون هم مىهایم تمام صورتم را خیس كرد.نمىاشك

امون شده بود. هامونى كه تمام وجودم را از آن دل رفتن را نداشتم و تمام ترسم از دست دادن ه

ام جدا كرده بود.هامونى كه با وجود تمام رفتارهاى بدش باز هم خود كرد و مرا از دنیاى دخترانه

  .ى زندگى با او بودمخواهان ادامه

احساسات! امان از احساسات زنى كه درگیر مردى شود؛احساساتى كه تمام تصمیمات عقالنى تو 

  . هاى قلبت كندتواند با خود همراه كند و تو را مطیع صداى تپشرا مى

خواست و اما از روزى كه زنى جنگ بین قلبش و عقلش آغاز شود.قلبم آغوش هامون را مى

  .اش را بگیردگفت دورى كن تا هامون تصمیم قطعى زندگيعقلم مى

 هامون خود را عقب كشید و پرسید:

 ذارى؟ ـ یانار تنهام نمى

خواست با وانست خود را تنها ببیند و از من مىگر و غیر نرمال من نمى رد مغرور،پرخاشم

  .كه قطعاً باعث آزارم خواهد شد،كنارش باشموجود این

هامون مرد زخم خورده  دادم،دانستم در مقابلش باید چه حرفى و یا چه عكس العملى نشان مينمى

گرفت خاطرات روزهاى تلخش باز هم برایش جان مى  امترین واكنش نا به جا،تمبود و با كوچك

توانستم خیالش را راحت كنم تا دیگر از طرفى هم نمى و ممكن بود او را از پاى در بیاورد؛

نگرانى نسبت به من نداشته باشد و مرا نادیده بگیرد،براى همین سكوت كردم و ترجیح دادم قبل 

 .بخواهم تا كمكم كند از هر حرفى با دانیار مشورت كنم و از او

 سرم را عقب كشیدم و گفتم:

 . دونم هامون،باید فكر كنمـ نمى

 .حرف اتاق را ترك كردتوقع شنیدن این حرف را نداشت؛عقب رفت،از جایش بلند شد و بى

سریع از جایم بلند شدم و به سراغ كیفم رفتم.كارت دانیار را تو زیپ كوچك كیفم مخفى كرده 

 .الزم با او تماس بگیرم بودم تا در مواقع

 . با پیدا كردن كارت،تلفن هتل را برداشتم و شروع به شماره گرفتن كردم

 .با دومین بوق صداى دانیار در گوشى پیچید

 ـ جانم؟

 گلویم را صاف كردم و با صدایى آرام گفتم:

 ـ سالم،یانار هستم آقادانیار؛خوبین؟
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 دانیار كمى مكث كرد و بعد از چند ثانیه گفت:

 ـ سالم یانار جان،خوبى؟ اتفاقى افتاده!؟

 .راست سر اصل مطلب رفتمزمانى براى احوال پرسى نداشتم،براى همین یك

 ! خوامگرده،كمك مىآقا دانیار وقت ندارم االن هامون بر مى -یانار 

 دانیار كه صدایش مشخص بود در حال راه رفتن است گفت:

 خوبه؟ ـ  چیشده؟حالت

 لویم را با زور آب دهانم فرو فرستادم و گفتم:بغض جمع شده در گ

زاد چشماش برق مى زد،داره براى زاد بهوش اومده.هامون خیلى خوشحاله به خاطرپرىـ پرى

زاد پر مى كشه؛از ها كه دلش براى دیدن پرىزاد شبونه راهیه جاده میشه و با تمام  ایندیدن پرى

 ! نداره خواد تنهاش نذارم چون طاقت ترك كردنمن مى

هایم را بگیرم،گریستم. تا به حال آنكه در توانم باشد تا جلوى ریزش اشكیك نفس حرف زدم و بى

م اگونه براى خود دلم نسوخته بود كه امروز با دیدن وضعیت خود در زندگىدر این زندگى این

 .سوخت

ان مى آوردم و با هایم را بدون جمله بندى درست تنها بر زبداد؛حرفدانیار در سكوت گوش مي

 .گفتن هر آنچه كه در قلبم بود آرام گرفتم

تونم دورى از هامون زاد رو تحمل كنم و از طرفى هم نمىتونم حضور پرىدانیار من نمى-یانار

هایم بیشتر خروشید(دانیار از ى اشكام شدت گرفت و براى ضعف بزرگ خود،چشمهرو... )گریه

كه یه بار دیگه مهر نحسى به روى پیشونیم بخوره مى این ترسم،ازكه برگردم تهران مىاین

 ! دونم باید چیكار كنمترسم. دانیار كمكم كن؛من واقعاً نمى

 با سكوتم دانیار نفسى عمیق كشید وگفت:

  .یانار جان آروم باش،بذار كمى وضعیت بهتر بشه تا بتونى درست فكر كنى ـ

  " خواهد؟شرایط درست میدانست که "درست فکر کردن آیا دانیار نمی

جوری گریه کنی تمرکز من هم به هم میریزه،چند نفس عمیق بکش و یانار خانوم،این-دانیار

  .آرامش خودت رو حفظ کن

هایم را پاک کردم،چند نفس عمیق کشیدم و سعی کردم دست لرزانم روی صورتم گذاشتم و اشک

  .خته شده بود را کنترل کنمهایم را که با صدای ِسکِسکه کردنم آمیهقصدای هق

ببین یانار،هامون واقعاً ذهنش تمام احساسش دو چار دوگانگى شده و متاسفانه با حضور  -دانیار

زاد و در واقعیت محبت تو و دل بستن به تو حالش داره بدتر میشه چون در تصورش عشق پرى

ى تو كه داره دلبستهد اینتو رو به خودش داره.یانار جان شاید ناراحت بشى اما هامون با وجو

چون زمانى براى ترك خاطراتش نداشته و قبل از  زاِد؛میشه اما هنوز هم غرق در زندگى با پرى

ترین جواب رو به هاى فكرى شده. و درستزاد با حضورت دچار دوگانگىفهمیدن نبود پرى
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-ن مشخص میشه كه پرىزاد ببینیم و اون زماهامون دادى چرا كه باید واكنشش رو با دیدن پرى

 .زاد تو زندگیش چه نقشى داره

 روی زانوهایم نشستم و با عجز گفتم:

 .تونم براى بار دوم پس زده بشمهارو تحمل كنم.من نمىتونم اینـ من نمى

ما تازه اول راه   تونى تحمل كنی.یانار گفتم راه سختى پیش روت دارى و تو گفتى مى -دانیار

 .ى راه داریم.بیا تهران و تو اولین فرصت بیا مطب تا حرف بزنیمهستیم و تا پایانش كل

 از روى زانوهایم بلند شدم و با صدایى بسیار آرام گفتم:  با صداى در،سریع

 ـ هامون اومد!

 دانیار بالفاصله گفت:

 .نىتر نكباشه برو ولى سعى كن تو راه تا حد ممكن حرف نزنى تا ناخواسته اوضاع رو پیچیده ـ

توانستم بگویم باشه و تلفن را سر جایش قرار دهم. با آستین مانتویم صورتم را پاك كردم و تنها 

 .به سمت در رفتم

 .به محض باز كردن در چرخیدم و به سمت چمدان نیمه باز وسط اتاق برگشتم

  .ها را جمع كردم و براى شستن دست و صورتم به دسشویى رفتمحرف سریع لباسبى

مداد سیاهى كه  ى هامون به روى خود شدمهاى خیرهى نگاهینه تازه متوجهبا دیدن خود در آ

صبح به داخل چشمانم كشیده بودم به زیر چشمانم ریخته بود و چشمان سرخم نشان از ضجه هایم 

 .را داشت

توانست او را به خود چه اهمیتى داشت وقتى این ها تنها نگاهش را به همراه داشت و نمى

 بیاورد!؟

هایم را باال بردم و شیر آب را باز كردم.با شستن صورتم از دسشویى بیرون اومدم و شال شانه

 .رها شده بر روى زمین را برداشتم و به سر انداختم

 .امیانار:مى تونیم بریم،من آماده

 .هاى مانتویم كردمسرم را پایین انداختم و خود را مشغول بستن دكمه

حرف سراغ چمدان وت كرد و با خشم از جایش بلند شد. بىهامون كالفه نفسش را به بیرون ف

 .رفت و به سمت در راه افتاد

  .هاى سرنوشتم آماده كردمام،خود را براى ناشناختهبه دنبالش راه افتادم و بارى دیگر در زندگى

 مدادم و به خیابان پیش روی ام تكیهتر از همیشه سرم را به صندلیماشین راه افتاد و من غمگین

گونه مجبور به اى براى حمایت داشتم تا اینكاش جایى براى رفتن و یا خانوادهچشم دوختم.اى

  .اى داشتم تا مرا پناه دهندتحمل این وضع خفت بار نبودم.اما نه جایى و نه خانواده

سرم را چرخاندم و به هامون نگریستم،چشمانش را به مقابلش دوخته بود و در دنیاى خود غرق 

 .فسى عمیق كشیدم و سرم را چرخاندم و همانند او به راه نامعلوم خود خیره شدمبود.ن

خواست هامون را از دست بدهم زیرا از دست دادن او مساوى با برگشت به دنیاى قبل از دلم نمى
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-بودن مى مطلقه ام آن را همانند مهر وفات یعنىبود.برگشت من،آن هم با نامى كه خانوادهاو مى

زاد با هامون بد كرد و دیگر راهى جز مردن نداشتم.پرىدیگر تمام امیدهایم را نابود مىدانستند، 

كند،به او چه مى گویند؟! مردى گونه رفتار مىكرد و همه او را لعنت كردن هامون كه با من این

 دهد باید به او چه گفت؟گونه زنش،محرمش را عذاب مىكه این

كه به رفتار خود توجه كنیم،به رفتار بقیه قبل از خود توجه  ز اینها یاد گرفتیم قبل اچرا ما آدم

 كنیم؟

جالب بود او  .تمام طول راه را درست عكس آمدنمان،غمگین به جاده چشم دوختم و حرف نزدم

های خود كرده بود ى ناخوش احوالیمرا دست مایه هم حرفى نداشت،مردى كه به راحتى زندگى

دانم شاید حق داشت،شاید هم نداشت اما نمى .حرفى براى زدن نداشتو آرام نشسته بود و  ساكت

من به عنوان یك زن كه تمام وجودش پر از نگرانى و اندوه از آینده است؛ مى خواستم كه او مرا 

-اى كه به تهران نزدیك مىاى از امید را در قلبم روشن كند تا با هر لحظهآرام كند و حتى ذره

 . هایم جارى نشودك تك سلولشویم،احساس مردن در ت

را به روى هم فشردم تا رسیدن به  كیلومتر" و من دیگر طاقت تحمل نداشتم.چشمانم  ٩تهران "

 .تهران در دم از بیچارگى جان ندهم

با نوازش صورتم چشم باز كردم و هامون را مقابل صورتم دیدم. با بیدار شدن من عقب كشید و 

 .در جایش نشست

 ! رسیدیم-هامون

 .من نخواهد بود دانستم هامون دیگر متعلقمقابل در خانه بودیم و از همین لحظه مى

توجه به او به سمت در راه افتادم.هامون به دنبالم آمد و در را باز از ماشین پیاده شدم و بى

ها باال رفتم . هامون چند ثانیه بعد كرد،باز هم بدون توجه به حضورش از كنارش گذشتم و از پله

  . ه دنبالم آمدب

راست به داخل اتاق رفتم و مانتویم را از تن خارج كردم.در چهارچوب با وارد شدن به خانه یك

 .در قرار گرفت و رد نگاهش را به حركات من داد

مانتویم را به روى تخت رها كردم و شال را از روى موهایم برداشتم و كنار مانتویم انداختم. 

 .و سرم را ماساژ دادم تانم را بین موهایم كردمكش موهایم را باز كردم،دس

خواستم در آن حال نه ببینمش و نه حرفى بزنم . باید هایش را از پشت سرم شنیدم.نمىصداى قدم

زاد عمرم را در حسرت نمانم! چرخیدم تا زدم تا همانند پرىكردم،باید با دانیار حرف ميفكر مى

 .موهایم را نوازش كرد دستش را بلند كرد تااز كنارش به هال بروم كه راهم بست و 

 هامون:دلخوری؟

فهمید در دانست یا نمىكرد؟ واقعاً نمىدر دل پوزخند زدم.او حال مرا براى خود ناراحتى تلقى مى

 ام است؟زدن زندگى حال آتش

 . سرم را عقب كشیدم و نگاهم را از روى پاهایش نگرفتم
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خوان عذاب بدن به آتیش نزدیك گذشته؛شدم یه تیكه یخ که مىیانار:حال و روز ما از دلخورى 

خواد این یخ دما بگیره كه شكلش رو حفظ كنه، خوان امیدواركنن به سرما اما تا مىكنن،مىمى

 برن سمت آتیش.االن به نظرت براى وصف این حال،دلخورى معنا داره؟دوباره مى

 .فلسفیش نكن-هامون

  ام نشاندم:اختهخندى به روى لبان رنگ بنیش

 ! ـ فلسفه قشنگه اما به شرطى كه قدرت دركش رو داشته باشى

 .روى زخم ـ یانار من خودم حسابى ذهنم در گیره تو دیگه نشو نمكِ 

 گونه جان دهم و تحمل كنم؟خواستم سكوت كنم؛اما مگر من كه بودم كه بخواهم این

 صدایم باال رفت و با انزجار گفتم:

م؟ منى كه ناخواسته وارد زندگى تو شدم تا بشى امید زندگیم اما شدى آتیش من نمك روى زخم ـ

یانار؟من نمك روى زخمم وقتى تو دارى جلوى من از زنده بودن زن قبلیت پروانه میشى تا 

 زنى این رسم زن دارى پسر حاج مهدى دادیار؟پرواز كنى؟ تویى كه دم از خدا و پیغمبر مى

بار بر خالف رفت،دستش را باال برد تا بر دهانم مهر بزند كه اینهامون خشم تمام وجودش را گ

 دفعات قبل چشمانم را به جاى بستن باز كردم و صورتم را جلو بردم،فریاد زدم:

زادى و یانار فقط اونى كه شده نمك رو زخم این زندگى تویى كه قبول ندارى هنوزم عاشق پرى ـ

نیاز كنه مردى رو كه شایدم من رو تو اون بى  نهاهاى مردونگى تو،تا تى شبشده دست مایه

  كنه!زادش تصور مىلحظات جاى پرى

دستش را بلند كرد تا همانند همیشه موضوع را با قدرتش تمام كند كه همان باال متوقف و دستش 

 را مشت كرد.

  لعنت به شیطون! ـ

روى زمین كوبیدم و و از در بیرون رفت.با رفتنش روى زمین نشستم و با حرص مشتى به 

 گفتم:

 ! لعنت به هر چى بخت وارونست ـ

توانست باشد زیرا او كلید داشت، چند دقیقه بعد با صداى زنگ اف اف به خود آمدم.هامون نمى

زاد در جایم میخكوب شاید هم دانیال بود.از جایم بلند شدم و به سمت در رفتم. با دیدن مادر پرى

ى باز شدن آنكه جواب دهم، دكمهزنگ بعد از فكر بیرون آمدم و بىكرد؟با جا چه مىشدم؛او این

 .در را فشردم و به سمت در خانه رفتم

  .با شنیدن صداى پایش در را باز كردم و در چهار چوب ایستادم

 هایش بیشتر در هم رفت و با رسیدن مقابلم با تندى پرسید:با دیدنم اخم

 ـ برو بگو اون هامون نمك نشناس بیاد!

گونه هامونى را كه از او جان دخترش را طلب مى شوكه شده بودم،چه اتفاقى افتاده بود كه این

 خواست او تسكین قلبش باشد،صدا میزد؟كرد و مى
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 ام كوبید و مراخواستم جواب دهم كه تحمل نكرد.با دستش كه درون آن دفترى بود به تخته سینه

  .از جلوى راهش كنار زد و به داخل رفت

 .ام درد گرفته بود ولى سكوت كردم و به دنبالش به داخل رفتمى سینهسهقف

 به وسط سالن رفت و باز نامش را خواند و پشت بندش گفت:

زاد چرا یكى دیگه رو بهت ترجیح داد ) ـ بیا بیرون نامرد كه برات دلنوشته آوردم تا بدونى پرى

ونى كه چرا یكى یه دونم گناهى رو كرد كنان ادامه داد( تا بدبه روی زانوهایش نشست و ضجه

  عشقمحبت مادرى و بىپدرى،بىكه منه مادر رو به آتیش كشید؛تا بدونى دخترم پر از درد بى

شو بخونى تا بفهمى قسمش راست و قسم تو هاكجایى كه حرف نزد. یه عمر سوخت و حرف

دختر من ِزن..     نادرست بوده؟!كجایى كه بفهمى دست به روى قرآن به خطا گذاشتى و

  نكرده؟؟!!

 كنارش نشستم و با بغضى كه از عذاب و درد او در گلویم نشسته بود،گفتم:

 .ـ هامون رفته بیمارستان

 .با عصبانیت از جایش بلند شد و دفتر را به روى زمین رها كرد

امرد نزدیك ذارم دیگه اون نهم نمى  زادم.بمیرمخواد بازم بشه عزرائیل پرىـ غلط كرده كه مى 

 .دخترم بشه

 .ـ یكم آروم باشید؛بذارید براتون یه لیوان آب بیارم

 : اش شدت گرفت و مرا به عقب هل داد گفتبا نگاهش به خانه،گریه

ى دختر من شدى خانوم این خونه؟؟! ) گر؛فكر كردى اومدى تو خونهى فتنهـ برو عقب دختره

زاد بود،نه تو.خدا همتون رو م داشت كه اونم پرىاین خونه فقط یه خانو نه،نشدى! فریاد كشید(

 .زادم شدینلعنت كنه كه باعث عذاب پرى

 . به سمت در رفت و مرا در همان حال تنها گذاشت

به راستی چه چیزی باعث شد تا او که تا چند روز پیش مانند مردابی خسته و حزین بود،یک 

 طوری طغیان کند و فریاد بکشد؟ دفعه این

ی اسرار را سمت دفتری که روی زمین افتاده بود،کشیده شد. این دفتر حکم صندوقچهنگاهم 

های پری زاد بود؛حاال با خواندن حرف ها و حرفنوشتهداشت و بنا بر چیزی که من فهمیدم،دل

شد کمتر "یک طرفه به قاضی" رفت و حداقل اش،میهای او و فاش شدن رازهای درون سینه

  .درست بتوانى قضاوت كنى دانست تا هاى او را نیز حرف

  )بعد از خواندن دفترچه(

و تا به امروز تمام اتفاقات  خود آمدم و دفتر بسته را روى میز گذاشتم.تمام دفتر را خواندم به

  .همانند فیلم،پیش چشمانم رقص گردانى كرد

كه مربوط به ترین روزهایى زاد تك به تك روزهاى تنهایى و غمش را به همراه شیرینپرى

ر ذهن خود آشنایى و اوایل زندگیش بود را تا به امروز نوشته بود و من تمامش را توانستم د
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 شود گفت من با او خاطراتش را زندگی کردم!مجسم كنم،می

اش را درك زاد تنها و پر از حسرت و كمبودهاى عاطفىتوانستم پرىو مى من یك زن هستم

كس بودم . همانند او دردها و ى تنها و با وجود پدر و مادر،بىكنم،چون من هم همانند او عمر

هاى زندگى كرده بودند.او دخترى بود كه ى عاطفى و حسرتهاهاى قلبم مرا پر از خلعزخم

اش ازدواج همانند من یا مثل تمام دختران سرزمینم با امیدهاى در دلش،با آرزوهاى رویایى

"بله" را با هزار امید تازه جوانه زده در اشى بهتر از زندگىاو با حضور هامون توقع آینده كرد

  .قلبش به هامون گفته بود

زاد عکس آن چیزی که با دانیار نتیجه گرفتیم،یک عاشق کامل و واقعی بوده اما نکته این اما پری

 .جاست که او عاشق هامون نبود،عاشق تصوراتش از هامون بود

اشتباه قضاوت كرده و او را زنى ِزن... كار خواند. درست است اش به هامونى كه تنها با دیده

زاد با مردى غریبه هم كالم شده و واقعاً خیانت كرده اما او عمل ِزن... مرتكب نشده و پرى که

اش به اشتباه وارد یك راه سیاه و پر از تباهى شد؛از ابتداى راه تنها براى سر درگمى در زندگى

متوجه شده است.آیا واقعاً هیچ كدام  بازگشته و تمام گناهش را قبول وبه لطف خدایش از سیاهى 

دانم قلب بزرگى براى ایم كه از خدا طلب بخشش كنیم؟ مىاز ما تا به حال گناهى مرتكب نشده

هاى زاد هم براى تمام سكوتخواست اما هامون هم كم مقصر نبوده و بدتر از آن پرىبخشش مى

 بخشد ما چه كسى هستیم كه نبخشیم!؟است.اما وقتى خداوند مىنا به جایش مقصر بوده 

 .زاد را خواندمى پرىبارى دیگر دفتر را باز كردم و آخرین نوشته

 ".رفتم،نه براى مرگ ماهى؛رفتم براى نفس ماهى"

  . در این یك جمله هزاران حرف نهفته بود

ها بیان شود و جاى این عاشقانه توانست با هزارشان مىهاى زندگيهایى كه شاید در سالحرف

 كرد اما...كلمه را پر مى

با افتادن دفتر به  .خواستم دفتر را به روى میز بگذارم كه ناخوداگاه از دستم به روى زمین افتاد 

  .هایش بیرون افتاد.نامه را همراه دفتر برداشتماى از بین برگروى زمین نامه

 .،براى همین بازش كردمپشت و روى نامه چیزى نوشته نشده بود

 .زاد بود كه نوشته بودخط پرى

-دونم اصالً باید نامه بنویسم برات یا نه این هم گناه حساب میشه؛اما ترجیح میدم قبل از ایننمى "

 . كه دق كنم برات بنویسم كه چقدر پشیمونم

تمام زندگیم به آتیش دونم چرا،ولى زمانى به خودم اومدم كه خیلى دیر شد و مازیار من واقعاً نمى

استم؛من فقط صداى خوخواستم،من حضور تو رو نمىهاى تو رو نمىكشیده شده بود.من عاشقانه

تونم بگم هیچ كس نتونسته رو هاى تو رو جاى هامون تصور كردم.مازیار فقط مىعاشقانه گفتن

رار هاش فقاص گناههاى كسى دیگه خونه بسازه.هیچ كس نتونسته تا به حال از زیر بار تویرانه

دونم قراره چه جورى اما تو هم تیش این گناه سوختى.نمىكنه.من گناه كردم و تو بدتر از من تو آ
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 كاش تا دیر نشده توبه كنى...مثل من تقاص كارت رو میدى؛اى

 . نفسى عمیق كشیدم و نامه را بین دفتر گذاشتم

اش مثل سیاه چاله ای ین هر حرف و هر جملههایش در بزاد بود که تنهاییهاى پرىباز هم نوشته

یا همراه  اش زمانى كه هامون در سفر بودهکشید. تنهاییعمیق و نامنتهی من را به داخل می

زاد خود را تنها احساس كه حتى در خانه بوده اما باز هم پرىدوستانش بیرون رفته بود،یا این

تواند آدم را به جنون بكشد،نوشتن را انستم مىدكرده و تنها راه فرار از این حسى كه من هم مى

انتخاب كرده بود.اما من دیگر توان ادامه دادن نداشتم و دفتر را به روى میز قرار دادم و عقب 

 .رفتم

زاد خیلى ى هامونى كه به پرید.من روزها از توجهعذاب وجدان مرا هم درگیر خود كرده بو

هاى زاد حقش را از محبتدم و حتى گله كردم.پرىها بود،حسادت كربدهكارتر از این حرف

كرد؛هر چند دیر و بى فایده بود و هامون به خود نگرفته بود و حال هامون داشت اداى دین مى

توانست سر جایش بازگردد و روزهاى رفته تنها رفته است و تمام،به قول هیچ چیز نمى

 مرده است... گردد ولی،وقتی که ماهیآب رفته به جوی باز می شاعری

كردم و اصالً جایگاه من در این زندگى كجا بود؟ دانم واقعاً باید چیكار مىبه روى مبل نشستم،نمى

 رفتم؟ كه مى بودم یااصالً من باید مى

كند و زاد چشمانش را باز میزاد بهوش آمد،هامون براى او از همدان خود را رساند.پرىپرى

رود و از هامون خود را با بغض باال سرش مى هامون خواهد بود.خواند قطعاً اولین نامى كه مى

زنند و همه چیز را دیگر لبخند مىگوید،هر دو از دیدن یگدیدن چشمان بازش خدا را شكر مى

 .فراموش خواهند كرد

من در كجاى این قصه حضور خواهم داشت؟ آیا واقعاً ماندن و جنگیدن من براى حفظ این 

  ت یا كه نه تنها حكم اضافى بودن داشتم؟زندگى اثرى هم داش

 ؟خدایا شنوى؟ من در كجاى این سرنوشت ایستاده اممى بینى؟ خدایا صدایم رامى خدایا حالم را "

 "كند من باید چه كنم؟ زاد زندگىخواهد با پرىاگر هامون بیاید و بگوید مى

ما تا به تهران رسید مرا در جواب! هامون خواست كنارش باشم اهاى بىذهنم پر بود از سؤال

خواست؟ اصالً او خانه رها كرد و خود تنها به بیمارستان رفت. او واقعاً همراهى مرا در كجا مى

 ترسید؟ كه از پس زده شدن دوباره مىخواست یا اینهمراهى مرا مى

و من آید کرد کسی از بازی کردن با او خوشش نمیای بود که حس میهامون هم شاید پسر بچه

ای سعی داشت در کنار خود نگه نحو و گونه آمدم را به هربازی او به حساب میکه تنها هم

 .دارد

با صداى كلید در سرم را چرخاندم و هامون را در چهار چوب در دیدم.با دیدن من سرش را 

 .هایش را از پایش بیرون آورد و در جا كفشى جاى دادحرف كفشپایین انداخت و بى

ى پیراهنش پاره شده بود و مرتب چند ساعت قبلش هیچ چیز باقى نمانده. دوباره یقه از ظاهر
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زاد بود و ى پرىچشمانش سرخ بود؛قطعاً باز هم با مازیار دعوا كرده بود. مازیارى كه دلداده

 ى هامون بود و هامونى كه...!زادى كه دلدادهپرى

 . دست و پا گیر بودم باز هم من در این چرخش هیچ نقشى نداشتم و تنها 

وادار به عقب  و تو را از زندگى نا امید كند آدم را حس اضافه بودن حسى هست كه مى تواند

 .نشینى بكند

وقت نجواهاى ى ما بود و هیچحرف به اتاق مشتركى كه تنها شاهد رابطهاز جایم بلند شدم و بى

 .ى ما را نشنید زیرا كه عاشقى در كار نبود،رفتمعاشقانه

 . ى در را پایین بردم كه صداى پر بغض هامون رو شنیدم-دستگیره

زاد بهوش اومده اما نه چیزى یادشه و نه حتى قدرت حركت داره.شده یه تیكه گوشت كه ـ پرى

 .افتاده روى تخت و تنها منو به خاطرش داره

 بغضش شكست و ادامه داد:

گفت من باعث فلج این جا رسوندم.مىزاد رو من به گفت پرىگفت،من مقصرم؛مىمادرش مى ـ

 . هقش بلند شد( اما من همیشه عاشقش بودمشدنش شدم )هق

هایش را به روى زانوهایش قرار داده بود و اشك به رویش چرخیدم.روى مبل نشسته بود،آرنج

اش قلبم را می گرفت؛طنین و آهنگ صدای گریهسوخت و آتش میجگرم می ریخت،منمى

 .برای خودش بود ی مرواریدهای اشکش تراژدی غم بار و سوزناکی ه دانهلرزاند و دانه ب

 دست راستش را بین موهایش فرو برد و با عصبانیت گفت:

ـ اما اون،تو همین خونه به من خیا...كرد.زنى كه من عاشقش بودم و اونم ادعاى عاشقى مى كرد 

  .حرمت كردىرو كه ساخته بودیم ب و هر چى ى پیوند عشقمونتو همین خونه

 .سوختهایش میدانم درست بود یا نه،اما دل كه به درستى كارى ندارد.دلم براى ضجهنمى

 سرش را بلند كرد و با نگاه در چشمانم گفت:

خوام با تو از اول شروع كنم ولى هر بارى كه دونم باید چیكار كنم! یانار مىـ یانار من واقعاً نمى

خودش رو یه جورى نشون داد.من تو همدان خواستم تا دوباره زاد این تصمیم رو گرفتم،پرى

كشوند.یانار دارم با زندگیت بازى مى به سمت خودش مى شروع كنم اما تمام خاطراتش من رو

كنم اما هیچ كارى از دستم بر نمیاد چون همش تو فكر قسمى كه تو كنم،دارم با زندگیم بازى مى

ها همش کنه، شبحتی برای یه ثانیه من رو ول نمی دادگاه خوردم هستم چون عذاب وجدانم

بینم..تنها شبى كه راحت خوابیدم همون شبى بود كه تو كنارم خوابیدى. وقتى هستى کابوس می

كنه.من حتى دیگه احساسات خودمم زاد من رو نابود مىآرامش دارم وقتى هم نباشى فكر پرى

 تونم درك كنم!نمى

هایش را درك كنم.هامون سرگشته از احساس و عذاب وجدانش در با سكوتش تازه توانستم حرف

كشید،او از دروغى كه در داد عذاب مىگونه بازى ميكه مرا اینحال جنگ با خود بود.او از این

ى هیچ كارى را نداشت.او واقعاً در حال فرو دادگاه نیز گفته بود عذاب مى كشید.اما توان و اراده
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رسیدم از هامون هیچ چیز هاى درونش بود و اگر به موقع به فریادش نمیپاشى از بند بند سلول

  ماندجز فردى رها شده در عالم خود نمی

اش را در آغوشم جایى دادم و همراه بغضى هاى زندگىبه سمتش رفتم و مرد شكسته از سختى

 كه در گلویم بود،آرام گفتم: 

 كنه...گن که مرد گریه نمىـ گریه كن،دروغ مى

اش را رها كرد؛درست همانند كودكى كه هق گریهام گذاشت و هقهامون سرش را به روى سینه

  .ریزدكند و دور از همه اشك مىدر آغوش مادرش خود را رها مى

ى انجام دهم تا دواى دردش باشم زیرا كه خود مدام در تصمیم هایم چه كاردانستم باید واقعاً نمى

باید اول به طور جدى خود را درمان  . گشتمهایم باز مىاز حرف شدم و گاهدچار تناقص مى

توان داشت توانستم هامون را به زندگى بازگردانم؛هر چند توقعى هم از من نمىكردم تا میمى

  .زیرا كه خود شرایط و سن درستى براى درك و پذیرا بودن این همه اتفاقات را نداشتم

  .هایش پاك كردهامون عقب رفت و صورتش را با دست

زنى.باید برى پیش هامون تو به كمك نیاز دارى! تو بحران زندگیت دارى دست و پا مى -یانار

 مشاور تا...

 هایش را در هم كرد. حرفم را قطع كرد و اخم 

 العقلم؟ ام یا ناقصـ مشاوره؟ مگه من دیوانه

-رن پیش مشاوره،میرن پیش       روانالعقل ها که نمیها یا به قول تو ناقصهامون دیوانه -یانار

-كاوى مشكلشون حل بشه.من گفتم،مشاوره  یعنى كسى كه مىپزشك كه از طریق دارو و روان

 ... كار بده. كسى كهچاره نداریم،راهتونه براى مشكالتى كه من و تو راه

  از جایش بلند شد و با خشم گفت:

  .نشون بدى  نى من رو دیونهتوـ بسه،حاال چون پیشت گریه كردم فكر نكن مى

  .كالفه از جایم بلند شدم و مقابلش ایستادم 

  .خوام یكى تو این شرایط بهت كمك كنه.یكى مثل دانیاركنى؛من فقط مىهامون دارى اشتباه مى ـ

 دستش را مشت كرد و صدایش را باال برد و با عصبانیت پرسید:

دونى اون كالم شدى كه مىو اصالً كى با اون همـ دانیار؟ چیشد كه آقا دانیار شد دانیار؟ت

 روانشناس...

ر تخواستم آرامش كنم،دستم را بلند كردم و مشتش را گرفتم که خواست عقب بكشد ولی محكم

 دستش را گرفتم و بعد نوازشش كردم گفتم:

ه و هاى بقیه فهمیدم كه ایشون روانشناسمهمونى از صحبت شب توـ هامون جان،عزیزم،من اون

تونه به هر دوى ما كمك كنه.تو رو خدا به اون افكارت اجازه نده فكرت رو مسموم كنه. من مى

خواد زندگیمون از این اتفاقات رها بش .دانیار پسر دایى یانارم،زن تو؛محرم تو، باوركن دلم مى

  .تونه كمكت كنهتوعه و مى
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  خود را محكم عقب كشید و گفت:

ارم كه فردا رو پیشونیم انگ دیوانگى بخوره. یه كم آروم بگیرم مى ـ من نیاز به كمك كسى ند

آروم  خواى كمك حال باشى فقط كنارم باش تا همه چىتونم درست فكر كنم.توام اگه واقعاً مى

  .بشه

فایده بود! ترجیح دادم سكوت كنم تا از درد و دل كردنش پشیمان فایده بود! بحث با او بىبى

  .نشود

  و در راه گفت: سمت آشپزخانه رفتهامون به 

وقت خودم دو دستى آتو بدم دست همه چشمشون به منه كه بخوان نابودى من رو ببینن اون ـ

 بقیه؟! 

توانست از زبان مادر و پدرش هایى میزد كه تنها مىهایش پوزخند زدم. او حرفدر دل به حرف

داشت؟ داشت،كه اگر نداشت هامون االن براى شنیده باشد.آیا واقعاً افكار مردم در زندگى ما اثر 

 کرد!گونه جاى خود به دیگران فكر نمىرها شدن از مشكالتش این

  .كردنگاه مى زاد درون دستش بود و با تعجب به آنبا صدایش به سمتش چرخیدم.دفتر پرى

 كنه؟ جا چیكار مىاین دفتر این ـ

-كه بتواند رو رفتارهایش تعادل داشته باشد،آن دفتر را مىاین قلبم از تپیدن ایستاد.او نباید قبل از

  .خواند

به سرعت به سمتش رفتم و خواستم دفتر را از دستش بیرون بكشم كه عقب رفت و خشمگین 

  دفتر را روى هوا تكان داد و گفت:

 كنه؟!جا چیكار مىگم این دفتر اینـ بهت مى

  .رات توضیح میدمهامون اون دفتر رو بده به من بعداً ب-یانار

 كنه؟ جا چیكار مىزاد ایندفتر خاطرات پرى ـ

  عقب رفتم و گفتم:

  ! ـ مادرش آورد براى تو

 ـ براى من؟چرا؟! 

  .دیگر براى پنهان كارى دیر بود

  . كه بهت ثابت كنه توام مقصر بودىبراى این -یانار

ه این ک كاش قبل از ش نشستم.اىها رفتم و رو به رویدر سکوت دفتر را باز كرد. به سمت مبل

زاد او را بیشتر بهم مى هاى پرىها و نوشتهكردم؛قطعاً حرفاو دفتر را ببیند،آن را پنهان مى

  .شدتر مىریخت و هامون پریشان حال

  . با خواندن اولین برگ از خاطراتش دفتر را محكم بست و به سمت در رفت

بودم تنهایى را انتخاب مى   اگر من هم  كردمدرك مى خواست تنها باشد.حال او رامطمئنا مى

  .كردم
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  . ى موبایلش را گرفتم و منتظر پاسخش ماندمزدم. شمارهدیر بود اما باید با دانیار حرف مى

  .ناامید با شنیدن آخرین بوق،خواستم تلفن را قطع كنم كه با صدایى خواب آلود جواب داد

  واهى تمام اتفاقات را تعریف كردم و گفتم:سالم كردم و بعد از كلى معذرت خ

  .ـ هامون رفته تا دفترچه رو بخونه

  با مكث نفسى عمیق كشید و گفت:

خوند اما كارى كه شده.وقتى برگشت تا زمانى كه حرف نزد، ـ بهتر بود االن اون دفتر رو نمى

و تصمیمت رو بگیر. حرفى نزن و بزار اون شروع كننده باشه. یانار لطفاً با خودت صادق باش 

االن هامون رو تنها بذارى خیلى بهتر از چند وقت دیگست؛اون با خوندن اون دفتر مطمئنا خیلى 

هات رو كنار بذار كنه.لطفاً این دوگانگىتر از این میریزه و شرایط زندگیش رو پیچیدهبهم می

  .خواى كنارش باشىاگر كه مى

ام حدش دستم را به پیشانىمن براى كاستن دردهاى بى کشید وسرم از شدت درد مدام تیر مى 

  .گذاشتم و محكم فشردم

قدر تو عذاب باشم؟تو من مگه چند سالمه كه بخوام اون  هایى خودمم كم میارم.آخهـ دانیار به وقت

ها رو بپذیرم.منم با كلى امید و آرزو زن هامون زندگیم كم مشكل نداشتم كه حاال بتونم راحت این

  بلكه بتونم آرامش داشته باشم اما... شدم

  سکوت کرده بودم که گفت:

  . تونى به هامون كمك كنى كه خودت درمان شده باشىـ بهت گفتم،زمانى مى

  .خوام گذشته رو فراموش كنمـ مى

هات و با مشكالتت رو به رو بشى. مونه.باید با ترسـ فراموش كردن مثل همون فرار كردن مى

حال سعى كردى در مورد پدرت با كسى حرف بزنى یا نه،اصالً با خودش حرف  اصالً تا به

 زدى؟ 

 داد كه بتوانم با او حرف بزنم؟ با خودش؟ او مگر اصالً جواب مرا مي

 ـ نه...! 

چه كه تو رو عذاب میده مقابله كنى تا بتش شكسته بشه.یانار باید سعى كنى با تمام اون -دانیار

شه كه واقعاً بتونه اون رو براى خودش حل كنه تنها زمانى از چیزى رها مىسخته اما هر كسى 

  .كه فقط صورت مسئله رو پاك كنهنه این

  .كردم  اما االن واقعاً شرایطش را نداشتمكار را مى شاید روزى این

  .خواى به خودتون كمك كنى بهش فكر كنبهش فكر كن یانار؛ اگر مى -دانیار

 ـ باشه. 

  . دیگه لزومى نداره تا زمانى كه خودش نخواسته در رابطه با مشاور حرف بزنىـ 

  .ـ باشه.بهتره قطع كنم،شاید به خونه زنگ بزنه

  . با خداحافظى از دانیار تلفن را قطع كردم
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بخشی برداشتم و با لیوانى از آب آن را خوردم.دلم از هاى دارو رفتم،قرص آرامبه سمت جعبه

  .خیال به سمت اتاق رفتم و روى تخت دراز كشیدمبى  رفت اماىگرسنگى ضعف م

 زاد و حتى   اما او رفت تا تنها باشد.دلم براى هامون،پرى بودمخواست كنار هامون مىدلم مى

 اى كه با سوخت زیرا كه ما تنها گرفتار شدگان گذشته در آینده هستیم.گذشتهخودم مى

  .ها رهایى نداریمحالمان زمین گیر كرده و حال از آن ناخالصى هایش ما را در آینده وناخالصى

  . هایم چشم دوختمى اتاق دوختم و به آسمان ، رفیق تمام تنهایىچشمانم را به پنجره

  به تو سپردمش! ـ خدایا هامون رو در پناه خودت بگیر؛خدایا

  . چشمانم را به روى هم بستم تا كمى آرام شوم

خواب بیدار شدم.سرم را چرخاندم ولى با جاى خالى هامون مواجه شدم.از جایم  با صداى اذان از

بلند شدم،نگران شده بودم؛به سمت تلفن رفتم و شماره ى موبایلش رو گرفتم،وقتى زن پشت خط 

ام بیشتر شد و با نگرانى در خانه شروع به باشد،دل شورهاعالم كرد تلفن مورد نظر خاموش مى

  . قدم زدن كردم

ساعت شش صبح شده بود و من نیز طاقتم تمام شد.با خودم فکر کردم که شاید به بیمارستان رفته 

به تن كردم.از دفتر تلفن كنار میز  باشد.بدون معطلى به سمت كمد رفتم،شال و مانتویى برداشتم و

  . ى آژانس را پیدا كردم و بعد زنگ زدن به پایین رفتمشماره

  . پول به روى صندلى گذاشتم و با عجله پیاده شدم با توقف ماشین،مقدارى

باال  ها را دو تا یكىبیمارستان خلوت بود و نگهبان سر جایش نبود.از فرصت استفاده كردم و پله

  . زاد برسانمرفتم تا بتوانم خود را به اتاق پرى

د.به محض نزدیك جا باشزدم تا هامون آنبا نزدیك شدن به اتاقش در دل مدام خدا را صدا مى 

شدن به در اتاق صدایش را شنیدم؛كنار در نیمه باز اتاق ایستادم و سرم را جلو بردم. هامون 

خواند.خود را به كنار در زاد نشسته بود و از روى دفتر با بغض برایش مىكنار تخت پرى

 رساندم و به او گوش سپردم 

دونى چند وقته نفسم صدام تنگ شده.مىدلم گرفته هامون،دلم براى تموم اون روزهاى خوبمون "

دونى چند وقت شده كه فقط حرف بین ما شده همون سالم و خداحافظى كه اونم به نكردى؟! مي

 اجبار میگیم؟؟ 

خواد االن كه پشتت به منه دارى تلویزیون نگاه هامون من خیلى تنهام،اگر بدونى چقدر دلم مى

اما خیلى وقته كه حتى دلتم برام تنگ  ؟ چرا نمیاي كنى،برگردى دنبالم بگردىبگى كجایى پسمى

؟من كه هر چى تو گفتى گوش كردم،من كه شدم اونى كه تو  جاشه.چى شد كه رسیدیم به ایننمى

خواى ! پس چرا بازم هیچ چى سر جاش نیست؟ هامون من از درد تنهایى به تو پناه مى

 آوردم،پس چرا من هنوزم تنهام !؟ 
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دونى چرا؟ چون یه این دفتر؟ از ته دلم میگم كه از این دفتر متنفرم،مي م باچرا بازم من موند

ذاره كسى غیر از خودش پاى عمر شده كه تنها همدمم این دفتر لعنتیه! انگار طلسم شده كه نمى

  ."هام بشینهحرف

با قطع شدن صدایش سرم را جلو بردم و دیدم هامون چند برگ جلوتر رفت و باز شروع به 

 ندن كرد:خوا

هامون به همون .زدمها بوسه مىهایى كه به روى بدنم نشست،به روى آنكاش تمام مشتاى"

خدایى كه تنها شاهد من تو این زندگیه ِزن...نكردم.قبول دارم خیانت كردم اما مگه توبه براى 

زیز بخشم؟ هامون،عنادم از گناهانش نیست؟ مگه خدا نگفته تو از گناهت برگرد من تو رو مى

دل من،من از گناهم برگشتم.من از خدا طلب بخشش كردم اما رو ندارم از تو بخوام تا 

-خوام گناهم رو كمببخشى!هامون به وهللا قسم كه جز تو هیچ كسى من رو بدون حجاب ندیده.نمى

امروز تو دادگاه با  گم خطا كردم،پاشم ایستادم اما خطای من ِزن... نبود.رنگ كنم،نه ولى مى

ت من رو شكستى.امروز از این كه دیدم هیچ راه برگشتى به تو ندارم و باید از تو جدا بشم قسم

ها یك طرفه به قاضى نمى رفتى و بار بر خالف تمام این سالكاش حداقل یكنابود شدم.هامون اى

  " كاش...كردى اىهامو گوش مىحرف

اش اشك مى ریخت زاد و تنهایىپرى به روى زمین كنار در نشسته بودم و همراه هامون كه براى

  .گریستم

چقدر تنهایى من و او درد مشتركى بود كه هر دو با تمام وجود از آن فرارى و در نهایت 

  .گرفتارش بودیم

  خواند:هایش مىهقاش شدیدتر بود و با هقبار گریهزد و باز شروع كرد.اینهامون برگه مى

را براى همیشه از دست بدهم.تنها دو روز مانده بود تا جان به تنها دو روز مانده بود تا هامون "

شد بى او زندگى را ادامه بدهم؟! شد بى هامون زنده ماند؟ مگر میجان آفرین تسلیم كنم،مگر مي

های خشکیدمم و گلبرگی حیات من بود و من بی او مانند گلی پر پر و پژمرده میهامون مایه

اش شك از روى پشیمانىهایى كه بیز هم ورق زد و باز با اشكریخت." باام میباقی مانده

 كرد خواند: دیدگانش را تار مى

ها، راه برگشتى داشت و تنها راهش سوختن نبود. من در این زندگى سوختم و كاش تمام گناهاى"

اال ح هایى كه بقیه را سوزاند و من را نیز خاكستر كرد.هایم را نیز به بقیه رساندم.شعلهشعله

-هایش را میسو سوی من در ظلمات اشتباهاتم،آخرین نفس شدم.برای همیشه داشتم خاموش می

  ."کشید

تا خود صبح كنار پنجره ایستادم و هامون را در ذهن خود تصور كردم.هامونى كه براى یك "

امونى كه اى مرا ببیند. هدوخت تا بتواند لحظهها نگاهش را به این پنجره مىدقیقه دیدنم ساعت

براى یك قهرم یك شبانه روز زیر باران ایستاده بود و در آخر با لبخند من دل به رفتن داد. 
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اى كه بدترین عذاب دنیا هامونى كه با زخم خوردنش زخم نزد و تنها خود را از من گرفت.تنبیه

  ".را برایم رقم زد

سه ماه و ده روزى كه من به هایم جارى شدند.تمام شد،آفتاب باال آمد و من با دیدنش اشك"

  .انتظاربخشیده شدن زنده مانده بودم،تمام شد

اى خدایا روشنایى روزت را نشان دادى اما روشنایى دل من را خاموش كردى؛خدایا دل مرده

ین ام را نپذیرفتى كه اها برایش عزا خواهند گرفت.خدایا نگذشتى؟نبخشیدى؟ توبهشدم كه دل مرده

 دى؟ گونه مرا تنبیه كر

اى بیش امروز،روز مرگ من خواهد بود.شاید به ظاهر زنده باشم و نفس بكشم اما به واقع مرده

  .نخواهم ماند

ترین مجازاتم قرار دادى!؟ ام را قبول نكردى! تنبیه كردى! هامونم را بزرگخدایا نگذشتى! توبه

ام یى روزهاى كودكيسوختن خوراك تنها مهم نیست من سوختن را نیز از همان كودكى آموختم.

در این اتاق بود.من نابود شدم اما این هم مهم نیست؛تنها،مهم هامون است كه مى خواهم طعم 

ن قدر خوشبختش كخوشبختى را با من كه نتوانست بچشد،حداقل با دخترى دیگر بفهمد.خدایا آن

م بود و من باید كه روزى بتواند من را هم ببخشد،شاید آن روز آرام گرفتم.امروز روز عقد عشق

  ".دیدم تا نبود آن را باور كنمبا چشمان خود مى

وام خپیوند دوبارت مبارك عشقم.میام تا بدونم،باوركنم و حسش كنم كه دیگه مرد من نیستى.  مى"

با چشماى خودم دامادیت رو ببینم كه باور كنم الیق لبخندت نبودم.دلم شكسته ! از تو نه،از خودم 

  "فهمیدم.خیلى دیركه عشقت رو دیر 

  ." رفتم نه براى مرگ ماهى؛رفتم براى نفس ماهى"

ریخت و من جز اشك ریختن در جاى خود براى او مهابا اشك مىدفتر بسته شد و هامون بى

ى تمام كاستى هایش زاد متوجهآمد.مرد من با خواندن دفتر خاطرات پرىكارى از دستم بر نمى

  .زنداه برگشتى ندارد،ضجه مىزاد رشد و حال كه همانند پرى

زاد،آخه چرا این همه مدت حرف نزدى؟! ِد آخه نامرد من هنوزم نتونستم فراموشت پرى -هامون

كنم.دارم دیونه میشم؛از طرفى عشق تو از طرفى هم یانارى كه با سن كمش به من پناه آورده و 

قدر ناله كاش اونزدى،اىميكاش حرف زاد اىمن دارم هر روز بیشتر از قبل عذابش میدم.پرى

كردى تا خیلى زودتر از این موقع به خودم بیام. االن باید چیكار كنم؟ تویى كه به و گالیه مى

 خاطر من افتادى رو تخت رو چیكار كنم؟ یانارى كه حاال زن منه چیكارش كنم؟ 

  .زاد قفل شدپرىام را نگاه كنم كه چشمانم در نگاه سرم را چرخاندم تا مرد تنها و درمانده

هاى چشمانش بود و به صورت من خیره شده بود. هامون گفته بود او هم صورتش خیس از اشك

-ها را ثابت مىتمام این حرف هایش عكسها و اشكاو همه چیز را فراموش كرده اما آن چشم

 كرد!

  .اصله گرفتمى من نكند،سریع از جایم بلند شدم و از اتاق فكه هامون را متوجهاز ترس این
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کسی باید شمع می شد  گذاشت...گذشت و میشاید کسی در این بین باید می  ایثار... ایثار... ایثار

یه را نوشید تا تلخی کام بقتا تاریکی نتواند بر زندگی چند نفر چیره شود،یک نفر باید زهر می

  .بیش از این آزار ندهد

ای من حق دیدن روی خوش زندگی های قهوهشتر از تیلهزاد، بیی سیاه پریدانم، شاید دو تیلهنمی

 را داشتند! 

ای سه نفره را برای همیشه تجربه ماندم باید زندگیاگر می خواستم به هامون تحمیل شوم.من نمی

   .کردممی

زاد،لیلی ماند و پریرفتم هامون مییا یانار با حضورش... اگر می یادش و  زاد باهامون،پری

 و مجنون خطاکارش...می ماند 

  خواست،اما...هامون یانار را هم می

داشتم،سرم را پایین روی بیمارستان سمت درب خروجی قدم بر میهای اشکی در راهچشم با

که  ای را دیدمانداخته بودم،تقریبا به در خروجی بیمارستان رسیدم که دو جفت کفش ورنی قهوه

شیدم و اشکم را پاک کردم،سرم را بلند کردم تا ببینم چه جلوی من ایستاد. دستم را به چشمانم ک

  .کسی روبه رویم ایستاده

 هامون داخل اتاقه؟ -مازیار

وقتی دیدم از  .ی مثبت روی هم گذاشتهایم را به نشانهآه حسرت بارم را بیرون دادم و پلک

  : ای گفتمرود با صدای گرفتهکنار نمی در جلوی 

 ر؟ ـ ببخشید میشه برید کنا

ی قبل که دیده بودمش و این انگار که حرفم را نشنید.دستی الی موهای مرتبش برد،عکس دفعه

  .دفعه خود را آراسته بود

  عشقش دروغه!-مازیار

 تر از قبل جواب دادم:نه،نیست!کمی فکر کردم و این بار آرام

ت رو اون انجام گشت،اگر چه کار درسزاد پی عشق واقعی نمیچرا هست،اگه نبود پری-مازیار

  .داد

  .ام زدمدستی به چانه

گیره؛اگه زندانی کسی میشی حداقل تو هم برو،پابند کسی نشو که آزادی رو ازت می–مازیار 

ه بند می خواد نزندانی کسی شو که زندان بانی بلده نه کسی که خودش هم اسیر یه قفسه و یه هم

  . یه همدم

زاد را رو،اتاق پریهایش که اتاق انتهای راهنشاند،برق چشمهایش ی لبمازیار پوزخندی گوشه

  .لرزاندنشانه رفته بود،دلم را می

چارگی پس زاد،روزهای آخر قبل از تصادف آن را با بیعشقش خلوص گناه آلودی بود که پری 

  .اش را نتوانسته بود،قبول كندزد اما او هنوز عشق پس زده شدهمی
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ای بسته شده به آن انداخت و ال آورد و نگاهش را به ساعت مچی قهوهمازیار دست چپش را با

  : عصبی گفت

 ـ االن وقت مالقات تموم میشه،بس چرا نمیاد بیرون؟ 

   .کشد،خودم دست به کار شدم و از سر راهش کنار رفتموقتی دیدم او خودش را کنار نمی

  : نیم نگاهی به من انداخت و زمزمه وار گفت

  زاد نیستی...شبیه پریـ تو اصال 

 اش کشید و ادامه داد:دستی به صورت اصالح شده

زاد واقعی باشه چون اگه بود،یکی مثل اون رو ـ پس انتظار نداشته باش عشق هامون به پری

  .کردبرای خودش انتخاب می

  .بعد از جلوی در کنار رفت،از بیمارستان خارج شدم

دل من،پر از شک و پر از اندوه...تاکسی گرفتم و آدرس آسمان ابری بود...درست مثل آسمان  

ام را دادم.من هم نیاز به مامن امنی داشتم تا به آن پناه ببرم اما حیف که درب بیشتر ی خالهخانه

  .ها از جمله پناهگاه شوهرم،به روی من بسته شده بودپناهگاه

سی از آن پیاده شدم و جلوی درب ی تاکام که رسیدم،بعد از حساب کردن کرایهی خالهبه خانه

جان دستم را روی زنگ فشار سرد،تکیه دادم و بی فلزی خانه توقف کردم.با عجز سرم را به در

  . دادم

 ـ کیه؟ 

  : با بغض گفتم

  .ـ منم خاله یانار،جنس پس آورده شده برات آوردم

هگذر طنین انداز ی خلوت و بدون ربا گفتن این جمله بغضم شکست و صدای هق هقم در کوچه

  شد.

های تابه تایی که پا زده بود و یک چادر خاله که انگار صدایم را شنیده بود،با عجله و با دمپایی

  .گل گلی که برعکس به سرانداخته بود،سمت در آمد و با نگرانی من را در آغوش گرفت

 کنی؟! ـ یانار؟ یانار چیشده خاله جان؟؟ چرا گریه می

  صورتم گذاشت و با حس کردن سرمای صورتم،محکم روی لپش کوبید:دست گرمش را روی 

 قدر سردی؟ ـ خاک به سرم تو چرا اون

  .دستش را پشت کمرم گذاشت و من را به داخل هدایت کرد آن یكى

 ـ بیا تو،بیا تو ببینم چه بالیی سرت اومده!

کرد،کفش هایم را از میهایم را پاک ی چادرش اشکدر حالی که از حیاط خانه گذشتیم،با گوشه

پایم در آوردم و داخل خانه شدم؛موج هوای گرمی که درتضاد با سرمای بیرون از خانه بود به 

  .صورتم خورد و کمی حالم را بهتر کرد
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خاله زهره چادرش را با سرعت از سرش در آورد و سمت آشپز خانه دوید،چند لحظه بعد 

  .ی در گوشم پیچیدای لیوان شیشهصدای برخورد قاشق با لبه

جانی برای راه رفتن نداشتم به دیوار تکیه دادم و همان جا جلوی در نشستم و سرم را در بین 

  .هایم گرفتمدست

  . ـ یانار؟؟ یانار بیا این شربت رو بخور یه ذره حالت جا بیاد

جرعه  و جرعه ی لیوان گذاشتمدستم را به کندی باال بردم و لیوان را از دستش گرفتم.لبم را لبه

  .مایع شیرین درونش را به گلویم فرستادم

ـ بیا قربونت برم،جلوی در نشین سرده ، بلند شو برو روی مبل بشین یه نیم ساعت دیگه دانیال و 

  .آقا هم میان محمود

  .پهلویم را گرفت و کمک کرد بلند شوم تا روی مبل بنشینم

 خوای حرف بزنی؟؟ ـ عزیزم؟ بهتری؟ می

  .گلویم بسته شده بود،سرم را به طرفین تکان دادمراه 

 ـ چرا آخه؟ با هامون دعوات شده؟ 

  ! ی زندگیمان بوددعوا برای یک لحظه

  ـ خیلی خب نگو!

  .لیوان خالی را از جلوی دستم برداشت

 ـ گشنت نیست؟ برات ناهار بیارم ؟ 

  .نه" ی کوتاه و آرامی گفتم"

  : کالفه و با حرص گفت

 خوای به مامانت زنگ بزنم باهاش حرف بزنی؟ ی؟؟ میـ پس چ

ای نزده، نوچی های گرد به صورت گردش خیره شدم،خودش هم که فهمید حرف منطقیبا چشم

  کرد و با حرص ادامه داد:

  قدر تو دار شدی...نه همش تقصیر اون باباته...ـ اصال همش تقصیر اون مامانته که تو اون

روی مبل در خودم جمع شدم و سرم هایش گوش بدهم،ی حرفکه به ادامهتر از آن بودم حالبی

  .را روی دسته ی مبل گذاشتم و نفهمیدم کی به خواب رفتم

 ـ سالم محمود خسته نباشی...

 ـ سالم زهره خانوم...

هایم را مالیدم و شال اش با خاله از خواب بیدار شدم،چشمبا صدای ورود محمود آقا و احوالپرسی

  .روی سرم مرتب کردمرا 

 وای مامان ناهار چی داریم؟ دارم از گشنگی میمرم!-دانیال

 پس سالمت کو؟؟ االن نزدیک سی سالته هنوز یاد نگرفتی سالم کنی؟ -خاله زهره
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دید. دانیال بعد از ها رو به آشپز خانه بودم،کسی مرا نمیشکل بود و من پشت به آن Lیشانخانه

های روی اجاق طور که نگاهش بین قابلمهسمت اشپز خانه آمد و همان که داد به سالم کم جونى

  .چرخید، روی من متوقف شدو وسایل توی خانه می

  یانار؟!-دانیال

  .شدای از روی دانیال جدا نمیام لحظهنگاه خیره

 خوبی ؟!-دانیال

م دادم، محمود آقا هم با صدای دانیال محمود آقا هم سمت ما آمد.به سختی از جایم بلند شدم و سال

مانند دانیال تعجب کرد و جواب سالمم را با گرمی داد و حالم را پرسید.دیدم که خاله زهره با 

  : ستم آمد و گفت کرد،دانیالچشم و ابرو با دانیال اشاره می

 خوای بریم حرف بزنیم؟ ـ می

  .نه برو غذات رو بخور-یانار

  .ذارم تو سینی ،برید با هم بخوریدكشم،مینه خاله جون،غذاتون رو می-خاله زهره

 ! فکر خوبیه-دانیال

ها رفت،دو بشقاب لوبیا پلو همراه با ماست و ترشی و دوغ در سینی گذاشت و خاله سمت قابلمه

  .به دست دانیال داد

  .پاشو بریم-دانیال

بودم،رفت. با پا جا رفته از روی مبل بلند شدم و دانیال سمت همان اتاقی که شب آخر از آن

  .اتاق را باز کرد و کنار رفت تا اول من وارد شوم،وارد اتاق شدم و روی تخت نشستم در

  .دانیال روی زمین نشست و سینی را جلوی خودش گذاشت

  .کنهبیا اول غذات رو بخور با شکم گشنه فکرمون درست کار نمی-دانیال

  .خورم،اشتها ندارمنمی-یانار

دونم تو همیشه اشتها داری،بخوای خودت رو لوس کنی کالمون میره که می یانار من-دانیال

  توهما!

  : هایش دوختم و گفتمهایم را به چشمبا خشم چشم

  ! خورمخورم یعنی نمیـ گفتم نمی

  . هایش را باال برددست

  .خورمخیلی خب بابا ! نخور،خودم می-دانیال

  .ق خیره شدم و منتظر ماندم تا غذایش تمام شودروی تخت دراز کشیدم و به سقف سفید اتا

  .صدای افتادن چنگال و قاشق در بشقاب آمد

  .آخیش،خدایا شکرت-دانیال

  .دانیال از جایش بلند شد و روی صندلی نشست

  خب یانار بگو!-دانیال
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 از چی؟ -یانار

  .جا کشوندهاز اون چیزی که تو رو بعد از چند ماه به این-دانیال

  .هایم را روی صورتم گذاشتمکف دست

  .ـ فکر می کنم دیگه وقتشه برگردم

 کجا؟ -دانیال

جایی که ازش اومده بودم،تبریز؛پیش مامان و بابام البته دختر بودن که ننگ بود اما حاال -یانار

  .مطلقه بودن با ننگ قبلی جمع میشه و فکر کنم اصال رام ندن

 چرا باید برگردی؟ -دانیال

های دونستم پایهبختم سیاهه! همون روز اول که زن قبلی هامون تصادف کرد،می بس که-یانار

  .بودمبین میتونستم برگردم و باید خوشلنگه اما نمیاین زندگی می

  دانیال پایش را روی آن یکی پایش انداخت و گفت:

 ـ چیشده یانار؟ 

به سختی تمام اتفاقات این چند  هایم جاری شد،نفس عمیقی کشیدم و با درد ودوباره اشک از چشم

  .وقت را برایش توضیح دادم

 حاال نه جایی برای موندن دارم،نه جایی برای رفتن...-یانار

  ای فکر کرد و گفت:دانیال عمیق نفسش را بیرون داد،چند دقیقه

 حل بپرسی؟ ـ اومدی راه

 به نظرت مشکلم راه حل داره؟ -یانار

 داره اما...-دانیال

  بلند شدم و نگاهش کردم:از جایم 

 حلش چیه؟! راهـ اما چی؟ 

  . ـ از هامون طالق بگیری با من ازدواج کنی

  .با خشم بالشت روی تخت را برداشتم و سمتش پرت کردم

  شعور،جدی پرسیدم!ـ بی

حله دیگه،البته منم خیلی باهاش موافق نیستم اما حاضرم از گفتم اینم یه راه منم جدى-دانیال

خوای این جا بمون، بذار رسه امشب رو میذشتی کنم.به هر حال،فعال چیزی به ذهنم نمیخودگ

  .هامون هم تنها باشه یکم بهم فرصت بدید تا راه چاره پیدا کنیم

  .هایم گذاشتمسرم را تکان دادم و ساعد دست راستم را روی چشم

غذا را جلوی  ند شدم که سینىصدای قار و قور شکمم در آمده بود از روی تخت بل گشنگی از

پایم دیدم،غذا با مخلفاتش دست نخورده توی سینی مانده بود،گرچه غذا کمی سرد شده بود اما 

بهتر از هیچ چیز بود.روی زمین نشستم و به تخت تکیه دادم؛باید یک تصمیم اساسی برای 

  .گرفتمزندگیم می
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و به این فکر کردم که اگر مجبور به رنگ را توی دهانم گذاشتم قاشق اول لوبیا پلوی خوش

ها         ای دارم و نه به این سادگیطالق گرفتن از هامون شدم،نه تحصیالت درست حسابی

  .توانم به دانشگاه بروم و در خوابگاه اتاق بگیرمتوانم کار پیدا کنم و نه میمی

دن برای زن جوانی که مطلقه ی پیش در دهانم گذاشتم؛کار کرقاشق دوم را ناامیدتر از چند لحظه

 ی خاله بمانم اما همرسید.می توانستم خانهبود و دیپلمش هم به زور گرفت کمی بعید به نظر می

  .توانستم وبال گردنشان بشوم و فقط بخورم و بخوابمشدم و هم نمیباید معذب می

سر و تهش به تبریز و خورد،حالم از این زندگی که به قاشق سوم نرسیدم...حالم از خودم بهم می

خورد!با دست سینی را از خودم دور کردم،اصال باید اول ی پدرم گره خورده بود بهم میخانه

پذیرفت؟ حکم پیشانی من که از بدو تولدم نحسی بود، حاال شد پدرم من را دوباره میمشخص می

 ! که دیگر هیچ

ی پدر؟! باید در همین تهران انهکدام خهایم شروع به بازی کردن کرد،پوزخند تلخی روی لب

  .من تنهاتر از آن بودم که کسی بخواهد به من پناه بدهدریختم،ماندم و یک خاکی به سرم میمی

ن در خانه داشت ای که هاموای ام گشتم،گوشیرفتم و به دنبال گوشی دکمه ناخودآگاه سمت کیفم 

که متوجه کارم باشم در لیست تماس دنبال نو آن را به من داد تا فعال با آن سر کنم،بدون ای

ی هامون گشتم،نبود و چند بار صفحه را باال پایین کردم اما نبود؛به خودم گفتم شاید مشکل شماره

کارتش را یک بار در آوردم و داخلش قرار از گوشی است.گوشی را خاموش روشن کردم و سیم

پرسیدند مده بود،شاید اصال اگر ازش میدادم اما زهی خیال باطل! دل گرمی هامون به هوش آ

از جایم یلند  .کرد و سرش را به معنی منفی تکان می دادشناسی او حتی گیج نگاه مییانار را می

  .شدم و سینی غذا را برداشتم تا به آشپزخانه ببرم

 حالت بهتر شده؟ یانارجان غذات رو خوردی؟-خاله زهره

 واب دادم:کمی صدایم را صاف کردم و کوتاه ج

  .ـ خوبم

  دانیال روی مبل های آن طرف،رو به روی تلویزیون نشسته بود!

  .قدر خودت رو اذیت نکن،اصال...اصال بهش فکر نکنیانار اون-دانیال

  .چشم چرخاندم، آقا محمود آنجا نبود

 به چی فکر نکنم؟به چیزی که وسطش گیر افتادم؟  -یانار

  .شد یون را تمام کرد و بهم خیرهدانیال ور رفتن با کنترل تلویز

 ـ به خاطر خودت میگم.با حرص خوردن که کاری درست نمیشه...

  .از روی مبل بلند شد و سمت من آمد

جوری بمونی،ضعیف می شی؛         شه که تا وقتی هامون بخواد یه کاری بکنه تو اینـ نمی

 هت بدم بخونی؟ که از فکر و خیال در بیای یه کتاب بخوای برای اینمی

  تلخ خندیدم و با ناباوری گفتم:
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ـ دانیال زندگی مشترک من و هامون رو هواست بعد اون وقت تو میگی بیا کتاب بخون؟؟ نه 

  خیلی ممنونم،خودمم بخوام فکر نکنم ذهنم تو این وضعیت قدرت درک کلماتش رو نداره.

  : ایش برد و کمی فکر کرددانیال دستش را بین موهای قهوه

 ـ پس بیا بریم بیرون.

 خوام،حوصله ندارم!ـ نمی

نتو و ای داشتم، ماپشتم را به دانیال کردم و سمت اتاقم راه افتادم.زیر مانتوام یک تیشرت فیروزه

شالم را از سرم در آوردم و با همان شلوار جینی که به پا داشتم روی تخت افتادم و بعد از آن که 

 ناکم غرق شدم،خوابم برد.و ترسآور در منجالب فکرهای عذاب

  .صدای به در کوبیده شدن دستی من را از خواب بیرون کشاند

 ـ یانار؟ یانار بیدار شو،از خونتون زنگ زدن! 

 گرفت پرسیدم:کم اوج میرا خاراندم و با صدایی که کم خواب آلود سرم

 ـ هامون؟؟ 

 نه...-دانیال

 صدای دانیال برای لحظاتی قطع شد. 

  ! مامانته-الدانی

  .ی تخت برداشتم روی سر و بازوهایم انداختم و در اتاق را باز کردمشالم را از گوشه

 گفتی کیه؟ -یانار 

  مامانت...-دانیال

ام بیشتر شد،دست سردم را روی صورتم کشیدم و گوشی را از دانیال صدای کوبش قلبم به سینه

  گرفتم،نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 ـ الو؟ 

 الو سالم یانارم؟ حالت چطوره مادر؟خوبی؟! -امانم 

 گفتم: با بغض

 ـ خوب...خیلی خوب...مگه میشه بد باشم؟ 

  ی مادر در گوشم پیچید و تبر شد:صدای گریه

  کنم اگه اوضات رو به راه نباشه،تو جگر گوشمی...ـ قربونت برم یانار،من دق می

  . ریش دادیدای که فرادونم،جگر گوشهمی-یانار

بهم گفت که حالت خوب نیست و  تو رو خدا یانارم بیشتر از این دلم رو خون نکن،خواهر-مامان

 با چه وضعی برگشتی خونه؛نگرانت شدم عزیزم چیزی شده؟ 

کرد. چنگی به ام را باز میهای کهنهصدای مادرم که با لحجه ترکی آمیخته شده بود،زخم

  مین با حالی زار نشستم.ام زدم از تخت بلند شدم و روی زتیشرت

 کنم تا چند وقت دیگه باید برگردم پیشتون،ناراحت که نیستی؟ ـ نه چیز خاصی نشده،فقط فکر می
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  .صدای کوبیدن دست مادرم به صورتش را به وضوح شنیدم

 کنه.ها! بابات بشنوه خون به پا میحرف رو دیگه نزنی وای خدا مرگم بده یانار،این-مامان

 ! ها؟؟ها رو نگفتیای که این حرفعزیزم به کس دیگهیانار 

  ام لغزید و به پایین سر خورد.هایم را با درد بستم و قطره اشکی از گونهچشم

 زنم.کاری نداری؟ چشم خفه میشم،دیگه حرف نمی-یانار

قدر زنم،دخترم تو هم یه مشکل کوچیک رو اونمن به بابات هم این حرف رو نمی –مامان 

 گش نکن؛برگرد سر خونه زندگیت،باشه عزیزم؟ بزر

ی آرامی گفتم و با خداحافظی سردی گوشی را ایم بیشتر شد،باشه های قهوهبارش ابرهای چشم

  ام؛نرفته بازگشت خوردم!قطع کردم. این هم از تبریز و خانواده

شدم و زدم آرام میهایم را بپوشم و به مطب دانیار بروم.با او که حرف میتصمیم گرفتم که لباس

  توانستم بهتر فکر کنم.می

  . ای اتاق برداشتمکیفم را از گوشه

 جایی میری خاله جون؟ بهتری؟  -خاله 

  گردم.خوبم خاله.یه سر می رم بیرون و یکی دو ساعت دیگه بر می-یانار

 دانیال رو صدا کنم،برسونتت. بذار-خاله 

  نه...خودم میرم.-یانار

  .شدم و در را آرام بستم.به سر کوچه رفتم و به سمت مطب دانیار تاکسی گرفتماز خانه خارج 

رسیدم،به کیفم نگاه کردم،ته کیفم چند کرد میدیگر داشتم به ساختمانی که دانیار در آن کار می

به  کم کم رو ی تاکسی باقی مانده بود اما دیگر بیش از آن نداشتم.هوا همتومنی پول برای کرایه

م پول راننده را حساب کردم و پیاده شدم. سعی کردم فکر رفت.به ساختمان که رسیدمی تاریکی

مان باال های ساختخودم دور کنم و از پله گرفتم را ازاین که برگشتنی با چه پولی باید تاکسی می

  رفتم.در مطب دانیار باز بود،چند ضربه به رد زدم و وارد اتاق شدم. منشی به پایم بلند شد:

 ـ سالم،خوش اومدید.کاری داشتید؟ 

  نگاهم را دو رو بر مطب چرخاندم و گفتم:

  .ـ بله با دکتر کار داشتم،البته وقت قبلی نگرفتم

  دونم،چند بار دیدمتون اما آقای دکتر نیستن.می بله-منشی

  آمد،نگاه کردم.اتاق دانیار و صداهایی که درونش می  یبا تعجب به در بسته

 .؟پس..-یانار

که حرفم تمام شود در اتاق توسط برادر دانیار،سامیار که به سختی نامش یادم آمد، باز قبل از این

  شد.

  وقتی که مرا دید لبخندی پر از تعجبی بر لبانش نقش داد و رو به منشی گفت:
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ا جای کرد( ایشون اینتونی بری)با چشم به من اشارهـ خسته نباشی،من مدارکش رو برداشتم می

 کاری داره؟ چرا سرپا ایستاده؟ 

 .بله اومده بودن آقای دکتر رو ببین که من بهشون گفتم نیستن-منشی

 سامیار جلو آمد و دستش را رو به من گرفت.

 ـ پس یانار خانوم برای دیدن جمال خان داداش من اومده بودن،حالت چطوره؟ 

 اش خیره شدم و خیلی سرد گفتم:به دست باال گرفته

 که آقا دانیار نیستن پس من میرم،خداحافظ! االـ خوبم.ح

  : داشتم که سامیار نامم را صدا زدصدای خداحافظ گفتن منشی را شنیدم،سمت در گام بر می

 ـ یانار؟ 

  که برگردم "بله؟" ای گفتم.آمد، بدون اینزد خوشم نمیقدر صمیمی حرف میکه با من اوناز این

  بمون کارت دارم!-سامیار

  رو به منشی گفت:بعد 

  تونی بری،خسته نباشی.ـ گفتم که می

  منشی کیفش را از روی میز برداشت و از مطب خارج شد.

سامیار سمت من آمد،از من جلو زد و در مطب را قفل کرد و کلید را در جیبش انداخت. با ترس 

  .هایش نگاه کردم،سعی کردم که ترسم در لحنم مشخص نباشدبه چشم

 کنی؟ ر میچیکا-یانار

 ی باالیی آنقرمز رنگ مطب نشست،دستش را روی لبه  یسامیار لبخند پهنی زد و روی کاناپه

های گرد شده و با خشمی که هر دراز کرد و به کنارش اشاره کرد که کنارش بنشینم.با چشم

  ورتر می شد جواب دادم:لحظه شلعه

  ـ این در رو باز کن.

  داد:سامیار خندید و سرش را تکان 

  ها باشی.کردم جسورتر از این حرفـ فکر می

  به جان دستگیره در افتادم و چند بار باال و پایینش کردم و زور زدم تا بازش کنم.

  و.بهت گفتم باز کن این در-یانار

  اش را خورد.سامیار خنده

کاری بکنم  خواستمترسی؟ ندیدی منشی همین االن از مطب رفت بیرون؟ من اگر میـ از چی می

 ببرمت که احد و ناسی با خبر نشه. فهمیدم که جاییقدر میاون

 ها غریدم:نهایم را روی هم کشیدم و از بین آدندان

 ـ پس چرا قفلش کردی؟ 

 هام یهو در رو باز کنی و بری.ـ چون بدم میاد وسط حرف

 مشت كردم.که زندانی شده بودم عصبانی شدم و دستم را به در تکیه دادم از این
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  من همچین آدمی نیستم.-یانار

 زنم مجبورت کنه که این رفتار رو بکنی.هایی که میشاید نباشی اما شاید حرف-سامیار

  ام گذاشتم.دستم را روی پیشانی

 پس زودتر حرفت رو بزن!-یانار

و گرده ات چون هامون چند ساعت دیگه بر میخوای بری خونهمی ای داری؟چه عجله-سامیار

 تو باید براش شام حاضر کرده باشی؟ 

  اش در اتاق پیچید و در گوشم زنگ زد:ی دهانش شدم که صدای خندهبا تعجب خیره

 تر گل ورگل کنی؟ خوای بری خودت رو واسش ـ یا شاید هم می

 اش نشاند،جدی     گفت:ام کرد، چند لحظه ساکت شد و بعد اخمی روی پیشانیچشمکی حواله

کنم تو این چند وقت کنی؟ برای زندگی تظاهری و نمادینت؟فکر نمیچیزی عجله می ـ برای چه

-طور که خودت میزاد نفهمیده باشی،هامون االن کجاست؟! همونهنوز حسش رو نسبت به پری

  دونی بیمارستان،چرا ؟؟چون عشق اولش به هوش اومده و چشم باز کرده!

  .ادمی کیفم را در مشتم فشار ددسته

های عمرت رو پای کسی قدر احمق باشی که هنوز داری بهترین سالخورد اونبهت نمی-میارسا

کشه! تازه کاش تو رو می  کنه و فریادسوزونی که تو قرن بیست و دوم دست رو زن بلند میمی

خواست یا دوست داشت ولی عمه مجبورش کرد که زودتر با یکی ازدواج کنه تا از فکر می

 بیاد که اون دختر بخت برگشته هم تو بودی! زاد بیرونپری

 هایم را برای لحظه یا روی هم فشردم و وقتی بازشان کردم عصبی گفتم:چشم

 خوای به چی برسی؟! ها چیه؟ میـ منظورت از این حرف

  .اش روی دیوار پشت سرش افتاده بوداز روی مبل بلند شد،قد بلندی داشت و سایه

ای نیستم اما از تو خوشم مطلب،ببین یانار من اصال آدم ازدواجییهو میرم سر اصل -سامیار

-اون اومده؛از هامون طالق بگیر بعد من و تو بدون این که کسی بفهمه چند وقت دیگه می ریم

 ور، پیشنهاد خوبیه نه؟! 

  :شرمانه ای که داده بود دستم شل شد و کیفم از دستم افتاد،با صدای بلند گفتماز پیشنهاد بی

  ـ خفه شو!

  .ی شالم را در دستش گرفت و نزدیک دماغش برد و بو کشید و نجوا کردسامیار جلو آمد،گوشه

 ـ من خیلی ازت خوشم اومده یانار...

  شالم را از دستش کشیدم بیرون.

  ! ـ خفه شو کثافت،خفه شو

  .هایش را بستدستش را روی صورتم گذاشت و آرام چشم
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 باهات جوری جوونی و زیبایی داری دارهگی سگیت بستی؟؟ االن ایندل به چی این زند-سامیار

قدر حرصت داد که دو برابر سنی که داری به نظر وقتی اون کنه،ده سال دیگهطور تا میاین

  فهمی چی میگم.یانار هامون لیاقتت رو نداره!رسیدی،می

 ام پس زدم،با داد در صورتش گفتم:با خشم دستش را از روی گونه

  دستت رو بکش. ـ

دست راستم را بلند کردم و محکم در صورتش کوبیدم.بدون این که تعجب کند دستش را روی 

  .جای سیلی گذاشت،سمت کاناپه حرکت کرد و روی آن نشست

زدم،دستم لرزانم را روی قلبم گذاشتم و در دل خودم را لعنت کردم چون که جوری نفس نفس می

  اجازه بدهد همچین حرفی را به زبان بیاورد.دوباره داد زدم: دشرفتار کرده بودم که او به خو

  خوام برم بیرون!!ـ کلید اتاق رو بده من،می

جیبش در آورد و چند سانتی متر  رفت،کلید را ازخی میدر حالی که سفیدی چشمش رو به سر

  ورتر از خودش پرت کرد و با پوزخند گفت:آن

  ـ بیا ورش دار.

خواست من را خرد کند تا جلوی کنم که صورتم قرمز شده او با این حرکت می توانستم حسمی

  پای او خم شوم.

  شعور!بی-یانار

 دانستم سمت کلید رفتم و محکم پایم را روی آن گذاشتم.چون ماندن را بیشتر از این جایز نمی

 میری!بدبخت و فقیری،فقط باید بری ب قدروقتی که از نظر سطح فرهنگ اون-یانار

ها کشیدم و نزدیک در دور از او خم شدم،لید را برداشتم و قفل در کلید را با پایم روی سرامیک

 را باز کردم.

خواستم قبل از رفتنم حرف دیگری به او زدم،اما ترسیدم از عصبانیت حرفی بزنم که می

ور در طبقه شخصیت خودم را زیر سؤال ببرم،به جایش تنها در را به هم کوبیدم و چون آسانس

 های ساختمان پایین رفتم.های باالیی گیر کرده بود به سرعت از پله

دادند و هوا حسابی تاریک شده بود.دستم را روی صورتم گذاشتم، داشتند اذان مغرب را می

با   های سامیار درست بود،زندگىهایم جاری شدند.بعضی از حرفهایم لرزید و اشکشانه

شدم که خود پیر کس دیگریست! نه اوج جوانی باید پیر کسی می رفت،من درهامون پیش می

ای دارم که به آن دلگرم باشم نه پلی پشت سر و رو به رویم مانده که بخواهم از آن خانواده

برگردم یا پیش بروم؛تنها مجبور به ماندن بودم، ماندن با مردی که طوری رفتار کرده بود که 

ام را زیر داد مرا تحقیر کند و نجابت و زنانگیود اجازه میاش به این راحتی به خپسر دایی

 سؤال ببرد.
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هایم را پاک کنم،پولی هم نداشتم اما شالم اشک  یدر کیفم دستمال نداشتم،مجبور شدم با گوشه

دست برای تاکسی بلند کردم،امیدوار بودم بعد از رسیدنم به خانه خاله،دانیال خانه باشد تا بتوانم 

  ی تاکسی را قرض بگیرم.یهاز او کرا

، رمقی در جلو را باز کردمای جلوی پایم توقف کرد،تنها صندلی جلو خالی بود، با بیتاکسی

  .ی خاله را دادمنشستم و آدرس خانه

  .خانوم؟ خانوم رسیدیم–ی تاکسی راننده

ه پیاده کقبل از اینحال سرم را از روی کیفم بلند کردم و به دور و برم خیره شدم،رسیده بودیم،بی

  شوم رو به راننده گفتم:

  ـ آقا لطفا شما چند لحظه این جا تشریف داشته باشید من پول همرام نیست برم از داخل بیارم.

راننده با اخم سرش را تکان داد.از ماشین پیاده شدم و چند قدم برداشتم که مردی را جلوی در 

ای به تن داشت و یک دست مشت شده اش را به آبیی خاله دیدم،مردی که پیراهن لک دار خانه

کرد. مردی که تمام دنیا حقانیتش آمد نه پشتم را خالی میدیوار زده بود. مردی که نه پشتم در می

  ! ی "دوستت دارم" دوستش داشتمکرد اما من به سادگی جملهرا تکذیت می

  : با بغض گفتم 

 ـ هامون؟ 

  : با بغض جواب داد

  ـ جانم ؟

قدرها هم بد توانست آنبه سمتم چرخید،خراب بود! هم حالش هم جسمش؛ دلم برایش لرزید او نمی

 باشد!

 غیرته؟ اومدی که نگن هامون بی-یانار

  سرکوفت شنیدن نیومدم. دونم برای هر چی اومدم براىدونم،فقط مىنمی-هامون

  ! ستاین که سرکوفت نیست،گله-یانار

 به کی بگم؟ هامو من گله-هامون 

  چند قدم جلوتر رفتم...

 از چی گله داری؟ -یانار

 از...-هامون

  ی تاکسی زد،حرف هامون ناتمام ماند و من دستم را روی قلبم گذاشتم.با بوقی که راننده

 خواد؟ این چی می-هامون

  .کرایشو...نداشتم بهش بدم-یانار

  .اش را حساب کردایهدستش را توی جیبش کرد،با خمیدگی سمت تاکسی رفت و کر

  ی خاله را زدم.زنگ خانه

 کیه؟ -خاله زهره
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  منم خاله،یانار!-یانار

  بیا یانار جون داخل!-خاله زهره

را ببندم که هامون پایش را بین در  در باز شد،داخل خانه شدم و خواستم در با صدای "چیک" ی 

  فلزی گذاشت،سرم را باال کشیدم و به صورتش چشم دوختم.

 کجا میری؟ مگه خودت خونه نداری؟ -هامون

 ی اصلی برگشته، دیگه جایی واسه من نیست!خونهصاحب-یانار

 مگه قرار نبود همراهم باشی و تنهام نذاری؟ -هامون

  جونی برای همراهی ندارم!-یانار

  .سرش را پایین انداخت 

 این یعنی نه؟ -هامون

هم گذاشتم،آرام پایش را از بین در برداشت و من هایم را روی سرم را پایین انداختم و پلک

  .دمفوری در فلزی را بستم و به آن تکیه دا

م ام را از در فلزی برداشتام چکید،با پشت دست پاک کردم.تکیهچند قطره اشکی را که روی گونه

  .و سمت در ورودی خانه چند قدمی برداشتم که صدای داد هامون خانه را لرزاند

ات،من از "نه"ها هیچ تونمت کنار نمیام،باید بیای خونهشه حالیم نیست! من با نمینمیـ من نه و 

  خیری ندیدم که بخوام باهاشون کنار بیام.

کرد؟ طوری میلبم را گاز گرفتم و با شتاب سرم را سمت در چرخاندم،هامون چرا این

  .بردیشان میام را در محلهآبروی خاله داشت

باید جلوی در باشی وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت  شمارمار؟؟تا ده میشنیدی یان-هامون

  دیدی!

هایم را سمت در ورودی خانه تند کردم که دیدم دانیال حیرت زده لبم را بیشتر گاز گرفتم،قدم

  .پوشدهایی که جلوی در افتاده را میآید و دمپاییدارد از خانه بیرون می

 چی شده یانار؟؟ -دانیال

  : را پایین انداختم و با اندوه و ترس گفتم سرم

  دونم!ـ نمی

 هامون از پشت در با فریاد،شمارشش را آغاز کرد!

 ـ یک...دو!!! 

 دانیال در صورتم خیره ماند و پرسید:

 خواد؟؟ ـ چی از جونت می

 دونی...خواد که برگردم تو اون خونه...دانیال تو که میـ می

 سه...چهار!!!! -هامون
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کوبید با پایه برهنه و بدون دمپایی از خانه خارج شد ه با چادرش در حالی که به صورتش میخال

  .و داخل حیاط پیش ما آمد

  ! گه؟؟ آبرومون رفتوای یانار جان خاله این شوهر روانیت چی داره می-خاله

  .تونم با یه زن دیگه زندگی کنمخاله جون تو رو خدا نذارید منو ببره!! نمی-یانار

 خاله تا این حرف را شنید،با بهت به چشمانم خیره شد.داینال دستی به صورتش کشید و گفت:

 ـ غلط کرده،مگه شهر هرته؟ 

 شیش... هفت...!!-هامون

دانیال عصبانی سمت در خروجی خانه رفت و در را با شدت باز کرد و با هامون چشم در چشم 

  .شد

تونی مثل آدم حرف بزنی؟؟ حتما باید صدات رو بندازی نمی  کنی؟؟داد میچرا داد و بی -دانیال

 باال سرت؟!! 

 مگه زن من مثل آدم به حرف شوهرش گوش کرد که من هم مثل آدم حرف بزنم؟؟ -هامون

 دانیال کمی جلوتر رفت:

 ! ـ هوی راجع به یانار درست صحبت کن

  .زنمزنه خودمه،هر جور که بخوام راجع بهش حرف می-هامون

هایش را به سمت باال هدایت کرد و چرخاند.چند لحظه بعد از آستین لباسم کشید و باال خاله چشم

 را نشان داد:

 کنن،یه کاری بکن!ها دارن از پنجره نگاه میـ یانار خاله،ببین همه همسایه

  .هایم را در هم گره زدمبا استرس انگشت

کارت آقا جون! کنی؟؟برو پیمی قدر نسبت بهش احساس مالکیتمگه زنت بردته که اون-دانیال

 تونه نفس راحت بکشه؟ ای که یه لحظه نمییانار چرا باید برگرده به اون خراب شده

دانستم دیگر کنترل خودش را از هامون از فرط عصبانیت رنگ صورتش به سرخی میزد،می

د عقب پرتاب شی دانیال کوبید طوری که دانیال به دست داده؛یک قدم جلو آمد و محکم تخت سینه

  .و به دیوار خورد

 ـ تو دیگه چی میگی بچه پررو؟؟! 

دانیال خود را از دیوار جدا كرد و تا خواست سمت هامون برود خاله به سمتش رفت و با التماس 

 گفت: 

 ـ دانیال مادر آروم باش،ولش كن!

   هامون به سمت من برگشت و با عصبانیت فریاد كشید:

 ریم تا مجبور نشدم اینو بكشم!ـ منتظر چى هستى؟؟بیا ب

   دانیال،خاله را كنار زد و خود را به هامون رساند.در صورتش خیره شد و با پوزخند گفت:

 كنى همه زورشون در حد یاناره؟ كنى فكر مىغیرت تو كه دست رو زنت بلند مىـ ِد اخه بى
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تا در صورت دانیال هامون عصبانى نفسش را بیرون فرستاد و جاى جواب دستش را مشت كرد 

 فرود بیاورد كه دانیال عقب رفت و با لگد به شكم هامون كوبید و فریاد زد: 

  تونه درد داشته باشه!!ـ زدمت تا بدونى كتك خوردن چقدر مى

هامون خواست دوباره از جایش بلند شود كه دانیال امان نداد و با لگدى دیگر در پهلویش زد و 

 گفت: 

  .قدر اینجا بزنمت تا شاید فقط یه سیلى كه به یانار زدى تالفى بشهاون ـ این كمت بود،باید

اش برایم سپر كرده گونه به جاى پدرم سینهاشك در چشمانم جمع شد؛او اولین كسى بود كه این

-از درد مچاله شده بود،نگاه كردم . نمى گرفت.به صورت هامون كهبود و داشت حقم را پس مى

طور قلبم را به آتش كشاند و باعث دل ام كه اینق تازه جوانه زده در سینهدانم خریت بود یا عش

  .ام شدرحمى

ها دانیال را عقب كشیدن و هامون توانست از جایش بلند شود.به محض خاله و چند تن از همسایه

بلند شدن از جایش به سمت دانیال حمله كرد و دعوایشان شدت گرفت.خاله فریاد زنان از همسایه 

   . كشید تا او را از هامون جدا كندخواست و خود پیراهن دانیال را مىمك مىك

م داد.خاله به سمتتمام بدنم قفل كرده بود و سست سر جایم ایستاده بودم.مغزم فرمان كارى را نمي

 هایش،خیس بود مقابلم ایستاد وگفت: آمد و با صورتى كه از اشك

كشن.داره دیگر رو مىار برو سر زندگیت.دارن همیانار تو رو خدا برو شوهرت رو برد ـ

   !!! كشهدانیالمو مى

  . به آن دو كه در حال تكه پاره كردن هم بودن نگاه كردم

كنى دختر؟؟! این بابات نیست به خاطر ما هیچى نگه این وحشى تو دارى به چى نگاه مى -خاله

از  تونىندگیت،آخه به من چه كه تو نمىكشه.بابا بیا برو سر زرو با خودش نبره دانیال منو مى

پس شوهرت بر بیایى؟؟حتماً تو ایرادى دارى كه اون نتونسته تو رو قبول كنه رفته دنبال زن 

 تونم پسرم رو به خاطر توقبلیش.بیا برو دیگه هم نیا؛مشكل دارى برو پیش خانوادت،من كه نمى

  پر پر كنم!

كشید و مرا بود كه دست نوازشش را به روى سرم مىاى در چشمانش نگاه كردم،این همان خاله

 كرد؟ دخترش خطاب مى

 كرد؟ گفت من مادرتم و برایم مهر و محبت مادرانه خرج مىاین همان زنى بود كه مى

باید مى فهمیدم كه من  خواستم از من حمایت كند.شاید هم شاید هم توقع من بیش از حد بود كه می

  .آمدمبراى پناه بردن ندارم و تنها باید خود از پس خود بر مىتنها هستم و هیچ كس را 

   . كس ببینى و بدانىسخت است وقتى خانواده داشته باشى اما خود را تنها و بى

هایم به روى صورتم ریختن و با بغضى كه صدایم را به لرزش انداخته بود،گفتم:حق با اشك

 شماست؛من راهمو اشتباه اومدم!
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ى چند مرد غریبه از دانیال جدا شده بود، گرفتم و به سمت هامونى كه به وسیلهاز او فاصله 

  . رفتم

خاطر مشتى كه دانیال به او زده بود شروع به خون ریزى كرده بود و پاى چشمش اش بهبینى

  .كبود شده بود

ته یخهایى كه خون به رویشان رهامون دستش را بلند كرد،آستین لباسش را به روى بینى و لب

 بود كشید؛با عصبانیت فریاد زد: 

   خواى اینجا بمونى؟كنى یا بازم مىـ گورت رو گم مى

   هایم را پاك كردم و گفتم:اشك

  . ى بخت سیاهم شدمبریم،من آماده ـ

  . سرم كنار خاله بود،رفتم به سمت ماشینش كه پشت

   دیدم،غرید:دانیال رو به كسانى كه من نمى

  ـ ولم كنید!!

  .صدایم زد.ایستادم و به رویش چرخیدم

  .نرو،بذار تمومش كنم.نترس،من كنارتم نمى ذارم حتى دیگه ببینتت ـ

گفتم،دنیاى من جز یانار و كشیدم و مىخواست فریاد مىآورد. دلم مىبغض داشت نفسم را بند مى

-ا مىام رهاى شنیدهتونه به خودش ببینه.باید برم كه اگر نرم بدتر از حرفتنهایى،كسى رو نمى

  .شنوم

ام خواهد خورد.من زن تنها و سیاه بختى هاى بدترى به روى پیشانىباید بروم كه اگر نرم ننگ

داشته    ام رهایم كرده بودند،پس چه توقعى باید از كسى كه هم خون من نیستبودم كه خانواده

 باشم؟

 لند گفتم: ى خود در آورد و با صداى بهایم صورتم را به احاطهاشك

خوام حداقل خاطره هاى هایى رو كه شنیدم باز هم بشنوم.مىخوام بدتر حرفمیرم چون نمى  ـ

هاى كسى كه خوام بیشتر از این،دلم با حرفخوبم رو تو این خونه و تو ذهنم خراب نكنم.نمى

و ي رگفت مادرتم و من اونو حتى بیشتر از مادرم دوست داشتم،بشكنه.یانار دیگه هیچ كسمى

 نداره!

  . با سرعت چرخیدم و به سمت ماشین رفتم

  .آمد كه صداى دانیال را شنیدمهامون پست سرم راه مى

 ! شنوى؟!! رفتى دیگه اسم دانیال رو نیاریانار برى دیگه خواهرم نیستى.برى اسمتو نمیارم،مى ـ

رین شبى كه به ماشین رسیدم و در ماشین را باز كردم.به رویش چرخیدم و درست مثل آخ

هایم نگاهش كردم به صورتش هاى غرق در اشكفردایش شب عقدم بود،همانند پدرم كه با چشم

 : و زیر لب گفتم خیره شدم

  . ـ من به تنهایى عادت كردم
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  . هامون پشت سرم قرار گرفت و در را باز كرد

   .بشین دیگه ـ

برادرم،مادرم و پدرم را برایم پر چشمانم را به روى هم فشردم و از تنها كسى كه همیشه جاى 

  .كرد،خداحافظى كردم و سوار ماشین شدممی

اى كه هیچ چیز درش مشخص حال دیگر حتى كسى را نداشتم تا به او امید ببندم؛من ماندم با آینده

  .نبود

  . هامون سوار ماشین شد و با روشن كردنش به راه افتاد

كنارش كوبید و  دانیال عقب رفت و با رسیدن پشتش به دیوار دستش را مشت كرد و به دیوار 

من خود را لعنت كردم كه او را به این حال در آوردم.او تنها كسى بود كه خود را همیشه سپر 

  .كرد من مى

 بازویم كوبید،به رویش چرخیدم... با فریاد هامون و مشتى كه به

ی عمر بغضم را شکسته باشد، هی به او انداختم و بعد انگار که کسی شیشهبا نفرت نگاه کوتا

  .هایم صورتم را خیس كرداشك

ام،ماشین را پر دیگر برایم مهم نبود هامون اینجا نشسته است.اهمیتی نداشت که صدای گریه 

بود،  آزارد؛من باید برای مرگ روحم که با دانیال گره خوردههامون را می هاىکرده و گوش

  .تنهایی واقعی از همین دقیقه و همین ساعت شروع شده بود کردم.عزاداری می

تواند به انسان فکر کردم که تنهایی می با خود شدندجاری می  هایم از صورتمدر حالی که اشک

  قدرت ببخشد یا او را ضعیف کند!

ای در قفس زندانی شده ندهکردم که سوغات دیار غریبی که در آن مانند پرمن باید انتخاب می 

 بودم،ضعف است؟یا قدرت؟ 

هایم را پر کرده بود،این رقت انگیزترین هایم از رفتار هامون گوشگی کردنها و گلهصدای ناله

 بودم،غرچیزی بود که راجع به رفتارم حس میکردم.حاال باید به معنای واقعی کلمه جنگجو می

آمدم وقتی حقوق زن بودنم به ا با همه چیز کنار هم نمیکردم امزدم یا افسارگیسختگی نمینمی

  .رفتکنار،حقوق انسانیتم زیر سؤال می

  یانار گریه نکن!-هامون

اعتنا به حرف او به گریه کردنم برای پرواز ادامه دادم.وقتی کسی به تو آن را یاد نداده و تو بی

  .سبکی است دانی،اولین چیز که به آن نیاز داریراه و رسم آن را نمی

را سبک کنم؛این اولین و تقریبا تنهاترین سالح یک زن برای  من نیاز داشتم که با گریه خود

که که فرشته نیستند بلکه برای ایناند نه برای اینبال آفریده شدهها بیمقابله با مشکالت است.زن

بال فرید که بتوانند بیها را طوری آکردند اما خدا آنهایشان را زخمی میاگر بال داشتند،بال

ها یا آسمان نیلگون هستند یا آسمان علم یا کرانهدر بی کرانه ها اوج بگیرند.حال این بی بپرند و 

  ...آسمان مادری باشد و یا
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 یانار؟ -هامون

ی دستمال کاغذی روی داشپورت ماشین،چند ورق سرم را از روی کیفم برداشتم و از جعبه

  .با آن پاک کردمهایم را برداشتم و اشک

 بله؟ -یانار

  : هامون نیم نگاهی به من انداخت و بعد از چند لحظه گفت

 ـ حالت خوبه؟ 

 کنی؟ خودت چی فکر می-یانار

  : هامون محکم دست راستش را روی فرمان ماشین کوبید

  ...جوری آبروریزی بشه فقطخواستم اونـ به خدا یانار نمی

 سرد گفتم:

 ـ فقط چی؟ 

دونم چی میشه،یهو کنترلم رو از دست میدم ها که عصبی میشم........نمیفقط بعضی وقت-هامون

  ..و

 میشکنی!-یانار

 هامون یکی از ابروهایش را باال انداخت و پرسید:

 ـ چی رو ؟ 

ها و خودت و...خیلی چیز خیلی چیزها مثل ظرف،دل،غرور،عزت نفس و شخصیت آدم-یانار

  .هایی دیگه

اش جا انداخته بود به راحتی در صورتش دیده ی از شرمندگی که مثل ذغال روی پیشانیرد غلیظ

  .شدمی

 تو رو هم شکستم؟ -هامون

 زاد رو!هنوز نفهمیدی؟ هم منو شکستی هم پری-یانار

هایش در گلوی هامون ریخت و او حرف قبل از اینکه از دهانش در بیاید،شکسته شد و خورده

  . به سختی فرو برد دهانشها را با آب آن

اش را در بیاورد و جواب آن بنده خدایی که ای رنگش برد تا گوشیدست در جیب پالتوی قهوه

  .وقفه به او زنگ می زد را بدهدیک سره و بی

 الو؟ –هامون 

 ـ ...

که فرد پشت خط چیزی به هامون گفت،در اجزایی صورت هامون هیچ تغییری ایجاد بعد از این

آید، هایش که مثل آفتاب دم صبحی که از پشت کوهی از ناامیدی بیرون میز در چشمنشد ج

  .درخشان و پر قوت بود

  کی؟ همین االن؟!-هامون
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  ـ ...

  ـ خداروشکر!

  .صدای داد کسی که پشت خط حرف میزد را شنیدم

  .خودم االن میام اونجا-هامون

 ـ ...

  .جاـ گفتم که خودم میام اون

  .را در جیبش انداخت و پایش را روی پدال گاز گذاشت، سریع دور زدبعد گوشی 

  .زاد داره مرخص میشهپری-هامون

  .خدارو شکر-یانار

  تری را به من خیره شد و پرسید:بار لحظات طوالنیهامون این

  ـ واقعا؟!

 معلومه! شک داری؟ -یانار

  .فکر می کردم ناراحت بشی-هامون

های صد من ثباتی شخصیتی و حرفشم،من از بیبودن کسی ناراحت نمیو سالمت  ـ من از سالم

  .یه غاز ناراحت میشم

کردم،خون از دماغ تا پشت لبش لخته شده بود،ته ریش هایش درآمده بود و  به صورتش نگاه

اش پارادوکس عجیبی در چهره .ابروهای پرپشت سیاهش مثل همیشه در هم گره خورده بود

کشید،شاید هم گری را به رخ میا در خودش جای داده بود و هم وحشیداشت،هم معصومیت ر

ی من نسبت به او بود و شاید هم اش چطور به نظر برسد بستگی به حس آن لحظهاین که چهره

سر و سامانی روحش،در چهره اش هم سرازیر شده بود و آن را به این صورت نشان می بی

  داد.هامون با دست به خودش اشاره کرد:

 ـ االن منظورت منم؟ 

  ! دقیقا-یانار

ای را که از توانستم شادی و شعف زیر پوستیهامون ساکت شد و دیگر حرفی نزد اما می

  .زاد داشت را با تمام وجود حس کنممرخص شدن پری

از چند خیابان گذشتیم و به بیمارستان رسیدیم.هامون کمی غافلگیرانه و کمی هم ناشیانه پایش را 

  .رمز گذاشتروی ت

  .اگه دوست نداری پیاده نشو-هامون

بدون منتظر ماندن پاسخم،از ماشین پیاده شد و در را بست،من هم مثل او در ماشین را باز کردم 

زاد و لج بازی با هامون و نه حتی برای خوش و بش کردن با   پری و از آن پیاده شدم،نه براى

به چند شاهد دارد؛به غیر از مجرم و مورد جرم  هر جنایتی و هر مجازات شدنی نیاز مادرش،

ی پری زاد و من،من شاهدی بودم که از قرار گرفته،یکی خدا هست و یکی از اعضای خانواده
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-شدم که شهادتم مورد قبول نباشد،من اصال نمىی هامون حساب نمینظر خودم جزو خانواده

ای را شکست خورده قاضی مه حکمبه نفع کسی شهادت بدهم! احتماال من در این محک خواستم

  .کردکه عدالت ندیده بود و آن را لمس نکرده بود اما باید آن را اجاره میداشتم که با این

ها گذاشتیم.او در عالم خود بود و من در عالم او ! گاهی وقتبا هامون به سمت بیمارستان قدم می

-ها را از خود میعصبانی که خیلی آلود بدانم در ذهن این مرد اخم  خواستمواقعا از ته دل می

 گذرد؟ شود،چه میرنجاند و باعث رنجش خودش نیز می

بوهای مالل آور بودند و فضای بیمارستان همان   از در ورودی بیمارستان گذشتیم،بوها همان

-گیرد حتی اگر مریض نباشد هم احساس بیماری میفضای دلگیری که وقتی آدم در آن قرار می

آمد که نام کسانی را پی در پی صدا میزد.انگار که مریض ها کند،دقیقا همان صدای پیجری می

ها هم تغییری نکرده بود، شکی پایان دارند.صدای شیونهایی بیاند و دردها،تکرار شدنیبی انتها

-یم مها معلونیست که ارزش انسان ها و دقایقی که می توانستند با هم بگذرانند،بعد از مرگ آن

  .شود و نه قبل آن

کردم؛من به کلیاتی دقت نمی از راهروی بیمارستان عبور کردیم،من آن موقع خیلی به جزئیات

ان را ی خالی لیوگذشتم فقط نیمهروی بیمارستان میکردم که نبودند،در واقع وقتی از راهتوجه می

قتی شدم تا وهامون کشیده می بالکه بیمارستان دقیقا چه چیزهایی را نداشت و فقط به دن  دیدممی

زاد روی ویلچر نشسته بود و به همه چیز طوری نگاه سرم را باال بردم،پری که او توقف کرد.

های سیاهش همان گیرایی قبل را داشت و دهان شناسد اما چشمها را نمیکرد که انگار آنمی

  .دادهاى زیادش را ميهای نگفتهحرف اش نشان ازبسته

هایم پدیدار شد،اولین حرفی که زد،نه سالم بود و زاد هم طولی نکشید که در قاب چشمپریمادر 

  .نه احوال پرسی

 ـ این دختره رو دیگه برای چی با خودت آوردی؟ 

سرد نگاهش کردم. قضاوت همیشه از بیرون گود آسان است،اما وقتی داخل زمین گیر کرده 

دید و چیز كند؛او فقط مشکالت دختر خودش را میمىتا آسمان فرق   زمین باشی ماجرا برایت

خواست این را بداند که من جای دخترش را داست.او فقط میام نمیزیادی از من و زندگی

   ام یا نه؟تصاحب کرده

 این دختره،زنمه!-هامون

ای! اصال تو زندگی دخترم جایی نداری که به درست میگی،تو خودت هم اضافی-زادمادر پری

خواستی بستریش کنی کجا که می ی دخترم رو اون روزاومدی بیمارستان؛فقط بگو دفترچه زور

 گذاشتی؟؟ 

  :هامون با اطمینان گفت

 ـ هنوز پیش خودمه،چطور؟ 

  ! خوام برم دخترم رو ترخیص کنمیعنی چی هنوز پیش خودمه؟ بدش بهم می-زادمادر پری
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  .باشه خودم انجامش میدم -هامون

 اد با خشم پوفى كشید و صدایش را باال برد زمادر پری

 نمردم كه تو بخواى كار دخترم رو انجام بدى! هامون خان هنوز ـ

زاد نشست و با نگاه كردن به او،خطاب به هامون یك قدم به جلو برداشت و به در مقابل پرى

   مادرش گفت:

  . ـ بهتره آروم باشید ما یه بار در مورد همه چى حرف زدیم

 جایش بلند شد و ادامه داد : از

 تونه زودتر حافظشیادتون كه نرفته؟ دكتر گفت چون به من واكنش نشون داد،تنها كسى كه مى -

رو برگردونه من هستم.پس االن من كارهاى ترخیصش رو انجام میدم و شما هم آمادش كنید تا 

  برگرده خونش!

بار بود كه نیازى به  قدر حالم تاسفكه نه آن زدم یاام حرف ميآیا باید از حال و یا قلب شكسته

 توانست از حرف هامون پوچ بودن مرا در یابد؟ حرف زدن نداشت،هر كسى مى

  ؟ رفتم! اما كجاباید مى

 بر سر چه كسى؟  باید فریاد مى زدم؟اما 

اى ام بود و یا نه،پدرى كه مرا وادار به دیدن این روزههامونى كه در حال تباه كردن آینده

 ام كرده بود؟ زندگى

شد!كجا رفتم؛تنها یك سؤال برایم ایجاد مىحتى مى كردم و یازدم،شكایت مىاصالً فریاد مى

 خواست، اصالجایى براى ماندن نداشتم.وقتى كسى مرا نمى مىرفتم وقتى حتى براى یك ساعت

 كجا را داشتم كه بروم!؟ 

رو تكیه زدم تا بیشتر از این خود را حقیر كنار راهدیوار  ام عقب رفتم و به سر خورده از تنهایى

  . و كوچك نكنم

 هامون نگاهش را در اطراف چرخاند:

 ـ اون پسره کوش؟ 

 منظورت کیه؟مازیار؟ -زادیمادر پر

 هامون با انزجار صورتش را کج کرد و گفت:

  .ـ اسمش رو جلو من نیار. آره همون

  .هنوز نیومده-مادر پری زاد

 هایش کشید و کمی صدایش را پایین آورد: دستی به ته ریشهامون 

 یزاد از هم طالق گرفتیم اما میاد خونهـ پس تا نیومده،باید باهم حرف بزنیم،درسته که منو پری

  . من تا زمانى كه حافظش برگرده

  چی داری میگی ؟!-زادمادر پری
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حافظشم كه از دست  .باید بشینه عمرش رو این صندلى دارم مىگم این دختر كه تا آخر -هامون

داده.حداقل بذارین تو این مدتى كه هست بتونیم آمادش كنیم تا وقتى همه چى رو به یاد آورد بتونه 

  مونه!كنار بیاد با حقیقیت.هر چند بعد از اون هم پیش من مى

 زاد:عذاب وجدان دارى آره؟ مادر پرى

سى كه حقیقت وجودش را به زبان آورد،خیره سرم را بلند كردم و به هامونى كه در چشمان ك

  .شده بود، نگاه كردم

 هامون:بگم آره دیگه حرفى نیست؟ 

زادم كنار تو بودن رو به همه چیز ترجیح ها راه برگشت داریم.پرىى ما آدمنه نیست چون همه ـ

   میده اما فقط كنار تو!

ر هم ب تواند تو را در یك چشممى هاى لعنتى كههر دو به سمت من برگشتند.یكى از بدترین حس

زدن خاكستر كند و تو در كسرى از ثانیه وجودت را ببازى،حس اضافى بودن و بدتر از آن 

  .ماندن در آن مكان است

اد زمونه بهتره قبولش كنید تا با هم بتونیم شرایط رو براى پرىهامون:یانار زن منه،زن منم مى

  . آماده كنیم

  . كشهون عذاب مىزاد با وجود اپرى ـ

كنم.تا اون زمانم یانارو به عنوان پرستارش فكرى مى هامون:تا زمانى كه حافظش برگرده یه

  . كنیممعرفى مى

اش را برایم هایى زندگى كردم كه هر لحظهها جایى در بین آدمدیگر طاقتم تمام شد.من سال

 كردم؟! دیگر زندگى مىهایى تصمیم گرفتن حال باید باز هم با همان شرایط با آدم

   

ی هم بودیم و هر دو نمی زاد خیرهکردن من و پریدر حالی که آن دو با هم جر و بحث می

 دانستیم چطور تقدیر راه ما را که خیلی از هم جدا و دور بود،به هم رساند!

  . ها دویدماشك،چشمانم را پر كرد و براى جارى نشدشان،رویم را چرخاندم و به سمت پله

اى نمى خواند توجهرفتم و به فریادهاى هامون كه نامم را مىها با چشمانى تار پایین مىاز پله

 . كردم

 خواست بگوید؟گونه مرا در برزخ گیر انداخته بود.حال چه مىبدتر از پدرم او بود كه این

 اصالً حرفى هم داشت تا بزند ؟

حیاط ، با قطع شدنش، مرا از حركت نگاه  نفس هایم به شماره افتاده بود و به محض رسیدن به

داشت . خود را به گوشه اى رساندم و كنار دیوار روى زانوهایم خم شدم . چند نفس عمیق كشیدم 

 . و صورت خیس از اشك هایم را پاك كردم

 .هامون مقابلم ایستاد و با حرص بازوهایم را گرفت و مرا باال كشید

 . ان قرمزش نگاه كردم و باز هم بغضم شكستبه محض رو به رو شدن با او،به چشم
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تر از آنى دید كه بخواهد بیشتر از این در حقم ظلم دانم دلش به رحم آمد یا مرا بیچارهنمى

 حرف دستانش را كمى آزادتر كرد و خیره در چشمانم گفت:كند؛بى

 خوایى برى؟مى كجا  ـ

 . كردمبا شنیدن حرفش چشمانم را روى هم فشردم و بغضم را رها 

دونم اصالً كدوم كارم درسته كنم؛نمىهامون:یانار دارم دیونه میشم.نمى دونم دارم چه غلطى مى

 ....فقط

درخشید،شدم. هایش مىبا سكوتش چشمانم را باز كردم و خیره به دو گویى كه حال با اشك

 .لرزید و از بغض گلویش خدشه دار شده بودصدایش همانند چشمانش مى

وقتى گفتن براى .به خاطر من روى اون صندلى نشسته تونم ولش كنم.اون نمى هامون یانار

 دادن اما...خواست كه خبر مرگشو ميهمیشه قطع نخاع شده دلم مى

 هایش شروع شد و ادامه داد:او هم چشمانش همانند من باران اشك

اموسم بوده االن كه جورى بشه اما اون زن یه روزى عشقم،نخواستم اینـ یانار باور كن كه نمى

  . خیال باشمتونم بىبه خاطر من باید تا آخر عمر تو این حال باشه نمى

 خورد بگوید:بازوهایم را فشرد تا حرفى كه همانند خوره جانش را روزها مى

 !! كنهیانار عذاب وجدانش داره منو نابود مى ـ

 گفت:ام گذاشت و با هق هق هاى مردانه اش سرش را به روى پیشانى

تونم از دستت بدم،اگر برى تونم ولش كنم! یانار این نامردیه ولى من دلم با توعه؛نمىـ من نمى

 ! تونم طاقت بیارم یا نهدونم که مىواقعاً نمى

زند كه چیزى براى گفتن،راه حل و یا حداقل جایى براى زدم اما كسى حرف ميباید حرف مى

 . رفتن داشت

راى گفتنش حرف بزنم.هامون به تمام نگاهش را در صورتم چرخاند من هیچ چیزى نداشتم كه ب

 و پرسید:

 خواي چیزى بگى؟نمى ـ

  هایم را باال بردم و گفتم:زهرخندى كه نه تنها كامم را بلكه تمام قلبم را زهراگین كرد،زدم.شانه

 ! اى ندارمـ حرفى ندارم چون راه چاره

 . خود را عقب كشیدم و سر به زیرانداختم

  یانار:میرم خونه!

  آمد گفتم:هایم بیشتر شبیه دهن كجى به نظر مىسرم را بلند كردم و با لبخندى كه با اشك

 . اى ندارمزاد من كه خونهى پرىببخشید خونه ـ

باز هم بغض گلویم را گرفت.قبل از شكستنش از كنارش گذشتم و به سمت در بیمارستان راه 

 . افتادم

خانه رسیدم اما خود را مقابل در دیدم.كلید را از كیفم بیرون آوردم و به دانم چگونه به نمى
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 .خواند توجهم را جلب كردمحض انداختن در قفل صداى كسى كه نامم را مى

هایم را در هم كردم و رویم را چرخاندم .نمى به پشت سر خود نگاه كردم و با دیدن دانیار اخم

 . خالى مى كردم دانم شاید داشتم دق و دلیم را سر او

 خیابان را رد کرد،در را باز كردم كه خود را به من رساند و گفت:

 گردونى؟ـ یانار چرا روتو بر مى

 با عصبانیت به رویش چرخیدم و در چشمانش خیره شدم

 جا؟یانار:براى چى اومدى این

 ! دانیار متعجب گفت:حالت خوبه؟قرار بود بیایى دفتر،نیومدى نگران شدم

 زدم:آهان پس خان داداش محترم نگفت اومدم با چه رویى ازم استقبال كرده،نه؟پوزخند 

 نه به من حرفى نزده ؟ ـ

  در را رها كردم و مقابلش ایستادم...

  شرمیشو به زبون بیاره؟بى خواستهـ حقم داشته.اصالً با چه رویى مى

 یانار واضح حرف بزن ببینم چى شده! ـ

  دم و گفتم:نفسم را با حرص بیرون فرستا

تونى برى از خودش بپرسى كه چطور و با كدوم مرام و مردونگى چشم روى زن  پسر مى ـ 

 .تر از خودش رو میدهشرمى پیشنهاد كثیفى خودش داره و با بىعمه

 .دانیار چشمانش درشت و دستانش مشت شد

 . دونستم ولى مطمئن باش یه درس درست به اون احمق میدمـ یانار من نمى

 كردم.به سمت در برگشتمدانستم او تقصیر ندارد اما داشتم حرصم را سر او خالى مىاستش مير

. 

 ـ باشه .خدافظ!

 دانیار:یانار من نگرانم!

 ! ـ كار ما از نگرانى گذشته؛دیگه نیازى به كمك ندارم

  به داخل رفتم و خواستم در را ببندم كه دستش را به روى در گذاشت و گفت:

 !؟ـ خوب نیستى

تونه عالى ام مىمعنى كنى.حال من نسبت به چند روز دیگه ـ خوب!؟ تا خوب بودن رو چطورى 

 . باشه

 ! كنى،دارى گیجم مىدانیار:حرف بزن

  سرم را باال بردم و لبخند زدم...

 . دانیار برو به زندگیت برس تا تو باتالق یانار غرق نشدى ـ

ها رفتم و به محض وارد شدن در خانه،در رابستم و پلهآنكه ببندم به سمت عقب رفتم و در را بى

 .او را پشت در گذاشتم
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 : نزدیك در شدم و با صدایى بلند گفتم

خوام حرف بزنم.حرف ماله كسیه كه راهى براى نجاتش باشه نه منى كه برو دانیار دیگه نمى ـ

 . راهم از بدو تولدم چیزى جز سوختن نبوده

اهمیتى نداشت.به داخل اتاق رفتم و با بستن در صداى او را براى صدایش را شنیدم اما برایم 

هایم به حمام رفتم تا با ریختن آب سردى به روى سرم آتش درونم خود قطع كردم و با همان لباس

 .را خاموش كنم

قدر زیاد بود كه دانم آتش درونم آنبا برخورد آب سرد به سرم زیر دوش،روى زمین نشستم.نمى

تر از آنى بودم كه چیزى از سرمایش حسشدم یا كه نه من بىسردى آب متوجه نمى من چیزى از

 .را بفهمم

تمام سرم شروع به گزگز كرده بود و من براى آرامش بیشتر چشمانم را بستم و سرم را به دیوار 

 . پشتم تكیه دادم

خاطره دارد را زندگى اش را با هامون اى كه گوشه به گوشهزادى باید در این خانهمن با پرى

كردم؛از همان اول هم من در این خانه جایى نداشتم و تنها با زور و شاید هم ترحم هامون در مى

  . این خانه جاى داده شدم

پدرم كجا بود كه حال دختر رانده از خود را ببیند و براى من غیرت به ناموس را معنا كند؟ كجا 

 اش باشم؟؟تفاوتىم من شاهد بىبود كه مرا در این حال ببیند و باز ه

خواست همانند دختران دیگر كه امید اول و آخرشان به پدرشان است، بودم و پدر....چقدر دلم مى

 .بردمبا این اوضاع و احوالم به او پناه مى

 پدر!؟

 .حس كرده بود و جانى براى تكان خوردن برایم نمانده بودآب سردتمام بدنم را بى

گذاشتم تا شاید خدا دلش به رحم آمد و این قلب افسارگسیخته كه به تازگى  چشمانم را روى هم

 .داشتحال و هوایى دیگر به خود گرفته بود را از تپیدن باز نگاه مى

 . با صداى فریاد كسى كه گوشم را آزار میداد چشمانم را باز كردم و با دیدن هامون تعجب كردم

  من خم شد...هامون آب را بست و با عصبانیت به روى 

 ! جورى نمیمیرىمى خواى خودكشى كنى،این ـ

ى جر و بحث با او را نداشتم.دوست هایش را متوجه بشوم.حوصلهتر از آنى بودم كه حرفگیج

 . كردمخوابیدم و دیگر چشمانم را باز نمىداشتم تا ابد مى

حالى مرا دید خود را ىهامون بازویم را در دست گرفت و مرا با ضرب از جا بلند كرد و وقتى ب

 به من نزدیك كرد و گفت:

  كنى یانار؟ـ دارى با منو این زندگى كوفتى چیكار مى

با تكیه بر او از حمام بیرون آمدم و به محض قرار گرفتن در اتاق نگاهم به سمت در كشیده شد. 

امون دوخته اش نشسته بود و نگاهش را به دستان هزاد رو به روى در اتاق به روى صندلىپرى
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 .بود

شد كسى را نشناخت اما با حرص -اش را از دست داده باشد! مگر مىتوانست حافظهاین زن نمى

 او را نگاه كرد؟!

  .با بسته شدن در حمام نگاهش باال آمد و در چشمانم ثابت ماند

هایش با این حالى كه درهم نرفت اما حركت كرد و با چشمانى كه شاید تنها یك زن مى اخم

اى به خود گرفت و هایم جریان دوبارهتوانست حسادت او را درك كند،نگاهم كرد.خون در رگ

 .مرا به حال خود برگرداند

هامون باز مرا به خود چسباند و خواست حركتم دهد كه با ناراحتى او را پس زدم و رو به  

 ! تونمالزم نیست به من دست بزنى،خودم مى زاد گفتم:پرى

كرد. بى توجه زاد روى مبل نشسته بود و با نفرت نگاهم مىركت كردم،مادر پرىبه سمت اتاق ح

 . به او رویم را چرخاندم و به اتاقم رفتم

 .خواستم در را ببندم كه هامون نگذاشت و با زور پشت سر من وارد اتاق شد

 .معقب رفتم و مانتوى خیسم را از تنم بیرون كشیدم و همراه شالم به روى زمین انداخت

 .هامون نزدیكم شد و پشت سرم ایستاد

 .دونم ناراحتى اما تا یه مدتى كه برات یه خونه پیدا كنم باید تحمل كنىمي ـ

 گونه حرف میزد؟كرد كه اینبا خشم به رویش چرخیدم.او با خود چه فكرى مى

این خونه كنى كه فكر كردى تنها درد من تو با خودت چه فكرى مى اخم كردم و با انزجار گفتم:

 كنى هست؟زاد دارى تقسیم مىبراى من و پرى اى كه تو خرابه

  بیشتر فریاد زدم:

 هاى زندگیت رو با نامردى دارى پس میدى؟كنى كه حق زنتو با خودت چه حسابى مى ـ

  اش كوبیدم.دستانم را بلند كردم و با تمام زورم به تخت سینه

اى براى من كنى؟اصالً تو یا پدرم به چه اجازهمىقدر منو حقیر ـ تو مگه كى هستى كه اون

  جورى،اونقدر راحت منو عذاب میدین؟؟!گیرید؟؟مگه شماها كى هستین كه اینتصمیم مى

كرد،انگار ریختم.هامون متعجب به من نگاه مىهایم را بیرون مىدیوانه شده بودم و تمام عقده

 .ه داشتتوقع طغیان مرا نداشت و به سكوت من بیشتر عالق

هایى كه مال من نیست و ـ از همتون بیزارم! از تو و بابام كه فقط برام عذابید بیزارم!! از خونه

 من همیشه توشون نقش اضافى بودن رو داشتم متنفرم!

 : به سمت دیوار رفتم و مشتم را به روى دیوار كوبیدم

 فرم؛چون هیچ وقت نتونست براىكنه متناز این دیوار،از این سقفى كه داره رو قلبم سنگینى مى ـ

  .من سرپناهى از آرامش باشه

 . نفسم باال نمیامد و بعض راه صدایم را گرفته بود

 . به روى زمین نشستم و مشتى دیگر به روى زمین كوبیدم
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 خوام تنها باشم!برو بیرون،مى ـ

 با خشم گفتم: باره سر بلند كردم وهامون قدمى به جلو گذاشت و خواست نزدیكم شود كه به یك

هایى كه یه عمر محتاجشون بودم و به اشتباه خواستم با تو ـ جلو نیا! بسه هر چقدر با نوازش

 هاى مسخره درگیرمكمبودم رو رفع كنم احساساتم رو به بازى گرفتى.بسه هر چقدر با همین حس

 ! خوام بیشتر از این تحقیر بشمكردى.دیگه به من حتى نزدیكم نشو،نمى

 اش را به عقب برگشت و با ناراحتى گفت:قدم جلو آمدههامون 

 ـ یعنى تا این حد از من متنفرى؟

گاهش كاشته هاى بىدر چشمانى كه امیدهاى تازه جوانه زده در قلبم را با همین نگاه و محبت

  بود،خیره شدم و نیش خندى كه آتشش لبانم را سوازند،زدم و گفتم:

 !! ـ متنفرم

-گویى تا ته ماندهگویى.دروغ مىاندن آنچه كه حتى نابود شده است دروغ مىگاهى اوقات براى م

ات باز هم برایت باشد،تا بتوانى باز هم نفس بكشى و از فكر ى شخصیت و غرور له شده

تواند قلبت را نابود و شخصیت را حفظ كند.دروغى كه خودكشى بیرون بیایى؛دروغى كه مى

هایت بدون اجازه زبان میاورى و بعد براى دردش اشكبراى حفظ خودت و دورى از او به 

 .شكندكند و بغض،گلویت را درهم مىصورتت را خیس مى

  هامون ابروهایش باال رفت و با پوزخندى بر لب گفت:

 . تونى برىخواى! اما بدون تا من نخوام جایى نمىـ هر جور كه تو مى

 ام را نبیند و زیر لب گفتم:از درماندگى سرم را پایین انداختم تا شدت گریه

 .خواستى كه برم جایى براى رفتن نداشتماگرم مى ـ

 . هامون با خشم به سمت در برگشت و با كوبیدن آن خبر از رفتنش را داد

بغض گلویم شكسته شد و براى خفه كردنش دستم را به روى لبانم فشردم و تا جایى كه مى 

  . بار تنها براى خود اشك ریختمو این ام جیغ كشیدمهاى بستهتوانستم پشت لب

خواستم تا محاکمه از گور بر می هارا خیلی آرام باز کردم طوری که انگار پس از سال چشمانم

ا در ر  انداخت و بیش از پیش روح پریشان حالمشوم.صدای شیپور اسرافیل در گوشم طنین می

  .شکستتنم می

دانستم شدم و نمیام را مجازت میدم.من هر روز زندگیخود را کنار دیوار،روی زمین پیدا کر

حرکتی خشک شده تمام بدنم از بی کردم.که پایان من همان چیزی بود که ابتدا تصورش را می

جود با و نیم خیز شدم و در جایم نشستم.اتاق در تاریکی محض فرو رفته بود و بود؛با سختی 

   .بیشتر در وجودم رخنه می کرد  آن بیشترای که داشتم خستگی هر خواب نسبتا طوالنی

کردم سری به من خواهد زد،اما همانند شاید توقع هم من از هامون،کمی زیاد بود.حداقل فکر می

او چه نیازی به  زاد هامون آماده بود و حال همیشه باز هم من بودم که اشتباه کرده بودم.پری

  ! شدی قناعتم به من داده میندازهیانار داشت؟آری...من یک پر توقع بودم که به ا



 
 
 

  267 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

هایم هنوز نمناک بود.به سمت کمد دستم را به روی زمین گذاشتم و به زور از جایم بلند شدم.لباس

  .رفتم،یک دست بلوز به همراه شلوارش،یک حوله برداشتم و به سمت در راه افتادم

روشن شدن همه جا،نگاهم را سالن هم تاریک بود،کورمال کورمال به سمت کلید برق رفتم و با 

تر از آنی بودم که به به ساعت روی دیوار انداختم.برای بیدار شدن خیلی زود بود اما من آشفته

  . ساعت توجه کنم

ی در را پایین بردم و وارد اتاق شدم.کلید برق را زدم به همین دلیل به سمت حمام رفتم.دستگیره

   .م،تازه به خود آمدمو با دیدن آنچه که در جلوی چشم خود دید

ی کنار دیوار خوابیده بود و هامون روی زمین بر روی تشک زاد بر روی تخت تک نفرهپری

  .خوابش برده بود

 به راستی شکستن به چه معنایی است؟ 

 شکستن قلب چگونه است؟ 

شود،اگر او را در کنار زنی دیگر ببیند،قلبش حق ایستادن ی مردش میآیا زنی که دلبسته

   ندارد؟

سرم گیج رفت؛چشمانم را روی هم فشردم و دستم را به سمت دیوار بردم تا بتوانم تعادلم را حفظ 

  . کنم

آمد و قلبم در حال متوقف شدن بود.خود را به دیوار پشت سرم هایم یکی در میان باال مینفس

  . چسباندم و به روی زمین نشستم

و باورهای اشتباه پدرش سوخته بود تا کجای عمر خود من،یانار،یاناری که عمری در ناعدالتی  

 زد!؟ سوخت و دم نمیباید در آتش می

های همسرش باز هم به او شانس دوباره داد و امید به او بست،باید تا یاناری که با تمام نامروتی

و دید و خود را با امیدهای واهی اش را نمیبست تا حقایق زندگیکجا دیدگانش را روی هم می

 داشت؟ تهی همچنان سر پا نگاه می

 گونه بمانم و خود را نابود کنم؟ مگر من چقدر توان جنگیدن را داشتم که بخواهم این

  . چشمانم را باز کردم و نفس عمیقی کشیدم

هایی که امروز به او زده بودم،حقش بود یا دانم حرفهامون افتاد.واقعا نمی  ناخودآگاه چشمانم به

دانم چه کسی در این میان مقصر است! منی که خود به اعدالتی کردم؛واقعا نمیکه در حقش ن

اش  ام تن به ازدواج با هامون دادم؟ هامونی که برای خالصی از خانوادهخاطر فرار از خانواده

اش زاد که با راهی اشتباه زندگیزاد،مرا به عقد خود در آورد؟یا پریاش به پریبا وجود عالقه

 کرد و حال با بودنش در حال جان گرفتن از من است؟  را نابود

اش را به جان زندگی دانستم او هم ندانسته آتش سرم را به روی پری زادی چرخاندم که می

  . انداخته است

  . با دیدن برق چشمانش از روی زمین بلند شدم و به سمتش رفتم
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.از کنار هامون گذشتم و باالی سرش،  کرداشتباه نکرده بودم،چشمانش باز بود و مرا نگاه می

  . درست مقابل صورتش ایستادم

تو همه چیز رو  : نگاهش مملو از خشم و ناراحتی بود.به روی صورتش خم شدم و گفتم

 میاد،درسته!؟  یادت

  .اش را به چشمانم دوختهای پشت همش متوقف شد و نگاه هراسان و خیرهپلک زدن

  : صدایی بسیار آرام گفتمسرم را به جلو بردم و با 

هم اومدی خرمن آتیش  بار خرمن آتیش زندگیت شدی،آخرش به این روز رسیدی.حاال یک ـ

 زندگی من شدی که آخرش چی بشه!؟ 

چشمانی که دو کشید خیره شدم که نگرانی را در خود فریاد می سرم را عقب بردم و در چشمانی

 ی درونش...کس نبود جز احساسات نابود کنندهیچمرد را اسیر خود کرده بود و خود اسیر ه

اشکی که ریختی گریه کردم !؟ شاید  دونستی من تمام خاطراتت رو خوندم و با هر قطره:مییانار

-گم! درسته که یه وقتباور نکنی اما من برای برگشتنت بارها به خدا التماس کردم...دروغ نمی

کنه حسودی کردم من هنوز هم به زن قبلیش فکر می که با وجودهایی هم به عشق هامون و این

  .وقت برات بد نخواستم اما هیچ

   نفسی بلند و عمیق کشیدم .با صدایی که التماس درونش موج می زد،گفتم:

کنم نذار زاد نه جایی برای رفتن دارم و نه حتی کسی برای پناه بردن بهش.خواهش میـ پری

  . گذاشتم زندگی،خراب بشهای که من اسمش رو همین ویرونه

   سنگ آخر!؟

ی امیدم کوبیدم تا شاید نورش باعث سنگ آخری که برداشتم و با تمام توان آن را به در خانه

اش بیشتر از توان من باشد،دیگر نه توانی برای ماندن روشنایی قلبم شود؛سنگی که اگر سنگینی

  . و نه حتی جایی برای ادامه دادن داشتم

ام را بیش از این خراب نکند و با ام از هم جنس خود،التماس کردم که زندگیستهمن با خوا

  . ای که دیگر رنگ آبادی به خود نخواهد گرفت را برایم باقی بگذاردرفتنش همین خانه خرابه

  .ی لبش نشانداما او تنها مرا نگاه کرد و در آخر پوزخندی کم رنگ گوشه

جنگید،در صورتی که باز هم اشتباه هایش میای از دست رفتهحتما داشت بر او در خیال خود

آیا او با  کرد و تنها باز هم در حال ویران کردن نه تنها زندگی خود،بلکه زندگی من هم بود.می

ای از زندگی کسی،زندگی ساخت؟ احتماال همین شود بر روی آوارهکرد که میخودش فکر می

دانستم که این دانست...البته من هم تا ان موقع نمیکرد اما او نمیفکر را با خودش می

بار با قدرت خود را در آجر به آجر این ای هرچند وقت یکخیز بود...و زلزلهزلزله منطقه

ریزاند؛قدرت هر دوی ما خیلی کمتر از آن شکافت و فرو میانداخت،آن را از هم میزندگی می

  .چیزی بود که بتواند با زلزله مقاومت کند
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ی دلم کوبیدم اما نوری از آن حرفی برای گفتن نمانده بود؛من سنگ آخر را هم به امید خانه

تر از رفتن بود.  فایدهرفتم...چرا که ماندن عکس همیشه بیبیرون نیامد و من ناچار باید می

دانست که بدون جنگ پیروز این میدان است،چون من زاد برای جنگیدن نیامده بود،او میپری

  .یگر توانی برایم باقی نمانده بودد

  جان گفتم:اش دوختم و با لبخندی بیچشمانم را به نگاه پر کینه

ـ فکر نکن با موندنت راه درستی رو انتخاب کردی و تونستی من رو کنار بزنی،نه! تو با 

 و به باتالقی کردی که هر روز بیشتر درونش فرو میری جا رو تبدیلانتخابت برای موندن این

تر از اونی هستم که بخوام برای چیزهایی دیگه راه نجاتی برات نیست.من میرم چون خسته

بجنگم که متعلق به من نیست؛اما یادت نره که بازم اشتباه انتخاب کردی،تنها فرقش هم با اون 

موقعت تو، اینکه اون زمان به خودت و هامون آسیب زدی اما االن آوار زندگی منم شدی و این 

  . تری برات دارهص سنگینتقا

   . نفس های پشت همش نشان از خشم درونش را داشت،اما برای من هیچ اهمیتی نداشت

  : عقب رفتم و با قطره اشکی که چشمانم را تر کرد،گفتم

هایی که باعث رسیدن من به این نقطه شدن، ی اونـ سپردمت به خدا.البته نه تنها تو رو،همه

 سپردم به خدا...

وقت به وصال رضایت شود،هیچدانست که بعد آن عشق به آدم به لجن کشیده میاگر می حوا

گری نکنند و لکه ننگ بزرگی شمرد تا فرزندانش این همه ناشیتر میداد و فراغ را محترمنمی

  .بر قداست عشق نیاندازند

تنها حسی که درونم  بودم اماقدمی به عقب رفتم و به سمت هامون برگشتم.باید از او متنفر می 

  . وجود نداشت تنفر از او بود

   کنارش به روی زمین نشستم و آرام به او گفتم:

کنیم اما تو نخواستی که شروع بشه . مونم و یه زندگی از نو شروع میدونم گفتم که میـ می

بهت هامون من تو زندگیم کال یک چیز با ارزش داشتم که با وجود امیدهایی که برام ساختی،

دونی بعد ای به تو دادم که برایش عمری سرکوب شنیدم و از پدرم دور شدم.میدادم.من دخترانه

که زنت شدم تو تنها آدمی بودی که کنارم بود؛من از سر تنهایی هر روز بیشتر بهت از این

وابسته شدم و حاال هم که بند بند وجودم عاشق تو شده و من حتی از این حس خوبم باید عذاب 

  . بکشم

  . چشمانم را روی هم فشردم و اشک هایم صورتم را در برگرفت

دونم درسته یا نه ولی من دیگه ای ازت به دل ندارم.نمیـ به قدری دوست دارم که حتی کینه

  . طاقت موندن و جنگیدن برای ثابت کردن حضورم رو ندارم

  . هایم را پاک کردمدستانم را به روی صورتم گذاشتم و اشک
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وقت برای من دونستی شبیه بابام بودی،همون جوری لجباز،خشن و در آخر مهربون که هیچمی ـ

  . خرج نشد

تو زندگیم عاشق دو مردی شدم که اولی ازم متنفر بود،دومی هم براش حکم یه عروسک داشتم 

  . که فقط از دست دادن براش ناراحت کننده بود

گر بمونم باعث آزار تو و بقیه میشم برای همین میرم تا دونم ادیگه از این وضعیت خسته شدم؛می

  . ی خودم نشم و هم باعث عذاب تو نشمهم خودم شرمنده

  : باره شکست،گفتمزاد با بغضی که خود را به یکسرم را چرخاندم و رو به پری

امیدوارم میرم نه برای مرگ ماهی،میرم برای آرامش ماهی!آرامشی که ازت گرفته شد و االن 

  . بهت برگردونده بشه

  : زاد گفتمخطاب به پری

دونم میاد،چون تو باعث شدی طاقت از دست دادن نداشته ـ اگر روزی خواست بیاد دنبالم که می

  .شکنمشباشه،نذار بیاد که اگر بیاد من بیشتر می

 به روی زانوهایم بلند شدم و به روی صورتش خم شدم،گفتم: 

کشن،راست میگن شما دوتا مرد با عذاب می شقتونم.میگن عاشقا همیشه تا آخر عمر عا :_

  . هایی که به من دادید عذاب دنیا رو به من هدیه کردینعشق

هایم به روی صورتش ریخت.خم شدم و برای آخرین بار بوسه ای برایش به یادگار گذاشتم اشک

  : و آرام جوری که تنها او بشنود گفتم

   دوست دارم ـ

تکان خوردنش ، سریع خود را عقب کشیدم و از جایم بلند شدم.مقابل در،نگاه آخر به صورتش با 

  .انداختم و از اتاق بیرون آمدم

 داند که تهی شدن یعنی چه؟ و کسی چه می

  ! هایی که،حقم بودفهمد که من خالی شدم از حقکسی چه می

ای شدم که افسار پاره زدن به زندگیهایی که به ناحق ازم گرفته شد و من مجبور به لگد حق

 کرده بود...

های جنگ حکم خاک بی ،من تنها زنی هستم که در صحنهمن نه حتی قهرمانم و نه اسطوره

اش تحمل خورد و کوبیده شدن سم اسب ها را روی تن ترک زدهارزشی را داشت که فقط لگد می

  .کردمی

ی مشکی رنگ بیرون کشیدم و بعد از تعویض لباس کمد،مانتویی مشکی به همراه شال درون از

ها تنها یک دست برداشتم و مقدار پولی را هم که ای کوچکی برداشتم.از تمام آن لباسهایم،کوله

 دانستم به کجا مرا خواهد کشاند،رفتمو به راهی که نمی در کشو باقی مانده بود را در آن گذاشتم

.  
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ا هبخت سیاهم شد؛بختی که او هم نتوانست مرا از این ناحقی با بستن در خانه،تمام قلبم عزادار

کس نبود...هیچ کس نخواست که کردم،هیچنجات دهد.فقط من برای قلب رنجورم عزاداری می

 شدند...  اش کردند یا نمک روی آنباشد تا مرحم شود،همه آمدند یا زخمی

بکوبند،حال بعضی خواستند از نو  کسی نخواست سر پناهم باشد،همه تالش کردند تا پناهگاهم را

  .گاه بیشتری داشته باشندتا جوالن بسازند،بعضی هم خواستند فقط جا باز شود

کردند و از جلو کس برای من نمایش بازی نکرد؟! همه رو بازی میو من در عجبم که چرا هیچ

 شد،چرا کسی درهایشان روحم را بیشتر به آتش بکزدند تا هنگام خنجر زدن نقش خندهخنجر می

  ظاهر هم که شده محبت نکرد؟

های من به گندآب ی راهخورد،همهحالم از اوضاع رقت انگیزی که دچارم کرده بودند بهم می

  ! شدمنتهی می

 کردم؟ را همرفتم یا حتی چکار میام انداختم و به راه افتادم.باید کجا میام را به روی شانهکوله

  . دانستم باید برومجا میدور شدن از آندانستم! تنها برای نمی

هایشان بیرون های کوچک و بزرگ خود از خانهشد و مردمان شهر با هدفهوا کم کم روشن می

   داشتم؟هایم را بر میددنبال کدام هدف قدمآمدند اما من بهمی

یی بود، این دانستم در کجای این شهر هستم.لحظات طاقت فرسازدم و حتی نمیها قدم میساعت

و کمال خودت و دنیایت را دست سرنوشت بگذاری بسیار هولناک است؛حس پر کاهی  که تمام

از خودش هیچ اختیاری ندارد و با وزیدن هر نسیم کوچیکی به راحتی تغییر جهت   را داری که

  .که بخواهی از خود مقاومتی نشان دهیدهی بدون آنمی

ود و دیگر قادر به راه رفتن نبودم.با رسیدن به اولین پارک به پاهایم توان خود را از دست داده ب

  . داخلش رفتم و روی نیمکتی سبز رنگ نشستم

پدرم کجا بود ببیند دختری را که برای پنج دقیقه دیر آمدن زیر مشت و لگدهایش تا سر حد جان 

کتک میزد،حال تنها و غریب درون شهری بزرگ سرگردان است و جایی برای خواب 

  "غیرت نیستم که دخترم بعد از من به خونه بیاددارد؟کجا بود که بگوید "من بین

دهی هدفت چیست؟ اصال از خلقت من هدفت چه چنین عذاب میکه مرا اینخدایا واقعا از این

   بود؟

ام کی بود؟ از ی غذایی که خوردهام شدم.اصال آخرین وعدهی گرسنگیبا ضعف رفتن دلم متوجه

  . بلند شدم و به سوپر مارکت کوچک کنار پارک رفتمجایم 

  . خوراندم،به سمت همان نیمکت پارک رفتم بعد از خوردن کیک و شیری که به زور به خود

شد و من همچنان جایی برای رفتن نداشتم.با نشستن فردی کنارم به رویش کم کم هوا تاریک می

  . چرخیدم و زنی را که ظاهری آشفته داشت را دیدم

   به رویم لبخندی زد و گفت

 جا با این کوله نشستی خیره شدی رو به روت که چی؟ ـ چند ساعت این
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 متعجب نگاهش کردم که ادامه داد: 

  . تر بودم که از خونه زدم بیرون تا اآلنم برنگشتمـ مهم نیست منم یکم از تو کوچیک

 : رویش را به آسمان چرخاند و با کشیدن نفسی عمیق گفت

 ! گذرهنترس؛می ـ

ا ام را گرفت و بهایش،رویم را ازش گرفتم و خواستم از جایم بلند شوم که کولهتوجه به حرفبی

   اخم گفت:

خوام بهت سر پناه بدم اگر شب جایی برای جور گرخیدی آخه.مینترس بابا کاریت ندارم که این ـ

  . خوابیدن نداری

   ام را کشیدم و گفتمن جالبی داشت؛برای همین کولهترسیده بودم،نه ظاهر موجه و نه حرف زد

  ! کنی خانوم من فرار نکردم،فقط اومدم یکم هوا بخورمـ اشتباه می

  . از جایش بلند شد و مقابلم ایستاد

تر از منی که االن کنارت نشستم میشه.گفتم یادت ـ این شهر وقتی که شب بشه،خیلی وحشتناک

  . ین شهر ترسیدی تا من،برگردی همین جا تا من بهت پناه بدمبمونه که اگر شب بیشتر از ا

ه آنکه حرفی زدام،بیشتر وحشت کردم.به سرعت عقب رفتم و بیکه فهمیده بود ترسیدهاز این

  .چرخیدم و از او دور شدم باشم

م توقتی که دیگر توانی در پاهایم نمانده بود به اجبار به پارکی دیگری که در آن نزدیکی بود،رف

  . و باز هم روی یک نیمکت نشستم

شد،سرم را هایم داشت از توانم خارج میانداخت و مهار کردن اشکبغضی در گلویم چنگ می

کردم حقی بزرگ از ام را توی کیفم خفه کردم،حس میروی کیفم گذاشتم و صدای هق هق گریه

حقارت می  من سلب شده بود و من بیش از هر وقت دیگری پیش چشمان خودم احساس

کردم که حق انسان بودن هم از من گرفته شده،این همه آشوب و تشویش را اگر در کردم.حس می

  دوید...چه برسد به من که یک زن بودم که همواره باید می ! ریختی،لبریز میشددریا می

 رسید شود دوید وجانش...اما چطور میاش،اش،زندگیدوید به دنبال درسش،لباسش،آیندهباید می

 اند ؟چگونه؟ وقتی که تنها به تو از دو پا،یک پایش را داده

ام بند آمده،سرم را از روی کیفم برداشتم و صورتم را با دستمال های وقتی که مطمئن شدم گریه

ای گلویم خشک شده بود،بلند شدم و از دکه .ای که در کیفم داشتم پاک کردمای استفاده نشدهکاغذی

-یک آب معدنی خریدم،چند ساعتی بود که از ظهر می گذشت و من واقعا نمی که آن اطراف بود

ی عمرم؟ چه می شود اگر کنترل زمان دست ی روزم چه کنم؟ یا حتی با ادامهدانستم باید با ادامه

 رسید و تمام میشد؟ خواستیم به پایان میما بود تا هر وقت می

بست و با ت از زمین آسمان رخت بر میرحمانه داشآب را یک نفس سر کشیدم،خورشید بی

ماند و از آمدن شب رفت؟ تا میزدم تا نمیگفت اما چقدر بلند باید داد میمردم را وداع می

 کرد؟!جلوگیری می
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های سرگردانی که در شب شد اگر روحرفتند،چه خوب میهایم رژه میها جلوی چشمکابوس

  ! رحم نبودندزدند،بیپرسه می

  .نیمکت قبلی نشستم و سرم را رو به آسمان گرفتمروی همان 

 خواید؟ ـ خانوم؟ خانوم فال می

 کردی کوچیک خنده رویی که با آستین لباسش صورتش را پاک میسرم را رو به پسر بچه

ها را به خود ها و توجهی محبتی پدرم همهچرخاندم،یاد یاشار افتادم؛درست است که او در خانه

 لرزاند.لبخند لرزانی زدم و گفتم:ریا اش دل مرا همیشه میی بیخندهگرفته بود اما 

   ـ فالی چند؟

قیمت هر فال را که گفت،کمی خودم را جلو کشیدم،چشمانم را بستم و نیت کردم و دستم را بین 

که آن را بخوانم پول پسر بچه را دادم و ها را برداشتم و قبل از اینفال ها چرخاندم،یکی از فال

  د از رفتن او مشغول خواندن شدم :بع

 ـ گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب

 گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب

 گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار

  ...خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب

  حافظ( ١1)غزل شماره ی 

لرزید،انگار حافظ داشت با ون دلم میکردم چیزی دروقتی به معنی تک تک ابیات غزل فکر می

-گفت همیشه و در هر حال شکرگذار خداوند باش؛گاهی احساس تنهایی میمن حرف میزد و می

کنی اما بدان خداوند در همه حال همراه و حامی تو خواهد بود.آن چه برای خود می پسندی برای 

ا کنند و بتان دلسوز کمکت میکنی.دوسدیگران هم بخواه.به زودی از سرگردانی نجات پیدا می

-توانی به مقصود خود برس.صبر داشته باش،به زودی به مقامی نائل میمشورت با آن ها می

 شوی که همه انگشت به دهان خواهند ماند!

هایم را آرام بستم و از ته دل از خدا خواستم که کمکم کند و باز هم مشغول به تفسیر و شرح چشم

و وقتی که به خودم آمدم،شب از راه رسیده بود و تاریکی وحشت را  این شعر برای خودم شدم

در جانم طنین انداز کرد.به اطرافم نگاه کردم و شتاب زده از جایم بلند شدم.به سختی آب دهانم 

ر گشد و من تنها نظارهرا در گلویم که باز خشک شده بود فرو فرستادم.کم کم پارک خلوت می

  . رفتندهایشان میخانهمردمانی بودم که به سمت 

شد و باز ترس من از تاریکی و تنهایی شدت بیشتری پارک دیگر داشت تقریبا خالی از آدم می

  .پیدا کرده بود

ها خود را به با آمدن چند پسری که حال خوبی نداشتند.آرام از جایم بلند شدم و از پشت بوته

  . خیابان اصلی رساندم
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دانستم قیامت به راه افتاده است و اگر برگردم شده بودند.میی رفتن من دیگر همه متوجه

سرنوشت بدتری در انتظارم خواهد بود؛به همین دلیل فکر برگشت را از سرم بیرون کردم و 

  . شناختم شروع به راه رفتن کردمهای شهری که هیج جایش را نمیدوباره در خیابان

ردم و با دیدن زمان که نیمه شب را نشان   از بیرون یک مغازه،ساعت دیوارکوبش را نگاه ک

  . داد ایستادممی

که حتما مزاحم است و مرا دیده،خود را به ماشینی پشت سرم در خیابان متوقف شد.با فکر این

آرامی جمع کردم و شروع به راه رفتن کردم.تمام شب از جاهایی که تاریک بود قدم زده بودم و 

  رده بودم.اما االن...خود را از تمام عابران پنهان ک

هایم را تندتر کردم که صدای بلندش در ماشین باز شد و صدای پای یک نفر به گوشم رسید.قدم

  . مرا ترساند

  ! صبر کنید خانوم ـ

   سر جایم ایستادم.در فکر دویدن بودم که گفت:

   کنید؟این وقت شب تو خیابون چیکار می ـ

م که شروع به دویدن کنم ولی صدای آژیر ماشین پلیس گوشم را ام گرفتدستانم را به دو بند کوله

  . پر کرد

  .ناخودآگاه به رویش چرخیدم و با دیدن مامور پلیس رو به رویم رنگ از رویم رفت

 :  مرد جلوتر آمد و با دیدن ترس من پرسید

   کنید؟این وقت شب تو خیابون چیکار می ـ

-دانم چطور اما     یکبود و خبر گمشدن مرا داده بود.نمیحتما تا به االن هامون کالنتری رفته 

  . ای گفتمدفعه

ها گم ی خالم،از سر شب اومدیم بیرون که تو خیابونـ من با پدر و مادرم از تبریز اومدیم خونه

  .شدم

 مامور رو به رویم قرار گرفت و با دقت نگاهم کرد. 

  . گرفتینـ خوب باهاشون تماس می

  .ارم ولی با گوشی یک نفر زنگ زدم که خاموش بودموبایل ند ـ

   مامور:آدرس خونه ی خالتون رو دارید؟

گرفت برای همین با تمام ترس و استرسم، لبخندی کردم قطعا قدم سوم نرفته مرا میاگر فرار می

 :  به روی لب آوردم و به ظاهر با خوشحالی گفتم

 بله دارم!  ـ

  : گفتمامور ماشین را نشانم داد و 

   رسونیم!بفرمایید ما شما رو می ـ
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و همراهش به سمت ماشین راه افتادم.هر دو روی صندلی عقب نشستیم و با  سری تکان دادم

 :  حرکت ماشین پرسید

   خوب کجا بریم؟ ـ

 ام را گفتم: آنکه فکر کنم،آدرس خالهبی

   قلهک. ـ

  . بیشتر مظطرب شدممامور به سرباز پشت فرمان دستور حرکت داد و من 

هایی که رفتم قطعا با آن اتفاقجا میدانستم چطور از آن مهلکه نجات پیدا کنم،اگر آنواقعا نمی

وباره شر وجود گرفت تا دام خودش با هامون تماس میبین هامون و دانیال افتاده بود،خاله

  . من،تک پسرش را نگیرد

 :  مامور به رویم چرخید و گفت

  . یم قلهک حاال از کدوم طرف بریمـ خوب رسید

گاهی به اطراف انداختم،با دیدن پمب بنزین خیابانشان را شناختم اما به او خیابان کناریش را ن

   نشان دادم.نگاهی به چشمانم انداخت و گفت:

  . ولی شما به اون خیابون نگاه کردید ـ

   گفتم سریع با لکنت

  . اشتباه کردمن..نه فکر کردم اون خیابونه اما  ـ

  . ابرویی باال انداخت و رو به سرباز اشاره کرد تا وارد آن خیابان شود

های دیگر و طرفی دیگرش سرباز خیابان را باال رفت و وارد یک بلوار که یک طرفش کوچه

  .نمایی از اتوبان را داشت،شد

بود و  نشسته قام عرانیزد که هر آن ممکن بود از کار به ایستد.روی پیشقلبم به قدری تند می

  . حس روی پایم بند کیفم را چنگ زده بوددستانم بی

ام درست بین این دو ی خالهشدیم چرا که کوچهنباید بیشتر از آن به خیابان اصلی نزدیک می

خیابان قرار داشت.ماشین سرعت گرفته بود و من سر یک تصمیم ناگهانی در ماشین را باز 

  . بیرون پرتاب کردم کردم و خود را به

که با دست چپ به روی آسفالت کوبیده شدم.از شدت درد نفسم بند آمده هوا معلق بودم تا این روی

  . کردم های ماشین پلیس سرم را بلند کردم و رو به رویم را نگاهبود اما با شنیدن جیغ الستیک

  .نبود رهایم کنند ممکنفهمیدن من که هستم ماندم تا نمیرفتم که اگر میمی باید

یم بلند شدم و با دست راستم،دست چپم را به آغوش گرفتم و شروع به دویدن سریع از جا

  . دم که ایست میداد اما من راهی جز فرار نداشتمکردم.صدای مامور را شنی

-یک کوچه که نمی دانستم به کجا ختم می شود را داخل رفتم و مامور همانند من پشت سرم می

-رتم جاری کرده بود و دیدگانم تار شده بود اما باز هم میهایم را به صودوید.درد دستم،اشک

  .برنگردانند یدمیشان بردویدم تا مرا نزد آدمانی که از همه
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ی ابا رسیدن به انتهای خیابان و اتوبان سرعتم را بیشتر کردم و اتوبان را گذاراندم و وارد کوچه 

آمد که هر لحظه نزدیک گرفتن نفسم از حرکت ایستادم.صدای دویدن مامور میدیگر شدم و با 

های پارک شده رفتم و شد.جانی برای دویدن دوباره نداشتم برای همین به سمت ماشینتر می

  . پشت یک ماشین داخل جوب پنهان شدم

  . آنکه صبر کند مستقیم به سمت آخر کوچه دویدمامور به ماشین رسید و بی

.چه کسی فکرش را می کرد ام شکستچارگیبا رفتنش نفسی راحت کشیدم و بغضم از درد و بی

های منتخبم را بخرم تا مبادا از ابهتشان کم ی دادیاری که حتی نگذاشتن حلقهتازه عروس خانواده

بادا مزارهای جوب پناه بگیرد،گونه درون لجنشود یا پدرم که زندگی را برایم تلخ کرده بود،این

 مجبور به برگشت به پیش عذاب دهندگانش شود؟ 

گونه ندانسته مجازات شوم؟ اصال مگر من از تو چه خدایا مگر من چه کرده بودم که باید این"

 " ؟ دیدمام را در واقعیت میزیاده خواهی کرده بودم که باید این روزهای به خواب ندیده

را بریده بود و من حتی جایی  دیدم .درد آمانم سرم را پایین آوردم و دست غرق در خونم را 

  . برای ناله و فریاد نداشتم

  . قطعا با آن ضربی که من زمین خورده بودم شکسته بود

 ایی خانهدقایقی بعد که از رفتن مامور ،با اطمینان پیدا کردن از جوب بیرون آمدم و روی پله

  . نشستم

   کجا!؟ کردم اماباید جایی برای رفتن پیدا می

ه مرا آنکزدم که رویی نداشتم حرف بزنم.غیر از او هم که کسی نبود تا بیاگر به دانیال زنگ می

لو دهد از من حمایت کند اما هامون حتما تا االن خون آنان را در شیشه کرده بود،پس نمی شد با 

ی این شهر هیچ کس دانم باید چکار کنم!من دردانیال تماس گرفت.خدایا خودت کمکم کن؛واقعا نمی

تنها کسی که همیشه کنارم بود دانیال و بعد از اون دانیار خواست کمکم کند که به . را نداشتم

  . خاطر برادرش بار آخر بد برخوردی باهاش کردم

ش اتوانست کمک کند و حداقل به حرفام گوش کنه دانیار بود. شمارهخودش بود؛تنها کسی که می

  . گرفتمباید با او تماس میرا حفظ بودم اما چگونه 

سریع از جایم .قدر روی همان پله نشستم و فکر کردم که صبح از راه رسید و در خانه باز شد آن

  . ام بلند شدبلند شدم که برای درد دستم ناله

   به روی دستم خم شده بودم که زنی کنارم ایستاد و با نگرانی پرسید:

  خانوم براتون مشکلی پیش اومده؟ ـ

  . هایم جاری شدسرم را بلند کردم و با دیدن زن به دستم اشاره کردم و اشک

   زن:خوردین زمین؟

حتما دستتون شکسته بزارید زنگ  گریه ام به قدری شدید بود که وقتی جوابی ازم نگرفت گفت:

 بزنم اورژانس! 
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  . مه گوشم تا حرف بزنمگم زنگ بزنید و بزارید دخواد.فقط لطف کنید به این شماره که میـ نمی

  . ی دانیار را گرفتاش را از کیفش بیرون کشید و با گفتن من شمارهزن دستپاچه گوشی

   با وصل شدن تماس،زن گوشی را زیر گوشم قرار داد و گفت:

   خوره!داره بوق می ـ

 :  با دومین زنگ،دانیار خواب آلود جواب داد که من مهلت ندادم و با گریه و بغض گفتم

 ـ دانیار،منم یانار! 

  : انگار خون به مغزش نرسید که با بهت پرسید

   ـ کی؟

  : با حرص فریاد زدم 

  !! لعنتی یانارم ـ

  . صدای بلند شدن از جایش را شنیدم

  . یه لحظه صبر کن ـ

   وارد جایی شد و با بستن در گفت:

   دختر کجایی؟؟!همه رو دیوانه کردی آخه! ـ

تورو خدا نگو من زنگ زدم.تو این شهر حتی تو این دنیا هیچ کسی رو نداشتم که  یانار:دانیار

 ونستیدبهش زنگ بزنم.فقط تونستم به تو اعتماد کنم چون تو قبل از همه مسائلی زندگی منو می

.  

  . آروم باش.فقط بگو کجایی تا بیام پیشت دانیار:باشه یانار

ام را فرو دادم بغض گریه د و من با کشیدن نفسی عمیقهایم را پاک کری شالم اشکزن با گوشه

   و گفتم:

  گی؟!به کسی نمی ـ

   عصبی و کالفه گفت:

  !! گم یانار.فقط بگو کجایی همیندانیار:نمی

 رو به زن گفتم: 

 بدید؟! میشه بهش آدرس ـ

  . د از گفتن آدرس،زن تلفن را قطع کرد و کنارم به روی زمین،روی پاهایش نشستبع

 ! زن:من میرم برات یه لیوان آب قند بیارم.رنگ به رو نداری

  : سالمم چشمانم را پاک کردم و گفتم  با دست

  . زحمت نکشید،من خوبم ـ

دستی به سرم کشید و به داخل رفت.دقایقی بعد همراه لیوان آب قند برگشت و با زور،تمامش را 

   . به خوردم داد
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داد و شالی که همراهش آورده بود را دور دستم انداخت و انتهای حرف لیوان را کنارم قرار بی

  .شال را به دور گردنم گره کرد

ا هحرف کنارم نشست.از کیفش یک بسته سیگار بیرون آورد و یکی از آنبعد از اتمام کارش بی

  .را برای خود روشن کرد

   با صدایی لزران تشکر کردم و گفتم

  . برید خواییناگه میشم،ممنونم.مزاحم شما نمی ـ

   سردی گفت:نگاهی به تمام صورتم کرد و با همان خون

  . ـ مزاحم نیستی

  . زمین خیره شدم رویم را چرخاندم و به

کرد و سیگارش پرسید.تنها به روبه رویش نگاه میزد و نه سؤالی مینه حرف می  جالب بود! او

رکز کرده بود که انگار که با دود غلیظ سیگار کشید.اون قدر به جلو خیره شده بود و تمرا می

  ! کردنقش کسی را در هوا نقاشی می

  . نیم ساعت بعد،دانیار دوباره زنگ زد و با راهنمایی زن باالخره کوچه را پیدا کرد و آمد

که نگاهش به روی من ماشین را روی پل آپارتمان گذاشت و از ماشین پیاده شد؛به محض این

   جوری شدی تو؟وایی یانار چرا این : بلند گفت افتاد با صدای

مقابلم،روی پاهایش نشست و به دستم نگاهی انداخت و دستش را آورد تا دستم را بگیرد اما به 

  : محض لمس کردن پوستم دستش را سریع عقب کشید و گفت

 ! یخ کردی-

ی زیاد شال گردن اش را از دور گردنش باز کرد و دور گردن من بست .گرماشال گردن طوسی

کشید و حتی از برای لحظاتی باعث شد تا درد دستم را فراموش کنم. دانیار تند تند نفس می

هایم از دهانم در قدر یخ کرده بودم که بخار نفسشد اما من آنصورت و گردنش هم بخار بلند می

  . شدندنیامده،ناپدید می

  : تکه نگاهش رو به من بود به دانیار گفزن با این

  . گچ بگیرم جا دستشوتونید با من بیایید بیمارستان تا اوندستش شکسته باید بره بیمارستان .می ـ

  : قبل از دانیار گفتم

  . من بیمارستان نمیام ـ

-یانار چی داری میگی؟دستت شکسته باید بریم اون : هر دو متعجب نگاهم کردند و دانیار پرسید

  .جا تا درمان بشی دختر

ی دانیار برعکس آرامشی که همیشه درونشان بود االن رنگ نگرانی ای کشیدههای قهوهچشم

  .عجیبی به خود گرفته بود

  ... ـ پلیسا اونجان،اگر بیام ممکن

  :زن میان حرفم آمد و با ناراحتی گفت
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  . ـ با من بیایید مشکلی پیش نمیاد

   :ن گفتو بعد با مهربانی رو به م دانیار نگاهی به او انداخت

  . یانار شنیدی،مشکلی پیش نمیاد منم کنارتم ـ

خواستم باز هم اعتراض کنم که دانیار دستش را دور کتفم حلقه کرد و با یک حرکت مرا از جایم 

هایم را محکم روی هم فشردم و قطره  اشکی بلند کرد. از دردی که ناگهان در بدنم پیچید،چشم

  : د،دانیار پرسیداختیار از صورتم غلتیناگهان و بی

 ـ خیلی درد داری؟ 

کنم صدای نامشخصی از دهانم خارج شد؛با احتیاط روی صندلی عقب جوابی ندادم،البته فکر می

ماشین گذاشت و قبل از رفتن یک نگاه کلی به صورت و دستم انداخت،بعد در را بست و خودش 

  .پشت فرمان نشست

ه زن ب  ر در حیاط ماشین را پارک کرد و من با کمککه به بیمارستان رسیدیم،دانیابعد از این

و  آمدپارکینگ بیمارستان رفتم. دانیار آرام و در حالی که عمیق در فکر بود پشت سرمان می

همراه زن از آسانسور مخصوص پرسنل بیمارستان یک راست به طبقات باالی بیمارستان   ما

   . رفتیم

   . و دانیار کنارم ایستاد با وارد شدن به اتاق به روی تخت نشستم

  : هایش بیرون آمد و رو به دانیار گفتزن به اتاق کناری رفت،بعد از تعویض لباس

-ید از فامیلگکنید،میجا چیکار میباید بریم از دستش عکس بگیریم.اگر کسی ازتون پرسید این ـ

  . های دکتر رنجبر هستیم

   شناخت؟اصال مرا نمیکرد در حالی که او چرا باید به من کمک می

  :رو به زن پرسیدم

   کنید؟چرا دارید کمکم می ـ

  به رویم چرخید و گفت:

  . دلیل خاصی نداره ـ

با بیرون رفتن از اتاق،دانیار به سمتم آمد و با کمکش از روی تخت پایین آمدم.با برداشتن اولین 

  . آمدند ی بیمارستان با یک صندلی ویلچر داخلقدم در باز شد و خدمه

جم تر از آرنبعد از عکس گرفتن،مشخص شد که دستم از جایی که خونریزی کرده یعنی پایین

 . شکستگی دارد و باید برای جا انداختن آن و جلوگیری از خون ریزی عمل جراحی انجام دهم

 اش بلند شد و گفت:های دکتر کالفه از روی صندلیدانیار با شنیدن حرف

  . ید با مدراک،تو رو بستری کنیماما این جوری با  ـ

   زن که فهمیدم نام خانوادگی اش "رنجبر" است،گفت:

ه کـ مشکلی نیست من ترتیب عمل رو میدم،بعد با رییس بیمارستان حرف میزنم.فقط برای   این

   که بهوش اومد از بیمارستان ببرینش تا مشکلی پیش نیاد.مشکلی درست نشه باید بعد این
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 ر کرد و با تعجب گفت: دانیار تشک

   قدر به یانار کمک کنید؟شما چرا باید این ـ

خانوم رنجبر لبخند کوتاهی به من زد و دیدم مردمکش در چشمان روشنش لرزید و آب در آن ها 

  : ای خیلی شکسته به نظر آمداش برای لحظهجوشید.صورت سفید و کشیده

 ـ پس اسمت یاناره!

شد.سرش را پایین انداخت و بعد از مکث ای پرصالبتش شنیده نمیاما هیچ گونه لرزشی در صد

  : کوتاهی گفت

ای که دختری بعد از فرار مجبور به برگشت شد و در نتیجه خودکشی ـ شاید جبران گذشته.گذشته

  . خوام یانار هم مثل خواهرم بشه و بهتره خودش تصمیم بگیرهکرد .شاید نمی

با لباس بیمارستان عوض کردم و به روی تخت خوابیدم تا سرم هایم را به کمک پرستار لباس

  . برایم وصل کنند

   بودند اما نبودند؟هایی که باید کنارم میکجا بودند آن

  : دانیار کنارم قرار گرفت و با لبخندی کوچک گفت 

  . ـ به هیچی جز سالمتیت فکر نکن

   ه دانیار!چشمانم پر از اشک شد.این حرف را باید هامون میزد ن

ی بالشت زیر سرم کردم،از هایم را روانهبا رفتن به سمت اتاق عمل صورتم را چرخاندم و اشک

خدا خواستم تا یک اتفاقی بیافتد و من دیگر بیدار نشدم.چه چیزی ذلت بارتر از این است که 

اند و زشوهرت نباشد،پدرت نباشد،مادرت را کنارت نبینی و به جایش یک غریبه برایت دل بسو

   پسر دایی همسرت به تو روحیه بدهد؟

خانوم رنجبر و دانیار بود که نمی  آخرین چیزی که قبل از عمل به یادم امد لبخند محبت آمیز

شد در اوج مرد! ام در چشمانم تغییر کند .کاش میای که دیدهوقت این آخرین صحنهخواستم هیچ

بودند و نه هیچ چیز   ها به من زدهعد از مدتگرچه اوج من لبخند مهربانی بود که باالخره ب

  ...دیگری

دانم چقدر گذشته بود که چشمانم را به سختی باز کردم و نمرده بودم! و نه حتی خواب عمیقی نمی

  گریبانم را گرفته بود... بدبختانه همه چیز به خوبی و خوشی تمام شده بود!

   :گفتسرم میدرد،تمام دستم را گرفته بود و مدام کسی باالی 

 ـ یانار درد داری؟ خوبی؟؟ 

درد داشتم؛به قدری که مرگ به نظرم موثرترین و کار آمدترین مسکن برای آن لحظات من بود. 

   :کسی به او گفت

 ی خیلی ضعیفی داره باید بهش برسی تاـ تا چند روز مدام بهش باید مسکن تزریق انجام بشه.بنیه

  . ه بیاریدش تا گچ دستشو باز کنمزودتر رو پا بشه.بعد از دو ما

  .هایشان را گوش کنم که ناخواسته چشمانم روی هم افتاد و به خواب رفتمی حرفخواستم ادامه
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کاش بی آنکه زندگی مرا به جایی برساند که خود دست به پایان آن زنم،خود مرا از ای

  . گونه آرامش مرا در پناه خود گیردروزگارش خط زند. شاید این

که درون دستم ایجاد شد باعث شد چشمانم را باز کنم و مردی را باالی سر خود در  سوزشی

  . حال تزریق آمپول دیدم

   با تکانی که خوردم،متوجه ام شد و همزمان با کشیدن آمپول از دستم گفت:

  به به پس باالخره دست از خوابیدن برداشتی.بابا این پسر رسماً مرد دیگه! ـ

  : ی زبانم از هم باز کردم و گفتمام را به وسیلهخشک شدههای لب

   ـ تشنمه!

   مرد از روی صندلی اش بلند شد و گفت:

  . آب میارم االن میرم براتـ دانیار رفته خرید.

با رفتنش نگاهی به دستم که گچ گرفته شده بود و به روی شکمم قرار داده بودند،انداختم و باز 

  . به روی بالشت برگرداندم سرم را

  . ام را درآوردقدری که نالهدرد داشتم اما نه آن

  . مرد با لیوانی برگشت . دستش را به زیر سرم گذاشت و کمکم کرد مقداری آب بنوشم

   با صدای در،مرد به سمت سالن رفت و با صدایی مملو از شادی گفت:

  . آقا مژده بده که خبر خوب دارم ـ

   نیار را شنیدم که گفت:صدای دا

قدر حرف نزن .این خریدارو جا به جا کن.اون گوشتارو هم بخوابون تو پیاز بیا برو باربد اون ـ

  .تا بیام

ه های که کیسهای پالستیکی بیشتر شد،مردی که نامش باربد بود،مثل اینصدای خش خش کیسه

   خرید را گرفت و با کنایه زدن به دانیار گفت:

  ...ریم دنبال نخود سیاهما میبله  ـ

   دانیار با عصبانیت میان حرفش رفت و گفت:

  . ـ دانیار خجالت بکش از این حرفات

دانستم کجاست رفت. دانیار هم  ای که من نمیباربد با صدای بلند خندید و به سمت آشپزخانه

  . استغفرهللا گویان وارد اتاق شد

   .بینمشسرم را به سمت راستم چرخاندم تا ب

ی راه پشیمان شد یک راست به باالی سرم آمد و دستش را برای نوازش سرم جلو آورد که میانه

  : و کنارم به روی تخت گذاشت و پرسید

   بهتری؟ درد داری!؟ ـ

  : جان بر روی لبانم نقش زدم و گفتملبخندی بی

  . قدرها هم زیاد نیستشه گفت ندارم،اما خوب اوندرد که نمی ـ
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 : کمی در جایم جابه جا شدم تا بلند شوم که دانیار گفت

  . ـ عجله نکن دختر،تو تازه عمل کردی و فعال باید استراحت کنی

  . خوام بشینمنه می ـ

  . دانیار جلو آمد،با کمکش در جایم نشستم و به تاج تخت تکیه دادم

 جا کجاست؟ یانار: این

  : ی تخت نشست و گفتدانیار لبه

  . ی باربده،همونی که دیدیشجا خونهاین ـ

   جا اومدیم؟چرا این ـ

   نگاهی به صورتم و بعد دستم انداخت گفت:

گرده یانار.حتی به پدر و ها همه جا داره دنبالت میـ جای بهتری سراغ نداشتم.هامون مثل دیونه

تر شده . کردم خیلی بدمادر خودشم شک پیدا کرده.وضعیت روحیش از اونی که من فکر می

  ... کرد من با توشه دیشب تا تو حمام ما رو هم گشت.فکر میباورت نمی

کند، و از فشار ناراحتی که چگونه در مورد من فکر می لبم را ناخودآگاه محکم گاز گرفتم

   چشمانم را به روی هم فشردم و گفتم

  . کنم ازش حرفی نزنخواهش می ـ

یند و خالی بود از خبرهای خوبی که روحم را التیام بخشد؛ هایم پر بود از خبرهای ناخوشآگوش

پس از آنجایی که خبر خوبی در راه نبود،ترجیح دادم که دیگر نشنوم تا کشتی به گل نشسته ی 

  ام بیش از این نشکند.زندگی

 :  دانیار سکوت کرد،اما من ادامه دادم

 ـ پری زاد فراموشی نگرفته!

   با بهت به رویم چرخید و گفت:

 ـ چی؟ 

   پوزخند زدم...

  . فراموشی در کار نیست ـ

اورد خواست به یاد بیزاد تقریبا فراموش کرده بود چه کار کرد و نمیالبته فراموشی که بود،پری

 که رسم انسانیت چیست!

 ؟ دانیار:خوب چرا به هامون نگفتی

 به چشمانش نگاه کردم و با انزجار از وضعیت خود گفتم: 

تونم اینو تحمل کنم. که مثل همیشه بخوام جایی به زور بمونم متنفرم .دیگه نمیاینچون از  ـ

  . ای که برای من درست شده بود،انتخاب خودشو کردزادش تو خونههامون با آوردن پری

  : اش را به روی کف دست دیگرش کوبید و گفتدانیار مشت گره کرده
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زاد .پریحال خوبی نداره.اون واقعا دیگه تعادل ندارهلعنت به هرچی ذات خرابه .یانار هامون  ـ

کنی با بیرون اومدن تو از اون خونه همه چی درست خواد؛فکر میهم که معلوم نیست چی می

   میشه؟

 به رویم چرخید و ادامه داد: 

ها میشه.جوری که دیگه اصال قابل کنترل نباشه. ـ یانار،هامون بدون تو حالش خیلی بدتر از این

  . بینتت بهت آسیب بزنهحتی ممکن وقتی می

  : با عصبانیت و فریادی که مستحق هامون بود نه دانیار گفتم

قدر باعث عذاب من شد یکی مثل تو ـ پس من چی؟چرا هیچ کس به فکر من نیست؟چرا وقتی اون

  نرفت بهش بگه بابا یانارم)با تمام وجود فریاد زدم(آدمه!!

های که این روزها مهمان همیشگی چشمانم شده بود برداشتم و با اشکام را از تاج تخت تکیه

 : گفتم

خاطر دیگران خفه خون گرفتم؛خسته شدم از بس به خاطر بقیه خودمو ـ خسته شدم از بس به

 خوام تنها باشم تا آروم بگیرم.شکنجه دادم.دیگه نمی تونم،نمی کشم:فقط می

   وارد اتاق شد و گفت:  باربد با عجله

 دانیار این دختر رو چیکارش کردی؟چرا داره داد میزنه؟  ـ

   برو بیرون باربد بعدا حرف می زنیم. : دانیار با خشم از جایش بلند شد و گفت

   با رفتن باربد،دانیار در اتاق را با ضرب بست و با صدای بلند گفت:

 جوری با وضعیت دیشب قرار بود به آرامش برسی؟ آرامش؟این ـ

م با سرعت به سمتم آمد و بازوهای  ام به هوا رفت.دانیاربلند شدم که دستم تیر کشید و ناله از جایم

 :  را گرفت،گفت

  .زنیم دراز بکشباشه،بعدا حرف می ـ

که تمام تنم خیس از عرق سرد و توانی برای حرف زدن نداشتم.آرام  به قدری ضعف کرده بودم

  . ویم کشید و از اتاق بیرون رفتدر جایم خوابیدم و دانیار پتو را به ر

ی باربدی که همان روز برای و من همچنان در خانه گذشتروزی از آن روز تلخ می چند

راحتی ما به مسافرت رفت،مانده بودم . در این مدت دانیار و دختری که فهمیدم دوست دختر 

  . ای گرفتماوست به قدری به من رسیده بودند که واقعا جان دوباره

بیشتر اوقات مینا .کردزد و نه نگاهم میانیار از آن روز به بعد تا حد ممکن نه با من حرف مید

تر از دانیار بود و برای همین رسید .مینا دختری بسیار زیبا اما بزرگکنارم بود و او به من می

نا عشق نمی دیدم دادند.البته من در رفتار دانیار به میی ازدواج نمیی دانیار اجازهمسأله،خانواده

که چرا می گرفت. اینولی در کارهای مینا برای دانیار همه چیز رنگ عشق را به خود می

  ... خواست با او ازدواج کند برایم جای سؤال داشت

  . ی رفتن شد و دانیار هم برای رساندنش به پایین رفتبعد از شام مینا مثل همیشه آماده
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-ی اتاق ایستادم.آسمان صاف و بیمن داده بودند رفتم و پشت پنجرهها،به اتاقی که به با رفتن آن

دانم شاید می شد.این روزها خیلی ستاره زیبا باشد؟نمیشد آسمان صاف بیستاره بود.مگر می

  .ای از هم ندارندچیزها بدون تکامل به زندگی خود ادامه میدهند و گله

به روی آسمان چرخاندم و رو به آسمانی که  ی آن نشستم.سرم راپنجره را باز کردم و به لبه

  : زاد بود گفتمهای پریروزی شاهد تنهایی

هایی شده که مثل من تنها هستن.توام شدی شاهدی که فقط می بینه و بینی،شهر پر از آدامـ می

   . تونه شهادت بدهنمی

اد آن زمن هم مثل پری ای با خود فکر کردم تنهایی واقعا چیز خطرناکیست! بعید نبود اگرلحظه 

انداختم تا خود را از منجالب تنهایی که مرا کشیدم ، به هر ریسمانی چنگ میهمه تنهایی می

زدم اما آیا این توجیه مناسبی برای خراب کردن کشد،چنگ میبیشتر و بیشتر درون خود می

   زندگی بقیه است؟

خواهد نجات پیدا کند شاید به دهند و فقط میالبته که نیست اما گاهی آدم اختیار و توان از کف می

  .هر قیمتی

امیدوار بودم او هم آرام گرفته   حال که کمی از آن ماجرا گذشته بود،نگران هامون شده بودم و

   .شود به زور هم بند خود کردکس را نمیباشد و توانسته باشد این را به خود بقبوالند که هیچ

کردم که بسیار زد اما من به وضوح احساس میرفی از هامون نمیدانیار در این چند روز هیچ ح

  . کردمکردم و او را هم از شر خود راحت میناراحت و نگران است.باید فکری برای خود می

  صدای در خانه رویم را سمت در چرخاندم و با دیدن دانیار دوباره به سمت آسمان چرخیدم.  با

   ت:دانیار به سمتم آمد و با غر گف

  از اون پنجره بیا پایین میوفتی! ـ

  :نگاهش کردم و گفتم

  ...جوری همه راحت بشنمهم نیست شاید این ـ

به سمتم آمد .بازویم را گرفت و با کمی زور مرا از  چشمانش را به روی هم فشرد و با کالفگی

   . جایم پایین آورد

 گفتم:و  ام انداختمی شالم را محکم به روی شانهدنباله

 ی دو ساله نیستم!ـ من بچه

   دانیار پنجره را بست و با خشم پرده را کشید و گفت:

  ...از کارات معلومه ـ

  : به رویم چرخید و با نگاهی کلی به صورتم گفت

  . ی پنجره خطرناکهفهمن نشستن لبهها حداقل میـ بچه

  :هایم را روی هم کشیدم و گفتمدندان
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که مزامحت شدم به ستوه اومدی؟ حقم داری، مهمون یه ته؟ چیه نکنه از اینتو اصال معلومه چ ـ

ببخشید مزاحم شدم همین االن رفع  . روز،دو روز االن که شده پنج روز ! معلومه خسته میشی

  . کنمزحمت می

  . هایم که پشت در به چوب لباسی آویزان شده بود رفتمرویم را از او گرفتم و به سمت لباس

   ر غرولند کنان دنبالم آمد و گفت:دانیا

 ! دونی چرا ناراحتمقدر چرت نگو یانار .تو خودت میـ اون

سر جایم ایستادم،دانیار که توقعش را نداشت بهم برخورد کرد؛عقب رفت و من برگشتم. اخم هایم 

  :را در هم گره انداختم و گفتم

که من شدم وبال گردنت داره عذابت ی عزیزتون هستید و ایندونم نگران پسرخالهبله می ـ

اون کسی که من ازش باید   دونی ناراحتم نیستم،برعکس خیلی هم ممنونم.میده.حق داری! می

توقع داشته باشم تو نبودی و نیستی.توام فقط به من لطف کردی همین؛برای این مدتم ممنونم 

  ..میرم تا بتونی به هامون رسیدگی کنی 

   ی دست سالمم را گرفت و گفتخواستم برگردم که بازو

  .یانار یه بار میگم،این مزخرفات رو تمومش کن ـ

   ابروهایم را باال بردم و با تمسخر گفتم:

زشته آقای دکتر شما دیگه چرا ؟ باور کن خشونت اصال بهتون نمیاد و الی من که برام این  ـ

 ! رفتارها عادیه

   بازویم را محکم رها کرد و گفت:

.حتی  منطق؛همه جا و همه چیز رو داغون کردهامون داره از بین میره.شده یه آدم بیـ یانار،ه

  تبریزم بهم ریخته تا تو رو پیدا کنه.یانار،هامون واقعا عاشق توعه. اگر نباشی دیوانه میشه!

   با صدای بلندی خندیدم و گفتم:

زاد به روش خون پریـ عه؟پس پری زادش چیشد؟ همونی که به جای رخت سفید عروسی رخت 

اش پشت در صبح کنم؟ های خونهنقش زدن؟ همونی که باعث شد شب اول عروسیم تو راه پله

 همونی که یه روز خوش رو ازم گرفت همونی که تا امید گرفتم منو به آتیش کشید؟ 

 بیشتر فریاد زدم: 

ت و پام پیچید و تمام های زندگیم رو محکم کنم مثل علف هرز به دسهمونی که تا خواستم ریشه ـ

های امیدم رو خشک کرد.همونی که روزها براش دعا کردم تا برگرده بشه طاعون ریشه

  زندگیم!!!

 …  عقب رفتم و به سر تا پای خود اشاره کردم

شماها واقعا دیگه از من چه توقعی دارین؟ اصال چی از من مونده که بخواهید توقع هم داشته  ـ

   باشید؟

   تری گفت:را بیرون فوت کرد و با صدای آرامدانیار نفسش 
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دونم یانار، توام خیلی عذاب کشیدی اما خوب توام داری نابود میشی.توام داری از بین می ـ

   ...میری

   پوزخند زدم و گفتم:

   . های ترک نکردنی من شدهخیلی وقته سوختن یکی از عادت ـ

فتی گفت شنیده که گدقیقه بعد از تو بیدار شده و میدانیار: از شبی که از خونه بیرون اومدی چند 

نه بیدیده،اما وقتی بلند شده تا بیاد بهت سر بزنه و میدوستش داری ولی فکر کرده خواب می

هایی که شنیده خواب نبوده . میاد تو خیابون اما پیدات نمی کنه . بر فهمه حرفنیستی تازه می

جا با دانیال درگیر ات که اونی خالهیکراست میره خونهکنه گرده خونه لباساش رو عوض میمی

ی مادر پدر خودش و ما؛حتی مطب منو هم گشت.تمام روز تو خیابون قدم می میشه و بعد خونه

ه با فهمه چیشدزنه،خواست تنها بره تبریز که باباش نذاشت و باهاش رفت،اونجا وقتی بابات می

    ش همه با هم بر میگردن تهران.هامون درگیر میشه و بعد از کلی کش مک

  : نگاهش را به صورتم دوخت و گفت

  . یانار همه نگرانتن،حتی پدرت .این راهش نیست،برگرد بذار یه تصمیم درست بگیرین ـ

توانی حدس بزنی هیچ وقت،جذابیتی برایت نخواهد داشت چرا هایی که تو آخرش را میداستان

  .ی گذشته همه چیز را برایت تکرار خواهد کرددانکه تو از همان راه آمدی و می

ده گری تبدیل شکردم،من به شهر آشوب آتشالبته راستش را بگویم کمی در دلم احساس شعف می

سوزاند و این بار من هیچ سوخت،بقیه را هم میبودم که برای اولین بار تنها خودش نمی

ت آن رسیده بود بقیه هم آتش درون یانار کردم بلکه تازه قدرت گرفته بودم.وقضعفی نمی احساس

را حس کنند.آتشی که یانار را به خاکستر رساند و دیگر از او چیزی به جا نگذاشت.آتشی که 

-انداختند باید می  اممستحق هیزم ریزان آن بود نه یانار.حال تمام آنانی که هیزم آتش در زندگی

  .ها برای یانار ساختندای که آنیسوختند تا عذاب جهنم را حس کنند،عذاب جهنم زندگ

  . برگشتی تو کار نیست دانیار-یانار

 حلش کارخوای با این راهکنی یانار.هیچ مشکلی با فرار حل نشده که تو میـ داری اشتباه می

   .کنی

   . از کنارش گذشتم و به روی تخت نشستم

  . با پدرمها رو ندارم،مخصوصا ـ من االن شرایط رو در رو شدن با اون

 بلند به حرف خود زدم :  پوزخندی با صدای 

که من رو از سر خودش باز کنه،دو دستی منو تقدیم به هامون کرد. این ـ پدر! کسی که برای این

شدم تا یه لبخند یه مهربونی ازش ببینم اما همه سال هر وقت اومد خونه به صورتش خیره می

 ! زد.حاال اومده نگران شده؟ خنده دارهم لبخند میهمیشه برای من اخم داشت و برای برادر

من اعتراض نکرد.حاال اومده میگه ناراحتم؛کجا   وقتی عروسیم بهم خورد حتی یه بار به خاطر

بود تو این مدتی که هر روزش برام جهنم بوده؟کجا بوده وقتی به خاطر نداشتن جهیزیه تحقیر 
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؟؟! ی پدریم نداشتمو حتی یک دست لباس از خونهشدم؟کجا بود وقتی لباس تنم لباس عروس بود 

   کجا بود وقتی هامون بارها منو زیر مشت و لگدش گرفت؟؟!!!

پدر صفت و نام بسیار سنگینی بود،برای کسی که از پدر بودن حتی آدابش را هم در حقم رعایت 

  .نکرده بود

   دانیار به پنجره تکیه داد و پرسید:

   ؟خوای چیکار کنیاالن می ـ

 : سرم را بلند کردم و با نگاه در چشمانش گفتم

ها الزمه بدونن که زمان حکم طال رو داره وقتی از دستش بدی و دیگه زمانی ها آدمـ گاهی وقت

ای نداره چون همه چی تموم شده.اآلنم زمان خطا و اشتباه برای جبران نداشته باشی دیگه فایده

 ! گردمتموم شده؛من بر نمی

  . بلند شدم و مقابلش ایستادماز جایم 

دونم اما میرم؛وقتی خودم رو تونستم سر و سامون بدم جا میرم.کجاشو نمییانار:فردا صبح از این

-کنم .راستش میتو اولین فرصت در خواست طالقم رو میدم و هامون رو از شر خودم رها می

  . تونم بگم ببخشفقط می دونم تو این مدت هم زحمت دادم و هم یه جاهایی نمک نشناسی اما

ام ایستاد.کمی در چشمانم خیره شد و بعد اش را از پنجره برداشت و در یک قدمیدانیار تکیه

   کالفه دستش را بین موهایش کرد و گفت:

  ؟ خوای یه بار بهشون فکر کنیـ از تصمیماتی که گرفتی مطمئنی؟نمی

 : لبخند زدم و گفتم

ترسیدم اما دیگه کار میکنم؛تا امروز از ایندارم تو ذهنم حالجی میمن تصمیم رو چند وقته که  ـ

  . تنها ترسم برگشت به اون جهنمی بود که هامون و پدرم برام درست کردن

تونمم مجبورت کنم که کنی.بهتره برگردی اما خوب نمیدانیار:بازم از نظر من داری اشتباه می

برمت یه جا که بتونی به خودت بیای و بازم میبری، من خودم  الزم نیست بخوای . برگردی

  .فکر کنی.شاید تونستی تصمیم عاقالنه بگیری

  :خواستم مخالفت کنم که به سمت در اتاق رفت و گفت

  . تونم ولت کنم تو خیابونتو هنوز فامیل منی،نمی ـ

  ! در بسته شد و من حرف او را تکرار کردم

   ! فامیل ـ

برای نسبتم ارزش قائل نشدن که دانیار برای فامیل بودنمان ارزش قائلچنین پدر و شوهرم این

  شد!

ی باربد بیرون رفتیم و به مقصدی که تنها دانیار می دانست ی دانیار از خانهفردا صبح طبق گفته

  . کجاست به راه افتادیم

 وقتی کمی مسیر را طی کردیم پرسیدم: 
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   ـ مینا کجاست؟ چرا نیومد؟

  ماشین را روشن کرد و گفت: دانیار ضبط

  . ـ امروز شیفت بود برای همین نتونست بیاد

   یانار:راستی چه طوری با هم آشنا شدین؟

  . ـ تو بیمارستان وقتی که داداشم تصادف کرده بود

  : نگاهش کردم و با تعجب گفتم

   ـ تصادف؟

  . ک هفته تو کما بوداره چند سال پیش یه تصادف خیلی بد با موتور داشت که ی -دانیار 

های تازه در اش خیره شدم که دانیار آرام دستش را روی ته ریشکمی به نیم رخ صورت کشیده

  . داداش تکان میآمده

  ! دختره خوبیه ـ

   دانیار:کی؟

  . ـ مینا

  . آره دختره خوبیه ـ

 یانار:دوسش داری؟ 

  : کالفه نگاهم کرد و گفت

   ها واسه چیه؟این سؤال ـ

  .یانار:همین جوری،کنجکاوم که بدونم

   با دستش به روی فرمان ماشین ضرب گرفت و گفت:

  . واسش بیشتر احترام قائلم ـ

   . یانار:اما اون دوست داره

  : دستش را به روی فرمان ماشینش زد و گفت

   خوای برسی؟یانار به چی می ـ

  : هایم را باال بردم و گفتمشانه

ای به طرف مقابلش نداره فرصت زندگیش خوام بدونم چرا کسی که وقتی عالقهـ هیچی فقط می

   ! کنهگیره و اون رو اسیر خودش میرو ازش می

   دانیار:االن منظورت با من بود یا هامون؟

زنن و زندگی یک سری آدم رو هایی که خودشون رو با این عقاید مسخره گول میی اونبا همه ـ

  . کننخراب می

  . نیار:مجبور بودم یه مدتی به یکی پناه ببرمدا

  .خواستم بزنم با تن صدایی آرام به زبان آوردمحرفی را که می سکوت کردم و

   تونستی بهش برسی ؟ـ چرا عاشق شده بودی اما نمی
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  : با سرعت ماشین را کنار خیابان متوقف کرد و گفت

-شد اما هامون بهش توجه نکرد و با  پریآره!عاشق شدم،اونم عاشق دختری که عاشق هامون  ـ

  . زاد ازدواج کرد

  یشان افتادم و با بهت پرسیدم:هایش خود به خود یاد مهناز،دختر خالهبا شنیدن حرف

   تو عاشق مهنازی؟ ـ

 : پوفی کشید و مشتی دیگر به فرمان زد و با صدایی که ناراحتی باعث لرزشش شده بود گفت

  . کردم توجهش به منه اما به هامون بودهمیشه فکر می آره مهناز!مهنازی که ـ

   یانار:چرا بهش نگفتی؟

  ... ـ چون دوست نداشتم ترحمش رو قبول کنم .اون عاشق هامون بود نه من .حتی االن هم

  کردم و گفتم: حرفش را کامل

  ش است!کنه،اما صدای سازه و دهل شنیدن از دور خوـ به خاطر عشق هامون که ازدواج نمی

بودیم که  ماشین روشن شد و باز به راه افتادیم . هر دو در فکر بودیم .هر دو در فکر کسانی

  .نبود عاشقشان بودیم اما عشق آنان از آن ما

ای به نام لواسان مقابل یک ویال ماشین یک ساعتی در راه بودیم و از شهر خارج شدیم.در محله

   را نگاه داشت و گفت:

بهترین جا برای تو هست تا بتونی یه مدت آرامش پیدا کنی،اما یادت نره که فرار نمی  جااین ـ

  . تونه مشکل تو رو حل کنه

  : نگاهی به اطراف انداختم و گفتم

  ! اما اینجا خیلی وحشتناکه دانیار ـ

ود و ب جا را گرفتهکه درختان هنوز سر زنده بودند اما انگار رخوتی نادیدینی گریبان آنبا این

شد،سرما با رخوت پیچ و تاب های ماشین به هیچ وجه شکسته نمیسکوت جز با صدای الستیک

  .نمودخورده در شاخ برگ درختان سرد،بیشتر از همیشه وهم برانگیز می

 نترس نگهبان داره! -دانیار 

 ـ اینجا اصال کجاست؟ 

   باغ پدر مینا. -دانیار

  . ت زنگ در ورودی رفتدانیار از ماشین پیاده شد و به سم

  . با ورود به باغ،ساختمانی بزرگ را جلوی در دیدم

  . پیرمردی جلوی در برایمان دست تکان داد و دانیار با زدن تک بوقی از کنارش گذشت

زنیم.الزم نیست از باغ بری بیرون،من همه مایحتاجی که با مینا زود به زود بهت سر می -دانیار

کنه . یانار آوردمت ا صفا خریده گذاشته از این به بعدشم خودش خرید میالزم داری رو گفتم آق

ی جوانب رو بسنج ترین کار چیه.لطفاً با آرامش تمام همهجا که فقط فکر کنی تا ببینی درستاین

  . تا زمانی از تصمیمات پشیمون نشی



 
 
 

  291 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

بود،شدیم.ساختمان ی باال اتاق خواب هر دو وارد ساختمانی بزرگ که طبقه اول سالن و طبقه

  . بخش کرده بوداش آن را آرامشای که همین سادگیزیبا اما ساده

 : دانیار در طبقه ی باال اتاقی را نشانم داد و گفت

  . این اتاق برای تو آماده شده.اتاق میناست ـ

وارد اتاق شدم،اتاقی که تنها یک میز آرایش و یک تخت درونش قرار داشت و سرویس حمام و 

  .شویی درست پشت در اتاق قرار گرفته بوددست

  : همراه دانیار به پایین برگشتیم.روی مبل نشستیم و دانیار گفت

  . جا به من زنگ بزنیتونی از اینمن باید برم یانار،اگر کاری داشتی می ـ

  . برای همه چیز ممنونم ـ

  . امیدوارم فقط درست تصمیم بگیری ـ

  : و گفت دانیار از روی مبل بلند شد

   ـ همه چیز تو یخچال آمادست.تو کمدم یه ساک هست که گفتم مینا برات آماده کنه بفرسته.

  . ـ واقعا ممنونم

  : او را تا مقابل در بدرقه کردم و در کالم آخر گفت

  . تو مثل خواهر برای من عزیزی.کاری داشتی فقط کافیه زنگ بزنی ـ

 من عزیزتر و حتی از پدر بیشتر به من محبت کرده است؟  دانست که از برادر برایمی او چه

  .خواستم حرف بزنم که با خداحافظی کوتاه به سمت ماشینش رفت و من ماندم با یک دنیا تنهایی

گذشتند و پناهگاه من این باغ و درختانش شده بود .در این روزها از پی روزها پشت سر هم می

های آمد حرفسر زده بودند و دانیار هر باری که می مدت دانیار همراه مینا بارها به من

  .آوردتکراری اش را دوباره به زبان می

زاد هنوز هم در همان خانه است؟ اما هر بار جلوی خود پرسیدم،آیا پریدوست داشتم از او می

   گفتم:را گرفتم و با خود می

 حرمت من و خانهام شکسته است! کند باشد یا نباشد!؟مهم این بود که با آمدنشچه فرقی می ـ

 : کردم و می گفتمپرسیدم که باز هم خود را کنترل میدوست داشتم حال هامون را می

  . کند؟خوب یا بد! او انتخاب خود را کرده بودـ چه فرقی می

ولی امشب من درون باغ تنها بودم و آقا صفا برای درمان قلبش در بیمارستان بستری شده بود. 

دانیار و مینا قول داده بودند که بیایند  .آمد و من از ترس به اتاق پناه برده بودموحشتناکی میباد 

  .شد که دیر کرده بودنداما چند ساعتی می

به سمت تلفن داخل اتاق رفتم و شماره دانیار را گرفتم.چند باری گرفتم که جواب نداد و بار آخر 

  : به محض جواب دادن گفتم

   نگران شدم آخه!؟ کجایی تو؟ ـ
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دستم  گوشی درون صدای نشنیدم و خواستم حرفی دیگر بزنم که تلفن قطع شد و من با تعجب به 

 زد و تشویشی بدی به جانم افتاده بود و از طرفی هم ترس تیشه به جانم میخیره ماندم.دلشوره

  .کردرا در من بیشتر و بیشتر می

  م:تلفن را سر جایش گذاشتم و با خود گفت

  .پرسمتونست حرف بزنه... بیاد ازش میـ شاید نمی

ی اکه از فکر و خیال بیرون بیایم،تصمیم گرفتم تا آمدن دانیار و مینا یک دوش چند دقیقهبرای این

های مخصوص بستم تا گچ دستم خیس نشود و بعد به حمام بگیرم.مثل همیشه دستم را با کیسه

  . رفتم

بودم.از لباس های که مینا برایم  سترسم کم شد و حال بهتری پیدا کردهگرفتن دوش قدری از ا  با

خریده بود،شلواری مشکی به همراه بلوز آستین بلندی انتخاب کردم و پوشیدم.مقابل میز آرایش 

  . اش را به دست و صورتم زدممینا ایستادم و کمی از کرم مرطوب کننده

وار برای هامون تنگ گرفته بودم؛هر چند قلبم دیوانهدر این مدتی که از همه دور بودم،کمی جان 

  . ام بهتر شده بودداد اما باز هم بنیهتوانست مرا آزار میشده بود و تا می

شان نکرده و از یک طرف به سختی بستم.در این مدت تنها دلیلی که کوتاه موهایم را شانه کردم

ولی واقعا با یک دست باز و بسته کردنش ها را خیلی دوست داشت بودم این بود که هامون آن

  . سخت بود

با صدای در ساختمان از آیینه رو گرفتم و به سمت پنجره رفتم.ماشین دانیار بود.حتما کلیدهایشان 

   .را همانند سری قبل جا گذاشته بودند

ق از اتا شالم را از روی تخت برداشتم و به روی سرم انداختم.با در زدن دوباره به سرعت

  . خارج شدم و به سمت در رفتم

چه کسی پشت در است،آن را باز کردم و خود مقابل در  آنکه بپرسمپشت در قرار گرفتم و بی

  ...ایستادم

   با دیدن دانیار عقب رفتم و با اخم گفتم:

 ـ هیچ معلومه کجایید؟ 

  دانیار از کنارم گذشت و داخل شد.

  . تـ اول سالم،بعدم ولش کن مهم نیس

  پشت سرش را نگاه کردم و پرسیدم:

   ـ پس مینا کجاست ؟

 دانیار خود را به روی مبل رها کرد و گفت:

  . ـ نتونستم برم دنبالش

  . به سمتش رفتم و مبل روبه رویش نشستم

 یانار _ چرا؟ 
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  . جوری دیگه خیلی دیر می شددانیار_ چون اون

   خوری برات بیارم؟یانار _ چایی می

 هایش را تنگ کرد و گفتکرد، چشمهای دانیار خودنمایی میحالی که برق شیطنت در چشمدر 

:  

   کنی آره؟دیگه فکر کنم داری به دستت عادت می ـ

  لبخندی زدم و ابروهایم را باال بردم گفتم:

  ! ـ اگر منظورت اینه من چالقم،باید بگم خودت چالقی،بی تربیت

   :بعد با اندوهی فراوان گفتاو هم همراه من خندید و 

 خوای برگردی؟ یانار فکراتو کردی،نمی ـ

نفسم را طوالنی و پر حسرت بیرون دادم و روی مبل  با حرفش لبخند بر بروی لبانم خشک شد.

 کشیدم،گفتم:ی کاراملی مبل مینشستم،در حالی که دستم را روی پارچه

  . گردم من خیلی وقته که تصمیم رو گرفتم.برنمی -یانار 

  ...اما هامون -دانیار 

   دستم را باال بردم و با التماس گفتم:

  . کنمتورو خدا از هامون چیزی نگو.من همین طوری هم روزی هزار بار بهش فکر می ـ

کوبید،چون او می وار به سینه میسوخت و خودش را دیوانهو همچنین روزی هزار بار قلبم می

ستم برای اولین بار برای زندگیم خودم تصمیم بگیرم و به فکر نفع خوافهمید که شاید من می

-شد و حتی خود من هم به عشقش توجهی نمیبردن خودم باشم اما هنوز هم او مظلوم واقع می

دانستم که سرانجام من را تنها به نابودی کامل پناه بود اما میآخر عشق او گرچه پاک و بیکردم،

  .رساندمی

یگر بزند که صدای در حرفش را قطع کرد.از ترس سریع از جایم بلند شدم و به خواست حرفی د

  . دانیار نگاه کردم

  . کسی با مشت به در می کوبید و با لگد زدن قصد شکستن آن را داشت

  دانیار به سمتم آمد و با نگرانی گفت:

 ـ تو غیر از من به کسی زنگ زدی؟ 

   نگاهش کردم و گفتم:

  . ـ نه اصال

   دانیار به سمت در رفت و با فریاد گفت:

  ...شکنیـ چه خبره؟داری در رو می

یبا کرد ، تقردانستم که آشوبی بزرگ در راه است... اما این دفعه با همیشه فرق میاز ته قلبم می

دانستم که هرج و مرج عظیمی که به راه خواهد افتاد و من شاید تنها قربانی این فاجعه نباشم می

  . قطعا اولین قربانی آن هستماما 
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ه آنکه مهلتی بدر را باز کرد و خواست حرفی دیگر بزند که مردی سیاه پوش وارد خانه شد و بی

  . دانیار بدهد،مشتی به صورتش کوبید

از ترس زبانم بند آمده بود. با دیدن کتک خوردن دانیار به خود آمدم و به سمتشان رفتم؛با فریاد 

 گفتم:

  ... ولش کن ـ

شوی که با دیدنش حرف در دهانم ی مردم میخواستم بگویم تو که هستی که شبانه وارد خانه

   . حرکت ایستادمخشک شد و در جایم بی

برق آسا که دنیا را پیش چشمانم به  ام سیلییبه سمتم هجوم آورد و بدون توجه به دسته شکسته

م و در حال پرت شدن به روی سیاهی رساند،به صورتم زد؛از شدت ضرب دستش عقب رفت

   ی کمرم کرد و با فریاد رو به من و دانیار گفت:زمین بودم که لگدی روانه

   .کشمتون کثافتای لجنمی ـ

ی خود درآورده هایم صورتم را به احاطهدهانم پر از خون شده بود و از شدت درد کمرم،اشک

  . بود

 د گفت:دانیار از جایش بلند شد و همانند او با فریا

  . کنیـ داری اشتباه می

ای دور برایش ،البته با تفکر اشتباهش نسبت به من در حال تکرار جنون او را گرفته بود.گذشته 

  . شدتر میبود و او لحظه به لحظه دیوانه

   .به سمت دانیار برگشت و مجال حرف زدن را از او گرفت

می زد و دانیار را نامرد خیانت کار خطاب می کرد ، با یکدیگر درگیر شده بودند . هامون فریاد 

  .دانیار هم فریاد تبرئه ی خود را می زد و سعی در آرام کردن او را داشت

-دانستم چرا باید     اینی دیوار پناه بردم .نمیآرام از روی زمین خود را جمع کردم و به گوشه

  . افتاد اما او حتی توضیح هم  نخواستمیچنین دانیار به دردسر کرد؟ و اینگونه مرا پیدا می

دیگر خسته شدند.دانیار از فرصت استفاده کرد و هامون را محکم به عقب هل داد. کم کم از یک

هامون هم که جانی برایش نمانده بود به عقب رفت و با برخورد به دیوار به سمت پایین رفت و 

  . روی زمین نشست

 گفت:دانیار مقابلش رفت و با فریاد 

   ای ندارم!کنی هامون.من با زنت هیچ رابطهـ داری اشتباه می

   هامون هم همانندش فریاد زد و گفت:

  ...از همتون متنفرم.تو از داداش برام عزیزتر بودی ـ

ان هایمبا شکستن بغضش من هم بیشتر به دیوار تکیه دادم و همانند او بغضم شکست و اشک

  . جاری شدند

   ار پایش به روی زمین کوبید و با همان بغض و گریه گفت:هامون مشتی کن
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 ! د آخه نامرد من فقط با تو حرف زدم.من فقط به تو اعتماد کردم که از دلم برات حرف زدم ـ 

   سرش را رو به باال گرفت و با تمام وجود ناله کنان فریاد کشید:

رکی دل بستم خنجرش  تا ته تو قلبم ـ خدایااا !چرا نمیشه به هیچ کس اعتماد کرد؟ چرا من به ه

دونستی دارم در به در دنبالش می گردم دانیار تو می قدر خورد بشم؟فرو کرد؟ چرا من باید اون

  ؟؟! جا به ریش من بخندیوقت با زن من ریختی رو هم،آوردیش ایناون

   دانیار که رو به رویش نشسته بود،سرش را تکان داد و با تأسف گفت:

  . بسه هامون ـ

 هامون نگاهی به من انداخت و به خود اشاره ای کرد و گفت :

  کنم!بینی منو؟ببین به خاطر تو به چه روزی رسیدم که دارم گریه میمی ـ

باره از روی زمین بلند شد و به سمتم آمد . روی زانوهایش مقابلم نشست و به روی سرم به یک

شد و جانم را در خود ذوب روی سرم سرازیر می ی هامون مانند آتشی بود کهسایه خیمه زد.

  .کردمی

  .از ترس،دست سالمم را باال آوردم و به روی سرم گذاشتم

   هامون کنار گوشم ناله کنان فریاد کشید و گفت:

انار تو با کنی؟ یمونی و خیانت نمیزاد نیستی؟ تو مگه نگفتی کنارم میتو مگه نگفتی مثل پری ـ

   ه بودم چیکار کردی؟منی که زخم خورد

   هایم گفتم:هق گریهسرم را بلند کردم و با همان هق

  ! کنی هامون .دانیار فقط به من پناه دادهـ داری اشتباه می

   اخم هایش را در هم کرد و با خشم گفت:

   . دانیار گه خورده که به زن من پناه داده ـ

  . از جایش بلند شد و به سمت او رفت

   کثافت؟ کی با زن منی از -هامون

   دانیار مقابلش ایستادم و با تهدید کردن گفت:

   ! ـ هامون چرت نگو

   ی پیراهن دانیار را گرفت.هامون دستانش را بلند کرد و یقه

   چند وقته پیشه توعه؟ ـ

   دانیار دستانش را به روی دستان هامون قرار داد و گفت:

  . از شب فرارش ـ

ی پیراهن دانیار را رها کرد و به سمت من آمد و بی وار باز هم فریاد کشید و یقههامون دیوانه

   . توجه به دستم مرا از کتفم بلند کرد

   . از درد،جیغم سالن را پر کرد اما هامون انگار صدایی نشنید و مرا به سمت در برد

  : دانیار خواست جلو بیاید که روبه او گفتم
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   . نیا جلو ـ

 : ای که شاید فکر می کردم بهترین هست را گفتمکلمهو تنها 

  . ـ ببخشید

ای رها کرد و اما او به حرفم گوش نداد و جلو آمد تا جلوی هامون را بگیرد که هامون مرا لحظه

  . او را به عقب هل داد

دانیار کنترلش را از دست داد و با پشت سرش به روی زمین افتاد. زمین پر از خون شد . به 

   . دری ترسیده بودم که تنها با دیدن خون روی زمین پشت هم شروع به جیغ زدن کردمق

   . هامون رویش را چرخاند و به سمت من آمد؛دوباره مرا از کتفم بلند کرد و به راه افتاد

شدم.با گریه و التماس می خواستم به دنبالش بروم اما مگر حریفش مینگران دانیار بودم.نمی

   گفتم

  . هوش شد.شاید بمیرهامون دانیار بیه ـ

کرد.به محض رسیدن به ماشین در شنید  و لحظه به لحظه مرا از خانه دور میاما او اصال نمی

  . را باز کرد و مرا به روی صندلی پرت کرد و در را به روی هم کوبید

  .محکم کشیدخواستم از ماشین پیاده شوم که او هم سوار ماشین شد و شالم را از پشت سرم 

ای به دانیار فکر کند به راه افتاد و از باغ بیرون ماشین روشن شد و هامون بدون اینکه لحظه

  .آمد

   . راند و من از ترس،خود را به در ماشین چسبانده بودمهامون با سرعت می

هامون ناگهان فریادی زد و من با فریادش از جایم پریدم و به نیم رخ صورت غرق در خشمش 

  : گفتکرد و با فریاد میی فرمان میهایش را روانهخیره شدم.با تمام نیرویش مشت 

ذارم توام مثل کشمت فکر کردی میکار رو کردی؟ به وهللا قسم میـ یانار چرا!؟ چرا با من این

   زاد باعث عذاب وجدانم بشی؟پری

د و باز هم با فریاد گوش دست راستش را بلند کرد و با پشت دست محکم به روی صورتم کوبی

   خراش گفت:

  . خواستم با تو یه زندگی جدید بسازمشعور به تو دل بستم.منه آشغال میـ منه بی

یلی با من آوردم،دنیا خفرستادم و به تصمیم عقلم بیشتر ایمان میهر ثانیه بیشتر به قلبم لعنت می

سم و یا جوان مرگ شوم! براستی این چه خواستم کنار یک دیوانه بپوبد تا کرده بود اما من نمی

 کشاند؟ منطق انسان را به کام تباهی میعشقیست که بی

 دادم و با دست سالمم صورتم را گرفته  بودمام،چشمانم را روی هم فشار میاز درد بینی و گونه

.  

 ردمزاد رو ولش ککنم؟؟ فکر کردی چون پریهامون:فکر کردی یه اشتباه رو دوبار تکرار می

 قراره تو رو هم ول کنم تا هر غلطی خواستی بکنی؟ 

  : با تمام وجود فریاد زد
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  . شرفکور خوندی بی ـ

شد و مرزی تا رد کردن دیوانگی نداشت . اما من هم صبرم لحظه به لحظه بیشتر عصبانی می

کثیف خود قدر در فکر هایش را نداشتم .او آنتمام شده بود و دیگر تاب و توان و تحمل حرف

   . ی من هم نشدی دست شکستهغوطه ور شده بود که حتی متوجه

  ...هامون:از کی با این حروم

 با تمام وجود و تمام توانم صدا و بغض گلویم را رها کردم:

  ـ خفه شو!

ام را پاک کردم و از باره ساکت شد و به رویم چرخید.با پشت دست خون بینیهامون به یک

  : م .باز هم با همان لحن و صدا گفتمام جدا شدصندلی

  ! خفه شو ـ

  . خواست حرف بزند که جلو رفتم و فرمان را گرفتم و به سمت خاکی چرخاندم

باالتر از سیاهی مگر رنگی هم در این زندگی مانده بود که من با چشمانم آن را نبینم؟ او واقعا 

از همه چیز و همه کس   گونهرسیده که این نفهمیده بود که من تحملم تمام شده است و جانم به لبم

طوری مجبور به ترکش شده فهمید که با زندگی ام چه کرده است که اینفرار کرده بودم . او نمی

  ؟! بودم

ماشین وارد خاکی شده بود و در حال از دست دادن تعادلش بود که هامون دستم را پس زد و 

  . هامون بالخره ماشین ایستاد فرمان را محکم گرفت.با ترمز شدید و کنترل

 هامون به رویم چرخید و خشمگین گفت:

 دادی!دیونه شدی!؟ داشتی به کشتنمون می ـ

  : فریاد زدم

  خوام بمیرم!!کردی که فقط می قدر دیونمآره دیونه شدم.اون ـ

  .ی در رساندم و آن را باز کردممنتظر حرفش نماندم دستم را به دستگیره

   ...کرده جا را گرفته بود و دید را مشکل میگرد و خاک هم

توجه به او از ماشین پیاده شدم و در ماشین را با تمام توان هامون با فریاد صدایم میزد اما من بی

  . بستم

  . او هم از ماشین پیاده شد و با عصبانیت به سمتم آمد

ا روشن نگاه داشته بود، تنها نوری که فضای آنجا ر همه جا در تاریکی غوطه ور شده بود و

  . و نور کم جان ماه بود  چراغ های ماشین

   قدمی به عقب برداشتم و قبل از او من بر سرش فریاد زدم و با تنفر از رفتارهایش گفتم

وقتی خودت همه چی  کهکنی.متنفرم از اینندونسته قضاوت می خورده کهـ خالم از این بهم می

   دونی خودتی!داری چی رو به کی نسبت میدی؟ه مقصر نمیرو خراب کردی؛تنها کسی رو ک
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خواستم از خونه فرار کنم تا خیانت کنم؛ این برم،اگه می خواستم راه رو با خبط و خطامن اگه می

خواست به زور به عقد تو در بیاره.خیانت رو دادم که پدرم من رو میکار رو زمانی انجام می

   . تر از من هستیکه زخم خورده کردم نه به توییدر حق پدرم می

  شست،گفتم:هایی که صورتم را میبلند تر فریاد زدم و با اشک

بابا به خودتون بیایید! قرار تا کی باعث عذابم بشید و بعد به جای خودتون من رو  به خودت بیا! ـ

 مقصر بدونید؟ 

   . قدمی به جلو گذاشتم و به صورتش خیره شدم

ی نا مرتب و اصالح نشده اش ، نشان از پریشان حالی و دلتنگی اش را صورتی که با ریش ها

داشت . صورتی که وحشی بود اما چشمان مظلوم و بی پناهش، از نامردی و خیانت بی فروغ 

   . شده بود

هامون قدمی به  . اشک در چشمانم جمع شد. و بی آنکه پلک بزنم ، به روی گونه هایم فرود آمد

  . متوجه ی اشک جمع شده در چشمانش شدمجلو آمد و تازه 

جالب بود! هر دو برای دردهایی بغض هایمان را شکسته بودیم که تنها دردش را می دانستیم نه 

  . درمانش را

  سرم را پایین انداختم و با صدایی لرزان گفتم :

-دور باشم. اونخوام از همه خوام برم، میی عالم و آدم خسته شدم. میام.از همهـ هامون خسته

  . قدر دور که دیگه نه کسی بهم حس اضافی بودن بده و نه خبری از عذاب باشه

  . سرم را بلند کردم و به چشمان پر آبش نگاه کردم

زاد بود که با ـ من راه رو اشتباه اومدم.راهی که من اومده بودم مال من نبود.راه قلب تو مال پری

،هر چند که تو هم کم مقصر نبودی.فکر می کردم می گناهش همه رو به گنداب تبدیل کرد

خواستی که بشه.هامون،موندی بین دو راه که همیشه نمی .شدتونیم از نو بسازیم،اما نمیتونم،می

زاد ببینم نه یاناری که با انتخاب کردی.راهی که همیشه باعث شد تو رو،کنار پری راه اول رو

هات در ی آسمون امیدش بودی.هامون با وجود تمام ناحقیهتمام نا امیدیش،بازم تو تنها تک ستار

  .... حق پری زاد بازم خواستم بخت فرصت بدم چون خیانت حق هیچ کسی نیست اما تو

توجهی، بفهم ! کنم درک کن! خسته شدم از بیهامون من خسته شدم از اضافی بودن، خواهش می

بار همراه فریادم ذجه زدم( تو این سابم نکردین)قت حوکه من رو دیدین اما هیچخسته شدم از این

 رو خدا بفهم! 

کنم که به همون خدایی که تو قسم خوردی،اگه می خواستم بکنم من خیانت نکردم،من خیانت نمی

وقت حقی نسبت به من کردم که هیچپدری در حق پدرم میقبل از ازدواج با تو،برای درد بی

کردم . هامون من زاد بودم،خیانت میشاید اگر من هم مثل پرینداشت.هر چند با وجود اخالق تو 

سوزم.تو دیگه دنبال این نباش که من رو بخوایی با همین عشق هم باقیه عمرم رو تو آتیش می

 بسوزونی،چون چیزی از من نمونده که بخوایی آتیش بزنی!
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عقب گذاشت و رویش هایش جاری شد و دستش را برای نوازش سرم باال برد اما قدمی به اشک 

  . را چرخاند

لرزید و بدتر از آن،مردم برای تسکین درد عشق و روح های تلخم میهای مردم از حرفشانه

  . های دنیا،حرفی برای گفتن نداشتخسته از نامردی

توانست از این بدتر باشد که تو با تمام وجود حرف های انباشته در قلبت را تک تک چه چیز می

ذارم گن به زبان بیاوری و دلت آغوش گرمی را بخواهد که بگوید،از این به بعد    نمیبا جان کند

کسی به تو آزار برساند،حتی خودم و تو برای همیشه جایت آغوش پر امن من خواهد بود؛اما باز 

هم ببینی و شاهد این باشی که او باز هم تو و احساست را نادیده بگیرد و پشت به تو به ایستد؟ 

ای.جایی که او که تو باز هم درون قاب چشمانش جایی نداری و در پشت سرش جا مانده جایی

زاد را تنها سیاهی،چیزی که در وجودش پرورش پیدا کرده بود را نظاره می کرد.جایی که پری

  . وارد و همان جا نابود کرد

   به راستی در زندگی آن دو چه کسی سهم تقصیرش بیش از آن یکی بود؟

خواستم در انتظار خواستم اضافی باشم.دیگر نمیفتم و خود را از او دور کردم.دیگر نمیعقب ر

ای همحبت لحظه به لحظه ناامیدی را تجربه کنم.یانار بریده بود... یانار چند وقتی بود که نفس

اش او را سنگ دل کرده بود.بس بود هر چه را که در حقم کردند و راه برگشت داشتند. ناامیدی

تو  یسکوت و صبر را وظیفه  هایی کهبود برای بخشیدن و گذشت کردن.بس بود برای آدم بس

  . دانستندمی

 ی بینمان خواست جلو بیاید که دستم را بلند کردم و با خشم گفتم:به رویم چرخید و با دیدن فاصله

  . ـ جلو نیا

   ... هامون:یانار من بدون تو

 خشمگین غریدم :

-فهمی کابوس زندگیت بود نه عشق . پریزادی که بعدها میرسی.پریزاد مییبه پر ـ بدون من

که دنیا بهش سخت فهمی خودش رو بیشتر از همه دوست داشت و از اینزادی که بعد ها می

-دونست و همیشه سعی در نجات خودش داشت نه بقیه.پریگرفت فقط دیگران رو مقصر می

د اما با اسم عشق تو رو اسیر خودش کرد.ولی من با حکم زادی که به تو به چشم ناجی نگاه کر

زاد تو این بود که من ناجی به زندگیت اومدم و با عشق از اون کنار گذاشته شدم.فرق من با پری

دونی هامون االن که همه چیز وقت نتونست صادق نبود.میبا خودم و تو صادق بودم اما اون هیچ

های مزخرفت اون زن وام با رفتارهای اشتباهت و همین بد دلیگم این رو بدون تدونم،میرو می 

ها رو مختل کار کردی.پس توام حق آرامش نداری چون آرامش خیلیرو سرخورده و گناه

  .کردی

   منظورت چیه ؟ ـ

   . پوزخند زدم
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 های زیادی بودم،توامگیریهمون قدر که من تو زندگی با تو اونم تو این مدت کم،الیق غافل ـ

-گیری بزرگ هستی.ولی یادت باشه که دیگه دنبالم نیایی چون این تو بودی که پریالیق یه غافل

ای برات اهمیت دارم،برو و برای همیشه اآلنم اگر ذره .زادت رو انتخاب کردی و کنارش موندی

   ...فکر کن یاناری نبوده و نیست.فقط برو

 خندش قلبم را به آتش کشاند و گفت:نیش

   ی اینا رو گفتی که برسی به رفتن؟همه ـ 

که بفهمی با عشقت چه به روزم آوردی که ها رو گفتم تا برسم به اینی این نه همه یانار_

ترجیح دادم.بفهمی که تو این مدت همیشه چشم به راه محبت های تو  سوختن رو به بودنت کنارم

ی زنت رو با ورود یه ی حرمت خونهبفهمی که وقت. زاد شدمهای تو به پریبودم اما شاهد محبت

زاد نداره.بفهمی که من خواستم درمانت کنم اما تو با شکنی دسته کمی از خیانت پریزن دیگه می

   . زاد راه برگشت رو از خودت گرفتیاشتباهات درست مثل پری

م هموی ن ا م ش ر و  ع نیست . خیانت خیلی بیشتر از این معنی و مفهامون خیانت فقط رابطه

  . داره

زاد دو که بخوام بهت زخم بزنم،پس بهتره مجبورم من از زندگیت اومدم بیرون که فقط نشم پری

-زاد و توام همون هامون پرینکنی که برگردم.چون منم یه زنم با همون کمبودهای عاطفی پری

رو مورد و جهنم کردن زندگیش شانس یه زندگی خوب های بیزادی هستی که با بد دلی،شک

  . ازش گرفتی

  نفسی عمیق کشیدم و با التماس گفتم:

  . فقط بذار برم،همین ـ

   .نگاهش را به چشمانم دوخت و سکوت کرد

از من خسته تر بود که اینگونه   دیدم . انگار اوچنین آرام میاین اولین باری بود که او را این

زور و قدرتش مرا مجبور به همراهی آرام گرفته بود، که اگر اینطور نبود ، همانند همیشه با 

   .کردکردنش می

   به قدری سکوتش طوالنی شد که من آن را شکستم و گفتم:

ـ هامون دانیار فقط به من کمک کرد. تو این مدت اگر مینا و دانیار نبودند شاید من حتی مرده 

درش که االن به بد نکن در حق ما . بودم.بد نکن به پسری که از ناموست جای تو نگهداری کرد

امید سالمتیش خوابیده.اگر باورم نداری،اگر هنوزم شک داری که یانار آدم خیانتکاری 

های باغ رو چک کنی اما االن فقط برس به داد اون پسر که شاید تونی تمام دوربینهست.می

  . همین اآلنم دیر شده باشه

گاهی به سر تا پایم انداخت و حرف عقب رفت و نباز هم سکوتش را ادامه داد و دست آخر بی

 گفت:

  ترین دروغ رو گفتی یانار.نمی بخشمت!!ذاری اما گذاشتی .تو بزرگگفتی بودی تنهام نمی ـ
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  . منتظر جواب نماند و به سمت ماشین رفت

   :با نشستن درون ماشین فریاد کشید و گفت

   ...بیا سوار شو ـ

ارد و اگر سوار نشوم برای آخرین بار حسابم را خواهد ذدانستم او مرا در این بیابان تنها نمیمی

  . رسید. برای همین به سمت ماشین رفتم و کنارش نشستم

آخرین دقایقی بود که تا پایان عمر با تمام حسرت یادش خواهم کرد و با تمام وجود برایش اشک 

کنم و شاید  ترین مرز احساس ببویم و حسخواهم ریخت، من می توانستم هامون را از نزدیک

ترین لحظات احساسی بین من و یک مرد بود که برایم تعریفی جدید از ریا ترین و صادقانهاین بی

-ها به راحتی حس میکه ما حتی با هم حرفی نمی زدیم اما تپشعشق بنا کرده بود .با وجود این

  . شد

بار خیره شدم .نیم رخ به نیم رخ صورتش برای آخرین .هامون دور زد و به سمت باغ راه افتاد 

صورتی که آرزوی نوازشش را به گور خواهم برد.نوازشی که حق من بود اما با نامردی از من 

   .گرفتند

دانست چقدر دلم می خواست ام را ندید یا ندیده گرفت . اگر میجالب بود او باز هم دست شکسته

کشید و با بوسیدن حالم را ش میحرف به آغوام مرا بیبیند با وجود دسته شکستهوقتی مرا می

  ...شد اماجویا می

گونه رفتار کند.مردی که با دانم شاید واقعا انتظارات من زیاد بود و هامون حق داشت که ایننمی

دیدن زنش کنار مردی دیگر روزهای نفس گیرش برایش زنده شده بود و او را از پایی در آورده 

چنین بیمار کرده شان را اینکه با رفتارهای اشتباه،کودک بود.مردی که با پرورش کنار والدینی

که کاش بیش از آنشد.ایاش نهایت عذاب را متحمل میآنکه قبول کند،در زندگیبودند و او بی

بار به صورت طفل خود نگاه کنیم و بپرسیم،او حرفی یا عملی مقابل کودک خود انجام دهیم،یک

اش ای برای او در زندگیهد کرد و در آینده چه پیش زمینهاز حرف یا عمل من چه برداشتی خوا

  .شکل خواهد گرفت

ه در های نهفتکردم تا عقدهدانم که باید از او فاصله پیدا میدانم.. فقط این را میدانم واقعا نمینمی

وجودم را آشکار و بعد درمان کنم حتی به بهای از دست دادنش که اگر با همین یانار هم 

  . شدشدم چند وقت دیگر بدترین شکل ممکن از من رنجیده خاطر میمی همراهش

شده بودم و این  رخشدرتمام مسیر،هامون تنها به رو به رویش خیره شده بود،اما من میِخ نیم

  . کردمدقایق آخر را برای خود خط و خطوط برجسته و زیبای صورتش را در ذهنم ثبت می

  . مون یک راست مقابل ساختمان،ماشین را متوقف کردطور باز بود و هادر باغ همان

   . با عجله از ماشین پیاده شدم و به سمت داخل رفتم

  .دانیار خالی بود  جای  رد خون روی زمین دیده می شد اما

  . با نگرانی صدایش زدم و نامش را خواندم
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 ـ دانیار!

کابینت،به روی زمین نشسته بود و  رد خون را که دنبال کردم،به آشپزخانه رسیدم.دانیار کنار

  . سرش را به کابینت پشت سرش تکیه داده بود.به سمتش رفتم و مقابلش روی زمین نشستم

   دانیار! ـ

  . چشمانش را به زور باز کرد و دستش را به روی قسمتی که خون ازش جاری بود گذاشت

 یانار اومدی؟  ـ

   : با صدایی که کمی تحلیل رفته بود ادامه داد

   ـ هامون کو!؟

به قدری نگران دانیار بودم که اصال حواسم به هامون نبود.به پشت سر خود برگشتم و با دیدنش 

  : که به چهار چوب در تکیه داده بود و به من خیره شده بود،گفتم

 ـ بیا بلندش کن ببرش تو هال،تا زنگ بزنم اورژانس.

  :باال برد،گفتدانیار خود را جلو کشید و دست دیگرش را 

  . خواد،خوبم.فقط یکم سرگیجه دارماورژانس نمی ـ

  : دانیار گفتم با حرکت هامون،صورتم را چرخاندم و رو به

  . طرف تا ببینم سرت چه جوری زخم شدهفعال بلندشو بریم اون ـ

  .حرف جلو آمد و دانیار را از جایش بلند کرد و آرام به هال بردهامون باز هم بی

های اولیه را پیدا کردم،سطل کوچکی را پر از آب گرم کردم و ی کمکها جعبهرون کابینتاز د

  . برگشتم هاپیش آن

ای که نمای باغ را داشت دانیار روی مبل دراز کشیده بود و هامون پشت به او،رو به پنجره

سیگار  ز این کهزد بیش اکشید.حتم داشتم با هر پکی که به سیگارش میایستاده بود و سیگار می

  .داشتبسوزد و رو به تمام شدن برود،خودش یک قدم به سمت انتها و پایان بر می

ام نگاه داشته بودم را به روی های اولیه را که با چانهکنار دانیار روی زمین نشستم و ساک کمک

  . گرم را آرام روی زمین قرار دادمی آبزمین انداختم .کاسه

  :را باز کرد و با دلداری گفتدانیار آرام چشمانش 

  . نگران نباش چیزی نشده ـ

توجه به او،ساک را باز کردم و از درونش بتادین به همراه چند پد و گاز استریل بیرون بی

  . آوردم

 خوام این پد رو بندازم زیر سرت تا زخمت رو با بتادین بشورمدانیار یه کم سرتو بلند کن، می ـ

.  

ا به زیر سرش انداختم . اول زخمش را با چند گاز استریل به همراه آب تمیز اش پد ربا همکاری

  : کردم و با دیدن زخم سطحی که درست پشت سرش ایجاد شده بود،گفتم

  .زنم اورژانسکنم ولی برای اطمینان خاطر زنگ میـ زخمت سطحیه،خودم پانسمانش می
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   . پانسمانش کردمتمام زخم را با بتادین ضد عفونی و در آخر با دقت 

  : ها را جمع کردم و به روی میز گذاشتم گفتموسایل

  . بخواب تا اورژانس بیاد ـ

  : چشمانش را باز کرد و با ناراحتی گفت

  . خود شلوغش کنیبی خوادیانار خوبم،پس نمی ـ

  : هایم را باال بردم و با خیال راحت گفتمشانه

  !ون گذشتـ شکر خدا که خوبی.خطر از بیخ گوشم

  . قدمی به عقب گذاشتم که با برخورد به چیزی چرخیدم و هامون را دیدم

  :خندش را به صورتم روانه کرد و با کنایه گفتنیش

  !قدر انسان دوست هستیـ خوبه که اون

  : هایم را درهم کردم،گفتمکامل به رویش چرخیدم و اخم

یم پس دیگه ادامه نده که بخواد دوباره شر به پا هامونو زدـ هامون تو رو خدا بسه .ما تمام حرف

  . بشه

  :ی عصبی سر داد و با خشم گفتخنده

  . باشه حق با توعه .برو لباس بپوش بریم ـ

  ...که گفتمـ کجا؟ من

  :خورد ،گفتهای تندی که به صورتم میبه روی صورتم خم شد و با نفس

  .با من باشی میری پیش پدرتـ التماست نکردم بمونی! حاال که قرار نیست 

  . با حرفش به قدری شوکه شدم که تنها توانستم نگاهش کنم و کالمی به زبان نیاوردم

 دانیار با جان کندن از جایش بلند شد و گفت 

  . زنیمهامون بذار حرف می ـ

  . دستش را به روی بازویم گذاشت و خشمگین فریاد زد

بار شانس اما خوب این گشتم.پسر داییم نبودی هیچ وقت بر نمیتو دهنتو ببند که به وهللا اگر  ـ

  . کنیمتو بود.بعدا با هم حساب کتاب می  با

  : ها هلم داد و فریاد زدبازویم را فشرد و به سمت پله

  . ـ برو لباس بپوش تا این باغ رو روسرتون خراب نکردم

فت .خواست باز هم به او آسیب دانیار باری دیگر خواست حرف بزند که هامون به سمتش ر

  .برساند که پشیمان شد و گلدان روی میز سالن را محکم برداشت و روی زمین کوبید

  !دانیار گفتم خفه شو ـ

   :که به دانیار آسیب برساند،رو به هامون با نگرانی گفتماز ترس این

 ـ باشه االن میام،آروم باش!

 دانیار شده بودم،بس بود! هر چقدر که باعث ناراحتی و حتی آسیب به
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 ها رفتم و خود را از همین حاال برایخواستم اتفاقی برایش پیش بیاید برای همین به سمت پلهنمی

  . کردمها تنها اسمش برایم بود،آماده میرو در رو با پدری که سال

ور خام دللباسییمانتویی که مینا برایم خریده بود و به عنوان کادو به من داده بود تا مبادا از ب

های هدیه شده از دانیار را به پایم کفش.رنگش را به سرم انداختم باشم،به تن کردم و شال هم

ام همه برایم از سر دلسوزیشان خرید جالب بود من در زندگی . پوشاندم و از اتاق بیرون رفتم

اش نبود و وقت زندگیزادی در کرده بودند الی هامونی که همسرم بود . هر چند شاید اگر پری

سوزی کردن داشت و احتماال او هم از سر همان فرصت دل  کرد، او همکافی پیدا می

  . خریدبرایم لباس می دلسوزی

   گرفتم!؟گونه باید مورد ترحم بقیه قرار میدانم ایراد از چه یا چه کسی بود که ایننمی

مسری که همسر اولش را به من ترجیح حرمت شمردنم مرا تنها گذاشت و یا هپدری که با بی

 داد؟ 

حس می  ی بزرگ و بدون پرده ایستاده بود .هامون پشت به دانیار رو به باغ،پشت همان پنجره

شت از پ لرزاند،لرزش خفیفی در اوها تنش را میکردم که او حاال تبدیل به بیدی شده که طوفان

دانستم او جزو معدود آدم هایی است .میدر بدنش زیر آن پیراهن مشکی نیمه چروک مشهود بود

که تالش کند دهد.بی آنهایش را روزی چند بار پس میکه آشوب را با تمام وجود فهمیده و درس

   .ی بهتری بگیرداین بار را نمره

گذاشتم اما اگر نگران دانیار بودم،اگر به من بود تنهایش نمی .دانیار هم روی مبل دراز کشیده بود

  ! گذاشت او استراحت کندهامون نمی رفتمنمی

هایش که رگ های ای دیدم که هامون پاک سیگارش را با خشم زیر مشتبه سمتش رفتم و لحظه

 یرنگ از من توی شیشهآن بیرون زده بود له کرد، اصال حواسم نبود که تصویری حریری و کم

 رده یا تصویر من توی پنجره را؟ ککه هامون باغ را تماشا می افتد. دچار تردید شدممی پنجره

  . آرام باالی سر دانیار ایستادم ام را باال انداختم وشانه

   یانار:دانیار ؟

که هامون یک دستش را خیلی سریع و پر خشم به کمرش زد، باعث شد تا از صدا زدن نام این

مان با باز شدن چش .ای احساس گناه کنم و لرزشی خفیفی در صدایم طنین انداز شودثانیه  دانیار

ی رفتن دید،در جایش نیم خیز شد که لباسش را گرفتم و به زور سر که مرا آمادهدانیار و این

  . جایش برگرداندم

  . بخواب دانیار-یانار

  . ـ بذار باهاش حرف بزنم

  :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

خوام زنگ بزنم مینا تا تنها ممنونم.می واقعاتونم بگم تا االن هم خیلی مزاحمتون شدم،فقط می ـ

  . نمونی
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  . داره میادش.وقتی دیر شد گفت برو من با آژانس میام ـ

  :لبخند به روی لبانم نشاندم و گفتم 

 ـ دانیار تو واقعا آدم خوبی هستی؛امیدوارم توام با انتخاب درست نذاری زندگی کسی خراب بشه

.  

دردی که می تواند  . خواهد کسی دیگری درد تو را بچشدنمی ای کهامان از این احساسات زنانه

و این یعنی جانت را بگیرد . مینا دانیار را عاشقانه دوست داشت اما دانیار دلش جایی دیگر بود 

ی مینا تمام احساساتش را به مینا گفته بود و از هر چند او به گفته هامون داستان دانیار و مینا...

با خود کنار بیاید اما از نظر من باز هم تراژدی غم باری دل هر دو را با این  او خواسته بود تا

  . راه،خواهد شکست

یانار:یادته گفتی باید آدم زندگیش رو پاک کنه بعد یک نفر دیگه رو وارد کنه تا نا حقی نشه) 

  نفسی بلند کشیدم( ناحقی نکن،مینا حقش نیست!

  . کردم از جایم بلند شدم و زیر لب خداحافظی

کرد.با خودم فکر کردم که هامون بی شک هامون مقابل در ایستاده بود و با اخم مرا نگاه می

دیدم که درونش ای روی آن میی ترک خوردهمردی نفوذ پذیر بود که من در کمال ناباوری الیه

 ه بود؟داد.به راستی چه کسی تبر برداشته بود و قلب مرد من را خرد کردرا به زحمت نشان می

سپارم، عشقی که ها نمیکه او دیگر برای من نخواهد بود اما من عشقم را به دست مهلکهبا این

وقت به هیچ دانستم که آنها پرورانده بودم البته میها و مشکلرا به زحمت در میان سختی  آن

مان یخ که طعم بزرگی را بچشد در میان دست های خونین زثمر نخواهد نشست، عشقم بدون آن

  . بست و من تنها برایش غصه خواهم خوردمی

   . دیگر کردم و به سمت در رفتمهمانند خودش ابروهایم را نزدیک یک 

  . آنکه منتظرش باشم به سمت ماشین رفتم و داخل ماشین نشستمبی

ا ب ها پایین آمد.با خیره شدن به روی زمین به سمت ماشین قدم برداشت و من خیره به اواز پله

  :خود گفتم

بودنت یه عذابه نبودنت یه  ی عذاب آخه؟ذاری یه نفس راحت بکشم؟ چرا شدی ملکهـ چرا نمی

  !تر که... الاقل میشه باهاش کنار اومدعذاب بزرگ

  . رویم را گرفتم و از پنجره به بیرون خیره شدم با نشستن به روی صندلی

ی پدرم را برای خود ترسیم کردم . ردم و تنها قیافهبا راه افتادن تمام فکرها را از خودم دور ک

اش هر روز خود را پیش چشمانش ظاهر کردم اما او خود را به ها برای توجهپدری که سال

-خواستم حرفخواستم تنها میخواستم ببینم دیگر توجه اش را نمیندیدن زد. حال که او را می

-مهری او آنانند اسمش سوخت!یاناری که برای بیهای دلم را بر زبان بیارم تا بداند یانار هم

شب کرد که دست آخر عاشق جالد  اش روزهایش راچنان حسرت به دل ماند و در زندان تنهایی

   . خودش شد
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های آهنینش روی گذشت و من بیشتر و بیشتر گذر زمان با آن کفشوقفه از جاده میماشین بی

ماند و من در مقابل او عاجز و ناتوان بودم و فقط می کردم،رد پاهایش روی تنمبدنم را حس می

که چطور رسیدم یا  طوری به راحتی درک کردمتوانستم از درون، خودخوری کنم. و من اینمی

  ! چه زود رسیدیم

   :ام به روی هامون برگشتم و با ناراحتی پرسیدمی خالهبا توقف ماشین مقابل خانه

   کنیم؟جا چیکار میاین ـ

  . شین را خاموش کرد و به صورتم نگاه کردما

  . ـ خانوادت اینجان

دانستم دلشوره و دلتنگی همزمان وجودم را تسخیر کرد و لرز به پاهایم انداخت . و این که می

  .کردافتاد حالم را بدتر میباالخره این رویارویی اتفاق می

   . خواست حال پدرم را ببینمها هم دلتنگ من بودند؟ دروغ چرا بیشتر دلم میآیا آن

  . هامون از ماشین پیاده شد و به سمت من آمد

جا آمده بود و با فکر خواندم که با خود به تصور از عقب کشیدن من تا به ایندر چشمانش می

دانست ام قدم نخواهم گذاشت اما او چه میی خالههرگز به خانه که من ترس از برگشت دارم،این

 توانست دنیا را با خشم خود به آتش بکشاند؟ دت با یانار چه کرده بود که میکه در همین م

به  . . به وضوح جا خوردنش را دیدم در ماشین را باز کردم و قبل از او پیاده شدم

معطلی با رسیدن به خانه چند باری پوزخندی زدم و به سمت در خانه راه افتادم . بی  رویش

  . ستادمپشت هم زنگ زدم و منتظر ای

خوری خواست در که باز می شود پدرم را با آغوش باز ببینم و با دلالزم بود بگویم دلم می

  "ایستاد ؟بگوید: " دختر مگه قلب پدرش نیست؟کجا رفتی که قلبم داشت از نبودنت می

  ...اما

گی من چه تراژدی و زند شدگاه به حقیقت تبدیل نمیهای ذهن من بود که هیچیها تنها فانتزاین

  .هایی سنگین بودندغم بار و مضحکی بود!زندگی که آرزوهایش تنها حسرت

   :با شنیدن صدای یاشار چشمانم را به روی هم فشردم و به خود گفتم

وقت نتونستم از که به خاطر عشق بابا به تو حسادت کردم عذاب وجدان دارم . هیچـ چقدر از این

   . اما تو تنها کسی بودی که وقتی تنها موندم زنگ زدی گفتی دلتنگی ته قلبم دوست داشته باشم

   :بغض گلویم را فرو دادم و گفتم

  . ـ باز کن داداش کوچولو

  . با صدای جیغش بیشتر ناراحت شدم

پا برهنه تا در ورودی دویده بود و با به قدری هل شده بود که به جای باز کردن در با آیفون،

  . را باز کردخوشحالی در 
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و دستانش را محکم  آنکه مجالی برای دیدن صورتش به من بدهد به آغوشم پریدمعطل نکرد و بی

دور گردنم گره زد . گرمای لطیف و پر از محبت آغوش برادرم بسیار خوشایند بود و توانست 

  .سرما را کمی از من دور کند

  . ردمبا تمام وجود بغلش کردم و سرم را درون گردنش فرو ب

   :با صدایی که سعی در نگاه داشتن بغضش کرده بود گفت

آبجی دلم برات خیلی تنگ شده، خدارو شکر که برگشتی... وقتی تو نیستی من همش خواب  ـ

  . کنهمونم باباهم دعوام میمی

که چشمانش سیاه بود اما من جوشش و صورتم را عقب بردم.به چشمانش خیره شدم،با این

  .دیدمهای دریا را درون آن میخروش موج

   مگه بهت نگفتم باید بیدار بشی که بابا با دیدنت خوشحال بشه؟-یانار 

  . و در دل ادامه ی حرفم گفتم

  . تا یانار هم از دیدن لبخند پدر ذوق کنه ـ

  :خوری گفتیاشار اخم کرد و با دل

   !شهبینه خوشحال نمیـ اما آقا جون دیگه وقتی منو می

   . ا صدای مادر از یاشار دور شدم و در جایم ایستادمب

کند تنها برای ضعیف اش را تحمل میکردم .مادرم زن ضعیفی است و اگر زندگیگاهی فکر می

ای داشت که با شوم که او ضعیف نبود و تنها روح بخشندهبودنش است،اما حال متوجه می

وحی که در وجود من از بین رفته بود و توانست بگذرد و ببخشد .رجویی میترین دلکوچک

  .دیگر نه بخشنده بودم و نه حتی قادر به گذشت کردن

ام شدم . نفسی طوالنی کشیدم و تمام ی دلتنگیبا قرار گرفتن در آغوش مادر تازه عمیقا متوجه

داد . عطری که هنگام نزدیک هایم فرستادم،مانند همیشه بوی گل یاس میبوی تنش را به ریه

   .کرددن به ساعت آمدن پدرم خانه را پر میش

  :گفتهای پشت سر همش میهقریخت و با هقمادرم اشک می

کنه؟ نگفتی پدرت سرش رو چطور تو تبریز ـ دختر کجا رفته بودی آخه؟؟ نگفتی مادرت دق می

 باال نگه داره ؟ 

  :گفتمناخودآگاه خود را عقب کشیدم و با لحنی که کمی رو به تندی می رفت،

  . نه،نگفتم. الزمه بدونید تو این چند روز فقط به خودم فکر کردم ـ

ای نیمه روشن و مات رویم را چرخاندم که دانیال را پشت مادرم در تاریکی راه رو دیدم .سایه

خوری حتی از سایه ی سنگینش هم به چشم می از او روی دیوار روبه رویی النه کرده بود،دل

  .آمد

ا نداشتم . او تنها کسی بود که پشت من در آمد و من با رفتن همراه هامون دلش را روی دیدنش ر

  . به درد آوردم
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ام گذاشت و با سرم را پایین انداختم که هامون با دیدن این صحنه دستش را به روی شانه

   :فشردنش گفت

  . ـ دلبری تموم شد!برو تو

   سرم را به رویش چرخاندم و با خشم گفتم

  . گم،خفه شو هامونکه بهت می ای بار آخریبر ـ

  . با دستم محکم دستش را پس زدم و از کنار مادر گذشتم

  . ها باال رفترو دانیال خود را عقب کشید و با برگشتن،از پلهبا وارد شدن به راه

داشت! اما من دیگر جایی برای فکر کردن به بقیه نداشتم و تنها  خور بود،خب حق همخیلی دل

خواستم برای یک بار باید خود را از این زندگی که سرتاسرش را تحقیر پر کرده،نجات دهم.می

  . هم که شده فقط به خود فکر کنم و به فکر عذاب نکشیدن خود باشم

دانست چقدر بی قرار است،وارد خانه هایم را از پایم بیرون آوردم و با دلی که تنها خدا میکفش

  . شدم

اما با وارد شدن در هال و دیدن خاله،   ود که فکر کردم کسی خانه نیستبه قدری سکوت ب

   . ی حدس اشتباهم شدمام و پدرم که از خشم سرخ شده بود،متوجهشوهر خاله

ام از آنکه نگاهم کند به آشپزخانه رفت.شوهر خالهام با دیدنم اخم هایش را در هم کرد و بیخاله

 :  اش گفتند همیشگیو با لبخجایش بلند شد 

  ـ سالم دخترم،خوش اومدی!

  . خواستم جواب دهم که پدرم سرش را بلند کرد و با خشم سر تا پایم را نگاه کرد

  . حرفم را پشت لبانم نگاه داشتم و سر به زیر آرام سالم کردم

مام با تآنکه معطل کند دستش را بلند کرد و با عصبانیت از جایش بلند شد و به سمتم آمد.بی

  . قدرت بر صورتم فرود آورد

ی واکنشش کرده بودم که حتی از جایم تکان نخوردم و تنها صورتم به قدری خود را آماده

   . چرخید

   . کشیداش صورتم به سوزش افتاده بود و سرم تیر میاز شدت ضربه

   :صدای مادرم خانه را پر کرد که با گریه و فریاد رو به پدرم گفت

   مرد،نزن.یه عمر زدیش به چی رسیدی آخه؟ـ نزن 

انداخت تا تنش جای من مورد اصابت ها که خود را مقابل من میکنارم آمد و مانند تمام این سال

  . های پدرم باشد،ایستادضربه

  : پدرم با خشم فریاد زد

  . ـ بیا برو اینور تا من اینو آدم کنم

   :گرفت،گفت مادر دستانش را به عقب آورد و دستانم را
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ذارم کتکش بزنی .این بچه چه گناهی کرده که تو قلبت از ذارم اذیتش کنی،دیگه نمیـ دیگه نمی

چیکار کنه تا بفهمی تو این دنیا اون فقط یه بابا خواست که هر وقت دلش گرفت سرش رو  سنگه؟

خودت متنفر  بذار رو پای باباش گریه کنه ؟آخه این چه رسمیه که باعث شده تو حتی از دختر

 بشی؟ 

  . رفتکرد و لحظه به لحظه رنگش رو به سفیدی میپدرم متعجب مادرم را نگاه می

   تری گفت:اخم کرد و با صدای آرام

  .. ـ من ازش متنفر نبودم

   کرد ،فریاد زد:هایی که دل سنگ را هم آب میهقمادرم با هق

چرا وقتی با  . پشت سرش نگاهش کردیـ پس چرا یه عمر فقط وقتی روشو برگردوند رفت،از 

کرد فقط پشت پنجره وایستادی نگاهش کردی؟ چرا نشست بازی ی حیاط میعروسکش گوشه

بار بهش نگفتی جونم؟چرا وقتی هر روز صبح یاشار رو بلند می کرد بابا یکوقتی صدات می

   کردی؟کرد از جاش میومدن بدرقت فقط با پسرمون خدافظی می

   :د و گفترو به من ش

  ...گی وقتی نبودببین اآلنم اینجاست چرا بهش نمی ـ

دانستم چرا زانوهایم با فریاد پدرم،مادرم حرفش را نیمه رها کرد و تنها اشک ریخت و من نمی

شود و من مجبور می شدم دستم را به چیزی بند کنم تا نیافتم،چرا با این همه محبتی هی خالی می

زدم و که بشنوم پدرم دلتنگ من بوده له له میشده بود،باز هم برای اینها از من دریغ که سال

  ؟ آمقلبم به تپش در می

   هامون کنارم ایستاد و رو به پدرم گفت:

  . نیاوردمش اینجا که کتکش بزنید یا عذابش بدین ـ

  : طور سر به زیر پوزخند زدم و در دل گفتمهمان

جا تا تحقیر بشم و یادم بمونه که آورد اینجا تا کتک بخورم راست میگه بابا،منو نیاورد این ـ

  ...جایی برای برگشت ندارم اما

  . سرم را بلند کردم و دستم را به روی بازوی مادرم گذاشتم

  . یانار:برو کنار مامان

  ... ها به رویم ثابت شد.حتی نگاه پدرمتمام نگاه

  . مادرم را کنار زدم و مقابل پدر ایستادم

ام به با دقت به تمام صورت پر از چین و چروکش نگاه کردم. به قدری روزهای زمان مجردی

 بودم  توانم بگویم تمام خط و خطوط صورتش را از حفظشدم که به جرات میصورتش خیره می

و حتی شاهد به وجود آمدنشان،روزهایم گذشت.صورتی که جای اخمش تنها برای من خودنمایی 

  . خط لبخندش برای یاشار پدید آمده بود کرد و جایمی

  :پدر به صورتم نگاه کرد و با همان اخم گفت
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   ـ شدی دختر فراری ؟

با دیدن لبخندم بیشتر عصبانی شد،دستش را بلند کرد و بند  . لبخند زدم و ابروهایم را باال بردم

  . موهایم کرد

   ی خیره سر!؟خندی دخترهـ به من می

  : و دستش را به روی دست پدرم گذاشت،گفتهامون جلو آمد 

   ! کنید؟ولش کنیدـ دارید چیکار می

  : پدر عقب رفت و هامون مقابلم ایستاد .با نگاه کردن به چشمانم پرسید

 ـ خوبی ؟ 

  : باز هم لبخند زدم و در دل گفتم

 خوب! اصال خوب بودن در زندگی من معنی هم داشت یا من آن را درک نکردم؟  ـ

کرد .او م را چرخاندم که دانیال را مقابل میز اپن دیدم . به میز تکیه داده بود و مرا نگاه میسر

ایستادم که در حال جمع حرکت میگونه ساکت و بیدانست زمانی من اینشناخت،میمرا می

  . ها و نیرویم هستمکردن حرف

  : هامون با صدایی آرام کنار گوشم گفت

 خوای بریم؟ می ـ

  : رفتم و با لبخندی که بیشتر شبیه به دهان کجی بود گفتم عقب

   . زادکجا؟ اتاق کناری پری ـ

  : باره گفتمبا صدای بلند خندیدم و به روی پدرم چرخیدم .در نگاهش خیره شدم و به یک

  . خوام جدا بشممی ـ

  . شدتمام خانه را سکوت گرفت و تنها صدای پر حرص پدرم شنیده می

  .ای به صورتش زد و پدرم نزدیکم آمدا گفتن )خاک به سرم( سیلیمادر ب

   :لرزید گفتصورتش را نزدیک صورتم گرفت و با صدایی که از خشم می

 ـ چه غلطی بکنی؟!

   :ای خونسرد گفتماما با چهره  با دلی پر از دلهره

  . خوام جدا بشمـ می

باز هم به سمت من یورش خواهد آورد،او را که ام به سمت پدرم آمد و با حدس اینشوهر خاله

  :عقب برد و کنار گوشش گفت

  . زنیمآروم باش مرد!بذار حرف می ـ

   :به رویش چرخید و با بهت گفت

خوام طالق بگیرم! خوشی زده زیر دلت ی خیره سر میگه میزنیم؟! دخترهچی رو حرف می ـ

رو تحمل کرده از آقاییش بوده؛تو لیاقت زندگی های تو قدر خیره سریکه اونها؟؟ این پسره همین

   ! درس حسابی نداری اصال
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داند و به خاطر این نفسی عمیق کشیدم و به خودم امیدواری دادم که او حتما همه چیز را نمی

ها دهد که البته تنها برای دل خوش کردن خودم ایناست که این همه من را مورد شماتت قرار می

  : ام با صدایی بلند و جدی گفتمبل از شوهر خالهپس ق گفتم.را می

خوام جدا بشم می خوام جدا بشم چون دیگه تحمل اینو ندارم که بخوان به زور تحملم کنن.ـ می

ترسم و نه دیگه برام مهم هستن . جدا میشم چون من چون دیگه از هیچ کس و هیچ چیز نه می

خوام خفه خون بگیرم جدا میشم چون دیگه نمی.سم این زندگی نکبت رو نخواستم که االن پاش وای

  ! خور بشهتا مبادا کسی دل

  . پدر خواست به سمتم حمله کند که آقا محمود او را محکم گرفت

   . کشمتشدی؟ خودم می قدر پروتو غلط کردی!از کی تا به حال تو اون -پدر 

   :ده بود گفت مادرم جلو آمد و با عصبانیتی که با بغض در گلویش همراه ش

  هات عذاب میدی؟تمومش کن!ـ دیگه بسه مرد!چقدر دخترم رو با حرف

  . پدر "هللا اکبر" ی گفت و من آرام خندیدم،چشمانم را بستم و سرم را به زیر انداختم

   کنید االن یانار زندست ؟یانار:فکر می

   :هامون به کنارم آمد و با تشر گفت

 ! جا تا خودت بفهمی جایی برای برگشت نداریوردمت اینـ تمومش کن بیا بریم .من ا

   :مقابلش ایستادم و با صدای بلند گفتم

  ای ندارم تا بهش پناه ببرم!!جا که تحقیر بشم و یادم بیاد که من خانوادهـ آوردی این

   . عقب رفتم و بین هامون و پدرم ایستادم

تا مرد هیج جایی ندارم و باید تا آخر عمر یه گوشه جا که من ببینم تو زندگی شما دو اومدیم این ـ

  . از زندگیتون باشم

  : به روی پدرم چرخیدم و با خیره شدن در چشمانش،آرام گفتم

تونم کنارت باشم ـ تو تمام زندگیم فقط حسرت دوری از تو رو خوردم . از سنی که فهمیدم نمی

وقت توقع محبت ازت یاد گرفتم هیچ.کنم  چون با دیدنم عصبانی میشی یاد گرفتم از دور نگاهت

نداشته باشم اما محبت بکنم تا شاید یه روزی متوجه بشی که یه دختر کوچولویی بود که چقدر 

خواست . متوجه بشه اون دختر کوچولو خودش نخواست که دختر باشه دلش لبخند باباش رو می

بار تو حسرت یک ی دخترشهعمر هجده سال ولی خواست عشق پدرش باشه که نشد. بفهمه که

ترین محبت تو یعنی صدا زدن اسمم شنیدن اسمش از زبون باباش گذشت.بابا من از کوچک

  . محروم بودم

مادر به سمتم آمد و خواست مرا به آغوش بگیرد که عقب رفتم و با صورتی که خیس از اشک 

  : هایم بود،گفتم
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مامان بهم محبت کرد)فریاد کشیدم(همیشه جای  ـ همیشه جای تو،مامان بغلم کرد.همیشه جای تو

تو،مامان بود اما من چشم انتظار بابام بودم؛شنیدی میگن دختر باباییه؟شنیدی میگن عشق پدر 

 بابا کوه درده؟ اولین عشق دختر است، شنیدی میگن دختر بی

  : هق شکسته در گلویم گفتمبا دست به سر تا پایم اشاره کردم و با هق

   . ن پر از درد و حسرتمـ بابا م

  : به صورت یاشار نگاه کردم و با تکان دادن سرم گفتم

وقت نتونستم دوست داشته باشم . ببخش منو چون همیشه از تو به نفع ـ آبجی رو ببخش چون هیچ

دونی داداش کوچولو چرا صبح به اون زودی بیدارت می خودم سوءاستفاده کردم . می

   ! ساعت هفت میاوردمت تو حیاطکردم؟میدونی چرا هر شب 

چشمانم را بستم و با صدای بلند گریستم . دستانم را به صورتم کشیدم و با پاک کردن اشک 

   :هایم،چشمانم را به روی پدرم باز کردم و گفتم

-خندید و با دیدن من اخم میخواستم لبخند بابا رو ببینم.چون بابا با دیدن تو همیشه میچون می ـ

   . کرد

  . جلو رفتم و لبخند زدم

م وقت نخواستی باباوقت بغل نکردی؟بابا.... چرا هیچچرا منو هیچ بابا چرا منو دوست نداشتی؟ ـ

 باشی؟ 

  . زدریخت و پدرم تنها به روی فرش خیره شده بود و حرفی نمیمادر همراهم اشک می

نداشت. با مردی که تمام  برای خالصی از من مجبورم کردی با مردی ازدواج کنم که دوستم ـ

زادش بود نه یانار.با مردی که برای تمام کمبودهایی که تو باید برام برآورده می ذهنش پری

   . کردی منت گذاشت

هایم بریزم. نگاهم را به هامون سپردم و سعی کردم تمام نفرتی که لیاقتش را داشت در چشم

گدار به آب بزند و عشق در هایم بیچشم هامون تکانی خورد و من نگران بودم که نکند نفرت

ام را در این لحظات حساس رو کند.عشقی که من با آتش درونم به خاکستر رساندم تا به همه مانده

  .ثابت کنم دیگر تحمل نخواهم کرد

این مردی که برای من انتخاب کردی درست مثل خودت بود بابا جون؛هر وقت کم آورد با زدن  ـ

زنه تحقیرش کرد تا خفه خون روم کرد.هر وقت دید یانار داره حرف حق مییانار خودش رو آ

  .بگیره .یانار خفه نشد،با کتک زدنش خفش کرد

  . به روی پدرم چرخیدم و مقابلش ایستادم

دونی وقتی ازم ی زن سابقش! میدونی منو شب اول عروسیم کجا برد؟ منو برد خونهـ می

  ...خواست

  . ام تبدیل به هق هق شدم و باز هم گریهسرم را پایین انداخت
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زادش به من نزدیک شد . بابا چون منو ولم کردی مجبور شدم تا صبح پشت در با یاد پری ـ

ی بود. وقت  ی من با لوازم نو چیده نشدهای که برای آیندهای بخوابم که برای من نبود .خونهخونه

دونسته من چه شرایطی دارم به یفهمیدم زنش بهش خیانت کرده و مادرشوهرم چون م

ی خاطرات زنش رو باال سرش تو دونی وقتی دفترچهخواستگاری اومده چه حالی شدم؟!می

ای که به امید زندگی دونی یانار تو خونهخوند چقدر همراهش اشک ریختم؟تو میبیمارستان می

ی که برای باباش زادش رو آورد چه حالی شدم؟بابا دختردلش رو خوش کرده بود،هامون پری

  ارزش نداشت، اصال قرار بود برای بقیه چه جایگاهی داشته باشه؟؟

کردم که روحم تحت فشار است و شد و من هم بیشتر احساس میهای مادر بیشتر میصدای گریه

   . دیگر تحمل ندارد

   :ی پدرم گذاشتم و گفتمدستم را به زیر چانه

دونی که چه می دونی که تو این مدت چی کشیدم؟تو چه می ؟دونی اصالـ بابا تو از یانار چی می

رحمی تمام امیدم رو از بین بردن؟بابا من هر روزش اشک ریختم و تا اومدم امیدوار بشم با بی

ای می موندم که زن سابق شوهرم اتاق کناری بود و شوهرم تو همون اتاق خوابیده باید تو خونه

  . باشه

ام رو به سقف سر بلند کردم و با شتم و تنها گریه کردم.در میان گریهدیگر توان حرف زدن ندا

  : فریاد رو به خدایم گفتم

گیرم؛تا کی قراره بسوزم؟ مگه من چه گناهی انجام سوزم.دارم آتیش میـ خدایا دارم مثل اسمم می

سوختن کنم فقط باید دادم که تاوانش این دردهای ناتمومه؟!چه گناهی کردم که هر کاری می

  .پایانش باشه

  :اش بود گفتهامون کنارم آمد و با صدای بمی که نشان از ناراحتی

  . ـ یانار تمومش کن.بیا بریم

  :هایم را با دست پاک کردم و با اخم به رویش فریاد زدماشک

ا جمو نزدم که بخوام بازم در حقم ترحم کنین!گریه نکردم که دلتون بسوزه!نیومدم   اینهاـ حرف

ی عذاب زندگیم بودین.اینارو گفتم و براشون اشک که بخوام بازم کنار شماهایی باشم که ملکه

ه هام بکنن . منم با گفتن   حرفهای برگشت ناپذیر سوگواری میریختم چون برای تمام مرگ

هام سوگواری کردم . چون دیگه هیچ جای برگشتی برای من ندارید. چون شماها و گریه کردن

برای شما یاناری نیست که بتونید هر لحظه عذابش بدید . هامون من تو زندگیم عاشق دو دیگه 

  بار حالم رو نپرسیدن!مردی شدم که هر دوشون عذابم دادن،تحقیرم کردن،کتکم زدن اما یک

   :ام را نشان دادم و با تمسخر گفتمدست گچ گرفته

ماها فقط به خودتون فکر کردید که مبادا ـ هیچ کدومتون نپرسیدید یانار چرا دستت تو گچه! ش

   . یانار در حقتون بد کنه که نتونید جلوی بقیه سر بلند کنید

  : قدمی دیگر عقب رفتم و گفتم
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تموم شد!یانار برای شماها مرد!شماها هم برای یانار مردین!شما دوتا مرد تو قبرستون قلبم  ـ

کنم اما هیچ وقت به تا سر حد مرگ گریه میخاک شدین.هر وقت دلم بگیره میرم سره خاکتون و 

  . یادم نمیارم که هستید؛چون من رو از هستی ساقط کردید

  .کنمباشه من اشتباه کردم،تو آروم باش.فرصت بده برات درستش می -هامون

  . لبخند زدم

من بارها بهت فرصت دادم و تو استفاده نکردی، دیگه راه برگشتی نداری چون راهت رو  ـ

ای که برای من چیدی االن چشم انتظار اومدن تو زادت تو اتاق تو خونهخاب کردی و پریانت

  هست.

   . ی مامانشگردونم خونهیانار حافظش برگرده برش می-هامون

  : هایم،خندیدم و گفتممیان اشک

   تحمل داری مازیار بیاد سراغش ؟ ـ

  :ناخودآگاه فریاد زد

  ! ـ دست نذار رو نقطه ضعف من

  :من هم فریاد زدم

زنی هامون؟من تو این مدت تمام ـ توام دیگه نخواه که بشینم تا عذابم بدی .داری کی رو گول می

 کنی دیگه با حرفات آروم می شم؟ بار از روش نوشتم؛فکر می های که دادی رو هزارسر مشق

  : پدر کمی جلو آمد و من لرزش محسوسی را در دست هایش دیدم

 یانار چی میگه؟؟ تو چیکار کردی؟!ـ هامون 

تر شد، هامون کمی سرش را پایین تر و عمیقهای قلبم بزرگتلخی زدم و با این خنده ترک لبخند

  .انداخت و هیچ چیز نگفت

 با تو بودم!! یانار راست میگه؟؟ -پدر

  : هایم را پاک کردمدستی به روی صورتم کشیدم و اشک

 د یه غریبه مالکه ؟!ـ حرفای دخترت مهم نیست؟تایی

  : ام را باال انداختمشانه

ـ هر چند که اهمیتی نداره،نیازی به تظاهر نیست،حتی نیازی به زبون آوردن صحت حرفای منم 

اون خیلی  از طرف هامون نیست چون که سکوتش همه چیز رو لو میده . هامون ساکته چون

 ! تونه دروغ بگهو نمی مومن و صالحست

  :پرسید گزید،سرش را با کالفگی تکان داد وهامون لبش را 

   ـ وقتی شما دخترتون رو ول کردید توقعتون از من چی بوده دقیقا!؟

  .انگار خروارها خاک به روی پدرم ریختن که دیگر نه صدای نفسش آمد و نه حرفی زد

   :هامون پوزخند زد و گفت
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ی من، یعنی ه یانار قراره بیاد تو خونهدونستین کدونستین من زن دارم و تازه جدا شدم.میـ می

دونستی که با اجبار خانوادم دارم کرد . حتی اینم میای که زن قبلیم زندگی میهمون خونه

  .کنم اما به روی خودتون نیاوردینازدواج می

   دیگر فشرد و گفتم:چشمانش را به روی یک

من آدم عادی نبودم که بخوام زندگی عادی  ـ اینارو نگفتم که شما رو محکوم کنم اما یادتون آوردم

  . درست کنم

  : اش انداخته بود پرسیدنفسی بلند کشید و در حالی که اخم بزرگی روی پیشانی

   ـ حرف آخرت چیه ؟ 

  : با صدای پدرم جا خوردم و متعجب نگاهش کردم

  ! ـ طالق

  :نگاه پدر به چشمانم دوخته شده بود و خطاب به هامون گفت

این دختر از من محبت ندید،بشو هم پدرش هم شوهرش . گفتم نذار خم به ابروش بیاد  گفتم  نم ـ

دونم خیلی کم گذاشتم اما خیلی دیر فهمیدم که ی من نتونست بخنده.گفته بودم که میچون تو خونه

  . زمانی برای جبران نداشت

  : هایش باز هم خشمش را به نمایش گذاشت و با نفرت گفتاخم

  .اینا رو هم من گفتم تا بدونی باید حواست رو جمع کنی ـ

   هامون به سمت پدرم رفت و با ناراحتی گفت:

تونم االن وقت یادآوری گذشته نیست چون همه چیز عوض شده .یانار زن منه و منم نمی  ـ

  . طالقش بدم

   :پدرم تلخ خندید و گفت

نیا رو کشید خم به ابرو نیاورد،تو این مدت ی من عذاب داین دختر نزدیک بیست سال تو خونه ـ

جوری طغیان کرده؟ چطور دلش رو شکستی که تمام کمبودهای بچگیشم به چیکار کردی که این

 زبون آورد؟ 

که خود به زبان شنود که عمری در آرزویش بودی اما قبل از اینگاهی دلت چیزهایی را می

هایم کمبودهایم را گفته با گفتن تمام حرف بیاوری،شنیدنش برای تو شیرین بود .حال که من

   های هامون ارزش داشت ؟ها و حمایت پدرم یا خواستنبودم،حرف

  . دماما من طالقش نمی -هامون

  : قبل از پدر گفتم

-یکنی مکنم حاال اگر فکر میـ مهم نیست من دنبال طالق نیستم .اما من دیگه با تو زندگی نمی

ر کنی که خودت نیستی من حرفی ندارم اما بدون حاال که نمی خوام تونی زنت رو جایی تصو

  . تونید راه برگشتی پیدا کنیدباشید،دیگه نمی

   .چشمانش گله مند و هامون ناراحت مشتش را به روی دست دیگرش زد  پدر
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خواستم تنها با کالمی ببخشم و فرصت بدهم.بس بود هر چه که فرصت دادم و قدر دیگر نمی

ندانستند،بس بود هر بار با چند کالم امیدهای جوانه در دلم را نور بخشیدم و دست آخر با بی 

ی شکستن قلبم را به هیچ کس حتی پدرم نخواهم داد. من بیست رحمی نابودش کردند.دیگر اجازه

گونه به خود حرام کردم چرا باید بیست سال دیگر را هم با این روش بر خود حرام سال را این

  . کردمیم

-گناه به انتظار بخشش و محبت گذراندم حال که ایندیگر بخشیدنی در کار نیست چون عمری بی

  .های قلبم پرده برافراشتم دیگر نیازی به هیچ محبت و حمایتی نداشتمگونه از حرف

   :هامون خشمگین به سمتم آمد و با فریاد گفت

   .تو غلط می کنی که دور از من باشی ـ

ام را گرفت و به خود نزدیک کرد.از زور تیر کشیدن استخوان دستم، دست شکستهبازوی 

  .هایم گاز گرفتم چشمانم را روی هم فشردم و لبم را ما بین دندان

  : هامون سرش را کنار گوشم گذاشت و با خشم ادامه داد

ا به آتیش می جهاش یکی آدمیانار بخوای چموش بشی به خدا قسم که این خونه رو با همه ـ

  ...تونی تصمیم بگیریکشم،پس فکر نکن این تویی که می

ترسیدم اما هیچ ترسی بر من سرم را عقب بردم و به چشمان پر از خشمش نگاه کردم.باید می

  : کرد.خواستم جوابش را بدهم که صدای پدرم بلند شدراه پیدا نمی

  . ـ دستش رو ول کن

  : به روی پدرم چرخید،گفتهامون بازویم را بیشتر فشرد و 

 ـ یانار زن منه،من میگم کجا باشه!

و یک قدم به جلو   های شلوارش فرو بردپن برداشت، دستانش را در جیباش را از ادانیال تکیه

  . آمد

خاله ام با دیدن واکنش پسرش سریع از آشپزخانه بیرون آمد و کنار دانیال ایستاد و با حالت 

  . و خیره شدای به اهشدار دهنده

اش و از حمایت خانواده شاید هر کسی غیر از من در این موقعیت قرار گرفته بود،دلش نرم

ها را زمانی من این حمایت . شد اما من نه خوشحال شدم و نه حتی برایم مهم بودخشنود می

ل که من رسیدم . حاام که همه چیز نابود شده است نمیاحتیاج داشتم که به این نقطه از زندگی

ای که عمری برایش زخم خوردم،قلبی که عاشق شده بود و باید تا آخر عمر در دخترانه همه چیز

سوخت و حتی یاناری که دیگر وجود خارجی نداشت را از دست داده بودم؛ دیگر چه فراق می

 اهمیتی داشت که االن از من حمایت بشود یا نشود ؟ 

بود قطعا حال و روزم این اگر آن زمان پدرم کنارم می من روزهایی را از سر گذارنده بودم که

 ام را باخته بودم،حمایت کردن از من چه اهمیتی داشت؟ نبود. حال که من تمام هستی
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فهمیدند وقتی ماهی میرد؟!چرا نمیآبی میفهمیدند وقتی ماهی را دیر نجات دهی از بیچرا نمی

 که ماهی را هر وقتها به تصور اینگندد؟آنتش میاز آب گرفته بشود و از آن استفاده نشود،گوش

از آب بگیری تازه است،خود را برای شروعی تازه آماده کرده بودند اما خیلی وقت بود که این 

  . ماهی از آب گرفته شده بود و از بی آبی مرده بود

  : ای به او فکر کنم،گفتمآنکه لحظهرویم را به هامون چرخاندم و بی

داری راهتو اشتباه میری.تو آدمی هستی که زندگی دو تا زن رو خراب کرد.هامون تو ـ بازم 

زاد نشستم اشک ریختم و خداحافظی کردم تموم برای من روزی که اومدم تو اتاق کنار تخت پری

ی زندگیم رو تو دردهای خودم بگذرونم . شدی.باور کن که تموم شدی... برو،بذار من هم ادامه

وقت قعا اون حسی که به من داری اسمش عشقه بذار برو چون من کنارت هیچهامون اگر وا

   . احساس آرامش نداشتم و حتی از این به بعد هم نخواهم داشت

نذار برسم به .هامون تمام وجودمو حتی قلبم رو هم ازم گرفتی .دیگه هیچی برای باخت ندارم 

  ...جایی که فقط به فکر مردن باشم . خواهش می کنم برو

کرد هایش را پاک میی چادرش اشکگوشه  ی چشم مادر را دیدم که در حالی که بااز گوشه

کردیم. دیگر نگاه میشد،هر دو سکوت کرده بودیم و به یکبا کمری خمیده از اتاق خارج می  و

شد،باز هم فرقی برای من ای داشت که اگر گفته میهای نگفتهسکوتی که هزاران معنا و حرف

  . اشتند

یانار از هامونش دل کنده بود،یانار از پدرش دل کنده بود و دیگر مردهای خانه نشین قلبش را 

  . خواستنمی

  . بازویم را رها کرد و کمی عقب رفت

   :دستش را مشت کرد و با صدایی لرزان گفت

اد تو اتاق زـ دیر فهمیدم که نفسم به نفست بند شده،اما فهمیدم.اونم درست زمانی که با پری

زاد اگر زخم زد تو با رفتنت قلبم رو همیشگیمون خوابیدم اما تو فقط تو فکرم بودی . یانار پری

   . آتیش زدی چون من با وجود تو عشق پر از آرامش رو تجربه کردم

ی مابینمان را پر کرد،چشمانش را باز کرد؛نگاهش را در چشمانش را به روی هم فشرد و فاصله

   د و آهسته گفت:صورتم چرخان

زاد نزدیکت شدم اما با عطر تن یانار آرامش پیدا کردم .درست گفتی ـ من اون شب با یاد پری

دونستم. من زندگی دو نفر رو خراب کردم اما اینم بدون شاید من فقط رسم زن داری رو نمی

   . رسمی که خودم انتخابش نکرده بودم فقط از پدرم به من ارث رسیده بود

توانست در دل زنی جا شود چشمانم را به رویش بستم و رحمی ای که میرد و با تمام بیبا د

سرم را کج کردم. نفسش را طوالنی و پر حسرت بیرون فرستاد و با دو دستش بازوهایم را آرام 

  :گرفت و باز هم گفت
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نیستی که اگر  زاددونم که تو پریدم اما آزادی هر جا خواستی بری چون میـ بمیرمم طالق نمی

رسیدم.یانار میرم اما همیشه بدون حواسم بهت هست. پس بودی من با عشقت به آرامش نمی

م گیرم.گفتم جفتمون چون نفسزاد که اگر بشی خودم نفس جفتمون رو میزخم نشو مثل پری برام

ام پس یمالکیت اسمتم راض "م"دم برای اینه که من به همون به نفسات بند شده.اگر طالقتم نمی

  ...توام فقط به آزادیت قانع باش و فکر طالق رو از سرت بیرون کن

  . سرش را عقب برد و در چشمانم که حاال بازشان کرده بودم،خیره شد

هایت باز هم دلت گیر باشد و هایی است که با تمام نخواستنها،همان دل کندنترین جداییسخت

م خود را بیشتر در آتش عشق وجودت می سوزانی ولی مجبور به رفتن باشی. رفتنی که با هر قد

هیچ راه برگشتی برایت نیست،چون جایی برای تو وجود ندارد.جایی که از اول هم برای تو نبود 

  .و تنها خود را زخمی کردی و عمری با زخم این اشتباه باید سر کنی

دانست قلب هر او نمی توانست باشد.زیرا کهوقت مرد من نبود و هیچ وقت هم نمیهامون هیچ

هایی به ها و یا دوست داشتنتواند در خود نگاه دارد و شاید عادتآدمی تنها یک عشق را می

بار رنگ دلت را عوض خواهد کرد.رنگی که ظاهر عشق خودنمایی کنند اما عشق تنها یک

آنقدر ها های بیشماری شکسته شده بود و عادتهامون زمانی از آن رونمایی کرد که حرمت

  .کشتها او را میگریبان گیرش کرده بودند که ترک آن

زاد هم با خیال خود پیروز شد و من را از زندگی هامون دور کرد اما واقعا در این زندگی پری 

   چه کسی برنده شد؟

هایش قلبش را سیاه کرد و با ترس از دست دادن هایش نجنگید و با کینهزادی که با ترسپری

سازهایش رقصید که در آخر خود را بیشتر در منجالب فرو برد و تبدیل شد به آدم هامون به 

 انگیزد؟ ای که ترحم هر کسی را به راحتی بر میمنزجر کننده

توانست زندگی بهتری برای زادی که لطف خداوند شامل حالش شد و با برگشت به دنیا میپری

ی لطف خداوند داد نه تنها متوجهه آزارش میخود رقم بزند اما با کنترل نکردن خشم و آنچه ک

د گونه خودید.واقعا برای آدمی که ایننشد بلکه بدتر از آن بقیه را در سرنوشت خود مقصر می

توان کرد؟آدمی که اشتباهات خود را ندید و در برد کاری هم میرا بیشتر در سیاهی فرو می

   . اش بیشتر اطرافیانش را مقصر دیدطول زندگی

ها الیق بهترین زندگی هستند و کاش این فرصت را روزی ببیند و به خودش بیاید که تمام آدمای

داقل در ح  های دنیا را ببینند و اشتباهات خود راکافیه تنها خودشان بخواهند که تا بتوانند خوبی

  .حق خود جبران کنند

ترس آبروی مادر قرار گرفت و  های از سرتحت تاثیر افکار نادرست پدر و تحمل  یا هامونی که

 اش انداخت و آن را تبدیل به خاکستر کرد ؟ رسماً آتش را به زندگی  هایشبا بدبینی
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هامونی که اشتباهاتش را متوجه شد و خواست جبران کند اما نفهمید که طرف مقابلش ظرفیت 

زش است ! اما مگر این بازنگری را ندارد و شاید به اشتباه فکر کند که هامون مقصر حال و رو

 غیر از این است که ما خود سرنوشت و تقدیر نویسمان هستیم؟!

ی و یا یاناری که رفت و همه را به حال خود رها کرد و تنها قلبش را جای گذاشت تا زخم  زننده

 کسی نشود و بیشتر از این هم رخم نخورد؟ 

چنان با رسم و رسومش دنیا آنیاناری که رسم عاشقی را یاد داد اما باز هم نفس کم آورد و 

 عرصه را برایش تنگ کرد که تنها رفتن را برای خود جایز دانست! 

اد تا ایستها بگویند حماقتی بیش نبوده است و باید محکم سر جایش میرفتنی که شاید خیلی

د نابو زاد راها بگویند،اگر من به جایش بودم پریاش را پس بگیرد.رفتنی که شاید خیلیزندگی

رساند واقعا فرقی هم به ماند و به آن زن آسیب میشدم. اما اگر میکردم اما از عشقم دور نمیمی

کن ترین کار ممها هم خوش انصافی کنند و بگویند درستزاد داشت؟رفتنی که شاید بعضیپری

  . را کردم

ت بفهمند اگر به راستی زمانی که تو را نخواهند و درست بعد از نابودی تمام غرور و شخصیت

شوند،ماندنش جایز است؟ماندنی که باز هم با بودنت باید کنار زنی دیگر به چشم بروی نابود می

   بیایی،جایز بود ؟

ه گرفتم تا یک مبارز واقعی بآیا من باید بیش از این حقوق زنانگی و حتی انسانیتم را نادیده می

 نظر بیایم؟ 

هایی که در این مدت لحظه به مرا بگذراند؟ لحظههای توانست جای من لحظهاصال کسی می

شدم.دو کردم و هر بار بیشتر از همیشه دلتنگ هامونم و پدرم میاش را بارها مرور میلحظه

ام بودند و من با یاد و خاطرشان نفس ها در قلبم همچنان روشنایی بخش زندگیای که سالستاره

  .لم کمرنگ و کم نور نکردها را روی دگاه،غبار زمان آنکشیدم و هیچ

زاد نه روز رفت و من دیگر او را ندیدم.هامونی که تنها یک ماه بعد متوجه شد پری هامون همان

   . اش را از دست داده و نه حتی فلج استحافظه

اما در نهایت خود او بود که با تصمیم  زاد،هامون هم مقصر بودهدرست بود که در خیانت پری

که که او هم یک زن بود،مرا را برای همیشه خراب کرد و با تمام وجود با این اشاشتباه زندگی

ای که به او داده شد نهایت توانست از فرصت دوبارهام آواره کرد؛در صورتی که میاز زندگی

-اش را حداقل در حق خودش جبران کند،اما خیانت دوبارههای زندگیاستفاده را ببرد و تمام سال

بیشتر نرسید و باز هم دستش رو شد .آن هم زمانی که هامون به خانه برگشته بود  اش به یک ماه

   .های من دیده بودو او را سر کمد لباس

سوخت،چون او هم با دانم چرا از دستش ناراحت نبودم!جالب بود که حتی دلم برایش مینمی

اذیت قرار داده بود .او نه تنها های اشتباه نه تنها خود بلکه اطرافیانش را هم مورد آزار و تصمیم

   . در حق من و هامون بلکه بیشتر در حق خود خیانت کرد
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کردند تغییر خواهد کرد و تمام اشتباهاتش را جبران خواهد کرد زادی که قطعا همه فکر میپری

  .....اما

  . اش را بداندکاش به خود بیاید و قدر فرصت دوبارهای

پناه برده تر به دانیار ای آخرین روز من شده بود و با حالی خرابهی حرفهامون تازه متوجه

کار را کرده بود قطعا حال و روز هیچ یک از ما این نبود. اش اینبود که اگر بعد از جدایی

کند . هر هاست همانند برادر کنار من است و به جای هامون از من مراقبت میدانیاری که سال

ی تالش توانستم مشغول به کار شوم و با چند ماه کار کردن و پس انداز کردن چند با کم

ای کوچک در زیر زمین اجاره کنم ی میدان شوش نقل مکان کنم و خانهاز آن مسافر خانه درآمدم

 . ی عزت نفسم شده بود.هر چه که بود نتایج تالشم بود و این باعث به دست آوردن دوباره

انه خ ام ماندم و صبح هم قبل از بیدار شدنشان ازتنها شبی که در کنار خانوادهاز آن زمان به بعد،

اش نگفت و باز هم با اخم از من بیرون آمدم،همان شب بود.آن شب پدر باز هم برایم از دلتنگی

گونه عادت کرده بود و دیگر نمی توانست رو گرفت و به اتاقی دیگر رفت . شاید. او هم این

  . اش را تغییر دهدهعادت بیست سال

خندی بزنم و از ام مانع شد و من تنها توانستم نیشدانیال خواست با من حرف بزند که خاله

   . کنارشان بگذرم

رفتم اما ها شکسته شده بود و واقعا جای ماندن نبود . اگر به من بود همان لحظه میتمام حرمت

ین شب را ما بین برادرم یاشار و ماردم گذاشتند،برای همین به اتاق رفتم و آخرقطعا نمی

   . خوابیدم

شب به بعد توانستم برادرم را نیز دوست داشته ترین خاطره برایم شد و از آنتنها شبی که شیرین

ها باز هم از من دریغ مندیباشم،چون دیگر لبخند پدرم برایم مهم نبود . لبخندی که با تمام گله

  . شد

برای همین باز هم تنها از دانیار کمک خواستم و او با تمام وجود کمکم جایی برای رفتن نداشتم 

کرد.دانیاری که نگذاشت هامون دیگری به وجود بیاید و با دور کردن عشق مهناز از قلبش به 

  . مینا عالقه پیدا کرد و بعد از دو سال باهم ازدواج کردند

و از او تنها خواستم که برایم یک کار پیدا  های دانیار باز هم به مسافرخانه رفتمبا تمام مخالفت

خوری مرا منشی مطب دوستش کرد و خیال می کند تا بتوانم خرج خود را در بیاورم.او با دل

  . دادنددانم حقوق مرا دو برابر میکرد که من نمی

ی خوشی من این بود که روزهای تعطیل پشت آن قاب پنجرهروزهای سختی بود چون تنها دل

-ای که با دلتنگی مرا به جنون میام بنشیم و به گذشته فکر کنم.گذشتهاتاق شش متری کوچک

ای که تاریکی فضای اتاق و نم آن که در روزهای شد.گذشتهرساند و با گریه از من دور می

  .کردبارانی بیشتر کمک به تداعی خاطراتم می



 
 
 

  321 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

زند که اجازه ندادم و خواهش کردم که دانیار چندین بار خواست در رابطه با هامون برایم حرف ب

با یادآوری هامون خود را از من نگیرد چون با وجود هوایی کردنم شاید بارها برگشته بودم و 

برای همین دانیار آخرین چیزی که از هامون برایم گفت  . شدباز هم دلتنگی باعث حقیر شدنم می

کند و اصال میلی ن خانه زندگی میاین بود که او برای مشاوره نزدش رفت.هنوز هم در هما

برای پیدا کردن من ندارد.هامونی که باالخره قبول کرد باید تحت درمان قرار بگیرد بلکه بتواند 

  . با دید بهتری به زندگی نگاه کند

اش رفتیم و دانیار از هامون پرسیده که وقتی این را از مینا شنیدم که گفت زمانی که به خانه

  . ر را پیدا کنی،گفته نه...دیگر نخواستم حرفی از او بشنومدوست داری یانا

ها وقتی با تمام وجود هم که عشق خود را پس بزنند باز هم توقع این را راستش دلم شکست،زن

   . ندارند که طرفشان او را نخواهد

برای همین دلم شکست و قلبم پر از غم شد و این غم خود باعث شد تا فراموش کردن هامون 

  .تر شودتر و غیرممکنرای من سختب

   . از آن روز با خود عهد بستم دیگر نه سؤالی بپرسم و نه حتی بگذارم از او حرفی بزنند

رفتم که فقط کردم و زمانی به خانه میهای طوالنی خود را خسته میهر روز با کار و پیاده روی

  . نمچشمانم را به روی هم بگذارم و نتوانم به هیچ چیز،فکر ک

رو به افسردگی بودم اما با پیشنهاد دانیار جانی دوباره به زندگی   روزهایی که ناخواسته من هم

ام دادم و شروع به درس خواندن کردم . درس خواندنی که عمری برایش حسرت کشیدم و 

با دانست .پدری که آرزویی که پدر بر من حرام می . دانشگاه تنها برایم آرزوی دست نیافتنی بود

فهمیدن رفتن من،شهر را گشت اما من نخواستم که پیدایم کنند و دست آخر برگشت و حرفی از 

  .رفتن من نزد تا مبادا او را مقصر بدانند

دانم ناحقی بود دل از مادر و برادرم کندم یا نه،چون آن دو حقشان دوری نبود. اما خوب نمی

ذشتم ها هم گد،پدر پیدایم کند؛به همین دلیل از آنشها ارتباط بگیرم چون باعث میشد که با آننمی

   . و شروع به خودسازی کردم

   . هایم برسمانگار یه جنگ درونی برایم ایجاد شده بود که به حسرت

ن ام را قسمت کنم؛تنها کسازمانی که قبولی کنکورم را دیدم،حتی کسی را نداشتم با او خوشحالی

   . مینار رفته بودند و من باز هم تنها جشن گرفتممن،دانیار و مینا با هم به یک س

به قدری خود را درگیر دانشگاه و کار کرده بودم که صدای دانیار و مینا در آمده بود اما این 

کاری و تنها ماندن را نداشت.دلی قرارم بود که طاقت بیبرای فرار از دل بی  کارهای من فقط

کرد کرد و ذهنم را پر از تصویر صورت زیبایش میکه به محض تنهایی مرا دلتنگ هامون می

رنگ شده بود اما حس ها تصویرش در ذهنم کمی کمکه در طی این سالکه تجسم آن هم با آن

  .ساختدرماندگی و نیازمندی را بیشتر در من هویدا می
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ام کرد،زندگیچه که در رویاهایم رقص گردانی میها و رسیدن به آنحال پس از گذشت سال

های خانه بهتر شده بود. در مطب همان دوست دانیار مشغول به کار شده بودم و از زیر زمین

ها بعد هم،بوی هایی که سالخانه.های باالتری صعود کردم های قدیمی نقل مکان و به طبقه

آورد از کجا به بخش بود،چرا که یادم میام جا خوش کرده بود و برای من لذتنمشان در بینی

ام .شاید از نظر دیگران من پیشرفت در خوری نداشتم اما برای من این رشد واقعا ا رسیدهکج

  .آرزویی دست نیافتنی بود

اما باز هم با وجود  ها ساختم و به تنهایی جنگید،ای شده بودم که با تمام کاستیمن زن خود ساخته

خانه نشینش مرا از اوج تمام کردم،قلبم با یادآوری عشق چه که روزی آرزویش را میتمام آن

عرش  من ام می کرد.کشاند و در کثری از ثانیه خاکستر نشین عشق سوختهها به پایین میخوشی

  .رسیدم با عشقی که در دلم هنوز جوان و سرکش بودرا تجربه نکرده به فرش می

مان روی آن شد و سپری شدن زتر میتر و رسیدهها مانند شراب،قدیمیعشقی که با گذشت سال

  ..تنها نتیجه ی عکس داشت

   . امروز روز تولد مینا و دانیار برایش جشنی در یک رستوران تدارک دیده بود

کشید و ناخواسته چشمانم پر از اشک می شد دانم از صبح چرا مدام با یاد گذشته قلبم تیر مینمی

   . شاوره بیرون آمدم. از جایم بلند شدم و با برداشتن کیفم،بی خداحافظی از مرکز م

اما مگر این قلب  . با قرار گرفتن در خیابان نفسی عمیق کشیدم و سعی کردم بر خود مسلط باشم

کوبید که دیگر طاقت ام میی سینهوار به قفسهقصد رام شدن داشت؟به قدری خود را دیوانه

خوردم . بی توجه به افتادم،بخشی که هر از چند گاهی به این حال مینیاوردم و از قرص آرام

   . بقیه در بطری آب را بستم و روی جدول کنار خیابان نشستم

 شدند و در حقخور میرفتم قطعا دلواقعا توانی برای رفتن به تولد مینا را نداشتم.اما اگر نمی

   . آمددختری که همیشه کنارم بود،این ناحقی به شمار می

تاکسی خود را به خانه رساندم .کمی از تپش قلبم کم شده بود به زور از جایم بلند شدم و با گرفتن 

   . اما باز هم حال خوشی نداشتم

هایم را در آوردم و به سمت حمام رفتم.با گرفتن دوش آب ولرم کمی به خود مسلط شدم. به لباس

ساعت روی دیوار نگاه کردم،نزدیک به هشت بود و من اگر تا نیم ساعت دیگر در رستوران 

  . کردشدم،دانیار قطعا زنگ زدنش را شروع مینمی حاظر

برای همین سریع به سمت کمد رفتم و یک تونیک مشکی همراه یک شلوار جذب مشکی برداشتم 

  . و پوشیدم

مقابل آینه ایستادم و طبق عادتم،موهایم را سشوار کشیدم. خواستم مثل همیشه ببافمشان که پشیمان 

  . رها کردمطور باز به دورم شدم و همان

   . هایم را رنگ بخشیدمای رنگ به لبهام را حالت دادم و با رژ گلبهبا ریمل مژه
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که هامون آنان را دوست داشت تا همان کمرم حفظ به خود نگاه کردم،موهایم را به خاطر این

کرده بودم و حتی رنگ هم نکرده بودم . چون او موهای رنگ کرده را دوست نداشت و من 

ها را محترم آندادم و در خفا های او تعصب نشان میوی دوست داشتن و دوست نداشتنهنوز ر

  .آنکه خودم متوجه آن باشمشمردم؛بیمی

ای هم اما مگر فایده .در آیینه به چشمان خود نگاه کردم . با کمی ریمل زیبایشان بیشتر شده بود

 یگر نبود و حتی زمانی هم که بود،مرا ندیددید؛سال ها بود که دداشت؟ او که باید مرا زیباتر می

.   

باز هم به سمت کمد رفتم و مانتوی یاسی رنگی که مینا برای تولدم خریده بود را به همراه شال 

یاسی و مشکی رنگی که با ترکیب رنگشان زیبایی خاصی به شال بخشیده بودند را 

   . تم.مانتو را به تن کردم و شال را به روی سرم انداخ برداشتم

رسید و جذب نبود و رسید و جلوی مانتو باز بود . لباسم تا ران پایم میقد مانتو تا مچ پایم می

  . و از زیر شال بیرون انداختم  .موهایم را به یک طرف جمع کردم برای همین مشکلی نداشت

م را زیر ی چپم انداختم و مقابل موهایم را که فرق کج باز کرده بودیک طرف شال را به شانه

   . شال مرتب کردم

نگاهی کلی به خود انداختم و با رضایت دل از آینه کندم .با برداشتن جعبه ی کوچک کادویی که 

ای هام رفتم و از اتاق بیرون آمدم . کفشبرای مینا خریده بودم سراغ کیف کوچک دستی مشکی

ی دانستم اگر جواب دهم باید تا ام بلند شد.مپاشنه بلندم را به پایم کردم که همزمان زنگ گوشی

شنیدم چون خیلی دیر کرده بودم،برای همین بی توجه به زنگ پی در پی خود رستوران غر می

   . گوشیم به سمت رستوران راهی شدم

ام را از کیفم بیرون آوردم و خاموشش ام کرده بود . با حرص گوشیام کفریزنگ مداوم گوشی

  . کردم

   . میزدگونه زنگشان آمده بودند که اینهایحتما تمام مهمان

  :وقتی مقابل رستوران رسیدیم،دانیار را دیدم . به راننده آژانس گفتم

  . من رو مقابل اون رستوران پیاده کنید ـ

ماشین مقابل رستوران متوقف شد و من تا خواستم کرایه ماشین رو حساب کنم،مردی مقابل 

   .حوال پرسی هر دو به داخل رفتند دانیار ایستاد و بعد از سالم و ا

 .خوب خدارو شکر حداقل از دست غر غرهاش راحت شدم نفسی آسوده کشیدم و در دل گفتم:

   . .بعد از حساب کردن کرایه ماشین،پیاده شدم و با احتیاط از جوب رد شدم

م نزدیک کرد قبل از ورود به رستوران شالم را باری دیگر مرتب کردم،لبه های مانتویم را به هم

  . و داخل رفتم



 
 
 

  323 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

سرم را بلند کردم و در آخر رستوران دانیار و مینا را نگاه کردم. هر دو مشغول صحبت با 

ها بودند . نگاهی به اطراف انداختم،رستوران فضای سنتی داشت که با آبشار بزرگی که مهمان

   . انگیز ساخته بودوسط آن قرار گرفته بود،آنجا را بسیار زیبا و دل

ی های سنتها سنتی بزرگ چیده شده بود و طرف مقابلش میز و صندلییک طرف رستوران تخت

  .قرار داشت

ها مرتب چیده بودند که با گل آرایی و بادکنک های انتهای رستوران سرتاسرش میز و صندلی

   . سفید رنگ به زیبایی تزیین شده بود

  : ایستادم و با تشر زیر گوشش گفتمکنار دانیار که رو به دوستش در حال صحبت بود 

   سالم! ـ

ها دانیار رویش را چرخاند و با دستپاچگی جوابم را داد. سپس رویش را چرخاند و به مهمان

   . نگاه کرد

  : متعجب پرسیدم

   ـ چی شده؟

چرخیدند به سمت صورتم هایش سرگردان در آن میایش را که مردمک چشمچشم های قهوه

  :گفتو  سوق داد

  . گردمـ هیچی دنبال مینا می

  : ابروهایم را باال بردم و با خنده گفتم

  . کنارته دیوانه ـ

  . لبخندی مصنوعی زد و مینا را صدا زد

   راستی سپهر کوچولو کجاست؟ -یانار

   :خورد،گفتها تاب میطور که نگاهش در میان مهماندانیار همان

  . مینا راحت باشه ـ پیش مامانم گذاشتم تا یه امشب

که اگر االن در رستوران حضور داشت،قطعا نه  ی پر از شیطنت بودحق داشتند،سپهر پسر بچه

  . های آویزان خبری بودهای روی میز و نه با کنکاز گل

مینا کنارم آمد و با لبخند خوش آمد گفت،به آغوش کشیدمش و از صمیم قلب برایش خوشبختی و 

 وقتکرد و هیچهایم گوش میمینا تنها کسی بود که همیشه فقط به حرف آرامش خواستم . شاید

   . کردمرا نصیحت نمی

  :مینا دستش را به روی کمرم گذاشت و با شیطنت گفت

  !قدر به خودت رسیدی؟ها باشم،چرا اونـ هوی دختر امشب من باید رأس همه خوشگل

  : نگاهش کردم و با خنده گفتم

  !تو کجا من کجا ؟خود نزن،ـ حرف بی
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دیگر به دورش چیده شده ها کنار یکمستطیل شکل بزرگی که صندلی  میز همراه مینا به سمت

   . ها نشستیمبودند رفتیم و روی صندلی

دانستم مینا مرا پیش خود برده تا کمتر معذب باشم اما چون اغلب برایم غریبه بودند،باز می

  . معذب بودم هم

ها پر شدند.سمت راست من،مینا و دانیار نشسته بودند و در میل شدند و صندلیها تککم کم مهمان

هایشان را با هم ست کرده بودند، نشستند.ناخواسته لبخندی رنگ لباس سمت چپم زن و مردی که

  ...زدم و با خود گفتم:فکر کنم تازه با هم ازدواج کردند

   . کردموت،بقیه را نگاه میهمه در حال گفتگو و خندیدن بودند و من تنها در سک

دانستم امشب چه مرگم باز هم تپش قلب پیدا کرده بودم و دلهره تمام وجودم را پر کرده بود .نمی

اش گرفته بود! کیفم را باز کردم و دانه قرص دیگری باز کردم، به گونه قلبم بازیشده بود که این

را جلو بردم و صدایش کردم . نگاهش به دنبال آب روی میز گشتم و آب مقابل دانیار بود،سرم 

رو به رویش بود و با پریشانی پشت هم پلک میزد.دوباره صدایش کردم که صورتش را چرخاند 

  :و با همان دستپاچگی پرسید

  !ـ جانم؟کار داری

  :چشمانم را درشت کردم و گفتم

   هیچ معلومه چته دانیار؟ چرا تو امشب این مدلی شدی ؟ ـ

  : گفتمحوصله را بدهد که بی خواست جوابم

  . اون آب معدنی رو به من بده تا قرصم رو بخورم ـ

  . آب را از مقابلش برداشت و به سمتم گرفت

   قرص برای چی ؟ -دانیار

  . درآب را باز کردم

  . کنهجوری میدونم چرا امروز داره اینـ هیچی از صبح همش تپش قلب دارم . نمی

   . به روی زبانم گذاشتم و آب را با همان بطری سر کشیدمقرص را 

هوا به رویم چرخید که بازویش به بطری آب خورد و باعث مینا،نگاه دانیار را دنبال کرد و بی

   . هایم شدسریز شدن آن به روی لباس

  . سریع بطری آب را پایین آوردم و به خود نگاه کردم

  :چند دستمال از روی میز برداشت و گفت  موها و لباسم خیس آب شده بود؛مینا شتاب زده 

  ! آخ ببخشید یانار اصال حواسم نبود به خداـ

   :دستش را گرفتم و با مهربانی گفتم

  . گردمکنم،بر میمهم نیست ،آروم باش! من هم االن میرم دستشویی و خودم رو مرتب می ـ

  : جایش بلند شود تا همراهم بیاید که با اخم گفتممینا خواست از 

 قدر مضطرب شدین؟ بشین دختر،مهمون داری زشته.امشب شما دوتا آخه چتونه که اون ـ
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   . ام فاصله گرفتممنتظر نماندم و از صندلی

داخل سرویس،کیفم را به روی چوب لباسی دیوار آویزان کردم و شالم را از سر برداشتم . 

ام انداختم . با دستمال مرتب کردم،از همان سمت راستم بافتمشان و به روی شانه موهایم را

   . کاغذی صورتم را خشک کردم و در آخر دستی هم به لباسایم کشیدم

با تمام شدن کارم کیفم را برداشتم و به سالن برگشتم.دانیار و مینا ایستاده بودند و با مرد بلند قدی 

   . کردنداحوال پرسی می که پشت به من بود سالم و

   . ام رفتم و نشستمآرام از طرف مخالفشان به سمت صندلی

  . کیفم را به روی میز قرار دادم و سرم را بلند کردم

 دانم حال خراب من باعث توهمم شده بود یا که آن مرد واقعا شبیه هامون بود؟ نمی 

  . ه کردمی آن ها را نگاناخودآگاه از جایم بلند شدم و هر سه

مینا و دانیار که رنگ به رو نداشتند، اما آن مرد که شباهت عجیبی با هامون من داشت،تنها 

   . کردعادی نگاهم می

ها دیده نمی ای از پریشانی در آنمردی که موهای کوتاهش را مرتب شانه زده بود و نشانه

کرد، چقدر پخته به نظر اش کمتر از سفیدهایش خودنمایی میشد.در آن موها که رنگ مشکی

وقت جین هایش رفت،مرتب و اتو کشیده،برخالف هامون که هیچرسید! نگاهم به روی لباسمی

پیراهنی با رنگ آبی روشن به تن داشت که نور را خیلی  . نمی پوشید،شلوار جین پوشیده بود

یگر دیده های عمیق سیاهش در هیچ جای ددر چشم  کرد و تیرگیبهتر در صورتش منعکس می

  .شدنمی

هامون من از این مرد کمی ریزتر بود و او اصال با هامون من شباهتی نداشت.شاید تنها چهره

  . اش بود که شباهت عجیبی با هامون داشت

  :مینا با صدای پر از استرس پرسید

   ـ خوبی یانار؟

یدم قرار گرفتن مقابلم راه دحرف قدمی به عقب گذاشتم که دانیار از کنار مینا به سمتم آمد و با بی

  : و گفت را به آن مرد را بست

  . ـ یانار آروم باش تا بتونیم حرف بزنیم

توجه به او سرم را آرام کنار کشیدم و باز به آن مرد نگاه کردم . نگاهش به چشمانم دوخته بی

ون من فرو کرد،احساس کردم چیزی درشده بود و با اخمی که تنها مختص هامونم بود نگاهم می

   .ریخت

اش . او تنها چهرههامون بود!اما هامونی که با آنچه که من در ذهنم بود تفاوت عجیبی داشت 

   . هامون بود

ها کیفم را برداشتم و به سمت در رستوران راه توجه به آنصاف ایستادم،نفس عمیقی کشیدم و بی

   . افتادم
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   . و من تحمل تیر کشیدن سرم را نداشتمهای مغزم در حال فرو پاشی بود تمام سلول

ت های پشت هم مسافآنکه مسیر را بدانم به سمت چپ رفتم و با قدمبا قرار گرفتن در خیابان بی

زیادی را پیاده طی کردم . زمانی ایستادم که تنها پاهایم نای راه رفتن نداشتند و با تیر کشیدنشان 

   . کردنداعتراض خود را عنوان می

  . را بلند کردم و تازه به اطرافم نگاه کردمسرم 

  . ای تاریک و طوالنی ایستاده بودمهوا تاریک شده بود و من در کوچه

  . خواستم قدم دیگری بردارم که با صدایش در جایم میخکوب شدم

   . هنوزم وقتی عصبی میشی میزنی به خیابون ـ

ا را داشت،سکوتم ر امعی در شکافتن سینهتوجه به قلبی که سهمان طور سر جایم ایستادم و بی

  . ادامه دادم

  صدای پایش را شنیدم که پشت سرم قرار گرفت و با کشیدن نفسی عمیق گفت:

کنی اما تو مثل همیشه بازم کردم بعد از این همه سال حداقل یه لبخند مهمونم میـ فکر می

  ... غیرقابل پیش بینی بودی

ها نقاشی وقت صرف کرده بود تا آن را به این زیبایی انگار سال سکوت کرد،لبخند ملیحی زد که

هایش حاال نوری بود شد،بلکه در چشمبه تصویر بکشاند. در صورتش دیگر رد اخمی دیده نمی

-اش مهتاب را حقیر میکه به نظر من فضای تاریک کوچه را روشن کرده بود و با روشنایی

ن همچنان مسخ شده در جایم ایستاده بودم و سعی در اما م منتظرم ماند تا حرف بزنم شمرد.

  .مسلط شدن به خود داشتم

  .لرزید نامم را به زبان آوردام فوت کرد و با صدایی که مینفسش را به روی رو سری

 ـ یانار...

   تا به حال شده که از شنیدن اسم خودت تمام اندامت بلرزد و حالت دگرگون شود؟

م شد؛ تماتر میام برد . با دقت و با لبخندی که هر لحظه گرمبه زیر چانهمقابلم آمد و دستش را 

  . اجزای صورتم را تک به تک نگاه کرد و من هم همانند او نگاهش کردم

   هنوزم همون یاناری هستی که دلش به رفتن منه؟ ـ

   . چشمانم را بستم و آن قطره اشک سمج درون چشمانم را به روی صورتم جاری کردم

   ام گذاشت.هایش که قصد پاک کردن اشکم را داشت و به روی گونهبا گرمی لب

گذرم چون تو این مدت رسم عاشقی رو یانار نیومدم بازم عذابت بدم .اگه بخوای بازم ازت می ـ

  . هر شب تمرین کردم تا تونستم نبودنت رو تحمل کنم

   . ش بودم غرق شدمها در حسرتهایم را باز کردم و در نگاهی که سالچشم

یانار پدرت چشم به راهته، یاشار بزرگ شده با غرور میگه شماها که نتوستید، من  -هامون 

 پرسه نیومد؟من که...کنم .مامانت هر روز زنگ میزنه میپیدا میآبجی یانار رو

  : دستانش را به روی بازوهایم گذاشت و پرسید



 
 
 

  327 page                                                                                                                                                                                                    
www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا _سمانه امینیان

   گردی؟ـ بر نمی

های دیگر را هم در یا که هنوز هم جای برگشتی نبود و باید سالواقعا برگشت درست بود 

 گذراندیم؟ هایمان میحسرت

دونم اشتباه ای که لیاقتت رو داشته باشه آماده کردم . مییانار خودم برای اومدنت،خونه-هامون 

دلت  دونم حق داری بازم نیایی. اما توام با تنهاییدونم در حقت بد کردم. حتی میکردم . می

   خوشه؟

   من در تنهایی دلم خوش بود؟

منی که هر روز را از یاد عزیزانم خود را غرق کار و زندگی کردم تا دوری را طاقت بیاورم، 

   بردم؟از تنهایی لذت می

   . حرف بزن،حداقل بذار بعد از این همه سال صداتو بشنوم -هامون 

ی تمام دردهایمان مشترک بود و من هم از دوریشان گفتم؟ وقتچرخید . واقعا باید چه میزبانم نمی

 دید؟ روزهایم را عذاب کشیدم و هیچ روزم رنگ آرامش به خود نمی

هایم فضای بینمان را هقام مجال حرف زدن را از من گرفت و تنها هقهای لعنتیباز هم اشک

   . پر از صدا کرد

باره مرا در آغوش خود جای داد . ه یکهامون فشار دستانش را به روی بازویم بیشتر کرد و ب

  : سرش را به سمت گوشم چرخاند و با صدایی آرام گفت

  ...ی خونم بشی نهخوام ستارهبار میخوام زندگی که لیاقتشو داری بهت بدم . اینبار میاین ـ

زد و اش برخالف گذشته حرف میحرف زدن همانند من برایش سخت بود اما با تمام سختی

  . خواستفرصتی دوباره می

ها همیشه از دور همراهت بودم . اگه جلو نیومدم تنها دلیلش این بود که یانار تو این سال -هامون

گفت،باید بذارم زمانش برسه و من کامل درمان بشم. یانار با نبودت کرد و میدانیار مخالفت می

روزش با کمک دانیار خودم رو اصالح که هنوزم مال منی هر خیلی عذاب کشیدم اما با امید این

کنه.تو این سال ها فقط امید سازه نه مردی که زندگی خراب میکردم تا بشم مردی که زندگی می

طمئن که مخوای تا فکر کنی یا ایندونم فرصت میبرگشت تو تونست من رو سر پا نگه داره .می

مادت رو جلب می کنم،فقط یه بار بشی من تغییر کردم . باور کن هر جوری که تو بخواهی اعت

  . دیگه فرصت بده

   :تر به آغوشش فشرد و گفتمرا محکم

 ای که پر از آرامش و عشق باشه رو بسازیم؟ گردی تا با هم خونهیانار بر می ـ 

   . سرش را عقب برد و در چشمانم خیره شد

 آیا حق این را داشتم که به او فرصت جبران بدهم؟ 

   رتکب خطایی شود و خود را اصالح کند حق فرصت گرفتن را دارد؟آیا اگر کسی م
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ای به هامون میبودی،فرصت دوبارهای جای من میآیا اگر تویی که سرنوشت مرا خوانده

ای هنوز هم در انتظار دیدنت ای که از آن ها شنیدهنه تنها به هامون،بلکه خانواده  دادی؟

   هستند؟

قصد بازگشت به آن را   !یاناری که آرامش از او رو گردانده بود وشاید هم فرصتی برای یانار

  .داشت

خواهم هر کسی خود را جای من قرار بدهد و تصمیم بگیرید برگشت درست است یا باز هم می

   رفتن جایز است؟

 رفتنی که برای خود یانار هم تنها حسرت و عذاب به همراه خواهد داشت؟ 

 امشی به ارمغان نخواهد آورد؟ رفتنی که برای یانار هم آر

خواهم درست ترین تصمیم را بگیرید که یانار، این زن بنده نویسنده یانار از تک به تک شما می

خسته و نفس افتاده از زندگی به آرامش برسد . آرامشی که بعد از این همه سال حقش است و 

   .تنها در کنار هامون به او خواهد رسید

  . قطعا او را به زبانش خواهد گفتتصمیمی که یانار هم 

 های بنده که منتشر شده است:تنهایی دالیا و رمان زندگی در رخ آینه در حال تایپ. رمان

   

   پایان

 اسفند ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت  ششم

 هر شروعی یه پایانی داره و هر آغازی یه سرانجامی!

ی لحظات همراهی گرم شمارو و داشتم که تو همهخب رمان یانار هم تموم شد و سعادت این ر

داشته باشیم و از نقدهای سازنده و مفید شما نهایت استفاده رو ببریم.به لطف خدا ما از گرمی 

نگاه و کالم زیبای شما تونستیم ایده بگیریم و رمان رو پیش ببریم.ممنونم که وقتتون رو در 

بیان آخرین نقد و احساستون منو از محبت خود دریغ اختیار ما و یانار گذاشتید.لطفا باز هم با 

  . نکنید

 یا حق 

 سمانه امینیان.

 

 

 گرافیست : مهتاب موذنی 
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