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بازگشت روزهای زندگانی، کالف در هم در میان گذر بیخالصه:

خورد! دو انسانی که ای کور میی رویدادهایشان بر یکدیگر، گرهپیچانده

خواهند این گره را به گونه میشان متفاوت از هم است، چهخاک سرشت

تالطم و دخترکی دریاگون، بیگشایش برسانند؟ در مسیر این جریان 

ها بیشتر شود! کالفی پسرکی منسوب به ماه میکنندهساکن؛ منعکس

شود؛ شان رنگی نو پاشیده میهای تپندهدر هم پیچیده و بر بوم قلب

 گر ماند که دریا تا پایانرنگی از جنس عالقه و شیفتگی! حال باید نظاره

هایش از بین خواهد رفت؟ موج یانمخروش است؛ یا تصویر ماه آرام و بی

 اهد داشت،یا خیر؟!آیا شروع دو روایت، یک پایانی ملموس خو

 

 ه نام خداب

 ماند.دوم تا که دیگر جانی در بدنم نمیقدر مینآ

 بغض در گلویم خفه شده. 

بارد و یاند. انگار از آسمان سنگ مانگار زمین و آسمان، به هم گره خورده

 کشد. انگار... یاز زمین، آتش شعله م

. مثل جایی را ندارم تا دست بند کنم و نیافتم خورد؛میپایم پیچ 

 آیم. گاه! روی زمین فرود میتکیهبی همیشه،

 شوم! خرد می شکنم،نمی

 شوم!له می است،خرد شدن کم 

 رود. ام، به یغما مینفسم جایی در میان مجرای تنفسی
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 شوند. از جا کنده میام ی اجزای داخلیهمه کنم؛میسرفه 

ن توانم بلند شوم. تواکند. نمیکند، تمام وجودم درد میقلبم درد می

 من دیگر توان جنگ ندارم!  ندارم،ایستادن 

 زنم.  اهمیت به عابرهای متعجب، روی زمین چمباتمه میهمان جا، بی

ام فرود ی بینیگیرد. روی تیغههای سوزانم، راه میاشک از میان پلک

 آید. می

 کرد؟  او در این مهمانی چه می

 من را دید! 

 آمد...داشت به طرفم، می

 باز مانند ترسوها فرار کردم. کردم،باز حماقت 

 توانم نفسم بکشم. نمی است؛انگار نفس در گلویم قفل و زنجیر شده 

وی زمین راما دوباره  شوم،خواهم بلند می کنم؛میدستم را به زمین بند 

 افتم.می

جایی از خودم هایم، انتظار بیزده در رگاین قلب کوبنده و خون یخ با

 داشتم. 

ور دام را بیشتر کشم و مانتوخودم را به سمت دیوار کنار پیاده رو می

 پیچم.خودم می

قلبم تمام توانش را به کار گرفته بود و با قدرت، خودش را به قفسه ی 

ام، درون شکسته قفسه سینه هایانگار که استخوان کوبید؛میام سینه
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 قلبم فرو رفته.

 دهم.اندازم و چشمانم را روی هم فشار میسرم را پایین می

 آید. ام فرود میهایم، روی گونهای اشک از میان پلکقطره

آورم و نگاه تارم کنم. سرم را باال میحضور کسی را در مقابلم احساس می

  گویم:ی گرفته میچرخانم. با صدایرا روی پسر مقابلم می

 عرفان؟ -

کند. از درد، گیرد و از روی زمین بلندم مییعرفان با خشم بازویم را م

رفان عاما با تکیه به  بایستم،توانم روی پاهایم نمی ؛رودصورت درهم می

 شوم که راه بروم.لنگان موفق می-و لنگان

ا بودم؟ ب کنم. مگر چقدر دور شدهام، نگاه میبه راهی که آن از آمده

ام که حتی عرفان هم قدر دور شدهفهمم آنمی عرفان،دیدن ماشین 

 پیاده به دنبالم نیامده...

کند تا روی صندلی ماشین بشینم. شیشه آب را جلویم عرفان کمک می

  چرخانم.گیرد، نگاه گیجم را روی صورتش میمی

 بگیر بخور. -

 دهم. سرم را به معنای نه، تکان می

دهم و آب روی دستش را هل می کند؛میرا نزدیک دهانم  ی آبشیشه

 ریزد.پیراهنش می

  اندازد:ی آب را روی زمین میبا عصبانیت شیشه
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 دریا چی شد؟ چرا یه دفعه گذاشتی رفتی؟ -

 گیرم.هایم، لبم را گاز میاندازم و برای مهار گریهسرم را پایین می

  آورد:می گیرد و سرم را باالام را میعرفان چانه

 تو مهمونی اتفاقی افتاد؟ چیزی شد؟ -

 شد!؟ آری، شد! هیوال بازگشته.

 هم جوابش سکوت است. دهم، بازچشمانم را با عجز روی هم فشار می

کند و از کند. صورتش را با دستانش، پنهان میام را رها میعرفان چانه

به سمتم  ماند و دوبارهشود. چند ثانیه در همان حالت میمن دور می

  آید:می

 دریا؟  -

 کنم.دهم و فقط نگاهش میجوابی نمی

  حرکت!بی، حس شده بودزبانم بی نیست،دست خودم 

 کنی!داری دیوونم می بزن،یه چیزی بگو! یه حرفی  -

هایی که به دهم و در میان نفسام را حرکت میمیلیون تنی زبان چند

  زنم:آمدند، لب میزور در می

 اون رو دیدم!، دیدمش -

  گوید:ای میکند و با صدای خفهعرفان کمی نگاهم می

 کی رو؟ -

  :گیردهایم شدت میگریه
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 لطفا.االن... نه!  -

 کوبد. م میهعرفان، کالفه در ماشین را به 

 کند. گیرد و ماشین شروع به حرکت میکنارم قرار می

 تحرک هستم.بیای، چنان مانند مردهآیند ولی همهایم بند میاشک

کشد و نفسش را پر صدا بیرون اش میی بینیعرفان دستی به تیغه

  دهد:می

 دیدی؟ خوای بگی کی رومین -

ه! آورش به سراغم آمدوهم خاطراتروز و حالت تهوع به سراغم آمده. آن

 هیوال برای تمام کردن کارش... به سراغ من، آمده بود. 

  سوزد:ایم میهلکپ گذارم،روی هم می هایم راچشم

 خوام فراموششداره! چرا هروقت میچرا گذشته از سرم دست برنمی -

 تونم.فته که نمیاکنم، یه اتفاقی می

  گویم:با عجز می

 چرا آخه، چرا؟ -

شد و بیشتر تر میی گذشته دور گردنم، هرلحظه تنگدست حلقه شده

 سعی به خفه کردنم داشت.

شوند و شروع به رژه رفتن، مم به صف میها دوباره جلوی چشگذشته

 کنند.می

اش را پایین پدرم چشمانش را روی هم فشار داد و دست مشت شده
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  انداخت:

 خفه شو دریا! -

 خفه شوم؟ تا کی!؟

خواهند ها را سکوت کردم، خفه شدم، گذاشتم هرچه میی این سالهمه

 بگویند!

 شدم!نمیساکت  بار،اما این 

 مه صدایم را بشنوند.زدم تا هداد می

 د.قدر سکوت کردم که همه گفتند، دریا الل است! دریا که حقی ندارآن

  چشمانم آتش گرفته بود. فریاد زدم:؛ سوختگلویم می

ام گوش هبار، تو به حرف چرا باید همیشه من ساکت شم بابا؟ چرا یک -

اید خوای! این زندگی منه، من بگی تو چی میبار نمینمیدی؟ چرا یک

 براش تصمیم بگیرم، نه شماها!

گاه بدنش پدرم نفس عمیقی کشیدم و به سمت میز رفت. دستش را تکیه

 .شدکرد و خم 

 رحمی! مرد از این بی، قلبم برای بارهزارم مرد

  اشک از چشمم چکید، با صدای لرزانی گفتم:

 !چرا تا  با امیر حرف زدی نظرت عوض شد، تو که راضی شده بودی -

  روی میز کوبید: پدرم

همین مونده بین مردم بپیچه، من دخترم رو تنها فرستادم تهران که  -
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 درس بخونه!

و  ها، بیشتر منبازهم مردم! بازهم حرفشان! بازهم اهمیت دادن به آن

 اش.خانواده

  هایم را روی هم فشردم:دندان

نن؟ زنگی! ما زندگی نکنیم که مردم، حرف مداری همین رو م یه عمره -

   بازه.دهن مردم که همیشه 

جور ام و من امشب بدچشم بستم و دهان باز کردم. از بریدن زیاد شنیده

  وار بریدم!از این زندگی زندان

تونم میمن... از این زندانی که برام ساختی خسته شدم، خسته! دیگه ن -

 کنم.تحملش 

  اما چشم نبستم. ،لرزیدم شد؛در صورتم خم 

ن مین خونه میگی زندون؟ به این زندگی میگی زندون؟ زندون؟ به ا -

 چی کم گذاشتم واستون؟

  م!ای توجه داشترا نداشتم و فقط ذره هاچه کم گذاشتی!؟ کاش همه این

 محبت کم گذاشتی! گذاشتی،عشق کم  -

 

. به با سیلی که در گوشم فرو آمد، چندلحظه ارتباطم با دنیاهم قطع شد

 : در اشاره کرد و نعره زد

 خوام صدات رو بشنوم.گمشو بیرون، دیگه نمی -
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گاه به پدرم ن زدن،پلکدست روی خون جاری روی لبم گذاشتم و بدون 

 کردم. 

  زنان گفت:دست روی قلبش گذاشت و نفس

 بیرون.برو...  -

. هیچ حرفی از اتاق بیرون رفتمبی؛ حال خرابش باعث شد تا ساکت شوم

ندی پوزخ برادرم،با دیدن امیر، ؛ ه بودندی خانواده پشت در ایستادهمه

 روی لبم سایه انداخت.

 وارد اتاق شدم. چراغ،به سمت اتاقم حرکت کردم و بدون روشن کردن 

ق صدا ه بی کردم،سرم را به در تکیه دادم و پاهایم را در شکمم جمع 

 صدا فریاد زدم تا خالی کنم این درد را! بی؛ زدم

 محبتی و سردی را! این بی

خواستم باال بیاورم، هرچه احساس هست و همه چیز را پشت سر می

 بگذارم و بروم.

 دور شوم از هرچه هست و نیست.

 قفس حتی از طال هم باشد، بازهم همان قفس است.

 حکمش همان است! کارش هم همان است!

  صدای فریاد امیر، در گوشم پژواک کرد:

 دان!ه به این جا میگه زنک کنهخواد چه غلطی جا میمعلوم نیست اون -

های امیر، حرف کردم؛چشمانم را روی هم فشار دادم و دستانم را مشت 
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 کشید. سوهان به روحم می

 شدم.ی داخل مغزم، داشتم دیوانه میرحمانهاز جنگ بی

 از جنگ با خودم خسته بودم...

 ام هم...از این زبان همیشه بریده

 داد!خودزنی جواب نمی

 داد!افکار له کردن جواب نمیخودم را زیر 

 داد.فقط خفه کردن این پسر، برای من جواب می

 در را باز کردم و به سالن رفتم.

کردم پوزخند بزنم یا حداقل مانند او کمی سعی می ؛دستم مشت شد

ی صورتم به کمکم آمدند، نه اما نه عضالت منقبض شده ،آرام باشم

 اعصاب متشنجم!

  ام، غریدم:درهم قفل شدههای فقط از زیر دندان

یه ذره غیرت تو ، زنهطوری حرف میکسی در مورد خواهر خودش این -

 اون هیکل...

 با سیلی که در گوشم فرود آمد، حرفم نصف ماند. 

به پدری نگاه کردم که از بچگی بین دخترهایش و پسرش فرق 

 گذاشته.می

 داند!می به پدری که هنوز هم فرزند پسر را ارزشمندتر از دختر

 کرد.توانست دخترش را هم زنده به گور میداند و اگر میارزشمندتر می
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  ام آمدند. پوزخندی زدم: ی صورتم، به یاریعضالت منقبض شده

 یادم رفته بود، توهین تو این خونه به امیرتون ممنوعه! -

  نیشخند زدم:

و باعث ت ن.بیاای بار ات عقدههآفرین بابا! آفرین که کاری کردی دختر -

 ا ببینیم! باعثهتر از مردشدی، ما همیشه جایگاه خودمون رو پایین

د تر از خودشون ببینن! تو بهشون یاا رو با ارزشهات، مردهشدی دختر

تونن از پس خودشون بربیان و به دادی که خودشون به تنهایی نمی

ه بتو هم اصال  میگم،فقط بهت تبریک ، آفرین دارن.کمک یه مرد نیاز 

 نگیر.خودت 

 اما کمی آرام شدم! بزنم، تر از این حرف داد، بیشبغض اجازه نمی

 شد.ی قلبم کم های نگفتهکمی از سنگینی حرف

 های روحم کاسته شد!کمی از التهاب، زخم

 گفت. اما هیچ کس هیچ چیز نمی چرا،نمی دانم 

 یک گوشه نشسته بود.، تر از همیشه بغض کردهگندم مظلوم

 .نبوداما دشمن هم  نه،نها کسی بود که در این خانه دوست که گندم ت

 به سمت اتاقم رفتم و در را قفل کردم. 

 هوای داخل اتاق را بلعیدم.

 سرم را داخل بالش فرو کردم.

 گله کردم... از همه چیز! زدم،هق 
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 قدر گریه کرده بودم که دیگر اشکی برای ریختن نمانده بود.آن

وار خودم جنین افتادم؛ی تخت بلند کردم، روی زمین رمقم را از روتن بی

 را در آغوش گرفتم.

 چون جز خودم، آغوش دیگری نداشتم. گرفتم،خودم، خودم را در آغوش 

لک چند بار پ بود؛با تابش مستقیم نور، چشمانم را گشودم. سرم سنگین 

 تم.زدم تا به نور عادت کنم. نمی دانم، دیشب کی و چگونه به خواب رف

ا ساعت، چشمانم ر نبا فهمید دووید؛گاهم به دنباله عقربه ی ساعت ن

 دوباره بستم. 

ر تمام بدنم مثل چوب، خشک شده بود. دستم را به لبه تخت گرفتم و د

 جایم نشستم، گردنم را آرام ماساژ دادم. 

مده آهایی که از طرف هستی موبایلم را از روی میز چنگ زدم و به پیغام

  :است، نگاه کردم

  با بابات صحبت کردی؟؟ چی شده -

  چرا جواب نمیدی؟  خوبی؟دریا  -

 بهم زنگ بزن. -

  کلمات را ناتوان کنار هم چیدم و برای هستی فرستادم:

 ی همیشگی هم رو ببینیم.نیم ساعت دیگه، همون کافه -

  ای را از داخل کمد بیرون آوردم و پوشیدم.مانتو و شال مشکی ساده

 ودم نگاه کردم.در آینه به خ
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ر ار، تنفموهایم را به زیر شال هل دادم تا هیچ مویی پیدا نباشد از این ک

 داشتم.

 .ها زیاد در قلبم داشتمی لبم، دست کشیدم. از ایم زخمبه زخم گوشه

اتاقش  و وارد ها باال رفتم، در اتاق گندم را زدماز اتاق بیرون رفتم و از پله

 شدم. 

ی یده بود و به سقف خیره بود. با ورود من روگندم روی تخت دراز کش

  تخت نشست، با تعجب به سر تا پایم نگاه کرد:

  جا میری؟ک -

 دارم با هستی میرم بیرون، میشه به مامان بگی؟ -

  با کمی مکث گفت:

 ب چرا خودت نمیگی؟خ -

  روی تخت نشستم:

بگو  شبه فهمید،سریع میرم و میام، ممکنه حتی نفهمه رفتم ولی اگر  -

 با هستی رفته بیرون.

  خواستم از اتاق بیرون بروم که گندم گفت:

 گردی؟تا کی برمی -

  به ساعت نگاه کرد:

 سعی می کنم زود برگردم، نگران نباش! -

ای که با هستی قرار داشتم پیاده صدا از خانه بیرون رفتم و تا کافهبی
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 رفتم، چندان از خانه دور نبود.

 ی هنوز نیامده بود. وارد کافه شدم، هست

غزم مقدر به همه چیز فکر کرده بودم که روی میز کنار پنجره نشستم. آن

 شد.داشت متالشی می

 هستی وارد کافه شد، با نگاه به اطرافش مرا یافت و به سمتم آمد.

  صندلی را بیرون کشید و نشست:

 چی شده؟ نگرانت شدم. -

  پوست لبم را با ناخن جدا کردم:

 تونم برم تهران!مییگه ند -

  های هستی درهم فرو رفت:اخم

 چرا؟ بابات که راضی شده بود! -

  دستم را مشت کردم و آرام روی میز کوبیدم:

وز قاطی ا گفته که باباپشیمون شد. منم دیرهدونم رفته به بابا چینمی -

چ اما باعث شد دیگه هی شدم،کردم، هرچی تو دلم بود رو گفتم! آروم 

 ای رفتن نداشته باشم.شانسی بر

  سرم را روی میز گذاشتم:

حتی دیگه توان فکر کردن هم ندارم!  ندارم،ی هیچی رو یگه حوصلهد -

خواد پیش بیاد، نوزده سال تو این داغونم داغون، میگم هرچی می

اصال  کنم،کنم! چیکار ده سال دیگه هم تحمل می کردم،وضعیت زندگی 
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 بهم گیر میدن! ام،میبه جهنم که  چپ میرم راست 

  با عجز نالیدم:

 جوری راضیش کنم؟هکار کنم؟ چبه نظرت چی -

  هستی سری از تاسف تکان داد: 

 اال منم دیگه کم آوردم.و -

 تنها دستم را نوازش کرد،دانست به سکوتش احتیاج دارم و سکوت  می

 کرد.

یرون ببعد از تسویه حساب از کافه  خارج شد.هستی زودتر از من از کافه 

  آمدم و جلوتر از هستی حرکت کردم:

 چرا وایسادی؟ دیگه،بیا  -

طرف با سر به ماشین سفید رنگی که آن متعجب،ی هستی با قیافه

  خیابان بود اشاره کرد:

 ون داداش تو نیست؟ا -

 طرف خیابان نگاه کردم، به ماشین امیر!به ماشین سفید آن

 .ام به سمت حلقم آمدون معدهام تیر کشید و ماده غلیظ درقفسه سینه

د و نه امیر نبود! پسری که داخل آن ماشین نشسته بود، با آن وضعیت ب

 الحالی که کنارش نشسته بود، امیر نبود! دختر معلوم

 بست و نگاهش همیشه این پسر با امیری که پیراهنش را تا گردنش می

 به زمین بود، حتی قابل مقایسه هم نبود!
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 بود!شد، طعم دهانم گس شد. خودش از ماشین پیاده 

 جوشید.  ام میاسید معده

 دختر هم از ماشین پیاده شد، امیر دستش را دور کمر دختر پیچید.

 همچنان روی او بود.  ،دو زنانم-ونگاه خیره و د

قورت  چشم گرفتم وآب دهانم را گرفتم؛چشم  من،با افتادن نگاه امیر به 

  عقب رفتم:-بیایم. عقبدادم. گلو چنگ زدم تا به خودم 

 هستی. بریم  -

 اداشت بود نه؟د -

 خواهی امتحانم کنی!؟خدایا! می

  هایم را تند کردم و با صدای بلندی گفتم:قدم

 نبود. نه، -

 .دووید. آب دهانم را به گلوی کویر مانندم فرستادمهستی پشت من می

 گرفت!داشت آتش می؛ سوختجگرم می

 هایم کردم.هایم را اسیر پلکو اشکخون جگرم را قورت دادم 

کسی که ادعای غیرت و شرافتش  شد؛امیر باعث دعوای من و پدرم 

 نه غیرت داشت و نه شرافت! شد،می

 اش!یکدانه-پسر یکی خورد؛میاش قسم پسری که پدرم بر سر پاکی

 به چشمانم شک داشتم، باورشان نداشتم.

 نند.سرمایی قطب ما بود،درون بدنم سرما برپا 
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 کند که من هم باور کرده بودم.قدر خوب نقشش را باز میآن

با گیجی عذرخواهی کردم و با سرعت  ؛ام به فردی برخورد کردتنه

 تری به راهم ادامه دادم.بیش

ر باالن  بودم،دووید. اگر من، من گونه میانگار این من نبودم که این

 .. االن مرده بودم... االن. بودم؛زمین آوار شده 

 ام پرت شد.نفس در میان سینه

میر خواستم وارد کوچه شوم که ماشین امیر جلویم پیچید و ایستاد. امی

 جای خالی دختر را در کنارش دیدم.  شد؛از ماشین پیاده 

  در ماشین را باز کرد:

 سوار شو دریا! -

به سر  خواستم از کنارش عبور کنم که با گرفتن بازویم، مرا زدم؛نیشخند 

 یم برگرداند.جا

شار هایم را روی فقدر دندانمحکم بازویم را از دستش بیرون کشیدم. آن

  داده بودم که فکم منفبض شده بود:

 نمیش.سوار ن -

  امیر باحرص به صورتم خیره شد و خطاب به هستی گفت:

 برو.تو  -

 هستی با شک به من نگاه کرد، با سر حرف امیر را تائید کردم. 

 نمانده بود. نه،ایم مانده بود!؟ مگر آبرویی بر
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هانش داما با فریاد امیر  بگوید،هستی دهانش را نیمه باز کرد تا چیزی 

  بسته شد:

 باش.زود  -

 خدا...   کند،خدا لعنتت 

 وسرش را برگرداند  ؛هستی سرش را پایین انداخت و از کنارمان گذشت

  با ترس به ما نگاه کرد.

 شو.سوار  -

  م کوبیدم:هگرفتم و در ماشین را به نگاهم را از هستی

 خوای بگی، همین جا بگو! هرچی می -

، دمچم را گرفت و من را داخل ماشین پرت کر زد؛امیر موهایش را چنگ 

انم ده خواستم در را باز کنم که ماشین حرکت کرد.کنارم قرار گرفت. می

  اش گذاشت:را باز کردم تا چیزی بگویم که دستش را روی بینی

 یس! به نفعته دهنت رو ببندی. ه -

به خاطر بغضی که  خودم؛نه به خاطر او، به خاطر  بستم،دهانم را 

 برد.دوواند و بیشتر نفسم را به یغما میهرلحظه بیشتر ریشه می

نه تمام تنش بوی عطرزنا بست؛یقه پیراهنش را ، جلوی در خانه ایستاد

 پوزخند زدم.  داد!می

  اش را جلوی چشمم گرفت:نگشت اشارهبازویم را چنگ زد و ا

 نمیگی.درمورد این موضوع هیچی، هیچی به بابا  -
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 کند!؟کی مرا باور می بگویم،اگر 

  دستش را به عقب هل دادم:

 خبر به این دسته اولی رو چرا نباید بگم!؟  -

  امیر مچ دستم را گرفت و فشرد:

 بینی.میدهنت رو باز کنی، بد  -

  دستش را چنگ زدم:

ردی تو کاری ک تهران،خواست بفرستتم می شد؛میبابا داشت راضی  -

  پشیمون شد! 

 خواست.دلم  کردم،کار خوبی  -

تمام خشمم را در چشمانم ریختم و مچم را از  آمد؛خونم به جوش 

دستش بیرون کشیدم. از ماشین پیاده شدم و به سمت خانه حرکت 

  کردم. امیر پشت سرم دووید:

 چیزی بگی...دریا اگر  -

  حرفش را قطع کردم و فریاد زدم:

 خوای چی کار کنی؟ چیزی بگم چی؟ می -

  یکی از ابروهایش را باال برد:

 کنم از به دنیا اومدنت پشیمون شی!کاری می -

 اید! خیلی وقت است.تو و پدرت همین حاال هم این کار را کرده

  عصبی خندیدم:



 

 

 WWW.98IA3.IR 21 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 کنی؟خوای چی کار وست دارم ببینم مید -

  امیر پوزخند زد و ابروهایش را باال انداخت:

 خواد ببینی؟واقعا دلت می -

 انگار که واقعا پایمان روی مین بود. 

  بازویم را گرفت و مرا داخل خانه کشید:

 کن.س تماشا پ -

ه قدر گیج بودم که عصالتم لمس شد خواهد بکند. آنپدانستم چه مینمی

 ووی مین است و هرکاری که کنم، اول دانستم پایم رانگار می بودند؛

 آخرش انفجار است. 

، روی جلوی میز پدر کرد؛من را به سمت اتاق کار پدر کشید و در را باز 

 زمین پرتابم کرد.

رد داما درد درون وجودم چند برابر  پیچید،درد بدی در سراسر بازویم 

 ام بود. بدنی

 بود،خونی اش کرده  بود؛اش کرده خار دور قلبم پیچیده بود. زخمی

 اش کرده بود! خسته

  پدر با بهت سرش را باال آورد و به من و امیر نگاه کرد:

 چه خبرتونه؟ -

ام که چگونه زد. وجودم مرده بود و ماندهکشیدم، قلب نمینفس نمی

 ام!هنوز در این اتاق حضور دارم و نمرده
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   امیر فریاد زد:

دونی با  نمی؛ دخترت هرزه بار اومدهگو چی نشده بابا! بگو چی نشده! ب -

 .کشیدمشچه وضعیتی از تو بغل یه پسر بیرون 

ه آعرش خداهم لرزید. ؛ بدنم لرزید دهد،میباالخره بدنم واکنش 

م ام جوشید و تا حلقکشم تا دامنش را نگیرد. اسید معدهنمی؛ کشمنمی

 باال آمد.

  فریاد پدر، لرزه به جانم انداخت:

 است میگه؟ر -

 کند.نمیکند!؟ باور می گوید،بگویم دروغ می

  اشکی از گوشه چشمم ریخت، با لکنت گفتم:

 ه... به خدا داره دروغ میگه!ب -

کردم پدرم به سمتم آمدم، خودم را به سمت دیوار کشیدم. حس می

  اکسیژنی برای نفس کشیدن وجود ندارد.

 تو چی کار کردی؟ -

 اش منک قربانی داد  و تنها قربانیمنفجر شد و تنها ی شد؛مین منفجر 

 بودم!

  با ترس سرم را به اطراف تکان دادم:

 هی... هیچی! -

نفهمم  کرد نا هم دلش برایم سوخت! جدا خدا ؛روحم از جسمم جدا شد



 

 

 WWW.98IA3.IR 23 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 این درد را.

 گیرم. سرم را میان دستانم می

 شود تا سرم را باال بیاورم. سنگینی کت، باعث می

  دهد:ا به دستم میعرفان لیوان چای ر

 خور، گرم میشی.ب -

 گیرد.گرم شوم!؟ هیچ چیز سرمای وجود مرا نمی

 کنم. ی مرسی را زمزمه میزنم و زیرلب کلمهلبخندی می

 نشیند.نارم روی نیمکت میک

  گیرم:دارم و به سمت عرفان میهایم برمیکت را از روی شانه

 سردت میشه. بگیر، -

  کند:نگاه کوتاهی به کت می

 سردم نیست. -

ر اندازم و لیوان را با دستانم محصوهایم میکت را دوباره روی شانه

  کنم.می

 تو مهمونی اون رو دیدی؟ -

 شود. ذوب می لرزد،آن...!؟ قلبم می 

 خواست. پناهم، پناه آغوشش را میچقدر دل بی

  دهم: لیوان را آرام در دستم فشار می

 نه. -
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  کند:کمی مکث می

 خوای بگی کی رو دیدی؟مین -

  فشارم: لیوان کاغذی را بیشتر در دستم می

 ه.ن -

ین لیوان را روی زم ؛ریزدشود و چای داغ روی دستم میلیوان مچاله می

 کنم.رها می

  گیرد: شود و دستم را میبه سمتم خم می

 وبی؟ سوختی؟ خ -

  کشد:عرفان کالفه دست پشت گردنش می

 خیال نمیشی.بی نکشی،تو تا امشب من رو  م.بریاصال بلند شو  -

مه از این هسرما، من جز خودم، توان کشتن کسی را ندارم. بدنم نه از 

 بندان بود. درد در یخ

عرفان  های کوتاه و تند، به شوم و خودم را با قدماز روی نیمکت بلند می

  رسانم:می

 گه من چیکار کردم؟م -

ام دادی، یه بارم ت تو مهمونی سکتهبار با غیب شدنفقط یه هیچی، -

وقتی وسط خیابون دیدمت. بعدش هم تو این سرما، هوس چای خوردن 

 و نشستن تو پارک کردی!

شویم، تا جلوی در خانه دیگر حرفی دهم. سوار ماشین میجوابی نمی
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 شود.نمی

های روم. عرفان فهمیده که دیگر حرفکنم و میخداحافظی می

 کند!درد مرا درمان نمی اش همروانشناسانه

 شاید بتوانم تنش را... فراموشی، یا  حسی وجود داشتکاش قرص بی

 بویش را... 

 وجودش را فراموش کنم...

کان کنم. برای عرفان دست تآورم و در را باز میکلیدهایم را بیرون می

 سرم سنگین است. بندم؛میدهم و در را پشتم می

پاهایم تحمل  دهم؛میرا به دیوار تکیه روم، تنم به سمت آسانسور می

 وزنم را ندارند. 

ا ی مورد نظرم رشوم و طبقهوارد آسانسور می ؛شوددر آسانسور باز می

ی به چهره شوم،میدهم. در آیینه آسانسور به خودم خیره فشار می

 ام و چشمانی که اطرافش به شدت سیاه شده است.آشفته

 دارم.میبا صدای زن، نگاه از خودم بر

هایم شود. کفشچرخانم، در با صدای آرامی باز میکلید را داخل در می

از روم. در را بآورم و به سمت اتاق آالگل میرا از پاهایم بیرون می

 کشم. زنم و کنارش دراز میلبخندی می؛ کنم، خواب بودمی

ای روی زنم و بوسههایش را از صورت زیبا و معصومش کنار میچتری

  کند:گذارم. آالگل در خواب، زیر لب زمزمه میاش مینهگو
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 مامانی! -

  کنم:نگاهش می

 ل قشنگم.گ -

 گذارم.گیرم و روی قلبم میدست کوچکش را در دست می

م کشم. آرامش و معصومیت این بچه را با تما کمی پیش آالگل دراز می

 خواستم.جانم می

 روم.ون میشوم و از اتاق بیرآرام از کنارش بلند می

با دیدن تخت مرتب و ؛ کنمروم و ر را باز میبه سمت اتاق گندم می

 کنم.نبودن گندم در اتاق، چراغ را روشن می

 باز هم آالگل را تنها گذاشته بود. 

 گیرم. صدای مضخرف زن وکنم و با گندم تماس میموبایلم را روشن می

ا در دستم ری موبایل با کالفگ اندازد؛میکلمات تکراری در گوشم طنین 

 دهم. فشار می

 کنم.دانستم با او چه دفعه میاین

رفت. با گذاشت و میاولش نبود که این موقع آالگل را تنها می باراین 

 ی پیش سر آالگل آمده بود هم تنبیه نشد.بالیی که دفعه

خواب، هایم را با لباسکنم و لباستوانی است باز می زیپ لباسم را به هر

 کنم. ض میعو

 های مداوم داخل سرم خسته بودم.از صدای
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توانم برای ساکت کردن مغزم کنم بخوابم، تنها کاری که میسعی می

 ود.مغزم امشب فرمان کشتن مرا صادر کرده ب؛ اما نمی شوددهم، انجام 

 تی نمی توانستم اشک بریزم.، حای دائمیدر خفقان بودم، در سرگیجه

 هایم خرد شدهانگار استخوانننبود، العملی سقادر به انجام هیچ عک

ون از خرد شده بود و درون قلبم فرو رفته بود. خرد شده بود و خ: بودند

 کرد.قلبم چکه می

 ای امیرش را! باور کرد!هپدرم باور کرد حرف  کرد،باور 

اما  کرد،باور  پدرم هرز بودن مرا که تاحاال پایم را کج نگذاشته بودم

 نه! هایم رازجه

وشن ای از نور ردر اتاق باز شد و اتاقی که در تاریکی فرو رفته بود را هاله

 حتی سرم را بلند نکردم که ببینم چه کسی آمده است. کرد،

 کرد.ای بیتوته کرده بود و هیچ فرمانی ارسال نمیمغزم گوشه

ایم زانوهایم را بیشتر به هم فشار دادم و حلقه دستانم را دور زانوه

  تر کردم. صدای گندم مرا از افکارم بیرون کشید:محکم

 خوبی؟ -

 توانستم خوب باشم؟می

 خورد!تلو می-مثل آدم مستی بودم که مغزم توان درک ندارد و فقط تلو

  به هرتوانی بود، فکم را تکان دادم:

 خیلی!، یلی خوبمخ -
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  :دادمهایم موهایی که در صورتم ریخته بود را به پشت گوش

 گفت؟راست میامیر  -

 ام؟ پوزخند زدم و چیزی نگفتم. که هرزه

  ام کشید و خندید:اش را روی کبودی گونهانگشت اشاره

 یطون، دوست پسرت خوشگله؟ش -

یاورم در گلویم گیر کرده بود. دوست داشتم باال ب شکست،نمیبغضم 

 کرد. داشت گلویم را پاره می، بغضم را

 جوابم رو نمیدی؟ -

  کرد؟میگفتم؟ اگر می گفتم نه، کسی باور میمن باید چه 

 بازهم گفت و من جواب ندادم. 

بازهم حرف زد و من سکوت کردم و انگار من هنوز نمی دانستم چه 

 سرم آمده. بالیی بر

 گندم از حرف زدن و جواب نگرفتن، خسته شد و رفت. 

 پر از سرب.، هوا سمی بود آمد؛نمینفسم در این فضا باال 

 م مچاله شده بودند. هایریه

ی اتاق ام از پنجرههای دلگیریهایم را پوشیدم و مثل همیشه، موقعلباس

 بیرون رفتم.

کار عابر چیی خلوت و بیدر میان این کوچه شب،موقع دانستم ایننمی

 دانستم! داشتم. من هیچ چیز نمی
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کدام  موهایم را چنگ زدم. از درون فریاد زدم و هیچ؛ گلویم را چنگ زدم

 د. درد قلبم را  درمان نکر نکرد؛ها، هیچ اثری نداشت. آرامم از این

. از بیشتر از همه شکایت داشتم. از زمین و زمانش شکایت داشتم از خدا

خودم، هایش شکایت داشتم و از بستن چشمانش روی رحمی آدمبی

 شکایت داشتم. 

ی پوستی را هاروی وجودم بود. الیه بود،هایش روی جسمم درد ضربه

ته هایم رسوخ کرده بود و درون روحم فرو رفاستخوانشکافته بود، در 

  بود.

 جاست!ی لرزون اینببین یه پرنده آخ، -

 شوکه چشمانم را گشودم.، با صدایی ناآشنا، دورگه و بمی

 ی لرزانم چرخید و روی صورت پسری جوان نشست.  حدقه

دید. چشمان قرمز مرد را می دیدم و فقط نگاهم،برای چندلحظه تار می

 قدمی عقب برداشتم که پایم پیچید و ستون فقراتم روی دیوار سفت

 فرود آمد.

گونه ینانگار به جای دیوار، هیجده تن آهن به تنم برخورد کرده بود که ا

 حرکت شدم.  لمس و بی

 نکنه تو اللی دختر؟ -

بکند و  های متصل به خودش، دلخواست از همه رگانگار قلبم می

 بیرون بپرد. 
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 قدر ترسیدی؟چرا این -

بانم بند تنها ز، داد و نه بدنم توانایی اجرایش را داشت منه مغزم دستور 

 آمده بود.

ام یآور الکل، به مخاط بینام ایستاد. بوی غلیظ و تهوعتیدر چند سان

ام خودخوری های داخلیارگان بیاورم،چسبید. دوست داشتم باال 

 کردند.می

 بود،ام اعالم خطر کرده بدن لمس شده بروم؛خواستم فرار کنم، در می

 انگار قصدم را فهمید که با محصور کردن بدنم، سرجایم نگهم داشت.

هرچه  چشمانم،چشم روی چشمان قرمز مرد چرخاندم و با حرکت قرنیه 

 هایم بود، چکید. اشک درپس پلک

 نکنه از خونه فرار کردی! هان؟ -

کاش این بار  کردم،مثل یک مرده! خدایم را صدا  شد،تر بدنم سرد 

 بشنود.

 به زور روی پاهایم ایستاده بودم.

زده تر شد و دنیا تارتر. دستم را به آجر سه سانتی بیرونتبدنم کرخ

  گذاشتم تا تعادلم را از دست ندهم.

 کنی؟جا چیکار میشهاب اون -

 صدای منجی من آمد.

 جهت باز شد. خود و بیایم بیپره زخمی،ای مثل پرنده
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  گفت: من،اش از پسر بدون برداشتن نگاه خیره و درنده

 هیچی! -

 تر شد و تپش قلب من تندتر.صدا نزدیک

 پس صاحب این صدا کجا بود!؟ 

 هایم فروکش کردند.هق در گلویم خفه شد و نفس-چرا نمی آمد. هق

  دستان مرد از اطرافم رها شدند.

 کنی!غلطی می شهاب داری چه -

 باالخره خدایم، صدایم را شنید.

به شدت  برداشت؛هایش باالخره مغزم دستور داد و دست از روی گوش

 پسر شهاب نام را پس زدم و دوویدم.

 با دستان لرزان کلید را داخل در انداختم و وارد حیاط خانه شدم.

 آید یا نه.که نگاه نکردم، دنبالم می بودمقدر ترسیده آن

 ی باز داخل خانه شدم.پنجرهاز 

 .هقم بلند نشود-بالش را برداشتم و جلوی دهانم گذاشتم تا صدای هق

 . ی پای فردی را دیدماز زیر در سایه آوردم.سرم را از بالش بیرون 

 ی در کشیده شد.دستگیره

م ای متوقف شدند. از روی تخت بلند شدهایم برای لحظهها و گریهنفس 

 هایم را از تنم بیرون آوردم.و با سرعت لباس

  در گوشم طنین انداخت:، دستگیره در دوباره کشیده شد و صدای پدرم
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 در رو باز کن. -

 دست به زیر چشمان خیسم کشیدم تا لو ندهند حالم را.

 پدرم را پشت در دیدم. کردم،در را باز 

 برای چند لحظه نگاهم کرد و از کنارم گذشت و وارد اتاق شد.

 محبت داشت و نه دلسوزی. نگاهش نه

  چراغ اتاق را روشن کرد و روی صندلی نشست و به تخت اشاره کرد: 

 بشین. -

 ترسیدم.نگاهش، می ، کارهایش،از آرامش صدایش

کمی ؛ به سمت تخت رفتم و روی آن نشستم لرزان،های آرام و با قدم

 با درد. سوزی،نگاهم کرد، با دل 

  سرش را پایین انداخت:

های فامیل فرق داشتی. شر و شیطون، ی بچهز بچگی با همهتو ا -

بار  ت، غیرقابل کنترل بودی. تو اولین نفری بودی که زیرأنترس، پر جر

داد! چادر سر کردن نرفتی. این شیطون بودنت، همیشه کار دستمون می

تونم دخترم همیشه پشت سرمون حرف بود. سرچی؟ سر این که من نمی

گفتم دختر می داشتم؛ا من بهت اعتماد هی این چیزمهبا ه رو نگه دارم.

 اش کج نمیره!همن با همه شیطونی

های چرکی و عفونی زخم بازهم،بازهم حرف مردم! بازهم کلیشه و 

 گذشته!
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  زمزمه کرد:

 اشتباه کردم که اعتماد داشتم. -

 اشتباه کرده بود...!؟ 

  م:اما تکانش داد است،صد تن شده  گرم،زبانم نه چند 

دروغ  امیر داره نکردم،من کاری . اشتباه نکردی بابا،اشتباه نکردی  -

 میگه!

  اش گذاشت:دستش را به معنای سکوت، روی بینی

 تو خیلی بد جواب من رو پس دادی، من... دریا!هیس  -

لرزید و بدنم هنوز در شوک اتفاق چند دقیقه پیش بود. هنوز هم می

  تند:هایم سد را شکساشک ترسید.می

یابون با خبه خدا من کاری نکردم! امیر داره دروغ میگه، من اون رو تو  -

 اما اون... بگم،خواستم بهت یه دختر دیدم، می

  نگاهش، قلبم را درید و مچم را شکار دستانش کرد:

 خوام بشنوم.ات رو نمیهتر از این دروغبیش -

 اما مرا نه!  کرد،یپسرش را باور م

 پریدند. هایم میلرزیدم و پلکمی بود؛. بدنم یخ زده حس تشنج داشتم

 عدالتی را.خواستم فریاد بزنم این بیمی

 خواستم دردهایم را خالی کنم.می

 با بغض و حسرت نگاهش کردم.  ،اما به جای فریاد
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نگاهش کردم و حتی  باحسرت،فقط بابغض، خشم؛ نه با تنفر، نه با 

 چانه ام لرزید.! عدالتی نبودچشمانم هم قادر به فریاد این بی

سرم را از دستش دور کردم، سعی کردم بغضم را به جایی از اعماق 

  لرزید:اما هنوز هم صدایم می بفرستم،وجودم 

ساله که  سه نیستم؛شیطون  من سه ساله که دیگه اون دریای شر و -

متوجه وخامت  شدم،تر تونم بخندم. وقتی بزرگدیگه از ته دل نمی

! نه یه دختر ،فهمیدم من حکم یه اسیر رو برای شما دارم ؛ع شدماوضا

چون یه دخترم! تو  کنم،جوری که دوست دارم زندگی تونم اوننمی

من  همیشه امیر برات عزیزتر بود. ؛ذاشتیهمیشه بین من و امیر فرق می

و با اهمیت بودم که متوجه حال بد روحی من نشدید. تاون قدر براتون بی

سه  امیر از این که من رو بفرستی تهران، پشیمون شدی. تو اینیه حرف 

 اما از یه جایی به بعد ،همه چیز رو درونم ریختم کردم؛سال سکوت 

 باید حرف بزنی تا بدونن تو هم بگی،دیگه سکوت جواب نمیده! باید 

 هستی که تو هم حق داری! 

ی صندلی از رو .هایم ندادنگاهش رنگ پوزخند گرفت و جوابی به حرف

  بلند شد و به سمت پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد:

ومده بود پسر دوستم، علی رو یادته؟ همین یکی، دوماه پیش، با باباش ا -

 خونمون.

  جوابی ندادم.

از تو خوششون اومده. چند وقت پیش برای خواستگاری از تو بهم زنگ  -
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ستم مخالفی، یه دونزد، گفت یه زمان مناسب بهشون بدم تا بیان. می

خوام بهشون بگم که برای پس اما می کردم،جوری دست به سرشون 

 فردا بیان.

خواهد دیگر به هیچ چیز حسی نداشتم. بگذار سرنوشت مرا به هرجا می

 بکشد! 

 دوویدند. افکارهایم از یک  سمت مغزم، به سمت دیگر می

 شد.شاید این خواستگاری، راه نجاتم از این خانه می

ز د زنجیری که این همه مدت دور دست و پایم پیچیده شده بود، باشای

 شد.می

 هیچ حسی نسبت به این ماجرا نداشتم.

 خنثی بودم! شاید هم کمی خوشحال. 

حسی که داشتم برای خودم هم قابل درک نبود. خواستم چیزی بگویم 

  که پدرم گفتم:

ری ن خواستگاای بخوای،چه نخوای چه  .بهت نگفتم که بهم جواب بدی -

 فته و جواب ما هم مثبته.ااتفاق می

 باز هم در مقابل حرف هایش سکوت کردم.

 رد.کپدرم از اتاق بیرون رفت و سر پر از افکار من هم روی بالش سقوط 

 گونه بهتر بود.شاید این

 شاید برای همه بهتر باشد!
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 یانگار چیز بودم؛به استکان چای که حاال سرد شده بود، چشم دوخته 

 نمی شنیدم، چیزی حس نمی کردم  و...

 حس علی نشست. نگاهم روی صورت بی

ما و  تنها چیزی که از این مراسم فهمیده بودم، این بود که هیچ چیز به

که  برای من بودند،خودشان بریده بودند و دوخته ؛ نظر ما بستگی نداشت

 فرقی نداشت.

 دادم. حتی جهنم را هم به این خانه ترجیح می

 ای که دیگرچه بود، بدتر از اتفاق چند روز پیش نبود! بدتر از خانوادههر

 بهم اعتماد نداشتند، نبود.

م یظ نگاهبا فشار آرامی که به بازویم وارد شد، به خودم آمدم. مادرم با غ

  کرد و زمزمه کرد:

 بلند شو برو اتاق. -

 و کمیبه علی نگاه کردم که منتظر ایستاده بود. از جایم بلند شدم 

 جلوتر، به سمت اتاقم رفتم. 

 دم. گذاشتم اول علی وارد شود و بعد خودم وارد ش کردم؛چراغ را روشن 

 علی روی صندلی نشست و من، روی تخت.

م افکار در سر کنم؛دانستم باید چه بگویم، با چه صحبتم را شروع نمی

 زدند. چرخ می

نش نداشت و نگاهش ای که اندک نفوذی دروبه علی نگاه کردم. به چهره
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 سرد بود، مثل قطب!

 دانستم، این ازدواج اصال درست است!؟شناختمش و نه مینه می

 شود!هیچ چیز عوض نمی نخواهم،اگر درست هم نباشد، من هم 

  باصدای خشک علی، سرباال آوردم.

 من تصمیمی برای نیومدم؛من به خواست خودم به این خواستگاری  -

 ازدواج با شما ندارم!

  :خودم هم فهمیده بودم. سر دریقه فرو بردم و لب زدم نکردم،تعجبی 

 منم با میل خودم، این خواستگاری رو قبول نکردم. -

 هایش را به هم کشید: کمی مکث کرد. لب

 تونی بری و بگی که جوابت منفیه!پس می خب، -

  دید! آخ...های درون هیچ کس را  نمیآخ که هیچ کس ویرانه

 خواید.شما بهشون بگید که نمی نمیدن،حرف من رو گوش  اهاون -

  شمشیر درون چشمانش غالف شد:

 تونم!من نمی -

 "تواند!؟نمی"رسد، میچرا هرکی به من،  

  خواستم اشک بریزم:پلک زدم تند و پشت هم، نمی

  را؟چ -

ی ازهاما منم به اند ،بینم که بخوام چیزی رو توضیح بدمدلیلی نمی -

 تونم کاری کنم. ام گیره و نمیشما پ
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م. به ام لرزید. بازدمم را محکم بیرون دادم و از روی تخت برخاستحنجره

  سمت در رفتم:

 اما مطمئن نیستم که چیزی درست بشه. ،کنممن تالشم رو می -

برم و با عروسک زیر گردنش را قلقک عروسک را به سمت آالگل می

 کند تا عروسک را از خودش دورخندد و سعی میآالگل می دهم؛می

کنم و صورت کوچکش را بوسه باران کند. عروسک را از گردنش دور می

 کنم. می

  چسباند. ام میاش را به گونهاندازد و گونهدست دور گردنم می

 خوای بریم بیرون؟می -

  کند.با سر حرفم را تایید می

 پس آماده شیم که بریم. -

  کوبد:میدستانش را باذوق به هم 

 بریم. -

هایش را تنش روم. لباسگیرم و به سمت اتاقم میآالگل را در آغوش می

 شوم. کنم و خودم هم آماده میمی

 گندم نبود.از سه روز بود که هیچ خبری  

 شد.می رفت و بعد از دو، سه پیدایش می؛ این عادت گندم بود

ا دکمه آسانسور ر شوم.گیرم و از خانه خارج میآالگل را در آغوش می

 شود. در کشویی آسانسور باز می ثانیه، چندفشار می دهم و بعد از 
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دهم. کنم، علی را از چند فرسخی تشخیص میدر خروجی را که باز می

به من و  درهمش،ی همیشه دستانش درون جیبش است و با قیافه

 کند. آالگل نگاه می

گویی علی ؛ کنمز میکنم و در ماشین را بابه سمت ماشین حرکت می

 وجود خارجی ندارد. 

کرد. سردی نگاهش پوستم را حرکت ایستاده بود و نگاهم میعلی بی

ام بر این است که لرزم. تمام سعیمی رسد؛میشکافد و به استخوانم می

بندم. حس نشانم و کمربندش را میآالگل را پشت می نبیند؛آالگل، اورا 

 به پایم، دو برابر شده.  های بوتمکنم فشار پاشنهمی

 زدم، آالگل علی را ندیده که واکنشی نشان نداده.حدس می

 بندم.آورم و در را میسرم را از ماشین بیرون می

 بینم. گردم، علی را پشت خودم میبرمزمانی که ب

  گوید:یماما علی با خونسردی تمام  دارم،برمیاز ترس قدمی، به عقب 

 سالم. -

دهم تا کنم، در گورستان وجودم و به شیشه تکیه مییترس را دفن م

  رود:هایم در هم فرو میآالگل نتواند علی را ببیند. ناخواسته اخم

 کنی؟کار میجا چیاین -

  اندازد:شانه باال می

 اومدم دخترم رو ببینم، مشکلی داره؟ -
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 اما من؟ آرامش؟ ، کنم آرام باشمسعی می

  هرگز روی هم را ندیدیم! 

 خداحافظ. فعال ببینیش،تونی بیای اما آخر هفته می تونی،نمیاالن  -

 ببیند؛دوست نداشتم آالگل او را  ،تکان خوردن را نداشتم جرأتاما 

 بهانه پدرش را. ،گیرددانستم بهانه میمی

ش واکنش آالگل نسبت به علی بی بود؛ی معمولی .اما ای کاش یک بهانه

 از حد بود!

  زند:علی پوزخند می

 چه قانونمندی خانوم وکیـل!  -

  گویم:آرام و شمرده می

بهانه  ماجرا قانون نیست، آالگل تورو ببینه. ازت خواهش می کنم برو -

 کنه.بذار به این شرایط عادت ؛ گیره، حالش دوباره بدش میشهمی

  اندازد:هایش را باال میکشد و شانهعلی دو انگشتش را دور دهانش می

 مونه! میرم.دیگه حرفی نمی باشه، -

 شوم.اش متعجب میاز کوتاه آمدن زود و ناگهانی

 بدون خداحافظی دهم؛نمیکشم و جوابی ام میدست به گردن گرفته

 رود. می

ا کشم و با دو دست صورتم ربعد از دور شدنش، نفسی از سر آسودگی می

  کنم:پنهان می
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 فقط تو رو کم داشتم!   -

به  شوم. آالگل خودش رادارم و سوار ماشین مییشه برمیام را از شتکیه

  کشد:سمت جلو می

 زدی؟با کی حرف می -

 خدایا شکر! بود،ندیده 

  آوردم:حس صورتم، فشار مینگرم و به عضالت بیاز آیینه به آالگل می

 ام.هیکی از دوست -

 دانم.مقصد را نمی گوید؛دیگر چیزی نمی

 مقصد!بی روم،میاما 

 هدف...یب

 سوخت.قلبم می

ه، داشتم اما حاال درک که ن کردم،نمیقبال معنای سوختن قلب را درک 

 کردم. میتجربه 

 سوخت. قلبم داشت، به معنای واقعی می

و  چقدر غریب؛ ای رنگ درون انگشتم نگاه کردم به انگشتر ظریف و نقره

 ناآشنا بود.

رگشته بو دوباره به اتاقش  گندم موقع آمدن خانواده علی، سالم کرده بود

 بود.

به سمت اتاق گندم رفتم و بدون در زدن وارد شدم. دلم پادزهری برای 



 

 

 WWW.98IA3.IR 42 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 گندم پشت به من و رو به دیوار، خوابیده بود. ؛ خواستسم درونش، می

با زانو روی تختش رفتم و سرم را به سمت صورتش سرازیر کردم تا 

ه اما چشمانش بست بودند،هایش خیس  ببینم خواب است یا بیدار. گونه

  بودند.

 گندمی! -

 جوابم بازهم سکوت بود.

  اش را بوسیدم:گونه

 جوابم رو نمیدی؟ -

 دلم را کشت! نگاهش،دریاچه خون درون  ؛چشمانش را که باز کرد 

  هایش کشیدم:دست روی اشک 

 کنی؟ چرا گریه می -

 رت.پر بغض، پر از حسرت و پر از نف؛ نگاهش به انگشتر افتاد

  دستم را هل داد:

  ببینمت.خوام نمی، برو بیرون -

  زده نگاهش کردم و از روی تخت بلند شدم:حیرت

 چیزی شده؟ -

از روی تخت بلند شد و به سمتم هجوم آورد. سرش را در چند سانتی 

  صورتم نگه داشت:

پرسی چیزی شده! نه چیزی نشده، شما برو برای خواستگاری تازه می -
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 وشحالی کن!امروزت، خ

م؟ خوشحالی کن امروز،ام گرفت، دیوانه شده بود! برای خواستگاری خنده

 ای؟  چه خوشحالی

 آن هم با آدمی مثل علی.

  اراده خندیدم: بی

 خوبی؟  -

  ام را چنگ زد: زد و شانههق

 از تو بهتر نیستم!  -

م که دتلو خوردم و عقب رفتم. من چه کرده بو-تلو کوبید؛ام محکم به تنه

 دانستم!؟ خودم نمی

اعث ات بهتو هرچیزی که من دوست داشتم رو از من گرفتی! تو با کار -

برای خودت بری و تو  بخورم،رو  شدی، همیشه من ضربه کارهای تو

 بزنم.جا، به حال خودم زار خوشحالی کنی و من تو این

 زد؟ زده میان اتاق ایستاده بودم. درباره چه حرف مییخ

  چنگ زد: گلویش را

 م.تر از هرکسی دوستش داشتتو علی رو هم ازم گرفتی! کسی که بیش -

هایم به جان کندن رد و ام کوبید، جایی که نفستر وسط سینهمحکم

 شدند.بدل می

  ام کوبید:ی سینهتر از قبل، به قفسهبار محکممشتی دیگر، این
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زم ت داشتم رو اایی من دوسهخوره! تو همیشه چیزهم میحالم ازت به -

 متنفرم.االن هم علی رو! ازت  گرفتی.

ا انگار درمیان زمین و آسمان بودم. گندم علی ر نداشتم،قدرت حرکت 

 دوست داشت؟

 دادم. هایش واکنشی نشان نمیبه مشت

زار زد. چه  کشید،از من دور شد. موهایش را میان چنگش گرفت و 

 گفت؟ می

 من مقصر بودم؟ 

ش سعی کردم تا دستانش را از سر؛ ه سمت گندم رفتمبه خودم آمدم، ب 

 جدا کنم. 

  ای اشک از چشمم چکید. دستم را پس زد:قطره

 ی لعنتی رو نیار جلوی من! قدر این حلقهاین -

 اش گذاشت: ی سینهدست روی قفسه

 تو ولم کن.، ی کافی درد دارمه اندازهب -

 ی خار تمامش را گرفت.بوته خشکید؛ مرد،قلبم 

  جلویش زانو زدم، گردی صورتش را نوازش کردم:

هتر بعلی رو... دوست داری! تو که خودت  ..دونستم، تو.به خدا نمی -

من و علی که اصال هم رو  نبودم.دونی، من راضی به این ازدواج می

 ...هااوناما ، شناسیم! من به مامان و بابا گفتم که جوابم منفیهنمی
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  این بار فریاد زد:

 خوام صدات روبشنوم.برو گمشو بیرون! نمی -

ردم! ام که چگونه سکته نکمانده کرد؛میهایم فشار وارد خون به رگ

 ام که من، چندتا جان دارم!؟مانده

کمی نگاهش کردم و از روی زمین بلند شدم، دست روی پیشانی داغم 

 گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم. 

 همه از خانه خارج شدم.  هایم را پوشیدم و دور از چشملباس

 آمد! جانم داشت باال می؛ آمدنفسم باال نمی

 دانست؟ او هم به گندم، همین حس را داشت؟ علی هم حس گندم را می

 های گندم سخت بود.حالجی حرف

 من هرچیزی را که گندم، دوست داشت را از او گرفته بودم؟

 من با کارهایم باعث شدم که به گندم آسیب برسانم؟

ام روی ترمز ماشین در چند سانتی آمدم؛به خودم  ماشین،با بوق ممتد  

 زد.

 پلک زدم و به ماشین خیره شدم. 

 هایم از پرتگاه چشمم، سقوط کردند.پلک زدم و اشک

 .فهمیدم پلک زدم و تازه به این دنیا بازگشتم و درد ریشه زده در جانم را

سزا راننده فریاد زد و نای خشمگین و ترسیده نگاه کردم که به راننده

 گفت. 
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 توجه به او از خیابان عبور کردم. سرعت و بی با

انگار دنیا دور سرم می چرخید و قصد ایستادن هم  نبود؛حالم خوب 

 نشستم. بود،نداشت. روی نیمکتی که در قسمت خلوت پارک 

ی رهگردنم را از پشت خم کردم و نفس عمیقی کشیدم. بغض به دیوا

ا رچشمانم ؛ آورد، انگار قصد پاره کردن گلویم را داشتمی گلویم فشار

 بستم. 

حضور کسی را در مقابل خودم حس کردم. چشم از هم گشودم و شهاب 

 را در مقابل خود، دیدم. 

 فاصله میان ابروهایم از بین رفت و از روی نیمکت بلند شدم.

 نگاهم به دوربین درون دستانش افتاد. از من عکس گرفته بود؟

 خاطره آن شب در ذهنم، حک شده بود. نداشتم؛حرکت  جرأت

 اشک نیاید و... نلرزد؛سعی کردم صدایم 

  حسم را از هم گشودم:های بیلب

 ز من عکس گرفتید؟ا -

  اما باز هم موفق نشدم که بغض صدایم را  پنهان کنم.

 پس تو زبونم داری!، اِ -

 یقه فرو بردم و لبنگاه در چشمانش را ندارم. سردر  جرأت شدم؛آب 

  زدم:

 از من عکس گرفتید؟ -
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  لبخند زد و به مانیتور دوربین درون دستش نگاه کرد:

 خیلی هم قشنگ شد!، آره -

  بدنم یخ بست:

 کنم!کنید، خواهش می پاکاون عکس رو  -

  ابرو باال انداخت:

 کنم.نمینچ، پاک  -

 ماند.ین مینباید عکس من، در آن دورب؛ دست جلو بردم کردم، جرأت

 ین نگاهدستش را باال برد و دوربین را از دستم دور کرد. با عجز به دورب

  کردم:

 من.اون دوربین رو بدید به  -

 قدش شوم.هایم ایستادم تا همدستش را باالتر برد. روی نوک انگشت

  خندید:

 بدم.تونم نمی امانته،شرمنده  -

  شکست: در اتاق نشکسته بود، هایی که امروزسد اشک

 من.دوربین رو بدید به  -

  خندید و ابرو باال انداخت:

 .نمیدمنچ،  -

تم. با پرچم سفید را باال گرفتم و فاصله گرف؛ توانم تمام شد آوردم،کم 

 عجز، بغض و نگرانی نگاهش کردم:
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جا خواید؟ چرا هرجا میرم، شما هم باید اونشما از جون من چی می -

ام برسم! هبذارید به بدبختی توروخدا،نید، باشید! من بدبخت رو ول ک

دونید، هان؟  شما از زندگی من چی می شم.بذارید توشون غرق 

ن چه مدونید امروز برای ام دیدم!؟ میهمدونید امروز مرگم رو با چشمی

 روزی بود!؟ 

  تری گفتم:با صدای آرام

 دونید!؟ما از زندگی داغون من چی میش -

 رفت. سرم گیج می

م بدن نبود؛هایم دست خودم م را با دستانم پنهان کردم. کنترل اشکسر

از خشم، ناراحتی و هر حس لعنتی دیگری که روی سرم آور شده بود، 

 لرزید.می

شهاب شوکه  شدم؛ام کشید. به سرعت از او دور شهاب دستی به شانه

  شد و دستش را عقب کشید. با صدایی کنترل شده گفتم:

 .نزنه من دست ب -

  ی تسلیم باال آورد:دستش را به نشانه

 آروم باش! من غلط کردم، خوبه؟ باشه، -

ی چنگ زدم تا صدای خفه شده؛ جوابی ندادم و نیمکت را چنگ زدم

 هایم، خفه بمانند.اشک

 سنگینی نگاه شهاب را روی خودم، حس کردم.  
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 ام دیدم. سرم را باال آوردم و نگاهش را روی حلقه

  بردم.  دستم را عقب

 تو ازدواج کردی؟ -

  بدون آن که بخواهم، نیشخندی بر لبم نشست.

 کمه! تو که سنت -

 نیشخندم تلخند شد.

  یکی از ابروهایش را باال برد:

 نکنه با شوهرت مشکل پیدا کردی؟ -

 ام را فشردم و سر پایین انداختم. های متورم پیشانیرگ

  دوربین را به دستم داد:

 خوای ببین! خودت هم می کردم،عکست رو پاک  -

را  دوربین آرام سر باال آوردم به دوربین، نگاه کردم. با چشم اشاره کرد که

ود. عکس را پاک کرده ب کشیدم؛بگیرم. دوربین را از میان دستش بیرون 

 دوربین را به شهاب دادم.

  شهاب خودش را به سمت من کشید:

 کنم. خوای مشکلت رو بگی؟ شاید بتونم کمکتمی -

ترین خودم را به انتهایی؛ ای سرد وارد بدنم شدبا نزدیک شدنش، توده

  ی نیمکت کشیدم.گوشه

 تونه کمکم کنه.دیگه هیچ کس نمی -
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 دانم که چه شد، دهان باز کردم. نمی

دانم چه ام را برزبان آوردم و نمیدانم چه شد که از الم تا کام زندگینمی

شد محرم  داشت،صد دست درازی به من روز پیش ق آدمی که چند شد،

 ی راز هایم! همه

 کردم.نگاهم را به خاک دوخته بودم و اصال به شهاب نگاه نمی

 تازه فهمیده بودم که چه کردم.

  چه اشتباهی کردم! چه خطبی کردم.

 شاید بتونم کمکت کنم. -

..  ام را.ی سینههای لرزانم شالم را چنگ زدند و قفسهجوابی ندادم. دست

 ، بیشتر از این درست نبود. نمماند

  ستم که شهاب نگاهم کرد:ااز روی نیمکت برخ

 جا؟ک -

  ام! گورستان زندگی

 خونه.  -

  شهاب هم از روی نیمکت بلند شد:

 اون شب قصد بدی نداشتم! من، -

 قصد بدی نداشت!؟

  سنگ ریزه زیر پایم را به بازی گرفتم و چیزی نگفتم.

خوای پیشنهادم رو بشنوی، فردا اگر می داشتم؛دی برات یه پیشنها -
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 جا میرم.جا باش! من فردا از اینساعت هفت همین

 وچه پیشنهادی!؟ سرم را باال آوردم و با تعجب نگاهش کردم. خندید 

 سرش را تکان داد: 

 الن نمیگم! فردا.ا -

  ی باشه را زمزمه کردم. خواستم بروم که گفت:زیرلب کلمه

کافیه  مونم. کاری داشتی،ن تو هتلی که تو همین خیابونه میراستی، م -

 شهاب یوسفی. بگی،اسمم رو به پایین 

 خواستم چیزی بگویم که صدایی مانعم شد. 

وقت تو گردم، اونگوساله من یه ساعت دارم دنبال دوربینم می -

 جایی؟این

 با همان نگاه تیز و درنده.  آمد،در آن شب  منجی من

اه که به ما برسد از شهاب خداحافظی کردم و به سمت خانه رقبل از آن

 افتادم.

 با افتادن نگاهم به انگشتر، غم دنیا در دلم نشست.

اما شنیدن پیشنهادش هم ضرری  کند،تواند کاری دانستم شهاب نمیمی

 نداشت.

ر وارد اتاق شدم و روی زمین چمباتمه زدم. دوست نداشتم به چیزی فک

 .کنم، به هیچ چیز

مادرم را میان در دیدم. خاری دیگر  آمد؛با باز شدن در اتاق، سرم باال 
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 قلبم را زخمی کرد. 

 اما نکرد. کند،توانست پدر را از این کار پشیمان می

  وار گفت:با صدایی زمزمه 

  خوابی؟ -

 نه. -

  دستش به سمت چراغ رفت تا چراغ روشن کند.

 لطفا روشنش نکن. -

وی تخت کنار من نشست. دستش روی موهای دستش را انداخت و ر

  ی روی کمرم کشید:پخش شده

 خوبی؟ -

 خیلی هم پر. بود،دلم پر  نگفتم؛چیزی 

 م از اوگفت. اگر مادرکینه به دل داشتم. پدرم هیچ وقت به مادرم، نه نمی

اما  ،کردخواست که من را به تهران بفرستد، حتما این کار را میمی

  چیز، فقط سکوت کرد. با صدای گرفته گفتم: مادرم در مقابل همه

 خیلی بدم، حالم خیلی بده! -

 اما من گفتم! چون اگر نمی نگفت،سرم را روی پایش گذاشتم و چیزی 

  شکست.مرزهای تنم میگفتم، 

ایی که های عمیقه، زخمهپر از زخمزخمی؛ روحم ز مامان،دلم زخمیه  -

شه داداش خودم، باهام ورم نمیکنه. هنوز بادیگه هیچ چیز خوبشون نمی
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همچین کاری کرده. شما هم به همین راحتی قبول کردین و خیلی 

 کنید!راحت دارین زندگی من رو قمار می

اما چرا محبتی در این  نرم،دستش را میان موهایم کشید. آرام و 

 حس!؟ در بیقینشد؟ چرا اها حس نمینوازش

  هایم نداد و فقط گفت:جوابی به حرف

 د.عقفردا میاد دنبالت تا برید برای آزمایش  نیست،علی پسر بدی  -

شد! من، در یک راه بدون خروجی گیر افتاده عوض نمی راه،آخر این 

 بودم.

ه سرم از روی پایش برداشتم و روی زانوهایم گذاشتم. لبم را محکم ب

  زانویم فشردم:

 لطفا برو بیرون! -

 نگفت،چیزی  نکرد،ن رفت. اصرار مادرم از روی تخت بلند شد و بیرو

 حتی دلداری هم نداد و فقط رفت.

اما  بودم،روی تخت دراز کشیدم. چند شب متوالی بود که نخوابیده 

 ترسیدم بخوابم و به قرارم با شهاب نرسم.می

 شد.پتو را روی سرم کشیدم، مغزم داشت منفجر می

اراده یاما باز ب دم،کرهای سنگینم را از هم باز با صداهای ناواضحی، پلک

 هایم روی هم رفت. پلک

 دریا! -
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  با فریاد مادرم در جایم نشستم و دست به چشمانم کشیدم.

 رسه. میکنم، بیدار شو دیگه! علی االن یه ساعت دارم صدات می -

   مگه ساعت چنده؟ -

 ده. -

 طول کشیذ تا مغزم، موقعیت و زمان را درک کرد و بیدار شد. 

 ا شهاب نرسیده بودم! به قرارم ب

 توانست کاری کند. دیگرمن تنها امیدم به شهاب بود، شاید شهاب می

 بود.نجا بمانم، حتی ازدواج با علی هم دیگر راه حل توانستم در ایننمی

ی من روی زندگی او شد. سایههای گندم مدام در گوشم، تکرار میحرف

خترش رار از من، دبرای ف خواست؛نمیسنگین بود! پدرم دیگر مرا 

 خواست با کسی ازدواج کنم که هیچ شناختی از او ندارم.می

  رفتم، شاید هنوز نرفته باشد.باید به هتل شهاب می

 رسه!بلند شو دیگه، علی االن می -

 علی را کجای دلم بگذارم!؟

  سر سنگینم را از دستانم جدا کردم:

 االن آماده میشم. -

اما  رفتم،میقبل از آن که دیر شود، به هتل  از روی تخت بلند شدم. باید

 با وجود علی...

هایم را پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم. در راهرو با امیر مواجه شدم، لباس
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 نگاهش نکردم.

  خواستم از کنارش عبور کنم که مانعم شد.

تم صبحت بخیر خواهر گلم، نامزدیت مبارک باشه! ببخشید که نتونس -

 م.باشدیشب، کنارت 

 نفرت قلبم را در خودش حل کرد. 

ی خوشحالی؟ از کاری که کردی راضی هستی؟ از به گند کشیدن زندگ -

 من راضی هستی؟

  گوشه لبش باال رفت و کنار گوشم زمزمه کرد:

تو  تو هم دیگه یاد گرفتی نباید راضیم،خیلی خوشحالم! از کارمم  -

 هرکاری که به تو مربوط نیست، دخالت کنی!

  :دور شد

 چیه.ی در افتادن با من، و فهمیدی که نتیجه -

قط سرم گیج رفت. دست به دیوار بند کردم که نیافتم و ف، بدنم لرزید

 کنم.توانستم نگاهش 

  خندید و لب زیر دندان برد.

 نامزدت دمه در منتظرته! راستی،آها  -

 از کنارم گذشت و رفت از خانه خارج شدم. 

ب اشین ایستاده بود. نزدیکش شدم و زیرلعلی را دیدم که بیرون از م

  ی سالم را زمزمه کردم.کلمه
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 سالم، بریم؟ -

داشتم که  شکسرم را به معنی آره تکان دادم و سوار ماشین شدم. 

 بگویم به هتل شهاب برود.

  .ی چشم به علی نگاه کردمبا ناخن پوست لبم را جدا کردم و از گوشه

 خوای بگی؟چیزی می -

 دانستم کارم درست است یا نه.نمیگفتم!؟ می

  ای هم دارد!؟هچاراما مگر یک بیچاره، 

 باید یکی از بایستید،تونید یه لحظه، هتل سر همین خیابون می -

 ام رو ببینم. واجبه!هدوست

  ثانیه نگاهم کرد و سری تکان داد: برگشت چند

 باشه، مشکلی نداره. -

 دیگری نپرسید. خوشحال بودم که چیز کشیدم؛نفس راحتی 

 ها باال دوویدم وجلوی در هتل ترمز زد، تشکر کردم و پیاده شدم. از پله

 وارد هتل شدم. 

از  اما با دیدن دوست شهاب بروم،خواستم به پذیرش می ؛وارد البی شدم

 رفت.دور، به سمت او رفتم. داشت به سمت در خروجی هتل می

بدووم. باالخره به او های بلندش، مجبور شدم برای رسیدن به قدم

  زنان گفتم:نفس-ننفسرسیدم. 

 یه لحظه! ببخشید، -
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  ایستاد و متعجب به من نگاه کرد:

  چیزی شده؟ -

 قا ش... شهاب کجا هستن؟آ -

  دست پشت گردنش کشید:

 باهاش کاری داری؟، شهاب رفت تهران -

  های سفید و اسپرت پسر چشم دوختم:به کفش کردم،هایم تر لب

 له.ب -

  هایش در هم فرو رفت:کمی مکث کرد، اخم

 کار؟تونم بپرسم چیمی -

  کف دستم را به مانتوام کشیدم:

 خصوصیه. -

  ابروهایش باال رفت، زیرلب زمزمه کرد:

 کنم نباشه.فقط امیدوارم اون چیزی که فکر می -

 زده در اعماق دلم، رشد کرد. نگرانی ریشه

  اش را از جیبش بیرون آورد:خواستم بپرسم چه چیزی که گوشی

  اما شهاب... ،من شماره شهاب رو بهت میدم -

 اما شهاب چی؟ -

  سرش تکان داد:

  خیال! موبایل داری؟بی -
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 خونه جا گذاشتم. -

  ابرو باال انداخت:

 کاغذ، خودکار؟ -

 و خودکاری که همیشه همرام بود را به برددستم را داخل جیبم فرو 

  سمتش گرفتم:

 اما کاغذ نه. دارم،دکار خو -

  و کالفه گفت: دهایم بیرون کشیخودکار را آرام از میان انگشت

 حله، دستت رو بیار. -

ردم دستم را جلو بردم، پسر کف دستم شماره را نوشت. به شماره نگاه ک

  و زیر لب نجوا کردم:

 رسی.م -

ه ب سرش را تکان داد و خودکار را جلوی رویم گرفت و بدون نگاه کردن

  حتی جواب تشکرم را هم نداد.  رفت؛من، 

 دریا! -

رویم سریع دستم را مشت کردم و مشتم را در جیبم فرو بردم. به روبه

 نگاه کردم و علی را در مقابل خود دیدم.

  شد.چشمانی که باروت از آن پرتاب می

 خواستی ببینی!؟که دوستت رو می -

  نیشخند زد و سرش را تکان داد:
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 عالیه! خوبه، -

 فرصت حرف زدن نداد و به سمت در خروجی رفت. 

 داد که مرا با آن پسر دیده.رفتارش نشان می

  زد.های امیر میگفت، مهر تایید به حرف اگر به پدر و مادرم چیزی می

 آقا علی! -

 جواب نداد و در ماشین را باز کرد. باری دیگر صدایش کردم: 

 یشه جواب بدید؟م -

  از کرد: در ماشین را ب

 زنیم. سوار شو، حرف می -

 اما علی بازهم سکوت کرد.  شدم،به سرعت سوار ماشین 

دانستم باید ماشین شروع به حرکت کرد. شیشه را پایین کشیدم، نمی

  حرفم را چگونه شروع کنم. گلویم صاف کردم:

 این موضوع چیزی به پدر و مادرم نگید؟ بهراجعمیشه  -

  خیابان راند و فلشر را روشن کرد.ی ماشین را به گوشه

 هم بخوره!اما هرجورشده این نامزدی باید به گم،نمیچیزی  -

را به  ی پنجره گذاشتم و سرم را به دستم تکیه دادم. نگاهمآرنجم را لبه

  رویم دوختم:روبه

ای به هم بخوره! منم عالقهکنم که این نامزدی بهمن هم دارم کاری می -

 ندارم.ین نامزدی صورت گرفتن ا
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 به تمسخر!  رفت،ابروهایش باال 

 وقت چه کاری؟اون -

   هایم کشیدم:هوا را به داخل ریه

 اما هرکاری که باشه انجامش میدم. کاری،دونم چه خودمم نمی -

؟ اصال گفتنش کار درستی بود نه،چیزی نگفت. شک داشتم که بگویم یا 

 بود. طرفه است، بهتر  فهمیدم که حس گندم به او دواما اگر می

 دونید؟ چیزی می، شما از احساس گندم -

  گوشه لبش باال رفت، چیزی شبیه به پوزخند!

 واهرت؟خ -

 دانست!پس می

  ی چشم نگاهم کرد:علی از گوشه

 به خاطره همین ماجرا، با ازدواج مخالفی؟ -

  چشمانم را روی هم فشردم. به خیابان پر ازدحام نگاه کردم:

 اونه. ز دالیلش یکی ا -

 ش؟ادلیل دیگه -

  به سمت علی برگشتم:

 ترین دالیلش خود شمایین!اما یکی از مهم، ببخشید -

  خندید:

 دیگه؟ -
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  یکی از ابروهایم را باال بردم:

 ه!خوام کسی که این بازی رو راه انداخته، فکر کنه برنده شدنمی -

  و حرکت کرد. چیز دیگری نپرسید کرد؛زیرلب، کلمه آها را زمزمه 

 رید؟کجا می -

  بدون نگاه کردن به من گفت:

 آزمایشگاه. -

 ی ماشین را کمی پایین دادم تا تنفس برایم آسان شود. شیشه

 فکر نکنم دیگه الزم باشه بریم آزمایشگاه. -

  علی نگاهم کرد: 

 خوری؟ چیزی می -

  رفت!؟مگر در این وضعیت چیزی هم از گلویم پایین می

  رسنه نیستم.گ نه، -

 من یه کاری دارم، اگر اون رو انجام بدم مشکلی نداری؟ -

  آب دهانم را به گلوی خشکم رساندم: 

 نه. -

قف سکوت من، دیگر اجازه حرفی را به او نداد. کمی بعد جلوی بانک تو

  کرد و از ماشین پیاده شد:

 ممکنه یه ذره کارم طول بکشه. -

  بدون نگاه کردن به او گفتم:
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 نیست.مشکلی  -

شد. شماره داشت پاک می کردم؛با رفتن علی، به شماره کف دستم نگاه 

 با خودکار، دوباره روی شماره را پرنگ کردم. 

 مهم نبود، پیشنهاد شهاب چه باشد.

تر فقط روحم زخمی ،کردم! با ماندن در آن خانههرچه بود، قبول می

 شد.می

 دیگر ازدواج با علی هم راه حل نبود.

 این مرداب نه راهی برای رفتن داشتم، نه راه برای بازگشت. در

 داشتم.دیگر هیچ آرزویی نداشتم، ولی ای کاش 

ود تا به باعث شد می ش کند؛میآرزو داشتن، آدم را به زندگی امیدوار 

ی آینده فکر کنی، برایت مهم باشد که در آینده قرار است، چه اتفاق

 بیافتد!

 ندارم.اما من دیگر هیچ آرزویی 

 امیدی به آینده ندارم.

خواهد اما برایم مهم نیست که چه اتفاقی می کنم،میبه آینده فکر 

 ام، نگران باران نیستم. بیافتد. خودم را به دست باد سپرده

 چون من، باران دیده شده ام!

 رفتم.با جریان باد می

 .برد به جایی خوبکوبد یا میفرقی ندارد که باد مرا به دیوار می
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 سازد!کند یا مرا، میباد ویرانم می

 دیگر هیچ چیز مهم نیست.

دانم چقدر گذشت که علی آمد، داخل ماشین نشست و نگاهی به نمی

  اش انداخت:ساعت گوشی

 فکر کنم دیگه بتونی بری خونه؟ -

  پرست لبم را با دندان جدا کردم:

 اگر میشه. -

ردم تاهی ماشین را ترک کتا آخر راه دیگر چیزی نگفت. با خداحافظی کو

 ی خانه را گشتم، کسی خانه نبود.همه شدم؛و وارد خانه 

 دادم،کشان خودم را به تلفن خانه رساندم. آب دهانم را قورت -کشان

 دست لرزانم به سمت تلفن رفت و شماره را گرفتم.

 شد و تلفنی کهلرزیدند. با هر بوقی که زده میهایم هنوز هم میدست

 شد. تر میهایش نامنظمشد، قلب من ناامیدتر و تپشنمیپاسخ داده 

  باالخره صدای شهاب در گوشی پیچید:

 بله؟ -

  مقدمه گفتم:بی

 منم دریا! -

  آورد.انگار مرا به یاد نمی کرد،شهاب کمی مکث 

 شناسم!من کسی رو به اسم دریا نمی -
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رنه مرا هایم خشک شد، شاید خودش نبود. مطمئنا خودش نبود! مگکپل

 شناخت. می

 مگه شما آقای یوسفی نیستید!؟ -

  تر از قبل.و این بار مکثی طوالنی

 خانم! میگم نمی شناسم  -

 اما... -

 نداد.فرصت حرف زدن 

 قطع کرد. نداد و 

 هایم طغیان کرد. اشکنداد و تلفن در دست من خشک شد و 

 بست شد.ها منتهی به بننداد و تمام راه

شوم و زیپ کاپشنش را محکم آید. خم میه پایین میآالگل از سرسر

  کنم:می

 .بریمبسه دیگه، باید  -

  کوبد:آالگل پا به زمین می

 نریم!، نه -

  دهم:اش را که از شدت سرما قرمز شده را فشار میخندم و نوک بینیمی

 خوری.میهوا سرده، سرما  -

شود. گوشی را از می لرزش گوشی در جیبم مانع از ادامه بحثم با آالگل

آورم و با دیدن اسم عرفان روی صفحه، تماس  را متصل جیبم بیرون می
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  کنم: می

  بله؟ -

 کجایی؟ سالم، -

ا باال رکند. ابروهایم دارد و با شیطنت نگاهم می آالگل از پشت قدم برمی

  کنم:اندازم و زیرلب زمزمه میمی

 !هانمیریجا هیچ -

  خندد.آالگل می

  گل رو آوردم پارک، چطور مگه؟آال -

 رفتم دفتر نبودی، نگران شدم. هیچی، -

  رود.های سرسره باال میدود و از پلهآالگل سریع می

باره گم امروز کال نرفتم دفتر، مجبور شدم بمونم پیش آالگل. گندم دو -

 و گور شده!

  زند:پوزخند صداداری می

 شه! نمی به امید خدا که این دفعه دیگه پیدا هم -

  آید.دلم به درد می

 عرفان. بیشعور نشو  -

 نگو که نگرانشی!؟ -

 خیال باشم؟شد بیاز جان و تنم بود! مگر میبود خواهرم 

  برم:کشم و دستم را داخل جیبم فرو میلب به دندان می
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  دو، سه روز که پیداش نیست. -

  اون که عادتشه! -

 آخه یه خبری... -

  :گفتعرفان با تندی 

 نه این که همیشه خبر میده! خواهرت عقل و شعور داره آخه! -

 حق داشت! به خدا که حق داشت. 

  کشم:ام میهوا سرد پاییزی را داخل بینی

  خیال، تو کجایی؟رو بی هااین -

 من جایی رو به جز خونه، برای رفتن دارم؟  -

  خندم:می

ارم ا آالگل رو بذآخی! بمیرم، تو چقدر مظلومی! مشکلی نداره فرد -

  جا؟ باید برم دادگاه.اون

کلی فکر نکنم اون هم مشهست؛ اما مامان  نیستم،نه عزیزم، من که  -

دلم براش  ندیدمش،داشته باشه. از همین امشب بیارش، خیلی وقته 

 تنگ شده.

  ترسیدم گل کوچکم سرما بخورد.هوا سرد شده بود. می

 فعال. باشه اگر قبول کرد میارمش،  -

 خداحافظ. -

-کنم. آالگل نفسکنم و آالگل را صدا میبه سرعت موبایلم را قطع می
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  آید.زنان به سمتم مینفس

 بریم دیگه! -

  شویم.آید، سوار ماشین میکند و کنارم میقبول می

 دوست داری بریم پیش عرفان؟ -

  کوبد:دستانش را بهم می

 آره. -

  کنم:از آیینه ماشین نگاهش می

 ی یه شرط داره ها!ول -

  آید:با ذوق جلو می

 چی؟ -

  بوسم:ی سرخش را میگونه

 بمونی.تا فردا باید پیشش  -

 .مونممی -

 دوزم به خیابان آشنا.زنم و چشم میلبخند تصنعی می

گذارد دوباره نمی، یک چیزهایی مدتی است که دوباره گلویم را گرفته

 بکشم. نفس

تا فراموششان کنم و دوباره به جان  ها طول کشیدهایی که مدتزچی

 سپرم، هجوم آورده بودند.بی

 فراموش که نه...
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شود، چیزی که با تمام دل و جانت حس کردی را به همین راحتی نمی

 فراموش کرد.

 گذارد،میگذرد و روی زخم عمیقی که روی دلت است، مرحم زمان می

 قدر که دیگر دردش را حس نکنی. اما نه آن

  ام را آزاد کردم و لبخند زدم:س شدهنفسم حب

 بله. -

  سرش را تکان داد و کاغذ را جلو آورد:

 باشه، بگیر.  -

دستم را به سمت کاغذ بردم که دوباره دستش را باال برد. با حرص 

اش گرفته بود! روی نمک! شوخیهایم را روی هم فشردم. بیدندان

 هایم ایستادم.پنجه

برخورد دستم به دستش، سعی کردم دستش آستینش را گرفتم و بدون 

 اما نیروی من کجا و نیروی او کجا! بیاورم،را پایین 

از  صدای زنگ موبایل ماهان، به صدا درآمد. با دست آزادش موبایلش را

 ی روی آن نگاه کرد.جیبش بیرون کشید و به اسم نقش بسته

  گذاشت: لباسش را از چنگم آزاد کرد و کاغد را تا کرد و داخل جیبش

 کنیم.میش صحبت ابعدا درباره -

از اتاق بیرون رفت و نقاشی افتضاح من را هم با خودش برد. لبم را با 

روز اول چه افتضاحی به  کوبیدم؛دندان فشار دادم و سرم را آرام به دیوار 
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 بار آوردم! 

  ی خنده بر لبانش است:کنم که هنوز سایهبه عرفان نگاه می

 خواستی بگی؟ ترسی که نمیازم می یعنی این قدر -

  دهم: خندم و سرم را آرام،  تکان میمی

 چون برام نوعی تجویز بود! نه، -

  جدی می شود:

چرا دوست داری خودت رو عذاب  نرو،من به خاطره خودت میگم  -

 بدی؟

 کردم.فقط باید این تشنج روزانه را درمان می نه،دوست داشتم!؟ 

  آورم:اما به روی خودم نمی شود،میقلبم سنگین 

  س؟چی شده حالت گرفته -

 به مشکل خورده! کارهامیه کم  -

  رود: هایم درهم فرو میاخم

 چه مشکلی!؟  -

 کند: نگاهم می

 خیال.بی -

  چرخم:کامل به سمتش، مورب می

 کنم.لطفا! شاید بتونم کمکت  بگو -

کشد. جای پایین می دهد و یقه اسکی بلوز بافتش رانفسش را بیرون می
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انگار در دلم مین منفجر  ؛کندزخمی عمیق، روی گلویش خودنمایی می

  گذارم:شوم و دست جلوی دهانم میکردند. نزدیک می

 این چیه؟   -

 کند: اش را رها مییقه

 ام خفتم کرد. هگشتم، شوهر یکی از مریضدیروز از سرکار برمی -

  رود:ابروهایم باال می

 چرا!؟ -

  دادم.خندد. دیوانه! من داشتم از نگرانی جان مییم

 گند نزن به شبمون!  -

  شوم: نزدیک می

 باید ازش شکایت کنی!  -

  کند:اما دنج همیشگی ترمز می کوچک،عرفان جلوی در رستوران 

 نیست! نیازی به شکایت -

  شوم:از ماشین پیاده می

 اگر باز بیاد چی؟ ، چرا! هست -

  دهد:بدنش میکش و قوسی به 

 .نمیاد -

  ابروهایم را باال می اندازم:

 قدر خونسرد نباشی!؟میشه این -
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  کشد:عرفان دستی به صورت صافش می

ه باعث شد نیست؛شوهرش آدم درستی  افته،میزنش توی دردسر  -

زندگی مردم دوئل  من با، حتی زنش کارش به روانشناس کشیده بشه

  کنم! نمی

 اما عرفان... -

  گذارد: ش میاانگشتش را روی نوک بینی

 دوست ندارم درموردش صحبت کنم! شام چی بخوریم؟ -

اه جا شدم و سرم را محکم در بالش فرو کردم. ساعت را نگبهتو تخت جا

خواست بیدار شده بودم و هنوز هم دلم می بود؛کردم، هشت صبح 

 توانستم!اما نمی بخوابم،

ام بوی عطر آشنایی به مخاط بینی تم؛برداشدماغ را از روی بالش 

 چسبید. بویی آشنا.

مان زدیشب خیلی زود، آرتا را به تخت بردم تا بخوابد و خود هم، همان 

 خوابیدم.

ن از اتاق بیرو روی سرم انداختم، هایم را عوض کردم و شالم رولباس

 رفتم. 

 چشمم به کاناپه سه نفره افتاد که ماهان روی آن خوابیده بود.

په اش بود و پای راستش باال کاناه سمت او رفتم، ساعدش روی پیشانیب

 آویزان بود.



 

 

 WWW.98IA3.IR 72 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 خوابید؟ روی کاناپه؟جا میها اینشب

  با فاصله از ماهان ایستادم و با صدای آرامی گفتم:

 آقا ماهان؟ -

   زیرلب گفت:

 هوم؟ -

  پس بیدار بود.

 چرا این جا خوابیدید؟ -

  اشت و یک چشمش را باز کرد:دستش را از روی صورتش برد

 خواستی بیام پیش تو بخوابم؟ناراحتی؟ می -

  از شرم داغ شدم. با لکنت گفتم:

 آخه سختتونه... نبود،منظورم... این  -

  نفس عمیقی کشید:

 ساعت چنده؟ -

  دار روی دیوار نگاه کردم:به ساعت شماته

 هشت و ده دقیقه. -

  د:چشمانش را بست و نفسش را بیرون دا

 کار داری؟هشت و ده دقیقه صبح،  با من  چی -

  خواست.دلم کمی صحبت می دانستم؛نمیخودم هم 

 جا خوابدید؟میگم چرا این، خب -



 

 

 WWW.98IA3.IR 73 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

  ای گفت:با صدای خواب آلود و کالفه

 خب کجا بخوابم؟   -

  دانستم!خودم می، گفتمداشتم پرت و پال می

 ابید؟خوجا مییعنی شما هرشب این دونم،نمی -

ی چشمانش را به سمت من چرخاند. زحمتی به عضالت گردنش حدقه

  نداد و گفت: 

 ذاری بکپم؟ میخوابیدم. حاالمی خوابی،میتو اون اتاقی که تو  نه، -

  پس بوی عطر ماهان بود آن عطر.کردم، شرمنده نگاهش 

 کنید؟جا زندگی میما اینش -

  ریز شده نگاهم کرد:های دستش را زیر گردنش گذاشت و با چشم

  سواالت تموم نشد؟، نه موقته -

 مونید؟جا میاما شما چرا این شد،چرا تموم  -

  نفسش را به بیرون پرت کرد: 

 مگه سواالت تموم نشده بود!؟ -

  روی ماهان و دستانم را درهم قفل کردم:ی روبهروی کاناپه

 ید!دیگه نیازی نیست شما بمون، زمانی که من اومدم، بخ -

  گوشه لبش را باال برد:

 تونی چیکار کنی پهلوون؟مثال تو می -

  ریخت! هم میجواب دادنش، اعصابم را به
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بعد اگر به  کنن،میعادت  خانمجا بمونید، مهتا طور ایناگر شما همین -

 رده.ناراحت میشه! چون به وجود برادرش عادت ک برید،هر دلیلی بخواید 

  اش کشید:میان موهای آشفتهماهان بلند شد و دستی 

 زنی؟ خیلی حرف می کسی تاحاال بهت گفته -

 ادب! پررو.بی کردم،با دهانی نیمه باز نگاهش 

  کالفه سرش را تکان داد:

 ی صبح برای من، مشاوره خانواده شده.حاال کله -

 از روی کاناپه بلند شد و رفت. 

خودش را روی  بعد از مدتی کوتاه، با موها و صورتی خیس برگشت.

  کاناپه انداخت:

ا آرتا بمهتا رفته سرکار، منم باید برم. از اون ساعت به بعد تا شب  -

 نده، تنهایی، چون مهتا هم جایی کار داره! هرکی زنگ زد یا در زد جواب

 چون من و مهتا کلید داریم.

  لبخند محوی زد و یکی از ابروهایش را باال برد:

  بعد بری کاریکاتورمون رو بکشی!  ،البته اگر ناراحت نشی -

 اون نقاشی شما نبود. -

  ی کاناپه نشست:روی دسته

  پس کی بود؟ -

  ما نبودید!ش -
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 !هاداشتمآالت جرمت رو نگه  -

ن خواستم چیزی بگویم که در اتاق آرتا باز شد و قامت کوتاهش نمایا

 شد. 

، خودش را کشان با صورتی خواب آلود-موهای فرش روی هوا بود. کشان

 به ماهان رساند. 

 ماهان او را از روی زمین بلند کرد و روی پایش نشاند. 

   اش زد:ی محکمی به گونهبوسه

 صحبت بخیر! -

ا ی صبح بخیر ری ماهان را پاک کرد و کلمهآرتا با کالفگی جای بوسه

 زیرلب زمزمه کرد.

  ماهان به آرتا نگاه کرد و لبخند زد:

 خوب خوابیدی؟ -

  تا، با مشت چشمان نیمه بازش را مالید:آر

 نه.  -

 چرا؟ -

  آرتا سرش را در گردن ماهان فرو کرد و با بغض گفت:

 خواب بابام رو دیدم. -

 های ماهان پرواز کرد. لبخند از روی لب

 دلم براش تنگ شده! -
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  کرد: ماهان با محبت آرتا را در آغوشش فشرد و موهای فر آرتا را نوازش

 و بریم صبحانه بخوریم.بلند ش -

  رد:کماهان، آرتا را در آغوش گرفت و به سمت آشپزخانه رفت، رو به من 

 نمیای؟ -

 سرم را به معنی آره، تکان دادم. 

ا بهای آرتا را آلود بود. ماهان اشکای و براق آرتا، اشکچشمان قهوه

 دست پاک کرد.

  وارد آشپزخانه شدیم. ماهان گفت:

 ا رو بدونی.هحت باشی، بهتره جای بعضی چیزبرای این که را -

من  حال،جور چیزها را نشانم داد و در همان جای بعضی بشقاب و این

 هم کمکش کردم تا میز را هم بچینیم. 

روی صندلی  گذاشتم؛ظرف مربا را از دست ماهان گرفتم و روی میز 

  نشست. خواستم از آشپزخانه بیرون بروم که ماهان گفت:

 خوری؟مگه نمی -

 آن هم بعد نداشتم،هایش عادت جا و آدمهنوز به این ؛کشیدمخجالت می

  از ماجرای نقاشی افتضاحی که از ماهان کشیدم.

 ممنون.، نه -

 یکی از ابروهایش را باال برد: 

 نکنه توانایی فتوسنتز داری؟  -
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 : گفتمباتعجب 

 چی؟  -

 ای در دهانش چپاند: لقمه

 خور.ت رو بابشین صبحونه -

 چیزی نگفتم و سر میز نشستم.

 دادم. گرفتم و به آرتا میلقمه می

میز  بعد از خوردن صبحانه، ماهان از پشت میز بلند شد و کارتی را روی

  گذاشت:

 هراتفاقی افتاد بهم زنگ بزن!  منه،ی این شماره -

  نگاهم به سمت کارت سر خورد:

 باشه. -

کمرم  رفت. با رفتن ماهان، دست به آرتا را بوسید و از آشپزخانه بیرون

  زدم و با لبخند رو به آرتا گفتم:

 حاال چیکار کنیم؟ -

  اش زد و با لبخند شیرینی گفت:آرتا دستش را زیر چانه

 کارتون ببینیم! -

  اش را نوازش کردم:خندیدم و موهای ژولیده

 چی ببینیم؟ -

  آرتا از روی صندلی بلند شد:
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 تو چی دوست داری؟ -

  می فکر کردم:ک

 باب اسفنجی. -

  آرتا خندید:

 منم! -

به سمت تلوزیون دووید و روشنش کرد و سیدی را داخل دیسک 

ه اما تنها چیزی که مغزم به آن توج ،گذاشت. نگاهم به تلوزیون بود

 ، تصویر جلوی چشمانم بود.مکردنمی

 کند.مادرم چه می زدند؛میافکار در مغزم چرخ 

 امیر. پدرم و گندم، حتی

از  ی خودمان زنگ بزنم وام انداخت تا به خانهتلفن روی میز به وسوسه

 ام خبردار شوم و بفهمم در چه وضعیتی هستند.حال خانواده

کردم! چقدر راحت از من هنوز هم درد را در روح و قلبم حس می

 گذشتند.

ی ننگ را پاک کنند! آبرویشان، از من چقدر راحت خواستند این لکه

 تر بود. آخر من دخترشان بودم! دختر.رشان، مهمدخت

به ، های الکیبه جای غیرت تکلیف،اگر من دختردار شوم، به جای تعیین 

گذارم برود تا دهم و میبال پرواز به او می ؛نشینمهایش میپای حرف

خودش جامعه را ؛ گذارم خودش تجربه کندآسمان هفتم را ببیند. می
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ها را بشناسد و گرگ بشناسد؛را خودش بشناسد. دوست و دشمنش 

گذارم ضربه بخورد. برای نامردی اشک بریزد. غیرت اما نمی کند،دوری 

ها حرف نزن و قبل  این نیست که بگویی موهات را بکن تو! با غریبه

آید، ساعت هشت خانه باش! غیرت این است که وقتی مشکلی پیش می

 !بدانم یکی هست که بتوانم به او تکیه کنم

 در یک لحظه تصمیمم را گرفتم، کلیدها را مردد و پر استرس فشردم.

خواستم دکمه سبز رنگ را فشار دهم که تلفن خانه زنگ خورد. می

  هایم را رو هم فشردم و تماس را وصل کردم.لب

 بله؟ -

  صدای ماهان در گوشی پیچید:

 کنه؟آرتا چیکار می -

 حتی سالم هم نکرد.

  مرسی که حالم را پرسیدی! خوبم،م! من خواستم بگویم سالمی

 بینه. میداره کارتون  -

 هانه نگرفت؟ب -

  کنم که غرق در تماشای تلوزیون است:به آرتا نگاه می

  نه. -

 فعال! بره،میمهتا ساعت دو میاد و آرتا رو با خودش  باشه، -

 گوشی قطع شد. چیزی به نام سالم و خداحافظی به گوشش خورده بود؟
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 ن را روی میز کنارم گذاشتم و به تماشای تلوزیون ادامه دادم.تلف

ه بود. تمام روز خودم را با آرتا سرگرم کردم، آرتا خوب با من کنار آمد

پازل چیدم، لگو درست کردم و هرکاری کردم تا به پستوی مغزم 

 مهری خانواده ام را.بفرستم، بی

ه د، آمادمهتا با عجله آم های ساعت دو بود که آرتا را آماده کردم.پنزدیک

 شد و آرتا را با خودش برد.

ی خسته بودم. روی کاناپه دراز کشیدم. برای دور شدن از افکارم، سع

 اما موفق نشدم. بخوابم،کردم 

ود را روی کاناپه نشستم. موهایم را که بر اثر عرق به گردنم، چسبیده ب

شان را برای ام ریخت.  انگار دیوارهای خانه دستروی یک طرف سینه

 خفه کردنم جلو آورده بودند. 

 ی بلوزم را از تنم جدا کردم.یقه

های حیاط از خانه بیرون رفتم و وارد حیاط سبز خانه شدم. روی پله

ای هسرم را به نرده های سفید تکیه دادم. معدم از گرسنگی گوش نشستم،

 پاهایم را داخل شکمم جمع کردم. غرید؛جمع شده بود و می

یاط خانه باز شد و دختری وارد خانه شد. صورتش آشنا به نظر در ح

 دستیار ماهان، در گالری بود. ؛ رسیدمی

  ی درون دستش را باال آورد و محتویات آن را به نمایش گذاشت:کیسه

 سالم، برات غذا آوردم. -
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  سرم را آرام تکان دادم:

 سالم، ممنون. -

ها ش گرفتم و دوباره روی پلهکیسه را به سمتم گرفت. کیسه را از دست

  نشستم:

 خوبی؟ -

ام ام دارد دیوانهخبری از خانوادهخواستم بگویم خوب نیستم! بیمی

  گیرد.نگرانی، دارد جانم را می؛ کندمی

 د نیستم.ب -

  ها تکیه داد:مانند من سرش را به نرده نشست،ها کنار من روی پله

  ماهان گفت برات غذا بیارم. -

 خودشون نیومدن؟ چرا -

  با ناخن روی شلوار جینش خط کشید:

 شهاب پیشش بود. -

  ضربان قلبم نامنظم شد و حرارت بدنم باال رفت:

 مونم؟دونه من اینجا میمی -

  شالش را از روی سرش کشید و دور گردنش انداخت:

 در دنبالته!بهاما در نه، -

 دنبالم بود! هنوز هم.

  م:نفسم را با آه بیرون داد
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  این همه دختر! چرا هنوز دنبال منه؟ -

رده. رو به یه نفر داده، حتی پولش هم گرفته و خرج ک شهاب قول تو -

 خیال نمیشه!دونم که بیدنبالته و می، پولی هم نداره تا بهشون پس بده

 سوخت.انگار در دلم جنگل، داشت می

  موهایم را از روی صورتم کنار زدم:

 کنه چی؟ اگر... اگر پیدام -

  به سمت من خم شد و دستش را روی دستم گذاشت:

من و ماهان حواسمون بهت هست، خیالت راحت باشه. مخصوصا تا  -

ایی، مثل ها آدمهاین روز؛ به ماهان اعتماد کن هست،زمانی که ماهان 

 ماهان خیلی کمن.

ودم را خ کرد،اما با کاری که برای من  شناختم،نمیماهان را زیاد 

 دانستم.ش میمدیون

  دستش را به سمتم دراز کرد:

 دریا.خیلی خوشحال شدم از دیدنت  -

  دستش را در دستم فشردم:

 من هم. -

  مکث کردم و لبخند زدم:

  دونم.نمی اسمت رو -

 سحر. -
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 تکرار کردم: 

 ممنونم سحر! -

 هایم اکتفا کردم.خندید و من به کشیدن لب

 ترسیدم.باز هم از شهاب می ان،ماهبا وجود  ؛دلشوره عجیبی داشتم

د د از چنگردم. گندم بعبعد از دو هفته، برای اولین بار زود به خانه برمی

فت. به شیراز ر گندم،هفته، دیروز به خانه برگشت و مادرم هم با آمدن 

 برگشت گندم، مساویست با شروع جنگ دوباره!

به  کنم؛میرا باز  امهای مانتواندازم و دکمهام را دور گردنم میروسری

ام که فرصت قدر شلوغ کردهدهم. سرم را آنشیشه آسانسور تکیه می

آیم و از خانه بیرون می ههیچ کاری را ندارم. صبح قبل از بیدار شدن هم

 گردم. به خانه برمی ،شب وقتی همه خوابند

های خواهم خاکستر، سوختهتر ببینم. نمیدهم، مادرم را کمترجیح می

ها هم مرا توانستم ببخشم و آننمی؛ ور شوددوباره شعله پیش،ال چند س

 بخشیدند!نمی

 کشم. ام میدستی به موهای آشفته و مشکی

ل روم و درون کیفم دنباشود از آسانسور بیرون میدر آسانسور باز می

 گردم. از میان بازاری که در کیفم برپاست، کلید را بیرونکلید می

در را باز کنم که صدای فریاد گندم در ساختمان کشم. می خواهم می

  اندازد:طنین می

 قدر جلوی چشم من نباش!گورت رو گم کن اتاقت، این -
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 برد.ام را درهم میکشد و چهرهام تیر میی پیشانیرگ متورم شده

 نم. کیی جنگ با گندم مخودم را آماده کشم وام میدستی به پیشانی

 های بد این چند روز را سر یک نفر، خالی کنم.دوست داشتم تمام حس

دهد! اما حیف که خیلی دیر ام که سکوت جواب نمییدهمدیگر فه

 ام! وقتی فهمیدم که همه چیزم را از دست داده بودم.فهمیده

نگرم. صورت کنم و به گندم که جلوی آالگل ایستاده بود، میدر را باز می

 زند.آال از گریه رو به کبودی می

  چرخد:رود و مردمک چشمم رو به گندم میهایم درهم فرو میاخم 

 ا نیست!هاینجا جای این کار بکن،ا رو تو خیابون هبرو این کار -

  گندم پوزخندی زد و دستش را به معنی برو بابا تکان داد:

 تو یکی دهنت رو ببند. -

  کوبم:اش میام را به سینهروم. چند بار، انگشت اشارهنزدیک گندم می

ه از سر این بچه دست بردار، دیوونش کردی! این بچه چه گناهی کرد -

 ای مادرش رو پس بده؟هکه باید تاوان کثافت کاری

دهد و فریاد رود، دستم را محکم هل میهای گندم درهم فرو میاخم

  زند:می

ن من این بچه بالیی که تو سر من آوردی! این بچه رو تو، وبال گرد -

 شد.ا به دنیا اومدنش زندگیم، خراب کردی! ب

 خمار بود!  نبود،در حال خودش 
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 من همیشه و همه جا مقصر بودم! 

هایم برای بیرون آمدن، نفس دهم؛میهایم را روی هم فشار چشم

  کنم:جنگند. آرام رو به آال میمی

 خاله دو دقیقه میری تو اتاقت؟ -

 ها را بشنود.نباید آال این حرف

تر رود. صدایم را پاییندهد و به سمت اتاقش می ا تکان میآال سرش ر

  گیرم:آورم و مچ گندم را میان انگشتانم میمی

ی رو نزن! تو حق ندار هاحرفچند بار بهت بگم جلوی بچه این  -

 خماریت رو سر این بچه خالی کنی.

 لگترین بودند! دلم برای گناهها، بیرحم بزرگها در میان عالم بیبچه

 گیرد.سوزد، آتش میقشنگم می

آورد و از کنم. گندم سرش جلو میمشت می آورم ودستم را پایین می

  غرد:اش میهای درهم قفل شدهمیان دندان

 کنم! هرکاری بخوام باهاش می، ی خودمهبچه -

  دهد:کوبد و ادامه میام میبه سینه

و تفاقات تویی! تی این اچه جوری روت میشه حرف بزنی؟ باعث همه -

 باعث شدی که من تو این سن یه بچه داشته باشم!

 کشد.قلبم تیر می؛ گیرداز من فاصله می

 بازهم من مقصر بودم! کنم؛نمیام توجهی به درد داخل سینه
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ام یهمن مقصر بودم که با زندگی خودم، قمار کردم تا اون نبازد! تا سا

   نباشد.اش سوار زندگی

کنی؟ هر روز دنبال کثافت کاریت خیلی مادری میت ابرای بچه -

 ؟نیستی؟ من هردفعه از بغل این مرد و اون مرد نعشه بیرون نکشیدمت

ه بمن به تو چی بگم؟  بهت مواد نرسیده، خماری سراین بچه درمیاری! 

 تو میشه گفت مادر؟ یه تنه، گند زدی به اسم هرچی مادره!

 دارد و به سمت من پرتاببرمی زند. لیوانیاز چشمانش خون بیرون می

  شود.دهم و لیوان خرد میجاخالی می؛ کندمی

 ی من، گمشو بیرون!از خونه -

 دارم.به سمتش قدم برمی

  زنم:برم و پوزخند مییکی از ابروهایم را باال می

ات رو از کجا هخوای پول کثافت کاری ی تو؟ اگر من نباشم میخونه -

ای هی پولیای پیش من التماس پول کنی؟ همهبیاری؟ بری گدایی یا ب

 شوهرتم که خرج کردی.

اما  رود،میپاهایم روی خرده شیشه  ؛دهدبار محکم به عقب هلم میاین

کنم. این هیچ محبتی نگاه میکفش پایم است. صورت خیس گندم را بی

 این گندم من نبود. نبود؛خواهر من 

 بودند. بعد از من از این دختر یک هیوال ساخته

 حسرت. با  بغض،با  زد؛فریاد 
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 نداشتم،رو  من االن اون بچه موندی،میکردی، اگر اگر تو فرار نمی -

ور که طتونستم با علی اونمن می افتاد؛نمیخانوادمون به این وضع 

زدواج انه با حقارت! نه این که به زور  باهاش ، دوست داشتم، زندگی کنم

کوبه! ببشه و فرار خواهرم رو هربار توی سرم کنم و اون هم از من متنفر 

ه حتی ب کردی،اما تو با تمام خودخواهیت فرار  داشتم،یه زندگی خوب 

 بابا فکر نکردی! به ما فکر نکردی!

ام را هایی که صدبار به خودم زدهسوزد. حرفمی گیرد،میقلبم آتش 

 گیرد.می آتشگلویم  کوبد؛میوار، توی صورت سیلی

دارم و به سمت گندم برمیرگی از لیوان شکسته شده را بی بزتکه

ترسد، فکر گیرم. گندم میشیشه را با فاصله به سمتش می روم؛می

 خواهم به او آسیب بزنم.کند میمی

کس یچهنه به او، به خودم. من به غیر از خودم، به  زنم؛میریشخند 

  .توانم، خودم را مجازات کنمزنم! من فقط میآسیب نمی

کنی؟ من ات خودخواهی نمیهمن خودخواهی کردم؟ تو با این حرف -

که به که تو به عشقت برسی! به خاطر اینبه خاطر تو رفتم! به خاطره این

 قول خودت، سایه من روی زندگیت نباشه.

 حک شده!ذم کلمه در مغبههای آن روزش، کلمهحرف

خوانم را هم دردش، است سوزد؛میفشارم، شیشه را در دستم می

  کنم:اما توجهی نمی سوزاند،می

ما وقتی امیر به من تهمت زد، کاری کردید؟ یه نفر پشت من ایستاد ش -
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 خفه شدید! کردید،فقط باور  نه، نکردید،کنه؟ بگه دریا این کار رو نمی

  چکد. ای خون روی زمین میقطره؛ شوددستم غرق در خون می

ه مثل نه به منی ک نشناسه،رو  بزن که توا رو برو به یکی هاین حرف -

 خواستی، باهاش ازدواجشناسم! تو اگر علی رو نمیکف دستم تو رو می

 کردی،گرفت. قبول کردی و مامان هم مثل همیشه پشتت رو مینمی

خواستی! پس برای من از خودخواهی و عشق حرف چون همین رو می

 نزن! 

 کند. شیشه خونیود، نگاه میگندم با ترس به دستم که غرق در خون ب

بم بیشتر اما قل سوخت،دستم می  روم؛میکنم و از خانه بیرون را رها می

 سوخت.جانم بیشتر می سوخت،می

 یک اشتباه من را به باد داده بود! یک اشتباه.

 زنم.ی طبقه اول را میشوم و دکمهوارد آسانسور می

 نشینم. روی زمین می

 ا سوزش طاقت فرسای دستم آرام شود.کشم تلب به دندان می

اما من همچنان  شود،میرود. در آسانسور باز چشمانم از درد، سیاه می

 ام. روی زمین نشسته

 شوم.بلند می ،با بند کردن دست سالمم به دیوار آسانسور

و چشمان تارم اسم نازلی را جستج؛ آورمام را از کیفم بیرون میگوشی

 گیرم. اسمش، با او تماس میکند. با پیدا کردن می
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به رد خونی که از  کنم،به پشتم نگاه می گذارم،میگوشی را روی اسپیکر 

 خودم به جا گذاشتم.

 نشینم.های در ورودی میکشم و روی پلهخودم را به سمت در می

 اندازد:بعد از چند بوق، صدای نازلی در گوشی طنین می

 خانم!چه عجب دریا  -

ن کنم، تمام توانم را به کار گرفتم تا دردی که دروحرفش را قطع می

  گویم:اما با صدایی گرفته می کنم،کرد را پنهان صدایم غوغا می

 تونی بیای دنبالم؟نازلی کجایی؟ می -

  لب روی هم فشردم تا ناله نکنم. کشم؛میاز درد به زور نفس 

 چیزی شده؟ کجایی بیام دنبالت؟ -

  دهم:نار در تکیه میسرم را به گلدان بزرگ ک

  ی خودمون.خونه -

 من تا ده دقیقه دیگه اونجام. باشه، -

 گذارم.کنم و گوشی را کنارم میتشکر می

 دادم؟من تاوان چه را پس می

 تاوان خودخواهی دیگران را؟

 تاوان جرم نکرده را؟

 کرد. تر میآمد و بدنم را بیحسخون ریزی دستم بند نمی

 کرد. تعجب نگاهم می شد، باهرکس رد می
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خونم، نیشخندی زدم. چه انتظاراتی داشتم! هم، نه حرفی کمکی،نه 

 برایش وضع من اهمیتی نداشت! آن وقت غریبه اهمیت بدهد؟

دهد. کیفم را ها، ماشین نازلی را تشخیص میچشمم از میان ماشین

شود روم. نازلی از ماشین پیاده میدارم و به سمت ماشین نازلی میبرمی

  دوود:و به سمت من می

  این چه وضعیه؟ دستت چی شده؟ -

 با گندم دعوام شد. دستمال داری؟ -

ن آورد. چند دستمال بیروی دستمال را از ماشین بیرون مینازلی بسته

شوند. داخل ها، غرق خون میدستمال پیچم؛میکشم و دور دستم می

 نشینم.ماشین می

  کند:نازلی حرکت می

 بیمارستان!میرم  -

  کشم:پنجره را پایین می

 نیازی نیست. ،نه -

  کند:با غیظ نگاهم می

 ممکنه بخیه احتیاج داشته باشه. -

  غرم:هایم میاز میام دندان

 نیست.گفتم که نیازی  -

خواهم انجام دهم، یداند کاری را مکند. مینازلی از زیر چشم نگاهم می
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  تواند مجبورم کند:نمی

 لجباز! -

 شود.کند و پیاده میای ترمز میجلوی داروخانه

گیرد و ضد دستم را می؛ آیدبیرون می ایبه همراه کیسه بعد،چند دقیقه 

 کند.عفونی می

 نالم. کنم از درد میمقاومت نمی

 سوزاند. های گندم، هزار برابر این پوست شکافته جانم را میدرد حرف

هایی که صد هزار مرتبه خودم فحر ؛پیچیدهای گندم در گوشم میحرف

 اما باز خودم را تبرئه کرده بودم.  ،به خودم گفته بودم

  آیم:به حرف می

کردم زدواج میااگر با علی  کردم،نمیکنم اگر فرار اهی اوقات فکر میگ -

خوندم و مثل گندم و مثل گندم یه دختر معصوم داشتم. اگر درس نمی

و  تونست مثل من کار کنهاون نمی اگر گندم جای من بود، شدم؛می

ایی که هتونست کاراون نمی خوند؛نمیرو بچرخونه! اون درس  زندگی ما

ن بود، کردم، اوضاع خیلی بدتر از ایکنم، انجام بده! اگر فرار نمیمن می

 نبود؟

  پیچد:نازلی آرام، باند سفید را دور دستم می

 آره، خیلی بدتر بود.  -

گلش نگاه ندوزد به یک تکه پارچه  بگوید،کند و  کاش در چشمانم نگاه
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 لعنتی!

 نکند واقعا من گناه کارم؟

 .استودیو ماهان محتشم بود؛به کارتی نگاه کردم که میان انگشتانم 

 هایم گذاشتم.تلفن را مردد روی لب

 دستم را پایین انداختم، اگر شهاب پیشش باشد؟  

، ب راندم و از روی کارتموهایی که روی صورتم ریخته بودم را به عق

 شماره را گرفتم.

 اما نتوانست پشیمانم کند.، بوق اول دلم را لرزاند

ماهان ، با خوردن بوق سوم ام حبس کرد وبوق دوم، نفس را در سینه

  جواب داد:

 بله؟ -

  نفسم را بیرون دادم:

 الم.س -

  جدی گفت: خیلی خشک و

 بفرمایید! -

  زد؟طوری حرف میاین چرا

 دریام. -

 گلویش را صاف کرد:

 دونم!یم -
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  نگرانی به دلم چنگ انداخت. یقه بلوزم را از تن داغم، جدا کردم:

 جاست؟شهاب اون -

 دیگر مطمئن شدم که شهاب پیشش است! شد،سکوتی برقرار 

مانع صحبت و نفس ، انگار سنگی درشت در گلویم گیره کرده بود

 شد.کشیدنم می

  م آورد:صدای ماهان مرا به خود

 چیکار داری؟ -

 کرد، طرز صحبت کردنش!ام میدیوانه

 توانستم خودم را حفظ کنم.دیگر نمی

 توانستم لرزش صدایم را حفظ کنم.نمی

 ی قرمز تلفن را فشرد. پدست لرزانم، دکمه

 تلفن را روی کاناپه انداختم.

اب وجتلفن را  خورد؛بعد از چند دقیقه کلنجار رفتن با خودم، تلفن زنگ 

 دادم.

  صدای ماهان در گوشم طنین انداخت:

 چیکار داشتی؟ -

در ، توانستم ماهان را را بشناسمنمی بود؛هنوز آن سنگ درشت در گلویم 

  برابر این همه تضاد در وجودش.

  هیچی. -
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 م.حوصله ندار بگو،تونستم حرف بزنم! چی شده شهاب پیشم بود، نمی -

  ام کشیدم:و دستی به پیشانی آرنجم را را روی زانوهایم گذاشتم

 شهاب چی میگه؟ -

  خیالی گفت:ماهان با صدای بی

 قاطی کرده.، هیچی -

 اش کم شود!خیالیکاش کمی از بی

  سرم را از حصار دستم جدا کردم:

  تونه من رو پیدا کنه؟به نظرتون می -

 شاید. -

 دم نفسام حس کردم. تکیه دادم و سعی کرکوبش قلبم را به قفسه سینه

  بکشم:

 شوخی نکنید! ماهان،آقا  -

  بدون هیچ ردی از شوخی گفت: دیگر،باری 

 هست.شوخی نمی کنم، احتمالش  -

  با ناخن به جان پوست لبم افتادم:

 کی میاید اینجا؟ باید باهاتون حرف بزنم. -

دستم را برخالف میلم از  کردم؛طعم گس خون را در دهانم حس 

  هایم جدا کردم.لب

 فظ. ی خودم کار دارم. االن هم باید برم، خداحاخونه نمیام،امشب  -
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آمد و این دل مشوش مرا ام گذاشت. کاش میکالفه دست روی پیشانی

 کرد.  کمی آرام می

 کلمه خداحافظ را زمزمه کردم و گوشی را قطع کردم.

 چند ساعت تمام تلوزیون دیدم تا بگذرد، این وقت لعنتی.

؛ ی ما همیشه پر از هیاهو بودخانه نداشتم،سکوت عادت به تنهایی و 

 های مادرم.های گندم و مهمانیشیطنت

دادم. آدم حتی صدای دعواهای پدر بر سرما را بر این سکوت، ترجیح می

خواهد برگردم. فهمد ولی االن اصال دلم نمیایی را بعدا میهقدر یک چیز

د به اشتند و چشم دوختنافتد که چگونه مرا زیر پایشان گذوقتی یادم می

شود، خونت متنفر شوی! نمیشود از همنمی نه،دهان امیر، نفرت که 

انی گیرد و اشک چشمانم را بارغم گلویم را می. خونت را فراموش کنیهم

 کند.می

 گذرد که در خانه باز شد و ماهان نمایان شد. دانم چقدر مینمی

 آید؟ مگر نگفت که نمی

اب ایی رفت که در آغوش ماهان، با آرامش غرق در خونگاهم به سمت آرت

 بود.

 دلم برای آرامش آن روزها تنگ شده بود.

 چه زود دنیای رنگارنگمان خاکستری شد.

هایش بزرگ شد. بغض، جای چه زود خوشحالی دلمان کوچک و غم
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 هایمان را گرفت.خنده روی لب

 ..خیلی زود.

هیاهو وارد های تلخ، بیجربهت اما بود،ی خیلی چیزها زود برای تجربه

 هایمان شدند. با صدای مهتا بهزندگیمان شدند و باعث سکوت روی لب

 زمان و مکان واقعی برگشتم. 

 الم.س -

جواب سالمش را با سر دادم. لبخندی زد، چشمانش خواب آلود بود. 

  دست جلوی دهانش گذاشت و خمیازه کشید:

 یرم یه آب به دست و صورتم بزنم.م -

 سرم را تکان دادم. 

ارد و بروم؛ ماهان از اتاق آرتا بیرون آمد و به من، اشاره کرد که به دنبالش

 اتاق شد و من هم پشت او روانه شدم.

کمی نگاهم کرد و  نشست؛ماهان در را نیمه باز گذاشت و روی تخت 

  آرنجش را روی رانش گذاشت.

 اتفاقی افتاده؟ نمیاید،گفته بودید شب  -

  اما نگاه سردش روی صورتم چرخ خورد: ،بودم بگوید نه امیدوار

 ره.آ -

 دوباره گلویم شد همان کویر.

  ی اتاق نشستم:آب دهانم را قورت دادم، روی صندلی گوشه



 

 

 WWW.98IA3.IR 97 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 ربوط به منه؟م -

 دست میان موهایش کشید و سرش را به معنی آره تکان داد.

 بزند.ام تیر کشید. عادت داشت، جان مرا بگیرد تا حرف معده

 تر شد.ی صندلی بیشفشار انگشتانم، روی کناره

  باالخره دهان باز کرد:

 ده.ت رو پیدا کرده و باهاشون حرف زارفته شیراز خانواده، شهاب -

ام هایش حالجی کنم. خانوادهآب دهانم را قورت دادم، سعی کردم حرف

 را پیدا کرده بود؟

ف ام را برای شهاب، تعریلعنتی بر خودم فرستادم که همه چیز زندگی 

  کند.کرده بودم و حتی گفته بودم که پدرم کجا کار می

  رو پیدا کرده؟ امخانواده -

 اوهوم! -

 بود.گیج کننده  بود؛هایش نامشخص گوید، حرففهمیدم چه مینمی

  از روی صندلی بلند شدم و به سمت ماهان رفتم:

  میشه واضح حرف بزنید؟ -

لی با نم که باید آمبوالنس خبر کنم! نه این که خیاگر واضح حرف بز -

 فتی.ایداری پس م همین جوریش، ایجنبه

هایم قدم موهایم را میان چنگم گرفتم و از ماهان فاصله گرفتم، اتاق را با

 متر کردم. 
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 دایا!خ بود.تمام بدنم به رعشه افتاده بود. چقدر این پسر اعصاب خرد کن 

  ا باال برد:ماهان یکی از ابروهایش ر

 خوای بگی، بلند بگو! زیرلب چی میگی؟ هرچی می -

  لب به دندان گرفتم:

 هیچی. -

  خندید و سرش را آرام تکان داد:

 ،خوای فحش هم بدی بلند بگوخواستم بگم میتو که راست میگی! می -

  یه وقت رو دلت نمونه.

 کنم بگید چی شده!خواهش می -

  شانه باال انداخت:

یل ت رو دیده. چرت و پرت سرهم کرده و بهشون تحواخانواده، همین -

 داده!

  زده بود:سوخت و هم یخبدنم هم می

 چی بهشون گفته؟ -

  سرش را باال آورد:

ه برو سر راه دیده و دلش  گشته تهران که توگفته که داشته برمی -

 ه،دادبهت کمک کرده تا بیای تهران. بهت جا برای موندن  سوخته،حالت 

 کنی!دزدی و فرار میش رو میهااما تو پول

 زلزله وار. لرزید،دنیا سیاه شد! بدنم  رفت؛سرم گیج 
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  نکند باور کرده باشند؟

 کار کردن؟ چی ،ا رو بهشون گفتههخانوادم چی؟ وقتی این -

  از روی تخت بلند شد:

 دونم.در همین حد می -

د که ها باور کردند! آنانباور کرده؛ زنگ هشدار در گوشم به صدا درآمد

من، یک شیطانم! باور کردند که دخترشان دزد است! باور کردند که 

 ناپاک است!

 ماهان از در بیرون رفت و من را با یک دنیا سوال که در مغرم رژه

 رفتند، تنها گذاشت.می

 شد. با شنیدن این چیزها، پدرم دیوانه می

، دم بور این داستان، واقعی هاو آبرویش، برایش مهم بود، نه من! حتی اگ

کند و در شهر غریب کجاست! مهم نگران این نبود که دخترش چه می

ام این بود که نام خودش خراب نشود! که حاجی بازار، حاج سعادت بد ن

 نشود! او برای نامش، چوب حراج به دخترش زد.

 لبقها چه بر سر اما برای من مهم بود، مهم بود که با شنیدن این حرف

 خونم ببندم! ها، چشم روی همتوانستم مثل آنمن نمی آید؛میمریضش 

 هرچه باشد او پدرم بود.

 معرفتم.پدر بی

 پدر، پسر ساالرم! 
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 لب پایینم را به دندان کشیدم. خورد؛ام سر اشک از روی گونه

 پاهای ناتوانم را به سمت در حرکت دادم. 

 ت.رفماهان را جلوی در خروجی دیدم، داشت می

  به سمت او رفتم، با صدای لرزانی گفتم:

 گید؟ بالیی سر بابام اومده؟چرا راستش رو نمی -

  نگاهش روی چشمانم خیسم گشت:

 دونم.نمی -

 دستش را روی دستگیره در گذاشت.

گفت!؟ چرا حقیقت را پنهان چرا دروغ می زدم،از بیرون و درون هق 

 کرد؟ می

 مانع خروجش شوم. لرزیدم، به در تکیه دادم تامی

ما ا نیاید،اشک از چشمان  باشم،سعی کردم بغضم را قورت بدهم! آرام  

 ها بودم! تر از این حرفمگر من توان این کارها را داشتم؟ نه! من ناتوان

 لطفا! شده،دونید! بگید چی شما یه چیزی می -

بدنم  بزند،خواست مرا از جلوی در کنار می گرفت؛ماهان، آستین بلوزم را 

  تر شد.سفت

 خوام برم.برو کنار، می -

  هایم لرزید:ام راه گرفت. لباشکی دیگر از گونه

 کنم.خواهش می -
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اش متورم رگ روی پیشانی کرد؛دست ماهان شل شد و آستینم را رها 

 بود.

  سرش را باال گرفت: 

 زنیم. بعدا حرف می دریا،حالت خوب نیست  -

  شد.جا میبهد و به سختی جازام اکسیژن را پس میسینه

 م زنگ بزنم.ااگر نگید، مجبور میشم خودم به خانواده -

  ماهان کالفه دستی میان موهایش کشید:

 تونی چی رو عوض کنی؟گر بدونی، میا -

 حرفش مانند نیش فرو رفت، در قلبم.

 هایم کرد.نیشش زهر را پخش خون رگ

توانستم، قلبم را ض کنم! اما میتوانستم عوهیچ چیز را نمیرا، هیچ چیز 

 توانستم؟ کوبید، آرام کنم. نمیکه خودش را به در و دیوار می

  هق زدم:

  حداقل آروم میشم!  اما ،نه -

یرین شا رو ندونی. اون جوری زندگی هبهتره بعضی چیز هاوقتگاهی  -

 شه.نمیتر نشه، حداقل تلخ

 تر به در چسبیدم. نمشسقوط کردم و بی رفت؛توان از پاهایم بیرون 

 هایم روی صورتم جاری شدند. وباره اشکد

 توروخدا بگید. -
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 ام چسبید. چشمان را باز کردم و دستمالی را دیدم کهچیزی به گونه

  ی خیسم چسبانده بود:ماهان به گونه

 ات رو پاک کن و آروم باش.هاول اشک -

  سی گرفتم:های خیسم کشیدم. نفدستمال را برداشتم و روی گونه

 آرومم. -

  رویم، روی پاهایش نشست:ماهان روبه

 ابات حالش بد شده.ب -

 دوباره سیاه شد، دنیایم.

 شاید یک درد ساده باشد؟ 

 ام را.چارهبا این حرف، تسکین دادم قلب بی

  وقتی دید آرامم گفت: کرد،ماهان نگاهم 

 خوای بدونی؟بازم می -

ی بود! متالشدرونم، اما ، جسمم آرام بود سرم را به معنی آره تکان دادم.

اش را آب، جلوی چشمش با های خانهزده که ویرانهمثل یک آدم سیل

 برد.خود می

  هم فشرد:ههایش را بماهان لب

 کماس.تو  کرده،سکته  -

  گیج نگاهش کردم. 

 اما... بگم،و بهت ها رخواستم ایننمی -
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توانستم زار بزنم، نمی ؛ریزمتوانستم اشک باما نمی لرزید،میبدنم 

 توانستم فریاد بزنم و خودم را خالی کنم.نمی

 از خلسه پر بود. حسیبیبند وجودم از -بند

  ماهان متعجب، نگاهم کرد. نزدیکم شد:

 خوبی دریا؟ -

  زمین را چنگ زدم:

  کنید دیگه؟شوخی می -

 ش شوخی کنم؟ااین چیزیه که من درباره -

  دم:از روی زمین بلند ش

 ببینم.باید برم بابام رو  برگردم،من باید  -

ماهان دستانش را پشت گردنش گذاشت و سرش را باال گرفت، نفس 

  عمیقی کشید:

خواد، کنه! شهاب همین رو میاگر بری شهاب پیدات می، تونینمی -

 خانوادت.خواد که برگردی پیش می

  روی ماهان ایستادم. با نفسی بریده گفتم:روبه 

 من باید برم! باید بابام رو ببینم. -

 سکوت کرد. نگفت،ماهان چیزی 

  هایم اوج گرفت:صدای گریه

من مقصر حال بابام! اگر بابام چیزیش بشه چی؟ اگر حسرت  ماهان،آقا  -
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 یه عمر دیدنش رو دلم بمونه؟

  سرش را جلوی صورتم گرفت:

 من رو نگاه کن! -

  با نگاهی تار، به او نگریستم:

 ار نیست برای بابات هیچ اتفاقی بیافته!قر -

ام فرو رفته انگار خنجر در سینه ؛فرستادمآب دهانم را به گلوی ملتهبم 

  گرفت.گونه درد میبود که با هر تنفس این

ای نداره! بهتره به جز دردسر هیچ فایده، اتبرگشتنت برای خانواده -

 ضاع رو بدتر نکنی!جا بمونی و برای سالمت پدرت دعا کنی و اوهمین

  اش را انکار کنم.اما نتوانستم راستی گرفت،صراحت کالمش جانم را 

 چشمانم را روی هم فشار دادم.

فقط  دهم،توانستم انجام گشتم، هیچ کاری برای پدرم نمیاگر برمی

 شد. اوضاع بدتر می

 ای نداشت!گفت، برگشتنم هیچ فایدهماهان راست می

 کنند. دیگر حتی در صورتم هم نگاه نمیام دانستم خانوادهمی

ین کار ها بودند که مرا مجبور به اآن بودند؛ها آن، مقصر اصلی من نبودم

 جا رساندند.ها بودند که زندگی من و خودشان را به اینکردند. آن

 ط مشغولهوای گرم اواسط شهریور، امانم را بریده بود. به آرتا که در حیا

 بازی بود، نگاه کردم.
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 ام گذاشتم و خمیازه کشیدم.دستم را زیر چانه

های مداوم و ای بود که درست و حسابی  نخوابیده بودم. کابوسیک هفته

ادتر گرفت، فشار رویم را زیمغزم که همیشه انگشت اتهام را به طرفم می

 کردند.می

 هایم را کشیدم.ام را صاف کرد و دستپشت خمیده

  مهتا از خانه بیرون آمد:

 دریا یه زحمتی برات داشتم. -

  ام را تکاندم:ها بلند شدم و شلوار خاک گرفتهاز روی پله

  بله؟ -

 گیری؟تونی از سوپر مارکت سر خیابون بخواستم، میه چندتا چیز میی -

م هسرم را به معنی آره، تکان دادم. چند هفته بود که رنگ بیرون را 

مهتا  .بودمانه، فقط با آرتا سرگرم ی خها گوشهندیده بودم. مانند افسرده

تر در بیش؛ زدخوابید و حرف زیادی نمیهم که از سرکار می آمد، می

ها هنگام آشپزی یا دیدن دیدم که گاهی وقتخودش فرو رفته بود. می

 ریزد.تلوزیون، پنهانی اشک می

 رفت و آمدهای ماهان، به خانه مهتا، کمتر شده بود و فقط گاهی به

رفت و من هم فرصت، ماند و میزد. مدت کوتاهی میسر میجا این

 کردم. ام را پیدا نمیپرسیدن حال خانواده

  های مهتا افتاد:ی لبخندی رو لبسایه
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 .ذارم روی میزنویسم و میمرسی. تا آماده شی، لیست خرید رو می -

 هایم را عوض کرم. ای زیرلب گفت، به سمت اتاق رفتم و لباسباشه

م و داخل جیبم گذاشت برداشتم،ت و مقداری پول که روی میز بود را لیس

 از خانه بیرون آمدم. 

 شتم.پا در شهر تهران گذا گذاشتم؛پا در خیابان  طوالنی،بعد از مدتی 

 اما چیزی جز بوی دود و کربن دی اکسید، نصیبم ،هوا را تنفس کردم

 نشد!

 د.شد، سوپرمارکت را دیاز شیب خیابان پایین رفتم از همین جا هم می

هتا موسایلی که ؛ وارد سوپر مارکت شدم، لیست را از جیبم بیرون آوردم 

 خواست را جدا کردم و روی پیشخوان گذاشتم.می

تر مشغول صحبت با تلفنش بود. روی مرد فروشنده کمی آن طرف

 اش را.پیشخوان با انگشت ضربه زدم تا رها کند تلفن

؛ چرخاندم و به خیابان پر ترافیک نگاه کردم مرد توجهی نکردم. چشم

 چرخید. با دیدن فردیها میحوصلگی روی آدم ها و ماشیننگاهم با بی

از جایش بیرون پرتاب شد و  میان جمعیت، ضربان قلبم شدت گرفت.

 دنیا رو به سیاهی رفت. 

کرد؟ بدنم امکان نداشت! او در اینجا چه می. شک داشتم به چشمانم

 و دست بند کردم به پیشخوان تا نیافتم. مرتعش شد

 توانستم.اما نمی کنم،خواستم نگاهم را جدا می
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اه! او هم سربرگرداند و نگاهم در نگاهش افتاد!  همان چاه عمیق و سی

 انتها.قدر ترسناک و بیهمان

 اما مغزم دستور فرار را صادر کرد.  بودم،مبهوت مانده 

ه از کردم و به سمت در دوویدم. زمانی کهای روی پیشخوان را رها وسیله

رد. در بیرون رفتم، بعد از چندثانیه، شهاب پشت من شروع به دوویدن ک

 تمام توانم را به پاهایم دادم و سرعتم را زیادتر کردم.

 سرم را برگرداندم و شهاب را نزدیک به خودم دیدم.  

 ضربان قلبم به هزار رسیده بودم. 

 انستم تعادلم را حفظ کنم. اما تو خوردم،تلو -تلو

 نفس کم آورده بودم. بود،تر شده شهاب به من نزدیک

 ها شدم. وارد یکی از کوچه

 ود.بوار روی صورتم پخش شالم، دور گردنم افتاده بود و موهایم دیوانه

 اما خودم را نباختم و ادامه دادم. ،رمق از پاهایم بیرون رفت

و  بست. نگاهم بین دیوار آجریی بنبه کوچه رسیدم،به انتهای خیابان 

به دستان گره خورده و ؛ اشبه چشمان برافروخته، شهاب چرخید

 اش.های درهم قفل شدهدندان

تر به شهاب پوزخند زد و نفسم را بیش آمد، سرفه کردم.نفسم باال نمی

 تاراج برد!

های با وحشت یک قدم به عقب برداشتم. شهاب قدمی نزدیک شد. رگ
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  متورم بود:گردنش 

  !کنی؟چرا فرار نمی دیگه،فرار کن  -

 تنم به دیوار برخورد کرد، با ترس به شهاب نگاه کردم.

  با صدای لرزانی گفتم:

 کنم، من رو ول کن.خواهش می -

  ابروهایش را باال برد: 

 ولت کنم؟ تازه گیرت آوردم. -

  بلندتر از قبل فریاد زد:

 چرا فرار کردی؟ -

اش کردم، من از کار اصلیمن چرا فرار کردم! او فکر می دانستاو نمی

  خبر ندارم.

 مگه من نجاتت نداده بودم؟ هان؟  -

  بلندتر فریاد زد:

 ی احمق!دختره -

 فکری به سرعت از ذهنم گذشت. فشردم؛چشمانم را روی هم 

ن اما شهاب با بند کرد دوویدم،به سرعت از کنار شهاب راه گرفتم و 

 م، مجبورم کرد تا بایستم. دستش به شال

شد احساس خفگی شال، محکم دور گردنم پیچیده شده بود و باعث می

 کنم.
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دن و حتی توان فریاد کشی، نفسم بریده بود برگرداند؛من را به سرجایم 

 کمک خواستن نداشتم. 

یده قدر سفت دور گردنم پیچاما رام نشد. شال آن کردم،عاجزانه نگاهش 

کردم. فشار دستانش، هرلحظه بیشتر خفگی می شده بود که احساس

نشست. گریه کنان ی گوشم میاش روی اللههای حریصانهنفس؛ شدمی

  التماسش کردم:

 کنم!خواهش می کن،ولم  -

  اش، زلزله در تنم برپا کرد:خنده

 حاال مونده تا التماس کنی. -

 دانستم چه کنم.نمی زدم؛لرزید، هق تنم می

 دم آمدم و دستی که مرا گرفته بود را گاز گرفتم. باالخره به خو

را  اطرافم دوویدم؛به سرعت به سمت سر خیابان  کرد،شهاب شالم را رها 

 نگاه کردم. 

 ها افتاد.نگاهم به بوته

 ها پنهان شدم.  های بلند کنار خیابان گذر کردم و پشت آناز بوته

 کرد؛میس پیدا در گوشم انعکا، امصدای کوبش قلبم به قفسه سینه

 ها، تکیه دادم.پشتم را به بوته

  :مزیر لب زمزمه کرد

 خدایا کمکم کن!  -
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 است یا ها، بیرون نگاه کردم تا ببینم شهاب به دنبالم آمدهاز میان بوته

 نه. 

 ای ثابت ماند. های مشکینگاهم روی کفش

 عقب رفتم.-با دست عقب

درد ، دستم را کشید وم؛ششهاب با گرفتن مچم، مجبورم کرد که بلند 

  بدی در کتفم پیچید.

 بلند شو کثافت! -

 انگار که مرده بود.، کردمدیگر قلبم را در سینه حس نمی

هق زدم. از ، خواستمتقال کردم، کمک می کشید؛مرا به سمت جایی 

 خواهد سرم بیاورد، دنیایم سیاه شد. چه میتصور آن

 ش برسد!گذاشتم او به هدفنمی، مردمحتی اگر میکردم؛ میباید کاری 

  بلند فریاد زدم: 

 لم کن عوضی! کمک...و -

  اما نتوانست مانع عبور، صدایم شود: گذاشت،دستش را جلوی دهانم 

 کمک... -

  شهاب در گوشم نجوا کرد:

 خفه شو! -

  بلندتر فریاد زدم:

 کمک کنید!  -
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 ویدند. ازچند مردی که نظرشان به ما جلب شده بود، به طرف شهاب دو

ی متا جایی که  کردم؛این فرصت استفاده کردم و خودم را از شهاب جدا 

 که نفسم بریده شده و ایستادم.توانستم دوویدم و دور شدم، تا این

 ؛لرزیدآمد. هنوز هم تمام جان و تنم می هایم روی صورتم فرود میاشک

ه حس کردانگار جهنم را با تمام جان و تنم ، انگار کابوس دیده بودم

 بودم!

 ای ایستاد. تاکسی ،بعد از چند دقیقه

اننده ردادم؛ کارت استودیوی عکاسی ماهان را به راننده نشان شدم. سوار 

 ای زیرلب گفت و به سمت استودیوی ماهان، حرکت کرد. باشه

 اما پیدایم کرد!  بگیرد،شهاب نتوانست مرا 

 هایم را روی هم فشردم تا لرزشش متوقف شود.لب

 با ایستادن تاکسی از دنیای افکار بیرون کشیده شدم. 

خراش نگاهم را به آسمان شدم.پول راننده را حساب کردم و پیاده 

 رویم دوختم. دستم را روی پیشانی داغم که حرارت از آن بیرونروبه

به سمت در ورودی حرکت کردم و مقابل آسانسور  گذاشتم؛زد، می

 ایستادم.

را ی مهتا برگردم و شهاب مگرفتم! اگر به خانهمیباید از ماهان کمک 

 کوبید.ام میببیند! قلبم با قدرتی بیشتری به سینه

ام و دانستم هنوز چگونه زنده دانستم چگونه هنوز روی پاهایم و نمینمی

 اد. ام!  نگاهم به آسانسور که روی طبقه دوم گیر کرده بود، افتنمرده
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 شدم. ها باال رفتم، وارد استودیوی ماهانهخیال آسانسور شدم و از پلبی

 سحر نبود. کردم،به میز و صندلی خالی نگاه 

به  دستم را مشت کردم و چند ضربه رساندم؛خودم را به در اتاق ماهان 

  در کوبیدم.

 بیا تو! -

اهان با مکث، دستگیره در را به پایین هدایت کرد و در را باز کردم. م

نگاه متعجبش  رفت؛هایش درهم دن من اخمسرش را باال آورد، با دی

 روی صورتم چرخ خورد. 

 دریا؟ چیزی شده؟ -

 خودم را به جلوترین صندلی نداشتم؛دیگر توان نگه داشتن خودم را 

 ده.انگار تازه به خودم آمدم و فهمیدم چه برسرم آم نشستم،رساندم و 

  م:لرزان گفتپریدند. با صدایی هایم میپلک؛ تر از قبل لرزیدبدنم بیش

 شهاب من رو دید! -

  دیدم:اش را تار و ناواضح میابروهایش درهم رفت، چهره

 کجا؟ -

کاش لرزش لعنتی دستانم، متوقف  کردم؛صورتم را با دستانم پنهان 

  شوند. به هرتوانی بود، لب زدم:

  سوپر مارکت سر خیابون. -

 کردی؟کار میجا چیتو اون -
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 کاش بگذار کمی نفسم باال بیاید! د،نپرسکاش این قدر سوال 

  با لکنت گفتم:

 رفته بودم...  یه چیزی بخرم! -

 ت. اش را عقب برد و برخاست از اتاق بیرون رفماهان بدون حرف، صندلی

اره اگر شهاب دوب بود.ی آتش سرم را به کاناپه تکیه دادم، بدنم کوره

 پیدایم کند چه؟

 حتی فکرش هم دیوانه کننده بود! 

  هایم را باز کنم.شمانم را روی هم فشردم. صدای پا باعث شد، چشمچ

  رویم گذاشت:ماهان شربتی روی میز کوچک روبه

 میشی.بخور، بهتر  -

، ای از شربت نوشیدم. صبر کردم تا کمی بهتر شومتشکر کردم و جرعه

 حتی جان صحبت کردن هم نداشتم.

 تونی حرف بزنی؟ بهتری؟ االن می -

 مو.موبه کردم؛دادم و همه چیز را برایش تعریف سر تکان 

 قدر واقعی و طبیعی.همان بود،همه چیز هنوز جلوی چشمانم 

 دم.جز، کابوس لعنتی را بازگو کرجزبه کردم؛همه چیز را برایش تعریف 

  دست به زیر چشمانم کشیدم:

 کنه؟پتونه، پیدام میبه نظرتون می -

  د.خواستم جنگ درونم پایان بیابمیدادم؛ اما من ادامه  نداد،جوابی 
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 مونم؟جا میشهاب از کجا فهمیده من اون -

  اش تکیه داد:ماهان به صندلی

 امکان نداره فهمیده باشه.  -

 کردم. خیالی ماهان را درک نمیبی کشیدم؛ام دستی به پیشانی

  دانست! سحر جای من را می

 شهاب دوسته.ممکنه سحر بهش گفته باشه؟ چون اون هم با  -

  کوتاه نگاهم کرد:

 کنه، بهش اعتماد دارم.ساله با من کار می سحر چند -

  باعجز سرم را میان دستانم گرفتم:

 پس از کجا پیدام کرده!؟ -

  اش را عقب داد و بلند شد:صندلی

 رسی به من. کم می-همین جوری پیش بری، کم -

 با خجالت سر پایین انداختم:

 ا.شما که عمر نه، -

  پشت من ایستاد: 

تر از این برای من شهاب ممکنه بیاد اینجا! بیش. بروشو بلند  شو،بلند  -

 دردسر درست نکن!

 ه؟جا برگردم. اگر شهاب همان جا مانده باشد، چترسیدم تنها به آنمی

   نداشت.ترسیدم حتی پاهایم توان حرکت می



 

 

 WWW.98IA3.IR 115 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 من... -

  آب دهانم را قورت دادم:

  جا!رگردم اونترسم بمن می -

 ز چی؟ شهاب؟ا -

 سرم را به معنی آره تکان دادم.

  رویم نشست و دست به گردنش کشید:روی صندلی روبه

ده زلند شو برو، کمترهم با اعصاب من بازی کن. مگه شهاب چادر ب -

 ایستاده؟!جا منتظر تو اون

  به سمت در حرکت کردم. برخاستم،دیگر چیزی نگفتم و از جایم 

 تی...راس -

  با صدای ماهان، به سمت او برگشتم:

 بله؟  -

. به هشرو باهم ببینه، اوضاع بدتر می اگر برسونمت و شهاب من و تو -

 گیرم.من می بگه،مهتا هم بگو از این به بعد خریدی داشت، به من 

  سرم را تکان دادم:

 باشه، خداحافظ. -

  ماهان با لبخندی کج نگاهم کرد:

 ا معذورم!هبعضی چیز فقط من از خرید -

 حیا!ی بی، پسرهملبم را با حرص جوید
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 هایی تند از استودیو خارج شدم. با قدم 

انه شتم دیواطرافم را نگاه کردم. از فکر این که شهاب دوباره مرا ببیند، دا

همان جایی که شهاب ؛ سوختمی گذاشتم،شدم. دست روی گلویم می

 . رحمانه، شال را دورش پیچیده بودبی

 کاش هوا این قدر گرم نبود.  دادم؛نفسم را بیرون 

کرد  محل مورد نظرم را گفتم و مرد اشاره؛ ماشینی جلوی پایم ترمز کرد

 شدم،که سوار شوم. سوار شدم یا بهتر است بگویم روی صندلی پخش 

 شیشه را پایین کشیدم.

 دانمام گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم. نمیدست روی پیشانی عرق کرده

های سنگینم شد و چقدر گذشت که صدای مرد، باعث باز شدن پلک

را  کرایه را حساب کردم و زنگ در یافتم؛خودم را جلوی در خانه مهتا 

 زدم. 

دنیا دور سرم  نکنم؛دستم را بند دیوار کردم تا روی زمین سقوط 

 چرخید.می

شیدم ل کام را به داخجان و ترسیدهدر بعد از چند ثانیه باز شد. بدن بی

  و در را بستم. از پله ها باال رفتم و وارد خانه شدم.

 قدر دیر کردی؟را اینچ -

 آمد.صدای مهتا از آشپزخانه می

 ام ایستاد.اما با دیدن چهره زرد و رنگ پریده دووید،آرتا به سمت من 
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هایم نشست که فقط کار عضالت صورتم بود. مهتا که لبخندی روی لب

هت د از آشپزخانه بیرون آمد و با دیدن چهره من، بپاسخی از من نشنی

  زده گفت:

 ایه؟چی شده دریا؟ این چه قیافه -

 داشتم؛ها را تکرار کنم، وحشت از این که دوباره بخواهم آن صحنه

 خواستم دوباره تکرار شود. نمی

  ام گذاشتم:ی سینهدست روی قفسه

 تونم، بعدا توضیح میدم.االن نمی -

هایش ای مضطرب نگاهم کرد. فاصله اندکی میان لبهرهمهتا با چ

  انداخت:

 باشه، برو استراحت کن. -

ارج هایم تشکر کردم و به سمت اتاق رفتم. مانتوام را از تنم خبا چشم

در شکمم  پاهایم را کشید؛میکردم و روی تخت دراز کشیدم. زیردلم تیر 

 تر شود.جمع کردم تا شاید دردش کم

م کنار اما اتفاقات امروز از جلوی چشمان آمد،میخوابم خسته بودم، 

 رفت. نمی

 آرام به خواب رفتم. -هایم گرم شد و آرامچشم

 ردم.ککرد، چشمانم را باز از گرمی هوا و کابوسی که مردی مرا دنبال می

هایم را در آوردم و کالفه در جایم نشستم و پتو را از رویم کنار زدم. لباس
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آب سرد را تا انتها باز کردم تا شاید با این کار از شوک  .شدموارد حمام 

موقعیتم را درک کنم و بغض سنگین را  بیایم؛به خودم  بیایم،بیرون 

 بشکافم!

 شروع به اسپاسم کردند.؛ کل عضالت بدنم منقبض شدند رفتم.زیردوش 

 دم؛فهمییخ زدم. تازه عمق فاجعه را  ماندم،تر زیرآب بیش نشدم،تسلیم 

رها  تازه عمق درد را حس کردم و هق زدم. بغضم را آمدم،ه به خودم تاز

 کردم. 

حوله . شدماز حمام خارج  صدابیبعد از چندین دقیقه گریه و فریادهای 

 .هایم را تنم کردم و از اتاق بیرون رفتملباس؛ را دور سرم پیچیدم

خروجم از اتاق، سر مهتا که روی کاناپه نشسته بود، به سمت من  

  برگشت:

 ده.حالت بهتره؟ ماهان اومد، برام تعریف کرد که چه اتفاقی افتا -

  بزاق دهانم را به گلوی کویر مانندم رساندم:

 بهترم، ممنون. -

در خانه  به اکسیژن نیاز داشتم. آزاد،به هوای  ؛هوای خانه برایم خفه بود

 را باز کردم و وارد حیاط شدم.

 وها نشسته بود وی پلهصدا، را دیدم که بیدر خانه را آرام بستم. ماهان ر

 به جایی خیره بود. 

 دو دل شدم که به خانه برگردم یا بمانم. 
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اما پشیمان برگردم، خواستم دستم را روی دستگیره در گذاشتم، می

 شدم و دستم را از روی دستگیره برداشتم. 

 در که کالماهان بود. مهتا  زد،شد حرف با تنها کسی که در این خانه می

 زد.روز دو، سه کلمه حرف هم به زور می

ده ها تکیه داده بود و یک پایش در راستای بدنش، خم شماهان به میله

 ی پایینی بود. بود و پای دیگرش روی پله

ی خواست آرامشش را برهم بزنم. خانهدلم نمی نبود،حواسش به من 

 داشت. حیاط بزرگ و دلبازی ،اما قشنگ بود بود،ای قدیمی

ه کی ماهان به آسمان، باعث شد ی اول نشستم. نگاه خیرهآرام روی پله

  من هم به آسمان نگاه کنم. 

 بهتری؟ -

 با صدای ماهان، نگاهم به سمت او رفت. 

 پس متوجه حضورم شده بود. 

  شنیدم، گفتم:با صدای آرامی که خودم هم آن را به زور می

 آره. -

 های هم رنگش.چشمان عسلی و موی به کنم،میبه ماهان نگاه 

 خجالت زده، نگاهم از صورتش بردارم.؛ من برگشت سر ماهان به سمت

  نگاهم کرد و به ماه اشاره کرد: خنده،ماهان  با نگاهی پر از 

 نمات اشتباه داره ماه رو نشون میده!قطب، ماه اونجاست -
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؛ و برومشد، آب شوم و در زمین فرام. کاش میحس کردم آتش گرفته

 سرم را پایین انداختم و به دستانم خیره شدم.

ماهان مشغول باز و بسته کردن فندک درون دستش شد. نخی سیگار 

  بیرون کشید، آن را میان انگشتانش گرفت:

 کنه؟ دودش اذیتت نمی -

  هایش گذاشت:منتظر جواب نماند و سیگار را میان لب

 تو.کنه برو اذیتت می رو کشم ولی اگر توبه هرحال من که می -

 اش آن را روشن کرد.ایبا فندک نقره

ها را هم حتی چراغ، نگاهم را از ماهان گرفتم و به حیاط تاریک دادم

  روشن نکرده بود.

 واقعا شما از حال بابام خبر ندارید؟ -

  ماهان نگاهش را از من گرفت:

 ندارم.  -

 چرا باور حرفش برایم سخت بود؟ 

دم و موهایم را به عقب هدایت کردم. ماهان کام نفس عمیقی کشی

  عمیقی از سیگارش گرفت:

 تونی چیکار کنی؟می ریزه، می همبهاگر بدونی، به جز این که اعصابت  -

  کاش این قدر در سرم نکوبد که از هرکاری نتوانم!

کنه! یه جایی از ته قلبم سنگینه، درد می دارم؛هیچی! عذاب وجدان  -
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 دونم.صر حال پدرم میخودم رو مق

  سیگار میان انگشتانش گرفت:

 مقصر حال پدرت فقط خودشه، نه تو. -

 سکوت سختی، جاری شد.

  ماهان سرش را باال آورد:

 صبح راحت تونستی برگردی؟ -

ار هز؛ شتمیاد صبح افتادم که با ترس و لرز از استودیو، تنها به خانه بازگ

  بار مردم و زنده شدم.

 اکسی گرفتم و برگشتم.آره، یه ت -

رد. کصدای زنگ تلفن ماهان فضا را پر  داد؛آرنجش را روی زانویش تکیه 

روی صفحه،  تلفن را از جیبش بیرون کشید. با دیدن اسم نقش بسته

  تلفن را به سمت من گرفت:

 زنه.دوستت زنگ می -

کرد. نگاهم با استرس روی صفحه اسم شهاب روی صفحه، خودنمایی می

  رد.چرخ خو

 خوام جواب بدم.می نگو،هیچی  -

  این را گفت و تماس را متصل کرد. 

 بله؟ -

تلفن را روی اسپیکر گذاشت. صدای شهاب باعث شد که دوباره اتفاقات 
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  گلویم را احاطه کند. ،صبح در ذهنم جان بگیرد و حس حالت تهوع

ت به نجوری در رفت! لعهدونم چنمی بود؛تو مشتم ، گیرش آورده بودم -

 این شانس.

بم تند قل؛ انگشتانم را دور میله پیچیدم و میله را میان انگشتانم فشردم

 زد.می

  خیالی گفت:ان با بیهما

 زنی؟ کیو گیر آوردی؟چی حرف میبه عراج -

  شهاب با حرص غرید:

 اده،دحاال چیکار کنم! این یارو که پول دختره رو ، دختره رو دیگه -

 کشمت!اری، میگفته اگر دختر رو نی

کردم اکسیژنی برای نفس کشیدن، وجود ندارد. دستانم از روی حس می

  مرا فروخته بود! افتاد؛میله رها شد و کنارم 

 افتی؟ا رو نکن، گیر میهمن چند بار بهت گفتم این کار -

  شهاب فریاد زد:

 .کنه! من دارم بدبخت میشمولم کن بابا تو هم، نشسته نصیحت می -

  وبایل را در دستش فشرد:ماهان م

 خواد بکن!خفه شو شهاب! خودت هرغلطی دلت می -

دستی به ته  ماهان نگذاشت شهاب چیزی بگوید و موبایل را قطع کرد.

 ریشش کشید و فحشی نثار شهاب کرد.
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در ورودی باز شد و زنی میان سال جلوی در ظاهر شد. سر ماهان به 

 میان ابروهایش از بین رفت. ی سمت در برگشت و با دیدن زن، فاصله

  توجه به زن، رو به من کرد:ماهان بی

 به مهتا بگو من رفتم! -

دست زن، روی بازوی ماهان نشست. گردن ماهان به سرعت چرخید و 

 د.اش را محکم از دست زن بیرون کشینگاه پرغیظی نثار زن کرد و بازو

 ماهان از در بیرون رفت و در با صدای بدی بسته شد.

ود، بها بلند شدم. نگاه زن همچنان به در دنم مرتعش شد و از روی پلهب

گذشت، کنارم  های خشکش کشید و ازپلک دست زیر زدن.بدون پلک 

 توجه به من، وارد خانه شد. بی

م. یک در حیاط را باز کردم و ماهان را در فاصله یک متری، از خانه دید

با  هایش بود. جدیدی میان لبپایش را به دیوار تکیه داد بود و سیگار 

  سرش به سمت من برگشت: ،باز شدن در

  برو داخل! -

 آقا ماهان؟ -

نگاهش را از من جدا کرد و کامی عمیق از نخ نازک میان انگشتانش 

  شمرده گفت:-گرفت، شمرده

 داخل.من رفتم، تو هم برو  -

ل ی خداحافظ را زمزمه کردم و به داخکلمه؛ نامطمئن نگاهش کردم



 

 

 WWW.98IA3.IR 124 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

دستم روی  رفتم.ها باال بازگشتم. در را روی هم گذاشتم و از پله

  ام شد:اما صدای زن مانع نشست،دستگیره در 

 این دختره همون پرستار جدید آرتاست؟ -

  مهتا، با کمی مکث گفت:

  همونه! چیزی شده؟، آره -

  نه چیزی نشده. چرا با ماهان، تو حیاط نشسته بودن؟ -

 پرسی مامان! یی میهاچه چیز -

 بهت کردم.  "مادر"با شنیدن کلمه 

 گونه باهاش رفتار کرده بود، مادرش بود؟این زنی که ماهان آن

 چقدر فهمیدن ماهان سخت بود! ام کشیدم.دستی به پیشانی

رنگ کنم، به خونی که همی دور دستم نگاه میبه باند قرمز شده

 چشمانم است. 

 زنم...ام زدم، نیشخند میبه ماسکی که این روزها برچهره

 زنم...به درد بزرگ قلبم نیشخند می

زنم. نیشخند از ای که بدتر از صدتا دشمن بودند، نیشخند میبه خانواده

 چکد. ام میکند و قطره اشکی، روی گونههایم سقوط میرو لب

 لی نگاهآیم و به نازبا نشستن فنجان داغ قهوه، روی میز از فکر بیرون می

 کنم. می

 برای نجنگیدن من، با درونم! زند، برای آرام گرفتن من.لبخند می



 

 

 WWW.98IA3.IR 125 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 نشیند. رویم میروبه

 بهتری؟ -

گذارم و می، کرددست سالمم را روی فنجانی که از داغی بخار ایجاد می

 گویم.در دل می

 "خوب نشدم که بخوام بهترشم..."

 زنم.لبخند لرزانی به نازلی می

ام کنم و شقیقهام روانه میم، دستم را به سمت شقیقهگرداندرویم را برمی

 را می فشارم. 

ا ی در گلویم را نداشتم. ب دیگر توان نگه داشتن این بغض توده شده

  صدای لرزانی گفتم:

 ن بود.کردم، اوضاعم خیلی بهتر از االکنم اگر فرار نمیگاهی فکر می -

  دهم:بغضم را قورت می

این  ی نبود که هرروز به نبودنش فکر کنم و بهجوری، آدمحداقل اون -

کنه! سعی کنم فکر کنم که االن کجاست و با کیه! داره چی کار می

 م.اما نتونم! قلبم هرروز به خاطرش نلرزه! دیوونه نش کنم،فراموشش 

  آید:ام فرود میی بینیی اشک روی تیغهقطره

 ن جوری نبودن!ام باهام ایکردم، حداقل خانوادهاگر فرار نمی -

  کند:هایم را پاک مینازلی با انگشت سبابه، اشک

یادت رفته  رفته؛قدر که به فکر اطرافیانت بودی، خودت رو یادت این -
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 که خودت هم وجود داری.

-هقم بلند نشود. بریده-گذارم تا صدای هقدستم را جلوی دهانم می

  گویم:بریده می

 کنه!نازلی قلبم... بدجوری درد... می -

قدر که بغضم را قورت داده بودم، جا شدم. آنبهکالفه روی تخت جا

 کرد.گلویم درد می

ا رها، قصد تکان خوردن از جایشان دوباره به ساعت نگاه کردم. عقربه

 نداشتند.

های ساعت انگار عقربه نبود،روزهایی که  بودم.به حضور آرتا عادت کرده 

 شدند.هم تنبل می

ه بگذراند. هرجمعه ده صبح، مادربزرگش را کنار پدرش میها آرتا جمعه

 . پدرش را تا به حال ندیده بودم بر؛میآمد و او را مدنبالش می

 ند.ی خوبی باهم نداراز آن جایی که فهمیدم، مهتا و پدر آرتا، رابطه

س حتی لبا بودم،شد و من هیچ کاری انجام نداده دانشگاه داشت باز می

 سرم را در بالش فرو بردم. ؛ ممناسب هم نداشت

  صدای مهتا جای سکوت را پر کرد:

 دونستی کیان امروز میاد ایران؟می -

  اش پاسخ مهتا را داد:ی همیشگیهای نصف و نیمهماهان با همان پاسخ

  اوهوم. -
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 خواست سورپرایزت کنه.گفته بود بهت نگفته، می -

 م.  چقدر هم من از اومدن، کیان سورپرایز میش -

 وشالم را از روی تخت چنگ زدم  نشستم؛سرم را از بالش جدا کردم و 

ر مهتا از اتاق خارج شدم. با وارد شدنم به پذیرایی، س روی سرم انداختم

 باال آمد.

  رد:بطور که مشغول کار با موبایلش بود، ابروهایش را باال ماهان همان

 چه عجب از غار تنهاییت اومدی بیرون! -

ن سالم ام را زیر گوشم فرو بردم و با سر به ماهایاه روی پیشانیی سحلقه

 دادم و به سمت آشپزخانه رفتم.

مت لیوان آبی پر کردم و با خوردن آب، از آشپزخانه خارج شدم و به س

  اتاقم رفتم. مهتا گفت:

 دریا؟ -

  به سمت مهتا برگشتم:

  بله؟ -

 جا، راحت باش.را این قدر معذبی؟ بیا اینچ -

  هایم نشاندم:لبخندی روی لب

 راحتم. ،مرسی -

  ی لبش کش آمد:ماهان گوشه

 ما همین االن یه آدم خوردیم، سیریم! نترس، -
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ه مهتا از روی کاناپه بلند شد. به سمت من آمد و دستم را گرفت و ب

 سمت کاناپه هدایتم کرد. 

 بشین دیگه! -

  ت:با خجالت روی کاناپه نشستم و مهتا به جایش برگش

 یگه؟مامان و کیان رو شب دعوت کردم که بیان اینجا، تو هم میای د -

  ماهان یکی از ابروهایش را باال برد:

 صددرصد! نه این که عاشق چشم و ابروی لیالئم! -

  مهتا با غیظ نگاهش کرد:

 به خاطر کیان! همین به باره، یه ساله که ندیدیمش!  -

  نگاهش را از مهتا جدا کرد:ماهان موبایل را در دستش چرخاند و 

 تو یه ساله که ندیدیش، من همین شش ماه پیش دیدمش. -

  ی ماهان کوبید:مهتا آرام با مشت به شانه

 خوای بیای داداشت رو ببینی؟یعنی نمی -

  موبایل را روی کاناپه رها کرد:

  فقط لیال هست؟ -

 تونم فقط مامان رو دعوت کنم!من که نمی -

  زد: ماهان پوزخند

موقع مونه، اونی من میپس اصال رو من حساب نکن! کیان میاد خونه -

 بینمش.می
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  مهتا نفسش را محکم بیرون داد:

 اهان توروخدا! یه شبه.م -

  ابروهای ماهان باال رفت و کمی به سمت مهتا خم شد:

ه خواد یک ساعت باشه! جایی که اون زنیکخواد یه شب باشه، میمی -

 یستم.نباشه، من 

 اش را فشرد.ی بینیمهتا فاصله گرفتم و تیغه

  برای عوض کردن جو متشنج، با کمی مکث گفتم:

 خرم؟تونم برم وسایلی که برای دانشگاه نیاز دارم رو بمن امشب می -

  ماهان به سمت من برگشت: تیزنگاه 

 جایی رو بلدی؟ -

م را له نفس آدبه ی اعتمادهمه زدنش،های ماهان، طرز حرف نگاه

 کرد!نابود می کرد،می

  سرم را پایین گرفتم و آرام گفتم:

  گیرم!نه ولی یاد می -

 است؟هفکر کردی یاد گرفتن تهران به همین آسونی -

  انگشتانم را به هم قالب کرد:

 نه ولی... -

  ماهان حرفم را قطع کرد:

 برمت.ن میم -
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  با تعجب نگاهش کردم:

 واقعا؟ -

  برخاست:از روی کاناپه 

 پایین منتظرتم. بپوش،لباس  -

  با استرس لب به دندان کشیدم:

 خه زحمتتون میشه.آ -

  به سمت در خروجی رفت:

 زیاد طولش نده، حوصله ندارم. شده،حاال که  -

  مهتا کالفه، به دنبال ماهان رفت:

 حداقل بذار نهارش رو بخوره! -

رو دست میان موهایش ف توجه به مهتا از در بیرون رفت. مهتاماهان بی

  برد:

 کنه!اش من رو دیوونه میهآخر این پسر با کار -

ز اهایم را به سرعت پوشیدم و چیزی نگفتم و به سمت اتاق رفتم. لباس

مان ذهنم، مغزم به پاهایم فر بازخانه خارج شدم. با گذشتن فکر شهاب 

 را با هم ببیند چه؟ ایست داد. اگر شهاب ما

  یین کشیده شد:ی ماشین پاشیشه

 خوای وایسی و من رو نگاه کنی؟خوای سوار شی یا میمی -

  سرم را کمی به سمت شیشه خم کردم:
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 اگر شهاب ما رو ببینه چی؟ -

  نگاهش را از من گرفت:

 نترس، سوار شو. -

  در را باز کردم و سوار شدم:

 شهاب دیگه دنبال من نیست؟ -

  ماشین را روشن کرد:

 خوای؟انشگاه میبرای دها چی -

 ی کنجکاوی بیشتر را بهم نداد.سوالش، اجازه

 خواستم را گفتم.وسایلی که می

ای جزدیم و فقط آهنگ مالیم  سرش را تکان داد و راه افتاد. حرفی نمی

  التحریر بزرگی ایستاد:ی لوازمکرد. جلوی مغازهسکوت را پر می

 رو هر خریدی داری، سریع انجام بده و بیا!ب -

  ر استرس به مغازه نگاه کردم و به سمت ماهان برگشتم:پ

 تنها برم؟ -

  فاصله میان ابروهایش کم شد:

 مگه چیه؟ آره، -

ث ترسم. لبم را تر کردم و با کمی مکتا نوک زبانم آمد که بگویم می

  گفتم:

 میشه شما هم بیاید؟ ن -
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  خندیدند:ابروهایش را باال انداخت، چشمانش می

 ترسی؟می -

  نگاهم را از چشمانش گرفتم:

 نه. -

 برو بشین! ایستادی،چرا 

 بازهم پوستم، آتش گرفت.

ماهان در  رفتم؛ی مشکی ام گذاشتم و به سمت کاناپهدست روی گونه

ه من یخچال را باز کرد و ظرفی بیرون آورد. در ظرف را باز کرد و رو ب

  گرفت:

 پاستا می خوری؟ -

  لبخند زدم:

 ممنون، سیرم. -

  ماهان دو بشقاب روی میز گذاشت:

 خوابی؟از همون مدالش که گرسنه می -

 پایین انداختم. از کجا فهمیده بود؟ نگاه از او گرفتم و سر

  ها را روی میز قرار داد:قاشق و چنگال

 باالی سر من تصور کردی؟ بلند،دو تا گوش  -

کس عآوردم. ها روی میز نگاه کردم، عکس را باال جوابی ندادم و به عکس

 ای خاص از دختری گرفته شده بود.به شیوه
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  ی زیبای دختر نگاه کردم:با دقت به چهره

 رو شما گرفتید؟ها این عکس -

  نگاهش را به سمت من چرخاند:

 اوهوم. -

  لبخند زدم:

 خیلی قشنگه. -

 چیزی نگفت. 

  خندیدم:

 اال اگر من عکس بگیرم. ح -

  د:ماهان با نگاهش صورتم را کاوی

 ی صورتشون ادیته.ایناهم همه -

  با سر به آشپزخانه اشاره کرد:

 ریم؟ب -

شدیم  از روی کاناپه بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم. وارد آشپزخانه

ها ریخت، چنگال را ها نشستیم. پاستا را درون بشقابو روی صندلی

  برداشتم:

  کنه؟اداره می جا روکی اون نیستید،هایی که شما استودیو موقع -

 حر هست، یه دستیار دیگه هم دارم. س -

  لبش را تر کرد:
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 گیرم.من فقط از افراد خاص عکس می -

  افراد خاص!؟

 اقعا؟و -

  ماهان حرفش را تایید کرد:

 ما هم برای خودمون یه اسمی داریم! -

  خورد، بگیرم:نتوانستم جلوی حسی که وجودم را می

 دم خاصی بوده که شما ازش عکس گرفتید؟پس اون دختر هم حتما آ -

اما پنهانش کرد و دستش را جلوی دهانش گرفت تا  گرفت،اش خنده

  اش را بجوود:لقمه

م جواب اون بهم گفت منم نتونست بودم،آدم مهمی نبود. با پدرش آشنا  -

 رد بهش بدم.

 ام لعنت فرستادم.به خودم و حس کنجکاوی

 ردیم.غذا را آرام و به همراه هم خو

شصت  با صدای باز شدن در اتاق انتهایی، سرم باال آمد. پیرمردی حدودا

ق و هفت، هشت سال، با ویلچر به همراه مردی میان سالی دیگر از اتا

 بیرون آمدند.

ه کماهان با دیدن پیرمرد لبخند زد و من، تا همین حاال ندیده بودم 

 گونه لبخند بزند. ماهان به کسی این

  اش بلند شد و به سمت پیرمرد رفت و جلویش زانو زد:از روی صندلی
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 خوبی؟ بابا،سالم  -

تهایی پدر؟ باالخره آرام یافتم و نفس کشیدم از فهمیدن این که اتاق ان

 متعلق به پدر ماهان است. 

  پیرمرد دست روی سر ماهان کشید:

 بیدارم نکردی؟ چرا وقتی اومدی سالم، -

  ش کرد:ماهان دست مرد را گرفت و نواز

نتونستی بخوابی، گفتم دیگه ، کردهیوسف گفت دیشب سرت درد می -

 بیدارت نکنه.

 گونه هم حرف بزند! پس ماهان بلد بود این

لند بنگاه پیرمرد به خودم، تازه متوجه سکوتم شدم. باشتاب  افتادنبا 

د شدم که باعث افتادن صندلی که رویش نشسته بودم، نزدیک بود بیافت

 ن زمین و هوا صندلی را گرفتم و صاف روی زمین گذاشتم.که در میا

  با لکنت گفتم:

 ... سالم.س -

  ماهان نگاهم کرد و سری از تاسف تکان داد. لب زد: 

 دست و پا چلفتی.  -

شد خندیدند. کاش میبرعکس چیزی که گفته بود، چشمانش می

 جوابش را بدهم!

  خندیدند:چشمان پیرمرد می
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 وبی؟سالم دخترم، خ -

قدر استرس ام را به مانتوام کشیدم. چرا اینکف دستان عرق کرده

  داشتم!؟

 ممنون. -

  ماهان به من اشاره کرد:

 رو بیچاره کرده. ایشون همون دریای معروفه که ما -

 اش کرده بودم!؟دریای معروف! من بیچاره

 شدم. انگار داشتم خفه می

  تر گرفت:را محکم ماهان با لبخند به پدرش نگاه کرد و دستش

 پدرم، مصطفی. -

  :ی پسری که ایستاده بود را گرفتاز جلوی پای پدرش بلند شد و شانه

 های زیادی به ما لطف داشتن.و یوسف که سال -

ن با سر به من سالم داد. من هم به تکا ،سال بودیوسف که مردی میان

 دادن سرم اکتفا کردم.

  رد:ماهان بلند شد و شلوارش را صاف ک

 رو بذارم تو ظرفشویی، بعدش آماده شیم که بریمها من برم ظرف -

 ی مهتا!خونه

  موهایم را زیر گوشم فرو بردم:

 کنم.رو مرتب می جاشما برید آماده شید، من این -



 

 

 WWW.98IA3.IR 137 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 ماهان لبش را تر کرد و سرش را به معنی تشکر تکان داد.

ا با دستمال هایم رها را از روی میز جمع کردم و شستم، دستظرف

 کاغذی خشک کردم. 

س حاما  بود،نقاشی روی دیوار نظرم را جلب کرده بود، آمیخته و درهم 

 کرد.خوبی به آدم منتقل می

 ماهان از اتاق بیرون آمد.

شرت طوسی و شلوار جین ذغالی عوض کرده بود. لباسش را یک تی 

  مد: کرد، به سمت من آاش را درست میطور که داشت پشت یقههمان

 خوای؟کارت تموم شد؟ کمک نمی -

 سرم را به معنی نه تکان دادم.

  ماهان سوئیشرتش را از روی کاناپه برداشت:

 هم میان. ما بریم پایین، یوسف و بابا -

 ت: گف میز،با سر، حرفش را تائید کردم که با برداشتن سوئیچش از روی 

 ؟آسانسور بیانها بریم که بابا و یوسف با از پله مشکلی نداری -

  موهایم را زیر مقنعه سوق دادم: 

 نه، چه مشکلی.  -

 سرش را تکان داد از خانه خارج شدیم.

خ ن کشید؛ماهان بسته ی سیگارش را از جیبش بیرون آورد و نخی بیرون 

 نازک را میان لب هایش گذاشت.
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ه بی آخر دووید و تا پله در کشویی آسانسور باز شد. ماهان سه، چهار

 پدرش رفت.  سمت

 آقا با کمک یوسف او را از آسانسور بیرون آورد و سوار ماشین کرد. فک

 کرد. مصطفی منقبض شده بود و به ماهان نگاه نمی

 ماهان سوئیچ ماشین را به طرف یوسف پرت کرد و یوسف، سوئیچ را در

  هوا گرفت.

 ن حوصله ندارم تو بشین.م -

  م فشرد:در عقب ماشین را باز کرد و چشم روی ه

 ترن!ا مقدمهخانم -

  سوار ماشین شدم و جوری که فقط ماهان بشنود، گفتم:

 ا از شما بعیده!هاین حرف -

 با چشمان ریز شده، تهدیدوار نگاهم کرد و سوارشد.

  اشاره کردم: بود،به سیگاری که هنوز روشن نکرده 

 ناراحت میشه!، باباتون خوشش نمیاد -

  را روشن کرد و حق به جانب گفت: توجه به حرفم، سیگاربی

 مگه من دوازده سالمه؟ -

  از نظر عقلی شاید!

سنی  ریزی که برای سالمتی ضرر داره، سن و سال نداره و شما تو هچ -

 ی پدرتونید!باز هم بچه، هم که باشید
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  ی لبش را به سمت پایین کشید:گوشه

 بزرگ!؟مامان، ه بابان -

  را کج کردم:با خنده نگاهش کردم و سرم 

 دقیقا همینه! -

  شیشه را پایین کشید و سیگار را انداخت و آرام گفت:

 ین دفعه رو تو بردی!ا -

  دستی میان موهایش کشید:

 جا.ریم اونطفا به مهتا زنگ بزن و بگو من و بابا داریم میل -

 موبایل من کجا بود!؟

  انگشتانم را شکستم:

 من موبایل ندارم. -

  ان گرد شده نگاهم کرد:ماهان با چشم

 ایی، چیزی هستی؟ههنوز هم؟ تو از نسل مادربزرگ -

 خدایا...

  نفسم را از دهان بیرون دادم:

  رای چی؟ ب -

 یعنی اصال بهش نیاز نداری؟ -

 هایش، رو به خاموش رفت. قلبم تپش

  نگاهم را به بیرون دوختم:
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 ی هم ندارم!پس نیاز بزنم،من کسی رو ندارم که بخوام بهش زنگ  -

  ماهان خندید:

 س من چیم؟پ -

زد، طور با من حرف میبا غیظ نگاهش کردم. وقتی جلوی هرکس این

  شد مثل کیان!پها هم فکرشان میآن

 ریزه! اومدی خاله دایناسورهاتو از عصر  -

  خندیدم و کالفه نگاهش کردم:

ارم که هم د ی دایناسوراومدم! اتفاقا یه نوه دایناسورهاآره از عصر  -

 بیشتر حرف بزنید، میگم بیاد بخورتتون!

 خندید و چیزدیگری نگفت.

  وارد خانه که شدیم، آرتا به سمت ماهان دووید:

 سالم دایی! -

  ماهان با دیدن آرتا لبخند زد و او را از روی زمین بلند کرد:

 سالم جوجه! -

  آرتا، دست دور گردن ماهان پیچید و خودش را به او فشرد:

 رو آورده، آره؟ دریا تو -

  مهتا از آشپزخانه بیرون آمد و ماهان رو در آغوش گرفت:

 دلم خیلی برات تنگ شده بود.، چه خوب که اومدی -

  ماهان با دست آزادش مهتا را در آغوش گرفت:
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 منم. -

  مهتا با دیدن من لبخند زد وگفت:

 بود، نه؟خسته نباشی. راضی کردن پسر ما خیلی سخت ، سالم دریا -

  ها گفت: لبخند زدم، کیان از باالی پله

 قدر طول بکشه!اما فکر نکنم یه راضی کردن این -

  ماهان با دستش ادای حرف زدن در آورد:

 این هم که فقط بلده حرف بزنه! -

رد که آرتا روی زمین گذاشت و در پارکینگ را باز کرد. به یوسف اشاره ک

 ماشین را به داخل بیاورد. 

  ا با ذوق گفت:مهت

 بابا رو هم آوردی! -

با دیدن صمیمت حاکم، حسی ته دلم را چنگ زد. خوب یا بدش را نمی 

 بود.  ٔ  خالاما حسی شبیه حس  دانم،

 ام را از سرم بیرون کشیدم.به سمت اتاقم رفتم و مقنعه

و زیرپت انداختم؛های مانتوام را باز کردم و روی زمین حوصله دکمهبی

؛ ای نداشتمعمیقی کشیدم. من هیچ وقت، چنین خانواده خزیدم و نفس

قدر به هم هیچ وقت برادر یا خواهری مثل مهتا و ماهان نداشتم که این

 ام نداشتم.وابسته باشیم و من خیلی چیزها از محبت و عشق در زندگی

با دانستن  دانستم وهایی که فقط من میپدرم در خودش غرق بود و زن
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 کشیدم. انت به مادرم، زجر میها و خیوجود آن

 کشیدم از قوانین سفت و سخت آن خانه که فقط برای ما، زنانزجر می

 خانه بود.

ر دفقط یه زخم عمیق  روزها،از آن  ای نبود، خشمی هم نبود.ولی کینه

زخمی چرکین که بوی عفوتتش  داشتم؛ام ترین، نقطه سینهعمقی

ر دجایی رساند تا فرار کنم و وجودم را گرفته بود. زخمی که مرا به 

. او و ی مردها بد نیستنددردسر بیافتم که ماهان را بشناسم و بدانم همه

رای من بای نجات برای من شدند و آغوششان را مانند فرشته اش،خانواده

 باز گذاشتند.

  ای به در اتاق خورد و صدای ماهان پژواک کرد:تقه

 بیام تو؟ -

  از روی تخت بلند شدم: 

 یه لحظه صبر کنید لطفا! -

 در اتاق باز شد و ماهان وارد شد.

  به سمت شالم رفتم وشال را روی سرم انداختم:

 مگه نگفتم نیاید تو؟ -

  ماهان نیم نگاهی به من انداخت:

ترسی می فکر کردی با دیدن این چهارتا شوید تو از راه به در میشم یا -

 عاشقت بشم؟
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  جه به حرفش گفتم:توبه میز تکیه دادم و بی

  کارم داشتید؟ -

 دوست داری از غار تنهاییت بیای بیرون؟ -

  سرم را به معنی نه تکان دادم.

  چرا؟ -

 بخوابم.خوام م، میاستهخ -

  به جزوه رو تخت اشاره کرد:

 جدی!  ،نه بابا -

نفس عمیقی کشیدم و چیزی که در نوک زبان اسیر بود را از اسارت 

  بیرون آوردم:

 زنگ بزنم. امخانوادهخوام به می -

  نگاهش را روی صورتم  گرداند:

 شه!نمی -

  هایم درهم رفت:اخم

 چرا؟ -

  سر تکان داد:

 زنگ بزنی که چی بشه؟ دوست داری برگردی خونه؟  -

  سریع گفتم:

کنن، فقط عذاب وجدان دیگه قبولم نمی هااون اصال! اگر هم بخوام، هن -
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خوام بدونم حالش ث شدم که بابام سکته کنه! میباع چون من، دارم

 چطوره.

  عقب رفت:

یت از فکر کن زندگ ؛ای نداشتییه پیشنهاد برات دارم، فکر کن گذشته -

؛ ات رو فراموش کنوقتی اومدی تهران شروع شده. گذشتت و خانواده

از این فرصت  اما نشدنی نیست! اگر من جای تو بودم سخته،دونم می

 کردم.میی لعنتیم رو فراموش کردم و گذشتهیاستفاده م

ای که هیچ وقت ی آن گذشتهنگاهش کردم و من، دوست داشتم درباره

 دهد!دانستم که جوابی نمیاما می بپرسم،زد از آن حرف نمی

  نگاهم را به زمین دوختم:

 شهاب هنوز هم میاد پیشتون؟ -

  به دیوار تکیه داد:

 دلت براش تنگ شده؟ -

 بار!یک بدهد،بار درست جوابم را کیکاش 

  روی تخت نشستم: 

  ی من نمیگه؟چیزی درباره -

کاره، اما پولی که اون یارو ازش طلب، پول قرض کرده داغونه،یلی خ -

 لته!در نتیجه هنوز هم دنبا کنه،ست که بتونه جور هاتر از این حرفبیش

 هنوز هم! است،هنوز هم دنبالم 
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  ام دست کشیدم:پیشانی کالفگی،با 

  تونه پیدام کنه؟می -

 امکانش هست. -

 لرزید. ام قلبم در سینه

طور با خیال راحت من همین دنبالمه،گفتید شهاب کاش زودتر می -

 اومدم.رفتم دانشگاه و میبرای خودم می

  از روی تخت بلند شد:

 به شهاب گفته بودی که کدوم دانشگاه قبول شدی؟ -

  ای قبول شدم.م، فقط به او گفته بودم که چه رشتهبه ذهنم رجوع کرد

  نگفته بودم. نه، -

 چه عجب این یکی رو نگفتی! -

  رویش ایستادم:هایم هجوم آورد، روبهخون به گوش

 یلی دوست دارم بدونم اگر شما جای من تو اون وضعیت بودید،خ -

 کردید!کار میچی

  زد: حس ماهان روی صورتم چرخید، پوزخندنگاه بی

 کردم!رفتم و تمام زندگیم رو برای یه غریبه تعریف میمی -

  هایش درهم رفت:اخم

 قدر احمقی دختر!آخه تو چرا این -

نگاهم را گرفتم و سعی کردم که بغض را  انداخت؛بغض به گلویم چنگ 
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  گونه رفتار کند؟کس اینر ه داد، باقورت بدهم. چرا به خودش اجازه می

 ا رو بشناسم!هوچه و خیابون بزرگ نشدم که ذات آدمببخشید تو ک -

تم. این را گفتم و برای این که نبیند اشکم را از کنارش به سرعت گذش

ها نشستم. هوای وی پلهوارد حیاط شدم و ر خانه،توجه به نگاه افراد بی

اده ام کشیدم، شاید زیادی حساسیت نشان دنیمه سرد پاییزی را در بینی

اما روحم،  دادم،نمیدتی بود که حال خوشی نداشتم. نشان اما م بودم،

 روحم له بود.؛ جسمم و تمام وجودم، درگیر بود

 درگیر یک جدال نابرابر در ذهنم بودم. 

 کرد.تر میهایش، این حس را کشندهماهان هم با حرف

اما االن به هر حرفش، به هر  نداشت،هایش برایم اهمیت قبال حرف

 ه بودم.حساس شد، حرکتش

رای به فضا نیاز داشتم، ب؛ دوست نداشتم خودم را در آن اتاق حبس کنم

 فکر کردن.

 برای آرام گرفتن...

تر حرف ماهان را تلخ ،خودم هم می دانستم احمقم و حقیقت این موضوع

 کرد.می

بار اما این ،منظور بودبی دیگرش،شاید این حرفش هم مثل صدها حرف 

 د. حرفش قلبم را شکسته بو

 چشمانم را روی هم فشار دادم و سعی کردم که به خودم بیایم.
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 ها بلند شدم و خاک رویهای زیر چشمم را پاک کردم و از رو پلهاشک

 شلوار جینم را تکاندم.

 کنم. سعی کردم که جلب توجه ن زیر،وارد خانه شدم، با انداختن سرم به 

 گین ایناز زیر نگاه سن مانتوام را پوشیدم. از این که مجبور بودم هربار

 خانواده عبور کنم، عاجز بودم. 

 در را که باز کردم، ماهان را داخل حیاط دیدم.

رو شوم. برای توانستم برگردم، نه دوست داشتم که با ماهان روبهنه می

 . چون ماهان مرا دیده بود ،برگشتن به خانه دیگر خیلی دیر شده بود

 نانگشتان انداخت و آن را له کرد. سیگار میان انگشتانش را روی زمی

  دم. را جمع کردم و به سمت در حیاط رفتم و آن را باز کر جانمبی

 !ریاد -

  زیادی طول دادن این ماجرا هم اشتباه بود:

  بله؟ -

 من منظوری از حرفم نداشتم. -

دلیلی که هرلحظه امکان اشک شدن و ریختن آرام پلک زدم و بغض بی

  اندم:داشت را به عقب ر

این که منظور داشتید و نداشتید فرقی نداره، شما حق دارید! من اگر  -

ترین راه بود، که راحت احمق نبودم، مثل یه آدم ضعیف فرار کردن رو

کردم که االن هزار دست بچرخم و مزاحم شما و خانوادتون انتخاب نمی
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ق نبودم، رسه یه چیزی بارم کنه، بره! اگر احمشم و هرکس که از راه می

کردم که انگار به خاطر خدا یه دختر بدبخت حرف یه غریبه رو باور نمی

می دونم مزاحم شما هم شدم و اصال به من احتیاجی  کرده؛رو کمک 

شما هم نیاز  میرم؛کنم و از این خونه و جمع میندارید! تا فردا وسایلم ر

 نیست یه دختر احمقی مثل من رو تو خونتون تحمل کنید! 

  هان با ابروهای باال رفته نگاهم کرد:ما

و همین جا ترمز کن! چی داری برای خودت میگی؟ میری یعنی چی؟ ت -

 ی مسخره، این جوری شی!قدر لوس نبودی که با یه کلمهاین

بدون  ام فرود آمده بود را پاک کردم و اشکی که خیلی ناگهانی روی گونه

هان مچم را گرفت، به جواب دادن به ماهان از خانه خارج شدم. ما

  گفتم: بود،دستش نگاه کردم و با صدایی که از زور بغض گرفته 

 طفا دیگه به من دست نزنید!ل -

  ماهان عصبی گفت:

 نم عاشق این نیستم که بهت دست بزنم!م -

این پسر زبان تلخش را ؛ مچم را محکم از دستش بیرون کشیدم

  توانست نگه دارد.نمی

 باشید.احترام قائل  هاآدمی پس برای حریم شخص -

 تندتر از قبل به راهم ادامه دادم.

  ماهان با صدای نسبتا بلندی گفت:
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کنی! یمکنم، اشتباه افتم و التماست میگر فکر کردی دنبالت راه میا -

 کردم.خواهی من ازت معذرت

 خواهی از نوع ماهان!خواهی کرده بود!معذرتنیشخند زدم. معذرت

 هایش، دورتر شدم. و و حرفتوجه به ابی

 خواد برو! چه فرقی به حال من داره؟ اصال هرجا دلت می -

 که بخواهم مشت شدند.آندستانم بی

 معلوم بود که برایش اهمیتی ندارد!

توانست برایش ی احمق و دردسرساز چه اهمیتی میرفتن یه دختر بچه

 داشته باشد! 

 شود.جا ختم میدانستم به کبه راهی ادمه دادم که نمی

 ام انبار شده بود، اجاره رها شدن دادم.به بغضی که در سینه

کردم. این از یک حس فراتر بود، کس حس میچقدر خودم را تنها و بی

 یک واقعیت بود.

 گاهم، خودم بودم. من تنها بودم و تنها تکیه

ی اما مگر این چشمه کردم،هایم را با پشت دست پاک هق زدم، اشک

 ن، تمامی داشت!جوشا

ای که قدرش را خواست به خانه خودم برگردم، به همان خانهدلم می

 دانستم.نمی

چقدر بیچاره  همان خانه از آن فرار کرده بودم و من چقدر بیچاره بودم.
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کس در این شهر لعنتی مجبور بودم بودم که به خاطر یک اشتباه، بی

 بمانم!

لرزیدم و ه خودم آمدم از سرما میاما زمانی که ب گذشت،نمی دانم چقدر 

 حس شده بودند. پاهایم بی

. های کنار خیابان نشستم و خودم را در آغوش گرفتمناتوان روی جدول

د. سرم را روی زانوهایم گذاشتم، دیگر چشمانم نای گریه کردن نداشتن

 هایم به شمارش افتاده بودند، به تابلوهای ناآشنا نگاه کردم.نفس

عی س؛ به خیابان اطرافم نگاه کردم بود.م وجودم را گرفته ترس بدی تما

 اما هیچ چیز دستگیرم نشد.  هستم،کردم بفهمم که در کجا 

های حرف ماشینی جلویم ایستاد، دوپسر جوان داخل ماشین بودند.

رفم طپسر در ماشین را باز کرد و به  کردند؛شرمانشان را راهی گوشم بی

 آمد.

 رفت.چشمانم سیاهی می

تلو -توهای قلبم ناآرام بود، سرم گیج رفت. تشوم. تپشاز جایم بلند می

 خوردم و از پشت به زمین افتادم و دنیا جایش را به تاریکی داد.

 کردم؛چشمانم را به هرتوانی بود، باز کردم. سوزشی در دستم احساس 

دستم را به سمت جای سوزش رفت و آنژیوکت را لمس کرد، نگاه تارم 

 شد. قطره وارد جانم می-ر شد. به سرمی نگاه کردم که قطرهتواضح

دم م فشار دادم و آب دهانم را به گلوی کویر ماننههای خشکم را بهلب

  دادم.فضای بیمارستان را تشخیص  فرستادم؛
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شک دوباره ا؛ ی سینما از جلوی چشمانم عبور کردنداتفاقات مانند پرده

 از گوشه چشمم راه گرفت. 

  وارد اتاق شد:پرستار 

 حالت بهتره؟ -

  خواستم مطمئن شوم:اما می افتاده،دانستم چه اتفاقی با این که می

 چرا من اینجام؟ -

  به سرمی که دیگر آخرهایش بود، نگاه کرد:

 مردم زنگ زدن به آمبوالنس. شدی،ی خیابون بیهوش گوشه -

هم ودم؛ باما مدتی بود که به شدت ضعیف شده  نشده،هیچ وقت بیهوش 

  جسمی، هم روحی.

 خوای به کسی زنگ بزنی بیاد دنبالت؟می -

زدم؟ ماهان؟ من که سرم را به معنی نه تکان دادم. به کی زنگ می

 اهمیتی برای او نداشتم!

ا رسرم که تمام شد، پرستار آنژیوکت را از دستم بیرون کشید و پنبه 

م گیج جای سوزن گذاشت. از روی تخت بلند شدم، هنوز هم سر

 رفت. می

مدت خیلی زیادی بود که از خانه ؛ به ساعت نگاه کردم، ده شب بود

  بودم.بیرون آمده 

جای سوزن، درد  انداختم؛مانتوام را پوشیدم و کیفم را روی دوشم 
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 کرد. از پرستار جای حساب داری را پرسیدم.می

و  پاهای ناتوانم، مرا به سمت حساب داری کشیدند. پول را حساب کردم

 جا چگونه به خانه برگردم. از دختر پرسیدم که از این

جلوی در بیمارستان منتظر ایستادم.  ؛دختر برایم آژانسی خبر کرد

و اماشینی ایستاد و اسمم را صدا زد، سوار ماشین شدم و آدرس را به 

 دادم.

 هم گذاشتم.  رویسرم را به شیشه تکیه دادم، چشمانم را 

ول را پ داد،مرد مقداری تعارف به خوردم  آمدم؛م با صدای راننده به خود

ی حرف حوصله ؛دانستم جواب افراد خانه را چه بدهمگرفت و رفت. نمی

 زدن نداشتم، توانش را هم نداشتم.

ده حتی در آیینه وضعیت صورتم را ندی شد،زنگ در فشار دادم، در باز 

 بودم. 

ام شانس ر زندگیبار دموهایم را درست کردم و وارد خانه شدم. یک

  وید:آوردم، آن هم این بود که کسی جز مهتا در خانه نبود. به سمتم دو

 کجا بودی دریا، خیلی نگرانت شدیم! -

هنم ذاما انگار  گشتم،در ذهنم دنبال کلمات مناسب ؛ هایم را تر کردملب

  هم فلج شده بود.

 زدم. یه خرده قدم  -

 دی؟گه تو به جز این اطراف جایی رو بلم -
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های لعنتی را ی این سوال و جوابام کشیدم. حوصلهدستی به پیشانی

  نداشتم:

 اما تا یه جایی رفتم. نه، -

  دست روی بازویم گذاشت:

 ماهان گفت چی شده. -

  دستی میان موهایم کشیدم:

  طور که گفتم فردا میرم.همون نیست،چیز مهمی  -

 حداقل تو بگو، این شدی،ماهان نگفت چی کار کرده که تو عصبی  -

 داداش بیشعور من چی گفته؟

نده بود حتی نما کشید،میکرد. جایی از اعماق وجودم تیر قلبم درد می

 !گردم یا نه؟ قلبم پوزخند زد، انتظارات زیادی داریکه ببیند برمی

سوختند، کشیدم و با دست به چشمانی که انگار داشتند در آتش می

  ای گفتم:صدای گرفته

شما خیلی  باشم.خوام دیگه مزاحم شما چی نگفته، فقط من نمیهی -

اجی اما شما واقعا به من احتی، مهربونید، ازتون برای همه چی ممنونم

خیلی وقته که ؛ خوام، حضورم کسی رو ناراحت کنهندارید! منم نمی

 گشتم که برم.دنبال یه جایی می

  مهتا حرفم را قطع کرد:

 جایی هم پیدا کردی؟ -
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حی دانستم منشا این درد رونمی سوخت؛میسوخت، بد هم ام مینهسی

  است یا بدنی.

 نکردم.پیدا ، نه -

بل قتوان ایستادن روی پاهایم را نداشتم. هرچه باشد، همین چند ساعت 

  ست:رویم روی میز نشاز حال رفته بودم. روی کاناپه نشستم، مهتا روبه

 خوای بری؟پس کجا می -

  اختم:شانه باال اند

 دونم.نمی -

  داد.هایش بوی محبت و دوستی میام را نوازش کرد، نوازششانه

دریا نه تنها تو این خونه مزاحم نیستی، بلکه به این خونه روح  -

بخشیدی! از موقعی که من و پدر آرتا از هم جدا شدیم، نه آرتا حال 

شت. ها داشتن رو ندایی که همه بچههانه من. شیطنت داشت،خوشی 

ی پرخاشگر که تو هم شاهدش بودی! دریا تو تبدیل شده بود به یه بچه

اون رو خوب کردی، حتی من هم خوب کردی! با این که خودت درد کم 

ات هغمی همهای ما رو تسکین دادی! همیشه با هاما درد نداشتی،

خندیدی تا ما رو خوب کنی. ما به وجودت عادت کردیم، بهت وابسته 

ی مایی! پس هیچ ط پرستار آرتا نیستی، تو جزوی از خانوادهتو فق شدیم؛

حضور تو، تو این خونه بهترین اتفاق برای من و  مزاحمی؛وقت نگو که 

ت داری ااما اگر دلیلی جز این حرف مسخره بود،آرتا، تو اون وضعیت بد 

اما این رو بدون که من و آرتا  بری،تونی کنیم، مییا ما داریم اذیتت می
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 وجودت احتیاج داریم.به 

  :آرتا با چشمان گریان از اتاق بیرون دووید و به آغوشم هجوم آورد

 خوای بری؟دریا تو واقعا می -

 نگاهم، بین صورت مهتا و آرتا چرخید. 

  آرتا محکم دستان کوچکش را دورم پیچید:

 توروخدا نرو! -

از  کردم، سوزش ناشیدستانم را دورش پیچیدم. دستم را که خم می

  شد:سوزن چند برابر می

 مونم.میجا همین عزیزم،جا نمیرم چمن هی -

  از آغوشم بیرون آمد و با چشمان قرمز شده، گفت:

 واقعا؟ -

  اش را محکم بوسیدم:گونه

 واقعا! -

  دوباره از گردنم آویزان شد. مهتا از روی میز بلند شد:

 اتاقت.آرتا لطفا برو تو  -

  رها کرد و به سمت اتاقش رفت. لبخند زد: آرتا با ناراحتی مرا

 مونی.پس می -

 اما عضالت منقبض بزنم،آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم لبخند 

  کردند:ام نمیی صورتم، یاریشده
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 اگر واقعا مزاحمتون... -

  حرفم را قطع کرد:

 مونی.ی ما مینیستی دریا! تو مثل خانواده -

  تا اشکم دوباره سدش را نشکند: چشمانم روی هم فشار دادم

 شما خیلی مهربونید، خیلی ممنون! -

  مهتا در آغوشم گرفت:

 رنگ و روت هم پریده. کن،برو استراحت  -

م. اما خیلی زود آن را به یک لبخند مصنوعی تبدیلش کرد زدم،نیشخند 

تند! فقط رنگ و رویم پریده بود؟ از بالیی که سرم آمده بود، خبر نداش

 به پشت سرم کشیدم.دستی 

وض کرد. وارد اتاق شدم و بدون عسرم ناشی از برخورد با زمین درد می

 هایم، روی تخت خوابیدم. کردن لباس

 تی، حپاهایم را داخل شکمم جمع کردم. من برای ماهان بی ارزش بودم

 حتی منتظرم هم نماند.نیامد، دنبالم 

ن مبود. چرا باید به  جایی داشتم، فقط به من کمک کردهچه انتظار بی

 بود.داد؟ او فقط با کمک به من، انسانیتش را نشان داده اهمیت می

ی خودش مهم نیست، چرا برای یک غریبه کسی که حتی برای خانواده

ه قدر گریه کردم تا باشک دوباره روی صورتم روان شد. آن مهم باشد؟

 خواب رفتم.
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ساعت را جست و جو و  با صدای زنگ بیدار شدم، با چشمان نیمه باز

خاموشش کردم. روی تخت نشستم و در آیینه به چشمان قرمز و پف 

 های دیشب بود، نگاه کردم. ام که ناشی از گریهکرده

ب آهایم را عوض کردم و با زدن ام را ماساژ دادم. لباسگردن خشک شده

ا این بسعی کردم تا کمی از التهاب چشمانم، کم کنم.  هایم،چشمبه 

 ر خانه وداما رفتن به دانشگاه را به ماندن  دانشگاه،رفتم افه، باید میقی

 دادم.رو شدن با ماهان، ترجیح میروبه

شانسی دیشب را یک بدشانسی جبران کرد؛ از اتاق بیرون رفتم، خوش

هایم را صداترین حالت ممکن کفشماهان روی کاناپه خوابیده بود. به بی

ر دباز کنم که دستم به گلدان فلزی کنار  برداشتم. می خواستم در را

. گلدان با صدای بدی روی زمین افتاد. چشمان ماهان باز شدند؛ خورد

فرخی فریاد  صورتم را به سرعت برگرداندم تا چشمانم که از صد

 کردیم را مخفی کنم. زندند، ما دیشب تمام مدت داشتیم گریه میمی

 دهم!یت میهایش اهمدوست نداشتم بفهمد که به حرف

 تا ایستگاه، هایم را پوشیدماز در خانه بیرون رفتم و به سرعت کفش

ام اهمیتیاتوبوس دوویدم. شکمم به صدا افتاده بود و دیگر نسبت به بی

 شکایت داشت.

ی هیچ چیز اش نگاه کردم. امروز حوصلهبه دانشگاه رسیدم، به در ورودی

 را، حتی خودم را نداشتم.

با یک مرده متحرک تفاوتی نداشت. از  رنگم،ان قرمز رنگ پوست و چشم
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اما اسمم را شنیدم که  ،خواستم بروممی؛ رفتن به دانشگاه منصرف شدم

کسی صدا زد. با چشم دنبال شخص گشتم و عرفان را یافتم. عرفان 

  ام تعجب کرد:لبخند زد و نزدیک شد، همین را کم داشتم! با دیدن چهره

 اتفاقی افتاده؟ -

  ام را در دستم فشار دادم. کوله بند

 برای چی؟، نه -

  به صورتم اشاره کرد:

 آخه... -

  قبل از آن که بخواهد چیزی بگوید یا چیزی بپرسد، گفتم:

 کاری داشتید؟ -

اش توجهم را جلب سرش را به معنی آره تکان داد، دست مشت شده

  کرد.

 یادته گفته بودم که آشنا به نظر میایی؟ -

  دانه شکستم:-یال انگشتان دستم را دانهخبا بی

 کنی، من تا حاال نیومدم تهران!من هم بهت گفتم که اشتباه می -

عرفان مشتش را باز کرد و عکس سه در چهار را به نمایش گذاشت. 

عکس سه در چهار، پنج سال پیش من بود.  ؛چشمانم چند برابر شد

  بم را گرفت:عکس را از کف دست عرفان برداشتم، اخم جای تعج

 تو این رو از کجا آوردی؟ -
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  عکس را از دستم گرفت:

 امروز چندتا کالس داری؟ -

  هنوز نگاهم به عکس درون دستش بود:

 میشه جواب سوال من رو بدی؟ -

  با سر به در ورودی شلوغ دانشگاه اشاره کرد:

 اینجا که نمیشه. -

 از در دانشگاهبا کالفگی نفسم را بیرون دادم، رفتم و کمی جلوتر 

ده به ها را نداشتم. عرفان با خنی این موش و گربه بازیحوصله ایستادم؛

 ام نگاه کرد و به سمتم آمد. حرکات عصبی

ام را فشردم و سعی کردم، نگاه پیشانی سبابه،با انگشت شست و 

  خندانش را نادیده بگیرم:

 حاال میشه بگی؟ -

  لبخند زد و سرش را کمی خم کرد:

 ی گمشده!تر خالهدخ -

 افتم.اما فورا جوابش را ی ،با این حرفش سواالت دیگر در ذهنم جا گرفت

  نیشخند زدم:

خواستی یکی رو گیر ت سررفته، میول صبحی حوصلفهمیدم! ا آها، -

 بیاری سر به سرش بذاری که من رو گیر آوردی!

  عرفان خندید:
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 تو با کیا گشتی این قدر بدبین شدی؟  -

  ان دادم و نگاهم را از او گرفتم.سری تک

 تو همیشه این قدر باهوشی؟  -

  عکس را دوباره جلوی چشمم گرفت:

 آخه من این رو از کجا آوردم؟ -

ه هم ریخته بود که حتی توان فکر کردن هم از من گرفتقدر بهذهنم آن

  بود!

 دقیقا سوال من هم همینه! -

  :اش را روی چشمش گذاشتعرفان عینک آفتابی

 ،هستمن خیلی گرسنمه، یه کم دورتر از اینجا یه ساندویچ فروشی  -

 جا بهت گفتم!شاید سیر شدم همون

 جلوتر از من راه افتاد. 

ولین بار دیروز در دانشگاه عکس نوجوانی من، در دست او، کسی که ا

 ام را بگیرم.توانستم جلوی کنجکاویکرد؟ نمیمالقاتش کردم چه می

 اش، حرکت کردم.هستههای آپشت قدم

  فود فروشی کوچکی ایستاد. اول صبح و فست فود! جلوی در فست

 بشین. -

 روی صندلی نشستم و منتظر؛ رو قرار داشتدو صندلی و میز در پیاده

 ماندم. 
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 بعد از چند دقیقه عرفان به همراه دو دادم؛دستم را به میز تکیه 

ویش بجلویم قرار داد، حتی  ها رایکی از ساندویچ بیرون آمد. ساندویچ،

  زد.م میههم حالم را به

 من نمی خورم. -

  عرفان با اشتها گازی به ساندویچش زد:

 ت با دیدنت غش نکنه!ابخور اون قیافت درست شه که خاله -

  با انگشتانم روی میز ضرب گرفتم:

 کنی و همه چیز رو میگی یا منیا این مسخره بازی رو تمومش می -

 میرم.

  شمانش را روی هم فشرد و لبخند زد:چ

 ! برو گذاشت،ت هم دارن لوشون میده هااگر اون فضولی که حتی چشم -

خورد قدر با اشتها میعرفان آن ام تکیه دادم.چیزی نگفتم و به صندلی

 که معده مرا هم تحریک کرد. 

قدر خوش آن زدم؛ساندویچ را از روی میز برداشتم و گاز کوچکی به آن 

 م بود که تمامش را خوردم.طع

  عرفان ابرو باال انداخت:

 خوردی دیگه!نمی -

  لقمه آخر را قورت دادم:

 خب؟ -
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  عرفان دستی به صورت صافش کشید:

 یادته پنج سال پیش مادر من، خاله مینای تو، اومد خونتون؟ -

 با این حرف عرفان به پنج سال پیش بازگشتم، به روزی که همان زنی

ته ی ما آمده بود. از مدرسه برگشبه خانه ،زداز او حرف میکه عرفان 

 آمد. بودم و از خانه، صدای جر و بحث می

ی ن خالهرو شدم که به عنواوقتی وارد خانه شدم، با زنی به نام مینا روبه

 رفی شد.ها با او قهر بود، به من معام و خواهر ناتنی مادرم که سالناتنی

 ،یده بودمحتی قبل از این ماجرا هم او را ند، ندیدماز آن روز دیگر او را 

 اش را تا حدودی به یاد داشتم.اما چهره

  همان روز به بدترین وجه از خانه بیرون انداخته شد.

در  اما فکر نکنم تو چیزی برداشتم،این عکس هم از وسایل مامانم  -

 مورد من بدونی.

 در شوک بودم.؛ سرم را به معنی نه تکان دادم

  کردم.های عرفان هم هضم میاتفاقات دیروز بس نبود، باید حرف

 یعنی االن تو پسر خاله مینایی؟ -

  اش را به موهایش تکیه داد:عینک آفتابی

 رو از عکست شناختم. من هم تو، آره -

  دستم را سایبان چشمانم کردم تا از تابش آفتاب در امان باشند:

  مادرت خبر داره که من اینجام؟ -
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 کنی.البته اگر تو قبول  کنم،سورپرایزش  مخوامی نه، -

 وتوانستم ریسکش را بپذیرم. اگر به پدر توانستم قبول کنم، نمینمی

  هم فشردم:هایم را بهگفت، چه؟ لبمادرم می

 تونم.امروز نمی -

 هایش درهم رفت:اخم

 چرا؟-

 !مدار کار جایی هم اون از عد. بمهمن خیلی امروزم هایالس-

 .دادندمی لو را دروغم استرسم، پر حرکات

 .بودی شده منصرف دانشگاه به رفتن از انگار دیدمت که موقعی-

 .لرزیدندمی دستانم

 میگم؟ دروغ دارم کنی می فکر هم هنوز هستی؟ چیزی گرانن -

 :شدم بلند صندلی روی از

 !برم باید ،شده شروع کالسم هم اآلن بینمت،می بعداً-

 :شد عبورم مانع عرفان

 کنی؟ فراری خواییم چرا-

 استرس تمام و بردم فرو دستم کف را هایمناخن  !الل بودم، شده الل

 هک کنم عبور کنارش از خواستم .کردم خالی ماچارهبی دست روی را

 :گرفت را راهم جلوی دوباره

 .کنیمی نگاهم فقط تو اما ت؛اخاله پیش ببرمت خواممی میگم بهت-
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 حسی چه دیدمش، باریک فقط امزندگی تمام در که کسس به من

 باشم؟ داشته توانستممی

 نیستن؟ قهر باهم ما هایخانواده مگه-

 .گرفت من از را نگاهش و داد تکان تاسف روی از سری عرفان

 با که هاستسال شه؟ خوشحال من دیدن از باید چرا تو مادر خب-

 درست نیست، ارتباط رد هم هنوز .نبوده ارتباط در منی خانواده

 میگم؟

 :کشید کوتاهش موهاس میان دست کالفگی با

 مادر به توی خانواده تنفر حس داره؟ نگه تو رو عکس باید چرا اما؛ آره-

 !نیست طرفه دو من،

 هم وقت هیچ اما نبودن؛ متنفر تو مادر از وقت هیچ منی خانواده-

                  !نزدن اون از حرفی

 .چیزی نگفت و رفت کنار راهم لویج از عرفان

 کمی با  .سوختمی داشت لعنتی، آفتاب مستقیم تابش زیر پوستم

 :گفتم مکث

 .نداشتم خوبی روز دیروز، من .کردم ناراحتت اگر بخشیدب-

 .کرد جدا تنش از را بلوزشی یقه

 داری! انتخاب حق هم نشدم. تو ناراحت نه،-

 !امهمیشگی عادت به دم،کشی روی انگشتانم را بلوزم را آستین
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 بریم؟ کجا باید-

 بیای. که نیستی مجبور-

 :انداختم باال ابرو

 !بیام خواممی هم من دارم؟ انتخاب حق نگفتی گهم-

 :زد کوچکی لبخند

 !بفرمایید سپ-

 او. نه و زدم می حرفی من افتادیم. نه راه هم کنار

 :کرد باز را آن در و ایستاد ماشینی کنار عرفان

 .شو سوار-

 نظر از را خیابان .کرد حرکت ماشین شدم. ماشین سوار حرفی، هیچبی

 که نیست همراهم کسی همیشه .گرفتممی یاد را تهران باید گذراندم،

می بیرون خانه از کم بودم، که هم شیراز در حتی من .کند کمکم

 .بروم بیرون خانه از تنهایی به که نداشتم را این اجازه یعنی آمدم؛

 همین هم من بودن ترسو و ضعیف دلیل و بود همراهم نفر یک همیشه

 .بایستم خودم پاهای روی که بود نداده یاد من به کسی چون بود؛

 چرا؟ .نداشتی خوبی روز دیروز، گفتی-

 .دادم پایین کمی را ماشین ی شیشه

 .شد بحثم نفر یه با-

 :کرد نگاهم چشم ی گوشه از عرفان
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 .نریز به هم رو عصابتا رزشابی هایآدم خاطر به-

 با هم من مشکل و نبود دیگری هرچیز یا رزشابی من برای ماهان

 !داشتند ارزش من برای ایشهحرف و ماهان بود که همین خودم

 .کرد اهماهم برایم من، به نسبت ماهان دید

 خوبی؟-

 .کوبیدم پایم روی آرام را کیفم

 .خوبم-

 .رنگ کرم نمای با هطبق شش یاخانه ایستاد، یاخانه در جلوی

 را در کلید، با عرفان .رفتم باال را کوتاه یهاپله و شدم پیاده ماشین از

 .کرد باز

 بار یک فقط مازندگی تمام در که ایخاله ام،خاله با وقتی دانستمنمی

 دست از کاری امروز .باشم داشته رفتاری چه باید کنم برخورد دیدمش

  !آمدبرنمی من مغز

 زردی .کردم نگاه خودم به سانسوری آآینه در جوویدم. ار لبم پوست

 در .بود شده بهتر کمی چشمانم قرمزی و بودم رفته بین از پوستم

 .شدیم خارج آسانسور از و شد باز آسانسور کشویی

 .کرد باز را خانه در عرفان

 .داخل بیا گفتم هروقت بمون، اجهمین-

 که امشد. موهای مشکی خانه وارد عرفان دادم. تکان استرس پر را سرم



 

 

 WWW.98IA3.IR 167 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 صدای آرام .بردم فرو گوشم پشت را بود ریخته روی صورتم سرکشانه

 در قلبم هایتپش صدای .کردمی استقبال عرفان از که شنیدم را زنی

 می رفتار همیشه مثل دادم، دلداری خودم به .شدمی بازتاب گوشم

 پرسی ساده والاح و یک سالم نه؟ مگر چیزی شود، که نبود قرار .کردم

  !نشستن دقیقه دو و بود

 :شد ترنزدیک صدای زن

 بازه؟ در چرا-

 انچشم با که را شاشده رنگ و روشن یاقهوه موهاس بینم،مس را زن

 یرو من نگاه و ماند خیره من روی زن نگاه .بودند تضاد در اشمشکی

 شپی سال پنج همان مانند درست بود، نکرده تغییری هیچ شاچهره .او

 نفس که کردم شکای لحظه برای .بود سرد بدنم در جاری خون .بود

 حیاتی عالئم هیچ خورد،نمی تکان هم اشسینهی قفسه حتی کشد،می

 !نداشت

 !چرا دانمنمی من و تازید شاگونه روی اشکی قطره

 :شدم قدم پیش زدن، حرف برای

 .سالم-

 گاهن او به و بود تادهایس مادرش پشت عرفان .نداد جوابی مینا خاله اما

  .کردمی

 حبس نفس و داد نشان خودش از حیاتی عالئم باألخره و زد پلک
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 .شد رها ام سینه در هم منی شده

  !بخوانم را لبخندش توانستمنمی .لرزانی زد لبخند

 !دوهر هم شادی. شاید یا است غم روی از که بخوانم توانستمنمی

 دنشفهمی قدرهمان .بنامم قرن مونالیزای را لبخندش توانستممی

 !بود سخت

 .دهم نشان واکنشی چه نستمدانمی هم باز من و گرفت آغوشم در

 .بود رفته تحلیل ذهنم قدرتی همه

  .بود افتاده بدنم کنار آزادانه ایمهدست

 انهم .کنم درک توانستمنمی خودم، به نسبت را احساسش همه این

 .بودیم نزده حرف باهم هم، کلمه حتی یک ما روز

 .کرد نوازش را صورتم ش،اسبابه انگشت با و کردم رهایم

 شدی! خوشگل قدرچه شدی! بزرگ قدرچه-

 .غم در غرق اشک بود، در غرق صورتش

 .کنم زمزمه را مرسیی کلمه زیرلب و بزنم لبخند توانستم تنها من

 .گرفت را مادرشی شانه عرفان

 .رفت کنار در جلوی از مینا خاله

 .عزیزم تو ابی-

 و کردم باز را کفشم بندهای و شدم خم آرام های خجالتی،بچه مانند

 و گذاشت کمرم روی دست مینا خاله  .کردم خارج پاهایم از را کفش
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  .نشستم کاناپه روی کرد، هدایتم کاناپه سمت به

ی خیره نگاه .زدم گره درهم را دستانم و چسباندم هم به را زانوهایم

  .کردمی برابر هزار را ترسماس مینا، خاله

 ات خوبن؟خانواده-

 جااین به آمدن با که بود خاطر همین به  .ترسیدممی اهسؤال این از

 .بودم مخالف

 :کردم تر را هایملب و دوختم زمین به را نگاهم

 .خوبن-

 .کرد نگاهم سکوت در مینا خاله .چای آورد لیوان دو عرفان

 بیای تهران؟ که ادد اجازه بابات مونی؟می کجا-

 .نشست صورتش روی چشمانم لرزان رفت. مردمک بند نفسم

 .مونممی توی خوابگاه آره، ...آ-

 .گذشتند ته و سربی ایهحرف با سختی، به اهدقیقه

 قدرآن زدممی که هرحرفی روی و بود منقبض بدنم عضالت مدت تمام

 را امکوله بند و شدم بلند کاناپه روی از .ندهم گاف تا کردممی فکر

 .انداختم ماشانه روی

 !برم دیگه من-

 نشان را اشتیاقشان چشمانش آمدم، که وقتی برعکس ایستاد. مینا خاله

 .دادندمی
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  زود؟ قدراین چرا-

 مانده رتاآ پیش ماهان .برگردم خانه به خواستممی کردم، نگاه ساعت به

 !نداشتم را غرهایش -غری حوصله و بود

 .برم باید حتماً ،مجای کاردار-

 دور را دستانم ارببرای اولین من و کشید آغوشم در اربهزارمین برای

 .کرد نوازش را موهایم .پیچیدم کمرش

 باشه؟ جا،این بیا هم باز-

 :زدم لبخند

 !حتماً -

 .برداشت کاناپه روی از را سوئیشرتش عرفان

 !رسونمتمی من-

 یرو کیف داخل وسایل .افتاد زمین روی و خورد سرام شانه از کوله بند

 .افتاد زمین

  گذاشتم؟می دلم کجای را این

 !میرم خودم ،نیست نیازی-

 نگاهش .کنم جمع زمین روی از را هاوسیله تا کمک کرد مینا خاله

 خیره بودن، نوشته آن روی را مهتای خانه آدرس که سفید کاغد روی

 .شتمگذا کیف داخل و برداشتم را کاغذ سرعت به .ماند

 !گردونمتبرمی هم خودم آوردمت، خودم-
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 جای هیچ من .تکاندم را اممانتوی مشکی روی نشسته خاک و ایستادن

 مرا که بگویم عرفان به توانستمنمی اما؛ نبودم بلد را را لعنتی شهر این

 !خیلی شد،می بد خیلی بردندبویی می اگر .ببرد مهتای خانه به

 مینا خاله از .شد آسانسور وارد و دندا پاسخ فرصت من به عرفان

 .شدم آسانسور وارد و کردم خداحافظی

 !رفتممی خودم اما اومدی؛ که ممنون-

 :گفت مقدمهبی خیلی و داد تکیه آسانسوری آیینه به عرفان

 !کنیمی رفتار مشکوک خیلی-

 .برگشتم عرفان سمت به .شدند خشک هایمپلک

 چی؟ -

 !کنیمی قایم رو چیزی یه داری رانگا کنی،می مشکوک رفتار -

 .کردم حس را اممعده شدن مچاله 

 قایم باید چی رو من ست؟مسخره خیلی حرفت این کنینمی کرف-

 کنم؟

 یشابروها از یکی نخورد، تکان جایش از عرفان اما شد؛ باز آسانسور در

 برد. باال را

 .بگی باید تو رو اون !دونمنمی-

 دارند املعنتی مردمک چشمان که دانستممی کردم، نگاهش تمسخر با

 .شدمی همین گرفتممی استرس که هروقت .لرزندمی
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 .برد باال را ابروهایش از یکی عرفان

 جوابتم! منتظر -

 .نه بدهم؟ داشتم هم جوابی

 نباید .رفتم بیرون آسانسور از و دادم تکان تأسف روی سری از

 نباید! .فهمیدندمی

 .دادم سرعت هایمقدم به شنیدم، پشت زا را عرفان دویدن صدای

 .شد کشیده مانتوام آستین

 .کن صبر-

 :کرد سرفه چندبار .کردمی خس -خس اشسینه

 شدی؟ ناراحت تو-

 بفهمند، را رازم کسی کهاین از .بودم ترسیده بودم، نشده ناراحت

 :دادم تکان نه معنای به را سرم !بودم ترسیده

 شم؟ ناراحت باید چرا-

 :داد بیرون دهانش از ار نفسش

 .بیارم رو ماشین برم تا بأیست جاهمین پس-

 .شدمی شک کردنش رتبیش باعث کردنم مخالفت چون نکردم، مخالفت

ی مهتا را از کیفم بیرون آوردم و کوچه و پالک خانه را از آن آدرس خانه

جدا کردم.  ماشین عرفان ایستاد. سوار ماشین شدم و آدرس را به عرفان 

دم. عرفان حرکت کرد. تمام راه هیچ حرفی نشد. جلوی سوپر مارکت دا
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 توقف کرد.

 توی کدوم کوچه باید برم؟ -

 جا پیدا میشم. مرسی!همین -

 عرفان به اطرافش نگاه کرد.

 جا هم خوابگاه هست!دونستم ایننمی -

 برای فرار از پاسخ به س؟الش، گفتم:

 بینمت!می -

اما  حافظ تکان داد. از ماشین پیاده شدم؛عرفان دستش را به معنیِ خدا

م عرفان حرکت نکرد. وارد سوپر مارکت شدم، مدتی در سوپرمارکت ماند

 تا باألخره عرفان رفت. 

 کمی خوراکی برای آرتا خریدم و به خانه رفتم.

و  ماهان روی کاناپه نشسته بود و پاهایش را روی میز دراز کرده بود

 شت.تابش روی پاهایش قرار دالپ

و  آرتا مانند همیشه با ذوق به سمتم دوید. از روی زمین بلندش کردم

 صورتش را بوسه باران کردم.

 طوری عزیزم؟چه -

 آرتا محکم گردنم را گرفت.

 یدار شدم، دیدم نیستی ترسیدم! فکر کردم رفتی.بصبح که  -

 موهای فرش را به هم ریختم:
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 کنم و برم!من تو رو هیچ وقت ول نمی -

 ها را از کیفم بیرون آوردم.ی خوراکیرا روی زمین گذاشتم و کیسه آرتا

 برات شکالت خریدم. -

کرد. آرتا چند شکالت از داخل کیسه برداشت. ماهان داشت به ما نگاه می

 :آرتا به سمت ماهان رفت و شکالتی به او داد. ماهان رو به من گفت

 توش که زهر نریختی؟ -

 زیرلب زمزمه کردم:

 ریختم!اما کاش مینه؛  -

 کرد، گفت:تاب را کنار گذاشت و در حالی که شکالت را باز میماهان لپ

 های تیزی دارم؟یادت نرفته که من گوش -

 بدون آن حتی نگاهی به ماهان کنم، به آرتا گفتم:

هام رو عوض کنم. بعد که اومدم، هرکاری که تو بگی ن میرم لباسم -

 کنیم، باشه؟م

 دوید، با ذوق گفت:ر که به سمت اتاقش میطوآرتا همان

 باشه. -

 ماهان پوست شکالت را باز کرد و شکالت را  در دهانش گذاشت.

قدر تبعیض ین من و آرتا چه فرقی وجود داره که توی استقبالمون اینب -

 قائل میشی؟

از فکرش هم سرخ شدم. سرگرمی! من فقط برای او یک سرگرمی بودم. 
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خواست، خوب رفتار کند و هر وقت که دلش می یک عروسک که هروقت

 خواست بد! نمی

های مانتویم را با حرص باز کردم یا بهتر است به سمت اتاق رفتم. دکمه

کرد. آرام کبودی را بگویم کندم.  کبودی پشت آرنجم، خودنمایی می

صورتم در هم رفت. این بالیی بود که خودم، سر لمس کردم. از درد 

 اده.ودم. ماهان هم که انگار نه انگار دیروز اتفاقی افتخودم آورده ب

جا رسیدم. از احساسی بودنم، از ام به اینمن ساده بودم و از سادگی

 گرفتم، نه عقلم.یمکه با احساسم تصمیم این

مام تهمیشه به فکر این بودم که دیگران از من راضی باشند و این باعث 

چ کس به فکر راضی و خوشحال وقت هم هیهای من بود. هیچبدبختی

 کردن من نبود.

ای روی بلوزم را با یک بلوز آبی آسمانی آستین بلند عوض کردم. جعبه

ی موبایل به کرد، به سمت جعبه رفتم. جعبهمیز اتاق خودنمایی می

به  وهمراه سیمکارتی روی میز قرار داشت. جعبه وکیوم شده را برداشتم 

 ن رفتم،خریده بود؟ برای چه؟  از اتاق بیرو آن نگاه کردم. این را ماهان

 روی ماهان قرار دادم.بهجعبه را آرام روی میز رو

 این چیه؟ -

 ی موبایل نگاه کرد.ماهان پاهایش را از روی میز برداشت و به جعبه

ها ازش استفاده میشه. توضیحاتم سمش موبایله، برای ارتباط با آدما -

 کافی بود؟ 
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 را در دستم مچاله کردم. ی نازک شالپارچه

 دونم؛ اما چرا توی اتاق منه؟می -

اش زد و نگاهم کرد. انگار به یک فیلم سینمایی نگاه دستش را زیر چانه

 کرد.می

 ون اگر یه موقع هوس گم شدن زد به سرت، بتونیم بهت زنگ بزنیم.چ -

 کوبید.وقفه میام، بیضربان پیشانی

کنن. که خدا رو شکر کار هم می دارم من خودم دوتا دست و دوتا پا -

 تونستم برم بخرم!خودم می

 به کاناپه تکیه داد و دستانش را پشت گردنش زد.

 روی حقوقت کم میشه. نگران پولش نباش، از -

 اگر من نخوامش چی؟ -

 چشمانش را روی هم فشرد و نفسش را از دهانش بیرون داد.

 ت!احت بدی، بد نیسیکم به اون زبونت استر -

هایش از اتاق بیرون آمد. نگاهش که آرتا به همراه سبد بزرگ اسباب بازی

 ی راه رها کرد.به موبایل روی میز افتاد، کیسه را در نیمه

 خوشت اومد؟ من رنگش رو انتخاب کردم، -

 به ماهان نگاه کردم که ابرو باال انداخت. 

 آرتا نزدیکم شد و پایین بلوزم را گرفت.

 ریا؟خوشت نیومد د -
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 دست کوچکش را نوازش کردم.

 .نه عزیزم، خوشم اومد؛ ولی...  -

 ی لبش را باال کشید.ماهان گوشه

 ولی؟ -

 خواست با آرتا مرا تحت فشار بگذارد. با حرص زمزمه کردم:می

 این کارتون اصالً درست نیست! -

 خندیدند.چشمانش می

، پوستت قدر حرص نخور، برات خوب نیست. موهات سفید میشهاین -

 م خودم بیام بگیرمت.وقت مجبور میشچروک میشه، اون

 ی صورتش کنم!خواست همین مشت را حوالهدستم مشت شد، دلم می

 ازت متنفرم! -

 خیالی نگاهم کرد.با بی

 کار کنم؟خب باش. چق -

هایم را روی هم فشار کرد. دندانآرتا با تعجب به من و ماهان نگاه می

ص شدنشان روی هم، به گوش رسید. نگاهم را با حردادم، صدای ساییده 

 از روی ماهان برداشتم.

 روی آرتا زانو زدم.روبه

 خوری برات درست کنم؟چی می -

 دایی پاستا درست کرده. -
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 خندیدم.

 باز هم پاستا! -

 ماهان با حرص گفت:

 بند ببندم دور کمرم، قرمه سبزی درست کنم؟کنه انتظار داری پیشن -

 ام گرفت.اهان در آن وضعیت خنداز تصور م

 نتظارها رو نداره.نه، کسی از شما این ا -

 گوشی را از روی میز برداشت و وکیوم دورش را باز کرد:

 یرات درستش کنم؟ -

 هایش را آورد و روی زمین ریخت. با کمی مکث گفتم:آرتا اسباب بازی

 باشه. -

 موبایل را از داخل جعبه بیرون آورد و غر زد:

خواد بله بده. بلدی باهاش کار کنی کنه! انگار میه نازی هم میچ -

 دیگه؟

ماشین کوچک را به سمت آرتا هل دادم. بدون نگاه کردن به ماهان 

 گفتم:

 کردم.هام، از کبوترها استفاده میه، تا االن برای رسوندن نامهن -

 از تو بعید نیست! -

 رفت.گموبایل را به سمتم بعد از چند دقیقه، از روی کاناپه بلند شد و 

ی خودم و مهتا هم توش ذخیره کردم. شماره خودت هم بگیر، شماره -
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 ذخیره کردم که حفظش کنی.

 گوشی را از دستش گرفتم، لبخند زدم.

 خیلی ممنون! -

 گونه ام را کشید:

 چه عجب از یه چیزی راضی بودی! -

به صد  پوستم ناشی از برخورد با دستش، آتش گرفت و ضربان قلبم

 رسید.

تابش را جمع کرد و سوئیچ ماشینش را از روی جوابی ندادم، ماهان لپ

 میز برداشت. 

 من دارم میرم! -

 انگشتش را به معنای سه باال آورد:

 یاد دنبالش.ساعت سه مادربزرگ آرتا م -

 اومدن؟ها نمیمگه همیشه جمعه -

 بدون نگاه کردن به من گفت:

 امروز تولد باباشه. -

اش کردم. به خانه برگشتم و سعی کردم این د شدم و تا جلو در بدرقهبلن

 کوبید را آرام کنم.ام که پر صدا میقلب لعنتی

وقتم را با آرتا سپری کردم؛ اما تمام مدت فکر و ذهنم جای دیگری بود و 

دوخت. برید و میدلیل برای خودش میمن محاکمه کردم مغزی که بی
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 ا درون کیسه ریختم.های آرتا راسباب بازی

 اید آماده شی.اآلن مادربزرگت میاد، ب -

 لب برچید:

 دریا؟ -

 با لبخند گفتم:

 جونم؟ -

اش بود؛ وقتی موهایم را در دستش گرفت و نوازش کرد. عادت همیشگی

 کار را می کرد.خواست، همینچیزی می

 میشه تو هم با من بیای؟ -

 سرم را کج کردم.

 شناسم!کسی رو نمینمیشه عزیزم. من که  -

 شناسی!بابام رو که می -

 های کوچکش را که نرم روی موهایم نشسته بود را بوسیدم.دست

 خوام استراحت کنم.ام، میمن خیلی خسته -

 با ناراحتی گفت:

 باشه. -

اش گذاشتم. آرتا کاغذی را از اش کردم و وسایلش را داخل کولهآماده

 و به سمت من آورد.روی میز کوچک کنار اتاق برداشت 

 برای بابام کشیدم، قشنگه؟ -
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به نقاشی درون دستش نگاه کردم، خودش و پدر و مادرش را دست در 

 ای کشیده بود. دست هم جلوی خانه

 خیلی قشنگه! -

 غض در چشمانش دوید.باش چسباند و نقاشی را به سینه

مامان و  واقی نیست. مامان و بابای من دیگه توی یه خونه نیستن! اما -

 بابای تو چی؟

خواستم بگویم ای سرد وارد چشمان من شد. میبار بغض مانند تودهاین

 ها مرا رها کردند.خواهند، هیچ وقت! آنها مرا نخواستند، نمیآن

دانند که حتی کجا هستم، در چه وضعیتی هستم و برایشان هم مهم نمی

 نیست!

که فکر کنن با ینبدون ا ها خیلی خودخواه میشن.ها، گاهی وقتآدم -

بینن و زنن. فقط خودشون رو میکارشون دارن به اطرافیانشون آسیب می

 بینن!ها چه آزارعایی میبراشون مهم نیست که بقیه با کارهای اون

 با دیدن قیافه آرتا، در میان بغض خندیدم.

هایم نفهمیده بود. این را از دهان نیمه باز و چشمان هیچ چیز از حرف

اش را اش فهمیدم. صدای زنگ در خانه به صدا در آمد، کولهرد شدهگ

در  برداشتم و با گرفتن دست آرتا، به سمت در رفتم. قبل از باز کردن

 یقه سوئیشرتش را درست کردم.

 خیلی مواظب خودت باش!  باشه؟ -
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 ام را بوسید.پرید و گونه

 باشه. -

 کرد. یهایش حسابی عوض ماین بچه حال مرا با شیطنت

ند در را باز کردم، مادربزرگ آرتا منتظر ایستاده بود. مثل همیشه چ

ارک دیالوگ تکراری، میانمان رد و بدل شد. از ماشینی که جلوی خانه پ

د. و بوسی شده بود، پدر آرتا پیاده شد. به سمت آرتا آمد، آرتا را بغل کرد

 ه صدایم کرد:کخواستم به خانه برگردم می

 ؟دریا خانوم -

به سمت او برگشتم. کاش بگذارند بروم، بروم تا کمی در حال خودم 

 ام توبیخ کنم.باشم، کمی خودم را برای احساسات مسخره

 بله؟ -

 خوبید؟ -

دانستم به خاطر احترام به حریم من بار دستش را جلو نیاورد، نمیاین

 که بار قبل، از من ناراحت شده بود. بود یا به خاطر این

 ممنون. -

اراده رفتار من گونه رفتار کرده بود، بیوقتی ماهان در مواجه با سهیل، آن

 هم سرد شده بود.

جوری بهتون مکنه که امشب آرتا رو دیر بیارم یا اصال ًنیارم، من چهم -

 خبر بدم؟
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 دستانم را بغل کردم.

 بر بدید.خمثل همیشه به مهتا خانوم  -

 آرتا با مادربزرگش سوار شدند. 

 خوابه، درست میگم؟ها زود میشب مهتا -

 دستی به گردنم که حسابی گرفته بود، کشیدم.

 دونم.من نمی -

 ی خودتون رو بدید.هراگر امکان داره شما -

ام را بدهم یا نه. سهیل هایم درهم رفت. شک داشتم که شمارهاخم

توانست با من منتظر نگاهم کرد. او پدر آرتا بود، چه کاری جز آرتا می

 داشته باشد؟

را خواندم. او وارد موبایلش  هموبایل را از جیبم در آوردم و ناشیانه، شمار

. کرد و با تشکری خداحافظی کرد. در خانه را بستم و وارد خانه شدم

ادن دپرده ها را روی هم کشیدم و روی کاناپه نشستم، کاری برای انجام 

 نداشتم.

ام در وجودم رخنه خانواده وقتی تنها شدم، دوباره هوس زنگ زدن به

هایم طی کردم. موبایل کرد. موبایلم را در دستم فشردم و خانه را با قدم

خبری از خانواده داشتم دیوانه ام گذاشتم. از یک طرف بیرا روی پیشانی

گذشت که باید اگر های ماهان در ذهنم میشدم، از طرفی دیگر حرفمی

شان بود. تر از بخشیدنشان راحتکردم. فراموش کردنشان میفراموش

ها که مرا از همان اول فراموش کردند، فراموش که هیچ، مرا آن
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ی ننگ را از روی اسمشان پاک خواستند دور بیاندازند و این لکهمی

 کنند.

شان مهم نیست که من در چه وضعیتس هستم، کجا حتی اآلن هم برای

 مانم در این شهر غریب.می

رفت، طور پیش میاز کردم، اگر چند روز دیگر هم همینقفل موبایل را ب

کرد، خبری! تا جایی که ذهنم یاری میشدم، از بیحتماً دیوانه می

ی هستی را گرفتم و امیدوار بودم که درست گرفته باشم. پوست شماره

 لبم را جویدم. بعد از چند بوق، صدای هستی در گوشم پیچید:

 بله؟ -

 نه کرد.هایم خالبخند روی لب

 سالم... منم، دریا! -

 جیغ بلندی کشید. صدای جیغش اعصابم ضعیفم را تحریک کرد.

 مردم!خوبه؟ داشتم از نگرانی می دریا؟ تو حالت -

 گذاشت بروم سر مطلب اصلی.دست روی لبم گذاشتم. کاش می

 خوبم، تو خوبی؟ -

 قدر نگرانت شدن؟دونی همه چهمونی؟ میایی؟ کجا میتو کج -

 رد و من تنها در جوابش گفتم:هایش را ردیف کالسؤ

 ام خبر داری؟ه! تو از خانوادهداستانش طوالنی -

های هستی را جواب بدهم! ام بیشتر از آن بود که بتوانم سؤالنگرانی
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 سکوتش طوالنی شد.

 ام اتفاقی افتاده؟ده؟ برای خانوادهشهستی، چیزی  -

 نه؛ اما... . -

د و جان مرا هم به همراه خودش داشت کنانگار داشت جان می

 گرفت.می

 اما چی؟ -

 تر!و باز هم سکوتی طوالنی

 هستی؟ -

 انگار به خودش آمد.

 گندم با علی نامزد کردن. -

ام دور گوشی، شل ی انگشتان سفت شدهشوکه شدم و ایستادم. حلقه

 شد.

 جوری؟ مگه بابا تو کما نیست؟چه -

 هستی هل شد و با لکنت گفت:

 ها شنیدم!دونم، همین رو هم از بچهمن هیچی نمی -

ی سرم گیج رفت، دنیا دور سرم چهل تکه شد. در سن هفده سالگی با عل

نامزد کرده بود؟ درک این موضوع و احمقیت گندم برایم سخت و 

 گیر بود.نفس

ام کشیدم. توانایی حرف زدن و چینش کلمات کنار یک دستی به پیشانی
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 دیگر از دست دادم:

 زنم!من... بعداً بهت زنگ می -

و هستی باز هم سؤال پرسید و من فقط توانستم بگویم که جایم امن 

ام برایم عزیزترند و ارزش بیشتری مانم که از خانوادهاست، در جایی می

 قائلند.

 روی کاناپه نشستم برای گندم خوشحال بودم توانسته بود به کسی که

نرسیدم! ا دوست نداشت.. من از علی میدوستش دارد برسد؛ اما علی او ر

ی من بد رفتاری کند، تجربه و هفده سالهکه با خواهر بیاز این

ترسیدم. از این بخواهد تالفی رفتن مرا، سر او خالی کند، قلبم خالی می

ای سرطانی، هایم مانند تودهشد. سرم را میان دستانم گرفتم، فکرمی

قدر در ردم. آنکیم را درون شکمم جمع کردند. پاهاوجودم را تجزیه می

قدر گذشت؛ اما دانم چهخودم فرو رفتم و با خودم فکر کردم که نمی

ختم، صدای کلید داخل در خانه مرا به خودم آورد. شال را روی سرم اندا

ا آمد. ماهان باگر مهتا تا این ساعت به خانه نیامده بود، حتماً دیرتر می

 تش رفتم.شد. با نگرانی به سمای عصبی وارد خانه چهره

 شده؟سالم، چی -

های اش به هم خورده بود. آستینزد. موهای عسلیماهان زیرلب غر می

 بلوزش را تکاند.

 هیچی نشده! -

 به سر تا پایش نگاه کردم.
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 تون معلومه!از قیافه -

ی روی آیینهماهان به سمت اتاق آرتا رفت، پشتش وارد اتاق شدم. روبه

مز شده ا ایستاد و بلوزش را از روی پهلویش باال برد. پهلویش قرقدی آرت

 زد.بود و به کبودی می

ام شدم و سریع دستم را جلوی چشمم گرفتم. خون به متوجه نگاه خیره

قدر از این تغییر رنگ پوستم هایم دوید و من چهها و گونهسمت گوش

 شکایت داشتم.

 جلوی چشمانم بردارم.ز ی ماهان باعث شد تا دست اصدای خنده

 طوری سرخ و سفید شی!نیستی هرجا میرم بیای که این مجبور -

قدر بدبخت بودم که همیشه توانستم سرخ شدم را انکار کنم، من چهنمی

 جلوی ماهان سوتی می دادم.

 کتر؟دزخمتون خیلی بد شده، رفتید  -

زدند. در مقابل خندید؛ اما چشمانش برق میهای ماهان نمیلب

هایش مجبورم کرد تا داد. این سر تکان دادنهایم، تنها سر تکان میحرف

 م را شکستم.انگشتان دست هایم ادامه دهم،به حرف

 عد هم که این طوری... .بآخه زود برگشتید،  -

 حرفم را قطع کرد:

 چیزی نشده. -

هایم متوقف شدند. انگشتانم را در هم قفل و دوباره خون جاری در رگ
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 کردم.

 شده؟پهلوتون چی -

ه نگاهش به بلوز سفیدش، که حاال کثیف شده بود باعث شد تا من هم ب

 بلوزش نگاه کنم.

 تو پهلوم. ی یه موتوری خورداومدم که آینهداشتم می "

 کنه؟نشکسته باشه! درد نمی -

 ام در هم رفت.اش افتادم و چهرهدستی به پهلویش کشید. یاد کبودی

 مهم نیست.  -

 روی تأسف تکان دادم و با تعجب پرسیدم: سری از

 مهم نیست؟  -

بار جوابی نداد. به حرفش گوش ندادم و به سمت آشپزخانه رفتم، این

برایش کمپرس یخ آوردم. روی کاناپه نشسته بود و مثل همیشه در 

 .ترین حالت ممکن هم نشسته بودراحت

 کمپرس را به دستش دادم:

 تون، دردش کمتر میشه.این رو بذارید رو جای کبودی -

 هایش را درهم برد.آرام آن را به عقب هدایت کرد و اخم

 ها خوشم نمیاد!من از این سوسول بازی -

 دستی میان موهایم کشیدم.

 بودی پهلوتون رو ندیدید؟سوسول بازی چیه؟ ک -
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 یکی از ابروهایش را باال برد.

 که تو بهتر از من دیدی!ولی مثل این -

ی پهلوش گذاشتم. ماهان سرش را کمی کج کرد و به کمپرس را رو

 کمپرس نگاه کرد:

 این پهلوم نبود ها! -

ام کشیدم. این دم تمامی نداشت. از دست این تمام هوای خانه را در بینی

 خوردم!ماهان، من همیشه باید حرص می

بار با صدای کمپرس را برداشتم و روی آن یکی پهلویش گذاشتم. این

 بلند خندید.

 دم!همون یکی بود عزیزم، شوخی کر -

اش در هم و آخ با حرص کیسه را برداشتم و روی پهلویش گذاشتم. چهره

 کوتاهی از نه گلویش بیرون اومد.

گیری، و اصالً به فکر تغییر رشته نباشی ها! بری پرستار شی، سالم میت -

 جنازه تحویل میدی!

 یستم!نگران نباشید، به فکرش هم ن -

ا گرفتم و دستش را روی کمپرس گذاشتم تا نگهش دارد. آستینش ر

 ماهان خیره به دستم گفت:

 من طاعون ندارم. -

 با غیظ نگاهش کردم.
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 اون رو نگه دارید رو پهلوتون. -

 یک دستش را باال برد و در هوا تکان داد:

 دعوا داری دریا جون؟ -

 گه!ماهان، دعوا ندارم. شما هم به حرفم گوش بدید دی نه آقا -

نم. آن آهی زیر لب گفتم! اما کاش این آه از ته دلم بود نه فقط نوک زبا

ی ته دلم انگار از دیدن زخم پهلویش، دل من هم زخمی بود و من دلیل

 دانستم!هایش برای این حس نمیجز کمک

ی این پسر دانم علت عالقهی شالم را گرفت و کشید و من نمیماهان لبه

 چیست!ی شال من نسبت به لبه

 ل عزرائیل باالی سرم من وایسادی.بشین دیگه، مث -

هیچ صدایی کنارش نشستم. او مشغول کار با موبایلش شد و من بی

اهم تلوزیون را روشن کردم و گاهی از زیر چشم نگاهش کردم. دوباری نگ

ثل را شکار کرد و من از خجالت سرخ شدم و او از پیدا کردن سرگرمی م

 د:زیر چانه ام زدم، کمپرس یخ ماهان آب شده بو من، خندید. دستم را

 .اون کمپرس رو بدید به من ببرم -

کمپرس را به دستم داد. کمپرس را در ظرف شویی گذاشتم و لیوان 

ای را برداشتم، آب را داخل لیوان ریختم. ماهان وارد آشپزخانه شیشه

 د.شد. موبایل من در دستش بود. صفحه موبایل را به سمتم برگردان

 ی تو رو از کجا آورده؟این شماره -
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 ی ناشناس نگاه کردم و سپس به پیام. پدر آرتا بود. به شماره

 در چشمان ماهان برزخی برپا بود.

 ام رو بهش دادم.خودم شماره -

 نمی.هایش در هم رفت و چشمانش جهاخم

 ات رو دادی؟وقت به چه حقی؟ چرا بهش شمارهاون -

 بهت زده نگاهش کردم:

 تیاج پیدا کنن، من هم... .گفتن شاید بهش اح -

 مششتش را روی کانتر پشتم کوبید. بدنم مرتعش شد. قلبم هم لرزید.

 دارم میگم به چه حقی؟! -

 وی هم فشردم.چشمانم را ر

 ین کارتون چه معنی میده؟ من حق ندارم برای خودم تصمیم بگیرم؟ا -

اش روی صورتم رص زدههای داغ و حدر چند سانتی صورتم بود. نفس

 شمانم را نداشتم.چخورد. جرأت باز کردن می

کنی، تو حق ی من مراقبت میای و از خواهرزادها وقتی توی این خونهت -

 ات رو بدی!نداری به هر ناکسی شماره

اش بیرون زده بود. در چشمانش نگاه چشمانم را باز کردم. رگ پیشانی

های آخر برای انفجار یک انبار باروت هکردم، در چشمانی که داشتند ثانی

 کردند.را طی می

 پدر آرتا هر ناکسیه؟ -
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بار بود که صدای فریاد عصبی این مرد را بار فریاد زد و من اولیناین

 شنیدم:می

تره! اون با دوست زن شرفتره! از همه بیره، اون از همه ناکسآ -

و زنی که باهاش به  ا خیانت کردی خود زنش، به مهتخودش، توی خونه

 نفر نبود! اون حتی از یه... یه... .مهتا خیانت کرد اولین 

ی هایش شوکه بودم. داشت دربارهاش را گرفت و دور شد. از حرفپیشانی

 خوش مشرب؟ زد؟ همان مرد مؤدب وسهیل حرف می

 ام رو دادم.من به خاطر آرتا شماره -

 ش کشید:ماهان نیشخند زد و دو انگشتش رو دور لب

 ای بیاری؟ه بهانهخواستی دیگه چرو نداشتی می تو آرتا -

ام را ویران کرد. تیغ بغض گلویم را اش دلم را شکست و آبادیطعنه

 خراشید.

ام دوستم که نباید شمارهها چیه؟ من از کجا مینظورتون از این حرفم -

 رو به پدر آرتا بدم!

 کرد و از آشپزخانه بیرونماهان چیزی نگفت و مشتش را باز و بسته 

 رفت.

هایش با دلم بد کرده بودم. دستانم از شدت خشم، از شدت حرف

 م قفل شده بود.هلرزیدند. فکم روی ناراحتی می

 کرد من.... من... .یعنی فکر می
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ای از آب نوشیدم تا کاسته شود کمی از این لیوان را برداشتم و جرعه

ته نشد و فقط آتش درونم عطشم؛ اما هرچه خوردم از عطشم کاس

 ورتر شد.شعله

ای به تمام این زبان نیش مانندش بد زهری به جانم زد. زهر کشنده

 ام زد.هستی

م کمی صبر کردم، صبر کردم تا آرام شوم. آرام که نشدم هیچ، حالم ه

 بدتر شد.

دادم؟  موبایل را از ام را به سهیل میمن به چه دلیل دیگری باید شماره

 تر برداشتم و پیام سهیل را باری دیگر خواندم:روی کان

 ه مهتا خبر بده.جا بمونه، لطفاً بخواد اینالم، آرتا امشب میس -

مد، موبایل را درون دستم چرخاندم، درون دستان لرزانم. پیام دیگری آ

 ردم:ی هستی نگاه کموبایل را باز کردم و به شماره

 گرانت شدم.طوری قطع کردی نحالت خوبه؟ وقتی اون -

ی خوبم را نوشتم و ارسال کردم. سرم را بلند کردم و ماهان را در کلمه

مقابلم دیدم. هستی پیام دیگری برایم ارسال کرد و ماهان نگاهش روی 

قدر گذشت، آندانستم چه چیزی در فکرش میموبایل ثابت ماند. می

سفیدی انگشتانم را روی موبایل فشار داده بودم که سر انگشتانم به 

منقبض شد و با آن انبار باروتش زل زد به چشمانم که  زد. فک ماهانمی

بار چشمانم را نبستم تا رقصیدند. به سمتم آمد؛ اما ایناز زور استرس، می

ترسیدم! چشمانش را مقابل، ترسم؛ اما واقعاً، میفکر نکند از او می
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 چشمانم دیدم. ماهان لیوان پشت سرم را برداشت. 

 . از اون خوردم!من.. -

ن نگاهی به لیوان انداخت و آب را سر کشید. داشت از آشپزخانه بیرو

 رفت که ناگهان ایستاد و به سمت من برگشت و به موبایل اشاره کرد:می

خوای با کی بپری. با هرخری، استی! برای من مهم نیست که تو میر -

ای و داری ههرغلطی که دلت خواست بکن؛ اما تا وقتی که توی این خون

 اقب رفتارهات باشی!کنی، باید مراز آرتا مراقبت می

تر از همیشه، خفه شدم و گناهکار شناخته شدم. الل شدم و من هم الل

 هایش دفاع کنم. الل بودم و... .نتوانستم از حق خودم در مقابل حرف

 یکی از ابروهایش را باال برد.

راحتی خواهر من شه!  اگر خوام یکی دیگه از شماها باعث نامن نمی -

 فقط یه چیز دیگه ازت ببینم... .

 مکث کرد و گفت:

! های آسمون هم به حالت گریه کننکنم که مرغثقت کاری میونا -

 وای به حالت!

هایم را روی لبم فشار دادم که قدر دنداناز آشپزخانه بیرون رفت. آن

اه و مرا هم همرطعم گس خون در دهانم پیچید. انبار باروت او ترکید 

؟ خودش هزار تکه کرد. من با کسی بپرم! آن هم کی؟ با پدر آرتا؟ من

 تر شد.هایم بیشتر و طعم خون پراکندههایم روی لبفشار دندان
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 یکی دیگه از شماها؟ مرا با دوست دخترهای سهیل جمع بست؟ 

 ی وجودم.پاشید از هم همه

از درون خشکیدم و باز د؟ چه؟ هزاربار ی من چه فکر کرده بودرباره

 روییدم.

 خواهد بگوید! لعنت به اینگفت و رفت. باز هم به او اجازه داده هرچه می

م زبانم که به موقعش بلد نیست حرف بزند. روی زمین نشستم و در خود

های ماهان برایم سخت بود مانند ماهی که در جمع شدم. شنیدن حرف

زند، زند و هرچه دست و پا میای آب دست و پا میکویر به دنبال قطره

 رود.بیشتر فرو می

*** 

بینم. با انگشت کنم و چشمان آالگل را روی صورتم میچشمانم را باز می

 کنم:ام صورتش را نوازش میسبابه

 صبح بخ خیر گل قشنگم. -

کشم. ام میپیچد. بوی بدنش را در بینیآالگل دستانش را دور گردنم می

کرد. این درد برای قلب چه درد را تحمل میآالگل من در این سن 

ی عریانم احساس کوچکش، خیلی بزرگ بود. خیسی اشکش را روی شانه

کنم و به کنم. دستان آالگل را با احتیاط از اطرافم گردنم باز میمی

 کشم:اش مینهنگرم.  دست روی گوهای خیسش را میگونه

 کنی؟چرا گریه می -

 گیرد:اش شدت میگریه
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 خاله، مامانم واقعاً من رو دوست نداره؟ -

 ت کند گندم!زند. خدا لعنتبغض گلوی مرا هم چنگ می

 نه عزیزم! کی همچین حرفی زده؟ -

 دستم را پس می زند:

 خواد.وغ نگو! خودش گفت من رو دوست نداره، گفت من رو نمیدر -

دهم، من از توجیه کارهای گندم و چشمانم را روی هم فشار می

 هایش، ناتوان بودم.  حرف

اش رو دوست نداشته باشه. مامان تو یچ مادری وجود نداره که بچهه -

 هم عصبانی بوده همچین حرفی زده!

تر در رسند. آالگل محکمای و اشک آلودش به باور میچشمان تیله

 گیرد.آغوشم می

 تر از مامانم دوست دارم.اما من، تو رو بیش -

سوزاند و باال گیرم. نفسم مجرهایم را مییبا تمام وجود در آغوشش م

 زنم:آید. لبخند میمی

 وست دارم.ی دنیا دشتر از همهمن هم تو رو بی -

شود. روی تخت گذارد و از روی تخت بلند میام میای رو گونهبوسه

 نشینم.می

 خوری؟صبحانه چی می -

 اندازد.شانه باال می
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 همه چیز. -

 زنم.روی بینی قرمزش می

 من بمیرم برای اون مظلومیتت! -

آورم. آالگل ها را از یخچال بیرون میشوم و تخم مرغوارد آشپزخانه می

ی خاطرات ی رازهای من، صندوقچهآید، صندوقچهاز اتاق بیرون می

ها را کنار گاز ی من در دستانش بود. تخم مرغشکسته و ویران شده

 گذارم.می

 اون رو از کجا پیدا کردی؟ -

 گذارد.صندوقچه را روی میز می

 فله؟قخاله توی این چیه؟ چرا درش  -

لغزد و کشم. نگاهم روی صندوقچه میروی صندوقچه کوچک دست می

 شود. قلبم سخت درگیر خاطرات گذشته می

کشم و با کلید کوچک قفل ام بیرون میگردنبندم را از زیر تاپ یاسی

د در آن را باز کند که دستم را خواهکنم. آالگل میصندوقچه را باز می

 گذارم.روی صندوقچه می

 این یه راز بین من و توئه! -

 دهد.سرش را به معنی باشه تکان می

زنم دارم. لبخند میکنم، دستبند بند چرم را برمیدر صندوقچه را باز می

کشم. من باید از ای درهم پیچیده میو با انگشت شست روی چرم قهوه
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تنفر داشته باشم. از او و خاطراتش تنفر داشته باشم؛ اما  هاتک این -تک

 تر از آن بود که این چیزها را بفهمد،قلب من احمق

کشد. انتظار دیدن درک کند!  قلبی که هنوز هم انتظار بازگشت می

 کشد.می

شود، دردمند کشد، دلتنگ میدلی که هنوز هم گاهی از دوری زجر می

 شود.می

ندوقچه بیرون ص! دستبند ماه و ستاره را آرام از شود کاری کردنمی

 زند و به همراهش، روحمآورم. دستم یخ میمی

 است. تر! طعم دهانم گسشود، روحم  مچالهشود، مچاله میدلم تنگ می

 خواند.وار آواز مینالد و کلیدلم می

گیرم و آن بغض همیشه همراهم را قورت دستبند را در مشتم می

 دهم. می

 سم تو را!اام تا دیگر نگوید بم را آتش زدهقل

دارم. از سمت اند را برمیهایی که برعکس در صندوق گذاشتهعکس

 ام را!رات یخ زدهخواهم ببینم خاطسفیدشان، نمی

داند مانند او عالم اش که نمیکند. به خالهآالگل با تعجب به من نگاه می

 د.انو آدم با روح و دل ویرانش، بد تا کرده

خورند و روی زمین پخش ام، لیز میها از میان انگشتان لمس شدهعکس

های زنند، عکسهای یادگاری دیگر به رویم لبخند نمیشوند. عکسمی
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نهایت، یک گریند؛ اما من سردم است، یک سرمای بییادگاری دارند می

 حس کرده!سرمای ابدی و لمس کننده که مرا بی

دانم دیگر توانی کنم، میی زمین جمع میها را به سرعت از روعکس

گذارم؛ اما ها ندارم. همه چیز را داخل صندوق میبرای دیدن و یادآور این

 دستبند را نه،

 بندم.دور مچم می

 گوید؛ اما کنجکاو است.آالگل چیزی نمی

ست و لبخندم به خندم؛ اما می دانم، چشمانم در چه حالیبه رویش می

 چه وضعی!

هایی که در رود. اشکدارد و میکه من بگویم، برمیبدون آنصندوق را 

می  پشت زندان پلکم، حبس کرده بودم را رها می کنم. صبحانه را آماده

دانستم ها را دیده، میگفت. می دانستم عکسکنم، آالگل هیچی نمی

دانم هیچ پرسد و میهای در عکس؛ اما نمیکنجکاو است که بداند از آدم

 چه به گندم نرفته!چیز این ب

خورد. آرام می -گذاشتم. آرامگرفتم و داخل دهانش میبرایش لقمه می

 شد! تر میاگر آالگل نبود، تحمل همه چیز سخت

 کنم.اش نگاه میی بلند و تاب خوردهبه مژه

 دمون بمونه؟قول میدی راز من، بین خو -

تمام تربیت این قورت دهد و  جوید، صبر کرد تاطور که لقمه را میهمان

 عقل!آن گندم بی های علی بود، نهبچه حاصل تالش
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 قول میدم! -

ی ناشناس خودنمایی ی موبایل شمارهخورد، روی صفحهموبایلم زنگ می

کند. دیشب به حسینی پیام داده بودم که قرارهای امروزم را کنسل می

 کند، اگر یادش رفته باشد، وای به حالش!

آورم صدایم را از آن حالت کشم و در میسبز میی دستم را روی نقطه

 وار!جنازه

 بله؟ -

 نشیند:صدای پارسا الوند، در گوشم می

 ، ببخشید که مزاحمتون شدم.سالم خانوم سعادت -

 کشم.دست به پیشانی تب دارم می

 نه، اختیار دارید. -

 مروز اومدم دفتر که اسناد الزم رو تحویلتون بدم؛ اما نبودید.ا -

ینی یادش رفته بود که خبر دهد، این بار چندمش بود که اشتباه حس

 کرد؟می

تونستم خوام! برای من یه مشکلی پیش اومده بود، نمیواقعاً معذرت می_

 ام گفته بودم که بهتون خبر بده؛ اما انگار یادش رفته.بیام! به منشی

 ت، پس قرار باشه برای یه روز دیگه؟نه مشکلی نیس -

 دهم.به دست دیگرم میموبایل را 

 اآلن شما جلوی دفترید؟ -
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 آره. -

 شوم:از روی صندلی بلند می

 جام!ی دیگه اونمن تا پنج دقیقه -

 نیازی نیست که... . -

 کنم:حرفش را قطع می

 رسونم.سریع خودم رو می -

های آقای الوند را نسبت به خودم فراموش کنم. او در توانسم لطفنمی

 کالتم کمکی زیادی به من کرد.گرفتن پروانه و

روم، شود. از خانه بیرون میشوم و آالگل هم خودش آماده میآماده می

بینم که جلوی در ی زیادی نداشت. پارسا را میام فاصلهدفتر تا خانه

 گردد. کنم. کمربند، آرام به سرجایش برمیایستاده، کمربند را باز می

 کنم.ره میبه جایی که پارسا ایستاده بود اشا

 گردم.جا کار دارم، سریع برمیمن همین -

روم. پارسا با دیدنم، دست شوم و به سمت پارسا میاز ماشین پیاده می

 را. دهد و من هم در جوابش سرمتکان می

 شوم.نزدیک می

 جوری ازتون عذر خواهی کنم!دونم چهنمی -

 زند:لبخند می

 م!زاحمتون شدممن باید معذرت بخوام که  -
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 ها!جور تعارفتعارف به خورد هم دادن را دوست نداشتم. آن هم از این

 اسناد رو آوردید؟ -

گیرم و گیرد. پوشه را از دستش میی طوسی رنگ را به سمتم میپوشه

 کنم.کاغذهای داخلش را چک می

 چیزی کم نداره؟ -

 دهم.ی پوشه را روی هم فشار میدکمه

 نه، کامله. -

 کند.م اشاره میپارسا به ماشین

 بهتون نمیاد بچه داشته باشید! -

گردم که سرش را به شیشه چسبانده بود و به ما به سمت آالگل برمی

ی فضولش را توبیخ کنم. به کرد. حتی دلم نمی آمد آن قیافهنگاه می

 زنم.آالگل لبخند می

 ام هست!ام نیست، خواهرزادهبچه -

 برد.دستش را درون جیبش فرو می

های راستی، این رفیقم از کشور خارج نشده، با یکی از دوست -

 مشترکمون صحبت کرده، گفته توی ایرانه؛ اما جاش رو نگفته!

هام رو به یکی از کنیم، خیلی زود. من دارم بعضی از پروندهیداش میپ -

 همکارهام می سپارم. 

 کند.چشمانش را تنگ می
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 هاست؟ی من هم جزو اون پروندهپرونده -

 کند.حرفش را ناراضی ادا می

 کنم!ی جدید قبول نمیطعاً نه؛ اما به خاطر مهاجرتم، پروندهق -

 برد.ابروهایش را باال می

 جرت؟ نگید که به خاطر بابام این پرونده رو قبول کردید!مها -

 های پدرش بود. صد در صد به خاطر لطف

کنم. نگران گی میی شما رسیدطور نیست. من خودم به پروندهنه، این -

 نباشید!

اندازد و نفس عمیقی اش میخورد. نگاهی به گوشیموبایلش زنگ می

 کند.کشد. موبایلش را خاموش میمی

 کنید؟به کجا مهاجرت می -

 آلمان. -

 چرخد. ای روشنش مینگاهم میان موهای قهوه

جا من یه دوست دارم، توی کار امالکه. اگر کمکی خواستید بهم ونا -

 بگید.

 زنم:لبخند می

 خیلی ممنون! -

 کند:هایش را تر میلب

 من دیگه باید برم. -
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 گذارم:پرونده را در کیفم می

 از دیدنتون خوشحال شدم. -

 دهم:شوم و با یک دست صورت فضول آال را فشار میسوار ماشین می

 طوری فضول؟چه -

 رود.ی خندهایش ضعف میخندد و دل من براریز می

 بزن مقصد بعدی کجاست!حدس  -

 شود:د، مانع حرکت تن کوچکش میپرد؛ اما کمربنمی

 عمو عرفان؟ -

برمت پیش خاله مینا. من باید برم یه شتباه گفتی!اما نزدیک بود، میا -

 جایی!

 چسباند.هایش را به هم میدستم

 !تو رو خدا بریم پیش عمو عرفان -

 عمو عرفان سرکاره. -

 کند:می بغض را چاشنی التماسش

 خاله تو رو خدا! -

 برم.یکی از ابروهایم را باال می

 دونی که دلم نمیاد بهت نه بگم!می -

 آورد:موبایلم را از کیفم بیرون می

 لطفاً بهش زنگ بزن. -
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 دهم.گیرم و سر تکان میموبایل را از دستش می

 چشم پرنسس! -

 اندازد:میر گوشم طنین دگیرم، صدای عرفان ی عرفان را میشماره

 بله؟ -

 آالگل رو بیارم بذارم پیشت؟ سالم خوبی؟ مطبی -

 سالم، آره مطبم، بیارش. -

 مکث کرد، کوتاه مدت.

 خوای کجا بری؟خودت می -

کنم که تمام حواسش به من است. صدای آهنگ را تا به آالگل نگاه می

 آخر زیاد کردم.

 .خوام برم پیش علیمی -

 چرا پیش علی؟ -

 کنم:را دوباره کم می صدای آهنگ

 فهمی!بعداً می -

کار خوای چیها رو ندارم. بگو میی این جیمز باند بازین حوصلهم -

 کنی؟

 کالفه چرم فرمان را در مشتم فشردم.

 بعداً بهت میگم، خداحافظ! -

کشم. هوای سرد زمستان، صورتم را نوازش نیمی از پنجره را پایین می
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 کند.می

هم  گیرم؛ اما بازدارم و برای بار هزارم، با گندم تماس میموبایلم را برمی

داند چه گندی باال آورده؛ چون خودش دهد؛ چون خودش میپاسخ نمی

 ا چه حد است.تداند حساسیت من به آال می

زی کارهایم روی هم انبار شده بود و من باید با گندم دزد و پلیس با

بازگشت آن عوضی، کارهای العاده بود!  کردم! همه چیز خیلی فوقمی

هن و ذگندم که این روزها دیگر واقعاً گندش را در آورده بود، و فکر و 

اش، غرق در جانی که تماماً و عمیقاً در فکر فرو رفته بود؛ در گذشته

 دردهایش. عجب صبری دارد این دل!

شوم و آالگل بینم که جلوی در ایستاده، از ماشین پیاده میشمیم را می

 روم، شمیم منشی عرفان بود. کنم. به سمت شمیم میاده میهم پی

 ون شلوغه که خودش نیومد؟آقای روانشناس سرش -

 زند:شمیم لبخند می

 خواست بیاد؛ اما مریض توی اتاقش بود.خودش می -

 کشم.ای آال دست میروی موهای قهوه

 نکنی ها! شمیم و عمو عرفان رو اذیت -

 کند:ه میشمیم با لبخند به آال نگا

 اصالً آال بلده اذیت کنه؟ -

 دهم.پاشم و دستم را به معنی خداحافظ تکان میلبخندی به رویش می
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 پس خداحافظ! -

دهند و آالگل محکم در آغوشم شمیم و آال برایم دست تکان می

ی مواقع کودکان منبع آرامش من گیرد. منبع آرامش من! در همهمی

 ان.شبودند. با آن پاکی خالصانه

 گردم!زود با خبرهای خوب برمی -

فرستم و به سمت ماشین ای در هوا میآید، بوسهاز آغوشم بیرون می

 روم. می

 گیرم، بوق سوم نخورده را جواب میدهد. با علی تماس می

 بله؟ -

 سالم کجایی؟ -

 گوید:ای میبا صدای گرفته

 خونه، برای چی؟ -

شود. عینک آفتابی را روی میآفتاب مستقیم در چشمانم مانع دیدم 

 گذارم.چشمانم می

 باید هم رو ببینم!  -

 علی سرفه کرد.

 برای چی؟ -

ی گشتم. محلهکنم. باید دوباره به آن محله برمیاز سرعت ماشین کم می

 پر از درد و خوشی و خاطره!
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 حرف بزنیم. ی آالگله، رو در رو بایدهدربار -

 بینمت!باشه، پس می -

کنم. هنوز چراغ کنم و گوشی را قطع میرا زیر لب زمزمه میخداحافظ 

روشن خانه در ذهنم بود. هنوز هم شک داشتم به چشمانم؛ شک داشتم 

 و خوشحال بودم، شک داشتم و ترس!

*** 

 ای گذاشت.نازلی کاغذها را دسته کرد و گوشه

 ر داده که امروز بریم دورهمیش.این طناز هم گی -

 کان دادم:نگاهش کردم و سری ت

 ی این کارها رو ندارم!ولش کن، من حوصله -

 حس.کند و چشمانش را بینازلی دهانش را نیمه باز می

ها شدی! چته تو؟ شکست عشقی و هم که چند روزه مثل جنازهت -

 خوردی؟

هایی که مانند پوتک بر سرم های هر شبم خبر نداشت، از حرفاز گریه

ن ها را نداشتم، ایماهان انتظار این حرف کوبیده شده بود، خبر نداشت. از

هایش برایم سخت بود، گذرش از گلویم، برایم نفس گیر بود. با حرف

 ام را فشردم.ی بینیانگشت سبابه و شستم، تیغه

 اون هم چه شکستی! آره شکست عشقی خوردم! -

 اش گذاشت:چشمانش را ریز کرد و دستش را زیر چانه
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 ه یا جوون؟خوشتیپه یا بدتیپ؟ پیر -

رویم ای از آب و هویج روبهبا غیظ نگاهم را از نازلی گرفتم و جرعه

 نوشیدم.

 شصت، هفتاد سالشه! -

 ابرو باال انداخت.

 پس شوگر ددی محسوب میشه! -

 با تعجب گفتم:

 چی؟ -

 نازلی خندید و نی را لب دهانش گذاشت.

 کنن!ی! از پیرمردهایی که خرج دخترهای جوون میشوگر دد -

 زیر لب ادایش را در آوردم:

 قدر تو بانمکی!آخه چه -

 ی چشمانش را چرخاند.نازلی حدقه

 مثل تو خوبه؟ همیشه یه شکلی؟ -

 ی آخر را خوردم و لیوان را از دهانم دور کردم.جرعه

 بریم دیگه؟  -

گذاشت و کیفش را از روی صندلی نازلی لیوانش را داخل لیوانم می

 برداشت.

 گذره.رهمی این طناز رو بریم! خوش میاما بیا دو -
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 ها را از دستش گرفتم و داخل سطل آشغال انداختم.لیوان

 جور آدمیه؟دونی چهشناسیش؟ اصالً میمی -

 ی خودش، فقط دخترها هستن!مهمونیشه که اون هم به گفته مهم -

آمد، من به شد. هروقت ماهان به خانه میسرم داشت از درد منفجر می

آمدم. شده بودیم رفت از اتاق بیرون میرفتم و هروقت که مییاتاق م

توانستیم از هم دوری مثل دو قطب یکسان آهن ربا که تا جایی که می

قدر روی حرکاتم و این که با موبایل چه دید، آنکردیم. اگر هم مرا میمی

ز او، بهترین ریخت. دوری اکرد که اعصابم به هم میکنم تمرکز میمی

رف حبود؛ اما راه سختی بود! ماهان تنها کسی بود که راحت با او  راه

 رمق باال آوردم.زدم. نازلی با آرنج به پهلویم کوبید، چشمانم را بیمی

 چیه؟ -

 میگم میای؟ -

 ه دادم.ام را زیر مقعنموهای بیرون زده از مقعنه

 جوری بیام؟ نه لباس دارم، نه حوصله!نه! چه -

ر کرد ا من به راهم ادامه دادم. دستم را کشید و مجبونازلی ایستاد؛ ام

 بایستم.

 ات میشه.من بهت لباس میدم، اندازه -

عرفان را چند روزی بود که ندیده بودم. دوست نداشتم از نازلی هم 

داند، یا ی ناتنی مرا میدانستم نازلی این موضوع خالهبپرسم، اصالً نمی
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 نه!

 اگر بیای، از این حالت هم در میای. دونم تو چته؛ امامن که نمی -

 دوست داشتم از آن حال و هوا دور شوم،

 سپرم بودند. آخ ماهان! آخ! از فکرهایی که در حال زخم زدن به جان بی

ها از طرف کسانی که انتظارش را نداری، درد دارند، قدر بعضی حرفچه

 مرگ دارند!

 دستم را آرام از دستش بیرون کشیدم.

 ه هم اتاقیم بزنم، بعد بهت خبر میدم!یه زنگ ب -

آورد! یک کلمه دروغ گفتم و حاال گفتند که دروغ، دروغ میاشتباه نمی

 رفتم. نفس عمیقی کشید:باید تا تهش را می

 چه عجب! -

 هایم رفتم. ی تماسموبایلم را روشن کردم و داخل دفترچه

 ماهان کیه؟ -

 چرخیدند.میبه نازلی نگاه کردم که چشمانش روی صفحه 

 یه دوست. -

ی شدیدی با او دوست بود یا دشمن؟ یا همان قطب یکسان من که دافعه

یمهتا کشیدم و ده قدمی از نازلی فاصله داشتم! انگشت روی شماره 

ام کشیدم. مهتا بعد از چند ثانیه جواب ی بینیگرفتم. دستی روی تیغه

 داد:
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 بله؟ -

 با دکمه پایین مانتویم بازی کردم:

 سالم، خوبید؟ -

 سالم عزیزم! چیزی شده؟ -

 م و به نفسم اجازه پرواز دادم:ام را رها کرددکمه

 تونم برم مرخصی؟اید؟ امروز میشما خونه -

 مهتا بدون هیچ مکثی گفت:

 ام! برو، راحت باش.اعت دو خونهسآره من همیشه  -

 م:دارتر کردام را به هم کشیدم و صدایم را جانهای خشک شدهلب

 خیلی ممنونم! -

 خوش بگذره! خداحافظ._

خداحافظی کردم و تماس را قطع کردم و موبایل را داخل جیبم فرو 

 بردم. 

 نازلی که منتظر ایستاده بود تا تماسم تمام شود، به سمتم آمد:

 شد؟چی -

 کردم و لبخند زدم: ی دیگرم منتقلکیفم را به شانه

 کیام! -

 دستانش را به هم کشید.

ی ما آماده شیم؛ چون وقت لباس خریدن و پس، خوبه! بریم خونهخب  -
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 ها رو نداریم.این

 و برو، من هم خودم آماده میشم، میام!نه، زشته. ت -

 نازلی با غیظ نگاهم کرد.

ها قط مامانم خونه است، بابام هم فعالً خارج از کشوره! داداش و اینف -

 هم ندارم، نترس! 

 که دستم را کشید.خواستم چیز دیگری بگویم 

 ریم! مامانم هم اآلن تنهاست، ما بریم خوشحال میشه.بیا ب -

 م.اش را دور مچم باز کردانگشتان سفت شده

 جوری زشت میشه!هش. اینبحدأقل یه زنگ بزن  -

 سرش را به معنی نه تکان داد.

 نه بابا! چه زشتی؟ -

دم و پشت نفس را محکم از دهانم بیرون دادم و دست در جیبم فرو بر

بار خط نازلی شروع به حرکت کردم. نازلی اتوبوس گرفت. فقط یک

ای که روی موبایلم نصب کرده بودم، اتوبوس را عوض کردیم. با نقشه

یستادم بعضی جاها زا یاد گرفته بودم. سر باالیی کوچه، نفسم را گرفت. ا

لب قو دست روی زانوهایم گذاشت. سینه ام باال و پایین می رفت و تپش 

 های تند شده بود. نازلی به دیوار تکیه داد.

 د گرفت!اوف... خسته شدم، پاهام در -

 ایستادم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 214 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 بریم؟ -

ای اش را از روی دیوار برداشت، کمی بعد جلوی در خانهنازلی هم تکیه

ا چهار طبقه و نوساز ایستاد. زیپ کیفش را باز کرد و دسته کلیدش ر

 بیرون کشید و در را باز کرد.

 فرمایید!ب -

 لبخند زدم و به سمت آسانسور رفتم.

جا. بابام هم چون هام زیاد میان اینصالً خجالت نکش! من دوستا -

 مسافرت زیاد میره، مامان خوشحال میشه کسی بیاد.

 پوست لبم را با ناخن جدا کردم:

 طوری یکهویی... .آخه این -

 ی آرامی بازویم زد.ضربه

 خوره. بسه دیگه!به هم می هامن حالم از این تعارف -

 در خانه را باز کرد و وارد خانه شد.

 سالم مامان، مهمون داریم! -

مرش زنی الغر با موهایی طالیی از آشپزخانه بیرون آمد. پیشبند دور ک

 بسته بود و قاشقی پر از قورمه درون دستش بود. یاد ماهان و حرفش

اختم و سرم را پایین اند افتادم، قیافه ماهان را در آن وضع تجسم کردم.

هایم را روی هم فشردم تا خندیدم، سعی کردم خودم را حفظ کنم. لب

 نلرزند.
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 سالم دخترها! خوبید؟ -

 سرم را باال آوردم:

 سالم، دریا هستم. -

 دستش را جلو آورد، دستش را گرفتم و آرام فشردم.

 ، خوش اومدی! بشینید براتون چای بیارم. سالم عزیزم -

 ث کردم:کمی مک

 ببخشید مزاحمتون شدم. -

 لبخند پر مهری زد.

ه دخترم، این چه حرفیه؟ ما هم از تنهایی در میایم، هم خوشحال ن -

 شیم!می

 نازلی مانتوش را از تنش بیرون آورد.

 ا امروز خیلی کار داریم. مهمونی دعوت شدیم، باید بریم آماده شیم!م -

 مادر نازلی دست به کمرش زد:

 قدر خودسر شدی؟ا حاال اینتو کی ت -

 های نازلی درهم رفت.اخم

 خیال!م، بیمامان! با دریا دارم میر -

مادرش تهدیدآمیز نگاهش کرد و نازلی با گرفتن دست من به سمت 

 اتاقش رفت.

 تاپی از کمد بیرون کشید و به سمت من گرفت:
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 خوام هنرهام رو برات به نمایش بذارم!و بگیر که میاین ر -

ردم. کی بیرون رفت و من لباسم را با تاپی که بهم داده بودم، عوض نازل

 لوازم آرایشش را از داخل کشو بیرون آورد.

 خیلی آرایشم نکن، خوشم نمیاد! -

 موهایم را محکم باالی سرم جمع کرد.

 کار کنم.دونم چینگران نباش، می -

 کرم را  روی صورتم پخش کرد.

 خودت کی آماده می شی؟ -

 داریم حاال. بخند! وقت -

ای به در ام را با رژگونه پر کرد. تقهلبخند زدم و نازلی برجستگی گونه

 های چای را روی میز گذاشت.خورد و مادر نازلی وارد شد. لیوان

 چه زود کارتون رو شروع کردید! -

 نازلی چایش را برداشت و نوشید.

 تازه دیر هم شروع کردیم! -

صورتم  نگاه کرد، از اتاق بیرون رفت. مدتی رویمادرش لبخند زد و به ما 

، کار کرد و با یک فریاد کوتاه من که گفتم بیش از این شلوغش نکند

 دست از کار کشید.

 رژلب را روی لبم کشید.

 نازلی؟ -
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 کنم!حرف نزن اآلن خرابش می -

صبر کردم تا کارش تمام شود. در رژلب را بست و کنار گذاشت. روی 

 تانش را رو به جلو کشید:تخت نشست و دس

 خب اآلن بگو! -

 ام افتادم بود را به باال سوق دادم.بند لباس را که روی شانه

خواستی خط بدی، تو گر یه پسر، بهت بگه که به شوهر خواهرش میا -

 چه جوابی بهش میدی؟

 چشمانش گشاد شدند:

 زی گفته! بزن جای حساسش!غلط کرده همچین چی -

قدر تفاوت کرده بودم. چشمان به خودم نگاه کردم، چهخندیدم و در آینه 

ی مسی رنگ زیبایی به کردند و در زیر این سایهام بیشتر جلوه میمشکی

 خود گرفته بودند.

 اون مورد نمیشه، یه چیز دیگه! -

کنی همچین چیزی گفتم تو غلط میزدم تو دهنش و میه جوری میی -

 نشه.ام هم رد میگی که دیگه از صد قدمی

 ی لبم را به پایین بردم:گوشه

 تونم!نمیشه... من نمی -

 ست؟حاال این پسری که میگی، کی ه -

 دستم را در هوا تکان دادم.
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 خیال! مهم نیست..بی-

 نازلی از روی تخت بلند شد و در کمدش را باز کرد:

 پوشی؟جور لباسی میچه -

 زانوهایم را به هم چسباندم.

 ه، بهتره!تر باشهرچی پوشیده -

 شد را بیرون کشید.پیراهن بلند و مشکی که روی دامنش تنگ می

 این تقدیم به شما! -

 به لباس نگاه کردم و لباس را از روی تخت برداشتم. لباسم را عوض

 بود. آمد و میانش بازی لباس به روی هم نمیکردم، سینه

 های لباس را روی هم آوردم:لبه

 جا رو ببندم؟چیزی نداری اینای، یه سنجاقی، گل سینه -

ی ی روی میزش را باز کرد، گل سینهنازلی با غیظ نگاهم کرد و جعبه

 رین بود را به سمتم گرفت.ای را که بالمشکی و نقره

ایسته پر و جا همه دخترن، کسی هم نمیای! اونگیر خانوم جلسهب -

 ی تو رو دید بزنه.پاچه

 ی لبم را باال بردم.گوشه

 من گوسفندم که پاچه داشته باشم؟مگه  -

 نازلی ابروهایش را باال انداخت.

 !بده باال ببینم، بعد بهت میگم -
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 سری از روی تأسف تکان دادم.

 ها باشم؟خوای از دست اونقتی که از دست تو در امان نیستم، میو -

 روی آینه، سنجاق را روی لباسم زدم.سنجاق را از دستش گرفتم و روبه

تم، را به خودم انداختم، من چون هیچ وقت آرایش زیادی نداش نگاه آخر

 خیلی تغییر کرده بودم.

 دت نگاه کردی!کشتی ما رو از بس به خو -

 به سمت نازلی برگشتم:

 مرسی، تو هم خیلی زحمت کشیدی! -

 لبخند زد و چشمانش را روی هم فشرد:

 کاری نکردم که. -

رویم. لی، از خانه بیرون میساعت هشت که شد با خداحافی از مادر ناز

های الزم را کرد، تذکراتش را داد و بعد ما را راهی مادر نازلی سفارش

 کرد. سوار آژانس شدیم، نازلی آدرس را به راننده داد.

قدر بلند بود که در کوچه ای ایستاد. صدای آهنگ، آنجلوی در خانه

نور که از  پیچیده بود. پول را حساب کردیم و پیاده شدیم. به رقص

 شد، نگاه کردم.ی دوم پخش میطبقه

 مطمئنی یه مهمونیِ معمولیه؟ -

 نازلی دست روی موهایش کشید.

 بینیم.ریم، میحاال می -
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زد و مانع در خانه باز بود، وارد خانه شدیم. رقص نور در چشمانم می

شد. چشمانم را نیمه باز کردم، دخترها و پسرها باهم دیدم می

 . کنار گوش نازلی گفتم:رقصیدندمی

 جوریه؟دونستی اینتو می -

توانستم جوابش را حدس اش میاز دهان نیمه باز و چشمان گشاد شده

 بزنم.

 معلومه که نه! -

طناز به سمتمان آمد، پیراهن کوتاه و قرمزی تنش بود و موهای 

 اش اطرافش پراکنده بودند.ایقهوه

 سالم دخترها! -

کرد، جا اعصابم را متشنج میدایش را بشنوم. جو اینتوانستم صبه زور می

 جور جاها را دوست نداشتم.وقت اینهیچ

داد که از این وضعیت ی او هم نشان مینازلی بازویم را فشار داد، چهره

 راضی نیست.

 هاتون رو عوض کنید.بریم اتاق که لباس -

 من به نازلی نگاه کردم و نازلی به من... 

 ما راه افتاد، نازلی نگاهم کرد. طناز جلوتر از

 کار کنیم؟چی -

 به سمت در خروجی رفتم که نازلی دستم را کشید.
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 طوری زشت میشه!خب این -

 شانه باال انداختم.

 شته، نه ما!اون که دروغ گفته،کارش ز -

 نازلی پنج انگشتش را باال آورد:

 ریم!مونیم و میفقط پنج دقیقه می -

 ه خواهش کرد: با حرص نگاهش کردم ک

 لطفاً! -

 نفس عمیقی کشید:

 فقط پنج دقیقه. -

 طناز منتظر ایستاده بود، پشتش حرکت کردیم و وارد اتاقی شدیم. 

 کردم بیاید.فکر نمی -

 ام گره زدم.دستانم را روی سینه

 اومدیم!طوریه نمیدونستیم ایناگر می -

 باال "چیه"نی نازلی با تعجب به سمت من برگشت. ابروهایم را به مع

کی ی انداختم. من فقط جلوی ماهان الل بودم، همیشه زبان داشتم! طناز 

 از ابروهایش را باال برد.

 کنی! گذره بهت، عادت مید خودت رو ناراحت نکن. خوش میزیا -

 های مانتو را گرفت.به سمتم آمد و شانه

 قدر سخت نگیر!این -
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چیزی  چشم و ابرو اشاره کرد تا مانتو را از تنم بیرون آورد. نازلی با

 نگویم. 

قدر استرس دارم؟! دانستم چرا ایناز اتاق بیرون رفتیم و من نمی

 ای که خارج از دید باشد، ایستادیم. موبایل نازلی زنگ خورد:گوشه

 مامانمه! -

کردیم. نازلی رفت. نفس عمیقی ماندنمان اشتباه بود. داشتیم اشتباه می

های کیه دادم. در این صدای بلند آهنگ انگار رگکشیدم و به دیوار ت

 شدند.مغزم داشتند پاره می

 جاست.ه! ببین کی اینب -به -

ای رو شدم. برای لحظهبه سمت صدا برگشتم و با دو مردمک عسلی روبه

ی لبش برای اگر بگویم قلبم از حرکت ایستاد، دروغ نگفتم! گوشه

 ایم انداخت.نیشخندی، آماده شد. نگاهی به سر تا پ

 پس تو هم اهل دلی! -

دم. اهل دل؟ من؟ سرم گیج رفت. دستانم دیوار را چنگ زدند. صاف ایستا

 ماهان دورم چرخید:

هات جلوی من و کیان چه معنی میده؟ مثالً س اون شال سر کردنپ -

 خوای بگی... .می

 اش را روی لبم گذاشت:خواستم حرفی بزنم که انگشت اشاره

 زنم!یدارم حرف م -
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 دستش را به عقب هل دادم.

 خوای بگی خیلی من پاکم؟مثالً می -

 هایم را روی هم فشردمـبا حرص دندان

 حرف دهنتون رو بفهمید! -

 دستی به ته ریشش کشید.

لی جداً پسندیدم! خوب رنگ عوض کردی. آفتاب پرست هم همچین و -

کنی! م میتوانایی نداره! فقط برای ما خودت رو زیر این روسری قای

 واگرنه، بدچیزی هم نیستی.

اراده مشت سرم گیج می رفت و دنیا دور در حال چرخش بود. دستم بی

 توانستم این مشت را بر دهانش فرود بیاورم.شد، کاش می

 ی من به شما ربطی داشته باشه!کر نکنم کارهای بیرون از خونهف -

یشتر به کار کردنی! زبانم باألخره در برابر این پسر کار کرد؛ آن هم چ

 چیز!گند زد بر همه

ه بآتش در چشمان ماهان زبانه کشید. مچم را در هوا شکار کرد و مرا 

فضا  سمت اتاق کشید. وقتی وارد اتاق شدم و دیگر آن رقص نورها نبود و

 روشن بود، تازه وخامت وضعیت را فهمیدم. فحشی نثار خودم کردم که

 وگرداند شالم را در بیاورم. ماهان رو بر چرا قبول کرده بودم که مانتو و

 ت.دیگر نگاهم نکرد. با تعجب نگاهش کردم. از او چنین کاری بعید اس

 هات رو بپوش!لباس -
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هایم را پوشیدم، نه چون او گفته بود؛ چون خودم خواستم؛ چون لباس

خواستم خجالت، بیشتر از این به بغضم طعنه بزند. ماهان به طرفم نمی

اش از بین رفته بود. ماهان همین بود! کافی بود آن حالت عصبیبرگشت. 

شد. دستش را به تا مطیع حرفش باشی و او هم مانند یک بره، رام می

 اش را ریز کرد.کمرش تکیه داد و چشمان گندم گونه

 چرا دریا؟ -

ربط و جوابی ندادم، او منتطر جواب ماند. جواب داشتم، هزارتا جواب بی

خواستم به او، به ماهان جواب پس بدهم! دستش را نمی با ربط؛ اما

 کنارش رها کرد.

پرسم کنی، میی من مراقبت میپرسم چرا، چون تو از خواهرزادهیم -

مونی. تو همچین آدمی بودی و ی خواهر من میچرا، چون تو توی خونه

 ما خبر نداشتیم؟

خورد. نگاهش می جور جاها حالم به همنبودم! به خدا نیستم. من از این

هم. کردم و سعی کردم بغض که تمام وجودم را به یغما برده را نشان ند

اش کشید و به سمتم آمد، آستین لباسم را ماهان دستی به پیشانی

کردم. او و رعایت قدر گاهی از این کارهایش تعجب میگرفت و من چه

 کردن؟

 بریم دیگه. -

 لرزید:ایستادم و آستینم را کشیدم، صدایم می

 جا نمیام! من با شما هیچ -
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ی ابروهای ماهان تنگ شد. دلم برای بار هزارم شکسته شده بود. از گره

دلم مگر چیزی هم مانده؟ همه لگد زدند و رد شدند. کسی دستش را 

 گرفت که بلندش کند؟  گرفت که بگوید تو دردت چیست؟ 

منتظر بماند تا  و ی قلبم را وصل کندهای پارهبه جای نمک پاشیدن، تکه

کار را نداشتم. کس نکرد و من هم دیگر توانایی این خوب شود. نه هیچ

 کردم! قدر خودم، خودم را خوبخسته شدم آن

کنید؛ چون من هرچی باشم، خودم هم نیست که شما چی فکر میم -

 دونم چی هستم.می

ر تنم برپا لرزیدم. زلزله دام را به معنای یک باال آورد، میانگشت اشاره

 بود. 

 خوام میرم!من هرجا می -

 انگشت دوم را باال آوردم:

 پوشم!هرچی بخوام می -

 انگشت سوم را:

 کنم!خوام میهرکاری می -

 ماهان عصبی دست میان موهایش کشید، نیشخند زد:

تونی انجام بدی که من در مقابل تو مسئولیتی کارها رو تا وقتی میینا -

 نداشته باشم! 

 زدم:ام از این فریادها بیشتر میاد زدم و ای کاش در زندگیفری
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خواد در مقابل من مسئول باشید! شما مسئول شکستن قلب مین -

لحظه  منید؟ از هیچی خبر ندارید و اومدید کنار من حرف بارم کردید. یه

م اومد از خودم بدم اومد، به خودم شک کردم.  بیشتر از خودم، از شما بد

های بسته قضاوت زنید و خودتون با چشمقضاوت میکه حرف از 

 کنید.می

داد و من از این خواستم. بوی الکل مینزدیک شد، نزدیک شدنش را نمی

 بوی لعنتی تنفر داشتم؛ اما اثری از مستی نداشت.

 اری چی بگم؟دجا دیدمت، انتظار و این توی این وضع -

معلوم نبود و در مقابل ای هم از بدنم طور بودم؟ حتی ذرهمگر من چه

 این دخترها حتی آرایش هم نداشتم!

 هایم شد:ن اشکبارم مساوی با ریختفریاد این

 جایید؟جا بده، چرا شما اینکنید؟ اگر اینکار میجا چیودتون اینخ -

 چشمان ماهان گشاد شدند.

ها چه دونی توی این مهمونیجاها اومدم! تو مین صدبار اینم -

کنه! هزارتا کثافت کاری کنن؟ حتی از مغزت هم خطور نمییهایی مغلط

ات و استرسی که داشتی جاها؟ از قیافهانجام میشه! چندبار اومدی این

 وقت! معلومه هیچ

پس چرا تهمت زد؟ چرا خنجر زهرآلوش را فرو برد در قلبم؟ من از این 

ارد هایم شدت گرفت. شوری پشت شوری وام! اشکها کم نکشیدهقضاوت

دانستم اآلن ام که میترسیدم از وضعیت قیافهدهانم شد و من می
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 اسفناک شده!

 کنی؟تو داریگریه می -

در میان این اشک خندیدم از روی حرص، از روی عصبانیت و حسی که 

 دوست داشت مشت بر دهان ماهان فرود بیاورد.

ی از روم رد ید با یه تریلخندم! شما هردفعه بیابینید؟ دارم می، نمینه -

خندم و بلند میشم! مگه اصالً من آدمم؟ مگه اصالً من دل بشید، من می

 دارم که بشکنه؟ دریا احمقه!

 هایم را به هم کوبیدم.دست

فهمه! شما شعوره، هیچ رو نمیا یه معذرت خواهی، خام میشه، بیب -

 خودتون رو ناراحت نکنید.

اش را باال آورد . انگشت سبابهزارش آرام بودند تر شد، گندمماهان نزدیک

دانم چرا هربار از برخورد این ی اشکم کشید و من نمیو روی قطره

 سوختم!وار میدست، آتش

ه من و در باز شد، خودم را عقب کشیدم و نازلی وارد اتاق شد. با تعجب ب

 ماهان نگاه کرد، با احتیاط دست به زیر چشمانم کشیدم. 

 شده دریا؟چی... چی -

 هان به سمت در اتاق رفت و قبل خروج گفت:ما

 سریع بیا! پایین منتظرم! -

 نازلی به ماهان نگاه کرد.
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 شناختیش؟می -

 سرم را به معنی آره تکان دادم. 

مه جا رو دنبالت گشتم. وقتی دیدم نیستی، خیلی نگران شدم! ه -

 خوبی؟ چیزی شد؟ کاری کرد؟

 سرم را تند تکان دادم.

 ست. فقط دعوامون شد، همین!خوبم، مشکلی نی -

 دوباره از ماهان، در مقابل خودم و دلم و نازلی دفاع کردم!

 دوست پسرته؟ -

 ماهان و من؟

ه، نازلی برات توضیح میدم؛ اما اآلن باید برم! ببخشید که مجبورم ن -

 تنهات بذارم.

تاده از اتاق بیرون رفتم. جلوی در، دختری زیبا را دیدم که منتظر ایس

 داند کجاست.گفت نمیزد. میبا طناز حرف می بود و

طفلکی تنهایش گذاشته بود. نیشخندی بر لبم نشست. وضع دختر 

تماشایی بود! دامن کوتاهش تا میان پاهایش بود و لباسش هم دکلته 

کرد؟ طناز با بود. ماهان با من چه مشکلی داشت؟ چرا فقط مرا خرد می

العملی نشان دهد، وارد بتواند عکس کهدیدنم، تعجب کرد؛ اما قبل از آن

ی خروج دادم. مغزم هایم اجازهآسانسور شدم و دکمه را فشردم. به نفس

در حال انفجار بود، چند ثانیه تا انفجار فقط مانده بود! خودم را بیرون 
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کشیدم، مانتوی نازکم را بیشتر دور خودم پیچیدم و کیفم را روی زمین 

شود؛ چون توان کیفم روی زمین کشیده میکشیدم. برایم مهم نبود که 

ام را بلند کردنش را نداشتم. من توان بلند کردن آن قلب سیصد گرمی

نداشتم، توان بلند کردن این کیف را داشته باشم؟ در عقب را باز کردم و 

 ی باالی ماشین نگاهم کرد.نشستم. ماهان از آینه

 ت که نیستم.ود! بیا جلو، راننده شخصیبنوکر داشتی سیاه  -

هیچ حرفی پیاده شدم و جلو نشستم. مگر قلبم بیشتر تیر کشید. بی

ی خنجرش هایش را گفت، همهی حرفحرفی هم مانده بود؟ او که همه

 تاد.را تا اعماق قلبم فرو برد، دیگر حرفی نداشت! جلوی داروخانه ایس

 هات رو عوض کنی؟خوای لباسمی -

 هایم در کیفم بود. ماهان با نگاه به کیفسی لبابه کیفم نگاه کردم، همه

 از ماشین پیاده شد و به سمت داروخانه رفت. 

هان، موبایلم را روشن کردم، نازلی پشت هم پیام داده بود. با دیدن ما

خواستم فکر دیگری بکند. وارد ماشین شد، موبایلم را خاموش کردم. نمی

 م گرفت.ی آرایش پاک کن را به سمتبسته

 خوام مهتا ناراحت شه.نمی -

د. مهتا؟  بوی سوختن قلبم به مشامم رسید و تمام وجودم را هم سوزان

 قدر به فکر من بود!کاش یکی هم بود که این

تر ی آرایش پاک کن را گرفتم. ماهان حرکت کرد. سرم را پایینبسته

آوردم و آرام آرایشم را پاک کردم. به همراه بغضی که خوردنش آسان 
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ها نزد. ی مهتا ایستاد و حرفی از عوض کردن لباسلوی در خانهنبود! ج

آید؟ با خداحافظی! خداحافظ به چه کارمان میاز ماشین پیاده شدم، بی

انگشت سبابه به شیشه کوبیدم و اشاره کردم تا شیشه را پایین بکشید. 

 شیشه را پایین کشید.

نه است. جا یه مهمونی دختروکردیم، اونکر میفمن و دوستم  -

ها رو نگفتم که با خودتون خواستیم چند دقیقه بأیستیم بعد بریم. اینمی

ها رو گفتم؛ چون برای فکر کنید دارم توضیح میدم یا ازتون ترسیدم! این

شناسم. مثل شما نیستم که هر روز با خودم شخصیت قائلم. خودم رو می

 یه نفر باشم!

واب آخر را نگویم. منتظر جی نتوانستم زبان به دهان بگیرم و جمله

دانستم شب دراز است و حرف نماندم و به سمت خانه رفتم؛ چون می

 قدر ناراحت بودم اززیاد! ماهان گاز داد و رفت. صبرم امشب تمام شد، چه

 قدر ضعف نشان داده بودم.که اینای

*** 

شود. چشمان می کشد که در باززنم، طولی نمیی علی را میدر خانه

 گوید:ای میدهد. با صدای گرفتهاش میعلی خبر از سرما خوردگی قرمز

 سالم، خوش اومدی! -

رود تا وارد شوم. بد رفتاری دهم. از جلوی در کنار میبا سر سالمی می

کرد؛ اما به هرحال رفتن من یا بهتر است بگویم، فرار من نه تنها نمی

م تأثیر گذاشت و ی اطرافیانروی زندگی خودم، بلکه روی زندگی همه
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 ها، علی بود.یکی از این آدم

کنم و ی سفید نگاه میرود، به پیراهن مردانهی لباسی میپایم روی گلوله

طور بود؟ اش همینکنم. همیشه خانهبا برداشتن پایم، از کنارش عبور می

گذارم که آن هم ی دیگر میدارم و روی کاناپهکت را از روی کاناپه برمی

 با چوب لباسی عوض کرده بود. علی زمزمه کرد:جایش را 

 خواد بیاد، خونه رو تمیز می کنم.وقتی آال می -

 رکیده بود.تکنم، انگار بمب ی نامرتبش نگاه میبه خانه

 ات رو تمیز نگه داری؟تونی همیشه خونهمی -

رود، منظورم را خوب نفهمید. خودم را رو به جلو هایش در هم میاخم

 کشیدم:

 ی جدی هستی؟ا کسی توی رابطهب -

 گیرد:هایش را میبار تعجب جای اخماین

 چی؟_

هایم کنم آرام باشم. شانهکند، معلوم نیست! سعی میاآلن چه فکری می

 گذارم:اند را آزاد میکه منقبض شده

 ری؟دوست دختری، نامزدی، چیزی دا -

 ها رو بزنی؟ین حرفاگندم بهت گفته بیای  -

 دهم.کیه میبه کاناپه ت

جا تا باهم مثل دوتا آدم صحبت کنیم! البته اگر من خودم اومدم این -
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 تونی!می

 نشیند.هایش میها از روی کاناپه، روی کوه لباسبدون برداشتن لباس

 جایی؟خب، برای چی این -

آورم. شب وقتی آال خواب بود، کنم و موبایلم را بیرون میکیفم را باز می

ی موبایل را به سمت اش عکس گرفته بودم. صفحهشده از دستان کبود

کند، وحشیانه گیرم. مانند آفتاب پرست صد رنگ عوض میعلی می

 کشد.موبایل را از دستم می

 این آالست؟ -

اندازم. شرم داشتم، از کارهاب گندم شرم داشتم، از سرم را پایین می

 کشید، شرم داشتم!دردی که آال می

 متأسفانه آره! -

ری دست من هم بعد از دعوای آن روز به طور کامل خوب نشده بود و آثا

 زند:کرد. علی فریاد میاز زخم هنوز در آن خودنمایی می

 کار رو کرده، نه؟ گندم این -

 فشارم.پارچه نرم کاناپه را میان انگشتانم می

 ندم کرده؛ اما من نبودم. من و گندم دعوامون شده بود و... .گ -

 کشد، آشفته بود.به صورتش می علی دست

حال روحیِ آال خوب نیست علی! من خیلی کار دارم، اصالً شاید چند  -

تونم آال رو پیش گندم بذارم. تو پدر خوبی وقت دیگه از ایران برم، نمی
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تونی از آال ی شرایط رو برای نگهداری از آال داری. میهستی. همه

بی نداره، مواد مصرف مراقبت کنی؟ گندم وضع روحی و جسمی خو

 تونه از یه بچه مراقبت کنه؛ اما اگر تو... .کنه! نمیمی

 کند:حرفم را قطع می

 کنه؟گندم مواد مصرف می -

کند و من توان مقابله با او را ندارم! فشار دستانم بیشتر مصرف می

 قدر دیگر قرار بود من گندهای گندم را تمیز کنم؟شود. چهمی

 زند:فریاد می

 دونستی و هیچی نگفتی؟تو این رو می -

 ایستم:در مقابلش می

تونیم که دونستی، نه من و نه تو نمیول آروم باش! تو هم این رو میا -

 حریف گندم شیم.

 اندازد.موبایل را روی کاناپه می

 کار کرده؟ی من چیبینی با بچهنمی -

 هم بچینم: ارکنم کلمات را کنگذارم و سعی میچشمانم را روی هم می

جام تا برای آال بهترین تصمیم رو بگیریم! اگر ن هم برای همین اینم -

 اً کیام تا حرف بزنیم.خوای داد بزنی، بعدمی

 کند:ی بلوزش را از بدنش جدا مییقه

 من آرومم دریا! حرفت رو بزن. -
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 مقدمه گفتم:بی

 تونه پیش مادرش باشه.یمبچه تا هفت سالگی  -

 خب؟ -

رد دی که گندم به گر من به عنوان وکیل تو، بیام تو دادگاه و موارداما ا -

تونیم آال رو از گندم بگیریم. خوره رو ثابت کنم، مینگهداری از آال نمی

 ففط باید قول بدی که خوب ازش نگهداری کنی.

 دهد.ی کاناپه تکیه میعلی به دسته

 ام هست!کنم! اون بچهب نگهداری میمعلومه که خو -

زنم و سرم را دأقلش این است که از گندم. بهتر است!  نیشخند میح

 اندازم.پایین می

ام ی من با خانوادهقط با شروع این ماجرا و کمک من به تو، رابطهف -

 بدتر میشه.

 زند به خوش خیالم.دلم نیشخند می

 ای؟چه رابطه

*** 

ی باال، طبقههای تا شده را از مهتا گرفتم و داخل چمدان گذاشتم. لباس

ی ماهان نم زده بود و تمام سقف اتاقش ریخته بود. زیپ کیف را خانه

شد و بستم و آن را از روی تخت برداشتم.   سقف باید بنایی می

ی مهتا بمانند و این جا بمانند و مجبور بودند که خانهتوانستند همیننمی

فتارهایش هایش را و ریعنی من مجبور بودم چندین روز ماهان و حرف



 

 

 WWW.98IA3.IR 235 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

هایش را. وقتی مهتا از من بین گرفتنمتحمل شوم. تحمل کنم زیر ذره

 خواست که به کمکشان بروم، نتوانستم جواب رد به او بدهم.

رو ق بیرون بردم. جلوی در اتاق با ماهان روبهکشان از اتا -کیف را کشان

 شدم. ماهان نیم نگاهی به کیف درون دستم، انداخت:

 بده به من. -

 ون نگاه کردن به او، زیر لب نجوا کردم:بد

 تونم!خودم می -

 از کنارم عبور کرد:

 هرجور راحتی. -

 خدایا، صبر!

زدم. حتی یک کلمه هم بیشتر از سالم و خداحافظ با ماهان حرف نمی

 من هم غرور داشتم و این غرور شکسته شده بود. خرد شده بود و حاال

 ام را بسازم! کستهشهم بچسبانم و غرور  ها را بهنوبت این بود تا این خرده

اه از کنار در اتاق آقا مصطفی گذشتم، او را دیدم که داشت به من نگ

 کرد. با سر سالمی به او دادم و او هم در جواب دستش را تکان داد. بامی

ای بیشتر با او حرف نزده بودم؛ اما از او انرژی مثبت که چند کلمهاین

انداخت، پدری که خیلی وقت بود نداشتمش! درم میگرفتم. مرا یاد پمی

آخرین صحبتم با پدر، همان شب بود که گفت اشتباه کرد که به من 

های جنگ، درد ی تمام زخمیاعتماد کرد و همین کافی بود تا به اندازه

 هایشان حرف.ی تمام نامهداشتم باشم و به اندازه
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خیابان  لند کنار زدم و بهی ببه سمت پنجره رفتم و پرده را از پنجره

 تازید.  دستانم رابارانی نگاه کردم. باران تند و سرکشانه روی زمین می

یان کبغل کردم، حضور کسی را کنارم احساس کردم. سرم را باال آوردم و 

 را دیدم.

 شکرآبه، نه؟ -

 اش زد:با تعجب نگاهش کرد. مانند من دستانش را به سینه

 یگم!و متون با ماهان رمیونه -

 سرم را به معنای نه تکان دادم.

 خواد شکرآب شه.باز اول چیزی نبوده که  -

اش آرامش خوبی بهم تزریق سر انگشتانم را روی شیشه گذاشتم، خنکی

 کرد.

 زنید؟پس چرا باهم حرف نمی -

 جوابی ندادم و به سمت کیان برگشتم.

 شد که سقف اتاق ریخت؟چی -

 بینیومد و بعدش هم که میی از اتاق ادیشب ریخت، یکهو یه صدای -

 سؤالم را با کمی مکث پرسیدم:

 کسی هم تو اتاق بود؟ -

 با شانه به دیوار تکیه داد:

اگر منظورت ماهانه، نه نبود! دیشب که اومد کالً اعصابش خرد بود. این  -
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 اتفاق هم که افتاد، بدترش کرد.

 ون بودید!اهان نبود، منظورم شما و پدرتممن منظورم آقا  -

 شیطنت آمیز خندید.

 جدی؟ چه سعادتی! -

 چیزی نگفتم و سری از تأسف تکان دادم.

 نبودیم! -

 اش را از دیوار برداشت.تکیه

 امروز خیلی خسته شدم! -

 ی پای کیان کرد.ماهان از اتاق بیرون آمد و لگدی حواله

یلی کار کردی تازه خسته هم شدی؟ بلند شو! کارمون تموم شد. خ -

 ریم دیگه!ب

ا به سمت خودش برگرداند. نگاهم از رتق کفش سرم  -صدای تق

های پاشنه بلند باال آمد و روی صورت برنز دختر نشست. همان بوت

 دختر در مهمانی بود.

چیزی در دلم جوشید. من در مخفی کردنم احساساتم صفر بودم، صفر! 

 کیان سوت آرامی زد و زمزمه کرد: 

 اش. چه شاسی بلندیه!جون بابا! این رو ب -

 ماهان نگاه خشمگینی به کیان انداخت. 

 کیان رو به من ابرو باال انداخت و زمزمه کرد:
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 دوست دختر آقا ماهانتونه! -

 پوزخند زدم و مانند خودش ابرو باال انداختم:

یزی از که شواهد امر برمیاد، نشون میده آقا داداشون بیشتر چ -

 پسندیدن!

 :ی کیان پرواز کرد. ماهان به دختر نگاه کردهالبخند از روق لب

 کنی؟کار میجا چیتو این -

خواست نزدیک ماهان ماهان درست برعکس برادرش رفتار کرد. دختر می

 شود که ماهان گفت:

هات رو در بیار! خوشم نمیاد کسی با خوای بیای تو، کفشگر میا -

 ی من!کفش، بیاد توی خونه

تر دمی عقبمن عروسی برپا شد. دختر چند ق بار در دلو برای دومین

 رفت.

 ی چپ بلند شدی عزیزم؟از دنده -

 قیدی نگاهش کرد.ماهان با بی

 ا... .قدر سرم شلوغه، بفرمبینی چهاری داری؟ اگر که نه، میک -

 مهتا از اتاق بیرون آمد. با دیدن دختر، چشمانش گشاد شدند. 

زنم که ی، هرچی هم زنگ میجوری یکهو از مهمونی رفتدیشب اون -

 جواب نمیدی!

 ماهان با کالفگی دست میان موهایش کشید.
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 زنیم!بیرون حرف می -

از از در خانه بیرون رفت. دختر پشت ماهان حرکت کرد و در را نیمه ب

 شد. گذاشت. از جایی که من ایستاده بودم، به خوبی بیرون دیده می

 ست!قدر بد سلیقهدونستم ماهان ایننمی -

 با صدای مهتا، به سمت او برگشتم و خندیدم.

 ر مونده، سوخته!انگار بیش از حد توی ف -

 کیان پرده را صاف کرد و با شیطنت به من و مهتا نگاه کرد.

 تون شد؟حسودی -

 مهتا چشم برگرداند و خندید.

 جور هم!چه -

ام دهی مقابلم  معنگاهم به سمت در نیمه باز کشیده شد، با دیدن صحنه

ه منقبض شد.  دختر با دستانش صورت ماهان را محصور کرده بود و عشو

کرد. انتظار داشتم دستش را پس ریخت. ماهان هم فقط نگاهش میمی

 حس.کرد، بیبزند، بد رفتاری کند؛ اما نکرد! فقط نگاهش می

یک  اصالً چرا من همچین انتظاری داشتم؟ چرا از ماهانی که هر روز با

گرانه ا دیدم، انتظار پس زدن دارم؟ شکمم غرید. دختر عشوهنفر او ر

 خندید و ماهان را بوسید.

 کیان دستش را جلوی چشمم گرفت:

 ها مناسب سنت نیست!این صحنه -
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خواستم بیشتر از این با غیظ نگاهش کردم و از کنارش گذشتم. نمی

 بأیستم و ببینمـ

م. کمی م و کیفم را برداشتکیفم اتاق ماهان جا مانده بود، به اتاقش رفت

فهمیدم، چه روی تخت نشستم و سعی کردم به خودم بیایم. کاش می

 مرگم است. کاش!

که کمی آرام شدم، از اتاق بیرون رفتم. هم زمان با ورود من، بعد از آن

اش جای رژ کالباسی دختر باقی مانده ماهان هم وارد خانه شد. روی گونه

 اش برداشتم. به هرتوانیی بود، نگاه از گونهبود. پلک زدم و به هر توان

ام سخت بود، سعی کردم نلرزم؛ اما تنفس برایم سخت شده بود. سینه

 شد.جا میجابه

 ماهان چمدانش را از روی زمین برداشت:

 کیان اون چمدون بابا رو بیار. -

 اش دست کشید.کیان به سمت ماهان رفت و روی گونه

 ات رژیه.گونه -

ماهان درهم رفت و با کالفگی دست روی جای رژ کشید. های اخم

 دستش را با دستمال پاک کرد. 

 پری؟چرا امروز به همه می -

 ماهان چمدان را به کیان داد.

 نزن! این رو ببر پایین، زیاد حرف -
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 مهتا، آرتا را از اتاق پدرش بیرون آورد و یوسف هم به کمک ماهان

انتی را شدن در آن اتاقکرچند س ی زندانیپدرش را آوردند. حوصله

. ها پایین رفتم. در حیاط را باز کردم و وارد خیابان شدمنداشتم، از پله

 ماهان پشت من پایین آمد.

 خوری!نرو زیر بارون، سرما می -

خواستم بگویم مهم است؟ مهم است کسی یک رو و یک رنگ نیست، می

 اتفاقی برایش بیافتد؟

قدر رتم ضرب گرفتند. چشمانم را بستم، چهقطرات باران روی سر و صو

 امروز دلگیر بود. حس بدی داشتم، تمام وجودم پر از تشویش بود.

 حالت خوب نیست انگار! -

هایم را به هم فشردم و سرم را پایین به سمت ماهان برگشتم. لب

 انداختم.

 برای موضوع دیشبه؟ -

دیشب حتی نتوانسته ها، بهانه بگیرم، غر بزنم. خواست مثل بچهدلم می

 ره آب کردم.ذ -بودم گریه کنم، فقط در خودم ریختم. خودم را ذره

هایش برایم سنگین تمام شده بود. یک تا صبح بیدار مانده بودم، حرف

های دیشبش بود، کرد، بهتر از حرفداشت و در دلم فرو میچاقو برمی

 بود. رش زدهی من و شوهرخواههایی بود که دربارهبهتر از حرف

 دریا؟ دارم باتو حرف می زنم! -
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 توانستم بگویم دیگر اسم مرا به زبانت نیاور. چرا شنیدن اسمم ازکاش می

 توانستم!زبانش برایم شیرین بود؟ دیگر با من کاری نداشته باش؛ اما نمی

 های خوبی نزدم.دیشب حرف -

دم کوبید. بیشتر در خودم جمع شدم، سرتر به سرم میباران با شدت

 ها کشت.های خوبی نزده بود؟ دیشب مرا آن حرفشده بود. فقط حرف

 فقط دیشب؟! -

 چشمانش را روی هم فشرد.

 انتظار نداری که ازت. -

 از کنارش رد شدم و وارد خانه شدم.

گید؛ چون هضم شید، بفهمید که دارید چی میاش وقتی عصبی میک -

 میاد، آسون نیست! ه از دهن درکها به همون اندازه بعضی از حرف

 کر کنم با خودت آرزو کردی کاش سقف اتاقم، روی سرم ریخته بود!ف -

 هایم نفوذ کرده بود و موهایم خیس شده بود.سرمای هوا تا استخوان

 کنم!کس همچین آرزویی نمیمن برای هیچ -

که کردم. متنفر بودم از ایناز نگاه کردن به چشمان ماهان اجتناب می

 زد.قهه میخوردم و ماهان با چشمانش قهخودم را می من از درون

سوار ماشین مهتا شدم. مهتا زیاد اهل حرف نبود. آرام بود و در خودش 

ترین رفت که کوچکقدر در فکر فرو میها آنرفت. گاهی وقتفرو می

کرد؛ اما از اوایلی که آمده بودم، بهتر شده بودز کمی اش میچیزی شوکه
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کاسته شده بود. جلوی در خانه ایستاد، از ماشین پیاده از غم چشمانش 

شدم و آرتا را هم پیاده کردم. جیب مانتویم لرزید، موبایل را از داخل 

ی ناشناس را با چشم دنبال کردم. در خانه را جیبم بیرون آوردم. شماره

 باز کردم و موبایلم را جواب دادم:

 بله؟ -

 سالم، عرفانم! -

هایش را از پایش بیرون تم و به آرتا کمک کردم تا کفشها باال رفاز پله

 بیاورد.

 ی من رو از کجا آوردی؟سالم شماره -

کرد. ها ایستاده بود و به من نگاه مینگاهم به ماهان افتاد که پایین پله

 رسید؟ چرا همیشه سر موقع می

 زنم.خوام باهات حرف برفتم، وقت داری؟ میگاز نازلی  -

 تا را پایین کشیدم و به داخل خانه فرستادمش.زیپ کاپشن آر

 اآلن نه. -

 بینی. منتظرم.ن دمِ درم. بیای پایین ماشینم رو میاما م -

مِ در دگوشی بوق اشغال زد. با بهت گوشی را از کنار گوشم پایین آوردم. 

 بود؟ 

ها پایین دویدم و جلوی در رفتم. اطرافم را نگاه کردم، سریع از پله

 تر دیدم. ای عرفان را چند خانه آن طرفماشین آشن
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 از کجا پیدایم کرده بود؟

 کردم، نگاه کرد.ماهان کنارم آمد و به سمتی که من نگاه می

 چیزی شده؟ -

 نگاهم را از روی ماشین برداشتم.

خواد یا خواد شده باشه؟ اومدم ببینم مهتا خانوم کمک میه. چی مین -

 نه!

 کرده. با سر به در خانه اشاره کرد:ور نداد که باهایش نشان میاخم

 ونه پیش آرتا. ما هستیم! خیس هم شدی!ختو برو توی  -

ی باشه را زمزمه کرد. پر استرس موبایل در دستم فشردم و زیر لب کلمه

 جا هستم، چه؟فهمید من برای چه اینوارد خانه شدم. اگر عرفان می

خودش  یک سؤال ذهنم را به حتماً تا اآلن همه چیز را فهمیده بود.  فقط

گونه پیدایم کرد؟ فقط همین را کم داشتم که مشغول کرده بود، چه

 ام خبردار شود!ی زندگیام از همهی گم شدهپسرخاله

ی عرفان فشردم. طولی نکشید که صدای وارد اتاق شدم و روی شماره

 عرفان در گوشم طنین انداخت:

 چرا نیومدی؟ اون پسرِ نذاشت؟ -

 لبم را با دندان جدا کردم. پوست

 طفاً برو. من رو توی دردسر ننداز!تونم بیام، لمیناآلن  -

کنم، خونه ؟ من چند روز که دارم تحقیق میکنیکار میجا چیتو اون -
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به اسم مهتا محتشمه. یه زن تنها با یه بچه! به مامان اسمش رو گفتم، 

 ان؟شناسه. این آدما کینمی

فهمیدند، اگر به پدر و مادرم زنگ س شد. اگر مینفسم در سینه حب

 گفتند. وای! من چه کردم؟یمها هم به شهاب زدند و آنمی

 شال خیسم را از سرم جدا کردم.

 خونه!ام هست! همخونههم -

 نیشخند صدا داری زد.

دار شدی اون هم یه با زنِ موندی، حاال هم خونهو که تو خوابگاه میت -

 دار؟بچه

 ی به در خورد، از روی تخت بلند شدم.اتقه

کنم برو! فردا توی دانشگاه باهم تونم بیام! خواهش مین اآلن نمیم -

 زنیم.حرف می

 لرزیدند.گوشی را قطع کردم، دستانم می

زدم! اکسیژن اتاق را گفتم؛ اما من که با او حرف نمیباید به ماهان می

 کند! بلعیدم تا کمی به مغزم اکسیژن برسد و کار

 دوباره در اتاق زده شد.

 بله؟ -

 در باز شد و آرتا در میان در ظاهر شد:

 چرا نمیای؟ -
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 لبخند بدشکلی زدم:

 باید برم حموم، بعدش میام. -

مام حسرش را به معنی باشه تکان داد. در اتاق را قفل کردم. اتاقم یک 

دم، توانستم از آن استفاده کنم. دوش آب را باز کرکوچک داشت که می

ام ی آب آرام روی پوست شانههایم را از تنم خارج کردم. قطرهآرام لباس

رمای نشست و به سمت پایین سر خورد. تمام بدنم را زیر آب فرو بردم، گ

رمقم هدیه داد. هر روز بدتر از دیروز بود و من آب آرامش را به بدن بی

 مدتی بود رنگ خوشی را ندیده بودم!

وارم باور داشتند. روی به این لبخندهای عروسک زدم و همهلبخند می

هایم را به همراه آب  شستم. من خیلی صورتم دست کشیدم و اشک

 داد.کرد! آزارم میضعیف بودم. این ضعیف بودن اذیتم می

های هرکس سکوت کنم و بعد برای خودم گریه که در مقابل حرفاز این

 کنم زجر آور بود. 

 دم، محکم.هایم دست کشیروی گونه

م حتی معنی این حرف برای "اهل دلی؟"هنوز حرف ماهان در گوشم بود. 

ام، این از عرفان که مرا پیدا ی تازه پیدا شدهدلخراش بود! آن از خاله

 کرده بود.

هایم به یغما رفت.  هایم میان قطرات آب خشک شد. نفسهق زدم. اشک

ون دم.  از حمام بیرشیر دوش را محکم بستم و حوله را دور خودم پیچی

 صدا.رفتم و روی تخت نشستم. هق زدم؛ اما بی
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وار سوختم و از بیرون فقط سکوت کردم. چرا دل من از درون آتش

ی یک ساعت پیش هنوز هم درد قدر احمق بود؟ چرا از دیدن صحنهاین

 کرد؟ از دیدن آن بوسه!می

 لبم را گاز گرفتم، چه فکرهای مزخرفی.

خورد! اصالً به من چه؟ ماهان هرکه را دم به هم میحالم داشت از خو

 خواهد ببوسد!می

هایم زا عوض کردم و شال را روی سرم انداختم. چشمانم باد کرده لباس

کنم، از وقت نتوانستم وقتی گریه میبودند و دماغم قرمز شده بود. هیچ

هایم قرمز شده بودند شد. گونهکسی پنهان کنم؛ چون همیشه همین می

 ها مانده بود.و جای انگشتانم روی آن

ر دست روی گونه،،هایم کشیدم، صورتم از سوزش درهم رفت. با کرم پود

ها را کم رنگ کردم. از اتاق بیرون رفتم و به سمت مهتا رفتم که قرمزی

 در آشپزخانه بود.

 خواید؟کمک می -

 مهتا به کانتر تکیه داد و با تعجب به من نگاه کرد:

 . تو حالت خوبه؟نه عزیزم -

پرسید. خوبی؟ حالت رسید همین را میاین روزها هرکس به من می

 شد!کس هم دوای دردم نمیخوب است؟ اما هیچ

موهای خیسم را به سمت باال هدایت کردم برای جلوگیری از سؤاالت 

 بیشتر گفتم:
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 کنم.ید بشینید، من غذا رو درست میخوبم. شما بر -

 تم چرخاند:مهتا نگاهش را روی صور

 دیم؛ اما انگار تو خوب نیستی!ا رو که از بیرون سفارش میغذ -

 گفتم که چیزی نیست! -

س ماهان وارد آشپزخانه شد. نگاهی به من انداخت و با  نگاه به لبا

 ام گفت:مشکی

 خدا بیامرزتش! جوون بود؟ -

ام اش روی نوک بینیبه لباسم نگاه کردم، ماهان به عادت همیشگی

 د.کوبی

 تو چرا باز ماتم زدی؟ -

 مهتا منتظر نگاهم کردم.

 ماتم نزدم، حموم بودم. -

 ماهان به دیوار آشپزخانه تکیه داد:

 کنی که این شکلی میشی؟می میری حموم خودزنی -

 هیچ حرفی از آشپزخانه بیرون رفتم.چشمانم را روی هم فشردم و بی

ها گوش گفتی و آنو میترین کار بود، تها راحتاصالً حرف زدن با بچه

شدند. به سمت اتاق آرتا رفتم داند و در آخر هم متوجه هیچ چیز نمیمی

دارش نشسته بود و آرتا و در را باز کردم. آقا مصطفی روی صندلی چرخ

هایش را به او نشان می داد. با باز شدن در، سرشان به سمت هم نقاشی
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 باز داخل نرفتم:من برگشت. از در نیمه

 جایید.دونستم شما اینبخشید نمیب -

 ایش افتاد.ی لبخندی روی لب سایه

 بیا  داخل دخترم، راحت باش! -

 آرتا به سمتم آمد و دستم را کشید:

 باألخره اومدی! -

اه لبخند زدم و دستش را نوازش کردم. کنارش روی زمین نشستم و با نگ

نه تهشان، وقتم را  وم بود،تی که نه سرشان معلهای بامزهکردن به نقاشی

 گذراندم. 

 ر از اتاق بیرون رفت.غ -مهتا، آرتا را صدا زد و آرتا با غر

 دریا خانوم، درسته؟ -

 سرم را باال آوردم و به پدر ماهان نگاه کردم.

 بله. -

چیزی که نشون میده نیست، ممکنه گاهی حرفاش تند و  اهان اونم -

ست. قلبی که مهربون ه اش یه قلب خیلیبرنده بشه؛ اما توی سینه

نه! این زبون بدش هم به خاطر این  که بیشتر از خودش برای دیگران می

اد روزگار باهاش بد تا کرده، اگر بهتر بشناسیش، یعنی اگر خودش بخو

 طور آدمیه!که بشناسیش، متوجه میشی که ماهان، چه

 ماهان بد نبود. ماهان اصالً بد نیست!
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جا نبودم. اگر او کمکم کرد، من ایننمی اگر ماهان نبود، اگر کمکم

زد، معلوم نبود که من در کجا و کرد، اگر مثل همه مرا پس مینمی

 مشغول چه کاری بودم!

 زیر لب زمزمه کردم:

 دن.آقا ماهان خیلی به من کمک کر -

دانست، حتماً ماجرای هایی که بینمان شده بود را میوقتی پدرش حرف

 دانست.هم میجا را آمدن من به این

ماهان وارد اتاق شد. به من نگاهی کرد و به سمت پدرش رفت. پدر 

 ماهان لبخندی رو به من زد، لبخند کوچکی در مقابل لبخندش زدم. 

 روی پدرش و کنار من نشست. دست پدرش را گرفت:ماهان روبه

 یی؟خوای بریم هتلی، جاجا راحت نیستی، میاگر این -

ی این خانواده را قدر حسرت رابطهد و من چهدست روی سر ماهان کشی

 خوردم.می

 اشم؟ام بوده راحت نبایی که چندین سال خونهجچرا توی  -

 های پهنش را به پایین تخت تکیه داد.ماهان نفس عمیقی کشید و شانه 

 وبی ندارم.خاما من توی این خونه حس  -

 گفت.اش فشرد و چیزی نپدرش، دستش را در میان دست چروکیده

 با صدای کیان، به سمت او برگشتم:

 اومد، فرار نکن! جا! لطفاً وقتیان میاد اینامشب مام -
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 های ماهان درهم رفت:اخم

 برای چی میاد؟ -

 که من رو ببینه. -

 د.ماهان چشمانش را روی هم فشرد و با انگشت سبابه، زیر ابرویش کشی

 ید!برید یه جای دیگه هم رو ببین -

 ش را باال برد.کیان ابروهای

 توی این بارون؟ -

 هایش غرید:ماهان صورتش را نزدیک صورت کیان کرد و از میان لب

 ها گذاشتن!رو برای همون موقع کافه و رستوران -

 ی ماهان را گرفت تا از کیان فاصله بگیرد.پدر ماهان، شانه

 !اشکالی نداره پسرم، بذار بیاد -

 .های ماهان را گرفتتعجب، جای اخم

 کار کنه؟جا چیبا؟ بیاد اینبیاد یعنی چی با -

اش کیان خواست حرف بزند که ماهان به معنای سکوت دست روی بینی

 گذاشت:

جاست، بهش نگی فهمی وقتی بابا اینقدر گاوی که نمیعنی تو اینی -

 بیاد؟

 های کیان درهم رفت.اخم

با مشکلی نداره، اوالً که من نگفتم، خودش خواست بیاد! دوماً وقتی با -
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 مشکل تو چیه؟

نش ماهان دوباره به تخت تکیه داد و با انگشت سبابه و شست، دور دها

 کشید.

قدر پرروئه، بذار یه مونم. حاال که اینذار بیاد! امشب من هم میب -

 چیزهایی رو حالیش کنم!

رفت.  کیان حرفی نزد و فقط با حرص به ماهان نگاه کرد و از اتاق بیرون

اش، ی ماهان گذاشت. سمت چپ سینهاهان دست روی سینهپدر م

 درست روی قلبش.

ین کینه رو از قلبت بیرون کن! فراموشش کن. با این کینه، فقط ا -

سوزونی. ذره می -کنی! مثل یه هیزم خودت رو ذرهخودت رو آب می

 پوسونه!کنه! عشق رو توی قلب میکینه دل آدم رو خشک می

 اش گذاشت.آرام دست روی پیشانی

 جات رو خراب نکن، فراموشش کن.این -

 ماهان پوزخند زد:

 میشه فراموش کرد بابا؟ -

زدند که به من ربطی نداشت؛ اما عایی میبیشتر ماندنم اشتباه بود، حرف

خورد که بمانم و سر در بیاورم؛ اما به آن حس یه چیزی در دلم تکان می

ی مهتا بیرون رفتم. آرتا روی پا اهمیتی ندادم، از روی زمین بلند شدم و

 خوابش برده بود. به سمت مهتا رفتم:
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 ببرمش اتاق؟ -

 جا شد.مهتا آرام جابه

 اگر زحمتت نمیشه. -

هایش دست زیر کمر آرتا انداختم و از روی پای مهتا بلندش کردم. پلک

 تکان خوردند و بعد دوباره روی هم محکم شدند. 

اش باال انهروی تخت گذاشتم. پتو را تا زیر چ آرام وارد اتاق شدم و آرتا را

 کشیدم.

شرت زنگ در خانه به صدا در آمد، ماهان از روی زمین بلند شد و تی

 اش را صاف کرد.مشکی

 فکر کنم غذاها رو آوردن. -

به  ویلچر پدرش به سمت در هدایت کرد. از اتاق بیرون رفتیم و ماهان،

 سمت در حیاط رفت.

 رودی آمد و دستی میان موهایش کشید:کیان به سمت در و

 م بگه که!مامان بود، فرصت نمیده آد -

ای درهم و پشت سرش لیال خانم، مادرش وارد کمی بعد، ماهان با چهره

 خانه شدند.

ماهان به سمت ویلچر پدرش رفت، خواست او را به سمت اتاق ببرد که 

مردد پدرش دست روی دستش گذاشت و مانع کارش شد. لیال خانم، 

ای به مادرش ایستاده بود. مهتا از آشپزخانه بیرون آمد، نگاه تعجب زده
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 انداخت.

 دونستم قراره بیای!اِه مامان! نمی -

 ماهان نگاه عصبی به کیان انداخت و زیرلب فحشی نثارش کرد.

 اهش هم... .های مادرش لرزان بود، نگلب

رلحظه هاهان رقصید و ممردمک چشمانش روی آقا مصطفی و ماهان می

فگی دستی به صورتش شد. ماهان با کالی قبل میتر از لحظهقرمز

 کشید:

 کنی؟چی رو نگاه می -

 توانست حرف بزند.چاره حتی نمیزن بی

ها برداشت و کاغذ کادوی بزرگ مادرش به سرعت نگاهش را از روی آن

 را به دست مهتا داد.

 آرتا کجاست؟ -

 مهتا کادو را روی میز گذاشت.

 ، خسته شد و خوابید.زیاد شیطنت کرده بود -

 ای به پهلوی کیان زد و کنار گوشش زمزمه کرد:ماهان ضربه

 جاییم، نه؟دونست ما ایننمی -

د و من چون کنار کیان ایستاده بودم، حرفش را شنیدم. کیان جوابی ندا

 به سمت مادرش رفت. در آغوشش گرفت:

 چه خوب که اومدی! -
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 انه شکست و  لب زد:د -دستش را دانهماهان انگشتان 

 خیلی خوبه! خیلی! -

درید. چشمان پدر ماهان هم آرام نبود؛ نگاهش مثل گرگ تن لیال را می

 داد. ماهان کنار گوش پدرش خم شد:اما صورتش چیزی نشان نمی

 تاق؟خوای بریم تو امی -

 پدرش سر به زیر انداخت و با تحکم گفت:

 مونیم!جا میمینیه بار بهت گفتم که ه -

ر ماهان چشمانش را روی هم فشرد و به سمت کاناپه رفت و نشست. انگا

 همه سکوت را ترجیح داده بودند، حتی کیان!

صدای زنگ خانه، باعث شکسته شدن سکوت شد. کیان رو به ماهان 

 گفت:

 ات نبود؟ برو غذات رو بگیر!مگه  گرسنه -

 گره زد.ماهان جدی نگاهش کرد و مشتش را در هم 

 لوم پایین نمیره!گاآلن دیگه زهر هم از  -

ی خدا نکند را زمزمه کرد. مگر لیال خانم سرش را پایین انداخت و کلمه

کرد؟ ماهان در طوری رفتار میچاره چه کرده بود که ماهان اینزن بی

 مقابل این حرفش نیشخندی زد.

 زهر ما کردی! تو خیلی وقته، زندگی رو -

 که دو رگه شده بود، گفت: کیان با صدایی
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 ماهان! -

 درد و ماهان! اون دهنت رو ببند._

 بار من بلند شدم تا بروم و غذا را بگیرم.زنگ در باری دیگر خورد و این

اها را مانتویم را پوشیدم و جلوی در رفتم. در را باز کردم و از مرد غذ

 د. داتحویل گرفتم. صداهای فریاد، خبر از جو بد داخل خانه می

خواستم وارد خانه شوم که جسمی با سرعت زیادی، به بدنم برخورد می

ام پیچید. در کرد و باعث شد تا به عقب پرت شوم. درد بدی در شانه

 ای به سمت در برگشت.باعث پرتاب شدنم شده بود! ماهان لحظه

 رسیم، کیان!به هم می -

دتر از این ی قرمز ماهان را که دیدم، تازه فهمیدم اوضاع بچهره

 هاست.حرف

طوری از خانه بیرون ماهان از خانه بیرون رفت. حالش خوب نبود، اگر این

های بلند رفت، آمدنش با خدا بود! غذا را به مهتا دادم و پشت قدممی

 ماهان دویدم. خیلی دور شده بود، سرعتم را بیشتر کردم.

 آقا ماهان؟ -

 ماهان ایستاد.

 تادی جوجه؟تو کجا دنبال من راه اف -

 رفت، گذاشتم:ام که به شدت باال و پایین میی سینهدست روی قفسه

 خواید برگردم؟می -
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 ماهان دست در جیب جلوی شلوارش فرو برد.

 ذاری؟منت می -

 گیرید!یرادی میاکنم، شما یه ه هرکاری که من مینه، آخ -

 ی مانتوم را گرفت.ماهان با فاصله یقه

 خوری!؟ برگرد اآلن سرما میاین چیه تو پوشیدی -

 مانتوم را از دستش بیرون کشیدم.

 شدید!ر خوبی میشما اگر زن بودید، ماد -

 هایش گذاشت و با فندک آتشش زد:ماهان نخ نازک سیگار را میان لب

 جدی؟ بهم میاد؟ -

 قدر سریع آروم شید!کردم اینفکر نمی -

 خاکستر سیگارش را تکاند.

 وم نشدم!آر -

 حرف بزنید که آروم شید.خب  -

 ماهان جلوتر از من حرکت کرد.

 ... .من برگردم اون زبون کیان رو -

 حرفش را قطع کردم:

 تون رو درست کنه.خواد رابطهه گناهی نداره! فقط میکاون  -

 کام عمیقی از سیگارش گرفت.

 ی ما با این چیزها درست نمیشه!رابطه -
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 چرا؟ -

 لبخند کوچکی زد:

 ل رو بردن جهنم!چون فضو -

 قب جلوی ماهان حرکت کردم.ع -عقب

 کنید؟قدر مقاومت میآخه چرا شما این -

 میوفتی، بچه! درست راه برو. -

 طور به راهم ادامه دادم:همان

 نه، نمیوفتم! -

 کامی از سیگارش گرفت.

 گیرمت!بیوفتی من نمی -

 از حرکت ایستادم.

 ی زندگی من خبر دارید.شما از همه -

 گشت سبابه و شستم را به هم چسباندم:ان

 تون به من بگید؟خواید از زندگیقدر هم نمییعنی این -

 سیگارش را روی زمین انداخت و له کرد.

 نچ! -

 ام دادم.چینی به بینی

 آخه چرا؟ -

 ابروهایش را باال برد.
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 چون به تو چه؟ -

 ادب! نفس عمیقی کشیدم.بی

 که نشد!این -

 کمی مکث کرد.

ی یه مرد چهل ساله، اری کرد که من بیست و هفت ساله، اندازهک -

 تجربه دارم!

 پس بیست و هفت سالش بود.

 قدر.گفتم کم؛ ولی نه دیگه این -

 آرام حرکت کردیم.

ها ا حاال به این فکر کردی اگر اون روز عکاس شهاب بود و اون عکست -

 ؟شددیدی، چی میوقت من رو نمیگرفت و هیچرو ازت می

 فکر کردم و برای بار هزارم مردم.

خواید بحث کنم؛ اما فکر نکنید نفهمیدم که میمیشه بهش فکر میه -

 رو عوض کنید!

 حتی لبخند هم نزد. به حرفش ادامه داد:

ها، جور مهمونیخورم و میگم نرو اینبه خاطر همینه که من حرص می -

ترین نیستن، حتی نزدیکها قابل اعتماد ها راحت اعتماد نکن! آدمبه آدم

گاهت قرار نده؛ چون اگر اون آدم وقت یه نفر رو تمام تکیهفرد بهت! هیچ

ترین بره و پشتت رو خالی کنه، تو میوفتی و خرد میشی! من به نزدیک
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گاه خودم کردم و بعد با سر فرود اومدم. کسم اعتماد کردم، اون رو تکیه

 از خودت نیست! ترگاهی محکماین رو بدون که هیچ تکیه

 سردم شده بود، سر در یقه فرو بردم:

 گاهی نداشتم!وقت تکیهمن هیچ -

 اش را روی لبش گذاشت و با صدای آرامی گفت:ماهان انگشت سبابه

که هیچ گاهی رو حس نکردی. اینتکیهوقت طعم بیین رو نگو! تو هیچا -

شه نوازشت که مادری نباکس نباشه و فقط و فقط خودت باشی رو! این

گاهی یعنی تکیهکنه، پدری نباشه که آرومت کنه و باال سرت باشه! بی

 ها!این

 پدری نباشه؟ پس آقا مصطفی چه بود؟

 گاهی چیه؟تکیهتعریف تو از بی -

 لب به دندان کشیدم:

ی اطرافیانت تو رو مثل یه ها دروغ باشه! همهی محبتکه همهینا -

 موجود اضافی ببینن!

گاهی خیلی فرق داره! بابای من خیلی ساله تکیهمن و تو از بیتعریف  -

تونه حرکت کنه. اوایل اوضاعش بدتر بود. که مریضه، خیلی ساله که نمی

 ها هم اون زن بود!ی ایندلیل همه

 ی سیگارش را بیرون آورد، خواست نخی دیگر در بیاورد که گفتم:بسته

 کنه؟کار میاین برای شما چی -
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 سیگار را  بیرون آورد که باعث شد از کمر بشکند. با فشار

 کنه!یه ذره آرومم می -

 کنه؟این چیه که آرومتون می_

 اش را باال آورد و قفل کرد در نگاهم.چشمان قرمز شده

ن خیلی وقته که دیگه آروم نمیشم! آروم نیستم، دارم از داخل م -

رکاری که فکرش ردم تا این آتش رو خاموش کنم، هکسوزم! هرکاری می

 ره بدتررو بکنی؛ اما نتونستم فقط روز به روز داره آتشش تندتر میشه! دا

 سوزونه! می

خواهم مرد مقابلم را آرام کنم، شانه همیشه استوارش خم شده! درد می

 زند تا  غرورش شکسته نشود.در چشمانم غوغا کرده؛ اما حرف نمی

ه قلب و روحتون رو آروم تونید آروم کنید کاون آتش رو زمانی می -

تپه، اون آتش رو زنده نگه کنید. تا وقتی که اون قلب داره با کینه می

تونه شما رو آروم کنه داره و بهش جون میده. تنها کسی که میمی

ی ی اتفاقاتی که برام افتاد شد. همهخودتونید! من امیر، برادرم باعث همه

دارم، نمقصره، نمیگم ازش کینه  اتفاقات. از اول ماجرا رو که ببینی اون

کنم توی کنم فراموشش کنم. سعی میچرا خیلی هم دارم؛ اما سعی می

 کنم! حال زندگی کنم؛ چون با این کینه فقط خودم رو خسته می

 دستم را در جیبم فرو بردم و سرم را به زیر انداختم:

ی یه تونستم توتونست اوضاع برای من اآلن خیلی بدتر باشه! میمی -

شناسم، جایی باشم که اذیت شم و کس رو نمیکشوری باشم که هیچ
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ی خیلی خوب و مهربونم! خیلی چیزهای دیگه؛ اما اآلن پیش یه خانواده

 کنم.خواستم تحصیل میای که میدارم توی رشته

 اآلن از من هم تعریف کردی! -

 ابرو باال انداختم و خندیدم:

 شاید! -

 دم.دستانم را در هم گره ز

افتاد، اآلن یه عکاس معروف ها براتون نمیاید شما هم این اتفاقش -

 شدید!نمی

 ی جلوی پایش کوبید. سنگ ریزه قل خورد و رفت.لگدی به سنگ ریزه

وقت با آدمی که باعث افتاد، من هیچها نمیشدم. اگر این اتفاقمین -

 شدم!رو نمیعکاس شدنم شد، روبه

ق دیگر قرمز نبودند و این یعنی در کارم موفآرام شده بود، چشمانش 

 ام!شده

ما این دلیل نمیشه بخوام برگردم به گذشته! از هرچیزی که من رو به ا -

 گذشته پرتاب کنه متنفرم.

 بینم. همان خیابانی که راه را گم کردم وپیش رویم خیابان آشنایی را می

شل شد. ماهان  هایمود. قدمجا به خانه نزدیک بهوش شدم. پس اینبی

 برگشت و نگاهم کرد:

 چرا وایسادی؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 263 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 سرم را به معنی نه تکان دادم و خودم را به ماهان رساندم.

 ه رفتی بیرون، کجا بودی؟اون روز که از خون -

 بدنم را لرزش فراگرفت. با لکنت گفتم:

 قدم می زدم. -

 پوزخند زد و ابرو باال انداخت.

نبودی  سه ساعتی که -بلدی؟ نکنه دو وقت کجا رونه بابا! جدی؟ اون -

 چرخیدی!دنبال دمت دور خودت می

مانم تمسخر کالمش را نادیده گرفتم. شانه باال انداختم و سعی کردم چش

 را پنهان کنم تا دروغم را لو ندهند:

 نزدیک خونه بودم! -

ا یک بایستاد؛ اما من نه! دوتا پای دیگر قرض گرفتم و فرار کردم؛ اما 

دش را به من رساند. بازویم را گرفت و بدنم به سمت خودش قدم، خو

 کشید:

 این جواب من نشد! -

 ابروهایم را باال بردم:

 دونم چه جوابی باید بهتون بدم که شما رو راضی کنه!مینمن  -

 لبش را تر کرد و شمرده گفت: 

 حرف راست. -

 رو رفت.هایم در هم فاز فکری که به ذهنم رسید، اخم
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 فکری می کنید؟ شما چه -

 فت:حتماً هنوز هم به من شک داشت. یکی از ابروهایش را باال برد و گ

 توضیح بده، که من فکری نکنم! -

 بازویم را از دستش بیرون کشیدم:

 واقعاً متأسفم!_

 ماهان دوباره بازویم را گرفت و نگهم داشت:

 جلوی در کی بهت زنگ زد؟ -

 رسید:نم؛ اما زورم نمیارج کخواستم بازویم را از دستش خمی

 مجبور نیستم توضیح بدم! -

 مجبوری! -

 خواستم اشکم بریزد و غرورم خرد شود. با بغض نگاهش کردم. نمی

 ودم! اشتباه کردم.کاش باهاتون نیومده ب -

 اش خارج نشد.از خابت سفت و سنگی

 که نتونم مچت رو بگیرم؟ -

 دار آویخته شد. ی اشک به طنابقطره

هاتون رو تموم کنید؟ حدأقل اجازه بدید خواید این حرفکی می -

 تون رو هضم کنم.های قبلیحرف

بازویم را از دستش بیرون کشیدم. خواست حرفی بزند که قبل از او 

 گفتم:
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هوش شدم جا! از ترس بیون روز گم شدم، توی همین خیابون، همینا -

دونید ن دیگه میو سر از بیمارستان در آوردم. خیالتون راحت شد؟ اآل

 تون کجا بوده و کار اشتباهی انجام نداده.پرستار خواهرزاده

 هایش در هم رفت.رنگ نگاهش عوض شد و اخم

 هوش شدی؟بی -

ه کجوابی ندادم و تنها اشکم را خشک کردم. پشت کردم و خواستم بروم 

سد راهم شد. من اشتباهی کرده بودم؟ من چه کرده بودم که ماهان 

گریست. کرد؟ نگاهش نکردم. دلم میی من چنین فکرهایی میدرباره

 داد. خودم هم، گلویم بوی خون می

 هوش شدی؟ چرا بی -

 واقعاً مهم بود؟ با بغض لب زدم:

 که توی ذهنتون ازم ساختید نیستم!  من اون دختری -

 صدایم به یغما رفت: 

 من اهل دل... نیستم!  -

 لبم را گاز گرفتم: 

کنم، کاری ای که ازش نگهداری مینیستم که با پدر بچهمن دختری  -

 داشته باشم!

دانستم چرا ماهان و بار بود که ماهان سکوت کرده بود. نمیاولین

قدر آتش به جانم هایش ایندر برایم مهم بود و حرفقفکرهایش این
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 انداخت!  از کنارش راه گرفتم و رفتم.می

 خوای باز گم شی؟کجا میری؟ می -

 شناختم.گفت، من جایی را نمیهنوز هم پررو بود. ایستادم. راست می

 جلوتر از من حرکت کرد:

 گرسنه نیستی؟ -

 رفت. دیگر چیزی از گلویم پایین نمی

 نشاند؟ جوابی ندادم.هایش بر دلم میاین چندمین زخمی بود که با حرف

 قهری؟ -

 اشت!م ندها جای قهر هبازهم جوابی ندادم. قهر؟ این حرف

ن بهت اعتماد دارم، فقط گاهی خودت باعث میشی که بهت شک م -

 کنم! 

ها را می زد؟ حتی معذرت اعتماد داشت؟ واقعاً اعتماد داشت و این حرف

 دم. اشک از چشمم چکید. زکرد! پوزخند خواهی هم نمی

ز این به بعد، هرجا خواستی بری، به خودم میگی! جایی تنها نمیری تا ا -

 رو بهت یاد بدم، خب؟ من تهران

بازهم حسی پر از شوق، ته دل احمق مرا قلقلک داد.  ماهان و 

چیز دیگر  کرد که هیچهایش، حسی را به من تزریق میحمایت

 دیه دهد.توانست این حس را به من هنمی

 هایش را در جیبش فرو برد.ماهان دست
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ای چیزها دیگهخوای بریم بستنی بخوریم؟ بستنی نشاط آوره، البته می -

 خوره!ها دیگه بدرد تو نمیهم هست که نشاط آوره؛ اما اون

*** 

ی خانه را شوم. پرده جلوی پنجرهی ماشین به بیرون خیره میاز پنجره

تی نبود! چراغی روشن نبود؛ اما حاال هم گرفته. تا چند وقت پیش پرده

ش اما جراتپرده بود، هم چراغ. هم این که می دانستم کسی داخل است؛ 

کردم. یک را نداشتم بروم، بروم و زنگ در را بزنم. فقط از دور تماشا می

تر، منتظر بودم که شاید از خانه بیرون ساعتی بود که دو خانه آن طرف

شود. انگار یک جا میام کند جابهی سینهآمد، قفسهبیاید؛ اما کسی نمی

شد بند این ، کاش میام گذاشتندی سینهوی قفسهی هزار تنی را روزنه

گذارم. مایع ها را از بیخ جدا کرد! دستم را روی دستگیره در مینفس

رو شدن را به آید. خدایا، خودت نیروی روبهترشی تا سر گلویم باال می

 من بده!

ی کنند. همهکشم، پاهایم با رفتن مخالفت میی در را میدستگیره

 خواهد برود!میکند؛ اما دلم وجودم با رفتن مخالفت می

هایم کردم دندانقدر فکم را روی هم فشار داده بودم که حس میآن

 شکنند.می

گذارم. با عجز زمزمه بندم و سرم را روی فرمان میدر را محکم می

 کنم:می

 تونم!من نمی -
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شود. لبم را دهم و ماشین از جایش کنده میی استارت را فشار میدکمه

دهم. آرامش مختل شده، چندین شب است ار میبرم و فشزیر دندان می

 دهم. ی این ماجراها جان میدانم من آخر، میان همهکه نخوابیدم و می

خواستم، زار دیگر از راه دور دیدنش را میاگر برگشته باشد؟ حدأقل یک

دانستم نزدیک شدن به او ممنوع است. با صدای زنگ موبایل، فشار می

دارم، اسم حسینی روی صفحه نقش بسته بم برمیهایم را از روی لدندان

کشم. صدای حسینی در گوشم طنین ی سبز میبود. دست روی نقطه

 کند:یماندازد و اعصابم را تحریک می

 سالم خانوم سعادت. -

کنم تا توضیح اش توبیخش کنم؛ اما صبر میخواهم برای آبروریزیمی

 دهد.

خوام! خواهر من مریضه، صبح می دونم چی بگم. عذرمن... واقعاً نمی -

سل حالش بد شد با عجله بردمش بیمارستان و نتونستم قرارهاتون رو کن

 کنم!

کشم. توضیحش جای ام دست میی پیشانیهای متورم شدهبه رگ

خواهد که توبیخش کنم. از گذارد. یعنی دلم نمیحرفی برایم باقی نمی

 خواهر کوچکش که سرطان داشت خبر داشتم.

 حال خواهرت اآلن خوبه؟ پول احتیاج داری؟ -

 ای گفت:با صدای گرفته

 حالش خوبه. ممنون، پول دارم. -
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 زنم.برای ماشین جلویم که مدت زیادی متوقف شده بوق می

 تی روم حساب کن، هروقت بگی میام!اگر مشکلی داش -

 ردم.کی قرارهاتون رو کنسل . همهشما لطف دارید -

کنم. موبایل روی تن خداحافظ، تلفن را قطع میکنم و با گفتشکر می

 گیرم.یان دستانم میکنم و سرم را مصندلی پرت می

 هایش. نیاز داشتم تا کمی آرامم کند! به نازلی نیاز داشتم، به حرف

بینم که با مشتری مشغول حرف زدن وارد مزون نازلی شدم، نازلی را می

ش نخواسته بود در دل های بسیار زیاد پدرش،است. علی رقم تالش

 اش به مد است و یک مزون زد.ی خودش کار کند. گفت که عالقهرشته

زند و مشتری را به شراره می سپارد. به سمتم با دیدن من لبخند می

 آید:می

 وری افتاد!چه عجب راهت افتاد این -

 زنی!یگه غر نمیهایی افتاده دگر بگم چه اتفاقنازلی ا -

 کند.گذارد و به سمت کاناپه هدایت میمی دستش را روی کمرم

 خب، بگو! -

 برگشته! -

 پرد:اش میرنگ از چهره

 دیدیش؟ -

 اش دیگه خالی نیست.نه ندیدمش؛ اما خونه -
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 گردد.اش برمیآرامش به چهره

 خب، ممکنه فروخته باشه! -

 جا رو نگه داشت، یکهو امسال بفروشه؟چند سال اون -

 دهد.می نازلی به کاناپه تکیه

 شاید به پولش احتیاج داشته. -

 کنم!فکر نمی -

 زنم:لب می

 اگر برگشته باشه چی؟ -

 ترسی؟می -

 ام در حال غرق شدن بودم.دانستم. میان احساساتم آشفتهخودم هم نمی

 آره، از خودم. -

رام آب آ -شود و من مثل یک شمع، آرامسکوت سختی جاری می

 می،شوم.

 اگر ببینمش چی؟ -

اگر رفتنت رو به اون خونه تموم کنی، امکان دیدنش یک درصده!  -

ی قدر احتمال داره یه آشنا توی خیابون ببینی؟ با ناخن پارچهچه

 خراشم.زرشکی کاناپه را می

 کار کنم.دونم باید چیاگر ببینمش نمی -

 دهد:نازلی کالفه نفسش را بیرون می
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 کنی.ودت رو داغون میه گذشته، داری خفراموشش کن. چندساله ک -

 ی آتش.تمام بدنم داغ است، مثل کوره

 تونستم!کاش می -

 هزارتا آدم مثل شما... . -

 کنم:حرفش را قطع می

 ن هزارتا آدم خیلی فرق داره.ماجرای ما با او -

 شود.نازلی نزدیکم می

 و گرم کنی!رباید با یه نفر سر خودت  -

 کنم.با غیظ نگاهش می

 ی؟میشه جوک نگ -

 کند.اخم می

جا کنه و تو اینکنم! اون داره زندگیش رو میارم جدی صحبت مید -

 تونی؟تونی تنها بمونی، مینشستی زانوی غم بغل گرفتی! تا ابد که نمی

 کنم بحث را عوض کنم.سعی می

 خوام آالگل رو بدم به علی.می -

 شود.اش نمایان میتعجب در چهره

 چی؟ -

 افتد.خورد و دور گردنم میسر می شالم از روی موهایم

تونه ازش گندم از روی لجبازی با علی آالگل رو گرفت؛ اما نمی -
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دونی، از این دادگاه به اون دادگاه نگهداری کنه! منم که خودت بهتر می

 تونم مراقبش باشم.میرم، از این کالنتری به اون کالنتری. نمی

 د.دههایم سر تکان مینازلی در مقابل حرف

 خودت وکیلش میشی؟ -

 کار انجام شه!خوام زودتر اینآره می -

 دهد:سرش را به دستش تکیه می

 دونی که برات شر میشه!ات چی؟ میخانواده -

ها؛ اما اآلن دهم. سرم پر بود از این حرفسرم را به تاج کاناپه تکیه می

نه  تنها چیزی که برایم مهم بود، آالگل بود. نه خودم، نه گندم و

 ام برایم مهم نبودند.خانواده

ی واقعی خواستم یک خانوادهخواستم آالگل در آرامش باشد، میفقط می

 داشته باشد.

 می دونم. -

 گیرم.شوم و دستم را به سمتش میاز روی کاناپه بلند می

 من دیگه برم. -

 گیرد.دستم را می

 باز هم بیا! -

زنم. تا گندم خانه نبود، رون میکنم و از مزون بیبا لبخند خداحافظی می

  رفتم. شاید چیزی از گندم پیدا کردم که به دردم بخورد.باید به خانه می
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 شوم.دهم. وارد خانه میشوم و دکمه را فشار میسوار آسانسور می

کنم. به سمت اتاق آورم و شال را از دور گردنم جدا میپالتوم را در می

روم و کشوی اول ختش میت میز کنار تروم. بدون تعلل به سمگندم می

گردم؛ اما هایش را میکنم. بدون به هم ریختن، میان لباسرا باز می

زنم. ها را کنار میکنم و لباسکنم. کشوی دوم را باز میچیزی پیدا نمی

ام تحریک بینم که برعکس گذاشته شده، حس کنجکاویکاغذی را می

 آید.یدن صیغه نامه، نفسم بند میدارم و با دشود. کاغذ را برمیمی

کند. حتی بینم، انگار یک تریلی از رویم عبور میاسم گندم را که می

فهمم، کی خوانم؛ اما نمیتوانستم پلک بزنم. متنش را هزار بار مینمی

 همچین کاری کرده بود؟

 برم.ام را میان موهایم فرو میپنجه

 کار کردی گندم؟تو چی -

دهم و از آمد، صیغه نامه را در دستم فشار مییرون میصداهایی که از ب

 شود. اتاق بیرون رفتم. گندم وارد خانه می

 چرخید.چرخید، میدنیا دور سرم می

 کند.گندم با دیدنم بهت می

کنم تا نیافتم. چرا خدا؟ چرا با دستم را به هرچه که کنارم هست بند می

 کنی؟  کار را میمن این

 کنی؟کار میجا چیتو این -
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خندم. نگاهش به سمت کاغذ داخل لرزند. مثل دیوانه ها میدستانم می

کند. به سمتم هجوم شود و ترس در نگاهش غوغا میدستم کشیده می

 آورد:می

 کنه؟کار میاون دست تو چی -

 غرم:هایم میبرم و از میان دندانبرگه را پشت سرم می

 دستت رو بکش! -

 چرخاند.صورتم می گندم نگاهش را روی

 کند.کشد و برگه را از میان چنگم جدا میدستم را از پشتم بیرون می

 دست زدی؟ تو به چه حقی به وسایل من -

باری است که من دست به گندم کوبم و این اولینسیلی در گوشش می

 زنم. می

 ردی؟ رفتی صیغه کی شدی؟کتو... تو چه غلطی  -

 کوبد.ام میبه شانه

 و چه؟ به تو چه ربطی داره؟!به ت -

 خدا توانش را بهم بده! خدایا!

 فهمی چه غلطی کردی؟فهمی داری چی میگی؟ میمی -

 رساند:فاصله را به چند سانت می

 تو بخوای برام تصمیم بگیری! من بچه نیستم که -

فهمم که در حال خودش نیست. فکم روی هم قفل از چشمانش می
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 شود:می

کار خوای چیها بفهمن، میتری! اگر مامان اینم احمقتو از یه بچه ه -

 کنی؟

 فهمن؛ چون تو چیزی بهشون نمیگی!نمی -

 گیرم.دارم و شماره مادرم را میتلفنم را از روی میز برمی

 من همه چیز رو بهشون میگم! -

افتد. یکی از ابروهایش را باال کشد و موبایل روی زمین میدستم را می

 برد.می

 دونی که؟کنی! چون اگر بکنی، برای آالگل بد میشه! میکار رو نمیاین -

 زنم:دستش را پس می

ذارم آالگل پیش تو بمونه؟ من وکیل علی شدم و کر کردی دیگه میف -

 گیرم. تو لیاقت مادر بودن رو نداری! آالگل رو ازت می

 چی؟ -

در این بچه ذارم جلوی قاضی و میگم ماات رو میین صیغه نامهمیرم ا -

 ی این و اون میشه!میره صیغه

 زند:فریاد می

که فرار کرد و معلوم نیست کدوم فه شو و درست حرف بزن! اونخ -

 ادت نره.یکار کرد، تو بودی! جهنمی رفت و چی

 چکد.هایم میاشک از میان پلک
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ن به خاطر تو فرار کردم! به خاطر توی احمق که گفتی علی رو م -

 دوست داری.

 فشارد:گیرد و میدستم را می مچ

تونی آال رو از من هات خریدار نداره دریا خانوم! تو نمیین دروغا -

 بگیری.

دارم. کشم و موبایل را از روی زمین برمیدستم را از دستش بیرون می

 گیرم.ی مادر را میشماره

 نجست رو! گیرم، هم این زندگیازت می هم آالگل رو -

شود که تعادلم به هم فهمم چه میآورد، نمیمی گندم به سمتم هجوم

ی شوند. قیافهشود. چشمانم سیاه میخورد و سرم به میز کوبیده میمی

 بینم. ترسیده و ناواضح گندم را می

شود. توان بلند شدن رود و از در خانه خارج میعقب می -گندم، عقب

 ندارم. 

شوم. دنیا ت که بلند میبا بند کردن دستم به میز، به هر توانی که اس

 یفتم.شود و دوباره روی زمین متاریک می

*** 

دید، هایی که کابوس میآرام از کنار آرتا بلند شدم تا بیدار نشود. شب

خوابید. آرام حاضر شدم و از اتاق بیرون رفتم. پیش من می آمد و می

شته ماهان طاق باز روی کاناپه خوابیده بود پایش هم باالی کاناپه گذا

بود. نزدیکش شدم و پتویی که کنارش افتاده بود را آرام رویش کشیدم. 
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 هایش لرزیدند و چشمانش را باز کرد:مچم را در هوا گرفت. پلک

 دریا؟  -

 بله؟ -

 دستم را رها کرد.

 ترسوندیم. داری میری دانشگاه؟ -

 سرم را به معنی آره تکان دادم. 

 جا خوابیدید؟چرا این -

 ن خواب آلود و خمارش کشید.دست روی چشما

 خوابیدم؟کجا می -

هایی نگاه تا حدودی از دلم درآورده بود؛ اما هنوز هم ناراحت بودم. به پله

 ام.اش کنجکاوی نکردهبار هم دربارهکردم که یک

 ی باال اتاق نداره؟مگه طبقه -

ه سوئیته کوچک و داغونه باالـ نمیشه توش موند، خیلی وقته تعمیر ی -

 شده.ن

گیرم، خودم خوابید من عذاب وجدان میقتی شما این جا میو -

 خوابم!طوری راحت روی تخت میاون

 دستانش را زیر سرش گذاشت.

خوابم تا تو هم عذاب ب باشه از این به بعد شبا میام پیش تو میخ -

 وجدان نگیری!
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 با غیظ نگاهش کردم:

 منظور من این نبود! -

 ابرو باال انداخت:

 منظورت چی بود؟ پس -

 منظوری نداشتم! -

 خمیازه کشید.

 ساعت چنده؟ -

 یه ربع به ده. -

 ه کاناپه تکیه داد:اش را باال کشید و بتنه

 ن افتخار نصیبت میشه که من برسونمت دانشگاه!امروز ای -

 ام را درست کردم.مقنعه

 خواد زحمت بکشید.ولی نمی چه افتخار بزرگی! -

رم استودیو، تو رو هم کشم. دارم میارم برای تو میاون رو که همیشه د -

 رسونمت.می

 اش گذاشت:دستش روی شانه

 ی بدنم گرفته.همه -

 کیفم را روی کاناپه رها کردم:

 اضر کنم.حپس من برم براتون صبحونه  -

 فقط برای من؟ -
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 اوهوم! -

 خودت نمی خوری؟ -

 کنم:مانتوم را صاف می

 ام نیست.من گشنه -

 کنی؟ها نور از کجا میاری که فتوسنتز میشب -

 خندیدم:

 کنم.اده میاز وجود نورانی شما استف -

 اجازه گرفتی که استفاده کردی؟ -

 کم آوردم. مثل همیشه! پشتم وارد آشپزخانه شد و چای ساز را روشن

 کرد. آرتا وارد آشپزخانه شد و به چشمان خواب آلودش دست کشید:

 صبح به خیر. -

 ه سمت آرتا رفت و در آغوشش گرفت:ماهان ب

 ار شدی؟صبح تو هم به خیر. چرا بید -

 آرتا از ماهان جدا شد و به سمتم آمد:

 دریا که رفت بیدار شدم.  -

 ماهان چشمانش را ریز کرد:

 خیلی آدم فروش شدی ها! -

ی آرتا گذاشتم. میز صبحانه را چیدم و ای روی گونهخندیدم و بوسه

 صبحانه بدهم. نشستم تا به آرتا
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 خوام!دریا خامه می -

خامه را چنگ زدم و به سمت بشقاب گرفتم. هرچه  فشار دادم خامه 

آمد، سرش را باال گرفتم و با تمام قدرت فشردم. با پرتاب بیرون نمی

ای ماهان، چشم شرت سورمهی سفید رنگی از جعبه به سوی تیماده

 بستم.

گاهم ندیدم ماهان مانند گاو وحشی  یکی از چشمانم را نیمه باز کردم که

 کرد.می

ی سفید و پخش خامه افتاد. دستم را روی نگاهم از روی صورتش به لکه

 صورتم گذاشتم و لب به دندان کشیدم:

 ببخشید! -

 به سمت من آمد.  شرتش برداشت وخامه را از روی تی

 انشگاه!کار کنید؟ من باید برم دخواید چیمی -

 وی صورتم و با دست پخشش کرد:خامه را مالید ر

 خواستم برم سرکار!منم می -

 دور شد و به صورتم نگاه کرد.

 فوق العاده شدی! -

 ی روی دستم نگاه کردم.با حرص دست به صورتم کشیدم و به خامه

 خیلی... . -

 ماهان لبش را زیر دندان برد:
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 ادب نشو!بی -

 از کردم.بب را شویی رفتم و آاز جایم بلند شدم و به سمت ظرف

 ماهان خندید:

 حیفه پاکش نکن، خوشگل شدی. -

 با حرص آب به صورتم زدم. 

 خودزنی نکن! -

رگ صورتم را با دستمال کاغذی خشک کردم و ماهان به نگاهی به لکه بز

 سفید لباسش گفت:

ن برم لباسم رو عوض کنم! آخه چه آدم عاقلی سرخامه رو باال م -

 گیره فشار میده؟می

 هایم کشیدم.ال را روی گونهدستم

 که شما هم تالفی نکردید!حاال نه این -

ام ام نگاه کرد. با انگشت سبابه روی پیشانیماهان نزدیک شد و به پیشانی

 کشید.

 جا یه ذره مونده!این -

 دستانم شل شدند. سرم را عقب بردم:

 کنم.خودم پاکش می -

 را پایین آورد.ین رفت و دستش ی میان ابروهایش از بفاصله

 هرجور راحتی! -
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ام کشیدم و به میز صبحانه دریای احمق! دستمال را روی پیشانی

 ی آرتا بلند شدم. ماهان وارد آشپزخانه شد.برگشتم و با دادن صبحانه

 بریم؟ -

 فشویی گذاشتم و دستم را شستم.ها را داخل ظرلیوان

 تونیم تنها بذاریم.آخه آرتا رو که نمی -

 ه سر آرتا دستی کشید.ماهان ب

 کنه! مگه نه؟ست. آرتا میره بیدارش میکیان خونه -

سمت  آرتا سرش را به معنی آره تکان داد و از روی صندلی بلند شد و به

ز خانه ااتاق کیان دوید. به سمت اتاق رفتم و کیفم را از اتاق برداشتم. 

 خارج شدیم و سوار ماشین شدم.

زد و من دنبال بحثی بودم تا سر حرفی نمیبه بیرون خیره شدم، ماهان 

 صحبت را باز کنم. به سمت ماهان برگشتم:

 سری که قرار بود من باهاش ازدواج کنم، با گندم ازدواج کرده.پ -

 خواهرت؟ -

 نگاهم را به دستبند چرم درون دستش دوختم.

 آره. -

 اش نگاهم کرد:از زیر عینک آفتابی

 ناراحتی؟ -

 .شانه باال انداختم
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 نه چرا ناراحت باشم؟ -

 ای باز کرد.با دست آزادش با فندک نقره

 دونم.نمی -

ترسم که به خاطر رفتن من گندم مجبور شده باشه با قط از این میف -

 علی ازدواج کنه!

 در فندک را باز و بسته کرد.

 ست؟علی همون پسره -

 سرم را به معنی آره تکان دادم.

 مگه گندم دوستش داشت؟ -

 الً به سمت ماهان برگشتم.کام

 آره؛ اما گندم، سنش خیلی کمه. -

 ات راضین؟خانواده -

 نندم:تلخ می

 بی دارن.ی من یه قوانین عجیخانواده صدرصد! کالً -

کل ماجرا را برایش تعریف کردم و ماهان از بعضی قوانین پدر من 

برتر  که پدرم فرزند پسر راکرد. بهت کرد از اینخندید و تعجب میمی

ی پدر که دختر از یه سنی دیگر نباید خانهداند، تعجب کرد از اینمی

 باشد و من فقط خندیدم، گرچه تلخ!

 نگفتی، چرا برای گندم نگرانی؟ -
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ه لبم را تر کردم، نگاهم از روی صورت ماهان سر خورد و دوخته شد ب

 هایم:دست

 نه!ذیتش کاکه من فرار کردم، ترسم علی به خاطر اینمی -

 ماهان عینک آفتابی را از چشمانش برداشت.

دونی؟ توی این داستان همه مقصرن جز تو! را خودت رو مقصر میچ -

 چرا دوست داری خودت رو آزار بدی؟

 برای ازدواج خیلی زوده. چون گندم سنش کمه! -

 فهمید!این رو اون بابات باید می -

 به دانشگاه نزدیک شده بودیم.

 یینی نگه دارید. ی پاهمین کوچه -

 ترسی کسی تو رو با من ببینه؟چرا؟ نکنه می -

 کیفم را در آغوشم فشار دادم.

 ها ببینن... .آخه اگر بچه -

 ماهان یکی از ابروهایش را باال برد و لبخند زد:

 ها؟یه نفر خاص یا بچه -

 جوش آوردم:

 آقا ماهان! -

 ی لبش باال رفت.گوشه

 های عاشق.خب چیه؟ عادیه! ترم اولی -
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 غر زدم:

 لطفاً! -

 ی خیابان کشید.ماهان خندید و ماشین را به گوشه

 باشه. -

 لبخند زدم:

هام رو گوش کردید و من رو یلی ممنون که تمام مدت حرفخ -

 رسوندید!

ا باز ماشین پیاده شدم و با تکان دادن دستم خداحافظی کردم. ماهان 

 تکان دادن سرش خداحافظی کرد و رفت.

جا ایستادم و به ماشین ماهان نگاه کردم. خدایا من چه ثانیه همان چند

 مرگم است؟

گ سر باالیی خیابان را در پیش گرفتم و به دانشگاه رسیدم. صدای زن

یفم موبایل از داخل کیفم بیرون آمد. ایستادم و موبایل را از داخل ک

ه اتفاقاتی ک ی عرفان، ابروهایم باال رفت. بابیرون آوردم. با دیدن شماره

ی توضیح دیشب افتاد، عرفان را به کل فراموش کرده بودم. حوصله

ودم که نداشتم. موبایلم را خاموش کردم و داخل کیفم انداختم. امیدوار ب

 رو نشوم. امروز در دانشگاه، با عرفان روبه

رو وبهبه سمت ساختمان دانشگاه رفتم و در راه پله، با نازلی و عرفان ر

 شانس مرا باش!  شدم. هه!
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 نازلی به سمتم آمد. 

 چرا تلفنت خاموشه؟ -

 شارژش تموم شده بود. -

های عرفان نقش بست.  نازلی آرام کنار گوشم زمزمه نیشخندی روی لب

 کرد:

کنم بره، تو هم باید برام توضیح بدی که اون پسره کی رفان رو رد میع -

 بود!

 جوابی به نازلی ندادم و از کنارش گذشتم.

 بریم دیگه! مگه کالس شروع نشده؟ بیا -

 دستم را گرفت و کشید.

 ستاد نیومده.انه کالس برگزار نمیشه،  -

 عرفان ابرو باال انداخت.

 تونی فرار کنی!یعنی نمی -

 نازلی به سمت عرفان برگشت:

 از چی فرار کنه؟ -

چه گیری افتادم! از یک طرف نازلی و از طرفی دیگر عرفان. من هم 

 نستم که باید چه توضیحی بدهم.دانمی

 اش گره زد.عرفان دستانش را به سینه

 خوای فرار کنی؟دونم! دریا تو بگو، چرا مینمی -
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 کمر صاف کردم و سعی کردم تا بحث را عوض کنم.

 کنید میون راه ایستادیم؟فکر نمی -

 به هیچ واین را گفتم و از پله ها پایین رفتم. کاش می توانستم فرار کنم 

شد. نازلی و عرفان هم پایین آمدند. اگر کدامشان جوابی ندهم؛ اما نمی

 هم بپرسند. توانستند سؤالیها باهم بودند، نمیهردوی آن

 ی دانشگاه؟بریم کافه -

 ر برابرنازلی و عرفان هردو با خشم به من نگاه کردند و تنها واکنش من د

ی دانشگاه حرکت کردیم. ن شانه بود. به سمت کافهشان، باال انداختنگاه

 نازلی نیشگونی از بازویم گرفت.

ی وقت تو میگی بریم کافهن بهت گفتم عرفان رو رد کنیم بره. اونم -

 دانشگاه؟

 بازویم را مالیدم.

 زشته خب! -

 نگاهش را روی صورتم چرخاند.

 آره جون خودت! -

 م.وارد کافه شدیم و یک میز چهار نفر را برای نشستن انتخاب کردی

 عرفان با سوئیچ روی میز ضرب گرفت و رو به من گفت:

 به نازلی بگیم؟ -

 با تعجب نگاهش کردم.
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 چی رو؟ -

 هایش درهم رفت.نازلی بهت کرد و اخم

 خوای به من بگی؟چی رو می -

های قلبم شدت گرفت، عرفان سوئیچ را روی میز گذاشت. تپش

 بکوبد.دنم در آن خانه را در سرم خواست ماجرای مانمی

 همون موضوع رو! -

 ای گفت:نازلی قرمز شده بود، با صدای کنترل شده

 حرفت رو بزن دیگه! -

که فامیل هستیم گوید. اینهنوز هم نفهمیده بودم کدام موضوع را می

 یا... .

شوم، به نازلی عرفان به من نگاه کرد و وقتی دید چیزی متوجه نمی

 گفت:

 من و دریا... . -

ی میز بیشتر شد. عرفان بار پرید و فشار دستانش روی لبهنرنگ نازلی ای

 داد. این را فهمیده بود و از قصد طولش می

 هام فشردم و گفتم:دست نازلی را از میز جدا کردم و میان دست

 ایم!سرخالهمن و عرفان دخترخاله و پ -

 کمی نگاهم کرد و نفسش را رها کرد.

 همین؟ خب چرا از اول نگفتید؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 289 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 فان دستش را زیر چانه اش گذاشت:عر

 دونستیم!چون خودمون هم نمی -

 دونستید؟نمی -

 عرفان قبل از من پاسخ داد:

ای ندارن. من فقط عکس دریا رو دیده هامون باهم رابطهه، خانوادهن -

 بودم!

 نازلی حیرت زده گفت:

 یون این همه آدم، شما دوتا هم رو دیدید.چه جالب! م -

گفت چه بدشانسی! چه ی نازلی کردم. باید میم حوالهنیشخندی در دل

 بدبختی.

 این ماجرا هیچ جایش جالب نبود و فقط بدشانسی بود! شاید یک موقع

تفاوت و البته قدر بیام را می دیدم ایندیگر، در شرایط دیگری خاله

 ی سیاهم برای عرفان داشت باز می شد.ترسیده نبودم. جعبه

 بلند شد:عرفان از روی صندلی 

ازلی ناراحت نمشی اگر یه لحظه من و دریا خصوصی باهم حرف ن -

 بزنیم؟

 ی کرد.ی دستمال روی میز بازنازلی با جعبه

 نه، برید. -

عرفان با سر اشاره کرد که دنبالش بروم. چشمانم را روی هم فشردم و 
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آب دهانم را قورت دادم. با بدنی کرخت از صندلی جدا شدم و پشت 

 ه افتادم. عرفان را

 عرفان ایستاد:

 دونم.من همه چیز رو می -

 سرم گیج رفت و طعم دهانم گس شد.

 زنی؟از چی حرف می -

 اخم،هایش در هم رفت. چشم از من گرفت و نگاهش را به زمین دوخت:

 دونی!خودت بهتر می -

 دونم!من... هیچی نمی -

 عصبی موهایش را چنگ زد:

 شناسی!مونی که نمییایی ماز خونه فرار کردی و پیش کس -

 چشمانم سیاهی رفت. دیوار را چنگ زدم تا نیفتم.

 سپرم آوار کرد:هایش را بر سرم، بر روح بیرحمانه حرفعرفان بی

 یک بود مامانم سکته کنه!کنی دریا؟ دیشب نزدکار میو داری چیت -

 مردم. به پدر و مادرمکردم، داشتم میمن همین اآلن داشتم سکته می

ا ها به شهاب بگویند چه؟ وای! هم زمان بگفته بود، فهمیده بودند. اگر آن

 اه چشمانم سقوط کرد.ی اشک از پرتگپلک زدنم، قطره

 به پدر و مادرم گفتید؟ -

 دست به صورتش کشیدـ
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 جا مامان هم هست، حرف بزنیم.ی ما! اونم خونهبیا بری -

هت بودم که بودم، در قدر در شوک ببا سر حرفش را تأیید کردم. آن

 توانستم واکنشی نشان دهم!نمی

 کنیم!ش خداحافظی میریم پیش نازلی و ازهات رو پاک کن. میشکا -

 دست به زیر چشمانم کشیدم، آتش روشن بود در وجودم و یخ جاری بود

ی هایم. نفهمیدم عرفان چه گفت، نفهمیدم چه گذشت تا به خانهدر رگ

رویم گذاشته شد. به اشک رخنه کرد ک روبهخاله رسیدیم و شربت خن

 در چشمان خاله مینا نگاه کردم و سرم را پایین انداختم.

 از نگاه کردن به چشمانش شرم داشتم.

 دستم را گرفت و فشرد:

 سرت رو باال بگیر دخترم! -

از برخورد دستان گرمش با دستان سردم لرزیدم. اشک لجوجانه از 

 هق شد. -به هقچشمانم پایین آمد و تبدیل 

 سرم را در آغوشش گرفت:

 فرار کردی؟ گریه نکن عزیزم. بگو چرا -

 با نفسی بریده گفتم:

 ای نداشته باشم.رم کردن. کاری کردن که جز فرار چارهمجبو -

 هایم کشید:دست روی اشک

 کارت کردن که مجبور شدی؟چی -
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 زد.زد، سنگین میقلبم کند می

 سرم را از آغوشش جدا کردم.

 ن فرار کردم؟مشما از کجا فهمیدید که  -

 صورتش خیس است و غرق در اشک.

 مادرت بهم گفت. -

 هایم بند آمد، نفسم هم.اشک

 جام؟شما بهشون گفتید که من این -

نگار اسرش را به معنای نه تکان داد و من انگار باز از نو متولد شدم. 

 .ار از مرگ نجات یافتمبهزارمین هایم شد و برایدنیای اکسیژن وارد ریه

نگ زدم به مادرت که حالت رو بپرسم. گفت حالش رو نپرس، گفت ز -

فت، گداغ گذاشته رو دلمون، آبرومون رو برده و فرار کرده. این رو که 

دونی سر قلبم چه بالیی اومد؛ اما دونی چی به روزم گذشت! نمینمی

فرار کردی،  لیل محکمی داشتی کهدجایی! حتماً بهش نگفتم که این

 مگه نه؟

توانستم بفهمم. به منی که تا کردم، نمیهمه احساسش را درک نمیاین

هایش از حریر عشق بود، از داد، محبتبه حال ندیده؛ اما بوی مادر می

 جنس لطافت.

 تم!دلیل داشتم! به خدا دلیل داش -

 دست به زیر چشمانم کشیدم:
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 دونم دخترم! بگو.می -

توانست مرهم خواستم. این زن میو برایش مرهم میزخم دلم باز بود 

د. باشد، مادری باشد که مادرم نبود. کسی باشد که درک کند، محبت کن

ام گفتم، از حالم ویرانه بود. همه چیز را برایش گفتم. از ظلم خانواده

 کارهای امیر،

خواست از جهنمی که ساخته بودند. از شهاب گفتم، از کاری که می

ی نجاتم گفتم از ماهان و خواهرش. همه چیز را گفتم و فرشته بکند، از

او گوش کرد، نوازش کرد، درک کرد و همراه من گریست. سرم را در 

 آغوش گرفت:

 کار کردن؟ا تو چیتو چی کشیدی عزیزم؟ ب -

خواستم بگویم بد کردند! خیلی بد کردند. روحم را کشتند، ربودند. می

 سیاه کردند.ی روحم را ذره سفیدها -ذره

 سرم سنگین بود، همه تنم روی پاهایم سنگین بودند. 

 ش ما.ها بیا بیرون، بیا پیی اون غریبهاز خونه -

ی نه از دهانم بیرون ی اول واکنش نشان دادم و کلمهدر همان لحظه

ها ها غریبه نبودند، آنتوانستم از آن خانه بیرون بیایم! آنپرید. نمی

ه بها وابسته شده بودم. به آرتا، به مهتا و . من به آنی من بودندخانواده

شان برایم سخت بود.  با چشمان آلوده به بغضش ماهان. ترک کردن

 صورتم را نگاه کرد.

 چرا؟ -
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 خواستم از ماهان جدا شوم!خواستم از اهالی خانه جدا شوم. نمینمی

 هایم را پاک کرد:اشک

ات ترجیح میدی؟ عزیز ی خالهخونهجا، ینخونه چند تا غریبه رو به ا -

 جا بمون.دلم بیا این

ای ترسم که بخواهند جدایم کنند. مانند پرندهبا ترس نگاهش کردم، می

کنند کشد؛ اما زمانی که آزادش میشدم که در قفس، انتظار آزادی می

 رود.نمی

 جا راحتم.من اون -

 جا بمونی؟ دینی گردنت دارن؟مجبوری اون -

 تم و آب دهانم را قورت دادم. گلویم خشک شده بود.صاف نشس

کنم. کنم و زندگی میجا کار میجا راحتم، اونه مجبور نیستم؛ اما اونن -

 های خوبین، مهربونن. ها آدماون

 موهایم را زیر گوشم داد:

 جا بمونی؟خوای همونیعنی می -

 شد.چشمانم را روی هم فشردم. مغزم داشت منفجر می

 مونم.جا میهمون -

 هایش را به هم فشار داد. درخشش چشمانش کمرنگ شد.لب

جا، قدمت اشه، هرجور راحتی؛ اما بدون هروقت خواستی بیای اینب -

 روی چشم ماست!
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بار از ته دل در آغوشش گرفتم و دلم لرزید از گرمای آغوش برای اولین

 اش.مادرانه

 حال بابام خوبه؟ -

 خوبه. -

 ت رو بگید.تو رو خدا راس -

 سرش را پایین انداخت.

ی خوبی نداریم؛ اما گفت دونی که رابطهادرت جوابی بهم نداد، میم -

 روی صندلی چرخ داره و حالش خوب نیست!

 روحم از بدنم جدا شد و من خشکیدم.

 خوان، مگه نه؟رو دیگه نمی ی من نگفت؟ منبارهچیزی در -

 تونی روی انتخابت شک کنی.ردی، دیگه نمیتو راهت رو ازشون جدا ک -

هایم گذشته بود و باید به خانه باز ها بود که نشسته بودم، از کالسساعت

 هایم را پاک کردم و بلند شدم.گشتم. اشکمی

 من دیگه برم. -

 عرفان که تا اآلن ساکت بود، از جایش بلند شد.

 رسونمت.من می -

 خوام قدم بزنم.نیازی نیست، می -

نکرد. از خانه خارج شدم و موبایلم را روشن کردم. ده  عرفان اصراری

توانستم میس کال از ماهان داشتم، چشمانم را روی هم فشردم. اآلن نمی
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حرف بزنم. شیب کوچه را پایین رفتم و روی نیمکت انتهای خیابان 

نشستم. پاهایم را در شکمم جمع کردم و سرم را روی پاهایم گذاشتند. 

دانم بگویند که من مقصر حال پدرم نیستم، خودم میاگر عالم و آدم هم 

دانم که بد کردم. تاوانش را هم دادم. موبایلم زنگ خورد، که مقصرم. می

 رمق و با صدایی پر از بغض جواب دادم:به اسم ماهان نگاه کردم. بی

 بله؟ -

 صدای عصبی ماهان در گوشی پیچید:

 دن اآلن باید جواب بدی؟ عد از بیست بار زنگ زبچرا تلفنت خاموشه!  -

 ی بحث نداشتم:چشمانم روی هم فشردم، حوصله

 ببخشید. -

 کمی مکث کرد:

 چیزی شده دریا؟ تو حالت خوبه؟ -

 تر شد.با شنیدن صدایش، بغضم سنگین

 خوب نیستم. -

 چیزی شده؟ اآلن کجایی؟ -

 بیشتر در خودم مچاله شدم.

 دونم!نمی -

 من یه لوکیشن بفرست! دونم؟ سریع براییعنی چی نمی -

 دستم را جلوی دهانم گرفتم تا از لرزش صدایم کم کنم:
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 خواد بیاید.نمی -

 صدایش خروشان شد:

 ! لوکیشنت رو بفرست!دریا من رو عصبی نکن -

 فشار انگشتانم دور موبایل زیاد شد.

 کنم!باشه، پس قطع می -

 دقیقه عد از چندتلفن را قطع کردم و با نگاهی تار لوکیشن را فرستادم. ب

 به تلفنم زنگ زد:

 کنی؟کار میجا چیتو اون -

 لب به دندان کشیدم.

 بهتون میگم. -

 صدایش آرام شد:

 اتفاقی افتاده دریا؟  -

هایم مجالی برای نفس موبایل را از گوشم جدا کردم. در میان گریه

 خواستم.می

 نه. -

 جایی؟شده؟ چرا اونپس چی -

 م.ام بودی خالهخونه -

 با تعجب گفت:

 ات؟خاله -
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 براتون توضیح میدم. -

 اش دیدی؟کسی رو خونه -

 نه. -

 رسم، آروم باش. خب؟اآلن می -

 تن لرزانم را به نیمکت تکیه دادم.

 با... باشه. -

قدر گذاشت که ماشین ماهان را دیدم. از ماشین پیاده شد و دانم چهنمی

ریختم. ودم و آرام اشک میبه سمت منی آمد که در خودم مچاله شده ب

رویم هبا دیدن ماهان، قلبم منقبض شد. ماهان با نگرانی نگاهم کرد، روب

 نشست. سرم را پایین گرفتم تا چشمان را نبیند.

 شده؟بود تصادف کنم، چی دریا چندبار نزدیک -

 من خیلی پستم. نه؟ -

 ابروهایش به هم نزدیک شدند.

 ت؟رچی میگی تو؟ چیزی خورده توی س -

 تر شد.میدهخهایم شدت گرفت و گردنم اشک

ن اگر فقط به فکر خودم نبودم، اگر خودخواه نبودم، اگر از اول به م -

وقت از اون برم، هیچکردم که با رفتنم، آبروش رو هم میپدرم فکر می

کردم که اآلن بابام مجبور باشه روی صندلی چرخ دار خونه فرار نمی

 بشینه.
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تر شدم و از حرارت لمس را لمس کرد. من مچاله دست گرمش، دستم

 دستانش سوختم.

 کسی بهت چیزی گفته؟ -

هایم را هایم نشست. لبام سر خورد و روی لبی اشک از روی گونهقطره

 از هم باز کردم:

خوان ام دیگه من رو نمیقدر پستم که خانوادهن خیلی پستم. من اونم -

 و قیدم رو زدن.

 مع شدم.در خودم بیشتر ج

خوام! من سوزنن. من ترحمشون رو نمیمه دارن برام دل میه -

 ! خوام کسی برای من دل بسوزونهنمی

 د.تاده بوگلویم را چنگ زدم تا نفسم باال بیاید؛ اما نفسم در سینه گیر اف

بینن و برام دل که همه من رو یه بدبخت میز خودم متنفرم! از اینا -

ام هم خوام! برای منی که حتی خانوادهحم نمیسوزونن متنفرم! من ترمی

 من رو نخواستن، ترحم نکنید!

 ام را چنگ زدم.سینه

 خوام!من ترحم نمی -

 ماهان دستانش را باال آورد؛ اما دوباره پایین انداخت.

 خه بهت دست بزنم هم اسالم رو به خطر انداختم! سرت رو بیار باال!آ -

 ام را گرفت و سرم را باال آورد.انهتر بردم. ماهان چسرم را پایین
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 ها رو کی توی اون مخ کوچولوت فرو کرده؟این حرف -

 های دلمه.های خودمه! حرفها حرفهیچکس! این -

دانم امروز این دلم مشکلش چشمانش را که دیدم دلم ریخت و من نمی

 چیست!

قدر حرف مفت نزنه! این س به اون دلت بگو ساکت باشه و اینپ -

ها یعنی چی؟ کی برای تو دل سوزوند؟ کی بهت ترحم کرده؟ اون حرف

 اته که تو رو نخواستن. لیاقتت رو نداشتن.مشکل از خانواده

 سرم را تکان دادم.

 خوام!خوام! دیگه دروغ نمیدیگه دلداری نمی -

  این هم همون مشکالت هورمونیه؟ -

 کشیدم.یهایش اآلن برایم اهمیتی نداشت، حتی خجالت هم نمحرف

ام به سمت ماشینش رفت و دستمال آورد. دستمال را روی خیسی گونه

 چسباند.

 هات رو پاک کن و بلند شو بریم!اشک -

ام را پاک کردم. زیر نگاهش داشتم له دستمال برداشتم و آرام گونه

 شدم. می

از روی نیمکت بلند شدم. کمی سرم گیج رفت و ماهان با گرفتن بازویم، 

تا نیفتم. با تشکر بازویم را از دستش جدا کردم و به سمت باعث شد 

خواست توضیحی ماشین رفتم. کامالً به سمت پنجره برگشتم. دلم نمی
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اش را نداشتم، ماهان کنارم قرار گرفت و ماشین حرکت دهم. حوصله

 کرد.

قدر از او ممنون بودم که وضعیتم را درک چیزی نپرسید و من چه

 کرد. می

 زنگ زده بودید؟ چرا بهم -

 خواستم بگم کسی خونه نیست، نری پشت در بمونی. کجا برم؟می -

 خونه. -

ی خودم مین اآلن گفتم کسی خونه نیست، من هم کلید ندارم. خونهه -

 هم بناییه.

 ریم؟پس کجا می -

 نگاهم کرد.

 دونم، تو بگو.نمی -

 دستانم را در آغوش گرفتم.

 دونم.من هم نمی -

ر دشیشه تکیه دادم و چشمانم را بستم. چشمانم گرم شدند، سرم را به 

 مقابل به خواب رفتن مقاومت کردم؛ اما نتوانستم حریفش شوم.

 صدای نامفهومی شنیدم و چشمانم را نیمه باز کردم.

 دریا؟ -

طول کشید تا موقعیتم را تشخیص دادم و فهمیدم که در ماشین ماهان 
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 هستم.

 بیدار شو، رسیدیم. -

 م را مالیدم و با صدایی گرفته گفتم:چشمان

 کجا؟ -

 لبخند زد:

 رستوران. -

هایی که در کنار هم قرار از پنجره به بیرون نگاه کردم و به رستوران

 گرفته بودند.

 در ماشین باز شد و ماهان گفت:

 چرا پیاده نمیشی؟ -

جانم را حرکت دادم و از ماشین پیاده شدم، ماهان در ماشین را پاهای بی

 بست.

ام را درست ی مقنعهرویم ایستاد و لبههوا تاریک شده بود، ماهان روبه

 کرد:

 موهات به هم ریخته! -

سوخت و دهانم خشک شده آرام به موهایم دست کشیدم. چشمانم می

 بود. 

 جا سرویس بهداشتی نداره؟این -

 چشمانش را روی هم فشرد.
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 داره! -

های من، سرد بود و لباس جادستانم را به هم کشیدم. هوای این

 نامناسب. 

هایش را پایین رفتیم. ماهان سرویس وارد باغ رستوران شدیم و پله

 بهداشتی را نشانم داد.

 منتظرت می مونم. -

الت زیر لب تشکر کردم. از این که ماهان را عالف خودم کرده بودم، خج

ام دهکشیدم. وارد سرویس بهداشتی شدم. در آینه به چشمان ورم کرمی

توانستم خودم را کنترل کنم. شیر آب نگاه کردم، گاهی اوقات واقعاً نمی

سرد را باز کردم و صورتم را شستم. موهایم را درست کردم و از 

 طور که گفته بود، منتظرم مانده بود.دستشویی بیرون رفتم. ماهان همان

 ببخشید شما رو هم اذیت کردم. -

ار شت گذشت و یک تخت را که کنهای درچیزی نگفت و از روی سنگ

م نگاه آب بود، انتخاب کرد و نشست. رفتم و کنار ماهان نشستم. به اطراف

 ام کشیدم.کردم و بوی مطبوع هوا را در بینی

 جا کجاست؟ خیلی قشنگه.این -

 لواسان. -

ی اندک دیگر چیزی نگفتم و دستانم را دور پاهایم پیچیدم. به فاصله

 بینمان نگاه کرد.
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 چه عجب نترسیدی بخورمت! -

 نفس عمیقی کشیدم:

 ترسم!من از شما نمی -

قتی توی ماشین خواب بودی، چندبار یکی به اسم عرفان به موبایلت و -

 زنگ زد. عرفان کیه؟

 کمی مکث کردم.

 پرسم کیه؟زنه، من میبه شما زنگ می مگه هرکی که -

 خیالی گفت:شانه باال انداخت و با بی

 خب بپرس! -

 ی لبم را باال بردم.وشهگ

تون و باهاش خیلی صمیمی بودید کی ثالً اون دختری که اومد خونهم -

 بود؟ یا اون دختری که باهاش توی استودیو بودید؟

 خوب آمارم دستته. -

 آن هم چه آماری! سر تکان دادم و نگاه گرفتم.

 به من مربوط نیست! -

 ابرو باال برد:

 اون که صد در صد! -

 فتم که ماهان گفت:چیزی نگ

 هوای تعریف کنی حال بدت برای چی بود؟آلن آرومی، میااگر  -
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ریف چشمانم را به معنی آره تکان روی هم فشردم. همه چیز را برایش تع

ام را هم گفتم، با حذف این که پیشنهادش را رد کردم، پیشنهاد خاله

 کردم.

ا م ماندنم رخواستم بدانهای او را هم بشنوم، میخواستم حرفمی

 خواهد یا رفتنم را.می

 کنی؟ات رو قبول میپیشنهاد خاله -

 به فرش روی تخت دست کشیدم و نگاه از چشمان ماهان برداشتم.

 دونم، شاید. پیشنهادش رو قبول کنم؟نمی -

 خواد راه خودش رو بره؟مون، میی تازه از تخم در اومدهعنی جوجهی -

کوبید. تند و ی سینه،ام میحکم به قفسهاصالً برایش مهم بود؟ قلبم م

 سنگین.

 پس برم؟ مشکلی نداره؟ -

منتظر نگاهش کردم. بغض مانند تیغی گلویم را خراشید. کاش حدأقل 

دید؟ اصالً بود و نبود گفت نرو، بمان! اما مگر اصالً ماهان مرا هم میمی

 من فرقی برایش داشت؟

خوام بمونی یا بری. من نمی خوایدونم. این تصمیم خودته که مینمی -

 چیزی رو بهت اجبار کنم.

 هایم را به هم فشار دادم و سرم را پایین انداختم.لب

 مونی.ولی بهم بگو که میری یا می -
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 نگفت بمان. نگفت! قلبم سقوط کرد و صدای شکستنش را شنیدم.

 کنم.بهش فکر می -

 م.وانش خیره شدماهان سکوت را ترجیح داده بود. به رود زالل و آب ر

 هایمان را گرفت.  فردی آمد و سفارش

 آب هم بیارید. -

 مرد با گفتن حتماً، مکان را ترک کرد. 

 اما نرو دریا! -

 هایم شک کردم، به حرفش هم.به گوش

 به خاطر آرتا؟ -

 ماهان در چشمانم نگاه کرد.

 ا. به خاطر من و آرتا.نه فقط به خاطر آرت -

 اش  برایم سخت بود.فهمیدم. ترجمههایش را نمیمعنی حرف

 به خاطر شما؟ -

 سوزاند:هایم را هم مینگاه نافذش، سلول

 آره. -

تر شد و بدنم من نگاهش را روی چشمانم گرداند. سرش نزدیک

 تر.منقبض

 به خاطر من، بمون! -

دانم آب دهانم را قورت دادم. صورتش در چند سانتی صورتم بود. نمی
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 را کردم و کنارش نشستم.چرا این اشتباه 

 شد.گرفت، شوکه میاگر نبضم را می

 خندید:

ب من دیگه سر به سر کی بذارم؟ بی رو اذیت کنم، بخند؟ دلت میاد خ -

 من رو تنها بذاری؟

 . توانستم نگاهش کنمزبانم بند آمده بود، نمی

 رتا هم بهت عادت کرده، تازه با بحران پدر و مادرش کنار اومده.آ -

روی  ذا را آورد و ماهان با تشکر غذاها را گرفت و سینی بزرگ رامرد غ

 تخت قرار داد.

 غذاها رو آوردن. -

 با نگاه به سینی غذا گفتم:

 میل ندارم. -

 ای از کباب فرو کرد و در دهانش گذاشت.چنگال را برداشت و در تکه

 نرژی داشته باشی زار بزنی.بخور تا دوباره ا -

 ان!رم آقا ماهتونم هیچی بخونمی -

 ی چشم نگاهم کرد:از گوشه

یشه این آقا گفتن رو تموم کنی؟ حتی توی استودیو همه به من م -

 میگن ماهان!

 آخه نمیشه. -
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 چرا؟ -

 چرخه.توی دهنم نمی -

 خندید:

 گو ماهان.بیا از اسمم شروع کنیم، ب -

 عادت ندارم! -

 ام را کشید.گونه

 کنی! زود باش، بگو!عادت می -

 مکث گفتم: با

 ماهان. -

 دستم را در هوا تکان دادم.

 جوری خیلی بد میشه.نه، نه. این -

 ابرو باال انداختم:

 ترم!من با همون آقا ماهان راحت -

 ای غذا در دهانم گذاشت.لقمه

 اما من ناراحتم! -

 گذارد که گفتم:بای دیگر در دهانم خواست لقمه

 خورم. خودم می -

 ا غذا بخوری.سرت رو گرم کنم تها باید مثل بچه -

 لبخند کوچکی زدم:
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 آخه میل نداشتم. -

 ای آب نوشید.جرعه

 تو همیشه سیری! -

 پارچه مانتوم لمس کردم.

 تونم غذا بخورم.هایی که ناراحتم، نمیمن موقع -

ی ال کاغذغذا را با هم خوردیم. اشتهایم باز شده بود.  دستانم را با دستم

 پاک کردم.

 یر شد، بریم خونه؟خیلی د -

 از جایش برخاست.

 بریم. -

 با کمی مکث گفتم:

 قط قبلش میشه بریم نزدیک رود؟ف - 

 از روی تخت پایین آمد:

 باشه. -

 م.ی کنار رستوران رفتیباهم به سمت رودخانه

 روی سنگ بزرگ کنار آب نشستم.

 زد.ها ضربه میماهان با پایش به سنگ ریزه 

 آرام لبم را تر کردم.

ام به شوهرخواهرتون کنید که من از دادن شمارهشما واقعاً فکر می -
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 منظوری داشتم؟

 ها کمتر شد.ی پایش به سنگ ریزهضربه

 این چه سوالیه؟ -

 بدون نگاه کردن به ماهان، لب زدم:

خواید براتون بگم؟ چون من های اون روزتون رو یادتون رفته؟ میرفح -

 هاتون توی مغزم هک شده.فیادمه. حرهاتون رو ی حرفکلمه به کلمه

 !گفتم که عصبی بودم -

 ی خدا حق به جانب بود.همیشه

 به سمت ماهان برگشتم:

ز نظر شما اون روز یه چیزی گفتید و گذشت؛ اما از نظر من اون حرف ا -

نگذشته. شما عصبی شدید و هرچی مغزتون رو درگیر کرده بود رو به 

هاتون بدجور ید؛ اما قلب من رو با حرفمن گفتید. مغزت رو خالی کرد

 شکستید.

خواستم از کنار ماهان بگذرم. امشب خودم از روی سنگ بلند شدم، می

توانستم راحت از کنار این ام زهر شود؛ اما نمیباعث شدم، تمام خوشی

ی من با دیدنش هربار های ماهان بگذرم. هرچند این قلب دیوانهحرف

 مشش شده بود.زد. چشمانش، آراتند می

 جلویم قرار گرفت و مانع عبورم شد.

ها رو زدم. من به پاکی تو اعتماد من برای محافظت از تو اون حرف -
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های زندگیم خوام به خاطر اون عوضی یکی دیگه از آدمدارم. من نمی

 کنم.آسیب بیینه. این رو بدون من هیچ وقت به تو شک نمی

هایش بت من شده بودند و من حرفش را باور کردم، آخر او و حرف

 ها.ی آنعبادت کننده

 خوام کسی به خاطر من آسیب ببینه!من نمی -

ریکی نتوانستم جلوی لبخند زدنم را بگیرم و خوشحال بودم که در این تا

 تواند لبخندم را ببیند.نمی

*** 

کنم. نگاه تارم روی اتاق ناشناس، با سردرد بدی چشمانم را باز می

 چرخانم.می

 آید. دهم؛ اما چیزی یادم نمیفضای بیمارستان را تشخیص می

دهد. به خواهم بلند شوم که درد بدی در سرم، این اجازه را نمیمی

 .کنم که به دستم متصل استسرمی نگاه می

آورم. ی لعنتی را به یاد میباألخره خانه را، گندم را و آن صیغه نامه

م به جایی خورد و گندم از خانه رفت، آورم، سری آخر را به یاد میلحظه

 جا آورده بود؟پس کی مرا به این

های خشکم را از هم باز می کنم و تنها اصواتی کسی اطرافم نبود، لب

 شود. هایم جاری مینامفهوم از میان لب

کشم. احساس گیجی و حالت زنم و خودم را باال میتخت را چنگ می

شود. باز هم و فریده خانوم وارد اتاق می شودتهوع داشتم. در اتاق باز می
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 مثل همیشه فریده به دادمان رسیده بود. 

 به هوش اومدی؟ -

 ام را در هم می برد:دهم که چهرهتکانی به سرم می

 ببخشید به شما هم زحمت دادم. -

شده، دیدم در ه عزیزم، صدای دعوا رو شنیدم. اومدم باال که ببینم چین -

 .و اومدم داخل و تو رو دیدم که روی زمین افتادیبازه. نگران شدم 

 اندازیم، شرمنده.و تو دردسر میرما همیشه شما  -

 ات کنه.ه، این چه حرفیه؟ برم دکتر رو صدا کنم بیاد معاینهن -

 زنم:لبخند می

 ممنون. -

رود. چشمانم را روی هم گذاشتم. بعد از چند فریده از اتاق بیرون می

 شود. فریده وارد اتاق می دقیقه دکتر همراه

 طوره؟حال بیمار چه -

 چشمانم را روی هم فشردم.

 کنه!خیلی سرم درد می -

 ی شدیدی خورده.عادیه، به سرت ضربه -

اندازد. با دقت به چشمانم نگاه شود و نور رو داخل چشمانم مینزدیک می

 کند.می

 مستقیم رو نگاه کن. -
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بیند و کنم. آن یکی چشمم را هم مییرویم نگاه مبه دیوار سفید روبه

 گوید:می

 انگشت من رو دنبال کن. -

های دیگر کنم. سؤالشوم و دنبالش میاش خیره میبه انگشت سبابه

 دهم.کند و من پاسخ میمی

 نویسد.ید میشود و چیزی در کاغذ سفخم می

طور که معلومه حالت بد نیست؛ اما باید چهل و هشت ساعت تحت ینا -

 ی محکم به سرت خورده.مراقبت باشی، ضربه

توانستم بشینم. دست روی سرم رود. نمیدکتر از اتاق بیرون می

فشارم تا کمی از دردش کاسته شود؛ گذارم و چشمانم را روی هم میمی

 شود. ولی نمی

جوری جبران دونم این لطفتون رو چهیلی لطف کردید. واقعاً نمیخ -

 کنم!

 کند بخوابم.یرد و مجبورم میگام را میشانه

 ان نیست. بخواب، باید استراحت کنی.نیازی به جبر -

 شم.زنم به یکی بیاد پیید، من زنگ میشما دیگه بر -

آورد و نی را درون جعبه فرو آب پرتغال را از درون کیسه بیرون می

 کند:می

 ها بیان من هستم.تا اون -
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کشم و آب پرتغال را از ن میگیرد، لب به دنداجعبه را به سمتم می

 گیرم.دستش می

 م خوبه.واقعاً نیازی نیست، من حال -

 زند.ام پسش مینوشم، معدهام میجرعه از آب میوه

 نم؟میشه با موبایلتون یه زنگ بز -

 آورد:رود و کیفم را میفریده به سمت صندلی در اتاق می

 بود. افتاده بود، کیفت هم روی کاناپه موبایلت کنارت -

 شوم از آتش شرم.و من بازهم داغ می

شود. موبایل را داخل کیف بعد از اصرار بسیار، فریده راضی به رفتن می

گیرم. کلمات و صدای تکراری در ی گندم را میآورم و شمارهبیرون می

اندازد. موبایل را با حرص روی تخت می کوبم. سرم گیج گوشم طنین می

شوم. از تخت کشم و نیم خیز مییمبه هم های خشکم را رود. لبمی

کنم و دوباره روی آیم. در پاهایم احساس ضعف و سستی میپایین می

رود، به نام نقش بسته روی صفحه نگاه نشینم. موبایلم ویبره میتخت می

 کنم. عرفان است.می

 بله؟ -

 خونه. کجایی؟ سالم. نه دفتر بودی، نه -

 کشم.تخت دراز می کنم و رویبه اطرافم نگاه می

 بیمارستان. -
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 چی؟ کجا؟ -

 کنم.ام را از اکسیژن پر مینفس عمیقی می کشم و سینه

 بیمارستان. -

 کند:نگرانی در صدایش غوغا می

 بیمارستان برای چی؟ -

ها اومد ها خوردم زمین، سرم آسیب دید. با یکی از همسایهو پلهت -

 اقب باشم.بیمارستان. باید چهل و هشت ساعت تحت مر

 کدوم بیمارستانی؟ حالت خوبه؟ -

 توانم تنها از پس کارهایم بر بیایم.گویم، نمیاسم بیمارستان را می

 ای نگرانی نیست.حالم خوبه، دکتر گفت ج -

 ها خوردی زمین؟ن باشم که راست گفتی؟ واقعاً توی پلهمطمئ -

ایم دوبار مهر هغخواهم به دروکنم. نمیحرفم را برای بار دوم تأیید نمی

 تأیید بزنم.

 تونم صحبت کنم.کنم، نمیمن دیگه قطع می -

 جا.باشه، اآلن دارم میام اون -

 خداحافظ. -

 کنم.کند و تلفن را قطع میخداحافظی می

کنم، یک تماس از آقای الوند های افتاده روی تلفنم نگاه میبه میس کال

  کشم.داشتم. با کالفگی دستم را روی شماره می
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دهد. صدایش مرا به روزهای سختم بوق اول، بوق دوم و جواب می

 گرداند:برمی

 بله؟ -

 رفته بودید؟سالم سعادت هستم. تماس گ -

 پارسا اومد پیشت؟ به دریا خانوم! خوبی؟ -

 کشم.دستی به صورتم می

 بله اومدن. -

 هایی باهات دارم.یه صحبت فردا میام دفترت. -

 دفتر.تونم بیام فردا نمی -

 طور؟پس فردا چه -

 تونم. بندازیم برای چهارشنبه؟اون هم نمی -

 رود.می شود و به سمت سرمپرستار وارد اتاق می

 شده! چرا کسی نمیاد چیزی بگه؟ همراه نداری؟ این تموم -

 آقای الوند با کمی مکث گفت:

 اتفاقی افتاده؟ بیمارستانی؟ -

کشد و پنبه را ن میاز دستم بیرو کنم. سرم رابا غیظ به پرستار نگاه می

 گذارد. روی جای سوزن می

 پنبه رو بگیر. -

 دارم:ام نگه میموبایل را با شانه



 

 

 WWW.98IA3.IR 317 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 کل کوچک پیش اومد.چیز مهمی نیست. یه مش -

 کند:حرفم را قطع می

 کدوم بیمارستانی؟ -

 واقعاً الزم نیست بیاید. -

 پرسم.حتماً الزمه که می -

 کنم به آمدنش نیازی نیست. گویم و تأکید میاسم بیمارستان را می

 ظ.رسیم، خداحافخدمت می -

 خداحافظ. -

بینم. من بازهم باعث ی اشکی خاله مینا را میشود و چهرهدر اتاق باز می

 ام.ی این زن شدهگریه

 آید:به سمتم می

 کار کردی؟با خودت چی -

جا جان تا همان خواهرم که حتی نخواست جانم را نجات دهد. فرار کرد

 دهم. 

قدر تلخ است این زندگی. کاش هرچه زودتر کارهایم را انجام دهم و چه

بروم یا به قول عرفان، مثل همیشه از مشکالت فرار کنم. توان جنگیدن 

اش. ندارم مانند کشوری شدم که دشمن به خاک و خون کشیده

. استقرار جواب شود، فقط راه حل کارم فرار استهایم بازسازی نمیویرانه

دهد. باید بروم. گاهی نباید پشتت را نگاه کنی! چیزهایی که پشت نمی
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 گذارند بروی،ای، نمیسرت جا گذاشته

 دهد.بروی و دیگر برنگردی. گاهی ماندن جواب نمی

ات را نگاه هایت را نگاه کنی، خاک به خون کشیده شدهبایستی و ویرانه

 شکنی.کنی، فقط بیشتر می

 شوند.ردنت، درازتر میها برای خفه کشوی و دستمی ویرانه

 کنه؟سرت درد می -

دهم. خاله مینا با دستانش آیم. سرم را به معنی نه تکان میبه خودم می

 گیرد:صورتم را قاب می

ای، یه ذره هم به قدر که به فکر بقیهرا مواظب خودت نیستی؟ اینچ -

 فکر خودت باش.

ها مادر گذارم. دستی که سالهایش میروی دست آورم ودستم را باال می

 هایم گرم بماند و سرد نشود.هایی که باعث شد نفسمن شد، دست

 من خوبم. نگران نباش خاله! -

 کشد:شوند. آال با دیدن من جیغ میعرفان و آال وارد اتاق می

 شده؟خاله! چی -

و روحمان من و تو هم دردیم. هر دو زخمی از خنجر گندم که بر جسم 

 فرود آمده.

 ال رو آوردی؟آعرفان چرا دیگه خاله و  -

 آید.عرفان نزدیک می
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تونم جا شده! من به عنوان همراه نمیکه مغزت واقعاً جابهه، مثل اینن -

 بمونم. 

 دهم:سرم را به دیوار پشتم تکیه می

 جا شه!ه برام که بخواد جابهدیگه مغزی نموند -

 آید.آال نزدیک می

 بی خاله؟خو -

 کنم.دست کوچکش را نوازش می

 خوبم عزیزم. -

 نگاهم را به عرفان دوختم.

 ی علی؟میشه آال رو ببری خونه -

دهد و حرفم را تأیید برد و به دیوار تکیه میعرفان دست در جیب فرو می

 کند:می

 برم.می -

نشیند. زند.  دستی روی دستم میبندم. دنیا دور سرم میچشمانم را می

بیند. تنها کنم و چشمانم، دست خاله مینا را میچشمانم را باز می

 ورت نگرانش بزنم.صتوانم لبخند کوچک به می

*** 

شویی گذاشتم. کیان وارد طعم خورش را چشیدم و قاشق را داخل ظرف

آشپزخانه شد و روی صندلی نشست. لبخند زد و سرش به دستش تکیه 
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 هد چیزی بگوید.خوادانستم که باز هم میداد. می

 دیشب با ماهان خوش گذشت؟  -

 جوابی ندادم. ماهان وارد آشپزخانه شد.

 پشت سر من آمد، پشتم ایستاد و گردنش را به سمت قابلمه خم کرد:

 این چیه؟ -

 اش دستانم به لرزش افتاد از نزدیکی

 قورمه. -

 سرش را عقب برد.

 امروز نرفتی دانشگاه؟ -

 به سمت ماهان برگشتم.

 امروز کالس ندارم. -

 ی آب را بیرون آورد.ماهان به سمت یخچال رفت و شیشه

تونم غذای خوشمزه مروز توی استودیو کلی کار ریخته رو سرم، نمیا -

 رو بخورم.

 کمرم را به کانتر تکیه دادم.

 دارم.براتون نگه می -

 ماهان آب را در لیوان خالی کرد و ابرو باال انداخت.

 نه بابا؟ -

 به من نگاه کرد. کیان



 

 

 WWW.98IA3.IR 321 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 وز هم پیش ما بمون، قول میدم بهت بد نگذزه.رحاال یه  -

را  جوابی به کیان ندادم. به حرف هایش عادت کرده بودم. ماهان لیوان

 شویی گذاشت.داخل ظرف

وقت بینه باید بره نماز وحشت بخونه. اونی تو رو میدم قیافهآ -

 ؟جوری یه روز رو با تو بگذرونهچه

دیدم. ماهان چشمکی زد و مشتش را به سمتم گرفت. دستم را ریز خن

 ی لبش را باال برد.مشت کردم و آرام به مشتش کوبیدم. کیان گوشه

 تو خوبی! -

 ماهان به سمت کیان رفت و موهایش را به هم ریخت.

 تو بهتری جوجه خروس! -

 کیان دستش را پس زد.

 تو مگه کار نداشتی؟ برو دیگه. -

 بیرون کشید و نشست.ماهان صندلی 

 کنی!کار میخوام ببینم تو چیخوام برم، میمیاصالً ن -

 اش گره زد.کیان دستانش را به سینه

 کاری دیگه!بی -

 قدر زود بیدار شدی؟تو چرا این -

 کیان خندید و چشمکی زد.

 به هم زدم؟ چیه؟ ناراحتی خلوتتون رو -
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 ست کردن خورش شدم. از خجالت داغ شدم، پشتم را کردم و مشغول در

 ها!بچه رو چه به این حرف -

 چه راه انداختی!ب -زرگتری بچهبکالً چهار سال  -

 ات هست که برای تو به جای مغز، نخوده.ن به اونیه که تو کلهس -

 از روی صندلی بلند شد.

 من دیگه برم. -

 کیان گفت:

 چه عجب! -

 ماهان نگاهی به کیان انداخت.

 ی.زنقدر حرف میچه -

 رو به من کرد.

 خداحافظ دریا. -

 به کیان نگاه کرد و خندید:

 !تو هم که شعور خداحافظی نداری -

ه ی کیان ادای خندیدن در آورد و نگاهش را از ماهان گرفت. ماهان شان

 کیان را فشرد.

 وقت میگی من بچه نیستم!اون -

ه کیان چیزی نگفت و از آشپزخانه بیرون رفت. برای راهی ماهان، ب

توجه ی لبش به من نگاه کرد. بیدنبالش رفتم و کیان با نیشخندی گوشه
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به کیان، به سمت ماهان رفتم که از در خانه خارج شده بود و مشغول 

پوشیدن کتونی مشکی و اسپرتش بود. به ماهان رسیدم، ماهان سرش را 

 اش غرق شدم.ی عسلیباال آورد و من در دو کاسه

 خداحافظ. -

 ام زد.شد و روی نوک بینی ماهان بلند

 مراقب خودش باش کوچولو! -

ی آخرش خوشم نیامد. چیزی ته دلم آزارم داد. از در بیرون رفت از کلمه

اش، آرام در را بستم. دلم از همین حاال دلتنگش و من خیره به راه رفته

رویم بود. راه اتاقم را در پیش گرفتم و روی تخت نشستم. به دیوار روبه

کرد، هم برایم شیرین بود و هم تلخ! کردم. احساسی در دلم غوغا مینگاه 

ی قلبم. حس زد به دیوارهخواهم باورش کنم. چنگ میحسی که نمی

دوری دنیای من از او! به تخت تکیه دادم. سرم را باال گرفتم، هوای اتاق 

دانستم که دنیایم از دنیایش دور است، فاصله ام کشیدم. میرا در بینی

ای که اطرافش را دانستم من در برابر آن دخترهای حرفهارد. مید

شان من یک هیچ بزرگم. در چشم او، من یک اند، با عشوه گریگرفته

دختر کوچک و تنها بودم. من تازه فهمیدم این قلبم، این مغزم و این 

شود یا به کل از ی کار کردنش عوض میجانم، چرا بعد از دیدن او طریقه

دانستم باید فتد. حس عمیقی در قلبم شکل گرفته بود و من نمیکار میا

خواستم باورش کنم. دانستم؛ ولی نمیبا این حس چه کنم! می

ات را دور گفت این احساسات لعنتیخواستم به آن حسی که مینمی
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 بیانداز توجه کنم.

این حس تنها یک دوست داشتن ساده بود. دوست داشتنی از اعماق 

ن خواستم بیشتر از ایشه دوانده بود. از اتاق بیرون رفتم. نمیقلبم که ری

خواستم به سمت ریخت، فکر کنم. میبه چیزهایی که افکارم را به هم می

 اتاق آرتا بروم که کیان گفت:

 ماهان رفت؟ -

 آره، رفتن. -

 کیان روی کاناپه نشست.

 ؟دو دقیقه از وقتت رو میدی بهم -

 اتفاقی افتاده؟ -

 تانش را به هم کشید.کیان دس

 خوام باهات حرف بزنم.اتفاق که نه، می -

 به سمت کیان حرکت کردم و روی کاناپه کنارش نشستم.

 خب؟ -

 ی ماهانه.درباره -

 هایش را شروع کند.خواست حرفهایم در هم فرو رفت. باز هم میاخم

 خندید:

 بگم.خوام کنی رو نمیجوری اخم نکن. اون چیزی که فکر میاین -

 با غیظ نگاهم را از چشمانش گرفتم و به تلوزیون دوختم:
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 خوام برم آرتا رو بیدار کنم.یشه زودتر حرفتون رو بزنید؟ میم -

ام را سر نفس عمیقی کشید و گردنش را از پشت خم کرد. داشت حوصله

 مت باال هدایت کردم.برد، موهایم را به سمی

 ره.دونی که ماهان با مادرم مشکل دامی -

 دونم.نه، نمی -

 یکی از ابروهایش را باال برد.

 ی شهیچی بهت نگفته؟یعنی درباره -

 نه، نگفتن. -

 اش را فشرد.ی بینیتیغه

 ید فهمیده باشی.خودت یه چیزهایی رو با -

له فهمیدم که آقا ماهان با مادرتون مشکل داره؛ ولی این چه ربطی به ب -

 من داره؟

تونیم باهم کنار بیاییم. از بینی، زیاد نمیه میو کی من و ماهان ررابطه -

بچگی هم همین بودیم؛ اما جونمون برای هم در میره. من به ماهان 

 خیلی مدیونم.

 آب دهانش را قورت داد.

تونه اون کینه رو کنار بذاره. من ای از مادرمون توی دلشه، نمییه کینه -

نم به آرامش برسه. مادرم خوام ماماخوام ماهان به آرامش برسه. میمی

زنه که صد ای میداره، ماهان بهش یه ضربههربار که یه قدم به جلو برمی
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تر شدن قدم به عقب پرتاب میشه. من و مهتا هم اگر بخوایم برای نزدیک

ایم، کنه. ما یه خانوادهمون میاین دوتا کاری کنیم، به بدترین شکل تنبیه

ما ضربه زد. به ماهان و مهتا بیشتر از  یکاری که مادرمون کرد به همه

من. شاید مهتا نبخشیده باشه؛ اما به خاطر من، به خاطر آرتا که یه 

بخشه. ماهان همینه. سخت خانواده داشته باشه، بخشید؛ اما ماهان نمی

بخشه. من و مهتا بارها شانسمون رو امتحان کردیم، ازش خواهش می

کنه چون خودش . ماهان فکر میکردیم که این کینه رو کنار بذاره

 بخشیدیم.نبخشیده، ماهم نباید می

 هاش را روی هم فشار دادـلب

 تونی باهاش حرف بزنی؟ راضیش کنی؟تو می -

دانستم این وسط دانستم. نمیمن از اتفاقی که افتاده بود، هیچ چیز نمی

 دانستم چرا ماهان مانند قطب همحق با ماهان است یا با مادرش. نمی

 کند. نام آهن ربا از مادرش فرار می

کنه، حرف من رو اش هستین رو قبول نمیقتی حرف شما که خانوادهو -

 قبول کنه؟

اش هستیم، چون هم دردش بودیم، گوش رف ما رو هم چون خانوادهح -

کنه ما هم باید همون کینه رو از مادرمون داشته نمیده؛ چون فکر می

 ای... .باشیم؛ اما تو که یه غریبه

 حرفش را قطع کردم.

اول باید بدونم جریان چیه. اگر خودش خواست برام تعریف کنه، اون  -
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 کنم.موقع هرکاری از دستم بر میاد می

کیان خواست چیزی بگوید که صدای زنگ موبایل من، مانع حرفش شد. 

اش آشنا به ی ناشناس نقش بسته روی صفحه نگریستم. شمارهبه شماره

 ی سبز کشیدم.د. دست روی نقطهآمنظر می

 بله؟ -

 صدای سهیل، پدر آرتا در گوشم پیچید و تن مرا لرزاند:

 ید؟سالم، سهیل هستم. به جا آورد -

 نگاهی به کیان انداختم که من خیره شده بودم. دستم را مشت کردم.

 لرزید:صدایم می

 بله. مشکلی پیش اومده؟ -

 رتا.خوام بیام دنبال آمن امروز عصر می -

 کوبید. با لکنت گفتم:ام میلب به دندان کشیدم. نبض پیشانی

 ... به من مربوط نیست. بهتره به مهتا خانوم زنگ بزنید.این -

 سهیل خندید:

 قدر اضطراب داری؟چرا این -

ی سهیل گفته بود، احساسم به ها را دربارهاز موقعی که ماهان آن حرف

 سهیل عوض شده بود. جوابی ندادم.

 ماهان پیشته؟ -

 ام را از اکسیژن  پر کردم.سینه
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 .نه. من دیگه باید برم خداحافظ -

وی رفرصت ندادم تا بخواهد حرفی بزن و تلفن را قطع کردم. چشمانم را 

 هم فشردم. کیان ساعدش را به باالی کاناپه تکیه داد.

 سهیل بود، نه؟ -

 سرم را به معنی آره تکان دادم.

 ی حرف زدی؟طورچرا باهاش اون -

 جوابی ندادم و از روی کاناپه بلند شدم.

 صله بگیری، نه؟ ماهان بهت گفته ازش فا -

 بلوزم را پر استرس صاف کردم:

 آره، آقا ماهان گفتن. -

تماً بهت هم گفته برای چی! ما هیچ کدوم از سهیل دل خوشی ح -

 نداریم، بهتره کاری کنی که دیگه سهیل بهت زنگ نزنه؛ چون هم اگر

 مهتا بفهمه ناراحت میشه، هم ماهان.

 سر شالم را در دستم فشردم.

ام رو به پدر آرتا بدم، از قا ماهان می دونن، من قبل از این که شمارهآ -

 کنم.ام رو عوض میهیچی خبر نداشتم؛ اما حتی اگر الزم باشه، شماره

 هایم سر تکان داد. به سمت اتاق آرتا رفتم تاکیان در تأیید حرف 

اب بیدارش کنم. در رل که باز کردم، آقا مصطفی را در سکوت مشغول کت

 خواندن دیدم. سرش را باال آورد و به من نگاه کرد.
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 راحت باش، بیا داخل. -

 آرام وارد اتاق شدم.

 جایید.دونستم شما اینببخشید، نمی -

 خوای آرتا رو بیدار کنی، من بیدارش کردم. خوابش میاد، بیدارگر میا -

 نمیشه. دیشب تا دیر وقت با ماهان مشغول بودن.

م ی آها را زیرلب زمزمه کردم و اتاق را ترک کردم. غذا را آماده کردکلمه

 هایم گرم تا ساعت دو شد. از اتاقو به اتاق پناه بردم. سرم را با جزوه

 انه شد.بیرون رفتم. هم زمان با بیرون آمدن من از اتاق، مهتا هم وارد خ

 های مانتوش را آرام باز کرد:به رویم پاشید و دکمه لبخندی

 قدر ساکته؟سالم چرا خونه این -

 لبخندش را پاسخ دادم و به چار چوب در تکیه دادم.

 .آرتا خوابه. بقیه هم تو اتاقن -

 مهتا کیفش را روی کاناپه گذاشت و به سمت آشپزخانه رفت.

 چه بوی خوبی میاد. -

 ا برداشت.باال سر غذا رفت و درش ر

 قدر امروز خالیه. ی ماهان! جاش چهعالقه غذای مورد -

انگشتانم را درهم پیچیدم. حاال که ماهان این غذا را خیلی دوست 

 آمد برایش نبرم. انگشتانم را در هم پیچیدم.داشت، دلم نمی

 برم استودیو.خب من غذا رو براشون می -
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 را به من دوخت. سر مهتا به سرعت باال آمد و نگاه پر تعجبش

 مطمئنی؟ -

های خشکم را ام کشیدم و لبام را به بلوز طوسیکف دستان عرق کرده

 با زبان تر کردم:

 دارید.نآره، البته اگر شما مشکلی  -

شویی هایش را در ظرفهنوز هم تعجب در نگاهش آشکار بود. دست

 شست.

 نه عزیزم، چه مشکلی؟ -

هایم را پوشیدم. ظرف غذا را پر لباس لبخندی زدم و بعد از خوردن نهار،

ی آسانسور را کردم و با گرفتن آژانس به استودیوی ماهان رفتم. دکمه

هایم را تر کوبید. لبفشار دادم و منتظرش ماندم. قلبم پر هیجان می

کردم دارم کار کردم و پر استرس باری دیگر دکمه را فشردم. حس می

 دهم.اشتباهی انجام می

ی مهتا یلی داشت من برای ماهان غذا بیاورم؟ نگاه تعجب زدهآخه چه دل

اش، یکهو توانستم فراموش کنم، حق هم داشت! من، پرستار بچهرا نمی

 به سرم زد که برای برادرش غذا ببرم. 

سانسور آدر آسانسور باز شد و مرا از دنیای افکارم به بیرون کشید. وارد 

 کردم. ی مورد نظرم را انتخاب شدم و طبقه

ی آسانسور به خودم نگاه کردم. روی موهای بیرون ریخته از شالم در آینه

دست کشیدم و درستشان کردم. با باز شدن در آسانسور بیرون رفتم و 
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 وارد استودیوی ماهان شدم، سحر را پشت میز دیدم. 

 سحر با دیدن من، ابروهایش باال رفت.

 دریا؟ -

 ، فقط کار عضالت صورتم شد.سعی کردم لبخند بزنم؛ اما لبخندم

 سالم. -

 از پشت میزش بلند شد و به سمت من آمد.

 سالم، مشکلی پیش اومده؟ -

آورد. ام فشار میکیفم به خاطر وجود ظرف سنگین شده بود و به شانه

 ی دیگرم، منتقل کردم.کیفم را به شانه

 م. هست؟نه، با آقا ماهان کار داشت -

خوای برو توی اتاق خودش منتظر ه. میهست؛ اما توی اتاق عکاسی -

 بمون.

آمدم. جا میسرم را به معنی باشه تکان دادم، بار دوم بود که به این

ه استودیوی بزرگی بود و کارکنان زیادی داشت. به سمت اتاق ماهان ک

دم تا یکی نگاه کر -ها را یکیاولین اتاق بود رفتم؛ اما پشیمان شدم و اتاق

گفت که مقابلش می یدا کردم. ایستاده بود و به مردکه ماهان را پاین

قدر غرق در کارش گونه بایستد. یک قدم وارد اتاق شدم، ماهان آنچه

های مختلف عکس گرفت. من هم غرق بود که مرا ندید. از مرد در زاویه

 اش افتاد بود، شده بود. در او و اخم خاصی که ناشی از دقت روی پیشانی
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 ن نگاه کند، گفت:که به مبدون آن

 ره کمتر کن.سحر بیا اون نور رو یه ذ -

 ام را گاز گرفتم.از داخل گونه

 اد؟من سحر نیستم، به سحر بگم بی -

 ماهان با تعجب به من نگاه کرد.

 دریا؟ -

 به سمت در اتاق رفتم.

 من برم به سحر بگم بیاد. -

 ماهان انگشت زیر ابرویش کشید.

 کنم.ودم درستش میخواد، تو بشین. من خنمی -

ام، آرام مرا به سمت تک صندلی زمانی که دید مردد وسط اتاق ایستاده

ی اتاق کشید. مرد نگاه سردش روی من و ماهان بود. به صندلی گوشه

 نگاه کردم.

 نترس روش میخ نذاشتم، بشین. -

ها روی صندلی نشستم. ماهان دوربینش را به من داد و به سمت چراغ

 کم و تنظیم کرد.  رفت و نور را

دوربین را به دستش دادم، به سمت مرد رفت. چند عکس دیگر از مرد 

 گرفت. 

 تموم شد. -
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 رد.ی اول پیراهنش را باز کمرد چند دکمه

 خسته شدم. -

 ماهان سری از روی تأسف تکان داد.

 چند تا ژست گرفته، خسته شده. -

 .هایش را فشردن شقیقهمرد به ماهان نگاه کرد و از اتاق بیرون رفت. ماها

 نداختمش بیرون.با شرکتشون قرار نداشتم، با اردنگی می اگر -

 تکانی به سرش داد و به من نگاه کرد.

 فتادی؟ شده یاد من اچی -

خواستم بگویم من همیشه به یاد تو هستم؛ اما به جایش ظرف را از می

 درون کیف بیرون آوردم.

 براتون غذا آوردم. -

 نگاه کرد، ابروهایش باال رفت.به طرف غذا 

 همون غذای صبحه؟ -

 به معنی آره، چشمانم را روی هم فشردم و از روی صندلی بلند شدم.

های سر رویم ایستاد. سر شالم را در دست گرفت و با ریشهماهان روبه

 ام را قلقلک داد.شال، بینی

 مهربون شدی! خبریه؟  -

 چشمانم ریز کردم.

 گفتم برای شما هم بیارم! دیدم گناه دارید، -
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 ماهان یکی از ابروهایش را باال برد.

 جور که تو گفتی، دلم برای خودم سوخت.این -

قدر ام پیچید. چرا تا حاال نفهمیده بودم، عطرش چهبوی عطرش در بینی

ز خوش بو است؟ ظرف را از دستم گرفت و درش را باز کرد. نگاهش را ا

 غذا گرفت و به چشمانم دوخت.

 تونم بگم روزم رو ساختی!می -

 به سمت در رفت.

 خودت خوردی؟ -

 پشتش حرکت کردم.

 آره. -

 کم شک برانگیزه! تو، برای من غذا بیاری! سم که نریختی توش؟ی -

 ایستاد، به ماهان خوردم. ماهان به سمت من برگشت و خندید:

 ام همه جا پشتمه!ام که جوجهکنم مرغیاس میگاهی احس -

 م باید بریزم توش؟ به خودتون شک دارید؟چرا س -

 ابرو باال انداخت.

 های تو شک دارم!به مهربونی -

 مثل خودش ابرو باال انداختم.

 ید به پای دیشب که حالم رو خوب کردید!این رو بذار -

 ی لبش را باال برد.گوشه
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 باشه، قبول!  -

 در اتاقش را باز کرد که من گفتم:

 .من دیگه برم، خداحافظ -

 اشی اگر من چیزیم شد. ی جرم حاضر باید توی صحنهکجا؟ ب -

 تون نمیشه!گر سم هم ریخته باشم، شما چیزینترسید! ا -

 اند. دستم را بهدستم را گرفت. با گرفتن دستم، انگار برق بهم وصل کرده

قدر  زیاد بود که سرعت از دستش بیرون کشیدم. شدت واکنشم آن

 د.ابروهای ماهان باال پری

 خورم!تی غذا هست تورو نمینترس بابا، تا وق -

 از جلوی در کنار رفت.

 خودت با زبون خوش میای تو! -

 با شیطنت نگاهم کرد.

 کنم بیای!یا با زبون خودم کاری می -

 از کنارش گذشتم و وارد اتاق شدم.

 اش ریخته بود. غذایش را آرام خورد.موهای روشنش روی پیشانی

 جا؟شهاب نیاد این -

 شانه باال انداخت.

 نه، نمیاد. -

 از کجا مطمئنید؟ -
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 در ظرف را گشود.

 چند روز پیش حرفمون شد -

 چرا؟ -

 هایش را تر کرد.لب

 فضولی؟ -

شدم. به هرحال او ماهان بود و ماهان از اول هایش ناراحت نمیاز حرف

 همین بود.

 ی من بود؟درباره -

 کان داد.دهانش پر بود. سرش را به معنی نه ت

 سرم را کمی کج کردم و صورتم را جلوی صورت ماهان گرفتم.

 واقعاً؟ -

 ماهان دستش را جلوی دهانش گرفت.

رو بشین. بذار من هم غذام رو بخورم، از اول که اومدی داری ب -

 کنی.بازجوییم می

 صاف ایستادم.

 ی من بوده!پس درباره -

 به صندلی تکیه داد. 

کردم که ه جوری این ماجرا رو تمومش میین باید ی تو نبود. مدرباره -

 تموم شد.
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 رفتم و کنار ماهان ایستادم.

 مونم؟شهاب فهمیده من پیش شما می -

 اش را فشرد.ی بینیکالفه تیغه

 خیال شو!بی -

 ترس قلبم را در مشتش فشرد.

 پس فهمیده! -

 عصبی دست میان موهایش کشید.

نگرفتم و تو از دستش فرار کردی، از  سنه دریا! اون روز که از تو عک -

من پول خواست، من هم بهش ندادم. من با این کارش مخالف بودم، 

 کنم. هنوز هم هستم. به خاطر همین بهش کمک نمی

 چیزی نگفتم.

خورم. شهاب دوست دبیرستان منه، و روزه که دارم خودم رو مید -

ش تم گرفته، دسترفیقمه؛ اما اآلن پسش زدم. اآلن که دستش رو به سم

 رو نگرفتم. 

 پنجره را باز کرد.

دونی چندبار هایی شنیدم؟ میدونی چند بار ازش چه داستانیم -

های الکی فرستادنش اون طرف دخترهایی مثل تو رو پیدا کرده، با قول

 آب و با چی مواجه شدن؟

 به پنجره تکیه داد.
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ه. کرده بوده گیر میار ختر هیجده ساله که از پرورشگاه فراردیه بار، یه  -

به اون هم میگه مدلینگ، دخترِ باورش میشه. وقتی داشته از مرز 

کار خوان باهاش چیخوان کجا ببرنش. میفهمه میگذشتن، تازه میمی

زنه. کنن، از ترس بالیی که قرار سرش بیاد، با شیشه رگش رو می

ندازن توی ایوفتن، میکه توی دردسر نی دختر رو هم برای اینجنازه

گذشت  آب. از موقعی که این داستان رو از شهاب شنیدم، هزاربار از مغزم

 که به پلیس لوش بدم؛ اما نکردم! نتونستم.

توانند ظالم باشند. قدر میها چهقلبم فشرده شد، درد گرفت. گاهی آدم

رسد؟ اصالً به خدا می رسد؟ کاش برسد! ها به کجا میصدای این مظلوم

 ه بود. نگاهش، حرف زدنش، آشفته بود. لبخند زدم.ماهان آشفت

 .همه که مثل من خوش شانس نیستن -

 نگاهم کرد.

اومدم و تو رو نمی کنم، اگر به اون مسافرت نمیاهی به این فکر میگ -

دونن هاشون هم میدیدم، اگر تو اآلن، به جمع اون دخترهایی که خیلی

ی سیاه تو وجودت یی که یه نقطهچه اتفاقی قرار براشون بیوفته بودی. تو

شون هایی که جونجوری طاقت بیاری؟ میون اونخواستی چهندارق، می

 در میره برای دخترهای... .

 سکوت کرد، ادامه نداد؛ ولی من تا ته حرفش را خواندم.  برای عوض

 کردن حالش، طرف غذایش را از روی میز برداشتم.

 غذاتون رو بخورید، سرد شد. -
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 ذا گرفت و روی میز گذاشت.ظرف غ

 یان.منیم ساعت دیگه کار آموزهام  -

 دید؟مگه شما عکاسی هم یاد می -

 سرش را به معنی آره تکان داد. با هیجان به ماهان نگاه کردم.

 دید؟به من هم یاد می -

 ی چشم نگاهم کرد.از گوشه

 ها رو چه به کارهای هنری؟!جوجه وکیل -

 رتش چرخاندم.با غیظ نگاهم را روی صو

ن همیشه عکاسی رو دوست داشتم. ژست عکاس بودن رو، همیشه م -

ای عکس بگیرم؛ اما خب وضعیت دوست داشتم که بلد باشم حرفه

 دونید!خانواده من رو که می

چشمانش را روی هم فشرد. از این حالت نگاه کردنش که انگار داشت 

 کرد، متنفر بودم.یک بچه را تماشا می

 ست نیست بچه! کاره.عکاسی ژ -

 هایم را تر کردم.لب

 دید؟یعنی یادم نمی -

 کمی مکث کرد:

 باشه، یادت میدم. -

 با شوق دستانم را به هم کوبیدم.
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 خیلی ممنون آقا ماهان. -

 صورتش را جمع کرد:

 ین گفت آقا ماهان! ماهان! من ماهانم، نه آقا ماهان!اباز  -

 بگم، ماهان.ه شما بآخه نمیشه که من جلوی همه  -

 مون تنهاییم، من ماهانم!حدأقل وقتی دو نفر -

 مردد نگاهش کردم که گفت:

 یگه بهم بگی آقا ماهان!دفقط کافیه یه بار  -

 کنم!تالشم رو می -

 تالش نکن، مجبوری!  -

 یکی از ابروهایم را باال بودم.

 چرا مجبورم؟ -

 های حرص در بیارش.خندید، از همان خنده

 م.ی آقا ماهان، دیگه عکاسی بهت یاد نمیدچون اگر بگ -

 وقت نباید از هنرتون سوء استفاده کنید!هیچ -

 ابروهایش را باال انداخت.

 زنه!هایی میببین نیم وجبی چه حرف -

 در اتاق کوبیده شد، از ماهان فاصله گرفتم.

 بیا داخل. -

ست در باز شد و همان دختر در مهمانی وارد اتاق شد. ماهان کالفه د
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 پشت گردنش کشید و زمزمه کرد:

 فقط تو رو کم داشتم! -

توجه به من به سمت دختر ترنم نام، نگاهی به سر تا پای من کرد و بی

اش ای روی گونهماهان رفت. دست دور گردن ماهان پیچید و بوسه

اش از روی موهای ام سوخت. شال ابریشمیگذاشت. قلبم میان سینه

هایش افتاد. صورتش را ورد و روی شانهطالیی رنگ و روشنش سر خ

قدر نزدیک که قلب نزدیک صورت ماهان گرفت. خیلی نزدیک. آن

ی من، در خودش جمع شد. تلفنم زنگ خورد و مرا از این مخمصه دیوانه

ی پاهایم. ی خودم نه، به ارادهنجات داد. از اتاق بیرون رفتم، به اراده

تاق ت دیوار ایستادم؛ اما داخل اپیچش بدی را در دلم احساس کردم، پش

 دیدم. را می

توانستم چشم بردارم از ماهانی که روی صندلی نشست و ترنمی که نمی

های ای که روی لبروی پاهایش جا گرفت. نتوانستم نگاه نکنم به بوسه

 ماهان گذاشت. 

شلیک  انگار قلبم را چنگ زدند. انگار چند گلوله، هم زمان به سمت قلبم

 کردند

ها را باز ام را از روی آنتوانست نگاه قفل شدهانگار! صدای نازلی هم نمی

رویم. کنم. چشم گرفتم. به هر توانی بود، چشم گرفتم از صحنه روبه

کوبید و پاهایم هایم در سینه حبس شده بود. قلبم ناتوان مینفس

 حس شده بودند.بی
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ه نوک انگشتانم ادم کقدر فشار دگوشی را میان انگشتانم فشار دادم. آن

ی رو به سفیدی زد. ماهان، ترنم را از خودش جدا کرد و از روی صندل

 بلند شد.

 کنی؟کار میجا محل کارمه! داری چیاین -

ن اما این جدا کردن هم نتوانست مرا به حال خودم برگرداند. مهم آ 

بوسه بود، مهم صمیمیتی بود که از صد متری هم خودش را نشان 

 زد!داشت جار می داد،می

 جوری بود... .اگر در دفتر کارش این

 دید. سعی کردم به حال خودم برگردم. نباید ماهان مرا این شکلی می

زد. سعی هایم روی هم فشردم. بوق اشغال یک سره در گوشم میدندان

رنم با کردم آرام باشم. بردارم این فشاری را که روی تمام وجودم بود. ت

اق بیرون آمد و به سمت در خروجی رفت. صدای سوت عصبانیت از ات

پیچید.  موبایل را خاموش کردم و به سمت اتاق ممتد در گوش می

هایم نلرزند. به سمت کیفم رفتم. ماهان رفتم. سعی کردم صدایم، دستم

 ماهان با کالفگی موهایش را چنگ زد.

 کی بود بهت زنگ زد؟ -

احساسات  ونداشته باشد کردم نلرزد، خش با صدایی که سعی می

 سوخته را لو ندهد، گفتم:

 دوستم، باید باهاش برم جایی. -

 ماهان خواست چیزی بگوید که سحر وارد اتاق شد.
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 ماهان، کار آموزها اومدن. -

 لبخند زدم.

 خداحافظ. -

 چه خوش خیال بودم. ماهان سر تکان داد.

 ممنون بابت غذا! -

کند. از اتاق بیرون می زهر با جان آدمکار را کرد که ماهان با من همان 

 ها پایین دویدم. کاش مغزم آن صحنه را فراموش کند. امروزرفتم و از پله

دانم امروز، برای من همان قیامت است، دانم! فقط میست؟ نمیچه روزی

اش دهقیامتی با مرگ روح و قلبم! وسط خیابان رفتم. ترنم با پاهای کشی

کرد. به خودم نگاه کردم و به او. قلبم یبه سمت ماشینش حرکت م

بیشتر سوخت. تاکسی جلویم ایستاد، سوار ماشین شدم. بغض را در 

هایم زندانی کردم. من هرچه را که گلویم و اشک را پشت پلک

شکستم. در برابر فشار بغض شکستم، غرورم را در برابر ماهان نمیمی

 زندان شده در گلویم، مقاومت کردم. 

شد ی در را چنگ زدم. کاش میگیرهبه پنجره تکیه دادم. دستسرم را 

 شد این بغض لعنتی را دور بیاندازم.از سنگ باشم، کاش می

 سوخت. دستم را روی قلبم گذاشتم. انگار داشت می

 آروم باش. آروم! -

احساس، از همه هایی که از سنگ هستند و بیکردم، آنهمیشه فکر می

ریختن، از عشق و دوست داشتن، از دوست از اشک  -چیز محرومند
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ها کردم. این آدمفهمم که اشتباه میداشته شدن و محبت؛ ولی حاال می

ها هیچ وقت قلبشان از حرف کسی ها هستند. آنترین آدمخوشبخت

 -دهند که او تکهشوند، قلبشان را به کسی نمیشکند، عاشق نمینمی

ریزند و ش ندارند، اشک نمیهایی که ارزاش کند، به خاطر آدمتکه

ها هیچ وقت از جان و گذارند کسی باعث اشکشان شود. این آدمنمی

 گذارند.دلشان برای دیگران مایه نمی

توانستم به آن خانه ی خاله را به راننده نشان دادم. اآلن نمیآدرس خانه

ترسیدم بفهمند این حال بد من، برای برگردم. حالم خوش نبود، می

 چیست.

 ی مهتا شدم و پیامی برای او ارسال کردم.وارد شماره

 ردم خونه؟مشکلی نداره من دیرتر برگ -

 بعد از چند دقیقه مهتا جواب پیامم را داد:

 نه. آرتا با کیان رفت بیرون. -

ی خاله ایستاد، کرایه را ی موبایل را قفل کردم. راننده جلوی خانهصفحه

 حساب کردم و پیاده شدم. 

گ در را فشار دادم، در با صدای آرامی باز شد. در را هل دادم و مردد زن

ی کوتاه حیاط را طی کردم. وارد ساختمان شدم. وارد حیاط شدم. دو پله

کرد. اگر انگار روی پاهای خودم نبودم، انگار یک نفر داشت هدایتم می

رام قدر آتوانستم اینخودم بودم، قادر به برداشتن قدم از قدم نبودم. نمی

ای که بگویم، آتش فشان اشکم فوران دانستم با اولین کلمهباشم؛ اما می
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 کند.می

 ها را دوتا یکی کردم و باال رفتم. ماهان آن کسی نبود که من شناختهپله

های ماهان را برای خودم چه تعبیر کرده بودم؟ از بودم. من ساده، حرف

لم در آغوش گرفتم. دروی دیوار سر خوردم و روی پله نشستم. کیفم را 

 سرما زده بود.

ز روی اصبر کردم تا به خودم بیایم. تا لرزش دستان و بدنم متوقف شوند. 

هایم را مانند کودکی که تازه راه رفتن یاد گرفته ها بلند شدم. قدمپله

ی خاله رسیدم. خاله جلوی در، منتظر ی خانهاست، برداشتم. به طبقه

 در آغوشش گرفتم.بود. به سمتش رفتم و محکم 

 سالم عزیزم، خوش اومدی. -

 از آغوشش بیرون آمدم.

 سالم. -

 هایش را در هم برد.آشفتگی چشمانم، اخم

 حالت خوبه؟ -

 لبخند تصنعی زدم.

 خوبم، مرسی. -

 به سمت کاناپه هدایتم کرد.

 عرفان خونه نیست. راحت باش. -

و شال را از سرم  کرد را باز کردمام میهای مانتوم که داشت خفهدکمه
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ی چند لحظه قبل، برای بار هزارم در سرم تکرار شد. جدا کردم. صحنه

ام تاخت را به سرعت پاک کردم. به سمت قطره اشکی که روی گونه

هایم خواست، مرهم برای زخمآشپزخانه رفت. دلم حرف زدن می

ای خواست. مرهمی که تا اآلن از آن محروم بودم. بعد از چند دقیقه چمی

داغ روی میز نشست. نگاهم را دوختم به بخاری که از لیوان خارج 

ی لعنتی شد. چشمانم را روی هم فشردم. کاش مغزم مرور آن صحنهمی

ی کاناپه را در دستم فشردم. را تمام کند. تمام بدنم منقبض بود. پارچه

دست روی پایم گذاشت، تکان شدیدی خوردم و چشمانم را باز کردم. 

هایم بردم نا بهت زده دستش را پس کشید. لب را زیر فشار دندانخاله می

و با دستانم صورتم را پنهان کردم. صورتم داغ بود، انگار داشتم 

 سوختم.می

تر شد. سرش را به سمت سرم سرازیر خاله مینا مردد نگاهم کرد، نزدیک

 کرد. نفس کشیدن زیر آوار بغض برایم سخت بود. 

 اش کردم.ای سوختهنگاه در چشمان قهوه

 شده؟چی -

ردم. اشک از چشمانم سرازیر شد. آخ! این چه دردی بود؟ دهانم را باز ک

رحمانه می خواستم از دردی که قلبم را میان مشتش گرفته بود و بیمی

م تن. آرافشرد، بگویم؛ اما دوباره دهانم را بستم. سخت بود از این درد گف

 خالصانه.موهایم را نوازش کرد، با محبتی 

 خوای بگو!بگو! هرچی می -
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 ی اشکم روی دامنش سقوط کرد.قطره

را همون چیزی که بیشتر از هرچیزی باعث خوشحالیت شده، چ -

 تر کنه؟تونه قلبت رو زخمیمی

 او لب زد:

میشه چیزهایی که دوست داری، از دست دادنشون بیشترین آسیب ه -

 زنه. رو بهت می

 "که بود من بودم.ه همیشه نبود، تو بودی و آنکیکی بود یکی نبود؛ آن"

*** 

 دهم.شوم و نفسم را محکم بیرون میکالفه در تخت شانه به شانه می

 ام سر رفت.حوصله -

 ببند.آورد و کتاب را میخاله سرش را از کتابش باال می

 سرت بهتره؟ -

 شوش بود.مدانم؛ اما بدجوری سرم؟ دردش را نمی

ی کنم. یقهزنم و پاهایم را از تخت آویزان میکنار میبا کالفگی پتو را 

 ام را باال کشیدم و پاهایم را درون کفش فرو بردم.بلوز مشکی

 خوام برم قدم بزنم.مانتوی من کجاست؟ می -

 گیرد.شود و بازویم را میخاله مینا از روی صندلی بلند می

 خوری.ده. تو هم ضعیف شدی، سرما میبیرون هوا سر -

 خورم؟ جهنم! کاش بمیرم.رما میس
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خورد و نام آقای الوند روی نشینم. موبایلم زنگ میدوباره روی تخت می

 صفحه نقش می بندد. 

 صفحه را باال می آورم و به خاله نشان می دهم.

 که مهمون داریم!مثل این -

 چرخاند:کند و روی کلمات انگلیسی میخاله چشمانش را ریز می

 کیه؟ -

 الوند.آقای  -

 کنم:ل میآورم و تماس را وصی گوشی را پایین میصفحه

 الو؟ -

 کند:صدای آقای الوند در گوشم انعکاس پیدا می

 ، توی کدوم اتاقی؟سالم. ما بیمارستانیم -

سر و ته به خوردش دادم. خاله های بیی اتاق گفتم و کمی تعارفشماره

 را درست کرد.شال حریر مشکی را روی سرم انداختم و موهایم 

 هاست. نه؟ام مثل مردهقیافه -

وار صورتم را کشد. نگاهش نوازشبا انگشت سبابه زیر گودی چشمانم می

 کاود.می

 و همیشه خوشگلی!این چه حرفیه دخترم؟ ت -

ها گم پیچیم و مانند کودکی که بعد از مدتدستم را دور کمرش می

کشم. دستش، شم میشدن تازه مادرش را پیدا کرده، او را در آغو
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گیرم و روی تخت دراز کند. از خاله مینا فاصله میهایم را نوازش میشانه

 کند.شود. خاله مینا مانتوش را صاف میکشم. در اتاق زده میمی

 بفرمایید. -

دهم. در باز می شود و قد کوتاه کشم و به تخت تکیه میخودم را باال می

ذ ن نگاه نافد و بعد پارسا الوند، با هماشوآقای الوند میان در پدیدار می

 شود.همیشگی پشت پدرش وارد اتاق می

افتد. شال را دوباره هایم میخورد و روی شانهشالم از روی سرم، سر می

ام را با کشیدن دست، صاف کشم و موهای وز شدهروی موهایم می

 کنم.می

 آید:آقا الوند به سمتم می

 م؟چند ساله که هم رو ندیدی -

 اندازد، از روی اجبار!هایم سایه میلبخند روی لب

 کاود:آقای الوند با نگاهش صورتم را می

قدر عوض شدی. اون موقعی که اومدی پیش من، هنوز خیلی هچ -

 کوچک بودی.

شود، عضالت صورتم از کار بیافتد. باعث شد قلبم یاد اون روزها باعث می

خواهم به آن روزها برگردم، ت نمیدوباره نامنظم و سنگین بزند. هیچ وق

که وختن را تجربه کردم. اینسذره در آتش  -در آن روزها جهنم را ذره

 آرام بمیرم. -آرام
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خواهم به چشمانش نگاه کنم. نگاهش مرا یاد او آید. نمیپارسا نزدیک می

که خیلی با او فاصله داشت، فرق داشت. همه با او فرق انداخت. با اینمی

 او در این دنیا، فقط یک نفر بود. داشتند.

توانست، او باشد. صدایش، نگاهش، چشمانش، در ذهنم فقط خودش می

 شود.ام میینهسکشد. بمب باران در ام تیر میبندد. سینهنقش می

 سالم، خوبید؟ -

 ماند.آیم. مردمک لرزانم روی چشمانش ثابت میبه خودم می

 م... مرسی. -

خواستم فرار کنم. در مغزم پر بود از بود، میاز هرچه که در گذشته 

 گذشته.

گذارد نفس بکشم. ام آوار است و نمیای که هنوز هم بر سینهگذشته

ای رود و بغض مانند تودهشود، سرم گیج میسنگینی سرم چند برابر می

کند و خاله نشیند. آقای الوند با خاله مینا سالم میسخت در گلویم می

ایستد. از نگاه کند. پارسا کنار تخت میمدنش تشکر میمینا هم برای آ

 کنم.کردن به چشمانش گریز می

 شد؟یدیروز که خوب بودید، یکهو چ -

 کنم تا نفسم باال بیاید. این ضعف بدنی من پایانی نداشت.صبر می

 کنم.ام را بازگو میبرای بار صدم، دروغی که سرهم کرده

 .بردپارسا ابروهایش را باال می
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اقعاً؟ یا مربوط به کارتونه؟ آخه اون شب، داشتید با یه نفر بحث و -

 کردید.می

هایم را از فشارم. کمرم را صاف می،کنم تا شانهچشمانم را روی هم می

گرنه ماین انقباض آزار دهنده، نجات دهم. کاش بحثمان را نشنیده باشد، 

 .شودام خبردار میی زندگیترین نقطهاون هم از سیاه

 ه. این موضوع کامالً اتفاقی بود. این چیزها توی شغل من عادیه. عادتن -

هایی که با طالق گرفتنشون مخالفن و کردم به بحث کردن با شوهر زن

های دیگه. هزاربار تهدید شدم، اون شب هم یکی از اون خیلی بحث

 ها بود.دفعه

 دهد.پارسا به میز تکیه می

 ای یه زن.شغل خطرناکیه! مخصوصاً بر -

 اندازم:زنم و ابرو باال میلبخند می

ها از مردها ن و مرد نداره! اگر هم باشه، برای همه خطرناکه. مگه زنز -

 چی کم دارن؟

 دهد:خندد و سرش را تکان میمی

ها چیزی کم دارن؟ اگر همچین نظری داشتم، برای گه من گفتم زنم -

 اومدم پیش شما!این پرونده نمی

 کشم.شه،ی چشمم میدست به گو

 خبری از دوستتون نشد؟ -
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 دهد.چشمانش را روی هم فشار می

اشت یادم می رفت. از طریق همون دوست مشترکمون، فهمیدم که د -

 گیره.مونه رو هم ازش میبندر عباسه. گفت آدرس جایی که می

ریم دنبال حکم جلب؛ ن امشب مرخص میشم. فردا صبح باهم میم -

ی تهرانه، باید از قاضی نیابت قضایی فقط برای حوزه چون حکم جلبتون

جا بریم دادگاه تا حکم جلب برای حوزه بگیریم برای بندرعباس و اون

 بندرعباس رو بگیریم.

 کند.دوختش را درست می ی پیراهن مشکی خوشیقه

 باشه. -

 گذارد.آقای الوند دست روب شانه پارسا می

 سرش رو درد نیار. -

 لبخند زدم:

 این چه حرفیه؟ -

 کشد:آقای الوند نفس عمیقی می

شنویم و اوج گرفتنت ت رو میاا رو که یادت رفته، ما هم از دور آوازهم -

خوای کوچ کنیم. حاال هم که پیدات کردیم، شنیدم میرو تماشا می

 کنی!

 کنم. پارسا لب پایینش را به دندان کشید.به پارسا نگاه می

 گفتم؟نباید می -
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 آید. رنگ صورتش زرد شده بود. او هنوز کوچ مرا باورمینا جلوتر می خاله

هایم را باز کنم و بروم. خواهم بالنکرده بود، هنوز باور نکرده بود که می

 شود.هایش درمان نمیجا زخمست؛ اما با ماندن در اینهایم زخمیبال

ر دم، ددر این هفت سال، کم مادری نکرده بودـ حتی بیشتر از مادر خو

هایش حقم مادری کرده بود. وجودش برایم آرامش بخش بود، نوازش

ی او تسکین دهنده دردهایم بود. دور شدن از او به همان اندازه که برا

 سخت بود، برای من هم سخت بود. درد آور بود.

 به خاله مینا خیره شدم:

 خوام کوچ کنم و برم.آره، می -

بینم که چیزی در وجودش دهد، میبینم که تعادلش را از دست میمی

اش را، هر توانستم این شهر را، هوای آلودهشکند؛ اما من دیگر نمیمی

خواستم مانند یک مرده باشم، با این تفاوت اش را تحمل کنم. نمیگوشه

 زند.که نبضش می

جا کارت گرفته. تازه داری میشی دریا سعادت! چرا رای چی؟ تازه اینب -

 خوای بری؟می

جواب این سؤال برای خودم هم سخت است؛ چون جوابش یکی نیست، 

 اشتم. دهزارتا دلیل برای رفتن دارم؛ اما دو برابر آن دلیل برای ماندن 

 "اگر دنیات خاکستریه، تو یه مدادرنگی بردار و رنگش کن "

 شود.این حرف در گوشم بارها و بارها تکرار می

 داشتم. خیلی وقته که این تصمیم رو -
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 ی تخت.گذار روی لبهآقای الوند دست می

ه ین رو به عنوان یه بزرگتر، یه کسی که چندتا پیراهن بیشتر از تو پارا -

تونی توی کشور خودت انجام کرده بهت میگم. هیچ وقت کارهایی که می

تونی توی یه کشور غریب انجام بدی. اگر بری، باید از بدی رو نمی

ومدی، وسط راه رهاش نکن. ین همه راه رو ای صفر شروع کنی! تو انقطه

یشت؛ پمن اگر به تو به عنوان یه وکیل اعتماد کردم و پسرم رو فرستادم 

 ات بازی نکن!چون شنیدم که مؤفقی. با آینده

کردم! مثل یک عروسک من خیلی وقت بود که داشتم با زندگی بازی می

نیست و نترلش دست خودش ی زندگی که کخیمه شب بازی بر صحنه

 چرخاند.رقصاند و مییک نفر او را می

اریک با احساس حضور کسی در اتاق، چشمانم را باز کردم. هوا هنوز هم ت

 تر شد و قدی بلند را در چارچوب در دیدم؛ ولی هنوزبود. نگاه تارم واضح

 هد که کیست.تواند تشخیص دمغزم در خواب بود و نمی

 دریا خوابی؟ -

خواستم، نه دش بود؛ اما من، نه صدایش را میصدای ماهان بود. خو

 حضورش را.

 تم:هنوز نتوانسته بودم، ظهر را فراموش کنم. با صدای خواب آلودی گف

 شده؟چی -

 حالی؟قدر بیچرا این -

 دست به پیشانی داغم کشیدم.
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 دری برقصم؟خواید براتون بندارم کردید، میاومدید بی -

 رم.نه عربی برقص، بیشتر دوست دا -

 با کالفگی نفسم را بیرون دادم.

 خوام بخوابم.میشه برید؟ می -

 نزدیک تختم شد و چراغ را باالی سرم روشن کرد.

 نه، نمیشه. -

 .خواستم نگاهش کنمزیر پتو پنهان شدم، حتی نمی

 ساعت چنده؟ -

 اه؟شش صبح. مگه نباید بری دانشگ -

 قش بست.مغزم که فعال شد، دوباره آن صحنه جلوی چشمانم ن

 تخت فرو رفت و فهمیدم که کنار من، روی تخت نشست. پتو را از روی

 سرم کنار زد. به سرعت پتو را روی سرم کشیدم.

 کنید؟ شال سرم نیست.کار میچی -

 ماهان از روی کالفگی نفس عمیقی کشید.

 ترس با دیدن موهات من به گناه نمیوفتم. شالت کجاست بهت بدم؟ن -

شدم. با رفت. با شنیدن صدایش عاجزتر میش میرفت؟ کاچرا نمی

 شد. شنیدن صدایش، آن صحنه دوباره جلوی چشمانم، تکرار و تکرار می

 توی کشوی سوم. -

با صدای کشیده شدن پاهایش روی زمین، فهمیدم که بلند شده است. 
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 در کشویی را باز کرد و خندید.

 اشتباه باز کردم. اوه! کشو رو -اوه -

را  فهمیدم و از زیر همان پتو از خجالت قرمز شدم. در کشومنظورش را 

 خندید.بست. هنوز هم داشت می

قصیر خودته! اومدی از یه چیزی فرار کنی، گیر یه چیز بدتر افتادی! ت -

 چرا آدرس اشتباهی میدی بچه؟

توانستم از زیر پتو بیرون بیایم. از تصور آن چه دیده بود، حتی نمی

 شوم.کردن به چشمانش آب می دانستم با نگاهمی

 بیا شالت رو پیدا کردم. -

 تم داد.دستم را از زیر پتو بیرون آوردم تا شال را بگیرم. شال را به دس

 ی باز بلوزم را پوشاندم. از زیر پتوشال را روی سرم انداختم و روی یقه

ها تنش بود، کمی خودش را به سمتم بیرون آمدم. هنوز هم همان لباس

که بخواهم، با دیدنش نیشخندی رو لبم نشست. پاهای دراز آنبیکشید. 

 ام را در شکمم جمع کردم، دردش دمار از روزگارم در آورده بود.شده

 طوری رفتی؟شد یکهو اونچی -

ی غرورم را هم بشکنم. با ناخن، خطوط محوی نمی،خواستم ته مانده

 روی پتو کشیدم.

 .هام زنگ زدگفتم که یکی از دوست -

 ات.ی خالهونهخولی من شنیدم که رفتی  -
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هایش را تمام کند. هرلحظه امکان داشت که این نمی،خواست سؤال

 بغض، اشک شود و از چشمانم بریزد.

 آقا ماهان. -

 حرفم را قطع کرد.

 ان!قرار شد که دیگه نگی آقا ماه -

ام هام را به زانویم تکیه دادم. سعی کردم کمی از حالت غمگین چهرچانه

کرد و با دیدن ماهان هم این درد بکاهم؛ اما قلبم سنگین بود. درد می

 هزار برابر شده بود.

 !یادم نمیاد قراری داشته باشیم -

 ماهان یکی از ابروهایش را باال برد:

 خوای عکاسی یادت بدم؟یعنی نمی -

 دلم تیر کشید و چهره،ام را درهم برد.

 خوره.. این چیزها به درد من نمیخوامنه، نیازی نیست. دیگه نمی -

گاه بدنش کرد و سرش را کمی نزدیک کرد. نگاه نافذ و دستش را تکیه

 اش را به چشمانم دوخت.جدی

 اشتی!چرا؟ دیروز که خیلی اصرار د -

 ا جلوی دهانم گذاشتم.رای کشیدم و دستم خمیازه

 تونه از تصمیمش پشیمون شه؟ آدم نمی -

 افانه، خیره و جدی.نگاهش همان است، موشک
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 تونه؛ اما نه در طول چند ساعت.چرا می -

ه چشمانم روی هم رفت. اصالً نخوابیده بودم. یعنی نتوانسته بودم ک

 شدند.بستم، فکرهای مزخرف در سرم به خط میبخوابم. چشم که می

 ات چیزی شنیدی؟ی خالهرفتی خونه -

ود. انگشت میان ت. همه چیز گردن خودش بهایم در هم فرو رفاخم

 ام گذاشت و به سمت باال کشید.ابروهای درهم گره خورده

 پس درست گفتم؟ -

 سرم را عقب کشیدم.

 کار کنید؟خواید چیفهمید درد من چیه، میباآلن اگر  -

تواند درمان هم باشد؟ نه، چیزی نگفت. اصالً مگر خود زخم، می

 تواند.نمی

تر نفس بکشم شود که راحتنمینفس عمیقی کشیدم؛ اما نه تنها باعث 

 تر.هایم را تنگسکند و راه عبور نفتر میام را سنگینبلکه سینه

 گلوم خشک شده. میرم آب بخورم. -

ماهان از روی تخت بلند شد تا بتوانم بلند شدم. پاهایم روی زمین 

کرد انگار تازه از رینگ های بدنم، درد میگذاشتم و بلند شدم. استخوان

توانستم روی پاهایم بایستم؛ اما ام. از شدت دل درد، نمیر آمدهبوکس د

سعی کردم که چیزی رو لو ندهم. صاف ایستادم و از در اتاق بیرون رفتم. 

هایم ی آب را در آوردم و خوردم. مسکنبه سمت آشپزخانه رفتم. شیشه
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ام را زیر بلوزم گذاشتم و دوباره به تمام شده بود. موهای پخش شده

اتاق برگشتم. ماهان هنوز هم در اتاق بود، کنار ماهان روی تخت  سمت

 نشستم و به دیوار تکیه دادم.

 باید بری دانشگاه؟ -

 لبم را گاز گرفتم و کمرم را صاف کردم.

 اوهوم. -

 . رنگ و روت خیلی پریده.امروز نرو دانشگاه -

 وم کاش فقط رنگ و رویم پریده بود. کاش فقط درد این لعنتی را داشت

رفتی کرد، نبود. کاش تو میام را له میچارهآن چیزی که داشت قلب بی

 تا هرلحظه با دیدن چشمانت، قلبم بیشتر له نشود، خرد نشود.

 م.های دانشگاهه باید برتونم. نزدیک امتحاننمی -

 گاه چی داره که یه روزش رو هم از دست نمیدی؟این دانش -

 تمسخرآمیز خندیدم.

 ه!ید چیزهایی که استودیو شما داره رو ندارمطمئن باش -

 نگاهم کرد.

 منظور؟  -

 سعی کردم آرام باشم و چیزی از دهانم در نرود.

 منظوری نداشتم. -

 اگر منظورت ترنمه... . -
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 ت گفتم:هایم آمد. با عصبانیخون به سمت گوش

 ن منظوری نداشتم. روابط رنگارنگتون به من ربطی نداره آقا ماهان!م -

 ی لبش را باال برد.هان گوشهما

وابط رنگارنگ؟ جوری میگی انگار به زور مجبورشون کردم با من ر -

 باشن! اگر خودشون نخوان که... .

هایش به جای آن که آرامبخشم باشد، باعث حرفش را قطع کردم. حرف

شود اعصابم تحریک شود و حس حمله بهم دست دهد، آن هم در می

 این وضعیت!

کنید این میون یکی بهتون دل ببنده و شما باعث عاً فکر نمییعنی واق -

 شکسته شدن قلبش شید؟

 ابرو باال برد.

ها تا وقتی منفعتی براشون اش الکیه! زنها همهل بستن و این حرفد -

مونن، منفعتشون که تموم شه حتی پشتشون رو داشته باشی پیشت می

 ه؟!ذارن و میرن! عشق و عالقکنن و مینگاه نمی

 پوزخند صدداری زد:

اش ای وجود نداره! همهها فقط برای توجیحه! عشق و عالقهین حرفا -

 به خاطر سود خودشونه! 

ای وجود ندارد؟ دل بستن غیر واقعی است؟ تعریفش از عشق و عالقه

 قدر ظالمانه؟عشق همین بود؟ همین
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ن شدت درد دلم بیشتر شد. غیر قابل تحمل شد. پلکم خشک شد. بدو

 پلک زدن نگاهش کردم.

 تن! دلیلی نداره وقتی شما... .همه یه جور نیس -

 بغض گلویم را خراشید. حرف زدن سخت شده بود، خیلی سخت!

طوری بودن، دلیل بر این نیست هایی که شما شناختید اینقتی آدمو -

 که همه یه جور باشن! نباید آدمای رو یه جور دید!

 یین انداخت و تکان داد.ماهان پوزخند زد، سرش را پا

 گنجه!ی پاک مغز تو، این چیزها نمیتوی اون دنیا -

های دردناک ماهان؛ دانستم به خاطر درد دلم است یا به خاطر حرفنمی

 توانستم نفس بکشم. اما نمی

خودم را به سمت جلو کشیدم. از شدت دل درد در خودم جمع شدم. 

 این درد همیشه بود؛ اما نه در این حد.

 ماهان نگاهم کرد. متوجه حال بدم شد.

 حالت خوبه؟ -

هایم برای کاش نفهمد! کاش متوجه نشود که این به خود پیچیدن

 چیست!

 کنه!ام درد میامه. به خاطر اون معدهی فکر کنم گرسنههیچ -

 ماهان ابرو باال انداخت.

 اته!باشه گرسنه -
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 از روی تخت بلند شد.

 ن بیارم.دراز بکش. میرم برات مسک -

 کل بدنم از خجالت منقبض و داغ شد.

 کالفه سرتکان داد:

 جوری نگاهم نکن. دراز بکش.اون -

شد یک روز این پسر باعث خجالت من نشود. از اتاق بیرون رفت و نمی

ام گذاشتم و با عجز من بیشتر از خجالت آب شدم. دست روی پیشانی

 نفسم را بیرون دادم.

تو را تا زیر چانه باال پنداشتم. دراز کشیدم و ای جز دراز کشیدن چاره

ستش دآوردم. بعد از چند دقیقه ماهان با یک لیوان بزرگ آب پرتغال در 

ا روارد اتاق شد. نگاهم را دزدیدم. دیگر روی نگاه کردن به چشمانش 

ی حرصم را فراموش کرده بودم و خجالت جایش را گرفته نداشتم. همه

جا شدم. ماهان کپسول قرمز رنگ را به جابهبود. به سمتم آمد، کمی 

د لرزید، آب پرتغال که لبریز بوهمراه آب پرتغال به دستم داد. دستانم می

 کمی روی پتو ریخت. ماهان به دستانم نگاه کرد:

 لرزه؟قدر میهات اینچرا دست -

را  بدون نگاه کردن به ماهان قرص را داخل دهانم گذاشتم و آب پرتغال

 خوردم. 

رام آلیوان را روی میز کنارم گذاشتم و آرام دور دهانم را پاک کردم. 

 زمزمه کردم:
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 مرسی. -

سمت  متوجه کالفه بودنش شدم. لب پایینم را با دندان فشردم. ماهان به

 ی کوچک و صورتی رنگم رفت.دفترچه

هایی که دخترها میان عاشق اصغر پسر فترچه خاطراته؟ از ایند -

 نویسن؟سر قصاب شدن رو توش میهمسایه و جعفر پ

م، چیزی برای پنهان کردن نداشتم. هرچه را که در آن دفتر نوشته بود

دانست. زمانی که جوابی از من ندید. کش کنار دفتر را باز ماهان هم می

 کرد و صفحه اول را گشود. نگاهش روی کلمات دوید.

وانم بگویم، تکردم با نوشتن کلماتی که هیچ وقت به هیچکس نمیسعی م

ت را هم پر تک این صفحا -شوم. اگر تکخودم را آرام کنم؛ اما آرام نمی

شود، بنویسم باز هم آروم ی روزهایی که شب میکنم. اگر به اندازه

های عمیقی که روی قلبم جا خشک کرده، هنوز هم شوم. این زخمنمی

و به  جا توقف کرد، میان کتاب را بستکند. همینخون از آن چکه می

 دیوار تکیه داد.

نبال درمونش نباش! چون درمون نمیشه. من هم خیلی دنبال درمون د -

ردم؛ دردم گشتم. دورم رو پر کردم از آدم، هرکاری رو که بگی امتحان ک

 اما خوب نشدم. درد خنجر از پشت، هیچ وقت درمان نمیشه!

 دستش را مشت کرد و آرام روی میز فرود آورد.

ها دلبسته دونی چرا میگم زنبه زن ها بدبینم؟ میدونی چرا می -

نمیشن و فقط به فکر منفعت خودشونن؟ اولین زن زندگی من، 
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 ترین زن زندگی من، مادرم وقتی که منفعتش تموم شد رفت.اصلی

 با تعجب نگاهش کردم.

 رفت؟ -

پرسیدم. من تحمل دیدن تلخ خندید و از روی دیوار سر خورد. کاش نمی

 را نداشتم. غم چشمانش

ترین ره، رفت! با سه تا بچه، با وجود یه شوهری که توی بحرانیآ -

شرایطش به اون احتیاج داشت، به زنش، کسی که عاشقانه بهش عشق 

که پشتش رو نگاه کنه، بدون نگاه کردن به ورزید؛ اما اون بدون اینمی

 ای که تو اون شرایط بهش نیاز داشتن گذاشت و رفت.سه تا بچه

به  ووفان در چشمانش برپاست. طوفان دردها! آرام از تخت پایین آمدم ط

ت سمت ماهان رفتم. کنارش به دیوار تکیه دادم. ماهان سرش را به سم

نش من برگرداند. نگاهش مثل همیشه نبود. پر از درد بود، آسمان چشما

 بارانی بود.

 نگاهش را از صورتم گرفت و کالفه میان موهایش چنگ زد:

موقع بچه بودم.  بای من یه شرکت داشت. شرکت معماری. اونبا -

فهمیدم داره چه اتفاقی میوفته؛ اما میون چهارده سالم بود. نمی

ی ورشکست شدن رو شنیدم، فهمیدم زد، کلمههایی که بابام میحرف

ورشکست شدیم. بابام داغون شده بود. شب و روزش یکی شده بود. 

ون همه اسم و تجمل هیچی نمونده، خیلی براش سخت بود که از ا

طلبکارها هم از طرف دیگه. فشار روش زیاد بود. مامانم که فهمید 
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ورشکست شدیم، دیوونه شد. همه چیز رو به هم ریخت. حال بابام رو 

 بدتر کرد. من از همون بچگی با بابام خوب بودم. همیشه با اون بودم.

 ... .به چشمان روشنش نگاه کردم، به مردمک لرزانش

که چیزی آنفاصله، بیتوانستم بیتوانستم آرامش کنم. کاش میکاش می

ی ناآرام کنارم را آرام کنم. میانمان باشد در آغوشش بگیرم و پسر بچه

 ساعدش را روی زانویش گذاشت و گردنش را از پشت خم کرد.

جبور شدیم به خاطر طلبکارها، همه چی رو بفروشیم. فقط همین م -

 داشتیم. بابام در عرض چند وقت تبدیل شده بود به یه مردخونه رو 

گیره میون دیدم سرش رو میرفت، میدیدم راه میها میتکیده. شب

کرد. هاش حالش رو بدتر میدیدم که مامانم با حرفهاش، میدست

دیدم؛ چون مهتا مشغول کنکورش بود و کیان ها رو من میی اینهمه

م هفته گذشت، دو هفته گذشت. یه روز که پدرهم یه بچه ده ساله! یه 

نشسته بود جلوی تلوزیون، مامانم اومد جلوش و تلوزیون رو خاموش 

خواد بره! بابام گفت تونه وضعیت رو تحمل کنه! میکرد. گفت نمی

گذره. خیلی دوستش داشت، خیلی؛ اما اون درست میشه، این روزها می

 رفت!

جب نگاهش کردم. مادرش برای خون جاری در بدنم سرد شد. با تع

 همین رفته بود؟ 

دستش را مشت کرد و با دست دیگرش به صورتش کشید. رگ گردن و 

 ترسیدم. . از حالش میاش متورم شده بودپیشانی
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ترین دوست بابا عد از یک سال خبر ازدواج مامان رو با صمیمیب -

 شنیدیم!

 صورتش را به سمت من برگرداند.

جش اومد! بابام ک سال به جای خودش، خبر ازدوارفت و بعد از ی -

نتونست تحمل کنه. نتونست این همه درد رو تحمل کنه! سکته کرد. 

 افتاد توی جا. 

ها را دیده بود؟ در آن سن کم این قلبم آه کشید. در چهارده سالگی این

قدر بلد ای که ایندانستم پرندههمه درد بر سرش آوار شده بود؟ من نمی

ی زخمی، پر از درد بود؛ هایی گذشته. این پرندهکند، از چه مانعمیپرواز 

توانستم نفس بکشم؟ درد زیر دلم دو اما ساکت. اکسیژن نبود یا من نمی

 برابر قبل برگشته بود.

 ون موندم و مهتا و کیان! مهتایی که آماده بود برای ورود به دانشگاه م -

بام برسم. یم مجبور بودم به بای بچگکیانی که بچه بود. من هم با همه

کردم. هرکاری که بگی خوندم، هم توی بازار پادویی میهم درس می

 کردم تا یکم پول در بیارم.

شود که این داستان متعلق به زندگی ماهان باشد. صدای بمش باورم نمی

ی به توانم از چهرهلرزان شد؛ اما اثری از اشک و بغض نیست. فقط می

های نیت را تشخیص دهم. از مشت گره خورده و رگرنگ خونش عصبا

 ملتهبش، درد زخم عمیقش را تشخیص دهم.

جوریه، دلیلش اونه! اگر من اآلن اینم، دلیلش اونه! اگر زندگی مهتا این -
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 تونه حرکت کنه... .اگر بابام نمی

اش را گرفتم. دست او به شدت گرم بود با یک تصمیم دست مشت شده

 تش دستانش ذوب شد.ای یخ میان آتکه و دست من مانند

قدر مشتش را فشار داده بود که نش را باز کردم. آندانه انگشتا -دانه

دانم با هایش پوستش را پاره کرده بودند. دست سردم را گرفت. نمیناخن

ای گرفتن دستم چه چیزی بهم تزریق کرد که تمام بدنم در خلسه

 شیرین فرو رفت.

 رفتی؟کردی؟ میکار رو میتو هم بودی همین  -

کرد کاش تا ابد دستانم در دستانش باشم دستانم شل شد. قلبم آرزو می

 شان  را!کرد، ترنم را، بوسهو مغزم با سیلی دیروز را یاد آوری می

کرد. دستش محکم دستم را در برگرفته بود؛ اما دستان گرمش ذوبم می

نگشتم را حلقه کنم ا توانستم مانند خودشدست من باز بود. کاش می

کرد.  دور دستش و این اقیانوس ناآرام را آرام کنم. ماهان منتظر نگاهم

ام که با گرفتن یک دست حالم تغییر جنبهقدر بیدانست من چهنمی

 اهان!کند. نه هر دستی! فقط دست ممی

ی تونم حس یه مادر رو درک کنم؛ اما شنیدم بچهرفتم. من نمیمین -

جوری گوشت رو از استخوان جدا کنم و ت و استخوانه! چهآدم مثل گوش

 کنه؟برم؟ مگه آدم کسی رو که دوست داره ترک می

 تر شد و حرارت من بیشتر.ی دستانش سفتدستم را رها نکرد. حلقه

وار! کاش ساعت متوقف با انگشت شستش رو پوست دستم کشید. نوازش
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 ش این بهشت ابدی بود.خواهم تمام شود، کاشود، در همین لحظه. نمی

توانستم این لحظه را ضبط کنم و با هربار پلی کردنش، نوازشش کاش می

هایم و جریان خونم، را مانند همین اآلن سلول به سلول حس کنم. با رگ

 حسش کنم.

های بیرون قدر پاک بمونه؟ میشه مثل اون آدمیسه دنیات همینم -

حتی زخم زبون هم بلد نشی؟ خودت بمونی؟ این دریای مهربون که 

 نیست، قلب شکستن بلد نیست.

بار بود که از کسی چنین هایش روحم را به تاراج برده بود. اولیننوازش

شد این زد. کاش به ابدیت ثبت میگرفتم. قلبم ضعیف میحسی را می

 زد، دور شو! به این نوازشلحظه. آب دهانم را قورت دادم. مغزم فریاد می

بار است؛ اما عضالتم از کار افتاده بود. همین مین یکمعتاد نشو که ه

دانم! ولی بگذار معتاد شوم، این معتاد شدن را به هر بار است، مییک

 بار خودم را محروم کنم؟خرم. چرا از همین یکقیمتی است به جان می

دونی چرا؟ تو فقط به ها رو بهت گفتم. میو اولین نفری هستی که اینت -

ن از م گوش میدی. بدون این قضاوت کنی، نصیحت کنی. مهای آدحرف

 دردم به هیچکس نگفتم.

تپید؛ برعکس قلب من که دستم را روی قلبش گذاشت، قلبش آرام می

 کوبید.ام میخودش را به در و دیوار سینه

جا حبس کردم. زندانی کردم تا نتونه کسی قضاوتم همه چیز رو همین -

تونه دردی که من کشیدم رو کس نمیش. هیچکنه. تا نگه گذشته رو ببخ
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تونه حس کنه. باید سرت بیاد تا بفهمی. کسی که تجربه نکرده، نمی

 حسی که من رو توی اون سن تجربه کردم رو بفهمه. 

شد که این همه درد متعلق کمی به سمت ماهان متمایل شدم. باورم نمی

اش را دیدم که هی سینبه ماهان باشد. چشمانش سرخ شده بودند، قفسه

 شد.جا میسنگین جابه

 آب دهانم را قورت دادم:

دونم! خواد از زخمی که خورده بگه، خیلی سخته، میدم وقتی که میآ -

 ذات همه هست.  ترسه! این تویآدم از قضاوت شدن می

 که صدایم رنگ ترحم نداشته باشد.نفس گرفتم، نفسی طوالنی، برای این

کنه. هیچکس جای تو نبوده که بتونه رو آروم میاما گاهی گفتن آدم  -

قدر حرف تو رو درک کنه و بتونه خیلی راحت بهت بگه ببخش. هرچه

ید هم که قلب بزرگی داشته باشی، گاهی نمیشه بخشید. این تویی که با

 تصمیم بگیری!

اش ریخته بود. به هر خیره شدم به چند تار روشنی که روی پیشانی

 کاویدن اجزای صورتش کندم.توانی بود، دل از 

 ماهان گفت:

 ها رو از زبون من بشنوه.تونست اینر تو نمیهیچکس غی -

 نفس عمیقی کشید:

تونیم هم رو ات، من هم از مادرم. میمن و تو هم دردیم. تو از خانواده -
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 درک کنیم. مگه نه رفیق؟

 اش!دت همیشگیتم را کشید، به عاخندید و گونه

ی رفیق لرزیدم و دستم را آرام از م چرا از شنیدن کلمهدانسترفیق؟ نمی

ه میان دستش بیرون کشیدم. موهایم را زیر گوشم فرو بردم. بغض را ب

 پستوی گلویم فرستادم و سرم را به معنی آره تکان دادم.

کشید، نه دلم. ماهان از روی زمین بار تمام وجودم تیر میرفیق؟! این

 گرفت. بلند شد و دستش را به سمتم

 ل تو رو هم تو این وضعیتت بدتر کردم.بلند شو، حا -

 دوباره داغی خجالت، صورت را قرمز کرد. دستش را گرفتم.

 کرد که بهتر شد.ام یکم درد مینه، معده -

 حس است.کردم تمام بدنم بیکمکم کرد تا بلند شوم. حس می

 دونم!آره، می -

روی تخت نشستم. ماهان  که نگاهش کنم، به سمت تخت رفتم وآنبی

 دستی به پشت گردنش کشید.

 حرف بزنی، من هستم. هروقت خواستی با کسی -

 لبخند زدم.

 رف بزنی، من هستم.تو هم هروقت خواستی ح -

 توانستم شما صدایش کنم.دیگر نمی

توانستم شانش صدا کردن اسمش را از دست دهم. حتی اگر من نمی
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درد بودم! به همین رفیق بودن هم همفقط برای او یک رفیق بودم. یک 

 کرد.قلب من اکتفا می

ای به در خورد. سر من و ماهان هم زمان به سمت در چرخید. مهتا را تقه

 در چارچوب در دیدم که صورت گردش را مقعنه قاب گرفته بود.

 با غیظ به ماهان نگاه کرد و گفت:

 ا رفتی!ی کجگردم. گفتم اول صبحرم دنبالت مییه ساعته دا -

 اش فرو برد.ماهان دست در شلوار مشکی

 جام!همین -

 مهتا سری از روی تأسف تکان داد و رو به من گفت:

 تو نرفتی دانشگاه؟ -

 از روی تخت برخاستم و ایستادم.

 نه، حالم زیاد خوب نبود. -

 هتا کم شد.ی میان ابروهای باریک مفاصله

 شده؟چرا؟ چی -

 نه چیز مهمی... . -

 حرفم را قطع کرد. ماهان

 دل درد داشت. -

چاره چشمانم را روی هم فشار دادم و هرچه حرص داشتم را سر بالش بی

 گرفتم.خالی کردم. از خجالت داشتم، آتش می
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آلن بهتری؟ اگر چیزی خواستی به ماهان بگو! نبین عکاسه، مدرک ا -

 دکتریش رو از آلمان گرفته!

 چشمانم از تعجب گشاد شد.

 ؟واقعاً -

 ماهان لبخند زد، سری تکان داد و نگاهم کرد.

 ای تو دختر!قدر سادهچه -

 هایش سایه انداخته بود، گفت:مهتا با لبخند کمرنگی که روی لب

 مروز ساعت نه، بابای آرتا میاد. وسایلش توی همون کیف زرد هست!ا -

 های ماهان درهم رفت.اخم

 مگه خود سهیل میاد؟ -

 شکی رنگش را بست.مهتا زیپ کیف کوچک م

 آره، خودش میاد! -

 ماهان دست از جیبش بیرون آورد، انگشتان دست چپش را شکست.

 ؟مگه قرار نبود باهاش حرف نزنی -

 مهتا کالفه نگاه از ماهان گرفت.

 باید جواب پس بدم؟ -

 ماهان عصبی به مهتا نگاه کرد.

 ها بیاد؟اصالً مگه قرار نبود جمعه -

 اش را صاف کرد.عهمهتا کالفه درز مقن
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ام کردی ماهان! باباشه، بهش بگم نیا؟ آرتا هم دوست داره وف! دیوونها -

 بیشتر وقت با باباش بگذرونه!

ماهان دست به ته ریشش کشید و سرش را به سمت باال متمایل کرد. 

 تر شد:نفسی گرفت و به مهتا نزدیک

 ه رو نده! اگر خیلی پدری کردن... .به اون مرتیک -

 تا میان حرفش پرید:مه

 دونم چی کار کنم!ودم میتمومش کن ماهان! خ -

 هایش گذاشت.ماهان انگشتانش را روی لب

 صالً خفه میشم!اباشه! من هیچی نمیگم.  -

 ی ماهان گذاشت.ای روی گونهمهتا قد بلند کرد و بوسه

 خواد ساکت شی.ت کن، نمیاخالق گندت رو درس -

 و به من گفت:مهتا به ماهان اشاره کرد 

ین رو می سپارم به تو! آرتا هم ساعت نه خودت به باباش تحویل بده. ا -

 نذار این بیاد که با سهیل دعواشون شه.

 ماهان انگشت مهتا را هل داد:

 کنی.جوری سفارشم رو مییست که اینمن دو سالم ن -

 مهتا خندید و دستش را به معنی خداحافظی تکان داد:

 ه اندازه کافی دیرم شده!من دیگه برم، ب -

 لبخند زدم و از مهتا خداحافظی کردم.
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 از روی تخت بلند شدم تا صبحانه آمده کنم. 

 ماهان گفت:

 چرا بلند شدی؟ -

 ی کج شالم را درست کردم.لبه

 صبحانه آماده کنم. -

رفت. ماهان زودتر از من موبایلم روی میز کوچک کنار تخت ویبره می

ی از روی میز قاپید. به صفحه موبایل خیره شد، یکخم شد و گوشی را از 

 ابروهایش را باال برد.

 عرفان! -

 دستم را به سمت موبایل بردم که موبایل را از دستم دور کرد.

 کار داره؟اول صبح باهات چی -

 روی پنجه ایستادم تا دستم به دستش برسد.

 خواد ببینه چرا نرفتم دانشگاه.می -

 ز رنگ کشید و موبایل را روی اسپیکر گذاشت. دستش را روی نقطه سب

 صدای عرفان در اتاق پیچید:

 دریا! الو؟ دریا! -

و  تکان داد "چیه"با دهان باز به ماهان نگاه کردم، سرش را به معنی 

 آرام زمزمه کرد:

 حرف بزن دیگه! -
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 ادم:دنه، این پسر قصد دیوانه کردن مرا داشت! با لکنت جواب عرفان را 

 سالم عرفان.س...  -

 سالم، چرا جواب نمیدی؟ -

ت و خواستم گوشی را از دستش بگیرم که ماهان ابروهایش را باال انداخ

 لب به دندان کشید:

 صحبت کن زشته! -

م چشمانم را روی فشردم. ماهان گوشی را دورتر نگه داشت و مجبور شد

 با صدای بلندتری صحبت کنم.

 اومد.صدا نمی -

 !اه؟ حالت خوبه؟ نگران شدمچرا نیومدی دانشگ -

 اش داد:ماهان چینی به بینی

 آخی! نگران شده. -

 شد.با غیظ نگاهش کردم. کاش هرچه زودتر این تماس تمام می

 اشتم که بیام.نه، خوبم. فقط حوصله ند -

 صاحب کارت نذاشت بیای؟  -

ی لب ماهان باال رفت. کنجکاوی از چشمانش مشهود بود. اآلن فکر گوشه

 ام!ها گفتهی او چهکرد من، دربارهمی

 نه خودم. -

 عرفان حرفم را قطع کرد:
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جا که ی ما بمونی، چرا قبول نکردی؟ اونامان بهت گفت بیای خونهم -

 دلشون به حال درس و دانشگاه تو نسوخته!

هایم حس کردم. به ماهان نگاه کردم که با ابروهای هجوم خون را به گونه

 ی حرف عرفان بود. امهباال رفته منتظر اد

 شدم.میان این دو نفر، داشتم له می

اهان مدلم را به دریا زدم و مچ ماهان را گرفتم و به سمت خودم کشیدم. 

 گوشی را به آن یکی دستش داد. 

جا مناسب تو نیست ات. اونسایلت رو جمع کن، راحت بیا پیش خالهو -

 ست.دریا! پسر جوون توی اون خونه

تکان  "گویدچه می"اش را درهم برد و دستش را به معنی ماهان چهره

 داد.

 زنه؟ه؟ چیزی میچی میگه این؟ حالش خوب -

 ام کشیدم. خدایا!با کالفگی دست به پیشانی

 صدای عرفان در گوشم پیچید:

 دریا؟ -

جا راحتم، صاحب کارم هم خیلی آدم ن... من به خاله هم گفتم. اینم -

 خوبیه! 

 کرد: عرفان کمی مکث

 قدر بد میاد؟چرا صدات این -
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 هایش را با زبان تر کرد:ماهان لب

 بگو چون تو مستراحم! -

 ماجرا گفتم:برای تمام کردن این

 عرفان من باید برم، خداحافظ.  -

عرفان خداحافظی کرد و ماهان موبایل را به طرفم گرفت. با حرص 

 گوشی را از دستش کشیدم و قطعش کردم:

 های شما... . یه؟ مگه من به تماساین چه کار -

 اشتباهم را تصحیح کردم:

 تو کار دارم؟ -

 رد:کن مشکی رنگش فرو بماهان دست در جیب گرم

 کلی ندارم. خب کار داشته باش! من مش -

گفت، مگر برایش فرقی هم گفت. خب راست هم میهمیشه همین را می

 داشت؟

 طوری نیستم.ن اینخب تو زیادی راحتی، م -

 خواست چیزی بگوید که گفتم:

 ضمناً دربارم فکر بد نکن! -

 چشمکی زد و خندید:

 ی تو فکر بد کنه!غلط کرده هرکی درباره -

 موبایل را روی تخت انداختم. 
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 هام رو عوض کنم. خوام لباسمی -

 یعنی برم بیرون؟!  -

 خواستم بگویم، نه پس وایسا! می

 کنی. خیلی لطف می -

ا عمیق رفت، در را پشتش بستم و به در تکیه دادم. نفسم راز اتاق بیرون 

هایم را عوض کردم و با جمع بیرون دادم و به سمت کمد رفتم. لباس

با  وکردن موهایم، از اتاق بیرون رفتم. ماهان روی کاناپه نشسته بود 

 اش بلند نکرد. موبایلش سرگرم بود. حتی سرش را از روی گوشی

و چای ساز را روشن کردم، چند تخم مرغ را  به سمت آشپزخانه رفتم

وهایش داخل آب گذاشتم تا آبپز شوند. نگاهم خیره به ماهانی بود که ابر

 ردم. کدرهم فرو رفته بود و درحال نگاه به چیزی بود. زیر گاز را روشن 

مت سماهان از روی کاناپه بلند شد و موبایلش را روی میز گذاشت و به 

 در خروجی رفت. 

م که را در دو لیوان ریختم و به سمت در حیاط رفتم. ماهان را دیدچای 

ها و یک پایش در راستای اش به نردهمثل همیشه نشسته بود. تکیه

 تر.بدنش گذاشته بود و پای دیگرش را یک پله پایین

هایش جا خشک آرنجش را به زانویش تکیه داده بود؛ و سیگار میان لب

 کرده بود.

 آمد.هایش بود، بدم میسیگاری که میان لبقدر از و من چه



 

 

 WWW.98IA3.IR 379 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 با فاصله کنارش نشستم و لیوان چای را به سمتش گرفتم:

 ، صبحونه نخورده آخه؟ حدأقل به جاش چای بخور. اول صبح -

 نفس عمیقی کشید و چای را با دست آزادش از من گرفت.

 دفعه؟شد یهچی -

 شد؟چی، چی -

 هم ریخت.اعصابت به -

 

 ی زد:لبخند کوچک

 

 فضولی بچه؟ -

 

 با غیظ نگاهش کردم.

سیگار را با احتیاط از میان انگشتانش بیرون کشیدم و روی زمین 

 انداختم.

 ی روی زمین را له کرد تا خاموش شود:ماهان سیگار نصفه

 ی دیگه تکرارش نکن.طفاً دفعهکار متنفرم! لینمن از ا -

 هم نریخته!بعد میگید اعصابتون به -

اش درهم رفت، دهانش از چای داغ درون دستش، نوشید. چهره ایجرعه

 سوخت.

 لیوان چای را روی پله قرار داد:
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 هم نریخته.هم نریخته دریا! بهمیگم به -

 چیزی نگفتم. ماهان نیم نگاهی به من انداخت:

 ها سرده! حالت بدتر میشه.باید بهت همه چیز رو بگم؟ پله من -

ها بلند شدم و لیوان چای را از روی زمین پله هایم داغ شد. از رویگونه

 ای رنگ را کشیدم و وارد خانه شدم. ی نقرهبرداشتم. دستگیره

های کیان را به او بگویم تا دوباره خواستم حرفکمی مکث کردم، می

 انگشت اتهام به سمت من برنگردد.

 به حیاط برگشتم:

کنم و  اهاتون صحبتی مادرتون بخواستن که درباره آقا کیان از من -

 بگم که اون رو ببخشید.

 ی سکوت باال آوردم:خواست چیزی بگوید که دستم را به نشانه

کنم، قصد هم ندارم که بهتون ما من گفتم که اگر بتونم کمکش میا -

بگم مادرتون رو ببخشید. فقط گفتم که تا یک وقت آقا کیان چیزی 

 ه.زنی چی حرف میبهتون گفت، بدونید درباره

های ماهان در هم رفت. انتظار چه واکنشی را داشتم؟ تشکر کند؟! اخم

 بگوید مرسی که نگفتی او را ببخش؟ 

 لیوان چای را در دستش گرفت:

زن گذشته، ه کیان بگو که ماهان نه بخشیده، نه نبخشیده. فقط از اونب -

 گذریم.نارشون میهایی که هرروز از کمثل آدم
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ن تکان دادم و خواستم وارد خانه شوم که ماهاسرم را به معنی باشه 

 گفت:

رک خوردیم بابا! یک بار میگی تو، یک بار میگی شما! یک بار جمع ت -

 بندی، یک بار مفرد.می

اس چیزی نگفتم و به راهم ادامه دادم. در این دو روز فهمیدم که احس

 من آخرش پوچ است. سیاه است!

 ی رفیق. نیدن کلمههمان روز در استودیو؛ و بعد از آن ش

ا تاشک تا پرتگاه چشمم جلو آمد. پدر ماهان را نزدیک خودم دیدم که 

ی حضورش نشده بودم. با آستین اشکی که احتمال جاری اآلن متوجه

 شدنش زیاد بود را گرفتم. با صدای لرزانی گفتم:

 صبح به خیر. -

 ی اشک نشسته شده در چشمانم شد.چشمانم را نگاه کرد، متوجه

 ان بخوانند.توانند من را آسکه همه میقدر متنفر بودم از اینمن چه

 یر باشه، چیزی شده؟ صبح تو هم به خیر. خ -

پا پا و آنگفتم؟ کمی اینآستینم را روی انگشتان دستم کشیدم. چه می

 کردم:

 نه، چیزی نشده. -

ز ا لبخند محوی زد. از لبخندش ترسیدم، از لبخند او که نه! از خودم،

 شمانم بخواند.ترسیدم بتواند در چچیزی که می
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یزی پا تند کردم و به سمت اتاق آرتا رفتم، در را باز کردم. در با چ

برخورد کرد و پشتش صدای آخی آمد. لب گزیدم و از میان در داخل 

 اتاق را نگاه کردم. کیان را دیدم که سرش را گرفته.

 کیان با عصبانیت در را باز کرد:

 ... . چه آدم -

 با دیدن من حرفش را رها کرد. دستش روی سرش بود و با چشمان نیمه

 باز نگاهم کرد:

ر رو برای این گذاشتن که در بزنی! نکنه تو هم مثل ماهان در به این د -

 بینی؟!بزرگی رو نمی

 ر صورتش پخش بودند.دای رنگش نامرتب موهای قهوه

 با صدای آرامی گفتم:

 جا هستید. ما ایندونستم شمن که نمی -

 دستش را روی سرش گذاشت و چیزی نگفت.

 کنم. ببخشید، باید آرتا رو بیدار -

ود. خم از جلوی راهم کنار رفت. وارد اتاق شدم، آرتا چشمانش نیمه باز ب

 شدم و موهایش را نوازش کردم:

 خواد بیاد دنبالت. بلندشو بریم صبحانه بخوریم.رتا عزیزم، بابات میآ -

گد وباره روی تشک روی زمین، خوابید. ماهان وارد اتاق شد و لکیان د

 ی پای کیان کرد:آرامی حواله
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 خوابی!قدر میبلندشو، چه -

 کیان بالشت را روی سرش گذاشت:

کوبه تو سر آدم، اون یکی ست؟! یکی میاد در رو میگه سرباز خونهم -

 کنه!هم مثل خر لگد پرت می

 ماهان گفت:

 ید به سرت؟کی در رو کوب -

 دریا! -

 ماهان خندید:

 مت گرم دریا! اگر یه کار مفید تو زندگیت کرده باشی، همینه!د -

 

 باغیظ به ماهان نگریستم.

 آرتا دستانش را دور گردنم پیچید. 

 دریا، بغلم کن.  -

دستم را دور تن کوچکش پیچیدم و از روی تخت بلندش کردم. ماهان 

 تا گذاشت:ای روی سر آرکنارم آمد و بوسه

 صبح به خیر. -

های درهم به ماهان نگاه کرد. همیشه ام تکیه داد و با اخمآرتا سر به شانه

ی هیچ چیز را نداشت. ماهان دستش شد، حوصلهوقتی از خواب بیدار می

 را کمی باالتر از دست من روی کمر آرتا گذاشت:
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 بده به من، من میارمش! -

 پیچید و مرا از چیزی که هستمام بوی عطر خنک و تلخش در بینی

 تر کرد.ناتوان

 که چیزی بگویم، آرتا را از میان آغوشم بیرون کشید. قبل از آن

 کیان بالشت را از روی سرش کنار زد و به ما نگاه کرد:

 ساعت چنده؟ -

 ی آرتا را نوازش کرد:ماهان شانه

 هشت و نیم. -

ی ایش جلوی ضربهبالشت را به سمت ماهان پرتاب کرد و ماهان با پ

 بالشت را گرفت.

 ی کوفتی تو کی تموم میشه؟کارِ خونه -

اش تمام تا هرلحظه با دیدنش کیان حرف دلم را زد! کاش زودتر کار خانه

 صاحب من، خودش رو به در و دیوار نکوبد.قلب بیاین

 کشه، لوله ترکیده.طول می -

 جوابش سوهان کشید به روحم.

 تر بود.ساناش برایم آتحمل دوری

 قدر از من دور باشد!من طاقت نداشتم وقتی کنارم است، این

 خدا، حکمتت را شکر.

 از کنار ماهان گذشتم و وارد آشپزخانه شدم.
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ی چدن قابلمه را لمس کردم تا آب داخلش را خالی کنم، درد بدنه

ه کسوختن را حس کردم و دستم را عقب کشیدم. به انگشتانم نگاه کردم 

 ه بود. انگشتانم را روی لبم گذاشتم. بد سوزشی داشت! قرمز شد

 حواسی. لعتت به این بی

 توانم لعنتت کنم.ماهان! حیف، حیف که نمی

آلود و اخم کرده را روی ی خانه شدم و آرتای خوابماهان وارد آشپزخانه

 صندلی نشاند.

 روزها را عوض کند! دیلباسهم ریخته بود. کاش اینموهای روشنش به

شد آمد. اما امروز، باعث بدتر شدن حالم میبه نظرم خیلی خوب می

 کرد! صحنه را برایم تداعی میچون آن

 

 حس را نداشتم.ای که امیر به من تهمت زد، اینحتی لحظه

 پناه.قدر بیاین

 قدر سرمازده.این

 ماهان نزدیکم شد:

 شده؟چی -

ا دلم تعیین کنم. ام توانستم مرزپیچید. دورشو! کاش میام میمعده

 کار بود!مخالف این

 دستم رو سوزوندم. -
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 هایم جدا کرد:مچم را گرفت و دستم را از لب

 حواست کجاست؟ -

 بدنم آتش گرفت، مچم را سریع از میان انگشتانش بیرون کشیدم. 

 ی لبش هم.ابروهایش باال رفت، گوشه

های آبپز رو با مرغقابلمه را با دستگیره برداشتم؛ و با دست سالمم تخم 

 آب سرد شستم:

 چیزی نشد. -

 ها را از دستم گرفت و شیر آب سرد را تا ته باز کرد:تخم مرغ

 دستت رو بگیر زیر آب یخ. -

ی ماهان رویم بود. از زیر چشم دستم را زیر آب گرفتم، نگاه خیره

ب نگاهش کردم، برای خالص شدن از فشار نگاهش دستم را از زیر شیر آ

 آوردم: بیرون

 خوب شد؟ -

 آره، خوب شد.  -

 ی بشقاب کوبیدم.ها را برداشتم و محکم لبهزورگو! یکی از تخم مرغ

سوخت اما توجهی به دردش پوست تخم مرغ را جدا کردم. دستم می

 نکردم. ماهان خواست از آشپزخانه خارج شود که گفتم:

 خورید؟صبحونه نمی -

 ی میان ابروهایش کم شد:صلهدستی میان موهای پریشانش کشید و فا
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 !خورم اما اآلن نهمی -

ی موبایل انداخت و تماس را رد موبایلش زنگ خورد. نگاهی به صفحه

کرد؟ بازهم همان حس موقع صبح، کی بود که رهایش هم نمیکرد. این

 حالت تهوع به وجودم هجوم آورد.

 نار موبایل،ی کبار با فشردن دکمهموبایلش باری دیگر زنگ خورد و این

های کوچک تخم مرغ آبپز را به همراه اش را خاموش کرد. لقمهگوشی

 چای شیرین به آرتا دادم. 

 روی من نشست.ماهان روی صندلی روبه

قدر یک فایده بود! آندانستم یک چیزی شده اما سؤال پرسیدن بیمی

 گفت.خواست چیزی را بگوید، نمیدنده و لجباز بود که اگر نمی

 

 مرغ دیگری پوست کندم و جلوی ماهان گذاشتم. تخم

ی لبش باال رفت، نه از ماهان به تخم مرغ نگاه کرد و بعد به من، گوشه

 تمسخر.

اش کردم. کیف کوچکش را بعد از دادن صبحانه به آرتا، برای رفتن آماده

 هایش انداختم. زنگ خانه به صدا در آمد، ماهان زودتر از من بهروی شانه

 ون رفت.سمت آیف

هایش در هم رفت و به ته ریشش که با دیدن شخص درون دوربین اخم

 کمی بلند شده بود، دست کشید. از همیشه بهترش کرده بود.

بلعید، از به خودم آمدم و نگاهی که داشت جز به جز صورتش را می
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 رویش برداشتم.

 این سهیله عوضیه! -

ا به راسم ماهان، نظرش  آرتا با تعجب به ماهان نگاه کرد و من با گفتن

 آرتا جلب کردم. 

 ماهان لب پایینش را آرام تر کرد:

 برمش.خودم می -

 روی سر آرتا دست کشیدم:

 و رو به من سپرد.تیادت که نرفته؟ مهتا  -

 اش را فشرد:ی نازک و صاف بینیماهان با انگشت شست و سبابه تیغه

 ببین یه وجب بچه چی میگه!  -

 باال انداختم: لبخند زدم و شانه

 هرحال شما رو به همین یه وجب بچه سپردن.به -

 اش غرید:دههای درهم قفل شبا حرص از میان دندان

 دریا! -

 ام گرفت اما خودم را کنترل کردم و از کنار ماهان گذشتم.خنده

 حدأقل یه مانتو بپوش! -

 به بلوز بلندم نگاه کردم، نیازی به مانتو نبود. 

 ماهان! رفت. آن هم از طرفم نمیحرف زور در سر

 بلوزم بلنده.  -
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 اش را میان ابروهایش کشید و زیر لب زمزمه کرد:ماهان، انگشت سبابه

 خوای اون روی من رو باز ببینی! ببین خودت می -

حالتید و یک درصد باقی قابل تحمل ما نود و نه درصد مواقع تو اونش -

 شید. می

گفت، به بود. خودش مستقل برای خودش می زبانم امروز به کار افتاده

 کرد.هشدارهای مغزم هم توجه نمی

ی فلزی در را به پایین فشردم. در باز شد، در را پشتم بستم و دستگیره

م که به بلوزم نگاه کردم که کمی به تنم چسبیده بود، عذاب وجدان گرفت

 چرا به حرف ماهان گوش نکردم.

 

های ماهان در گوشم تکرار شد. حرف هایم کشیدم.شال را روی سینه

 ی خودش! گفته بود که با دوست مهتا به او خیانت کرده بود، در خانه

دانم چرا برایم قابل کرد اما نمیحتی تصورش هم روح را از تن جدا می

 باور نبود.

اال انگار یک طرفه به قاضی رفته بودم! آخر سهیل مرد مؤدبی بود، تاح

 ش خطا برود یا حرفی بزند که باعث شرمم شود.ندیده بودم که چشمان

 .ام را به او داده بودم، تنها دو بار زنگ زده بودحتی از وقتی که شماره

گوید، اما سهیل، آدم گفتم که ماهان دروغ میها پایین رفتم. نمیاز پله

 بدی نبود! حدأقل با من.

تی پشت ای و خوش دوخدر را باز کرد، سهیل را دیدم که با کت سرمه
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هایش را خرجش کرد و به در ایستاده است. اول آرتا را بوسید و پدرانه

آورد. اما کمی بعد انگشتانش را کف من که رسید، دستش را جلو می

 دستش جمع کرد و دستش را انداخت.

 د از دست دادن خوشتون نمیاد، سالم.یادم رفته بو -

نی دم، یاد حال بد مهتا! یعفتااخانه آمده بودم یاد روزهای اولی که به این

 مرد بود؟ باعثش این

 هایم به دو طرف کش آمدند:لب

 سالم. -

 صدای باز شدن در خانه آمد، سرم را برگرداندم و ماهان را دیدم.

 تون مساعد نبود.ز که باهاتون تماس گرفتم، انگار حالدیرو -

 با صدای سهیل سرم به سمت او بازگشت، من باز هم میان یک چهار

با  دیواری گیر افتادم. به ماهان نگفته بودم که سهیل زنگ زده! حاال

 گوید؟خودش چه می

 وخواستم دلیلی بیاورم که سهیل به پشت من نگاه کرد، به قد کشیده 

 های پهن ماهان.شانه

  یکی از ابروهایش را باال برد.

 جاست! ماهان جان.به ببین کی این -

 باروتش. به ماهان نگاه کردم، به انبار

 شد.از چشمانش گلوله پرت می
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  جا؟!مگه قرار نبود نیای این -

 سهیل لبخند زد و سرش را پایین انداخت:

  خوای بگی نیام پسرم رو ببینم؟یعنی می -

سوخت که همیشه در حال چرخش میان پدر و دلم به حال آرتا می

 مادرش بود!

خواهی پدر و مادرشان ه بودند که باید به پای خودها چه گناهی کردبچه

 سوختند؟می

جا و راحت برای خودت تونی بیای اینتونی پسرت رو ببینی اما نمییم -

 جلون بدی.

 ؟ون برای وقتیه که مهتا خونه است اما زمانی که نیست، چرا نباید بیاما -

کرد و ماهان نگاهش را از سهیل کشید. حتی دیگر رعایت آرتا را نمی

های اش مربوط به تماسهم ریختهبد و اعصاب بهزدم که حال حدس می

 مکرر صبح است.

 شان نشوند.ها را دوتا یکی کرد و پایین آمد. کاش بحثماهان پله

خونه های اینخونه یا آدمی بعد دور و اطراف اینون من میگم! دفعهچ -

  ببینمت، با من طرفی.

 

ای به من انداخت هزیر لب نام ماهان را زمزمه کردم، ماهان نگاه خصمان

 که باعث سکوتم شد.

 ماهان به من اشاره کرد:
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 شی! فهمیدی؟ق نداری نزدیکحتی به دریا هم ح -

 ی لبش را باال برد:سهیل، گوشه

 پس بچه رو از کی تحویل بگیرم؟ -

اش را چند بار محکم ماهان عصبی ابروهایش را باال برد، و انگشت سبابه

 د:ی سهیل کوبیبه سمت چپ سینه

 تو نیا! من مشکلم با توئه! -

 سهیل نزدیک ماهان شد:

و دیوونه بودی برادر من! البته اگر قول بدی هرروز صبح از این ت -

  ب بیدار میشم.ها زود از خواها راه بندازی، من صبحنمایش

 ماهان قاشق عسل را برداشت و در دهان کیان فرو کرد:

تر ریا اون در رو یه کم محکمها بیدار نشی! دهمون بهتر که تو صبح -

 دیدمش.میهوش بود، من نکوبدی به کلش حدأقل تا ظهر بیمی

ام را کنترل کنم. ماهان از کنار من عبور کرد و به سعی کردم خنده

جا جلوی در از تنش خارج کرد. سمت در حمام رفت، بلوزش را همان

یز چبود اما  نگاهم را دزدیدم و به سمت اتاق رفتم. درد دلم ساکت شده

محیط، کرد. برای آرام کردن فکر و دور شدن از ایندیگری اذیتم می

  ی نازلی را گرفتم.شماره

 بوق سوم را پاسخ نداد.

 بوق چهارم را هم.
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 قطع را تلفن تا آوردم پایین را گوشی. باشد خواب شاید کردم، شک 

 دهز حدس درست پس. پیچید گوشی در نازلی آلودخواب صدای که کنم،

  !بودم

  بله؟! -

 یدارت کردم.سالم، فکر کنم از خواب ب -

 دریا تویی؟ -

  ه کردم. بعد از مدتی سکوت گفت:ی آره را زمزمکلمه

  موش بود؟ مردم از نگرانی!زدم گوشیت خاچی زنگ میچرا هر -

 تم.گفتم؟ جوابی نداشلب به دندان کشیدم. چه می

نم را درگیر خودش کرده، با فکر و جا گفتم کسی که تماماً قلب ومی

 دوست دخترش دیدم؟ آن هم در چه وضعیتی!

 شت، خاموش شد.ببخشید. گوشیم شارژ ندا -

 ی نداره. خوبی؟ انگار صدات یه کم گرفته است.نه اشکال -

این  سر سنگینم را به دیوار تکیه دادم. کاش صدایم فقط گرفته بود، نه

راحت دادن به مغزم را تپید! فقط کمی استوار میقلبی که ناله

 خواستم.می

 و ببینیم؟ خیلی وقته که باهم حرف نزدیم.خوبم. هم ر -

 نازلی کمی مکث کرد:

  یلی دوست داشتم، اما امروز بابام بعد از یک ماه از خارج میاد.خ -
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 امیدم، ناامید شد:

  پس بهت تبریک میگم! -

  جوابی نداد و مردد پرسید:

 با عرفان حرف زدی؟ -

 طور؟چه -

 و دوباره سکوت.

  زنه.من باید برم، مامانم داره صدام می

 تلفن بوق اشغال زد.

 ی گوشی نگاه کردم، حتی فرصت خداحافظی هم نداد.با تعجب به صفحه

ن د! عرفامثالً زنگ زده بودم تا کمی آرام شوم ولی فکرم را بدتر درگیر کر

  خواست به من بگوید؟چه چیزی می

 گذاشتم و پاهایم را در شکمم جمع کردم. سرم را روی بالشت

ام را شال را از روی سرم برداشتم و کش مویی که محکم موهای مشکی

ت در بر گرفته بود، بیرون کشیدم. سرم که آزاد شد، حس خوبی بهم دس

 داد.

  سوخت، چشمانم را بستم.خوابی میچشمانم از شدت بی

آرام  -ده بود. فکرهایم آرامه دیروز کالً محو شکقدر فکرم درگیر بود آن

 محو شدند و در آغوش خواب فرو رفتم.

*** 
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  دریا؟ -

بود،  چشمانم را باز کردم، صورت ماهان را در مقابلم دیدم. تغییر کرده

هایش را مرتب کرده بود. موهایش را مثل همیشه درست کرده بود، ریش

  اما بهتر از همیشه بود.

 تم را روی ته ریشش گذاشتم. خوابانگار هنوز هم در خواب بودم. دس

 تر از این هم بود؟شیرین

های نابش. دست بزرگش، دستم را در برگرفت، خندید. از همان لبخند

 شرینش!

 من رو با کی اشتباه گرفتی؟ -

شود حس کرد؟ آخر بوی عطرش نفسم را بوی عطر را در خواب هم می

  قدر که خوش بو بود.برید، آنهم می

 ستی؟تو واقعی ه -

 باز هم خندید:

 نه، الکیم. -

 وست سفیدش هم نوازی داشت.ای رنگش با پقدر تیشرت سرمهچه

 خوای امتحان کنیم، ببینی واقعیم یا الکی؟می -

 اش لغزید.انگشت شستم روی برجستگی گونه

 

 از رویا، اشتباه گرفتی! هی خانوم! بیدارشو -
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ام. پلک زدم تا شاید ماهان مدها بیرون آتر شد. انگار از رویهمه چیز واضح

  شود.رویم غیب شود، اما نمیروبه

 ز کردم.چشمانم را بستم و نام خدا را زمزمه کردم و دوباره چشمانم را با

 کنی. منم ماهان!طوری میجن که ندیدی این -

 شدی.اهلل غیب میکاش جن بودی! کاش جن بودی و با یک بسم

 چه گندی زدم. تازه به خودم آمدم و فهمیدم که

 ام!چه غلطی کرده

 قدر بود مگر؟ی و رویا چهی بین مرز بیدارفاصله

  دستم را از دستش بیرون کشیدم. من چه کار کرده بودم؟ چه؟!

رویم روی تخت نشستم، شاید هنوز هم خواب بودم! شاید ماهان روبه

 واقعی نبود.

 خدا، اگر خواب است زودتر بیدار شوم.

نگاهش کردم و چشمان او هنوز هم داشت  با چشمان گرد شده

  خندید. یعنی... .می

 داده بودم! کارها را انجاممن در اوج واقعیت این

 جایی؟تو از کی این -

 لب پایینش را آرام تر و کمی فکر کرد، چشمکی زد:

 از اول ماجرا. -

بینم! من مطمئنم که دارم خواب چشمانم سیاهی رفت. خواب می
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 بینم.می

 دیدی؟دریا! آی! حاال چه خوابی میآی  -

 سرم را محکم تکان دادم:

 هی... هیچی! -

هایم، لغزید. چشمانش ی اطراف شانهنگاهش روی موهای پخش شده

 رنگ شیطنت گرفت:

 کارها رو انجام دادی؟یعنی تو بیداری این -

تواند بدشانس قدر میسعی کردم جلوی لرزش بدنم را بگیرم. یک آدم چه

  باشد؟

 دیدم.خواب خواهرم رو می -

 ماهان یکی از ابروهایش را باال برد و دستی به ته ریشش کشید:

 خواهرت ریش داره؟ -

 خم شدم تا شالم را از زمین بردارم:

 چرا آدم خوابه میای باال سرش؟ -

 شالم را به دستم داد:

  بینی.های خطری میبه من چه؟ تو خواب -

 نگاه کردن در چشمانش را نداشتم:چشمانم را روی هم فشردم. روی 

  من... . -

 دانستم باید چه بگویم! من چی؟ همه چیز واضح بود.نمی
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 دیدم!من خواب خواهرم رو می -

 اش را بگیرد.ی مسخرهلب به دندان کشید، تا جلوی خنده

 دریا، از تو بعید بود. -

 ویزان گفتم:آهایی از هم باز شده و با لب

 کار کردم مگه؟د؟ من چیچی از من بعید بو -

 ابرو باال انداخت و خندید:

  هیچی! -

 با دندان پوست لبم را جدا کردم، سکوت کردم.

 ی تخت نشست:شرتش را صاف کرد. روی لبهماهان بلند شد و تی

 خوای؟دت بدم. هنوز هم نمیخوای عکاسی یای نمیصبح گفت -

سوختم و او در ینگاهش کردم و آرام پلک زدم. من داشتم از خجالت م

 فکر چه بود!

 زمانی که جوابی از من ندید، دست میان انبوه موهایش فرو برد:

خوام برم خارج از شهر، تا شب ن امروز یه کم حالم خوب نیست. میم -

جا عکاسی بهت یاد میدم. خوای تو هم با من بیا، اونگردم. میهم برمی

 چون خلوته برای یادگیری خوبه.

  سوخت.ام میی خالیقورت دادم. معدهآب دهانم را 

کیه تمنتظر جواب نماند و از اتاق خارج شد. در را پشتش بستم و به در 

  دادم. گند زده بودم! گند.
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  ی آتش داغ بود.ام گذاشتم. تنم مثل کورهدستم را روی پیشانی

 نفسم را از دهانم بیرون دادم. سرم را کمی خم کردم.

 اتاق بیرون رفتم و به سمت آشپزخانه حرکت گلویم خشک شده بود. از

 کردم. ماهان پاهای کیان را از روی کاناپه پایین انداخت و کنارش

 نشست:

 ها. تو هم میای؟کمال این دارم میرم روستای -

 کرد گفت:جا میحوصلگی جابهطور که داشت کانال را با بیکیان همان

داری که ی! برنمیبرها میین سبیل کلفتتو ما رو فقط پیش ا -

 جاها رو تنها میری.ها، اونمون پیش این در و دافببری

 بینی؟که تو کم مینه این -

 کیان نچی گفت:

 ی تو!نه به اندازه -

 ماهان سرتکان داد:

 کنم! بمون تو خونه کپک بزن.صالً تقصیر منه تو رو آدم حساب میا -

 چشم دوخت:کیان باألخره روی فیلمی ایستاد و به تلوزیون 

خوای من رو کنی، معلوم نیست میهای الکی نمیو از این محبتت -

  کار کنی.ببری وسط بیابون باهام چی

 لبم را گاز گرفتم تا نخندم. لیوان آب را پر کردم.

 ماهان ابروهایش را باال انداخت:
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  خوام ببرمت... .می -

 :کرد قطع را ماهان حرف مصطفی آقا 

 جاست.نها! دریا ایبچه -

 به سمت من برگشت: ای آب نوشیدم. ماهانجرعه

 تر از ماست!دریا خودش خطرناک -

خواست به رویم بیارد؟ اگر آب در گلویم پیچید و سرفه کردم. تا کی می

 شد.ماهان بود که تا آخر عمرم باعث خجالتم می

هایم بند ماهان به سمت من برگشت. دستم را جلوی دهانم گرفتم، سرفه

 جور که خوابیده بود، سرش را باال آورد:آمد. کیان هم هماننمی

 اوه! دختره رو کشتی ماهان. -

ان دو ماهان خنده کنان از روی کاناپه بلند شد و به سمتم آمد. آرام می

 سوخت.ی گلویم میهایم سرجایش آمد. دیوارهکتفم کوبید. باألخره نفس

 آروم باش، چیزی نگفتم که. -

  ا پشت دست گرفتم و آرام گفتم:خیسی لبم را ب

 دیدم!م خواب خواهرم رو میمن که گفتم، داشت -

 ی لبش باال رفت:گوشه

کنی؟ دوماً، خودت قدر عاشقانه نوازش میوالً، تو خواهرت رو اینا -

 پرسیدی واقعیم یا نه. بعد انتظار غیب شدنم رو داشتی!

 رمق از جانم بیرون رفت، پس فهمیده بود.
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 دیدم!ود که خودش را داشتم میفهمیده ب

  انتظار داشتم ماهان نفهمد؟

های پدرش را ماهان آشپزخانه را ترک کرد و به سمت پدرش رفت. شانه

 از پشت ماساژ داد:

 شه؟هوات عوض تو چی بابا؟ میای حال و -

 پدرش دست روی دست ماهان گذاشت و سر چرخاند تا ماهان را ببیند:

 م.ست، خودت برو پسرحال من زیاد مساعد نی -

 ماهان رو به منی کرد که هنوز هم در شوک انفجار بودم.

 هایش!در شوک حرف

 ریم.پس فقط من و دریا می -

 به دنبال راه فرار گشتم:

 ی خالم.من باید برم خونه -

 کیان از روی کاناپه برخاست:

 که خوش اخالقی! همه از دستت فرارین بس -

 ماهان به سمت من برگشت:

 ی خالت؟خوای بری خونهمی -

 گاه کنم.توانستم دیگر در چشمانش ننمی

 هم فشردم و سرم را تکان دادم:های را بهلب

 اوهوم. -
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 کیان زیر لب غر زد:

  افه تو رو نبینه.خواد بره که قیکار داری؟ میخه به تو چه؟ تو چیآ -

 ای به کیان انداخت:ماهان نگاه خصمانه

  ه رو ببند.دو دقیقه اون درواز -

 رو به من کرد:

 نمیای؟ -

 کیان دست در جیب فرو برد:

  آخی، باید تنها بری. -

  ماهان دست روی دهان کیان گذاشت:

 یگه وقت ندارم بهت عکاسی یاد بدم! این آخرین فرصتته.من د -

 کیان سرش را از دست ماهان دور کرد و خندید:

 ق کردی.بینه هر روز تو خونه اتراآره دریا هم نمی -

 ماهان دست پشت سر کیان کشید:

 کنم که مراقب گوسفندم باشم.اتراق می -

ماهان خم شد و سوئیچش را از روی میز برداشت و به سمت در خانه 

 حرکت کرد.

 ای گفتم:مردد انشگتانم را در هم پیچیدم و با یک تصمیم لحظه

 من هم میام. -

  شت.ماهان در میان راه ایستاد و به سمت من بازگ
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 غل گوش من غر بزنی.بمطمئنی؟ نیای بعداً  -

 موهایم را پشت گوشم فرو بردم:

 خوام عکاسی یاد بگیرم.بله مطمئنم، می -

  ماهان به ساعتش نگاه کرد.

 شی. زود باش وگرنه میرم!اآلن، پنج دقیقه وقت داری آمده از -

 به سمت اتاق رفتم و حاضر شدم.

 .کیف کوچک دانشگاهم را برداشتم

 آب را داخل کیفم گذاشتم و جلوی ماهان رفتم که روی کاناپه نشسته

 بود:

 من آمادم! -

 ماهان با تعجب نگاهی به من انداخت:

 چه زود حاضر شدی. -

  فقط لباسه دیگه. -

  ماهان، از روی کاناپه بلند شد.

ام را بستم و ماهان راه با خداحافظی از خانه خارج شدیم. کمربند ایمنی

 افتاد.

 تابید.آفتاب مستقیم به چشمانم می

خل دستم را جلوی چشمانم گذاشتم که ماهان دستش را دراز کرد و از دا

 کنسول یک عینک بیرون آورد، بدون نگاه کردن به من گفت:
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 بگیر. -

دستش را آرام به عقب هدایت کردم. خودش هم عینک نداشت و از 

 شوند.رند اذیت میشمانش داچاش، معلوم بود که چشمانش چین خورده

 خودت بزن! -

 عینک را روی پایم گذاشت:

 کنم، بگیر.دریا دارم رانندگی می -

 هایش هم با بداخالقی بود!محبت

عینک را از روی پایم برداشتم و با یک تصمیم عینک را روی چشمان 

 خودش گذاشتم.

 ماهان عینک را روی چشمانش صاف کرد:

 ت کنی؟رنگفتن نباید حواس راننده رو پ -

ای! پس واجبه که تو رانندگی همه چیز برات ه قول خودت رانندهب -

 راحت باشه.

 لبخند زد و ابروهایش باال برد:

  جدیداً زبون باز کردی؟! -

 خندیدم و چیزی نگفتم.

هایی نگاه کردم که با سرعت از نگاهم را از ماهان گرفتم و به آدم

 کردیم.کنارشان عبور می

ام ین کشیدم و هوای مرطوب پاییزی را در بینیشیشه را کمی پای
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  کشیدم.

 دریا؟ -

 هوم؟ -

 ی چشم نگاهم کرد:از گوشه

 دیدی؟چه خوابی می -

 با کالفگی دست به پیشانی کشیدم:

گه نوازش عاشقانه فقط مخصوص زن و مرده؟ یک مادر فرزندش رو م -

دیدم، ام رو نهکنه. من چندین ماهه که خانوادعاشقانه نوازش می

  دلتنگم.

 خواست چیزی بگوید که گفتم:

کارهایی که تو، تو واقعیت بینی؟ اونرا همه رو مثل خودت میچ -

  بینم.کنی من حتی تو خواب هم نمیمی

 :ی لبش باال رفت، ابروهایش همگوشه

 مطمئنی؟ -

خوردم، گونه حرص میهایش وقتی که من ایناش، از خندهسردیاز خون

 متنفر بودم!

 نیشخندی زدم:

 ام!کارهدونم، کی هستم و چیله، من از خودم مطمئنم. خودم میب -

 با دست آزادش شیشه آب را به سمتم گرفت و با صدایی پرخنده گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 406 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 شی. البته، شرایط تو عادیه.بخور، آروم -

 آتش گرفتم. آتش.

کنی! خواد، به بقیه نسبت میدی و قضاوت میو که هرچی دلت میت -

  به خودت نگاه کردی؟تاحاال

 خندید:

 زیاد! -

  ابروهایم را باال بردم.

زد. کامالً به سمت ماهان برگشتم  قدر راحت خودش را به نفهمیدن مچه

 و آرنجم را روی کنسول گذاشتم:

ای رو دیدم که اولین ن هنوز تو شوک دیروزم. آخه دیروز یه صحنهم -

 بار تو یه فیلم آمریکایی دیده بودم!

 ن جدی شده بود، دیگر اثری از خنده در صورتش نبود.ماها

اش پایین آورد و با ی بینیسرعت ماشین کم شد، ماهان عینک را از تیغه

 چشمان روشنش خیره شد به من:

 ای؟چه صحنه -

 اتاق رفتم بیرون. ترنم و تو وقتی من از -

ا هایم ری ابروهایش کمتر و کمتر شد. نفس عمیقی کشیدم و ریهفاصله

 پر کردم از اکسیژنی داخل ماشین که برای من حکم سم را داشت:

روابط تو، به من ربطی نداره. اما وقتی خیلی راحت در مورد بقیه نظر  -
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گیره. مردها کنی، آدم لجش میمیدی و مثل خودت حسابشون می

کنن خودشون هرکاری کنن اشکال نداره، اما خودخواهن که فکر می

چسبونن! دیگه ی کنن. وگرنه هزارتا انگ بهشون میها حق ندارن کارزن

  ها رو هم گفتم چون... .چیزی نمیگم، این

 به گلویم اشاره کردم:

 جا گیر کرده بود.ها، اینحرفاین خیلی وقت بود -

  اراحتی؟نهام سر ماجرای سهیل ز حرفتو هنوز هم ا -

 انگشت اشاره را باال آوردم و با بغض گفت:

  های تو مهمونیت.اون، از حرفنه فقط از  -

ضعف لرزید. لعنت به ایندومین انگشتم را باال آوردم، دستم می

 همیشگی!

طوری حرف زدی! میگی مانتو وم از امروز که جلوی همه با من اوند -

  ... .کنی انگار برایپوشم جوری رفتار میبپوش، وقتی نمی

 ا خراشیدند. سومینحرفم را قورت دادم. کلمات تیغ شدند و گلویم ر

 انگشت را باال آوردم:

 درت زدی باعث خجالت من شد!و حرفی که جلوی پ -

 دستم را پایین آوردم و هوا را بلعیدم.

ها رو هام به تو، منظوری نداشتم! آره، بهت بعضی حرفمن از حرف -

زنم تا احساس خطر کنی و دوری کنی. اصالً من کثافت، من بهت می
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تا از مردهای کثافتی مثل من دوری کنی. تو پاکی، ها رو میگم این

ای. روابط اجتماعیت محدود بوده و از خیلی چیزها خبر نداری! من ساده

 تجربگیت بالیی سرت بیاد!خوام از روی سادگیت، از روی بینمی

ارم را موبایل در کیفم لرزید. موبایل را از جیبم در آوردم، چشمان نم د

 روی هم فشردم.

 ا متصل کردم:تماس ر

 بله؟ -

 سالم دریا. -

 دست به گلویم که از فشار بغض درد گرفته بود کشیدم:

 سالم. چیزی شده؟ -

 .خواستم باهات حرف بزنمردی، میکصبح سریع قطع  -

 های درهم.رو دوخته بود، با اخمماهان نگاهش را به روبه

ته  چرا ناراحتش کرده بودم؟ وقتی گفت به خودش گفت کثافت، چیزی

  دلم، سرم فریاد کشید.

 خواستی بگی؟می آره، نازلی هم گفت. چی -

 مکثی کرد. مکثی طوالنی مدت، که شک کردم پشت تلفن مانده باشد:

 عرفان؟ -

  من همه چی رو به نازلی گفتم. -

 هایم شک کردم. به درستی کلمات و چینشش شک کردم.به گوش
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 چی؟ -

 دونست.نمیدونه، اما کردم نازلی میفکر می -

 صدایم لرزید:

 به نازلی گفتی؟ چی میگی تو عرفان؟ چرا -

  دریا... من... . -

 فریاد زدم، انگار بمب باران بودم.

هایش انگار پایش روی زمین مین گذاری شده رفته بود، که تمام مین

شد. تمام یمدانه منفجر  -هم وصل بود و با برداشتن پایش، دانهبه

 بار شده بود را خالی کردم:مدت انحرصی که این

کنی؟ به چه حقی به و چی عرفان؟ چرا تو کارهای من دخالت میت -

جوری تو روش نگاه کنم؟! اگر تو دانشگاه بپیچه نازلی گفتی؟ اآلن من چه

 چی؟

زدم. آخرین فریادم مصادف قدر که بلند فریاد میسوخت، آنگلویم می

 هایم.شد، با ریختن اشک

  فهمی؟ار کردی؟ واقعًا میکفهمی چیمی -

  خواست حرفی بزند که تلفن را قطع کردم.

 ام گذاشتم.دست روی سینه

 خواست از جایش بیرون بپرد.قدر که میزد. آنقلبم تند می

 ی سیاهم باز شده بود، باز.جعبه



 

 

 WWW.98IA3.IR 410 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

  لرزید.هایم ریختند. بدنم با شدت میروی شکمم خم شدم. اشک

 م را گرفت و باالیم آورد.ماهان به سمت خم شد، بازوی

این اسمش زندگی بود؟ فقط اسمش بود و بطنش جهنمی از خون و 

 ماند و بس.هایش میآتش و جنگ بود که پس از آن فقط ویرانه

 شد؟خوبی؟ چی -

 سعی کردم به حال خودم برگردم:

 !لطف... لطفاً بعداً حرف بزنیم -

ه راه ، ماشین دوباره بماهان سرش را به معنی باشه تکان داد و عقب رفت

زد و هایم میافتاد. شیشه را تا آخر پایین کشیدم، هوای سرد به گونه

 سوزاند.هایم میشوری روی گونه

  ی اشک را در بیاورم.هی تولید کنندتوانستم آن غدهکاش می

 کردم؟گونه توجیح میهایم را چهآبرویم جلوی نازلی هم رفت. دروغ

 تی ایستاد، از ماشین پیاده شد و رفت.ماهان جلوی سوپر مارک

هایش را شمردم. چرا از نظرم قدم برداشتنش هم خاص بود؟ از دور قدم

قدرها هم خاص نبود و مغناطیسی شاید در چشم من این بود، شاید این

  که به قلب من وصل کرده بود، پر قدرت بود.

سه ر از کیکمی بعد از سوپر مارکت با دستانی پر بیرون آمد. دستانش پ

 بود و چند بسته آب معدنی را کارگر سوپر مارکت آورد و پشت ماشین

 ها را جلو آورد.گذاشت. ماهان یکی از کیسه
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اش را روی موهایش گذاشت و از داخل کیسه آب میوه و عینک آفتابی

 کیکی بیرون آورد:

 افته.فشارت می بخور، زیاد حرص خوردی. -

 ای نوشیدم:و بردم و جرعهخل آب میوه فررمقی زدم و نی را دالبخند بی

بخشید ماهان، من نگفتم تو کثیفی. این زندگیه توئه و به من ربطی ب -

ود خنداره! تو از تمام پسرهایی که اطراف من بودن، بهتری. حدأقل تو 

 واقعیتی، یه قلب مهربون داری. ببخشید.

 ماهان خندید و نگاهم کرد:

کنه اونی که معذرت خواهی بغلط  من مخلص شما هم هستم! اصالً  -

کنم باهات شما رو نپذیره. با اون دادی که از شما دیدم دیگه جرأت نمی

  حرف بزنم!

 نی را از دهانم دور کردم و خندیدم.

ن دیگه به تو نمیگم جوجه! جوجه اگر مثل تو بود، اآلن سلطان م -

 اشتباه واقعاًجنگل بود. یادته اوایل که دیده بودم گفتم تو خیلی ساکتی، 

  کرده بودم.

ی خندیدم و صورتم را با دستانم پنهان کردم. ماشین حرکت کرد. بسته

ای از کیک کندم و به سمت دهان ماهان کیک را باز کردم و با دست ذره

 و آن را خورد: بردم. ماهان به کیک نگاه کرد

 ز هم تو کیسه خوراکی هست، هر کدوم رو دوست داشتی باز کن.با -
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. وارد بخند زدم. انگار پیچکی دور قلبم پیچید. کیک و آبمیوه را خوردمل

ای شده بودیم که اطرافش تمام بیابان بود. کیسه را از روی کنسول جاده

 برداشتم و داخل را نگاه کردم. پفک و پاپکورن و شکالت و لواشک.

 سرم را باال آوردم و نگاهش کردم:

 این همه؟ -

توانستم بفهمم کجا را نگاه مش بود و نمیاش روی چشعینک آفتابی

 کند:می

 زیاد نیست، تازه کم هم هست. -

  کدوم رو باز کنم؟ -

 کمی مکث کرد:

 شکالت رو. -

  شکالت را باز کردم و به دستش دادم.

  ماهان خندید.

 بار بود نه؟ مون یههکه مهربونیم فقط ینااین یعنی  -

 فت:خواستم لواشک را باز کنم که ماهان گ

وب ذاری. اون برات خخوام بهت هیچی نگم، خودت نمیی من میه -

 نیست.

توانستم نفس عمیقی کشیدم و دوباره لواشک را داخل کیسه انداختم. می

 هایم را از خجالت حس کنم.داغ شدن گوش
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 رومی؟ البته عرفان هم تو وضعیت خطری بهت زنگ زد.اآلن آ -

  دم؟ناهی کرده بوام کشیدم. من چه گدست روی پیشانی

  آره، آرومم. -

 خب بگو ببینم بهت چی گفت؟ -

 نوک انگشتانم را به لبم چسباندم:

رفان به دوست دانشگاهم گفته که از شیراز فرار کردم، یعنی همه ع -

  چیز رو گفته.

  زنه!من بهت میگم این یه چیزی می -

 پوست لبم را جدا کردم:

 اگر تو دانشگاه بپیچه چی؟ -

 دوستت همونی نیست که تو مهمونی بود؟ این -

  سرم را به معنی آره تکان دادم.

 بهش اعتماد نداری؟ -

 ترسم.اما می دارم. نازلی خیلی خوبه، -

 خب نترس. -

 با غیظ نگاهش کردم:

 داریت!مرسی از دل -

  ی لبش باال رفت.گوشه

 کنم.خواهش می -
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  رو فرمان ضرب گرفت.

 بمونه. واه بین خودتونباهاش صحبت کن، ازش بخ -

 جا شدم:آرام در جایم جابه

  کنم.فردا باهاش صحبت می -

دستش را به سمت ضبط برد و کمی بعد صدای موزیک در ماشین طنین 

 انداخت.

 این عرفان چند سالشه؟ -

 سن منه.هم -

 خندید:

 پس کوچولوئه! -

 یعنی از نظر او، من کوچک بودم؟

ش سپردم به موزیکی که حرف از رفتن صدای موزیک را بیشتر کرد. گو

 خواند.اش میعشق و شکست عشقی

های تا آخر راه سکوت کردیم. به روستایی خشک رسیدیم، با خانه

  گلی.کاه

های باریک روستا عبور کردیم و به جایی رسیدیم که چشم از خیابان

 دید.فقط بیابان را می

 ماهان در ماشین را باز کرد و پیاده شد.

 شو!دهپیا -
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ی در گفت که بیابان است. دستم به سمت دستگیرهپس کیان الکی نمی

 رفت:

 کار داریم؟جا چیاین -

 ماهان خندید. بازهم مثل همیشه فکرم را خوانده بود:

 نترس! پیاده شو. -

 با لکنت گفتم:

 از... چی باید بترسم؟ -

بند ام تکیه داد و به سمتم خم شد و کمردستش را به باالی صندلی

 ام را باز کرد.ایمنی

 بپر پایین! -

اش را از در ماشین را باز کردم و پیاده شدم. ماهان دوربین عکاسی

 صندلی عقب برداشت.

 دی؟ توی بیایون؟خوای عکاسی بهم یاد بجا میاین -

 خوام عکاسی یادت بدم، نیاوردم که مدل عروس شی!می -

 را نگاه کرد. خواستم چیزی بگویم که در را بست و دوربینش

ه جای غر زدن بگو، به نظرت کجای این جا برای عکس گرفت ب -

 تره؟مناسب

 داد.به اطرافم نگاه کردم، آفتاب روی صورتم آزارم می

 تره؟وسط خیابون میگی کدوم طرف قشنگ من رو آوردی -
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 دوتا دستش را باال برد و تکان داد.

 جلوی برج ایفل!م هست! ببخشید نبردمتون تازه خانوم شاکی ه -

 کردم!با حرص لبم را جوویدم گاهی واقعاً به عقل و قلبم شک می

 بگو کدوم طرف عکس بهتر در میاد؟^_^-

ان با به بیابان اطرافم نگاه کردم و مردد یک طرف را انتخاب کردم. ماه

 اش کشید.کالفگی به پیشانی

 ه!نم عکاس شدنت در حد همون آرزو بمونه خیلی بهتر باشفکر ک -

 چرا؟ -

ی آدم فتی صاف وسط افتاب ایستادی! خب عکس رو که بگیریم، کلهر -

 مثل پیغمبر نورانی میشه!

 ام کشیدم.آستین مانتویم را روی پنجه

 .خواد خودت رو خسته کنیی، نمیاگر حوصله ندار -

 ام را کشید.به طرفم آمد و گونه

 ای!حوصلهمن حوصله دارم، تو بقی -

 اره کرد.به سمت راست اش

ی دوربین تا صورت جا. به طرز نگه داشتن دوربین و فاصلهرو اونب -

 خودم و خودت دقت کن.

پاهایم را روی زمین کشیدم و به طرفی رفتم که ماهان گفته بود. 

ی ماهان نگاه کردم که دوربین را ایستادم و به دوربین و انگشتان کشیده
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 در بر گرفته بود.

 خوام بگیرم!ملی که نمیژست بگیر. عکس کارت  -

 کالفه نفسم را بیرون دادم:

 بلد نیستم! -

 بلد نیستی؟ -

 ه، ببخشید که توی هالیوود به دنیا نیومدم که ژست گرفتن بلد باشم.ن -

 لبخند که بلدی دیگه؟ -

 شدم.لبخند کج و بدشکلی زدم. زیر این آفتاب داشتم ذوب می

 جور لبخندیه؟ این چه -

ان با است بازویم را بگیرد که خودم را عقب کشیدم. ماهبه سمتم آمد، خو

دانستم رفتارهایم ضد و تعجب نگاهم کرد و ابروهایش را باال برد. می

 نقیض است.

ی تاریک؛ اما او که ی روشنم و گاهی در نیمهدانستم گاهی در نیمهمی

دانست با لمس شدن من توسط اون، چه مغناطیسی به وجودم وصل نمی

ی یک منظومه دانست هر حرکتش برای من به اندازهاو که نمیشدـ می

 معنی دارد!

 ماهان صاف ایستاد.

خوای عکس بگیری! خب؟ یعنی فکر کن کر کن اومدی استودیو و میف -

 من یه عکاسم، نه ماهان!
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ی موهای ریخته شده روی صورتم را به زیر گوشم داد و سرم را به معن

هایم کند شد و خون در را گرفت. نفسمباشه تکان دادم. ماهان کمرم 

کشیدم. مشتم را جمع کردم و چشمانم را هایم یخ بست. نفس نمیرگ

روی هم فشردم! ضعف نه دریا! ضعف، نه! بس است دیگر! کمی به سمت 

ام چپ متمایلم کرد. به برخورد انگشتانش به شکمم، ناخودآگاه خنده

قلکی بودنم برایم گرفت. همیشه روی شکمم حساس بودم و این قل

 هایم گفتم:معضل بود. میان خنده

 تو رو خدا دستت رو بردار. -

 هستی؟ تو قلقلکی -

 خواستم دستانش را باز کنم.می

 نه. -

 نگذاشت و خندید.

 آره جون خودت! -

 قلقلکم داد و من از شدت خنده قادر به انجام کاری نبودم.

 تو رو خدا ماهان.  -

 ق نباشی؟قول میدی دیگه بداخال -

 برای خالص کردنم، روی زمین نشستم.

 بلند شو خاکی میشی دیوونه! -

از روی زمین بلند شدم و خاک نشسته شده روی مانتوم را تکاندم. دور 
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شدم و نفس عمیقی کشیدم. ماهان دوربین را به سمتم گرفت، به 

 دوربین نگاه کردم.

 دوربین رو بگیر! -

 طور که ماهان در دستش نگه داشتهدوربین را از دستش گرفتم. همان

 جا کرد و گفت:بود، در دست گرفتم. ماهان انگشتانم را کمی جابه

 خب فاصله رو تنظیم کن. -

ی دوربین را تا صورتم تنظیم کرد. مردد نگاهش کردم که خودش فاصله

 خسته از زیر آفتاب ایستادن گفتم:

  من واقعاً داره حالم بد میشه! -

 ت مشغول بود، نگاهی به صورتم انداخت. ماهان که با جدی

 قدر قرمز شدی استاد؟چرا این -

 ام کشیدم.دستی به پوست سوخته

 وستم به آفتاب حساسیت داره. یادم رفت ضد آفتاب بزنم.من پ -

 دوربین را به دست دیگرش داد.

 برو سوار ماشین شو. خب چرا زودتر نمیگی؟ -

ز ارا روشن کرد. در این موقع  سوار ماشین شدیم و ماهان کولر ماشین

 سال، این آفتاب سوزان واقعاً عجیب بود.

قط قبلش باید برم یه جایی. چیزهایی که گرفتم رو بدم، بعد ف -

 گردیم تهران.برمی
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ام که ی ماشین به صورتم نگاه کردم. به پیشانی و برجستگی گونهدر آینه

 کرد.ایی میبه شدت قرمز شده بود و در میان پوست سفیدم خودنم

 شدم.نجام بده، من نباید مزاحمت میتو کارت رو ا -

 با لبخندی محو، نگاهم کرد.

 یم!حاال که شدی. باید مراعات کن -

ها در وضعیت ای که نسبت به بقیه خانهای ایستاد. خانهجلوی در خانه

ای خودنمایی بهتری بود. در بزرگ و سفیدی در میان آجرهای قهوه

 یاده شدم.پاز ماشین پیاده شد، در را باز کردم و  کرد. ماهانمی

ها در وضعیت ای که نسبت به بقیه خانهای ایستاد. خانهجلوی در خانه

ای خودنمایی بهتری بود. در بزرگ و سفیدی در میان آجرهای قهوه

 کرد. ماهان از ماشین پیاده شد، در را باز کردم و پیاده شدم.می

 کردم و چند کیسه برداشت:صندوق عقب ماشین را باز 

 کنی؟کمکم می -

 ها را از دستش بگیرم که گفت:به سمت ماهان رفتم و خواستم کیسه

 ها رو بردار.ها نه، سنگینه. اون سبکاین -

چند کیسه را برداشتم و به همراه ماهان جلوی در سفید و گل آلود 

ورتم رفتیم. ماهان با پا چند ضربه آرام زد. دست به پوست قرمز ص

 کشیدم:

 صورتم خیلی بد شده؟ -
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ما اماهان نگاهش را روی صورتم چرخاند. نگاهش نه گرم بود.، نه سرد؛ 

 هم سوختم. دانم چرا من هم یخ زدم ونمی

حس بود! یعنی چیزی که در نگاه من بود، در نگاه او نبود. حرارت و بی

 نتظارتپشس که من هنگام نگاه کردن به او داشتم، او نداشت. نکند ا

داشتم که حسی داشته باشد؟ آن هم پسری مثل ماهان! با وجود 

 های دکوری دورش.عروسک

 خوبه. -

 دلم ریشخند زد.

 خوبم! از نظر او، من فقط خوبم. نه زیبا، نه جذاب. فقط خوب!

اش را به حال دلم بارانی شد. چیزی درون قلبم منفجر شد و هستی

ه بلد م، ناز کردن و مثل ترنم عشونابودی کشاند. من که طنازی بلد نبود

نبودم. من همین بودم، مثل کف دست صاف و برای ماهان مثل یک 

گلی سفید و  -کتاب خواندنی! در باز شد و زنی تپل که در میان چادر گل

قرمزش پیچیده شده بود. میان چارچوب در نمایان شد و دستی برای 

 بیرون کشیدن من در انبوه افکارم شد.

هایش کاشته شد. پس فقط من اهان لبخند شیرینی روی لببا دیدن م

رویید، ماهان برای همه نبودم که با دیدن ماهان باغ گل در قلبم می

 ستودنی بود.

 دی! بفرما داخل.به آقا ماهان! خوش اوم -

ماهان لبخندی به رویش پاشید و جواب سالمش را داد. زن عقب رفت تا 
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ط خانه شد و من در میان در منتظر ماهان وارد شود. ماهان وارد حیا

ها را جلوی در خانه گذاشت و به ماندم تا بلکه دیده شوم. ماهان کیسه

سمت من آمد. با کشیدن کیسه ی درون دستم، مرا هم به داخل حیاط 

 کشید. تلو، تلو خوردم و ایستادم. زن با لبخند نگاهم کرد:

 سالم. -

 ها هنوز درون دستانم بود.کیسه

 سالم. -

 ماهان به من اشاره کرد.

 دریا، دوست من! -

تر شدند و برای بیرون آمدند جنگ نکردند. گفت کمی نفس هم نرم

 دوست من! نگفت پرستار آرتا. دستش را جلو آورد.

 تو هم خوش اومدی دخترم. -

 ه دندان کشید.ها را نگاه کرد و لب بکیسه

 ادی!دباز هم که تو به خودت زحمت  -

 ست.وظیفه کاری نکردم. -

د که به ماهان نگاه کردم. به طرز عجیبی مؤدب شده بود. انگار آنی نبو

شدم. با نگاه کردن به من، لبخند محو و هایش سرخ میگاهی از حرف

ای از خانه بیرون شیطنت آمیزی زد و بازهم ذهنم را خواند. دختر بچه

 آمد.
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 مامان بزرگ... . -

 رتش زد و به طرف ماهان دوید:با دیدن ماهان لبخندی به پهنای صو

 ماهان! -

ای روی ماهان خم شد و دختر بچه را از روی زمین برداشت و بوسه

اش گذاشت. دختر بچه، دست دور گردن ماهان پیچید و من حتی گونه

 ام شد.ودیهشت ساله حس -ی هفتبه آن دختر بچه

 ز صورتش کنار زد:اای دختر بچه را های قهوهماهان چتری

 طوری تو؟ چه -

 با دیدن تو خوب شدم. -

توانستم ی چند وجبی نگاه کردم. من اگر میبا دهان باز، به دختر بچه

ن جا نبودم. ماهان با دیدمثل این دختر بچه با زبانم بازی کنم، اآلن این

اش گرفت. با نگاه کردن ماهان به من نگاه دختر بچه هم به من، خنده

 سمت من دوید. 

 ی من خیره ماند. چند ثانیه رو

 م رفت و رو به ماهان کرد.های دختر بچه درهاخم

 این کیه؟ -

 ام را هم پیدا کردم.هزارمین رقیب عشقی

های ماهان سرش را پایین انداخت و خندید. با انگشت سبابه، میان ابرو

 هایش را باز کند.دختر بچه را به سمت باال کشید تا اخم
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 ن... .ایشو اوالً این نه، ایشون! دوماً -

 روی ایشون تأکید کرد.

 دریا خانوم هستن! دوست من. -

 لبخند زدم و نزدیکش شدم، بازوی الغر و نحیفش را نوازش کردم.

 سالم. -

 رو برگرداند و کنار گوش ماهان چیزی گفت که ماهان بازهم خندید.

 دوست! مثل من و تو. -

 زد.ینه گره هایش را به سحالت قهر به خودش گرفت و دست

 مثل من و تو؟ -

ی دختر را کشید و او را روی زمین گذاشت. رو به ماهان خندید و گونه

 زن گفت:

 ما دیگه بریم. -

 های زن در هم رفت و چادرش را از دهانش کنار زد.اخم

 خوای بری؟نیومده می -

 ماهان نگاهی به من انداخت.

 تهران بهتره!خوب نیست، آفتاب زده شده. زودتر برگردیم  دریا حالش -

 کاش فقط آفتاب زده شدم بودم و مثل لبو تمام صورتم سرخ نبود. زن

 صورتم را از نظر گذراند.

خب توی ماشین که حالش بدتر میشه! بیاید تو، من خودم به دریا  -
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 رسم.خانوم می

 ماهان لب پایینش را زیر دندانش برد.

 وبه؟شیم. آقا کمال حالش خون نمیممنون، مزاحمت -

 به سمت ماهان آمد و با گرفتن بازویش، او را به سمت در کشید. زن

 ل خوابه! اگر بفهمه  اومدی و گذاشتم بری، ناراحت میشه.کما -

ماهان به سمت من برگشت و سؤالی نگاهم کرد. دست در جیبم فرو 

 بردم.

 ا راحت باشید! من مشکلی ندارم.من که گفتم، شم -

 ا گرفت.دختر بچه، پایین تی شرت ماهان ر

 ی وقته که نیومدی!بمون دیگه ماهان! خیل -

 ماهان دست میان موهای لخت و بلند دختر بچه کشید و لبخند زد.

 زن گفت:

 که مشکلی ندارن. بیا داخل پسرم. دریا خانوم هم -

اش را باز کرد. با برداشتن ماهان خم شد و بند کتونی اسپرت مشکی

  های روی زمین، وارد خانه شد.کیسه

زن منتظر نگاهم کرد تا وارد شوم و دختر کوچک هنوز هم مثل یک 

ها را کرد. خندیدم و چشمکی به او، زدم. کیسهدشمن، به من نگاه می

ها آزاد شد. روی زمین گذاشتم و باألخره انگشتانم از فشار پالستیک

هایم را از پاهایم خارج کردم و وارد خانه شدم. راهروی باریک و کفش
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خورد. ماهان از اتاقی بیرون آمد، دستانش د که به سه اتاق میکوچکی بو

 را به هم کشید و به اتاقی که از آن بیرون آمده بود، اشاره کرد.

 جا!وسایل رو بذار اون -

ها ها را داخل اتاق گذاشتم و بیرون رفتم. ماهان داخل یکی از اتاقکیسه

بود. نخبری از کاناپه نشسته بود. اتاق با فرش قرمز پوشیده شده بود و 

 به دار کنار ماهان نشستم، با فاصله. دستانم را دور پاهایم طناب کردم و

ی اتاق نگریستم. به سمت ماهان ی گوشهقالی و فرش نیمه بافته

 برگشتم.

 شناسید؟کجا می شما این خانواده رو از -

 هایشلب

 فهمی.می -

الی همچنان روی دار ق سرم را به سمت ماهان برگرداندم؛ اما او نگاهش

 بود.

 این یعنی دیگه سؤالی نپرسم؟ -

 نگاهش را دار قالی گرفت و به من داد و خندید.

 بپرس؛ اما جواب نمیدم. -

 دند.های صورتم چرخیچشمانش ریز شدند و روی قرمزی

خوای به سهیال خانوم بگم برات یه چیزی درست کنه بزنی به یم -

 سوزه؟صورتت؟ نمی
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ی را آرام باال آوردم و روی پوستی گذاشتم که سوزش عجیبسه انگشتم 

 داشت.

 یه ذره؛ ولی خودش خوب میشه. -

دختر کوچک، با عروسکی در آغوشش داخل اتاق دوید. در بغل ماهان 

 پرید.

 !مرسی ماهان! خیلی قشنگه، خیلی -

 اش اشاره کرد.ماهان لبخند کوچکی زد و به گونه

 تشکر خشک و خالی نمیشه که! -

طور که خیره دختر بچه در چشمان من زل زد، با پررویی تمام و همان

ی ماهان را محکم بوسید. با تعجب و لبخند و در چشمان من بود گونه

رویم، چشم دوختم. ماهان با ی پرروی روبهیک ابروی باال رفته، به بچه

 دیدن من خندید و گفت:

 ری ازم تشکر کنی.طوتونی همینریا! تو هم میدحسودی نداره که  -

های هایش عادت کرده بودم. سرخ شدن در برابر حرفمن به این حرف

ن ماهان دیگر برایم عادی شده بود؛ اما برای بقیه نه! هرکس حرف زد

 دید.ماهان را با من می

بار با خشم به من نگاه دختر بچه، دست دور گردن ماهان انداخت و این

 ارد اتاق شد.کرد.  مادر بزرگش با سینی چای و

 ن دو دقیقه!هاله! آقا ماهان رو ول ک -
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اخل ماهان خندید. زن چای را جلوی من گرفت. لیوان کمر باریک را از د

 وسینی برداشتم و تشکر کردم. ماهان چای را برداشت و دور از هاله 

 خودش گذاشت. 

زن روی زمین نشست و سینی را جلویش گذاشت. یکی از دو لیوان را 

 برداشت.

مال رو که بیدار کردم، گفتم آقا ماهان اومده خیلی خوشحال شد. ک -

 اآلن هم داره میاد. امروز یه کم ناخوش احواله.

 کردین.کاش بیدارش نمی -

 مردی با سبیل قاجاری به کمک عصا میان چارچوب ایستاد.

 مون؟خواستی ببینیای که نمیقدر غریبهبا ما این -

از  ش بلند کرد و ایستاد. به سمت مرد رفت.ماهان هاله را از روی پای

هایش فهمیدم که همان آقا کمال است. همان سبیل کلفتی که سبیل

ام گرفت. دست جلوی دهانم گرفتم و با گفت. با دیدنش، خندهکیان می

 ام را کنترل کردم.گاز گرفتن لبم خنده

 من هم ایستادم. مرد احوال پرسی گرمی با ماهان کرد. 

 را به لبخندی مبدل کردم.ام خنده

 سالم. -

 مرد لبخند گرمی زد:

 سالم. -
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ی مرد، سخت باال و ماهان مرا معرفی کرد، با همان کلمات تکراری. سینه

ت پایین میشد. ماهان، به مرد کمک کرد تا بشیند. مرد روی زمین نشس

 و نفس عمیقی کشید.

 چه عجب یادی از ما کردی! -

 شست و آرنج را به زانویش تکیه داد:ماهان کنار مرد روی زمین ن

 دم.این چند وقت واقعاً درگیر بو -

 درگیر چی؟ -

 سر ماهان به سمت من برگشت و نگاهم کرد.

 درگیر موش و گربه بازی. -

ز با نشستن دست سهیال خانوم روی پایم، تکان شدیدی خوردم و نگاه ا

 ماهان برداشتم.

 چایت سرد شد. -

 هایم نشاندم. لیوان چای را برداشتمبخندی رو لبلب،هایم را تر کردم و ل

وگو با آقا کمال بود. کمتر دیده بودم ای نوشیدم. ماهان گرم گفتو جرعه

اش محدود بودند؛ اما به همان های زندگیماهان، با کسی گرم بگیرد. آدم

داد و من از لبخند کوچکی که های محدود، به شدت اهمیت میآدم

کرد، فهمیدم آقا کمال هم جزوی از همان یهایش را ترک نملب

 های خوش شانس زندگی ماهان.هاست. از آدمآدم

چای پررنگ و تلخ مزه را نوشیدم و لیوان را داخل سینی گذاشتم. سهیال 
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 ام کشید.اش را روی برجستگی گونهخانم انگشت سبابه

 قدر بد سوختی!چه -

 دست روی زمین گذاشت و بلند شد.

 همراه من بیا.بلند شو،  -

رد تاد. وااز روی زمین بلند شدم و از اتاق خارج شدیم. هاله پشت ما راه اف

ها را داخل آن گذاشته بودم. انگار که اتاق کوچکی شدیم که کیسه

ای را از آشپزخانه بود. سهیال خانم در یخچال کوچک را باز کرد و دبه

 داخل آن بیرون آورد.

 شالت رو بردار. -

 ل را ازکردم که سهیال خانم به هاله گفت که در را ببندد. شا به در نگاه

ام پیچید. سرم برداشتم. در دبه را باز کرد، بوس ماست محلی در بینی

 مقداری در کاسه ریخته و دستمالی را به آن آغشته کرد.

هایم را بستم. بویش را دستمال را روی صورتم کشید، یکی از چشم

ودم. لبنیاتی که این بو را داشتند، حساس ب دوست نداشتم، از بچگی روی

ی صورتم مالید. کمی از سوزش پوستم کاسته شد و ماست را روی همه

 خنکی را به آن بخشید.

 کنه!ای روی صورتت بمونه. قرمزی پوستت رو بهتر میذار چند دقیقهب -

ی من، عروسکش را باال آور بود. هاله با دیدن چهرهبویش برایم عذاب

ای به در خورد. به کمک سهیال و از زیر عروسکش خندید. تقهآورد 

 خانوم روسری را سرم کردم.
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 بفرمایید. -

 در را باز شد و ماهان وارد اتاق شد. با دیدن من یکه خورد.

 ؟تو چرا این شکلی کردی خودت رو -

 شالم را کمی عقب کشیدم تا به صورتم برخورد نکند.

 تگی خوبه.سوخسهیال خانوم گفت برای آفتاب  -

 ماهان کنار هاله، روی زمین نشست و او را روی پایش نشاند.

 اش خالص کردین!نون سهیال خانوم، ما رو از دست اون قیافهمم -

 ی لبش باال رفت. با ابروهای باال رفته به ماهان نگاه کردم. گوشه

 سهیال خانم، به نگاه کرد.

 اذیتش نکن این دختر معصوم رو! -

 هان باال رفتند.ابروهای ما

 گفتید. دیدینش، این رو نمیر میمعصوم؟ اگر ظه -

شت پسهیال خانم خندید و از روی زمین بلند شد و از اتاق بیرون رفت. 

 .سهیال خانم، هاله هم بیرون رفت. با کنجکاوی به ماهان نگاه کردم

 ها کی هستن؟نگفتی این -

 .فشرد هایش را به همماهان دستی به گردنش کشید و لب

 کاسی رو به من یاد داد.عآقا کمال کسیه که  -

 گونه آقا کمال را شناخته بود؟از تعجب چشمانم گشاد شدند. ماهان چه

کردم، یه روز آقا کمال رو دیدم که داره از بیرون توی بازار که کار می -
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گیره. کنجکاو شدم و به کارش نگاه کردم. جذبش شدم. بازار عکس می

مد پیشم و دوربین رو گرفت سمتم. با تعجب نگاهش کردم متوجه شد، او

هام گرفتم، آقا کمال از اون که گفت امتحانش کن. دوربین رو توی دست

داد. دوربینش اومد و عکاسی بهم یاد میروز، چند روز یه بار به بازار می

 قدیمی بود، اون موقع یه کارگر ساده توی تهران بود.

 ی اتاق را باز کرد.ی کوچک گوشهجرهاز روی زمین بلند شد و پن

تونه خرجش رو توی تهران در وربینش رو داد بهم و گفت دیگه نمید -

ی عکاسی بیاره و باید برگرده روستای خودشون. من هم توی رشته

اش دادم. تا همین سه سال پیش که فهمیدم توی نام کردم و ادامهثبت

 کنه.این روستا زندگی می

 فتم.آهانی زیر لب گ

 داره، دیالیز میشه.نحال جسمی زیاد خوبی  -

 لبخند زدم.

 شدید؟عکاس نمی اگر آقا کمال نبود شما -

تکان داد. لب را  "نه"ا به معنی هایش گذاشت و سرش رسیگار میان لب

 تر کردم.

گر من هم چند سال دیگه وکیل شم، میگم اگر ماهان نبود، هیچ وقت ا -

 شدم.وکیل نمی

زند؛ اما همان لبخند محو، دلم را ام، لبخند کوچکی مینهاز لحن بچگا

 ام را کشید.کند. گونههزار تکه می
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 آره جوجه. -

 انگشتانش ماستی شد و با اکراه به ماست نگاه کرد.

خوایم بریم، برو این صورت خه این چیه تو به صورتت مالیدی؟ میآ -

 نکنن! ن، مردم خوفریم توی خیابوخوشگلت رو پاک کن که می

 نفسم را از دهانم بیرون دادم.

 ام که انگار توی فر سوختم، بدتر نیست!س! از اون قیافهنتر -

نگاه خندانش را روی صورتم چرخاند و سیگار خاموش را داخل پاکت 

 گذاشت.

 روم ایستادی.تری هستی که با این وضعیت روبهاولین دخ -

 ابرو باال انداختم.

 ندگی تکرار میشه.وبه! وگرنه زگاهی تفاوت توی زندگی خ -

 به سمت در رفت و گفت:

 رها که خیلی خوبه.تفاوت تو با بقیه دخت -

هایم پرید و قلبم، درون سینه منقبض شد. کاش لبخند از روی لب

هایش را یک جور دیگر ی من، حرفدانست که این قلب بی،جنبهمی

م.  التهاب و کند. جای دستشویی را پرسیدم و صورتم را شستتعبیر می

قرمزی پوستم، کمی از بین رفته بود. از دستشویی بیرون آمدم و 

 هایم کشیدم.دستمال را آرام روی گونه

از سهیال خانوم تشکر و خداحافظی کردم و همراه ماهان از خانه بیرون 
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 آمدیم و سوار ماشین شدیم.

 به مهتا یه زنگ بزن. -

 ه ماهان نشان دادم. آوردم و بی خاموش موبایلم را باالصفحه

 گوشیم شارژ نداره! خاموشه. -

ماهان با کالفگی دو انگشتش را داخل جیبش فرو برد و موبایلش را 

 ی کنار موبایل را فشار داد و موبایل را روشن کرد. بابیرون کشید. دکمه

های متعددی پشت هم روی صفحه نقش بست. روشن شدن موبایل، پیام

 ها، رمز تلفنش را زد و موبایل را به سمتپیام ماهان بدون نگاه کردن به

 من گرفت.

 ی مهتا رو پیدا کن.کنم، لطفاً شمارهارم رانندگی میمن د -

ی مهتا بگردم که موبایلش زنگ خورد و نام ترنم خواستم دنبال شماره

هایم خشک. تیری به سمت قلبم پرتاب کرد. دستانم سرد شدند و پلک

ی گوشی نگاه کرد و دستش را به ن به صفحهسرعت ماشین کم شد. ماها

سمت دستم آورد تا موبایلش را بگیرد. با یک تصمیم، دستم را عقب 

اما  بردم. لبخند زدم نه که از ته دل یا شیطنت باشد، نه! لبخند زدم؛

 لرزان.

 انگار اسید در گلویم ریختند. ماهان کالفه نگاهم کرد.

 اون رو بده به من! -

 ز درون صدایم پنهان کنم.سعی کردم که عج
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 رو جواب بدم، مشکلی نداری؟ .. اگر تلفنتمگه نگفتی. -

 چشمانش را روی هم فشرد.

 اآلن نه دریا! -

فکر دست روی نقطه سبز کشیدم. چند وقتی بود که به کل، عقلم بی

نین زایل شده، و قلبم فرمان روای وجودم بود. صدای ترنم در موبایل ط

 !انداخت. صدای گریانش

هام رو زنم، قول میدم! بذار حرفباریه که بهت زنگ میین... آخرینا -

هات رو زدی و رفتی؛ اما نذاشتی من بزنم! گوشی رو روم قطع نکن! حرف

 بگم. برای بار هزارم بهت میگم ماهان... ماهانم!

 میم آخر اسمش آتش به جانم زد.

دونم! بهت م میدونم، خودیهای تکراری نزن، مرم! حرفمن دوستت دا -

ای دونم دختری مثل من، با گذشتهقول دادم، گفتم دلبسته نمیشم. می

 خوای! که قابل ببخشش نیست رو نمی

 مگر گذشته خود ماهان قابل ببخش بود؟ نبود!

مون قید و بند نداره! منم قبول دونم که از اول گفتی رابطهین هم میا -

ه، اون آره! نمیشه باید بگی این نفهمه! نمیشه بهش کردم؛ اما دل که نمی

 و نبایدها رو براش تفکیک کرد!

فهمد! هق زد و دل من شود! این دل المصب، باید و نبایدها را نمینمی

هم از درون هق زد. دلم خودش را چنگ زد و من از دردش، صندلی 

 چرم را چنگ زدم. ماشین به سمت جاده خاکی کشیده شد. 
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ن خم شد و من، تنها واکنشم سر شدن ترمز زد. ماهان به سمت م

 دستانم بود.

 افتادن موبایل از میان دستانم بود و صدای محو ترنم.

باریه که بهت زنگ شنوی! آخرینباریه که صدام رو میین آخرینا -

فهمی که؟ آخرین،بار و برای کشم! میباریه که نفس میزنم! آخرینمی

 ازهم بهم جواب نده.اما ب بار بهت میگم دوستت دارم!آخرین

خواستم مطمئن بوق اشغال طنین انداخت. دست روی قلبم گذاشتم. می

زند. ماهان دستش را دراز کرد که موبایل را بردارد. وقتی شوم که می

گرفت. اشک را زندانی کردم پشت کشیدم، قلبم درد مینفس می

 هایم. با صدای لرزانی گفتم:پلک

 .خواد... خودکشی کنه... می -

ات ماهان جوابی نداد. موبایلش را برداشت و با ترنم تماس گرفت. کلم

 تکراری در گوشم طنین انداخت. پیچید و پیچید.

 با بهت نگاهش کردم. گلویم آتش گرفت.

خواست هایم را باز کردم. دلم میمن ماهان را واقعاً شناخته بودم؟ لب

وی یم که ماهان رتوضیح دهد، بگوید، مرا مجاب کند! خواستم چیزی بگو

 فرمان کوبید.

 ! هیچی نگو! هیچی!بهتره اآلن ساکت باشی -

دانم به او نیشخند زدم یا دل خودم! نیشخند زدم. واقعاً نیشخند زدم. نمی

ی سیاه تکه شده بود. ماهان هم نیمه -آخر بتش، جلوی چشمش تکه
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 داشت. سیاه!

 ؟م که بگم؟ هیچی برای گفتن باقی موندهچیزی هم دار -

هایم گذاشتم. ماهان سر ماهان فریاد زد و تن من لرزید. دست کنار گوش

 من فریاد زد؟

کنی گه من اجبارشون کردم؟ من همه چیز رو بهش گفتم! فکر میم -

دونن که من با ترنم بازی کردم؟ دخترهایی مثل ترنم، خودشون می

چیز خوایمشون! من به ترنم از اول همه پسرهایی مثل من برای چی می

 رو گفتم!

 صدایش هرچه در گلویم هست را خفه کرد. ماهان پا روی گاز گذاشت و

رفت که قدر تند میماشین از جایش کنده شد. وارد جاده شد. آن

چندباری نزدیک بود تصادف کنیم. تمام راه را به صندلی چسبیده و 

کردم که آن کردم که سالم برسیم. برای ترنم هم دعا میخدا می -خدا

اور بار احمقانه را نکرده باشد. دست به خودکشی نزده باشد. خودم هم ک

 که نفس،هایش قطع نشود دعا کنم. شد، روزی برای ترنم و ایننمی

ر ند. دیگبه ماهان نگاه کردم. باز افکار، با شمشیرهایشان به روحم زخم زد

توان گریه نداشتم. اشک چشمانم خشک شده بود، فقط از داخل 

تر بود! حالت ام از من ایستادهخشکیدم. سایهو از بیرون میسوختم می

تهوع داشتم. دوست داشتم دست کنم ته حلقم و باال بیاورم این حس 

ز زار بودم! العنتی را. این ماهانی که هنوز نشناخته بودم را. از قلبم بی

 زار بودم! وای! وای به روزی که آدم از احساساتش زده شود! احساسم بی
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سوخت تمام آن سوخت، میام میاساتش برایش تلخ مزه شود! معدهاحس

ای ایستاد. از ماشین پیاده زد. جلوی در خانهچه را خورده بود، پس می

 شد. دست لرزانم را پیش بردم، روی دستگیره گذاشتم.

به  دانم چرا؛ اما رفتم،در را باز کردم. پاهای کرختم را آویزان کردم. نمی

ی دار فتم. مثل اعدامی که با پای خودش به سمت چوبهسمت در خانه ر

رود. ماهان در را زد، چندبار! در باز نشد و حس بدی چنگ به قلب می

ی ای نداشت! اگر همین اآلن همهمن انداخت. دیگر اشک برای من فایده

ای ندارد. این درد به قلب و جانم دنیا هم به همراه من بگریند، فایده

 رسیده بود.

ت ان، از پرتگاه چشمم سقوط کرده بود؛ اما همچنان توی قلبم، سفماه

د. شسرجایش بود. زنگی دیگر را فشرد و با گفتن فامیلی ترنم، در باز 

کرد. من اشتباه کرده پشتش وارد خانه شدم. ماهان حتی نگاهم هم نمی

کر کنم فبودم؟ اگر جواب نداده بودم چه؟ ترنم اآلن تنها، جان داده بود. 

کرد که احساسات یک جوری احساس غرور میتر بود. اینایش راحتبر

ها زن را به سخره گرفته. احساسات یک زن همه چیز او است و ما زن

 شویم!قدر گاهی بی،فکر میچه

هایی ریز و تند دنبال های بلندش را با نفسها باال دوید و من قدماز پله

 کردم. 

 ی دوم.ای ایستاد. در طبقهجلوی در خانه

زنگ در را فشار داد. چندیار به در کوبید؛ اما در باز نشد. ماهان به سمت 
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جاکفشی رفت و با برعکسی کردن کتونی سفید کلیدی را برداشت. از 

اش و چشمانی که با ی پیشانیترسیدم. از رگ بیرون زدهوضعیتش می

کرد. ی خون فرقی نداشتند. کلید را درون در انداخت و در را باز کاسه

وارد خانه شد و من هم روی صندلی رفتم برای آویخته شدن! چه فرقی 

 ام!کند و مرا احساسات کشندهداشت؟ اعدامی را طناب خفه می

را  وارد اتاقی شد و من فقط از دور تن ترنم را، پیراهن طوسی کوتاهش

 دیدم.

 دیدم که چشمانش باز و سرخند.

 ش را گرفت. فشار داد.ارویش نشست. دو طرفه گونهماهان روبه

 های رنگ و رو رفته از دهانش بیرون ریختند. سر بگرداندم.قرص

دانم به خاطر این که ماهان خدا را شکر کردم که زود رسیده بودیم. نمی

؛ قاتل نشود خدا را شکر کردم یا زنده ماندن هم جنسم. هم جنسم بود

، ل احساسات مناما جنسش با من خیلی فرق داشت. ماهان قاتل بود. قات

 ها!ترنم و امثال ترنم

 د.آب به دستش داد. ترنم زجه زد. پاهایم مرا به سمت چارچوب در کشی

 د.ی ترنم در گوشم پیچیصدای گرفته و دو رگه

 برو! بذار بمیرم! راحتم بذار! -

ی من پیچید. با هر مشت کوبید به سینه ماهان و دردش در سینه

دم یخ زده و من یقین تنگ شد. وجو اش نفس من به جای ماهانضربه

 کشم؛ اما با مرده فرقی ندارم.دارم که فقط ایستاده و نفس می
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ام!  دانم باید چه کنم؛ اما ایستادهدهانم تلخ مزه است. از درد زیر دلم نمی

 عجیب نیست؟ 

 ام!ام، نمردهام، خرد نشدهنیافتاده

 هات کجاست ترنم؟قرص -

اش فرو برد. نگاه گرفتم. را گرفت. سر در سینه های پهن ماهانترنم شانه

آرام جان  -گیرد و آراممثل همان اعدامی که نگاه از شیون عزیزانش می

 سپارد.می

کنند و اما، راهی جز جان سپردن ندارد. ماهان حلقه پاهایش تالش می

ی قرص را از کنارش برداشت. از اتاق تنگ دستان ترنم را باز کرد بسته

 د، بازوی مرا گرفت و کنارم گوشم گفت:بیرون آم

 مواظب باش کاری نکنه! -

 واکنشی نشان ندادم و به ترنم نگاه کردم.

 به موهای خیسش و وضعیت وخمیش.

شمانش سرخش را مرا نگاه کرد و با یک حرکت، به چنفس زد. با  -نفس

ور شد. موهایم را در دست گرفت و کشید. تن ناتوانم را سمتم حمله

تم نستم حرکت دهم. به صورتم چنگ انداخت و من تنها توانستوانمی

 دست جلوی صورتم بگیرم.

 ی آشغال! تو باعث جدایی مایی! نه؟ تو؟ هرزه -

دستی قوی بازویم را گرفت و مرا از دستان ترنم نجات داد. به عقب پرت 
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 پیچید.زدم. دستم را جلوی دهانم گرفتم. دلم میشدم. گیج می

 به من ترجیح دادی؟! ماهان اون رو -

روی زمین سر خوردم و نشستم. تصویرها ناواضح است. ترنم از کنار 

صویر ماهان گذشت؛ اما ماهان با گرفتن بازو و کمرش او را نگه داشت. ت

 سیاه شد و دوباره برگشت. صدای ماهان تبدیل شد به بوق ممتد.

 امه!اون فقط پرستار خواهر زاده -

تر! من فقط پرستار آرتا بودم. ر شد و دنیا سیاهام بدتبار سرگیجهاین

 همین و تمام!

 پس چرا همه جا کنارته؟ -

 امه.بهت میگم پرستار خواهر زاده -

ماهان قرصی را به زور داخل دهان ترنم گذاشت که سعی داشت به من 

 حمله کند. 

 کرد.سوخت و ساز و کارش را مختل میچیزی در قلبم می

 زنم کیان بیاد دنبالت.رو! من زنگ میجا بدریا از این -

تر با سیلی که در تر شد و بدنم من کرخت و کرختدنیا تاریک و تاریک

 صورتم خورد، دنیای تاریک روشن شد و ماهان باز هم دستان ترنم را

 گرفت. ماهان فریاد زد:

 برو دیگه دریا! -

 کرد؛ اما قلبم نه! از روی زمین بلند شدم.  بدنم یاری می
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. دهان گاه آخر را به ترنم انداختم. جلوی در متوقف شدم، لبم را جویدمن

 باز کردم:

کنم که یه پرستارم و مثل تو عروسک ره من یه پرستارم! افتخار میآ -

 ه... .هویت نیستم کغرور و بیدست پسرها نیستم! مثل تو بی

 به ماهان اشاره کردم:

 برای همچین آدمی خودکشی کنم! -

رفت. از در بیرون رفتم و از آمد و پایین میتا گلویم باال می چیزی مدام

نم ها سر خوردم و افتادم. درد بدی در تمام بدپله،ها پایین دویدم. از پله

ام سوخت، دست روی صورتم کشیدم و متوجه جای سرازیر شد. گونه

 چنگ ترنم شدم.

 درد، درد.هایش قلب را نشانه گرفته بود.  زخم، زخم. ماهان، تیر حرف

 شوند.بعضی زخم،ها و دردها خوب نمی

فتم. بلند شدم، با وجود درد بدی که داشتم بلند شدم. از خانه بیرون ر

روی زمین نشستم. کی گفته بود عشق شیرین است؟ کی گفته بود عشق 

 را باید تجربه کرد؟

 عشق تلخ است، زهر است، درد است!

دهد. من عاشق شده ا میری خرد کردنت را، کشتنت ضعف است و اجازه

 بودم؟ 

همان بهتر را که عشق را تجربه نکنی. خوش به حال کسی که عشق را 



 

 

 WWW.98IA3.IR 443 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 کند. خودم را به سمت جوی کشیدم.تجربه نمی

شینی سرم را خم کردم تا شاید از این حالت تهوع ممتد رها شوم. نور ما

ه بچشمم را زد. به کمک ماشین کنار خیابان بلند شدم. به چشمان باز 

رویم ایستاد. کیان را دیدم، از ماشین ماشین نگاه کردم، ماشین رویه

 قدر شبیه ماهان است؟ پیاده شد. چرا تا حاال نفهمیده بودم چه

زدم. نوز هم گیج میعقب رفتم. ه -خواست بازویم را بگیرد که عقبمی

 نگان به سمت ماشین رفتم، نشستم.ل -لنگان

اشین مسر بودم؟ در بسته شد و  کردم؟ چراچرا دردی احساس نمی

 حرکت کرد.

 شده؟جا کجاست؟ چیجوریه؟ اینو وضعت این تو چرا سر -

 توانستم جواب بدهم.نمی

 گشت.رفت و بازمیدنیا می

گونه به اتاقم پناه بردم و گونه طی شد و من چهدانم راه تا خانه چهنمی

 ام.اق تاریک زل زدهگونه بدون اشک به اتچه

ی نازلی را م کمی شارژ شد. از شارژ بیرونش کشیدم و شمارهموبایل

 گرفتم.

هایم را هم. نیاز داشتم بگویم، موبایل را میان انگشتانم فشردم. دندان

وار قلبم را ویران کرده بود، به بیرون پرت بشنوم و این دردی که تالطم

 کنم.
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 بله؟ -

 ق شد.ه -قبغض خفه کننده، ویران کننده سر باز کرد تبدیل به ه

تونستم راستش رو بخشید نازلی! ببخشید که بهت دروغ گفتم؛ اما نمیب -

 بگم! برام سخت بود! اگر تو جای من بودی... .

اومدم برای یس دریا! آروم باش، اشکالی نداره. منم جای تو بودم، نمیه -

 کنم. شناسم همه چیز رو تعریفکسی که نمی

 در خودم جمع شدم.

 که بهت نگفتم؛ اما... .اشتباه کردم  -

 نفسم گرفت. 

 باشه دریا! آروم باش. -

 چشمانم را روی هم فشردم.

 .خوام باهات حرف بزنمدتر بیای؟ میمیشه فردا زو -

 ه؟ خوای بگی چی،شدنمی -

 گلویم را چنگ زدم.

 بینمت!فردا می -

ر منتظر جواب نماندم و تلفن را خاموش کردم. بالش را در آغوشم فشا

هایم از اتاق خارج نشود و غرور و سر در آن فرو بردم تا صدای گریهدادم 

 ام را پوچ نکند.نصف نیمه

تلو خوردم و سقوط کردم و فهمیدم، امروز ایستادن کار من  -ایستادم. تلو
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 نیست.

 ساعت به ساعت را چک کردم.

 چهار صبح شد و ماهان نیامد،

م اب به چشمانم من هپنج و سه دقیقه شد و باز هم ماهان نیامد و خو

 نیامد.

 در را باز کردم و بیرون رفتم. منتظر ماندم، چشمم به در ماندم.

 ثانیه به ثانیه را شمردم و نیامد.

جا، چشم به راه آمدنش اش آرام خواب بود و من اینحاال ترنم روی سینه

 بودم.

ه آیین از انتظار دست کشیدم. از جایم بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. در

به خودم نگاه کردم، روی خطوط روی صورتم دست کشیدم. رد باقی از 

 های ترنم.ناخن

ها محو را هایی که زده بودم، پشیمان نبودم.  با کرم پودر، زخماز حرف

ایی به جکردم. عجیب بود بعد از صحبت با نازلی، دیگر گریه نکردم. از یه 

شینی، ای ندارد! میدهایشوی! دیگر گریه فبعد دیگر با گریه خالی نمی

 کنی،نگاه می

گذرد. اگرچه سخت؛ گذاری بگذرد. این همه درد گذشت، این هم میمی

 گذرد.اما می

رژ لبی را که نازلی برایم خریده بود را از کشو برداشتم. با شک کمی روی 
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 هایم فشارش دادم. چند مرتبه.لبم کشیدم و با حرص بیشتری روی لب

هایم خودنمایی آرایش من، لباما در میان صورت بی آن،قدر پررنگ نبود؛

ام را تر کشیدم و چشمانم باالتر رفتند. مقنعهکردند. موهایم را بیشمی

 قدر تغییر کرده بودم.تر کشیدم. به خودم نگاه کردم، چهکمی عقب

ام را دور هایم را بپوشم. بند کتونیاز خانه خارج شدم و خم شدم تا کفش

ر دزدم. با صدای در ورودی خانه، سرم باال آمد. نگاهم  مچ پایم گره

ی ماهان گره خورد. نگاهم را از ماهان گرفتم. نگاه چشمان خسته

 حسم را!بی

ال باألخره آمد. انتظار به پایان رسید و من از دیدنش نه تنها خوشح

 نشدم، بلکه حس تهوعم بیشتر شد.

 صبح به خیر. -

هایم سرعت دادم و رد. به حرکت دستصدایش دیشب را برایم تداعی ک

جا کردم. جوابش را بندهای کفشم را بستم. کیفم را روی دوشم جابه

 ندادم. 

 زود داری میری دانشگاه؟ -

هایم ثابت خواستم از کنارش بگذرم که مانع عبورم شد. نگاهش روی لب

دانم آرایش کردنم، برایش عجیب است. نگاهش روی صورتم ماند و می

 گیرم تعجب کرده.دانم از تغییر چشمو من بازهم میچرخید 

 جایی میری؟ -

از زیر دستش عبور کردم و جوری رفتار کردم که انگار یک شبح است. 
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ای تا صبح ترنم را از داد و این یعنی برای لحظهتنش بوی عطر زنانه می

طوری مولکول به مولکول عطر ترنم، به تنش آغوشش جدا نکرده که این

روی در ه بود. در را که باز کردم، ماشین عرفان را درست روبهچسبید

دیدم. عرفان با دیدن من به سرعت از ماشین پیاده شد. برگشتم و ماهان 

شناخت، او را تا به را دیدم که به من و عرفان خیره بود. عرفان را نمی

 حال ندیده بود. در را در مقابل چشمانش بستم. عرفان به سمتم آمد.

 م.سال -

از رفتار دیروزم خیلی پشیمان بودم، خیلی! سرم کمی خم شد، 

 ناخواسته.

 سالم. -

 به ماشین اشاره کرد.

 حرف بزنیم؟ -

 سرم را به معنی آره تکان دادم و به سمت ماشین رفتم و سوار شدم.

 ماشین حرکت کرد، کیفم را در آغوشم فشار دادم.

 دریا، من... . -

 انم را جمع کردم:حرفش را قطع کردم. تمام تو

 میشه اول من بگم؟ -

 عرفان سکوت کرد. 

که صدام رو خوام، برای رفتار اشتباهم! برای اینمن از تو معذرت می -
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 بلند کردم و... .

قدر، نفس کم هایم کشیدم. چرا برای حرف زدن ایناکسیژن را در ریه

 آوردم؟می

 من خیلی پشیمونم. ببخشید. -

 کرده بود، لب تر کرد: عرفان که تا اآلن سکوت

 کردم. یخوام. نباید دخالت مرت میمن از تو معذ -

 ن رو هم راحت کردی.مممنون که گفتی. کار  -

 تر شد.ی من سبکی سینههایش سایه انداخت و قفسهلبخندی روی لب

 خوشگل شدی! -

 .ی ماشین به خودم نگاه کردمدر آیینه

 قدر محسوس بود؟تغییرم این

 م بیرون؟و از کجا فهمیدی که من این ساعت از خونه میامرسی. ت -

 ی لبش باال رفت.گوشه

 مروز کالس ندارم.ااز نازلی پرسیدم. من  -

 هایش تکان دادم.سرم را در تأیید حرف

 لبم را جویدم.

 عرفان؟ -

 بله؟ -

 های کوتاهم خیره شدم.به ناخن
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 تون شم؟ونهمیشه یه چند روز مهمون خ -

  رفت.ابروهایش باال

دونی، مثل ره، چرا که نه؟ تو مثل خواهر خودمی. مامان هم که میآ -

گفتی شد؟ دیروز که میشیم؛ اما یکهو چیدخترشی! خیلی خوشحال می

 نه.

 پوست لبم را جدا کردم. هیچکس از چند ساعت بعدش خبر ندارد.

 بگیرم. چیزی نشد. دلم خواست مرخصی -

 آهانی زیر لب گفت.

 ه صبح اومد خونه، کی بود؟اون پسری ک -

 اگر به زبان خودم بخواهم معرفیش کنم،

 ی نجاتم بود و جالد احساسم.فرشته

 ماهان. -

 همون پسره که... . -

 حرفش را قطع کردم:

 آره، همون. -

 مکثی کردم و گفتم:

. نکن دور رو خودت راه دانشگاه، بری خواینمی که تو بایست جاهمین -

 .میرم و گیرم می تاکسی یک من

 .رسونمتمی خودم -
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 نه داشتم، را تاکسی برای ایستادن منتظر یحوصله نه نکردم، مخالفتی

 خواستمیم بودم، معلق هوا در اما بودم ایستاده پاهایم رو امروز! را توانش

 از دنکن دل! بکنم دل هایشآدم و خانه آن از بروم بگیرم، را تصمیم

 بود؟ که، نبود ترسخت بودم کرده پریس آن در را عمرم تمام که ایخانه

 . بود کندن جان! نبود کندن دل بود؛ ترسخت هم آن از بود اما

 به هم بعد و ماندممی خاله یخانه مدتی بودم، کرده جمع پول مقداری

 عرفان زا بودیم، دانشگاه در جلوی آمدم خودم به تا. رفتممی خوابگاه

 . شدم پیاده و کردم تشکر

 ددمر و بودم دانشگاه در جلوی چنانهم من و شد دور نعرفا ماشین

 .بود سخت برایم گرفتن تنها را تصمیم این نرفتن، یا رفتن برای

 به و کردم تند پا. دیدم همیشگی درخت زیر را نازلی و شدم دانشگاه وارد

 . رفتم سمتش

 گرفتم؛ آغوشش در شد،محکم بلند نیمکت روی از من دیدن با نازلی

 شده خشک دریا این بتواند که آغوشی داشتم، آغوش یک به ازنی قدرچه

 . کند آب از پر هم باز را

 دستانش یگره از توانممی حتی من و پیچید کمرم دور را دستانش نازلی

 . بودند مک نازلی مانند هایآدم. نیست اجبار روی از آغوش این که بفهمم

 راه جلوی هاگذشته جبران برای را مهتا را، ماهان را، نازلی خدا کنم فکر

 وجودش به آب گرفت، جان قطره -قطره وجودم، کویر. داد قرار من

 .چکید
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 و فتگر راه چشمانم از اشک ایقطره شد، باز گلویم در خورده گره بغض

 :داد ادامه امبینی یتیغه روی را راهش

 . نازلی ببخشید -

 رغرو آن ییعن بود؟ سخت هابعضی برای قدرآن ببخشید گفتن چرا

 چشم در تنها نه که هاییآدم بود؟ ترمهم اطرافشان هایآدم از لعنتی،

 .شوندمی جاری رگ در خون قطرات مثل بلکه گیرند،می جا آدم

 :کشید کتفم روی وارنوازش را دستش

 .کردمی رو کارهمین بود تو جای هرکسی -

 امگذشته گیزند هایآدم با را امروزم زندگی هایآدم مدام مغزم چرا

 کرد؟می مقایسه

 روی از را اشک یقطره نازلی. رفتم عقب رفت، دهانم در اشک شوری

 :گرفت چشمم

 . کنممی خواهش نکن، گریه -

 برای! یستچ برای اشکم دانستمنمی هم خودم. کردم پاک را هایماشک

 ماهان؟ یا امنیمه و نصف غرور و خودم نازلی؟

 برایم هم کشیدن نفس چرا کشیدم، عمیقی نفس نشستم نیمکت روی

  بود؟ شده تلخ

 .گفت بهت رو چیز همه عرفان -

 نیمکت آهن روی را بلندش هایناخن و برد باال را اشگونه سمت یک
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 :کشید

 .کنم فکر -

 درون که چیزی از زدن، حرف احساسات از فشردم هم روی را چشمانم

 !است سخت یخیل هستی، دیدنش به قادر خودت فقط و گذردمی قلبت

 دور و قبول غیرقابل هم خودت برای احساسات این که آن به برسد چه

 .باشد

  بمونی؟ اتخاله یخونه بری کنینمی قبول چرا -

 آب .کردم باز چشم و شدم پرت بیرون به افکار دنیای از نازلی صدای با

  !را ارب یک همین حداقل کند امیاری زبان این کاش. دادم قورت را دهانم

 .تونم نمی -

 .باز هم از باریکش هایلب و شد کم ابروهایش میان یفاصله

 چرا؟ -

 که قدرآن مبیاور باال خواستممی را کلمات انگار کشیدم، دست گلویم به

 .گفتنشان بود سخت

 .ماهان خاطر به -

 . شد متمایل من سمت به

  کیه؟ ماهان -

 :کردم حالجی را کلمات کشیدم، هم به لب

 .نجاتم یهفرشت -
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 ! سته؟خوا ازت چیزی کرده؟ کاری نکنه بیرون؟ بیای ذارهنمی اون -

 .دادم تکان نه معنی به را سرم

 .شدمی جا به جا سنگین و کند امسینه داد، عقب را موهایش

 . گرفتی رو جونم چی؟ پس -

 .بکنم دل تونمنمی -

  خونه؟ اون از کی؟ از -

 .ماهان از -

 رد،ک سکوت نازلی. مغزم تکراری فکر و بود شده نمزبا ورد اسمش! ماهان

 .بگویم تا بکنم جان باید جوریاین گویم،می ترراحت طورآن بپرسد کاش

 ... چون بکنم دل ازش تونمنمی -

. بود خودم دستان با گور کندن مثل برایم داشتنش دوست به اعتراف

 هم ار گورم بگذار حاال رفتم مرگ پیشواز به خودم پای با دیشب کهمن

 . بکنم

 !دارم دوستش چون -

 .شد رها بدنش کنار دستانش و شد گرد نازلی چشمان که دیدم

 هم هب ضربانش میشه تنگ قلبم بینمشنمی وقتی دورم، ازش وقتی -

 خودم میمیره، ربا هزار قلبم بینمشمی ایدیگه کس با وقتی ریزه؛می

 ... اما اههم یک شاید طوریم،این نیست وقت خیلی. خشکممی بار هزار

 بودم گذرانده که روزی از ترنم، از ام،احمقانه کارهای از چیز همه از گفتم
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 صبح و بود کرده خطاب آرتا پرستار مرا کهاین از آخرش از ماهان، با

 . بود نامیده رفیق مرا و بود گرفته را دستم

 .زمین به دوخت چشم و گرفت من از را نگاهش نازلی

 .فهمیده -

 . کشید تیر لبمق

 حرفش معنای شاید که پرسیدم پرسیدم، بازهم اما فهمیدم؛ را منظورش

 :شود عوض

 فهمیده؟ رو چی -

 حساساتا نداره، امکان گفتی ازش تو که جوریاون! داری دوستش که -

 .باشه نفهمیده تورو یساده

 :پیچیدم نیمکت سرد آهن دور را کرخت انگشتان. سوخت گلویم ته

 خوادمی یعنی کنه؟می رفتار جوریاین و فهمیده یعنی میده؟فه یعنی -

 کنه؟ بازی من احساسات با

 و پر امسینه یقفسه در چیزی داد، تکان نه معنی به را سرش نازلی

 .میشد خالی

 که همینه برای اتفاقا نیست، تو احساسات با بازی قصدش اصالً نه، -

 راحته، تو جلوی دخترش دوست با که همینه خاطربه رفیق، میگه بهت

 نباید که بده نشون بهت خوادمی یا نداره حسی بهت که بفهمی خوادمی

 اهل که نیست پسری گفتی که طوریاون ماهان شی، اشوابسته
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 . کنه ناراحت رو تو خوادنمی باشه وابستگی

 .را قلبم عجز حس کرد مچاله  گلوی، به انداخت تیغ بغض

 ه؟دار دلیلی چه هاشمحبت این گیره؟می رو دستم چرا پس -

 امسینه یقفسه. کرد نوازش را امشانه! فهمید را عجزم حس فهمید، نازلی

 .کردمی درد

 احساس کاش وجودم، از کنم حذف را لعنتی حس این میشد کاش

 . نداشتم

 یک اب من و تو مثل پسره یک اون کنه،نمی فکر تو و من مثل اون -

 سیر رویا دنیای توی کلمه چند با نمیشه، احساسی گرفتن دست

 . کنهنمی

 دارد و شده خالی پایش زیر باره یک به که کسی مثل بودم، زده یخ

 لکپ حتی دهد، نجاتش بتواند که هرچه به میزند چنگ و کندمی سقوط

 :گفتم. زدمنمی هم

 نعرفا! نزدم هم حرف باهاش بیرون اومدم خونه از کهوقتی حتی -

 حالم یدنپرس ازم نزد زنگ اصال اما دانشگاه؛ اومدم فانعر با بود در جلوی

 .طورهچه

 قلبت از کن سعی اما نبوده؛ خوب حالش نداشته خوبی شب هم اون -

 خودت به و نکنی فکر بهش مدام اگر اما دونممی سخته کنی، بیرونش

. حس این کردن فراموش میشه ترراحت داری دوستش که نکنی تلقین

 رو رفیق یک نقش هم اون باش مطمئن کن، نگاه شبه رفیق مثل هم تو
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 . کنه ایفا تونهمی بهتر خیلی تو برای

 :جوویدم را لبم

 .نازلی تونم نمی دیگه بیرون بیام خونه اون از خوام می -

 زا را سرم و دادم تکیه نیکمت به. داد کنار صورتش روی از را موهایش

 .کشیدم امبینی در را سرد هوا کردم، خم پشت

 جلوب هرچی بهتره، شی دور خونه اون هوای و حال از مدت یک -

 کنی، فراموشش تونینمی تنها نه بزنی حرف باهاش و باشه چشمت

 یک حست که فهمیمی شی دور وقتی میشه؛ بیشتر بهش هم حست

 .داشتن دوست یا استساده وابستگی

 مداد فشارش گرفتم، گاز را امپایینی لب و کشیدم پوستم روی دست

 را خودم داشتم دوست نکردم، رهایش اما پیچید دهانم در خون طعم

 . اماحمقانه احساس این برای کنم مجازات

 باشی همیشه که وقتی میده؛ جواب خیل شدن دور و رفتن گاهی -

 شه خالی جات وقتی اما نمیشه؛ خالی جات وقتهیچ که راحته خیالشون

 .نداد دست از رو زهاییچی چه که فهمنمی و میان خودشون به تازه

 :ردمک نگاه نازلی به بغضم پر چشمان با برداشتم، صورتم روی از را دستم

 بیرون؛ بیام یکهو تونمنمی گیرم،می مرخصی مهتا از روز چند برای -

 یک روز چند این تو. هستن هم مهتا و آرتا که نیست ماهان فقط چون

 .یرمگمی تصمیم و کنممی فکر کنم،می استراحت کم

 چی؟ بزنه زنگ بهت ماهان اگر -
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 . خودم تمسخر ماهان تمسخر نه تمسخر، روی از رفت باال لبم گوشه

 راجب مه اون! زده زنگ من به بار یک مدت همه این تو کالً نکنم، فکر -

 .بود آرتا

 :انداخت نگاهی مچش روی ساعت به نازلی

 بریم؟ شد، شروع کالس -

 هدانشگا ساختمان سمت به نازلی با و دادم تکان آره معنی به را سرم

 برای پرسیدیم مهتا اگر کردم،می پایین و باال را کلمات ذهنم در. رفتیم

 گفتم؟می چه خواهممی مرخصی چه

 .گذراندم را کالس پرتی حواس با

 یک ،بدهد پیام یک ماهان شاید که کردممی نگاه موبایلم به هرلحظه

 !ساده پیام

 .کردممی فراموشش باید دادم، تکان شدت به را سرم

 . دیدممی رفیق یک را او باید هم من

 نارک را کلمات صدم بار برای افتادم، راه خانه سمت به تاکسی گرفتن با

 عمیقی نفس کردم، پاک بازهم اما بفرستم مهتا برای تا چیدم هم

 . کشیدم

  برم؟ امروز از تونممی خواستم،می مرخصی روز سه برای سالم -

 

 چند از بعد جواب، انتظار در و شدم خیره صفحه به. کردم ارسال را یامپ
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 :فرستاد پیغامی مهتا دقیقه

 خوای؟می مرخصی چرا اومده؟ پیش مشکلی -

 داغ مغزم کشیدم، پایین کمی را پنجره کردم بلند موبایل روی از را سرم

 .بود کرده

  گفتم؟ می چه

 ؟برم تونممی اومده، پیش برام مهمی کار -

 :داد را جوابم لحظه چند از بعد

 .برو باشه -

 همان که گفتم تاکسی یراننده به ایستاد، مهتا یخانه در جلوی تاکسی

 .بماند منتظر جا

 

 خانه وارد در زنگ زدن با. نبینم را ماهان و بیاورم شانس را امروز کاش

 د،دامی خانه افراد بودن خواب از نشان و بود کامل سکوت در خانه شدم،

 موهایش میان دستی. آمد بیرون خیس موهای با دستشویی از کیان

 :کشید

 اومدی؟ زود سالم، -

 :کشیدم انگشتانم روی را مانتوام آستین

 .نداشتم خاصی کالس امروز -

 :رفت کاناپه سمت به
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 بود؟ شدهچی دیشب راستی -

 نبرادرتو از داشتید دوست اگر نیست، مربوط من به دیشب اتفاقات -

 .سیدبپر

 از مقداری. شدم اتاقم وارد و ندادم کیان به را دیگری چیز گفتن فرصت

 . گذاشتم کیف داخل و برداشتم را وسایلم

 خواب ماهان آغوش در آرتا کردم باز نیمه را در رفتم، آرتا اتاق سمت به

 . بود

 موهای. بود خوابیده هابچه پسر مثل بود، اشپیشانی روی ساعدش ماهان

 بود سرد هم هوا نبود رویش پتو بود، ریخته اشپیشانی روی روشنش

 .شودمی تکه -تکه میرود، ضعف دلم چه؟ بخورد سرما

 توانی هر با را نگاهم راندم عقب به را چشمانم در بغض و کردم تر را لبم

 متیسال فکر به که قرارمبی دل میل برخالف و کندم صورتش از بود

 را وپت و برگشتم نیاوردم، طاقت اما بستم را در بود اشطرفه یک عشق

 . کشیدم رویش

 :شدم مواجه کیان با برگشتم، که زمانی

 سالمتی؟ به کجا -

 .مرخصی -

 کردی؟ پیدا مشکل ماهان با -

 :گرفتم کیان از را نگاهم
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 .دارم کار مشکلی؟ چه نه -

 :کشید صافش صورت به دستی و داد تکیه در چارچوب به

 بود؟ انداخته چنگت کی دیروز -

 :زد چشمکی

 ماهان؟ پلنگ -

 هاینفس این با را خودم کنم آرام کردم سعی کشیدم، عمیقی نفس

 .عمیق

 .خداحافظ برم، دیگه من -

 :برد فرو اشطوسی کنگرم جیب در دست کیان

 . کننمی فرار ماهان دست از عاقال کن، فرار باشه -

 روی ار نگاهش کیان کردم، نگاه کیان به و بردم باال را ابروهایم از یکی

 شنگاه ماهان مثل گرفتم،نمی بدی حس نگاهش از چرخاند، صورتم

 .بود منظور بدون

 !ها نیستی بد هم تو -

 با دداشتن عادت برادر دو کهاین مثل گرفتم، او از را نگاهم غیظ با

 :کرد تر را لبش کنند، ذوب را آدم هایشانحرف

 . نیستی من یزمینه در البته -

 :دادم انتک سری

 . نیستم شما یزمینه در که بهتر همون -
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 .کردم حرکت در سمت به

 رفتی؟ کجا بگم ماهان به -

 :گفتم برگردم کهآنبی

 !قبرستون -

 غسال؟ یا گورکن کردی؟ عوض شغل -

 :خندیدم تصنعی

 کنممی بازی پارتی برات افتاد طرفی اون گذرت اگر کردم، عوض آره -

 . نشی معطل

 :برد باال را ابروهایش از یکی کیان

 کنی؟می تالفی من سر چرا پرت تو زده ماهان -

 .  رفتم بیرون خانه از و گرفتم کیان از را نگاهم

 رو را سوزانم هایپلک دادم، را خاله یخانه آدرس و شدم تاکسی سوار

 . گرفتم اکسیژن و گذاشتم هم

 باید اما د،نک تحمل را ماهان از دوری تواندنمی قلبم که دانستممی

 . کردمی

*** 

 ویران آن برعکس من و خروشدمی آرامی به که دریایی به شوممی خیره

 روی سر و کشممی امبینی در را بندرعباس شرجی هوا ام،زده زلزله و

 . گذارممی زانویم
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 تپدمی دارد دلیلبی انگار که سال سه است، تنگ قلبم که است سال سه

 .است یدام از خالی ضربانش هر و

 . فشارممی هم روی چشم و گذارممی ستاره و ماه دستبند روی را لبم

 شود؟نمی تمام چرا گذرد؟نمی روزها این چرا شده، تنگ برایش دلم

 صدای. شمارممی را روزها و امکشیده خط قلبم روی زندان، دیوار مانند

 روم،می رد سمت به و کنممی هتل تراس از دل آید،می در شدن کوبیده

 و کنممی سر را شالم. است در پشت کسی چه بزنم حدس نیست نیازی

 پر روز قدرآن امروز. گیرممی بزنم حرف بتوانم کهاین برای عمیق نفسی

 داشتم دوست فقط بود، شده سخته پاهایم روی ایستادن که بود کاری

 . کنم فکر نتوانم و بکشم دراز

 شدن دلتنگ جلوی یا بگیرد؟ ار کردن فکر توان که داشت وجود دارویی

  نیست؟ دیگر که کسی برای

 به سرش در شدن باز با. بینممی در پشت را پارسا و کنممی باز را در

 :گرددبرمی من سمت

 بودید؟ خواب  سالم، -

 :دهممی پاسخ را سالمش

 اومده؟ پیش مشکلی نه، -

 :کندمی درست را پیراهنش آستین

 شام یک بریم داشتیم که ایمشغله پر وزر این از بعد نه، که مشکل -
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 بخوریم؟

 که صدایی و تنهایی این از شدن خالص برای و کنممی نگاهش مردد

 :گویممی گرفت،می را گلویم بودم تنها وقتی

 . حتماً -

 . بینمتونمی هتل رستوران تو پس -

 آیینه روی روبه. بندممی را در و دهممی تکان باشه معنی به را سرم

 .کنممی نگاه روحمبی یچهره به و ایستممی

 به شده گور و گم و رفته نشده گندم از خبری هم هنوز گفتمی عرفان

 جورچه و کیست دانستمنمی حتی که مردی اش،مخفیانه صیغه همراه

 .گندم نامتعادل روحی وضعیت با هم آن! است آدمی

 . کشممی هایمونهگ روی را رنگ مسی یرژگونه و زنممی شانه را موهایم

 .کشممی لب روی آرام و دارمبرمی را رژلب

 . گیردمی رنگ روحمبی یچهره شودمی تکمیل که آرایشم

 یمزانوها زیر تا بلند هایبوت همراه به را تنگم مشکی جین شلوار

 که انگار نه انگار دارم،برمی قدم محکم روم،می بیرون اتاق از و پوشممی

 ستورانر در پا و دهممی فشار را نظرم مورد طبقه ام،زده جنگ درون از

 . گذارممی هتل شیک

 دو میان را شسر و است میز روی هایشآرنج که بینممی دور از را پارسا

 . گرفته دستش
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 .بود پراکنده سالن در هاکباب انواع بوی

 . کنممی درست هایمشانه روی را رنگ مشکی پالتوی

 بندرعباس بروی کهاین نه! بود معروف اشبندری غذاهای به عباس،بندر

 نای در دیگر بود اگر بود، او کاش. بخوری کباب رستوران در بشینی و

 یکی ساحل کنار و بندرعباس هایخیابان به زدیممی و ماندیمنمی هتل

 . خوردیممی را معروفش کبابی هایماهی آن از

 . گیرممی جا یصندل روی کوتاهی سالم با و شوممی میز نزدیک

 :زندمی لبخندی پارسا

 .اومدی صدابی قدرچه -

 بیایم؟ آواز و دهل با داشت توقع

 پاهایم روی و دارمبرمی هایمشانه روی از را پالتوام نگفتم، چیزی

 . گذارممی

 دنبالش؟ بریم چند ساعت فردا -

 :کردم قفل هم در را انگشتانم

 .شاونهخ دمِ  میریم مامورا با یازده، ساعت -

 :شد متمایل جلو به کمی و درست را اشمردانه پیراهن یقه

 .باشه واقعی آدرس که دارم شک -

 دارید؟ اعتماد داده رو آدرس که آدمی به نگفتید مگه -

 :فشاردمی میز روی را انگشتانش و زندمی نیشخند
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 . پولمم دنبال در به در االن اما داشتم؛ اعتماد هم تیام به من -

 :دهممی تکیه صندلی به و گیرممی چشمانش از را نگاهم

 قدراین باشه شده مستقر خونه اون تو هم اگر! کمه خیلی احتمالش -

 .باشه گرفته رو خونه اون خودش اسم با که نیست احمق

 :گیردمی باال سر و کشدمی اششانه به دستی

 .بگیرم پس رو پول این بتونم که مهمه برام خیلی -

 با و تند که کنممی نگاه پیشخدمتی به و گیرممی پارسا زا را نگاهم

 .دهدمی تکان سر استرس

 که طورهمون. مخالفه بدم انجام خواستم می که کاری با پدرم، -

 راه  رو خودم شرکت خواممی من اما داره معماری شرکت بابا دونی،می

 آقای پسر عنوان به رو من کهاین خاطر به میرم هرجا کهاین از بندازم،

 زیر دیگه خوامنمی! شدم خسته میدن، سرویس بهم و بیننمی الوند

 .باشم پدرم یسایه

 .باشن که خوبه حمایتگرن هاسایه از بعضی -

 .شمبا نداشته احتیاج سایه یک حمایت به که دارم سن قدریاون -

 .بزند را حرفش گذارممی و مقابلش در دهممی تکان سری

 عمرا همگرن بود ندیده غریبه از نوازش دست بود، نکشیده حمایتیبی

 . کردمی صحبت گونهاین

 پدر یک حمایت یسایه فهمید می مگرنه! نبود خانواده شده طرد یبچه
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 جرم به گندم و من! چشید را طعمش که امیر دارد؟ حسی چه داشتن را

 طعم. بود کرده تعیین را جنسیتمان که اینطفه جرم به بودنمان، دختر

 را غیرت طناب توسط خفگی حس فقط نچشیدم، را پدرانه حمایت

 .فهمیدیم

 که کسی ایصیغه زن نبود، وضعیت این در گندم االن نبود گونهاین اگر

 ! چیست؟ صیغه این از هدفش و کیست نیست معلوم

 سوزاننده هایحسرت بگویم است بهتر یا فکر از پیشخدمت آمدن با

 . آیممی بیرون همیشگی

 آرومی؟ قدراین اچر -

 .زد هایملب به سکوت مهر دنیا بگویم خواهممی

 .نداره خاصی دلیل -

 .داره که کنممی فکر -

 .نکردم گرما حس وقتهیچ من که است سال چند و زنممی یخ

 :کندمی من روبه ابتدا و کندمی من از نگاه پارسا

 خوری؟می چی -

 ماعال را خودش ارشسف پارست و دهممی سفارش جوجه میلیبی با

 بحث کهاین از خوشحال من و کندمی ترک را میز پیشخدمت کند،می

 . شده تمام

 هم هنوز. دادممی ترجیح خودم از صحبت به را کردن صحبت کار از



 

 

 WWW.98IA3.IR 467 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 با باراین اما شوند؛می رسوا همه شود باز اگر که امسیاهی جعبه همان

 . ترسنگین رسوایی با بیشتر، هاییراز

 بری؟ خوایمی اچر -

 .کردمی سکوت دقیقه دو میشد کاش

 .موندنه از بهتر برام رفتن کنممی فکر -

 :کندمی ریز را چشمانش و کشدمی ریشش ته به دستی

 . باشه شغلی لحاظ از منظورت نکنم فکر -

 در پارسا گردد،می سرطانی یتوده دنبال مغز در که جراحی مثل

 .گرددمی دلیل دنبال من چشمان

 . کنی شروع صفر از باید بری اگه چون -

 . کندمی نگاهم منتظر پارسا گویممی زیرلب که دانمیمی با

 . ندارم موندن برای دلیلی -

 . زندمی لبخند پارسا

 داری؟ دلیلی چه رفتن برای -

 .خوادمی دلیل رفتن از بیشتر موندن -

 . کشدمی ابروهایش به دست و خنددمی

 . کندمی قفل هم در را انگشتانش و گذاردمی میز روی را آرنجش

 .وکیل خانوم کردی فلسفیش زیادی -

 . دهممی تکان سری و خندممی
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 یدجد زندگی یک و کشور از خارج برم دارم دوست ندارم، خاصی دلیل -

 .کنم شروع رو

 .ندهد عذابم اشهرگوشه که ایزندگی یک

 مانند گچ یمزه. شویمیم خوردن مشغول سکوت در و آورندمی را غذاها

 متوجه پارسا شود،می جمع ناخودآگاه امچهره و پیچدمی دهنم در جوجه

 .شودمی حالتم

 نیست؟ خوب -

 . کشممی دهانم دور و دارمبرمی دستمالی

 . هست مزهبی نه -

 :اندازدمی باال ابرو

 ایکبابی ماهی بخوریم؟ غذا دیگه جای یک بیرون بزنیم ایپایه -

 ؟چیزی

 . کندمی اعالم را موافقتم و نشیندمی لبم رو لبخندی

 اما نشیندمی پوستم روی بندرعباس سرد هوا رویممی بیرون هتل از

 نم کنار در پارسا. هتل دیواری چهار در ماندن به دهممی ترجیحش

 . کندمی حرکت

 نرو؟ میگم بهت چرا دونیمی -

 .مانممی حرفش ادامه ظرمنت و کشممی انگشتانم روی را مانتو آستین

 . بردمی فرو جیب در دست و کندمی ریز را چشمانش



 

 

 WWW.98IA3.IR 469 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 فرار چیزی از رفتن با خوایمی اگر کنی، تکرار رو من اشتباه خوامنمی -

 هم دیگه جایهیچ کنی فرار ازش جااین نتونستی که چیزی کنی

 . تونینمی

 هایملب روی را امزده یخ انگشتان بود، زده یخ سرما از انگشتانم نوک

 . دهممی بیرون را بازدمم و گذارممی

 . دورم هستن عذابم باعث روز هر که اتفاقاتی از حداقل -

 توجهبی رود،می فرو هاشن در بوتم کوتاه یپاشنه و شویممی ساحل وارد

 .دهممی ادامه راهم به مسئله این به

 ردارخب طرافتا اتفاقات از هم بری اگر! کردممی فکر تو مثل هم من

 کشی،می عذاب کنی کار تونینمی و دوری کهاین برای هم میشی،

 .بدتره بدی انجام کاری نتونی و باشی دور کهاین

 او زا ردی کنی نگاه که شهر یگوشه هر یعنی عذاب دانست،می کاش

 . ببینی

 بابک ماهی منقل روی که شویممی مردی نزدیک و خندممی تصنعی

 .کردمی

 کنی؟ منصرفم رفتن از که گرفتی پول ماخاله از کنم فکر -

 خودت باید و خودته زندگی این میگم، بهت خودم یتجربه از دارم من -

 کاش نگی بعد سال چند که درست تصمیم یک اما بگیری تصمیم براش

 باز رو جنسیت بحث خوامنمی. بخوری حسرت و بودم نکرده رو کاراین

 روحیم حال کشور از خارج اون رفتم وقتی دم،بو پسر یک که من اما کنم
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 یکی کردممی نگاه که رو جا هر و بودم ایرانی یک من جااون شد خراب

 سخت من به خیلی زندگی جااون دیدم،می زبونم و خودم از متفاوت رو

 پدرم هایحمایت. این با بود سخت چیز همه بود، سخت برام کار گذشت

 پسش از خوایمی جوریچه دونمنمی تنها دختر یک تو اما داشتم هم رو

 .بربیای غریب کشور یک تو

 :کشممی لبم یگوشه ناخن

 دختر یک تو گفتی هم آخرش و جنسیت از جدا گفتی حرفت، اول -

 . دارن فرق هم با خیلی دوتا این تنها،

 . گرداندبرمی من سمت به را سرش و خنددمی پارسا

 ! طرفم فمنیست یک با من پس -

 . خندممی و برممی باال را روهایماب

 . ندیدم اصالً کردممی کار بابات شرکت که مدتی اون تو رو تو من! شاید -

 . نگردمی آرام دریای به و کشدمی گردنش پشت به دست

 .بودم رفته من که بود موقعی همون -

 . گویممی لب زیرِ آهانی

 رکا الوند آقای شرکت توی منشی عنوان به که کوتاهی مدت اون تو -

 ودتخ بخت به چرا دارید، بزرگی خیلی هایمشتری فهمیدم کردممی

 زنی؟می لگد

 دانمنمی شود،می جا به جا آرام اشسینه یقفسه. کندمی ترمآرا را لبش
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 .خشم یا است آرامش از ناشی

 من هب برم که جا هر و باشم پدرم یسایه زیر ندارم دوست گفتم بهت -

 ونا تو که بابامه مقام خاطر به کنن فکر کهاین یا ولدارپ بچه بگن

 !کنم پیدا دست موقعیت اون به خودم دارم دوست! جایگاهم

 . کنممی کم را ابروهایم میان یفاصله

 . زنیمی حرف فلسفی داری تربیش که تو نکن، فلسفیش گفتی من به -

 . نزدند لبخند گونهاین کاش رود، می باال لبش یگوشه

 خوادمی حتماً گفتم ام،پرونده پیگیری برای کرد معرفی رو تو که بابام -

 اما پیشش؛ برگردم خم گردن با و شم مواجه شکست با که کنه کاری

 .شدم سورپرایز واقعاً دیدم، کارت اجرای تو رو قدرت که وقتی

 . شوممی خیره دریا به او مثل و  میزنم کوچکی لبخند

 که ایبرهه تو کرد، کمکم خیلی داشتن لطف من هب واقعاً الوند آقای -

 شد طناب یک. انتهاستبی و بزرگ یچاله یک زندگی کردممی فکر

 گرا و دارم دوستش زندگیم توی که چیزیه دومین شغلم رفتن، باال برای

 ... دادممی دست از هم رو اون

 را جیشر هوای توانممی تا و هوا از کنممی پر را امسینه کنممی سکوت

 . کشممی نفس

 . گیردمی دریا از نگاه پارسا

 چیه؟ چیز اولین و -
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 . کندمی ترتنگ را تنگم دلِ و اشهمیشگی عادت به! ریزدمی فرو قلبم

 . کردممی زندگی بودنش با که چیزی -

 .گذرانممی را روزها دارم فقط االن و

 .دوندمی هم پشت هاثانیه

 . مکنمی شب را صبح و صبح را شب

 ...شنبه یک شنبه، را روزها گذرانممی

 گویممی باشد او بی که زندگی به من اما زندگی؛ اندگذاشته را اسمش

 . گویدنمی چیزی پارسا. روزگار گذشتن

 .میده آرامش من به دریا -

 به گردانمبرمی سر و کنممی حس خودم روی را پارسا نگاه سنگینی

  توهم احتماالً و آبی دریای همان سمت به گرداندبرمی سر که سمتش،

 !باشم زده توهم که دهممی ترجیح یعنی ام،زده

*** 

 .زد زنگ نه آمد نه ماهان و روز پنج شد روز، پنج شد

 من به بار یک فقط ماهان آمدم، بیرون مهتا یخانه از که روزی آن از

 . بودم نداده را تماسش جواب هم من! بود زده زنگ

. بود اناتامتح فرجه سوزاندمی را هایمستخوانا زمستانی سرد هوا

 به ار داغ نسکافه نازلی. شود گرم کمی تا کشیدم هم به را هایمدست

 . گرفت سمتم
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 .شیممی راحت کنیم رد هم رو هاامتحان -

 دادم، یهتک نیمکت به. کردمنمی فکر آن به که بود چیزی تنها امتحانات

 بعید هک بود درگیر فکرم قدرآن. مکشید بینی در را آماده نسکافه بوی

 شدم غرق هم زبا و ندادم نازلی به جوابی کنم، پاس را ترم این دانستممی

 لبریز لیوان زد، دستم به ایضربه نازلی. امروزمره بود شده که افکاری در

 . کردم نگاهش شده گرد چشمان با. نریزد رویم تا گرفتم کنار را

 تحمل رو تو یمرده ننه و افسرده قیافه این که روزه پنج من! دیگه بسه -

 ! کردم

 .توانستمنمی! بخندم ناراحتم وقتی نبودم بلد من کردم؟می چه

. فشردم نیمکت آهن روی کوتاهم هایناخن و کردم جدا را لبم پوست

 ممنوع آوردن را اسمش است، ممنوع او از زدن حرف بود گفته نازلی

  عاقل؟ نازلی یا بودم تجربهبی و احمق خیلی من است،

 .نزد زنگ دیگه کردم قطع که هم وقتی زد؛ زنگ بار یک فقط -

 و گرفت را پشتم بود، من زندگی حمایتگر مرد تنها ماهان گرفت، قلبم

 همین برای عالقه حس این شاید! بایستم کرد کمکم دیگران برعکس

 . بود

 . نوشید اشنسکافه از ایجرعه و کرد نگاهم کالفه نازلی

 !ماهان هم باز -

 .داد اجازه من به امسینه که جایی تا کشیدم عمیقی نفس
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 ...نازلی آخه -

 :گذاشت لبش روی را اشاشاره انگشت

 . دنبالت نیومد حتی ببین دیگه، کن ولش! ساکت -

! بود ریخته پرستار اهزارت آرتا برای آمد؟می باید چرا اصالً! آمدنمی نیامد،

 . بود نداده هم ساده پیغام یک حتی اما ش؛سر فدای نیامدنش اصالً

 . گرفتم بازی به را لیوان درون پالستیکی قاشق

 . نداد هم ساده پیغام یک حتی هیچ، که نیومد -

 . کرد نگاهم غیظ با و داد تکان تأسف روی از سری

 یک حتی بهت وقتی چرا. نداره رو بودن ناراحت ارزش آدمی همچین -

 کنی؟می مشغولش رو فکرت نداده هم پیام

 در قدراین ار حقیقت چرا. کردمی پاره تکه را قلبم هایشحرف با نازلی

 :برداشت نیمکت روی از را کیفش کوبید؟می صورتم

 .میاد اتوبوس االن بریم شو بلند -

 هرچه انداختم، آشغال سطل داخل را نسکافه شدم بلند نیمکت روی از

 .میزد پسش اممعده خوردممی که

 نوازشم قدرآن کرد،می آرامم قدرآن خاله داشتم آرامش خاله ینهخا در

 خالی قلبم دیگر که کاشتمی دلم در دانه مثل را هایشمحبت و کردمی

 نه حامی یک مثل کرد،می رفتار برادر یک مثل عرفان. نبود محبت از

 طناب که هاییغیرت محبت،بی و جهتبی هایغیرت! امیر مثل
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 . کردندمی امخفه و گلویم دور هب انداختندمی

 و خشک هوای رفتم، پایین را خیابان تند شیب و زدم بیرون دانشگاه از

 خودم دور تربیش را پالتوام بود، کرده قرمز را هایمگونه زمستان سرد

 .نداشتند را رفتن تند توان پاهایم پیچیدم

 را دردی که است این مثل کردم؟می بیرون ذهنم از را ماهان باید یعنی

 . بگذاری جا به بدتر درد یک و کنی درمان

 

 جلو و چرخید زدم سنگ به محکمی یضربه دادم، قل را پایم زیر سنگ

. بود خبربی اشسختی از اما شوم؛ خیالبی گفتمی نازلی. رفت

 را، هایشگاهن آن! کنم فراموشش توانمنمی بخواهم هم اگر دانستنمی

 . را خودش خاص هاینگاه

 هب تکیه هم من و نشست صندلی روی نازلی. رسیدیم اتوبوس ایستگاه به

 . فشرد انگشتانش میان را موبایلش نازلی ایستادم، و دادم نرده

 بود؟ مهمونی توی که همونیه ماهان این -

 .دادم تکان آره معنی به را سرم

  داری؟ رابطه خواهرش شوهر با بود گفته بهت که نیست همونی -

 .دادم تکان را رمس هم باز

 ی؟ش عاشقش که نکردی پیدا این از شعورتربی داری؟ عقل تو -

 .نکردم انتخابش که من -
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 کرده؟ انتخابش امعمه پس -

 :درآورد را ادایم

 این و کرده انتخابش قلبم که نگو هاخودیبی فیلم این مثل االن -

 دیدمش که طوریهمین اما کنم آنالیز نتونستم خوب شب اون. هاحرف

 بویی قاخال و شعور از کالً هم این که اخالقه مهم اما -بود جذاب خیلی

 وت میکرده دستشویی اما خوشگله هست، هم هالیوودی بازیگر یک. نبرده

 . باش مواظب توهم خالصه شوهرش، تخت

 :کردم جمع را صورتم

 .دیگه نیست بد هم قدرها اون! نازلی چندشی خیلی -

 با اام کردم خارج کیفم از را موبایل سرعت به ،لرزید کیفم در موبایلم

 .شد ناامید امیدم، عرفان نام دیدن

 بری؟ تونستی راحت -

 امروز. رساندمی را من عرفان همیشه بودم، آمده تنها که بود روزی اولین

 . نتوانست و آمد پیش برایش کاری

 :گفت و کرد نگاه آویزانم هایلب  به نازلی

 بهمون که هااین و ماهان میاد، برداشت و کاشت اسمس فقط ما برای -

 !نمیدن پیغام

 .عرفانه -

 . داد تکیه پشتش به را سرش نازلی



 

 

 WWW.98IA3.IR 477 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 هابدبخت اون! زائد موهای لیزر یا میاد مو کاشت یا من برای خوبه؛ باز -

 . نداریم ما که خوادمی انگیزه برداشت دونننمی که

 رو فر یموها با بود، ایستاده ترطرف آن قدم چند که کردم نگاه پسری به

 .مسخره تیپی و ایستاده هوا

 :گفتم نازلی به و کردم اشاره پسر به سر با

 . کردم پیدا انگیزه برات بیا -

 :کرد نگاه پسر به نازلی

 رو؟ نای من برای کنیمی پیدا ماهان مثل انگیزه میری خودت برای -

 کردم، هنگا پسر عجیبِ تیپ به بود هایملب روی لبخند که جورهمان

 .گرفتم سرعت به را نگاهم زد چشمکی و برگشت من سمت به پسر

 :خندید بلند صدای با نازلی

 . کرده پسند رو تو کهاین مثل -

 . کردم پایش یحواله لگدی

 . ببند -

 باشه؟ خودش شبیه نداره داداش ماهان این -

 . بردم فرو جیبم درون را دستانم

 . ساقطه عقل از کالً هدیگ اون ولی داره چرا -

 و رفت هم در هایماخم. ایستاد رویم روبه و کرد حرکت من سمت به پسر

 . نخدد تا گرفت دهانش جلوی را دستش نازلی
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 .سالم -

 زیچی خواستم و شد ترمحکم ابروهایم میان یگره کردم، نگاهش جدی

 .بود ماهان صدای زد، صدا را نامم فردی که بگویم

 .است توهم یشصدا که کردم فکر

 سمت به نگاهم کردم، نگاه ایستگاه کنار رنگ طوسی ماشین سمت به

 .شد کشیده راننده صورت

 . کنم باورش تا زدم پلک ماهان، بود خودش

 دریا؟ شده چیزی -

 کنم اشحواله ایپیروزمندانه لبخند و برگردم نازلی سمت به خواستممی

  !کردی؟می اشتباه دیدی آمد؟ دیدی بگویم، و

 :داد تکان دست ماهان

 کنم؟ معرفی رو خودم دارم معرفی به نیاز رفته؟ یادت نکنه -

 . گرفت پهلویم از نیشگونی و کرد نگاه ماهان به نازلی

 . الهی شه کوفتت -

 دکر نگاه ماهان به پسر. کشیدم پهلویم رو دست شد جمع صورتم درد از

 :گفت و

 شده؟ مزاحم -

 خرتمس روی از و کرد جا به جا صورتش یرو را اشآفتابی عینک ماهان

 . برد باال را لبش یگوشه
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 . گرفت ضرب فرمان روی

 .میاد اتوبوس االن دریا شو سوار -

 من به رفته باال ابروهای با و برداشت چشمانش از را عینکش ماهان

 .نگریست

 . بود تنگ قدرچه اشدوری از قلبم فهمیدم تازه و شد منقبض قلبم

 .رنگ طوسی ماشین سمت به برداشتم مقد ارادهبی

 بود؟ شده جهنم من برای دنیا چرا پس بود، سرد که هوا

 . کردم متمایل داخل به باز یشیشه از را سرم کمی

 شده؟ چیزی -

 .بزنم حرف باهات خواممی -

 . نشوند باز لبخند به تا جنگیدممی صورتم عضالت با

 حرفی؟ چه -

 . فشرد را اشبینی شده قرمز یتیغه و کشید عمیقی نفس

 . شو سوار -

 . امخاله یخونه برم باید -

 لو رو چیزی نگاهش وقتهیچ چرخاند، صورتم روی را حالتشبی نگاه

  کردمی ترخواندن قابل غیر را ماهان و دادنمی

 . کنم سوارت خودم روش به یا میشی سوار -

 . کنم تهی ساساح از را چشمانم کردم سعی و بردم باال را ابروهایم
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  طوریه؟چه میگید که خودتون روش این -

 . نشست هایشلب روی محوی لبخندی و کرد تر را لبش

 ارهدوب میشه باعث چون کنی؛ امتحانش نداری دوست اصالً تو مطمئنم -

 . شی سرخ

 .کردم جدا ماهان از را نگاهم غیظ با

 . بذارم تنها رو نازلی تونمنمی -

 . داد تکان را رشس نه معنی به نازلی

 . میرم تنها نیستم بچه که من برس، کارت به عزیزم برو -

 :زد لب و داد فشار را کمرم

 . بگی نه این به میاد دلت جوریچه احمق! گمشو برو -

 :گفت و کرد نگاه نازلی و من به ماهان

 . بیای تونیمی شد صادر تااجازه -

 متس به. کردم زمزمه را هباش یکلمه و انداختم نازلی به عصبی نگاه

 . نشد باز در اما کشیدم محکم را در دستگیره و رفتم ماشین

 . کرد باز را در قفل خندیدند، می چشمانش

 در را مکیف و شدم سوار. بود دوخته ماهان و من به را اشخیره نگاه پسر

 . زد سوتی و گذاشت چشمش روی را عینکش ماهان. کشیدم آغوش

 !قشنگ مو هی -

 . گرفت تعجب رنگ کردمی نگاه ما به هنوز که پسر انچشم
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 من؟ -

 . زد کوچکی لبخند و کشید دندان به لب ماهان

 هست؟ جااین تو جز قشنگی مو مگه -

 . زد چشمکی پسر به ماهان ،.رفت هم در بیشتر پسر هایاخم

 . برات زده عالی بپرسم رو آرایشگاهت آدرس خواستممی -

 دستش لبش روی لبخند همان با ماهان. کرد اهنگ ماهان به عصبی پسر

 شادگ لبخندی با هم نازلی و داد تکان دست نازلی برای و آورد باال را

 . داد تکان دست

 . شد کنده جایش از ماشین

 گوش و بود کرده سکوت اما بزند حرفی خودش شاید تا کردم صبر کمی

 .بود سپرده مالیم آهنگ به

 . کردم کم را صدایش و بردم ضبط سمت به را دستم

 بزنید؟ حرف خواستیدنمی مگه -

 را خودم حرص با برد، باال را ضبط صدای دوباره من به کردن نگاه بدون

 طاقت اما باشم آرام او مثل هم من کردم سعی و فشردم صندلی به

 . نیاوردم

 میزنم؟ حرف مجسمه با من -

 به ار سرم و تمبرداش صندلی از را امتکیه. نداد نشان واکنشی هم باز

 . کردم متمایل ماهان سمت
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 . میزنم حرف شما با دارم -

 نزدیکش قدراین که بود بار اولین برگرداند، سمتم به را سرش ناگهان

 .بودم

 .رفت هایملب روی نگاهش

 :گفت و کرد کم را ضبط صدای خودش

 پیدا رو یکس خبریه؟ نکنه مقنعه و رژ این! کردی انقالب که بینممی -

  دی؟کر

 .پردمی بیرون امسینه از االن کردممی حس که قدری به میزد تند قلبم

 . ندادم جوابی و گرفتم فاصله تالفی برای

 را چیزی چنین داشت احساس من به هم ایذره اگر چون شکست قلبم

 . پرسیدنمی

 . کرد حرکت ماهان و شد سبز چراغ

 .کجه خیلی اتقهسلی بگم باید ،قشنگه مو همین مثل هم اون اگر -

 :کردم زمزمه زیرلب ؟!بچسباند نفر یک به مرا داشت عالقه قدراین چرا

 !توئه سلیقه از بهتر -

 ! رفت؟نمی بین از اشلعنتی آرامش این چرا. گرفت ضرب فرمان روی

 .آوردمی در را حرصم تربیش لبش یگوشه لبخند

 مه روز فته کنممی فکر شی، آروم که دادم فرصت بهت روز پنج -

 ای؟عصبی هنوز چرا. خرابیت اعصاب یدوره از باشه گذشته
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 . کرد نگاهم چشم یگوشه از ماهان دادم فشار را کیفم. کردم داغ دوباره

 هااون ایعصبی من دست از وقت هر چرا! وسایلت برای سوزهمی دلم -

 .کنیمی داغون رو

 رفتار گونهاین و ودب آمده روز پنج از بعد دادم، بیرون محکم را نفسم

 .کردمی متالشی را اعصابم هایشحرف در آرامش این! کردمی

 ...دنبالت اومد که صبح روز اون خبر؟چه خروس جوجه از -

 . کردم قطع را حرفش

 دیگه؟ کیه خروس جوجه -

 . داد تکیه فرمان به را ساعدش و کرد تر لب

 .عرفان -

 عرفانه؟ اون فهمیدید کجا از شما -

 . زد ندینیشخ

 به رو اشخونه آدرس کنهنمی جرأت وقتهیچ جوجه یک که اوالً -

 نمیده، انجام زشت کارهای این از ما جوجه دوماً! بده پسرش دوست

 .هم به دارید شباهت سوماً

 :بردم باال ابرو

 بذارید؟ اسمی یک هرکسی برای دارید عادت شما -

 روی از را موبایلش. ایستاد کوچک ایکافه در جلوی. نگفت دیگری چیز

 نشدم، پیاده رفت کافه در سمت به شد، پیاده و برداشت اشصندلی
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 پیاده ماشین از. آیمنمی چرا پرسید سر با و برگشت من سمت به ماهان

 . بود جمعیت از خالی کافه. شدم کافه وارد ماهان پشت و شدم

 هم قدیمی مطمئناً و میزد قدیمی ساختمانش. بود دنجی و کوچک جای

 پرسی احوال مرد نشست و رفت پنجره کنار میز سمت به ماهان. بود

 .کرد ماهان با گرمی

 مشخص که آسمانی به دوختم، چشم بیرون به و نشستم صندلی روی

 .ببارد خواهدمی دیگر لحظه چند تا بود

 دریا؟ -

 لبمق نامم کردن صدا از کاش! کردینمی صدایم قشنگ قدراین کاش

 .نمیشد گونهاین

 .ندادم را جوابش و کردم مدفون خاک زیر را احساسات

 . نکن ناز قدراین -

 عینک همان زیر کاش چشمانش، به دوختم و برداشتم پنجره از چشم

 . گرفتندنمی من از را کالم قدرت گونهاین و بودند پنهان آفتابی

 ناز ماش برای من دوماً نمیاد، خوشم اومدن عشوه و کردن ناز من اوالً -

 ...سوماً! کنمنمی

 . کرد قطع را حرفم و داد لبش به چینی

 . میزنی غر داری خیلی سوماً -

 . دادم ادامه را حرفم من اما
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 . نداره خریدار نازم کنم هم ناز من -

 . رفت باال لبش یگوشه

 . داشت دفعه این شاید حاال -

 را هایمبل و گرفت را امپایینی فک ماهان. جویدم را امپایینی لب پوست

 . کرد باز هم از

 !رو بدبخت اون کردی له نکن -

 . لمسش از ای بود سرما از دانمنمی لرزیدمی بدنم کردم دور را سرم

  ناراحتی؟ هم هنوز -

 نباشم؟ ناراحت -

 . کرد اشاره صورتم روی زخم به

 . کرد پاره افسار که پلنگتونه چنگ جای این -

 و سوخت گرفت، آتش دلم اش خنده از خندید، و انداخت پایین را سرش

 . عاقبتم بی حس این از سوختم، هم خودم

 هم رو وت داره نگرد، کیان با زیاد نیست تو هایحرف هاحرف این -

 . کنهمی ادببی

 ماا بود شده کبود ترنم مشت از که جایی کردم، اشاره سینه یقفسه به

 ارکن در و بودم اآرت پرستار من. کرد می درد قلبم درون آن از بیشتر

 . بودم نشسته کافه در کارم صاحب

 .کنهمی درد! شده کبود امسینه یقفسه -
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 . انداخت باال ابرو ماهان

 .بدی نشون من به شدیم تنها باشه یادت! اِ -

 . فشردم هم روی را هایمدندان

 رفتارها ینا به گشتید آبروبی دخترهای این با بس از! پررویید خیلی -

 .دیدکر عادت

 :دادم ادامه عصبانیت با من خندید، شود عصبی کهاین جای به

 بطهرا شما با من گفت و زد رو بودن هرزه انگ من به دخترتون دوست -

 به شب اون! انداختید بیرون خونه از رو من شیک خیلی شب اون دارم،

 که دزدی داد سرم کنید بلندم و بگیرید رو من دست بیایید کهاین جای

 ارانگ که کردید رفتار جوری دیدید رو من صبح که هم وقتی رون؛بی برم

 . پرسیدیدنمی رو حالم حتی افتاده، اتفاقی دیشب انگار نه

 .نگفت چیزی و کرد روشن و گذاشت لبش یگوشه و درآورد سیگاری

 :زدم لب حرص با

 . نیست این کشیدن جای است کافه جااین -

  .نیست جااین تو و من جز کسهیچ -

 . فشردم هم روی را هایمدندان

 . میشم اذیت بوش از من -

 . داد بیرون را دودش و گرفت سیگار از کامی

 !نشو -
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 کرد،ینم تشریح را اتفاق وقتهیچ چیز، هیچ درمورد دادنمی توضیح

 ! دلیلبی فکرهای از را مغزت کنی آزاد که گفتنمی بدانی، که گفتنمی

 به سال میان مرد. کرد خاموشش و گرفت سیگار از دیگری کام کالفه

 . آمد ما میز سمت

 میره؟ پیش طورچه کارها خبر؟چه -

 :گفت و داد اشصندلی به را اشتکیه ماهان

 . همیشه مثل گذرهمی -

 . باشی داشته شکایت و گله کارت از نباید دیگه که تو -

 . کشید اشپیشان به دستی ماهان

 .یرمدرگ خیلی فقط کنم،نمی گله -

 :گفت ماهان و نگفت چیزی دیگر مرد

 کی خانوم برای اسپرسو جای به ولی اسپرسو؛ یک و فندقی کیک دوتا -

 !بیار بخش آرام دمنوش

 . کرد نگاهم شیطنتش از پر نگاه با و کرد من روبه

 .شه آروم کمیک عصبیه خیلی آخه -

. دش سرگرم موبایلش با ماهان و کرد ترک را میز و گفت ایباشه مرد

 برای ندمیزد مشت دارم، نگه گلویم در را حرفی جدیداً توانستمنمی

 . آمدن بیرون

 ...که نیدک پیدا رو جا یک باید خب شناستونمی که هم کافه صاحب -
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 میز روی صفحه روی از و چرخاند دستش در را اشگوشی ماهان

 . گذاشت

 آرامش برای که جاییه جااین نیاوردم، حاال تا رو کسهیچ جااین من -

 . کارم برای خواممی تمرکز که موقعی ام،ریخته هم به که موقعی میام

 هاکسهیچ همان جزء هم من کس؟هیچ. بردم باال را ابروهایم از یکی

 بودم؟

 .دادم تکیه صندلی به ماهان مثل و نگفتم چیزی

 یمیزن یکهو! شما میشم ناراحتی ازم وقتی کردی؟ دقت رو چیزی یک -

 .خاکی هجاد

 قایم برای سنگری دنبال که داده دست من به سال سه کودکی حس

 را فمکی گذاشتم کنار را چشمانش در کردن نگاه از ترس. گرددمی شدن

 .دادم قرار سوم صندلی روی

 ونا جزء اسمم خوامنمی شکسته، غرورم! نیستم ناراحت فقط من -

 . هستن شما دست یبازیچه که باشه دخترهایی

 .جانم به کشید آتش نگاهش کرد، نگاهم و داد تکیه میز روی را ساعدش

 . نیستی -

 . کرد ریز را چشمانش

 . باشی تونینمی -

. بدهم تشخیص را منظورش توانستمنمی اش،ناگهانی حرف از کردم بهت
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. کشید تیر که قدرآن گلویم در آمد فرود چاقو انگار تعریف؟ یا بود توهین

 :زدم پوزخند

 .شکرخدارو -

 . کشید دندان به لب و زد نیشخندی ماهان

 .کنه کنترل رو خودش تونهنمی! داری روانی مشکل ترنم -

 : کردم زمزمه زیرلب

 . نمیشد دوست تو با که نداشت عقل مشکل اگر -

 . شنوممی حالت دو در من نداره، فرقی بگو بلند -

 . زد دستم به آرامی ضربه انگشتش با

 . نبودی هاکنایه و شنی این اهل که تو -

 . بودم پیشش لحظه چند حرف شوک در هنوز. ندادم جوابی

 . کشید لبش اطراف را انگشتش دو و زد لبخند

 ولش باید گرفتم رو جلوش که منه تقصیر نیومده، خوبی بهت ببین -

 قول به .کنه کبود رو جات همه بزنه تعطیل مخ از که هم اون کردم،می

 . کردنمی خودکشی من خاطر هب که داشت عقل اگر تو

 ودمخ خاطر به یعنی بود؟ گرفته را ترنم جلوی من از دفاع خاطر به یعنی

 بود؟ زده فریاد سرم

 نگاه گوش چهار جعبه به چشم یگوشه از آورد، بیرون جیبش از چیزی

 . کردم
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 و ماه آورد، بیرون را رنگ اینقره و ظریف دستبند کرد باز را جعبه در

 .بود آویزان دستبند ویر از ستاره

 یخ اغشد انگشتان برخورد از تنم داد، باال را ام مانتو آستین آرام ماهان

 اختاند دستم درون را دستبند. رفت بیرون بدنم از بار هزار روحم و شد

 اینقره دستبند و برد عقب را دستش. زدم یخ واقعی معنای به من و

 .نشست ظرافت با من مچ روی رنگ

 دستم. ندبود پراکنده مچم روی که هاییستاره به کردم، نگاه دستبند به

 . است سر دستم انگشتانش برخورد از هنوز ندادم حرکتم را

 . نیست شکی که من یسلیقه تو البته اومد؟ خوشت -

 ذره -ذره مرا دارد کارهایش این با که دانستنمی او. آوردم باال را نگاهم

 . کشد می بیرون دنمب از آرام را روحم دارد کشد،می

 منه؟ برای -

 . داد تکان آره معنی به را سرش ماهان

 نیومد؟ خوشت -

 . بلعیدمش ذره -ذره لمسم با و کرد لمس را دستبند

 !قشنگه خیلی -

 . خندید امکودکانه ذوق به ماهان

 آشتی؟ -

 ! را لعنتی ترشح این کردم اشمخفی  دویید، چشمانم به بغض



 

 

 WWW.98IA3.IR 491 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 :خندیدم

 .کردم آشتی باهات این خاطر به که کنی فکر مندار دوست -

 . داد تکیه میز به را دستش

 . بخشیمی زود دریاست اسمت مثل دلت. کنمنمی فکر همچین -

 البق و بردم جلو را انگشتم داد، تکان سر و آورد جلو را کوچکش انگشت

 . انگشتش در کردم

 !آشتی -

 . خندیدم و خندید

 غضب این بیاندازم دور بگذار انداختنت، ردو شود راحت بگذار ماهان آخ

 ! را تکرار پر

 .ماهان مقابل را دیگری و گذاشت رویم روبه را فندقی کیک مرد

 .خامه از پر کیک میان بردم فرو و برداشتم را چنگال

 قدرچه بود قرار مگر گذاشتم کنار را تلخی گذاشتم، دهانم داخل را کیک

 شم؟با اشته ماهان کنار روزها این از

 :گفتم و بردم باال را ابروهایم از یکی

 .داری خواهی معذرت برای جالبی روش -

 . نوشید اسپرسو از ایجرعه و انداخت باال ابرو

 خواهی؟ معذرت -

 !نیست من کار در عذرخواهی یعنی حرف این گرفت، امخنده
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 :کردم نگاهش شیطنت با

 . خریدن کادو -

 . داد هل میز روی را فنجان

 چیز یک براش منه تقصیر و ناراحته ازم مهتا وقتی نیست؛ روشم -

 .میخرم کوچک

 .کنم تعبیر شیرینی به را حرفش این بگذارِ قلبم کاش

 . کشیدم رو لبم یگوشه امسبابه انگشت با

 ! یدی؟م ترجیح رو خریدن کادو که سخته قدراین خواهی معذرت یعنی -

 . برد تاراج به را مروح و کشید دستبند روی را اشسبابه انگشت

 اما یست؛ن هم دل ته از که باشه ایجمله یک تونهمی خواهی معذرت -

 و ذارهمی وقت برات قائله، ارزش برات و پشیمونه واقعاً که آدمی وقتی

 . کنهمی ابراز جورییک رو پشیمونیش

 خودته؟ هایحرف هااین -

 .بود نکرده عادت مفردش نام به زبانم هنوز

 . داد کانت را سرش

 تپق تو یجلو موقع یک که خونممی روش از دارم نوشتم، کاغذ روی نه -

 . نزنم

 . پیچید خالی کافه در موبایلم زنگ صدای

 به و کشید خودش سمت به میز روی از را موبایل انگشتش دو با ماهان
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 . نگریست اشصفحه

 . عرفان -

 و دکر لمس را رنگ قرمز دایره ماهان اما بردم موبایل سمت به را دستم

 . داد تکیه صندلی به دوباره

 .بدی جواب نیست الزم -

 . انداختم بدنم کنار و بردم عقب را دستم

 ! کردی؟ قطع چرا -

  ؟کنی جمع رو وسایلت که اتخاله یخونه بریم نیست قرار مگه -

 . دادم تکیه دستم به را سرم و کردم تر را لبم

 گذاشتم؟ قرار همچین کی من -

  .کرد جا به جا را میز روی کوچک فنجان و کرد ریز را چشمانش انماه

 بگردی؟ خواینمی یعنی -

 وزر پنج این در. برگردم خواستممی وجودم ته از کردم، مکث کمی

 کهاین سدبر چه باشم داشته را اشدوری تحمل توانمنمی بودم فهمیده

 . کردم نگاهش شیطنت با. نبینم را او وقتهیچ

 . ونمدنمی -

 اهشنگ کرد، تجزیه را وجودم وارآتش نگاهش. شد جدی ماهان یچهره

 !باروت انبار همان مهمانی در شب مثل شد

 کند کمی زدنش پلک. کردمی پرتاب تیر نگاهش با که چشمانی همان
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 . زد نیشخندی شد

 هونهب یک به دفعه هر کردی پیدا رو اتخاله یخونه تا کردی دقت -

 یخونه رفتی ایبهونه یک به دفعه هر کردی؟ قهر و یانداخت راه بحث

 ! اتخاله

 بود؟ نفهمیده را امشوخی کردم، نگاهش تعجب با

 . داشت نگه صورتم سانتی چند در و آورد جلو را سرش

 اتخاله قتیو چرا اصالً! نداری ما به احتیاجی دیگه چون چرا؟ دونیمی -

 نم مادر! شده وابسته بهت که بچه یک چیه؟ آرتا بمونی؟ کردی پیدا رو

 خیلی هیچی، که تو بودیم خونش هم که مایی کرد، ترک رو ما راحت

 . نیست هم خونت هم تازه نه؟ مگه کنی ترک رو آرتا تونیمی ترراحت

 . شدم الل

  میزد؟ حرف تلخ قدراین داشت که بود ماهان

 شهمی تموم که کارشون گفتم همن؟ مثل هازن یهمه گفتم یادته -

 من به رو نای نفر یک کاش گفتم دلم توی نه، گفتی تو اندازن؟می دورت

 کهاین از قبل من! نکردی ثابت هم تو اما نیستن؛ هم مثل که کنه ثابت

 اندازممی دورشون میشه تموم باهاشون کارم وقتی بندازم؛ دورم هااون

 که حاال گفتم. کردممی اشتباه هم تو مورد در! خودشون مثل دقیقا

 ...حاال اما کنی فرق باهاشون شاید نیست، هااون شبیه هیچیت

. کرد پیدا حرکت جرئت باألخره دهانم درون لعنتی گوشت تکه یک این

 . خورد گره هم در ابروهایم. افتاد کار به صورتم عضالت
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  میگی؟ چی داری فهمیمی -

 هم تو چیه؟ اهااد این دیگه بری خوایمی. فهمممی خوب! فهمممی -

 .بذار سرت پشت رو ما برو

 . شد رام من احمق دل این گفت، هم را خودش! بست جمع را ما

. دکر جدا گردنش از را اسپرتش پیراهن یقه و کشید عقب را اشصندلی

 . بپوشد لباس رسمی که بودم ندیده هیچ

 . کرد اشاره من به و برگشت من سمت به

 ...هم تو باشی، جوریاین هم تو کردمنمی فکر -

 را هایمگوش خواستممی نداشتند را شنیدن تربیش توان هایمگوش

 .مکن مجازاتش توانستمنمی را، هاحرف این نشنوم تا بگیرم

 تمجازا بود کرده بین بد قدراین زن به را پسر این که مادری آن

 برای و یدمکوب میز روی دست هایمگوش گرفتن جای به اما خواست؛می

 :زدم ادفری بار اولین

 روز نجپ حق من! شوخی کنم، شوخی باهات خواستممی فقط من! بسه -

 خوادمی دلت هرچی کردی فکر چرا نداشتم؟ ماه چند این تو رو مرخصی

 تو کنهن میشی؟ عصبی تو فقط داری؟ دل تو فقط بیاری؟ باال تونیمی رو

 مثل همین برای توهم نمیدم؟ جواب که اللم من کردی فکر هم

 لگد من به باید میشی عصبی که هرچی برای کردی فکر ام،خانواده

 بزنی؟

 .برداشتم را کیفم و شدم بلند صندلی روی از
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 . بزنم فریاد من بود ندیده تاحاال 

 . است من برای صدا این که بودم متعجب هم خودم

 :برگشتم ماهان سمت به

 من به آرتا فقط نه! بذارم تنها رو آرتا خواستمنمی برگردم، خواستم می -

! خون هم یک از تربیش شدم وابسته اون به هم من بلکه شده وابسته

 کردن خالص برای رو اومده دنیا به تازه که ایبچه مادر یک گاهی

 من. رهندا ربطی بودن خون هم به پس! آشغال سطل تو اندازهمی خودش

 پیش کنممی احساس هستم شما خونه تو وقتی شدم وابسته شما به

 چون بُرم؛نمی دل آخر سیم به نزنم تا نشم، لبریز تا من. هستم امدهخانوا

 هایشهری بعد کنم وابسته و شم وابسته تونمنمی. نیست سنگ دله دلم،

 . برم و ببرم رو وابستگیم

 متس به و کرد کج را راه چکید، امگونه برجستگی روی اشک ایقطره

 :لرزیدمی صدایم. رفت امشقیقه

 و بود هموند عشقی نه که بیرون بیام تونستم خودم یخونه زا وقتی من -

 ارفر که موقعی بگم شاید. بهتره همه برای من رفتن دیدم! وابستگی نه

 ننگ یلکه برم اگر که کردم فکر این به نکردم، فکر خودم به اصالً کردم

 دلیل وهزار رسهمی عشقش به گندم! میشه پاک پیشونیشون روی از

 . دیگه

 .دیگر ایقطره پشتش و دیگر ایقطره

 . شکنهمی همه از ترمهم و میشه وابسته داره، احساس دله من دل -
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 . کرد سقوط صدایم

 ...تو هایحرف از -

 نیازی شد، گرفته بازویم. زدم بیرون کافه در از و کردم پاک را هایماشک

 .است ماهان دانستممی چون ببینم را دست صاحب و برگردانم سر نیست

 .ادمد ادامه راهم به و کشیدم بیرون دستانش از قدرت تمام با را بازویم

 کار زبانم اللی هم باز گذاشتمنمی شود، تکرار دوباره تاریخ گذاشتمنمی

 . دهد دستم

 ای و مرد دیگر نداشت را خودش از دفاع قدرت که دریا آن مرد، دریا آن

 . میمرد زودتر کاش

 . کشیدمی تیر مدام احساسش از که قلبی و ماجراها این از قبل

  دریا؟ -

 .آمد دور از صدایش

 است، دور دانستممی است کجا ببینم و برگردانم سر خواستمنمی

 در آب از درست ماالتماحت و گرداندمبرمی سر اگر و آیدنمی دانستممی

 . ایستادمی قلب این آمدمی

 .بود گرفت نفسم شود، آرام بلکه گذاشتم رویش دست

 .ایستادم شد کم سرعتم

 دی جز آلوده و لعنتی هوای این در انگار اما بگیرم؛ اکسیژن کردم سعی

 .رفتمی گیج سرم! نبود دیگری چیز کربن اکسید
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 .نداشتم مقاومت توان شد گرفته بازویم

 قدراین هایماشک برابر در مقاومتم کی از. برگرداند خودش سمت به مرا

  بود؟ شده زیاد

 ود و پیچید بدنم دور دستانش. کنم خالص را خودم تا کشیدم را بازویم

 .بود گرفته قرار بدنش راستای در بدنم. کرد محصور را دستم

 .دانممی بکشد جنون به مرا خواستمی

 .نزدیکش و روشن هایچشم کردم، نگاه چشمانش به گیج

 . بود شده گشاد چشمانش سیاه مردمک

 .بود شده حرکتبی هایمدست

 !دونستنمی خودشون ننگ لکه رو تو که بودن احمق اتوادهخان -

 دوست قدرچه. کردم دور را خودم و دادم فشار هم روی را هایملب

 .را آغوشش زندان در شدن حبس داشتم

 محتاج یک بودم؟ شده طوریاین کی من. شد شرمم خودم حیاییبی از

  بودم؟ شده آغوش یک

 ! لرزاندیم را قلبم همه این آغوش یک کی از

 .شم آروم تا باشم تنها کم یک باید من -

 خیابان رویروبه پارک سمت به. داد تکان باشه معنی به را سرش ماهان

 از و بودم زده یخ بیرون از رفتم، طرف آن به و دوییدم خیابان از. رفتم

 .تناقص این از شوم نابود ترسیدم ی و سوختممی درون
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 .بدنم روی بود داغ دستانش جای هم هنوز

 .زبانم زیر آغوشش شیرینی طعم و بود امبینی در خاصش عطر هنوز

 برپا هلههل دلم ته. دادم پرواز اجازه هایمنفس به. نشستم نیمکتی روی

 .بود

 کنی؟می مجازات مرا گونهاین که کردم چه من خدا

 در فاصله با ماهان دیدم، را خودش بعد و کردم حس اول را عطرش بوی

 . نشست من کنار

 تجربه رو ردمک تجربه من که حسی آرتا خوامنمی کنی؟ درکم تونیمی -

 بده خیلی بترسی عزیزات توسط شدن رها از همیشه که این حس! کنه

 .داره درد

 لمسشان داشتم دوست! گردنش روی ی برجسته رگ به کردم، نگاهش

 .کنم

 . ردمخو ضربه اطرفیانم از هم من اما کنم،می درک فهمممی -

  داشتند؟ درد قدر این چشمانش چرا. کرد نگاهم برگشت

 یرت قلبم! داشتند درد داده دست از را فرزندش که مادری یاندازه به

 !چشمانش در غم از کشید

 :کرد پنهان را صورتش

 حال اون به بابام و گذاشت تنهامون که روزی از رفت، اون که روزی از -

 قول خودم به شد، تکه هزار رفتنش یبرا قلبم که روزی از. افتاد روز و
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 با! ندادم خودم به رو شدن وابسته اجازه. نشم وابسته کسهیچ به دادم

 کردم سعی. دختر از کردم پر رو دورم و کردم سرگرم رو خودم دخترها

 وابسته نشدم، وابسته. کنم پر رو زندگیم زن تریناصلی نبودن خال حس

 از. انداختم دورشون کردم تاررف باهاشون خودشون مثل بعد و کردم

 چه دونینمی ترسم،می مغزم داخل صدای از! ترسممی سکوت و تنهایی

 .داری شک چیز همه به وقتی داره حسی

 . توانمنمی اما باشم؛ دردش درمان توانستممی کاش

 . کردم متمایل سمتش به را سرم شدم، نزدیکش

 . کن فراموش -

 هایشزانو روی را هایشآرنج و شد مخ. داد تکان نه معنی به را سرش

 . داد قرار

 تا گفت رفتم هم روانشناس پیش حتی نمیشه، کردم سعی نمیشه، -

 جسمت زخم نه ببندی رو روحت زخم تونیمی نه نخوای، خودت وقتی

 . رو

 :گرفت دستانش میان را سرش

 !نمیره بیرون هیچی لعنتی این از نمیره، بیرون -

 . نگذاشتم میانمان فاصله تربیش نتیسا چند و شدم ترنزدیک

 راه ترینراحت فراموشی گفتیمی که نبودی تو مگه. میره بخوای اگر -

 درده؟ درمان برای
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 یک همینه، زندگیم من. کنم فراموش رو لعنتی حس اون تونمنمی -

 . وابستگی بدون زندگی

 ازهمب مغزم اما خواست؛می را نوازشش دستانم. دادم قورت را بغضم

 . کردمی اشمواخذه

 اما کنی؛می برطرف رو نیازهات جوریاین دختر، از کردی پر رو دورت -

 عشق میشه؟ چی قلبت میشه؟ چی پس روحیت نیاز! جسمیه فقط

 .میاره عشق وابستگی! ورزیدن

 :زد پوزخند

 . بیاره بخواد وابستگی که عشقی اون به لعنت -

 . کرد پیدا انعکاس گوشم در قلبم شدن خرد صدای

 .نشست صاف

 :زد محوی لبخند

 میگم بهت کهاین از کنیمی پشیمونم! کنیمی سورپرایزم گاهی -

 یهجوج یک تو و کنممی اشتباه موردت در که کنیمی ثابت جوجه،

 . نیستی احمق

 یک هارفح این با ماهان هردفعه انگار. بزنم لبخند حتی توانستمنمی

 . کردمی خالی قلبم در گلوله

 . سربود بود مانده حرکتبی صورتم ضالتع

 !احمق؟ -
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 . را امگونه بعد و کشید را امبینی نوک

 من به که هاییحرف! جلوم نشسته عاقل و بالغ مرغ یک االن دیگه، نه -

 .نیستی کوچولو هم قدرهااون کرد ثابت زدی

 . را حس این نداشتم دوست کرد،می رفتار من با هابچه مثل

 . کردنمی رفتار من با دختر یک مثل کاش

 کیفم درون از را آب خالی نیمه یشیشه. بود متورم هنوز گردنش رگ

 :گرفتم سمتش به و آوردم بیرون

 . شی آروم بخور -

 درد این التهاب، این خواستممی داشتم احتیاج آب به بیشتر خودم

 . بخوابد

 :کرد نگاهم

 قلب! شکننیم زود تو مثل هایآدم دریا، نباش مهربون و خوب قدراین -

 . دوننمی رو قدرت دارن، ارزش که بذار کسایی برای رو پاکت

 کل! بود؟ فهمیده پس فهمیده، که بود گفته نازلی بود؟ خودش منظورش

 . ببند را لبتق درهای گفت زبانیبی زبان به.  کرد سقوط امداخلی اجزای

 .برد دهانش طرف به را آب یشیشه

 .رژیه جاش اون -

 .نوشید شیشه قسمت همان از خیالیبی با

 . شد بلند و انداخت آشغال سطل در را آب خالی شیشه
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 بریم؟ -

 . دادم تکان آره معنی به را سرم

 مهتا؟ یخونه گردیبرمی -

 . انداختم پایین را سرم

 . شده تنگ براش دلم خیلی آرتا، خاطر به آره -

 با دستش کرد سعی اممقنعه پارچه روی گذاشت، امچانه زیر را انگشتش

 .نکند برخورد پوستم

 عملش اما کردمی سرخم هایشحرف بود، هایشحرف برعکس عملش

 .بود پاک دلش مثل

 ...  برگردی خواینمی اگر کردی؟ قبول من هایحرف خاطر به -

 . زدم بهت کافه تو رو هامحرف یهمه کنممی فکر -

 یرگ گلویم در که هایی حرف و مایستاد. افتاد راه و داد تکان را سرش

 .راندم بیرون به را بود کرده

 ن،کرد بد بهم امخانواده یهمه من کرد بد بهت مادرت تو اگر -

 با و یشتهپ که داری پدر یک تو اما نخواستن؛ رو من! زدن پسم شونهمه

 همیشه اما کنهمی بازیلج باهات اگر که برادری! کنهمی نگاه بهت عشق

 دامی که داری هم کوچولو یک! داره دوستت واقعاً که خواهری و پشتته

 درپ مثل که دارم رو کسی نه دارم؟ رو کی من اما میده؛ بهت زندگی به

 ...که برادری نه کنه نگاهم عشق با تو
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 . کنم گرفته نفسی و کردم رها راه نیمه در را حرفم

 از تا کنی آورییاد بهشون رو هاشونداشته که دارن نیاز هاآدم گاهی -

 فتینگ بهم خودت مگه! بردارن دست هاشوننداشته درمورد کردن فکر

 به کنم می سعی که وقته خیلی هم من کنم؟ رها رو گذشته که

 داری قطف فکرها این با نکنم، فکر کردن باهام که کارهایی به امخانواده

 .کنیمی داغون رو خودت

 چشمانش. کرد سرم نزدیک را سرش و برگشت من سمت به ماهان

 دفریا هر بروز از. بودند خورده گره بهم ابروهایش اما نبود خشمگین

 :گذاشتم دهانش روی را دست و کردم جلوگیر احتمالی

 !نگم چیزی دیگه میدم قول باشه -

 . ریشتری صد زلزله یک لرزاند، هم مرا دل اشخنده با و خندید

 :برداشت دهانش روی از آرام را دستم

  ترسناکم؟ قدرینا من -

 داغش، های نفس برد گوشم کنار را لبش. کردم نگاهش و نگفتم چیزی

 .کردمی نوازش را گوشم یالله

 ور گفتی من به که چیزهایی همه تو! نداری رو کسهیچ نگو دیگه -

 !داری رو من بقیه، و مهتا از ترمهم داری،

 نگاه نمچشما در مستقیم داشت نگه صورتم جلوی را سرش و خندید

 . بود توانی هر به نگاهش در دوختم چشم کرد،
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 راه وسط رو کسی دست ندارم عادت! هستم همیشه من نباشه هرکسی -

 و بستم رو شکستش باالی خودم که ایپرنده اون به برسه چه کنم، ول

 .دادم یاد بهش پرواز

 .کرد خالی و پر را دلم چیزی رفت باال لبم یگوشه

 حرکت ماشین سمت به. برد فرو جیبش در تدس و رفت عقب ماهان

 . شدم خیابان وارد پشتش هم من و کرد

 تمام در هک شیرینی توانستمنمی. بستم را کمربندم و شدم ماشین سوار

 ایشبر و پرسید را خاله یخانه آدرس کنم پنهان را بود دوییده وجودم

 . گفتم

 :برگشتم سمتش به

 ؟یادته دیدیم رو هم که باری اولین -

 هتل؟ توی -

 .دادم تکان نه معنای به را سرم

 روزی همون دادی، نجات رو من تو هم باز دیدیم رو هم که باری اولین -

 که وزیر همون! دیده پسر یک با رو من که بود گفته بابام به امیر که بود

 . زدم بیرون خونه از شب نصف و بود بد حالم

 .کرد درست را ماشین آیینه

 بود؟ مست شهاب که یگیم رو شبی اون -

 :کشیدم دندان به لب
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 شم؟ دردسرت باعث قدراین کردیمی فکر آره، -

 .داشتم دوست را مخفیانش هایلبخند این قدرچه من و زد محوی لبخند

 بیرون خونه از زخمی صورت اون با شب از ساعت اون که دختری از -

 .داشتم رو شدن ساز دردسر انتظار نگم، دروغ بود زده

 .کردم گاهشن

 برابر در ماهان اما بود کرده تا بد من با نداشتم، گله سرنوشتم از دیگر

 ...هایمنداشته تمام

 کنی؟می نگاهم جوریاون چرا -

 بکوبی؟ آدم صورت تو رو چیز همه رک قدراین داری عادت تو -

 . زد را چشمانش آفتاب نور

 .ندارم کلمات با بازی به عادت -

 نمیشی؟ عصبی بپرسم چیزی یک -

 :کرد نگاهم چشم یگوشه از و آورد پایین را موزیک صدای

 .نه نره مخم رو که باشه چیزی اگر -

 .نه یا بره مخت رو قراره دونمنمی که اینه مشکل خب -

 .کنم حفظ رو آرامشم کنممی سعی بگو -

  کشیدم هم به را هایملب

 خبر؟چه شهاب از -

 . کشید عمیقی نفس و رفت باال ابروهایش
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 . ذارینمی اما نشم عصبی خواممی من -

 . کردم جدا امچانه از را مقعنه

 . ببینمش جا یک که دارم استرس همش خدا به -

 . داره شانست به بستگی کنم، کاری تونمنمی من دیگه رو اون -

  بدی؟ امیدواری کم یک حداقل میشه -

 :کرد نگاهم

 نداری؟ امیدی شانست به یعنی -

 . انداختم االب ابرو

 !اصالً -

 تادهفرس پیام برایم نازلی کردم، روشن را موبایلم و برگشتم سرجایم به

 :بود

  داشت؟ کارتچی -

 کجایی؟ االن -

 بزنی؟ رو مخش تونستی -

 قلحدا کنی تورش نداری عرضه که تو بودم، اومده باهات هم من کاش -

 .کردممی تورش خودم

 . برگرداند موبایلم سمت به را سرش ماهان

 کیه؟ -

 . کردم خاموش را گوشی صفحه
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 .نازلی -

 کرده؟ گل فضولیش -

 :گفتم تعجب با

 چی؟ -

 . کرد اشاره موبایل به ابرو با

 هم اب داریم بگو نمرده، فضولی از تا بده رو جوابش میگم رو رفیقت -

 اونی بتهال برسیم، توافق به عروسی و عقد تاریخ برای تا کنیممی صحبت

 .ساخته ذهنش تو هم رو عروسی شب تا دیدم من که

 :گفتم و بردم باال را ابروهایم

! بود هموند جا پیشش دفترم آوردی؟ کجا از رو نفس به اعتماد همه این -

 .گفت من به رو اون

 . رفت باال لبش یگوشه

 !خودتی -

 د،آم نازلی طرف از پیغامی دوباره گرفتم، ماهان از را نگاهم غیظ با

 . کردم باز ار پیغامش

 نمیدی؟ جواب که کرده هوشتبی نکنه -

 تنگی نفس با ایستاد، خانه در جلوی ماشین. کردم خاموش را موبایل

 و شدم وارد. شد باز ثانیه چند از بعد در. فشردم را در زنگ و جنگیدم

 دکمه و گذاشتم سر پشت را ورودی هایپله کرد، حرکت پشتم ماهان
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 . فشردم را آسانسور

 .باش ومآر -

 : گفتم لکنت با. کردم نگاه ماهان به و آوردم باال را سرم

 .آرومم -

 .شدیم آسانسور وارد و داد تکان سر

. گرفتم بازی به را کیفم آویزان بند و دادم آسانسور یآیینه به را امتکیه

. کردمی بازی دستش درون موبایل با کردم نگاه ماهان به چشم زیر از

 .دزدیدم را نگاهم شت،برگ من طرف به سرش

 . شد موبایلش با کار مشغول دوباره و زد محوی لبخند

 کرد؟می حرکت کند قدراین لعنتی آسانسور این چرا

 . ایستاد امسانتی چند در و کرد حرکت من سمت به ماهان

 بفهمم، توانستمنمی را مغناطیس این دلیل. چسباندم آیینه به را خودم

 .میشد نزدیک من به که وقت هر

 . شوم دور داشتم دوست دلیلبی

 از نم کند، رفتار من با دورش  دخترهای مثل خواستمنمی که انگار

 . نبودم هاآن

 که گفت خودش"کوبید قلبم به محکم مشتی و مغزم زد نیشخند

 . کنار بکش نیستی من یاندازه و حد در یعنی "باشی توانینمی

  .گذاشت بازویم روی را دستش ماهان چسباندم، پشتم میله به را کمرم
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 !دستانش برخورد از ترس از نه لرزیدم،

 ترطرف آن به مرا کمی و زد نیشخندی و شد لرزشم متوجه ماهان

 . کرد هدایت

 تنهات آسانسور تو خوره خور لولو یک با انگار کنیمی رفتار جوری -

 .بیینم رو خودم آیینه تو خواممی گذاشتن،

 . ترسممین اون از من که دانستنمی بود، کرده رتعبی بد را بدنم لرزش

 . نبازم را خودم خواستممی

 . شده چیزی یک کردم فکر اومدی، جوریاون یکهو خب -

 ودب شده بلند حاال که ریشش ته به دستی من به کردن نگاه بدون ماهان

 . کشید

 . کردی باز زبون ساخته بهت مرخصی روز پنج این -

 . یستادما آسانسور کنج رفتم

 . کردم باز زبون که ساله خیلی من -

 قبع به قدمی. نگفتم چیزی و برد فرو کوتاهش موهای میان را اشپنجه

 به کردم، نگاهش تعجب با. فشرد را آسانسور توقف دکمه و برداشت

 چشمان کرد، سرم نزدیک را سرش. ایستاد رویمروبه و آمد سمتم

 . شدند نزدیک خیلی اشعسلی

. باشم آرام که کردم سعی و دوختم چشمانش در را زانملر مردمک

 . بود کرده غوغا درونم که حسی برعکس
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  تو؟ و من تنها، آسانسور توی ترسی؟نمی االن -

 . انداختم باال ابرو

 بترسم؟ باید چرا هان؟ -

 . دادم تکان نه معنای به را سرم

 .دارم اعتماد تو به من -

 . داد تکیه آسانسور ردیوا به من تن کنار را دستش یک

 دارم؟ تشریف زمینی سیب من کردی فکر چرا؟ وقتاون -

 . انداختم باال ابرو

 .شناسممی رو تو من چون نه -

 . برد باال را لبش یگوشه

 از االن مثالً کنی؟می اطمینان بهش بشناسی که رو هرکسی تو یعنی -

  ترسی؟نمی من

 دیوار. بود کرده داغ دنمب! را لعنتی آزمایش این کند تمامش کاش

 .التهابم از شود کم تا زدم چنگ را آسانسور

 ههم کاش چیزهاست، این به بودن زمینی سیب اگر بترسم؟ باید چرا -

 . بودن زمینی سیب

 . افتاد راه به دوباره آسانسور و داد فشار را آسانسور دکمه

  .ندارم کاری هاجوجه با من اومدی، بیرون سربلند آزمایش از -

 . آمدنمی در خونم زدیمی کارد
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 . زدم لب و گرفتم ماهان از را نگاهم

 . نداری کاری که بهتر چه -

 . آورد باال را سرش. شد کارش یادامه مشغول و گرفت فاصله

 منفور و کثیف قدراون نیستم، ساختی ازم ذهنت تو که دیوی اون من -

 ! نیستم

 و بست نقش چشمم جلوی دمبو دیده استودیو در که ایصحنه دوباره

 . آمد سراغم به تهوع حالت

 .دادم تکان تند را سرم و دادم امبینی به چینی

 . دوخت چشم من به خندان نگاهی با

 ! کنیمی فکر چی به داری دونممی -

 .برگرداندم ماهان از را رویم راه؟ این شود تمام شودمی

 تا کردم پرتاب نبیرو به را خودم من و شد باز آسانسور کشویی در

 . آسانسور درون مانند سم هوای از شوم خالص

 !نیستم هیچ چشمش در من که بود گفته من به دوم بار برای امروز

 . بهتر چه

 . بود داده ترجیح را سکوت ماهان زدم، را خانه در

 اهانم بردم، جلو در به کوبیدن برای را مشتم و جوویدم را لبم استرس با

 . آورد پایین را دستم و گرفت آرام را مچم

 .کننمی باز االن! آروم -



 

 

 WWW.98IA3.IR 513 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 . اختماند بدنم کنار و آوردم بیرون اشکشیده انگشتان میان از را مچم

  داری؟ استرس قدراین که کنی معرفی رو خواستگارت خوایمی مگه -

 . کردم نگاهش غیظ با

 .نارسیس! بدی ربط خودت به رو چیز همه داری دوست چرا -

 . داد سرش به تکانی برگشت، سمتم به الخیبی با

 کیه؟ دیگه نارسیس -

 . آوردم باال را اماشاره انگشت و خندیدم

 .کیه میگم بهت خواست دلم روزی یک اگر! خودت مثل دقیقاً یکیه -

 اننمای در جلوی خاله صورت. نکرد پیدا پاسخ فرصت ماهان و شد باز در

 مادرم مثل اما شد هویدا چشمانش در تعجبی ماهان، دیدن با و شد

 هایمچش به نگاه از مادرم مثل بردارد، را اشروسری یا شال تا نپرید

 .نکرد گریز نامحرم و غریبه مرد ماهان

 :گفت و نشاند هایشلب بر لبخندی فقط

 .اومدید خوش -

 . گرفتم آغوش در را خاله و زدم لبخند

 .خاله سالم -

 . آمد یرونب اتاقش از آلودخواب نیچشما و ریخته هم به موهایی با عرفان

 :گفتم و کردم اشاره ماهان به

 .ماخاله ماهان، -
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 . برد جلو دست و زد لبخندی ماهان

 . جوونی یخاله چه -

 . بود نیش من برای فقط زبانش

 . گرفت را ماهان دست و خندید خاله

 .شنیدم زیاد دریا از رو تعریفت پسرم داری لطف -

 :کرد زمزمه و انداخت نم به نگاهی ماهان

 دیگه؟ خوب تعریف -

 :زدم لب هم من

 ذاری؟می کردن تعریف خوب برای جایی مگه -

 ینگاه با عرفان. شدیم خانه وارد ماهان و من رفت، کنار در جلوی از

 یهگوش لبخندی عرفان دیدن با ماهان و نگریستمی ماهان به جدی

 .چیست برای دشلبخن که بزنم حدس توانستممی. گرفت جا لبش

 کنترل را خنده نداشت، کم چیز هیچ خروس یک از قیافه این با عرفان

 . کردم

 .برنداشت ماهان از نگاه و کشید موهایش میان دستی عرفان

 . کردمی نگاه را عرفان خندان نگاهی با ماهان

 :رفتم عرفان سمت به

 !ماپسرخاله عرفان -

 . برد جلو دست و کرد صاف را صدایش عرفان
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 .سالم -

 . کوبید کتفش روی بار چند و خندید ماهان

 طوری؟چه -

 . بلعیدمی را من و کردمی باز دهان زمین کاش

 ،افتاد بدنش کنار دستش و رفت بین از عرفان ابروهای میان یفاصله

 .میشد جا به جا سنگین خشم از اشسینه

 هک کردم تهدای کاناپه سمت به را ماهان ماجرا، این ندادن طول برای

 : کرد زمزمه ماهان

 .میاد بهش بیشتر جنگی خروس شد، عوض تصمیمم -

 . نخندم تا گرفتم دندان به را لبم

 !ماهان توروخدا -

 :کردم زمزمه و شدم خم کمی نشست، کاناپه روی ماهان

  بگی؟ بهش تو میشه -

 . رفت هم در هایشاخم

  برمت؟ب بردارم و بگیرم رو اتاجازه که مهدکودکه مگه -

 . کشیدم صورتم به دست کالفگی با

 .میشه ناراحت دستم از بگم، تونمنمی من -

 .بگیرم فاصله ماهان از که شد باعث خاله صدای

 خورید؟می چایی -
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 :گفتم و داشتم نگه بود آشپزخانه راه در که را خاله

 .ریزممی رو هاچایی من بشین برو تو -

 هم روی چشم خاطرش میناناط برای من و کرد نگاهم مردد خاله

 . فشردم

 اما دادم الهخ و ماهان هایحرف به را حواسم. ریختم لیوان در را هاچایی

 .شنیدمنمی چیز هیچ تلویزیون صدای خاطر به

 به را چایی سینی رفتم، ماهان سمت به مستقیم و بیرون آشپزخانه از

 . گرفتم سمتش

 گفتی؟ -

 . کرد نگاه چایی سینی به

 ؟کنی غالب من به رو خودت زور به که بود نقشه هااین یهمه -

 :گفتم تعجب با

 چی؟ -

 ...و جلوم گیریمی چایی جااین آوردی رو من -

 :کردم قطع را حرفش

 . افتاد دستم بردار -

 . گذاشته روت بدی تاثیر نازلی این -

 !ترزود بردار تو، و من به ناخیره چشم جفت دو دقیقاً االن -

 بهت رو هااین ات،خاله جلوی بگیری باید اول! نیستی بلد هم پذیرایی -
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 .ندی گاف اومد خواستگار برات بعداً که میگم

 خواستگاری؟ رفتی بار چند -

 . برداشت سینی از را چایی

 . میان هااون خواستگاری، نمیرم من -

 واردی؟ همین خاطر به پس -

 لیوان خاله. رفتم خاله سمت به و برداشتم قدمی عقب به. نگفت چیزی

 هب و برداشتم را مانده باقی چایی دوتا. کرد تشکر و برداشت را چایی

. نشستم کنارش و دادم عرفان دست به را چایی رفتم، عرفان سمت

 . کرد نگاه ماهان به هم در هایاخم با عرفان

 . کنه کمک کسی به که باشه آدمی خورهنمی بهش -

 .کرد نفوذ پوستم به اشداغی یدم،پیچ چای لیوان دور را انگشتانم

 ماهان؟ -

 . داد تکان آره معنی به را سرش

 .نمیده بهم خوبی حس -

 !ایلحظه و اشتباه هایقضاوت این از متنفرم

 .خوبه خیلی ماهان کنی،می اشتباه -

 درون را نگاهش. برگشت من سمت به و برداشت ماهان از نگاه عرفان

 چشمانم ترسیدم،می گشتمی یزیچ دنبال انگار چرخاند، چشمانم

 .کندم عرفان از نگاه بدهند لو را ماهان به احساساتم
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 کارته؟ صاحب ماهان گفتی -

  بود؟ چه هاسوال این از هدفش کردم، صاف را هایمشانه

 . کارمه صاحب مهتا خواهرش نه، ماهان -

 . داد تکیه کاناپه به را آرنجش و انداخت باال ابرویی

 . هستی صمیمی خیلی شباها انگار -

 . اشناگهانی حرف از کردم بهت

 ! صمیمی؟ -

 . کشید اششقیقه به را اشسبابه انگشت

 این، پس بیرون؟ بیای خونه اون از شاید نگفتی مگه! صمیمی آره -

 کنه؟می کارچی جااین

 به احساساتم از نه خواندم، چشمانش از بگوید کهآن از قبل را حرفش

 . دیگر چیز هیچ نه و دانستمی ماهان

 !بگو رو منظورت عرفان، پیچونیمی رو حرفت داری خیلی -

 . داد کاناپه به را اشتکیه و انداخت باال شانه

 .ندارم منظوری -

 .ندهم نشان حساسیتی کردم سعی و دادم فشار هم روی را هایملب

 مگر هم با کنم، نگاه او و ماهان به که شد باعث خاله یخنده صدای

 .نمیزد من از حرفی ماهان همچنان اما بودند رفتهگ

 دریا؟ -
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 . کشیدم کمی را مقعنه یچانه

 هوم؟ -

 . کرد نگاه من به و نشست صاف عرفان

 شدی؟ ناراحت -

 :گفتم او به کردن نگاه بدون و دادم قورت را دهانم آب

 ! نه -

 .شدم،ببخشید عصبی پسره رفتار از -

 گدیل داشت دردی که هرکس بودم دیوار ترینکوتاه همه برای من کالً

 . شود کاسته دردش از تا میزد من به

 . فشردم را شقیقه و دادم تکان را سرم

 . نیست مشکلی -

 انزب مشکل بگویم، نتوانستم من هم باز و بود مشکل چیز همه سر تا سر

 . شمشیر یک از ترعمیق میزند زخم که است

 اگر! اونه خاطر به جاماین من ناال اگر کرد، کمک من به خیلی ماهان -

 تونمنمی !اونه خاطر به کشممی نفس حتی یا بخونم درس تونممی االن

 و داحافظخ بگم شد، تموم باهاش کارم تا که باشم رو و چشمبی قدراون

 . برم

 . گذاشت بازوام روی دست عرفان

 بهت که کمکی خاطر به تونینمی که عمر آخر تا اما کرد؛ کمکت باشه -
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 . کنی خدمت بهش کرده

 بدون. رفت هم در هایشاخم نشست، عرفان دست روی ماهان نگاه

 :مگفت او به توجهبی و گرفتم ماهان از را نگاهم حرکت ایذره

 دارم کنممی کار خواهرش یخونه اگر! کنمنمی خدمت کسی به من -

 مثل نه کننمی رفتار خودشون مثل من با جااون گیرم،می پول بابتش

 . پرستار یک

 . فشرد هم روی را چشمانش

 برگردی؟ خوایمی االن یعنی -

 .برگردم خواممی آره -

 اجبار؟ بدون -

 اجبار یک او آری گوییمی را ماهان اگر اجباری؟ چه بگویم خواستممی

 چه و است اجبار یک تپیدنش برای! است اجبار یک قلبم برای! است

 او؟ از ترشیرین "اجباری"

 من یکی که کنیممی زندگی قرنی چه تو داریم ما عرفان؟ اجباری هچ -

 شده ابستهو من به بچه اون برگردم، خواممی خودم داره؟ نگه اجبار به رو

 شده خوب حالش تازه شدن جدا مادرش و پدر! کنم ولش اگر نامردیه

 بزنم؟ بهش دیگه یضربه یک رفتنم با من بعد

 دریا؟ ایآماده -

 رو از عرفان دست. برگشتم ماهان سمت به و عرفان با را ثمبح کردم رها
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 :رفت فرو هم در خاله هایاخم افتاد بازویم

 برید؟ خواییدمی کجا مگه -

 . کرد نگاه من به ماهان

 دریا؟ نگفتی تاخاله به -

 را کار التماس همه آن از بعد هم آخر. فشردم هم روی را چشمانم

 . کردم قفل درهم ار انگشتان خودم، گردن انداخت

 . برگردم خواممی هم االن بودم گرفته مرخصی روز چند من -

 . کشید جلو به را خودش ماهان

 .مکردی قبول هم ما بمونه شما پیش بیشتر خواست دلش اما روز؛ سه -

 . گرفت خود به سردی حالت سفیدش صورت رفت، هم در خاله هایاخم

 .اومده کالً که بود گفته دریا -

 . کرد من روبه و رفت باال ماهان وهایابر

 .ریاد بده توضیح خودت خوایمی! دونستمنمی من واقعاً؟ -

 ینا کردم، خالی انگشتانم سر را استرسم و پیچیدم هم در را انگشتانم

 .بگویم باید چه دانستمنمی اما بودم گرفته رو تصمیم

 تنگ براش لمد مه من شده وابسته من به بذارم، تنها رو آرتا تونمنمی -

 .شده

 :زد لبخند پوشاند را چشمانش که غمی غبار تمام میان در خاله

 . داره گناه هم بچه اون خب آره -
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 . داد تکیه زانویش به را آرنجش ماهان

  میدید؟ اجازه ما به پس -

 نگهش زور به که تونمنمی داره دوست دریا جور هر جان ماهان باشه -

 که من ش،بیار بیشتر تو جااین میاد کم باشه یادر خود به اگر اما دارم؛

 . باشم داشته رو دریا حداقل ندارم دختر

 هرکسی نصیب که دلش ته از و ناب لبخندهای آن از زد لبخند ماهان

 !شودنمی

 اشگونه روی محکمی یبوسه رفتم، خاله سمت به و شدم بلند جایم از

 . گذاشتم

 باشه؟ نشو ناراحت من دست از -

 به خنددمی رددا دلش در که دانستممی کرد،می نگاهم لبخند با نماها

 !امبچگانه حرکات

 . امگونه رو کشید دست

 .کن جمع رو وسایلت برو -

 . زدم لبخند و گرفتم دست در را دست

 ته چیزی. شدم وسایلم کردن جمع مشغول و رفتم خاله اتاق سمت به

 ماهان زا دوری تحمل من اما بودم شده نرم زود خیلی داد،می آزارم دلم

 .نداشتم را هایشنفس هرم از دوری تحمل نداشتم، را

 تخت روی خاله بستم، را کیف زیپ. شد اتاق وارد خاله و شد باز در
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 دستم بود، کرده نفوذ روحم و قلب در اشمهربانی. کرد نگاهم و نشست

 . گذاشتم پایش روی را

 نشدی؟ ناراحت که دستم از -

 رزی و گرفت دستانش میان را دستم و شدند باز لبخند به هایشلب

 . کرد غرق هایشنوازش

 .داری انتخاب حق تو بشم؟ ناراحت باید چرا -

 من به امخانواده از کسی که بود بار اولین. بست نقش چشمانم در اشک

 . دارم انتخاب حق گفتمی

 در دختر یک انتخابِ، حق بود نشده تعریف امخانواده در که چیزی

 !بود محروم انتخاب حق از من یخانواده

 ناهگ هم بچه اون اما بمونم پیشت دارم دوست خاله، دارم دوست خیلی -

 .داره

 ستخوانما و پوست تا هایشنوازش کرد، نوازش را موهایم و بوسید را سرم

 . رویاند قلبم در را ایبهاری گل و کرد نفوذ

 ینا در همیشه شد عوض یمتتصم اگر بدون اما عزیزم؛ کنممی درک -

 .عرفانه و من چشم رو قدمت همیشه بازه، روت به خونه

 و هانوازش شیرین طعم زود کاش! شناختممی را امخاله زودتر کاش

. روییدمی دلم در زودتر بهار این کاش. کردممی حس را هایشمحبت

 زن این سوی از بود من یخانواده و خاله بین مشکلی هر که دانستممی

 آغوشش در محکم! نیست بلد را بودن بد نیست، بلد بدی زن این نبود،
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 و کردم پاک را هایماشک شدیم، جدا هم از طوالنی مدتی از بعد. گرفتم

 :کرد من روبه ماهان. رفتم بیرون اتاق از

 ای؟آماده -

 .بود سنگین دلم ته چیزی دادم، تکان آره معنی به را سرم

 ترک را خانه مینا خاله و عرفان از احافظیخد با و رفتم در سمت به

 .کردم

 .کشید باال را کفشش پشت و شد خم ماهان

 . داد تکیه چارچوب  روی را دستش خاله

  خب؟ باش دخترم مواظب -

 . پاشید خاله روی به لبخندی و آورد باال را سرش ماهان

 .نباشین نگران شما -

 . کرد دراز ماهان سمت به را دستش

 .یایدب هم باز -

 . گرفت را خاله دست ماهان

 .دیدنتون از شدم خوشحال! حتماً -

 هاپله سمت به ماهان ایستادم آسانسور در جلوی. بست را خانه در خاله

 .رفت

 کجا؟ -

 .میرم هاپله از -
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 روی ستد. رفت پایین هاپله از بدهد من به پاسخ فرصت کهاین از قبل

 ناراحتش بخواهم کهآنبی. فشردم را امبینی یتیغه و گذاشتم امپیشانی

 آخر "میم" به زدم نیشخند. بودم شکسته را ماهانم قلب بودم، کرده

 من برای که شخصی و اسم به بودم چسبانده که مالکیتی میم! اسمش

 .شد نخواهد من برای وقتهیچ و نبود

 در تلفن زنگ صدای. فشردم را کفهم طبقه و ماندم آسانسور منتظر

 . دیدم صفحه روی را نازلی اسم شد پخش آسانسور

 . دپیچی گوشم در نازلی صدای کردم، متصل را تماس حوصلگیبی با

 خبر؟چه -

 نیسنگی. نگریستم آیینه درون گریان دلقک به و دادم تکیه آسانسور به

 . شد اضافه هم ماهان کردن ناراحت درد بود کم قلبم درون صخره

 . سالمتی -

  آویزونی؟ که پرت تو زده ماهان دوباره -

 :کردم زمزمه زیرلب

 . دادنت دلداری اون به بمیری -

 پروندی؟ قفس از رو مرغ -

 :گفتم آویزان قیافه با

 .زد پر خودش -

 لب کن ناز بیا، عشوه کم یک نداری، هم رو زدن مخ یک یعرضه -
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 .کن غنچه

 اهم یک تا بیایم، عشوه و کنم غنچه لب ماهان جلوی که بود مانده همین

 !کردنم مسخره برای داشت برنامه

 زدم،می فحر ماهان از اگر پیش ساعت چهار همین تا بندی؟می نازلی -

  کنی؟می ماهان ماهان، هی حاال کردیمی امتکه -تکه

 یک نم حداقل نیستی بلد که تو. باره به نه داره، به نه شدی؟ غیرتی -

 . حیفه ماهان این بزنم، حرکتی

 . نیمبز حرکتی یک بریم هست تو و من منتظر هم ماهان کهاین نه آره -

 ؟داری کم چی دراز پا اسب اون از تو باش، داشته نفس به اعتماد -

 :گفت و شد حالم گرفتکی متوجه نازلی. ندادم جوابی

 .نیستیم شوهر دنبال هااون مثل که ما چه؟ تو و من به اصالً -

 .خندیدم

 که روزی به وای جوری؟این و نیستی وهرش فکر به تو برات بمیرم الهی -

 . بیافتی فکرش به

 . قتبداخال شتر همون با گمشو برو اصالً نداری، دلداری شعور خودت -

 خالق؟بدا شتر شد حاال بودی انداخته راه حیفه حیفه، ماهان االن تا -

 .دیدی تو رو اشخورده کرم درون دیدیم، رو سرخ سیب روی ما -

 . شد باز آسانسور کشویی در

 . برم زودتر من -
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 شده؟چی بگی خواینمی -

 .نشده شروع غرغراش دوباره تا برم باید االن اما میگم، بعداً -

 . خداحافظ باشه -

 ار خودم ایستادم منتظر در جلوی. کردم قطع را تلفن و کردم خداحافظی

 به خودش بود کرده برداشت بد حرکتم از که چه من به دادم، تاب

 . داشت شک خودش

 را شستش شتانگ ایستاد، رویمروبه ماهان. انداختم باال شانه عصبانیت با

 . کرد نگاهم هم در هایاخم با و داد تکیه هایشلب به

 شده؟ اضافه کلکسیونت به هم  درگیری خود -

 ماشین سوار و کشیدم را هستم اسیرش صبح از که ایمقعنه گیکالفه با

 چشمانش روی را عینک و داد تکیه سولکن به را آرنجش ماهان. شدم

 را پیروزی پرچم قلبم قلبم، و مغزم خورد و زد عالم یک از بعد. گذاشت

 .گرفت دست در

 ماهان؟ -

 هوم؟ -

 و دادم را جوابم خودم! نه داد؟می جواب طوریهمین هم بقیه به هوم؟

 .رفتم فرو صندلی در بیشتر

 ناراحتی؟ دستم از -

 چی؟ برای -
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 . دادنم آزار از بردمی لذت اما میزنم؛ حرف چه یدرباره دانستمی

 .لحظه آن از زدن حرف است عذاب برایم که دانستمی

 .دیگه بگو هم تو میگم، میشم ناراحت که هروقت من -

 کنی؟ کارچی خوایمی بگم االن -

 .دربیارم دلت از -

 به تگیبس دربیاری؟ دلم از خوایمی جوریچه اومد، خوشم رکی -

 .داره مدلش

 . بگی تو جور هر -

 . کرد نگاهم شیطنت با

 . بگی وت جور هر نگو پسر یک به وقتهیچ ماهان، از دیگه آموزش یک -

 . چرخاندم حدقه در را چشمانم

  خودت؟ برای بمونه هاتآموزش این میشه -

 . برداشت فرمان روی از را راستش دست

 . نگرد اهاشب دیگه نداشته خوبی تأثیر روت نازلی این -

 . ایزندگی و دین مربی هم تو احتماالً آها -

 . خندید

 اینه؟ از غیر -

 دیگه؟ نیستی ناراحت پس -

 . ناراحتم چرا کنم،می فکر که االن -
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 .دادم تکان تأسف روی از سری فقط و نگفتم چیزی

  بگم؟ رو شرطم -

 . بردم باال را ابروهایم از یکی

 ...باشه بدی چیز اگر -

 . گرفت دندان به لب

 غذا برام امروز بگم خواستممی نیست، خوب نباش منحرف قدراین -

 .کن درست

 همین؟ -

 :برگشت سمتم به

 داشتی؟ ایدیگه انتظار -

 . خندیدم

 . بسازم رو اتمجسمه میگی االن گفتم نارسیسی، کهاین نه -

 یربارهد است کنجکاو هنوز دانستممی من و کرد نثارم ایغره چشم

 . نارسیس

 .برات کنممی درست باشه، -

 . شد کاسته ماشین سرعت از

 که زمانی ببینی، طلب فرصت آدم یک رو من که نمیاد خوشم اصالً -

 ترنم با رو من دونممی آره،! کنی امنیتیبی یا خطر احساس شیممی تنها

 مهر جای که نیستم هاییاون مثل من اما ام؛جوریچه دونیمی دیدی
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 و کشنمی آب نماز جا کنن،می هرکاری خدا اسم با و ونیشونهپیش روی

 رو حالل و اسالم یک و کننمی صیغه دیگه صدتا و دارن زن یک

 خیابون تو چشمشون که نیستم هاییآدم مثل! تهش چسبوننمی

 انگار که کنهمی نگاهشون جوری و اون و این یبچه و زن دنبال دوئهمی

 طرف نمیرم جوریهچه و کیه کی دونممی م،شناسمی رو طرفم من لختن،

 ترنم طرف نرفتم من استودیو تو روز اون دیدی، رو ترنم خودت نااهلش،

 .کنم کاری تا

 ! را روز آن نیاورد یادم کاش

 !روییده تازه که بهاری نخشکاند دوباره کاش

 رعط شدم، متمایل ماهان سمت به کمی و بردم دندان زیر را پایینم لب

 .گفتن از کرد ناتوانم و پیچید امبینی در خاصش

 دوست داد،نمی بروز را حسی هیچ اشعسلی نگاه برگشت سمتم به

 . بود نشسته صورتش روی خوب قدراین که ریشی ته کنم لمس داشتم

 داشتم؟ توان قدرچه من مگر انداختم پایین را نگاهم

 ساحسا ینا تحمل اما بودم؛ کرده تحمل را چیز همه ماه چندین این در

 . بود سخت بود، تلخ قلبم در سنگین

 تنها تو با کهاین از وقتهیچ دارم، اعتماد تو به قلبم ته از عمیقاً من -

 . ندیدم تو از بدی نگاه حاال تا نترسیدم شم

 . خندیدم تصنعی

 ناراحت زنیمی من به تو که هاییحرف از که همینه خاطر به شاید -
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 . نمیشم

 . کردم حس پیغمر پسر رو خودم گفتی تو که جوریاین -

 . بود پیغمبر پسر هم نوح پسر -

 . داد فشار را امبینی نوک

 . پررو جات سر بشین برو -

 . نزدیم دیگری حرف مهتا یخانه در جلوی تا

 دتش به که گذاشتم ایخانه در پا هم من و شد خانه حیاط وارد ماهان

 . بودم دلتنگ هایشآدم برای

 کوبیده یصدا کوبید، حیاط در به ضربه چند ماهان و رفتیم باال هاپله از

 دش باز حیاط در. رسیدمی گوش به زمین روی آرتا کوچک پاهای شدن

 را هایشلب بزرگی لبخند من دیدن با شد، ظاهر در چارچوب در آرتا و

 . گرفتم آغوشش در و نشستم زانو روی پوشاند،

 . ودب شده تنگ تو برای دلم قدرچه من -

 .بوسید را امگونه هم آرتا و کردم باران بوسه را صورتش

 دریا؟ رفتی چرا -

 :ریختم هم به را اشژولیده موهای

 . کردممی استراحت داشتم برم، گفتنت دریا قربون اِی -

 :گفت لب زیر ماهان

 .کنینمی ما خرج فقط بلدی هم هاحرف این از هم تو پس -
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 باز را امکتونی بند. خندیدم و کشیدم آرتا یگونه روی سبابه انگشت با

 .شدم خانه وارد و کردم

 بود کشیده دراز کاناپه روی که کیانی و کردم نگاه رفته کنار هایپرده به

 ازدر حالت در اندکی تغییر بدون کیان. بود اشپیشانی روی ساعدش و

 :گفت کشیدنش

 .پرستار خانوم اومدی خوش -

 .ممنون سالم -

 دادی؟ بهش رو خوب رخب ماهان -

 به نگرانی و تهوع حالت حس و انداخت چنگ را دلم عجیبی یدلهره

 ت،نیس خوب من برای است خبری هر دانستم،می. آورد هجوم روحم

  .برد باال را ابروهایش از یکی و داد تکان تأسف روی از سری ماهان

 کنی؟ کله جا همه باید تو -

 :کشید دندان به لب کیان

 رو؟ ترخوب یا بگم رو خوب خبر میگم، خودم بذار نشو ادببی -

 هب زدن پلک بدون و گرفتم مشتم اسارت در را کیف بند. بودم شده الل

 .نگریستم کیان

 خبر و رفتنه یدرباره خوب خبر کنم، ترراحت برات رو انتخاب بذار -

 .ترنم راجب ترخوب

 اسم شنیدن و یدند با بار هر من و زدم یخ تربیش ترنم اسم شنیدن با
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 .کردممی حس را جهنم ترنم

 :گفتم  زجرآور استرس این از خودم کردن راحت برای

 . نداره فرقی -

 ...ریم می داریم ماهان و من -

 برود؟ داشت کجا ماهان! کند راحتم و بگوید کاش

 . خندید

 شدی؟ زرد قدراین چرا -

 ابعذ که شتنددا عادت برادر دو این. بود کرده گیر امسینه در نفس

 . بکشند بیرون بدن از را روح که بدهند

 :گفت و کرد کیان حرام ایغره چشم ماهان

 گورش هم این خودم یخونه گردمبرمی فردا شده، تموم کارش ماخونه -

 . آلمان گردهبرمی کنهمی گم رو

 داشت؟ ترنم راجب خبریچه. شودنمی نشد، کاسته امسینه سنگینی از

 رنمت نگران بود؟ ترنم درگیر را روز پنج این ماهان بود؟ هشد چه ترنم

 از ار کیف بند ماهان. بودم خودم یرفته باد بر احساسات نگران نبودم،

 قدرنآ. ایستاد زمین و آسمان میان و خورد سر بند و کشید امشانه روی

 .بود شده سفید انگشتانم که بودم داده فشار را مشتم

 کنی؟ عوض رو لباست بری خواینمی -

 . انداختم باال ابرو و کشیدم عمیقی نفس
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 . چسبیده تنم به هاملباس انگار آره -

 .ببرم پناه اتاق به تا گفتم چه نفهمیدم

 . دارد محسوسی لرزش تنم و پریده رنگم دانستممی

 . تنم و روح ی خوره بود شده ترنم اسم

 .را املعنتی احساسات این کنم کنترل توانستممی کاش

 .بستم پشتم را در و رفتم اتاق در سمت به

 . دارند خبر احساسم از ماهان هم و کیان هم که دانستممی

 بین یتصمیم دیدن از بعد. ترنم به ندهم نشان حساسیت توانستمنمی

 بود هشد گذاشته ماهان یسینه بر شرمی هیچبی که سری ترنم و ماهان

 .بود کرده رها را هایشاشک و

 عوض را هایملباس آمدم خودم به وقتی. شوم آرام کمی تا کردم صبر

 است پخش خانه وسط وسایلش که آرتا. رفتم بیرون اتاق از و کردم

 اهنگ ماهان به. نشستم کنارش برد، وسایل سمت به مرا و کشید را دستم

 در نگرانی نتوانستم بود، نشسته خوری نهار میز صندلی روی که کردم

 :کنم مهار را قلبم

 خوبه؟ حالش ترنم -

 . آمد باال سرش ماهان

 اشخاله پیش گذاشتمش هیچی  داری، دوستش خیلی کهاین مثل -

 .کشورن از خارج مادرش و پدر
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  بود؟ همین گفتمی کیان که خبری بگویم خواستم

 .نیست این دانستممی

 . نیست الکی کیان حرف این دانستممی حداقل

 . برگرداند ماهان تسم به را سرش و شد خیز نیم کیان

 جان؟ ماهان همین -

 . برگشت کیان سمت به ماهان

 !همین -

 .رفت یغما به بیشتر بلکه نشد آرام تنها نه من لب

 جوونه؟ ترنم، یخاله این میگم -

 . نخش تو بری خوایمی نکنه چیه؟ -

 : گفت نچی کیان

 .دارم دوست تنگاتنگ ارتباط من دوره، نه -

 . تمگرف را آرتا هایگوش

 .نشسته جااین بچه توروخدا -

 . کرد نگاهم کیان

 دارم. ماهانه و من یخواهرزاده ناسالمتی ها، گرفتی کم دست رو آرتا -

 . تویی اولش عشق که فعالً میدم، بهش االن از رو الزم هایآموزش

 .کردم رها را آرتا هایگوش و خندیدم

 :گرفت ضرب میز رو انگشتانش با ماهان



 

 

 WWW.98IA3.IR 536 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 است؟کج بابا -

 .خوابیده بود، نخوابیده دیشب -

 . نگریست من به و کشید چشمانش زیر انگشت

 دریا؟ نرفته یادت که رو قولت -

 . کند تکمیل را پازلش بقیه که دادم آرتا دست به را پازل تکه

 قولی؟ چه -

 . کرد سرش گاهتکیه را دستش

 .غذا -

 .کردم زمزمه را آها یکلمه

 موبایل به اشپیشانی میان ریز اخم همان با خورد، زنگ ماهان موبایل

 .رفت اتاق سمت به و داد لب زیر فحشی کرد، نگاه

 . بکند خواستنمی بود نتوانسته بود، نکرده ترک را ترنم

 . کنم مهار را دستانم لرزش کردم سعی و چپاندم سرجایش را پازل

 ! احساس این از امان

 ...امان

 . میشد نجمر باعث هردویش نزدیک، نه مباش دور ماهان از توانستممی نه

 یرو را داشتم احتیاج که وسایلی رفتم، آشپزخانه سمت به و شدم بلند

 اهانم به تا رفتم آرتا اتاق سمت به بود، شده تمام لوبیا. گذاشتم میز

 .بگویم
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 . کردم باز را اتاق باز نیمه در

 و بود من به پشتش. بود ایستاده اتاق در لخت نیمه تنی با ماهان

 رو اییزیب به که گرگی تتوی سمت به نگاهم. بود نمایان پهنش هایشانه

 . رفت بود نشسته چپش کتف

 عتسر به کرد، نگاهم رفته باال ابروهای با و برگشت من سمت به ماهان

 . انداختم پایین را سرم و بستم را چشمانم

 ...خواستممی... می -

 .بگویم خواستممی چه که رفت یادم

 :گفت تلفن پشت شخص به انماه

 . میزنم زنگ بهت بعداً -

 چه االن. است سرخ هایمگونه تمام که دانستممی. نکردم باز را چشمانم

 .کردممی نگاهش و بودم ایستاده من کرد؟می فکری

 ! دریا وای

 داشتی؟ کارم -

 . دادم قورت را دهانم آب

 .آره... آ -

  میدهی جان که هاییخنده آن از خندید،

 .بگو خب -

 و بود باز نیمه در کنم، باز کمی را چشمانم که شد باعث در لواللی صدای



 

 

 WWW.98IA3.IR 538 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 .خندانش چشمان با بود مشخص سرش فقط

 بگی؟ رو کارت خواینمی -

 سر نهما با و کردم هدایت عقب به را موهایم. شدم داغ خجالت از دوباره

 :گفتم شده افتاده پایین

 .شده تموم لوبیا -

 .آشپزخانه سمت به کردم فرار و کردم را پشتم و گفتم را این

 !کردیمی نگاهم داشتی نفهمیدم نکن فکر -

 وارد و زدم نشنیدن به را خودم اما شدم ترداغ و شنیدم را حرفش

 .شدم آشپزخانه

 . گذاشتم هایملب روی دست

 ! بدم؟ سوتی یک باید همیشه چرا -

 شرت تی پشت داشت که گونههمان و شد آشپزخانه وارد ماهان

 :گفت کردمی درست را رنگش ایسورمه

 .نفهمیدم که رفتی و گفتی تند قدراون شده؟ تموم چی گفتی -

 :گفتم ماهان به کردن نگاه بدون

 . لوبیا -

 . کشید گردنش پشت دست کالفه

 بخریم؟ بریم باید االن یعنی -

 .خوادنمی ندارید حوصله اگر -
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 . خندید

  ه؟میش لوبیا بدون غذا این مگه میگی؟ پال و پرت داری هست حواست -

 .من از ساختنمی مغزش در که چیزهایی چه االن

 . بیایم خودم به کردم سعی

 ...شما آخه، نه -

 :گفت تعجب با

 شما؟ -

 :گفتم آرامی صدای با

 ...تنهاییم وقتی فقط بود این قرارمون -

 . کرد قطع را حرفم

 چی؟ من باشه، -

 .آخه ایخسته -

 انگشتش دو بین را امبینی و کرد نگاهم خوابش در غرق چشمان با

 :گرفت

 . فرستممی رو کیان -

 مروی به چیزی باراین حداقل که بودم خوشحال. کشیدم عقب را سرم

 . بود نیاورده

 قیعمی نفس و دادم تکیه کانتر به را دستانم. رفت بیرون آشپزخانه از

 . کشیدم
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 !درنیار بازی ضایع  بیشتر رکاتتح این با دیگه تو دریا، خب -

 ردوا ماهان. کشیدم رنگم طوسی بلوز به را امکرده عرق هایدست

 . داد تکیه کانتر به و شد آشپزخانه

 .بگیره که فرستادم رو کیان -

 .کردم زمزمه را مرسی یکلمه لب زیر

 کنه؟می کارچی آرتا -

 . گذاشت بیرون را شستش انگشت و برد فرو شلوارش جیب در دست

 .بینهمی کارتون نشسته -

 . ریختم قابلمه داخل کیسه از را هاگوشت

 خوری؟می زیاد آماده غذای تو -

 . کشید اششقیقه به دستی

 مگه؟ طورچه -

 .طوریهمین -

 که وقتی از اما خوردممی غذا بیرون روز هر تقریباً پیش سال یک تا -

 . جااین میام گاهی گرفت، طالق مهتا

 . کردم روشن را گاز زیر و دادم تکان سری

 . داری دوست رو غذاها طوراین که همینه خاطر به پس -

 . گرفت نظر زیر مرا و شد ترنزدیک

 ایدیگه یمزه یک خونگی ولی ها؛این و هارستوران تو خورممی کم -
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 . داره

 .داره دوست خیلی رو تو اون بگو، خانوم مهتا به خب -

  .داد لبش به چینی

 که هم یوسف. نیست خوشمزه مهتا غذاهای ولی بمونه خودمون بین -

 از نم بدبخت معده این. کنهمی درست طعمبی و نمک کم بابا برای

 .کشید رو واقعی غذای طعم اومدی تو که موقعی

 . کردم نگاهش باألخره و آوردم باال را سرم

 بود؟ تعریف -

 . برد باال پایین را لبش طرف یک

 .مکن فکر -

 .زدم لبخندی

 .بود راضی هم مغرورانه هایتعریف همین به دلم

 .کردی خوشحالم -

 . داد تکانش و گرفت دست در را شالم یلبه

 . میشی خوشحال چیزهایی چه با -

 . کردم ریز را چشمانم و کشیدم دستش از را شال

 .داری گله زندگیت از همیشه خوبه؟ تو مثل -

 . برداشت سرش باالی کابینت از لیوانی

 . کشتمونمی گرفتیم کار به رو کوچولوش پرستار ببینه بیاد مهتا االن -
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 وارد کیان. کیان غرغرهای صدای و آمد خانه در شدن کوبیده صدای

 . گذاشت کانتر روی را خریدش کیسه و شد آشپزخانه

 !شکمت اون به بخوره کارد -

 . زد گره اشسینه به را دستانش ماهان

 . اومد فشار بهت دادی تکون رو دایی آق شد؟چی -

 ! گرفتیمی رفتیمی خودت حرکته، اهل خیلی شما دایی آق اگر -

 نشدی؟ خسته کاناپه اون به چسبیدی شب تا صبح -

 . کرد نگاه را ماهان شیطنت با کیان

 من دشای میری، خودت که خوبی جاهای اون بردیمی هم رو من اگر -

 .چسبیدمنمی کاناپه به هم

 .کردم خارج کیسه از را لوبیا یبسته و رفتم کیسه سمت هب

 میای؟ هم تو کمال پیش میرم من -

 نمیاد دلت وگرنه ماست نصیب فقط کلفت سبیل کمال همون تو از -

 !بدی ما نشون رو بلندات شاسی

 .شد بحثشان یادامه مانع میزد صدا را کیان که مصطفی آقا صدای

 از ماهان ابروهای میان یفاصله. دهندمی لو را اشنگرانی کیان چشمان

 . رفت بین

 کیان؟ شده چیزی -

 مهتا اتاق سمت به سرعت به و کرد زمزمه را نه یکلمه لب زیر کیان
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 .رفت

 .شد اتاق وارد کیان پشت و کوبید کانتر روی را لیوان ماهان

 . ماندم منتظر آشپزخانه در اما انداخت چنگ دلم به نگرانی

 . آمد بیرون اتاق از اهانم فریاد صدای

 .گفتیمی من به زودتر باید! بره باال فشارش نباید بابا -

 به. دویید قاتا سمت به و شد بلند کاناپه روی از آرتا. شد بیشتر امنگرانی

 لویشج ببیند، را بزرگش پدر بد حال که خواستمنمی رفتم آرتا سمت

 .شدم اتاق داخل به دیدش از مانع و نشستم

 :گفتم و کردم نوازش را شموهای

 اتاق؟ تو بریم تو و من -

 هب را آلودش بغض و نگران چشمان و داد تکان نه معنی به را سرش آرتا

 . دوخت من

 بده؟ حالش بابایی -

 رفط دو را دستم. بستم را در و کردم بند اتاق یدستگیره به را دستم

 . کردم پاک را چشمش زیر اشک شست انگشست با و گذاشتم اشگونه

 .نباش نگران تو خوبه حالش عزیزم، نه -

 . آمد بیرون اتاق از قرمز صورتی با ماهان و شد باز اتاق در

 . بزن زنگ آمبوالنس به سریع دریا -

 . برگشتم ماهان سمت به
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 ! شده؟چی -

 تمام که گذاشت پدرش زبان زیر قرصی و شد اتاق وارد دوباره ماهان

 .میزد کبودی به صورتش

 !دریا بزن زنگ عسری -

 و پرسیدند را مشکل گرفتم، را اورژانس شماره و دوییدم تلفن سمت به

 و هابیماری نام کشید، دستم از را تلفن ماهان ایستادم الل من

 مهتا خانه سآدر چیست؟ دانستمنمی من که آورد زبان بر را هاییقرص

 . شد اتاق وارد دوباره و داد را

 بدنش ترس شدت از بردم، اتاقش به و مکرد بلند زمین از را آرتا

 . لرزیدمی

 هایبچه مثل نه! بود بدنش لرزش هایشترس درباره آرتا واکنش تنها

 . سوال و فریاد و گریه دیگر

 .بده بابایی حال! نگو دروغ -

 . گرفتم را کوچکش بازوهای

 که شبا آروم تو میشه، خوب هم بابابزرگت حال باشه خوب تو حال اگر -

 .شه خوب هم بزرگتبابا

 . چکید چشمش از اشک ایقطره

 !بمیره بابایی خوامنمی من -

 . دادم تکان نه معنی به را سرم
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 وستد که چیزهایی به و ببند رو هاتچشم نکن، فکر بد چیزهای به -

 .کن فکر داری

 از که وقتی. دادیممی انجام گندم با بودم بچه وقتی همیشه که کاری

 ورد یشاندعواها میان در دریا اسم و ترسیدممی رمماد و پدر دعواهای

 که دریایی و حیابی دریای سرکش، دریای شیطون، دریای! بود زبانشان

 .بود نشده پسر

 با کردم سعی. فشرد هم روی را چشمانش و کرد پیروی حرفم از

 از نشان ونبیر صداهای و سر. کنم آرامش او حد در و گانهبچه هایحرف

 . دادمی سآمبوالن آمدن

 هایشلب روی آرامش از حاکی لبخندی و بود شده متوقف بدنش لرزش

 .بود نشسته

 باشه؟ بمون جاهمین تو اما بیرون؛ میرم من -

 . کرد تایید را حرفم و داد تکان را سرش

 .باشه -

 بینی روی ایبوسه بوسید، را امگونه و پیچید گردنم دور دست آرتا

 . گذاشتم کوچکش

. مدوخت چشم اتاق داخل به و ایستادم در جلوی رفتم مهتا اقات سمت به

 وبه زده چمباتمه اتاق گوشه قرمز چشمان با که کردم نگاه کیان به

 پدرش سر باال گردنش و پیشانی زده بیرون هایرگ با که ماهانی

 . کردمی نگاه مرد دو دست حرکت به و ایستاده
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 حال از نشان اشختهبرافرو یچهره برگشت، من سمت به ماهان سر

 . دادمی بدش

 انهرو من سمت به را پاهایش آرام و گرفت پدرش از چشم میلیبی با

 . کرد

 این در را ماهان وقتی سوختمی قلبم کشید، ملتهبش پیشانی به دستی

 . بود محکم همیشه من ماهان. دیدممی وضعیت

 یهزد بیرون هایرگ داشتم دوست. بشکند گونهاین که نداشت حق

 این از بیاورم درش خواستمی دلم کنم، آرامش و کنم لمس را گردنش

 : بگویم توانستم تنها اما بد حال

 خوبی؟ -

 .نمک آرامش یا کنم را کارها این توانستمنمی نبود، من مال او

 . بگذرم نیست من برای که چیزهایی از بودم گرفته یاد

 .ساعدش به را اشپیشانی و داد تکیه در چارچوب به را ساعدش

 :گفت ایگرفته و رگه دو صدای با

 طوره؟چه آرتا -

 وبه؟خ بابات حال. اتاقشه تو االن کردم آرومش اما بود نگران خیلی -

 . کشید قرمزش یشقیقه به دست

 از عدب بره باال فشارش نباید بابا ،.برگشت اما بود مرگ قدمی دو تو -

 .کرد سکته فشارش خاطر به هم دیگه بار یک کرد، که ایسکته اولین
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 . کرد سقوط صدایش

 . بود آخر بار کردمی سکته هم دفعهاین اگر -

 .بود مرگ مثل برایم ماهان ناراحتی دیدن دادم، قورت را دهانم آب

 .باش آروم دیگه توهم گذشت، خیر به -

 . فشرد هم روی را چشمانش و هالب ماهان

 !شده یعصب حتماً نمیشه، جوریاین الکی بابا -

 هب رو انگشتم و شدم پشیمان اما بردم عریانش بازوی سمت به را دستم

 . کردم بند اششده گشاد چرم دستبند

 .بشین کمیک بیا نیست خوب حالت -

 . برگشت پدرش سمت به و کرد باز دستبند روی از را انگشتم آرام

 نامی را سرش و بود نشسته اتاق یگوشه هنوز که و رفتم کیان سمت به

 ات کردم خم کمی را  سرم و نشستم رویشروبه بود، گرفته دستانش

 . ببینم را اشچهره توانستم

 کیان؟ آقا -

 تکان "چیه؟" معنی به را سرش و چرخاند صورتم روی را نگاهش کیان

 . داد

  خوایید؟می آب -

 .نه -

 را دستم شک با. نشد موفق اما شود بلند خواست و گرفت دیوار به دست
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 و کرد نگاهی دستم به کنم کمکش شدن بلند برای تا گرفتم متشس به

 . گرفت را دستم

 . بود سرد یخ مثل دستش

 اقات از پدرش به نگاهی با. کرد رها را دستم و شد بلند زمین روی از

 .شد خارج

 .رفتند بیرون خانه از  شد تمام که مرد دو کار

 و میشد جا به جا سنگین اشسینه شدم مصطفی آقا تخت نزدیک

 . بود قرمز کمی صورتش

 به و بود گرفته دستش میان ارزشی با شیء مثل را پدرش دست ماهان

 . بود چسبانده لبش

 .بود شیرین قدرچه ماهان داشتن دوست

 و نشدم پدرش بازگشت برای ماهان کردن خوشحال مانع نگفتم، چیزی

 .رفتم بیرون اتاق از

 روی نتظرم که دیدم را آرتا و کردم زبا را آرتا اتاق در شدم خارج اتاق از

 :تمگف آرامی صدای با و نشست هایملب روی لبخندی بود، نشسته تخت

 ببینی؟ رو بابابزرگت خوایمی -

 قاتا سمت به من به دادن جواب بدون و اومد پایین تختش روی از آرتا

 . دویید مهتا

 .بود شوک در هم هنوز برگشتم کیان سمت به
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 انکی سر باال را دستش. رفت کیان سمت به و آمد یرونب اتاق از ماهان

 .شد خم صورتش سمت به و داد تکیه

 رفت؟ باال فشارش بابا که چیشد -

 . داد تکان وقفهبی را راستش پای و نکرد نگاه ماهان به کیان

 !میزنم حرف تو با دارم -

 . کرد حالجی را دانمنمی یکلمه آرام کیان

 . برد فرو موهایش میان پنجه حرص با ماهان

 .بگو چیزی یک! رو دهن اون کن باز -

 . میشد کنترل غیرقابل و ترسناک میشد، عصبی وقتی ماهان

 . کوبید ماهان یسینه به مشتی و زد فریاد کیان

 نیستیم آدم ما ریختی؟ هم به اتفاق این از خودت فقط کردی فکر -

 شیم؟ عصبی

 :غرید کیان صورت در شده منقبض فکی و گرفت را کیان مچ ماهان

 تو تکجاس بابا پرسیدم ازت اومدم وقتی! کیان کردم بزرگت رو تو من -

! نگفتی نم به هیچی اما بده حالش دونستیمی کهاین با! خوابه گفتی

 جا؟این بود اومده زنیکه اون باز کنی؟می مخفی داری رو چی

 :فتگر را اشیقه ایستاد، و کرد دور خودش از را ماهان کیان،

 بزنی هم به رو چیز همه بزنی داد بری کنی؟ کارچی خوایمی اومد آره -

 فکر چرا بکشی؟ مادرته که زنی رخ به رو کلفتت گردن بری برگردی؟ و
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 آقا حتماً ماهان، آقا چشم کنیم؟ اجرا باید رو میگی که هرچی کردی

 رو کنیمی امر که چی هر که آهنی؟ آدم کردی؟ تصور چه رو ما! ماهان

 کنیم؟ اجرا باید

 به خواستممی. شد شل کیان مج دور ماهان نیرومند دستان یحلقه

 و آورد باال را اشاشاره انگشت ماهان که کنم جدایشان و بروم سمتشان

 . گذاشت اشبینی روی سکوت معنای به

 !دریا هیس -

 .د می نفس -نفس خشم شدت از کیان

 .گرفتند خود به غم رنگ چشمانش که ماهانی برای گرفتم آتش

 اما کوبید ماهان یسینه به محکم و آورد بیرون ماهان دست از را مچش 

 .کند جلوگیری دیگر ضربات از تا داشت نگه را دستانش تنها ماهان

 نسبت زنیکه اون به که مقدسی این به اسم حیف! اسم این حیف مادر؟ -

 مرد بابا وقتی تو چون تونم؛نمی من اما مادر بگی بهش تونیمی تو بدی،

 فهمیدی،نمی بودی بچه خوابید جا تو و شد فلج بزرگی اون به

! داده ترجیح اشخانواده به رو ایدیگه مرد و پول مادرت که فهمیدینمی

 من اما رسیدی خواستیمی که چیزی به و بخونی درس تونستی تو

 مردم، برای رو کردنم حمالی و زدن دو سگ کنم فراموش تونمنمی

 من این کنم، فراموش هاسال اون تو شنیدم که هاییتوهین اون تونمنمی

 آرزوهام! بذارم کنار رو چیز همه نون لقمه یک برای شدم مجبور که بودم

 هم آخر بزنم، دو سگ طرفاون و طرفاین شب تا صبح از. بذارم کنار رو



 

 

 WWW.98IA3.IR 551 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 دوربین تیکه یک هنرستان برم بخونم، درس تونستمنمی کهاین برای

! خاک به بسپارم رو داشتم امآینده برای که آرزویی همه و بگیرم تدس

 !هاشبچه بدبختی و بود شده پدرم مریضی باعث مادرم چون

 را کیان زد، کیان شانه به ایضربه و کرد پرت ایگوشه به را کیان دست

 .شد رها کاناپه روی دوباره کیان و راند عقب به

 :کیان صورت در شد خم ماهان

 قدراین وت و ببخشیم رو زن اون تونیمنمی چرا مهتا و من دونیمی -

. ردیخو ما بین رو آسیب ترینکم تو چون ببخشیش؟ تونیمی آسون

 از اون رفتن با کردمی فکر چون! کرد ازدواج ناموسبی سهیل اون با مهتا

 مهتا اگر! میشه  کم بود من دوش روی که باری سنگینی از خونه، این

 حالت بدترین در و مونده تنها بچه یک و ریخته هم به روحیه کی با االن

 میگی بهش که زنه اون خاطر به دیده زن یک با رو خودش شوهرش

 ! مادر

 :زد پوزخند

 گیرمنمی هم رو جلوت تونمنمی من ولی مادر؛ بگی تونیمی راحت تو -

 . نکن خودت بازی بچه قاطی رو من و بابا اما

 کاش. آورد باال را لرزانش دست چکید کیان نچشما از اشک یقطره

 پیش قهدقی چند همین مصطفی آقا. کنم تمام را بحث این توانستممی

 ...حاال برادر دو این و بود مرگ نزدیک در

 از مانع و کرد فلج را پاهایم ماهان زهرآگین نگاه هم باز اما برداشتم قدم



 

 

 WWW.98IA3.IR 552 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 . شد حرکتم

 :کرد باز لب کیان

 ! جااین اومد هم مرتیکه اون اومد، شوهرش با -

 الح در مین همان شد ترسناک دوباره. کرد نگاه کیان به زده بهت ماهان

 را ستشد. بود انفجار برای آماده که باروتی انبار همان شد،... شد انفجار

 دستش و داشت نگه گلویش سانتی چند در اما برد کیان گلوی سمت به

 .کاناپه به کوبید کرد مشت را

 !نکردی غلطی هیچ هم غیرتبی توی -

 ردیگ اشکی شده ویران آبادی مانند لرزید، هم روی شد قفل اشچانه

 .چکید چشمش روی

 اشدعو وقتی که سالم یازده ده، کیان همون هنوز من چون نتونستم، -

 لمسا هیجده کیان همون هنوز میشد، قایم ماهان پشت و رفتمی میشد

 وزهن سال سه و بیست از بعد من !رفتنمی جاهیچ ماهان بدون که

 کسی بودم ماهان پر و بال زیر چون بایستم خودم پاهای روی نتونستم

 . داد یاد من به پرواز که

 :فشرد هم روی را چشمانش

 زیر رو یکهمرت اون نتونستم کنم، دفاع بابام از نتونستم غیرتبی من -

 کردن، دراز بابا جلوی دادن دست برای دست وقتی کنم له لگدم

 تگف  و ایستاد بابا روی تو وقتی بدوزم هم به رو دهنش اون نتونستم

 .نتونستم! کنهمی کار زبونت کردممی فکر
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 تمام. داشت شباهت کندن به بیشتر نه، چنگ زد چنگ را موهایش

 بدون هک بودم شده ماهانی نگران کیان از بیشتر من و لرزیدمی بدنش

 .قرمزتر صورتش و مشت دستش بود ایستاده زدن پلک

 کیان جلوی ماهان به توجهبی باراین. برداشت خیز کیان سمت به ماهان

 . ایستادم

 !ماهان باش آروم لطفا -

 . کردمی پرت گلوله سمتم به چشمانش فشرد، را اشبینی یتیغه

 ! دریا کنار برو -

 قورت را بغضم. بریزم هم به هم من که بود شده باعث خانه متشنج جو

 اما کنم جایش به جا کردم سعی و گذاشتم اشسینه روی دست و دادم

  خورد؟می تکان کوه این مگر

  چی؟ شه بد حالش دوباره اگر باش، بابات حال فکر به ماهان -

 :گفت و روشنش موهای میان کرد فرو را اشپنجه

 . بمونه پشیمونی برام بعداً نذار! کنار برو -

 . زدم پلک آرام

 . کنممی خواهش -

 .بپرسم ازش چیزی یک خواممی فقط ندارم کاریش -

 ود؟ب ماهان به متعلق نفرت از پر نگاه این. رفتم کنار و کردم اعتماد

 .هانگاه جوراین به دادممی ترجیح را حسشبی هاینگاه
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 .بده رو زنیکه اون یخونه آدرس -

. تگرف ماهان سمت به و کرد باز را تلفنش رمز مخالفتی هیچ بدون کیان

 . ادد انجام را بدهد انجام توانستمی که کاری تریناحمقانه

 و شد متمرکز صفحه روی کشید، بیرون کیان دست از را موبایل ماهان 

 رکتح خانه در سمت به. کرد پرت کاناپه روی را تلفن دقیقه چند از بعد

 . کشیدم را بلوزش پشت از و دوییدم سمتش به. کر

 .برو بعد یش آروم کن صبر ماهان -

 زشلر. گذاشت هایملب روی را اشسبابه انگشت و برگشت سمتم به

 .کرد مرتعش را بدنم خفیفی

 بهت باز میگم چیزی یک نیست حالیم االن من! نکن دخالت -

 .خورهبرمی

 موهایش میان دست عصبی ایستادم جلویش دوباره رفت، در سمت به

 .کشید

 . نمیشم ناراحت بگی چی هر االن -

 :فشرد هم روی را هایشلب

 ! میری راه مخم رو داری -

. دادم کیهت در به رساند در به را خودم و برداشتم قدم پشت به آرام -آرام

 من شود،می درست بدی دردسر برود بیرون خانه از اگر دانستممی

 ! بیافتد دردسر در ماهان خواستمنمی
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 منفجر و میشد دلخور و ناراحت چیزی از وقتی میشد، عصبی وقتی او

. ماندمی باقی برایش ویرانی و پشیمان فقط انفجار از بعد و میشد

 .وضعش از ترسیدممی

 . دیدمیم را او کنترلبی و عصبی قدراین که بود بار اولین شاید

 .بود پدرش ضعفش نقطه

 .بشین بیا شی، آروم کمیک کنممی درست دمنوش یک برات -

 . توانستمنمی را ماهان بفهمم وانستمتنمی من! شودنمی نرم ایذره

  کشیدم را دستبندش عجز با

 !ماهان کنممی خواهش -

 . نشست و رفت کاناپه سمت به عصبی و فشرد را اششانه

 قلبم گذاشتم، امسینه یقفسه روی دست و کردم رها را نفسم باألخره

 ! پریدمی بیرون جایش از داشت

 اگر. ببرم آب ماهان برای تا رفتم خانهآشپز سمت به. بودم داغ آتش، مثل

 ! بود چگونه او حال بود، این من حال

 .زد لبخند تنم سلول به سلول من؟ حرف خاطر به نرفت؟ من خاطر به

. کردم باز را آب شیر برداشتم، کابینت از را لیوان و کردم بلند قد

 کردم،می درک را حسش من. بود گوشم در هنوز ماهان هایحرف

 .دارد حسی چه دیگران برای گذشتن خود از ستمدانمی

 برای ماهان! ایزده آتش را خودت تو نبینند و شوند کور دیگران کهاین
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. بود سوزانده را آرزوهایش بود، زده آتش را خودش اشخانواده

 را هاآدم تواندمی که خداست فقط کنم قضاوت را کیان توانستمنمی

 فقط کیان شنیدم که چهآن و دیدم که چهآن اساس بر اما کند؛ قضاوت

 همه از بدتر و نداشت ایاراده خودش از! بود گرم ماهان به پشتش

  گذاشته پا زیر را اشزندگی او برای ماهان که دیدنمی

 را شیرآب. بیایم خودم به که شد باعث خانه در شدن کوبیده صدای

 اشخالی جای با اما! بو؛ نشسته ماهان که رفتم جایی سمت به و بستم

. ردک نگاهم حرفی هیچ بدون کیان و کردم نگاه کیان به. شدم روروبه

 من! بگو را باور زود و احمق من رفت و کرد را خودش کار رفت ماهان

 را وجودم تمام حسی. بگذارد پا زیر من برای را پدرش که باشم کی

 تمدانسنمی داشتم بدی حس رفتم، اتاق سمت به و نکردم صبر سوزاند،

 از را اممانتو. شوم رفتنش مانع باید گفتمی مغزم در مدام حسی اما چرا

 ارشلو و آبی بلوز همان با دوییدم بیرون خانه از و زدم چنگ تخت روی

 .نخی

 به که دیدم را ماهان و کردم باز را در. نداشتم را مانتوام پوشیدن فرصت

 :دوییدم پشتش رفتمی ماشینش سمت

 !ماهان -

 :گفت بود، من به پشتش که طور انهم ماهان

 !شه راحت تونهمه دست از بمیره ماهان -

 . بود عذاب برایم هم فکرش حتی کنممی گاز را لبم
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 با و سربرگداند شنید که را پایم صدای. رسیدم او به زنان نفس -نفس

 . شد گرد چشمانش دیدنم

 تو وبر باش زود نداری؟ عقل مگه کوچه؟ تو اومدی وضعیه چه این -

 .کن تنت رو مانتوت

 . گرفتم بدنم جلوی را مانتوام

 . میری هم تو برم من اگر -

 . ایستاد جلویم و کرد هدایتم مهتا یخانه در گودی سمت به عصبی

 !بپوش رو مانتوت -

 رآخ سیم به غیرت حصار خاطر به که منی بودم، بیزار غیرت از که منی

 باز انماه و پوشیدم را مانتوام .آمد خوش مذاقم به ماهان غیرت بودم زده

 :زد غر لب زیر

 !افتادیم گیری چه -

 .پوشیدم را مانتوام

 بریم؟ -

 انگشت کرد، نگاهم قرمز چشمان همان با و برگشت من سمت به ماهان

 :داد تکان صورتم جلوی وار تهدید را اشاشاره

 اشیمب هم اوتوبان وسط شناسی، می رو من وگرنه زنینمی حرفی هیچ -

 . زنهن سرت به بودن بزرگ مامان و نصیحت هوس پس کنم،می اتپیاده

 انگشت و کشیدم را دهانم خیالی زیپ. گرفتم نشینده را هایشحرف
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 . انداخت انگشتم به نگاهی. آوردم باال قول معنی به را کوچکم

 !کافیه کشیدی رو زیپ اون کههمین -

 دبو شتر واقعاً اشت،د را لیاقتش بود گذاشته برایش اسمی خوب نازلی

 افتضاح ندگیران دوباره شدیم ماشین سوار. شعوربی و بداخالق و ایکینه

 دمرسان کمربند به را لرزانم دست. سبقت و باال سرعت شد، شروع ماهان

 . بستم را چشمانم و چسبیدم صندلی به بستم، را کمربند و

 ...ماها -

 .بیاورم زبان به را اسمش حتی نگذاشت ماهان

 .قولت -

 :کردم زمزمه زیرلب

 !جهنم بیام تو با خوامنمی من -

. ایستاد طالیی و سیاه یخانه در جلوی و رسیدیم سالم گونهچه دانمنمی

 .زد فرمان به آرام مشت چند و گذاشت فرمان روی را سرش

 آورد برداشت رو زههر مرتیکه اون جاستاون بابا دونستمی کهاین با -

 . کنه ثابت خوادمی رو چی کارهاشاین با ونمدنمی مهتا، خونه

 با حال به تا. چسباندم هم به را زانوهایم و پیچیدم بدنم دور را مانتوام

 . بودم نیامده بیرون خانه از تیپی چنین

 بگم؟ چیزی یک تونممی -

 . بره راه نم مخ رو که نزن حرفی ولی بزن؛ حرف خوایمی قدرچه هر -
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 . کرد جمع را اشچهره ماهان. جوویدم ار لبم پوست استرس با

 به تیمیوف میشی عصبی چرا. میشه مرده خون! رو کاراون نکن بابا -

 ! ها؟بدبخت اون جون

 . برگشتم ماهان سمت به

 کنی؟ کارچی خوایمی االن -

 داد،نمی نشان را چیزی چشمانش کرد، نگاهم لحظه چند سکوت در

 ویران طوفان آن انگار. نبود یخبر پیش دقیقه چند التهاب از حتی

 .بود شده بخار فقط سوزان، آتش. بود گرفته آرام کننده

 کرد بسته و باز را مشتش بار چند و داد تکیه فرمان به را ساعدش

 را خودش دارد کند،می ویران را خودش دارد ذهنش در دانستممی

 .کندمی مجازات

 . میزد قرمزی به روشنش پوست

 ماهان؟ -

 ! ترکهمی داره پره، مغزم دریا نک ولم -

. کردم خالی موهایم زدن چنگ با را حرصم همه و نگفتم دیگری چیز

 خودم فکر به که گذاشتنمی نگرانی. دوختم بیرون به پنجره از را نگاهم

 تحمل توان من بیاید، سرش بالیی کهاین از ترسیدممی. باشم غرورم و

 . نداشتم دیگر را این

 به که دیدم و برگشتم ماهان سمت به ماشین در نشد باز صدای با
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 . فشرد را آیفون زنگ و رفت طالیی و مشکی یخانه سمت

 همیشه مثل شو پیاده گفتمی که حسی. فشرد زنگ روی را دستش

 . افتاد لبم پوست جان به دوباره. کردم خفه را باش همراهش

 و کرد یلمتما آیفون سمت به را سرش و داد تکیه دیوار به را دستش

 .گفت چیزی

 را هایمشقیقه. بود منقبض بدنم تمام. زد قدم و گرفت فاصله آیفون از

 نم و میزد قدم کالفه ماهان. شود برطرف مغزم گرفتگی شاید تا فشردم

 .بودم افتاده هایمناخن جان به استرس از

 حال به تا. گرفت قرار ماهان جلوی شد، ظاهر در جلوی خانوم لیال

 چشمان است، مادرش به شبیه قدرچه ماهان که بودم نشده متوجه

 ! روشن موهای و عسلی

. شد مادرش کنزدی ماهان. کنم انکار را خانوم لیال زیبایی توانستمنمی

 ماهان انفجاری، گونه هر از جلوگیری برای نشست دستگیره روی دستم

 نداری انتظار که ایلحظه درست توانستمی بود بینی پیش غیرقابل

 دور از و بشینم توانستمنمی! آوردمنمی طاقت این از بیشتر. شود فجرمن

 پیاده ماشین از کردن فکر بدون آمد باال که ماهان دست. کنم تماشا

. وبیدک آجری دیوار به را دستش ماهان اما دوییدم؛ هاآن سمت به و شدم

! کند بلند زن روی دست که نبود نامرد بود هرچه ماهان که نبود یادم

 :پیچید خلوت کوچه در فریادش صدای

 مگه تو مثل آدمی! باشی؟ داشته نوه که داری هم بچه مگه تو نوه؟ -
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 دونیمی اصالً تو باشه؟ داشته دوست رو خودش از غیر کسی تونهمی

 زنی؟می نوه از دم که چیه بودن مادر یا خانواده

 . یدلرز فریادش از خانوم لیال جای به من تن و زد فریاد بلندتر

 ویراژ کردید سیاه رو روزگارش که مردی با من بابای جلوی میای -

 میدی؟

 ودندب کاشته که سال چند یکینه این برای لرزید هم قلبم بدنم تنها نه

 عقده زنان به نسبت من ماهانِ بود شده باعث. ماهان مهربان قلب در

 رنگرنگا دخترهای با را محبتش عقده که بود شده باعث! باشد داشته

 قلبم شودنمی من ماهانِ وقت هیچ ماهان که حقیقت این از. کند خالی

 چشمانش رساند ماهان گونه به را لرزانش دست خانوم لیال. کشیدمی تیر

 نگر ماهان که دیدم. کند غش االن که ترسیدممی میزد، دو -دو

 . گرفت حسرت رنگ چشمانش و زد بیرون گردنش رگ که باخت،دیدم

 .پسرم -

 .فهمممی بود تصنعی اشخنده ید،خند

 :زد فریاد

 کهنای از! ماست بین خونی وابستگی یک فقط! ندارم مادری من پسرم؟ -

 .متنفرم خودم از توئم مثل کثیفی آدم خون هم کهاین از مادرمی

 دور ار او ماهان سینه به کوبیدن با ناگهان آمد بیرون خانه در از مردی

 .کرد

 . فتگر را ماهان یقه عصبی
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 !نزن داد من زن سر -

 حرکت یک در ماهان. ببینم توانستممی را اطرافشان نامرئی سیاه دود

 . کوبید دیوار به قدرت با را او و کرد جدا را مرد دستان

 لو را ترسش چشمانش، شد حرکتبی ایلحظه برای مرد یسینه

 .دادندمی

 !مسلخت تو اومدی خودت پای با خوب، چه -

 دیوار به را او بیشتری قدرت به ماهان و زد چنگ را نماها دست مرد

 ودب گرفته گردنش از را او ماهان که جورآن. میزد پا و دست. فشرد

 از بود آمده بند هم من نفس بکشد، نفس تواندنمی که بودم مطمئن

 .ترس شدت

 . میشی نزدیک من یخانواده به که باشه آخرت یدفعه -

. بود شده کند پایش و دست حرکت نگ،ربی شدند سفید مرد چشمان

 کنزدی و کردم جرئت. بود قلبش رو دستش و بود کرده سقوط خانوم لیال

 . کشیدم را بازویش شدم،

 ! کن ولش بکشه نفس تونهنمی... ماهان -

 .آوردندمی فشار هم روی هایشآرواره بود، منقبض فکش

 ! ترکم حیوون یک -

 چه این خدا. کرد باز را راهش بغض آمدن،درنمی هم من هاینفس

 ترتنگ و ترتنگ سینه. بود رسانده جااین به را ماهان که بود فشاری
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 ماهان و کجا من قدرت اما کشیدم را بازویش بیشتری قدرت با میشد،

  کجا؟

 . لطفا ماهان -

 تا چیزی که فهمیدیمی میزد سفیدی به که پوستش از. نکرد رهایش

 . نمانده مرگش

 .وردمآ کم نفس

 . زدم چنگ را دستش ناتوان تاخت، هایمگونه روی هایماشک

 . کن تمومش ماهان توروخدا -

 از روحی انگار بازگشت قبل حالت به چشمانش رنگ آمد، خودش به

 هشت ...بار دو  بار، یک زد سرفه مرد. کرد رها را مرد. شد خارج وجودش

 لیال. دکشی نفس نهحریصا رسید،نمی او به هم هنوز انگاراکسیژن بار،

 شمانچ. بود زمین روی دستش دو ریختمی اشک و لرزیدمی خانوم

 . خون در ور غوطه بودند، سرخ روشنش

 :زدم هق. نشست و برگشت مرد سمت به ماهان

 ! ماهان بسه -

 :گفت مرد روبه و آورد باال سکوت ینشانه به را دستش

 تونهنمی هیچی دیگه تببینم ماخانواده اطراف و دور اگر بعد دفعه -

 !جهنم فرستمتمی بگیره، رو جلوم

. بلعیدمی را اکسیژن حریصانه هم هنوز مرد. شد بلند زمین روی از
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 تا کشیدم را دستش زد چنگ را زمین فقط و نگفت چیزی بود، ترسیده

 . را لعنتی بحث این کند رها شاید

 . نیبز زانو پاش جلی باید کنی، دراز دست من بابای جلوی نباید تو -

 :کردم زمزمه. کرد باز دهان و کرد خانوم لیال روبه

 !لطفا -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 وگرنه هنش پیداتون هاطرف اون دیگه و کنید قطع رو پاهاتون خودتون -

 .کنممی قطع رو پاهاتون خودم

 به کرد حرکت ماشینش سمت به و کرد آزاد دستانم میان از را مچش

 به. کشید شوهرش سمت به را خودش ناتوان که کردم اهنگ خانوم لیال

 اللی از زد ماهان که بوقی با بود بدی حال در رفتم، خانوم لیال سمت

. ومش سوار کرد اشاره که کردم نگاه ماهان به مردد. گرفتم فاصله خانوم

 . شدم سوار و رفتم ماشین سمت به

 !کنه کمک خوادمی هم همه به مهربون، خرس -

 .کردم پاک را هایمگونه روی نشسته اشک هایمآستین با. گفتمن چیزی

 :کرد نگاهم چشم ب گوشه از

 قدراون نکن، تعارف هست هم من بلوز خواستی تربزرگ دستمال -

 . کنی پاک باهاش هم رو دماغت ذارممی که امبخشنده

 قدراین ثانیه چند عرض در توانستمی گونهچه کردم، نگاهش بهت با
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 :گفتم آمدمی در چاه ته از که صدایی با! ود؟ش عوض

 !ماهان بفهممت تونمنمی -

 .دادم تکان تأسف از سری

 .بلدی که تو بزن زار بشین هم موضوع این برای -

 پایین هب را گلویم در کرده گیر بزرگ توپ و دادم فشار را امبینی تیغه

 .  راندم

 . بودیش کشته بودم نیومده من اگر -

 . کرد ریز را چشمانش

 بودم؟ فرستاده دعوت کارت -

 به را سرم. اول همان از بود، شعوربی بیخ از ماهان این نداشت شعور

 سرم. رساندم خشکم گلوی به را دهانم آب و دادم تکیه صندلی پشتی

 .بود فیلم یک قبل لحظه چند اتفاقات انگار کشید،می تیر

 باشه جلوت مانعی هیچ بدون برادرت اگر بدونم دارم دوست خیلی -

 کنی؟می کارشچی

 زا بود ابروهایم میان که اندکی فاصله همان و برگشتم ماهان سمت به

 . رفت بین

 . کنمنمی شاخفه باش مطمئن -

 میری تازه! گیرهنمی دل به کینه کسی از مهربون خرس بود رفته یادم -

 یم،زندگ به زدی گند که نکنه درد دستت میگی بوسیمی هم رو دستش
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 . برقصم عربی هاعرب برای برم بود نزدیک که نکنه درد دستت

 . فشردم هم روی را چشمانم

 ودب نزدیک میگی داری خودت. بخشیدم ندارم باهاش هم کاری اما نه -

 فتیگ من به تو. خواهرت یخونه توی تو، ماشین توی کجام؟ االن من اما

 برات هاییاتفاق نهمچی و داشتی خانواده که کن فراموش کن، فراموش

 . سوزیمی پیش سال دوازده حرص آتش تو داری هنوز چی؟ تو اما افتاده

 داخل ار انگشتانم. نشد هایمحرف دادن ادامه مانع وحشتناکش نگاه حتی

 .چرخاندم ماهان سمت به مورب را بدنم و کردم جمع مشتم

 تآتش ذارن شه؟ نرم خوادمی کی شه؟ خاموش آتش این خوادمی کی -

 را شوهرش و مادرت فقط آتش این! بگیره هم رو اطرافیانت دامن

 داره ترمهم همه از! سوزونهمی هم رو آرتا و کیان مهتا،. سوزونهنمی

 که نیستن ققنوس هاآدم. خاکستر کنهمی خاکستر سوزونه،می رو خودت

 . زد فرمان روی انگشتانش با. شن متولد خاکسترشون از باز

 شد؟ تموم هاتحرف -

 کشیدم عمیقی نفس بود؟ کلمه سه جوابم و زدم حرف همه این همین؟

 :گفتم و

 ! شد تموم -

 . برگشتم ماهان سمت به و کردم مکث کمی

 اون و مادرم و گندم. مقصره پدرم نیست ماجرا این مقصر فقط امیر -

 هم خودم مقصرن، من زندگی تو زدن گند هاشونحرف با که کسایی
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 . مقصرم

 دست قتل یک مثل ماجرا این نبود، امیر سمت به فقط هامات انگشت

 .بود جمعی

 ایگیری تصمیم هر حق اشدانهیک یکی امیر چون بود پدرم همه از اول

 من ساالرپسر پدر، و نه کردمی امر امیر برویم؟ اردو! داشت ما برای را

 .نه برویم؟ بیرون. کردمی منع رفتن از مرا او پشت

. بنشین درست پدرت و برادر جلوی نپوش کوتاه نآستی برادرت جلوی

 اوج که موقعی. کن سر سالگی نه در را سیاه چادر نکن، بچگی

 چادر در را خودم رنگارنگ هایپیراهن آرزوی در من و بود هایمکودکانه

 یشدم باعث و پیچیدمی پایم و دست دور دوییدن موقع که دیدم سیاه

 کی کند؟ سر چادر باید چرا ساله نه تردخ دانستمنمی من و بدووم نتوانم

 شود؟می وسوسه ساله نه دختر دیدن با

 گشاد آیند،می بیرون بدنش هایبرجستگی! شودمی بلوغ زود دختر

 . بپوشان را خودت بپوش

 وقتهیچ من و شودمی دیگران افتادن گناه به باعث تو بودن حجاببی

 را شانچشمان جلوی هاآن اچر بپوشانم را خودم باید من چرا که نفهمیدم

  است؟ مرد نصف زن چرا گیرند؟نمی

 مرد چرا چیز؟ همه و قانون در است؟ مردان نفع به چیز همه چرا

 باشد؟ حالل شرع طبق بر کند صیغه زمان هم را زن چند تواندمی

 مرد دنیای همین کرد، پرتاب واقعی دنیای به مرا و شد متوقف ماشین
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 . ساالر

 . پایین بپر -

 . کردم نگاه تعجب با را اطرافم

 کجا؟ -

 . کشید موهایش میان دستی آیینه رویروبه

 !بخوریم غذا بریم -

 . خندیدم تصنعی

 دیگه؟ کنیمی مسخره -

 . شدند نزدیک هم به ابروهایش و برگشت من سمت به سرش

 کنم؟ مسخره باید چرا -

 بیرون؟ اومدم تیپی چه با من ندیدی واقعاً تو -

 هم روی را هایشلب رسید که شلوارم به انداخت، پایم تا سر هب نگاهی

 . کند کنترل را اشخنده کرد سعی و فشرد

 داره؟ مشکلی چه تیپت مگه -

 :گرفتم غیظ با را نگاهم

 . کن مسخره رو خودت برو -

 . کشید و گرفت انگشتش دو میان را امگونه

 خودم؟ چرا هستی تو وقتی تا -

 . اشتمگذ ماگونه روی دست
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 !میاد بدم کاراین از -

 . رفت باال لبش گوشه. شد پیاده ماشین از

 نمیای؟. میاد خوشم من کهاین مهم -

 . نه -

 :گفت و کرد مکث لحظه چند

 !راحتی هرجور -

 .رفت و کوبید هم به را ماشین در

. غیرمنتظره و عجیب دیگر بود ماهان نکردم هم تعجب کارش از حتی

 هم تپش و سرعت به که هاییماشین به و دادم کیهت پنجره به را سرم

 . نگریستم کردندمی حرکت

 شدن باز با اما کردم فکر امخانواده به قدرچه و گذشت قدرچه دانمنمی

 . نشستم و خوردم یکه ماشین در ناگهانی

 . گذاشت من آغوش در غرغر با را دستش درون یکیسه ماهان

  که؟ داری دوست گرفتم ساندویچ -

 . کشیدم ابرویم یگوشه به ناخن

 . مرسی -

 شک .کردم نگاه بود گرفته غذا آن از ماهان که کثیفی و کوچک مغازه به

 !نشود مسموم و بخورد داشتم

 .کرد باز را ساندویچ دور فویل
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 کنی؟می نگاه جوریاون چرا -

 !بخوری غذا هم جاها جوراین کردمنمی فکر -

 . گرفت را نگاهم رد و ردب باال را ابروهایش از یکی

 چیه؟ مشکلش -

 . انداختم باال شانه

 !هیچی -

 .بخورم را ساندویچ که کرد اشاره پر دهان با

 .انداختم ساندویچ به نگاهی مردد

 .شدممی سیر بود خوردن هرچه از آمدمی یادم که را مغازه

 و کردم باز را ساندویچ دور فویل غیظ با نشود ناراحت ماهان کهآن برای

 .زدم نان سر به کوچکی گاز اشتهاییبی

 اشتهای با و شد عوض نظرم پیچید دهان در که طعمش. جوویدم آرام

 . دادم ادامه خوردن به بیشتری

 در امچهره دیدم، رویش کوچکی و سیاه مو و انداختم ساندویچ به نگاهی

 .گذاشتم دهانم جلوی دست و رفت هم

 .بیاورم باال بودم هخورد که را چهآن هر خواستمی دلم

 شد؟چی -

 . رفت باال ابروهایش دادم، نشانش را ساندویچ روی مو غیظ با

 کجا از این دونمنمی! سیبیل نه داشت مو نه دیدم من که اونی واال -
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 . اومده

 .کیسه داخل کردم پرت را ساندویچ. شد بیشتر امتهوع حس

 !خورهمی هم به داره حالم -

 . خندید و گرفت دهانش جلوی را دستش ماهان

 . میاد سرت بال زنیمی غر قدراین -

  گونه؟چه واقعاً خورد،می اشتها با همچنان که کردم نگاه ماهان به

 قدرآن ماا دارم تنفر نوشابه از کهآن با. برداشتم را کیسه داخل نوشابه

 بود گفته ماهان چهآن تصور از حالم. شود پاک ساندویچ طعم تا نوشیدم

 .خوردمی هم به

 .کردم نگاهش بهت با کرد باز را خودش نوشابه شد تمام که ساندویچش

 .نکن نگاهم طوریاون کردم مصرف زیاد انرژی امروز من -

 :کردم زمزمه لب زیر

 . بعد نفر سراغ بری که کن ذخیره انرژی -

 صدای اما سنجیدم؛ و کردم پایین و باال را هایمحرف. نگفت چیزی ماهان

 از که بود تمام ماه چند. کرد خفه را منطق که بود بلند قدرآن ماحساس

 هر و بودم خانه در روز و شب کهمنی ماه چند نداشتم، خبر امخانواده

. کردند فراموشم راحت انداختند، دورم راحت شانچشمه در چشم روز

 ننگ لک من! پیشانی بر چه لباس بر چه دارد؟ دوست را لکه کسی چه

 نکرده هم را فکرش حتی کنم فرار خواستمنمی من. بودم اشپیشانی بر
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 و امزندگی شدن متالشی آزای در نه فرار، با نه اما خواستممی آزادی. بود

 که اجباری یک بود اجبار یک نبود، انتخاب من برای فرار. شدنم پناهبی

 . نداشتم گریزی راه

 هایکنترل از پدرم کارهای برابر در مادرم سکوت از بودم شده خسته

 . ما کردن خفت و خوار و پسرساالری از امانشان،بی

 نزبا بر را حرفم بچینم هم کنار را کلمات کردم سعی شکستم، را سکوت

 :کردم روان

 بزنم؟ زنگ ماخانواده به میشه -

 . نگریست من به چشم یگوشه از و کاست سرعتش از ماهان

 چی؟ -

 .نگفت چیزی ردم،ک تکرار قبل بار ترراحت باراین

 .گلویم به زد طعنه بغض

 . کن صبر کن فراموش میگم خودم به دارم که ماهه چند -

 . لرزید باخت رنگ صدایم

 .ممیش دیوونه دارم کنم، صبر نه کنم فراموش تونممی نه اما -

 رنگ چشمانش کرد، نگاهم نرم. کشید خیابان یگوشه به را ماشین

 .داشت نوازش

 میشی؟ رومآ بزنی زنگ اگر -

 فوالد از را سد این بتوانم کاش کنم، مهار را بغض این بتوانم کاش وای
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 . نکند باز راه و نشکند تا کنم

 . نشنکد سد تا بمانم مقاوم تا زدم چنگ را شالم سر

 .میشم آروم -

 متس به و برداشت پاهایش میان از را موبایلش گرفت، من از نگاه ماهان

 . گرفت من

 .بزن زنگ من موبایل با -

 زارمه بار برای. گرفتم را موبایل بردم، موبایل سمت به را لرزانم دست

 .آمد گلویم تا ترش ماده

 .گیرممی رو مغازه -

 .زنممی حرف من -

 .نشود رها حسمبی انگشتان میان از تا کردم سفت موبایل دور را انگشتانم

 چی؟ -

 که یبزن زنگ تخود اگر شی؟ خبردار بابات حال از خواینمی مگه -

 تونی؟می بزنی، حرف تونینمی

 اهانم به را موبایل و گرفتم را شماره و دادم تکان نه معنای به را سرم

 . دادم

 . کن سوال فرش تابلو راجب فرش، تابلو -

 کردم، اطمینان. فشرد هم روی را چشمانش من کردم آرام برای ماهان

 همه مقابل در فرزندش از که مادری مانند بود آورده جااین تا مرا ماهان
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 میشد مگر. داد نجاتم و کشید دندان به مرا که بود ماهان کند،می دفاع

 بدش اخالق. بود امن و خوب دنیا بود ماهان وقتی نکرد؟ اطمینان او به

 این بتوان که بود خوب قدرآن ماهان،. کنار به هایشخودخواهی کنار به

 با. داد نجاتم و شد من یفرشته نماها. گرفت نادیده را کوچک چیزهای

 . آمدم خودم به بازویم به ماهان آرام یضربه

 الو؟ -

 و بلرزد زانوهایم شد باعث کرد بد را حالم پیچید، گوشی در که صدایی

 .بخورد ترک سد

 صدای همان با شود مرتعش صدایش کهاین بدون استرس، بدون ماهان

 :گفت نفس به اعتماد پر و مقتدر همیشه

 هستن؟ سعادت جناب... سالم -

 .بفرمایید! هستم خودم -

 وسعت نیشخندم بازار؟ آن حاجی بود شده! سعادت جناب بود شده امیر

 لب زیر. کرد نگاهم سوالی ماهان. بکشد آب نماز جا بود بلد خوب. گرفت

 .را کثیفش نام کردم زمزمه

 :زدم لب گوشش کنار آرام

 !حاجی بگو -

 .داشتم کاری یک حاجی -

 زدمی پس که ایمعده و هایمدست لرزش بازهم و امیر صدای بازهم
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 .را خورده نیمه ساندویچ همان

 دارین؟ کارچی حاجی با شما -

 ابروهایش میان دستی و کرد تر را هایشلب کرد، مکث کمی ماهان

 . کشید

 دونهیک بودم خریده فرش تابلو یک ازتون پیش سال یک حدوداً من -

 .خواممی طرح همون از دیگه

 . شد طوالنی مکثش کرد، مکث امیر

 طرح. هستم من نیست خوب حالشون مغازه، نمیاد وقته خیلی حاجی -

 چیه؟ فرش تابلو

 نشان واکنش توانستمنمی چرا اما بود؛ واکنشم منتظر کرد نگاهم ماهان

 از شدن پرتاب دقیقاً سقوط، شدم؟ حسبی قدراین من کی بدهم؟

 استخوان رفتن فرو درد کردم، حس را استخوانم شکستن درد کجاست؟

 . گوشتم در

 . فرستممی براتون رو عکس -

 .کنید یادداشت رو شماره باشه -

 خداحافظی با و برداشت اسپیکر روی از را گوشی ماهان و گفت را شماره

 خوب که است ماه چنده نبود، خوب پدرم لرزید امچانه. کرد قطع کوتاه

 چکید اشک ها،کینه از کنم یاد حالش این برابر در نمتوانمی من و نیست

 به داشتم احتیاج نکشیدم عقب سر. گرفت را اشک آرام ماهان امگونه رو

 را هاحرف این هم با که هارفیق رفیقیم؟ نگفت خودش مگر دلداری کمی
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 . ندارند

 . کنی گریه کهاین نه شی آروم که بزنیم زنگ شد قرار نکن، گریه -

 . کردم پاک هایمدستم پشت با را اشک

 .ماهان مرسی -

 یک که مانند که مرسی کردی، کمکم داشتی چشم هیچ بدون که مرسی

 . نکرد من برای کسهیچ که کاری ایستادی، پشتم مرد

 چی؟ بابت -

 .هاتخوبی این چی، همه -

 . شکست هم را فوالدی سد بغض

 .هاتمهربونی هات،کمک بابت -

 . کرد تزریق هایمسلول تک -تک به را آرامش لبخندش زد، لبخند

 من؟ مهربونی؟ -

 کنم رفک بهش ندارم دوست حتی میشد، چی دونستمنمی نبودی اگر -

 .دادی نجاتم که کنم تشکر تونممی فقط

 شوم، گرم تا گرفتی مشتت میان مرا زمستان سرمای در بستی را بالم

 پوست روی نرم اشسبابه شتانگ باراین. بیاموزم را پرواز تا کردی حوصله

 :لغزید امگونه

 هم رو ناو که هست دنیا تو تربیش کوچولو و نقو نق یجوجه یک مگه -

 کنم؟ ولش
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 میسونا که منی برای نه اما است، بخش آرامش دریا گویدمی پارسا

 پارسا. امدهکشی شدن غرق درد که منی برای نه آورده، برایم را هایمآواره

 تداش شرکتش برای که تصمیماتی از. دادممی وشگ من و گفتمی

 حرف به هم مرا کردمی سعی. کردمی تعریف دوستانش از گفت،می

. نداشتم گفتن برای چیزی چون دادم؛ گوش تنها من اما بیاورد

 است، رآمدهد وضعی چه به طالقش از بعد که بگویم گندم از توانستمنمی

 کسی مانند ودمب داده قول خودم به چون بگویم امگذشته از توانستمنمی

 آرام پارسا ،آورد یاد به تواندنمی را چیز هیچ و گرفته فراموشی که باشم

 از مملو چیزی همه چنگال و کارد با دستانش حرکات زدنش، حرف. بود

 که طبیق از هوا، سرمای از نه لرزیدم،می که من برعکس. بود آرامش

 یتکه. شتندا را شدن ذوب قصد که یزدگ یخ. لرزیدممی بود برپا درونم

 به را خودم توانستمنمی. جووممی و گذارممی دهانم داخل را ماهی آخر

 فراموش طورچه! بودم نتوانسته. بودم نکرده فراموش چون بزنم؛ فراموشی

 وجودم، و فکر و تن بر امپیشانی بر بود گذاشته عالمت گذشته کردم؟می

 موفق. فشارممی انگشتانم میان را چنگال .شودمی منقبض فکم استخوان

 تر را هایمگونه اشک است وقت خیلی. کنم فوالد از را سد که بودم شده

 که شهری مثل گرفته آسمانش فقط نباریده، و نشده ابر نتاخته نکرده

 . دلگیر قدرهمان سیاه، و ابریست مدت تمام

 .بریم شده تموم غذات اگر -

 . کندنمی رسوخ خودم افکار جز به مغزم در چیزی من و گویدمی پارسا
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  با این زند،می زنگ پارسا تلفن. شوممی بلند و دهممی تکان سری

 امدهمع. است باران تیر قلبم در امروز. است همیشه از ترسنگین امشب

 اصلهف پارسا. شکستمی داشت فوالدی سد را، شده خورده غذا میزد پس

 جک ساحل خلوت سمت به را راهم و کنممی استفاده فرصت از گیردمی

 شود،می سخت شن در رفتن راه. باشم تنها داشتم نیاز. کنممی

 . آورمدرمی را هایمکفش

 بیرون از و باشم خراب درون از کهاین از ام،همیشه از ترخسته امشب

 امسایه. ایستاده پایش روی که زنی یک ببینند، مقتدر زن یک مرا همه

 خواستمنمی من. بودم زمین پخش طورهمان. دادمی نشان مرا واقعیت

 کهاین زا شدم خسته. کنم تکیه یکی به خواستممی من باشم، گاه تکیه

. نجیم یک شد ننگ یلکه آن بکشم، دوش به را امخانواده بار بخواهم

. گذارممی ساحل خنک شن روی را پاهایم و کشممی پایین را بوتم زیپ

 . نبیند مرا کسی که امشده دور قدرآن

 روحم کنممی حس بیشتر. است آلوده جسمم کنممی حس بیشتر امشب

 آب داخل را پاهایم. آن از متنفرم که جسمی گرفته، قرار اصابت مورد

 را جسم این من. روممی فرو آب در زانو تا! است عذاب در روحم. گذاشتم

 من برای جسم این کنممی حس. زنممی چنگ را گردنم خواستم،نمی

 دستی هر لمس از که جسمی است، احساس از خالی که جسمی نیست،

 آن از را روحم کردند، اشآلوده کردند کثیفش که جسمی دارد، تنفر

 هر خواهمنمی خواهمش،نمی نیست من برای جسم این. کشیدند بیرون
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 .بکنم جان دیدنش با بار

 فاصله زمین از اهایمپ و رسدمی امچانه تا آب. خوردمی هم به حالم

 باز دهان آب. کنممی ترک را کثیفم جسم شود،می تمام امشب گیرد،می

 رایب دیگری کس هر مانند وحشتناک غول یک مثل بلعدمی کند،می

! بیزارم نت این از سیاهی، جز بینمنمی چیزی. زنممی پا و دست نجات

 األخرهب  دم،کر جرئت امشب. رودمی گیج سرم رودمی فرو حلقم در آب

 خورممی آب نیست اکسیژن کنم، ترک را امآلوده جسم این کردم جرئت

 ...و

 دمِ بری دقیقه دو خب! رو؟ آدم کنی اذیت داری دوست چرا ماهان، -

  میشه؟ چی کنم عوض رو لباسم من بایستی خونه

 . برد درهم چهره و زد جلویی ماشین برای بوقی

 !دیگه گمشو دِ -

 :بردم باال را صدایم و فشردم را امیبین تیغه کالفه

 میگم؟ چی من شنویمی اصالً! ماهان -

 . شنوممی آره -

  چرخاندم حدقه در را چشمانم

 نمیدی؟ جواب چرا پس -

 .برگردم بارهدو برم خونه تا کارمبی مگه بود، سیاه داشتی نوکر خانوم -

 . فرودگاه بیام شم پیاده تیپ این با تونمنمی کهمن -
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 . مربوطه خودت به دیگه اون -

 .بار یک بده، جواب درست بار یک -

 . کشید دست شده بلند که ریشش ته به

 . رسیممی دیر فرودگاه به دادم، رو جوابت بار یک من -

 :گفتم کالفه

 .کشهنمی طول بیشتر دقیقه دو ایم،خونه نزدیک االن -

 . انداخت صورتم به نگاهی

 . میشه ناراحت ونق نق میگم بهش وقتاون -

  نه؟ یا خونه میری -

 شناسی،می رو من وگرنه نکشه طول بیشتر دقیقه دو اما میرم -

 . میرم و ذارمتمی

 . زدم وسیعی لبخند

 . چشم -

 . کرد نگاهم چشم یگوشه از ماهان

 . زدنت حرف طوراین به ندارم عادت چشم؟ -

 و میزد اشیعسل چشمان در نور دوختم، چشم رخش نیم به و خندیدم

 من سمت به ماهان. من طالیی زار گندم. کردمی برابر چند را اشجلوه

 . پیچید اشخنده صدای گرفتم، فوراً را نگاهم برگشت

 چیه؟ برای چشمی زیر هاینگاه این خودتم، به متعلق عزیزم -
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 .را شدنم آب نبیند تا بردم فرو یقه در سر

 . بودم فکر تو -

 . خوردنمی فکرن تو که هاییآدم به نگاهت -

. گیردمی را آدم مچ خوب که قدراین میشد دبیرستان ناظم باید ماهان

 . بزند نداشتن به را خودش داشت دوست چرا

 کنم؟ نگاه رو تو بشینم کارمبی مگه -

 . بد خودت باید رو این جواب -

 کاسته تا. کشیدم پایین را شیشه و گذاشتم در روی دکمه روی دست

 . دبر باال را انگشتش دو و ایستاد خانه در جلوی. التهاب این از شود

 .شد شروع قهدقی دو االن همین از ایستم،نمی منتظر بیشتر دقیقه دو -

 .زد صدایم ماهان که بروم در سمت به خواستم و شدم پیاده ماشین از

 دریا؟ -

 . زدم کنار را بود صورتم روی که موهایی

 هان؟ -

 . برد باال را ابروهایش

 چی؟ یعنی هان -

 .بگو! بله -

 .ببر کلید باال، بری تونینمی که دیوار از -

 و گرفتم را کلید هوا و زمین میان در کردم پرت سمتم به را خانه کلید
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 گرفت، دلم شدم که خانه وارد. کردم باز را در و رفتم خانه در سمت به

 .رفتمی داشت کیان. دادند فشارش انگار

 پر خانه همان میشد دوباره میشد، خالی خانه رفتمی داشت هم ماهان

 بیرون را امیخی جین شلوار و رفتم کمد سمت به. دلگیر و سکوت از

 هب و آوردم بیرون را موبایل لرزید، مانتوام جیب در موبایل. آوردم

 . نگریستم اشصفحه

 .خداحافظ. شد دقیقه دو -

 . آمد دیگری پیام که نگریستم صفحه به تعجب با

 !کوچه وسط ندوئی لخت االن نمیرم، نکن عجله -

 .بود گذاشته حرفش کنار ایخنده شکلک

 کج امپیشانی روی را موهایم. دادم سرعت کارهایم به و ندادم جوابی

 و دوییدم پایین هاپله از. کمی فقط دادم، رنگ کمی هایملب به و ریختم

 نقطه به و دبو ماهان هایلب میان سیگار. رفتم ماشین سمت به

 متس به و خورد نامحسوسی تکان کردم باز که را در. بود خیره نامعلومی

 . انداخت امچهره به کوتاهی نگاه بازگشت من

 !دقیقه شش شد -

 گذاشت پدال روی را پایش. بستم را کمربندم و گفتم لب زیر ببخشیدی

 دتعا اشرانندگی به هنوز چسبیدم صندلی به. شد کنده جا از ماشین و

 .بودم نکرده

 ...وقتاون فرودگاه، برسیم دیر کافیه فقط دریا -
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 :گفتم آرامی صدای با و کردم قطع را حرفش

 چی؟ وقتاون -

 هم دقیقه به هایشحالت شدن عوض. نگفت چیزی و داد تکان سری

 به دیگرش حرف با و رساندمی اوج به را آدم حرفش یک یا. کشیدنمی

 اخالق و اشبرنده و تلخ زبان با هایشتناقض ینا همه با. کوبیدمی زمین

 ود،ب کرده ماهان هاتناقض همین را ماهان اصالً. داشتم دوستش گندش

. اشمردانه هایاخم و آمیزششیطنت لبخندهای. بود کرده خاصش

 .نشست لبم روی کوچکی لبخند

 خندی؟می چی به -

 . برگرداندم سمتش به را سرم

 راه مدل به رفتیممی که راه بود، تو مثل یقاًدق داشتم ناظم یک من -

 ! دادمی گیر هم رفتنمون

 . دادهمی گیر که دونستهمی چیزی یک خدا بنده -

 باشم؟ خودم عالم تو دقیقه دو ندارم حق من اصالً -

 غرق فقا تو که نداره قشنگی نمای اصالً دور از اما داری؛ که رو حقش -

 . بزنی ندلبخ هادیوونه مثل و باشی شده

 فرودگاه، تا. کردم پنجره روبه و آوردم کم دادن جواب برابر در دوباره

 و ایستاد در جلوی مردد ماهان. پرکرد را هایمانحرف جای سکوت

. بود مردد ذهنش اما داشت رفتن عزم پایش. کرد هوا از مملو را اشسینه

 فقط او. بخشیدمی هم زود میشد، خشمگین زود که گونههمان ماهان
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 پاهایش زیر بهشت گویندمی که مادری! ببخشد توانستنمی را مادرش

 پانزده تا هم ماهان مادر. بینندمی فرشته یک را او همه که مادری. است

 زیرپایش بهشت که همانی پاک فرشته همان مادربود، برایش سالگی

 آغوش در را دنیا انگار گیریمی آغوشش در وقتی که همانی. است

 مادرش که کاری با اما دارد؛ دوپامین نقش برایت آغوشش بوی. ایگرفته

 نفرت باره یک به عشق. شد شیطان اشفرشته شد، شکسته بتش کرد

 ماهان. است ترسنگین همیشه نداری را انتظارش که کسی از ضربه. شد

 رها را دستانشان ممکن زمان بدترین در که نداشت انتظار مادرش از

 از پل یک مثل و بگذارد پا زیر را ها آن اشرشتهف نداشت انتظار. کند

 پدر نه من اما ببخشد؛ توانستنمی را  مادرش فقط ماهان. بگذرد رویشان

 گردنش پشت به دستی ماهان. ببخشم توانستمنمی را امیر نه را مادرم و

 . کشید

 .نشده دیر تا بجنب -

 و دور دم،ش فرودگاه وارد بازرسی از بعد. گرفت را اشنهایی تصمیم

 . نیافتم را ماهان اما کردم نگاه را اطرافم

 بایلمو نه گشتم، دنبالش زنان دو -دو مردمک با و شکستم را انگشتانم

 .پول نه و بود همراهم

 زا نفسی ماهان دیدن با و برگرداندم را رویم ترس با شد، کشیده دستم

 . کشیدم آسودیی سر

 . نشدی گم جوجه، نترس -
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 که دیدم ار مهتا دور از. کردم دنبال دوییدن با را تندش و بلند هایقدم

 نمیا سرش و بود نشسته صندلی روی هم کیان بود، ایستاده کنارش آرتا

 .زد پشتش به محکمی ضربه و رفت کیان سمت به ماهان. بود دستانش

 !پسر باشه پایین سرت نبینم -

 آرام هم قهدقی دو که زدندمی فریاد چشمانش کرد، بلند را سرش کیان

 ضربه چند ماهان. گرفت آغوش در محکم را ماهان و شد بلند. نبوده

 :گفت و زد پشتش

 هآبغور دخترها مثل نشستی نکنه است؟ شده له پشه مثل قیافت چرا -

 ! گرفتی؟

 را دستانش حصار کیان! نیامد خوش مذاقم به حرفش دخترها؟ مثل

 . کرد ترتنگ

 . داداش ببخشید -

 . کرد باز را یانک دستان ماهان

 ببخشم؟ رو چی مرگته؟ چه تو -

 جلوه خونسرد همیشه مثل ماهان. فشرد هم روی را چشمانش کیان

 به توجهبی یانک. بخوانم را احساساتش توانستمنمی هم باز من و کردمی

 که بود شده ایساله سه دو، یبچه مثل. گرفت آغوشش در دوباره ماهان

 .کنندنمی رها ایظهلح  برای را مادرشان دامن

 تو چشم به که کنم کارچی عرضهبی منِ ناراحتی، دستم از دونممی -

  باشی؟ راضی ازم که کنم غلطی چه احمق منِ بیام؟
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 . بست چشم و پیچید کیان یشانه دور دست هم ماهان باألخره

 به یازین دیگه بدونم و وایسی پاهات روی کههمین وایسا، پاهات روی -

 نیاز نم به که نیستی سالِ  یازده ده، کیان اون دیگه تو. کافیه یندار من

 . باشی تو باید نباشم من. باشی داشته

 :گفت و زد لبخندی

 . بکنی تونیمی که کاریه بهترین کن، کم سرم از رو خودت شر -

 رشدیگ حرف با و کردممی پرواز حرفش یک با که نبودم من فقط این

 . خندید هم کیان سقوط،

 .برگشتم کنم پاس هم رو هااون مونده کم نباش، خیال خوش -

 . کنم شادی دقیقه دو ذاشتیمی حداقل -

 خواستنمی دلش خودش کیان. برد فرو ماهان گردن در را سرش کیان

 انهش دور را دستانش حلقه ماهان بیاید، بیرون ماهان پر و بال زیرِ از

 .نشاند هایملب روی ار خنده اشقسطی هایمحبت. کرد ترمحکم کیان

 دوشم رو از رو بزرگ خیلی بار یک وایسی خودت پای روی اگر -

 مه با سال چند ما مگه خودت قول به. بایستم تا کردی کمکم برداشتی،

 ...که داریم تفاوت

 . کرد قطع را ماهان حرف کیان

. داریم تفاوت هم با آسمون تا زمین از تو و من داداش، نیست سالش به -

 بودنت، پشتم کوه مثل با آوردی، بار بچه رو من تو اومدم بار چهب من
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 بتونم من تا کردی کاری هر وقتی. بخوره تکون دلم تو آب نذاشتی وقتی

 و کنم کار طرف اون نذاشتی وقتی بخونم؛ درس و کشور از خارج برم

 زیر از خوایمی داری؟ من از رو چی انتظار االن. دادی رو خرجم خودت

 تو برم و بدم خودم هایدست با رو نرمم و گرمم جای دربیام؟ تپر و بال

 سرما؟

 فهمید میشد هم دور از. زد کوچکی لبخند و کشید عمیقی نفس ماهان

 .تربیش نه است صورتش عضالت کار  فقط لبخندش که

 . میده دست من به پیری حس نزن حرف جوریاین -

 .شد حسبی صورتش و افتادند کار از هم عضالت همان

. کیان امخسته هم من. ببینی هم زمستون و بری روز یک باید باألخره -

 اباب و مهتا برای باید تو من از بعد. کنم استراحت دارم احتیاج هم من

 که نمیگم رو هااین. جونمه توی سال دوازده این یهمه خستگی باشی،

 ی،بفهم رو من شده که هم بار یک برای خواممی باشم، گذاشته منت

 .باشم من کهاین بدون وایسی خودت پای روی باید

 . داد تکیه کمرش به را دستش و گرفت فاصله ماهان

 روازتپ شماره دارن که باره دومین. گرفتن قلوه و دل بسه! دیگه گمشو -

 . دستمون رو ذاریمی خرج مونیمی جا االن کنن،می اعالم رو

 . خندید قرمزش چشمان همان با کیان

 .نمیشی درست همینی کنن، جونت به جون -

 . داشت درد نگاهش کرد، نگاه کیان به و نگفت چیزی ماهان
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 کردی؟ کارچی مرتیکه اون با -

 . انداخت باال ابرو تعجب با مهتا

 مرتیکه؟ کدوم -

 .نگوید چیزی که کرد اشاره کیان به چشم با ماهان

 .بود کیان و من مشکل شناسی،نمی تو -

 . گرفت آغوش در محکم را کیان آمد جلو و گفت آهانی مهتا

 . برس خودت به و نخور زیاد آماده غذاهای باش، خودت مواظب خیلی -

 . بوسید را اشپیشانی و گرفت آغوش در را مهتا کیان،

 .میرم دارم که نیست بار اولین نباش، من نگران -

 اشک کیان فشرد، هم روی را هایشلب و چکید مهتا گونه روی اشک

 :گفت و گرفت را هتام

 . بخندی قشنگ قبل مثل باید برگردم که بعد دفعه -

 :گفت و برگشت من سمت به کیان

 تخود مواظب باش هم داییش و آرتا مواظب. پرستار خانوم خداحافظ -

 یا ردک ناراحتت که زدم حرفی اگر. هااین از تربیش هم مهربونیات و

 تیوق امیدوارم. متأسفم کردی برداشت اشتباه رو منظورم که کردم کاری

 . باشی مهتا خونه تو هم هنوز برگشتم

 . خندید

 . بیای جااین تا من خاطر به کردمنمی فکر -
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. کرد رخنه چشمان در اشک بود شده جمع ایگوشه دلم. زد لبخندی

. بردمی شخود با هم را هایششیطنت و هاخنده و رفتمی داشت کیان

 عقب به را بغض و زدم لبخند. نداشتم تدوس را خداحافظی وقتهیچ

 . راندم

 بدونِ تونهمی مگه آدم کیان آقا منید، یخانواده تونهمه شما -

  شه؟ جدا اشخانواده از خداحافظی

 . بگیرم را جلویش توانستمنمی که من به لعنت آمد، فرود اجازه بی اشک

  .نهمراهتو به خدا. شم ناراحت من که نکردید کاریهیچ شما -

 .مهربون خداحافظ دریاست، اسمت مثل دلتم -

 خیلی انکی فقط تایشان،حرف حتی بود هم مثل برادر دو این چیز همه

 .بود ترگرم

 . گذاشت کیان یشانه روی دست ماهان

 .میشه دیرت دیگه برو -

 .کردم نگاه رفتنش به شیشه پشت از. رفت و کرد خداحافظی همه از

 -آرام انکی. برود خواستمی هم ماهان که بود گرفته این از بیشتر دلم

 .شد خارج رسمان دید از و شد دور آرام

 . کرد مهتا روبه ماهان. آمدیم بیرون فرودگاه از

 مونده؟ خونه کی با بابا -

 بوده؟ االب بابا فشار صبح گفتمی کیان. اومد زدم زنگ بهش یوسف، با -
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 .داد تکان آره معنی به را سرش ماهان

 . رفت درهم مهتا هایاخم

 .نمیره باال فشارش که الکی چرا؟ -

 . رفت طفره دادن جواب زیر از

 آوردی؟ ماشین. دونمنمی -

 . کشید چشمانش زیر دست احتیاط با مهتا

 .دوستش پیش ببرم رو آرتا خواممی آره، -

 . کشید دست مهتا چشم زیر آرام ماهان

 .خونه رسونممی رو دریا من پس باشه، -

 . شد ماشین سوار و داد تکان سری تامه

 تکیه صندلی به را کرختم بدن. بود دلگیرتر همیشه از پنجشنبه عصر

. باریدنمی و داشت باریدن عزم صبح از. نگریستم سیاه آسمان به و دادم

 وارزمزمه آهنگ. نشست بخار شیشه روی و دادم بیرون محکم را نفسم

 چشم و دادم تکیه سرد یشهش روی را انگشتم دو. بود پخش حال در

 . کرد تزریق هایمرگ به را خنکی و خزید استخوانم در اشسردی بستم،

 امکنجکاوی حس. انداخت طنین ماشین در ماهان موبایل پیغام صدای

 خواستمنمی داشتم نگهشان بسته اما لرزیدند هایمپلک شد، تحریک

 .کنم اشتباه دوباره

 را غرورم این شکستم هرچه بود بس هاشتبا پشت اشتباه! دیگر بود بس
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 کردم حس. است لعنتی احساسات همین تقصیر کنممی که اشتباهی هر

 و آمد ماهان موبایل کیبورد تق -تق صدای. است شده کم ماشین سرعت

 هایمچشم و کردم زیاد شیشه روی را انگشتانم فشار. دیگر پیغامی هم باز

 تبدیل پیش ثانیه چند بخشلذت سرمای آن. فشردم هم روی بیشتر را

 را چشمم. بیاورم طاقت توانستمنمی سوز، جان سرمای یک به بود شده

 یک در فرمان. کردم نگاه موبایل صفحه به چشم یگوشه از و کردم باز

 را گردنم. دیدمی تار چشمانم دیگرش، دست در موبایل و بود دستش

. ترنم چید،پی زیردلم بدی درد فرد نام دیدن با چرخاندم بیشتر

 بودم شده هیپنوتیزم انگار اما بگیرم ماهان از را نگاهم خواستممی

 و ترنم سرگرم قدرآن ماهان. دید می سیاه دید،نمی تار دیگر چشمانم

 . نشد من خیره نگاه متوجه که بود هایشپیام

 پنجره سمت به کامل را رویم. زدندمی دو -دو چشمانم مردمک

 ماهان کنار در دختری دیدن با بار هر کهاین از بودم خسته برگرداندم،

 پرواز بدنم از روحم بینم،می یا شنوممی را ترنم نام بار هر کهاین از. بلرزم

 فرو و شکسته هایماستخوان کنم حس االن مثل بار هر کهاین از. کند

 . جگرم و دل در رفته

 هم آرام دنباش تند واکنشم کردم سعی. کرد امعصبی ماشین آرام سرعت

 من. کنم بازی نقش توانستمنمی من که چند هر همیشه مثل نباشد،

 و درونم بریزم را احساساتم توانمنمی نیستم، خوبی بازیگر ماهان مثل

 احساسم از تفاوتبی او مثل توانمنمی. کنم احساس از خالی را نگاهم
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 .بگذرم

. زدندمی دو -دو همچنان چشمانم لرزید، گلویم. دادم قورت را بغضم 

 . هایشزجه این کند خفه کاش زنم،می چنگ را قلبم

 .خونه رسیممی صبح فردا بری پیش جوریهمین بخوای اگر -

 ترسی؟می ازم هم ماشین تو نکنه -

 .آورددرمی بیشتر هایشحرف با را حرصم

 !بدم پس جواب حرکتم هر سر باشه نیازی نکنم فکر -

 دمکمر که بودم امیدوار کرد، نگاه من هب و کند دل موبایل از باألخره

 .نرقصند چشمانم

 خب؟ -

 متنفر بردمی تلذ من حرص درآوردن از کهاین از اشتوجهیبی این از

 از یکی. کردمی چکه آن از خون که قلبی به نکنم توجه کردم سعی. بودم

 . بردم باال را ابروهایم

 ندتاچ االن تا ونیدمی! میری داری آروم خیلی زدم، واضح رو حرفم -

 گرفتن؟ سبقت ازت ماشین

 . انداخت پاهایش میان را موبایلش

 !نره سر تاحوصله که بشمارشون پس -

 .گرفتم غیظ با را نگاهم

 .بزن سر یک هم یوسف و بابا به خونه رفتی -
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 . گیرم را گردنم سریع گردش جلوی توانمنمی

 نمیای؟ تو مگه -

 . جایی برم باید نه -

 غیر برایم پاهایم رو ایستادن زمان این در بودم نشسته که خوب چه

! ودمب کرده سقوط بار هزار االن تا حتم به بودم ایستاده اگر. بود ممکن

 ترنم؟ یخانه همان بود؟ ترنم آغوش همان جایی از منظورش! جایی؟

 ترم درباره کیان که خبری. بود افتاده جانم به سرطان مثل دلهره

 از حتی .داد تکان شدت به را سرم... او با ماهان نکند بود؟ چه گفتمی

 بخورم، تکان توانستمنمی و بود سرد بدنم. شدممی دیوانه هم فکرش

 حس نای من بود قرار کی تا دانستمنمی. شده مومیایی جسد یک مثل

 دانستم،می خوب را این اما بشکنم؛ بود قرار کی تا کنم؟ تحمل را لعنتی

 . نیست روز دو یا یک رایب ماهان به من حس

 زندگی به مرا که است حقیقتی داشتن دوست این و دارم دوست را تو"

 "کندمی دلبسته

*** 

 جان لعنتی لحظه آن یصحنه. شودمی سیاه دنیا شودمی چه فهممنمی

 دور دستی. جزئیات همان با میشد، تکرار داشت دوباره انگار. گیردمی

 یک آیدمی اکسیژن. گردمبرمی کشد،می بیرونم شود،می پیچیده کمرم

 را اکسیژن همه این تاب امخورده آب هایریه. شودمی هایمریه وارد باره

 زمین روی و آیدمی باال آب زند،می پس را خورده که هاییآب. ندارد
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 .شودمی پخش

 مردمک ناتوان. شودمی جا به جا شدت به امسینه زنممی نفس -نفس

 نجاتم چرا. چرخانممی پارسا صورت روی و کنممی جا به جا را چشمانم

 ! داده؟ نجاتم چرا بپرسم خواستممی دادی؟

 ینا از نگذاشت چرا. زندگی این از شوم رها نگذاشت بمیرم؟ نگذاشت چرا

  شوم؟ خالص جسم

 که نجات دادی،نمی نجاتم کاش. کنممی سقوط زمین روی ناتوان دوباره

. دمبو توانسته باأاخره. را زندگی این دهم امهاد که کردی مجبورم! نه

. بودم رسیده آخرش به بودم فکرش به روز هر که کاری بودم کرده جرئت

 بدنم. بودم رسیده آخرش به دیگر بودم خودکشی فکر به وقتی آری،

 .وارزلزله لرزدمی

 از پس شوک روزم هر من. دلم زندمی نیشخند  حادثه؟ از بعد شوک

 تهنشس زانوهایش روی فقط و زدنمی حرف کرده بهت ارساپ. است حادثه

 .است خیس

 توانممی گونهچه م؟کن نگاه چشمانش در توانممی گونهچه دیگر دانمنمی

 دریا وسط زا مرا او و آمدم جااین به او کار برای من! دهم؟ ادامه کارم به

  کند؟می فکری چه حاال نمیرم، تا کشید بیرون

 دراز ساحل هایشن روی. کندمی چه قضاوت کند فکر کهاین از امبریده

 قضاوت برای را امزندگی من. شوندنمی باز هم از چشمانم. امکشیده

 امشانه رو که دستی با. کردم خاکستر باختم، دیگران توسط نشدن
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 شدن لمس از که هاستمدت. کشممی عقب را خودم شدت به نشیندمی

 کاش عرفان حتی بکشد، آغوش در یا کند سملم مردی گذارمنمی! بیزارم

 هم زندگی بود که او. بود هم امنیت بود که او بود کاش بود، جااین او

 من دیگر وقت آن ام،زندگی به دادمی گرما گرمش صدای آن با کاش. بود

 عقب پارسا. نداشتم وارنگ و رنگ هایقرص به نیازی شدن آرام برای

 .است بد حالم فهمدمی کشدمی

 بیمارستان؟ بریم خوایمی -

 چنگش میان را خیسش موهای. دهممی تکان نه معنای به تند را سرم

 بار هزارمین برای باز بود؟ فهمیده کجا از بود؟ دیده مرا کجا از. گیردمی

 روی سنگینی باراین میشد تمام. بود ندیده کاش کاش، گویممی

 دورم را پالتویش آید،می سمتم به. کندمی درد پهلوهایم. هایمدوش

. کند نگاهش ندارد رو چشمانم رود،می هم روی چشمانم. پیچدمی

 من فهمدمی که است کسی تنها پارسا. بردمی فرو شن در را هایمناخن

 قدرت تمام با شکندمی سد. داغونم هم بیرون از درون، از فقط نه داغونم،

 هق و لرزممی ریزند،می بیرون چشمانم از خروشندمی امواج. شکندمی

 که کسی و کجا پیش ساعت نیم دختر کرده، بهت پارسا دانممی. زنممی

 خواهممی زنممی چنگ قدرت تمام با را شن! کجا؟ نشسته جااین االن

 فایده؟ چه اما بود جسم همین در هنوز روحم. شومنمی اما شوم؛ خالی

 این. شناسمنمی نمبیمی آیینه در را خودم که وقتی دارد ایفایده چه

 بود قلم یک آرایشش تنها که دریایی  داشت؟ ایفایده چه پوشالی دریای
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 آرایش با را اشواقعی خود را، خودش اشخستگی کردن پنهان برای

 که کنممی نگاه دختری به روممی آیینه جلوی که روز هر. کردمی پنهان

 . گرددمی امشده گم جسم دنبال به روحم انگار. شناسمنمی

 قدرآن. زنممی گیج شناسمنمی هم را هاآن کنممی نگاه که اطرافیان به

 بلند نزمی روی از پارسا! دهر و ابد غم این شود خالی تا کنممی گریه

 فهمیده انگار آوردمی جلو مردد را دستش آید،می من سمت به شودمی

 . شوم لمس آیدمی بدم که

 . کنممی نگاهش لرزان ایچانه با

 .هتل برگردیم زودتر  خوری،می سرما سرده هوا -

 را اشبیتابی قرمزش چشمان. لرزیدمی هم خودش بود خیس هم خودش

 . دادندمی لو

 گلویم خورممی زمین توانمنمی اما شوم بلند که کنممی سعی خودم

 کمکم شوم،می بلند و گیرممی را دستش. است سنگین سرم. سوزدمی

 سعی. کنم نگاهش توانمنمی خجالت از. بپوشم را مهایکفش کندمی

 در جانی. دارمبرمی قدم افتاده راه تازه هایبچه مانند بروم راه کنممی

 تکه یک این. گیردمی را بازویم زیر و آیدمی سمتم به پارسا. نمانده بدنم

 شویمیم خارج ساحل از. بخورد تکان خواهدنمی دهنم در لعنتی ماهیچه

 نشت به چسبیده و شده خیس نازک پیراهن به. رسیممی ابانخی به و

 .افتدمی کار به اشماهیچه باألخره کنممی نگاه

 . میشه سردت -
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 . کندمی وارد بازویم به آرامی فشار

 ! خوبم من -

 را دستش. شودمی مخالفتی گونه هر از مانع گویدمی که محکمی خوبمِ

 و سر دیدن با ایستدمی که شینیما هر و دهدمی تکان هاماشین برای

 ایستدمی که ماشینی به. رودمی و دهدمی گاز شنیمان و خیس وضع

. اندازدیم پارسا و من به بدی نگاه مرد. دهدمی برابر چند پول پیشنهاد

 قضاوت انددیده چه آن با بینند،می چشمشان با همینند مردم همیشه

 در و کنممی داج پارسا از را خودم. کندمی قبول اکراه با مرد و کنندمی

 . گیرممی جا عقب صندلی

 اشیشانیپ به دست پارسا. کندمی نگاه پارسا و من به آیینه از مدام مرد

 . فشاردمی را اشبینی تیغه و کشدمی

 . کنید نگاه رو جلوتون لطفا -

 به. یابممی تاقما در جلوی را خودم. داردبرمی نگاه و گویدنمی چیزی مرد

 پیدایش. گردممی اتاق کارت دنبال به کیفم در و دهممی تکیه دیوار

 .برممی دستگیره سمت به را لرزانم دست و کنممی

 زمین از را کارت پارسا. افتدمی دستم از کارت که لرزدمی قدرآن دستم

 هایمشانه روی از را کت شود،می باز در.  گذاردمی در روی و داردبرمی

 :گویممی امگرفته صدای با و دهممی پارسا به و دارمبرمی

 .انداختم دردسر تو هم رو تو ببخشید، -

 . دهدمی تکان نه معنای به را سرش
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 خب؟ بگو، من به داشتی هرمشکلی. خوبه حالت که اینه مهم -

 او از قدرچه. کنممی نگاهش قدرشناسانه و دهممی بیرون لرزان را نفسم

. زدنمی لحظه آن درمورد حرفی و پرسیدنمی چیزی که بودم ممنون

 .آمدم خودم به تازه انگار کنم،می سقوط دوباره و بندممی را در رود،می

 و شوممی جمع خودم در. کردممی چه داشتم فهمممی تازه انگار

. دارمیبرم را قرص جعبه کشم،می چمدان سمت به را خودم. لرزممی

 اشک. بلعمیم را آب و گذارممی دهانم در و ریزممی دستم کف را قرص

 پهلویم. کنممی رجخا تنم از را بلوزم. شوندمی روان هایمگونه روی دوباره

 و پیچممی بدنم دور را دستانم کردم؟می چه داشتم من. بود شده کبود

 "ندما نخواهد هم چنین نماند، چنان". گذارممی زانوهایم روی سر

 سرم. خورندمی را مغزم دارند و اندریخته نبیرو مغزم دورن هایزامبی

 .زنممی چنگ را امپیشانی. کشدمی تیر

 بعد ر؟مگ بود مانده هم آبرویی بودم، آبرو فکر به هم هنوز بود این جالب

 یخوشبخت منتظر دیگر. امرسیده سیاهی به من نبود، رنگی سیاهی از

 از ار لبخند. شینمننمی خوشبختی برای انتظار ایستگاه در دیگر. نیستم

 .دنشو باز تا دوختند هم به را هایملب بریدند، هایملب رو

 بلند زمین روی از! تواندنمی بپرد؟ تواندمی هایشبال بدون کبوتر مگر

 را ودشخ راه دارد که امآدمی همان هنوز! نیستم خوب هنوز شوم،می

 . کرده سقوط ناگهان و رودمی

 ترس. رسیدنمی زمین به اما زندمی پا و دست سقوط راه در دارد هنوز
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 بدنم. شوممی حمام وارد. است بدتر برخوردش از زمین با برخورد از قبل

 .است شده خشک هایشن از پر

 به آب داغی. روممی دوش زیر و و کنممی خارج تنم از را هایملباس

 امانهچ از و رودمی هایملب میان آب قطره. کندمی نفوذ امزده یخ پوست

 شدممی ناآرام وقتی کسهیچ. نشینممی وان کف. کندمی سقوط

 اسمش آوردن من، یممنوعه مرد! کند آرامم ماهان مثل توانستنمی

 در بیشتر. گیرممی آتش سوزاندمی را قلبم اسمش او. برایم بود ممنوع

 نم بود اگر. شوندمی قاطی اشک و آب قطرات. شوممی جمع خودم

 حالم بدترین در. کردمی آرامم خودش روش به همیشه او. بودمن گونهاین

 سح من به همیشه من بداخالق شتر. آوردمی هایملب روی خنده

 را اشتندد من روی ماهان که تأثیری هم هاقرص این حتی داد،می امنیت

 .نداشت

 "البا بیار رو سرت انداختم، خطر به رو اسالم هم بزنم دست بهت آخه" 

. خندممی هایمگریه میان است جااین انگار پیچد،می گوشم رد صدایش

 ! معرفت؟بی کجایی آخر

 گارسی نازک نخ بودم ناراحت که وقتی خودش مثل توانستممی کاش

 مموهای روی را شامپو. کردم دود را دردهایم و بگیرم انگشتانم میان

 هم نوزه کنممی حس کنممی تمیز چه هر رسممی که بدنم به. ریزممی

 اما شودمی قرمز سفیدم پوست که کشممی را لیف قدرآن. است آلوده

 .کنممی آلودگی احساس هم هنوز
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 کشیدم، امسینه یقفسه روی ناخن با. کنممی پرت ایگوشه به را لیف

 دستان لمس از که ردی هر است کثافت چه هر شود پاک خواهممی

 پاک ردها شود،نمی پاک م،زنمی چنگ را بازوهایم. هست مرد آن کثیف

 بیرون گیخراشید از خون و کشممی هم باز. شومنمی پاک شود،نمی

 خالی هبیچار در سر بر را حرصم تمام و بستم محکم پشتم را در. زندمی

 ویر و رفتم اتاقم سمت به. ایستاد و خورد تکان در کنار گلدان. کردم

 هد نزدیک. نگریستم اشصفحه به و برداشتم را موبایلم. نشستم تخت

 اختماند زمین روی و کندم سرم روی از را شالم. داشتم نازلی از میسکال

 . گرفتم تماس نازلی با و

 راماج این انگار. داشتم حسیبی حس یک. نداشتند گریه نای چشمانم

 یک وقتی. بودم شده حسبی دردش شدت از که بود شده تکرار قدرآن

 توانینمی که ایزده بهت و حسبی درقآن دهدمی رخ بزرگ انفجار

 گوشم در نازلی صدای. حسی بی حسِ همان حالم، همان در. کنی کاری

 . پیچید

  نمیدی؟ جواب زنممی زنگ چی هر چرا -

  .کردم خم را امشده منقبض گردن و کردم جمع آغوشم در را پاهایم

 .رفت کیان بودم، فرودگاه -

 . نزدی ما برای هم حرکت یک دوست؟ میگن تو به -

 . دادم ماساژ را سرم کف و کردم رها کش میان از را موهایم

 .کنننمی نگاه تو و من به داداش دوتا این -
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 . خندید

 .کنن نگاه هم دیگه کسِ به نتونن شن کور انشاءاهلل پس -

  ببینیم؟ رو هم -

 . شبه نه عزیزم؟ دیدی رو ساعت -

  .بودند انفجار حال در مغزم های, رگ دادم، بیرون فشار با را نفسم

 . ترکممی نگم اگر -

 . ما یخونه بیا -

 . گذاشتم زانوهایم روی سر و کردم جدا دیوار از را کمرم

 ببینیم؟ رو هم صبح فردا -

 .دوباره رفت بابا ما، یخونه بیا امشب همین -

 . بود شغلی عجب هم تجارت

 خورد به تعارف بخواهم که نبودم وضعیتی در االن. کردم مکث کمی

 .دلم درد برای خواستممی دوایی فقط بدهم، کسی

 .جاماون دیگه دقیقه چند تا باشه، -

  دنبالت؟ بیام خوایمی -

 .میام گیرممی ماشین نه -

 نیست؟ قشنگ اخالق اون -

 . بردم فرو مالفه در را هایمناخن

 .نه -
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 .بینمتمی باشه -

 داشتمبر زمین روی از را شالم. مکرد قطع را امگوشی و کردم خداحافظی

. ردمک باز نیمه را در و زدم در به ضربه چند. رفتم مهتا اتاق سمت به و

 مصطفی آقا. بود خواندن کتاب مشغول و بود نشسته صندلی روی یوسف

 قدراین باید که بود چه گناهش مرد این. بود فکر در سقف به خیره هم

 . است گناهیبی مانه خوب هایآدم گناه گاهی بکشد؟ عذاب

 . کرد نگاه من به و سرچرخاند مصطفی آقا

 . اومدی خوش دخترم، سالم -

 نیمهربا. پیچیدم رویش به لبخندی و کردم قفل هم در را هایمدست

 .هم ماهان خوب ذات رفتمی مرد همین به کیان چشمان

 بهتره؟ حالتون سالم -

 . کشید لرزانی و غم پر نفس

 . امزنده هنوز -

 یانم بودم ندیده وقتهیچ مرد؟ این کشیدمی چه. شد جمع بخندمل

 . بگذارد تفاوتی کیان یا مهتا و ماهان

 هم مصطفی آقا. میزد حرف هاساعت و گرفتمی آغوشش در مهتا

 سوزاندم؛می دل خودم حال به فقط من و کردمی نوازش را موهایش

 کرد،ن نوازشم. مبگوی دلم دردهای از من که ننشست پدرم وقتهیچ چون

 عمط کنم تجربه نگذاشت! نگذاشت. بگویم هایمشکستی دل از نگذاشت

 .را گرشحمایت یسایه را، اشپدرانه هایمحبت
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 ! آخ بابا، آخ

 وقتهیچ بچشم، را اتپدرانه هایمحبت طعم نگذاشتی وقتهیچ

 بمقل نگذاشتی وقتهیچ. دارد حسی چه دستانت نوازش بفهمم نگذاشتی

 کردن پاره کردن رگ فقط بودن مرد از تو. بودنت گرحمایت دکن حس

 حمایت زن یک! حمایت نه محبت، نه آموختی، را ناموس برای

. را ستیزی زن و  آموختی را ساالری مرد فقط بودن مرد از تو خواهد،می

 تکه قلب یک با من االن اگر. انسان! نه مرد هاستاین از فراتر مرد معنای

 حمایت تا که تتوس تقصیر رفته یغما به غرورم اگر ام،یستادها جااین پاره

 چون تم؛بس دل و باختم دل دیدم گاهتکیه را نفر یک تا دیدم را مرد یک

 قصیرت شناختم، را ماهان من که توست تقصیر! نبودی گاهتکیه وقت هیچ

 و دست. کندمی محبت دلیلبی هایغیرت جای به مردی دیدم تا توست

 . توست تقصیر هااین یهمه کردم گم را پایم

 رفت؟ کیان -

 برسد روز آن اشک کنند، سقوط خواهندمی دانستممی. لرزیدند زانوهایم

 .کنم غلبه ضعف این بر بتوانم که

 .رفتن بله -

 . کرد اشاره کنارش به مصطفی آقا

 . شدچی امروز کن تعریف جا این بیا -

 به. بود مهربانیشان پدرش و هانما شباهت، وجه تنها بگویم توانستممی

 شدم خم سمتش به کمی نشستم، صندلی روی کنارش و رفتم سمتش
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 . برگرداند را سرش نخواهد تا

 هم با هم، ماهان آقا و کیان آقا فرودگاه، رفتیم ماهان آقا با هیچی -

 .دوستش پیش برد رو آرتا هم خانوم مهتا. کردن آشتی

 . خندید

 کرد؟ کارچی مرد اون با ماهان راها،ماج این قبل دخترم نه -

 . دادم گوشم زیر را موهایم. شد ایجاد دستم در محسوسی لرزش

 .نکرد کاریهیچ ماهان -

 .خندیدمی ماهان شبیه خندید، هم باز

 کرد؟ کارچی باهاش! هستی ایناشی گو دروغ -

 . دستم به هم را امچانه و دادم تکیه زانویم به را ارنجم

 .میشه ناراحت ازم ماهان آقا بگم اگر -

 .میشم ناراحت من هم نگی -

 مدل هوا، از کردم پر را سینه. کردم نگاه مهربانش و مشکی چشمان به

 برای و چیدم هم کنار را کلمات. شد خارج اتاق از یوسف. نگویم آمدنمی

 خانوم لیال هایگریه مثل. نگفتم را چیز همه. کردم تعریف مصطفی آقا

 .نکرد رهایش مرگ هاینزدیک تا ماهان کهاین مثل شوهرش، برای

 همین؟ -

 .آره -

 چه. کردم صاف را امخمیده هایشانه و کشیدم زانوهایم روی دست
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 !مرد این داشت آرامشی

 .داشتم ماهان از رو تندتری برخورد انتظار -

 . دوختم زمین به را نگاهم و زدم لبخندی

 .داره دوستون خیلی -

 . تلخ و عمیق قدرمانه کشید نفس باز

 جای به بودم پسرهام پشت من کاش بودم، ایستاده پاهام روی کاش -

 .باشن من پشت هااون کهاین

 پائه؟ دوتا رو ایستادن به مگه هاتونید،بچه پشت کوه یک مثل شما -

 به کههمین هست، صداتون و نفس گرمی کههمین هستید، کههمین

 هاتونیدبچه پشت کنیدمی محبت رانهپد و دیدمی گوش دلشون دردهای

 گاهتکیه بودنه، کوه شاهمه هااین کشید،نمی دست ازشون وقتهیچ و

 . بودنه

 .پیچید گلویم دور دست بغض

 چهارپا یک یاندازه به اما آدمه اسمشون که هستن هاآدم از بعضی -

 فروشن،می مخدر مواد بسته یک به رو شونبچه. ندارن محبت و  عقل

 عقده ،میارن بار عقده پر رو هابچه روحی لحاظ از زنن،می کتکشون

 . شدن دیده عقده محبت،

 خیلی داشتم زیاد گفتن برای حرف. کردم سکوت و بهش دوختم لب

 هایحرف به مرا کهمن پدر مثل بگویم و دهم ادامه خواستممی زیاد،

 . فشار پر شد، جا به جا اشسینه. فروخت برادرم
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 کجاست؟ ماهان -

 .قلبم از کرد چکه خون کاش، نیاورد یادم کاش

 . دونمنمی -

 نگفت؟ -

 . داد تکان نه معنی به را سرم

 کرده؟ اذیتت ماهان -

 .کردم بهت اشناگهانی حرف ار

 در کندمی خنجر است اشهمیشگی کار کهآن بگویم توانستممی کاش

 یک برای قلبت هکاین. دارد درد عشق بودن طرف یک. آورد درمی و قلبم

 دوست را سیک وار دیوانه کهاین. دارد درد نتپد تو برای قلبی اما بتپد نفر

 بیندمی هم شاید! نبیند همچنان و نبیند و نبیند را تو او اما باشی داشته

 آه دارد، درد هم هاندیدن این. ندانستن به زند،می ندیدن به را خودش و

 .شد خارج گلویم ته از ایخفه نه. دارد ناله دارد،

 شده؟چی ببینم بگو دخترم، نیستی خوب -

. بتمح و گرما این با هم آن دخترم، بود نگفته من به وقتهیچ پدرم

! بود تنگ دلم هااین یهمه با اما آمد؛ پایین چشمانم از اشک ایقطره

 و گندم تنگ پدرم، هایرسیدن راه از تنگ مادر، غذای بوی تنگ

 دهانم داخل بازم هایلب میان از و چکید دیگر شکا یقطره. دعواهایش

 . شد
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 .شده تنگ امخانواده برای دلم -

 . نشست سرم روی مصطفی آقا دست. گرفتم دستانم میان را سرم

 برگردی؟ داری دوست جون بابا -

 من قلب این قدرچه. نوازشش دست از گفتنش، باباجون از لرزید قلبم

 ندیده را پدر نوازش دست بود، ندیده فقط نبود هم جنبهبی بود، جنبهبی

 . بود نشنیده جان بابا بود

 دستمال یک مثل بودم، نکرده کاریهیچ که ایموقعی اون برگردم؟ -

 یمپیشون رو بودن فراری مهر کردم فرار که االن. انداختن دورم کاغذی

 بهم انگ هزارتا خودم بابای نگن هیچی بقیه برگردم؟ خورده،

 . نداره فرق کسهیچ برای نبودنش و بودن دریا! چسبونهمی

 . کرد نوازش را امشانه لغزد،می سرم روی هایشدست

. دونهینم رو تو مثل مرواریدی قدر پدرت! باباجون برنگرد وقتهیچ -

 وقتی. باشه آرامبخش مثل همه برای تونهمی که داره دختر یک دونهنمی

 آدم قلب جوریچه کنهمی هگری وقتی و میشه قشنگ قدرچه خندهمی

 همه حال اومدی تو که موقعی از سوزونه،می هااشک این دونه -دونه رو

 اون تونستنمی کسهیچ رفتینمی ماهان با تو اگر. باباجون شده بهتر

 که دیدم بود بد من حال که موقعی. بده نجات ماهان دست از رو مرد

 جز به قلبی هیچ ،کردیمی کمک همه به و چرخیدیمی پروانه مثل

 . نداره رو محبت و عشق همه این گنجایش تو قلب

 . فشرد آرام را امشانه
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 تو که کرد تعریف برام خونه، اومد عصبی ماهان روز یک یادمه -

 از ترشبی گفت رو بود زده که هاییحرف. سهیل به دادی رو اتشماره

 ازت شناختی هیچ موقعاون کهاین با تو، تا بود عصبی خودش هایحرف

 حق شناسمتمی که حاال. نزدم حرف ماهان با روز چند تا اما نداشتم

 که تو مثل هاییآدم. باشه بد تونهنمی ایفرشته همچین خودم، به میدم

 قلب مثل تونننمی چون شکنه،می همیشه دارن آسمونی قلب یک

 . کنن پیدا اطرافیانشون تو رو خودشون

 . کرد پاک را هایماشک

 داره، زشار که بذار کسایی برای رو هااشک این رو، مهربونیت و لبتق -

 تونینمی رو هاآدم نکن، اعتماد کسی هر به میگم بهت تجربه روی از

 نتونستم اما کردم زندگی لیال با تموم سال نوزده من بشناسی،

 .بشناسمش

 جهز دیگر قلبم. بودند گرفته آرام قلبم و مغزم. گذاشت دستم روی دست

 . شتگذا دستم روی دست مصطفی آقا. جنگیدنمی من با مغزم و نمیزد

 از تربیش باش، داشته دوست همه از تربیش رو خودت دنیا این توی-

 تونهمی که چیزی تنها کنار، بذار رو احساس. باش خودت فکر به همه

 . احساساتش و آدمه خود کنه نابود رو آدم

 دنابو احساساتم با را خودم داشتم من. کردم کنترل را هایماشک

 این کشیدم، باال را هایمشانه. ماهان به اشتباهم احساس به کردم،می

 بود؟ چه برای بدنم کوفتگی
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 . برداشت را دستش

. زد خط زندگی از باید رو هاآدم از بعضی جون، بابا بگم بهت خالصه -

 تونینمی دیگه که تو زیادیه، نخواستنت که کسایی برای هااشک این

 شدرد مرور به ولی داره درد و سخته دونممی بزن، خط پس برگردی

 .کنهمی پیدا تسکین

 .دادمی تسکین را قرارمبی قلب گفتنش جان بابا

 دلت توق هر. نداری هامبچه با فرقی هیچ مهتایی مثل من برای تو -

 دخترم؟ باشه خودم، پیش بیا بگی چیزی خواستی وقت هر گرفت،

 امادهخانو که همانی. رویید دوباره خشکیده، نهال آن دلم ته. زدم لبخند

 نگذاشت وقتهیچ نشنید، مرا صدای وقتهیچ پدرم. بودند کرده خشکش

 صمیمی کهاین برای ایفاصله همیشه. هایموحشت از بگویم، دردهایم از

 صمیمی هب چه را دختر فرزد. گذاشتمی قرمز خط گذاشت،می نشویم

 ازن که گذاشت دلمان بر را پدر برای کردن دخترانگی دهعق! پدر با شدن

 .بخرد را نازمان پدرانه و کنیم

 . کرد نگاه هایملباس به مصطفی آقا

 بری؟ خوایمی جایی -

 . کردم تر را هایملب

 . نمیرم دیگه ولی برم خواستممی -

 .سقف این به زدم زُل بس از شدم خسته بیاد؟ میگی یوسف به -
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 تاقا از. کردم صاف را رنگم سفید بلوز پایین و شدم بلند یصندل روی از

 قاآ تا رفت اتاق سمت به فوراً یوسف زدم، صدا را یوسف و رفتم بیرون

 در تنها یوسف با کهاین برای آمدند، جااین به که اول. بیاورد را مصطفی

 کردم عوض را هایملباس. بود خوبی مرد یوسف اما بودم مردد بمانم خانه

. بود آورده پذیرایی به را مصطفی آقا یوسف،. رفتم بیرون اتاق از و

 . زدم گره هم در را انگشتانم

 خوردید؟ شام شما -

 .بیاید شماها بودیم منتظر نه -

 :گفتم رفتممی آشپزخانه سمت به داشتم که حال همان در

 .بخوریم که کنم درست چیزی یه من پس -

 .دخترم ایخسته هم تو نیست، الزم -

 . آوردم پایین را نمک یبسته و ایستادم انگشتانم نوک رو

 .نیستم خسته من -

 .کردم روشنش و گذاشتم گاز روی را ظهر یکاره نیمه غذای

 میاد؟ کی نگفت ماهان -

 دادن ارآز خدا قابلمه، در آمد فرود و لغزید انگشتانم میان از فلزی قاشق

 داری؟ دوست مرا

 .نگفت -

 رفت؟ کجا -
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 .عزیزش رنمت پیش

 .دونمنمی -

 . انداختم شوییظرف داخل و برداشتم قابلمه داخل از را قاشق

 ماا برگشتند هم آرتا و مهتا. نیاید سراغم به لعنتی بغض دوباره کاش

 هم باز و گذشت ساعت سه ساعت، دو. خوردیم را غذا. برنگشت ماهان

 روحی مثل و مرفت هم من رفتند، هایشاناتاق به خواب برای همه! نیامد

 را مپاهای و نشستم کاناپه روی. برگشتم گرددمی جسمش دنبال به که

 . زدم لب و چسباندم زانویم به را چانه کردم، جمع شکمم داخل

 .  شینممی منتظرش که باریه آخرین میدم قول -

 . فشردم هم به را زانوهایم و کردم چفت هم روی را هایملب

 .امشب یک همین فقط -

 دوستش دانستمی یعنی. دیدم دوازده روی را ساعت هایعقربه حرکت

 و لرزیدمی من دل اشخنده با که دانستمی  نداشت؟ دوستم و دارم

 از. نداشت دوستم دانسته و دانستمی او نمیشد؟ قائل دلم برای ارزشی

 فشار. بشکند گذاشتمنمی کردم،می محافظت غرورم یمانده ته همان

 از فشار با را اشک چکید، چشمم از اشک. شد بیشتر غذکا دور انگشتانم

 دور را پتو. نچکند موقعبی دادممی یادشان باید کردم، پاک امگونه روی

 بیرون، یا بود درون از سرما این منشأ دانمنمی. پیچیدم امزده سرما بدن

 باز را کتاب. است زمستان است، یخ است، سرد خیلی که دانستممی فقط

 هاییکلمه از پر و قطور کتاب بود، نمانده امتحانم اولین به زیچی کردم
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 .خوردمی روزمره در انسان گوش به ترکم که

 خواستنمی زد،می پسشان مغزم اما بلعیدندمی را کلمات هایمچشم

 که کسی به هست االن که جایی به ماهان به کردن فکر از بردارد دست

 گرم چرا بود سرد بدنم. بود سردم لرزید،می بدنم است کنارش در

 از و گرفت راه دیگر اشکی نمیشد؟ ذوب درونم قطب چرا شدم؟نمی

 زبان این توانم،نمی اما ماهان کنم لعنتت خواهممی. ریخت فرو امچانه

 رنگ شیری بافت هایآستین. کردمی مخالفت چرخیدنمی تو لعنت برای

 از. خوردندمی هم به هایمدندان. کشیدم هایمدستم روی حد آخرین تا را

 فکر از بود انفجار روبه مغزم نشستم زمین روی و آمدم پایین کاناپه روی

 کند؟می چه کهاین فکر از است دیگر دختر یک پیش ماهان کهاین

 یقفسه. کشیدمی تیر امسینه یقفسه. باریدند چشمانم از اشک قطرات

 پرتابش. گشودم دستم ورد از را لعنتی دستبند. چپش سمت نه، امسینه

 قدراین آمدن بیرون برای هایمنفس کاش خودم، از دور کردم

 کاش زدم، چنگ را پتو. شدم جمع خودم در وارجنون. جنگیدندنمی

 حرکت ساعت، به زدم زل. بزنم زار راحت خیال با که داشتم آغوشی

 که دیدم کردم، دنبال چشم با دقیقه به دقیقه ثانیه، به ثانیه را اشعقربه

 کاش و دیدم نیامد و شد یک که دیدم نیامد، و شد نیم و دوازده ساعت

 را لعنتی اسم آن کاش نیست، ماهان که دیدمنمی کاش بودم، کور

 قلب کاش... دانستمنمی کاش! کجاست دانستمنمی کاش. بود نخوانده

 تاریکش خانه در چراغی مثل را ماهان و کشیدمنمی درد و نداشتم
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 این. بود کابوس هااین یهمه. فشردم هم روی را هایمچشم. فتمیانمی

. کرد احاطه را سرم دستانم. بود بدتر هم خانه آن در ماندن از کابوس

 دراز کاناپه روی شدم بلند و کردم بند کاناپه به را دستم. آرام بگیر آرام

 داشتم من جااین نبود، آهسته قدراین ساعت عقربه حرکت کاش کشیدم،

 احساس را زمان گذر. اصالً ماهان و دادممی جان دقیقه هر گذشتن برای

 به را سفید پرچم مغزم که گذشت قدرچه دانمنمی. بستم چشم. کردممی

 . طالیی زار گندم همان به سپرد، خواب به را بدنم و درآورد اهتزاز

 عطری اکسیژن همراه به هایمریه. کردمی لمس را صورتم داغی هاینفس

 تنش بوی را، خودش مخصوص عطر همان را، آشنا عطر همان. بلعیدند را

 لمد. بودند چسبیده هم به هایمپلک انگار را، محبوبش سیگار و را

 کردم سعی. گذاشتنمی عطر این ولی بخوابم هم باز خواستمی

 ودم؟ب خواب نکند. نشدم موفق اما کنم باز هم از را چسبناکم هایپلک

 یداغ و لمس شودنمی کرد حس شودنمی خواب در را عطر بوی! نه

. شمرد و کرد حس را کسی هاینفس هرم شودنمی. کرد حس را دست

 روی یجمگ نگاه. شدم پیروز باألخره و جنگیدم هایمپلک کردن باز برای

 در صورتش درخشیدند،می تاریکی در که ماند ثابت عسلی چشمان

 . بود صورتم نزدیکی

 گرفته آغوش در را جانم تمام که سرمایی در. بود مچم روی را دستش

 صورتم روی نگاهش. سوختمی ماهان دست لمس از داشت مچم بود

 روی دستش و کرد رها را مچم بودند گرم و سنگین هایشنفس چرخید،



 

 

 WWW.98IA3.IR 614 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 . نشست امگونه

 سردی؟ قدراین چرا -

 عقب را صورتم. کردند سوختن به شروع امگونه پوست سلول به سلول

 از. نشنیدم که گفت چیزی زیرلب و برداشت را دستش غیظ با شیدمک

 قلبم ودب زده یخ سرما از تنم. رفت جایی سمت به و شد بلند رویمروبه

 هاناولی این بودم، نفسش به نفس که بود بار اولین. تپیدمی محکم

 تنم ورد را پتو و برگشت پتویی با بعد کمی. نشینندمی دل به عجیب

 امسینه الیبا تا زدم چنگ را پتو. بودم آلودخواب و گیج هم وزهن. پیچید

 حال در همچنان امگونه و مچ اما بود کرده حسبی را بدنم سرما کشیدم،

 . دادندمی تقالان را گرما و خوردندمی هم به هایشسلول. بودند سوختن

 مک -کم گرما. بود شده آرام هم من قلب انگار بود، برگشته که ماهان

 . نشست رویمروبه میز روی. گشتبرمی تنم به داشت

 خوابیدی؟ جااین چرا -

 . رفت فرو چشمم در بودنشان خالی کردم، لمس را موهایم

 کجاست؟ شالم شالم؟ -

 . شد خم و داد بیرون محکم را نفسش ماهان

 .نیست معلوم چیزی که تاریکی تو خیال،بی -

 در است حساس قدرچه که بودم فهمیده دهم عذابش داشتم دوست

 زمین هب را دستم و بردم پتو زیر را سرم. رفتارکنم گونهاین برابرش

 . رساندم
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 نظر؟ اظهار جای به کنی پیدا رو شالم میشه -

 یپارچه. برداشت زمین روی از را شال و شد خم که دیدم پتو زیر از

 . فشرد مشتش میان در را شال چارهبی

 تو یکله رو شوید چهارتا دیدن کشته و دهمر من گفتم بهت بار هزار -

 کسی یلهک دیدن هول که دیدم رو چیزها این از تربیش قدراون نیستم،

 .نباشم

 . من نفع به هیچ_یک. نشست هایملب روی لبخند

 . گرفت سمتم به را شال و کشید سرم روی از را پتو

 .بگیرش -

 را شال. ببندم ار بود شده باز صورتم وسعت به که لبخندی کردم سعی

 بود شده پیچیده دورم پتو که گونههمان. انداختم سرم روی و گرفتم

 . نشستم

 . شد بلند میز روی از ماهان

 .ببند رو چشمات -

 :گفتم شده گرد چشمانی با. گویدمی چه نفهمیدم

 چی؟ -

 انمچشم فوراً کرد، خارج تنش از را بلوز و برد بلوزش سمت به را دستش

  دانست؟می را شخصی حریم معنی پسر این. ذاشتمگ هم روی را

 بوی! نبود واقعی چون بلرزاند را دلم نتوانست اشخنده کرد، آرامی خنده
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 . زدمی برهم را دل بودنش مصنوعی

 بودی؟ من انتظار چشم خوابیدی؟ جااین چرا -

. دمبو انتظارش چشم که دانستنمی واقعاً اما کردمی شوخی او

. شود اردو در از که کردممی دعا ثانیه، هر گذشت اب که دانستنمی

 . بود دلم ته از پوزخندم کاش و زدم پوزخند

 . اومدی تا شد خشک در به چشمم -

 ندیدم، را ماهان اما کردم باز را چشمانم. شد جاری طوالنی سکوت

 . آمد پشتم از صدایش

 . کنم گرمت جوریچه بلدم من نه که اگر شدی؟ گرم -

 . کردم نگاهش بهت با و برگشتم و دویید هایمگونه متس به خون

  چیه؟ هاحرف این چی؟ یعنی -

 .گرفت سمتم به را جوش آب کیسه و رفت باال لبش یگوشه

 !ریزه خاله خرابه ذهنت اینه، منظورم -

 جور کی کاش یا ببلعی مرا االن همین شودمی کنی؟ غیبم شودمی خدا

. چرخید ماهان و جوش آب یکیسه ینب نگاهم. شوم ناپدید که شدمی

 را وشج آب کیسه ماهان. است سرخ صورتم تمام دوباره که دانستممی

 . نشست کنارم و گذاشت پایم روی

 خوابیدی؟ جااین چرا نگفتی، -

 . برداشتم کنارم از آرام را جوش آب یکیسه
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 .بخونم درس خواستممی -

 ؟جااین اومدی که بودن گرفته ازت رو اتاق -

 . بگیری را مچم توانینمی باراین

 . ببره خوابم اتاق تو که ترسیدم -

 صورتم یرو را شالم باالی کشید، را بدنش باال به و کرد حالیبی خنده

 . کشید

 . بودی بیدار االن کهاین نه -

 . کردم درست را شالم عصبی

 .بدم پس جواب تو به کارهام همه راجب باید من چرا اصالً -

 . گذاشت هم روی را هایشپلک و گذاشت گردنش پشت را یشساعدها

 مورد فیلمای نشستی شب نصف موقع یک باشه، هابچه مراقب باید آدم -

 .دیدی دار

 :گفتم غیظ با و شدند گشاد حد آخرین تا چشمانم

 !ماهان -

 . خندید

 هان؟ -

 . درآورد را حرصم بیشتر اشخنده

 ...خیلی -

 از یکی ماهان! بیشعوری خیلی نگویم تا دادم فشار هم روی را هایملب
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 . کرد باز را هایشپلک

 چی؟ خیلی -

 :گفتم حرص با و بردم دندان زیر را لبم

 ! ادبیبی -

 کردم متمایل سمتش به را چشمانم مردمک. خندید من بچگانه لحن از

 گاهمن بازش نیمه هایپلک همان با ماهان. نداد گردنم به حرکتی اما

 . کرد

 . زدی زار نشستی باز معلومه هاتچشم از -

 برایش اصالً ؟بداند را علتش خواستنمی کرد،می خرجم احساس قدرچه

 هایملکپ و گرفتم ماهان از را نگاهم. نبود مهم که خدا به! نبود بود؟ مهم

 شد ترکم میانمان فاصله کردم حس. بود سنگین هم هنوز سرم. بستم را

 .درآمد آب از درست حسم و کردم باز چشم

 . برد باال را ابروهایش از یکی ماهان

 ! بزنی؟ بهمون بودن متجاوز انگ باز خوایمی چیه؟ -

 .خودش مثل بردم باال را لبم گوشه و نگفتم چیزی

 خوردید؟ چی شام -

 . بردم باال را ابروهایم از یکی و زدم آمیزی شیطنت لبخند

  خوری؟ب ندادن بهت چیزی بودی رفته که جاییاون -

 . کوبید امبینی نوک روی ایضربه
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 . خودم یخونه بودم رفته -

 بین از مابروهای میان یفاصله دیدم، را زردی و بلند موی اششقیقه روی

 و مداد تکان چشمش جلوی و برداشتم اششقیقه روی از را مو تار. رفت

 داخلی اجزای تمام کاش ای و بود واقعی هایمخنده کاش خندیدم،

 .پیچیدنمی هم به مشکم

  درآورده؟ مو اتخونه! خودت یخونه بودی رفته که معلومه -

 . زد لبخند و کرد نگاه مو تار به

 . بره آبی زیر تونهنمی که شوهرت بدبخت -

 . زدم امچانه زیر دست و گفتم نچی

 .تونهنمی متأسفانه -

 با وت شدنمی قرمز شوهر، گفتیمی. قدیم دخترهای حیای هم حیا -

 .نشستی پررویی

 . کردم قطع را حرفش

  دخترهاست؟ برای فقط حیا -

 . داشتم نگه اشسینه یقفسه از دور را انگشتم

 دادی؟ قورت رو حیا که چی تو -

 . کرد نگاهم خندان و برد باال را ابروهایش

 نمیاد؟ خوشم جوابی حاضر از دونستیمی -

 . گذاشتم پایین به را لبم یگوشه
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 داره؟ هم فرقی ندونستنش و دونستن -

 :گفت آمیز هشدار و کرد تر را هایشلب آرام

 !دریا -

 هوم؟ -

 . داد تکان را سرم و گرفت را امچانه لبش روی یخنده همان با

 . شبی نصف ندادی دستمون کار تا بخواب برو شو بلند -

 . خندیدم

 درآورده؟ مو اتخونه نگفتی، -

 به ایآهسته فشار و داشت نگه شمانمچ روی را اشعسلی لرزان عدسی

 :آورد امچانه

 بگم؟ دروغ بهت که ترسممی وجبی نیم توی از من -

  آوردم بیرون دستش از را امچانه و انداختم باال شانه

 .دونمنمی -

 .کردمی پا بر زلزله قلبم در که واقعیش هایخنده آن از خندید،

 :گفت دار کش

 !دریا -

 .انداختم االب ابرو چیه معنی به

 .جالبه! هست هم زرد اتخونه موهای -

 خنده با و گرفتم را دستش داد، قلقلکم و آورد شکمم سمت به را دستش
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 :گفتم

 .نکن توروخدا ماهان -

 .نمیاد خوشم جوابی حاضر از که گفتم بهت -

 :گفت و گرفت ازگ را لبش ماهان. کنم کنترل را هایمخنده توانستمنمی

 .رتآروم! هیس -

 هانما و افتادم کاناپه روی. نتوانستم اما بزنم پس را دستش کردم سعی

 . گرفت را دهانم جلوی خندیدم،. داد قلقلکم

 !کنیممی کارچی داریم کننمی فکر االن -

 . دارم نگه را امخنده توانستمنمی هم بودم، شده قرمز حرفش از هم

 سر شد، گشاد چشمانم یاتاق در شدن باز با. گرفت را دهانم جلوی ماهان

 .ببینم توانستمنمی بودم کاناپه روی چون من ولی آمد باال هم ماهان

 طوری؟چه! یوسف سالم -

 و من. بود داشته نگه را خودش بود من کنار که دستش یک با ماهان

 ...دیدمی وضعیت این در کس هر را ماهان

 نبود مهم که ماهان برای. خندید ماهان فشردم، هم روی را چشمانم

 :کردم زمزمه. رفتمی من آبروی

 .شم بلند بذار توروخدا -

 با یوسف .داد فشار هم روی را هایملب و انداخت باال ابرو نه معنی به

 :گفت طوالنی مکثی
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 اومدی؟ کی تو مرسی، -

 . کرد نگاه ساعت به و برگرداند سر ماهان

 .میشه ساعتی نیم -

 .طوالنی مکثی بازهم

 .بخورم آب ممیر من باشه، -

 هاگونه شدن قرمز از کارم. میداد رفتنش از نشان هایشقدم صدای

 . کوبیدم ماهان شانه به آرامی مشت. بود گذشته

 .شو بلند -

 شوم بلند تا گرفت سمتم به را دستش. شد بلند و زد کوچکی لبخند

 ملب و گرفتم دستانم بین را سرم. برخاستم جایم از دستش گرفتن بدون

 به بآ لیوان با که دیدم را یوسف انگشتانم بین از. گرفتم گاز محکم را

 نم از قبل ماهان اما بگویم چیزی که کردم باز را دهانم. برگشت اتاق

 :گفت

 کنی؟ شروع رو اسالمیت هاینصیحت خوایمی دوباره االن -

 ساستر با و نگفتم چیزی. داد تکیه کاناپه یدسته به و گرفت فاصله

 . گذاشتم لبم ویر را انگشتانم

 !شد زشت خیلی -

. گذاشت هایشلب میان را سیگار و برداشت میز روی از را فندکش

 . کرد سیگارش سایبان را دستش
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 !خیالشبی -

 . داد فشار را هایمشقیقه بود، انفجار حال در مغزم

 چی؟ بگه بابات به اگر عادیه، تو برای چیزها این -

 . داد بیرون را دودش و برداشت دهانش لب از را سیگار

 . باش زدنت حرف مواظب -

 .بود کرده پر را پذیرایی سیگار بوی. فشردم هم روی را چشمانم

 !ترسیدی؟ طوریاین که کردیم کاری ما مگه بعد بابا، به نمیگه چیزی -

 تربیش سرم روی را دستانم فشار و کردم جدا دندان با را لبم پوست

 . کردم

 . رفت دیگر کاناپه سمت به و شد لندب کاناپه روی از ماهان

 خوبه؟ کنم،می رعایت متری سه فاصله بعد به این از -

 با فیوس نیست معلوم نیست، لعنتی فاصله آن من مشکل که دانستنمی

 .رفت زده بهت طورآن که کرده فکری چه خودش

 دریا؟ -

 . بخورد تکان خواستنمی لعنتی ماهیچه. نداد، جوابی

 . ها ندارم رو جنابعالی عشوه و ناز حوصله من ه؟ریز خاله هی -

 . فشردم هم روی را هایمدندان و کردم جدا دستانم از را سرم

 آقا نه بینی؟می کردن ناز رو من واکنش وقتاون بردی رو من آبروی -

 ریزنمی عشوه برات که نیستم اطرافت دخترهای اون من گرفتی، اشتباه
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 ... برای میمیرن و

 ود،ب رفته بین از چشمانش درون آرامش. فشردم هم روی را یمهادندان

 دوست. زد بیرون دستش هایرگ و شد مشت آزادش دست که دیدم

 . بکشد هم او کشیدم من را روز پنج این تمام که زجری داشتم

 وممعل دختر چهارتا چون کردی فکر کردی؟ تصور چی رو خودت واقعاً -

 نزدیکشون تو که اینن عاشق مهه شکننمی دست و سر برات الحال

 .باشه داشته تفاوت که هست یکی نیست، طورباین همیشه شی؟

 خم کمی. کرد خاموشش سیگاری جا در و گرفت سیگار از عمیقی کام

 . برد باال را ابروهایش از یکی و شد

 !نیستم آروم قدراین همیشه من -

 تونینمی جانبی، به حق خدا یهمیشه نیستم، الل همیشه هم من -

 که کنهنمی فکر کسهیچ چون نیستی؛ دختر چون بفهمی رو من حس

 . خونه تو بیاری لطفت سر از و باشی فرشته یک واقعاً تو

 . رفت باال لبش یگوشه فقط نکردند، تغییری چشمانش حالت

  مهمه؟ برات بقیه فکر قدراین چرا -

 . ردمفش کاناپه روی حرص با و برداشتم زمین روی از را پتو

 خوردی؟ شام گفتی -

 .کوتاه گفتنی نه و بیرون به طوالنی نفسی دیگر، عمیقی کام

 حرف که مدتی یهمه. کردم گرم را غذایش و رفتم آشپزخانه سمت به
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 یگوشه و بود گرفته را دلم یقه وجدان عذاب بود، نگفته هیچی زدم

 با. گذاشتم سینی داخل را کاسه و بشقاب. فشردشمی دیواری چهار

 که دمپایی با سالنه -سالنه. نیافتم تا کردم روشن را خانه چراغ آرنجم

 یمانده ته از. گذاشتم ماهان جلوی رو سینی میشد کشیده زمین روی

 را دستم. است کرده روشن دیگر یکی فهمیدم سیگاری جا داخل سیگار

 بدش کاراین از بود گفته. بود هایشلب میان که بردم سیگار سمت به

 . بود ترمهم برایم اشسالمتی نداشت اهمیتی آید،می

 میان از ار سیگار نکرد، مخالفتی کنم کارچی خواهممی که شد متوجه

 .کردم خاموشش سیگاری جا در و برداشتم هایشلب

 !کشیمی سیگار خیلی -

  مالید را اششقیقه

 بهاری؟ متولد تو -

 . شتمبردا رویشروبه از را سیگارش یبسته سیگاری جا

 مگه؟ طورچه -

 . کرد تر را لبش بود، هم در هایشاخم

 .صاف ایدفعه یک میشی، ابری ایدفعه یه -

 موهای و گذاشتم کانتر روی ماهان دست از دور را بسته و سیگاری جا

 . راندم گوشم زیر را صورتم روی ریز هم به اعصاب

 !امبهاری آره، -
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 جای. بود بعید ماهان از تسکو این. شد خوردن مشغول و نگفت چیزی

 الشدنب زمین روی چشم با کرد،می خودنمایی دستم روی دستبند خالی

 بودم؟ کرده پرتابش کجا. نیافتم چیزی اما گشتم

 . برد فرو دلم در را تیزش هایناخن نگرانی

 از گارییاد تنها خواستمنمی من. گشتند بیشتری ولع با لرزانم عدسی

 ایصد که شدم روانه اتاق سمت به. لعنت من، هب لعنت کنم گم را ماهان

 . کرد پر را فضا ماهان

 .دارم کارت. بشین -

 . گذاشتم دستگیره روی دست برگردم کهآن بدون

 . میاد خوابم -

 . کشید پشت از را شالم

 .شم عصبی نذار! بشین بیا میگم بهت -

 شیوح هیوالی یک تنها شناختممی که ماهانی آن از میشد عصبی وقتی

 . نشستم و کشیدم بیرون دستش از را شالم. ماندمی باقی

 . ریزه خاله کنم روشن برات رو چیز چند بذار -

 به و کشیدم باال را امشانه! بود سکوسک خاله امبعدی صفت کنم فکر

 انشچشم در کردن نگاه بود روشن خانه فضای که حاال. دادم تکیه کاناپه

 . داد تکان چشمش جلوی یک معنی به را انگشتش بود، ترسخت

 در به رو خودم که نیستم نازت ابروی و چشم و رعنا قد شیفته من اوالً، -
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 .کنم نزدیک بهت رو خودم تا بکوبم دیوار و

 !نیست باالیم و قد شیفته که دانستنمنمی خودم انگار زدم، نیشخند

 . آورد باال هم را انگشتش دومین

 رو وت جنس ندارم، کارها این به یازین من کسی توجه جلب برای دوماً -

 هم، ور سومی! الحال معلوم دخترهای اون با داره فرق که دونممی هم

 خوددار قدراین همیشه من دریا، حضرت کن مزه -مزه رو هاتحرف

 .نیستم

 و خودم نباختن برای را توانم تمام و دادم هل را دستش انگشت نوک با

 . گرفتم کار به زدن پوزخند

 حاال تا تو زنه،می حرف کردن مزه -مزه یدرباره داره کی بینب -

 قدرچه هاتحرف از بعضی دیدی حاال تا کردی؟ مزه -مزه رو هاتحرف

 تانگش بلدم هم من ماهان؟ جناب میده زهر طعم فهمیدی حاال تا تلخه؟

. بینمنمی خودم آدم رو همه چون کنم؛نمی ولی کنم تهدید و بشمارم

 یچیز روی من که طوریهمون آدمن، هم اطرافیانم که فهمممی

 . باشن حساس توننمی هم هااون حساسم

 وارزمزمه در میان از یوسف دهم، ادامه هایمحرف به نگذاشت و شد باز در

 :گفت

 . داره کارت بابا میای؟ لحظه یک ماهان -

 . رفت یوسف سمت به و کند من از را نگاهش ماهان

 . اومدم باشه -
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 .رفتم اتاق سمت به و شدم بلند کاناپه ویر از

 باز؟ کردی قهر -

 . آورد لبم روی را لبخند اشلجوجانه و گانهبچه لحن

 . خیر به شبت نه، -

 و من امانبی هایگل با پایان سوت و کرد زمزمه را بخیر شب یکلمه

 سفت امسینه روی را حوله. یافت پایان بازی و شد زده هم به ماهان

 آرام ییک با بود گفته عرفان. خورممی هم را قرص دومین و کنممی

 ات سه و بروم فراتر داشتم دوست ولی نه؛ بیشتر اما بخورم دوتا نشدم

 ترممآرا کمی فقط ندارد تاثیری که من روی بخورم تاده اصالً بخورم،

 به باید فردا آیدمی یادم که دهم قورت را قرص خواهممی. کندمی

. اندازممی دستشویی در و آورممی بیرون را قرص. برسم پارسا کارهای

 موبایلم سمت به خورد،می زنگ موبایلم. گیرممی را خیسم موهای آب

 نازلی از پنهانی چیز. کشممی عمیقی نفس نازلی نام دیدن با و روممی

 یریتصو تماس حوصله اما بود، خبر با من خورده کرم درون از او نداشتم

 روی. بینممی را نازلی خندان چهره و کنممی وصل را ماست. نداشتم را

! نازلی حال به خوش است، باز گوشش بنا تا نیشش و کشیده دراز تخت

 هم نه بود خورده کسی به وابستگی از نه و بود شده وابسته نه

 تورمم چشمان دیدن با... نه و بودند انداختت تف صورتش در هایشخون

 تا گیرممی کار به را صورتم عضالت. رودمی نبی از لبخندش من قرمز و

 .کنندنمی یاری بزنم، لبخند
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 خوبه؟ حالت تو شده؟چی -

 . برگردانم آن به قدرت کنممی سعی و کنممی صاف را صدایم

 چطوری؟ تو! آره -

 .چرخدمی امزخمی سینه یقفسه روی که بینممی را چشمانش مردمک

 خودت؟ با کردی کارچی تو -

 . کنممی متمرکز صورتم روی را یندورب

 .خوبه هم من حال نشده، هیچی -

 وضعیه؟ چه این! نگو دروغ -

 من نزبا و قلب این. کنممی رو را چیز همه کند اصرار این از بیشتر

 که ندچ هر بخندم شوممی موفق باألخره. گردندمی همدم یک دنبال

 فاصله و خنددنمی نازلی. گویممی دروغ دارم که کندمی غوغا چشمانم

 . شودمی ترکم ابروهایش میان

 شده؟چی شده، چیزی یک زنیمی حرف جوریاین که وقت هر -

 .واردیوانه خندم،می باراین

 .کنم غرق رو خودم دریا تو رفتم! شده آره -

 . فشاردمی هم روی چشم کالفه نازلی

  نگی؟ پرت و چرت میشه -

 دریای دست از که داندنمی. نکرده باور امر دیوانگی هنوز کند،نمی باور

 ندارد دادن دست از برای چیز هیچ که آدمی. آیدبرمی چیز همه دیوانه
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 همه با تاریک جاده این آخر شودمی چی. آیدبرمی او از چیز همه

 باشد؟ روشن هایمشکستگی هایم،خستگی

 . خندممی بلند

 هنوز نداره آفت بم بادمجون نباش نگران اما کنی؟نمی باور چرا -

 .جاماین

 . دهن ادامه این از تربیش ایه،مزهبی شوخی خیلی -

 . شودمی قطع هیستریکم هایخنده خندم،نمی دیگر

 بیشتر کنم تموم رو خفت این! کنم تمومش خواستممی نیست، شوخی -

 . کشمنمی این از

 : دهممی ادامه. شودمی درشت چشمانم مشکی مردمک که بینممی

 تموم ور کارم نذاشت و رسید اما بود شده تموم بود نرسیده پارسا اگر -

 . کنم تموم رو خفت این نذاشت کنم،

 . کندمی نگاهم بهت با فقط و کرده سکوت زند،نمی حرفی

 در یشپ سال سه همان دریا آن مرد؟ دریا آن کند باور خواهدنمی چرا

 یوقت مرد پیش سال هفت همان واقعی دریای اصالً. داد جان خانه همان

 از ترمهم برایشان مردم حرف که وقتی نخواستند، را او اشخانواده که

 حرف بسته چشم و کردند باور را پسرشان حرف که وقتی بود، دخترشان

 در هک همانی بود، پسرشان بود امیر او باشد چه هر. کردند قبول را امیر

 اگر حتی گفتمی درست همیشه که همانی بود، او با حق همیشه دعواها

 . میزد را حرف تریناشتباه
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 نه است شوهرداری و داری بچه زن، کار گفتند وقتی پدر، راستگو پسر

 . دانشگاه و درس

 ! شود؟ عاشق برسد چه کند نگاه نامحرم به نباید دختر

 دریا؟ خوریمی رو هاتقرص -

 پوزخند. زندب رویم به خواهدنمی فقط ام،دیوانه که داندمی انگار نه

 .شود متوجه که است پررنگ قدرآن زنممی

 .دریا کنهمی آرومت هاقرص اون -

 . بندممی چشم و گیرممی موبایل صفحه از را نگاهم

 تراشیده ودمخ برای کار قدراون خوردم،نمی دیگه که بود مدت یک -

. کردن فکر برسه چه نداشتم هم خاروندن سر فرصت حتی که بودم

 حتی! جزئیات همون با رو لحظه همون کابوس دیدم، کابوس باز دیشب

 .بود دیوار روی هم لعنتی ساعت همون

 ؟میدی عذاب رو خودت قدراین چرا کنی؟ فراموش خواینمی -

 نزبو به فقط کردن فراموش کلمه نازلی؟ کنم فراموش طوریچه -

 مهه و بدی فشار رو دلت دکمه که کامپیوتره مغز مگه! آسونه آوردنش

 دبخوا دلم که روانیم مگه. بود چند ساعت یادمه حتی من بشه؟ پاک چی

 هر جوریهاین من مغز میشه، اما شه؟ تکرار مغزم تو لحظه هر صحنه اون

 . کنهمی تکرار بیشتر رو میده عذابم تربیش که چیزی

 را هایشاشک خواهممی صفحه رو کشممی دست. ریزدمی اشک نازلی

 .کنم پاک
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 میدون از نوزه منم، جنگ پیروز هم هنوز ام،زنده جامهمین نوزه اما -

 .  نشدم در به

 .ترواقعی کمی باراین خندم،می

 دارم جون تاده من هاست؟راحتی همین به من کردن بازنده مگه -

 . جون تاده دختر،

 هبازند رو تو کسی. کشتیمی رو خودت داشتی تو دریا شو خفه -

 . کنیمی در به میدون از رو تخود تو اما کنهنمی

 . یندبب را نیشخندم خواهمنمی گذارممی دهانم جلوی را دستم

 . کنممی راحت هم رو بقیه جوریاون بده؟ مگه -

 :کنممی باز لب. کندمی پر را صدایمان جای سکوت

 .دفترم بود اومده پیش وقت چند -

 ماهان؟ کی؟ -

 . بترکد است ارقر امپیشانی ملتهب هایرگ کنممی حس

 !اون نه، -

 ...اون از منظورت -

 . کند کامل را حرفش گذارمنمی

 .همون آره -

 :گفت کنان غرغر آرتا. گذاشتم آرتا دهان در را لقمه و زدم ورق را کتاب

 . دیگه خورمنمی -
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 . کندم کتاب از نگاهم و بردم فرو هم در را هایماخم

 ! نخوردی بیشتر لقمه دوتا -

 . گذاشت میز روی را دستش دو و کرد درشت ار چشمانش

 .بخورم خوامنمی سیرم دیگه من -

 . گرفتم دیگری یلقمه و کشیدم را اشگونه

 . بشی قوی تا بخوری باید -

 . بست را کتابم و داد نگاهم هیجان با

 سوپرمن؟ مثل -

 بود، سخت خیلی آرتا با خواندن درس. کارش این به بودم کرده عادت

 او ساز به بودم مجبور گذراندممی خانه این در که بود ستانیزم دومین

 .بخوانم امتحانات برای هم و برقصم

 . همون مثل آره -

 که حال همان در و گذاشتم دهانش در را لقمه کرد باز را دهانش

 :گفت جوییدمی

 کنی؟می ازدواج باهام تو بدم، نجات رو تو بیام شم سوپرمن من بعد -

 صدای. ستندنی بچه زمانه و دور این هایبچه گفتممی که الحق. خندیدم

 . شدم بلند میز پشت از. کرد پر را خانه ساکت فضای زنگ

 . بیار اتاقت از رو کیفت برو بدو اومد بزرگت مامان -

 سهیل یچهره دیدن با رفتم، آیفون سمت به. دویید اتاقش سمت به آرتا
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 را مانتوام و شال. آمد بیرون اتاق از آرتا. رفت فرو هم در هایماخم

 هیچ که میشد ایهفته دو. کردم راهی در جلوی تا را آرتا و پوشیدم

 این سرش گفتمی مهتا. آمدنمی جااین به اصالً نبود، ماهان از خبری

 . است شلوغ حسابی روزها

 پاس روی ار تمرکزم تمام توانستممی. بود بهتر هم من برای گونه این

 مثل کرد رفتار عادی کردیم بحث که شبی صبح. بگذارم امتحانات کردن

 موقع همان از دستبند. نیاوردم خودم روی به را چیزی هم من همیشه

 .نکردم پیدایش اما بودم گشته را جا همه بود، شده غیب

 نگیر مشکی و بلند پالتو دیدم، در پشت را سهیل و کردم باز را خانه در

 به سرش در شدن باز با. بود جیبش داخل دستش یک و داشت تن بر

 رو ایبوسه شد خم و زد بزرگی لبخند آرتا دیدن با برگشت ما سمت

 . نشاند آرتا پیشانی

 .من شیرمرد ها شدی تربزرگ بینمتمی که هفته هر -

 و تانداخ گردنش دور دست آرتا. اشگونه روی دیگر ایبوسه هم باز

 :گفت

 ! شم سوپرمن قراره -

 :گفت و کرد بغلش

 . میشه هم ترقوی من پسر معلومه، -

 آلودمخواب چشمان روی دست پشت با. نشست هایملب روی لبخند

 . کشیدم
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 شیطونی یبچه آرتا. بودم نخوابیده حسابی و درست که بود روز چندین

 نزمی روی را آرتا سهیل. دادنمی مطالعه فرصت روز طول در و بود

 . زد چشمکی و کرد کممح تنش در را اشبادی کاپشن و گذاشت

 . منتظرته سورپرایز یک ماشین تو برو بدو -

 . انداخت هایشلب میان اندکی فاصله و شد بزرگ آرتا چشمان

 خواستم؟می که همونی -

 . ریخت هم به را آرتا موهای و خندید سهیل

 . ببین خودت برو بدو -

 رد را دستش و شد بلند سهیل. دویید ماشین سمت به ذوق با آرتا

 . برد فرو جیبش

 عینک. دادمی انجام دادن دست از جلوگیری برای را حرکت این

 . برداشت چشمانش از را اشدودی

 خوبه؟ حالتون سالم، -

 . کشیدم امسینه روی را امروسری

 . ممنون سالم -

 . کرد نگاه را اطرافش و کشید گردنش پشت به دستی

 خوابه؟ مهتا -

 ره چشمانش، به نگاه از بود فراری چشمانم. کردم تر را لبم استرس با

 .بیاید ماهان که ترسیدممی لحظه
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 .بیرون رفتن داشتن کار صبح نه -

 :گفت و داد تکان سری

 کنیم؟ صحبت هم با تونیممی پس -

 به کردن نگاه از کردم گریز هم باز و شکستم را دستم انگشتان

 .چشمانش

 نه؟ -

 ملتهبم و خشک گلوی به را دهانم آب و فشردم هم روی را چشمانم

 فهمیدمی ماهان اگر. بود منقبض استرس شدت از هایمشانه. فرستادم

 . من حال به وای

 خانوم؟ دریا -

 زا نکنم سقوط تا کردم بند در کنار به را دستم کردم، باز را چشمانم

 . اشتمد کم را سهیل فقط متورم، هایمپلک و بودم گیج خوابیبی

 . بفرمایید بله -

 . داد تکان دستش درون را آفتابی عینک سهیل

 فرار ازم طوریاین که گفتن بهتون چی من یدرباره دونمنمی -

 داره مشکل من با ماهان. کنیدنمی نگاه هم هامچشم توی حتی کنید،می

 من. کرد شروع رو دلیلبی جنگ یک اون چیه هم مشکلش دونمنمی

 رو چیزی بخوام که بینمنمی دلیل دونستم،می خودم برادر مثل رو ماهان

 هاآدم اشتباه هایقضاوت نرید، قاضی به طرفه یک اما بدم توضیح براتون
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 .کننمی نابود رو

 و زندگی از ندیگرا قضاوت گونهچه که دانستنمی من از بهتر کسهیچ

 . سازندمی ویرانه و خرابه اتآبادی

 اهیاشتب یک قبول. هستم هم هنوز بودم زنم عاشق واردیوونه من -

! بزرگ خیلی نقش داشت، نقش اشتباه اون تو هم مهتا اما کردم

 یخیل رو زندگیم من. باشم فطرت پست یک هم شما چشم تو خوامنمی

 نیست قرار کسهیچ به من. داشتم دوست رو امبچه و زن داشتم، دوست

 ریبا آخرین هم امروز کنید، فرار من از نیست الزم پس  برسونم آسیبی

 بگم بهتون ور چیزها این دونستممی الزم. آرتا دنبال اومدم خودم که بود

 .شما خداحافظ! نبینید هااون هایچشم از رو چیز همه تا

 را دیشب حداقل کاش. رفت ماشین سمت به و نداد خداحافظی فرصت

 . بودم خوابیده

 ضعو رنگ هزارتا چارهبی مرد احمق کن رفتار درست دفعه یک دریا آخ

 جلوی هایپله روی و بستم را در باشم؟ ضایع قدراین باید چرا من. کرد

 رفت، آبرویم. گذاشتم زانویم روی را سرم داشتم ضعف حس. نشستم در

 مینه با که بودم خواب گیج قدرآن. بگویم هم کلمه یک نتوانستم حتی

 آن یاندازه به نه ولی بود سرد هوا. شد سنگین هایمپلک بستن، پلک

 .بش

 قبول دیگر. کشیدم هم به را خشکم لب و پیچیدم بدنم دور را بافتم مانتو

! مجازی فاصله بلکه واقعی فاصله نه دارم، فاصله ماهان با که بودم کرده
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 برداشته اششقیقه روی از که زردی موی. کهکشان یک متر، دو یکی نه

 . بود ترنم موهای رنگ همان بود

 مچش جفت دو با اما داشتم را مهتا یدند انتظار در شدن باز صدای با

. اویدمک را صورتش بود کرده تغییر اشقیافه. شدم روبهرو عسلی

 . بود نشسته اشچهره به قدرچه که نگویم و بود شده بلند هایشریش

 . برد باال را ابروهایش از یکی من دیدن با

 . شدم وحشت تونل وارد کردم حس -

 امخمیده هایشانه کردم سعی. کردم باز را ماخسته و باز نیمه هایپلک

 ردس سنگ روی را دستم. بود نمانده باقی بدنم در رمقی اما کنم صاف را

 . گذاشتم پله

 چی؟ -

 .بست پایش با را در و کشید بیرون در از را کلید

 به وحشت نماز بره خوادمی بینتتمی که آدم شکلیه؟ این اتقیافه چرا -

 !بیاره جا

 دیگران از تعریف سن این در دخترها همه من، بودم ختیبدب عجب

 است ماهان"گرفت جان ذهنم توی جمله یک تنها من و شنوندمی

 . دادم بیرون را نفسم "دیگر

 .آدم به میدی نفس به اعتماد قدراین که مرسی -

 ماهان کردن؟ مراعات و ماهان گرفت امخنده نشست، من از باالتر پله دو
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 بگیرم را امخنده جلوی نتوانستم عقایدشان؟ و دیگران به دادن اهمیت و

 . برد باال را ابروهایش از یکی بداخالقی با شد، متوجه

 خندی؟می چی به چته؟ -

 . انداختم باال ابرو

 .هیچی -

 . داد تکیه نرده به را سرش و نشست اشهمیشگی مدل همان

 قرمزه؟ قدراین چرا چشمات -

 .خوابی کم -

 دیگه؟ چیزه یا امتحانات خاطر به -

 توان دادم، تکیه میله به را سرم خودش مثل. انداخت باال ابرو شیطنت با

 .بود شده خارج دستم از چشمانم داشتن نگه باز

 چی؟ مثالً -

 .بگو خودت -

 !شده شیطون خیلی آرتا -

 خودت به ات؟خاله یخونه بری داری امتحان که مدت این خوای می -

 . ندارم رو چیزها این و بیمارستان یحوصله نیار فشار

 تمام نشستممی که سرد جای. شدم بلند هاپله روی و خندیدم حالبی

 .میزد یخ بدنم

 نگو نیستی هاحرف این و شدن نگران اهل تو گفتم کردم، تعجب -
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 . دستت رو بیافتم نگرانی

 . کشید را آستینم

 کجا؟ -

 . داخل میرم -

 ات؟خاله یخونه یبر خوایمی ندادی، جواب -

 . شد پراکنده بخار کردم پرت بیرون به را نفسم و کشیدم را آستینم

 کنی؟ دکم خوایمی -

 . کرد خانه لبش گوشه لبخندی

 . آوردم گیر ترخوشگل پرستار یک آره، -

 بدانم؟ تعریف جوریک را "ترخوشگل" توانستممی پرید، باال ابروهایم

  .نرفته در تا بگیرش برو پس -

 .گوشمه بغل! نمیره در -

 . کردم جمع شکمم داخل را پاهایم و نشستم رویشبهرو

 . نپره که باشی اون مواظب باید بیشتر اتفاقاً -

 و بود صورتش روی آفتاب نور داد تکیه زانویش روی را ساعدش

 . کند باز را چشمانش کامل توانستنمی

 وقت؟اون چرا -

 . دادم تکیه زانوهایم روی را امچانه

 فرار گیرهمی قرض دیگه دوتا داره پا دوتا داری تو که اخالقی این با -
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 . کنهمی

 . کشید و گرفت را رنگم طوسی و درشت بافت مانتو آستین

 .رو زبونت این دریا -

 روی و مگرفت را مانتو شانه افتاد پایین و لغزید امشانه روی از مانتو

 . کشیدم امشانه

 .تلخه حقیقت -

 . کشید هایشریش به دستی کرد، رها را نآستی

 جوجه؟ گرمه و نرم زبونت خیلی تو مثالً -

 . کشیدم پله روی ناخن با

 . باشه نداشته کارم به کاری کسی که وقتی تا اما آره -

 .کردنمی لمسم دیگر گرفت، را آستینم هم باز

 نبود ئلقا کسی برای ارزشی و دیدمی باال از را آدم و عالم که ماهانی

 اجزای تمام. شودمی شرمم گذاشتمی احترام من عقاید به داشت

 مغناطیس نهما معتاد"من اما اعتراف این از پیچیدمی هم به امداخلی

 با بودم کرده محروم را خودم خودم، من و "بودم شده اندکش لمس

 .هایمحرف

 جا؟این میام چرا من دونیمی دریا -

 . مداد تکان چرا معنی به را سرم

 .تو خاطر به -
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 .نرسید هایمپا و دست و مغزم به خون ایلحظه برای بگویم توانستممی

 . کنه تازه و شاد رو روحیم تونهنمی تو مثل هیچکی خرابه روحیم وقتی -

 نبازم را خودم کردم سعی. کرد چشمانش سایبان را دستش و خندید

 .ندهم نشان ار ریختنم فرو و نشود مرتعش بدنم کنم، حفظ را لبخندم

 :کردم زمزمه لب زیر و کردم کج کمی را سرم و خندیدم

 !منی روح سوهان تو اما -

 لجباز قطرات و شدم بلند هاپله روی از. ندادم ماهان به زدن حرف فرصت

 امبینی رزی را بافتنی زبر پارچه. کردم زندانی هایمپلک پس در را اشک

 نمایش به را شدنم دخر را، شدنم شکسته که کردم سعی و کشیدم

 را ایمدرده تمام که توانی بود، من فرار تاوان ماهان به دلبستن. نگذارم

 یک همین! آمدینمی رفت، گیج سرم شدم خانه وارد. بود برگرفته در

 ین،زم روی چکید فرو اشک زدن پلک با همزمان. آمدینمی هم را روز

 دم،بو شده ضعیف. مایستاد و کردم بند است کنارم که چه هر به را دستم

 را وا که قلبم تقصیر! بود قلبم تقصیر هااین همه و بودم شده شکننده

 هایتپیدن دلیل بود شده او و کردمی فکر او به که داشت دوست

 آمد، هایشقدم دایص. بود کور دیدنمی را قلبم او که این با اشوقفهبی

 :کرد نگاهم. کردم پاک را هایماشک سرعت به

  خوردی؟ صبحانه خوبه؟ حالت -

! کندمی خسته را عاشق انتظار. کنم نگاه چشمانش به خواستنمی دلم

 خسته را عاشق انتظار. گذاشت منتظر نباید را عاشق بود درست واقعاً
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 جان تو قلب در حس همان که رسدمی روزی. کندمی درمانده! کندمی

 دادم تکیه یوارد به را سرم. مرده او قلب در که حالی در و گیردمی

 . کردم روانه خشکم هایلب روی لبخندی

 !خوبم -

 بگذار! نکن لعنتی فشردم، هم روی چشم. چرخید صورتم روی نگاهش

 .باشم پایبند تصمیم به شده که هم بار یک

 بری؟ راه تونیمی کردی، غش کنم ولت جاهمین نیستی خوب -

 فلجم؟ مگه -

 . شد تند رفت، فرو هم در هایشاخم

  کنی؟می کارچی خودت با داری میشی، هم فلج بری پیش طورهمین -

 مرا داری تو!  کردمنمی کاری من کردم؟می کارچی خودم با داشتم من

 التح به وای! کردم تهدیدش آورد هجوم اشک! ندانسته کنی،می نابود

 باد هب را غرورم مانده ته همین و کنی خردم اگر حالت به وای بیای، اگر

 خودش به امر کرد، جدا دیوار از را هایمشانه ماهان. حالت به وای ،دهی

 آغوشش با ایذره پیچید، امبینی در خودش به مختص بوی. داد تکیه

 متس به و کردم جدا را خودم اما داشتم؛ فاصله سانت چند داشتم فاصله

 . زد غر ماهان که شنیدم. نشستم و رفتم کاناپه

 ! کنهمین ول هم وضعیتش این تو -

. بود آمده سراغم به ممتد سرگیجه گرفتم، مشتم میان را مخمل پارچه

 دهانم سمت به را پرتغال آب برگشت، دستش درون سینی با بعد کمی
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 را کردن مخالفت و زدن حرف توان فشردم هم روی را هایملب گرفت

 . نداشتم

 خوری؟نمی -

 :زدم لب

 .میاد بدم پرتغال آب از -

 نهما از گرفت، امخنده بودن؟ من فکر به و کردن نیمهربا و ماهان

 این به فقط وا شد، پوزخند. هیستریک هایخنده وار،دیوانه هایخنده

 . گذاشت رویم جلوی را پرتغال آب. نشوم دردسرش باعث که بود فکر

 هفته چند همین تو بنداز، خودت به نگاه یک داری؟ دوست چی تو -

. نومسرکارخا شدی ضعیف افتاده، گود شماتچ زیر که شدی الغر قدراون

 . نکردی انتخاب خودکشی برای رو قشنگی راه

 .سکوت شد هایشحرف جواب بازهم

 !بدم خوردت به زور به نکن کاری دریا؟ میاری در بازی بچه چرا -

 بلد کردن بازی ایذره اصالً  کاش. بودم بلد هم بازی بچه کاش بازی؟ بچه

 با. دبو کرده احاطه را جانم تمام نبودن خوب ینا و نبودم خوب من. بودم

 شانن را صفر داشت انرژی ماهان، به دوختم چشم حالبی و خمار نگاهی

 .بود رسیده هشدار مرحله به و دادمی

 .همیر گیج سرم کمیک فقط خوبه حالم میگم ای؟بازی بچه چه -

 انجام را دخواهمی که کاری تا دانستممی کرد، هایملب نزدیک را لیوان
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. نوشیدم جرعه -جرعه و آرام را پرتغال آب. شودنمی خیالبی ندهم

 .کنم انکار را بود کرده تزریق جانم به که اندکی نیروی توانستمنمی

 ماا شوم مسلط خودم به کردم سعی. کشیدم هایملب روی دست پشت با

 سرم تنشس من کنار ماهان. بود گرفته را دورم سیاه ایهاله بودم، گیج

 . خندیدم دادم، تکیه پشتم به را

 نه؟ بیافتم دستت رو ترسیمی -

 . کرد نگاهم غیظ با ماهان

 بیام گفتن امهت و بابا. جاستاون هم مهتا من، یخونه بریم شو بلند -

 . ببرمت

 صمیمت این در من یعنی این و! مهتا و بابا کرد، قفل کلمه دو روی مغزم

 . نداشتم سهمی هیچ گیری

 . خاله یخونه میرم دارم امتحان رداف -

 .میشه نگران اتخاله یخونه بری قیافه این با -

 خوش چه. داد تکان "چیه" معنی به را سرش کردم نگاه ماهان به

 به ممشک درون اندام تمام! است من نگران که کردممی خیال خیاالنه،

 .پیچیدمی هم

 . نده طولش زیاد منتظرم ماشین تو -

 دستم. رفت بیرون و شد بلند کاناپه روی از. کند کمکم که تادنایس حتی

 با و شدم بلند کاناپه کمک به. کوبیدم امپیشانی به آرام و کردم مشت را
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 به را سرم پیچید، دلم در بدی درد. کردم حرکت اتاق تا دیوار بر تکیه

 بر وارد فشار قدرآن فشردم، هم روی را هایمدندان و دادم تکیه دیوار

 را ام شانه دستی. بشکنند است قرار کردم، حس که بود زیاد دندانهایم

 برای نبود کم کردم نگاه ماهان به و برگشتم. کرد جدایم دیوار از و گرفت

 و بکشی بیداری شب! بزنی زار ندارد دوستت که کسی داشتن دوست

 مثل را اتزندگی نیازهای تریناساسی که کنی مشغول را خودت قدرآن

 . داشت ظرفیتی هم من بدن! بیاندازی گوش پشت خوراک و خواب

 برمت؟می ماشین دمه تا من نداری مشکلی اگر -

 . کردم نگاه هایملباس به

 .نیست خوب هاملباس -

 . انداخت پایم تا سر به نگاهی

 . بریم نیست قرار جایی خوبه -

 . خندیدم حالبی

 . دفعه همون مثل -

 . داد تکان سری

 بریم؟ بری، راه من مخ روی میشی موفق هم وضعیت این تو -

 نگه بازویم کنار را دستش فاصله با. دادم تکان حرفش تأیید در را سرم

 دوست برای بود دلیل همه این باشم؟ داشته دوستش نباید چرا. داشت

 نکردنش عمل و زدن حرف که کسی تنها بودنش مرد همین! داشتنش
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 .آمد سراغم به رگیجهس دوباره! بود ماهان بود، شیرین

 شد کم بازویم با را دستش فاصله نیافتم، تا کشیدم را سوئیشرتش پایین

 .ننشت بازویم روی اما

 : زد غر لب زیر ماهان. ایستادم خودم

 !خوبم میگه بعد -

 بود، یقسط و پوستی زیر هایشمحبت! بود همین ماهان. گرفت امخنده

 . قسطی خیلی

 و دادم تکیه در چارچوب به را دستم. آورد مجلوی را هایمکفش پایش با

 ماشین به که زمانی و رساندم را خودم ماشین تا. پوشیدم را هایمکفش

 نفس و نشستم صندلی روی. کنم غش که بود نمانده چیزی رسیدم

 . مددرآ حرکت به ماشین و شد ماشین سوار ماهان. دادم بیرون را لرزانم

 نگاه لبخندش و اخم به چشمانش، به ترمک. کردممی نگاه ماهان به ترکم

 .کردممی

 خشک و سوزاندنمی را وجودم درختان. نبود جهنم دنیا حداقل گونهاین

 چشمانم در وزر هر که بفهمد توانستنمی من از بهتر کسهیچ! کردمی

 دنیا کنی وانمود شوی مجبور و داری دوستش عمیقاً که کنی نگاه کسی

 ماهان کنارش، دخترهای کنی تحمل نداری حسی هیچ تو است شیرین

 .کند باورش هم قلبم کاش ای و کردم باور را این نیست من حق

 خودش برای را  روز و شب و دادنمی عذاب را خودش و خودم قدراین

 به بود خیره و بود کرده قفل فرمان دور را انگشتش ماهان. کردنمی زهر
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 .رویشبهرو

 یادته؟ رو هخون اومدم دیر که شب اون -

 .را شب آن ببرم یاد از شودمی مگر

 .اوهوم -

 دونب و دادم تکیه شیشه به را امپیشانی. کرد نگاهم چشم یگوشه از

 :گفتم کنجکاوی با ماهان به کردن نگاه

 خب؟ -

 .بود پیشم ترنم -

 دمز چنگ را شکمم. کشید تیر دلم هم باز و شد برابر چند امسرگیجه

 بکوبد؟ من سر در را ترنم و خودش بطهرا که داشت هدفی چه

 من ترنم مشکل اصالً. نداره من به ربطی هیچ ترنم روحی وضعیت -

 صقر گفتم بهت که طورهمون. نداره مناسبی روحی حال ترنم نیستم،

 ره و گرفتن طالق هم مادرش و پدر. بمونه تنها نباید کنهمی مصرف

 پسرش هم اشخاله. رهدا رو اشخاله فقط خودشونن، کارهای پی کدوم

 من زا سوئد، بره مجبوره اشخاله و کرده تصادف موتور یک با سوئد تو

 .کنم مراقبت ازش و بمونم ترنم پیش برگرده تا مدت یک که خواست

 هم باز. آورد هجوم گلویم به اممعده اسید و شد بیشتر دلم زیر درد

 !ار بودنم ویران چشمانم از بخواند ترسممی نکردم نگاهش

 ... خواستمی بماند؟ خانه یک در ترنم با خواستمی ماهان
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 ادامه هانما. شد بدتر حالم گذشتمی ذهنم در که هاییچیزی تصور از

 صدایم رد عجز تا گرفتم کار به را توانم تمام. کرد تمامش جاهمین نداد

 :پرسیدم مستقیم غیر. نزنم تپق و نلرزد صدایم. کنم پنهان را

 .داره گناه گفته طوریاین که اشخاله خب -

 رمب بعد. دار زندگی و خونه خودم من دریا؟ خوبه حالت داره؟ گناه -

 ! نده؟ خودش دست کار موقع یک که شم ترنم نگهبان

 . بود پیچیده بدنم تمام در درد دادم، تکیه و کشیدم باال را خودم

 نمیری؟ یعنی -

 بود، خونه اشخاله نچو کنه، صحبت باهام خواست ترنم روز اون نه -

 .من خونه رفتیم

 تمامش خواستنمی. زدم چنگ را چرم صندلی و کردم باز را چشمانم

 ! را عذاب این دهد ادامه خواستمی یا کند

 که گیرهمی نشأت سالگیش هیجده از مشکلش که گفت و کرد گریه -

 تونهمین بعد به اون از کنهمی ولش و کنهمی تجاوز بهش پسرش دوست

 .کنه زندگی ادیع

 . گذاشتم دهانم جلوی را دستم و کردم نگاهش بهت با

 واقعاً؟ -

 .میگه دروغ داره -

 . رفت فرو درهم هایماخم
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 .بگه دروغی همچین که نمیاد وسطه، آبروش پای -

 . گرفت انگشتش دو میان را دماغم برگشت، من سمت به و زد لبخند

 افتاده نیفتاده، اتفاق این نمیگم .بشناسی رو هاآدم طوراین مونده حاال -

 گفت. بزنه بهش روحی ضربه که نبوده چیزی. بوده خودش خواست با اما

. شدم اتوابسته و کردم پیدا رو آرامش زندگیم تو اومدی تو که موقعی از

 ! هاپرت و چرت همین از

 بود سخت. بگیرد مسخره به را نفر یک احساس که برایش بود راحت چه

 :کردم اشجاری زبانم بر بود هرتوانی به اما بزنم را حرف این که

 .باشه شده اتوابسته واقعاً شاید -

 . زد پوزخند

 تو پاکی، دختر یک تو. کنی درک رو ترنم احساسات تونینمی تو نشده، -

 و تگیوابس! کنی تصور تونینمی حتی رو کرده تجربه ترنم که چیزهایی

 کننمی که کاری هر تو هااون. ارهند معنی ترنم مثل کسایی برای عشق

 هم آخریش نیستم من بوده ترنم با که پسری اولین منفعتن، دنبال

 بود دیدهن مهتاب و آفتاب دختر یک اگر آره. بوده نفر هزار با ترنم نیستم،

 اول از اما! امعوضی یک من که کنی فکر داشتی حق زدممی گولش من و

 آشنا هم اب پارتی یک تو ما نبود، بند و قید یپایه بر ترنم و من یرابطه

 . من طرف اومد اون. شدیم

 برای لمد طرف یک از. شدم خیره رویمروبه به و بردم دندان زیر را لبم

 .داشتم قبول را ماهان هایحرف دیگر طرف از و سوختمی ترنم
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 . بلعید را هوا ماهان

 .سوئد رفت شاخاله با هم اون شدم جدا ازش -

 :پرسیدم شک با گرفت، را حسیبی یجا تعجب

 شدی؟ جدا ازش کالً یعنی -

 . رفت باال لبش گوشه

 .شدم خالص! نه جدا -

 شده جدا. کند چراغانی را دلم تاریک یخانه توانست کلمه دو همین

 هب که لبخندی جلوی. کنم حالجی را هایشحرف معنی کردم سعی بود؟

 را وهایمابر از یکی. گرفتم را کند جا لبم روی را خودش خواستمی زور

 . بردم باال

 .میگم تبریک پس -

 را کرد خانه لبش یگوشه که لبخندی و آمیزششیطنت نگاه معنی

. دادم خودنمایی اجازه لبخندم به و برگرداندم پنجره به را رویم. نفهمیدم

 گاز را لبم. شد پیاده ماهان و شد متوقف فروشی بستنی جلوی ماشین

. کنم خوشحالی راحت که گذاشتنمی و سوختمی وجدانم گرفتم،

 دوست به اعتراف. باشم خوشحال جنسم هم قلب شکستن از توانستمنمی

 که هرجور ترنم اصالً. بگوید ماهان هرچه حاال. است سخت کسی داشتن

 برایش چیزهایی چنین به اعتراف دانم، می. است من جنس هم اما باشد

 دوستش گوییمی کسی به وقتی که نیست آسان داشته، درد بوده سخت

 مشت در و آوردی بیرون را قلبت و اتسینه در کردی دست انگار داری،
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 مشتت در خوایمی است من قلب این بیا گفتی که انگار. گذاشتی او

 گفته، ماهان به ترنم که چیزهایی. کن محافظت ازش یا کن لهش

 راحت قدراین را خودش  تواندنمی من جنس هم. نیست آسان گفتنشان

 ماهان هم شاید. پسر یک برای هم آن منفعتش، برای هم آن بزند حراج

 جنسم هم تنها ترنم شاید کردم،می اشتباه داشتم من شاید! بگوید راست

  اصالً شاید باشد، متفاوت هم با آسمان تا زمین از او و من افکار اما بود

 کند؟ تقدیمش کسی به دارم دوستت گفتن با که باشد نداشته قلبی

 را کسی که امگرفته یاد من. کنم قضاوت توانستمنمی و دانستمنمی

 جاری زبان بر بینممی چشم با که را چهآن گرفتم یاد.  نکنم قضاوت

 اشمب نداشته نیاز تا نکنم ویران! نکنم ویران تا نکنم قضاوت و  نکنم

 دستش در کوچکی ظرف با ماهان کوتاه مدتی از بعد! بسازم دوباره

 . نشست صندلی روی. برگشت

 . کنهمی تقویتت داره گردو و پسته بخور، رو این -

 :زد رغ ماهان. بود امعالقه مورد خوراکی کرد نگاه دستش درون ظرف به

 . ندارم دوست بگی اگر حالت به وای دریا -

 دهانم در و برداشتم را اول قاشق گرفتم دستش از را ظرف و خندیدم

 . گذاشتم

 . دارم دوست خیلی رو این تفاقاًا -

 .من همیشگی حساسیت و اشهمیشگی عادت کشید، را امگونه

 . داری دوست رو چیزی یک تو دیدم و نمردیم -
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 چیزی هامدت از بعد بار اولین برای. گذاشتم دهانم در را دوم قاشق

 .نزد پسش اممعده که خوردم

 دنبالش؟ اومد آرتا مادربزرگ صبح -

 .اندمر حلقم به و دادم قورتش بود توانی هر به شد، تلخ دهانم در بستنی

 .اوهوم -

 .گرفت امنشانه نگاهش تیر کرد، نگاهم چشم یگوشه از

 بگی؟ خوایمی چیزی -

 مانه با و دادم تکان نه معنی به را سرم و کردم پر بستنی با را دهانم

 :گفتم پر دهان

 . بگم ندارم چیزی -

 گویمب را سهیل ماجرای که بودم مانده مردد. داد روبهرویش به را نگاهش

 چه در هک بسنجم توانستمنمی. بود بینی پیش غیرقابل ماهان. نه یا

 اهانم جای که هیوالیی آن از! نه یا شودمی عصبی بگویم اگر. حالیست

 هیوال آن جلوی رفتنگ توان! ترسیدممی خیلی ترسیدم،می گرفتمی را

 . کشید ریشش به دستی ماهان. ندارم را

 وت نداری مشکلی. دارم استودیو تو کاری یک دقیقه چند حد در من -

 بشینی؟ منتظر ماشین

 . دادم تکان نه معنی به را سرم

 سوال؟ یک فقط ندارم، مشکلی -
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 هم در هایاخم با و کرد باز را ماشین کمربند. ایستاد استودیو در جلوی

 :گفت

 چی؟ -

 . کردم اشاره هایشریش به قاشق با

 بزنی؟ خواینمی -

  .رفت فرو درهم بیشتر ابروهایش کرد، نگاه خودش به ماشین آیینه در

 چشه؟ مگه -

 . گذاشتم دهانم جلوی را دستم و خندیدم

 . شدی هااولیه آدم شبیه فقط هیچی، -

 . کوبید امبینی نوک روی و رفت باال لبش یگوشه

 کردم؟می خوشتیپ کی برای دیدمنمی رو تو ریزه خاله آخه -

 و کش و شد پیاده. نشست دلم به بود شوخی که قدرچه هر حرفش این

 . داد بدنش به قوسی

 .بیا کنار باهاش جدیدمه استایل! میگی چیزهایی یک -

. بود خصمش حرکاتش و حالبی هایشوخی از. بود حوصلهبی امروز

 . خندیدم

 !اندیگه کسای اصل بیام، کنار نباید کهمن -

 . کرد نگاهم غیظ اب

 نشو پیاده هم ماشین از. کن قفل رو ماشین درهای رفتم من! نشو پررو -
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 . بیرون نزده هاشعضله تا بده استراحت زبونت به هم کمیک

 کانت را سرم. است سالم پنج کردممی حس که کردمی رفتار جوری

 لدنبا. گذاشتم کنار را ظرف و کردم تمام باألخره رفت ماهان. دادم

 نددستب به چشمم کردم باز را کنسول در. نکردم پیدا اما گشتم دستمال

 پس کردم نگاهش لبخند با و آوردم بیرونش. خورد کنسول درون اینقره

 روی دست چه؟ برای اما بود برداشته را آن ماهان! بود نشده گم

 گرا. گذاشتم کنسول داخل را دستبند دوباره و کشیدم ریز هایستاره

 و کردم پیدا را کاغذی دستمال یبسته. دادمی پسش استخو خودش

 را هایمآشغال تا کردم باز را ماشین در قفل. کردم پاک را دهانم دور

 . بیاندازم بیرون

 نهایتبی انرژی یک انگار. نرفت گیج سرم گذاشتم زمین روی را پاهایم

 زا دورتر خیلی که رفتم آشغالی سطل سمت به. بود شده تزریق جانم به

. بود ساختمان دو میان باریک راهی کنارش و بود استودیو و ماشین

 داخل هب و شد کشیده دستم که برگردم خواستممی انداختم دور را ظرف

 ممحک و گرفت را دهانم دستی. شدم پرتاب ساختمان دو میان یباریکه

 .کوبیدم دیوار به

 و بردم ادی از را درد رویمروبه فرد دیدن با اما پیچید سرم در بدی درد

 .بود کابوس که انگار رفت گیج سرم آمد، سراغم به ترس و وهم فقط

 باال ابروی گرفت را دهانم ترمحکم شهاب که بزنم جیغ کردم سعی

 . انداخت
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 . رسیدیم هم به باألخره دیدی -

 به شتربی زدم چنگ را دستش آمد،می بیرون میان در یکی هایمنفس

 . داد فشارم دیوار

 .داریم کار هم با حاال کوچولو گربه ننداز پنجول -

 روی اشسبابه انگشت. بود برپا زلزله تنم در چکید چشمم از اشک

 . لغزید امگونه

 که هاست؟راحتی همین به من از شدن خالص کردی فکر چرا؟ گریه -

 بگردی؟ ول ماهان اون با بری

 کردم هنگا نشچشما انتهایبی تاریکی به ترس با. شدند گشاد چشمانم

 بود؟ فهمیده کجا از را ماهان و من ارتباط

 . داشتم نظرتون زیر مدت این تمام دیدمتون؟ نگفته بهت ماهان -

 انماه! بود آمده بند نفسم ترس از. تپدنمی قلبم کردممی حس

 . داد فشارم دیوار به بیشتر بود؟ نگفته من به و دانستمی

 .دادم جاتتن خرابه اون از من عوضی کوچولوی -

 از رعتس به که کاری! دانستنمی را نجات معنی حتما بود؟ داده نجاتم

 .کوبیدم پاهایش میان و کردم اجرا را گذشت مغزم

 دور دستانش. کوبیدم دیگری یضربه.  نکرد رهایم اما شد قرمز صورتش

 لعنتی یباریکه آن از تا دوییدم و زدم هق. رفت عقب و شد شل بدنم

 را اطرافش و بود ایستاده ماشین جلوی که دیدم را ماهان .بروم بیرون
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. شد کشیده پشت از موهایم که کنم صدایش خواستم کرد،می نگاه

 کردممی خفگی احساس پیچید، گردنم دور را پهنش ساعد شهاب

 :زدم فریاد و زدم چنگ را ساعدش

 ...ماهان! کمک -

 بشها اما کردم ینسنگ را بدنم. کشید عقب مرا و گرفت را دهانم جلوی

 یلیخ شهاب با مقابله برای من. کشیدمی عقب به مرا قدرت تمام با

 متما زدم چنگ را دستش و ریختم اشک صدابی و زدم هق! بودم ضعیف

 . شد زیاد دهانم دور دستانش فشار. بود زخم من چنگ جای از دستش

 مالیم ماهان یاندازه به من نکن، ترسنگین رو مجازاتت نباش وحشی -

 !نیستم

 نمچشما نکن، مقایسه من یفرشته با را خودت بگویم خواستممی

 رها را هانمد گرفتم، گاز را دستش کف. لرزیدمی بدنم و رفتمی سیاهی

 :زدم فریاد قدرت تمام با کرد

 ... ماهان! کمک -

 . گرفت دهانم جلوی و زمین روی کرد پرتم و گرفت را دهانم

 تو مه تف جونت ماهان که کنم تموم رو کارت جاهمین یا میشی خفه -

 . نندازه صورتت

 درد ابرابرن جدال این از بدنم تمام. بیاورم باال خواستمی دلم. زدم هق

 سرم نزدیک را سرش شهاب. چکید چشمم گوشه از اشک. بود گرفته

 .چیزی نبینم تا بستم چشم کرد
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. رفت شهاب دستان سنگینی. شد محو سیاهی رفت، کابوس ناگهان

 . ردک شهاب صورت حواله را هایشمشت ماهان که دیدم و کردم باز چشم

  هان؟ نمیای؟ دریا طرف نگفتم آشغال توی به من مگه -

 . کوبید دیگر مشتی

 کثافت کاراون از گفتی  باشم، نکرده نامردی که ندادم پلیست تحویل -

 .اومدی بیرون

 . کوبید اشسینه یقفسه در

 -تک جواب باید پلیس دست میدمت تمومه کارت ثافتک! تمومه کارت -

 . بدی پس رو کارهات تک

 و بودم شده مچاله خودم در درد از جنین مثل. نداشتم حرکت توان

 .لرزیدممی واردیوانه ریختم،می اشک صدابی

 زمین روی از و آمد من سمت به. کرد رها را شهاب من دیدن با ماهان

 دادمی جان گوشه آن داشت که مردی از ترسیدم،می. کرد بلندم

 زار و بردم فرو اشسینه در سرم و زدم چنگ را ماهان بلوز. ترسیدممی

 زار رگیبیچا از زدم، زار آغوشیبی از فشردم مشتم در را بلوزش. زدم

 هق بودم هافتاد شهاب مثل آدمی گیر کهاین از ام،سرنوشتی بد از. زدم

 کهنآ بدون رفتم فرو ماهان آغوش در بیشتر و امزندگی تلخی از. زدم

 گوشم کنار ماهان و داشت نگه بدنم از دور را دستش. کنممی چه بفهمم

 :کرد زمزمه

 .شد تموم بسه -
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 از که ساله شش دریای آن بود شده انگار. نبود خودم دست انگار

 انگار. رفت پدرش آغوش به گریه با و شکست دستش و افتاد دوچرخه

 برد؛ پناه پدر آغوش به دردش تسکین برای که دریایی همان بودم شده

 غوشآ این داشت، فرق خیلی آغوش این با محبتبی و سرد آغوش آن اما

 .محبت بوی داشت، بو بود گرم

 شه؟ ماجوجه نزدیک کسی ذارممی من مگه چی؟ از -

 عقلم انگار داد؟می امنیت بوی قدراین چرا. گذاشتم اشسینه روی سر

 بگویم نستمتوا که چیزی تنها کنم،می چه فهمیدمنمی بود شده زایل

 .بود نامش

 !ماهان -

 نوازش را موهایم و گذاشت سرم روی دست و جنگید خودش با باألخره

 . کرد

 . جاماین نم ریزه خاله باش آروم لرزی؟می طوریاین چرا جونم؟ -

 کرد، نوازش پدرانه کرد، نوازش را هایمشانه. ریختم اشک صدابی

 .حمایتگرانه

 .ذارمنمی اشزنده کشمش،می -

 .صدابی هایمگریه هق -هق و شد ترکم بدنم لرزش

 شی؟ بلند تونیمی -

 بیرون آغوشش از فوراً و آمدم خودم به تازه را، اشتباهم فهمیدم تازه
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 سمتم به را دستش شد، بلند زمین روی از و زد لبخند ماهان. آمدم

. ایستادم و شدم بلند بودم دوخته زمین به را همنگا که طورهمان گرفت

 پیش لحظه چند اتفاقات شوک در هم هنوز رفتم ماشین سمت به گیج

 کردمنمی نگاهش شوم سوار تا کرد کمکم ماهان. لرزیدمی بدنم. بودم

 با هم االن. بود دیده را شهاب که وضعیتی از آن. کشیدممی خجالت

 به را سرم و دادم قورت را دهانم آب. دمبر را خودم آبروی کردم که کاری

 توانستمنمی هنوز بود خواب یک مثل چیز همه دادم، تکیه ماشین شیشه

 شدیم خانه وارد کی و رسیدیم ماهان یخانه به کی نفهمیدم کنم باورش

 صدای. بودم نشسته لرزان بدن همان با ماهان تخت روی گونهچه و

 :آمد اتاق بیرون از ماهان

 . نیاید هم اتاق طرف نپرسید، هیچی فعالً -

 صد ایزلزله. لرزیدم و پیچیدم خودم دور را مانتو. کردمی درد بدنم

 یرو را لبم و شدم مچاله خودم در زمین روی. بود برپا تنم در ریشتر

 خواهممی را هست اممعده درون هرچه کردممی حس. چسباندم زانویم

 و دمش مچاله خودم در بیشتر شد، دوار ماهان و شد باز در. بیاورم باال

 :کرد نجوا و نشست کنارم. گرفتم را نگاهم

 بهتری؟ -

 . بدهم پاسخی توانستمنمی نبود خودم دست ندادنم جواب ندادم، جوابی

 . آورد لبم سمت به را قرصی

 . کنهمی آرومت -
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 . دادم تکان نه معنی به را سرم

 قرص تلخ طعم. راند داخل به یآرام به بازم نیمه هایلب میان از را قرص

 رامآ برای زد لبخند ماهان. برد درهم را امچهره و شد پخش دهانم در

 قرص تا نوشیدم آب جرعه چند آورد لبم سمت به را آب لیوان. کردنم

 روی از من هایشانه گرفتم با و شد بلند زمین روی از ماهان. برود پایین

 گوشم در شهاب کثیف هایحرف. گذاشت تخت روی و کرد بلندم زمین

 مچنانه و بود سنگین سرم چکید و کرد باز راه دیگری اشک. پیچیدمی

 کرده احاطه را گردنم دور شال. کشید بدنم روی را پتو ماهان. لرزیدممی

 تواندنمی که نوزادی بودم شده انگار زدم چنگ گردنم دور از را شال بود،

 . دهد انجام کاریهیچ

 ستشد که بود مواظب کند، باز گردنم دور از را شال تا کرد کمکم ماهان

 را پتو هزد خجالت. کرد باز گردنم دور از را شال. نخورد بلوزم باز یقه به

 ار کوچک پایه سه صندلی ماهان. کشیدم امچانه باالی تا و زدم چنگ

 . نشست و کرد تخت نزدیک

 .ببره خوابت تا مونممی جااین من -

. پیچید امبینی در ماهان عطر بوی. نبیند مرا تا بردم روف بالش در را سرم

 و گرفت را دهانم که دستی. گرفت جان دوباره شهاب تصویر بستم چشم

 چنگ را بالش لعنتی؟ تصویر این نمیشد تمام چرا. خوفناک چشمان آن

 آن یادآوری از. خوردمی بهم داشت حالم است بس. ریختم اشک و زدم

 هم باز و گرفتم را هایمگوش! شهاب هایرفح یادآوری از لحظات،
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 . شد جمع وارجنین خودم در و ریختم اشک صدابی

 حرکتبی. بود دهش الل زبانم توانستم،نمی اما بزنم حرف کردممی سعی

 . رفتگ گرمش دست میان را دستم. شدند جدا هایمگوش از هایمدست

 . بترسی ازش که نیست هیچی دیگه آروم، هیس -

 شتدا بار صد دوبار، نه بار، یک نه میشد، تکرار داشت بود نشده تمام

 فشار هم روی را لرزانم هایلب. حرکتش هر حرفش هر. میشد تکرار

. لعنتی یلرزه تن این رفتنمی بین از اما شود متوقف لرزششان تا دادم

 . کشید صورتم خیسی روی آزادش دست با ماهان

  .شه نزدیکت تونهنمی حتی هدیگ اون هستم، من که زمانی تا -

 تکان نه یمعن به ترس با را سرم. نیستی همیشه که تو بگویم خواستممی

 .کوبیدمی انگشتش زیر امگونه نبضِ را، امگونه کرد نوازش. دادم

 ! کسهیچ شه، نزدیک بهت کسهیچ ذارمنمی -

 . نشست تخت روی کنارم. گرفت آرام بدنم لرزش

 هک دارم ریزه خاله چندتا مگه! کشمشمی شه نزدیک بهت هرکی -

 بده؟ حرصم

 .نداشتم او با کاری کهمن دادم؟می حرصش من

 . کنه زخمیت کسهیچ ذارمنمی دیگه بستم رو هاتزخم خودم وقتی -

 برابر در. شد سنگین هایمپلک آرامبخش قرص اثر و ماهان هایحرف با

 هم بیداری اما ببینم کابوس خواستمنمی کردم، مقاومت رفتن خواب به
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 کمک با خواب. بود نابرابری جدال نشدم پیروز اما بود کابوس تکرار برایم

 دست آمد کابوس آمد، هیوال. لرزان و ناآرام دریای و آرامبخش قرص

 زد، لبخند خواستم کمک و زدم جیغ فشرد و گردنم دور انداخت

! شهاب. برد جتارا به را جانم تمام و شد واضح اشچهره! کریه لبخندی

 بودم من! دیدمنمی را هیچ بود، سیاه جا همه. خواستم کمک و زدم جیغ

 در درد و فشرد را مچم! رویمروبه وحشتناک مرد و بودم من شهاب و

 را دهانم هیوال زدم پا و دست زدم فریاد و خواستم کمک. پیچید دستم

 از سرار قاتا در را خودم و کردم باز را چشمانم زدم، پا و دست. گرفت

 از قلبم. زدممی نفس -نفس میزد بیرون بدنم از حرارت. دیدم تاریکی

 شد، باز اتاق در. بود عرق از پر بدنم تمام و کوبیدمی وقفهبی هیجان

 به را خودم! شهاب شد روشن صورتش شد، نزدیک دیدم را مردی سایه

 . کردم صورتم سپر را هایمدست کشید عقب

 .کنممی اهشخو! کن ولم توروخدا -

 .ماهان! دریا منم -

 .بود شهاب او! نبود ماهان گفتمی دروغ

 .کثافت کن ولم -

 . گرفت را هایمدست

 . شد تموم دیدی کابوس دریا -

 :زدم فریاد زدم، هق

 ! نگو دروغ -
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. زدم چنگ را هایششانه و شدم معلق هوا در. پیچید بدنم دور دستانش

 زد گچن ترس کند؟ چه خواستمی. کشید اتاق یگوشه در سمت به مرا

 .را دلم

 .نزن دست من به! کن ولم -

 چنگ امسینه به بیشتری قدرت با ترس. کرد باز پا کمک با را در

 دکر نفوذ بدنم به سرما شدم، گذاشته زمین روی شد روشن فضا. انداخت

 و دست و بستم چشم شدم، منجمد زدم، یخ. شد آوار بدنم روی یخ آب

 باز مچش. شوم خارج یخ آب هجوم زیر از گذاشتنمی دستی اما زدم پا

 رفت ابشه آمدم خودم به اند،کرده وصل بهم الکتریکی شوک انگار کردم

 زار گندم همان عسلی یکاسه دو همان رفت، بدریخت و سیاه یسایه

 دمکر نگاه را اطرافم. برگشتم دنیا همین به کم -کم. بازگشت طالیی

 یسمخ موهای ماهان. پیچیدم امزده یخ بدن دور دست. بودم حمام داخل

 شده قفل هایدندان با. آمددرمی زور به هابمنفس. زد کنار صورتم از را

 :گفتم درهم

 !دمه...سر... س -

 را شجای زدگی یخ کم -کم. شد روان بدنم روی و کرد باز را را داغ آب

 . برخاست زمین روی از. داد گرما به

 .بیارم حوله برات کن صبر -

! کردمی چکه رویش و سر از آب. بود خیس هم خودش چی؟ خودش

 خارج حلقم از نامفهومی اصوات تنها و کردم باز را دهانم. نخورد سرما
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 . انداخت هایمشانه دور را حوله و بست را آب شیر برگشت ماهان. شد

 !پهلوون شو بلند  حاال -

 یسخ بدنم همه شدم رجخا حمام از شل هایقدم با و برخاستم جایم از

 :گفت و گذاشت تخت روی را هایشلباس ماهان. بود

 .کن سر هااین با فعالً -

 . بردم فرو یقه در سر و دادم تکان سر فقط هم باز

 .بیرون میرم من -

 بوی بوییدم، و برداشتم را گشاد و مشکی گرمکن. رفت بیرون اتاق از

 خارج تنم از را هایمباسل. دادمی لباس مایع بوی داد،نمی را خودش

 شده نت هزار سرم. میزد زار تنم در پوشیدم را ماهان هایلباس و کردم

 در به ایتقه. کردم بازی انگشتانم با و نشستم تخت روی دوباره بود

 شد، رظاه در میان سینی با مهتا و شد باز در گفتم آرام ایبله خورد،

 :گفت و افتاد اشبرجسته هایلب روی لبخندی

 .سالم -

 . شد باز صدایم باألخره

 .سالم -

 . گرفت سمتم به را شیرکاکائو و شد اتاق وارد مهتا

 !گشاده برات خیلی هالباس -

 . دادم تکان آره معنی به را سرم
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 بزنی؟ حرف خوایمی -

 . فشردم انگشتانم میان را لیوان

 شده؟چی دونیدمی شما -

 . گذاشت دستم روی دست

 از یکی یخانواده ماهان. بترسی دیگه نیست الزم رد،ک تعریف برام -

 . کردن شکایت ازش کرده پیدا رو برده شهاب که دخترهایی

 شهاب. بود شده تعبیر من شب هر کابوس امروز. نشد کاسته ترسم از

 . ببرد مرا خواستمی و بود برگشته

 خودم ایبر هن تو مثل دقیقاً. کردم فرار امخانواده از تو مثل منم دریا -

! خبر با من و رفتی خبربی تو. بود متفاوت هم با فرارمون اما. هااون برای

 هم اون ،خیلی نه اما اومدمی خوشم ازش بودم دیده دانشگاه تو رو سهیل

 . کرد خواستگاری ازم و پیشم اومد اومدمی خوشش من از

 بود، روش فشار و ماهان گذشت ذهنم از که چیزی تنها لحظه اون 

 . نداشتیم خوبی عیتوض

 . دادم تکان سر

 .دونممی -

 . گرفت تعجب رنگ چشمانش

 گفته؟ بهت ماهان -

 . کردم بازی انگشتانم با و گرفتم را نگاهم
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 .آره -

 . دوخت نگاه زمین به و داد گوشش پشت را روشنش موهای مهتا

. بود نمهربو بود، خوب سهیل واقعاً. کردم ازدواج باهاش و کردم قبول -

 ادنی به رو آرتا گرفتم تحصیلی مرخصی و شدم حامله ازدواجم دوم الس

 من. بود شده درست هم هااین بابا اوضاع اومد دنیا به آرتا وقتی آوردم،

 کم سهیل هایمحبت. بود آرتا رو تمرکزم همه و مادر یک بودم شده

 .بود شده

 هک چیزهایی گفتن. کردنمی نگاهم کشید اشسینه یقفسه روی دست

 ندهز بار هزار بگوید تا کندمی جان آدم نیست راحت است عذاب باعث

 .بیاورد زبان بر تا میمیرد و شود

 هر بود شده وحشتناک سهیل بود شده کم هاشمحبت فقط کاش -

 اما ماهان شپی برگردم خواستممی هزاربار. فریاد و دعوا بود شده شبمون

 بگیرم طالق اگر که کردممی فکر این به همیشه. تونستمنمی بچه یک با

. کنم کاریهیچ تونمنمی و پیشونیم روی خورهمی بودن مطلقه مهر

 نگاه شبه بد همه گیرهمی طالق زنی وقتی که ما یجامعه تو مخصوصاً

 هک پیشنهادهایی چه کار محل توی! هیوالییم کننمی فکر کننمی

 زا اشک. کنم ملتح تونستم آرتا بودن با رو فریادش کردم تحمل! نمیدن

 . چکیدمی چشمش

 من یگریه با و میزد پا و دست جاش تو اون و کردممی گریه وقتی -

 خودم خاطر به امزنده اگر هم هنوز بخندم شدممی مجبور کردمی بغض
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 چندتا با خودم کردن آروم برای. گذشت  دعوا با سال چهار نیست،

 سرگرم که ماهان .بودن متاهل هم هااون داشتم آمد و رفت دوست

 کردممی وانمود جوری کردمی سوال که هم وقت هر بود خودش کارهای

 دیده زن یک با رو سهیل ماهان! بهشته مثل سهیل با زندگی انگار که

 . کنهمی خیانت که گفت بود

 . چکید اشک هم باز

 اشبچه به! کنهنمی خیانت من به کنه کاری هر سهیل گفتم خودم با -

. شتدا دوست خیلی رو آرتا هاشبدی یهمه با سهیل. کنهنمی خیانت

 کنه،می خیانت سهیل که کرد ثابت تا گشت مدرک دنبال قدراون ماهان

 دوست با رو سهیل که خونه رفتم گریه با. ببخشم تونستمنمی رو خیانت

 ! خودم تخت روی دیدم اتاقم تو خودم

 . کشید چشمانش زیر دست

 هک گفت بهم پررویی با اومدیم دادگاه از وقتی. گرفتم طالق ازش -

 یوقت. کرد تیکه هزار رو قلبم حرفش این بودی، خیانت این باعث خودت

 که زنی زا اون بوده، سرگرم دیگه هایزن با اون بودم سرگرم پسرم با من

 . نرفت سراغش دیگه سهیل و شد جدا هم کرد خیانت بهم باهاش

 . آورد باال را سر

 سهیل یخانواده چون اش،خانواده و سهیل پیش بره یادز ندارم دوست -

 سهیل بابای دیدم که بود عروسیم روز دقیقاً. بودن افتضاح خانواده یک

 خیلی اتفاق این. زنش گوش تو زد همه جلوی کوچک حرف یک سر
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 یک وقت چند هر و گذشت این. رو بابا و ماهان طورهمین. کرد ناراحتم

 کبوده، و سیاه سهیل مادر دیدممی سهیل ریپد خونه رفتیممی که بار

 و پدر رفتار بچه شخصیت گیری شکل توی. بود بار هر برای اتفاق این

 دختر پیش داره آرتا خوشحالم! مهمه خیلی بچه اطرافیان یا مادر

 اون مثل بود شده باباش مثل آرتا رفتار. میشه بزرگ تو مثل مهربونی

 برام سهیل ازدواج اول همون بود باباش مثل هم سهیل رفتار! پرخاشگر

 بگم، چیزی نتونستم که شدم شوکه قدر ای. معتاده باباش که کرد تعریف

 از یکی و میزده رو هااون شدهمی خمار وقتی  بوده بچه  که کرد تعریف

 .باباش هایدوست

 . داد قورت را دهانش آب

 وانیر ایرفتاره. کردم گریه صبح تا شب اون. بوده زده دست سهیل به -

 . داد نشون رو خودش کم -کم سهیل

 گلویش. بود یخ ایتکه من دست مثل دقیقاً و گذاشت دستم روی دست

 :لرزید

 تموم سال پنج من که تفاوت این با! بود سهیل من زندگی شهاب -

 روی از هم سهیل با امرابطه حتی میشد تکرار برام تو امروز کابوس هرروز

 . بود اجبار

 . زد یلرزان لبخند

 ! منی از ترشانس خوش خیلی تو ولی -

 . زیدلر و گذاشت شانه روی را سرش مهتا. هایمگونه رو شد جاری اشک
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 رو هااین ماهان. میدن زجرم هنوز! باهامن هنور هاشب اون کابوس -

 .دونهمی رو خیانت جریان فقط دونهنمی

 درد... فممتأس خیلی. نداشتم گفتن برای چیزی کردم نوازش را کمرش

 را جسمی و روحی تجاوز تمام چهارسال. او با کردم مقایسه را خودم

 ! باشم توانستمنمی نبودم قوی مهتا اندازه به من. بود کرده تحمل

 االن. ودمخ جز یکی به بگم، یکی به رو هااین خواستمی دلم خیلی -

 . کنممی سبکی احساس

 . زدم محوی لبخند

 .کردید انتخاب رو من که مرسی -

 در نآسما از خانواده این. رفت بیرون و گذاشت امپیشانی روی ی بوسه

 در به ایضربه و کرد نگاه باز نیمه در از ماهان!   بودند افتاده من زندگی

 . زد

 بیام؟ -

 را گرمکن کاله! گرفتمی را اجازه بعد کردمی نگاه اول گرفت، امخنده

 امروز. بود باقی شکرش ایج بود زده در کههمین کشیدم سرم روی

 خرهمس سرم روی کاله کشیدن که بود رفته آبرویم ماهان جلوی قدرآن

 . رسیدمی نظر به

  ای؟جلسه خانوم طوریچه -

 بود؟ جدیدم نام کردم نگاهش تعجب با
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 جدیدمه؟ اسم -

 صورتم در کاله کشید، را کاله اطراف طناب و نشست تخت روی کنارم

 .شد جمع

 . کنی سخنرانی مجالس بری کنم عرفیتم خواممی -

 . کردم باز را کاله اطراف هایچین عصبانیت با

  کاریه؟ چه این -

 . کشید را امگونه و خندید

 کار؟ کدوم -

 .کشیدم امگونه روی دست کالفگی با

 .بدم روحیه بهت اومدم -

 .زدم کوچکی لبخند

 . زد چشمکی

 در استیخو بدی، روحیه خودت هب من از استفاده با بلدی بهتر تو البته -

 .خدمتم

 پایین را سرم بودم، گرفته آغوشش در ترس از که افتادم زمانی یاد

 . کشیدم لبم باال آستینم با و کشید عمیقی نفس و انداختم

 نشده؟ خشک هاملباس -

 . کشید صورتم روی و گرفت را کاله سر

 . انداختم کن خشک تو نه هنوز -
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 آن به درس کردن پاس افتادم، فردا امتحان دیا. گفتم زیرلب آهانی

 گیجی احساس بود داده ماهان که هم قرصی این با بود محال مهمی

 .کردممی

 ماشینه؟ تو کیفم -

 چی؟ برای -

 کم لبخند ماهان انداختم، امشانه روی و گرفتم را سوئیشرت شانه سر

 . کشیدم امبینی نوک روی را انگشتانم سر. زد رنگی

 .خواممی رو کتابم -

 .باال آوردم -

 . داشتم نگه دستم با را شلوار و شدم بلند تخت روی از

 کجاست؟ -

 . خندید ماهان

 بیرون؟ بری خوایمی اتقیافه این با -

 . بردم فرو هم در را هایماخم و شدم تند

 ! کنم؟ کارچی خب -

 . انداخت باال شانه

 .برو هیچی -

 . داد فشار لبش روی دست

 بیفته کالهت یکهو مثال! افتهمی که نکنی ولش باش واظبم فقط -
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 فنا به اسالم کالً اونوقت کنی ول رو شلوار و کنی حجاب حفظ بخوای

 . میره

 یوسف یاد. کردم باز را باز نیمه در آرنجم کمک با و کردم نگاهش غیظ با

 هم االن و بود دیده وضعیت آن در را ماهان و من که شبی از آن افتادم

 ... ببیند ماهان هایلباس با مرا اگر

 .برگشتم ماهان سمت به و کردم حبس را نفسم

  ترسیدی؟ شد؟چی -

 . رفتم سمتش به کشیدممی زمین روی که هاییپاچه با کشان -کشان

 ماهان؟ -

 هوم؟ -

 شودمی پشیمان آدم دیگر؟ کوفتیست چه هان! جانم بله، بگو هم بار یک

 . داد تکان سر ماهان. کشیدم دندان به لب. زدنش صدا از

 چیه؟ اداها این -

 بیاریش؟ برام تو میشه -

 . کشید دراز تخت روی و انداخت باال ابرو

 . ندارم حوصله -

 . بود خیالبی شتر یک مثل بود، لیاقتش شتر همان! که واقعاً

 بود؟ گفته بابات به یوسف -

 . برد باال را ابروهایش از یکی



 

 

 WWW.98IA3.IR 674 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 رو؟ چی -

  .رو شب اون -

 . خندید آمیزشیطنت

 رو؟ شب کدوم -

 . کردم پرت سمتش به و برداشتم میز روی از را عطر یجعبه

 !ماهان -

 . زد قهقهه

 . نره فنا به اسالم بچسب رو شلوار فعالً تو -

 رفتم یرونب و کردم باز را در. آورددرمی را حرصم واقعاً هاوقت گاهی

. ددا پاسخ سر با یوسف و ادمد لب زیر سالمی. بود پذیرایی داخل یوسف

 هایملباس به یوسف نگاه رفتم، کیف سمت به و دیدم خانه گوشه را کیفم

 سعی ودب شلوار به دستم که طورهمان شدم خم و گرفتم گاز را لبم. بود

 . بگیرم را کیف بند کردم

 دریا؟ -

 سریع ولی شد رها شلوار از دستم خوردم، یکه مصطفی آقا صدای با

 !ماهان هایتبینی پیش آن به لعنت. گرفتمش

  دخترم؟ خوبی -

 . ایستادم

 خوبید؟ شما بله...ب -
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 . زد لبخند

 .خوبم -

 . برداشتم را کیف

 .اجازه با -

 اتاق وارد. کردم حرکت اتاق در سمت به وضع همان با و زد لبخندی

 غولمش و بود کشیده داز تخت روی ماهان گذاشتم، باز نیمه را در و شدم

 . بود موبایلش اب کار

 نیفتاد؟ -

 را فکی زیپ و نشستم تخت کنار صندلی روی. رفت فرو هم در هایماخم

 . کردم باز

 نشده؟ خشک من هایلباس -

 شه؟ خشک زودتر کنم فوت برات بشینم خوایمی -

  گشودم را شده تا صفحه و آوردم بیرون را کتاب

 !نکرده نیازی -

 لغزید ماهان روی نگاهم. بود سخت خیلی ماهان حضور در هم آن تمرکز

 .بود دادن پیام مشغول که

 ماهان؟ -

 :گفت لب زیر

 هوم؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 676 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 . کردم قفل هم در را انگشتان

 . داشته زیرنظرمون وقته خیلی گفتمی شهاب -

 :گفت قبل خیالیبی همان با

 !میزنه زر -

 .دادمی جواب کامل شده که هم بار یک کاش. دادم بیرون را نفسم

 فهمیده؟ جاک از -

 .دونمنمی -

 زا را نامش. دیوار تو بکوبم و بگیرم ازدستش را موبایل داشتم دوست

 :کردم زمزمه امشده قفل هم در هایدندان میان

 ماهان؟ -

 . برگشت من سمت به و انداخت کنار را موبایل

 چیه؟ -

 فهمیده؟ کجا از شهاب پس -

 . دیده رو تو استودیو طرف اومدیمی شاید. دونمنمی -

 . استودیو نیومدم که ماهه یک من -

 . کرد جا به جا را گردنش

 . برسم کارم به هم من بذار بده انجام رو کارت -

  باشد؟ چه اشنگرانی که کیست دریا اصالً! برسد کارش به خواستمی

 و شدم بلند صندلی روی از. شدم خیره کتاب کلمات به حوصلگیبی با
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 و طرفاین به مرا شهاب که جورآن. کردمی ددر بدنم نشستم زمین روی

 کشیدم کتفم به دستی. نداشتم این از غیر به توقعی کوبید هم طرفآن

 جان چشمم جلوی شهاب حمله صحنه دوباره رفت، هم در صورتم درد از

 نفس توانستمنمی بود گرفته را دهانم که لحظه آن مانند که انگار. گرفت

 .آمدند یاد به چشمانش بکشم

 "نکن ترسخت رو مجازاتت"

 زد خیمه رویم و انداختم زمین روی گذاشتم، گوشم روی را دستم

 . دیدم رویمروبه را ماهان کردم باز را چشمانم. آمدنمی اکسیژن

 هم؟ باز -

 . کردم نگاهش بار اشک چشمان با

 .مچشم جلوی میان میشن زنده هاصحنه اون بخوام کهاین بدون -

 فرو اشک هایقطره فشردم، هم بر پلک و گذاشتم هانمد جلوی را دستم

 .یافت راه گردنم به امچانه روی از و ریخت

 . کردم پاک را هایماشک هایمآستین سر با

 !کنی اوتم ناک نبینی شهاب دوباره خب؟ ماهانم من -

 وضعیت این در توانستمی که بود ماهان تنها. خندیدم گریه میان در

 .ردبیاو لبم به لبخند

 . دارم کردنت اوت ناک به زیادی یعالقه نباشی هم شهاب اگر -

 . کشید آهسته را بود کاله بیرون که موهایم از ایشاخه
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 . ها شدی پررو -

 .شود پاک اشک از حاصل خیسی تا کشیدم لبم باال آستین با و خندیدم

 . انداخت باال ابرو ماهان

 . نک پاک خواستی هم دماغت نکن تعارف عزیزم -

 . کردم نگاهش شیطنت با

 . حتماً -

 . کرد نگاه دستم درون کتاب به و نشست زمین روی کنارم

 خوای؟می کمک -

 .برس کارت به برو نمیشم مزاحمت -

 :گفت هشدارآمیزی و آرام صدای با و کرد تر را لبش

 . زنیمی حرف خیلی جدیداً -

 . داد گوشم پشت را بود چشمم روی که مویی و انداختم باال شانه

 که نیست خوب املباس چون شدم تو مزاحم فقط من که نگفتم چیزی -

 .یوسف جلوی برم

 . شدم ماهان خندان چشمان متوجه تازه و آوردم باال را نگاهم

 من. بگیری قیافه و کنی بغ طوریای نیست الزم نشدی، من مزاحم -

 ه،باش یک نداره هم فرقی بیرون کنممی شوتش باشه مزاحمم کسی اگر

 . دیگه هرکس یا باشی تو

 را آدم هم دادنش دلداری با! بود خودش مخصوص هم دادنش دلداری
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 . کشیدم خمیازه. کشید دستم از را کتاب. دادمی حرص

 کارها؟ این و هنرمند -

 و دبو نرفته بدنم از هم هنوز قرص اثر. برگشت سمتم به و بست را کتاب

 .بود حالبی و کرخت بدنم

 میاد؟ خوابت -

 . دادم تکیه پشتم صندلی به را سرم

 خیلی آره -

 نکرد؟ اثر تو رو طورچه قویه خیلی قرص -

 . دادم اساژم َدوَرانی را امشقیقه. کردمی درد جانم تمام و سرم بدنم،

 .دونمنمی -

 خوای؟می مسکن -

 . زدم آرامی لبخند

 . دارمبرمی میرم خودم کجاست بگی آره، -

 . کرد نگاه شده ریز چشمان با

 . نمیگم هیچی کنممی رو حالت رعایت امروز ننداز، تیکه قدراین -

 جلوی و کشیدم عمیقی نفس. رفت در سمت به و شد بلند زمین روی از

 کشیدم پایین را اششانه و گشودم کمی را گرمکن زیپ. رفتم قدی آیینه

 هم در ماچهره رساندم کبودی به را سرانگشتانم بود، شده کبود کتفم

 در سمت به بهت با شد، اتاق وارد ماهان و شد باز ناگهان اتاق در. رفت
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 نه و زد  زل نه نشد، ایجاد اشچهره در تغییری من دیدن با برگشتم

 واکنش هیچ بدون گرفت من از عادی خیلی را نگاهش فقط شد هول

 !ایاضافه

 مزقر مشر شدت از که هایگونه با و کردم درست را وضعیتم سرعت به

 : گفتم بودند شده

 گذاشتن؟ چی برای رو در... در -

 . برد باال را ابروهایش از یکی و گرفت سمتم به را آب لیوان

 دونستممی کجا از من دوماً ! نکنی سکته موقع یک که بخور رو این اول -

  بزنی؟ دید رو خودت آیینه تو بری کنیمی هوس یکهو

 سمت به. شوممی آب دارم شمع مثل که کردم حس و شدم قرمزتر

 بپرتا سمتم به و آورد بیرون را کرمی. کرد باز را درش و رفت کشویی

 . کرد

 . خوبه درد برای کبودیت جای بزن رو این سوماً -

 :گفت آمیزشیطنت رفتمی در سمت به که طورهمان

 ...خواستی کمک کرم زدن برای اگر -

 :گفتم غضب با و کردم قطع را حرفش

 !ماهان -

 :برگشت من سمت با ماهان

 . بیاد میگم مهتا به -
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 و ریخت فرو پایم زیر زمین که انگار. کردم نگاهش باز نیمه دهانی با

 کشیده لبش یگوشه و آورد باال دو معنای به را انگشتش. کردم سقوط

 . شد

 . دومه بار بکن، ذهنت حال به فکری یک -

 به و امگذاشته شکمم روی را دستانم. است پراکنده اطرافم خیسم موهای

 هم هنوز. کنممی فکر کارم به هم باز. محض سیاهی به ام،خیره سقف

 هست؟ هم نگیر سیاهی از باالتر. بگذارم رویش را اشتباه نام توانم؟نمی

 وبخ هم االن تا! منم خود ازسیاهی باالتر گیرد،می جان نیشخندم

! ردمک غالف را شمشیر و نبرد صحنه بر ایستادم خوب! بجنگم امتوانسته

 سفید پرچم باألخره. آوردمی کم شود،می خسته هم جنگجو باألخره اما

 کنار که جنگجویی فهمد؟نمی کسی چرا. کشدمی عقب و کندمی رو را

 ستهخ حق هم جنجگو! نیست جنم به و عرضهبی نیست، دل بز کشدمی

 شدت از ،جراحت شدت از اما بودم بلد خوب را جنگیدن. دارد شدن

 در به ایتقه. نمیده را ایستادن اجازه و شده آوار رویم شکست خستگی

 پاهایم. دهدمی فرمان مغزم بخورم تکان خواستنمی دلم خورد،می

. آوردیم در حرکت به را پاهایم و کندمی تالش مغزم. کندمی مخالفت

 اریکیت همان در کنم،می باز نیمه را در و اندازممی سرم روی را شال

 یرز که لبی. است روشن درونش چلچراغ که بینممی را چشمی دو محض

 .شوندمی بلند رویش از بخار که لیوانی دو و شده برده دندان

 بزنیم؟ حرف -
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 تنم تمام باشم، نهات اتاق در مرد یک با پارسا با خواهمنمی. ریزدمی قلبم

 و دهدمی دستور مغزم کندمی نگاهم منتظر پارسا. لرزممی کندمی داغ

 و کشممی کنار. کندمی کار کامپیوتروار روزها این مغزم. کنممی اجرا

 روی عرق دسر قطرات اما باشم آرام کنممی سعی کنم،می روشن را چراغ

 .دهممی قورت را دهانم آب. نشیندمی بدنم و کمر

 ...نیستی راحت اگر -

 . دهممی تکان را سرم فهمد،می زود

 .اخلد بیا نه -

 تا که ردیم کنم باور را مرد این حداقل کنممی سعی. شودمی اتاق وارد

! پیداست زبانش بر کلمات در وقار که مردی. نرفته کج چشمانش حال به

 همین از من زنم،می نیشخند خودم به. است الوند آقای پسر که مردی

. هسوخت چوب بوی پیچد،می اتاق در عطرش بوی. خوردم ضربه فکرها

 سیگار با که عطری آن جای عطری هیچ! من برای نه اما بوست وشخ

 قدرچه. گذاردمی میز روی را هالیوان پارسا. گیردنمی را میشد آمیخته

 گویدنمی! کندنمی نصیحتم و زندنمی رویم به را چیزی که بودم ممنون

 کسی اگر! پرسدنمی چیزی همه از ترمهم و کندنمی نگاهم بد ای،دیوانه

 انگشت ده باالی هایمدلیل تعداد. دهم جواب توانمنمی چرا؟ بپرسد

 . است تن مرز فرای هایمخستگی. است دست

 شنبه، بگذرانی هی دارد؟ را خستگی و جنگ ارزش قدرچه مگر زندگی

 رویشبهرو هم من و گرفت جا کاناپه روی شود؟ چه که... شنبه یک
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 مطمئن نشیندنمی چای وانلی جز جایی که چشمانش حیای از. نشستم

 . داد میز روی چای لیوان به چرخی. نیست اشتباهی آدم که شوممی

 بهتری؟ -

 این کنم رکت نتوانستم هم هنوز کشم،می انگشتانم روی را هایمآستین

 خودکشی خواستمی که کسی برای ایمسخره سوال بهتری. را عادت

 :کنممی باز دهان نبود؟ کند

 ...من -

 سبز هنپیرا. است چای لیوان روی هنوز نگاهش آورد،می باال را دستش

 .دارد برنزش پوست با خاصی هارمونی اشآرتشی

 باشی کرده رو کاراین تونیمی دلیل هزار به. کنی توجیح نیست نیازی -

 .نداره ربط کسهیچ به که

 کنی؟می باور بردن رو من پاهام بگم اگر -

 .کنممی باور -

 توانمنمی که فریادهایی فقط و هایمگوش در دشومی پر سکوت

 .پیچدمی گوشم در کنم شانخالی

 .بردارن دوشم روی از رو سنگین باراین تا بردن رو پاهام -

 و هانگفتن همین. گویدنمی چیزی پارسا. گذارممی هم روی را هایمپلک

 لبخند هم هانما یاد با. بدم ادامه که کندمی وادارم هایشنکردن نصیحت

 .کند آرامم تواندنمی او مثل! نیست او مثل کسهیچ بغض، هم آیدمی
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! ساله هفت بار بردارن، را بود شدنشون خم باعث که باری خواستن -

 دش دفعه یک کیلو یک از که باری شد، ترسنگین روز به روز که باری

 .تن صد

 . چکدمی اشک یقطره کنممی باز را چشمانم

 .تونمنمی اما کنم فراموش خواممی -

 . دهممی قورت را دهانم آب و برممی فرو موهایم میان را انگشتانم

 که کنن رفک یا کنن نگاه بهم ترحم با اطرافیانم کهاین از شدم خسته -

 .کنم فراموش خوامنمی هاگذشته به چسبیدم و امدیوونه

 الوند، پارسا به! گویممی موکلم به را هاحرف این دارم. امزده آخر سیم به

 اما شناختمنمی شناختمش،نمی هم ایذره که کسی. الوند آقای پسر به

 کنجکاوی چرا؟ نپرسید که داشتم دوست. داشتم دوست را سکوتش این

 . آورممی بیرون خیسم موهای زیر از را دستانم. نکرد مالمت نکرد،

 یک بدش و خوب یخاطره هر اش،خاطره هر که ایگذشته هم اون -

 رو روحم و مغز که ایگذشته کرده، خودش درگیر رو روحم از جایی

 .کرده تسخیر

 مرد! ستنی چیزی که اشک بخواهم، که آنبی ریزدمی آید،می اشک

 امعرضگیبی شاهد بودی زندگی برابر در من شدن تسلیم شاهد رویمروبه

 ...ناتوانی شاهد بود،

 به کنی فکر همه مثل ایدش! امدیوونه من کنی، فکر هم تو شاید -

 از داشتم حسابی و درست عقل اگر کنی فکر شاید. چسبیدم هاگذشته
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 که انسانه ذات تو کن فکر خودت با ولی کشیدی؛نمی بیرونم دریا وسط

 برای دارن که هستن هابیمارستان تو آدم همه این! بجنگه زندگیش برای

 برای کنهمی کار و خورهمی غذا انسان جنگن،می بودن زنده و زندگی

 . کردن زندگی

 زیر هنوز انگار گرفته گلویم. دارم نیازش دادن ادامه برای گیرممی نفس

 آن کاش بود، ماهان روز آن کاش. زنممی پا و دست دارم انگار آبم،

 به نکرد فکر از او با و گرفتم را اشتباه تصمیم که لحظه آن در و ساعت

 .ارمدبرمی دیت. گذشته در هایگذشته

 موندن زنده و کردن زندگی برای که آدمی همین کن فکر حاال -

 نه،ک پاره رو زندگیش طناب خوادمی خودش که میشه چی جنگهمی

 پوسیده قدرچه طناب اون ببین بره؟ مرگ استقبال به و بزنه رو قیدش

 . میده ترجیح شدنش پاره ذره -ذره به رو بریدنش که بود

 نباید پریده؟ رنگش قدراین چرا کند،می ازب لب کندمی نگاهم پارسا

 . کردممی درگیرش

 . زندمی چنگ را خیسش موهای

 .نداره رو قضاوتت یاجازه کسهیچ -

 . پیچممی بدنم دور را دستم

 تیح نمیدن اجازه که هاییزخم! روحمه و قلب روی زخم دنیا یک -

 از ام،نوادهخا از خوردم پیش سال هفت درست رو زخم اولین. بکشم نفس

 .کردم فرار خونه
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 زمین و کندمی غالف را شمشیر سرباز. شوممی بودنش متعجب متوجه

 دانمنمی. را سیاه یجعبه بگشایم را، قفل کنم باز خواهممی. گذاردمی

 .گویممی اما گویممی چرا

 جلو کردنم خفه برای که هاییدست شاید تا. شوم سبک شاید تا گویممی

 و کندنمی درک خاله. زندمی حرف تکرار پر نازلی. کشندب عقب آمدند

 .بردار دست گویندمی همه. کندمی رفتار مشاور یک مثل هم عرفان

  چیست؟ گذشته بساز را آینده کن فراموش نیستی؟ بردار دست چرا

 ...کهاین برای بابام زد، تهمت بهم برادرم -

 یک جلوی ستا سخت گفتن، درد این از است سخت. بردمی نفسم

. شویدب رو تو خواستمی پیراهن بر ایلکه مثل پدرت بگویی غریبه

 دست. کردن باورت ساالرت مرد پدر کهاین. کند محوت و پاک خواستمی

 اما گویممی. کندمی سکوت پارسا و گویممی کشم،می چشمم زیر

 که قلبی از گویم،می قلبم از رسممی ماهان به.  ندارد ترحم رنگ نگاهش

 .بماند مخفی بذار گویمنمی را اسمش. کندمی فکر آمدنش رویای به هنوز

  داری؟ دوستش هنوز -

 . زدایممی را هایماشک

 رشد و زد ریشه. وجودمه توی احمقانه که ساله هفت من حس این -

 !سخته خیلی کندنش حاال و کرد

 امزندگی نقطه ترینسیاه. بگویم خواهمنمی. گوی،نمی را قصه تلخ پایان

 . کنمنمی فاش را
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 همه. تپدمی کند اشیادآوری از قلبم! دانندمی نفر دو فقط که رازی

 .کندمی اسپاسم وجودم

... اشوحشی چشمان. شودمی تکرار صحنه به صحنه. کندمی قفل فکم

 که امکرده آن از ترناتوان قرص اما! ترس از امبریده نفس. رویمروبه ساعت

 :کردم زمزمه زیرلب. بدهم نشان واکنش بتوانم

 کمک با نه ماا کنم فرار خواممی! میشه تکرار داره دوباره تاریخ انگار -

 خودم زمبسا رو زندگیم خواممی خودم کنم فرار خواممی خودم کسی،

 کنممی ارفر هم باز. بدم التیام رو چرک از پر هایزخم این خواممی

 فرار و مموند منتظر هم االن همین ات اگر!  شم دور دردهام از خواممی

! اطرافم هایآدم از انتظار، از امخسته دیگه اما بوده؛ اون خاطر به نکردم

. شه خشک کچر این شن خوب هامزخم جااین از دور شاید برم خواممی

 !کشیده گند به رو جونم همه تعفنش بوی که چرکی از پر زخم

 :کرد تر لب پارسا

 بذاری رو شمشیرت یا بجنگی که بگیری تصمیم دبای که خودتی این -

 دیگه زمین بذاری رو شمشیرت باراین اگر اما! کنی نشینی عقب و زمین

 طی رو کوتاهی راه کردی، قبول رو شکستت چون داری برش تونینمی

. مونده کم اما تله از پر رفتی، رو خم و پیج پر یجاده یک نکردی

 فقط هستی، قوی هم تو میشه تهخس هاوقت گاهی هم آدم ترینقوی

. داری زیاد فرصت. کنی پیدا رو خودت که داری نیاز داری، تنفس به نیاز

 رو کردی تحمل هاتدست تو مدت تموم که شمشیری کن، فکر هم باز
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 .کن تحمل هم باز

 "باشی؟ تاریک راه این پایان چراغ شودمی"

 گند! زدم گند -

 یا زنگ منتظر کردم، نگاه اشحهصف به و چرخاندم دستم در را موبایل

 به محکم ایضربه با نازلی. نبود خبری اما بودم ماهان طرف از پیام

 . گذاشتم پهلویم روی دست آوردم، خودم به مرا و زد پهلویم

 مرگته؟ چه -

 رو تو دبیا ماهان این خونم؟می یاسین خر گوش در دارم ساعته یک -

 .میاد فرخی صد از ترشیدگیت بوی! شیم راحت ما بگیره

 کردن تعریف بودم نگفته نازلی به دیروز اتفاق از. دادم ماساژ را امپیشانی

 . هاصحنه آن دوباره تکرار با بود مساوی ماجرا

 . بستی عنکبوت تار تو ترشیدم من اگر -

 :گفت شیطنت با و انداخت باال ابرو

 بسته؟ عنکبوت تار کجام -

 :فرستادم امیپی عرفان به و زدم را موبایل رمز

 .ببینم بده نشون نکردم بررسیش -

 . داد لبش به چینی نازلی

 . دنبالم بیاد صبح که داد پیام ماهان دیشب -

 . کرد نگاهم تعجب با نازلی
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 گفتی؟ چی تو خب -

 . زدم پفک به گازی

 . میرم عرفان با گفتم -

 . داد تکان تأسف روی از سری

 . بکنن اتپخمه سر تو خاک -

  کنم؟ قبول باز نیش با میگه تا داشتی انتظار نکنه -

 . داد تکان تأسف از سری

 نق من گوش بغل نشستی هرروز حداقل، بده نشون نخ نوک یک -

 . زنیمی

 . بردم باال ابرو

 . منه دادن نخ منتظره هم ماهان که نه -

 . برخاستم جایم از آمد عرفان طرف از پیامی

 . خداحافظ منتظرمه، در دمه عرفان -

 . داد لبش به چینی نازلی

 . نبینمت برو -

 به که دیشب. رفتم دانشگاه در سمت به و شدم جدا نازلی از خنده با

 بیاید دنبالم خواهممی که داد پیام ماهان صبح هاینزدیک برگشتم خانه

 به عرفان که گفتم هستم آویزانش یا مزاحمم نکند فکر کهآن برای نه یا

 که هم بعدش. بود "اوکی" داد ماهان که جوابی تنها و آیدمی دنبالم
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 عرفان به شدم مجبور بیایم تنها ترسیدممی که جایی آن از! هیچ دیگر

 سوار و کردم تند پا ماشین سمت به. کرد قبول فوراً عرفان و بزنم زنگ

 تکیه ماشین پشتی به را سرم. شدممی بیهوش داشتم خواب از. شدم

 . دادم

 .شدم متمزاح خیلی ببخشید -

 .زد کوچکی لبخند کرد، جدا موبایل از را نگاهش عرفان 

  بود؟ خوب امتحانت. استوظیفه خانوم؟ چیه مزاحم -

 . دادم تکان را دستم

 خبر؟ چه خاله از. نبود بد -

 . برد را ابروهایش از یکی عرفان

 ! شاکیه خیلی ازت -

 . بردم کنار چشمم از را موهایم

 خیلی اآرت دیگه طرف از هاامتحان طرف یک از. مشغولم خیلی خدا به -

 بهش یامم حتماً شه تموم هاامتحان اما اصالً ندارم وقت. شلوغیه یبچه

 .شده تنگ براش دلم خیلی هم خودم زنم،می سر

 . گذاشت صورتش روی را آفتابی عینک عرفان

 خبر؟چه یاروعکاس اون از -

 .ودندب بسته رو از هم برای را شمشیر عکاس؟ یارو

 . میره و میاد هیچی -
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 نزده؟ سر ازش اشتباهی یعنی نمیگه؟ که چیزی -

 وقتهیچ ماهان. شود صحبت طوراین ماهان یدرباره نداشتم دوست

 . نشده من دلخوری باعث

 . نشده من ناراحتی باعث حاال تا ماهان عرفان -

 . درآورده روزگارم از دمار که عشقش از بگذریم

 ماهان یدرباره ندارم دوست واقعاً عرفان، داد اتنج رو من ماهان -

 ماهان زا هم خطا یک اما جاماون که ماهه چند من کنی فکر جوریاین

 . ندیدم

 :کردم زمزمه زیرلب

 . ببینه رو من اصالً اگر البته -

 . برگشت من سمت به عرفان

 چی؟ -

 . باشد شنیده اگر حالم به وای

 . ستنی بد ماهان اصالً گفتم هیچی -

 . یافتم صورتش هایحالت بین در را تمسخر ،.رفت باال لبش گوشه عرفان

 یک از باید درست کنار. رسینمی خودت به کردی درگیر رو خودت -

 دیدمت که موقعی اون از. هستی بقیه فکر به هنوز و کنی دارینگه بچه

 یادر بیرون بیا خونه اون از. رفته گود چشمات شدی، الغر خیلی االن تا

 خوامنمی منی خواهر تو بیاری، فشار خودت به قدراین نیست الزم
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 موندن از ترسخت اتخاله یخونه موندن یعنی. بکشی سختی قدراین

 هاست؟غریبه یخونه توی

 نندید با بود مساوی خانه آن از کندن دل گذاشتم، هم روی را چشمانم

 . ماهان

 .نداشتم را ندیدنش و فاصله طاقت من

 یخونه یامب اگر. زندگی هم کنممی کار هم جااون من عرفان؟ کی تا -

. دیدب رو خرجم شما کنم نگاه که بایستم تونمنمی کنم؟ کار کی شما

 دوست تربیش خودم برادر از رو تو من. مرزه و حدبی خاله و تو خوبی

 من یول مادرم مثل هم خاله بهتری خیلی برادرم از تو بیشتر، خیلی دارم

 . بایستم خودم پای روی دارم تدوس

 . کرد مشت را دستش و کشید عمیقی نفس عرفان

 . راحتی هرجور -

 . شدم متمایل عرفان سمت به کمی

 .کردم عادت هاشآدم و جااون به من نشو، ناراحت -

 تو بچه خاطر به خوایمی کی تا. بچه خاطر به میگی دریا؟ کی تا آخه -

  بمونی؟ خونه اون

 برسد، چیز یک به خواستمی فقط ها،سوال این از ترکیدمی داشت مغزم

 . بود ماهان هم آن

 .شه خوب کامل حالش بره بین از وابستگیش که وقتی تا -
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 . برد فرو درهم را هایشاخم و برگشت من سمت به عرفان

 ترمحکم زنجیرش بلکه نمیره بین از تنها نه زمان گذر با وابستگی -

 بهت بیشتر میشه، بیشتر بهت بچه اون القهع بمونی چی هر میشه،

 .بچه اون به اتعالقه طور،همین هم تو میشه وابسته

 . برگشت من سمت به و کرد مکث

 .خانواده اون به -

. کردند وصل بدنم به الکتریکی شوک انگار. فهمممی را منظورش

 . کردم بازی و بردم فرو هم در را انگشتانم

 یخونه بیام من ببندیم وابستگی رو چشم راگ دونمنمی هیچی فعالً -

 نداره چنانیآن فرق. کاسه همون و آشه همون کنم، کار باید بازهم شما

 لیخی رو شما من. بذارم کنار امآینده برای پول مقدار یک باید من

 برام هم خودم یخونه از بودم، تونخونه که روزی پنج اون. دارم دوست

 احساسم برحسب تونمنمی کنممی نگاه رو مخود شرایط من اما بود بهتر

 .بگیرم تصمیم

 هایشخما نگفت چیزی راه آخر تا. پذیرفت را منطقم و آمد کوتاه باراین

 بود، قعیوا ماهان بر عالوه دالیلم. دادنمی نشان را چیزی و بود هم در

 .باشم اطرافیانم دوش روی باری همیشه توانستمنمی

 :گفتم و شد دهپیا ایستاد خانه در جلوی

 از تربیش تو. دارم دوست تربیش خودم یخانواده از رو خاله و تو من_

 به امروز. شم سربارتون خوامنمی. مادرم از تربیش هم خاله و خودم برادر
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 کردی من برای تو که کارهایی. درمیارم دلش از و زنم می، زنگ خاله

 جایی رو من هم دفعه یک و میشد غیرتش ادعای نکرد من برای امیر

 . ممنون خیلی شدم مزاحمت. نرسوند

 :زد لبخندی عرفان

 .منی ینداشته خواهر جای تو نکردم، کاری -

 گونهاین که عرفان. رفت و داد تکان دست هم عرفان دادم، تکان دست

 یعنی برادرانه غیرت یفهممم تازه! چه یعنی برادر که فهمممی تازه است

 کهای نه کند تنهایی احساس خواهرت نگذاری یعنی برادرانه غیرت چه؟

 زا باشی مواظب  اش،ریخته بیرون موی برای کنی پاره گردن رگ که

 یحت. بزنی تهمت و شوی گرگ خودت کهاین نه نخورد، ضربه هاگرگ

 .آمد فقط بیایم؟ دنبالت چرا نپرسید عرفان

 راحت لمخیا حداقل امروز. کردم باز را در و آوردم بیرون کیفم از را کلید

 داخل و ردمک باز را در. کنم استراحت توانممی و نیست کسهیچ که بود

 هیک بود ایستاده حیاط میان آب شلنگ با که ماهان دیدن با شدم خانه

 امهشان روی را کیفم. نگریست من به و آورد باال را سرش ماهان. خوردم

 با و زد محوی لبخند ماهان کردم، سالم لب زیر و کردم جا به جا

 . کرد نگاهم شیطنت

 احوال؟ و حال سالم، -

 . کردم حرکت هاپله سمت به

 ...تو نیستم، بد هی -
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 بآ که دیدم آمدم خودم به که زمانی. ماند نصفه حرفم زدگی یخ حس با

 نگشل همچنان که بازگشتم ماهان سمت به. کندمی چکه رویم و سر از

. مگرفت صورتم جلوی به را تمدس. بود گرفته من سمت به فشار با را آب

 ار آب شلنگ سر. دوویدم ماهان، سمت به و گذاشتم ها پله روی را کیفم

 را دستش و کرد رها را آب شلنگ ماهان. برگرداندم خودش سمت به

 . گرفت صورتش جلوی

  کاریه؟ چه این اِ اِ -

 و شد نزدیک آرام ماهان. گرفتم بدنش روی را آب فشار با و خندیدم

 صورتم سمت به را شلنگ. نکردم رهایش من اما کشید را شلنگ

 حرکت عقب عقب. سوخت مغزم تمام و رفت امبینی داخل آب برگرداند

 -تلو کرد گیر باغچه یلبه به پایم. آمد من همراه به هم ماهان و کردم

 فسن -نفس. شد افتادنم از مانع و گرفت را کمرم ماهان اما خوردم تلو

 :آورد باال را شلنگ و خندید شیطنت با ماهان. زدممی

 . دیگه افتادی گیر -

 را شلنگ تا بردم دستش سمت به را دستم بود، شده خیس بدنم تمام

 :گفت که بگیرم

 . ها کنممی ولت بریزی کرم -

 . زدم چنگ را اششانه و کردم نگاه پشتم هایبوته به

 . نکنم کاری میدم قول باشه باشه، -

 من تا کرد کمکم و ایستاد صاف درآمد، صدا به انماه گوشی زنگ صدای
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 ماهان بدن تمام. گذاشتم سوختمی که امبینی روی دست.  بایستم هم

 :داد پاسخ و کشید بیرون جیبش از را موبایلش بود شده خیس هم

 بله؟ -

 رها مینز روی که را آب شلنگ. رفت ترطرفآن کمی و شد دور من از

 من به پشت که ماهان سمت به و برداشتم نزمی روی از آرام بود کرده

 : دز لب و کرد نثارم ایغره چشم و برگشت ماهان. گرفتم بود ایستاده

 . نکن -

 . زدم لبخند

 . نچ -

 . داد را تلفن پشت فرد جواب و کرد نگاهم حرص با

 . شماست به حواسم بفرمایید -

 زا را گوشی و رفت هم در صورتش گرفتم، صورتش سمت به را آب

 . برد باال تسلیم نشانه به را دستش. کرد جدا گوشش

 !صلح سفید، پرچم تسلیم آقا -

 زمین روی را شلنگ. بست را آب و رفت آب شیر سمت به. خندیدم

 زمزمه و گذاشت اشبینی روی سکوت ینشانه به را دستش. انداختم

 :کرد

 . نخوردی سرما تا تو برو بدو! هیس -

 سمتم به من دیدن با آرتا. دیدم کاناپه روی را آرتا و شدم خانه وارد
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 . دویید

 . دریا سالم -

 . شدم خم و خندیدم

 اومدی؟ کی تو کوچولو، آقا سالم -

 . کاوید مرا خیس پای تا سر تعجب با آرتا

 شدی؟ طوریاین چرا -

 . خندیدم و کشیدم را اشبینی نوک

 . روم ریخت آب داییت -

 . زد گره اشسینه به دست رفت فرو هم در هایشاخم

 کنم؟ دعواش برم خوایمی چرا؟ -

 . رسیدمی گوش به پشتم از ماهان خندان صدای گرفت، امخنده

 کنی؟ دعوا خوایمی رو من کی؟ -

 :گفت و کرد اخم بیشتر آرتا

 ! کردی؟ خیس رو دریا چرا -

 شارف آغوشم در را آرتا. میشد آب دلم در قند اششیرینی زدن حرف از

 . گذاشتم آرتا یگونه روی محکم یبوسه چند و دادم

 !ترسیده داره، گناه خوادنمی -

 :گفت گوشم در آرتا

 ترسیده؟ واقعاً -
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 . ریختم هم به را موهایش و دادم تکان را سرم

 .ترسنمی تو از همه! معلومه -

 :گفت جدی ماهان روبه و بوسید مرا خندان آرتا

 . نمیگم بهت چیزی دریا خاطر به -

 گونه هانما. شدم بلند و خندیدم! گویندمی چیزهایی چه امروزِ هایبچه

 هاکبودی. دمکر خارج تنم از را هایملباس و شدم اتاق وارد. کشید را آرتا

 و بود انگشتانش جای بازوهایم. کردندمی خودنمایی بدنم روی بدجوری

 مگشود را گرم آب شیر و  شدم حمام وارد. شال پارچه فشار جای گردن

 باز کمی عضالتم. کردمی درد بدنم. آمد فرود بدنم روی داغ قطرات و

 ودمخ دور را حوله. گرددبرمی وجودم به کمی آرامش حس و شودمی

 تخت روی و کردم قفل را اتاق در آمدم، بیرون حمام از و پیچیدم

 .کردم نگاه هایمناخن به. نشستم

 هایمرفتنگ نادیده و عذاب .میشد بیشتر اموابستگی فقط ماندن جااین با

 تصمیم کشش مغزم االن. فشردم دستانم میان را سرم. ماهان توسط

. رسیدممی خالی تو ینقطه یک به کردممی فکر هرچه! نداشت گیری

 را موهایم. پوشیدم مشکی جین همراه به را مشکی بلند آستین لباس

 خودم به آیینه در و انداختم سرم روی را شال. بردم فرو بلوزم زیر و بافتم

 .افتادم نازلی حرف یاد. نگریستم

 را اشگونه که دیدمی بچه دختر همان مرا ماهان بودم که هرجور من

 به صدم بار برای! بود خسته مغزم. فشردم هم روی را چشمانم. کشدمی
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 :گفتم خودم

 !خیالبی رو امروز -

 دستش جلوی تاپلب به و بود میز روی پایش ماهان. رفتم بیرون اتاق از

 به... نشود مریض بود سرد هم هوا و بود خیس بلوزش بود، خیره

 نارک. بود ظهر سه کردم نگاه ساعت به. زدم نیشخند خودم هاینگرانی

 بردارد تاپلب از نگاه کهآن بدون. نشستم کاناپه روی فاصله با ماهان

 :گفت

 دنبالت؟ اومد عرفان -

. بود بسته رو از را شمشیرش که دبو عرفان بود، غالف ماهان شمشیر

 . دادم تکان آره معنی به را سرم

 . برگردوندم و بدم امتحان تا ایستاد اومد، -

 . کشید ابرویش به را اشسبابه انگشت و آورد باال را سرش ماهان

 دنبالت؟ بیاد خواستی چرا نپرسید -

 . شد شروع هایشبازجویی

 . نپرسید نه -

 . برگرداند تاپلب سمت به را نگاهش و برد البا را ابروهایش از یکی

 !جالبه -

 . قائلم شبرا زیادی احترام اما سنیم هم کهاین با. خوبه خیلی عرفان -

 . نگفت چیزی و چرخاند من سمت به را رنگش عسلی عدسی ماهان



 

 

 WWW.98IA3.IR 700 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 کنی؟نمی عوض خیسه هاتلباس -

 . داد بیرون محکم را نفسش ماهان

 هاملباس تا بگردم لخت خوایمی یا کنم تنم رو تو هایلباس خوایمی -

  شه؟ خشک

 من لباس داخل هم دستش یک گرفت، امخنده حرفش تصور از

 . رفتنمی

 . نیست اتاندازه من هایلباس -

 . برد باال را لبش ی گوشه و انداخت باال ابرو

 بگردم؟ لخت داری دوست بگو واضح عزیزم -

 . کردم نگاهش غیظ با

 !نارسیس -

 . کرد کوتاهی یخنده

 . رفته یادت کردم فکر -

 .دوختم نگاه تلویزیون به و نگفتم چیزی

 بهتره؟ کبودیات -

 . رفت هم در صورتم هاکبودی شکل یادآوری با

 .بهتره -

 . میگه دیگه چیز یک اتقیافه اما -

 .بود من به حواسش اما بود تاپلب روی نگاهش



 

 

 WWW.98IA3.IR 701 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 .فقط کنهمی درد کمیک -

 . کشید اشریخته هم به موهای نمیا دست

 دکتر؟ بریم خوایمی -

 . خوبم مرسی نه -

 .بود شده کبود خیلی بهتره؟ کتفت -

 . شد آب جگرم و دویید هایمگونه سمت به خون

 .آره... آ -

 ،نبود مود روی هم خیلی امروز. کرد ایخنده تک و شد متوجه ماهان

 به ار خودم آرام. کندیم کار چیزی چه رو دارد که بودم شده کنجکاو

 روی عکس. نگریستم تاپلب درون تصویر به و کشیدم ماهان سمت

 دلنشین و زیبا قدرآن اشچهره بود، زوم سبز چشمان با دختری صورت

 من سمت به ماهان. بلوند و غربی یچهره. میشد محوش آدم که بود

 . خندید امچهره دیدن با برگشت

 تو؟ چته -

 . اشزیبایی به کردممی حسادت نگویم دروغ

  کیه؟ این -

 . کشید موهایش میان دست هم باز

 . مدل -

 گرفت؟می عکس هم دختر مدل از ماهان مگر مدل؟
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 !دختره این آخه -

 . خندید صدابی و داد فشار هم روی را چشمانش ماهان

 چیه؟ مشکلش فهمیدم،نمی گفتینمی -

 . شدم رهخی ماهان چشمان به و کردم تر را لبم آرام

 .خوشگله خیلی خورهنمی هاشرقی به اشچهره هیچی، -

 . شیدک پایین سمت به آرام را افتاده امپیشانی روی که فری موی ماهان

 .کنیمی امزده شگفت بیشتر داری لحظه هر -

 . بردم باال را ابروهایم

 چی؟ برای -

 . فشرد را ایدکمه و برگرداند را سرش

 اریک همچین دخترها کنی،می تعریف دیگه تردخ یک از راحت خیلی -

 زیبا تو کهاین خاطر به ببینن رو زیبایی یالهه اگر حتی کنننمی رو

 . ذارنمی روش ایراد هزارتا نبینی

 . انداختم فاصله میانمان و انداختم باال شانه

 . نه یا ینیبب زیبا رو دختر این تو که نداره ربطی من به کهاین اوالً -

 . داد تکان سر ماهان

 . درصد صد کهاون -

 . کنی تأیید را چیزها همین کهاین مگر

 . بگه باید رو هاواقعیت آدم دوماً -
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 مقابل در چیزی که بود جااین جالب نگفت، چیزی و خندید ماهان

 زیبایی کهاین یعنی و کردنمی رد یا تأیید را حرفم گفتنمی هایمحرف

 "ماهان" را ماهان که بود همین و ردندا برایش اهمیتی هیچ دختر

 . کردمی

 میاد؟ دیر امروز خانوم مهتا -

 .کرد تأیید را حرفم

 !بمونید شما نیست نیازی دیگه اومدم من -

 کنی؟می بیرونم -

 بود؟ چه حالش این دلیل

 .نیست خوب حالت انگار -

 . بست چشم و فشرد را اشبینی تیغه

 . خوبم -

 کار زیاد یواستود تو و بود شنبه امروز. نیست بخو دانستممی! نبود خوب

 از تنفرمم بود؟ نبود، که دلیلبی. بود مانده آرتا و من پیش اما داشت

 . شوم فرض گوش دو حیوان کهاین

 سرکارت؟ نمیری چرا  تو اومدم من آخه -

 . کشید گردنش پشت دست عصبی

 بزنی؟ حرف خوایمی یا کنم تمرکز کارم رو ذاریمی -

 . گذشت ذهنم از سوالی. نکردم حرفش به هیتوج
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 جا؟این موندی چرا بپرسم میشه -

 . برد باال را ابروهایش عصبی

  بگیرم؟ اجازه تو از باید موندن برای -

 ! است؟ شهاب به مربوط نکند! شهاب

 . شدم خم ماهان سمت به و دادم تکیه دستم به

 میگم؟ درست فهمیده، رو جامون شهابه؟ به مربوط -

 :برگرداند من سمت به را سرش ماهان

 یهچ مشکلت تو. موندم عقب کارهام از و شدم بچه وجب نیم عالف من -

 کارچی خوایمی کرده پیدات آره اصالً زنی؟می نق جااین نشستی که

 کنی؟

 یماهیچه زدم پلک آرام. شنیدم مشتش میان را قلبم شدن خرد صدای

. زیدلر گلویم دادم قورت را دهانم آب. بودند منقبض و قفل دهانم اطراف

 بچه؟ وجب نیم عالف! کارهایش و خودش مزاحم بودم، مزاحمش پس

 انداختم هایملب میان اندکی فاصله کردم، باز را امشده قفل فک باألخره

 . داد تکان چشمم جلوی را اشاشاره انگشت ماهان که

 . بزنی حرف دیگه کلمه یک اگر حالت به وای -

 شهاب گفت نفهمیدم که بود شده تمام سنگین برایم هایشفحر قدرآن

 من. پریدمی پلکم. کشیدممی نفس زحمت به. کرده پیدا را جایم

 حرف برای تالشم تمام هم باز بودم؟ دردسرش باعث من بودم؟ مزاحمش
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 گندم کردممی فکر گاهی. کردم نگاه چشمانش به. ماندمی نتیجهبی زدن

 که نیست بتی آن ماهان کردمی فکر گاهی. تندنیس زیبا هم هیچ زارش

 ذهن ماهان! است من ذهن در که نیست کسی آن ساختم، ذهنم در من

 . کندمی فرق رویمبهرو ماهان با آسمان تا زمین از من

  دریا؟ -

 یایدر بعد و گویدمی خواست چه هر بار هر ندهم، اهمیتی کردم سعی

 . بخشیدمی احمق

 !ببافیش و بشینی هک نیست رویا زندگی

 .رنج و درد با گشودم سختی به را قفل

 یزندگ مزاحم خوامنمی من نشی؟ بچه وجب نیم این عالف میشه -

 ... من... من اما لطفت از ممنون خیلی باشم، کسی

 . برد هم در ابرو و شد سخت اشچهره

 . ندارم رو اتدوباره لرز و ترس یحوصله -

 مرسی داری؟ ایوظیفه من مقابل در تو مگه بترسم، اصالً! ترسمنمی -

 . ننداز عقب رو خودت کارهای من برای اما کنیمی وظیفه احساس که

 . کشید دست لب زیر خیالیبی با و انداخت باال ابرو

 . نباش من کارهای نگران ندازمنمی عقب -

 اشک خواستمی مدام که بغضی با جنگیدم و کردم نگاهش و ایستادم

 و بردمی دره به را آدم اشرانی حکم نیست خوبی رانحکم قلب. شود
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 بغض با هم باز. است احمق مهربانان قلب این قدرچه و کندمی پرت

 ماهان چرا. دادممی ترجیح را سکوت نداشتم ماهان برای جوابی. جنگیدم

 را زخمی یپرنده همان حکم واقعاً نکند کند؟می وظیفه احساس قدراین

 کرد پانسمان را بالش که همان بود، شکسته بالش که همان دارم؟ برایش

 برابر در حاال و داد یاد را پرواز او به صبر با شود؟ خوب تا ماند منتظر و

 وظیفه احساس گیردمی اوج دارد و گرفته یاد را پرواز تازه که ایپرنده

 کاناپه روی از. کند سقوط و نکند زخمی را بالش کسی دوباره تا کندمی

. نشستم تخت روی کنارش بردم پناه آرتا به شدن آرام برای و شدم لندب

 کردم نگاه کوچکش دستان به بود، کوچکش هایماشین با بازی مشغول

 . آورد باال را سرش آرتا که

 کنیم؟ بازی هم با خوایمی -

 عنیم به را سرم. دادند تحویلش تصنعی لبخندی و آمدند کش هایملب

 . گرفتمی من سمت به را اشموردعالقه شینما. دادیم تکان آره

 .دارم دوستش خیلی خودم چون تو برای این -

 .بود پاکشان دل مثل منطقشان داشتم، دوست را هابچه منطق

 میشد چه بود؟ پاک و ساده قدرآن هابچه مثل هم ما دنیای میشد چه

 را کوچکش بدن و گرفتم دستش از را ماشین نبودیم؟ بلد شکستن دل

 . گذاشتم موهایش روی ایبوسه و گرفتم آغوش رد

 دارم؟ دوست خیلی رو تو من دونستیمی -

 به جوش و جنب با و بیاورد بیرون آغوشم از را خودش کرد سعی آرتا
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 .برداشت ماشینی و برگشت سرجایش

 . من برای هم این -

 مشغول اآرت با کمی. کردمی کور را آدم احساسات اشدایی مثل هم این

 فشار دانستمنمی. کردم سکوت به مجبور را درگیرم فکر و دمش

 قلبم ماا فهمیده، را جایم شهاب کهاین از ترس یا است ماهان هایحرف

 هیک و کوبید من ماشین به را ماشینش آرتا. تپیدمی سنگین خیلی

 :پیچید اتاق در ماهان صدای. خوردم

 .نشده سرد تا بیاید دادم سفارش نهار -

 رنجیده هایشحرف از همیشه مثل. کنم نگاهش تا سمتش به برنگشتم

 دارد؟ فرق همه با انماه که کنم قبول توانستمنمی چرا دانستمنمی. بودم

 و ودندب محدود اطرافش هایآدم و کردنمی خرج احساس نمیشد، وابسته

 همین ماهان کرد،می محبت هاآن به که بودند کسانی محدودتر آن از

 مرا که چند هر نداشت اعتماد من به هم شاید من جنس هم به. بود

 از نشان هایشقدم صدای! دختر یک نه دیدمی بچه وجب نیم همان

 . پرید پایین تخت روی از آرتا. دادمی رفتنش

 بدی؟ غذا بهم تو میشه گرسنمه، خیلی -

 انتظار بود تلخ هایشحرف. شوم روروبه ماهان با دوباره خواستنمی دلم

 را آدمی سح. کند رفتار گونهاین من با دوباره روزها آن از بعد تمنداش

 آرتا به باید اما رفتمنمی بود من دست اگر. کندمی سقوط دارد که داشتم

 . شدم بلند تخت روی از. دادممی غذا
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 . بخوری کامل رو غذات که شرطی به -

 هانما. شدیم پذیرایی وارد و کرد محصور را انگشتم کوچکش دست با

. ویدیو موزیک یک روی عکس، روی نه اما بود کار مشغول هم هنوز

 نماها از را نگاهم. بنشیند که گفتم آرتا به و کشیدم عقب را صندلی

 اب. کشیدم بشقاب در را آرتا غذای خورد؟نمی غذا خودش گرفتم،

 رتاآ سمت به را آخر قاشق. دادم خوردش به را غذا آرام هایششیطنت

 . فشرد هم روی را شهایلب بردم

 .دیگه بسه! خورمنمی -

 . فشردم کمی را اشچانه و خندیدم

 .رو دهنت کن باز نفسم دادی قول -

 طورهمان گذاشتم، دهانش درون را قاشق گشود را دهانش و آمد کوتاه

 . شد بلند میز پشت از جوویدمی را لقمه که

 . ببینم کارتون خواممی -

 بذاری؟ رو سیدی بلدی خودت باشه، -

 ندلیص روی از غذا خوردن بدون. دویید اتاق سمت به و گفت ایآره آرتا

 .کردم حرکت اتاق سمت به و شدم بلند

 بدی؟ ادامه فتوسنتزت به بری خوایمی -

 .فشردم پایین سمت به را در دستگیره و ندادم جواب

 بری پیش جوریهمین نیستی، قهر که خودت شکم با قهری من با -
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 . دستمون رو یمونمی

 من سح بار این اما. نبود اولش بار! کرد خرد کرد، له را قلبم حرفش این

 از ایذره حتی یعنی! داشت فرق او به قلبم نگاه نوع. داشت فرق او به

 ار در رفیق؟ همان یاندازه حتی! ذره یک حتی نیست، او درون من حس

 درد کردم، زششنوا گذاشتم قلبم روی دست.  دادم تکیه در به و بستم

 که بود لباسی داشتن دوست مانند او داشتن دوست. شدنش خرد داشت

 نصیبم اشک. زدم هق و فشردم دستانم میان را سرم. است دیگری تن

 حسی بد پناهیبی. پیچیدمی خودم گوش در امخفه صدای فقط و نشد

 مشت. است رگم است، درد گاهیتکیهبی از شدن زخمی افتادن،!  است

 اشفرمانروایی با کهاین به بودنش، احمقانه به زدم تشر و قلبم به یدمکوب

 . بردمی بین از را چیز همه دارد

 داشتن فهمیدمی کاش. نیست خاص هم قدرهاآن ماهان فهمیدمی کاش

 دمیآ او. نیست پرستش برای او فهمیدمی کاش. نیست دنیا داشتن او

 یدروازه هایقفل به و بستم را قلبم درهای من امروز و خطا از پر است

 به بزند حرف گذاشتم براند، حکم گذاشتم دادم شدن باز اجازه مغزم

 .دارم اعتماد بیشتر اشرانیحکم

 دریا؟ -

 با و برداشتم را میز روی هایجزوه آورد، خودم به مرا ماهان صدای

 و برگرداند را سرش ماهان شدم، خارج اتاق از وضعیتم کردن درست

 . چرخید صورتم روی نگاهش
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 نکردی؟ که زاری و گریه -

 . کردم نگاهش خونسرد

 کنم؟ گریه باید چرا نه -

 ماهان هایلب روی محوی لبخند. نشستم رویش و رفتم کانتر سمت به

 درون هایورقه به را حواسم کردم سعی! چه؟ برای دانمنمی. نشست

 صدای. ودب سخت خیلی کاراین ماهان وجود با اما کنم جمع دستم

 بل زیر را کلمات و گذاشتم گوشم روی را دستم. شد تربلند تلوریون

 را هایمگوش شد، تربیش تلوزیون صدای. کردم حالجی به شروع

 دیگر تلوزیون صدای با. گفتم تربلند کلمات و گرفتم ترمحکم

 :گفتم تندی با. خوانممی چه بفهمم توانستمنمی

 کنی؟ کم رو تلوزیون اون صدای میشه -

 . برگشت من سمت به جدیت با ماهان

 !نه -

 روی محکم را هاجزوه صبوری، دیگر است بس نه؟. آمد جوش به خونم

 . کردم پرت زمین

 نه؟ چرا -

 :گفت من سمت به برگشتن بدون بار این

 . کنهمی کارچی داره آرتا ببین برس کارت به برو! نه چون -

 . مفشرد هم روی را هایمدندان حرص با
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 . دارم امتحان فردا منم بینهمی کارتون داره آرتا -

 . انداخت باال را هایششانه

 ! چه؟ من به خب -

 رکانت روی از! احمق احمقم کالً من. شدم بلند کانتر روی از حرص با

 تخت روی و رفتم اتاق سمت به جزوه برداشتن بدون و آمدم پایین

 چشمانم زیر به ماهان ودور با. بود شده آلود اشک چشمانم. نشستم

 .کشیدم دست

 کنی؟می گریه داری -

 :گفتم ماهان به کردن نگاه بدون

 . رقصممی خوشحالی از دارم بینی؟نمی مگه! نه -

 . خندید ماهان

 من تقصیر دیگه؟ هورمونا ریختگی هم به و دخترونه مشکالت همون -

 نه؟ نیست که

 هم تباهاش او مگر بودم، رمقص من همیشه دادم فشار هم روی را هایملب

 . فشردم را امبینی تیغه کرد؟می

 !خیالبی نیست تو تقصیر نه -

 . داد قرار رانش روی را آرنجش و نشست تخت یلبه ماهان

 ابروئه؟ چشمت باالی گفتم تو به من باز -

 نفهمیدن به را خودش یا است تلخ خیلی هایشحرف فهمیدنمی واقعاً
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 دوباره دادن فشار با هایش؟حرف سوزاندمی دل که فهمیدنمی میزد؟

 کمی تا فشردم را بغضم پر گلوی و شدم اشک ریزش مانع امبینی یتیغه

 . شود کم آن بر وارد فشار از

 خیالبی توروخدا! ندارم کشش ندارم حوصله شدم خسته دیگه واقعاً -

 . شو

 نداری؟ رو چی کشش -

 از کیلومترها کهاین از فتم؟گمی چه از. بزنم پوزخند داشتم دوست

 دوری این از گونهچه که افتممی یادش هردفعه و دورم امخانواده

 . داد شکست را بغض اشک خوشحالند؟

 و ردمک احمقانه کار یک. ندارم رو دعوا و بحث یحوصله دیگه اصالً -

 .میدم پس دارم هم هنوز رو تاوانش

 چه! ندببی نقو نق جوجه همان امر بگذار اصالً. کرد نگاهم تعجب با ماهان

 که سنگ! آدم! آدمم ماند؟ ساکت درد همه این میان شودمی مگر کنم؟

 .نیستم

 بندازه گیرم شهاب کهاین فکر و ترس از دیشب! دنبالمه شهاب هنوز -

 چندش هایآدم گیر و طرفاون برم کهاین فکر از. بخوابم نتونستم

 فقط نمیرم اگر موندم، جااین نوزه اگر من مزاحمتم که ببخشید! بیافتم

 خوشم باشم کسی سربار کهاین از وقتهیچ من! آرتاست خاطر به فقط و

 خاطر به من برگردم، که گفت بهم بار هزار عرفان امروز. اومدنمی

 نجات رو زندگیم دادی نجات رو من. نکردم قبول آرتا به خودم وابستگی
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 به نیست نیازی کنی، فهوظی احساس نیست نیازی اما ممنون، دادی

 . شی اذیت خودت من خاطر

 متورم اشپیشانی هایرگ کرد،می نگاهم فقط و گفتنمی چیزی ماهان

 .بود

 ذاشتمنمی موندم،نمی جااین هم لحظه یک نبود آرتا اگر خدا به -

 . بکشی عذاب من حضور از قدراین شی اذیت قدراین

 از یکی. باریدمی تیر نگاهش از .میشد ترمتورم لحظه هر اشپیشانی رگ

 . برد باال را ابروهایش

 برات موندن جااین و عرفان یخونه بری داری دوست قدراین اگر -

 الزم پس گفتم بهت هم پیش دفعه رو این. بمونی نیستی مجبور سخته

 هدیگ میاد، کنار رفتنت با مرور به آرتا. بگی رو همین بار هر نیست

 جااین وقتی نیست که مادرش و پدر جدایی با دناوم کنار از ترسخت

 ونیبم نداری نیازی دیگه و کردی پیدا سقف دیگه و ناراحتی قدراین

 از و مزاحمتم میشی، اذیت تو که نباف دلیل من برای بری، تونیمی

 . میگی خودت واسه که ورهایی و شر همین

 خودش نفع به را بازی گونهچه بود بلد خوب! شدم مقصر من حاال

 و زدمیم پلک فقط گاهی و بود شده باز حد آخرین تا هایمپلک! بچرخاند

 بل بود توانی هر با بودند، جاری اشک قطرات باز چشمان همان میان از

 :زدم

 که ببخشید! نشناسم نمک و بیشعور قدراین من که ببخشید اصالً -
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 مگه تو صالًا!  میشه آب دلش تو قند آدم که شیرینه قدراین تو هایحرف

 قنده زبونت ماشاءاهلل باره؟می زهر کالمت از مگه بلدی؟ شکستن دل

 هم من باشه شو خیالبی. زنهمی رو آدم دل زیاده کمیک شیرینیش فقط

 عالف نمیاد خوشم. وجبی نیم همون نه یا! کن حساب هازن همون جزء

 از دیگه خیالبی فقط. خواهرزادته پرستار فقط که شی وجبی نیم یک

 به. کشهنمی دیگه کشیده کافی اندازه به دلم شدم، خسته هاتحرف

 .کردم هم عادت بهشون شدم خسته هاتحرف از که اندازه همون

 به را سرم. نگفت چیزی و بست را چشمانش. رساند لبش به را دستش 

 ایصد تا دادم فشارش و کشیدم دندان به را لبم. دادم تکیه تخت باالی

 . ببازد جان و شوند خفه گلویم در و یایددرن هایمگریه

 بود؟ چه من گناه خدا آخ

 بوی نباشد؟ مهم برایت نبودنت و بودن شده باشی؟ رسیده خط ته شده

 را صورتم خیس پوست گرمش هاینفس و پیچید امبینی در ماهان عطر

 است توانی هر با. شدند جانبی و کرخت پایم و دست. گرفت نوازش

 .بود سرم نزدیک سرش برگشتم او سمت به و کردم باز را چشمانم

 میگی؟ جوریاین من هایحرف خاطر به -

 فریاد یا گفتن از کردمی قاصر کرد،می الل را زبانم نزدیکی همه این

 . یدتپ تند من قلب باز و لغزید صورتش اجزای تک -تک روی نگاهم! زدن

 . ممفهنمی که بیشعورم من عسلن و قند تو هایحرف نه، -

 .کشیدم دست چشمانم زیر و برگرداندم را رویم
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 که زنیمی حرف قدراین هم تو اما نیستن عسل و قند من هایحرف -

 . کنهمی قاطی آدم

 بیشتر را هایملب و شدم مچاله خودم در بیشتر. بود جانب به حق هم باز

 .فشردم هایمدندان میان

 حرف دیگه میدم ولق اصالً. ببخشید! کردم خواهی معذرت کهمن -

 عالفت و خسته دیگه میگم راست خدا به. نباشم مزاحمت دیگه ،!نزنم

 .ببخشید کنمنمی

 ندچ کشش دیگر که بودم خورده زمین به قدرآن بودم خسته قدرآن

 من خواهی معذرت با کاش کردممی دعا. نداشتم هم را بحث کلمه

 روی هایمآرواره فشار .شد ترنزدیک برعکس و ماند اما برود و کند سکوت

 . پیچید دهانم در خون شور طعم و شد بیشتر لبم

 نباش مظلوم قدراین گیره،می حرصم ازت دختر نباش مظلوم قدراین -

 بزن داد من مثل هم تو کنم، خالی تو سر بتونم عصبیم من وقت هر که

 .بگیر رو خودت حق خودت

 اشک و ردمب فرو تشک در را هایمناخن دادنمی جواب لب گرفتن گاز! نه

 مرا وقتی ،بزنم داد تو سر توانستمنمی من معرفتبی آخه. ریختم

 . شوممی الل شکنیمی

 تنها خواممی کنی؟ ولم کنم خواهش میشه منه تقصیر چیز همه اصالً -

 .هبد خیلی حالم بخوابم خواممی توروخدا. کنممی خواهش باشم

 . کشید سمخی هایگونه روی و گرفت را شالم سر
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 نداری؟ امتحان مگه -

  بخوانم؟ توانستممی دیگر مگر

 .تونمنمی االن آخریشه فردا -

 . کشید امبینی روی را شال و کرد خشک را امگونه روی هایاشک

 تونم؟نمی االن چی یعنی! لوس یدختره ببینم شو بلند -

 . نبود آدم مثل هم کردنش محبت

 که بگویم چیزی خواستم. شوم بلند که کرد مجبورم و کشید را آستینم

 . داد قرار اشبینی روی را اشسبابه انگشت ماهان

 .شو بلند نباشه، حرف هیس -

 کشیدمی را آستینم که طورهمین ماهان. افتادم راه پشتش و شدم بلند

 . برد مرا کانتر سمت به

 . سرجات بپر بدو -

 . آوردم بیرون شانگشتان میان از را آستین و کرد نگاه صندلی به

 .شینممی صندلی روی نه -

 . کوبید امشده قرمز بینی نوک به آرامی یضربه

 ! بدو -

 باال را خودم ماهان آستین گرفتن با و کردم بند کانتر یلبه به را دستم

 ماهان. داشتم احتیاج خواب به واقعاً. بودم شده قدش هم تازه کشیدم،

 گذاشت من سمت به برعکس را دلیصن و برداشت زمین روی از را جزوه
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 جزوه روی را نگاهش و داد تکیه صندلی باالی به را دستانش. نشست و

 . چرخاند

 سریع هم با کنی،می تکرار پشتم تو خونممی آروم -آروم برات من -

 .کنیممی تمومش

 . کرد آرامی خنده. ندادم جوابی و کردم نگاهش تعجب با

 خوادمی دلت قدرچه هر بسازن برات من از مجسمه یک میگم بعداً -

 . کن گوش االن اما کنی، نگاهش

 سعی من و گفتمی شمرده ماهان. دادم تکان سر تنها حرفش مقابل در

 و گرفتمی را مچم گاهی هامعلم مثل. بسپارم مغزم به کردممی

 صدایش مک -کم گذاشت طورهمین ساعت دو. کنم بازگو که خواستمی

 . کشید خمیازه. میشد بدیلت الالیی به داشت

 .بسه ولی کردی کمکم خیلی مرسی -

 . کشید باال سمت به را هایششانه و چرخاند را گردنش

 . آخرشه دریا کن گوش -

 اهانم میشد اذیت داشت کهآن. ندادم خودم به را بیشتر زدن غر اجازه

 گذاشتممی هایشعمل کنار را ماهان هایحرف وقتی من، نه بود

 زبانش رعکسب عملش اما بود تلخ زبانش بمانم خوردل او از نستمتوانمی

 و کشیدم صورتم به دست و خوردم یکه خیسی احساس با. بود شیرین

 .کردم پاک صورتم روی از را آب قطرات

 . بریم مه با پایین بیا. کنیمی سیر هاآسمون تو کجاست؟ حواست  -
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 :گفت که کردم اهشنگ تعجب با دیدم، دستش در را آب خالی لیوان

 . بود همین هپروت از کشیدنت بیرون راه تنها -

 . آمدم پایین کانتر از و کردم پاک صورتم روی از را آب قطرات

  کجا؟ -

 . کشیدم صورتم روی دست

 .شم حال سر شاید بشورم رو صورتم -

 . فشرد هم روی را هایشلب ماهان

 فحش جوریچه مببین دارم دوست بدی؟ فحش بار یک حداقل میشه -

 میدی؟

 . بردم باال رو ابروهایم از یکی و زدم لبخندی

 بشنوی؟ خوایمی مطمئنی تو؟ به -

 :انداخت باال ابرو

 .واجبه بزرگتر به احترام جوجه، نه من به -

 . خندیدم حالبی

 . بابابزرگ چشم -

 که نبود بیخود. گشودم را سرد آب شیر و رفتم دستشویی سمت به

 رتمصو روی را یخ آب. کردمی صحبت امچهره شدن ناکترس از ماهان

 . پاشیدم

 آرتا اتاق از که صدایی. رفتم بیرون و کردم خشک را صورتم دستمال با
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 . دادمی جاآن در ماهان بودن از نشان آمدمی

 گریستمن ماهان و آرتا به در میان از و شدم نزدیک آرتا اتاق در به آرام

 دهان درون انگشتش چهار و بود نشسته ماهان شکمم روی آرتا که

 در زا. کندم دل ماهان به کردن نگاه از و زدم کوتاهی لبخند. بود ماهان

 . شد مانعم ماهان صدای که بروم خواستممی گرفتم فاصله

 ریزه؟ خاله کجا -

 . ردمک قفل هم در را دستانم و برگشتم در سمت به بود؟ دیده کجا از مرا

 .میاد خوابم خیلی بخوابم، میرم -

 .کن استراحت برو حله، -

 وارد. شدممی بیهوش داشتم دیگر رفتم، بیرون اتاق از و نگفتم چیزی

.  کردم ضعو خواب لباس با و کردم خارج تنم از را هایملباس شدم اتاقم

 رفتن یگزینه به هم هنوز شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت روی

 . بگذارم تنها را آرتا توانستمنمی نبودم خودخواه من کردم،می فکر

 ماهان به چه هر داد،می جوالن ذهنم در عرفان هایحرف دیگر طرفی از

 . شودمی تربیش او به اموابستگی بشم ترنزدیک

 عصبی گاهی. کردمی رفتار گونههمین هم مهتا با گاهی حتی ماهان

 ماهان. بگذارم زبا را هایمگوش فقط و ببندم چشم توانستمنمی اما میشد،

 . بود همراهم زندگیم سخت روزهای یلحظه به لحظه در

 هایبال که ایپرنده همان. گفتمی خودش که ایپرنده همان مثل

 مرهم و بست را هایشبال ماهان که همانی. بود زخمی جانش و شکسته
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 که حاال و بیاموزد پرواز تا کرد صبر که همانی گذاشت، هایشزخم بر

  بروم؟ بپرم؟ امگرفته اوج کمی

! رومنمی خودم خاطر به وقتهیچ من اما نیست؟ خیانت نیست؟ نامردی

 اطرخ به من. نیامدم بیرون پدری خانه از خودم خاطر به که طورهمان

 به د،شو ویران بازار در اعتبارش و آبرویش به نیافتد لکه تا رفتم پدرم

 یسنگین بدون بتواند که گندم خاطر به. شوند راحت که رفتم این خاطر

! کنممی درک حاال را دردش برسد، اشطرفه یک عشق به من یسایه

 . بینممی را ماهان که حاال

 هب خاطر به ندادنش، آزار خاطر به است، ماهان خاطر به بروم هم االن

 . نیفتادنش دردسر

 هایثانیه داشت مغزم دادم، فشار بالش روی را سرم. رفتمی گیج سرم

 اتاق در چیزی شکستن صدای با. کردمی طی را انفجار برای آخر

 گشاد چشمانی با و شدم خیز نیم تخت روی. شد باز سرعت به چشمانم

 دم،کر روشنش و رساندم برق کلید به را دستم.  نگریستم تاریکی به شده

 خبر از نشان پنجره زیر هایشیشه خرده و اتاق میان درشت سنگی

 روی زا که بود این دهم نشان توانستم که اکنشیو تنها داد،نمی خوبی

 با و تعجب با دیدم در میان را ماهان و شد باز اتاق در. شوم بلند تخت

 .کرد نگاه اطرافش به آلود خواب چشمانی

 شده؟چی -

 . دادم تکان اطراف به را سرم ترس با
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 ...و پریدم خواب از اومد صدایی یک یکهو دونم،نمی -

 . گرفتم را بازویش برداشت، قدم نجرهپ سمت به ماهان

 .شیشه رو نره پات باش مواظب -

 چشمانش. برداشت زمین روی از را سنگ و شد خم و داد تکان را سرش

 :زد لب و فشرد هم روی را

 !شهاب کنه لعنتت خدا -

 سقوط تا کمد به کردم بند دست رفت، گیج سرم شهاب نام شنیدن با

 . نکنم

 شهاب؟ -

 . شد ظاهر در چارچوب میان آلود خواب صورت و شامربدو با مهتا

  بود؟ چی صدای شده؟چی -

 به هنوز. رفت بیرون اتاق از و کرد پرتاب زمین روی را سنگ ماهان

 دموجو تمام شرم حس کرد، نگاه سنگ به سوالی مهتا. بودم نیامده خودم

 تمگفیم شکستند؟ را خانه شیشه زدند من خاطر به گفتممی. کرد پر را

 روی از را شالم و نگفتم چیزی شد؟ من با شهاب بازی وارد زندگیتان

 ساعت به نگاهم. رفتم بیرون اتاق از و انداختم سرم روی و برداشتم زمین

 و بود باز خانه در. دادمی نشان را شب سه ساعت هایشعقربه که افتاد

 بیاورد شسر بالیی شهاب کهاین فکر از قلبم. دادمی ماهان رفتن از نشان

. ردندک حرکت در سمت به تند اما سنگین هایقدم با پاهایم. شد منقبض

 .دمش خارج آهنی در از و رفتم پایین حیاط سرد هایپله از برهنه پا
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. بمانم گرم تا کشیدم آغوش به را دستانم. پاییدمی را کوچه اطراف ماهان

 . فتر فرو درهم هایشاخم من دیدن با برگشت خانه در سمت به ماهان

 کنی؟می کارچی کوچه وسط وضع این با تو -

 ی چهره بود، مهم او االن! داشت اهمیتی چه من، وضع االن وضعی؟ چه

 همم بودند، شده شهاب بازی وارد که آرتا و مهتا! بود مهم رنگش قرمزش

 :کردم جمع مشتم در را انگشتانم. چرخید صورتش روی گیجم نگاه! بود

 ه؟بود شهاب مطمئنی -

 . کرد هدایتم خانه داخل به آرام

 بشکنن؟ رو خونه شیشه بیان شب نصف که قاچاقچی یا مافیام -

 و کرخت بدنم. بست را حیاط در! دادنمی را آدم جواب درست بار یک

 من به کمک با فقط دیگری چیز نه بود مافیا نه ماهان. بود حسبی

 .انداخت دردسر در را اشخانواده و خودش

 حیاط وارد گونهچه. کردم قفل شده شکسته پنجره روی را زانملر عدسی

 نییع است؟ نزدیک من به قدراین شهاب یعنی شکسته؟ را شیشه و شده

 عقب به قدمی گرفت؟ مرا روز آن که طورهمان است؟ قدمیم دو در

 همه من دردش، از گزیدم لب. رفت فرو هانرده تیزی در کمرم. برداشتم

 من. دمبو مزاحم حسابی من گفتنمی اشتباه ماهان. مبود کرده درگیر را

 نباشم؟ هاغریبه مزاحم که دارم انتظاری چه بودم، امخانواده مزاحم حتی

 : گشودم هم از را هایملب

 ات،خانواده برای! کردم درست دردسر برات خیلی من... من ببخشید -
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 به آرتا و تامه پای خواستمنمی من ولی قرمزتن خط اتخانواده دونممی

 ...من شه، باز ماجرا این

 . کرد اخم و گذاشت دهانم روی دست ماهان

 شد؟ شروع پالهات و پرت باز -

 کردندمی حمله جنازه دور هایکالغ مثل. آوردندمی هجوم ذهنم به افکار

 .را مغزم کردندمی تکه -تکه و

 به اختم،اند دردسر توی هم رو شما کردم که ایاحمقانه کارهای با من -

 . بشه شما زندگی وارد من دردسرهای خواستمنمی! خواستمنمی خدا

 . کرد جدایم نرده از و گرفت را مچم

 جااون من یخونه بریم کن جمع رو هاتلباس داخل، برو سرده هوا -

 .ترهامن

 خوامنمی. مونممی کنممی پیدا جا یک بگیرن، رو شهاب تا من! نه -

 . شم دردسرتون باعث

 . کشید باال هاپله از مرا و زد پوزخند ماهان

 اومدی حاال بود دردسربی و بهشت من زندگی اون از قبل تا کهاین نه -

 . جون بچه خوشه دلت توش، زدی گند

 . کرد هدایت داخل به مرا و گشود آزادش دست با را خانه در ماهان

 و زرگب کیپا شانست از اما اکپین یک هااین شهابه؟ فقط مگه دوماً -

 . نیستن ایگسترده
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 نسمتما به و شد بلند ما دیدن با بود نشسته کاناپه روی منتظر مهتا

 . آمد

 شیشه زده کی شب نصف سه ساعت شده؟چی بگید دارید دوست -

  شکسته؟ رو خونه

 نپایی خجالت با را سرم. فشرد رحمشبی چنگال در را دلم بدی حس

 دور دست و رفت مهتا سمت به و شد حالم متوجه ماهان انداختم،

 . پیچید مهتا یشانه

 . من یونهخ بریم هم با برداریم، هم رو آرتا کن جمع رو هاتلباس برو -

 دست و گذاشت ماهان ساعد روی دست کرد، نگاه ماهان به گیج مهتا

 . کرد من روبه و کرد باز دورش از را ماهان

 .زنهنمی حرف آدم مثل کهاین شده؟چی میگی تو دریا -

 . کردم جدا را لبم پوست دندان با و پیچیدم هم در را انگشتانم

 ...شهاب -

 . برگرداند خودش سمت به و گرفت را مهتا یچانه ماهان

 .میگم بهت خودم اتاق بریم -

 به ینگاه ماهان. افتاد راه خودش اتاق سمت به و گرفت من از نگاه مهتا

 و محو دیلبخن با و کرد امخرسی وزبل به ایاشاره و کرد من پای تا سر

 . زد چشمک شرور

 . جذابه خیلی خوابت لباس -
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 . کردم نگاه خوابم لباس به و انداختم پایین را سرم

 چیه؟ مشکلش -

 . کشید دهانش دور سبابه انگشت با و خندید

 .جذابه گفتم داره؟ مشکلی گفتم من مگه -

 من تاقا از اتاقش رفتم آرتا اتاق سمت به. زد صدا را ماهان اتاق از مهتا

 نور از ایهاله کردم باز را در. بود نشنیده را صدا احتماالً و بود دورتر

 هم روی آرام را در. بود خواب در غرق کرد روشن را سفیدش صورت

 داخل و دمآور بیرون کمد از را هایملباس. رفتم اتاقم سمت به و گذاشتم

 و بستم را کیف زیپ شد کشیده هاشیشه خرده به نگاهم. گذاشتم کیفم

 به شده خرد یپنجره گوشه از و رفتم پنجره سمت به. ایستادم صاف

 رفته و بود شکسته را شیشه! بود آمده جااین تا نگریستم، تاریک حیاط

 نگه انگشت میان را شده خرد شیشه از بزرگی یتکه و شدم خم! بود

 .وزیدمی اتاق داخل به سرد باد. داشتم

 بود، یافته را مهتا یخانه! بود راسخ من گرفتن برای شهاب عزم ربااین

 یک برای فقط بود؟ شکسته را شیشه فقط چرا اما بود شده حیاط وارد

 !ندارد امکان بود؟ آمده جااین تا شکستن شیشه

 درد و لغزید انگشتانم میان شیشه خوردم، یکه و شد باز ناگهان اتاق در

 . برداشت قدم من سمت به ماهان. ردمک حس را پوستم شدن شکافته

 نشدی؟ هآماد چرا بیاری؟ تشریف تا بندازم قرمز فرش برات خوایمی -

 بدجور انگشتانم بند. کردم رها زمین روی ماهان چشم از دور را شیشه
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 را صورتم روی شده ریخته موهای و دادم تکان آرام را سرم. سوختمی

 . کردم هدایت گوشم پشت به

 .میشم ادهآم االن -

 را گشتشان چهار داد، تکیه دیوار به را اششانه من مثل من رویروبه

 . برد فرو شلوارش جیب داخل

 نگرانی؟ -

 یرانو طور به درون از من! بود حالم توصیف برای ناچیزی یکلمه نگرانی

 سوزش کنم پنهان کردم سعی و نگفتم چیزی! بودم مشوش ایکننده

 ... را زخمم

 قتو چند یک. باش مطمئن رو این بکنه تونهنمی کاریهیچ شهاب -

 اکیپش و شهاب تا بگو خودم به داشتی واجب کار و نرو جایی تنها

 . امنه جااون مونید،می من خونه تو شن دستگیر

 !. شود ترکم دردش شاید تا گشودم هم از را انگشتانم

 عصبیه؟ من دست از خانوم مهتا -

 هم در هایشاخم و شد کشیده امزخمی نانگشتا سمت به ماهان نگاه

 . رفت

 شده؟چی دستت -

 . نگریستم امزخمی انگشتان بند به و آوردم باال را دستم

 .کردم دقتیبی نشده هیچی -
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 . زد نیشخندی

 . همیشگیتِ کار دقتیبی -

 :گفت و برداشت دیوار از را اشتکیه

 .بیارم دستمال و زخم چسب من تا تخت رو بشین برو -

 . سوختمی اما نبود عمیق قدرآن نگریستم، امخونی انگشتان بند به

 .نیست الزم -

. فتر بیرون اتاق از هاشیشه کردن رد با و داد بیرون عمیق را نفسش

 و زخم چسب ایبسته با ماهان که نکشید طولی نشستم تخت روی

 .برگشت دستمال

 :نشست تخت روی کنارم

 ! خوشتیپ بیار رو دستت-

 این از بیشتر خواستمنمی. گرفتم را دستمال و زخم چسب بسته

 :کنم اشخسته

 .کنممی درستش خودم-

 :داد تکیه دیوار به و گرفت نگاه غیظ با ماهان

 .نخورم رو هاتانگشت موقعیه بزن، خودت بگیر-

 .گرفت امخنده موضوع،این به دادنش نشان حساسیت از

 به. بود دردناک انگشتانم کردم خم بود، انگشتانم بند که جاییآن از

 و سعی به رفته باال ابروهای با ماهان. گشودم را زخم چسب بسته سختی،
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 :داد تکان سر و کرد نگاه زخم چسب کاغذ کردن باز برای تالشم،

 !بده ادامه تونی،می-

 :گفتم درمانده

 کنی؟می کمکم-

 :انداخت باال ابرو

 !نامحرمم چی؟ شموسوسه بخوره، دستت به دستم ترسی؟نمی-

 رواب خودش مانند. بیاورم در را حرصش که داد قلقلک را دلم درون حسی

 :انداختم باال

 !داره خودت به بستگی اول، مورد اما. حالله کمکه قصدت چون-

 سردی،خون با انتظارم برعکس. برداشت تخت روی از را زخم چسب

 :کرد باز را کاغذ

 ! تخوردم خام -خام کردم سهو موقعیه دیدی! کنمنمی تضمین-

 :کرد اشاره دستم به ابرو با

 .رو دستتاون بیار-

 لبش یگوشه. لرزیدمی محسوسی طرز به دستم. بردم جلو آرام را دستم

 :رفت باال

 ! کنم دستش حلقه خواممی انگار! کنهمی هم نازی چه-

 :برخاست و زد چسب را انگشتم چهار

 . کنممی رو گفتم که کاری ونهم وگرنه بچه، نرو راه من مخ رو -
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  گفت؟می را خام صورت به من، خوردن همان

 کنی؟نمی عوض رو هاتلباس-

 :بردم باال را ابروهایم

 تو؟ جلوی-

 :برد فرو موهایش میان را انگشتش پنج ماهان

 . ندارم مشکلی من-

 :گفت ماهان که خندیدم

  نیومده؟ بدت انگار-

 دانستیم هم او شود، عصبی که مکن چه دانستممی من که طورهمان

 . شومآب خجالت از که کند چه

 :گفت و رفت بیرون اتاق از

 !  نده طولش زیاد-

 امشانه روی را کیف. کردم عوض را هایملباس و بستم پشتش را در

 :کرد کیف به کوتاهی نگاه ماهان. رفتم بیرون اتاق از و انداختم

 .شهمی دستگیر شهاب کی نیست معلوم همین؟-

 :پیچیدم کیف بند دور را انگشتانم

 .کافیه همین-

 :زد لب و شد خیره اشصفحه به و چرخاند دستش وندر را موبایل

 !ذارمنمی مایه هاملباس از دیگه من. دونیمی خودت-
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 در چشم. آمد بیرون اتاق از  کوچکی چمدان همراه به مهتا. نگفتم چیزی

 به شب نصف. نداشتم را هایشچشم به کردن نگاه روی. شدم مهتا چشم

 .شود خارج اشخانه از بود مجبور من، خاطر

 برای ن،م دادن راه با است ممکن دانست،می کهاین با اول روز از

 و خانواده دادند، سقف. دادند پناه من به کنند، ایجاد مشکل خودشان

 .دادند عشق

 هب مهتا .گشودم هم از لب. شد مرتعش گلویم دادم، قورت را دهانم آب

 :گفت تصنعی اخم با و کرد خم را سرش و آمد سمتم

 اومده؟ پیش مشکلی خوبی؟ تو-

 تا کشیدم عمیقی نفس و کردم بازی ناخنم کنار یشده کنده پوست با

 .بر نفس هایحرف برای کنم ذخیره اکسیژن

 دونمنمی. دبری بیرون تونخونه از شب موقعاین مجبورید، من خاطر به-

 .انداختم طرخ به رو آرتا و شما زندگی. خواممی عذر واقعاً! مبگ چی باید

 :گذاشت امگونه روی دست و خندید مهتا

  رمیاری؟د کجات از رو هاحرفاین! کردی داغ بگم که نداری هم تب-

 پاداشاین دانمنمی و بودند مهربان عجیب قدرچه. بودند خوب قدرچه

 .است من نیک کار کدام

 .گرفتم کار به زدن لبخند برای را صورتم یهشد منقبض عضالت

 از خودم، گونهچه کنم؟ رها را هاآدماین که داشت انتظار گونهچه عرفان
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 داشتم؟ انتظاری چنین خودم

 خواب از ناشی درهم هاییاخم با آرتا. آورد بیرون اتاق از را آرتا ماهان

 . بود پیچیده ماهان گردن دور دست آلودگی

 :برداشت زمین روی از را مهتا چمدان آزادش، دست با ماهان

 بریم؟ برداشتید؟ رو چی همه-

 . کردم تأیید را ماهان حرف سرم، دادن تکان با من و کرد نگاه من به مهتا

 :انداخت اشابریشمی موهای روی را گردنش دور شال مهتا

 .بریم-

 نگاه هشکست پنجره و خانه کوتاه دیوارهای به ماهان. شدیم خارج خانه از

 :کرد

 ارهاشدیو قدیمیه،! نیست امن تو، برای خونهاین گفتم بهت بار چند-

 .نداره بست و چفت درهاش. کوتاهه

 را موهایش کالفگی با و کرد قفل را در و پیچید در داخل را کلید مهتا

 :زد کنار

 بخرم؟ خونه که داشتم پول! رفتم؟می کجا-

 :گذاشت ماشین پشت را چمدان ماهان

 هک بود راضی بابا! هیچی من اصالً خرم؟می خونه برات گفتمن من-

 .بخری خونه یه پولش با و بفروشی رو خونهاین

 :آمد ماهان سمت به و گذاشت کیفش داخل را کلید مهتا
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 مهه من! بفروشم رو پدریم یخونه که باش نداشته انتظار من از جناب-

 ؟بسازن آپارتمان یه ازش که بفروشمش بعد. ساختم جااین رو بچگیم

 و داد تکان سری. کرد خانه به نگاهی و رفت باال لبش یگوشه ماهان

 :گفت

 جااین رو پام هم لحظهیه حتی کردی،نمی زندگی خونهاین تو تو، اگر-

 !ذاشتمنمی

*** 

 حد رد فقط صبح از. رویممی پایین پارسا همراه به رو کوچه سراشیبی

 برایش را امزندگی تمام دیشب من. مبود کرده صحبت او، با کلمه چند

 .گفتم ریختم، دایره روی

 .را اشهمه نه البته،

 .کرد فاش تواننمی را رازها از بعضی

 !بماند پنهان باید

 که فهمممی تازه! امکرده اشتباهی چه که فهمممی حاال اما شدم سبک

 !آورده سرم بالیی چه موقع،آن در داغم، یکله

 دانمنمی دیشب. آوردنمی رویم به را چیزی پارسا هک بودم خوشحال اما

 چشم با را هاپالک. شدم بلند خواب از دیر صبح و برد خوابم شد، چه

 که کاغذی و ایستممی. بودیم نزدیک نظرمان مورد پالک به. کردم دنبال

 :گذارممی جیبم داخل را است رویش آدرس

 . میرم من بمونید، جااین شما-
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 :کندمی لمس ار صورتش پارسا

 .بهتره نری تنها مطمئنی؟-

 :پیچممی خودم دور بیشتر را رنگ یشمی بارانی

 ! واردشم  جوریچه دونمنمی فقط. نمیاد پیش مشکلی-

. یابممی را نظرم مورد پالک. کنممی تند را هایمقدم و گویممی را این

 . بود نظرم مورد یطبقه دوم، طبقه. شوممی نزدیک

 شمانمچ سایبان را دستم کنم،می نگاه ساختمان به و یرمگمی فاصله

 . کنممی

 جا،این به پا خودش اسم با که داشتم شک هجتی، تیام. شوممی نزدیک

 . باشد گذاشته

 میان من، دیدن با. شودمی خارج خانه از پیرمردی، و شودمی باز خانه در

 :رودمی هم در هایشاخم. ایستدمی در

 شما؟-

 ! نیابد راه چشمانم به دلهره، نمکمی سعی

 !شده گذاشته فروش برای واحد جااین شنیدم-

 :کندمی مکث کمی

 .دونمنمی واحد؟-

 :زنممی لبخند

 طورن؟چه هاهمسایه کنم، زندگی جااین بیام خواممی من_
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 :کشدمی درخشید،می آفتاب نور زیر که اشصیفلی سر به دستی مرد

 که کنهمی زندگی مجرد پسره یه دوم یطبقه فقط !خانوادن اکثراً واال،-

 . بره خوادمی دیگه روز دو تا هم اون

 :کردم اشاره در به و کشیدم موهایم به دستی

 ببینم؟ رو داخل میشه-

 :بردمی باال را ابروهایش مرد

 ببینی؟ خوایمی رو طبقه کدوم-

 :گویممی فوراً. نداشتم را سؤالش انتظار

 ! دوم-

. شوم وارد تا رودمی کنار در جلوی از و پرسدنمی دیگری سؤال مرد

 :زنممی لبخندی

 . کردید لطف ممنون، خیلی-

 باال سنگی و قدیمی هایپله از. کندمی خداحافظی و دهدمی تکان سری

 اتفاق. کشممی عمیقی نفس و کنممی بند دیوار به را دستم. روممی

 .گرفته را امانرژی یهمه دیشب،

 حلقم خلدا وحشیانه که آبی یاد. بلعید مرا آب که افتممی لحظهآن یاد

 . زد چنگ را پهلویم که دستی. شدند سیاه که چشمانی رفت،

 ! لعنتی ساعتآن

 . رحمشبی چشمان
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 تربیش نباید! بودم سقوط آماده. شوم زمین پخش جاهمین داشتم دوست

 . بردممی را آبرویم پارسا، جلویاین از

 ! کن فکر هااین به بعداً. باش قوی-

 . روممی باال و دهممی حرکت فرمان حسم،بی پاهای به

 بعد. گیرممی را پارسا یشماره و آورممی در را تلفن. ایستممی راه میان

 :دهدمی جواب بوق تک یک از

  شدی؟ ساختمون وارد شد؟چی-

 :آورممی پایین را صدایم تن

 .شدم وارد آره-

 جوری؟چه-

 شدم؟ وارد گونهچه کنم، تعریف برایش جااین بنشینم داشت رانتظا

. زنممی رو شخون زنگ ذارم،می روشن رو تلفن اآلن. میگم بهتون بعداً -

 مأمورها با تا کنممی معطلش. گذاشتم باز رو پایین در بود، خودش اگر

 ! بیاید

 .باشه -

 .فعالً خوبه، -

 .رسممی دوم یقهطب به. دهممی سر جیبم، عمق به را گوشی

 .بار چندین. دهممی فشار را در زنگ

 ظاهر در جلوی تیام یچهره. شودمی باز کوتاه چندان نه مدتی، از بعد در
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 .بود داده نشانم را عکسش پارسا!  شودمی

! روممی روف جعلی سعادت دریا جلد در. اندازدمی پایم تا سر به نگاهی

 !ستنی خودش که است وقت خیلی که همانی

 دردهایش و ریختمی اشک بچگانه که بود دیشب دریای واقعی، دریای

 .کردمی تقسیم را

 ! بله؟ -

 .مکان و زمان همین به برگردم شودمی باعث پسر، صدای

 :اندازممی پایین را سرم و جووممی را لبم

 ! کنم سؤال تا چند ازتون تونممی -

 فشار رد به را دستم که ببندد را در خواهدمی ترسیده، که است مشخص

 :دهممی

 .خانوادگیه موضوع کنم،می خواهش -

 :کشدمی ریشش ته به دستی کالفگی با و کندمی رها را در

  شده؟چی! چیه؟ -

 جوالن جانش تمام در نگرانی و استرس. است لرزان چشمانش، عدسی

 !فهمممی هایشحالت از. دهندمی

 .ساختموناین توی. جااین اومد پنهانی، دیشب همسرم، من -

 :رودمی باال ابروهایش

 !باشی هاطرفاین اهل خورهنمی بهت  -
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 .کنممی خطا هم بدجوری! کنممی خطا

 :کنممی حفظ را خودم ظاهر

 .اومدم سرم،هم کار برای! نیستم هاطرفاین برای درسته،  -

 :دهدمی تکیه در چهارچوب به که است شده راحت خیالش انگار

 خب؟ -

 :جووممی را لبم

  شناسید؟می قدرچه رو جااین هایهمسایه بدونم، خواستممی  -

 پیچدمی پله راه در دوویدن، صدای کند، پیدا جواب فرصت کهآن از قبل

 .شوندمی آزاد سینه از من، هاینفس باألخره و

 را در خواهدمی و شودمی متوجه تیام. آیندمی تیام سمت به مأمورها،

. نگردمی من، به آلودخشم نگاهی با تیام. شودمی مانعش مأمور هک ببند

 طبق. کندمی نگاه تیام به درهم، هایاخم با و ایستاده دور از پارسا

 حرف هم کلمه یک حتی و جلویش رودنمی. کندنمی رفتار امبینیپیش

 . کشدمی عمیق نفس کند،می نگاهش ایستد،می دور از. زندنمی

 چشمانش پارسا. کندمی التماس پارسا به تیام،. زنندمی ستبندد تیام، به

 را سرش اش،سینه به خورده گره دستان همان با و فشاردمی هم روی را

 .دهدمی تکیه دیوار به

 پول به رن،بب رو من نذار خدا رو تو. کردم اشتباه! کردم غلط داداش،-

 .داشتم احتیاج
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 :کندمی زمرمه ردد از پر بسته، چشمان همان با پارسا

 ! دادممی بهت گفتی،می خودم به-

 به دست. یایدب خودش به پارسا تا کنممی صبر. برندمی را تیام مأمورها

 :کندمی باز را چشمانش و کشدمی اشپیشانی

 .دریا مرسی-

 :دهممی تکان را سرم

 . دادم انجام رو وظیفم-

 پارسا. بودند دهآم بیرون اصد و سر از هاهمسایه. روممی پایین هاپله از

 :گیردمی قرار من کنار لحظه چند از بعد

 !ببخشم رو زنهمی خنجر بهم پشت از که رو کسی تونمنمی-

 پا و دست ،آزادی برای که تیامی به کنممی نگاه و روممی بیرون در از

 . کشدمی فریاد و سوزدمی آتش، در که آدمی مثل. زندمی

  !نداره هم بخششی جای-

 ها،وقت گاهی قدرچه برد،می را نفسم نگاهش. گردمبرمی پارسا سمت به

 حالتاین کرد،می رامم عجیب قدرچه. شدمی ماهان شبیه نگاهش

 .هاچشم

 .دلتنگ و حریص من، برای

 . گیردمی را وجودم سرتاسر بدی درد. گیرممی سرعت به را نگاهم

 .آوردم درد رو سرت دیشب ببخشید، -
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 :زندمی جانیبی لبخند

 وقت ره. نمیدم گوش نخوام، تا رو چیزی من نکن، هم رو فکرش اصالً-

 .هستم من خواستی

 این کنم، رد توانستمنمی. نشیندمی هایملب روی واقعی لبخندی

 .را او به شبیه چشمان

 ! او مثل اام شیرینی، همان به نه. شدندمی ادا او شبیه گاهی که کلماتی

 ادا خاص را "ر" یکلمه و "دریا" گفتمی ماهان هک هاییوقت مثل

 !کردمی

*** 

 ایصد سوم، بار برای و گرفتم تماس عرفان با سوم، بار برای استرس با

 شده دیرم. فشردم انگشتانم میان را تلفن. شد پخش زن، اعصاب روی

 .بود نزده زنگ موبایل ساعت. بودم شده بلند دیر خواب از بود،

 نداشتم، جرعت. ایستادم در جلوی اما رفتم ماهان اتاق سمت به مردد

 .بروم بیرون خانه، از تنها

 ! عرفان؟ بود خاموش تلفنت امروز چرا آخر

. ودب رفته زودتر صبح خانوم مهتا. کنممی جدا ناخن با را لبم پوست

 زا ماهان. شدم پشیمان بازهم اما بردم در نزدیک و کردم مشت را دستم

 ایچاره اما کرد،می غر -غر و شدمی عصبی. داشت تنفر شدن، بلند صبح

 وابیج. زدم در به ایضربه. بود نمانده امتحان شروع تا چیزی. نداشتم

 .دیگر ایضربه. نیامد
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 .هیچ بازهم،

 . زدم هم پشت ضربه، سه باراین

 هانما عریان بدن به نگاهم کردم، باز آرام را در. نیامد پاسخی بازهم

 .ندارد خواب موقع بلوز پوشیدن به عادت که فتگمی کیان. افتاد

 . نشدم نزدیک زیاد. شدم اتاق وارد. نداشتم ایچاره

  ماهان؟-

 :رفتم ترنزدیک بود؟ سنگین قدرچه مگر خوابش

 ! ماهان؟-

 توانستمنمی. بردم بازویش پیچیده، درهم عضالت نزدیک را دستم

 .گیرچشم گرگ همان افتاد، کتفش به نگاهم. کنم لمسش

 چه؟ ببیند اتاق در مرا یوسف، اگر

 . دادم قورت دهانم آب و بردم عقب را دستم

 ماهان؟ آقا-

 خودش سمت به مرا و گرفت اشکشیده انگشتانش میان را مچم ماهان

 :کشید

 ! جونم؟-

 ! کردم نگاهش شده گشاد چشمان با  و کشیدم را دستم ترسیده

. نه ،کند کاری که باشم اشتهد شک یا باشم ترسیده ماهان از کهاین نه

 ... . اما
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 :گفتم لکنت با

 .گرفتی اشتباه کنم،می فکر-

 :خندید ماهان

 .گرفتم رو جنس اصل اتفاقاً-

 من که دانیمی کنی؟می را کاراین من با چرا! خدایا. زدمی تند قلبم

 .مرداین مقابل در دارم ضعف قدرچه

 چه جانم! ترمراضی هایشگفتن هوم همان با من دهی؟می زجرم بازهم

 دیگر؟ است چیزی

 . بیاورم در سفتش انگشتان میان از را مچم کردم سعی

 . بینیمی خواب داری ماهان،-

 :دوخت چشمانم به را زارشگندم و کرد باز را چشمانش ماهان

 .شده ابمخو اوقات مزاحم ریزه، خاله یه! بینممی درست اتفاقاً نه-

 :گذاشت چشمش روی را شساعد و کرد رها را دستم

  نه؟ ترسیدی؟-

 هب را دستم کف. دادم قورت را دهانم آب و گرفتم ماهان از را نگاهم

 :کشیدم مانتوام

 چی؟ برای. نه-

 :کرد نگاهم تمسخرآمیز و کرد باز را چشمانش از یکی
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  خوار؟آدم یه اتاق اومدی نترسیدی-

 سر ست،ا زمین به نگاهم که طورهمان! چیست مشکلش فهمیدم

 :چسباندم هم به را انگشتانم

  بترسم؟ اتاقت به اومدن از باید چرا. نترسیدم-

 :زد لب است، بسته چشمانش که طوریهمان

  دراز؟ وشگ دوتا با پا چهار یه. کردی فرض چی رو من دونمنمی-

 :کرد نگاهم و کرد باز را چشمانش

 دونستینمی ترس از گرفتمت، وقتی کردی؟ فرض خر رو من هوم؟ -

 .بچه پریده روت و رنگ! کنی کارچی

 بیشتر خودم، از من! ترسم؟نمی او از من که کردممی اشحالی گونهچه

 . شدمی متوجه بد اشتباهم، رفتارهای خاطر به اما. داشتم اعتماد او به

  من؟ سراغ اومدی باز صبح اول خوایمی چی! چته؟ -

 را لبم. برد اجتار به را نفسم به اعتماد تمام زد،می حرف گونهاین وقتی

 :بردم دندان زیر

 . نمیده جواب زنم،می زنگ عرفان به هرچی -

 :کرد من سمت به را پشتش و شد جا به جا تخت در

 بگی؟ ور این که کردی بیدارم صبح موقعاین من؟ به ربطش! خب؟ -

  شم؟ تونفامیلی روابط ناجی خوایمی

 . بیاورم باال کمی را سرم کردم جرعت کرد، که را پشتش
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 بیدارش کهینا از است، شاکی! کردممی بینیپیش که طورهمان دقیقاً

 .کردم

 بودی گفته تو ماا کنم بیدارت خواستمنمی. دارم امتحان شده، دیرم! نه -

 . نرم جایی تنها که

 :زد داری صدا نیشخند

 . کنی گوش حرف تو که هم قدرچه -

 :برداشتم عقب به قدمی! آمدم که کردم اشتباه اصالً

 . میرم خودم کردم، بیدارت که ببخشید -

 .بودند خواب خمار زارشگندم. برگرداند من سمت به را گردنش

 کمد تو از شرتتی یه. ندارم رو کسی ناز خریدن یحوصله صبحی، سر -

 .بده بهم

 شرتتی و مرفت کمد سمت به. نداشتم ایچاره! خردمی همیشه کهاین نه

 متس به برگردم، کهآن بدون را دستم و آوردم بیرون کمد از را یمشک

 .نگرفت را بلوز اما ماندم منتظر. گرفتم ماهان

 نقش شدم، بیدار تا و کردیمی نگاهم داشتی اآلن تا نفهمیدم نکن فکر -

 . کنیمی بازی رو خجالتی هایآدم

 اشت،د عادت چرا. کردند اسپاسم و شدند منقبض عصبی هایرگ تمام

 شود؟ خجالتم باعث

 تخت روی ماهان، سمت به و شد کشیده محکم دستم مچ بلوز، جای به
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 هم را کشیدن نفس حتی. کردم نگاه ماهان به تعجب با. شدم پرت

 محکم مشت، میان از را بلوز و زد نیشخندی ماهان. بودم کرده فراموش

 :برخاست تخت روی از و کشید بیرون امشده

  نکردی؟ پیدا ترکهنه این از -

 باز. بود دوویده صورتم تمام به خون. نشستم تخت روی. زدمی تند قلبم

 ! دادم گاف هم

 

 نشروش موهای با پوشید، ماهان که سفیدی بلوز. انداختم پایین را سرم

 .بود کرده ایجاد خاصی هارمونی

 :کشید اشریخته هم به موهای میان دست بار چند

 ستی؟نش چرا نشده؟ دیرت مگه تو-

 خارج اتاق از تند، هایقدم با و شدم بلند تخت روی از و نگفتم چیزی

 ماهان. دادم فشار بار چند را اشدکمه و ایستادم آسانسور در جلوی. شدم

 :کشید را کیفم بند و بست را خانه در

 بری، پایین ور پله چهارتا! نمیاد تندتر بدی، فشار قدرهرچه رو اون -

 . بایستی اون منتظر تا بهتره

 نگارا نه،. کردم آسانسور به نگاهی. کنم نگاه چشمانش در شدنمی روم

 هم نم ناچاری روی از و رفت پایین را هاپله ماهان! نداشت آمدن قصد

 .شدم روانه پشتش

 را امایمنی کمربند و شدم ماشین سوار. آورد بیرون پارکینگ از را ماشین
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 .بستم

 .نبود اعتبار ماهان رانندگی به

 شده؟ دیرت -

 رایب طرفه یک بلیط که کردممی حس شدم،می ماشینش سوار وقتی

 :دادم تکان نه معنای به را دستم. خریدم جهنم

 .کنی عجله نیست الزم! اصالً نه -

 به ینگران با. کرد حرکت به شروع آرام انتظارم، برخالف و داد تکان سر

 .بود گذشته هم دقیقه چند. کردم نگاه موبایلم صفحه روی ساعت

 ریزه؟ خاله -

 !بگوید مرا اسم درست پسراین تا کردممی دق

 هوم؟ -

 "هوم" یکلمه به همیشه مثل. شد کم ابروهایش میان یفاصله

 .داد نشان حساسیت

 !بله نه هوم -

 و قبدخل ماهان کردنِ اذیت داشتم دوست. نشست هایملب روی لبخندی

 .را صبح اول اخموی

 . هستم دریا کنم،می معرفی دارم، اسم! نیستم ریزه خاله هم من -

 :گفت بدخلقی با و کشید اشریخته همبه موهای میان دستی

 فیلم برای خودم دنبالت، بیاد فرستممی رو یکی برگشت. هرچی -
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 .شهر از خارج میرم دارم موزیک یه برداری

 خواستمی وضعیتاین در رفت؟می که چه یعنی. شد منقبض قلبم

 بگذارد؟ تنهایم

 شهر؟ از خارج -

 فرمان به را سرش چرخیدم، ماهان سمت به. کرد ترمز قرمز چراغ پشت

 . بود داده تکیه

 .آره -

 ماهان .بود امتحان از ماندنم جا نداشت، اهمیت برایم اآلن که چیزی تنها

 ،ماهان وجود با فقط که بود مهم امنیتی. برود بود قرار که بود مهم

 قرار و مآرا ماهان با فقط که بود مهم من، دل راریقبی. کردممی حسش

 .را آرامشاین من، از کند سلب  خواستمی و گرفتمی

 مونی؟می روز چند گردی؟برمی کی میری؟ امروز -

 من سمت به را چشمانش است، فرمان رو سرش که طور همان ماهان

 ! نگاهش یخلسهاین آوردمی در را حرصم قدرچه. برگرداند

. دونهیه همیش بذاری هم روی رو، پرسیدی که هاییسؤال این یمهه -

 .گردمبرمی آینده روز دو -یکی و میرم امروز

. کردممی قد نگرانی از من بگذارد؟ تنها مرا خواستمی روز، دو! روز؟ دو

 ! دق! خدا به

 اشخنده. خندید امروز، در بار اولین برای که کردم نگاهش کرده بغ
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 نگاه بیرون به و رفتم فرو صندلی در. بیاورد سرجایش را المح نتوانست،

  رفت؟می کسی همراه یا رفت؟می تنها اصالً  شود؟ چه که رفتمی. کردم

 را خودم که کشید طول قدرچه دانمنمی. فروخوردم بغض، با را دهانم آب

 در غرق و بودم خیره یپنجره به همچنان و یافتم دانشگاه در جلوی

 !الخی دنیای

 را کلمات. نپرسم و کنم هضمش نتوانستم،. آمد زبانم نوک تا سؤالم

 :کردم جاری برزبانم

 میری؟ تنها -

 . نیامد خوش مذاقش به سؤالم، انگار. برد باال را ابروهایش ماهان

 بده، ماساژم یکی برداری فیلم موقع که برممی هم دختر چهارتا سه، نه -

 . دهنم بذاره انگور هم یکی اون بزنه، بادم یکی اون

 :بردم دستگیره سمت به را دستم. نیامد خوشم اششوخی از

 !گردمبرمی عرفان با. دنبالم بفرستی رو کسی نیست نیازی -

 هوا تو،بی و شودمی دلتنگ دلم! برگرد زود بگویم خواستمی دلم

 .شکافدمی را هایمنفس

 :کشید صورتم روی را اممقعنه ماهان

 !گذاشته قالت انعرف که فعالً -

 اول خوش رخب با برد یغما به را امانرژی تمام. کردم درست را اممقنعه

 . صبحش
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 :کرد زمزمه آرام که کردم نگاهش فقط

 

 روز دو -یکی ینا! دنبالت فرستممی رو یوسف. باشی نگران نیست الزم -

 هب تونیمی داشتی مهمی کار اگر اما. بهتره بمونی خونه نیستم، که هم رو

 .بگی یوسف

 و بیست روز؟ دو یا روز، یک آخر! کردمی مشخص مرا تکلیف کاش

 فرقش آسمان تا زمین دانستنمی ساعت؟ هشت و چهل یا چهارساعت

  دو؟ این است

 . بودم مجبور کردم، بیدارت صبح ببخشید. مرسی -

 :زد چشمکی

 .خداحافظ! دیگه برو -

 . برسم کارم به تا برو گفت، محترمانه. شدم پیاده ماشین از

 لرزان هایعدسی با. دادم مشغول فکر با. دادم سختی به. دادم را امتحان

 .چشمانم

 خاطر به و بود خوانده خط به خط برایم دیشب که ماهان صدای با

 .دادم بود شده حک مغزم، در صدایش

 تدرخ به و دیدم نیمکت روی را نازلی. شدم خارج دانشگاه ساختمان از

 پرتاب مکتنی روی را خودم و رفتم سمتش به. بود رهخی رویشبهرو

 :کردم
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 !برده؟ ماتت قدراین بینی،می درختاون جای رو کی -

 :کشید لبش به را اشاشاره انگشت و کرد نگاهم غضب با

 کسیچه. خوابیدم گرفتم خرس عین خونه، رفتم دیروز. گند! زدم گند -

 دادی؟ طورچه تو. مرده یا زندم ببینه نیومد هم

 ! اشمرده مادر قیاقه به زدم لبخند

 . نبود بد -

  ریخته؟ رو پرت و کرک زدهاون دوباره باز باز؟ چته تو -

 :انداختم باال ابرو

 . مسافرت میره داره اما نه، -

 :داد لبش به چینی نازلی

 .دیگه گردهمی بر میره خب! دختر چندشی تو قدرچه آخه -

 در را گالشچن که ناامنی احساساین اام آره،! گشتبرمی و رفتمی

 بود راهمهم هم خواب در اشسایه که هیوالیی چه؟ بود برده فرو امسینه

 چه؟ بودند کرده خشک جا تنم، رو هنوز که هاییکبودی چه؟

 . اشسایه از ترنزدیک خودش اما بود، امحوالی در شهاب، یسایه

 . گفتم شهاب دیدن از و کندم جان

 . گفتم اتاقم شیشه شکستن از و گرفتم نفس

 وانم،استخ و مغز در حاال که ناامنی احساس و ماهان یخانه به رفتن از

 !بود کرده رسوخ
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 یرو دست. لرزید جانم. دیدم را ناشناس یشماره. خورد زنگ موبایلم

 کابوس. را آوروهم صدای بشنوم ترسیدم،می. کشیدم قرمز ینقط

 ! را روزهایماین

 .بود عجیب حالم امروز! نشنید من کر گوش و داد اریدلد نازلی

 ! دادنمی خوبی خبر هایمحس و خلسه حس. کردممی گنگی حس

 .لرزیدم هم من لرزید، موبایل باز.  بود خورده مشامش به خطر بوی

 بسته قشن پیام به. گرفت آرام تشویشم، از پر قلب ماهان، نام دیدن با اما

 :نگریستم صفحه روی

 یوسف در، هدم برو بدو! بخورتت بیاد نیست قرار موبایل پشت از  شهاب -

 . منتظره

 ،مرد این وجود در نگرانی نام به خداچیزی. فشردم هم روی را چشمانم

 . بود نداده قرار

 :شدم بلند نیمکت روی از

 .منتظره در دمه یوسف برم، من -

 :گرفت آغوشم در و شد بلند نازلی

 .باش خودت مواظب خیلی -

 :کردم حلقه هایششانه دور را دستانم

 .خداحافظ. طورهمین هم تو -

 . دیدم در جلوی را سفیدی ماشین. کردم خداحافظی و شدم جدا نازلی از
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 . کشیدم سرآسودگی از نفسی فرمان پشت یوسف، دیدن با و شدم نزدیک

 آرام قدرهمان و دادم سالم زیرلب. نشستم و گشودم را ماشین عقب در

 هم هنوز زد، ماهان شبآن که گندی از پس. داد وابج یوسف

 . کنم نگاه یوسف به توانستمنمی

 :آمد ماهان از دیگر پیامی. کرد حرکت ماشین

  دیدی؟ رو یوسف -

 .بود چیز همه به حواسش دور از

 :فشردم کلمات روی را انگشتانم

 توراهی؟. دیدمش آره، -

 .ماهان از دیگری پیام بعد کمی و کردم ارسال را پیام

 . بذاری تو اگر آره، -

 ! زبانشاین از امان

 به بده ور حواست کنار بذار هم رو گوشی ببند، هم کمربندت. نرو تند -

 . جاده

 مادر نسل از! باشی نسل همین از تو دارم شک من ریزه خاله -

 هایی؟بزرگ

 قدرچه دیگران برای "خودش" که فهمیدنمی او. کشیدم عمیقی نفس

 !است دارزشمن

 .باش خودت مواظب اما میگی تو هرچی باشه، -
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 یفحهص و کردم عمل خواست،می را ماهان با صحبت که قلبم برخالف 

 .کردم قفل را گوشی

 .بود ساکت جا همه. شدم خانه وارد

 نهروا اتاق سمت به و شنیدم مصطفی، آقا اتاق از را آرتا شلوغی صدای

 . شدم

 دیدن اب و کرد بلند را سرش مصطفی آقا که زدم اتاق باز در به ایضربه

 مصطفی آقا پای روی آرتا. انداخت سایه هایشلب روی لبخندی من

 . بود نشسته

 .خیر به تونصبح -

 .نباشی خسته باباجون، خیر به صبح -

 او به یک عاجزم، و مانده کی. امخسته کی من که ندید وقتهیچ پدرم، 

 "نجو بابا" رام من، یندیده تمحب دل. دارم احتیاج هایشحرف و

 که ردمک زندگی پدری کنار در عمر یک من. بود شده مرداین هایگفتن

 و کردن دخترانگی روزهای کرد، خشکم. آزرد مرا روح خشکش، قوانین

 . گرفت من از را پدرانه هاینوازش و را بودنم بابا دختر

 کسی از کهاین قصرم. ماهان به اموابستگی مقصر! بود او اآلنم حال مقصر

 دیدم واقعی غیرت و مردانگی. شدم وابسته و دیدم زنانگی و زن به احترام

 !شدم وابسته و

 دست به را شناختنمی که دختری نگذاشت، که مردی یوابسته

 را ناموس از محافظت و ناموس واقعی معنای که مردی. بدهند هاغریبه
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 . داد نشانم

 . است گونهچه کردن پدرانگی که داد نشانم مرد، همان پدر حاال

 ! بود کرده معنا برایم بد را "پدر" من پدر

 !بود انداخته جا برایم اشتباه را "مرد" معنی

 فاطرا انگار. کردم بلندش مصطفی آقا پای رو از و رفتم آرتا سمت به

 حال گونهنای که بودند کرده احاطه دنیا، مثبت هایانرژی تمام را مرداین

 .کردمی خوب مرا

 :پیچید گردنم دور دست آرتا

 !دریا سالم -

 :گذاشتم اشگونه روی محکمی یبوسه

  خوابیدی؟ خوب! دلم عزیز سالم -

 :گذاشت امشانه روی را سرش و داد تکان آره معنی به را سرش

 ماهان؟ دایی یخونه اومدیم چرا -

 آرتا یشده گرد عدسی به نگاه و انداختم اندکی فاصله هایملب بین

 .سؤالش برای نیافتم جوابی. دوختم

 :گفت و شد من سرگردانی یمتوجه مصطفی آقا

 !بود اومده موش -

 :کوبید همبه را دستانش شیطنت با آرتا

 .گرفتممی رو موش من! بیرون؟ اومدیم ما چرا خب -
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 :کرد آرامی یخنده مصطفی، آقا

 !بده صبحانه بهت که یوسف پیش برو بدو -

 :بردم فرو آرتا فر هایمو میان دست

 . میدم صبحانه بهش خودم من -

 آرامش از سرشار حرکاتش تمام. داد سرش به آرامی تکان مصطفی، آقا

 .بود

 . ایخسته رسیدی، راه از تازه تو. خوادنمی -

 معنای به را اشاشاره انگشت مصطفی آقا که بگویم چیزی خواستم

 صد با سرخ گل وارم، بیابان دل در. گذاشت اشبینی روی سکوت،

 .رویید گلبرگ

 را آرتا. ارمپرست یک من که کنم حس نگذاشتند وقت،هیچ خانوادهاین

 روز هک آرتایی با اآلن، آرتای. دووید بیرون اتاق از. گذاشتم زمین روی

 توانست ق،اخال بد و پرخاشگر یبچهآن. کردمی فرق خیلی دیدم نخست

 . اشبچگی روزهای به برگردد

 همیشه ثلم. ندیدمش دیگر زد، را هاحرفآن سهیل که روزینآ از

 .آمدمی آرتا دنبال به مادربزرگش،

 ششبخ قابل خیانت،. داشتم درد وجدان بودم، کرده قضاوت  کهاین از

 ! کنم توبیخ اشدیده آزار روح برای را سهیل توانستمنمی اما. نیست

 که دارد هاآن به بستگیاین و کنندمی رنگ مادرها و پدر را هابچه دنیای
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 مرا روح و کردند سیاه را سهیل روح. بزنند بچه روح دیوار به رنگی چه

 .خاکستری

 بدانند، کهآن بدون را، شهاب. را هایمکابوس هیوالی روحم، دیوار بر حتی

 ! کردند نقاشی

 :کرد اشاره رویشروبه صندلی به مصطفی آقا

 !جااین بشین بیا -

 باز ،تنم بر ضخیم پالتوی وجود با. گویندنمی خوبی یچیزها چشمانش

 قرار طفیمص آقا روی به رو آرام و رفتم صندلی سمت به. لرزیدممی هم

 :گذاشت دستم روی دست مصطفی آقا. انداختم پایین را سرم و گرفتم

 . نکن خم سر کسهیچ جلوی وقت،هیچ. بگیر باال رو سرت

 . است نجابتیبی نشو، خیره سیک چشمان به که گفتمی من پدر اما

 گاهشن رنگ. کردم نگاه مصطفی، آقا آرام چشمان در و آوردم باال را سرم

 !مهربانی چاشنی با اما. بود ماهان مثل

 . مهه دیدرس از دور بود، کرده محبوس قلبش، در را اشمهربانی ماهان

 .کردم صحبت ماهان با -

   چه؟ یدرباره. بگوید تا گرفتمی را جانم

 بود؟ کرده صحبت ماهان با چرا

 یوسف رآخ شب باشه یادت اگر بودیم، مهتا یخونه ما که روزی چند -

 . بود همراهمون هم
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 . شد متوقف وارش،ساعت حرکت. ایستاد حرکت از قلبم

 اتاق، مداو وقتی. بود شده متوجه بد و بود دیده باهم رو شما یوسف -

 تگف کردم، اصرار وقتی اما نداد جواب و پرسیدم ازش. بود کرده تعجب

 !دیده باهم رو شما

 و صندلی یگوشه به بودم نکرده بند دست اگر نبودم، صندلی روی اگر

 ،کنم حفظ را خودم نبودم، مجبور و کردنمی نگاهم مصطفی آقا اگر

 ! بودم شده خرد. بودم شده تکه هزار و بودم کرده سقوط جاهمین

 عبور هرا بغض. کند امدرباره بدی رفک مصطفی، آقا خواستنمی دلم

 از ایقطره زدنم، پلک با زمان همان و زدم پلک. کرد تنگ را اکسیژن

 . کرد سقوط چشمانم پرتگاه

 ... . من -

 خفه شدم، خاموش. آورد باال سکوت معنی به را دستش مصطفی، آقا

 .شد خفه نطفه همان در حرفم. شدم

. شهبستهوا کسی به که تنیس پسری شناسی،می خودت رو ماهان -

 از متأسفم! است روزه دو -یکی هاشرابطه. شهوابسته خوادنمی یعنی

 تقصیر هااین ولی! بزنم رو هاحرفاین خودم، پسر یدرباره مجبورم کهاین

 وابستگی از ماهان که ماست تقصیر. مادرشه و من تقصیر! نیست ماهان

 !دارهن هازن به نسبت خوبی دیدگاه و ترسهمی

  تسلیمم من خدایا،. کردمی امخفه داشت بغض

 .است بس زخم کن، غالف را شمشیرت
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 بطیر چه من به است؟ روز دو -یکی هایشرابطه ماهان که چه من به

 ! دارد؟

 حس که د،بو زیاد قلبم بر وارد فشار قدرآن بود، منقبض قلبم! ربطی؟ چه

 . کنم سکته است قرار کردممی

 تو دونممی! شناسممی هم رو تو. شناسممی رو پسرم که طورهمون -

 گل یه ثلم داشتم، دختر هم من! گنجهنمی هاحرفاین پاکت قلب

 پرش -پر و شهنزدیک من، گل به یکی کهاین از همیشه. کردم بزرگش

 که ترسممی! شیناراحت تو که ترسممی این از هم اآلن. ترسیدممی کنه

 زود وت مثل مهربونی و ساده دختر! کنه ناراحت رو تو ناخواسته من، پسره

 . میشه وابسته

 را اهو. نداشتم ایگله هیچ بود، فرارسیده مرگم لحظه حاال همین اگر

 !ممنوع بغض. کردم تمنا. گرفتم نفس بلعیدم،

 ... . هیچ ماهان و من. فهمیدید اشتباه خدا، به -

 ! بزنم را حرفم بگذار. کردم ناله کرد، قطع را حرفم

 تو من. باباجون دونممی !ندارید باهم ایرابطه هیچ ماهان و تو دونممی -

! شناسمیم پسرمم. هستی آدمی طورچه که دونممی! شناختم اآلن تا رو

 همه. شناسهمی رو طرفش که دونممی نیست، آدمی همچین که دونممی

 !گفته بهم ماهان هم رو میگی که هاییاین

 ! بود؟ چه برای هاحرف این! چه؟ پس

 نگویم و آوردندمی فشار هم روی هایمآرواره. بودند منقبض عضالتم تمام
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 .بود سقوط حال در مدتاین تمام که قلبی از

 !لعنت. احساسم به لعنت

 سفید آسیاب تو رو موهااین! زنممی حرف تجربه روی از دارم من -

 بهش ییک وقتی هست، یکی کنار وقتی که دختره سرشت تو. نکردم

 شدن وابسته! میشه بسته دل میشه، وابسته بهش میده، امنیت حس

 . بدتر که هم بستنشون دل نیست، راحتی همین به پسرها

 واکنشی توانستمنمی سوخت،می چشمانم. کردم نگاهش زدن پلک بدون

 ! نبود من گردناین و بودم شده بسته دل. بودم شده وابسته. دهم نشان

 چه جرمی؟ چه به! بمیرم کاش اصالً! شوم بآ کاش. شوم ذوب کاش

 دادم؟می پس تاوان داشتم گونه،این که بودم کرده خطایی

. ببینم وت به نسبت رو دیدگاهش خواستممی پرسیدم، ماهان از من -

 ! نیست دختر یا زن یه مثل تو، به دیدگاهش گفت

 فرار و مبگیر هم را هایمگوش توانستممی کاش. ببندم چشم توانستم تنها

 . کنم

 .دانستمنمی خودم انگار! هه

 . فرازمینی یزیچ یه دختر، نه زن، نه! خاصه چیزیه تو به دیدگاهش -

 ! باشم فرازمینی خواستمنمی من. رفت چشمانم فروغ

 اگر. ترسهمی شدن وابسته و وابستگی از اون شناسم،می رو پسرم من -

 شه،رابطه وارد باهات و کنه نگاه دختر یه عنوان به تو، به روزی یه هم
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 به مدت،یه از بعد که کنهمی نگاهت دختری همون عنوان به ماجرا آخر

 یریشه. خورده بدی یضربه بچگیش تو ماهان. کنهمی رهاش راحتی

 دوم بار برای خورده، ضربه بار یک که ماهانی. شده کنده جا از اعتمادش،

 یه از آدم،. انسانه ذات تو این .بخوره ضربه هم باز که نمیشه کسی وابسته

 خاطر به بده تو به رو دلش ماهان اگر حتی! نمیشه گزیده دوبار سوراخ،

 از داره هراس. بشه نزدیک تو به نداره دوست مدت،یه از بعد ترسش

 رنگارنگ دخترهای با تو بودن متفاوت و بودن خوب خاطر به کهاین

 با عشق چون! نمیشه عاشقت وقتهیچ ماهان،. بشه وابسته تو به دورش،

 توش که ایرابطه! میاد وجود به دیگه، همبه دادن آرامش و وابستگی

 میشه نباشه، هم عشق. نیست هم عشق نباشه، وابستگی نباشه، آرامش

 .هوس و هوا سر از روزه دو -یکی هایرابطه همون

 داشت گونهاین داشت که بود غرورماین. شوم بیدار کاش است، خواب اگر

 بود؟ غرورم شد؟می خرد داشت! شد؟می له

 . غلتید صورتم روی آقامصطفی، مهربان چشمان. رفتمی گیج سرم

 اظلح از من، پسر. نداری تقصیری توهم. نیست آدم خود دست عشق -

 کنار واحساسش باخودش بذار بده مهلت بهش! فشاره تو خیلی روحی

 دونممی بخوری، ضربه تو ندارم دوست من! طرفت بیاد خودش بذار. بیاد

 تو دخترم، نیست دیگه شکست یه حقت. کشیدی سختی خیلی توهم که

 رشپ -پر کسی ندارم دوست که گل یه مثل. مهتایی مثل برام دقیقاً هم

 !باشه پسرم شخصاون اگر حتی کنه،



 

 

 WWW.98IA3.IR 760 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 حبس هایمپلک پشت را، بودم داشته نگهش اآلن تا که بغضی نتوانستم

 . رفتم بیرون اتاق از و کردم زمزمه را ببخشید یکلمه. کنم

 مدهان جلوی را دستم. کردم قفل را در و رساندم دستشویی به را خودم

 ماهان، نیست قرار دانستمنمی من انگار! نشود بلند هقم -هق تا گرفتم

 . باشد من برای

 . شویمنمی ما ماهان، و من دانستمنمی انگار

 ها،این از هوابی من دل و انستمدمی! دانستممی را هااین یهمه من،

 . کردمی را ماهان هوای

 .دختر یک یا بیند زن یک مرا ماهان، نداشتم انتظار من

 .نداشتم خدا به! باشد عاشقم نداشتم انتظار

 بودم، کنارش خندیدمی وقتی که همین بودم، عاشقش من که همین

 . بود کافی برایم

. بود همین ابتدا از ماهان داشت؟ بودن مجنون انتظار ماهان از کی

 !کردممی حمل قلبم، در را ماهان همین هم من! همین

 !فهمیدمنمی انگار! کوبندمی صورتم در را حقیقت و دانمنمی خودم انگار

 .کردم باز را آب شیر. کردم پاک را هایماشک

 گوش فقط ،بزنم حرف خواستممی. کنم دفاع خودم حق از خواستممی

 ! زبان لکنتاین از دمبو خسته. نکنم

 آقا اتاق سمت به را خودم آرام، هاییقدم با. رفتم بیرون دستشویی از
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 چندین که آدمی همان، حس. داشتم گنگی حس. کشاندم مصطفی

 را دستم. زندمی پا و دست فقط و است سقوط حال در که است ساعت

 یریجلوگ مانده دریا از چهآن شدن خرد از تا گرفتم در چهارچوب به

 میان از شد جاری خون، و زدم پلک. کرد نگاهم مصطفی آقا. کنم

 .هایمپلک

 .دیدم سیاهی و زدم پلک

 :کردم باز لب و زدم پلک

. بره فراتر هست که چیزیاین از رابطم ماهان، با نخواستم وقتهیچ من -

 اشتباهی کار وقت،هیچ من. نرفتم فراتر رویاهام، توی ذهنم، توی حتی

 هک نکردم سعی و کنم جلب رو توجهش که نکردم کاری وقتچهی! نکردم

 ازش وقتهیچ. بودم خودم اون، با همیشه من. بدم نشونش رو خودم

 وشر از و نذاشتم زیرپا رو قرمزهام خط وقتهیچ! نکردم محبت گدایی

 برای ماهان! شهبرداشت اشتباه ازش که نکردم رفتاری جوری من! بگذرم

 !دوسته یک فقط من

 

 نکنند آوارم هک پاهایم به نداشتم اعتمادی. چسباندم دیوار به را هایمانهش

 چه من. ببرم فرو را اشک خواستممی. لرزیدمی هایمشانه. زمین روی

 ار خودم بشوم مجبور کردمنمی را فکرش وقتهیچ کردم؟ گناهی

 .گفتم ماا! بود درد! بود مرگ برایم هااین گفتن. کنم خرد گونهاین

 .گفتم و کشیدم درد. گفتم و آوردم باال جان
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 .رفتن برای کردندنمی امیاری پاهایم

 . گرفت را دستم شد، نزدیکم مصطفی آقا

 خودم تنهایی در خواستممی! خواستمنمی را کسهیچ اآلن! خواستمنمی

 . دهم جان ام،زده جنگ احساسات همان میان. بمیرم

 .شد متمایل او  تسم به کمی کرختم، بدن و کشید را دستم

 یادته. گفتم که شناختممی رو تو. گفتم و دونستممی رو هااین هم من -

 تو مثل دخترهایی روزهااین گفتم مونی؟می الماس یه مثل تو گفتم

 قلب خوامنمی من! داری رو الماس همون حکم من برای هم هنوز نایابن؟

 هاتفحر یمهه نم. بخوری ضربه خوامنمی شه،شکسته نایاب گوهراین

 شتباهیا قضاوت بخواد که نکردی رفتار جوری وقتهیچ تو. دارم باور رو

 ! شهموردت در

 . زدم هق و فشردم هم روی را چشمانم

 تاوان گونهاین شوم؟ خرد گونهاین باید نکردم، کاری که زمانی چرا پس

 ! دهم؟ پس

 :لغزید اشک قطرات روی شستش انگشت

 یهمه چشمات از که پاکی قدراین تو! ودمیخ دختر مثل هم تو -

 فهمیدم، رو این من که طورهمون باش مطمئن! معلومه احساساتت

 شما بین رو چیز همه زمان بذار. فهمهمی زود یا دیر رو این هم ماهان

 آب برخالف شنا مثل مواقع،این در ما تالش کن، صبر. کنه مشخص

 اتفاقات، خیلی شاید. نرسه مه جایی به ممکنه و سخته خیلی. مونهمی
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 بعداً! خدا به بسپار ولی. باشه عدالتیبی افتهمی برامون زماناون در

 .نفعته به که فهمیمی

 و ادگش عدسی و گشودم را چشمانم بود؟ نفهمیده دانست؟نمی ماهان

 .مصطفی آقا هایلب به دوختم را لرزانم

 دونه؟نمی ماهان -

 نازک دل و کنه جمع رو حواسش تا دادم تذکر بهش سربسته من -

 .برنداره هم نازک ترک یه حتی رو دخترم

 داد تکیه اشسینه روی و گرفت را سرم مصطفی آقا. برگشت کمی نفسم

 :خندید و

 !پیچوندم رو گوشش جورهایییک نگی بگی -

  کردند؟می خودشان مدیون قدراین مرا چرا بودند؟ خوب قدراین چرا

 :کرد نوازش را سرم

 برو هم حاال. گفتم خودت خاطر به اما بگم، چیزی بهت خواستمنمی -

 .کن استراحت کم یه ماهان، اتاق

 . لرزیدمی وجودم بند -بند. شدم خارج اتاق از و دادم تکان سری

 هوا. کندم متن از را هایملباس. بستم پشتم را در و شدم ماهان اتاق وارد

 .کردم بیتوته اتاق یگوشه. بود شده جهنم آتش برایم

 .شدمی دهانم، وارد بازم هایلب میان از و تاختمی هایمگونه روی اشک

. باشد او پیش من دل فقط بگذار! نیست من پیش او دل ندارد، اشکال
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 !شود اذیت دلم که قدرهرچه

 ! کنممی نگاه و نشینممی من

  را، بودنش دیگر کس کنار در کنممی نگاه

 .را اندیگر و او کنممی نگاه

 ! را شدنم شکسته کنممی نگاه

 نه؟ رمگ. نیست کندن جان که کندن دل نه؟ مگر! کنممی دل که باألخره

 . بود کندن جان همان ماهان از من، کندن دل! نه... اما

 تکرار خودم با صدمرتبه روزی که بودم شنیده را چیزهایی امروز

 ! کردممی

 .بود دهآم فرود دهانم در مشت، مثل که هاییحرف

 عطر بوی. گذاشتم بالش روی سر و کشیدم تخت سمت به را خودم

 .پیچید امبینی در ماهان

 .کردم گم ماهان تمنای در را خودم من

 . برداشتم را موبایلم و شدم جمع خودم در وارجنین

 :چرخاندم کلمات روی را تارم نگاه. بود آمده عرفان طرف از پیامی

 . زدی نگز بودم خواب صبح ببخشید، -

 . کردم خاموش را موبایل یصفحه نداشتم، را دادن جواب یحوصله

 .انداختم کنار را موبایل آمد، دیگر پیغامی

 در قدرچه دانمنمی. کنم فراموش را امروز هایصحبت توانستم،می کاش
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 به قدرچه. کردم فکر مصطفی آقا هایحرف به قدرچه و ماندم اتاق

 خرد و شده شکسته دریای برای قدرچه و کردم فکر خودم هایحرف

 . گریستم شده،

 مصطفی آقا ولی ندببی مرا خواست مهتا که زمانیآن از قدرچه دانمنمی

 دانمنمی. گذشت نیست، خوب حالش باشد، تنها است بهتر که گفت

 در و دمکر فکر چیز همه به و رویمروبه دیوار به شدم خیره قدرچه

 .کشیدم فریاد درون از و گریستم. گریستم سکوت

 . کشتم درون از را خودم و گریستم

 آقا یا توانستمنمی. رفتمی ضعف دلم. بروم بیرون اتاق از خواستممی

 .کشیدممی خجالت شوم، روروبه مصطفی

 !بود شده عاشقش که دلی از

 :یستمنگر عرفان پیغام به و برداشتم را موبایل و چرخیدم امدنده روی

  رفتی؟ تنها صبح -

. کنممی رو و زیر ماهان با را هایمپیغام طورهمان. نداشتم پاسخ حوصله

 !شدنمی هم پیام ده ماه، چند و چندیناین کل در

. زامرو برای دیگرش تای پنج و بود آرتا به راجع تایش پنج تا، ده از

 نام و لرزید دستم در موبایل خورد،می سر کلمه روی نگاهم که طورهمان

 . بست نقش صفحه روی ماهان

 گوشم کنار را موبایل و کشیدم سبز نقطه روی را دستم مکث کمی با

 :گذاشتم
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 بله؟ -

 ! گرفتگی و خش از پر. بود آوروهم صدایم

 :پیچید گوشم در طنینش، پر صدای صدایش،

 بودی؟ خواب -

 . بودم خواب آره، -

 چیه؟ برای ردتم مادر صدایاین. تونمنمی اما کنم، فکر مثبت خواممی -

 کنار و اشتمبرد گوشم از را موبایلم! تویی اممرده مادر صدایاین دلیل

 :کردم زمزمه اسپیکر

 . بودم خواب میگم -

 .نیست خوب حالت شنیدم نزدی؟ زار دوباره یعنی -

 !باشد نگفته چیزی مصطفی آقا کاش

 کی؟ از -

 باز؟ چته! شنیدم درست پس -

 . رفتنمی آدم به هم دادنش دلگرمی

 !کنهمی درد کم یه سرم -

  خوردی؟ قرص -

 .است جالب شد؟می هم من نگران

 .خوردم آره،-

 :کرد مکث کمی ماهان
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 کردی؟ پیدا رو شدت گم -

 :گفتم حوصلهبی و دارخش صدای همان با کیست؟ دیگر امشده گم

 ! چی؟ -

 عنوان به تریکالن بریم یا بدیم آگهی نکردی پیدا اگر. میگم رو عرفان -

 !کنیم معرفیش شده گم کودک

 .خنده برسد چه! ندارم هم زدن لبخند حس

 ! گذره؟می خوش طوری؟چه تو -

. شده شیدهک باال به که لبش یگوشه کنم، تصور را اشقیافه توانممی

 !را اششاکی عسلی چشمان

. میده ماساژم داره شونیکی اآلن گفتم، که دختری تا سه اون! امعالی -

 !میده ماساژ خوب قدرچه ونیدنمی

 :دادم بیرون را نفسم بیاور؟ در را حرصم هایشحرف با خواستمی کی تا

 !مزهبی -

 :کرد ایخنده تک ماهان

 کارهااین از هک تو خب بدی؟ ماساژم تو خوایمی عزیزم؟ شد حسودیت -

 .کنینمی

 .شدند داغ دستانم و هاگونه! حیابی

 !ماهان -

 : خندید
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 بیارتت؟ دنبالت بفرستم رو یکی خوایمی اومد؟ خوشت ؟شدچی -

 بود، وصل بهم مپرآ اگر! بودم شده آب مگرنه! نبود رویمبهرو که شد خوب

 :کردم زمزمه زیرلب و کردم دور گوشم از را موبایل. سوختمی حتماً

 !شعوربی -

 :گفت ماهان که کردم نزدیک گوشم به را موبایل

 دادی؟ فحش -

  نداری؟ کاری تو -

 :کرد مکث کمی

 کسهیچ. دلگیره خیلی جااین نیستی توکه ندارم، تو جز به کاری اآلن -

 .بندازه گل لپاش بکشه خجالت نیست

 !بود آورترمالل گریه، از که لبخندی. نشست هایملب روی لبخندی

  بود؟ طورچه امتحان -

 پس ار بغض. رُفتم اشاره، انگشت با را امگونه روی روان اشک یقطره

 :زدم

 . میشم پاس نبود، بد -

 شی؟پاس فقط که آورد در مو من زبون نبود؟ بد فقط -

  داشت؟ من از انتظاری چه اتفاقآن از بعد

 .فراگرفت را مانبحث طرف، دو سکوتی. ندادم جوابی

 دریا؟ -
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 !نگو معرفتبی! دریا نگو

 هوم؟ -

 شدی؟ ابوالهل یمجسمه مثل چرا -

 تنها. کشیدم نامرئی خطوط بودم، نکرده عوض که مجین شلوار روی

 . بود او به احساسم همان کردم،می پنهان ماهان از که چیزی

 !ندارم حال -

 بیارم؟ سرجاش رو حالت خوایمی -

  "!شی؟سرخ باز که بزنم حرفی یه طورهچه"یعنی حرفشاین دانستممی

 :گفتم اکراه با

 . ممنون نه، -

 :گفت خیالیبی با

 !باشن زهرمار مثل. ندارم رو هاتفین -فین کردن جمع یحوصله -

 او؟ یا بودم زهرمار مثل من

 به برو الًاص. میشی راحت من هایفین -فین از کنی قطع رو تلفن -

 پیدا رو فرن یه برو اصالً دونممی چه. بخور رو انگورت برو! برس ماساژت

 توئم؟ دلقک من مگه. شیسرگرم باهاش کن

 :گفت قبلی خیالیبی همان با

 . بچه میشه محسوب افتخاراتت جز من، برای بودن دلقک -

 همیشه مثل! برجکم توی زد بدجوری حرفش،آن از پس و اشخیالیبی



 

 

 WWW.98IA3.IR 770 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 . آوردم کم مقابلش در جواب از

 نداری؟ کاری -

 ... . چیزییه فقط نه، -

 خودش تا کردم مکث! گرفت جان قلبم در رنگی کمی نور! چیزی؟ چه

 .بگوید

 بزرگ دستمال به دونممی چون! نکن پاک من یمالفه با رو دماغت -

 . کردم عوض رو مالفه تازه. داری عالقه

 مرا. شدمی بلند سرم اطراف از دود. انداخت طنین گوشم در اشغال، بوق

 !دهد داریدل خواهدمی کردم،می فکر باش

*** 

 هواپیما، رودف تا بیشتر ساعت نیم. نگرممی بیرون به هواپیما سپنجره از

 .بود شده سرم و گوش سنگینی باعث هواپیما، داخل هوای. است نمانده

 و رویشبهرو به است، خیره هم او که کنممی نگاه پارسا به چشم، زیر از

 . داده قرار هایشلب روی را انگشتش دو

 تهران به رسیدگی برای را پرونده که دادم درخواست پرونده قاضی به

 .دهد انتقال

 صحبت همان و کردیممی صحبت باهم کمتر. گیرممی پارسا از را نگاهم

 که دریایی شد،نمی باورش کسهیچ. بود کار خاطر به هم اندکمان

 .اشتد خودکشی قصد پیش روز دو همین ایستاده، پاهایش روی گونهاین



 

 

 WWW.98IA3.IR 771 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 . بودم کرده عادت صحبتی کم به من

 گرفتم تصمیم. کنم گوش بیشتر که تمگرف تصمیم بعد به جایی یک از

 . باشم ساکت دیگران حرف مقابل در که

 . پیش سال هفت برعکس

 . بودم مه احمق بلکه نبودم بالغ تنها نه موقعآن که فهمممی حاال

 عوض را چیزی دادن، توضیح زدن، حرف تنها نه که امفهمیده حال

 !شوی متهم بیشتر که شودمی باعث تنها. کندنمی

 .کنم سکوت جابی هایتعصب و احمق هایانسان مقابل در که میدمفه

 !بروم را خودم راه و کنم سکوت که گرفتم تصمیم

 :دهممی دوران پارسا سمت به را گردنم و کنممی تر را هایملب

 !نیست خوب تونحال انگار -

 بیرون را نفسش و دهدمی تکیه صندلی به را سرش. خوردمی یکه کمی

 :آیدمی باال اشسینه یقفسه .دهدمی

 .نیستم خوب -

 . بگویی هایتبدی حال از بتوانی که است بزرگی نعمت

 ! چرا؟ -

! نگاهش طرزاین از متنفرم. گرداندبرمی من، سمت به را سرش پارسا،

  عسلی، چشمان همان به پیش، سال چند به کندمی پرتم عجیب

 .گیردمی را جانم نگاه طرزاین
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 اون مثل ایدنب من اما. کرد نامردی کرد، نارفیقی. کرد شتباها تیام، -

 !کردممی رفتار

 .است عجیب خیلی مرداین

 گوش هایمحرف به حرفی، هیچبی که فهمیدم شبی همان از را این

 .سپرد

 کرده نامردی وسطاین کسی اگر. گرفتید پس رو تونحق فقط شما -

 !شما نه. کرده نامردی توندوست باشه،

 :فشاردمی را اشبینی یتیغه رساپا

 قرون ندچ برای زندان یگوشه انداختم رو سالم چندین دوست گیجم، -

 .پول

 او، نقرو با من، قرون. رفت باال قرونش یکلمه گفتن برای لبم یگوشه

 !داشت فرق خیلی

 آزادش شما! همینه هاآدم طوراین حق. نکنید ناراحت رو خودتون -

 .دیگه یکی سراغ میره کنید،

 :چرخاندمی صورتم روی را چشمانش

 . باش راحت بزنی، حرف رسمی قدراین نیست الزم

 : زنممی لبخند

 .راحتم من -

 :کندمی ایخنده تک پارسا
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 . دونیمی خودت هرجور. باشه -

 :گویدمی پارسا اما کنم، دعوت سکوت به هم را او تا کنممی سکوت

 .هستم من ی،بزن حرف کسی با خواستی هروقت -

 . نداشتم را گفتنش دل اما بود زیاد حرف

 !بدهکارم بهت عذرخواهی یه من -

  تمسخر، از نه. رودمی باال لبش یگوشه

 .لحنم ناگهانی تغییر از. مفرد طور به نامش بردن از

  چرا؟ -

 :زنممی کنار را امپیشانی روی افتاده سیاه تار

  .شدی اذیت خیلی شب،اون اتفاق برای -

 :لغزدمی چشمانم روی نگاهش و زندمی آرامی لبخند

 با خواستیمی که کاری خاطر به. خودت خاطر به اما شدم، اذیت -

 !بکنی خودت

 روزهااین! سوزاندمی دل دیگر ایغریبه برای غریبه، یک که بود عجیب

! کششان پیش گذشتن. گذرندمی دیگریک کنار از راحت ها،آدم یهمه

 اتحواله محکم لگدی باشی، دادن جان حال در و باشی هافتاد زمین

 !بگذرند و رویت بگذارند پا تا بدهی جان زودتر که کنندمی

 به دوزممی نگاه و چشمانش به کردن نگاه از کنم،می اجتناب بازهم 

 :هایمناخن
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 حتی و کشیدی بیرونم آب میون از. دادی نجاتم مرگ از تو. عجیبه -

 نکردی، قضاوت. کردی گوش هامحرف به و نشستی طفق! چرا نپرسیدی

 . بوده درست کارم یا کردم اشتباه نگفتی

 :کندمی جدا من از را نگاهش هم او

 ضربه خیلی هاشونقضاوت و مردماین از خودم چون کنمنمی قضاوت -

 و شناختم ور شخصیتت تقریباً  کوتاه، مدتاین تو  بگم تونممی. خوردم

 یبرا. وایساده خودش پاهای روی که قوی زن یه! ستقلیم زن یه فهمیدم

 کنم،نمی قضاوتت. داریبرمی قدم اون طبق و داری چهارچوب یه خودت

 به جبورم رو تو مثل آدمی که هست بزرگ قدراون مشکلت دونممی چون

 با خودش حاضره بگذره، زندگیش از حاضره که آدمی. کنه کاری همچین

 خسته قدراون حتماً. شده لبریز صبرش تماًح کنه، کاری همچین خودش

 هرچه مشکلت ارمامیدو! کرده انتخاب رو راهاین که مونده حلراهبی و

 کنار باهاش باید نیست، شدنی حل چیزها بعضی اما. بشه حل زودتر

 دادی دست از رو حافظت تصادف، توی کنی فرض. نکنی فکر بهش. بیای

 ! کن رها رو خودت کم یه. کنی زندگی نو از دوباره، و

 :پاشدمی رویم به لبخندی

 نوزه دنیا! کرد زندگی باید هست شقایق تا میگه سپهری سهراب -

 شبی مثل! کنارتم قدم به قدم راهاین تو من! داره رو خودش هایقشنگی

 . میدم گوش هاتحرف به گفتی، بهم رو چیز همه که

 نگاه جادوی ایدش. گیرندمی آرامش سلولم، به سلول عجیبی طرز به
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 . کندمی عمل من مغز روی مانند، هروئین گونهاین که اوست به شبیه

 دیلبخن و فرستندمی انقباض پیام صورتم، اطراف عضالت به مغزم

 . زنممی

 من شکلم داری قصد تو انگار ولی کنم حل رو تو مشکل من بود قرار -

 !کنی حل رو

 من صورت رویروبه ورتشص و شودمی جا به جا جایش، در کمی پارسا

 :گیردمی قرار

 . میشیم مساوی هردومون جوریاین بده؟ -

 :پرسممی را یابدمی راه ذهنم به ناگهان که سؤالی

 کنی؟می کارچی بگیری پس رو پولت اگر -

 :کشید اشرنگ ایقهوه ابروی یگوشه را اشسبابه انگشت

 شاید. کنم قبول ور پیشنهادش و بابام پیش برگردم شاید دونم،نمی -

 اب چون. بندازم راه رو کارم و کنم پیدا خودم برای دیگه شریک یه هم

 .داد انجام کاری نمیشه تنهایی به پول،این

. کنم دور روزهاآن عسلی نگاه از را ذهنم کنممی سعی و گردانمبرمی رو

 . نگیرد مرگ، بوی هوا بازهم تا

 :نگرممی آسمان به

  خارج؟ رفتی چرا نگفتی، -

 :گفت سختی به و کرد مکث کمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 776 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 ! خودخواهی -

 تکیه دلیصن به را سرش. کنممی نگاهش منتظر و گردمبرمی او سمت به

 اعالم که نز صدای اما بگوید خواهدمی. کندمی باز دهان و دهدمی

 هواپیما، نشستن تا و شودمی مانعش  بنشیند خواهدمی هواپیما کندمی

 .بنددمی را هایمانلب سکوت

*** 

 :دستگیره به کردم بند را دست و دادم تکیه در به را امگونه

 !بده حالم اما بیام داشتم دوست خیلی -

 ککوچ پاهای به و داد گوشش زیر را اششده رنگ و روشن موهای مهتا

 :پوشاند کفش آرتا،

 ندینچ هم نگهبان. داره نگهبان ساختمون خب، اما! خودتم نگران من -

 پولی یه بهش مه ماهان. شناسهمی رو همه و کنهمی کار جااین که ساله

 برات که هاییویتامین. کن استراحت و بمون راحت. کرده تاکید و داده

 .شدی ضعیف بخور، رو گذاشتم

 :زدم لبخند و آمدند کش عضالتم

 !بهتون بگذره خوش. مرسی -

 :داد فشار را آسانسور یدکمه و زد لخند هم مهتا

 . راحتی قیقهد دو ما، شیطونکاین دست از! کن استراحت خوب توهم -

 . گذاشت لپش روی بوسه مهتا که کرد نگاه مادرش به تعجب، با آرتا
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 و گرفتم را اشخیالی بوس مشتم، با من و فرستاد برایم هوا در بوسی آرتا

 . گذاشتم امگونه روی

 میز سمت به و کردم قفل را در. برگشتم خانه به و کردم خداحافظی

 تا بگیر D نویتامی از. بود گذاشته را ویتامین هایقرص  انواع مهتا. رفتم

. کردم هار کاناپه روی را خودم و شدم هاقرص خیالبی. منیزیوم پودر

 . دمبو مانده تنها و بودند رفته دکتر نوبت برای هم مصطفی آقا و یوسف

 و دام یهتک کاناپه به را سنگینم سر. نیافتم چیزی و کردم رد را هاشبکه

 رنگاین به نسبت را ماهان یعالقه. کردم نگاه سیاه لوستر به

 روز دو زا سردردم. کردم قفل درهم شکمم، روی را دستانم. فهمیدمنمی

 . شودمی بدتر که شودنمی بهتر. است همراهم قبل،

 مجبور کهاین. بود سخت و سنگین برایم مصطفی، آقا هایحرف شنیدن

 !بود بدتر شوم روبهرو او با مدام متری، چند و صد یخانه یک در بودم

 مرد تریناصلی مقابل در احساسم همیشه که منی برای بود، ترسناک

 آستین لوزب و کردم رها کش بند از را موهایم. بود نهفته پدرم ام،زندگی

 . ماند تنم بر رنگ سفید تاپ تنها و کردم خارج تنم از را بلندم

 .خودم اوهام در شوم، غرق دادم ترجیح و کشیدم دراز دوباره

 که داشت صرارا عرفان. گذراندممی نازلی، همراه صحبت با را وقتم بیشتر

 خواستمنمی. کردممی رد هربار من اما است امن جاآن. بروم خاله خانه به

 من درگیر خانواده، یک که همین. کنم خودم درسرهای وارد را او و خاله

 !بود کافی بودند اهاتماشتب و
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 تظرمن. بود مهتا احتماالً. پریدم جایم از کلید، شدن پیچیده صدای با

 .شودمی وارد کسی چه ببینم، تا ماندم

 عم،وض و سر دیدن با. شد ظاهر در چهارچوب در ماهان، انتظارم، برخالف

 :گرفت نگاه و زد کوتاهی لبخند

 دیوار و در نمیگی گردی؟می ضعواین با ما یخونه تو! خانوم حاج سالم -

 باشه؟ خوارآدم خونه، صاحب خود مثل خونه باشه؟ داشته چشم

 شدن کشیده واکنشش، تنها ماهان. شدم وضعم و سر متوجه تازه

 :رفت اتاقش سمت به. بود باال به لبش یگوشه

 . من نه بیافتی، گناه به تو نه که اتاق تو میرم من -

 !بودم تبلور حال در. بگویم را حسم توانستمنمی

 را موهایم .قاپیدم زمین روی از را بلوزم و دادم سوق امشانه را تاپم بند

 .پیچیدم گردنم دور را شال بردم فرو بلوزم زیر

 ! بود تفاوت و عظمت و شکوه از پر ورودش، همیشه مثل

 :کشید موهایش میان دستی و آمد بیرون اتاق از مدتی، از بعد

 گردی؟می فشن قدراین خونه تو کی از -

 !کلمه یک در! کردمی کیف دادن آزار از

 نازکم وستپ بر لعنتی! من یجنبهبی هایگونه این نشوند قرمز کاش

 .فرستادم

 :داد قرار میز روی را پاهایش. انداخت کاناپه روی را خودش
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 .شدم جریمه دوبار اما اومدم، راحت! بود خلوت جاده آوردم شانس -

 !اشهمیشگی سرعتآن با نداشت تعجبی

 قرار یگهد که بخونم شکر نماز برم ریزه؟ خاله دادی قورت رو زبونت -

 بخوری؟ رو مخم نیست

 شتدا انتظار من، فشن تیپ خودش قول به و عظمتش پر ورودشآن با

 در را موبایل اشهمیشگی عادت به. ندادم جوابی ندهم؟ قورت را زبانم

 .انداخت میز روی را موبایل یری،گ نشانه یک با و چرخاند دستش

 . آوردممی جا به اآلن، همین وگرنه. نیستم بلد شکر نماز -

 :رفتم آشپزخانه سمت به و شدم بلند جایم از

 نمیدی؟ قورت چای -

 امپیشانی به دست و شدم امسوتی متوجه. کرد نگاهم تعجب با ماهان

 .بودم هول هم هنوز. کشیدم

 خوری؟نمی ایچ... کهاین... منظورم -

 :نخندد تا داد فشار هم روی را هایشلب ماهان

 !میشم ممنون -

 یچا لیوان. دادم ماهان به قندان با و ریختم مخصوصش ماگ در را چای

 :گرفت را

 بچه؟ نیستی بلد پرسی احوال و سالم تو -

 :دادم گوشم پشت زده هل را صورتم روی شده ریخته موهای
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 خوبی؟ تو. ممنون خوبم، -

 !امروز دوم افگ

 :ودمب ندیده او از حال به تا که کرد بلندی یخنده ماهان باراین

 ! گرفتی لکنت دادی، قورت رو نصفش. وخیمه اوضاع اوه، -

 :کشید را لپم و خندید

 رو مشکالتش تموم شینهمی پیشت آدم دختر؟ تو خوبی قدراین چرا -

 ! کنهمی فراموش

 ایجرعه نماها که جوویدم را لبم یرم؟بگ نیک فال به را حرفش توانممی

 :نوشید چای

 مثل چندتا به نیاد.. پاک و ساده قدرهمین! بمون جوریهمین همیشه -

 .داره نیاز تو

 یدنوش را چایش سکوت در و آرام. بگویم چیزی که نچرخید زبانم هم باز

 از پس یشاد کنم وصف توانمنمی. بیابم را خودم کردم پیدا فرصت من و

 . را گل

 !ماهان از را هاییحرف چنین شندین شادی

 گذشت؟می خوش دیدینمی رو من -

 بد هم، بد! گذشتمی بد. فشردم کاناپه نرم کوسن در را هایمناخن

 به چیزی چنین توانست،می گونهچه. بود معرفتبی قدرچه! گذشتمی

 بگوید؟ من تنگ دل
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 !من سر در بود شده پتک پدرش هایحرف

 نیست؟ گرسنت ردی؟خو غذا -

 :زد لبخند ماهان

 .خوردم راه تو چیزهایییک نه، -

 .بود عمیق کمی زخمش،. افتاد بازویش، روی زخم به چشمم

  شده؟ چی دستت -

 :برد باال را ابروهایش از یکی و کرد نگاه بازویش به و برگشت

 !دخترمه دوست چنگ جای -

 ه؟بزن چنگت طوریاین که گرگه دخترت دوست مگه! میگم جدی -

 :خندید

 .پلنگه نه، -

 :گفتم غضب با

 .میگم جدی! ماهان -

 :کشید گوشش یالله به سبابه انگشت با ماهان

 !میگم جدی هم من خب -

 رفتم آیفون سمت به. نداد بحث برای بیشتر رخصت خانه، در زنگ صدای

 :برداشتم را گوشی و

  بله؟ -

 . زد خشکم کالنتری، مأمور دیدن با
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  محتشم؟ قایآ منزل -

 ار گوشی. کنم دور را بد افکار کردم، سعی و دادم قورت را دهانم آب

 :گفتم زده بهت قیافه همان با و گذاشتم سرجایش

 .اومده پلیس مأمور -

 به که طورهمان و شد بلند کاناپه روی از و رفت فرو هم در هایشاخم

 :گفت آمدمی من سمت

 و دزدممی آدم تا پنج وزیر من مگه پریده؟ قدراین رنگت چرا -

  خورم؟می

 :گفت و برداشت را گوشی

 .بفرمائید بله، -

 صلهفا و کشید موهایش میان دستی ماهان که گفت چه مأمور دانمنمی

 .رسید صفر به ابروهایش، میان

 . پایین میام اآلن -

 بیرون ها،آن بر فشار شدت از دستش هایرگ و شد جمع مشتش باراین

 :زد

 . میایم اآلن ،باشه -

 دنمب. خانه دیوار بر آورد فرود را مشت همان و سرجایش کوبید را گوشی

 همه در که ماهانی. رسیدنمی مشامم به خوبی بوی. بود کرخت و حسبی

 . کردمی چکه خون نگاهش از داشت حاال بود سردخون حال
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 وفر دیوار در مشتش جای. دادم حرکت سمتش به را امرفته وا پاهای

 :ببینمش بتوانم تا گرفتم باال را گردنم کمی. بود رفته

 شده؟چی... چی -

 یعنی ،میاییم گفت که آخرش حرف دانممی! نشده خوبی چیز دانممی

 . او پای هم و است گیر من پای هم

 حرص زا شده رگه دو صدایی با رفت،می اتاق سمت به که گونههمان

 :گفت

 !بپوش رو مانتوت -

 !نزند حرف کننده یجگ قدراین کاش

 چرا؟ -

 :ادد عبور رنگ مشکی بلوز آستین از را بازوهایش و آمد بیرون اتاق از

 . میگم بهت -

  رو؟ چی -

 :کرد باز را خانه در

 !  شدیم نامشروع یرابطه به متهم تو و من -

 رد کجا از این. خوردم پشتم دیوار به. شد سیاه دنیاه. رفت گیج سرم

  بود؟ آمده

 ! خدایا! خدایا !خدایا

 بد جور ازت گله دارم !
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*** 

 .شدم خارج اتاق از زار و زرد ایچهره با

 در سعی خیلی جلسه طول در. نگریستم ماهان یچهارشانه قامت به

 !داشت خودش حفظ

 اتلق یک انگار که کشیدمی و بود گرفته دست در را بازویم چنان زن

 . کرده دستگیر را جانی

 رد فقط. نداشتم هم اشک ریختن توانایی حتی. بود انفجار حال در سرم

 ماهان؟ و من نامشروع؟ یرابطه. بودم ابهام از حبابی

 در را ماهان من، روزآن که هاییعکس. پیچید گوشم در قاضی هایحرف

 ماا! نیست مدرک که گفتندمی.  شد رد چشمانم جلوی گرفتم، آغوش

 .است خوب قاضی قضاوت برای

 کار هااین یهمه که دانستممی. برگشت و آمد گلویم سر تا ترش ماده

 . است شهاب

 :کشید را دستم زن 

 !دیگه بیا وایسادی؟ چرا -

. دبو گرفته خون یچشمه را عسلی گوی دو آن جای. آمد باال ماهان سر

 . شد خارج هایماشک کنترل توان دیدنش با

. کرد حکم یقاض که چیزی از ماهان مقابل در داشتم شرم داشتم، قبح

 !لرزیدممی بکنند خواستندمی که کاری تصور از حتی
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 جای هب زن و خوردم تلو -تلو. شد خارج پاهایم از توان و رفت گیج سرم

 دیوار به سرم. بیاید خودشش سر بالیی مبادا که کرد رهایم گرفتنم،

 .خورد

  خونه؟ یه تو هم اون داری؟ رابطه پسر یه با کم سناین با -

 .روحم سوهان بود شده یقاض حرف

 ! سابیدمی و سابیدمی

 دیگر معاینه! کشیدمی تیر. سوختمی هایشحرف از استخوانم، و مغز تا

  شوم؟ معاینه چه برای کوفتیست؟ چه

 ! کوفتم دیوار به را کوهم مثل سرم و خندیدم هادیوانه مثل

 . شهاب به فرستادم لعنت

 بینی؟نمی را اتندهب من چرا پس نشستی، باالآن اگر خدا،

 از اقیانوسی! نبود خواندنی نگاهش رنگ. کردمی نگاهم  ماهان

 !هاناخواندنی

 یک که منی .تحقیر از پر هاینگاه این! خفتاین نبود قبول قابل برایم

 که منم انگار. کردندمی متهمم رابطه به حاال نگذاشتم، کج را پایم عمر

 :زد پلک نگرانی با ماهان. امکشیده کثافت و گند به را شهر

 .نباش نگران -

 .رسید خدا عرش به صدایش. رفت هوا به هقم -هق

 قلبم حاال همین اگر. پیچید بازویم در بدی درد. کشید را دستم زن
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 . نداشت تعجبی ایستاد،می

 . انداختممی چنگ گلویم به و بودند کرده احاطه را اطرافم سیاهی و گیج

 !دیگه باش زود -

 ! قانونی پزشکی به بروم زن همراه به تا برداشتم قدم جارانز با

 و دخترانگی ینشانه. عفتم معروف قول به. معاینه برای! معاینه برای

 ! حجبم و پاکی

 . گواهی دادم،می گواهی باید من

 . دارم رسوایی چه فهمیدم تازه. بردم پی فاجعه عمق به تازه

 هب رو ندید جوابی من از تیوق. موهایش میان کشید پنجه کالفه ماهان

 :کرد زن

 بریدش؟می -

 .داد تکان تأسف روی از سری و کرد ماهان پای تا سر به نگاهی زن

 خون و لرزید پایم و دست زد،می را هاحرفآن قاضی ماهان، جلوی وقتی

 آن مسائلم، ترینشخصی یدرباره صحبت. شد سرد هایمرگ در جاری

  !بود مرگ ماهان مقابل در هم

! نه را خودش باخت، که را هرچه اما. باخت رنگ چشمانش که دیدم

 .نباخت

 و اشکم از شده قرمز صورت در شد خم و کشید اشپیشانی روی دست 

 :زد لب
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 .میشه تموم سریع باشی، نگران نیست الزم! معمولیه معاینه یه -

 !نشدم آرام که شدم بدتر. نشدم آرام

 :لرزیدمی هایملب. دوختم چشمانش به را چشمانم لرزان عدسی

 ! ببرن رو من نذار -

 !کمک! خدایا کمک

 ابتث برای بخواهم که برسم جااین به من کردمی را فکرش کی! وای

  دهم؟ آزمایش نجابتم، و خودم کردن

 .بست چشم و فشرد همبه لب ماهان

 . داندمی تکان تأسف سر برایم هم، دیوارها انگار

 . بگیرم نگاه امسالخی اتاق از نتوانستم و ادمافت راه شد، کشیده دستم

 گاهمن اکران به آشنایی، صورت ورودی در کنار گرفتم، فاصله که اتاق از

 . رسید

 الله با که نهایتیبی یعشوه با و اشریخته بیرون و طالیی موهای

 !ترنم.  کردمی بازی گوشش

 کوتاهم هایخننا. پیچیدمی هم داخلی هایارگان یهمه. غرید اممعده

 جااین ترنم! لنگیدمی کار جای یک. بردم فرو کالنتری کثیف دیوار در را

 بود؟ نرفته اشخاله با مگر کرد؟می چه

 . بیاندازد پا از مرا تا بود داده هم دست به دست چیز، همه

 :دووید من سمت به من، دیدن با و شد وارد در از که دیدم را مهتا
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 ره؟خبچه دریا؟ شدهچی -

 :ودمگش دهان و کشیدم هایماشک زیر دست. سوختمی چشمانم عدسی

 . دونمنمی فهمم،نمی -

 :گفت مهتا به رو زن

 !خانوم کنار برید لطفاً -

 :کند جدا زن دستان از مرا دست کرد سعی مهتا

 ! کردید؟ کاری همچین مدرکی چه با حقی؟ چه به خانوم؟ کجا -

 :دکن مهتا از را نگاهش غضب با زن

 !خانوم کنار برو میگم! بده صبر خدایا. اهلل اال الاله -

 :غرید هایشدندان میان از عصبی مهتا

 !منه یچهب پرستار خانوماین! جا؟این شونآوردین مدرکی چه با_

 :کشید هم مرا دست و زد کنار را مهتا عصبی زن

 . نامشروعن یرابطه به متهم آقا،اون با پرستارتون که فعالً -

 . کند سکوت مهتا تا گذاشتم امبینی روی دست سکوت، معنای به

 انجام رویم ترلعنتی یمعاینه و گذاشتم پا لعنتی اتاقآن به کی دانمنمی

 زد،می چپی دلم. نداشتم ایرابطه گاههیچ که....  که شد اثبات و شد

 فکرش حتی! کنمنمی فراموش هرگز را روزاین. بیاورم باال داشتم دوست

 . شوم دچار حالی چنین به روزی، کردمنمی هم را

 شدممی آب. انداختم پایین را سرم. دیدم را ماهان و آمدم بیرون اتاق از
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 .سوختممی و

 کنون، تا دردی چنین و کشیدممی درد و کشیدممی زبانه و سوختممی

 بدترش شود،نمی این از بدتر کردممی فکر هروقت. بود نگرفته را گریبانم

 . آمدمی پیش هم

 بدان ینا گفتند اما! نداشته ایرابطه مدتاین در هم ماهان شده ثابت

 باهم ما ماندن تنها حتی گفتند! شد نخواهیم مجازات که نیست معنا

 ... . معلوم کجا از نگرفته، صورت رابطه گفتند! است جرم

 ودب شده متهم که چهآن به! بود آورعذاب هم مایعنه لحظات کردم فکر

 !بدتر که هم

 چه قاضی و کنیممی چه و رویممی کجا. فهمیدمنمی که گیجم قدرآن

 ستماند جلوی که هاییبرگه تنها و شودمی واسطه مهتا. کندمی

 . گذاشت وثیقه مهتا. کردم امضا را گذارندمی

 ! ذارمنگ پا کالنتری به دیگر بار یک و بروم جهنم به پایم با بودم حاضر

 که هاییآدم زا. کردم انتخاب که ایرشته از متنفرم کنم،می رفک که حاال

 !کنندمی قضاوتت ناشناخته گونهاین

 و دست کالنتری خاطرات انبوه در ماشین، در که یافتم را خودم موقعی

 . حالم از نگویم و زدممی پا

 رب چه نفهمیدم، لحظهآن من و کرد صادر قاضی که حکمی از نگویم

 !آمده سرمان

 . اندردهک وصل تنم، به الکتریکی شوک انگار! امآمده خودم به تازه نگارا
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 فکر از. شدمی تمام هم جانم نیمه همان کردم،می فکر که شالق به

 .کشید تیر جانم و تن تمام بخوریم، شالق ماهان، و من کهاین

 ترنم دیدن از خواستممی. اندکرده سکوت همه. بود کرده سکوت ماهان

 در ترنم بودن کنممی حس چرا دانمنمی. نکردم جرعت اما بگویم

 !نبود دلیلبی کالنتری،

 و چشمم از کردمی چکه اشک تنها بیرون از و کردممی فغان درون از

 دانستممی خودم! است فراتر اشک از چیزیاین دانم،می خودم فقط

 . کردمی چکه چشمش از داشت که است دلم خوناین

 رفشا. بود پرس دستگاه زیر بدنم، تمام انگار. بودم متحمل عذابی چه

 . هایماستخوان شدن متالشی به توجه بدون! دادمی فشار و دادمی

 گشتان به. کردم نگاه ماهان به ماشین آیینه از. کردمی درد گلویم

 .خونینش هایچشم به و بود داده تکیه برلبش که شستش

 !هستیم کدوم دردسراین موجب دانمنمی

 و بشکنم بزنم، فریاد بزنم، جیغ. بکوبم دیوار در مشت داشتم دوست

. مکرد بغل غم زانوی و شدم مچاله خودم در بیشتر تنها اما. بدهم فحش

 !گاهی تکیهبی از

 !بودم گاه تکیهبی چون افتادم، زمین کهاین از

 مرده، کی با بدنم دمای. بود کرده رسوخ هایماستخوان در ماه بهمن هوا

 .داشت فرق درجه دو ایتاًنه

 . بستم چشم و چسباندم شیشه به را انگشتانم سر
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 مشتش. نگریستم اشبرافروخته صورت و گشودم چشم ماهان صدای با

 :بود دهانش جلوی

 بزنن؟ شالق خوانمی جوریچه رو جوجه گرم دو یه عه، -عه -

 :گرفت ماهان از محکمی نیشگون مهتا

 !ببند میگی؟ وپرتچرت چرا -

 :کرد نگاه من به آیینه از ماهان

 که حاال. نشد هیچی کردیم، و بودیم سال، همه این! جوجه بدشانسی -

 میگن شنیدی. بزنن مونشالق خوانمی نکردیم، کاری هیچ و نبودیم

 !ماست ماجرای سوخته؟ دهن و نخورده آش

 :داد تکیه صندلی پشتی به را سرش و کشید ریشش ته به دستی

 دریا؟ -

 . کردم باز را دهانم ورز به

 هوم؟ -

 .کنممی درستش-

 !شودمی نجاتم یفرشته هم باز نجاتم یفرشته نداشتم، شک

 . دونممی -

 .نگفت چیزی

 . ادد بدنش به قوسی و کش و شد پیاده ماشین از ماهان. رسیدیم خانه به

 . دارم کار جایی نکن، خاموش رو ماشین -
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 :پرسید درهم هایاخم با مهتا

 کجا؟ -

 :گشود رو راننده سمت در ماهان

 . نکن سؤال قدراین پایین، بیا -

 . شد پیاده و کرد نگاه ماهان به ثانیه چند مهتا

 بگم؟ چی هااین بابا به -

 گفتی؟ چیزی مگه -

 :کشید اشمشکی شال به دست مهتا

 . اومده پیش برات مشکلی یه گفتم فقط. نگفتم نه -

 :گفت کرد،می تنظیم را اشینم صندلی که طورهمان ماهان

 .شد حل بگو -

 :کرد نگاه من پای تا سر به

 .ضایعس خونه بری قیافهاین با باال، بپر تو -

 نباشیم؟ تنها باهم... نیست بهتر -

 :برد باال را ابروهایش از یکی ماهان

 بگیرنمون؟ بخوره زورتی به زرتی که دیوارهاس و در رو مونعکس مگه -

 .باال میره باز فشارش ببینت جوریاین بابا. بشین

 ماا نشد راحت خیالم فشرد، هم روی که را چشمانش. کردم نگاه مهتا به

 . شد گرم کمی دلم
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 .نداشتم را ماهان به نگاه روی. نشستم و کردم باز را پشت در

 . ردمک بازی کوتاهم هایناخن با. کردمی پاره داشت را گلویم بعض

 .ندارم تشریف راننده !جلو بفرما! بوده سیاه اشتید که غالمیاون. خانوم -

 . کردم عوض را جایم حرفی، هیچبی

 .نبود خوب ماهان حال

 .دریافتم شیطنتش بدون هایصحبت از را این! بود بد

 ایزخمی تواندمی زخمی، یک مگر اما. دهم اشداریدل داشتم دوست

 ند؟باش هم زخم مرهم توانندمی مگر کند؟ درمان را دیگر

 برای عسل شدندمی کدرش، هایعسلی دادگاه، تلخ لحظات همان در اما

 !زخمم مرهم

 :گفت و کرد پارک جایی

 بری؟ راه تونیمی -

 به عجبت با. رسیدیم زادهامام بزرگ در سر به. خاموشیست جوابش بازهم

 . بود بعید ماهان از کردم، نگاه زادهامام

 حیاط سر تا سر در دعا صدای. بودند داده خوبی فضای سبز نورهای

 .بود گسترده

 را پاهایش. نشست رویش و رفت ایوان داخل نیمکتی سمت به ماهان

. بست را چشمانش. زد گره اشسینه روی را هایشدست و کشید

 .بگیرم را امکنجکاوی جلوی نتوانستم
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 داری؟ اعتقاد -

 :گفت کند، باز را چشمانش کهآن بدون

 . گیرممی آرامش جااین از که اینه حدأقلش شم،با نداشته هم اعتقاد -

 گردنش به چرخش زحمت کهآن بدون و کرد باز را چشمانش از یکی

 :گفت بدهد

  داری؟ اعتقاد چی؟ تو کافر؟ کردی؟ فرض چی رو ما -

 !ارمد باور که دونممی اما! دونمنمی.... رو اعتقاد اما کردم، باور دونم،نمی -

 نیست؟ یکی باور و اعتقاد -

 : کردم اشاره امپیشانی به و دادم تکان را سرم

 . گیرهمی نشان جااین از باور -

 :کردم اشاره قلبم به

 .جااین از اعتقاد اما -

 روی را موهایم و وزیدمی باد. دادم تکیه زانویم به را آرنجم و شدم خم

 ترگیردل سردتر، همیشه از ماه، بهمن هوای انگار. کردمی پخش صورتم

 !بود تررحمبی و

 . نگریستم زادهامام گنبد و هاگلدسته به

 را یدوم. کرد روشن را اولی. گذاشت هایشلب میان سیگار نخی ماهان

 .هم

 .هم را چهارمی هم، را سومی
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 چشمانش، کردند؟می تحمل جا، یک را دود همه این گونهچه هایششش

 . شوم مانعش که داندنمی اجازه

 . ترسیدممی بینیپیش غیرقابل نماها واکنش از

 . نداشت روز هر و دیروز ماهان با شباهتی هیچ امروز، ماهان

 نیست؟ بس -

 نه ارانگ اما بود سرد بدجوری هوا. کرد امخفه غضبناکش و قرمز نگاهش

 .او نه و کردممی حس را سرما من

 .زادهامام گنبد به بود خیره هم او

 .دیگر عمیقی کام و فرستاد بیرون حلقش از را دود

 و بود هفته وسط. شدم ماهان نزدیک و کشیدم جلوتر را خودم

 نبض روی را انگشتم دو. نداشتند حضور زیادی افراد خوشبختانه

 مجبور اما خواستممی را سکوت هم خودم کهاین با. گذاشتم امپیشانی

. بکشم بیرون اشدرونی ماهان با جنگ از را ماهان تا بزنم، حرف بودم

 . است پیروز میدان در کسی چه جنگ آخر دانم،می چون

 طرز یا ندارن خوبی پوش طرز که کسایی کردممی فکر همیشه -

 چندانی اعتقاد و خونننمی نماز متفاوته، خانوادم و من امثال با تفکرشون

 خدا به که کردممی فکر! نیستن درستی هایآدم. ندارن موضوعاتاین به

 .ندارن ایعقیده هیچ هم،

 :زد گره هم در را دستش دو انگشت پنج و کرد نگاهم
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 هم هاونا دیدی؟ رو پوششون طرز کردی؟ دقت هاخارجی به تاحاال -

 شاید برن، شاید مه اون. کلیسا میرن باریک ایهفته اما خونن،نمی نماز

 چیزی زا که هروقت افته،می براشون بدی اتفاق که هروقت اما. نرن هم

 یهمه با که خدایی همون. میارن زبون به رو خدا اسم ترسن،می

 ! یکیه هادین یهمه توی هاتفاوت

 :گذاشت اشسینه یقفسه چپ سمت به من مثل و کرد مشت را دستش

 روند مهم! نیست آدم عمل مهم! آدمه جایاین مهم خودت قول به -

 تهنداش کاری کارها،این و نماز به کسی یه شاید. آدمه ذهن مهم آدمه،

 دمآ کافرترین تو. نمیشه خالی قلبش توی خدا جای وقتهیچ اما باشه

 فتنگر آروم برای جایی،یک روزی، یک باألخره باشی، هم زمین روی

 . خدا دامن به بریمی پناه خودت

 :آمدند کش صورتم اطراف عضالت

 پی موضوعاین به شناختم رو خانوادت و تو دیدم، رو شما وقتی هم من -

 این بر دلیل نداره، دین تو دخالتی زیاد که هرکسی بردم پی. دمبر

 االرضهفی مفسد که نیستش این بر دلیل. نداره هم اعتقادی که نیستش

 همه فهمیدم امیر، مثل کسایی واقعی ذات شناختن با و عالم؛ کافر و

 کشنمی آب نماز جا و میدن نشون دین به مقید رو خودشون که کسایی

 و کرده باز دهن آسمون و زمینن روی یفرشته که نیست این بر دلیل

 . پایین افتادن

 :چکید اشک
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 قضاوت ایدنب فهمیدم تا! فهمیدم رو هااین تا خوردم زخم خیلی من، -

 همیدمف تا. مهمه انسانه روح و قلب تو که چیزیاون فهمیدم تا کرد،

 شب و وزر اینمازه از بهتر مرتبه، صدهزار پاکه، قلباون دارای که کسی

 . سیاهه قلبش که کسیه

 برگ بدون درخت و سبز نورهای به خیره نگاهش. نگفت چیزی ماهان

 . بود کنارش

 کنار انگشتش شست با و داد تکیه نیمکت باال به را گردنش ماهان

 :کشید ابرویش

 و؟ت بری داری دوست داری، باور که تو اومدیم، جااین تا که حاال_

 :کشیدم دندان به لب و کردم نگاه زادهامام ورودی به

 .دارم دوست -

 :کرد هم چفت را هایشپلک

 تو جواب خدا شاید. کنی عجله نیست الزم منتظرم، جاهمین من. برو -

 . نمیده که رو ما جواب داد، رو

 :گفتم و زدم لبخندی

 نده؟ رو تو مثل آدمی جواب میشه مگه! داده میده، -

 :زد خندلب ساعت چندین از بعد باألخره

 . برسم آرامش به بلکه کن، دعا هم من برای! برو باش زود -

 . است من دعای هر اسم اولین دانست،نمی که او
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 وارد و کشیدم جلو حد آخرین تا را شالم و شدم بلند صندلی روی از

 بیرون از حدأقل. نبود هم خلوت اما نبود شلوغ چندان. شدم زادهامام

 !بود ترشلوغ

 .آن به کردم دستبند و شد ضریح نزدیک

. ردمک آرامش تمنای ماهان برای و دادم تکیه هایشطالیی به را سرم

 .هم خودم برای

 .چیز همه برای

 و بدهد امزندگی به را روشنایی که خواستم ازش. زدم حرف خدایم با

 اننگر کسی نه و بشکند من دل نه که کند رنگ کم دلم در را ماهان مهر

 . شود من دل

 .امخانواده برای حتی کردم دعا

 ! خدایم با او، با کردم دل و درد

 .گفتم آبرویم رفتن و دردآور اتفاقات از

 این با قدرچه که داندمی خودش فقط و گفتم دردهایم از و ریختم اشک

 امسنگینی از قدرچه داند،می خودش. شدم سبک و آرام و هاکردن دعا

 .شد کاسته

 ابلق برایم را فزاینده هوای و شد کاشته مروزا مضاعف جو از قدرچه

 .گشود را اکسیژن عبور تنگ، کانال و کرد تحمل

 . کردم پاک اشک از را قرمزم چشمان کسی، از دستمال گرفتن با
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 :زدم لب و دادم تکیه ضریح به را سرم و برگشتم آخر باز

 هب ماهان نذار. اخد کن کمک! خودته با چیز همه آخر دست دونم،می -

 .نذار. شنویمی رو صدام که دونممی نذار،! بخوره شالق من خاطر

 که حالتی نهما در چنان هم که دیدم را ماهان و آمدم بیرون زادهامام از

 چقدر فهمممی تازه و کنممی تنفس را هوا. نشسته بود، نشسته ابتدا از

 . شده گواراتر

 اما گونهچه دانمینم است، بسته چشمانش. نشستم و ماهان کنار برگشتم

 . شد حضورم یمتوجه

 شدی؟ آروم -

 کی و شتافتند امیاری به صورتم عضالت و کشیدم متورمم چشمانم زیر

 :فرستادند هایملب به را واقعی لبخند

 . شیآروم شاید برو، هم تو! خیلی. شدم آروم خیلی -

 .نبود تمسخر روی از اشخنده. خندید

 .بود پشتش دهش خفه یگریه هزاران صدای

  کنی؟می فکری همچین چرا نمیده؟ رو تو جواب خدا کنیمی فکر چرا -

 روشن آتش. کرد اشبسته و باز و کرد خارج جیبش از را نقره فندک

 هایشلب میان سیگاری! خاموش فندک، در شدن بسته با شدمی

 .گذاشت

 !را ساعت یک این سیگار پنجمین
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 !کنهمی رتتآروم که سیگاراون از حدأقل -

 !کرد آزاد را دیگر ایگریه صدای و خندید بازهم

! دریا دیگه کنهنمی آروم رو من هیچی! کنهنمی آروم رو من هم این -

 نمای دور. موفقم که باشم عکاسی شاید بهشته، زندگیم دور از. هیچی

! پیچیده همبه بد درونم! ایدیگه چیز درونم و است دیگه چیزیه زندگیم،

 هاشب گاهی و بینممی رو بابام وقتی. داغونم درون از کنه،می درد بد

 مهتا. شده خسته نشینی ویلچر از که کنه،می مرگ آرزوی که شنونممی

 بهش هک خیانتیه فکر به هنوز هم اون! داغونه هم اون که بینممی رو

 و خوب هرظا به همه! ریزممی همبه بیشتر و میشم داغون بیشتر و شده

! رو یکهوییت هایبغض. بینممی هم رو تو من ولی! خودت حتی شادن،

 تونمینم رو خودم حال حتی، من. کنم کاری تونمنمی ولی! رو بدت حال

 . میاد بدم ناتوانیماین از و تونمنمی. کنم خوب

 یکسان هاست،نابرابری دنیای دنیا،! است زیاد دردها عمق و ژرف

 .هانبودن

 .بودیم ناراحت که نبودیم ما فقط این

. کشدمی را بردار پول برای برادر، که جایی! است شده جایی بد دنیا

 و شوندمی مسخره و قضاوت ظاهرشان خاطر به هاانسان که جایی

 چنین به است قرار که دانستنمی ها،آدم آفرینش موقع خدا شکبی

 !شوند تبدیل هیوالهایی

 :شد بلند نیمکت روی از
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 .لرزیمی داری سرده، هوا! بریم بلندشو -

 آغوش در را دستانم. افتادم راه ماشین سمت به و دادم تکان سری

 . بودم بدهکار ماهان به دردسرهایم، بابت عذرخواهی یک. کشیدم

 . اعصابت ریختگی همبه و امروز بابت. ببخشید ماهان، -

 :کشید را نگاهش غیظ با

 فکر مگه؟ کردی کارچی ببخشم؟ چرا پرت؟ و چرت به داری عادت -

 من پوست درک، به من خودمه؟ برای من اعصاب ریختگی همبه کردی

 شالق؟ زیر ببرن خوانمی رو نحیفت تن چی؟ تو اما. شده کلفت

 سوئیچ با و گذاشت ماشین سقف روی را دستش و کرد باز را ماشین در

 :کوبید سقف به آرام

 که هم ور کسی اون زبون! ذارمنمی که قسم باالسری همون به ولی -

 گزن وکیلم به فعالً. بیرون کشممی حلقومش از کرده، غلطی همچین

. کنم غلطی یه مدتاین توی بتونم تا بده نظر تجدید درخواست زنممی

 !ستکاسه نیمه زیر ایکاسه یه دونم،می ولی

 *** 

 چیز همه خوردن رقم باعث که فرودگاهی از. شوممی خارج فرودگاه، از

 . کرد دارنم را چشمانم ورودم، ابتدای از که شدم شهری وارد و شد

 : گیردمی را چمدانم پارسا

 دنبالت؟ میاد کسی -
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 روی را وا نگاه به شبیه نگاهی، بازهم و صورتش روی گردانمبرمی چشم

 نگاه مثل! دنبو تاریک ماهان، نگاه مثل نگاهاین ولی. بینممی خودم

 .نبود هم شیرین ماهان،

 :دهممی تکان نه، معنای هب را سرم

 . برگشتم دونهنمی کسی -

 : زندمی امخیره نگاه به آرامی لبخند

 . ریممی باهم پس -

 :برممی چمدانم سمت به را دستم

 .نمیدم زحمت -

 :خنددمی و زندمی چشمکی

 ! هازحمت این از باشه تا -

 توانی،می تا"دهد،می هشدار گوشم، در چیزی و شودمی خالی دلم ته

 "!کن فرار! دورشو

 .رودمی من از جلوتر که بگویم دیگری چیز خواهممی

 ماشین سوار. گذاردمی ماشین پشت را هاچمدان و گیردمی آژانسی

 . شویممی

 با که هاییخیابان به دوزم،می چشم و دهممی تکیه پنجره به را سرم

 پرتاب قلبم، سمت به ایگلوله و کندمی زنده را ایخاطره هرکدام دیدن

 . کندمی
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  خوبه؟ حالت -

. نداشت هم شدن تر توان دیگه. نداشت گریه جان دیگر چشمانم! خدا ای

 : گردمبرمی پارسا سمت به

  باشم؟ بد چرا. آره -

 : دهدمی تکان را سرش

 . فکری تو خیلی برگشتیم، که موقعی از. دونمنمی -

 بیدار وز،هرر باید دوباره! اول ینقطه به بازگشتم! بازگشتم بازهم! نباشم؟

 .بدهم ادامه زندگیاین با جنگ به و شوم

 :گویممی مکث کمی با

 .شدی متوجه اشتباه -

 :کشدمی صورتش به دست

  میری؟ کجا -

. خواهدنمی را خانه دلم اآلن دانستم،می فقط! دانمنمی! روم؟می کجا

 !مخواهنمی را دردسرهایش و جنگ! خواهدنمی را گندم

 .اآلن حدأقل! خواستنمی هم صحبت دلم

 ! خواستمی را ایگوشه در کردن کز دلم

 . خواستمی را ماهان و خودم یکافه دلم

 سمت به را راهم و شوممی پیاده راه میان و پیچانممی ایبهانه به را پارسا

 . دهممی تغییر کافه،
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 با همیشه که میزی به. روممی امهمیشگی میز به. شوممی کافه وارد

 . نشستیممی جاآن ماهان،

 گلویم تا دهممی سفارش آبی و کنممی رها صندلی روی را کرختم بدن

 . یابد رهایی انقباض از ام،گرفته

 .بود گرفته جان چشمم، جلوی لحظه به لحظه

 : کنممی زمزمه زیرلب،

 زنده وت تا مردم خودم. نشی داغون تو که نگفتم بهت شدم، آب خودم -

 ! بمونی

 .کردم گم تو در را خودم من

*** 

 از ریخب همچنان و بود گذشته  هفته یک.  ثردنمی رها را مغزم سردرد

 . نبود شهاب دستگیری

 را ترنم که نگفتم همچنان من، و کند کاری بود نتوانسته ماهان همچنان

 نظر جدیدت دادگاه رأی در تا کردیم اقدام وکیل، با. امدیده کالنتری در

 . بود نیامده برایمان جوابی همچنان و شود

 کی این تمام که ماهانی. گذاشتم ماهان جلوی میز، روی را برنج بشقاب

 کاری بتواند بلکه گشتمی کالنتری در آشنایی یا دوست دنبال را هفته

 . کند

 حبس اتاق در را خودش و گشتبرمی دیر شب و رفتمی زود هاصبح
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 پرسیدمی ماهان، حال از مدام و بود کرده شک هم مصطفی آقا. کردمی

 نگرانی مرا و کارش را ماهان بگویم توانستممی تنها و من؛ عجیب رفتار از

 . انداخته پا از

 !نکرد اشقانع بازهم اما

 .فتمگر بازی به را بشقاب درون برنج. نشستم و کشیدم بیرون ایصندلی

 وا با تا بودم، اندهم ماهان منتظر من و بودند خورده را شامشان همه

 .بخورم

  کردی؟ صبر یازده ساعت تا چرا -

 االب را سرم و گذاشتم زمین را قاشق. کرد پرتابم بیرون به ماهان صدای

 :آوردم

 خبر؟چه -

 :گرفت من از را، نداشت من، ماهان به شباهتی هیچ که را چشمانش

 به یرمم که راهی هر! نمیشه کنممی هرکاری! دریا نمیشه که نمیشه -

 . میشم هدیوون دارم. بکنم تونم نمی کاری هیچ نمیشه،! خورممی بست بن

 :کردم نوازش را اشتکیده صورت چشمانم با

 میدی، اتنج رو دوتامون. کنیمی پیدا راهی یه تویی، اگر! میشه -

 . دونممی

 :کنم محکم را هایماشک سد کردم، سعی و انداختم باال شانه

 ترسخت تو و من. گذرهمی هم این میشه، دونمیم که هم نشه درست -
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 . گذرونیممی هم رو این. گذروندیم رو این از

 :زد نیشخند

 .گذرونیممی! آره -

 روی دست و کشید پشت به را کمرش و انداخت بشقاب بغل را قاشق

 :گذاشت اشپیشانی

 . ندارم میل واقعاً اما کشیدی، زحمت خیلی -

 ! بود شده کور اشتهایم یهمه هم من

 :گرفت را دستم مچ ماهان که کشیدم عقب را صندلی

  کجا؟ تو -

 :بستم را آلودماشک چشمان و دادم تکان را سرم

 . ندارم میل هم من -

 :بشینم دوباره که مجبورم و کشید آرام را دستم

 .ببینم وربخ رو غذات بشین! دختر شکنیمی داری طوریهمین تو -

  .هردویمان بودیم، ویران

 :کرد پاک نرم را هایماشک

 . باش زود -

 :گفتممی باید اما ندارد، حوصله که است درست. بود وقتش کنم فکر

 ماهان؟ -

 بله؟ -
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 . بله گفت هوم، جای به. کردم تحسین را پیشرفتش

 ... . کالنتری رفتیم که روزیاون -

 :کشید نامرتبش هایریش ته به دستی

 خب؟ -

 :مفشرد میز یلبه را دستم

 !دیدم رو ترنم -

 :رفت هم در هایشاخم

 کی؟ -

 را گردنم و بود رفته فرو گردنم در موهایم. کشیدم گردنم پشت دست

 .سوزاندمی

 .ترنم -

 :زد فریاد و کوبید میز روی و شد قرمزتر چشمانش که شد چه نفهمیدم

 ! بگی؟ باید رو این تازه -

 ترسو اول زا. لرزید من، ویترس و جنبهبی قلب. پریدم جا از و خوردم یکه

 . بود شده بیشتر ترسش اآلن اما بود،

 . بود شده ترضعیف

 : گفتم لرزان صدایی با و انداختم پایین را سرم

 .نگفتم همین برای باشه، مهمی موضوع کردمنمی فکر -

 :بود بلند همچنان صدایش
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 تو! زنممی پا و دست دارم ستهفته یک من! نکنی؟ فکر زیاد تو میشه -

 میگی؟ من به رو  چیزی همچین تازه

 یچشمهینا بر فرستادم لعنتی و کرد چکه اشک. فشردم همبه را هایملب

 ! پایانبی

 ماهان به هرفت باال ابروهای با پذیرایی تا آشپزخانه یفاصله از مصطفی آقا

 :کرد نگاه

 ؟بریمی باال رو صدات که مهمه قدراین چی زدنه؟ حرف طرز چه این -

 کرد پر را آبش لیوان و فشرد دستش میان را سرش. نگفت چیزی ماهان

 . نوشید نفس، بدون و

 !زارم حال به خوردم، تأسف و بستم را چشمانم. لرزیدندمی هایمشانه

 هانما که فهمیدم دستانش انرژی از من و کرد نوازش را امشانه دستی

 :کشید هایماشک روی سبابه، انگشت با. است

 .نیست خودم دست خرده، خیلی اعصابم وقت چند ینا من -

 !نیست کار در عذرخواهی همیشه، مثل

 که کشیدم عقب را خودم دیدم، خودمان روی که را خانه افراد نگاه

 :کرد زمزمه آرام ماهان

 . بزنیم حرف باهم باید. بیا بعد کم یه توهم اتاق، میرم من -

 شنیدن با هانما چرا دانستممین! بود رفته یغما به تفکرم، و تحلیل قدرت

 . کرد را کاراین ترنم، نام
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 ییظرفشو داخل و کردم خالی را برنج هایظرف. رفت اتاق به ماهان،

 . گذاشتم

 . رفتم ماهان اتاق سمت به و کردم جمع آرام -آرام را میز

 اعدس همیشه مثل. بود خوابیده تخت روی. شدم وارد در، به ایتقه با

 صندلی کشیدن با و شدم نزدیک کمی. بود انشچشم روی قطورش

 خوابش ردمک فکر که بود حرکتبی قدرآن. نشستم رویشروبه کوچک،

 . برده

 !ترنمه کار -

 کاری؟ چه. کردم نگاهش گیج

 چی؟ -

 :نشست صاف و برداشت چشمانش روی از را ساعدش

 ،کردم یقتحق خیلی من. داره زیاد هم آشنا و دوست. قاضیه ترنم، پدر -

 هاحتیرا همین به حکم دادن و نیرو اعزام و نامشروع یرابطه کردن ثابت

 .شهثابت باید! نیست

 . دادم تکان دانم،می معنی به را سرم

 :کشید موهایش میان پنجه

 ! بدبخت! دریا شدیم بدبخت -

  کند؟ چه خواستمی ترنم مگر شدیم؟ بدبخت چرا

 :گفت که شد امگیجی یمتوجه ماهانم انگار
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 خودش، خیال هب هم اآلن! داریم رابطه باهم تو و من کردمی فکر ترنم -

 .گرفته انتقام ازم طوریاین

 . کردمنمی تعجب چیز هیچ به دیگر

 گرفته؟ ترنم هم رو عکساون یعنی میشه؟ چی اآلن -

 :داد ماساژ سبابه انگشت با را اششقیقه

 ییقه باید دیگه دونمیم حدأقل اما میشه، ترسخت کارمون. احتماالً -

 !بگیرم رو کی

 زا. پریدم بگویم است بهتر یا شدم بلند هم من. شد بلند تخت روی از

 :ایستادم در جلوی. پیچیدمی هم در اممعده گرسنگی،

 ! کجا؟ -

 باز ار در کند، برخورد تنم به کهآن بدون و کرد رد پشتم، از را دستش

 :کرد نگاهم غضب با و کرد

 !رفتممی باید پیش یهفته که جایی -

 :دادم هل را دستش

 !ترنم سراغ بری خوایمی که نگو -

 :انداخت پایم تا سر به نگاهی

 .گفتن نه عملم، اهل آدم من -

 . نداده مرا جواب درست خدا، رضای محض بار یک

 . نمیشه درست چیزی که کلفتی گردن با کنی؟ کارشچی خوایمی -
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 :یدکش دندان به را پایینش لب

 . بزنم حرف باهاش خواممی کلفتی؟ گردن برم خواممی گفته کی حاال -

 !رودیم در کوره از زود بدانم، که شناختممی قدرآن را ماهان

 . فردا برای بذارش. ایحوصلهبی وقته، دیر امشب -

 سمتم به را اشاشاره انگشت و برد باال تهدیدوار را ابروهایش از یکی

 :گرفت

 االح و گذشته هفته یه که همین!  باش ساکت خدا، رضا حضم بار یک -

 !نکن عصبیم بیشتر کارهاتاین با. کرده عصبیم کافی یاندازه به گفتی،

 اره تک -تک عضالتم که شدند خوفناک و خالی تو قدرآن چشمانش،

 . زد کنار مرا ماهان و شدند

 موقعینا. کشیدم بیرون را موبایل نگرانی با. لرزید شلوارم جیب در موبایل

 . دادنمی پیام من به هم نازلی حتی شب،

 یبیشتر قدرت با نگرانی و گرفت عمق اخمم ناشناس، یشماره دیدن با

 :کردم باز را پیغام. انداخت چنگ

 اما کجایی دونمنمی! کردم عوض رو شمارم هستی، منم. دریا سالم -

 قیامت تونخونه شب. شد فوت بابات امروز. بدم خبر بهت که بهتره گفتم

 و دمشنی عذاداری صدای که شدممی رد تونخونه در از داشتم. بود

 بد باهم خیلی داخل رفتم وقتی. دیدم دیوار روی رو، سیاه یپارچه

  !بدونی که گفتم فقط! خیالشبی... که گفتن بهم. کردن برخورد
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 را اتلمک. ایستاد قلبم. کردم بهت. بود خاموش اما گرفتم تماس شماره با

 ! نو از بازهم. خواندم نو از

 همیدهف ابتدا از که بود همان. نکردند تغییر کلمات معنی! خوندم هزاربار

 !بودم

 ترلعنتی کلمات و لعنتی صدای. فشردم شماره روی و زدم چنگ را گلویم

 !اشغال بوق صدای. پیچید و پیچید گوشم در تکراری

 !بود شده بسته یمگلو راه. کردندمی اسپاسم عضالتم تمام

  چه؟ یعنی شد؟ فوت پدرم

 قوی باشد، بد هرچه! است قوی من، پدر! است دروغ! ندارد امکان! نه

 . است

 . کندنمی سکته من، فرار با

 . میردنمی من، فرار با

 . میردنمی نه،

 !نکشتم را پدرم من

 ! نزمی با چیزی برخورد صدای و سقوط و شد تبدیل سیاه گودالی به دنیا

*** 

 که دستانی گرمای بعد. بود دهانم خشکی کردم، حس که چیزی اولین

 از پر. است لوغش عجیب اطرافم و دور. بود شانمیان ام،زده یخ هایدست

 . کردمی تشدید را، سرم درد که هیاهو و صدا و سر
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 در نور نزد اما گشودم چشم و رساند هایمپلک به را پیام مغزم باألخره

 ،کنارم در و گشودم را چشمانم کم -کم. فشردم چشم هدوبار چشمانم،

 احاطه را دستم گرمش، دستان. بود پیشم ماهان تنها. دیدم را ماهان

 .بود کرده

 اومدی؟ هوش به دریا؟ -

. دهم تشخیص را بیمارستان اورژانس توانستم. محوطه در چرخاندم نگاه

 یکلمه به هکلم. مآورد فشار مغزم به بیشتر کرد،نمی ارسال را پیام مغزم

 رایب فهمیدم، تازه و رفتند رژه و افتادند راه چشمانم جلوی هستی پیام

 . دارم حضور جااین در چه

 .بابام -

 :آورد دستم به آرامی فشار

 !زنیممی حرف موردش در -

 حسبی و کرخت هنوز عضالتم،. نداد امانم سردرد شوم، بلند کردم سعی

 :کشیدم بیرون ماهان دستان میان از را دستم. بود

 .مرده بابام گفت هستی! ماهان بابام، -

 :داد سوقم پایین به آرام

 .کنیممی صحبت باهم نیست، خوب حالت اآلن -

 . چه یعنی دوری، از تابیبی دانستمی چه او

 باشی بیمارستان تخت روی جااین تو و مرده عزیزت بدانی دانستمی چه
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  .چه یعنی بخوری تکان نتوانی و

 ! دانستنمی

 . سوزاند را چشمانم اشک شوری. پیچید امسینه در بدی درد

 ! شد؟نمی تمام که بود کجا از آب،این منبع

 .باشد کوچک اشکی هایغده از که دارم شک اقیانوس؟ از دریا؟ از

  کجاست؟... موبایلم -

 :گفت تندی با ماهان

 . بیاد سرجاش مغزت کم یه بذار! بعداً گفتم بهت -

 کردن، صحبت گونهاین که دانستمی! رفتنمی آدم به هم اشخوبی

 و کرد باز را ایمیوه آب و شد بلند جایش از. بنددمی مرا دهان همیشه

 :گرفت سمتم به

 !بخور -

 عالما را مخالفتش موقع همان از و غرید اممعده پرتغال، نقش دیدن با

 . کرد

 من دانستمی. خریدمی لبالوآ آب من، برای همیشه که افتادم پدرم یاد

 . آناناس آب افتاد،می فشارم که موقعی! ندارم دوست شیرین چیزهای

 .روحم به شد تزریق نهایت،بی دردی. گرفت قلبم

 ! بود رفته گفتم،می که پدری

 نابود را پدرم من. کردمی نفوذ ام،همعد تا دردش و سوختمی گلویم
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 !کردم

 !کشتم را پدرم من

 !من

 .رفت

 ! بود پدر! بود بد که قدرهرچه

 . رفت نفسم

 .باشد باید! نباشد خواستمنمی بود، بد قدرهرچه

 ! دور هرچند

 الهی! دباش دروغ شاید! باشد نداشته حقیقت شاید! شیراز رفتممی باید

 !باشد شوخی که الهی! باشد دروغ که

 .سیاه! شد سیاه دنیا

 . بخوانم خداحافظی غزل خواهمنمی من

 . لرزیدمی مبدن

 .پیچیدمی گوشم در مختلف صداهای

  بودم؟ من رفتنش بانی و باعث همیشه؟ برای رفت؟ یعنی

 از سوختممی. کردند قطع را راستم دست انگار کنم؟ باور را تلخیاین

 . حقایق سرمای از زدممی یخ و دلم بر داغ گرمای

 که دیدم را پدرم! دویدمی خانه حیاط در که دیدم را ساله هشت دریای

 زمزمه و کرد نوازش را موهایش و کشید آغوش در را ساله هشت دریای
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 :کرد

 !خوشگلم دختر -

 .کرد جدایم پدرم از تیز هایناخن با دستی ناگهان

 .زد آتش را گلویم اکسیژن هجوم

 چشمانم جلوی جوان زنی یچهره و اورژانس همان باز و رفت سیاهی

 . کردممی حس را اشسفتی. بود رتمصو روی اکسیژن ماسک. گرفت جان

 . عادیه شده، شوک دچار -

 :کرد نگاه را چشمانم داخل و کشید را هایمپلک

 .کنه تشنج بود نزدیک! داره ادامه چنان هم عصبیش حمالت -

 .چرخاندم ماهان سمت به را امقرینه زور به

 ایهفخ آخ و کردم احساس دستم در سوزشی. بود نگرفته را دستم باراین

 :کرد خارج دستم از را سورنگ زن. شد خارج گلویم ته از

 . کردم تزریق بهش بخش آرام -

 :گفت جوان زن و شد برداشته صورتم از اکسیژن ماسک

 به قدراین. زود یکی دیر، یکی! مرگه همه عاقبته و آخر جون دختر -

 !نیار فشار خودت

 هم باز هستی پدرت مرگ مسبب خودت بدانی اگر بگویم، خواستممی

 پدر یک را، مرد یک رفتنت با تو کردی، تو بدانی اگر گویی؟می را هااین

! گویینمی که قسم خدا به گویی؟می را همین بازهم ای،پاشیده را
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 سعی و من زدن پا و دست به کنی،می نگاه فقط و کنیمی سکوت

 :داد تکان دستش در مرا موبایل ماهان کنی؟ درکم که کنیمی

  چنده؟ موبایلت رمز. یادر -

 :گفتم را امساده رمز و فشردم هم روی را هایملب

 .چهار و سه دو، یک، -

 . خواند را هستی پیام و کرد باز را موبایل

 نبودی؟ ارتباط در باهاش وقته خیلی -

 مغزم کار و ساز دیگر؟ بود هاییسؤال چه این من، بد حالاین میان در

 .بود شده مختل

 .آره -

 :گفتم که گرفت تماس شماره با

 !خاموشه -

! نفر پانزده به شدمی منتهی جمع در که رفت تلفنم یشماره دفترچه در

 :نشست هایشلب روی لبخندی

 نداری؟ رو قبلیش یشماره -

 :نگریستم دستم درون سوزن به و دادم تکان را سرم

 .دارم -

 .گذاشت اسپیکر روی را موبایل و فشرد شماره روی و یافت و گشت

 !ماهان دیره -
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 زن تکراری صدای. گذاشت اشبینی روی انگشت سکوت معنی به ماهان

 را ومش حقیقت و شوم ناامید بیشتر که شد باعث ترش،تکراری کلمات و

 . بپذیرم

 :زدم هق و انداختم پایین سر

 من اما ردک بدی بهم درسته! بود خشکی آدم بابام درسته! پشیمونم -

 این گاهی فقط و کردمی محبت کم درسته. مبود دخترش همیشه

 .بود! انماه بود اما دارم، هاشمحبت از کمی یخاطره و بود هامحبت

*** 

 کلید، اول چرخش اب خانه، در. چرخانممی و اندازممی در داخل را کلید

 هل پا با را در و دهممی دیگرم دست به را کوچکم کیف. شودمی باز

 تنها و کنمیم روشن را چراغ. یابممی مقابلم ار خالی یخانه. دهممی

 . است نیشخند عریان، یخانه به واکنش

 بابا و مامان به چیزی کهاین ترس از دانممی. است گندم کار دانممی

 . شده پنهان بگویم،

 تنم از را پالتوام. بینممی سرجایشان را وسایلم و روممی اتاقم سمت به

 .مه را بلوزم کنم،می خارج

 و روممی نزدیک. کندمی خودنمایی آیینه باالی رنگ، صورتی یبرگه

 :کنممی جدا آیینه روی از را برگه

 رو وسایلت داری فرصت هفته یه. دادم خونه صاحب تحویل رو خونه -

 دریا کردی بد! دارم کار باهات هم آالگل موضوع مورد در. کنی جمع
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 !خانوم

 خواهدب که است آن از ترخسته مغزم. کنممی مچاله دستم در را برگه

 .کند مخابره معضل، یک را موضوعاین

 جای ش،بدن تمام که دریایی. بینممی را الغر و نحیف دریای آیینه در

 موجب جسمش، که دریایی برای سوزانممی دل و است خودش چنگ

  ِهیسیا فقط عمقش، در که چشمانی برای سوزانممی دل. شده عذابش

 . ساختند را دریااین که کسانی بر فرستم،می لعنت و انتهاستبی

 آمدمی خوابم. انداختم تخت روی را خودم و برداشتم نازکی بلوز کمد از

 . نداشت خاموشی به تمایلی مغزم و

. گیرممی تماس رفانع با. بگذرانم ام،سمی افکار با توانستمنمی را امروز

 :برداشت بوق چهارمین از بعد

 !کردی ما از ادیی! عجب چه -

  طوری؟چه. بودم پارسا کارهای درگیر عباس بندر -

 :کندمی تغییر محکمش لحن

  خوبی؟ جونم؟ طوریچه تو -

 لوس مرا هک بودند کسانی تنها خاله و عرفان. کنممی بازی بلوزم دکمه با

 .کردندمی

 کجایی؟! گرفته دلم نه، -

 .بیرون بریم میام شهومتم اون مونده، دیگه نفر یه فقط اما مطبم، -
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 !بودم هایشخوبیاین مدیون قدرچه

 بدو -دوب خیلی روز چند این ندارم، بیرون یحوصله. خونه بیا نه، -

 .داشتم

 نیست؟ خونه گندم -

 : شود خالی امسینه درون درد بلکه دهممی بیرون پرعمق را نفسم

  بیاد؟ مگب هم نازلی به. نداری رو دیدنش چشم دونممی! نیست نه -

 :گویدمی مکث کمی با

  پرسی؟می من از چرا. بگو خب -

 !مردها شما غرور به لعنت

 . منتظرتم پس -

 . خداحافظ باشه، -

 است، نازلی بعدی یشماره. کنممی قطع را موبایل و کنممی خداحافظی

 لویج عباس، بندر ماجرای از که کنممی خواهش و دهدمی آمدن قول

 . نزند حرفی عرفان

 باز را کابینت در. روممی آشپزخانه سمت به و شوممی بلند تخت روی از

 را هااین حدأقل که کنممی شکر را خدا ها،خوراکی دیدن با و کنممی

 . نبرده

 . نیست هاکابینت داخل هم ظرف یک

 نازلی. کنممی باز را در و روممی در سمت به. آیدمی در صدا به در زنگ
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 پرتاب آغوشش در را خودم دیدنش، با. ایستاده ایهکیس با در جلوی

 :پیچدمی کمرم دور دست تعجب با نازلی. کنممی

 زده طوریاین مجبتت خوردی زیاد تندی گرفتی، اشتباه. عزیزم گلم، -

 یه نه،م برابر دو حدأقل خوایمی تو که اونی! دخترم من خدا به باال؟

 . ندارم من که داره هم چیز

 به دست کف با و آیممی بیرون آغوشش از! نبود شدنی ستدر دختراین

 :کوبممی اشپیشانی

 !نداری هم محبت شعور که سرت تو خاک -

 :انداخت باال ابرو

 تو به اعتمادی! کنم جلوگیری اول همون از تجاوزی هرنوع از گفتم -

! خیر نه دیدی، بعد. گذشت کار از کار زدی، توهم یکهو دیدی نیست،

 .فتیگر اشتباه

 :کشممی را دستش

 . بردی رو آبرومون هاهمسایه جلوی! خونه تو بیا -

 :خندید بلند

! نشن دیکشنز دارن، متوهم یهمسایه یه بفهمن باید هابدبخت -

 .کننمی حال هااون نه اما. مجردها پسر مخصوصاً

 و شد گرد چشمانش خانه دیدن با. بستم را در و کشیدمش خانه داخل

 :رگشتب من سمت به
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 نکنه. نمجوو هنوز من خدا به کردی؟ خالی کارت انجام برای هم خونه -

 رو من که زدی گولم سال همه این دخترونست؟ چهرت ولی پسری تو

 !بکنی رو کارت و خونه بکشی

 : خندممی

 .کنم شامتحان باید! بدم دست از رو لعبتاین حیفه گفتم! آره -

 :کوبدمی امبینی نوک روی نازلی

  جیگر؟ اومده وشتخ -

 :زنممی پس را دستش

 .کثافت! گمشو برو -

 :خنددمی بلند

  خالیه؟ خونه چرا جدی حاال -

 ویلتح هم خونه! کارش پی رفته و کولش رو گذاشته رو دمش گندم -

 .صاحبخونه به داده

 کنی؟ کارچی خوایمی اآلن تو -

 :اندازممی باال شانه

 خاله یخونه هم مدتاین کنم، رتمهاج خواممی بودم گفته که بهت -

 .مونممی هااین

 :دهدمی تکیه کانتر روی

  جدیه؟ دفعهاین قصدت انگاری -
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 :دهممی تکان را سرم

 . بهترشه حالم دورشم، جااین از شاید. جدیه آره، -

 ... . بود نیومده پارسا اگر یعنی کنی؟ رو کاراون خواستیمی واقعاً دریا، -

 اشتمند دوست. بندممی چشم و دهممی تکیه کانتر به را دستم دو

 :کنم فکر اشدرباره

 !خیالشبی -

 چشمانش. بیندمی را هایمناخن رد و دهدمی باال را آستینم نازلی

 :شودمی باراشک

 بوده؟ چی وسطاین تو تقصیر کنی؟می رو کاراین خودت با چرا -

 .اشتباه! حماقت

 . خودسری و ندادن گوش

 :دهممی پایین را تینمآس بلوز

 .کنهمی بد رو حالم واقعاً نزنیم؟ حرف دربارش میشه -

 :کندمی پاک را هایشاشک

 .نکن فکر بهش -

 ... . اما خواستممی را همین هم، خودم. گیرممی دندان به را لبم

 سمت. شودمی بلند جایش از خانه، سنگین جو کردن عوض برای نازلی

 :رودمی هااتاق

 فقیرانه یخونه کردی، دعوت مهمون پوکیده؟ مغزت زنیمی چی ،دریا -
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  بزنیم؟ سق بدی آب و نون یا بدی؟ نشنمون رو دنجت و

 ! دوم مورد -

 :کشید را بلوزم ییقه و آمد سمتم به

 عجب خودمونیم لیو! بکنم رو هاتناخن یدونه -دونه خوادمی دلم -

 !تو این کردی قایم چیزهایی

 .کنممی نگاهش غیظ با تنها من و خنددمی شیطانی

 بده، خوبه، طوریه؟چه بندرعباس رفتی باهاش که اینی میگم، -

 دشای. بده نجاتم کنم، خودکشی جلوش برم ببینم خواممی خوشگله؟

 !کردیم ازدواج ماهم

 :گردمبرمی سمتش به

 نه؟ آورده فشار -

 چی؟ -

 !شوهریبی -

 :کندمی حلقه امشانه دور دست

 خوشتیپه و لخوشگ هرچی. بکنم نباید که کنم نفرینت خواممی ،ببین -

 . من سراغ میاد کچله و کور و کر هرچی تو، سراغ میاد

 کچله؟ و کور و کر هم عرفان -

 بیاد، دیدی بار یه تو بعد. نیستم خوادمی اون که دختری من اما نه، -

 چادر با ومخان حاج یه عرفان،. نکرده نه بگه؟ چیزی بهم وایسه من جلوی
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 من که نیست پسری هم اون البته. رو من مثل یکی نه خواد،می گلی گل

 !خواممی

 !نکن تلخ رو خودت اوقات باشه -

 :اندازدمی اشبینی روی چینی

 رو اوقاتت گیمی بعد اوردی در ایقهوه زیبای رنگ به رو اوقاتمون زدی -

 نکن؟ تلخ

 . بیام هم من تا بشین برو -

 شوهر جواب میای تو نازاشم، من فردا پس. سرده زمین؟ روی -

 بدی؟ رو من ینداشته

 ! بردی رو آبرومون اتاق، تو بشین برو -

 :گویممی روم،می در سمت به که طورهمان. خوردمی در زنگ

 و آروم دختر یه به میشی تبدیل میاد، عرفان اآلن شکر رو خدا -

 . متشخص

 :گفت و آورد در دهانش با صدایی

 ! خوندی ورک -

 !بینممی در جلوی غذا هایبسته با را عرفان و کنممی باز را در

 ورد از. نمیاید خوشم شدن، لمس و شدن گرفته آغوش در از داندمی

 :زندمی لبخند

  طوری؟چه -
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 مه از را دستانش نازلی. است نازلی مثل واکنشش خانه به شدن وارد با

 :گشایدمی

 !اومدی خوش یادر یفقیرانه یکلبه به -

  و نگردمی نازلی به اخم با عرفان

 :گویممی بپرسد، سؤالی کهآن از قبل. گرددبرمی سمت به 

. داده نهخو صاحب تحویل رو خونه گندم. بود خالی خونه برگشتم وقتی -

 .کنم خالی رو خونه باید زودتر

 :کندمی نگاهم عرفان

 . کنه اضرح رو اتاقت گمب مامان به خونه؟ میاری رو وسایل کی. باشه -

 همیشه انگار که زدمی حرف جوری! ما یخانه گفت،نمی. کردنمی دعوت

 . بودم جاآن به متعلق

. شده درست کارهام که گفتم مونم،می جااون کوتاه مدت یه -

 مانز که هم دفتر. دوستم به میدم ارجاع مونده که هم هاییپرونده

 . کنممی خالیش! میشه تموم داره قراردادش

 :گویدمی رگه دو صدایی با و گیردمی عمق عرفان هایاخم

 چی؟ برای -

 :دهممی گوشم پشت را موهایم

 فقط دادم، علی تحویل هم رو آالگل. شده درست کارهام که، گفتم -

 گفت هم پارسا که کنم اجاره خونه یه طرفاون باید فقط. هاهمین مونده
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 !کنهمی کمکم داره، آشنا

 مگه! کنهمی پارسا -پارسا من برای هی خریه؟ کدوم دیگه پارسااین -

 یه برای طرفاون زندگی دونیمی بری؟ خواستی هروقت هرته شهر

 و لگ چیز همه بری طرفاون کردی فکر داره؟ مشکالتی چه تنها دختره

 جااین اگر تو. میشه پیدا کثافتی جور همه جا، همه! خانوم خیر نه بلبله؟

. بگیری دیا رو پاهات روی ایستادن اول باید جاناو ویی،دمی داری

 بری خوندی درس همه این! برداری قدم بتونی تا بیوفتی دوباره و بیوفتی

 خیر نه ی؟کن کار دوباره تونیمی کردی فکر جااون هیچی؟ که جااون

 فوقش فوق! خورهمی جا همین درد به فقط خوندی، تو که درسی! جونم

 یه بین تونیمی طوریچه که بماند حاال. وایسی صندوق تپش بری بتونی

 ! کنی زندگی غریبه مشت

 بحث بتوانم که آنم از ترناتوان. لرزدمی گلویم. دهممی قورت را دهانم آب

 . کنم

 ! آشنا مثالً شهرِ،این به دادممی ترجیح را غریب شهر در کردن زندگی

 :برممی نعرفا دستان درون هایکیسه سمت به را دستم

 کشهمی طول سال چند که دونممی! دونممی رو هااین یهمه خودم -

 تو قول به و باشم جااین کهاین از بهتر بکشه، طول اصالً . سرپاشم که

 هاییدوره یه جااون فوقش. باشم پا کله اما باشم داشته خوبی موقعیت

 .کنممی شروع رو جدید شغل یه و گذرونممی

 :بودند کرده باد گردنش هایرگ. زندمی پس را دستم عرفان
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 دختر یه تو میگم بهت دارم! نفهم زبون موقعیته، فقط مگه! لعنتی د -

 سال، همه این از بعد من! بیاری طاقت تونینمی غریب کشور تو تنها،

 جشکگن یه مثل بری کهاین از بعد روز دو. شناختم که رو یکی تو ذات

 رو اییتنه طاقت تو. مامان و خودم پر بال و زیر گردیبرمی زده سرما

 رونتد اما وایسادی خودت پاهای رو که کنی فکر هم، قدرهرچه نداری،

 بغل تو میای همیگ تو بهت نفر یه تا! خوادمی گاهتکیه درونت! نیست این

 .من پیش میای مامان،

 سرما گنجشگ. یابدنمی راه چشمانم به اما گلویم در شودمی توده بغض

 . بمیرد درد از جااین در که است آن از بهتر بمیرد، هم سرما از ه،زد

 :کندمی نعرفا به رو. ایستدمی ما میان و آیدمی ما سمت به نازلی

 دو یبچه. دورشه جااین از داره دوست بره، داره دوست! چه؟ تو به -

 در رو غیرت خوش هایآدماین ادای من برای وایسادی نیست، که ساله

 !داره شعور داره، عقل. ریمیا

 :زندمی نیشخند و کندمی نگاه نازلی به تمسخر با عرفان

 !نبود این وضعیتش اآلن که داشت شعور و عقل اگر -

 :کوبدمی عرفان یسینه به سبابه، انگشت با نازلی

! گیشزند به بزنه گند داره دوست اصالً . خودشه زندگی! چه؟ تو به -

 اما. کردیمی کارچی بودی دریا جای تو بدونم دارم دوست خیلی

 تونیدنمی وقتهیچ مردها، شما. نیستی زن چون باشی جاش تونینمی

 .کنید درک رو زن یه احساس
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 عرفان سمت به. کندمی نشینی عقب و کندمی غالف را شمشیرش عرفان

 :گذاردمی کانتر روی را هاکیسه غیظ، با عرفان که روممی

 رفته؟ کجا گندم -

 صفحه به. لرزدیم دستم درونم موبایلم. زنممی پوزخند بخواهم، کهآنبی

 . زنندمی چشمک بهم، پیامکش و پارسا اسم و نگرممی امگوشی

 زندگی نکرد سبز در را آسمان از شدن جدا رنج باشیم باران همچون -

 .کنیم جبران

 ! داشتم کم را شاعرانه مکاتبات فقط. رودمی باال لبم یگوشه

 !دریا ازت پرسیدم سؤال -

 :آورممی باال را سرم

 .نبود حواسم ببخشید، -

  رفته؟ کجا میگم -

 :اندازممی باال شانه

 . نگفته چیزی دونم،نمی -

 .اندزده زخم من به خودشان، که شوممی کسانی سپر من هم باز و

 حتی که بود مردی فکرم، در و بود چشمانم جلوی نامه صیغه هنوز

 چه و چیست و کیست دانستمنمی که مردی. بخوانم را نامش منتوانست

 !خیر یا است بد نیتش! دارد هدفی

 :داد دستم به را بود آورده که ایجعبه نازلی
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 .آوردم خودت مخصوص رو این -

 آبی پیراهن. کنممی نگاه را جعبه داخل و گیرممی دستش از را جعبه

 و آورمیم بیرون جعبه از را نپیراه. کندمی خودنمایی جعبه در آسمانی،

 :گیرممی رویم جلوی

 ! نازلی قشنگه خیلی

 :انداخت باال ابرو

 .افتادم تو یاد دیدمش تا! عزیزدلم نداره رو قابلت -

 :اندازدمی پیراهن به نگاهی عرفان

 .نکن خودت مثل مه رو اون! پوشهنمی هاپیراهن مدلاین از دریا -

 :گرددبرمی عرفان سمت به غضب با نازلی

 چیه؟ من مشکل -

 :گویممی کنم، جلوگیری بحثی هرگونه از کهاین برای

 . جوریهچه تنم تو ببینم خواممی اتاق، بریم نازلی -

 تمام خیالیبی با عرفان و نگردمی عرفان به قرمز صورتی با همچنان نازلی

 .کندمی نگاهش

 رلبزی نازلی. کنممی حرکت اتاق سمت به و کشممی را نازلی دست

 :میگه

 !مرتیکه خواد،می دلش انگشتی، فحش -

 !کنهمی خالی تو سر عصبیه، من از. نکن توجه بهش -
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 :چرخاند را چشمانش و نشست تخت روی

 .گینمی بهش هم هیچی زنه،می داد تو سر وایساده کرده غلط -

 و برادر همیشه من برای اًواقع عرفان! محبتشه سر از هاشحرفاین -

 ! بوده یحام

 :گیردمی سمتم به را پیراهن و دهدمی قورت را دهانش آب

 میری اهر شدی الغر قدراین. اندازته ببین بپوش رو این. باشه -

 .میده صدا هاتاستخون

 لباس باالی. ایستممی آیینه جلوی و پوشممی را لباس نازلی کمک به

 . است زانوهایم باالی دامنش و است دکلته

 یقفسه روی هایزخم. نگرممی خودم به آیینه در و زنممی چرخی

. هایماخنن جای روی کشممی دست. کنندمی خودنمایی بدجور امسینه

 :گویدمی نازلی

  .بگو بهش رو عباس بندر یقضیه بزن، حرف عرفان با نظرم به -

 :کنممی باز را لباس زیپ

 ب؟خ! نپره دهنت از وجههیچ به وجه،هیچ به! نازلی -

 ینشونه این. اول ینقطه به برگشتی دوباره! دریا رفته پس یه... این -

 فانعر با. کنه قبول ترراحت هم رو رفتنت بگی بهش شاید! نیست خوبی

 .دیگه روانشناس یه بزنی، حرف نخواستی هم

 :کنممی عوض را هایملباس
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 !نیست شدنی درست پزشکروان و روانشناس با من کار -

 پارسا اگر! نیست کمی چیز خودکشی،. داشتی خودکشی صدق تو دریا، -

 ... .بود نداده نجاتت

 . شودمی ظاهر در چهارچوب در عرفان و شودمی باز ناگهان در

 . کنیمی باز جوریاین طویلس، در مگه -

 .را چیز همه شنیده، را چیز همه که یابممی عرفان نگاه از

. دهد ادامه زندگی به اند،کرده مجبورش که دارم را ایجناز احساس

 :آیدمی بیرون خفا از صدایش

 ی؟کن خودکشی عباس بندر تو خواستیمی تو شنیدم؟ درست -

 رگ و است شده قرمز خشم شدت از اشپیشانی. روممی نزدیکش

 . زده بیرون دستانش

 . چکدمی من اشک و زندمی فریاد

 مامان حال به ؟خودخواهی قدراین آره؟ بکشی؟ رو خودت خواستیمی -

 نکردی؟ فکر من حال به نکردی؟ فکر

 نزدیک ام،هرود محتویات! اموارانه من. است شده وارانه دنیا کنممی حس

 را لویمگ. است شده بد گیجی همه این از حالم. پیچدمی دلم. بود حلقم

 . بدهد زدن حرف یاجازه و شود آزاد بلکه دهممی فشار

 چند طلسم و اش سینه روی گذارممی سر ،خودم و روممی عرفان نزدیک

 چشمان تحمل! بود من جان بود، من برادر مثل عرفان. شکنممی را سال
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 .نداشتم را بارش اشک

 .رفتهگ آغوش در را ارزشی با شی انگار. پیچیدمی بدم دور را دستش

  دانست؟می چه خودخواهی از او

 درک را ارب یک نشیو بار، یک مرگ واقعی معنای توانستمی گونهچه

 درکش وجودم بند -بند و استخوانم عمق تا را معنایش من، کند؟

 . کردم

  است؟ مردن هزاربار از بهتر مردن، بار یک دانستمی چه

 ! تدریجی مرگ یک از است بهتر

 نتوانی و باشی ناگفته هایحرف از پر دارد، دردی چه دانستمی چه 

  بگویی؟

 :زنممی هق

 و هرساعت! میرممی دارم هروز. میرممی دارم! خیلی ام،خسته خیلی -

 ارمد جوونی، اوج تو! میدم جون زمان، گذر زیر دارم هرثانیه و هردقیقه

 فهمی،می چی؟ یعنی فهمیمی. کنممی حس جونم تو رو پیری خستگی

 .امخسته خیلی فقط. نیستم خودخواه من چی؟ یعنی بودن سنت از پیرتر

 موهایم روی دست و کنممی حس رمس فرق روی اشکش خیسی

 :کشدمی

 تو! دارم؟ بیشتر خواهر یه من، مگه داریم؟ بیشتر دریا یه ما مگه -

 خسته نبینم مایی، یخونه کوچولوی دختر تو! مامانی و من آرامش
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 .خوشگلم نکن گریه میرم،می تو از زودتر من. باشی

*** 

 را کیمش نازک مانتو. دبو کرخت هم هنوز دیروز، آرامبخش اثر در از بدنم

 . کردم حرکت ماهان تند هایقدم پشت و پیچیدم خودم دور

 بیرون رو پام یمارستانب از تازه من برژ؟ راه ترآروم ذرهیه میشه حدأقل -

 . گذاشتم

 :ددا قرار سرش باالی را اشآفتابی عینک و برگشت من سمت به ماهان

   کنی؟ ضعف هی کنی، غش هی که گفتم بهت من -

 :کردم زمزمه زیرلب و کشیدم عمیقی نفس و دادم تکیه دیوار به

 !تلخت زبوناون به بزنن گند -

 به .برداشتم دیوار از را امتکیه. شد کافه وارد من از زودتر خودش

 . کردم ماهان نثار فحشی و نگریستم تنم نامناسب هایلباس

 دنج یکافه. مرفت بود، نشسته ماهان که میزی سمت به و شدم کافه وارد

 را صندلی! شانساین به لعنت. بود آدم از پر و شلوغ باراین. اشهمیشگی

 :گرفتم قرار ماهان جلوی و کشیدم عقب

 !نیست خوب تیپم واقعاً من خونه؟ بریم شدنمی -

 :برد باال را ابروهایش و کشید هایشلب روی زبان

 . راحت بشین کافه، اومدی قرمز؟ فرش اومدی مگه -

 :گرفتم ماهان از غضب با را اهمنگ
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 !نمیام جهنمم تو با دیگه من -

 :کرد نگاهم خیالیبی با

 . زنیمی غر قدراین و عذاداری خودت چون -

 سنف دیدنم با ماهان.  شد اشک از مملو چشمانم پدرم، یاد با دوباره

 :کشید عمیقی

 که بزن مه رو خودت بکن، هم رو موهات اصالً! بگیر آبغوره بشین باز -

 .شهخنک دلم هم من. شهراحت قشنگ خیالت

 هایمگونه روی را دستمال و کشید بیرون کاغذی دستمال و شد خم

 :چسباند

 کجا از رو آب همه این تو بدن موندم من! رو کرج سد اون کن پاک -

 !فینی -فین درحال رو روز ساعت چهار و بیست که میاره

 ندبل خواستم و کشیدم عقب به را صندلی. آمد سراغم به پیچه دل بازهم

 :گفت ماهان که شوم

 کجا؟ -

 :گفتم آرام صدایی و مکث کمی با! دیگر؟ بود سؤالی چه. این

 !دستشویی -

 یمعن به را سرش و کشید لبش یگوشه را اشسبابه انگشت با ماهان

 .داد تکان باشه

 آیینه جلوی و شدم دستشویی وارد. کردم حرکت دستشویی سمت به
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 طرز به چشمانم. نگریستم رویم، و رنگبی صورت به و تادمایس

 .زدمی سفیدی به هایملب و بود کرده باد وحشتناکی

 هدقیق چند بعد. پاشیدم صورتم به آب مشت چند و کردم باز را آب شیر

 یزم روی قهوه لیوان دو. برگشتم سرجایم به و آمدم بیرون دستشویی از

 .بود من شتنبازگ منتظر ماهان و بود نشسته

 :نوشید قهوه ایجرعه و فشرد هم روی را چشمانش

 . نخوابیدم زهرو چند سرپام، هنوز که ستمعجزه. ترکهمی داره سرم -

 . نداشت عادت عذاب، و بیداری شب به من مثل او

 کردمی سعی و کردمی نگاه ماهان به لبخند با که کردم نگاه دختری به

 دوباره و پیچیدمی انگشتش دور را یشموها. کند جلب را ماهان توجه

 یعشوه همه این از خورد،می بهم حالم داشت من و کردمی رهایشان

 :ندبرگردا خودش سمت به را صورتم سبابه انگشت با ماهان! دلیلبی

 بهتری؟ تو! اون خیالبی -

 !بوده بد هم من حال که آمد یادش عجب چه

 .مرسی خوبم، -

 . پریده ترو و رنگ. باال بیاد باید فشارت خوری؟می چی میوه آب -

 .دادم تکان هیچی معنی به را سرم

 نکن کاری داری؟ دوست رو خوردی پیش دفعه که فندوقی کیک -

 .پرشه سرم با شکمت دوباره
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  بود؟ من نگران که بود ماهان این

 .خورممی بخوری، هم تو اگر -

 . داد سفارش را هاکیک و زد محوی لبخند

 فرو یقه در را سرم توانستممی که جایی تا و دادم تکیه دیوار به را سرم

 . بردم

 . بود شستهن دختر به واکنشبی ماهان و بود ماهان به همچنان دختر نگاه

 دریا؟ -

  هوم؟ -

 !نزن برک غم جوریاون -

 :دادم عقب کمی را شالم

 .شومن خیالبی رو امروز -

 .شیطنت از نه خندید،

 .میشهن! تو جون نه -

 به و دبری را کیک از کوچکی یتکه ماهان و گرفت قرار میز روی هاکیک

 :گرفت سمتم

 .بخورتت بیاد نتونه شهاب شی،بزرگ بخور -

 من هب تمسخر، به آلوده نگاهی با که کردم نگاه دختر به چشم یگوشه از

 خفیم  را خودم بیشتر و گرفتم ماهان از را چنگال سریع. کردمی نگاه

 :کردم
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  بریم؟ جااین از شه م -

 :انداخت دختر به غضبناکی نگاه و رفت درهم ماهان هایاخم

  این؟ امثال شعوربی آدم چندتا برای بریم؟ باید چرا -

 .ادمد قورت بود هرتوانی به را کیک و دادم فشار دیوار به بیشتر را سرم

 :کشید و گرفت را بازویم آرام ماهان

 قیافت همین با تو. ببینم بلندشو! الکت؟ وت رفتی الکپشت مثل چرا -

 . هاییاین یهمه از بهتر

 .بریم خدا رو تو! ماهان نیست خوب حالم -

 به حرص با را اشصندلی مکث، کمی با و فشرد هم روی را چشمانش

 و گذشت دختر کنار از. کرد حرکت صندوق سمت به و داد هل عقب

 که نبود خوبی چیز ت،گف هرچه اما گفت چه نفهمیدم که گفت چیزی

 . برد هم در را دختر هایاخم گونهاین

. گرفتم میز به را دستم و رفت گیج سرم که شوم بلند جایم از خواستم

 :خندید که کردم نگاهش. پیچید بازویم دور را دستش ماهان

 !خیره نیتم. کنم کمکت خواممی -

 .آمدیم بیرون کافه از ماهان همراه و نگفتم چیزی

 خونه؟ یمرمی -

 :کردمی حرکت من همراه و آرام ماهان

 خونه؟ بری نداری دوست -



 

 

 WWW.98IA3.IR 839 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 .بود سرپا دیشب از. کشید اشآشفته موهای میان دستی

 کارهای دنبال که هم وقت چند این. زدمی فریاد را خستگی چشمانش

 رونبی انگشتانش میان از آرام را بازویم. بود شده خسته و بود دادگاه

 :گرفتم آغوش در ار دستانم و کشید

 .کن استراحت هم تو خونه، بریم -

 :برد فرو شلوارش درون را دستش و زد محوی لبخند

 .کن استفاده ازش! خانوم دریا شماست دستورات روز امروز -

 فراری انگار نیامد،! نه اما کردم هم تالش. آمدنمی هایملب روی لبخند

 .بود شده

 را چشمانم یکاسه انگار. دادم کیهت پشتم به را سرم و شدم ماشین سوار

 :کرد حرکت ماشین. آوردندمی در داشتند

  کجا؟ بری داری دوست -

 !نما انسان هیوالهای،این از دور جایی یک

 .بود سردتر دیگری هرروز از هوا. بود سردم. شدم جمع خودم در

 روی بابام وزهن ببینم و برم دارم دوست. شیراز برم دارم دوست! شیراز -

 و دختر بین بازهم دارم دوست.. بینهمی تلوزیون داره و نشسته کاناپه

 یچه. نبود مطلق بد اما بود، متعصب بود، خشک بابام! بذاره فرق پسرش

 من ارانگ. بود بابام اون. بود بود، که هرچی اصالً. نیست مطلق بد آدمی

 !گرفتم رو جونش و گلوش دور طناب شدم من انگار! رفتنشم باعث
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 . بود قلبم در دردی، بد. انداختم چنگ گلویم به

 این، از ترقوی او. هست. است نرفته نه،! بود انکار درحال مدام مغزم

 دشانخو جانم، و مغز و چشم تا و کردممی باور هم من هاستحرف

 ادامه انکارش به و گیردنمی آرام شود،می خاک یسپرده تنش که نبیند

 .دهدمی

 !بیاید در صدا به اسرافیل، صور تا

  شیراز؟ بریم میشه -

 :برگشت من سمت به و کاست ماشین سرعت از ماهان

 بگم بهت تونمنمی! نیست کم کشی،می داری که دردی دریا، فهمممی -

 بگم، تونممی فقط. کنهنمی دوا ازت رو دردی من، گفتن چون باشی آروم

 . زمان گذر به بسپارش

 !شودمین حل زمان با چیزهایی یک. بردم فرو دستم کف در را هایمناخن

 "!شد زیاد فقط نشد، کم تو به من عشق از گذشت، هرچه" مثالً

 :گفتم پرعزم کامالً اما بریده نفسی و لرزان صدایی با

 باور من. ببینم خودم هایچشم با باید! شیراز برم خواممی من -

 ! کنمنمی باور رو مرگش! کنمنمی

 :شد متمایل سمتم به آرام

 نگاه رو چی وایسی خوایمی دور از! نمیشه دوا ازت دردی هم بری -

  کنی؟
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 قفل هم روی هایمآرواره. داشتم نگه سرم کنار و کردم مشت را دستم

 :بودند

  هان؟ دادی؟ دست از رو کسی تاحاال -

 هایمدوش روی سنگینی بار. شد خم کمرم. کردم خم را سرم. نداد جوابی

 :کردممی حمل

 !میرم من. نیای چه بیای، تو چه میرم، من -

 :لغزید موهایم روی شال، خالی جای روی انگشتانش

 اما! شیخوب که کنم کمکت خواممی هم من. بده حالت دونممی دریا، -

  ؟چی نباشه کار در مرگی، اصالً اگر چی؟ بیینه رو تو یکی و بری اگر

 :آمد بند نفسم آخرش یجمله از

 چی؟ -

 شمشت. داد تکیه فرمان روی را ساعدش و کشید دندان به ار پایینش لب

 :کرد بسته و باز را

 نزده؟ نگز چرا داده؟ پیغام بهت چرا پس دوستته، اگر. مشکوکه قضیه -

 !داره دلیلی چه نظرت به

 . دادم تکان دانمنمی معنی به را سرم

 گفته بهت هستی یدرباره چیزی یعنی. شناختمی رو هستی شهاب -

 بود؟

 به را سرم بازهم. کیلویی هزار یوزنه یک یاندازه بود شده زبانم، وزن
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 گردنش و داد تکیه صندلی به من مثل را سرش. دادم تکان آره، ینشانه

 :گرفت را

 !بده رو موبایلت -

 و زد را رمز خودش. گرفتم سمتش به را موبایلم مخالفتی، هیچ بدون

 خاموشی از خبر زن هم باز. گرفت تماس دیشب، یشماره با خودش

 . دادمی موبایل

 

 :فتگر صورتم سمت به را موبایل و آورد پایین گوشش کنار از را موبایل

 ! شمارش؟ اینه -

 . دادم تکان سر هم باز

 ! تره؟سخت ییصدکیلو سر این از دوگرمیت، زبوناون دادن تکون یعنی -

 ماست شماره با. گرفتمی کارهایم از ایراد یک همیشه. نگفتم چیزی

 بیرون و شکافت را پوستم بال کردم حس اول، بوق خوردن با. گرفت

 . زد

 .سوم بوق دوم، بوق

 .کنند پرواز تا. شدند باز هستی، صدای شنیدن با هایمبال

  الو؟ -

 :گفتم و قاپیدم ماهان دست از را گوشی

 !دریا منم. هستی سالم -
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 :گفت آرام صدایی با هستی

 .نیست ازت خبری وقته خیلی خوبی؟ -

 نیست؟ من از خبری

 بروا ماهان که کردم نگاه ماهان به. شکستند راه میان همان در کلمات،

 .انداخت باال

 مرده؟ بابام نگفتی مگه ندادی؟ پیام بهم دیشب تو مگه -

 :گفت گیجی با و کرد مکث کمی هستی

  من؟ -

 .دهش فوت بابام گفتی. کردی عوض رو شمارت که دادی پیغام آره، -

 هم الشح. بازار برگشته بابات اتفاقاً. نشده چیزی همچین! دریا نه -

 . خوبه

 . گرفتند خود به بودن معلق حس پاهایم و کشیدند آسمان به مرا هایمبال

 .زنده! بود زنده پدرم

 در ام،خوشحالی یشده خفه صدای که گرفتم دهانم جلوی را دستم

 .نیاید

 .بودم نداده پیغامی بهت من !میگی چی نمیشم متوجه دریا -

 :کردم زمزمه اسپیکر کنار و آوردم پایین گوشم کنار از را گوشی

 . میدم توضیح برات بعداً -

 دهانم جلوی دست. کردمی پیدا انعکاس گوشم در قلبم، هایتپش صدای
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 :گرفتم

 ! ستزنده بابام -

 :گفت و زد لبخندی ماهان

 میکنی؟ گریه میشی هم خوشحال تو -

 .قلبم از را درد و کردم پاک صورتم از را شکا

 ... . میشه طورچه -

 :دادم تکان سر و گذاشتم امپیشانی روی دست

 به پیامی همچین ایدب چرا آخه،! بینممی خواب دارم انگار. نمیشه باورم -

 بیاد؟ من موبایل

 :گفت برگردد من سمت به کهآن بدون ماهان و کرد حرکت ماشین

 رو تو که این، برای. باشه فرستاده اون داره احتمال! دنبالته هنوز شهاب -

 .بکشه بیرون خونه از

 

 نانهمچ من، مردساالر پدر که بود این مهم! نبود مهم برایم هیچی اآلن

 وجودم تمام با هایش،بدی و هاخوبی تمام با همچنان من، و بود زنده

 !داشتم دوستش

*** 

 نظر به همیشه مثل خواهممی. اندازمیم آیینه در خودم، به را آخر نگاه

 .دردبی قدر همان و قوی قدرهمان! بیایم
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 دعوتم امش به تشکر برای پارسا و رساندم اتمام به را پارسا یپرونده کار

 .کرد

 امروحیه برای گفتمی نگذاشت، هم نازلی. کنم رد را دعوتش نتوانستم

 را پیش هفته چند قاتفا که بودم نتوانسته هنوز من، اما. است خوب

. شوم آب مداشت دوست شدم،می روروبه پارسا با که هربار. کنم فراموش

 .تاس نیافتاده اتفاقی هیچ انگار که کردم رفتار جوری پارسا اما

 .زدمی حرف همیشه مثل کرد،می رفتار همیشه مثل

 !بود شده عوض نگاهش طرز! نبود. نه همیشه، مثل نگاهش طرز

. روممی است، نشسته کاناپه روی که خاله سمت به و میایم بیرون اتاق از

 . کنممی جا آغوشش در را خودم و نشینممی کنارش

 خاله؟ -

 . نگفته او به ام،خودکشی یدرباره چیزی عرفان که بودم خوشحال

 من به را اشزده باران، و دارنم نگاه و نشیندمی موهایم روی دستش

 :دوزدمی

 جونم؟ -

. دهش خون من، دست از دلش دانممی. است شاکی من، از دانممی

. بروم خواستممی. بود راسخ عزمم. عرفان به بودم سپرده را دفتر کارهای

 . جابگذارم سرم، پشت را خودم بار، دومین برای و کنم ترک

 :گذارممی اشگونه روی محکمی یبوسه
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 یادت رو من هم تو دونممی! نمیره یادم رو تو برم، که هم هرجا من -

 .نزدیکه همبه هرجا، و همیشه که هامونهقلب مهم. نمیره

 .شدممی بچه خاله، آغوش در

 :نشاندمی امپیشانی روی ایبوسه

 .زنیممی حرف باهم بعداً. میشه دیرت برم، قربونت برو -

 خواهدمی وقتی و شودمی هایشنفس حصار بغض وقتی دانستممی

 . دهدمی ترجیح را نگفتن شود،یم گفتارش مانع کند صحبت

 پنجره تپش. بود شده دیر. نگرممی ساعت به و شوممی بلند جایم از

 را هایمفشک عجله با. بینممی در جلوی را پارسا مشکی ماشین و روممی

 صبر رسم،می که در جلوی. کنممی خداحافظی خاله، از و پوشممی

 به است پرت سشحوا پارسا. کنممی باز را در و بیابد باال نفسم تا کنممی

 :شوممی ماشین سوار و زنممی لبخندی خیابان،

 موندی؟ منتظر خیلی. سالم -

 :گرددبرمی من سمت به و خوردمی یکه ناگهان

 .اومدم نیست وقت خیلی نه دختر، ترسوندیم -

 طرز ماهان و او بین شباهت تنها و دهندمی لو را دروغش چشمانش

 و موها. روشن ماهان پوست و بود گندمی پارسا وستپ. بود نگاهشان

 هایعسلی ماهان، چشم و مو و بودند سوخته ایقهوه پارسا چشمان

 از مردها یهمه مثل که شد باعث نگاه طرز همین و من؛ نشدنی فراموش

 تا ریشه از که شد باعث نگاه طرز همین! کنم اعتماد نکنم، فرار پارسا
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!  نگویم که هم را شاناخالقی هایتفاوت! بگویم برایش را امزندگی برگ

 .بود آسمان تا زمین از

 . کرد معرفی بهم رو تو بابام، که خوشحالم واقعاً -

 :خندممی

 ! دارم نگه راضی رو موکلم تونستم که خوشحالم هم من -

 ! نیست؟ حیف واقعاً -

 :داد پاسخ خودش من، پرسیدن از قبل اما چه؟ بپرسم خواستممی

 . آب وراون بری و کنی ول رو شغلت -

 .شروع ینقطه به گردمبرمی

. گویمنمی چیزی. افتادندمی رفتنم یاد دیدند،می مرا تا همه روزهااین

 :گویدمی پارسا

 یه یبرا پولت اما کنه، پیدا برات خونه یه که گفتم دوستم به من -

 نم،ک التدخ کارت تو خوامنمی من. نیست کافی حسابی و درست منطقه

 جا چهی میگم، بهت گذرونده رو مرحلهاین که کسی عنوان به من اما

 که چیزی. نمیشه خودت هایوطن هم مثل کسهیچ و خودت کشور

 تونینمی هم مریخ بری حتی باش مطمئن کنی، فراموش جااین نتونستی

 !کنی فراموش

. شتمندا ماندن برای دلیلی دیگر اما داشتم قبول را حرفش دلم ته از

 دلیل یک ساختنم، برای ماندم، برای اما بود زیاد رفتن برای دلیل
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 !بود کافی

 رسیده بهم هرکی هفته، چند این! نکنیم؟ صحبت مورد این، در میشه -

 . زده حرف رفتنم از

 :دهدمی بیرون را نفسش پارسا

 !لجباز -

 د،خواهنمی هرچه را اسمش اصالً. کنممی جدا پارسا صورت از را نگاهم

 .بگذارند

 روی لبخند بخواهم کهآنبی. شودمی مجللی رستوران پارکینگ وارد

 آسمان تا زمین از ماهان با گفتم،می که بود همین. نشیندمی هایملب

 .کردمی امتحان را جا همه و چیز همه که ماهانی! دارد فرق

 .نشینیممی و شویممی رستوران وارد

 رسیدی؟ یجهنت به الوند آقای با باألخره -

 :زد گره هایشسینه روی را دستانش و داد تکیه صندلی به

 .کنممی کار بابا شرکت همون تو. رسیدم نتیجه به آره -

 :کشید پایین به را لبش یگوشه

 . ندارم اباب شرکت تو کردن کار به تمایلی! میگم هم هنوز البته، -

 از ولی دارهولپ چهب! ها زندگیه مرده پارسااین"افتممی نازلی حرف یاد

 "!کنهنمی استفاده ددی پول

 !کردمی استفاده فرصتی همچین از بود هرکسی -
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 :دهدمی تکیه میز روی را هایشآرنج و شودمی خم

 یسایه زیر بگن و ردشم هرجا از کهاین از. نیستم هرکس من اما! دقیقاً -

 نیست؟ هترب! شیمخارج کار بحث از. متنفرم رسیده، جااین به باباش

  داشتیم؟ هااین از غیر مشترکی حرف مگر

 طوره؟چه کوچولوت زاده خواهر -

 و ککوچ دستان و بدن بوی برای. بود شده تنگ برایش دلم قدرچه! آخ

 لیع همچنان، و نبود خبری گندم از همچنان! نهایتشبی مظلومیت

 . بود نکرده گندم علیه اقدامی

 .مونهمی باباش پیش خوبه، -

 را دهانش دوباره. شودنمی خارج آن از صدایی اما کندمی باز را انشده

 . بنددمی

 اما. بگوید خودش شوممی منتظر. بپرسد خواست می چیزی انگار

 .کندمی منو سرگرم را خودش و گویدنمی چیزی دفعه،این

 . گویدمی را سفارش خودش بعد و پرسدمی مرا نظر مورد غذای ابتدا

 چشم و زنممی امچانه زیر را دستم. بود سربرده را امحوصله سکوت،

 .نمک با و کوچک یبچه دختر به دوزممی

 خواهرش از. گویدمی برایم مادرش و کودکی از پارسا. آورندمی را غذا

 .دارد خواهر که فهمممی تازه من و گویدمی

 به حال به تا. گفتنمی چیزی دخترش یدرباره وقت،هیچ الوند آقای
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! باشد بود محال که هم کشور از خارج. بود نگذاشته پا هم شرکت

  برود؟ خودش خواهر بگذار شود،می من رفتن مانع گونهاین که پارسایی

 !ندیدم رو خواهرت تاحاال من -

 :میاید باال اشسینه یقفسه

 !دیدمش پیش چهارسال بار آخرین هم خودم -

 :بگیرم را امشده تحریک کنجکاوی جلوی توانستمنمی

 کشوره؟ از خارج -

 . شد فوت نه، -

 یاجازه پارسا، چشمان در نشسته غم و رفت باال ابروهایم ناخودآگاه

 یک من. شودمی خورده سکوت در غذا، بقیه. نداد بهم را بیشتر سؤال

 الوند، ایآق شرکت در دورهآن مشکالت تمام با بدم، شرایط تمام- با سال

 ساعت گاهی. بروم توانستم نمی و شدمی بد حالم گاهی. شدم منشی

 راه من راههم همیشه، الوند آقای اما کردمی پیدا تداخل کارم با دانشگاه

 کار ساده منشی یک از بیشتر. گذاشتمنمی کم کارم در هم من. آمد

 دلهن را کارهایش و کردممی کار نفر سه جای حدأقل. کردممی

. است یرهخ من به که ماندمی تثاب پارسا صورت روی چشمان. کردممی

 !نگاهش رنگ از نگویم آخ. است عجیب نگاهش، رنگ

 کنی؟می ازدواج من با -

 به است، هرتوانی به. کنممی شک هایمگوش به. ماندمی دهانم در غذا

 :رانممی عقب به را غذا زبانم کمک



 

 

 WWW.98IA3.IR 851 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 چی؟ -

 یا امزده توهم که کردم فکر! نبودم مطمئن شنیدم که چیزی از

 !نیست اپارس به متعلق خورد،می تکان که دهانی و حنجرهاین

 کنی؟می ازدواج من، با -

 به ایست، فرمان تعجب، شدت از مغزم هم باز و کنممی شک بازهم

 . ریزندمی فرو باره یک به شانهمه و دهدمی امداخلی اعضای

 .بودم نزده توهم. بود خودش صدای صدا،. زندمی تشر بهم، مغزم

 ! بود خودش به متعلق هم لب و حنجرهنای

 :کردی شماری ثانیه به شروع ساعت بمب یک مثل قلبم

 میگی؟ چی. فهممنمی -

 نگاهم طورآن کاش اما کندمی نگاهم نرم. کندمی رها را چنگال پارسا

 !کندمی واکنشمبی و لمس! کندمی فلجم نگاهش! نکند

 .مکن خوشبختت میدم قول کن، ازدواج باهام -

 با. کندمی پاره را گوشم یپرده صداش و. شودمی منفجر ساعتی بمب

 به شده، گرفته نشانه تفنگ به که کسی مثل. کنممی نگاهش بهت

 به من تا گویدمی. فهمدمی بیند،می را تعجب. کنممی نگاه سمتش

 :بیایم خودم

 پیش فرصتش. بگم بهت خواممی که وقته خیلی اما شد یکهویی خیلی -

 و وقاراین از. میاد خوشم خیلی شخصیتت از خودت، از من نیومد،
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 .محکمی قدراین کهاین از استقامتت،

 شیخودک هنگام مرا! داد نجات مرگ از مرا او کرد؟می مسخره داشت

 . دید

 اما گردممی صورتش در شوخی اثر دنبال. گردممی مخفی دوربین دنبال

 !است شوخی اهل پارسا نه و کنمنمی پیدا چیزی! نه

 :شودمی باز زبانم باألخره

 ... . آخه -

 .بگویم چه خواهممی که خواندمی انگار

 وتقضا موردت در من وقتهیچ هم، بندرعباس موضوع مورد پدر -

! میاره کم زندگی تو گاهی آدم. ایدیگه هروقت چه حاال، چه. کنمنمی

 که میشه خسته قدری به چیز همه از که رسهمی جایی به گاهی

 .گیرهمی اشتباه هایتصمیم

 .دانستمی مرا زندگی تمام پارسا. بود بسته یخ مغزم تعجب، شدت از

 ! حال؟این با

 .شانس! آوردم شانس نکنم سکته

 .دونیمی من یدرباره رو چیز همه تو، -

 من! نیست مربوط من به اون. بوده تو یگذشته توی بوده، هرچی -

 که کنم کاری خواممی. بسازیم باهم آینده یه کنی، قبول تو اگر خوام،می

 .کنی فراموش رو گذشته هایتلخی تموم
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. هست مه هنوز ساعتی، بمب ترکیدن آثار. فشارممی هم روی را چشمانم

 . کنم چه و بگویم چه باید دانستمنمی

 !کنممی فکر بهش -

 نشدم دبلن چرا که شوممی متعجب. شوممی متعجب جوابم، از هم خودم

 گونهاین که است نگاهش جادوی کار کنممی فکر بازهم و نرفتم چرا و

 !امشده تسخیر

 فرمان اممعده و خورممی قاشق چند. رفتنمی پایین گلویم از دیگر شام

 خداحافظی، وقت تا. کردمی درد بدجوری. پیچیدمی دلم. دهدمی ایست

 . شوم ورطهغو خودم، افکار در من که گذاردمی پارسا و شودنمی حرفی

 خاله. گفته هچ پارسا و شده چه که فهمممی تازه شوم،می که خانه وارد

 باز را در و روممی عرفان اتاق سمت به صدابی. بود آشپزخانه داخل

 . کنممی

 من رفط به سرش، در شدن باز با. بود تاپشلپ با کاری مشغول عرفان،

 :گرددبرمی

 برگشتی؟ -

 بگویم، است بهتر یا نشینممی. روممی تخت سمت به و مدهمی تکان سر

 .کنممی سقوط

 .بود اعتماد غیرقابل. بود باور غیرقابل برایم

 باور را نگاهشان. نداشتم باور را هاآدم دیگر من! بود درک غیرقابل اصالً

 با! نداشتم باور را شانبدی و خوبی. نداشتم باور را هایشانحرف نداشتم،
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 در من، دانستمی کهاین با بودم، گفته پارسا برای را چیز همه من کهاین

 کار جای یک شد؟می طورچه عاشقم، همچنان و امشده عاشق گذشته

 .داشت ایراد. لنگیدمی

 :گرددبرمی من سمت به عرفان

 بهت؟ نگذشته خوش -

 .نگفتن و گفتن بین مرددم. کنممی تر لب

 ... . اما. بود خوب نه، -

 :کشید ریشش به ستید عرفان

 اما؟ -

 :گیرممی گاز داخل از را امگونه

 !کرد خواستگاری ازم پارسا -

 . رفت باال ممکن حد آخرین تا عرفان ابروهای

 کرد؟ خواستگاری -

 :دادم بیرون عمیق را نفسم و کشیدم صورتم به دست

 نم و بود نیافتاده اسبندرعب توی اتفاقاون اگر شاید! امشوکه هم هنوز -

 اما. کردمنمی تعجب قدراین بودم، نکرده تعریف براش رو چیز همه

 ... .  حاال

 :کردمی امخفه داشت اکسیدکربندی. گیرممی نفس

 یکی پیش من، دل دونهمی کهاین با! عجیبه برام. امشوکه واقعاً -
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 .داره خبر گذشتم از کهاین با! ستدیگه

 :کندمی قطع را حرفم عرفان

  جرمه؟ عاشقی مگه! نکردی اشتباهی کار گذشتت یتو تو -

 . کنننمی قبول رو چیزی همچین مردها آخه، -

 یرو بار نوازش را شستش انگشت و گذاردمی دستم روی دست عرفان

 :کشدمی پوستم

 کار اول همین ،داشت بدی قصد اگر! نباش اعتماد به همه به قدراین -

 کنن،مین قبول مردها میگی کهنای مورد در. کنه خواستگاری اومدنمی

 چون ن؟نکن قبول چرا! خانوادته تفکر طرز تقصیر. نیست تو تقصیراین

 که سنجیده رو هااین یهمه باش مطمئن نداری؟ عاشقی حق دختری،

 ! جلو اومده

 .گیجم

! خواهمنمی من که است این هم آن! است واضح چیز یک تنها اما

 !بخواهم که توانمنمی

*** 

 !بزن زر آدم مثل انکی -

 :خندید. دیدممی تاپلپ در را کیان متعجب یچهره آشپزخانه از

 . نمیشه باورم که من بود؟ پاک کارنامت ماهان جون -

 :گفت غضب با ماهان
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 !بشه باورت تو که نبودم منتظر هم من -

 :برد باال را ابروهایش از یکی کیان

  دی؟دا رشوه قدرچه دادی؟ مایه قدرچه خدایی -

 چیزی و داد تکیه زانوهایش به را آرنجش و کشید عمیقی نفس ماهان

 .نگفت

 تو و هستن هاحوری نه یا پر؟ هاموری حوری، یعنی هیچی؟ واقعاً یعنی -

 آوردی؟ ایمان پیغمبر خدا به

 :گفت کیان که بزند حرفی خواست ماهان

 . گیرممی نادیده رو اون که میشه، هم دیگه مورد یه -

 :گفت عصبانیت با ماهان

 بزنم؟ رو زرم ذاریمی -

 :خندید کیان

 کجاست؟ پرستار خانوم خود! بزن باشه -

 :برگشت من، سمت به ماهان

 !ستآشپزخونه تو -

 :کشید دندان به لب کیان

 !نشستی خانواده جمع تو بگو خب -

 اصالً؟ بگم که دادی فرصت مهمه؟ برات تو هم بگم -

 رو؟ خودت کردی قایم چرا پرستار، خانوم -
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 :ایستادم ماهان پشت و آمدم بیرون آشپزخانه از

 شما؟ خوبید سالم، -

 . کرد نگاه من به و کرد خم پشت از را گردنش ماهان

 از میره این کهاین نه! شدی ما داداش کارهای قاطی دیگه، ببخشید -

 هالبت. اندازهمی دردسر تو هم رو تو کنه،می پیدا دختر دوست تیمارستان،

 . میشن جور باهم تخته و در میگن، قدیم از

 :کرد صاف را سرش ماهان

 شد؟ تموم هاتحرف -

 . بگو تو ولی خب، نه -

 :کشید گردنش پشت دستی ماهان

 .بود گسرهن بود، سرگرد  بود؟ کالنتری تو باباش داشتی رفیق یه تو -

 :کشید موهایش میان دستی و رفت بین از کیان ابروهای یفاصله

 میگی؟ رو لیگ -

 :گفت کالفگی با ماهان

  ارتباطی؟ در باهاش هم هنوز! بود کی دونممی چه -

 . ددا جر بود، ارتباط هرچی خمپاره با زد! ارتباطی؟ چه واال، نه -

 بهش؟ بزنی زنگ تونینمی -

 :برد باال را ابروهایش کیان
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 با هم رو تو من بر عالوه دفعهاین هم اون زنم،می زنگ. اتفاقاً چرا -

 با. زندان هایکلفت سبیل بغل شینیممی میریم باهم. زنهمی خمپاره

 !پر هم چیزهااین و بلند شاسی و داف! کنیم بازی هاشونسبیل

 :دوخت من به را نگاهش و داد تکیه کاناپه به را سرش کالفه ماهان

 !بخوریم رو شالق بریم قراره کهاین مثل -

 . تنداش شوخی بوی و رنگ اش،شوخی

 .دادمی تلخی بوی و سیاهی رنگ بیشتر

 آقا هایسبیل تار نشستی وقت چند این یعنی نشده، باورم هنوز که من -

 شمردی؟ رو کمال

 :برگشت تاپلپ سمت به سرش کیان صدای با

  وئم؟ت مثل من کردی فکر. کیان زدی حرف کوپنت از بیشتر امروز -

 :زد غر زیرلب کیان

 .دامن پاک! پاکدامنی -

 ! خدا رو تو کن مونول. من دامن تو زدی گند تو -

 :داد تکیه کاناپه باال به را سرش و کرد خاموش را تاپلپ

 کنیم؟ کارچی حاال -

 سمتش به. نداشتم خوبی حس بودم، ایستاده سرش باالی که گونهاین

 کمرم ماهان. کنم سقوط بود نزدیک پایم، جلوی پایش گرفتن با که رفتم

 کردن باز بدون و زد قههقه. کردم سقوط ماهان پای روی من و گرفت را
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 :گفت بدنم اطرافم از دستانش

 باهم رو هامونمصنوعی دندون که موقعی تا! بری پیشم از بذارم عمراً -

 .دارممی نگهت خودم پیش بذاریم، آب تو

 لبمق تپش صدای جز چیزی. کردم حس هایمسلول تک -تک توی را داغ

 . شنیدمنمی

 :چرخید صورتم اعضای تک -تک روی ماهان گاهن

 !غهچال و کچل و کور و کر این میگم خواستگاریت، بیاد هم هرکی -

 :خندید ماهان. گرفتم فاصله و کردم جدا ماهان از را خودم آرام

 کنممی تپلت ولا استخونی، پاره دو! ندارم خوردنت برای ایبرنامه اآلن -

 .بعد

 .سوختمی کمرم دور دستانش حصار جای انگار. بودم داغ هم هنوز

 :شدم بلند جایم از

 !بدم داریدل رو تو خواستممی باش رو من -

 :سوختم بیشتر و گرفتم آتش بیشتر و گرفت را دستم

 . ندارم کاریت بشین، -

 قلبم،. شد بیشتر. انگشتانش فشار که بکشم بیرون را دستم خواستم

 من. شدند منقبض ایلحظه برای امداخلی اعضای یهمه ام،معده

 .نداشتم را نزدیکی همه این طاقت

 .را گاهبی و گاه هایلمس این طاقت
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 !نبود من برای بود، عادی او برای اگر

 دختربچه مرا فقط او و دارم دوستش که کسی لمس نبود، عادی من برای

 ! بیندمی

 ناپهکا روی. شودنمی خیالبی نشاند، کرسی به را حرفش تا دانستممی

 :گفتم و نشستم کنارش

 شده؟ چی، -

 !نشده بخوریم شالق قراره کهاین جز چیزی فعالً -

 :دادم تکیه کاناپه باالی به را آرنجم

  کرد؟ نمیشه کاری هیچ یعنی -

 :داد تکان دانمنمی معنی به را سرش ماهان

 . نشد اما کردم، امتحان رو رسید ذهنم به هرکاری -

 .گذرهمی هم اون. دیگه قهشال یه نداره، اشکال -

 . لرزیدم بیاید، فرود ماهان تن بر شالق کهاین تصور از

 :زد نیشخند ماهان

 قشال روز هر که این نه. که نیست چیزی! دیگه شالقه یه آره، -

 !عادیه برامون خوریم،می

 :داد بیرون عمیق را نفسش آن از پس و شد باد اشسینه یقفسه

 !بزنم حرف ترنم با خواممی -

 شانرابطه یادآوری باعث. شدمی دستانم لرزش باعث ترنم، اسم هم هنوز
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 .شدمی

 .شدمی دهانم به تلخ، و غلیظ مایع آمدن باعث

 بگی؟ چی -

 :کرد نگاهم چشم یگوشه از

 چه؟ تو به -

 :نشستم صاف

 بگی؟ بهش خوایمی چی جدی -

 :خورد جایش در کوچکی تکان

 ! چه؟ تو به -

 .بجووم را اشخرخره شتمدا دوست گاهی

 :شد بلند کاناپه روی از

 .نیام اصالً یا بیام دیر شاید. نمون من منتظر نهار برای -

 خواستمی. شد بیشتر هایملب و دستان بودن لمس حس و قلب انقباض

 بماند؟ ترنم پیش

 چرا؟ -

 :زد چشمکی و خندید

 !نیست توئه ذهن تو که اونی دلیلش، بدون فقط -

 کهاین از. فرستادم گلویم یشده سفت یماهیچه به را دهانم آب

  .بودم متنفر گذرد،می چه ذهنم در بفهمد توانستمی
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 .نیست ذهنم تو چیزی من -

 :کوبید دماغم نوک روی

 !دروغگو جایاین -

 از. کردم اشهمراهی در جلوی تا. آوردم کم ماهان مقابل در همیشه مثل

 . داشتم هراس برگردد ترنم به بخواهد دوباره کهاین

 !نکنی دعوا -

 :داد فشار را آسانسور یدکمه

 !داخل برو. کنی نصیحت سنم این با رو من خوادنمی -

 تا ماندم ظرمنت اما بروم که گفت. بود قراربی و پرتپش قلبم. بودم نگران

 از ار مویم تار. شد نزدیکم کرد، نگاه من به ماهان. بیاید آسانسور

 :زد کنار صورتم

 !کنیمی فکر تو که طوریاون نه اما. کنممی حلش -

 .بود شده عجیب خاصی جور یک. بود شده عجیب ماهان امروز

 صدا پر قدرآن چون. نرسد گوشش به قلبم هایتپش صدای تا بستم را در

 .شنیدمی را صدایش هم اشفرسخی صد از هرکسی، که تپیدمی

 ! دادمی قلقلک  را دلم حسی هم و کردمی سنگینی دلم ته حسی هم

 آخر و بود نشسته دلم در عالم غم انگار هم و بودم خوشحال هم

 !دلم در تناقص همه این از شوممی نابود دانستم،می

 به. رفتم ماهان یکتابخانه سمت به جانم، و دل و مغز کردن ساکت برای
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 .کردم نگاه هاکتاب

 مکث شد باعث مصطفی آقا صدای که بردم کتابی سمت به را دستم

 :کنم

 .جااین بیا و برادر رو سپهری سهراب -

 لبخند را لبخندش جواب. زد لبخند که برگشتم مصطفی آقا سمت به

 .برداشتم و یافتم کتاب میان از را سپهری سهراب و دادم

 ،نبود اما گشتم نشستن برای صندلی دنبال. شدم مصطفی آقا اتاق وارد

 :نشستم زمین روی آرام

 .خیر به نتوصبح-

 رفت؟ کجا ماهان. خیر به توهم صبح -

 . است خوب کند، امیاری امرور زبانم اگر

 .استودیو رفت -

 :دوخت چشمانم در را وجوگرشجست و نافذ نگاه مصطفی آقا

 . استودیو رفتنمی امروز وقتهیچ که ماهان -

 یقرینه حرکت توانستمنمی گرفتم،می استرس وقتی! گند زدم، گند

 انگشت کتاب برجسته ینوشته روی. کنم کنترل را انمچشم

 :کشیدم

 !اومده پیش کاری گفتن زدن، زنگ بهش -

 :گرفت اشپنجه میان و کرد شکار فرار هنگام چشمانم، در را وغدر



 

 

 WWW.98IA3.IR 864 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 هروقت. کنیدمی قایم رو چیزی یه مهتا، و ماهان و تو انگار مدته، یه -

 خبره؟چه! پچید پچ غولمش باهم و وایسادید جا یه کنم،می نگاه

 و لرزان و چرخان امقرینه بازهم. کردم تقال فرار، برای اشپنجه میان

 .شد ترسان

 به مربوط هم نم. خودشه کار به مربوط ماهان کالفگی. نیوفتاده اتفاقی -

 !امخانواده

 ازم را تحرک توان. برد تاراج به را نفسم بیشتر و شد ترمحکم اشپنجه

 .گرفت

 هم این از بیشتر. کنیدمی انکار جوری یه پرسم،می کدومتونهر از -

 . میاد بدم دروغ و انکار از چون پرسم،نمی

 را من گذاشتن فشار در کنم فکر خدایا،. فشردم هم روی را چشمانم

 . داری دوست

 :گفت مصطفی آقا که بگویم دیگری چیز خواستم

 . شدم خوشحال. است زنده پدرت شنیدم -

 و زدم یتلخ لبخند! بود اخیر وقت چند این خوب اتفاق تنها موضوعاین

 :آوردم باال جانم روزهایاین درد بود شده که فکری

 حالخوش من بودن زنده از بابام کنم، فکر اما شدم خوشحال هم من -

 . نیست

 .داد تنفس یاجازه من به باألخره و شد باز اشپنجه باألخره
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 زنی؟می حرفی همچین چرا -

 . دادم تکیه پشتم به را سرم

. اختیشنشن! میگم چی بفهمید که ندیدین رو من پدر وقتهیچ شما -

 برای همیشه شما! نشدید من پدر خشک و پیچیده و عجیب دنیا وارد

. کنید درک رو من حس تونیدنمی.  بودید واقعی پدر یک هاتون،بچه

 مثل ببینه، ور من پدرم اگر که دونممی!  باشید من پدر جای تونیدنمی

 چون! ترهمهم براش آبروش چون چرا؟. کنهمی رفتار من با غریبه یک

 از آخ! ترهمهم دخترش خوراک و خواب جای از غریبه، چندتا حرف

 ! غیرتاین

 ییعن غیرت که فهمیدم ماهان از! شناختم ماهان با من رو واقعی غیرت

 .شهفروخته پول با غریبه، هرچند وطنت هم نذاری

 تا ن،ک نگاه رو خودت! پدرتی دختر بازهم باشی، کرده هم هرکاری تو -

 یه تا ماا. داشتی ازش کینه بیوفته، اتفاق این که کردینمی فکر دیروز

 فقط. طورههمین هم پدرت دقیقاً! ریختی همبه اومد، ته و سربی خبر

 !میره در تو برای هم اون جون وگرنه! نمیده اجازه بهش غرورش

 ها،این یهمه با. شناسممی را خودم پدر من. رودنمی که خدا به! رودنمی

 .دارم دوستش من بازهم

 چون! جاستهمین من مشکل دقیقاً ! باشی کرده هرکاری میگید شما -

. نکردم خطایی هیچ. نداشتم کج رو پام وقت هیچ. نکردم کاری من

 یه با اام دونست،می رو این هم بابام و بود خودم کار تو سرم همیشه
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 خالص برای.  جونم به افتاد تهمت، یه با پدرم. عالم بد شدم امیر، حرف

 حتی که کنه کسی با ازواج به مجبور رو من خواستمی من، از شدن

 شما! پسرش حرف خاطر به فقط هم اون! نداشت ازش درستی شناخت

 چون مهتا وقتهیچ گذاشتید؟ فرقی کیان و ماهان مهتا، میون وقتهیچ

 بهش حتی که بخورم قسمت حاضرم کوبیدید؟ سرش تو بوده دختر مهتا

 ! نکردید هم فکر

! بود هرمانق من برای دنیا، پدرهای تمام مثل افکار،این تمام با بازهم

 .باشم داشته کینه او از وانستم،نمی

 .کشید سرم روی دست مصطفی آقا

 تردخ تادو داشتم، دوست حتی. نکردم فکر بهش وقتهیچ درسته، -

 و لطافت با. آتیشه روی آب! مرهمه پدر برای دختر. باشم داشته

 به رو من اومدنت، با هم تو! دارهمی نگه زنده رو آدم روح مهربونیش

 آروم زنم،می حرف باهات وقتی. دارم دوستت مهتا مثل. رسوندیم آرزوم

 همبه و بشه گذشته از حرفی مبادا تا کنم احتیاط که نیست الزم. میشم

 تو مثل. ریختمی خودش درون رو چیز همه اول، از کالً مهتا. یزیبر

 .بگه دردهاش از و بزننه حرف من با نشست،نمی

 حس چشیدن داشت، خوبی حس قدرچه. نشاندم لبم بر لرزانی لبخند

 ! پدرانه

 .داشت تفاوت هانوازش یهمه با پدر یک نوازش قدرچه

 ! من؟ با کردی چه بابا،



 

 

 WWW.98IA3.IR 867 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

! دعوا به کشهمی کارمون کنممی صحبت باهاش هروقت ،که هم ماهان -

 ال،لی از کینه با خوامنمی. میشم عصبی من اما نمیگه هیچی ماهان

 ینبیشتر ماهان رفت، لیال وقتی چون ندارم، ازش هم توقعی. کنه زندگی

 کنه، زندگی خودش هایسن هم مثل نتونست. خورد هابچه بین رو ضربه

 تهداش کینه خوامنمی. خودش کارهای سرگرم مهتا و بود کوچک کیان

 یه دشای! بودم من لیال رفتن مقصر شاید کنممی فکر گاهی چون باشه،

 تشخس من شاید نکردم، رو کردممی باید که کاری. گذاشتم کم جایی

 . کردم

 که اردند فرقی برایش. رودمی باشد، رفتنی که آدمی. نیست ما از مشکل

 ! بد یا بودی خوب تو

 ! دیگر؟ کنم دفاع احساساتش و ماهان از داشتم، قح

 یفرشته یه مه،ه برای مادر! نداشت رو انتظاراین مادرش از ماهان -

 برای گردنش رگ که پسر، یه برای هم اون قبولش. پاکه و مقدس

 بدترین تو فرشتهاین که نداشته انتظار! سخته خیلی کنه،می باد مادرش

 . بذاره تنهاش موقعیت،

 :خندید ختل

 یه مثل یم،زندگ اول از لعنتی جسماین اگر! دیگه مرد یه سراغ بره و -

 روی هرروز که افتادمنمی پا از ضربه دوتا با کرد،نمی کار خراب ساعت

 بایدن من که ببینم فشارهایی زیر رو پسرم و کنم مرگ آرزوی تختاین

 . کردممی فراهم براش
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 را پدرم به شدن نزدیک جرأت من آخر. گرفتم را دستش و کردم جرأت

 :نداشتم

 هاتونبچه یهمه زنید؟می حرفیه چه این کردنه؟ فراهم فقط مگه -

 رایب لحاظ همه از شما! ماهان خصوص به. بنده شما نفس به شون،نفس

 .گذاشتید تموم سنگ هاتونبچه

 :نشاند موهایم روی ایبوسه

 باشه، سیک بند نفسش یدنبا آدم اما. پدره روح دختر میگم که همینه -

 که دونهمی خدا فقط! حقه مرگ. ندارم دوست رو زندگی مدلاین من

 !میاد آدم سراغ به مرگ کِی

 مصطفی آقا مثل هاییآدم دست در دست وقت،هیچ مرگ کاش ای

 !اندگاهتکیه ها،آدم جوراین. شدنمی

 زا و یدخند. داد گوش و خواندم کتاب. گذراندم مصطفی آقا با را وقتم

 . کرد تعریف کودکی در ماهان، هایشیطنت

 .آوردنمی رویم به ماهان، به را حسم دیگر

 نیش زبانش کهاین از! مهربانش قلب اما گفت ماهان تلخ هایاخالق از

 !است صاف دستش کف مثل قلبش اما است

 طعم و دهدمی نشان را محبتش کارهایش، در و نیست ریختن زبان اهل

 ! کردم تجربه مصطفی آقا با را یواقع پدر یک

 از نداشتم جالبی چیز. بگویم امکودکی از که خواست و کرد نوازشم

 کل. بردارم قدم خاص چهارچوبی در بودم ملزم همیشه، چون! امکودکی
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 که بود هشت -هفت ساعت حدود. شدم آرتا و مصطفی آقا سرگرم را روز

 با ماهان و گشود آرتا را در. آمد خانه به مساعد، چندان نه حالی با ماهان

 کوتاهی پرسیِ احوال و سالم. گفت آمد خوش استقبالش، به بوسه هزاران

 :گفت من به رو و کرد

  اتاقم؟ میای دقیقه یه دریا -

 .دیدم ماهان روی را مصطفی آقا شکاک نگاه

 . گذردمی من ذهن در که نباشد چیزی آن برای نگاهش،این کند خدا

 آقا. رفت اتاقش سمت به و نشد مصطفی آقا نگاه یمتوجه ماهان

 به بزنم، تشر خواستمنمی ندزدیم، را نگاهم. کرد نگاه من به مصطفی

 :آمد امیاری به مهتا. شکش

 !شده شهاب از خبری یه کنم فکر -

 در به ایضربه. رفتم ماهان، اتاق سمت به و کردم تأیید را مهتا حرف

 . شدم وارد و کوبیدم

 :بود زانوهایش روی آرنجش و بود شستهن تخت روی

 . داخل میاد بعد بیاد، جواب کنهمی صبر زنهمی در که آدم

 :ایستادم رویشبهرو و کشیدم باال را لبم یگوشه

 !زنینمی هم رو همون تو زنم،می در من خوبه حدأقل -

 :کشید اششقیقه روی دست و فشرد هم روی را چشمانش

 .ندارم هحوصل نکن، زبونی بلبل -
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 !کردی؟ کارشچی افتاد؟ اتفاقی -

 :برد باال را ابروهایش از یکی و کرد باز را چشمانش

 ! پارکینگ تو انداختم هم جنازش کشتمش، هیچی -

 ماهان، دفعه یک که مردممی دل بر آرزو. دادم بیرون دهان از را نفسم

 . بدهد را جوابم درست

 .میگم جدی -

 !پایین کردم پرت رهد از رو جنازهش باشه، خب -

 . فشردم هم روی را هایمدندان

 !ماهان -

 .تنبیهی! باال بگیر هم رو پات یه وایسا، اتاق گوشه برو -

 :کردم زمزمه زیرلب. هایشحرف به بودم، کرده عادت

 !بابا برو -

 :داشت اشخنده کنترل در سعی ماهان

 کنی؟ صبحت طوریچه ترتبزرگ با ندادن، یاد بهت -

 :شدم خم ماهان سمت به کمی حرفش، به وجهتبی

 بهت؟ گفته چی ترنم خوبه؟ حالت کهاین مثل -

 :انداخت باال ابرو و کرد تر را لبش ماهان

 !ریزه خاله نیست، تو سن مناسب اونش -

 کردن مچاله با را حرصم. مشت دستانم و شد داغ بدنم تمام حرص از
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 . کنممی خالی بلوز،

 بگی؟ رو منه به مربوط هک قسمتی میشه حدأقل -

 :انداخت باال ابرو

 !نوچ -

 :کشیدم  عمیقی نفس و ایستادم صاف

 اتاق؟ بیام گفتی چرا پس -

 :کرد اشاره میز روی چوبی یجعبه به

 . مونده جا پیشم تو، از چیزی یه -

 ! بود؟ مانده جا ماهان پیش من، از چیزی چه

 . کشید دراز تخت روی من، بودن متعجب به توجهبی

 در را ستاره و ماه اینقره دستبند. گشودم را درش و رفتم جعبه سمت به

 . دیدم جعبه

 بودی؟ کرده گمش -

 هب. گرفتند من، از را سرم چرخاندن توان و شدند منقبض گردنم عضالت

 دستان و کردند لرزش به شروع چشمان عدسب بازهم. نگریستم دستبند

 .شدند ترلمس و لمس

 بود؟ افتاده کجا. بودم کرده گمش آره، -

 . کردمی ادا کرخت را کلمات. چرخیدنمی درست زبانم

 شد؟ گم جوریچه. نبود گشاد که هم دستت برای. بود سفت قفلش -
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! بود رفته فرو هایمریه در و بود شده شکسته امسینه قفسه استخوان انگار

 . دادنمی تنفس یاجازه

 .کردمن پیداش اما گشتم دنبالش دونم،نمی -

 امحنجره از قبل از ترلرزان و قبل از ترشکسته قبل، از ترحال بی کلمات،

 سر ربات یک مثل و شد رها گردنم عضالت باألخره. شدند خارج

 !خشک قدر همان. چرخاندم

 :بود سرش زیر دستش یک و بود بسته چشمانش

 !کردن دستگیر رو اکیپش و شهاب -

 به دستم بدنم، چرخش با زمان هم که گفت را این ناگهانی قدرآن

. شد تکه هزار و آمد فرود زمین روی شیشه و کرد برخورد عطر یشیشه

 :کرد نگاه عطر شیشه به خیالیبی با و گشود را چشمانش ماهان

 .پرخرجی زیادی -

 مانه. شد پراکنده اتاق در عطر بوی. شدم خم شیشه، سمت به زدههول

 ! ماهان مخصوص عطر

 .کرد استشمام را بو وجود تمام با یاییم،بو هایگیرنده

 و گرفت را دستم مچ. شد بلند تخت روی از و زد غر زیرلب ماهان

 :شوم بلند کرد، مجبورم

 .کنممی جمعش بعداً. برهمی رو دستت! بخوابم دقیقه دو گذاشتی اگر -

 را تنفس که بود چه دانستم،نمی. کشیدم بیرون دستش از خجل، را مچم
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 .کردمی سخت برایم

 جوری؟چه گرفتن؟ رو شهاب... یعنی -

 :زد کنار را عطر هایشیشه پا با ماهان

 . نیست پات چیزی جا،یه بشین برو بیا -

 :ببینمش بتوانم تا گرفتم باال کمی را سرم. نخوردم تکان

 فهمیدی؟ کجا از تو گرفتن؟ جوریچه -

 :کشید گوشش یالله به انگشت و کرد تر را لبش

  .دادن خبر بهم دختره یخانواده اما ندارم خبر ئیاتشجز از -

 :تنیدمی پیله ایپروانه قلبم، تپش هر با انگار

 گرفتنش؟ واقعاً -

 :برد باال را ابروهایش ماهان

 دارم؟ شوخی باهات من -

 :دادم گوشم زیر را صورتم روی موهای گیجی با

 برن؟می زندان سال چند براش زندان؟ میره یعنی، -

 :فشرد کمی و گرفت انگشتش دو میان را امیبین

 . وکیل جوجه بگی باید تو رو هااین -

 :گفتم سرم دادن تکان بدون

 مهتا؟ یخونه برگردیم تونیممی یعنی -

 :کرد رها را امبینی و خندید
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 نبیهتت برای انگیزم! کنی اجرا رو گفتم که کاری کهاین از قبل نه -

 .شد بیشتر

 .هایشحرف در کردم،می مزر کشف باید همیشه

 چرا؟ -

. شد خم صورتم رد و گرفت آهسته را امچانه و آمد امچانه سراغ به باراین

 پا و دست شانپیله در هاپروانه و شدمی پخش صورتم روی گرمش نفس

 .زدندمی

 از که هم قدرهرچه رو، گیرهمی آدم که رو کادویی نیست خوبی کار -

 . گوشه یه کنه پرت باشه، عصبی مقابل طرف

 :کرد اشاره خودش به

 گم بگه و کنه فرض نجیب و گوش دو موجود یه رو مقابل طرف و -

 ! شده

  .نگفتم چیزی و خشکیدند شانپیله در مومیایی، مثل هاپروانه

 پا و دست که هم قدرهرچه ببافم، داستان که هم قدرهرچه دانستممی

 .روممی فرو ورطهاین در بیشتر بزنم،

 !دروغ شکارچی یعنی، ماهان و بود ماهان مقابلم طرف

 .رساندم مانندم کویر گلوی به را دهانم آب و کردم جمع را انگشتان

 :شد افزایش امچانه روی شستش انگشت فشار

 خوایمی هم رو اون کردم، دستت حلقه من و اومد روزی یه گیریم، -
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 من؟ یکله تو بکوبی یا کنی کور و گم شدی عصبی تا طوریهمین

  بود، ایستادن حال در قلبم گفتممی اگر

  نه؟ دیگر بود قبول قابل

 .داشت هفاصل کیلومترها! بود بعید! بود دور ماهان از هاحرفاین

 که ماهانی و ماهاناین مثل اصالً! سفید و سیاه مثل! آسیا و آمریکا مثل

 . شناختممی من

 :کرد رها را امچانه و زد لبخندی

 .بود مثال! نشو خوشحال حاال -

 .بود ترختل هرچند! بود باورتر قابل برایم ماهاناین. آمد باال نفسم

  نه؟ دیگر بودم دیوانه

 .نکنم فکر

  اند؟اسپرسو عاشق واردیوانه هاآدم بعضی چرا

 خیتل همان خاطر به و است تلخ ای،زننده طور به طعمش که نوشیدنی

 . است محبوب اشزننده

 !بود من محبوب اش،تلخی همان با مه ماهان

 :کشید دراز تخت روی دوباره

 عکاسی یهزاوی شده، گرفته ازت گوشیت تو که هاییعکس راستی، -

 عکس مدلاین! چیپه و داغون فجیعی طرز به اصالً! داره افتضاحی

 .بوده قاجار کلفت سبیل هایسوگولی زمان برای گرفتن،
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 . وای باشد؟ دیده را نازلی و من ایهچت اگر بود؟ گشته را موبایلم

 . بود کرده انتخاب برایم، هم عروسی شب خواب لباس تا نازلی

 :برگشتم ماهان سمت به

 گشتی؟ رو من موبایل تو

 :کرد نگاهم سرخوشی با و خندید

 .اوهوم -

. سوختممی داشتم گونهاین که آتش، از پر ایدره در کردند پرتم انگار

 :گرفتم سمتش هب را اماشاره انگشت

 گشتی؟ رو من گوشی حقی چه به تو -

 :خندید بازهم

 چند دونیمی! پریمی پایین و باال اسفند مثل میاد خوشم قدراین -

 بیای؟ هوش به تو تا بودم عالف ساعت

  مردمه؟ موبایل گشتن تو سرگرمی -

 :برد باال را ابروهایش

 !نیست هم بدی فکر -

 حساسا داشتم من، که ضرباتی و بزنم غجی. بزنم فریاد خواستمی دلم

 !کنم اجرا هم او روی را کردممی

 :فشردم را امشانه عضالت گرفته یماهیچه 

 .زشته واقعاً -
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 :برد باال را لبش یگوشه ماهان

 ! دیدم رو هاتعکس فقط بابا، نترس -

 لبش یگوشه لبخند. شدم فنی ضربه کردم،می حس. شد بسته دهانم

 :شد تربزرگ

 ترسیدی؟ جوریاین که داشتی موبایلت تو چی مگه ببینم، -

 :کردم عوض را بحث! بودم شده فنی ضربه واقعاً. بود درست حسم

 گفتی؟ چی ترنم به -

 :گذاشت بالش روی را سرش

 !کن خاموش هم رو چراغ بیرون رفتی -

 بگی؟ خواینمی -

 :نکرد نگاهم

 .کن خاموش رو چراغ خستم، خیلی -

 .فشردم حرص، با را پریز کلید و گفتم لبزیر ایباشه

*** 

 

 ! آمدم و کردم جرأت باألخره

 ! آمدم اما شدنمی آمدن به راضی دلم! آمدم و کندم جان باألخره

 . آمدم و کنم تحمل نتوانستم

 شده هم خاکستر اگر و سوزاندمی سوزاند،می. است دردی بد دلتنگی
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 همین! است دردی چنین لتنگید. کندنمی رها را سوزاندنت بازهم باشی،

 !رحمبی قدر

 بدنم. غردمی مانآس. خانه در به دوزممی نگاه و گیرممی پناه دیوار، پشت

 .شودمی مرتعش

 یقطره اولین. دهممی تکیه دیوار، تیز چهارگوش به را امگونه استخوان

 .دوم غرش. نشیندمی امبینی یتیغه روی باران،

 .  آورندمی هجوم ترسرعت پر باران، قطرات تعداد

 .کشدمی انتظار جانم کشند،می انتظار چشمانم

 !است انتظار از سرشار پایم، تا سر

 ... . شود خارج در آن از اگر بیای، اگر

 . ستکافی برایم ببینمش، دیگر بار یک فقط دیگر، بار یک فقط اگر

 .شویدمی را اشک باران، و میاید اشک

 . تازدمی هایمگونه روی سرد هوای. کنممی دیوار چفت را دستانم

 در اما کنم سقوط خواهممی. کنممی باز را هایمپلک و بندممی چشم

 و ایستادم. امگرفته سنگر دیوار، پشت و امایستاده. امایستاده تعجب کمال

 .پایممی را کوچه دزد، یک مثل

. شودمی رجاخ در، از شخصی که بینممی و شودمی باز در که بینممی

 .امادهایست خودم و کندمی سقوط جانم تمام کند،می سقوط قلبم

 .کیان. گیردمی تحویل سوار موتور مرد از را بسته
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  کجاست؟ ماهان پس

 !نبود خوبی ینشانه خبریبی این

 !نبود خوبی ینشانه نشانی،بی این

 هم روی ار بازم نیمه هایلب. گیرممی دیوار به ترمحکم را دستم

 .گذارممی

 .هیچ! بود نکرده تغییری هیچ

 جزایا در تغییر کمی با صورت، همان و اندام همان! بود کیان همان هنوز

 ماهان. ماهان به ترشبیه اشچهره ترکیب و بود شده ترپخته. صورتش

 ! من

 هم باز و چکدمی اشک ایقطره و کشممی سرد سنگ روی را دستم کف

 . ودشمی اشک جانشین باران،

 سنگر واردی پشت و گردمبرمی سرعت به. گرددبرمی من، سمت به کیان

 .گیرممی

 .برسد اکسیژن شاید تا گیرممی باال را سرم

 پس! دهممی تکیه برجسته، سنگ به را سرم. کنندمی تمنا هایمریه

 ! بود برگشته

 گیج سرم!  بود باران وارتالطم و وقفهبی قطرات آماج تنم!  بودند برگشته

. میایدن اکسیژن. بپرسم و بروم جلو بروم، جلو داشتم جرأت کاش. رودمی

 .خورممی سر دیوار روی از و زنممی هق



 

 

 WWW.98IA3.IR 880 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 سرک دزدها مثل و کشممی دیوار گوشه، چهار سمت به را خودم

 .کشممی

 !درخشدمی دلم در نور هم هنوز که است عجیب

 زمین ویر را نوهایمزا. رودمی کوچه سر سمت به که بینممی را کیان

 .برآمده هایسنگ به کنممی بند دست و دهممی فشار

 .منتظرم هم هنوز! نیست سقوط ترس از خبری و امنشسته که خوشحالم

 . زندمی سو -سو نور، هم هنوز

 خدا به! ستکافی هم صدایش شنیدن حتی. کندمی درد امسینه قفسه

 .ستکافی من برای که

 . کشممی درد نداشتن، نای از فقدان،این از

 با و شوممی بلند شود،می راحت کیان، شدن دور و رفتن از که خیالم

 از و فشارممی را آیفون یدکمه. روممی خانه در سمت به لرزان، هایقدم

 ومد بار برای. نمیاید صدا. کنممی صبر. روممی کنار دوربین، جلوی

 ... . و چهارم سوم،. کنممی امتحان

 کندمی کهچ قلبم از خون. رودمی فرو قلبم در امیدم، هایشکسته خرده

 !رودمی خاموشی به رو نور سوی -سو و

 .کنمیم برخورد شخصی به. رودمی گیج سرم. دارمبرمی قدم عقب به

 .چشم تجف یک با کند،می تالقی نگاهم و گردانمبرمی نگاه گیج

 یک. کندمی نظاره را پایم تا سر تعجب، با کیان. رودمی بند نفسم
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 :بردمی باال را ابرویش

 ! دریا؟ -

 و رزانل عدسی. بکشم نفس گذاردنمی. زدم چنگ گردنم، دور از را شالم

 . چرخدمی صورتش، روی ترسانم

 .سال سه داشتم؟ جوابی چه سال سه از بعد. دهمنمی جوابی

 در ون،خ همچنان. گذاردنمی مغزم ولی دارم رفتن عزم. کنممی را پشتم

 حسیبی جنس از که گرفته آغوش در را قلبم دردی و است چکیدن حال

 ! است

 .کندمی مفاجات و کشدمی فریاد مغزم

 .گرفته نفسم. شوممی دور

 !بلدی؟ فرار جز راهی مگر! کن فرار هم باز

 نور تنها خاموشی از یا لرزدمی باران سرمای از تنم دانمنمی. زندمی تشر

 !درونش

 خیسم، هایلب روی امبینی یتیغه از اشک همراه به باران یقطره

 .چکدمی

 . گردمبرمی و شودمی کشیده دستم

  چه؟ از کینه دانم،نمی من و است کینه از سرشار کیان نگاه

 کنی؟می کارچی جااین -

 شدن خرد حال در انگشتانش، فشار زیر مچم، استخوان کنممی احساس
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 !گفتن از کندمی ترمناتوان و شودمی ارهپ بیشتر نفسم، بند. است

 :زد فریاد

 کنی؟می غلطی چه جااین میگم -

 بودم؟ کرده چه من مگر کردم،نمی دک خودم به نسبت را کینه همه این

 همچنان هایملب و خوردمی چرخ غضبناکش چشمان در لرزانم قرینه

 .سکوت به است محکوم

 ی؟بکش گند به رو مونزندگی باز اومدی -

 نگشتا هم باز بودم؟ من بود، کشیده گند به را شانزندگی که کسآن

 !مقصرم من فقط انگار! بازهم! بود من سمت به اتهام

. ایستممی اشسینه به سینه! سمتش به شوممی پرتاب کشدمی را دستم

 :گیردمی نشانه مرا نگاهش ترکش با و شودمی خم کیان

 !زنیمی دید رو من یخونه ایستیمی یمیا دزدها، مثل باشه آخرت بار -

 فقط جایش، به اما! دیگر؟ است کدام تو یخانه لعنتی بگویم خواستممی

 دور دار بطنا مثل که نگاهی غضبش، پر نگاه از گریزممی و لرزممی

 .گرفتمی را گلویم

 درک من و گرداندبرمی خودش، سمت به را صورتم آزادش دست با

 :شد عوض قدراین دفعه، یک گونهچه کیان که کنمنمی

 . پیش سال سه همون مثل بردار، ماهان سر از دست -

 را صورتم ترمحکم که بکشم بیرون دستش از را صورتم خواهممی
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 :گیردمی

. ساخته زندگی یه خودش برای جااون! جااین گردهبرنمی دیگه ماهان، -

 خدا به. ریبگی نم برادر از رو آرامشاون اگر کشمتمی! داره آرامش

 . شینزدیک بهش که نکن سعی پس کرده، فراموش رو تو اون! کشمتمی

 ! نیستم؟ من و است خوشبخت ماهان ندارم؟ من و دارد آرامش ماهان

 :رودمی عقب و کندمی رها را صورتم

. بدتره من از رابرب صد تو، با رفتارش برگرده ماهان اگر بینی؟می رو من -

! هکن زندگی راحت بذار! نباش ما اطراف و دور پس! فرمتن متنفره، ازت

 ثلم نمیاره، هم رو اسمت حتی! ببره لذت ساخته که ایزندگی از بذار

 ! متروک یخاطره یه شدی همه

 صدای. ماهان آخ! ماهان است؟ متنفر من از است؟ متنفر من از ماهان

 . هایمگوش در پیچدمی قلبم شدن خرد نه، شکستن

 کیان، مقابل گذارمینم! نه اما شوند آوار خواهندمی و لرزندیم زانوهایم

 ! شوم له! شوم خرد این از بیشتر

 در ام،رفته بند نفس و خورممی یکه آهنی در شدن کوبیده صدای با

 .میاید

  خواهد؟نمی مرا کرده؟ فراموش مرا ماهان

 است؟ "متنفر" من از

 اسم! دارد آرامش! ستا خوشبخت. پیچیدمی گوشم در کلمات بار صد
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 زندگی! خوردمی هم به من از حالش! دارد را زهر حکم برایش دریا

 .همیشه مثل! است ساخته

 .پا بر او و ویرانم من

 !بودم متروک یخاطره یه من،. بودم همه مثل برایش من،

 خراشیدندمی را جسمم تمام تیغ، مثل. نبودند هضم قابل کیان هایحرف

  .رفتندمی پایین و

 !نشنوم تا شوممی دور. شوممی دور و کنممی را پشتم

 . بکنم دل بار،این شاید که شوممی دور

 نماند فکرم تا رفتممی خودم با باراین. گذارمنمی جا را خودم بار،این

 . ندارد یاد به مرا حتی که کسی پیش

 هم من. کنممی روشن را ماشین. کنممی سرفه. شوممی ماشین سوار

 !قبل مثل هم باز بود، ساخته زندگی! بودم شده تمام برایش همه مثل

 .خواستمی که جورآن! پایبندی بدون

 .فشارممی گاز روی را پایم

 !بلدی؟ فرار جز راهی مگر! کن فرار هم باز

 .زنممی هق. شوممی دور و کشندمی جیغ آسفالت، روی ماشین الستیک

 !نیست. گردممی موبایلم دنبال

 جلوی دست. بود چشمم جلوی کیان تصویر. دهممی جلویم به را حواسم

 تا شوممی خم. پیچدمی گوشم در موبایل زنگ صدای. گذارممی دهانم
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  بردارم، را کیفم

 ماشین، تعادل ماا دارم نگه را ماشین خواهممی. لغزدمی دستم زیر فرمان

 .کندمی برخورد گاردیل به اندک سرعت با و شودمی خارج دستم از

 .خوردمی فرمان به سرم و شوممی پرت جلو به

 پچ سمت درد بازهم اما کشدمی تیر سرم و رودمی سیاهی چشمانم

 کنم،می حس که است باری چندمین این. است بیشتر ام،سینه قفسه

 هاست؟ثانیه قیامت

 برسانم امبینی به را دستم خواهممی. شودمی خارج امبینی از داغی، مایع

 .شوممی ترگیج و گیج. نمیاید باال دستم اام

 هم، من! خواستنمی را متروک یخاطرهاین! خوردمی همبه من از حالش

 . بودم دیگر نفر هزار مثل

 فقط و ودش کور و کر که آدمی از امان و کندمی کور کند،می کر عشق

 . دهد فرمان دلش

! خواستمی که گیزند همان! ساخته زندگی. نکردم باور من ولی گفتند

 کار؟ چه خواستمی مرا یاضافه حضور

 شلوغی. پیچدمی هایمگوش در ممتدی صدا و شوندمی سیاه و تار تصاویر

 . کنممی پرواز خلسه، میان در انگار اما کنممی حس اطرافم را

 :گفت مرد که نگریستم رویمروبه مرد به گیجی با شد، باز در

 خوبید؟ -
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 راهِ رد داشتم. دیدممی کابوس داشتم بودم، بد! منبود نه بودم؟ خوب

 ! است؟ بودن خوب هااین. زدممی پا و دست سقوط،

 :میاید دیگری فرد صدای

 !شوکه تو احتماالً -

 !بود من حال برای کوچکی یکلمه شوک

 و بود مدهآ سیل بود، کرده آواره امخانه و بود آمده زلزله زمان هم انگار

 . بود برده هم را هایشآواره

 شینما. نبود زیاد سرعتم.  است ناتوان پاهایم. میایم بیرون ماشین از

 امینیب از کمربند نبود براثر که بود خون تنها و بودم ندیده چندان آسیب

 ق. بود جاری

 خانوم؟ خوبه تونحال -

 گاهشن زار باحالی و میت پوست رنگ به رنگی و باز نیمه هاییلب با

 :کنممی

 . نیست مشکلی خوبم، -

 . کنممی حرکت و شوممی ماشین سوار دوباره

 .کشممی ام،بینی از جاری خون روی دست

 !کسبی دریای این حال به کنممی گریه و چکدمی اشک

 . رسانممی روم،می عرفان با همیشه که پارکی به را  خودم

 کوه االیب از که نورانی هایچراغ به کنممی نگاه و نشینممی نیمکت روی
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  ماهان، که کردمنمی فکر وقتهیچ. است مشحص

 .است فلج مغزم. ایستاده قلبم کنممی حس

 !شد نیست! شد نابود لحظه یک در ماهان، به باورهایم تمام

 جسمم بر خار مثل پارسا، نام. پیچیدمی گوشم در موبایل، زنگ صدای

 .کنممی فکر دارم گفتم او به که است سومی یهفته. میاید فرود

 روشنش هایچراغ و خانهآن پیش مدام فکرم! نکردم فکر هم لحظه یه اما

 . بودم خیال خوش احمقانه، چه و بود

 کنممی سعی. کشممی سبز نقطه روی دست اما چه، برای دانمنمی

 :نباشد صدایم در لرزشی کمترین

 بله؟ -

 خوبی؟ سالم، -

 .است ممتد انقباضی در تنم تمام

 خوبی؟ تو سالم، -

 .زدم زنگ چی برای بدونی کنم فکر -

 .لرزدمی بدهم. لرزدمی تنم

 . دونممی -

 مصممی؟ رفتن برای هم هنوز -

 .بروم خواستمنمی دیگر! نه بودم؟ مصمم

 . کرده فراموش مرا او که حاال ساخته، زندگی او که زمانی
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 !جنگممی و مانممی جاهمین! رومنمی نه

 !نه -

 :گفت ثمک کمی با پارسا

  موضوع؟اون مورد در جوابت و -

 گلویم که امداده قورت اسید انگار. فرستممی گلویم به را دهانم آب

 :سوزدمی گونهاین

 .مثبته -

 دور شمگو از را موبایل. نمیاید در پارسا از صدایی هیچ ثانیه، چند برای

 صدای. دهممی آزادی یاجازه وارمهق -هق هاینفس به و کنممی

 را نمدها جلوی و کنممی گوشم نزدیک را موبایل پارسا، وارمزمهز

 .گیرممی

 عاشقی و عشق! نه میشم، مجنون برات نمیگم. کنمنمی پشیمونت -

 نصیب آرامش چیزهااین از. کردم تجربش هم من. گذشته من از کردن،

 باهم، تونیممی. میاد خوشم ازت ولی ندارم عاشقیم ادای. نمیشه آدم

 . باشیم داشته امنیت و آرامش. باشیم آروم

  کار؟ چه خواستممی مجنون

 . دانستممی هم خودم نبود، عاشق پارسا

 کنم،می حل رو مشکالتت تموم که نیست معنی این به هامحرفاین -

 .کنممی ترراحت برات رو مشکالت حل و تحمل درکنارهم، اما
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. گیرممی زگا را لبم. زنممی چنگ را زانوام. کشیدمی تیر سرم، تمام

 در امشده خفه هق -هق صدای تا فشارممی هم روی را چشمانم

 .نیاید

 بگی؟ چیزی خواینمی -

 رها شود،می وارد اممعده بر که فشاری روی از کمی بلکه تا شوممی خم

 مه این اما نیست، همیشه مانند صدایم. کنممی صاف را صدایم. شوم

 . است قبول

 .کردم قبول هم همین خاطر به. دونممی رو هااین یههم. دونممی -

 .نمک جبران را دادمی که حسی از ایذره بتوانم حدأقل امیدوارم،

 ...  . فقط کردم، صحبت بابا با من -

 .برسانم ایانپ به را مکالمه زودتر هرچه خواهممی. کنممی قطع را حرفش

 .فرستممی اتبر رو خاله یخونه یشماره. کردم صحبت هم من-

 .باشی داشته خوبی شب باشه، -

 ! ستا حرام من به خوش، شب و روز. میایند کش پوزخند برای هایملب

 !فکرمبی جواب برای مرددم، هم هنوز و کنممی خداحافظی

 . زنممی چنگ. موهایم میان برم،می فرو را دستم هردو

 .را سکوتم هب محکوم هایلب کنم باز و بزنم فریاد توانستممی کاش

. کشممی دست امبینی به. کنممی رها ره سرم و دهممی تکیه نیمکت به

 .است سر هایملب. است درونش خرده شیشه انگار
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 نقش چشمم جلوی کیان، خشمگین یچهره. است حسبی قلبم،

 .بنددمی

 .ایستادمنمی ناتوان قدراین لحظهآن کاش

 سمت به اممعده محتویات گاران. کنممی خم سر و فشارممی را گردنم

 . زنممی زنگ مادرم به تصمیم، یک با. دوندمی حلقم

 .زدمی زنگ من به گندم، خاطر به فقط گاهی او

 از ،بود عجیب برایم حال،این در. بود سخت همه برای من، فرار هضم

 ! کردند قبولم و ندادند سر غیرت فریاد کهاین

 .قبل از بدتر. قبل مثل نه اما کردند قبول

 !را نازلی و خاله. را عرفان داشتم، را خودم یخانواده من

 بله؟ -

 :کنممی صاف را بغضم پر صدایم

 .مامان سالم -

 شده؟چی سالم، -

 دخترم؟ جانم بگوید خواستنمی

 خوبه؟ بابا خوبید؟ -

 خبر؟ چه گندم از. خوبن همه -

 حال به ،هشد که هم بار یک خواستنمی خوبم؟ من بپرسد خواستنمی

  دهد؟ اهمیت من
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  نیستی؟ ارتباط در باهاش خودت مگه -

 تروچکک خونه یه رفته و داده خونه صاحب تحویل رو خونه گفت آره، -

 .بده رو اجاره پول بتونه خودش که

 و موش زا من  کار. دهمنمی اهمیتی. شوممی متوجه را کالمش ژطعنه

 .گذشته که است وقت خیلی هابازی گربه

 .دارم خواستگار یه من، -

 کنی؟ قبول خوایمی. مبارکه -

 :فشردم را گلویم

 .شناسممی قبل از هم رو باباش. خوبیه آدم. کنممی قبول آره، -

 :گفت قبل از ترتفاوتبی لحنی با مادرم

 دونه؟می مینا بیان؟ قراره کی خب؟ -

 . هشد مچاله یتیم، کودکی مثل که گذارممی قلبم روی را دستم کف

  که نگفتم هنوز اما گفتم بهش. دونهمی -

 دیگه؟ میاید خواستگاری مراسم برای. کردم قبول

 .طوالنی مکثی. کندمی مکث

 تونمنمی من. منه یشپ. حاملگیشه آخر هایماه امیر، زن که دونیمی -

 . بیام

 ! امیر یبچه. است حامله امیر زن! است؟ آدم مگر اصالً کیست؟ دریا

 نمیاد؟ هم اون ؟چی بابا -
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 . پرسممی ازش. دونمنمی -

 .بود پر ظرفیتم امروز برای

 بزنم؟ حرف باهاش خودم بدی میشه -

 :شودمی طوالنی حد از زیاد مکثش

 !خداحافظ فعالً باشه، -

 .سالم -

 . بودم دلتنگش. لرزاندمی را دلم بابا صدای

 .بود کرده طرد مرا کهاین با

 ... .خواستممی سالم، -

 :کندمی قطع را رفمح

 . بیام که بگو بهم شد، قطعی که هرروزی. گفت بهم ثریا-

  بزند؟ حرف من با خواستنمی هم کلمه چند یعنی

 .مرسی باشه، -

 !خداحافظ -

 ! همین؟

 .شودمی مچاله بیشتر و بیشتر قلبم

*** 

  .خانه حیاط گل و برگبی حیاط به بود خیره مدت تمام مصطفی آقا

 .کردم رهایش و کشیدم عقب به را فلزی بتا پایم، با
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 . نبود خواندن قابل. بود ماهان مثل هم آقامصطفی نگاه

 گفتمی. بیاید خواست هم مصطفی آقا خانه، به بازگشتیم که دیروز

 تنها که تنگ هایآپارتمان از است، خسته گفتمی. است اشخانه دلتنگ

 . بود شده کمتر هوا سرمای. است پنجره اش،تازه هوای تنفس راه

 یمصطف آقا که جایی به و کشممی انگشتانم روی را سوئیشرت آستین

 .حیاط درخت ترینبزرگ و باغچه کنار. کنممی نگاه است، خیره

 خونه همین تو هامبچه. خریدم کردم، ازدواج لیال با وقتی رو جااین -

 یههم صورت،اون به هم اون لیال، رفتن اما. کشیدن قد و شدن بزرگ

 نشون چیزی کنممی سعی من. نشوند گِل به رو مونخوش هایخاطره

 پا ت،گرف طالق مهتا وقتی تا. کنم کمتر رو ماهان هایحساسیت تا ندم

 رو خونه یهرگوشه. باشم دور بود، خدام از هم من. نذاشت خونهاین به

 با لیال. شممچ جلوی میاد لیال حضور و هابچه از تصویر یه بینم،می که

 .کرد بد هابچه با نه، من

 تنفس ارتماتآپ از دور خواهدمی گفت،می. نبود خوب حالش. زدم لبخند

 کند؟ تنفس را سمی هوای تواندمی آدم مگر اما کند

 !بازیه دل و قشنگ یخونه خیلی ولی -

 به ماهم اومدن اومدی، وت. نیستن قبلی هایآدم خونه،این هایآدم -

 مونحال یتونست مهربونیت، و بودنت رو خنده با. دش ترراحت خونهاین

 !کنی خوب رو

 :کشیدم عمیقی نفس
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 و تامه و شما من. کردید محبت بیشتر من به خودم، یخانواده از شما -

 !دارم دوست خودم یخانواده از بیشتر رو ماهان

 :زد لبخندی

 من. نروند خودشون از رو گلی همچین که کردن اشتباه خانوادت -

 آرومش کنی،می آرومش که اآلن مثل! بمون ماهان پیش بازهم تو ودم،نب

 . نکن فراموش هم من هایحرف.بمونه تنها نذار! باش کنارش. کن

 برایم چیزی همچین به فکر حتی. کرد سنگینم نشست، گلویم روی بغض

 .بود آورعذاب

 .جون از دور! نزنید رو حرفاین -

 ازم سنی که من. نیست یشگیهم آدمی هیچ! باباجون حقه مرگ -

 ومتم هم ما مفید عمر. کنیم باز بقیه اومدن برای رو جا باید گذشته،

 . شده

. یدخند. کند عمر صدسال اگر حتی! اندحیف آدم از بعضی! نگوید کاش

 :کرد اشاره پاهایش به. بود بد. بود تلخ اشخنده

 . رسیده وقته خیلی من انقضای تاریخ -

  حرفیه؟ چه این  !نگید خدا رو تو -

 . نداشتم دوست را هاحرفاین شد، ترسنگین بغض

 :آمد پایین هاپله از یوسف

 .سرده خیلی هوا بابا؟ تو ببرمت -
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 .شدند هخان وارد و داد عبورش هاپله از یوسف. داد تکان سر مصطفی، آقا

 .کرد سنگین را سرم مصطفی، آقا هایحرف

 : اختاند باال ابرو من دیدن با. شد خانه وارد ماهان و شد باز خانه در

 !جاستاین که هم ریزه خاله عه -

 :بست و داد هل را حیاط در پایش با. ندادم جوابی

 بچه؟ نیستی بلد سالم -

 :زدم جانیبی لبخند

 سالم -

  پری؟ -پر چرا شده؟چی -

 هرچند را پدرم مرگ من. بود گرفته دلم مصطفی، آقا هایحرف از

 دست از درد ستدردی چه دانستممی و بودم کرده تجربه دروغین،

 نداشتم دوست! کند تجربه را حساین هم ماهان نداشتم دوست. دادن

 !بلرزد وجودم بند -بند بار دومین برای خودم،

 .جااین اومدم بود، سررفته حوصلم خونه تو هیچی -

 مرویروبه و برد فرو اش،مشکی جین شلوار جیب درون را انگشتش چهار

 :ایستاد

 کنم؟ باور -

 :دادم را جوابش خودش، مثل

 .نکن خوایمی بکن، خوایمی -
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 :شد خم صورتم در و داد تکیه تاب یمیله به را دستش

 !دونستمنمی و بودم خوبی استاد -

 :خندیدم

 !بداخالقی استاد -

 :انداخت باال ابرو

 بداخالقم؟ من واقعاً -

 :آمدمی بند داشت نفس نزدیکی، همه این از

 نیستی؟ -

 :شد متمرکز صورتم روی. نشست کنارم و برداشت میله از را دستش

 .کردی تغییر -

 :کشیدم بود، زده برایم نازلی که بافتی روی دست

 . رفتم هم من داشت، نیاز مدل به. میره کالس نازلی -

 ود،ب شده رنگ که موهایم از ایتکه به دور، از و شد متمایل سمتم به

 :کرد اشاره

 ! میگم رو این من -

 بود؟ شده موهایم رنگ متوجه

 شده؟ بد -

 :فشرد را اششانه عضالت و داد گردنش به چرخشی

 خودت؟ موهای نبود حیف  -
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 مخصوص هم هایشتعریف بود؟ تعریف. کنم پنهان را تعجبم کردم سعی

 . بود قسطی و زیرپوستی! بود خودش

 . میره موقته، -

 :کوبید امبینی نوک روی

 ! زد ندگ یکهو دیدی نداره، که عقل. نکن اعتماد رفیقتاون به زیاد -

 :کردم نگاهش چشم یگوشه از و کردم خم پشت از را گردنم

 بودی؟ کجا -

 :برد باال را ابروهایش

 فضولی؟ -

 :چرخاندم چشم

 ! کنی؟می کنترل رو من آمدهای و رفت همه طورچه تو. فضولم آره، -

 :بست نقش لبش یگوشه محوی لبخند

 !بوده دنبالت بیابونی غول یه همیشه میگم، یادآوری جهت -

 .اکسیژن از کردم پر هایمریه و بستم چشم غیظ با

 . نمیری فضولی از موقع یه که گفتم بودم، باشگاه -

 . گرفتم ماهان از را نگاهم غیظ با

 :داد بیرون را نفسش و زد گردنش پشت را دستش دو سردیخون با

 !دارم خوب خبر یه بگم، رفت یادم زدی حرف رقداین -

 ! مزاج دمی -دم. زدم گره امسینه روی دست
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 :باشد تفاوت بی، لحنم کردم سعی

 چی؟ -

 :فشرد را گردنش کتفش، جای به باراین

 .داد رو خوب خبر که نمیشه خالی و خشک جوریاین -

 :زدم نیشخند شود؟نمی خالی و خشک

 دربیاد؟ خشکی از برقصم برات خوایمی -

 .تربراق چشمانش و شد ترعریض لبخندش

 جوجه؟ کنی کارچی تونیمی دیگه اون جز -

 :کردم نگاهش غضب با

 !ماهان -

 :گرفت باال را سرش و خندید

 غذاهایاون از دونه یه. میره جاهایی بد داره ذهنت سومه، باراین -

 !کن درست برام رو اتمزهخوش

 :انداختم پایین را سرم و کشیدم دندان به لب. دادم گاف دوباره

 .باشه -

 :آورد جلو را کوچکش انگشت

 .بده قول -

 در را انگشتم خواستم. آوردم باال را انگشتم و کردم نگاه انگشتش به

 دستانم حصار ماهان، بزرگ دست ناگهان که کنم قالب ماهان انگشت
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 .بود گرفتن آتش حال در ماهان دست میان ام،زده یخ دستم. شد

 گوش به متری صد چاه یک از تپشش، صدای که قبلی از نگویم و

 . رسیدمی

 .بشکنی بزنه دست بهت ترسهمی آدم عروسکی؟ مثل چرا تو -

 انگار. امشده گرفتگی برق دچار انگار. کشیدم بیرون دستش از را دستم

 . اندزده شمیایی بمب قلبم در

 ... . انگار

 کرف اشتباه بازهم. بود رفته هم در یشهااخم. بست را چشمانش ماهان

 .کرد

 :گفت بدخلقی با 

 .شد لغو شالقت حکم -

 :برگشت ماهان سمت به سرعت به

 چی؟ تو حکم واقعاً؟ -

 :داد جواب خشن و سرد طورهمان دوباره

 !شد لغو -

 .بگیرد را امخوشحالی جلوی سردش، لحن نتوانست حتی

 !کنیمی حلش تو گفتم پیدی -

 :داد اشینیب به چینی

 قدراین! کنم حل تونممی رو مشکالت یهمه سوپرمنم، من آخه. آره -
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 . ببین چیزها این از آرتا با نشین

 ! ماهانی تو بگویم خواستممی

 :شدم متمایل ماهان سمت به کمی

 راضی رو ترنم جوریچه کرد؟ کمکت ترنم کردی؟ حلش جوریچه -

 !کردی؟

 :زد پوزخند

 !ماچ یه با -

 :زدم یشبازو به مشتی. پیچید اممعده و افتادم استودیو در یبوسه یاد

 !جدی -

 :کرد نگاه بود، اشنزدیکی در که سرم به

 .عقب برو بخورمت؟ ترسینمی -

 :انداختم باال ابرو. نرفتم عقب. خندیدم اشکودکانه لجبازی به

 کردی؟ راضیش طوریچه جدی -

 :آورد صورتم نزدیک را صورتش

 . خورهنمی هابچه درد به کردنش، راضی ینحوه -

 :پیچیدمی دلم

 که ادنمی خوشم من اما! کنی درستش تونستی که ممنون. هرچی حاال -

 . کنه لطف من به بخواد ترنم،

 :زد گره کمرش پشت را دستانش و ایستاد رویمبهرو
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. نزدم حرف مترن با اصالً من دوماً،. نکرده لطفی من به کسی اوالً، -

 ! سرده هوا تو بیا نزن، فک قدراین سوماً. نرو راه من مخ رو قدراین

 کند؟ لغو را حکم بود توانسته گونهچه پس بود؟ نزده حرف ترنم با اصالً

 .ایستادم و گذاشتم زمین روی بودند، زده یخ سرما از که را پاهایم

 :کشیدم را بلوزش که برداشت قدم پله سمت به ماهان

 ردی؟ک حلش جوریچه پس -

 :برگشت من سمت به

 کردی؟ فرض چالغ رو من -

 .گزیدم لب کرده، را کاراین گونهچه نبود، مهم

 .مرسی بازهم کردی، درستش که هرجور باشه، -

 .زد لبخند و چرخاند صورتم روی را نگاهش

 شالق شنکرد گناه پای به مون،مهربون دختر نذاشتم، فقط. نکردم کاری

 !بخوره

 :آوردم باال را کوچکم تانگش و زدم لبخند

 .بدم قول بهت نشد موقعاون -

 :کرد خم را انگشتم اش،سبابه انگشت با آرام

 .نیست کارهااین به نیازی قوله، تو قول -

  نبود، تلخ فقط روزهااین ماهان

 !بود هم شیرین
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 درک تا ماندم. بیاید باال نفسم تا ماندم. شد خانه وارد و رفت باال هاپله از

 مغزم، ستویپ به را مصطفی آقا حرف تا، ماندم و را روزهااین ماهان کنم،

 .کنم هدایت

 .شدم خانه وارد و رفتم باال هاپله از

 اآق سمت به ماهان. کرد نگاه من، به بعد و ماهان به اول مصطفی آقا

 :بوسید را سرش و شد خم. رفت مصطفی

 بابا؟ طوریچه -

 :کرد نوازش را ماهان دست مصطفی آقا

 .پیدایی کم روزهااین طوری؟چه تو -

 :زد جانی بی، لبخند ماهان

 !ریخته همبه کم یه کارهام -

 :چرخاند ماهان صورت روی چشم مصطفی، آقا

 کلیشش این کاری مشکالت شناسم،می رو پسرم من که جایی تا -

 . کنهنمی

 چیز همه که اآلن بودم؟ نفهمیده من چرا پس داشت؟ مشکل ماهان

 داشت؟ مشکلی چه دیگر. بود شده درست

 :فشرد را هایششقیقه ماهان

 .مرگمه چه دونمنمی واقعاً -

 میان مهتا. برگشت در سمت به سرم خانه، ورودی در شدن باز صدای با
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 دست. بود باراشک چشمانش. کند سرش از را اشمقنعه. بود ایستاده در

 . بود گلگون صورتش. کشید گلویش لرزان برجستگی به

 بین از ابروهایش میان فاصله مهتا، دیدن با. رفت مهتا پی ماهان، حواس

 .برخواست کاناپه روی از و رفت

 ایه؟قیافه چه این شده؟چی -

 :شد ماهان نزدیک مهتا

  باشی؟ آروم میدی قول بگم، چیزی یه -

 :نگریست مهتا صورت به تیز، نگاهی با ماهان

 کرده؟ کاری سهیل -

 :داد تکان سری مهتا

 بیاد خوادیم هم اآلن. نیست خوب اصالً حالش. جااین اومده لیال نه، -

 .نزن حرفی بهش! تو

 :زد چنگ را موهایش دست هردو با ماهان

 لیال بابا فهمینمی میشه؟ پیداش زنیکهاین جاستاین بابا هروقت چرا -

 میره؟ باال فشارش بینهمی رو

 آتش هب دلم ماهان، جای من. لرزید هایشلب. چکید مهتا چشم از اشک،

 .شد کشیده

 پناه من یخونه به مادرم کنم؟ کارچی میگی اما! برم قربونت دونممی -

 !آورده



 

 

 WWW.98IA3.IR 904 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 و آلودخون صورتی با در پشت خانم لیال. شد باز خانه، باز نیمه در

 :زد نیشخند و کرد نگاه لیال به ماهان. بود ایستاده کرده باد چشمی

 .جااین اومده که بیرون ردنک پرتش! بگو پس آها، -

 خواستممی. بود ایستاده در چهارچوب به دستش، کردن بند با خانوم لیال

 .کنم کمکش و بروم سمتش به

 خم اشافتاده صورت در. رفت او سمت به و گذشت مهتا کنار از ماهان

 :شد

 هاشآدم روز یه که ایخونه تو برگردی سال، همه این از بعد شده روت -

 نه؟ مگه جا؟این نشد، جااون گذاشتی؟ سر پشت رو

 :گذاشت ماهان یگونه روی دست و آورد باال سر خانوم لیال

 .ندارم موندن برای جایی! پسرم نیست خوب حالم -

 پرت را دستش و پیچید خانوم لیال مچ دور دست و زد نیشخند ماهان،

 :کرد

 کرد هسکت ،بابا که موقعی مگه نیست؟ خوب ما حال که دیدی تو مگه -

  دیدی؟ رو ما تو

 :کوبید قلبش روی و زد پوزخند

 به برگردی بخوای که بودم منتظر قدرچه! بودم روزاین منتظر قدرچه -

 .شده خنک قلبم اآلن! خونهاین

 گرفته آتش که ماهانی. بودم ندیده هنوز من، که بود ماهانی همان این
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 .بسوزاند هم را مادرش خواست،می خودش، همراه به و بود

 :گفت دهنده هشدار مصطفی آقا

 !ماهان -

 گردنش، رگ. کرد نگاهش فقط ماهان، و افتاد زمین روی خانوم، لیال

 . بود سرخ اشپیشانی و بود ترکیدن مرز در. بود متورم

 . نداشت او از بهتر وضعیتی، هم مصطفی آقا

 :زد چنگ را زمین و زد هق خانوم لیال

 .بخشیدب! کردم اشتباه مصطفی، -

 فتر کنار در جلوی از. لرزید گلویش سیب. داد قوت را دهانش آب ماهان

 .کشید صورتش به دست کالفه و

 . ببخشید ندونستم، رو تو قدر -

 .بود سرخ اشچهره. دوید مصطفی، آقا سمت به نگاهم

 !دادم باد به پول خاطر به رو زندگیم -

 عممان ماهان، پرغضب نگاه اما کنم بلندش که رفتم خانوم لیال سمت به

 .شد

 .مندونست رو هامبچه و زندگیم قدر! ندونستم رو تو قدر من -

 :شد خم خانوم لیال جلوی ماهان،

  شدی؟ پناهبی که حاال رسیدی؟ نتیجهاین به سال همه این از بعد -

 .غلطید خون، یشده خشک یقطره روی خانوم، لیال اشک
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 :زد زجه

 رو این. فتگر رو چشمم پول، برق. بودم مقاح اشتباه،! کردم اشتباه -

 هاشتبا رفتنم! فهمیدم گذشت زندگیم از کوتاه، مدت یه که موقع همون

 و نتوهی سال همه این! دادم دست از رو خانوادم آسون، چه فهمیدم. بود

 .کرد خیانت داد، زجرم. کردم تحمل رو تحقیرهاش

 :کشید مصطفی آقا سمت به را خودش

 . ندونستم رو قدرت. کردم اشتباه من مصطفی، ببخش -

 . ودب شده دیر خیلی ها،حرفاین گفتن برای. داشت حق ماهان

 شد، خارج مصطفی، آقا دهان از که مانندی خر -خر و خفه صدای با

 رفتمی کبودی به رو صورتش. شد کشیده رنگش قرمز صورت به نگاهم

 .بود قلبش روی دستش و

 . دوید او سمت به و شد پدرش، حال متوجه ماهان

 :کرد باز را پیراهنش هایدکمه

 .بده جواب بابا؟ بابا؟ -

 :داد ماساژ و گذاشت قلبش روی دست

 .کرده سکته. بزنین زنگ اورژانس به -

 :زد فریاد ماهان. نگریست پدرش به شوکه ایچهره با مهتا،

 !بزنید زنگ تونیکی -

 .میردنمی! میردنمی مصطفی آقا نه،
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 . اندکشیده بیرون آوار زیر از را بدنم انگار

  بود؟ چند اورژانس یشماره. کردم خارج جیبم از را موبایلم

 . گیجم. آوردم فشار مغزم به

 هیجده؟ و صد

. داد سخپا مردی. داشتم نگه گوشم کنار را موبایلم و گرفتم را هاشماره

 نستمتوا قطف. دادم جواب گونهچه گیجی، آن با دانمنمی و پرسید سؤال

 :بفهمم را آخر یجمله

 !رسوننمی رو خودشون اآلن -

 . کند کاری کندمی سعی و ایستاده پدرش، سر باالی ماهان

 تکان حتی اشسینه یقفسه و بود گذاشته سرش روی دست مهتا

 کشد؟می نفس که شدم نگران من و خوردنمی

 .زدمی هق خانوم لیال

 .کشممی نفس گونهچه حتی دانستمنمی من، و

 !افتاده اتفاقی چه که بود نشده مخابره مغزم به پیام، هنوز انگار

 . پیچیدمی گوشم در که بود مصطفی آقا صدای تنها

 .گرفتمی را گلویم و پیچیدمی سرم در که بود صبحش هایحرف

*** 

 . کشممی عمیقی نفس و اندازممی سرم روی را شال

 انگار. بود زندگیاین جنگ یخسته تنم. بودم خسته. بود سنگین سرم
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 . بود دوشم روی دنیا

 دهدمی امداریدل. کندمی نوازش را دستم. کندمی نوازش را امشانه خاله

 برای ازدواج،این کردن قبول دانمنمی و کنممی نگاهش جنازه مثل من و

 ست؟کی با لجبازی

 و کشیدمی سوت هایمگوش. کردمی رفالکس. شدمی منفبض اممعده

 ... .  مغزم

 .کل دانای این از امان! مغزماین از امان

 ! کیانم هایحرف شوک در هم هنوز انگار

 اشتباه تصمیمم، که بود نگران هم و نرفتنم از بود خوشحال هم خاله

 . باشد

 .ومش بیدار خواب، از تا یخ از پر آبی در کنم پرت را خودم داشتم دوست

 :گویدمی خاله به رو و شودمی اتاق وارد عرفان

 مامان؟ بیرون میری لحظه یه -

 . کندمی نگاه من ژچهره به نگرانی با خاله

 :گیردمی قرار تخت روی کنارم عرفان

 نیستی؟ مطمئن هنوز -

 .باشد واقعی روزی امروز، که نیستم مطمئن حتی. کنممی نگاهش

 که یموهای. زندمی کنار را صورتم روی پخش موهای. گیردمی را امچانه

 گرفته رنگ خاله لطف به که صورتی. بود شده آراسته مینا خاله دست به
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 ممنون زندگیم، یلحظه به لحظه در خاله، بودن از قدرچه من و بود

 !بودم

 ! نکرده کاراین مجبور رو تو کسی -

 ... .  اما نکرده مجبورم کسی -

 :لغزید امگونه روی اشسبابه انگشت و کرد نگاهم نگرانی با

  جونم؟ چی اما -

 دیگر که ایمرحله از ترسممی من و کندنمی تر را چشمم اشک، هم باز

 . نیاید اشکم

 دارم دونمنمی که فهمممی بیشتر کنم،می فکر هرچی. عرفان دونمنمی -

 . کنممی کارچی

 تونی؟نمی اما کنی فراموشش خوایمی -

 . دهممی تکان آره، معنی به را سرم

 کنی؟ بازی احساسش با کنی؟ بازی پارسا با که ترسییم این از -

 :دهدمی تکیه اشسینه روی را سرم. دهممی تکان سر هم باز

 .من مهربون خواهر -

 :فشارممی هم روی چشم

 عرفان؟ کنم کارچی باید -

 .موندم یکی تو کارهای توی هم من بگم؟ چی -

 هوا توی که نگارا. است کرخت. است سر بدنم تمام. کنممی تر را لب
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 . معلقم

 تا تونم،می هم بار یه همون خاطره با. کردم تجربه رو عشق بار یه من -

 خودم دیگه دونی،می. بینممی عقلم با رو پارسا اما،. کنم زندگی عمر آخر

 قلمع هم اآلن! نیستم منتظر دیگه! نذاشتم جا خونهاون در پشت رو

 بمونم مه منتظر. نمیاد پیش یگهد فرصتاین! انتظار کافیه دیگه میگه،

 مچش با رو پارسا. کرده فراموش رو من اون. نه میاد؟ نمیاد؟ اون که

 .کنهمی درک رو من اون. بینممی عقلم،

 :نشاندمی سرم روی ایبوسه

 .کن انتخاب رو درسته نظرت به که راهی. نمیگم چیزی بهت من -

 !نبودم حالنای در که است درست راهی چه دانستم،می اگر من

 باعث فقط عشق. خوامنمی عشق کهاین دونم،می اآلن که چیزی تنها -

 عشق دیگه من! بلعهمی! کشهمی رو روحت یذره -ذره انگار! میشه رنج

 !خواممی امنیت و اعتماد. خواممی آرامش خوام،نمی

 عرفان یسینه از را سرم سرعت به. شودمی وارد پدر و شودمی باز در

 .است برادرم مثل عرفان که نداشت اهمیتی برایش پدر. دارممیبر

 :زندمی لبخند تصورم، برخالف اما. بود حساس چیزهااین به

 شده؟چی -

 از و شودمی بلند. کندنمی هم نگاه را، پدر حتی. گویدنمی چیزی عرفان

 از پر سؤال، از پر. چرخدمی صورتم روی پدر، نگاه. رودمی بیرون اتاق

 ... . از پر و بهاما
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 تیدس. بفهمم توانمنمی را پیداست چشمانش درون که دیگری احساس

 :کشدمی سرش به

 شدی؟ آشنا باهاش جوریچه کردید؟ باهم رو هاتونصبحت -

 نظر حتی دهد،می گوش فقط و مانآشنایی و گویممی برایش پارسا از

 .دهدنمی هم

 :شودمی بلند و فشاردمی پاهایش روی دست

 نگن که اومدم فقط من. گرفتی هم تصمیمت. شدی خودسر که تو -

 !کاره و کسبی دختره

 .کنند رفتار من با شده، طرد یک مثل کهاین به بودم کرده عادت

 بلند ،بریده نفسی با. خراشدمی را روحم شمشیر، مثل در زنگ صدای

 !نکن کوبد،می مغزم، در صدایی و شوممی

 . فشارممی برهم را هایملب. است اشتباه

 .را سرم درون صدای کنم خفه خواهممی

 .گذارممی دستگیره روی دست و روممی در سمت به

 .افتدمی دستگیره روی از دستم، و فشارممی هم روی چشم

 . موهایم میان زنم،می چنگ

 .در به فشارممی را فقراتم ستون و کنممی سقوط

 !نبینم را ماهان کنم،می اهنگ پارسا به که وقتی توانم،نمی من

 . یکتاست ایاحمقانه طرز به زن، یک داشتن دوست
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 . عشقش به چه

 !فرزندش به چه

 ! ورزدمی عشق و داردمی دوست کورانه -کور

 !عاقبتش از غافل

 :خیزدبرمی عرفان صدای و خوردمی در به ایتقه

 . اومدن دریا، -

 تمام. دهممی برآمدن جازها ام،سینه قفسه به و کنممی صاف را پشتم

 . بلعممی را اتاق اکسیژن

 پدر به و روممی بیرون اتاق از. شوممی بلند و دیوار به گیرممی دست

! نبوده وقتیچه که او به نگرممی. نگرممی دخترش، زندگی از خبربی

 ! است من انتخاب پارسا کند،می فکر که او به نگرممی

 . پدرش و پارسا ورود با دشومی مصادف من آمدن بیرون

 . شاندستان درون شیرینی و گل به دوزممی چشم

 هایشلب روی لبخند سمت به. رودمی پارسا چشمان سمت به نگاهم

 .زندمی چنگ را قلبم وجدان عذاب. است

 .شوم گم. شوم دور. بروم خواستمی دلم

 . میاید جلو الوند آقای

 پدر با الوند آقای. کنم بازی نقش یحت توانمنمی. بزنم لبخند توانمنمی

 هشدار من به چشم، با خاله. کندمی معرفی را خودش و دهدمی دست
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 .کنممی تشکر تنها و دهدمی من به را گل پارسا. دهدمی

 . است گرانهکنکاش پارسا به پدر، نگاه

 . رودمی گیج سرم. برممی پناه آشپزخانه به و گذارممی کانتر روی را گل

 . التهابم از شود کاسته تا نوشممی و کنممی پر آب

 اشگونه به آشپزخانه در من دیدن با و شودمی آشپزخانه وارد خاله

 :کوبدمی

 .زشته کنی؟می کارچی جااین -

 :گویممی بریده نفسی با و کنممی خم پشت از را گردنم

 !تونم... نمی من... خاله -

 در چهارسال،آن. چرخممی خودم ایدنی توی. شومنمی را خاله هایحرف

 . بردمی نبیرو خودش با مرا و زندمی تشر میاید، پدر. چرخدمی ذهنم

 .گیرممی جا عرفان کنار یکاناپه روی

 .شودمی آغاز هاصحبت

 .امشستهن باالجبار. شودمی واضح دوباره و شودمی تار پارسا تصویر

 :پیچدمی گوشم در الوند آقا صدای

 جا به ور رسم که اومدیم ما فقط کردن، توافق باهم خودشون هابچه -

 .نداد رو بله خانوم عروس. کنیم رو الزم هایصحبت و باشیم آورده

 گفت؟می مرا خانوم؟ عروس

 خودم یجنازه سر باالی انگار که منی به. کندمی نگاه من به پدر
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 .امایستاده

 من نام. کنندمی صحبت چه یدرباره فهممنمی. گیردمی باال بحث دوباره

 . میاید

 .کارش و کسب یدرباره دهندمی توضیح! پارسا نام

 ! بفروشد کاال خواهدمی انگار. پرسدمی سؤال پدر

 من ست؟زهری چه صیغه. فهممنمی من و محرمیت نام. میاید صیغه نام

 شوم؟ محرم بود قرار کسی چه با

 عرفان و شودمی فشرده تمدس. میاید دهانم سمت به اممعده محتویات

 !را چیز هیچ فهمم،نمی من اما. دهدمی گرمیدل

 !بیدار یا خوابم فهممنمی

 !خیال یا است واقعیت

 . کنن صحبت باهم کم یه هابچه اجازتون با -

 برساند، رییا بدنم کاش. کندمی نگاه منتظر من به پارسا. میاید باال سرم

 .را بار یک همین

 :رسدمی گوش به لهخا صدای باراین

 .خودت اتاق برید جان، دریا -

 .  کندمی نگاه چشمانم به پارسا. ایستممی پاهایم روی

 :گشایممی را خشکم دهان

 .بفرمائید -
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 هم را ریزپ کلید جای که گیجم قدرآن. رویممی اتاق سمت به پارسا با

 نگاهم بازهم و کندمی روشن را چراغ من جای به پارسا. کنمنمی پیدا

 باشد؟ نشده بدم، حال یمتوجه شودمی مگر. کندمی

 . رفتم عقب و خوردم تلو -تلو. رفت گیج سرم

 . برممی عقب را دستم ناخودآگاه اما آوردمی سمتم به دست پارسا

 . کشدمی صورتش روی دست و داردبرمی قدم عقب به کالفه پارسا

 زندگی دارمن را سشلم تحمل حتی که مردی با توانستم،می گونهچه

 کنم؟

 :نشینممی تخت روی

 .بودم حالبی کم یه امروز من ببخشید، -

 قدرآن قلبم. نگردمی من به است، صورتش روی دستش که گونه همان

 . بود داده قرار خودش، شعاع در را جانم تمام که کردمی درد

 شینی؟نمی -

 .نشیندمی رویمروبه و کشدمی بیرون را آرایشی میز صندلی،

 مثبته؟ جوابت نگفتی مگه -

 نهمچنا بود، شده شروع پیش روز چند که دردی. کشدمی تیر زیردلم

 . داشت ادامه

 . دهدمی تکان آره معنی به را سرم

  وضعیه؟ چه این پس -
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  کردم؟ چه من

 کردم؟ را کاراین پسر،این با چرا

 .روز چند این بودم مریض که، گفتم -

 ... . شده عوض نظرت اگر دریا، -

 حس را دلم هایماهیچه انقباض. آوردمی فشار بیشتری زور با درد

 را سرش ارساپ. است تیره هایملباس که کنممی شکر را خدا و کنممی

 :دهدمی ادامه و کندمی خم

 باباهم به. زنیمنمی حلقه از حرفی تصمیمت، از شدی پشیمون اگر -

 .نگه هیچی که میگم

 . نبود من کاراین کنم، بازی بشکنم، دل توانستمنمی

 . هستم حرفم پای هم هنوز من نشدم، پشیمون -

 :زندمی لب و کندمی نگاه چشمانم در و گیردمی را امچانه

 کمکت و مونممی پیشت کنم،می درکت من. هستم حرفم پای هم من -

 !بخوای خودت اگر اما کنممی

 هربانیم با. بردارد امچانه از را دستش زودتر کاش. دهممی تکان سر

 :زندمی لبخند

 من به راجع چی خوایمی تو. دونممی تو به راجع رو چیز همه من -

 بدونی؟

 ام،چانه روی دستش جای. داردمی بر دست باألخره. گویمنمی چیزی
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 .شودمی سوزن -سوزن

 :زد گره هم در را دستاش و خندید

 .نتهرا از شش و سی هستم، الوند پارسا -

 :کنممی تر را لبم

  آوردید؟ انگشتر گفتی -

 !خونهمی امشب رو صیغه خودش بابات نشیندی؟ مگه. آره -

 چرکی زخم. چکدمی خون. شودمی شلیک قلبم به آخر تیر. کنممی بهت

 ! پارسا؟ و من صیغه،. شودمی باز

 .شودمی بیشتر و بیشتر دردم، دل! بمیرم توانستممی کاش

 .بود پرت خیلی امشب حواست -

 :کنم عوض را بحث خواهممی

 شدی؟ عاشق هم تو بودی گفته -

 :شودمی پر اشسینه یقفسه

 .شد فوت تصادف یه تو اما آره، -

 :کنم کم وجدانم عذاب از خواهممی شاید. پرسممی اما چرا، دانمنمی

 داری؟ دوستش هم هنوز -

 :رودمی درهم پارسا هایاخم

 .آره -

 ! میشن؟ عاشق بار یه واقعاً هامآد نظرت به -
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 یهرچیز تو بار اولین ولی. داره فرق هرکسی برای عشق، معنی -

 .داره فرق حرارتش و حس هم، اول عشق. نشدنیه فراموش

 :دهدمی ادامه پارسا. گویمنمی چیزی. شودمی فشرده قلبم

 هم ما چرا، ور احساست اما. خوامنمی رو حرارت پر عشقاون ازت من -

 . کنیممی درک رو

 :گویممی فقط چه؟ بگردد ماهان اگر کنممی فکر من و

 .شد طوالنی خیلی یریم؟ -

 :زندمی کنار صورتم از را موهایم و زندمی لبخند

 .بریم -

. شدنمی خیالمبی اما بود زده زمینم حریف. بودم بوکس رینگ در انگار

 .زدمی لگد. کوبیدمی مشت

 هایلکه با مالحفه به و شوممی بلند بعد و شود بلند پارسا کنممی صبر

 .کنممی نگاه شده، قرمز

 نفس توانستمنمی حتی که کردمی درد قدرآن. گذاشتم دلم روی دست 

 . بکشم

 . کنممی جمع تخت روی از را مالحفه

 ! لعنتی

 . شوممی خارج اتاق از و کنممی عوض سرعت به را هایملباس

 .دادنمی اجازه دلم، درد اما کنم صاف را رمکم خمیدگی کنممی سعی
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 !گیجی همه این از بود بد حالم

 !نداستن از

 نه؟ یا خواهممی کهاین از

 !کرده فراموش مرا ماهان گفتمی کیان

 نکنم؟ فراموش من چرا پس

 . نشینممی کاناپه روی

 ! مرد سال دو و بیست دریای روح امروز،

 ! انتظار از مرد

 ! است ساله دو و بیست ایدری پایان امروز

 .کنممی حس را ابرها سقوط

 .را زمین به آسمان آمدن

 هنور. چکدمی قلبم از خون، یقطره آخرین و شودمی بحث مهریه سر بر

 .است موت رو که کرده خونریزی قدرآن. است قلبم درون تیر

 .کنممی تأیید سر با من گویند،می هرچه

 دو و بیست دریای یجنازه برای من و ندکنمی بوسی رو و شوندمی بلند

 عروس برای ریزممی اشک. ریزممی اشک پیش سال چندین ساله

 دیدمیم دیگر نفر یک با که روزهایی برای ریزممی اشک و امروز غمگین

 .کنممی اشتجربه دیگر نفر یک با دارم حاال و

 ... . من و کندمی جاری را صیغه پدر و کنندمی دستم انگشتر
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 !قلبم آدم ترین،نامحرم با شوممی محرم

*** 

 کمک خدا از. کنممی گریه. کنممی دعا. امنشسته منتظر اتاق در پشت

 .خواهممی

 .در هب است خیره صدابی و است نشسته. است آرام ماهان عجیبی طرز به

 اجازه اهانم که است این همه از ترعجیب و ریختمی اشک صدابی مهتا

 .بیاید ما همراه به لیال داد

 زمین روی پایش با. زدمی زجه که کرد نگاه لیال به حوصلهبی ماهان

 روی لبش. داد تکیه لبش روی را اشخورده گره دستان و گرفت ضرب

 .داد تکیه دستش به را اشپیشانی و خورد سر دستش

 سکوت،این از من و زدنمی هم فریاد حتی. کردنمی گریه. نبود زار حالش

 .ترسیدممی ربیشت

 .باریدمی خون چشمانش از و بود قرمز اشپیشانی

 ماهان ستخوا من، از. پیچیدمی گوشم در مصطفی، آقا امروز هایحرف

 . باشم مواظبش. نگذارم تنها را

 نه؟ مگر. بیاید مصطفی آقا سر بالیی نیست، قرار اما

 در سمت به و برخواست صندلی روی از و کشید عمیقی نفس ماهان،

 و تمانداخ قرمز نوارهای با سفید، در به را آخر نگاه. کرد حرکت خروجی

 .برخواستم
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 . کردم نگاه شب تاریکی در را اطرافم. رفتم بیرون در از

 جدول، روی. کردم حرکت ماهان سمت به سیگار، رنگ قرمز نور دیدن با

 تابپر بیرون به را نفسش و گرفتمی کام عمیق. بود نشسته در کنار

 .ردکمی

 :چرخاند من سمت به را اشعسلی خونی مردمک

 .میای بودم مطمئن -

 آدم ترینبینیپیش غیرقابل ماهان. نشستم کنارش. بود سرد خیلی هوا

 !بود عجیب آرامشش، این. بود دنیا

 :دادم قورت را دهانم آب

 !میشه خوب مصطفی آقا -

 :زد صداداری پوزخند. کرد خشک جا هایشلب میان سیگار

 .سریه باال دست نیست، تو و من دست ونا -

 صحبت پدرش یدرباره داریم که انگار نه انگار. زد خشکم جوابش با

 . دادمی برایش هم را جانش که کسآن! کنیممی

 :گفت که فهمید را تعجبم انگار

 دست از رو عزیزهاش روزی یه آدم گفت،می همیشه بابا دونی،می -

 کنار باهاش روزی یه باألخره باشه، زیاد که هم قدرهرچه داغش. میده

 هم نباشی. نمرده کسی نبودن از کسهیچ! میدن ادامه زندگی به و میان

 میاد ماه و میشه روز میاد، خورشید. چرخهمی زمین. گذرهمی زندگی
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 گفتمی. میدن ادامه شونزندگی به و زندن همچنان هاآدم و میشه شب

 کار از دنیا چرخ ولی عزیزه صدنفر یبرا و میرهمی آدم هزارتا روزی

. میرن و میان هاآدم. دیدنمی "من" فقط رو دنیا. چرخهمی و افتهنمی

 !روزگاره رسم این

 یعنی. کردمنمی درکش. گویدمی چه فهمیدمنمی. ریختم فرو درون از

 چه؟

 خوبه؟ حالت تو -

 :انداخت دورش رسید که سیگار یفیتله به

 کردی؟ مست تاحاال -

 -هق هزاران که هاییخنده آن از. خندید بلند. کنممی نگاهش تعجب با

 .شودمی بیدار درونش شده خفه هق

 قدر مونه! مستیه اولین حال مثل من، حال اما! نکردی که معلومه -

 دقیقه یه !جنگه واقعاً جنگه؟ یه زندگی، بودم گفته یادته. حسمبی و گیج

 زندگی هایکتاب و حساب ریفح گاهی ما. رفته سرت شی،غافل ازش

 . نکرده وفا کسهیچ به خوشی،! نمیشیم

: میگه هک رو جمله این شنیدی بگم، خالصه. مونهمی دل تو که درده این

  نکن؟ باور تو اما است خوب ما یهمه حال

 .نکن باور تو اما! خوبه حالم میگم هم من

 او یشانه خمیدگی تحمل من. گذاشتم کتفش روی آوردم، باال را دستم

 .را هایشبدی حال تحمل. نداشتم را
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 :کشید گردنش پشت به دستی و کرد نگاه دستم به. کردم نوازشش

 ! کنی؟می هااحتیاطیبی این از تو -

 جوابی! داشتبرنمی من، به انداختن تیکه از دست هم حالشاین در حتی

 .ندادم

 بد شونحال مه همه باشی بد تو اگر! باشی بد نباید نباش، بد تو -

 .میشه

 :کشید صورتش به دست کالفگی با

 باشه که هم کوه معرفت،بی! خوبم کنم وانمود کهاین از شدم خسته -

 .شکنهمی مشکل همه این زیر

 . دادممی حرکت را انگشتانم خجالت با

 :گذاشت هایشلب میان و کرد خارج بسته از دیگری سیگار

 !کنهمی تموم رو چی همه سکته، سومین که بود گفته دکترش -

 ! بود؟ ناامید قدراین چرا

 :کردم نگاه براقش عسلی چشمان در و گرفتم باال را سرم

 !خداست دست چی همه اما -

 :گذاشت امپیشانی روی را اشسبابه انگشت

 غیرممکن چیزهای ازش و بسنجی رو جوانب که داده عقل هم خدا -

 .نمیاد خوشم چیزهااین از من نده، الکی امید خودت به! نخوای

 .کردمنمی باور! بود پدرش یدرباره بحث
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. بود ردهک اآلن تا بکنه، من به کمکی خواستمی خدا اگر ضمن، در -

 .گیرهمی ازم بدتر بخوام، ازش چیزی من نیست، یار یکی من با خدا فعالً

 :کرد خالی باغچه داخل را سیگار خاکستر

 !خواهب ازش خدایی پاک یبنده که تو -

 !کنه؟ پشت بندش به خدا میشه مگه -

 :شد بلند جدول روی از

 رو مهتا دست .اعصابمه رو کن، جمع من جلوی از جورییه رو لیال این -

 . خونه برید باهم بگیر، هم

 ،داشتند درد بودند، خسته چشمانش. کردم نگاهش و گرفتم باال را سرم

 .داشتند حرف. داشتند غم

 . مونممی من -

 !برید مهتا با که گفتم. نخواستم نظر_

 .بود بدی وضعیت در که حیف! حیف

 !نبودم او از بهتر وضعیت در هم من

 !شود؟ عوض اشبرنده زبان ماهیت شدمی مگر

 !شدنمی نه،

 و کشیدم سرش روی سوئیشرتش کاله آرام و ایستادم انگشتانم نوک روی

 :کشیدم باال را زیپش

 .خوریمی سرما. داخل بریم باشه، -
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 نگاهش روی اجزای صورتم چرخید و لبخند زد.

*** 

. کنممی هنگا خودم به آیینه در. دهممی قرار سرم باالی را آفتابی عینک

 . بود شده الغر صورتم. بود رفته گود چشمانم زیر

 سبابه انگشت در. آورممی در را امحلقه و گشایممی را کوچک کیف زیپ

 کردهن عادت وجودش به هنوز هفته، هس از بعد. چرخانمشمی شستم و

 من به متعلق انگار. لرزیدمی قلبم دیدم،می انگشتم در که هربار. بودم

 ! نبود

 دیگر یکس به متعلق مرا که انگشتری. بودم غریبه آن با شهر یک یاندازه

 !دادمی

 . رفت مراسم فردای روز پدر

 نبود، ممعلو. داشتم مزاحمت احساس. بمانم خاله یخانه خواستمنمی

 . بمانیم نامزد پارسا با که است قرار قدرچه

 .بود فزاینده برایم هوا. دهممی سر انگشتم در را حلقه

 . کنممی حرکت رستوران سمت به و شوممی پیاده

 تقریباً .بود غریبه یک هم هنوز من برای هایش،خوبی یهمه با پارسا

 کرد،می اریهرک اما. رفتگمی گل آمد،می دفتر به. دیدمشمی هرروز

 .بود غریبه همان! شدنمی عوض حسم

 . ماند من از جنازه یک مراسم، از بعد
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 نتوانی که است بد قدرچه و توانستمنمی اما کنم گریه خواستمی دلم

 !بریزی اشک

 . کردم خاک سال دو و بیست دریا همراه، هم را خودم

. رخاستب جا از من یدند با. روممی سمت به. بینممی دور از پارسا

 ایبوسه و گذاردمی کمرم روی دست دیدنم با. داشتم عجیبی یشورهدل

 :نشاندمی امگونه روی

 .عزیزم سالم -

 . کنم جدا ار پوستم دارم دوست. گیردمی آتش. سوزدمی اشبوسه جای

 .سالم -

 .نشینممی رویشروبه صندلی روی

  خوبی؟ -

 :بخندم کنممی سعی

 .هاممپرونده درگیر ستم،نی بد -

 یدنترک مرز تا مغزم. لغزدمی دستم پشت روی اشمردانه انگشتان

 . رودمی

 . یمبخور غذا باهم رو امروز خواستممی! شدم؟ مزاحمت -

 ستشد که بیاورم بیرون انگشتانش نوازش زیر از را دستم خواهممی

 :دستم دور شد حلقه

 ! دریا نکن فرار من از -
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 پارسا پشتی میز که کسی دیدن با اما رقصندمی قرارم،بی نمچشما بازهم

 .کندمی سنکوپ قلبم است، نشسته

 . ایستندمی حرکت از امداخل هایارگان تمام و شوندمی خشک هایمپلک

 .کنممی باز و بندممی چشم

 محال اما! ستواقعی که انگار! نیست توهم که انگار! بینمشمی بازهم

 .است

 !محال

 کهنه هایزخم. کندمی ریزی خون بازهم و شودمی احیا باز ام،مرده مقلب

 .شوندمی باز

 .من به است خیره هم او

 . دهممی قورت را دهانم آب. زنممی پلک

 ! نبودند قبل مثل اشعسلی چشمان. بود کرده تغییر

 .بود بسته ایمردانه حالت به پشت از و بود شده بلند موهایش

 .قبل مثل .بود همان تیپش

 .غمگین یا باشم خوشحال دیدنش از دانمنمی. کشمنمی نفس

 !بود برگشته من، ماهان من، مرد

 . دستم در پارسا دست. شوممی وضعیتم یمتوجه تازه

  بود؟ نشسته جااین اول از یعنی پارسا، یبوسه

 .دهدمی تکان تأسف روی از سری



 

 

 WWW.98IA3.IR 928 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 یغما به ارمد جان هرچه و زندمی پوزخند! خوردمی تأسف برایم من، مرد

 .رودمی بیرون و شودمی بلند اشصندلی روی از. بردمی

*** 

 ((ماهان))

 

 .کنممی یخال آن سر بر را حرصم تمام و پیچممی فرمان دور را انگشتانم

 درون مذابش مواد و است شده فعال من، درون دماوند آتشفشان انگار

 .سوختممی که قدرآن است، پراکنده جسمم

 من؟ جز به دستی با تنش، لمس

 .بوسیدنش

 چنگ را موهایم. رودنمی. شود گم تا زنممی بوق جلویی ماشین برای

 .زنممی

 ! کیان تو به لعنت

 ! لعنت

 .ساخت برایم تهران به آمدنم، روز اولین از روزی چه

 . زنممی قدم هایمکابوس میان در انگار

 . زد برق من، دیدن هنگام اشآهویی چشمان

 اما نمک فراموش را کرد من با که کاری توانستمنمی من و آمد پشتم

 .ببینمش صمیمی قدراین هم آن دیگر مردی با هم، توانستمنمی
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 که آورممی در را سیگار محکم قدرآن. کنممی باز را سیگار یبسته

 . شودمی کنده اشفیتله

 .کنممی پرتاب بغل، صندلی روی را سیگار بسته

 کنده بذار !جهنم به. آیندمی کش موهایم ریشه. زنممی چنگ را مموهای

 . شود

 .دیدممی هایمکابوس در را روزاین

 !بود تررحمبی. بود دودتر پر. بود ترسمی همیشه از تهران هوای

 .ودب کرده تغییر قدرچه ها،ماشین میان خوردمی چرخ نگاهم

 ! وقار با زن یک بود شده خجالتی، یدختربچه

 !نشناختمش آمد، که اول! نشناختمش

 بدی شناس آدم قدرچه من و شناختمش دیدم، که را معصومش چشمان

 . هستم

 !بوسیدش! کمرش دور انداخت دست مرد

 . ندارم ادتع اما بزنم، فریاد خواهممی. فرمان بر آیدمی فرود مشتم

 به متعلق که کند حکم انگشتر اگر حتی! دیگری بر است حرام تنش

 !ستدیگری کسی

 !آدمی برهر است حرام

 ! را کوچک دریای آید،می یادم

 .نیاید یادم کاش ای و را هایشخجالت
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 .را نگاهش نیاید یادم کاش

 . گشایدمی کیان. کوبممی را خانه در

 :شودمی متعجب من یچهره دیدن با

 شده؟ چیزی -

 یادم تا بگیرم فراموشی کاش ای و را هایشگونه سرخی آید،می یادم

 !نیاید

 . زنممی چنگ را گلویم. زنممی چنگ را امسینه قفسه

 ! دیدمش -

! ببینمش دیگر صدسال خواستمنمی. نداشتم دیدنش به رغبتی هیچ

 !ببینمش هم برزخ در نداشتم دوست حتی

 رو؟ کی -

 .رومیم باال سر یک و آورممی بیرون یخچال از را معدنی آب یشیشه

 .شوممی ترداغ که شومنمی آرام

 .سوزدمی استخوانم و مغز تا

 :کندمی دور دهانم از را آب شیشه کیان

 . باش هم تخلیش فکر به! بابا؟ مرگته چه -

 .کشممی دست صورتم روی کالفه

 دیدی؟ رو کی گفتم -

 .خودت به! ماهان بیا خودت به. شوممی رد و زنممی تنه
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 . بریزی هم به رطواین نفر، یک دیدن با که نیستی کسی تو

 .کنهمی تکرار رو چیز یه هی! دیگه ببند -

*** 

 چشم رفته،گ را دیوار که کثافتی به توجهبی.  دادم تکیه پشتم به را سرم

 . بستم

 . بود شده حرام من، بر خواب. گشودم دوباره

 .کردیم اجرا سمفونیک مغزم توی پدر، کبود یچهره بستم،می که چشم

 . دادم ماساژ ار زیرچشمانم کالفه

 به را ورودم ژاجازه بودم منتظر. بودنش آورده بیرون عمل اتاق از

 . بدهند یوسیسی

 .آمدمی من سمت به که دیدم را دریا کوچک تن و چرخاندم چشم

  نیاید؟ بودم نگفته مگر

 .لجباز یدختره

 ام،خستگی تمام با. برود راه کج کمی شده، باعث دستش درون یکیسه

 جدا دستش از را کیسه و رفتم سمتش به. شدم بلند و مزد زور

 :کردم

 نیای؟ نبود قرار مگه -

 :برد فرو جیب در را اششده قرمز انگشت

 . بردنمی خوابم فکر از صبح تا -
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 :کردم نگاهش و آوردم باال را سفید کیسه

 چیه؟ این -

 :کشید رنگش طوسی روسری به دستی و زد کوچکی لبخند

 !کنم درست غذا برات که مبود داده قول -

 بود؟ مانده بیدار را شب

 !کنی؟ درست رو این کردی وقت کی تو -

 :انداخت باال شانه

 رو تانبیمارس غذای باشی نخواسته که آوردم! نبرد خوابم که گفتم -

 .بخوری

 :کشیدم گردنم پشت به دستی

 اومدی؟ جوریچه -

 . تاکسی -

 !کردمی یوانهد مرا آخر دختراین. رفت فرو هم در ممکن حد تا هایماخم

 جا؟این بیای بلندشی تاکسی با صبح موقعاین گفته بهت کی -

 :کرد نگاهم متعجب

 چیه؟ مشکلش -

 :بردم باال را ابروهایم از یکی کالفه

 ! نفهمی به زدی رو خودت یا فهمینمی واقعاً یا تو -

 اما گرفت امخنده اشکرده بغ قیافه از. رفت فرو هم در هایشاخم
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 . نخندیدم

 . دادم قرار کنارم را کیسه و رفتم صندلی سمت به

 :کرد زمزمه زیرلب دریا

 !نریز زهر بار یه -

 :کردم نگاهش چشم یگوشه از

 .باش راحت بگو، بلند -

 جوریاین دیگران با تونمنمی من! راحته گفتنش تو برای هاحرفاین -

 .بزنم حرف

 .بیاورد سرجایش را حالم ستتوانمی هم وضعیتاین در! آخ

 . خورهمی دردت به بگیر، یاد توهم خب -

 :شد تند

 خوره؟می دردم به هاآدم دل شکستن زندگی کجای! خورهنمی -

 . نخندم توانم،نمی دفعهاین

  شکسته؟ دلت اآلن یعنی -

 رستد غذا برات و موندم بیدار تو خاطر به دیشب من. شکست بله، -

 .چیه که ببینی ندادی زحمت خودت به حتی تو اما کردم

 بود؟ شده ناراحت این از

  نوک روی. برخواستم و خندیدم

 است معلوم اشکرده پف چشمانم از. کوبیدم بود شده قرمز که اشبینی 
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 . است کرده گریه دیشب حسابی که

  کنم؟ باز بیمارستان وسط -

 :کشید عقب شر و کرد نگاهم غیظ با

 که بودم یمصطف آقا نگران من! مزاحمم انگار کنیمی رفتار جوری کالً -

 .اومدم

 :انداختم باال ابرو

 فقط؟ -

 :دزدید چشم

 .نباشی تنها تو که اومدم نه، -

 اختیاربی. رفت آرایششبی چشمان و خورده تاب هایمژه سمت به نگاهم

 :کشیدم امپیشانی به دست و رفتم عقب

 .کردی اشتباه -

 از حشف منتظر. سایید هم روی هایشنداند و رفت هم در هایشاخم

 :گفت اما بودن طرفش

 .نباشم مزاحمت که میرم! میرم خب -

 تحمل. گرفتم را مچش بااحتیاط که برود خواست و کرد را پشتش

 .نداشتم را شدن مواخذه

 !بره که گیرهمی رو گازش هم فوری کن، صبر بابا -

 اما دانستممی بخو خودم، به نسبت را حسش. برگرداند را نگاهش
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 ! نبودند کنترلم در رفتارهایم. کنم اشوابسته خواستمنمی

 !نبودم مطمئن خودم از هنوز من

 . داشت فرق همه با دختراین

 ... . بودن خودش همان و بود خودش

 !اوف

 !کردممی دورش مغزم از باید. شد اضافه این داشتم، دردسر کم

 :کشیدم عمیقی نفس

 مطمئن ساعتاین هایتاکسی. شدم عصبی اومدی تاکسی با چون من -

 .نیستن

 . نیومدم شخصیم جت با که ببخشید -

 !است شاکی هنوز

 . برداشتم صندلی روی از را کیسه

 !کردی درست چی ببینیم بریم -

 !داشتم کنم فقط را آمدن راه دختر یک دل به

 . کرد نگاهم متعجب لحظه چند دریا و کردم حرکت در سمت به

 . بزنی غر بشینی خوایمی صبح فردا تا نکنم رو کاراین اگر! چیه؟ -

 :کشید نفس

 . جایی به خورده سرت نکنه گفتم ،.شد راحت خیالم -
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 ردد بدنم تمام. کردم انتخاب نشستن برای را نیمکتی. شدیم محوطه وارد

 .کردمی

 حالم. نگذشته سرش از خطر هنوز گفتند اما کردند جراحی را پدر قلب

 مرگ نه، که خواب دلم. بودم خسته دنیا یک یاندازه. بودن خوب

 . ببرد و بشوید را خستگیاین توانستمی مرگ، فقط! خواستمی

 لویج را خودم آمد،می بدم. بودم ضعیف احساساتم، دادن نشان در من

 . ببازم بقیه

. اشمب خسته قرن، یک یاندازه به سن،این در که بود شده باعث همین

 . اآلن همین مثل درست

 مثل من و بود سوزانده را تنم یهمه اسیدی باران. سوختمی داشتم

 .کردممی رفتار همیشه

 ! من رفتار از بود، متعجب دریا

 امید ازهمب من به است کرده پشت خدا دانممی کهاین با است، عجیب اما

 !دارم

  .شدمی ساطع قلبم، تنگ و خفه دیواری چهار میان در نوری هم باز

 و کردمی نگاه من به دریا. بود سرد بدجوری هوا. کردم باز را غذا ظرف

 توانستم،نمی که است درگیر و پر مغزم قدرآن. بود واکنشم منتظر

 . کنم تحلیل و تجزیه را اطرافم اتفاقات

 . بود شده برفی آدم شبیه بود، پوشیده لباس قدرآن
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 !دنیا غذای نفورترینم! پلو عدس. کردم نگاه ظرف درون محتویات به

 نمیاد؟ خوشت -

 :دادم تکان اطراف به را سرم

 . خوبه -

 نوجوانی، رد وقتی حتی. بخورم را غذااین نتوانستم وقتهیچ زندگیم، در

 صراحت با! بود کرده درست را غذااین مادرش و رفتم دوستم یخانه به

 آدم، جبو یک مقابل در حاال چرا دانمنمی من و آیدمی بدم که گفتم

 !بگویم چیزی توانمنمی

 :زد لبخند

 درست رو همین شتم،ندا زیاد فرصت نه، یا داری دوست دونستمنمی -

 .کردم

 لبخند شروی به امروز، هایتلخی و سردردها یهمه میان در. زدم لبخند

 .زدم

 و شود حس طعمش ندادم، فرصت. چپاندم خلقم در را اول قاشق زور به

 . دادم قورت

 .هم را ومد قاشق

 ماهان؟ -

 :بستم را ظرف و کردم پیدا فرصت

 هوم؟ -
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 نکرده؟ پشت هم تو به خدا دیدی -

 :زدم پوزخند

 .اوهوم -

 :دادمی اشخوابیبی از خبر چشمانش، داخل قرمز خطوط. شد ترنزدیک

 خوبی؟ تو -

 ینآخر انگار. بودم نشسته وطنم هایآواره میان انگار. نبودم خوب

 دشمن جومه منتظر و بودم ایستاده تنها و تک و بودم شهرنای یبازمانده

 هر در دانستممی چون! کندمی حمله کی که نداشت فرقی برایم اما. بودم

 . مرد خواهم صورت،

 فکر بکنم؟ ور موهام بشینم بکوبم؟ مشت بزنم؟ داد کنم؟ کارچی میگی -

! کردممی رو کارها همین بود، پیش سال پنج اگر. آره میشه؟ چی کنم

 هرکاری نم! نه اآلن اما! پایین و باال پریدممی آتش، روی اسفند مثل

 بخورم رصح من چه! افتهمی بیوفته، قراره که اتفاقی همون هم باز کنم،

 رد بحث. کنم کاری تونمنمی منتظرم، و نشستم هم حاال. نخورم چه

 . کنم کاری هیچ تونمنمی اما. بابامه مورد

 :کشید باال امخره -خره تا را سوئیشرتم زیپ

 درست رو چیزی کارها،این شاید! خودت تو نریز رو دردهات قدراین -

 . کنهمی خالی رو آدم اما نکنه

 .کردم بازش و بردم زیپ سکت به دست



 

 

 WWW.98IA3.IR 939 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 در یشدن خالی و لبریزم من که دانستنمی. شدم بلند نیمکت روی از

 !نیست کار

 .مشببین برم خواممی! ونبیر آوردن عمل اتاق از رو بابا -

 !که نخوردی رو غذات -

 ار بیمارستان آبکی سوپ حتی. فشردم هم روی را امخسته هایچشم

 !غذااین به دادم،می ترجیح

 متعدد هایدستگاه به. کردم نگاه را پدر. ایستادم یوسیسی شیشه پشت

 .بود شده سخت برایم تنفس. کردم نگاه اطرافش

 رفتم انگار. امافتاده کابوس میان در درست انگار. بودم حسبی هم هنوز

 شپای و دست که گفتند و کرد مغزی یسکته که امسالگی چهارده به

 .ماندمی حرکتبی

 . کردمنمی حس را چیز هیچ

  نبود، کابوس باراین اما. کند بیدارم خواب از که بودم دستی انتظار در

 . بود حقیقت

 کفش کاور و پوشیدم را استرلیزه هایلباس. ادد را ورودم یاجازه پرستار

. رداشتمب قدم پدر تخت سمت به و شدم یوسیسی وارد. کردم پا به را

 .نداشت جریان اتاق،این در هوا انگار اما رفتمی و آمدمی نفس

 .آخ! بابا آخ -

 .شکر. خوردمی تکان اشسینه قفسه
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 گواه مدل اما! برگردی شکا. کردم نگاه هالوله به ایستادم، سرش باالی

 .دهدنمی خوبی

 :بوسیدم و گرفتم را دستش. شدم خم

 تو جز رو کسهیچ من، اما نگفتم بهت وقتهیچ! شوخوب. بابا سالم -

 خواهش! شوخوب بمون،! میشم زخمی بد. افتممی بری، اگر. ندارم

 رو هیچی تونمنمی بابا، نیست خوب حالم. شکنممی من بری، تو. کنممی

 یحت دریا خاطر به. بپیچونه رو گوشم بیا! منتظرته هم دریا. کنم حس

 ! برگرد اما بزن سیلی بهم باز

 در هوا. باشد ریخته فرو من چشم از که دارم شک و ریخت اشک قطره

 از هاباسل همان با. آوردممی کم هوا داشتم. شدنمی حس جا،این

 ولع با ار هوا و دادم تکیه بیمارستان دیوار به. شدم خارج یوسیسی

 .بلعیدم

 .است بس! خدا

  ببینم؟ را خوشی رنگ نباید چرا

 . سوختمی ام،حنجره

 .بودند گرفته سیاه ابرهای را سرم دور

 گلوی به گلویم، ته به راندم را دهانم آب و دیوار به دادم تکیه را سرم

 . خشکم

 .  کشیدمی تیر امبینی. فشردم را گلویم برجستگی
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 . کردنمی رهایم هم لحظه کی سردرد

 .خدا

  چه؟ خواهی؟می چه من از

 هایچشم به کردم نگاه و کردم باز چشم. نشست کتفم روی دستی

 .دریا باراشک

 . ایستادم صاف

 گفتید؟ کیان به -

 :کرد باز هم از را خشکش هایلب

 . دونمنمی -

 رستانبیما از. گرفتم اینترنتی تماس کیان با و آوردم بیرون را موبایلم

 .شدم خارج

 .دوم بوق اول، بوق. فشردم را امبینی یتیغه

 .سوم بوق

 .شد وصل

 کاش. زدم کنارش. دادنمی زدن حرف یاجازه گلویم، در شده توده بغض

 :نلرزد صدایم

 داداش؟ خوبی -

 .است خبری یک که فهمید انگار. کرد مکث

 !ماهان؟ خوبه حالت -
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 !دآیمی بدم سؤال،این از قدرچه

 .خوبم -

  خوبه؟ بابا -

 سکوت. گرفت را کلمات جلوی باز. شد گلویم وارد باز. آمد باز بغض

 :شد طوالنی

 ماهان؟ -

 که یجای به دارد بگویم است؟ مرگ قدمی دو در پدرمان گفتم؟می چه

 ! چه؟! خواهی؟می چه هاانسان ما از! خدا آخ،! رودمی دارد را آرزویش

 .کنیمی امتحان امار مان،عزیزان با چرا

 زنی؟نمی حرف ماهان -

. دبو گچ مثل. پوستش رنگ. شد خارج بیمارستان از دوان -دوان دریا

 :لرزیدمی صدایش

 ! قلبش! بابات... ماهان -

 به یفضع کیان صدای. دادنمی خوبی گواه دلم. مرد امسینه در نفس،

 . رسیدمی گوش

 اربگذ. کردم قطع را تلفن ناگهانی تصمیم یک با دریا، صدای شنیدن با

 سپر من همیشه! را مانزندگی کوه ریختن فرو خبر نشوند! نشنود کیان

 فرو و خورممی زخم بازهم! شوممی سپرشان بازهم! بودم من دردهایشان

 !ببینند را سیاهی رنگ ها،آن گذارمنمی اما پاشممی
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 . بود داغ وجودم. بود داغ مغزم

 کرد؟می گریه چرا

 پاهایم به. رسیدنمی مغزم به خون. کرد را خودش کار ألخرهبا قلبش

 . دادنمی فرمان

 بود؟ چه برای هق -هق این

 .بود گرفته دیوار یگوشه به را دستش

 !کردمی شلوغش همیشه! داشت عادت دریا

 شاید! کندمی کار وارساعت دوباره پدر، قلب بگوید خواستمی شاید

 ! آمده بهوش بگوید خواستمی

 . شد خم دریا. بودم ایستاده حرکتبی

 نفس. برداشتم قدم یوسیسی سمت به. کرد مخابره را پیام مغزم باألخره

 حس پایم زیر را هاتیغ. گذشتممی جهنم پل از داشتم انگار. کشیدمنمی

 .را آتش در سوختن. کردممی

 ! بازش چشمان دیدن دهدمی کیفی چه! بابا آخ

 !هایشندهخ دیدن دهدمی کیفی چه

 زهر، جز زچی هیچ کار حسی،بی این! تنم در برده فرو را نیشش مار انگار

 !باشد توانستنمی

 . ندشگ بوی از هایش،تخت از دیوارهایش، از! متنفرم بیمارستان از

 . خوردممی تلو -تلو مست آدم مانند. رفتمی گیج سرم
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 رفت؟می داشت گاهمتکیه یعنی

 بگیرد؟ را دستم کسی چه دیگر خورممی بستبن به وقتی

  نباشد؟ دیگر بود قرار یعنی

 این! شود؟ سرد جسمش بود قرار نکشد؟ نفس بود قرار یعنی

 !من پدر! است من پدر او! ستانصافیبی

 .من قهرمان هایم،کودکی قهرمان

 باشمش؟ نداشته بود، قرار

 . وسمنح شفاف یشیشه به رسیدم. گذاشتم سر پشت را  هاتیغ باألخره

 بودند؟ شده جمع دورش پرستارها که بود من پدر آن

  دادند؟می شوک بهش که بود من پدر آن

 .فشردنمی اشسینه یقفسه به را دستگاه

  کنن؟ کارچی خواستنمی

 ! کرده عمل ازهت ندهید، فشار! کندمی درد قلبش پدرم! هاانصافبی

 نم کوه قلب انضرب این. است ممتد خط همچنان. دهندمی فشار باز

 شاید تا گشودم دهان. دادم قرار شیشه روی را مشتم! نیست نه! نیست

 !رفتن از شود پشیمان پدر

 .شودمی ارهپ دارد مغزم، رگ کردممی حس. شودمی پرتاب باال به دوباره

 .کرد اتاق و من هایل را سبز پرده و آمد شیشه سمت به پرستار 

 !بود جانشبی مجس و ممتد خط دیدم که چیزی آخرین
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 فرو جسمم. کشید پر جسمم از هم، من روح. شدممی دیوانه داشتم

 . پاشید

 .ندارم را یکی این تحمل من

 اصالً رمگ کرد؟ زندگی شودمی طورچه اون بدون بعد به این از حاال

  ماند؟ زنده شودمی

  کشید؟ نفس او، هوایبی شودمی

 !پاشید کوهم

 یک هک دیدم. رفت کنار پرده. امکرده قوطس چاله سیاه یک درون انگار

 !بود نفر یک روی سفید، یمالفه

 . بخش بردند را پدرم حتماً

 !مرده که کسی این اطرافیان چارهبی

 نگاهش گیج. آمدمی داشت عزرائیل انگار. شد نزدیکم. آمد بیرون دکتر

 .دادمنمی مجالش من اما بایستد خواستمی قلبم. کردم

 به چرا این چه؟ یعنی تسلیت. گفت تسلیت و داد کانت را سرش دکتر

 هشد خوب من پدر! بدهد مژده بگوید باید گوید؟می تسلیت من

 ! است

 پدر فهمیدند؟نمی چرا هااین! کردمی گریه بازهم. دیدم کنارم در را دریا

  بودند؟ قرمزه قدراین چشمانش چرا! بود عالی حالش من

 :صورتش در شدم خم
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 هم دیگه زرو سه -دو. بخش بردنش شد، خوب بابا کنی؟می گریه چرا-

 !گردهبرمی! مرخصه

 .گرفت اوج اشگریه. شد ترلرزان کوچکش تن

 همه این از امخسته بشنود،  خدا شاید تا زدم فریاد هادیوانه مثل 

 .عدالتیبی

 باز! بلهق از بهتر حتی بابام حال! نکن گریه! خوبه بابا حال میگم -

 کنی؟می گریه چرا. خونه هگردبرمی

 :کرد نوازشم و نشست صورتم روی کوچکش دست

. خوبه حالش اًواقع دیگه اآلن داشت، رو آرزوش که جاهمون رفت بابات -

 .شد راحت

 !است دروغ. کردم جدا صورتم از را دستش

 :کندم. زدم چنگ را موهایم

 قدرچه من نهدومی اون! عمراً بمیره؟ من بابای! میگی چرت داری که از -

 میشم جوری اون دیگه هم من. ذارهنمی تنها رو من دارم، احتیاج بهش

 قول. باشه خوشحال اون تا شم،عوض میدم قول! داره دوست اون که

 .بذارم کنار رو هامکینه میدم

. زدینم قلبم. نداشت جریان بدنم، درون خون،. کرد پاک را هایماشک

 کاش ای! امزنده گونهچه که ستمداننمی من و کردنمی کار مغزم

 . مردممی
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 . نگفت چیزی

 . شیشه سمت به برگشتم

 !بود من پدر به متعلق تختاین واقعاً، که انگار

 . تنم در زلزله و گلویم در سیل. نشست هایمشانه روی کوه

 امسینه به را سرش و بگیرم آغوش در را دریا لرزان تن توانستم تنها

. مشفشرد آغوشم، در محکم و دادم قرار سرش روی ار امچانه. بچسبانم

 او، درون زا را خالام خواستممی انگار. اوست درون من، پوچی سهم انگار

 .بیابم

 !او بد حال یبهانه به گیرممی آغوشش در

 ! رفت مصطفی،

 .داشت را آرزویش هاسال که جایی رفت

 !بابا مبارک برتو مرگ

*** 

 له باعصا با هم آن. نیایم شدنمی که حیف. دهممی گردنم به چرخی

 عکاسیم قدیمی دستیار امین، که کنممی نگاه مهمانی به. امروزم یشده

 . بود گرفته آمدنم برای

 . نوشممی الکل لیوان ایجرعه

 را توجهم خواستمی هرطریقی به بود، نشسته رویمروبه که دختری

 . کند جلب
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 آمدمی بدم قدرچه. زن هم به حال هایعشوه این از آمد،می بدم قدرچه

 ! ارزان هایجنساین از

 .دهدمی گردنش به تابی و گذاردمی نمایش به بیشتر را پاهایش

 . نیاورم باال جاهمین تا گیرممی نگاه غضب با

 . امروز هایصحنه تکرار از شوم خالص تا نوشتممی دیگر ایجرعه

 . گیرممی باال را سرم و بندممی چشم

 . کردمنمی اعتماد زدند،می هم را رگم. کردمنمی اعتماد یگرد

 مچ ناخوداگاه و کنممی باز چشم ام،گونه روی تیز جسمی لغزیدن با

 را دستش و کنممی نگاه دختر ترسیده صورت به. کنممی شکار را ظریف

 . کنممی رها

  بشینه؟ تنها جااین تو مثل کسی نیست حیف -

 خم جوری. است مست. است مخمور چشمانش ،صورتم در شودمی خم

 :بگذارد نمایش به را بدنش یهمه که شودمی

 !شدن جمع تو افتخار به همه! مجلسی این یستاره ناسالمتی -

 دستانم و بندممی چشم. دهمنمی را هایمچشم کردن، کج زحمت حتی

 . گذارممی گردنم پشت را

 !بده دیگه جای رو روزیت خدا برو -

 :زندمی لب گوشم کنار و خنددمی همستان

 . جاستهمین من روزی -
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 حالش و باشم آرام کنممی سعی. ریختمی همبه را اعصابم داشت دیگر

 .نیاورم سرجایش را

 ! است حقیر قدرچه. خوردمی گردنم به هایشنفس

 :زنممی آمیزی تمسخر نیشخند و کنمنمی باز را چشمانم

 کنار، بکش !هست همه پیش روزیت یداست،پ وجناتت از که جوراین -

 .کن پیدا دیگه مشتری یه ارزونت جنس برای برو

 گوشم به هایشدندان شدن ساییده صدای. کنممی حس را زدنش یخ

 . رسدمی

 . بودم شده خرد کافی یاندازه به امروز

 .ببینم را او سال چند از بعد آمدنم، اول روز در کردم،نمی هم را فکرش

 .دادمی تشخیص را تنفر تیز بوی مشامم، فقط. دانستمنمی را حسم

 کردی؟ تصور چی رو خودت! آشغال. عوضی -

 و زنممی پوزخند.  گویمنمی چیزی. شوندمی باز چشمانم دختر، صدای با

 . دهممی سرتکان

 و گرددبرمی من سمت به. فشارممی را اششانه و روممی امین سمت به

 :زدمی لبخند

 ور چشمشون مجلس دخترهای یهمه. که نشستی جا یه همش پسر، -

 !بزنی حرکت یه کافیه. توئه

 .نبودم هااین دنبال دیگر من. زنممی زورکی لبخند
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 .نیست خوب حالم برم، دیگه من -

 :خنددمی بلند

 .میره باال سنت داره! داداش پیریه ینشونه هااین -

 :فشارممی را امشقیقه

 .کنید لحا هاجوون شما -

 کیان دنبال. شدندمی برگزار هم دلیلبی ها،مهمانی این. بودم بهانه من

 !بود نشدنی عوض پسراین. کنمنمی پیدایش اما گردممی

 . زندمی تازیانه سرم به باران. زنممی بیرون امین یخانه از

 .روممی شتباها را راه که گیجم قدراین. رانممی خودم، یخانه سمت به

 .گذارممی فرمان روی را سرم و ایستممی

 یچهره که شوم کوچه وارد خواهممی. روممی و اندازممی پشت کوچه از

 . بینممی را آشنایی

 .کنممی نگاهش و کنممی آهسته را سرعت. باشد خودش نیستم، مطمئن

 .کردمی نگاه را کوچه و بود ایستاده دیوار پشت

  ؟خواستمی چه من جان از دختراین

  نیست، همه مانند کردممی فکر! کرد بد

 !مادرم  از بدتر حتی. بود همه از بدتر اما

 ثلم. مانده باران زیر است، وقت خیلی که بود معلوم. شوممی متوقف

 . بود شده کشیده آب موش
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. کنممی بسته و باز را مشتم و دهممی قرار فرمان روی را ساعدم

 مثل اندامش و بود خیس صورتش. بود نشده متوجهم. نبود اصالً حواسش

 . لرزیدمی بید

 نم سمت به ماشین، در شدن بسته صدای با. شوممی پیاده ماشین از

 . گرددبرمی

 ماشین کاپوت به. شوممی همیشه مثل. روممی فرو امهمیشگی جلد در

 :برممی فرو جیبم درون را دستانم و دهممی تکیه

 کنی؟می کارچی جااین -

 مثل کند،می بسته و باز را دهانش بار چند. کندمی نگاهم انیهث چند

 .آب از افتاده بیرون ماهی

 :گویدمی کلمه یک باألخره

 .سالم -

 . فشارممی هم روی را هایمدندان

 صورت همان صورتش، هم هنوز. خوردمی چرخ صورتش روی نگاهم

 . بود معصوم

 .معصومانه! خودم ذهنیت به زنممی نیشخند

 :کنممی صاف را بلوزم یشانهسر

  کنی؟می کارچی جااین پرسیدم -

 .مشوش و گیج. کندمی نگاهم فقط
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 به! کندمی فکر هچ به بفهمم توانممی. چرخدمی هایملباس روی نگاهش

 "!است نامناسب هوااین برای هایملباس" کهاین

 !ذاتت به لعنت

 به بروهایما از یکی و رمدابرمی کاپوت از را امتکیه. دهدنمی جوابی

 :کنممی اشاره بود کرده پنهان راستش دست با که انگشتری

 دید رو دیگه پسر یه یخونه میری شب، موقعاین دونهمی شوهرت -

 ! زنی؟می

 !شناختمش اشتباه قدرچه. آیدمی فرود سرش و شودمی بیشتر لرزشش

 م،ه شاید و دیگری به بود سپرده آغوش کار،آن از بعد راحت خیلی

 !دیگران

 :کنممی باز را ماشین در نداشت، کشش این از بیشتر دیگر اعصابم

. وریینا نیا دیگه! بپلکه برم و دور شوهردار زن یه نمیاد، خوشم -

 .ندارم دردسر یحوصله

 نهصح روی را دختراین باید خودم. بینممی را چشمش اشک برق

 !دادمیم دستش به را اسکار یجایزه و بردممی

 !دلمنای به لعنت و آیدنمی دلم. بود شده سفید هایشلب سرما از

 نگاهش حسبی صورت همان با و گیرممی ضرب انگشتانم با کاپوت روی

 :کنممی

 داری؟ ماشین -
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 . دهدمی تکان آره معنی به را سرش

 .خوبه -

 دلم رد آشوبی، چه که دانیممی خدا و خودم فقط و زنممی نیشخند

 !استبرپ

 . شیخوشبخت راستی، -

 .پیچممی کوچه داخل و شوممی ماشین سوار. کنمنمی نگاهش دیگر

 "بسپارم؟ دیگری به را تو گونهچه"

 

*** 

 .رویمروبه پوش سیاه جمعیت به دوختم چشم

 اند؟پوشیده سیاه چرا هااین

 کنند؟می گریه چرا

 .است راحت. دارد دوست را جایش! است همیشه از بهتر حالش من پدر

 !بپوشید سفید برایش باید

 .کنید پایکوبی و رقص برایش باید

 . کنیدمی ناراحت مرا پدر کارهااین با

 . بود انفجار مرز در سرم

  نگاهشان فقط و برداشتم عقب به قدم چند

 . کردممی
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 و کردندمی کمک. نبودند و بودند باید روزی که کسانی تک -تک به

 !نکردند

  چی؟ که اند؟آمده چه برای حاال. کردند پشت

 بگویند؟ تسلیت

 دیدید که حاال ببینند؟ را خوردنش زمین و شاندل در بزنند نیشخند یا

 !شوید گم

 جمع هم دور بودند، پدرم مرگ باعث خودشان، که کسانی تک -تک

 !بودند شده

 سپرده همبه که آغوشی و ناخوششان حال به. کردم نگاه کیان و مهتا به

 .بودند

! تمداش را پدرم فقط من داشتم؟ را کسی چه من! داشتند را  هم هاآن

 خیالبی کرد،نمی دریافت واکنشی وقتی حتی. آمدمی من سمت به دریا

 .شدنمی من

 .آمدمی به دقیقه دو به دقیقه دو هر

 است، یزانگر من از همیشه که دریایی و دادمی داریدل. زدمی حرف

 . کرد می نوازشم

 .داشتند جادو. داشتند آرامش عجیب نشدستا

 کرده کتهس هم من انگار. نبود خودم دست ها،ندادن نشان واکنشاین

 .بودم
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 .نشده کشف هنوز که جدید یسکته نوع یک

 .  کندنمی آدم با معمولی، یسکته یک که متفاوت ایسکته

 !بیداری در کمایی. متفاوت کمایی. زردمی کما در ولی

 !یحسبی یسکته

 ازت را لمتک قدرت حتی و کندمی پر خال، از برایت را دنیا که ایسکته

 .کندمی صلب

 . شکسته همیشه از بیشتر کمرم. امهمیشه از ترخسته

 !روزی؟ چنین برای نبود زود

 یوسف مراهه بیینم و خانه برگردم است قرار انگار. امنکرده باور هنوز من

 . است

 جان هنوز من. کندمی صدایم. کندمی شمنواز. زندمی لبخند بببینم

 . گرفتی هم را پایم یک تو! خدا بودم نگرفته

 .شکر را مرامت! است؟ انصافتاین

 آسمان. نشستم قبری روی. ندارد را سنگینی همه این تحمل زانوهایم،

 نه و باردمی باران خاکسپاری روز در هافیلم مثل نه ستآفتابی آفتابی،

 .گریدمی آسمان

 داند،می هم طبیعت انگار. خوانندمی پرندگان. است خوب عجیب هوا ماا

 .ستدیگری هرروز از بهتر امروز پدر حال

 هاوقت گاهی خودخواهی. بابا گرم دمت بری، داشتی دوست همیشه -
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 .باشم خودخواه بتونم منم کاش! خوبه خیلی

 برای روزما. کردم نگاه را قبر یگوشه لیال هایضجه. آمد هم سهیل حتی

 ! بود دیر کارهااین

 . بودند ناآشنا برایم عجیب جمعیت،این

 فقط. است سنگین سرم فقط. نیامده چشمم از هم اشک قطره یک حتی

 .رفتمی و آمدمی بغض

 :نشست کنارم دوباره دریا

 ماهان؟ -

 بزند؟ صدایم خواستمی دیگر بار چند

 .بده جواب خدا رو تو -

 وشمگ در مهتا هایضجه و گورستان سنگین و آورمالل سکوت بازهم

 .نشست

*** 

 ((دریا))

 

 وشمگ از هم لحظه یک ماهان هایحرف. داشتم تب. سوختمی گلویم

 گلویم و بود ایستاده سرم باالی پوش سیاه آدم یک انگار. رفتنمی بیرون

 خاله هک سوپی از قاشقی و کردم جمع شکمم داخل را پاهایم. فشردرامی

 . دادمی زهر یمزه. خوردم بود، کرده درست
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 صدای همان با و گذارممی کنار را سوپ یکاسه. شودمی زده اتاق در

 :گویممی گرفته،

 

 .خاله بیا -

 احساس دیدنش با. شودمی وارد پارسا انتظارم، برخالف و شودمی باز در

 لبخند. خوردمی پیج اممعده و یابدمی شدت بدنم در داغی و ضعف

 :نشاندمی امپیشانی روی ایبوسه و نشیندمی کنارم و زندمی

 .خانومم سالم -

 به کی دانمنمی. است کرده تسخیر را وجودم تمام وجدان، عذاب احساس

 رگردد؟ب ماهان نیست، قرار که بود نگفته کیان مگر. رسیدم بازی جااین

  بود؟ برگشته چرا پس

 .شد احیا هم و مرد قلبم دیدنش، با هم

 کند؟ زنده هم و بکشد هم نفر یک شودمی مگر

 !داشت را قدرتاین ماهان،

 !بود مقصر من از بیشتر او اما بودم، مقصر من شاید! بود مسخره

 .بد خیلی کرد، بد من با او

 :لبم بعد و لغزید چانه روی پارسا انگشت

 .خوردی سرما گفت منشیت نبودی، دفتر رفتم -

 عقب را سرم. خیانتکار آدم یک احساس. دارم بودن، کثافت احساس
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 :کشممی

 !پارسا میشی مریض -

 :کشید امبینی به را اشبینی نوک و خندید

 .نداره اشکالی بگیرم تو از -

 .وای! خدا وای

 چهل نگارا. بودم بخار دیگ در انگار اما بود چند بدنم، دمای دانمنمی

 . اندشکسته زمان هم را استخوانم

 :داردبرمی کنارم از را سوپ

 نخوردی؟ چرا -

 :دهممی تکان اطراف به را سرم

 .خورمنمی -

 خجالت که بود خوب قدرآن پارسا. نگفتن و گفتن برای دلم دو

 مچالگی باعث هم که بود دردی چه دانمنمی. بگویم چیزی کشیدممی

 . کشیدندمی تیر داخلی اجزای تمام هم و معده هم و شدمی قلبم

 بار یک اام بود من محرم کهاین با. کرد فرو دهانم درون را قاشق زور به

 . شود ترنزدیک من به که بود نخواسته

 :کندمی پاک را زیرلبم دستمال با

 ریضم چرا شد؟ چی یکهو. شی م بهتر بخوری آوردم، جوشونده برات -

 شدی؟
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 .بدهم بازی را پارسا خواستمنمی من

 . نبودم بلد بازی من اصالً

 .. . .ماهان بازگشت با حاال، اما باشم او کنار استمخومی واقعاً من

 پارسا؟ -

 :کشدمی امگونه روی را اشسبابه انگشت

 . جونم -

 .دهم ادامه توانستمنمی گونهاین من. بازگشته که بگویم خواستممی

 . بود خیانت ماهان، به فکر. بودم متعهد. بودم متاهل دیگر من

 .بودم ردارشوه زن یک من هم، ماهان نظر از

 :زندمی چشمکی پارسا

 . جاشم هم من ورتراون برو -

 .باید! کردممی فراموشش باید. شوممی جاجابه کمی

 . بخشیدنمی مرا وقتهیچ ماهان! بخشیدنمی ماهان

 !بود اشتباه! بود ممنوع ماهان به فکر. بودم پارسا کنار در من که حاال

 . ماندمیم کنارش باید هم حاال. ریاجبا هیچبی. گزیدم را پارسا خودم من

 :گیردمی آغوشم در و پیچدمی بدنم دور را دستش

 دریا؟ -

  بله؟ -

 :کندمی نوازش را بازویم و کندمی نگاهم
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  شد؟چی دفعه یه رستوران تو روزاون -

 .دهممی تکان هیچی معنی به را سرم

 دیدی؟ چی -

 .ندهم لو را دروغم تا میبندم را چشمانم

 آتش یکوره بدنم. کنم غش که است اآلن تب شدت از که کردممی حس

 . بود

 :دهدمی تکیه سرم روی را سرش. گویمنمی چیزی

. باشیم شوهر و زن کهاین از قبل ما بدونم؟ باید من که هست چیزی -

 .بگیرم سخت بهت که نیستم آدمی من دونیمی. دوستیم باهم

 ستشویید سمت به سرعت به. ودرنمی اما آیدمی غلیظ مایع باراین

 .دووممی

 بکشم؟ زجر گونهاین باید که چیست من گناه

 احساسم؟

   .بیاورم باال هم را احساسم شد،می کاش ای و آورممی باال

 جان بدنم. روممی بیرون دستشویی از و شویممی را صورتم و دست

 :اندازدمی کمرم دور دست پارسا. ندارد

 یکهو؟ شدچی -

 گناه احساس من کنی؟ گناه احساس و باشی محرم کسی با دشومی

 .. . .اما نبود  محرم او با دلم، که کسی با بودنم برای کردم،می
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 سیاهی چشمانم،. گردمبرمی پارسا، سمت به. بودم کرده را انتخابم من

 . است داغ سرتاسر بدنم. رودمی

 :گذارممی اششانه روی دست

 .دارم تهوع لتحا همش مریضی، خاطر به -

 بمونم؟ پیشت یا دکتر بریم خوایمی -

 .هست خاله رفتم، دکتر نه -

 :گذاردمی امگونه روی ایبوسه امخورده سرما کهاین به توجه بدون

 حالت. نمببی رو تو که بودم اومده فقط. دارم کار خیلی برم، دیگه من -

 خب؟ بزن زنگ بهم بود بد

 .خداحافظ اومدی، که مرسی -

 .دانوج عذاب و سیاهی از پر دنیایی مانممی من و رودمی رساپا

 !پیش راه نه و داشتم پس راه نه

 !خدایا کمک

 نیستم دچارت دیگر من که میایی روز یک"

 

 . نیستم انتظارتچشم ولی لبریزم صبر از

 جنون نه دارم عقل نه من که میایی روز یک

 . نیستم خمارت و مست یقین، نه چیزی به شک نه

  کنیمی زاری صبح تا کنی،می داریزندهشب
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 . نیستم قرارتبی من کنی،می قراریبی تو

 بعد و زمستانی قدری رسدمی سر تو پاییز

 . نیستم بهارت در من شوی،می نو دهی،می گل

 دور هایکدورت از دور امشسته را زنگارها

 . نیستم کنارت اما توام، به رو ایآیینه

 نیست دشوار من انکار ست،نی دیوار دلم دور

 "نیستم حصارت منم نیست، کار در منی اصالً

 

*** 

 و قرمزش چشمان پی. بود ماهان پی حواسم، خاکسپاری مدت تمام

 که صورتی و اششده بلند هایریش و نازکش بلوز پی. رنگشبی صورت

 هم فریاد حتی. ریختنمی اشک. بود شده تکیده روز چند همین طی

 . ترسیدممی بد ضعیتشو از. زدنمی

 اما کردمی سبک را خودش بانگ و فریاد با شناختم،می من که ماهانی

 ... . ماهاناین

 .بود باخته رنگ اشعسلی چشمان. نداشت من، ماهان به شباهتی هیچ

 .پوشیدند سیاه مصطفی آقا مرگ با هم، هاآن انگار

 .کرد فرار بگویم است بهتر یا رفت ماهان شد، تمام که خاکسپاری

 تاب دلم اما رفتم خوری غذا سالن تا. نداد پاسخ زدم زنگ هم هرچه
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 امید به آمدم، اشخانه به و گرفتم را ماهان یخانه کلیدهای. نیاورد

 .باشد جااین کهاین

 چه بیاید خودش به وقتی دانستم،نمی. ترسیدممی بماند، تنها کهاین از

 ! شودمی

 .بود پدر هم من برای مصطفی، آقا .نبودم خوشی حال در هم من

. دش باز در. چرخاندم در داخل را کلید و کردم خارج کفش از را پاهایم

 جای. لرزیدم که قدرآن شدم، جنوب قطب وارد انگار شدم که خانه وارد

 . رفت فرو قلبم در خار مثل مصطفی، آقا خالی

 و خیس یموها. دیدم تختش روی را ماهان و رفتم ماهان اتاق سمت به

 و دبو باز اتاقش کنار یپنجره. بود ریخته قرمزش پیشانی روی روشنش،

 . کردمی پراکنده اتاق، داخل را ماه بهمن سرد هوای

 قرار اتفاق،این از بعد ماهان، دانستمنمی. شد جمع چشمانم در اشک

 . شود گونهچه است

 به را گشتانمنا. بستم را پنجره. بماند گونه همین کهاین از ترسیدممی

 تب در داشت. نشاندم داغش پیشانی روی و رساندم اشپیشانی

 .سوختمی

 .داشت را خودش کشتن قصد پسر،این

 !بود نامرتب قدرچه. چرخاندم چشم و گشودم را کمد در آرام

 ختت تشک روی زانو با. رفتم ماهان سمت به و برداشتم را سفید یحوله

 . یدمکش سرش روی وارنوازش و بردم شسر سمت به آرام را حوله و رفتم
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 برخورد با. آمدم فرود سینه روی و شد کشیده محکم ناگهان مچم

 .گفتم آخی اش،ترقوه به امچانه استخوان

 :داد بیرون را نفسش طوالنی و کرد رها را مچم من دیدن با ماهان

 کنی؟می کارچی جااین! دیوونه یدختره -

 ! گویدنمی دل از دانممی نچو گیرمنمی دل به را حرفش

 روی را شستش انگشت ماهان. شدم بلند اشسینه روی از سرعت به

 :کشید امچانه

 که؟ نشد چیزیت. ترسیدم لحظه یه ببخشید، -

 .دادم تکان نه معنای به را سرم

 که بود تمام روز چهار. کشید خمیازه و کشید متورمش چشمان به دست

 یک اریخاکسپ بیاید، کیان بتواند کهاین خاطر به. بود نخوابیده ماهان

 .افتاد عقب روز

 خورده؟ غذا بابا -

 یزیچ اولین همیشه! گفته عادت طبق دانستممی. بستم یخ سؤالش از

 . بود پدرش یدرباره پرسید،می شدنش بیدار از بعد که

 دو. گفته چه که شد متوجه تازه هم خودش انگار. کردم نگاهش گیج

 را گلویم. کرد زمزمه را خدا نام و گذاشت تشصور روی را دست

 . فشردم

 دریا؟ رفت چرا -
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 . کردم پاک را راهی یقطره و برگرداندم رو

 و سیدمتر که طوالنی قدرآن. نخورد تکان اشسینه یقفسه بست، چشم

 . دادم تکانش

 به و کشید باال را خودش. گزید لب. کشید نفس کرد، باز چشم دوباره

 :داد یهتک تخت باالی

 !بودم مرده باهاش هم من کاش -

 . خشکید هم حرفش از حتی قلبم

 یصدای با. گذاشتم اشگونه روی و آوردم باال دست است هرتوانی به

 :گفتم آلودبغض

 ایم؟ندهز خودمون خاطر به فقط ما مگه! زنیمی که حرفیه چه این -

 !کشنمی نفس و زندن تو بودن زنده با که هستن هاآدم خیلی

  بود؟ خودخواه قدراین چرا رفت؟ بابا چرا پس -

 .گلویم داخل یتوده به کردم اشراهی من باز و دووید اشک باز

 ماهان با بودم گرفته تصمیم. لغزید چشمش نازک پوست زیر را شستم

 وا با که زمانی را احساساتم حتی! بیشتر نه و کم نه! باشم رفیق فقط

 شخود مثل. باشم او برای بهتری، رفیق بتوانم تا بدهم قورت همراهم،

 .نه باشم، نداشته او به احساسی دیگر کهاین نه. باشم

 . تپیدمی ماهان، به عشق با من قلب. نداشتم را توانش من

 .جنس هم یک مثل. بودم رفیق یک مثل کنارش در فقط
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 .آورد پایین و گرفت را دستم

 باعث ،رفتارهام با هام،کار با. شدم باعث من بابائم، مرگ مقصر من -

 جوریاون لیال، با روزاون اگر. شدم قلبش ایستادن باعث. شدم مرگش

 !بود اآلن بودم نکرده رفتار

 را هایمحرف عبور اجازه شده توده بغض کاش. نترکد بغضم کاش! وای

 :بدهد

 ! نیستیم دخیل خدا کار هیچ توی هاانسان ما -

 . کرد رها را دستم و زد نیشخند

 .داشت تب احتماالً. بود قرمز اششانیپی

  دارید؟ خونه تو استامینوفن. داغی خیلی -

 .دادن تکان دانم،نمی معنی به را سرش

 که روزی چند.  رفتم هاقرص جا سمت به و رفتم پایین تخت روی از

 .گرفتم یاد را وسایل بیشتر جای بودم، مانده ماهان یخانه

 : کشیدم صورتم به دست. کردم پر آبی لیوان و کردم پیدا را قرص

 . بگذرون خیر به رو امروز خدایا، -

 اهانم اتاق به و پرکردم آب لیوانی قرص کنار در و یافتم را استامینوفن

 را گوشم مصطفی آقا اتاق از شیشه شدن خرد صدای. نبود اما بازگشتم

 .کرد پر
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 دستم که ییاج اولین به را لیوان. افتاد اتفاق ترسیدم،می که چیزی از

 .دوویدم اتاق به و گذاشتم رسید،می

 و شده مشت هایدست سمت به شد کشیده نگاهم شدم، که اتاق وارد

 هک مشتی و چرخید اشبرافروخته یچهره روی چشمانم. ماهان خونیِ

 .کردنمی رها را آیینه هایخرده شیشه

 :زدم لب لکنت با

 !هان...ما -

 :فشرد و گرفت مشتش میان را میز روی هایخرده شیشه

 !گیرهیم رو یکی دامن باألخره نفرتت آتش گفت،می همیشه بابا -

 . کنم چه باید دانستمنمی. شدممی فلج هاموقع جوراین من

 .بود شده سرازیر مشتش میان از خون

 .گرفت رو خودش دامن من، نفرت آتش! گفتمی هم راست -

 :لرزید من تن و کشید فریاد

 !کثافت من! شدم گشمر باعث من -

 انگار که ماهانی سمت به. دوویدم سمتش به داد، حرکت دستور مغزم

 . بود رفته جلدش در روح،

 او نیروی و کجا من نیروی اما کنم دورش هاخرده شیشه از کردم، سعی

 !کجا

 :گرفتم کار به را توانم تمام
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 !کنی؟می کارچی! ماهان -

 . ودب نمانده مردمکی. بودند خون چشمانش

 . کرد قفل را در و نداد فرصت. انداخت بیرونم اتاق از و گرفت را بازویم

 :کوبیدم در به

 ! ماهان -

 . ماهان خشمگین فریادهای و آمدمی شکستن صدای فقط

 . ایستدمی دارد قلبم کردممی حس. بودم کرده وحشت

 :گفتم بریده نفسی با و در به زدم چنگ

 !کن باز رو در این قسم پدرت روح به رو تو -

 .نداشتم ایستادن جان. شدم بلند زمین از. شد باز در بعد ثانیه چند

 :چکید فرو اشک یقطره آخرین و دادم تکیه دیوار به

  کردی؟ کارچی خودت با -

 جلوی دست. وضعیتشاین از ترسیدممی. کردمی نگاهم مرده یک مثل

 :شدم خم و گرفتم دهانم

 ماهان؟ چرا -

 :دادم تکان را صورتش و رفتم جلویش. کرد نگاهم بازهم

 .ماهان توئم با -

 .من به بده جان دیگر کمی خدا، وای! بازهم. کرد نگاهم

 با و رفت عقب -عقب تنها. بیاید خودش به شاید کوبیدم اشسینه به
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 .آمد فرود زمین روی وارانه صندلی به برخورد

 ! کنم چه باید دانستمنمی

 .کرد نگاهم باز نچشما با ایمرده مانند

 خدایا؟ شودمی مگر شود؟می مگر. نداد نشان واکنش بازهم

 صورتم روی امگوله -گوله اشک و دادم تکیه اشپیشانی به را امپیشانی

 :شد روان

 . کنممی خواهش! بزن حرف توروخدا ماهان -

 .سکوت بازهم

 .است هیچ واکنشش. محکم دادم، تکان را هایششانه

 :گذاشتم صورتش ویر را دستم کف

 . بگو کلمه یه فقط خدا رو تو -

 فقط .نداشتم بدم، وضعیت به توجهی دیگر! گرفته سکوت یروزه که انگار

 . داشت اهمیت برایم رویم،روبه مرد

  بود؟ زنده اصالً. نداشتم زدنش، حرفش به امیدی دیگر

 .زدمی. گذاشتم گردنش نبض روی دست

 :دادم تکیه اشسینه به را سرم

 بچگیم تو من،. کردیم تجربه زود رو چیزها خیلی دوتایی تو، و من -

. فهمیدم رو فهمیدممی نباید که چیزهایی خیلی! شمبزرگ شدم مجبور

 از نفر یک. دادی دست از رو پدرت تو. شدی بزرگ زود من، مثل هم تو
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 از رو خانوادم یهمه من دارم؟ ایخانواده من چی؟ من اما. رو تخانواد

 کیان هنوز تو. ترمراحت نیستن، کالً کنم فکر اگر که جوری. دادم ستد

 کسهیچ بیوفته، اتفاقی اگر. کسمبی! یتیمم چی؟ من اما. داری رو مهتا و

 . بریزه اشک سرم باالی که نیست

 :زدم هق

 ... . خیلی. عدالتیهبی و نابراری جای دنیا، -

 

 تعجب، کمال در و آوردم باال سر. کردم حس خودم اشک جز خیسی

 اشسینه روی را سرم دوباره ماهان اما. دیدم را ماهان خیس چشمان

 :موهایم تار به تار میان کشید دست و گذاشت

 .بزن حرف -

 .نشست سرم روی اشچانه. فشردم مشتم در را بلوزش و زدم هق

 جوراین! مونزندگی تو افراد تریننزدیک از. خوردیم زخم تو و من -

 مونقلب یهمه هم شونعفونت و کننمی عفونت. نمیشن وبخ هازخم

 یرمم وقتی ولی نگفتم کسی به. کشیدیم سختی خیلی ما. کنهمی پر رو

 از. سوزونهمی دل کنه،می گریه برام هم، آیینه کنممی حس آیینه، جلوی

 دوستش کس،هیچ که امشده طرد آدم یه کنممی فکر. میاد بدم خودم

 .دادن ترجیح رو مرگم حتی! نگشتن دنبالم وادمخان حتی. نداشت

 :بردم فرو اشسینه در سرم

 محبت. کنه نوازشت نداری حسرت! داشتی پدر سال هفت و بیست تو -
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 پدر حس سال، دو یاندازه حتی و داشتم پدر سال چندین من! کنه

 .نکردم تجربه رو داشتن

 . است خیس -خیسِ بلوزش

 ! تویی گرمه بهش مپشت که گاهیتکیه تنها من، -

 !مرد. گرفت آتش. کرد داغ تنم تمام. بوسید را سرم

 خارج حلقش از ایخفه صدای که بیاورد باال خواست را دیگرش دست

 .اشپاره -پاره و خونی دستان پی رفت من، حواس تازه و شد

 !بود رفته یادم کل به! وای -

 :فتگ بود شد رگه دو که صدایی با و شد سفت کمرم دور دستش

 . بمون جاهمین نرو، -

 .دهانم در درست. بود دهانم در قلبم

 .نداشت تعجبی مردم،می حاال همین اگر

 هاینفس. داشت فاصله چشمانش و صورت با مترمیلی یک نهایتاً  صورتم

 . نشستمی صورتم روی داغش

 .کشیدمی تیر اشنزدیکی از قلبم

 دهش سر بدنم انگار. استمبرخو و کردم باز کمرم دور از را ساعدش آرام

 .بود

 ماهان سمت به و یافتم داروها کشوی از اولیه هایکمک یجعبه

 درد از. دادم قرار پاهایم روی را دستش و نشستم کنارش. برگشتم
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 .بود نمانده باقی دستش از چیزی. رفت درهم صورتش

 که جایی تا خودم. بود شده تکه -تکه. بود شیشه و خون از پر

 . رفتیممی انبیمارست باید اما آوردم بیرون را هاشیشه تم،توانسمی

 .بیمارستان بریم باید -

 . داد تکان نه معنای به را سرش و داد قورت را دهانش آب

 . کنهمی عفونت دستت ماهان، -

 :انداخت باال ابرو

 .خیالشبی -

 :کردم باز را اشپاره و خونی پیراهن هایدکمه

 . کنی عوض رو هاتلباس کنممی کمکت من-

 . خورد در زنگ که بودم دکمه سومین روی

 .گذاشتم کنار پاهایم، روی از آرام و پیچیدم دستش دور را حوله

 نگارا کردم، باز که را در. رفتم در سمت به و انداختم سرم روی را شالم

 سیخ تنم موهای ها،گربه مثل. اندکرده خالی سرم روی یخ آب پارچ

 .شد

 :کرد نگاه را پایم تا سر به ماخ با ترنم

 کنی؟می کارچی جااین تو -

 :کردم نگاهش خود مانند و کردم پاک را هایمپلک زیر اشک

 باال؟ اومدی جوریچه -
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 ! داشتم کم را همین فقط. برداشت در سمت به قدمی و زدم نیشخند

 . کن صدا رو ماهان -

 . ودب شده آرام تازه! اوف دید،می را ترنم ماهان اگر

 .ببینه رو شما بخواد نکنم فکر نیست، خوب حالش ماهان -

 :کرد نگاهم کالفه

 !کن صداش لطفاً -

 :آمد پشتم از ماهان، صدای

 کنی؟می کارچی جااین -

 .اشخونی پیراهن و ماهان صورت روی چرخاند چشم تعجب با ترنم،

 .بگم تسلیت بهت اومدم -

 :ایستاد کنارم ماهان

 .برو! همراهت به خدا گفتی، خب -

 :گفت ترنم که برود خواستمی ماهان

 شده؟چی دستت -

 :زد پوزخند ماهان

 !فضول آدم دهن تو زدم -

 :رفت فرو درهم ترنم هایاخم

 .بزنیم حرف که جااین اومدم -

 :داد هل را در پایش با ماهان
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 از که هم رو جااین. روتهروبه که آسانسور. همراهت به خدا که گفتم -

 .اومدی بس از یبر

 :گرفت را در شدن بسته جلوی دستش با ترنم

  کنی؟می لجبازی چرا -

 :دکر ترنم نثار لب زیر فحشی و کوبید در به لگدی کفشش نوک به ماهان

 بگی؟ خوایمی چی خب؟ -

 :کرد نگاه من به ترنم

 !تنها -

 :زد پوزخند و کشید عمیقی نفس ماهان

 . ذارهمی هم شرط -

 به و کردم فاصله در از خودم بگوید، چیزی بخواهد ترنم کهآن از قبل

 . کردم حرکت اتاق سمت

 نه؟. دخترستاون خاطر به رفتارهاتاین -

 هدید تا ایستادم در پشت. داد ایست فرمان مغزم خودم، نام شنیدن با

 !محفلشان قند شدم من بازهم. نشوم

 رو خودش بخواد که روزیاون از بترس! نخور رو هاآدم جوراین گول -

 . بده نشون

 خواست؟می چه من از دختراین

 :گفت دورگه صدای همان با ماهان
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 .باشه -

 برای فقط. شد قطع ترنم صدای لحظه چند. پرکشید سینه از قلبم

 .چندلحظه

 :گفت تند لحنی با ترنم،

 تو که دمیآ یه لیاقت خوبی؟ چی؟ خودت تو! عالی دختراون اصالً -

 مآد مثل نیستی بلد حتی که تویی داری؟ رو بوده رشتهف مثالً زندگیش

 کنی؟ رفتار

 : گفت سردیباخون ماهان

 تا برو زدی، که هم هاتحرف! ندارم رو لیاقتش که دونممی هم خودم -

 .نرفته آسانسور

 ابرو نم دیدن با. بروم نکردم فرصت که بست را در سریع قدرآن ماهان،

 :برد باال

 بیا طفاًل. میره در هاشعقربه کنم، نصب سنج فضول بهت اآلن اگر -

 .کنم عوض رو لباسم کن، کمکم

 .نگفتم هیچی و کردم حرکت دنبالش به کرد، حرکت اتاق سمت به

*** 

 ((ماهان))

 

 و کنممی نگاه را کوچه پنجره از و دهممی قرار هایملب میان را سیگار
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 شده تنگ جااین برای دلم. کشممی امبینی داخل را بهاری هوای

 . بود

 کارهای. نمک زندگی غربت در توانستمنمی دیگر. بمانم خواستممی

 . بودم کرده درست حدودی تا را استودیو

 وسط جن مثل میشم بیدار هروقت بخواب، بگیر قرآن رو تو! بابا ای -

 !وایسادی خونه

 میش و گرگ هوای در کیان، روشن نیمه صورت به و گردمبرمی

 :نگرممی

 !بیرون کنممی شوتت خونه از بزنی حرف یادز -

 :زندمی چشمک و ایستدمی رویمروبه و میاید

 هم! بیار وتاد بیاری، خوایمی خب داریم تعارف ما مگه کردم؟ تنگ جا -

 .تو هم کنیم، حال ما

 :کوبممی اششانه به مشتی

 .بدبخت گیریمی ایدز -

 :خنددمی

  جدی؟ جون؟ -

 :برممی باال را ابروهایم از یکی

 کنی؟یم صحبت سنت هم با مگه. دهنت تو نزدم دونه یه تا گمشو برو -

  چی؟ یعنی جون
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 :خنددمی هم باز

 تا حضورت به دمکر عادت. اعصابت به زده خوابیبی. بخوابیم بریم بیا -

 !برهنمی خوابم نکنم بغلش نباشه، بغلم غروغر کلفت سبیل یه

 :فشارممی پنجره یلبه به را سیگار

 .برهنمی خوابم من بخواب، برو -

 یاری؟ منتظر پنجره پشت -

 .ندیدمش دیگر زدمش، حرف گونهآن دریا با که روزیآن از

 !جا هیچ نه و کوچه در نه و پشتی کوچه در نه

 :خندممی

 .شمخالص دستت از پایین کنم پرت رو تو مناسبم، فرصت منتظر نه -

 :گیردمی فاصله من از

  خوری؟می قهوه -

 :کشممی باال را لبم یگوشه

 بلدی؟ هم کارهااین از -

 :داردبرمی قدم پشت به

 !بله گسستی، رو ما آقادایی و اومدی تو که موقعی از -

 :بندممی را پنجره در و خندممی

 بابا؟ سرخاک بریم -

 :گذاردمی گاز روی را جوش قهوه کیان
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 .آره -

 خانهاین دیوار و در قدرچه. شودمی تنگ فضا، باز. شودمی سنگین سرم

 ! دادم دستشان از که دونفری بوی. دادمی دلتنگی بوی

 با و زندیم پلک تند. گیردمی ایدخترانه ژست و شودمی متوجه کیان

 :گویدمی عشوه

 کنم؟ درست هم حلوا خوایمی عشقم، -

 :است کرده امکالفه تاریکی. کنممی روشن را خانه چراغ

 .بدم حلوا پول نخوام کردنت پرت بعد که کن درست آره، -

 :کندمی کج را سرش

 ! میاد؟ دلت -

 :دارمبرمی را آب یشیشه و کنممی باز را یخچال در

 !بره راه من مخ رو نیست کسی دیگه میاد، دلم -

 :کانتر به دهدمی تکیه و گرددبرمی من سمت به

  رو؟ دریا دیدی؟ رو کی روزاون نگفتی آخر -

 . کندمی سرباز هایمزخم اسمش، آمدن با

 :کنممی پرت آشغال سطل در را آب شیشه

 .آره -

 خواهدیم که انگار. اندازدمی پایین سر و کشدمی گردنش پشت دست

 :نشینممی کیان رو به رو صندلی روی.  بگوید چیزی
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 .بگو رو زبونت نوک که اونی -

 !خونه در دمه اومد روز یه دریا -

 :کنممی نگاهش قبل سردیخون همان با و دهمنمی نشان واکنشی

 خب؟ -

 :کشید ریشش ته به دستی

 هاطرفاین و دیگه بره که کردم رفتار باهاش جورییه دیگه، هیچی -

 . نشه پیداش

 خانه در بلوز به عادت. انداختم کاناپه روی و کردم جدا تنم از را بلوز

 .نداشتم

 پشتی کوچه توی شب بودم، اومده هک روزی همون. شد پیداش ولی -

 . دیدمش

 :رودمی بین از ابروهایش میان یفاصله

 کردی؟ کارشچی -

 . بودم متنفر سؤال،این از

 !شکممه تو هم اآلن خوردمش،

 :کوبید اشگونه به نمایشی طور به

  نکردی؟ دفعش هنوز -

 :دهممی هلش گاز سمت به و فشارممی را کتفش و خندممی

 !خانومم سررفت تاقهوه -
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 امتنه باال به چشم به و داد گردنش به تابی و برگشت من سمت به کیان

 :کرد اشاره

 میده؟ چی جایزه آقامون -

 :گیرممی را گردنش

 !دیگه نشو پررو -

 :خنددمی بلند کیان

 !کنه زندگی تو با بخواد که سوزهمی اونی برای دلم من -

 :شودمی منعکس گوشم در اشدهخن صدای و پردمی لبم روی از لبخند

 "!کردن سر تو با خوادمی عیوب صبر واقعاً یعنی -"

 و چینممی ار صبحانه میز. کنممی لمس را امپیشانی روی متورم هایرگ

 .آوردمی را هاقهوه کیان

 شد؟ اوکی کارت گفتی، که شرکتاون راستی، -

 در کیان بود، راحت خیالم حدأقل. دهدمی تکان آره معنی به را سرش

 درسش و کار به فراوانی اهمیت هایش،سردیخون یهمه کنار

 . دادمی

  کنی؟می باز رو استودیوت قبلی جای همون تو -

 :نوشممی یانک پرغلظت قهوه از ایجرعه و گیرممی انگشتم میان را لیوان

 ه؟کرد ازدواج دریا دونستیمی. هست که هم وسایل آره، -

 .خواهدمی مرهم هایم،زخم برای انگار. شودمی چه دانمنمی
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 جلویش را آب. پیچدمی گلویش در قهوه که شودمی شوکه قدرآن کیان

 :دهممی سر

 . گردنم بیوفته خونت نمیری بخور -

 :گویدمی سرفه چندین از بعد و کندمی نگاهم تعجب با

 دیگه؟ کنیمی شوخی -

 !سیاه از فراتر کمدی یک

 تکان هن معنای به را سرم و چپانممی حلقم در را عسل و کره یلقمه

 . دهممی

 . نبود دستش ایحلقه روزاون آخه دیدی؟ خودت -

 ... .هم و بود دستش حلقه هم

 :رانممی حلقم به را لقمه و نوشتممی قهوه از ایجرعه

 وت بودن نشسته باهم جیک، تو جیک خیلی پسره یه با. اوهوم -

 . رستوران

 . بیایند بیرون حدقه از مانشچش ترسممی

 سردی؟خون قدراین تو چرا پس -

 :دیگر ایلقمه

 ! چه؟ من به -

 نیست؟ مهم برات یعنی چه؟ من به چی یعنی -

 .دانمنمی بود؟ مهم
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 :اندازممی باال ابرو

 کنم؟ کارشچی! تو سر فدای من، سر فدای! نچ -

 :رودمی باال سر یک را تلخ یقهوه و کندمی نگاهم کیان

 خودت؟ تو ریزیمی رو چیز همه که خری قدراین چرا اما ببخشید -

 بزنی؟ حرف میریمی

 .بود ترراحت موقعآن! بود مرگ فقط کاش

 :جووممی را آخر یلقمه

 بریم که گیرممی دوش یه من مهمه؟ مگه خودم؟ تو ریزممی رو چی -

 .زهرا بهشت

 :فرستدمی برایم هوا در بوسی کیان

 ! بکشم؟ کیسه برات رو پشتت خواینمی -

 !کن آدم را این خودت خدا،. بود کرده امکالفه

 . کیان دیگه زنیمی حرف داری خیلی -

 :گویدمی داری کش جون و گیردمی گاز را لبش

 .دارم دوست خشن من. عسلم باش جوریهمین اما! خشن چه -

 :دادم تکان تأسف روی از سری. نداشتم را بحث یحوصله

 !نیستی بشو آدم تو -

 . خنددمی کیان

 . روممی زیردوش و کنممی خارج تنم از را هایملباس
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 زده رمس به فروشش فکر. شوم دور خانهاین از زودتر هرچه داشتم دوست

 در من با ابد تا توانستنمی و داشت احتیاج خانه، یک به هم کیان اما بود

 . بماند خانه یک

. دارم دتعا داغ، آب با گرفتن دوش به اما اندسوزمی را پوستم آب گرمای

 . کشممی صورتم روی دست

 . همه مثل باشد یکی هم دریا شد،نمی باورم

 ! ساخت را خودش و رفت و کرد ویران

 که زندگی گذارم،نمی است ماهان من اسم اگر! گذارمنمی اما! است جالب

 . برود پیش شیرین شده بنا من هایآواره روی

 !بود دروغ یک هاسال آن، تمام

 !دروغ آدم یک

 . دیدممی را شیطانآن و بودم داده گوش ترنم به کاش

 دل و درد پدر با همیشه مثل و آمدممی هرهفته. ایستادم قطعه جلوی

 زنم،می حرف خودم فقط حاال اما بودم پاسخ منتظر اوایل. کردممی

 به دنز ضربه از ترس! است دنیایی عجب هم هامرده دنیای! پاسخبی

 . نداری را زخمت

 قبر کنار که بینمممی را دریا دور از. گذرممی قبرها از و شوممی پیاده

 . مغزم در شودمی سونامی انگار. است نشسته پدر

 را دستش که برود دریا سمت به خواهد،می کیان. فشارممی را مشتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 984 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 :فشارممی

 کاریش نداشته باش عادی رفتار کن. 

*** 

 

 ((ادری))

 امسال. رسانممی سرد سنگ به را انگشتانم. ریزممی قبر روی را گالب

 .تلخی و بود غم. نداشتم عید

 :کنممی لمس را مصطفی آقا عکس

  برنگرده؟ پسرت نبود قرار مگه -

 :گیرممی را پلکم پشت اشک

. کنم فراموشش خواستممی هم من. قبول! کرده فراموش رو من اون -

 گفتمیم نبود، که موقعی شم،همراه پارسا با بود ارقر برگشت؟ چرا پس

 حرف کاش! بیاره؟ طاقت دلم که بگم چی چی؟ هست که اآلن. نیست

 کارچی اام! بشکنم رو پارسا دل خوامنمی من! کاربدید راه بهم! بزنید

 ! دور بندازمش تونستممی کاش. دل! دله کنم؟

 سه از بعد! ماه سه زا بعد هم نآ بینممی را ماهان آورم،می باال که را سرم

 . ببیند را شوهردار زن یک خواهدنمی گفت که ماه

 هنپیرا بود، مجبور که مواقعی جز وقتهیچ. بود پوشیده شرتتی

 . پوشیدنمی
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 و نرفتم خانهآن به دیگر. بودند کرده رسوخ مغزم در بدجور هایشحرف

 !شدنمی اما، کنم فکر او به کمتر کردم، سعی

 .ترجذاب و شده ترپخته که صورتش به کنممی نگاه. رسندمی برق به

 .چشمش کنار ریز هایخط به

 گهماهن موهایش، با را اشچهره و بود شده بلند کمی هایشریش

 .کردمی

 !داشت مار یمهره هم هنوز

 انگار. کندنمی هم نگاهم حتی. زندمی سنگ به ایضربه و شودمی خم

 . است ادهایست رویشروبه روح،

  ببخشد؟ مرا وقتآن. نبخشید را مادرش! داشتم؟ توقعی چه

 را هاگل و کنممی پاک را هایماشک و دارمبرمی زمین روی از را کیفم

 بگو .برسان سالم پسرت به! مصطفی آقا خداحافظ. گذارممی قبل روی

 "!معرفتبی نبود، رسمش این"

*** 

 کم پسراین لجبازی از ایذره! اوف. کردم نگاه ترافیک به استرس با

! بود مانده نهات خانه در بازهم، اما بیاید مهتا یخانه به بود قرار. شدنمی

 جلو به را خودم. رسممی زودتر بروم، خودم. شدم تاکسی خیالبی

 :گرفتم راننده طرف به را پول و کشیدم

 . میشم پیاده جاهمین -
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 مدره های ماشین میان از و شدم پیاده. گرفت را پول و داد تکان سری

 یدنشاندوو به وادار و دادم نیرو پاهایم به. شدم رو پیاده وارد و گذشتم

 .کردم

 .کردم تندتر را سرعتم

 هیچیب در. ربودم را هوا ولع با. آوردم کم نفس رسیدم، اشسرکوچه به

 روروبه تکراری یصحنه همان با شدم خانه وارد وقتی. شد باز سؤالی

 .میز روی پال و پخش سیگارهای و خانه خاموش اغچر. شدم

 . دانستمی مقصر را خودش اما بود، شده بهتر وضعیتش

 نشان واکنشی هیچ ماهان اما بازگشت شوهرش یخانه به خانوم، لیال

 . نداد

 آرتا پرستار کهاین از بیشتر. رسیدممی ماهان کارهای به من، مدتاین در

 خوب ماهان، خواستممی روزهااین فقط. مبود شده ماهان پرستار باشم،

 رسیدمی اشروزانه کارهای به ماهان. بودیم گذرانده بد را ماه چهار. شود

 هایششوخی از خبری دیگر. نیست خوب حالش که دانستممی من اما

 که بود ادهد قول امروز. بودم ماهان با را روزهایم هایساعت بیشتر. نبود

 ماهان روزهااین. ماندم وفادار هم قول به! نیامد اما بیاید مهتا خانه به

 .مقدس عشقآن نه. داشت را جنس هم و رفیق یک حکم برایم

 :گشودم را پنجره درهای و کردم روشن را چراغ

 .کنی تفادهاس ازشون دیگه سال پنجاه یه قراره! باش هاتریه فکر به -

 :زد غر زیرلب
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 !اعصاببی یریزه خاله-

 . کردم خاموشش سیگاری جا در و قاپیدم ستشد از را سیگار

 :دادم دستش به را بلوزش و گرفتم لختش نیمه بدن از را نگاهم

 .خورهمی سرما زود بهاری توهوای آدم -

 . مقاومه من بدن فسقلی، -

 !بپوش -

 :پوشید و گرفت را بلوز

 . کنینمی ترک رو بودنت ارشاد کنی، ترک رو هرچی -

 ! ولیعصر مبری باهم که اومدم -

  ولیعصر؟ بریم -

 :نشستم رویشروبه میز روی

 . عالیه که هم تجریش بازار! ولیعصر آره -

 :داد قرار گردنش پشت را ساعدش

 ! ها خوشه دلت -

 :انداختم باال ابرو و شدم خم سمتش به! بود او دل حال فکر به دلم

 تنها اما بگردم برم دارم دوست دلم، پوسید. نرفتم جایی وقته خیلی -

 .تونمنمی

 :گذاشت اشچانه زیر را دستش و کشید جلو به را خودش

 کنم؟می متر پاساژ میام دختر یه با من، کردی تصور واقعاً -
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 :برچیدم لب و انداختم باال شانه

 دونمینم اما نداری حوصله دونممی. میشه خوب خیلی که بیای اگر -

 !برم کی با دیگه

 .کرد تشنج فسشق در قلبم. کرد نگاهم نرم

 .کرد رو خودش کار گرمت و نرم زبون ریزه، خاله ای -

 :کوبیدم هم به دست

 پس؟ میای -

 :شد بلند کاناپه روی از

 .کنممی خفت باشه، ترافیک اگر فقط -

 ماهان کشیدن بیرون به اما. بود قفل هاخیابان کنم، عرض چه که ترافیک

 . ارزیدمی خانه از

 . بود خلوت نه، - 

 :فشرد را امگونه اطراف و خندید واقعاً هامدت از بعد. برگشت سمتم به

 !بفروش شامپو دیگه کچل یه به برو -

 . شود حاضر ماهان تا ماندم منتظر

 :پوشید را هایشکتانی و آمد بیرون اتاق از

 . ندارم وایسادن یحوصله که بریم بدو -

 :شود متوقف تا کشیدم آرام را دستش

  نیست؟ بهتر بریم اکسیت با نظرت به -



 

 

 WWW.98IA3.IR 989 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 :کشید بیرونم خانه از و شد حلقه دستم دور انگشتانش

 .کنممی فکری یه -

 :پوشیدم را هایمکتانی

 !نزنی غر که بده قول -

 :فشرد آسانسور یدکمه روی و گرفت مرا انگشت

 گیری؟می هم قول تازه! پررو بچه -

 :گفتم غیظ با

 !ماهان -

 و مرفتی ولیعصر تا تاکسی با. شد سانسورآ وارد و کرد کوتاهی یخنده

 در اهانم. کردم نگاه اطرافم به هیجان با. ایستادیم ولیعصر خیابان ابتدای

 نم اما بود شده کالفه هم راننده دیگر که جوری زد، غر حسابی تاکسی

 .خندیدممی فقط

 :کشید خودش سمت به مرا و کرد حلقه مچم دور را انگشتش ماهان

 من لبغ! هست هم آدمی جور همه شلوغه، جااین ؟کجاست حواست -

 . بیا راه

 :کردم نگاه بودند، شده رنگی نور براثر که هاییدرخت به

 . شد تنگ شیراز برای دلم -

 .کنیممی جمع هم پولی یه کنیم؟ گریه باهم جااین بشینم خوایمی -

 :کشیدم خشکم هایپلک زیر
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 . کرد دل و درد نمیشه هم تو با بابا، برو -

 کسی به شلوغی در تا کرد نزدیک خودش به مرا و گرفت را امشانه

 :نخورم

 دریاچه تونستممی بودم، کرده جمع رو تو هایاشک اآلن تا اگر من -

 !کنم احیا رو ارومیه

 کوچک هایماهی به و شدم خم. رفتم خیابان کنار فروش دست سمت به

 :رنگارنگ و کشیده دم با هاییماهی. کردم نگاه جدا هایقوطی درون

 بخرم؟ دونه یه -

 خم هاماهی سمت به جیبش درون دست و سردیخون همان با ماهان

 :شد

 چی؟ برای -

 :کردم نگاهش باغیظ و آوردم باال را سرم

 !کنم درست ماهی با پلو سبزی برات باهاش خواممی -

 :گذشت فروش دست کنار از و گرفت را اشخنده جلوی

 . کردم کار و سر ساله پنج بچه یه با کنممی حس گاهی-

 شتمدا دوست! بودم آورده کم دیگر واقعاً. دادم تکان تأسف روی از سری

 . کنم اشخفه

 دریا؟ -

 . بود کرده کور را ذوقم یهمه. ندادم جوابی
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 قهری؟ -

 ایمغازه ویترین جلوی و شدم جدا ماهان از و ندادم جوابی بازهم

 . ایستادم

 قابل. ودب بهتر بود، سکوت در که قبالً همان. فشردم را امبینی یتیغه

 .بود ترتحمل

 زقرم دم با آبی ماهی دیدن با شد، گرفته چشمم جلوی آبی از پر قوطی

 .نشست لبم روی لبخند قوطی، در

 :داد تکان را کیسه

 .رفت آبروم بگیرش، -

 :کردم نگاهش تعجب با و گرفتم را قوطی

  ی؟بلد هم کارهااین از تو -

 :نداد سؤالم به جوابی

  بگردی؟ خوایمی بازهم -

 :گفتم بودم ایستاده مغازه ویترین پشت که طورهمان

 . رو مغازه یه همین -

 :فشرد را هایششقیقه

 . ندارم مشکلی من بگرد، خوایمی قدرهرچه -

 . بود شده شروع سردردهایش بازهم

 سردردهای ،سردردهایش. نگریستم سرخش چشمان به و شدم نزدیکش
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 :ببینمش ترواضح بتوانم تا گرفتم باال را سرم کمی. بود عصبی

 خوای؟می مسکن کنه؟می درد سرت باز -

 :داد تکان نه معنی به را سرش

 . خوردم بیرون اومدیم خونه از -

 :رسید صفر به ابروهایم یفاصله

 نگفتی؟ چرا پس کرد؟می درد سرت هم موقعاون -

 :زد لبخند

 . گفت نه شدنمی قشنگت، هایچشم به -

 و گذاشت گردنش پشت دست ماهان که کردم هنگ ثانیه چند برای

 :گفت

 ببینی؟ رو جااین خواستینمی مگه

 .دادم ماهان به را ماهی قوطی. شدم مغازه وارد و داد تکان سر فقط

 میان را سرش و نشست صندلی روی و گرفت را کیسه اکراه با ماهان

 . گرفت دستانش

 تنش از را مشکی معروف قول به یا بخرم هدیه ماهان، برای خواستمیم

 .ببینم را سایزش تا گذاشتم پشتش را آسمان آبی پیراهن. بیاورم در

 :کشید پشتش به دست و آورد باال را سرش

 چیه؟ این -

 :گرفتم چشمم جلوی را پیراهن
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  خوبه؟ -

 :زدندیم داد را نارضایتی چشمانش. چرخید پیراهن روی نگاهش

 خوای؟می کی برای. دونمنمی -

 :نخندم تا گرفتم گاز را لبم

 !عرفان -

 :کشید موهایش میان دستی

 . بزرگه براش این -

 :فشردم هم روی را چشمانم

 . نه یا قشنگه ببینم بپوشی تو گفتم دونم،می -

 :فشرد را اشبینی یتیغه ماهان

 رنگیه؟ چه این آخه! سوخته گرفته، ته سلیقت -

 :زد لبخند بود ایستاده کنارمان که ایفروشنده

 بداخالقید؟ و بیرون اومدید محترمی این به خانومی با  -

 :برگشت من سمت به و رفت فروشنده به ایغره چشم ماهان

  خوام؟می عرفان برای میگی بعد گیریمی رو من سایز خان، زبل -

 :مکرد مچاله دستم در را پیراهن! بازهم! فهمید بازهم

 . کن انتخاب چیزی یه بلندشو، خودت فهمیدی که حاال. زرنگ -

 :کرد زمزمه من گوش کنار و شد بلند صندلی روی از ماهان

 . کافیه هم بوس یه! خوامنمی کادو من عزیزم -
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 عین آمد،می باال نفسم چندوقت از بعد داشت تازه. شد دور و خندید

 و آرام ماهانآن تحمل من. دبو شده تنگ ماهاناین برای دلم، هاروانی

 !نداشتم را افسرده

 :گفت فروشنده پسر که گرفتم فروشنده سمت به را پیراهن

 در خودم چیزی یه خوایدمی! العادسفوق لباس انتخاب در تونسلیقه -

 بدم؟ نشون بهتون زنونه قسمت

 :برد باال را ابروهایش ماهان

 !بدم نشون بهت زیچی یه خواممی هم من پروو، اتاق بریم بیا -

 یروانه پرغضبی نگاه ماهان. شد گرد چشمانش ماهان، حرف از فروشنده

 :آورد بیرونم مغازه از و گرفت مرا دست و کرد مرد

 کنی؟می نگاهش وایسادی تو! میده نخ بهت داره یارو  -

 :کردم نگاه ماهان، به گیجی با

 من؟ به چی؟ -

 :کرد نگاهم تندی با ماهان

 نگاه رو رویا گرفتن قلوه و دل وایساده! عه -عه! شوتی یلیخ دیگه تو -

 رنگیونا عمرم تو من بپوشم؟ رنگیاون من دیدی کی تو آخه. کنهمی

 خدا یرضا محض! نباش ساده قدراین! دختر گرگه از پر جامعه! نپوشیدم

 که من. توئن مثل ایبره یه دنبال هاگرگاین یهمه! شوزرنگ کم یه

 . نیستم باهات خدا یهمیشه
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 :گفتم و خندیدم کنم، عوض را جو کهاین برای

 و اخالق خوش خیلی کهاین نه برم،می خودم با جا همه هم رو تو خب -

 !ایباحوصله

 . ماومد زور به هم رو روز یه همین وجبی، نیم نشو پررو دیگه -

 یدسف پیراهن و بردمش دیگر مغازه به اصرار با. نگفتن چیزی و خندیدم

 را سهکی و آمدم بیرون مغازه از. گرفتم برایش خودم انتخاب به اسپرتی و

 :دادم دستش به

 

 !پوش مشکی سفید، آقای باشه مبارک -

*** 

 توانست،ن! ریخت را خودش زهر آخر. زدایممی چشمم، زیر از را اشک -

 هم قدرهرچه! بود ماهان او. کردممی تعجب ماند،می ساکت. بماند ساکت

 .است همان باشد شده پخته اشد،ب گذشته

 ! بذاری سرت پشت و نکردی فراموش رو همه خوبه حدأقل -

 :بگویم و برگردم توانستم فقط

 . نکن قضاوت دونی،نمی هیچی که زمانی -

 "خودش" و را صدایش شنیدن! را دیدنش بودم کرده ممنوع آخر. رفتم

 .را

 که گفت پارسا. بدهم را پارسا هایمحبت جواب که کردم سعی خیلی
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 برای خانواده، و بود ماه شش صیغه. دیدیم را هم کمتر. دهدمی فرصت

 زده زنگ نه بود، هفته یک پارسا. بودند گذاشته فشارم تحت رسمی، عقد

 . بود آمده نه و بود

 کوچکی یخانه. بود شده ترراحت برایم هم تنفس انگار هفته، یک این در

 . چیدم را لموسای و کردم اجاره شهر مرکز در

 :کنممی متصل را تماس. لرزدمی جیبم در گوشی

 جونم؟ -

 :انداخت طنین گوشم در پارسا صدای

  خوبی؟. خانومم بالبی جونت -

 :گلویم روی نشیندمی وزنه باز و ایستدمی قلبم

 خوبی؟ تو مرسی، -

 :گویدمی مکث کمی با

 . جدیدتم یخونه در دمه من خلوتی؟ امروز -

  کنی؟ امتحانم خواهیمی دیگر قدرچه! خدا

 دری؟ دمه اآلن -

 توانستمنمی. بودم شده خسته کافی یاندازه به ماهان، دیدن با امروز

 . نگاهشان طرز شباهت با هم آن بگیرم، را خطاکارم مغز جلوی

 . بیام بعداً من داری، کار اگر -

 !سکوت به محکوم را فریاد و کوبممی فرمان به را مشتم
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 ! میام دارم نه -

 روی را موبایل گوید،می چه پارسا ببینم و شوم منتظر کهآن از قبل

 . زنممی چنگ را گلویم و کنممی پرتاب شاگرد صندلی

 

 رفتمی هویبر که موبایلم. خورمبرمی زهرا بهشت پنجشبه روز ترافیک به

. کنممی باز را آپواتس. داشتم نازلی طرف از پیغام چندین. دارمبرمی را

 روی. کنممی باز را هاعکس. بود فرستاده برایم عکس تا هفت -شش

 تادهایس کنارش شرابب موهای با دختری و پارسا. فشارممی اول عکس

 .بود گذاشته اششانه روی لب و بود دختر کمر دور پارسا دست. بود

 .شودمی سر پاهایم و دست و بندممی یخ 

 .شوممی متوقف جاده کنار و کنم کنترل را ماشین توانمنمی

 . بعدش عکس و بینممی را بعدی عکس

 هایستژ با دختر، همان کنار در پارسا بینم،می را هاعکس یهمه

 تماس نازلی با و شودمی تحریک امکنجکاوی. بود ایستاده ایعاشقانه

 :دهدمی جواب که کشدنمی طولی. گیرممی

 .اومد در آب زا زرد تو که هم این رو؟ هاعکس دیدی -

 برای اکسیژنیبی این. کنممی باز را ماشین کمربند سردیخون با

 !بود ماهان زهرمانند هایحرف

 کردی؟ پیدا رو هاعکساین کجا از -
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 فالو رو تنامزد اینستای اصالً نمیری؟ اینستا تو هنوز بزرگ مامان -

 کردی؟

 . بود غریب "نامزد" یکلمه هم باز چهارماه تقریباً از بعد

 .نشدم آنالین وقته خیلی نه، -

 ! کنه پاک هنکرد نامرد! بود پیشش سال یک هایعکس جزو تقریباً -

 !بود پارسا یشده فوت عشق همان، دختراین

 . شده فوت خدا بنده دختره،این! نازلی فهمیدم -

 :شنوممی را پوزخندش صدای تلفن پشت از حتی

 از هم هاییعکس یه. اکتیوه شاینستا پیج دختره! باطل خیال زهی -

 . کنهمی هم الیکش پارسا حتی ذاره،می خودش

 روی سرد بآ پارچ انگار بود؟ زنده دخترآن بود؟ گفته دروغ من به پارسا

 .اندکرده خالی سرم

 با همه و مبود رو یک بس از بودن شده خسته. بگویم باید چه دانستمنمی

 !بودند رنگ دو من

 خواب از عزیزم بیدارشو من؟؛ خواهر بودی کهف اصحاب خواب -

 مرده؟ دختره گفته بهت خودش. خرگوشیت

 .است گرفته را بدنم کل سرد عرق. لرزدمی دستانم

 !گیرممی تماس باهات بعداً -

 من. گذارممی فرمان روی را سرم. افتدمی پایین دستم از موبایل
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 . ...او وقتآن نکنم، خیانت هم فکرم در حتی خواستممی

 .یشههم! بود خودش همیشه ماهان! کردمی باز را نقشش خوب قدرچه

 !دروغ قدرچه

 !نقاب قدرچه

 . باشید خوب نکرده مجبورتان کسی! باشید خودتان هالعنتی

*** 

 را انهخ و بودم کرده آماده را غذا بودم، نشسته ماهان منتظر کاناپه روی

 . بودم کرده تمیز

 . ترسیدممی سوپرایزم مقابل در ششواکن از. جوویدم را ناخنم

 فکرم برعکس هردفعه. بود امزندگی در آدم ترینبینیپیش غیرقابل ماهان

 . کردمی رفتار

 دسردر از نشان قرمزش چشمان شد، خانه وارد ماهان و شد باز خانه در

 . دادمی شدیدش

 . رفتم سمتش به و شدم بلند جایم از فوراً

 :کرد نگاه دنمآم جلو به محو لبخندی با

 پخت دست بوی هاست،سال خونهاین بمونی؟ جاهمین همیشه میشه -

 . ندیده خودش به رو زنونه

 روی و خندیدم. بیاورد در سوئیشرتش تا کردم کمکش و زدم لبخند

 :یردبگ قرار صورتش رویبهرو صورتم تا ایستادم انگشتانم
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 !کنیمی بیرونم خونت، بیام دفعهاین گفتم -

 تکان سر آرام. نبود لمس قابل نگاهش رنگ. چرخید صورتم روی شنگاه

 :زد کنار را چشمم روی تارهایی و داد

 و  اومدینمی پامابهپ لحظه -لحظه اگر نبودی، تو اگر دونمنمی واقعاً -

 . بودم وضعیتی چه تو اآلن کردی،نمی تحمل رو هامبدخلقی

 :کرد پاک را لبم یگوشه اشسبابه انگشت با

 .موندی کنارم فرشته هی مثل! کنم تشکر ازت جوریچه باید دونمنمی -

  زد؟می من به را هاحرفاین داشت اآلن. ماندم منگ و گیج بازهم

  بود؟ سخت قدراین هرحرکتش تحلیل و تجزیه چرا

 ندلبخ شدنم، سفید و سرخ به. شدم دور و برگشتم عادی حالت به فوراً 

 . زد

 حاضر که دمنوشی. کرد خم پشت از را گردنش و نشست کاناپه روی

 . بردم برایش را بودم کرده

 کنی؟ عوض رو هاتلباس خواینمی -

 :کرد نگاهم شیطنت با

 ! حتماً  کنی، کمکم پیش سدفعه مثل اگر -

 . دادم دستش به را لیوان غیظ با

. ودب هم در بدجور اشچهره. نوشید دمنوش ایجرعه و بست را چشمانش

 !دارد درد خیلی ودب معلوم
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 کنه؟می درد سرت خیلی

 آن عشق "گفتندمی راست. نشست چشمانم در بغض بخواهم کهآنبی

 " برود زلیخا جان و سر و مغز تا درد شالقی، بخورد یوسف که است

 . نیست مهمی چیز عصبیه، -

 . کشیدممی ددر دردش، از. کنم پنهان را نگاهم بارانی ابر توانستمنمی

 دست و کردم هدایت باال به را اشپیشانی روی موهای فاصله با و آرام

 را چراغ. بود همراه خفیفی تب با سردردش. گذاشتم اشپیشانی روی

 .کنم آماده را کوچکم سوپرایز تا کردم خاموش

 :کرد اشاره کنارش به ماهان

 کنی؟می نگاه رو من وایسادی چرا جا؟این بیا -

. نشستم شکنار! شود بسته اماشکی مجرای تا دادم فشار را امبینی تیغه

 قلبم که کرد را کاراین ناگهانی قدرآن. گذاشتم پایم روی را سرش

 . ایستاد

 . بابا سرقبر رفتم امروز -

 گرفتیم،می سردرد ما که زمانی. لغزاندم موهایش میان را انگشتم آرام

 . کردمی نوازشمان دردمان دوای برای مادربزرگ

 .شدند رها دانه به دانه ش،صورت عضالت

 خودشون هب میشه تموم چیز همه وقتی هاآدم چرا. بود اومده لیال -

  میان؟
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 . نگفتم چیزی و کشیدم اشپیشانی روی دورانی را انگشتانم نوک

 همچین ارهقر مخلوقاتش، اشرف دونستمی آفرید، رو آدم وقتی خدا -

 بشن؟ هیوالهایی

 گاهی. خاکسترین شونهمه هاآدم. یستن مطلق بد یا خوب آدمی هیچ -

 یا هاخوبی هاآدم از بعضی اما. خوب بدها گاهی و میشن بد ها،خوب

 . بیشتره هاشونبدی

 . کشیدم موهایش میان دست احساس، تمام با من و کرد سکوت ماهان

 !بکاهم دردش از توانستممی کاش

 . آرامشن هاتدست -

 جاجابه حال در امداخلی هایارگان تمام انگار. ایستاد حرکت از قلبم

 اشپیشانی به دست و نشست هم ماهان. شدم بلند جایم از. بودند شدن

 :کشید

 ! کجا؟ -

 به گسن نکند! بود شده عجیب ماهان امروز قدرچه. زدم گلویم به چنگ

  خورده؟ سرش

 ! بخورم آب -

 یتکبر اب. برداشتم کابینت زیر از را کوچک کیک و شدم آشپزخانه وارد

 . کردم روشن را هاشمع

 سقوط صدبار بود نزدیک کاناپه، به رسیدن تا که لرزیدمی دستانم قدرآن
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 .کنم

 . بودند بسته چشمانش. ایستادم رویشروبه

 . کرد نگاه من و کیک به گیج. گشود چشم من سنگینی با

 ایخامه کوچک کیک صورتمان، میان فاصله تنها. سمتش به شدم خم

 . بودم کرده درست خودم، که بود

  روزیه؟ چه امروز گفتی اگر -

 :کرد نگاهم اخم با

 ! ازدواجمون؟ سالگرد -

 . بود افتاده راه دلم در قندسازی یکارخانه نگویم، دروغ

 :خندیدم

 !بود اقعیو که مردی تنها و نجاتم یفرشته. رفیقم تولد نوزدهمه،! نه -

 مه باز شد؟ ناراحت نکند! یدرس صفر به ابروهایش یفاصله. نشست صاف

 .زدم گند

 نوزدهمه؟ جدی -

 :دادم تکان سر و کردم نگاهش شک با

 ... .هوات و حال خواستم،می آره، -

 :کشید و گرفت را شالم سر و کرد قطع را حرفم

 .شد آب هاششعم! رو کیکاون جلو بیار -

 ! اکسیژن کپسول داخل انداختنم انگار
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 . کرد فوت را هاشمع آرام ماهان و بردم ماهان جلوی را کیک

 .نشست هایملب روی رضایت از ناشی لبخندی

 رو روزها یحت مشغوله فکرم قدراین. بودی من فکر به امروز که ممنون  -

 . میره یادم هم

 :کشید لبم یگوشه لبخند کوچک خط روی را انگشتش نوک

 و کردی رکد خودم از بهتر رو، من حال که روزهااین بابت ممونم و -

 . کردی تحمل رو گنداخالقیم

 همان هنوز را تو ماهان گفت،می مغزم در چیزی. شدممی آب داشتم

 . کردمی رد را حرفش دیگری چیز و بیندمی کوچک دختر

 بیرون را کادو یجعبه میز زیر از. کردم درست را شالم و ایستادم صاف

 شنگاه. من به سپس و کرد نگاه جعبه به اول. گرفتم سمتش به و آوردم

 کادو، ردنک باز بدون و گرفت من از را کادو. فشردمی را قلبم. بود عجیب

 . داد قرار میز روی را جعبه

 :کرد اشاره کنارش به و انداخت پایین را کاناپه کوسن

 . جااین بیا -

 کشیدم،نمی نفس. نبود اکسیژن. بود گرم هوا. دادم قورت را دهانم آب

 همبه را زانوهایم. نشستم ماهان از فاصله با. دادنمی دستور مغزم

 :کوبید کاناپه تشک به ضربه چند و زد لبخندی ماهان. چسباندم

 .جااین! نگفتم رو جااون -
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 به تبدیل را درونم توانستمی هم ماهان. کشیدم ماهان سمت به را خودم

 . کند تازه هم و بسوزاند هم. جهنم هم و کند قطب

 عجیب گاهش،ن رنگ اما. بخوانم را فکرش توانستمنمی ازهمب. کرد نگاهم

 . بود

 . کردم را سعیم تمام اما کنم نگاه چشمانش به توانستمنمی

 .داشت نگه ثابت را امچانه و کرد صاف را شالم یشده کج سر

 تو، از بیشتر که کردمنمی فکر کردم، خالصت کثافتاون دست از وقتی -

 و رو من بتونه، آدم وجب نیم کردمنمی فکر. باشم کرده کمک خودم به

 بالبی فرشته یه که دیدم و اومدم خودم به یکهو! بده تغییر رو حسم

 ها،فرشته مثل. کنهمی کمکم و کنهمی محبت توقع بدون! زندگیمه وسط

 نمیگم! دونیمی هازن به رو من حس! حالمه مراقب و چرخهمی دورم

 ها،زن جنساون از یعنی! ندیدم زن یه رو تو وقتهیچ من اما کرده، تغییر

 چیز یه! نبودی زمین به متعلق انگار. داشت فرق همه با جنست تو

 .داری فرق باهمه که آسمونی،

 دهانم در قلبم. شدممی دیوانه داشتم! گوید؟می چه فهمیدمنمی من چرا

 .بود

 ،کرد نزدیک را خودش و گذاشت کاناپه پشت را دستش و خندید تلخ

 به پا شتم،دا توان اگر. بودم ناتوان واکنشی هرگونه از. کردمنمی نگاهش

 . نزد مه قلبم حتی ثانیه چند برای کنممی فکر. گذاشتممی فرار

 بپرم تا بگیرم نیشگون را خودم خواهممی. بود ماهان زبان از هاحرفاین
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 ! خواب از

 .کند پیدا ادامه اششیرینی گذارممی اما

 داشته بهتری حس چیز همه به بتونم که کرد کمکم تر،مهم همه از -

 همسر یه و هاتبچه برای میشی خوب مادر یه تو مطمئنم، من. باشم

 رو من مثل ایغریبه یه برای تونهمی که کسی. واقعی مادر یه. خوب

 . ذارهمی مایه جونش از کسش، تریننزدیک برای شکبی. کنه تحمل

 به! بیایی گرا حالت به وای! ببری را آبرویم حالت به وای. لغزید هایمپلک

 . کشمتمی خدا

 معرفت؟بی بودی، غریبه یک من برای تو آخر

 نتونم شاید !ریزه خاله. بردی بد رو دلم! لرزوندی رو دلم بگم، کالم یه -

 باهات یرویای مرد یه مثل نتونم شاید مهربون، قدراین! باشم خودت مثل

 یهمه که جوریاون نتونم بچرخونم، دهنم تو رو زبونم و بزنم حرف

 هتب اما. پیشت بیام و بگیرم دستم گل یه هرروز دارن رو رویاش دخترها

 . باشم داشته رو لیاقتت کنممی سعی! باشم همیشه که میدم قول

 رخوردب بهم، صاعقه که انگار. کردم نگاهش منگ و گیج. گویمنمی چیزی

 . زدمنمی هم پلک حتی. بودم شده خشک. است کرده

  بیند؟می دخترها اون مثل هم مرا نکند باشد؟ هوس نکند

  ر؟دیگ بود چه هوس مدت، همه این از بعد! نبود هوس نگاهاین. نه

 .مهربانی و خوبی از مملو. بود محبت از مملو هاچشماین
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 . بودند ریخته شکر هزارتن دلم، در

 همان مرداین! نگرفت هم را دستم حتی،. نرفت حدس از فراتر دفعه یک

 ! است واقعی ماهان

 .است راست! است رک هایشحرف یهمه که همان

 .دزدیم را نگاهم و خوردم یکه زد، چشمم جلوی بشکنی و خندید ماهان

 . سوختممی داشتم. است گلگون هایمگونه دانستممی

 !دبو رویا مثل ماهان مثل مردی طرف از هم آن ها،حرفاین

 :زد چشمک

 !گرسنمه بدجوری. بخوریم بیار، کم یه خوشمزت کیکاون از -

 .کنی فکر توانیمی! خواهمنمی جواب فعالً یعنی این

*** 

 از هافرسنگ انگار. آمدمی جوش به خونم کردم،می که نگاه که را پارسا

 چرا م؟بود گفته او به را چیز همه که من توانست؟ طورچه. بود دور من

 گفت؟ دروغ

 ! نداشتم قبولش هم دوست یک عنوان به تیح دیگر

 !نه هم، غریبه حتی

 همبه حالم. کنممی نگاه بود شاخه پنجاه حدأقل، که رزی گل دسته به

 .دورویی همه این از خورد،می

 گذاردمی اپن روی کمرم طرف دو را دستش. کنممی روشن را ساز چای
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 . گردمبرمی سرعت به که ببرد فرو گردنم در سر خواهدمی و

 جز ردیم هیچ به دیگر من. گذاشتممی شلوغی در را قرارهایمان بیشتر

 . نداشتم اعتماد ماهان،

 که رفتممی جایی یا شدممی دور ای،بهانه هر به دیدمشمی که هردفعه

 ! بگیرد را دستم حتی نتواند

 !خالص و زهرام بهشت گفتممی کاش! بود امخانه در حاال، اما

 خرد اعتمادم شنیدم، را نازلی هایحرف دیدم، را دختر عکس وقتی اما

 ! شد

 بازهم. رساندمی امبینی نوک به را لبش آورد،می نزدیک را صورتش پارسا

 :کنممی دور سر

 ... . پارسا میگم -

 بیرون دستش زیر از. شودمی آشوب دلم. پیچدمی کمرم دور را دستش

 . میایم

 خوری؟می چای -

 :دهدمی تکان سر و چرخدمی صورتم روی اشناراضی نگاه

 .باشه -

 تمام هک بودم عصبی قدرآن کشیدم، گردنم پشت دست. ماندمی منتظر

 به. کنم با ار حرف باید گونهچه دانستمنمی. بود گرفته بدنم عضالت

 :گردمبرمی پارسا سمت
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  پارسا؟ -

 جونم؟ -

 !جانم را زهرمار

 بپرسم؟ سؤال یه -

 :زندمی لبخند

 .عزیزم بپرس -

 بود؟ شکلی چه قبلیت نامزد -

 :زندمی تلخی لبخند

 .کنه رحمتش خدا داری؟ اون کارچی تو -

 :رودمی فرو جگرم درون ام،سینه یقفسه

  بود؟ رنگی چه موهاش مثالً. بدونم دارم دوست -

 کثافت شدمی کاش. چکدمی جگرم از خون کند،می نگاه من موهای به

 !زدود اهآدم ذات از هم

 !نه یا بوده تو شبیه ببینی خوایمی فهمیدم، تازه. آها -

 .بودم شاکی خودم از فقط! نه داشت؟ هم اهمیتی

 :خندممی تصنعی

 بوده؟ -

 :اندازدمی باال ابرو
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 .بود شرابی. بود کوتاه موهاش نبود، -

 .را امسینه یقفسه زنممی چنگ

 شده؟ فوت واقعاً -

 نزدیک را هایشلب. کشدمی خودش سمت به مرا و گیردمی را دستم

 :کندمی هایملب

 !زندگیم عشق آره -

 روی را دستم. بگذار هایملب روی لب خواهدمی. شودمی ترنزدیک

 را بازی توانم،نمی دیگر. کنممی دور را خودم و گذارممی اشسینه

 :دهم ادامه

 میگی؟ دروغ چرا -

! دهم تشخیص چشمانش در را ترس توانممی. کندمی نگاهم تعجب با

 . است شغلم مختص این

 دریا؟ میگی چی دروغی؟ چه -

 :دهممی تکان تأسف از سری و زنممی داری صدا نیشخند

 هم کشالی جنابعالی تازه داره؟ پیج داره؟ اینستا مرده که آدمی -

  کنی؟می

 گاهشن بگویم، توانممی حاال. شد گرد چشمانش و پرید رنگش وضوح به

 رنگ یک بود، هرچه من ماهان! ندارد من، ماهان به شباهتی چهی

 !بود
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 یگرد اگر، حتی. زدمی زبان  زخم اگر حتی! کردمی قضاوت اگر حتی

 . نداشت دوستم

 کردی؟ چک رو من اینستای تو -

 :خندممی پرحرص! بود پررو قدرچه

 هجور همه جوریچه دورویی؟ قدراین جوریچه کردم؟ زشتی کار نکنه -

  کنی؟می خیانت پشتم و کنیمی زبونی چرب

 :گیردمی را مچم

 !نکردم خیانت بهت من -

 :شودمی بیشتر مچم دور انگشتانش فشار

 تم؟گف چیزی بهت هرز یمرتیکهاون یدرباره من مگه -

 در میاید فرود و شودمی سیلی دستم، که شودمی چه فهممنمی اصالً

 :صورتش

 ! نده ربط ناو به رو خودت کارهای -

 مپرتاب کاناپه روی و کشید را مچم. بودند شده قرمز حرص، از چشمانش

 :کرد

 یه. محرمتم انگار نه انگار کنم،می تحمل رو هانسردی دارم ماهه چهار -

 !نگفتی بهم حاال تا عزیزم دونه

 ولی !دیگر مردهای مثل باشد، مردی هم پارسا کهاین از. بودم ترسیده

 ! بود خوبی یبهانه بودن، محرم یبهانه باراین
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 ! کند پیدا راه چشمانم به ترس گذارم،نمی

 رو وضعیتم. دونستیمی رو شرایطم دونستی،می رو چیز همه اول از تو -

 نه دیدم عدب! مرده طرف گفتی من به چی؟ تو اما. رو واقعیت! دونستیمی

 . هکنمی جمع الیک داره اینستاش تو گنده و مور و سور! بابا

 :گیردمی را چانه. شوممی جمع خودم در ناخوداگاه. شودمی خم سمتم به

 -هق نفهمیدم، خرم نکن فکر نگفتی؟ دروغ تو قبول،. گفتم دروغ من -

 . آشغالهاون برگشتن برای هاتهق

 :کشممی محکم دستش از را امچانه

 تو هب هک نزدم حرف باهاش! شدم دور ازش تونستم که جایی تا من اما -

  چی؟ تو! بگذره سرم از فکرش نذاشتم حتی! نکنم خیانت

 :کشدمی اشبینی یتیغه به دست و ایستدمی صاف

 .نکن دریا، دارم دوستت -

 :گیرممی را چشمم زیر اشک

 .دارن دوست همه رو زخم چسب! آره -

 :بوسدمی را دستم

 .تونمنمی من اما! شیخالی تا بزن سیلی خوایمی قدرهرچه -

 هردو هااین! غیره و طالق هایپرونده در. بودم شناخته را مردها جوراین

 . ندهند دست از را کدامهیچ تا دارند،می نگه فریب با هم کنار در را

 :کشممی بیرو دستش از را دستم
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 !پارسا برو فقط -

 :زندمی صدایم یاس پر

 .دریا -

 : زنممی فریاد

 !برو -

 . رودمی و دشومی بلند. کندمی نگاهم

 !ندارم باور را نماهاانسان این دیگر من

*** 

 ((ماهان))

 یمحوطه داخل چرخانممی چشم و کنممی قالب کمرم پشت را دستانم

 . خانه خالی

 . کنممی جهنم راهی را تهش و سربی هایتعریف و امالکی اراجیف

 . کنممی جاره -

 حال، به تا خدا بنده. کندمی نگاهم مهبوت و شودمی ساکت امالکی

 ! ندیده من مثل ایدیوانه مشتری

 و بود ساخت تازه خانه. نگرممی روییروبه واحد و روممی بیرون خانه از

 . بودند خالی واحدهایش اکثر

 .دادممی پاسخ کوتاه و گفتمی امالکی. فشردم را آسانسور یدکمه

 . است آسانسور داخل دریا شود،می باز که آسانسور در
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 به ندکیا آرایش. آیندمی باال چشمانش رمقبی یحدقه ما دیدن با

 اما. بود پوش خوش اش،سادگی و وقار تمام با. بود نشانده چشمانش

 . بود حلقه نبود کرد،می خودنمایی بین این در که چیزی

 زهرا تبهس در هم را کیان حتی. رفتم دنبالش به دریا، رفتن با روزآن

 گل دست یک با خان زبل همان رسیدم، که اشخانه به. گذاشتم تنها

 . دیدم بزرگ

 وارد را ارسیگ دود بود، باال ایدقیقه هشت و چهل تمام و رفتند باال باهم

 با خان زبل کهاین تا. درخت یتنه حرام را هایممشت و کردم هایمشش

 !گریان دریای بعد ساعت نیم و شد خارج جانب به حق و عصبانیت

 در را اشکش کسی گذاشتمنمی داشتم، دریا به که تنفری یهمه با

 .بیاورد

 میله به که رودمی گیج سرش انگار. شودمی گرد چشمانش من، دیدن با

 . کندمی برخورد پشتش

 آتشفشانی ام،چهره سردیخون علیرقم و کشممی ابرویم یگوشه ناخن

 .کنممی پنهان را کندمی پرتاب گدازه که

 :گفت آرامی باصدای دریا

 کنی؟می کارچی جااین تو -

 از قبل. کندمی نگاهمان تعجب با امالکی مرد. شوممی آسانسور وارد

 تا بودم آمده جااین. فشارممی را همکف دکمه شود، سوار بخواهد کهاین

 هم پرش یک حتی بودم، کرده جمع را حواسم تمام که باشم گلی مراقب
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 تعیین برگش، گل هر دلبر داخل گل مثل اما گفتنش، بود سخت. نریزد

 :گویدمی زار صدایی با. بود من عمر یکننده

 !ماهان -

 :برممی باال را ابروهایم و گردمبرمی سمتش به

 هوم؟ -

 :لرزدمی و دهدمی تکیه آسانسور دیوار به

  کنی؟می کارچی جااین -

 فضولی؟ -

 :پردمی باال ابروهایش

  فضولم؟ من میگی بعد! من یخونه تو اومدی -

 :کشممی باال را لبم یگوشه! بود ریزه خاله هم هنوز اما،

 . گرفتی باال دست زیاد رو خودت -

 :دهدمی تکان سر

 منه؟ یخونه که ساختمونی داخل اومدی اتفاقی که کنم باور یعنی -

 :شودمی باز آسانسور در

 !هندار  اهمیتی. نکن خوایمی کن، باور خوایمی -

 :شودمی اشک از پر مانشچش

 به من! هست کافی یاندازه به کنی، زهر  رو زندگیم اومدی اگر -

 دیگه تو میدم؛ رو اطرافیانم کارهای همه تاوان دارم کافی یاندازه
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 .بدی زحمت خودت به خوادنمی

 .زهری چه هم آن است، زهر اشزندگی! هه

 :روممی بیرون آسانسور از

. نباش مه بازیت نامزد نگران! نامرئیت ارتفاع از نکنی، سقوط پا به -

 .بدی ادامش تونیمی

 .کندمی نگاهم تعجب با و شودمی دارش تاب هایمژه آویز اشک

*** 

 که خانه به. کردمی رفتار هافراری مثل دریا، که بود تمام هفته یک

 تساع برگه یک روی. نبود خودش اما بود حاضر چیز همه آمدم،می

 و بود فهمیده ار آمدم و رفت هایساعت. رفتمی و نوشتمی ار داروهایم

 . کردمی فرار آمدنم، از قبل

 .اهللبسم و جن عین بودیم شده

 را فرارش جلوی که برگشتم استودیو از تر زود امروز.  ایستاد در جلوی

 فکری چه بزنم حدس توانستممی. بزنم حرف او، با خواستممی. بگیرم

 . است شده فراری م،دست از که کندمی

 

 .شدم خانه وارد و گشودم را در آرام

 . بود زمین به  خیره و بود نشسته کانتر صندلی روی دریا

 مشکی موهای و داشت تن بر گیاه و گل طرح با بلندی و بامزه پیراهن
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 . بود پراکنده کمرش روی بلندش،

 آرام  .دادمی بهم خوبی حس وضعیتاین با هم آن من، یخانه در حضور

 :نشود حضورم یمتوجه تا برداشتم قدم

  شدی؟ محوش قدراین که زمینه توی چی بگی هم من به میشه -

 را دستش .بیافتد صندلی بود، نزدیک که پرید جا از چنانآن و خورد یکه

 .  کند حفظ را تعادلش بتواند تا گرفتم

 .کرد عوض رنگ و کشید بیرون دستم از را دستش سرعت به

 .نکند اذیتش نگاهم تا رفتم آشپزخانه سمت به و کردم ار پشتم

 روسری با را موهایش و بازوها و رفت پهنش روسری سمت به هم دریا

 .کرد پنهان

 میان را شیشه. نوشیدم ایجرعه و برداشتم را پرتغال آب یشیشه

 :دادم تکان انگشتانم

 فراری؟ خانوم احوال -

 سفید و سرخ و حیا کردنش، نگاه از برممی لذت. انداخت پایین را سرش

 . شدنمی شد؟می هم پیدا گوهری همچین دیگر مگر! شدنش

 .که هستم فراری؟ چرا -

 :فشردم انگشتم دو بین را اشبینی نوک و رفتم سمتش به

 هب جسمانی، تغذیه بر عالوه من! نیستی خودت هست، آثارت فقط -

 . ها دارم احتیاج هم روحی تغذیه
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 را اشسینه قفسه حرکت شدن متوقف توانستممی. یدکش عقب را سرش

 .ببینم

 :زدم لبخند

 ! ها دادم فرصت بهت خیلی من کردی؟ رو فکرهات -

 :لرزید گلویش و پریدند هایشپلک

 . بیارم رو دمنوشت برم من -

 فشارش تحت نداشتم دوست. کشیدم و گرفتم را پیراهنش پایین آرام

 :باشد راحت من با حدأقل تمداش دوست. کنم اذیتش یا بگذارم

 . طرفاون و طرفاین ندو هی خرگوش عین! بزن حرف باهات خواممی -

 کاناپه یدسته روی. بردم خودم با هم را دریا و رفتم کاناپه سمت به

 صانرق امروز چشمانش، یحدقه. کنم نگاهش ترراحت بتوانم تا نشستم

 به. دستم به را امچانه و دادم تکیه رانم به را آرنجم. بودند فراری بودند،

 که بخورم قسم حاضرم کردم، نگاه آرایشش بدون و سرخ هایگونه

 . بود کرده حبس را نفسش

  ترسناکم؟ من تو نظر از -

 :گفت تعجب از پر صدایی با و ایستادند رقصانش هایحدقه

 چی؟ -

  هوسم؟ یبنده کثیفم؟ من تو نظر به -

 جا دختر،این وجود در گونهچه را اشک مهه این! خدایا. کرد بغض بازهم
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  دادی؟

 بود، قبل هفته یک اگر. نبردم جلو دست بازهم. ریخت اشک ایقطره

 ... . آلنا اما بود رفیقم موقعآن چون کردم،می را کاراین

 !کردممی لمسش خودش، یاجازه با فقط

 !کردمن فکرهایی همچین تو مورد در وقتهیچ من حرفیه؟ چه این -

 . است خصومتبی و تمیز فکرت که بس

 خیلی حاال. بودن یمزندگ تو زیادی هایآدم. سیاهه پروندم دونممی -

 رو دیگه هم ایدیگه هرکس از بهتر تو و من خب، اما نه، هم زیاد

 خودم هب حتی! پاکی! مقدسی من برای تو. گفتم بهت من اما شناسیممی

. بگذره سرم از "هوس" یه عنوان به تو فکر هم لحظه یک نمیدم، اجازه

 همیشه فرشتم، خواممی. آرامشم برای. خواممی قلبم برای رو تو من

 . باشه مراقبم. باشه پیشم

 هاحرفاین روز یک شد،نمی باور. بود عجیب هم خودم برای هاحرفاین

 را قلبم در روزهااین یزده جوانه احساس اما بیاید در من، دهان از

 . بود امنیت. بود آرامش بود، وقتی. خدا و دانستممی خودم فقط

 :کشیدم نرمش یگونه روی و آوردم باال را دستم و کردم جرأت باألخره

 من مثل آدمی با کنیمی فکر اگر. نیست اجباری هیچ! کن فکر بازهم -

 خصلت موقعاون. نه بگو راحت کنی، اعتماد تونینمی تونی،نمی

 مونیممی هم کنار در رفیق دوتا مثل بازهم! شد نخواهد عوض مونرابطه

 !رفیقمی و من یریزه خاله همون بازهم باشی، مثبت جوابت هم اگر
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 :گفت اشگرفته صدای با و بست را چشمانش

 . باشم رک خودت مثل خواممی -

 :کشیدم صورتش روی را شروسری و خندیدم

 تو فریفر کلهاون پسنده؟ مورد ایدیگه کسی نکنه! ببینم بگو -

 دانشگاه؟

 زدن حرف بود ترراحت گونهاین انگار. برنداشت صورتش روی از را شالش

 :گفت قبل از ترخفه صدای با. برایش

 

 . دارم دوستت منم -

 

 باال فسمن انگار شنیدم، خودش زبان از وقتی ولی دانستممی هم قبل از

 . آمد

 

 مامانت یا دخترهااون مثل هم من کهاین از ترسم،می! باتوئه حق اما -

 .باشی نداشته اعتماد بهم و ببینی

 توانستمنمی دیگر این از یشتر! بود ساده خودش مثل هم هایشنگرانی

 ! کنم صبر

 اشپیشانی به را لبم. کشیدم عقب را اشروسری خودم و شدم خم

 ار بدنش لرزش. گذاشتم اشپیشانی روی عمیقی یبوسه و رساندم

 . حس کردم
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 کسیچه مثل دنیا تو من، برای تو بگم بهت چندبار من! نهدیوو آخه -

 !نیستی

 .دادمی رضایتش از نشان محوش، لبخند

*** 

 ((دریا))

 

 یرو سینگین چیز یک انگار. بردنمی خوابم هیجان از که بود دوشب

 حالیخوش از دانستم نمی. بکشم نفس گذاشتنمی و بود امسینه

 . دودلی و یاشک است

 ایبندپ من به توانستمی دورش، رنگارنگ دخترهای همه آن با ماهان

  بماند؟

  خواهد؟می او که باشم چیزی ماهان برای توانستممی من اصالً

 امپیشانی روی دست. بود داغ هنوز امپیشانی روی اشبوسه جای

 .گذاشتم

 .شوم قیدبی یرابطه یک وارد توانستمنمی من اما

 .زده را هاحرفآن ماهان که نداشتم باور هنوز

 مهتا و کیان نگاه آمدم، خانه به وقتی. غرقم شیرینی از پر رویایی در انگار

 قلبم در که عروسی اما! بود جورییک خندانم، و گلگون یچهره به

 به موبایلم رفتن ویبره با. دادنمی را چیزهااین به فکر اجازه بود، برپا
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 .بود ماهان. برداشتم را موبایل. آمدم خودم

 بیداری؟ -

 :نوشتم و زدم لبخند

 . آره -

 که فشردم سبز نقطه روی را دستم. خورد زنگ موبایلم بعد ثانیه چند

 :پیچید گوشم در ماهان صدای

 . در دمه بپر! بخوابم نتونستم هم من -

 .کرد تزریق وجودم به را خوبی حس صدایش

 . دیروقته اآلن؟ -

 :گفت تندی با و کرد مکث کمی

 بخورمت؟ ترسیمی -

 .دادم بیرون پرعمق را نفسم

 شود؟ عوض داشتم انتظار داشتم؟ انتظاری چه

 ... .نباشم اگر! من پیش میاد هاشب گاهب آرتا آخه، -

 :کرد قطع را حرفم

 !باش داییش فکر به آرتا جای به شب یه -

 :گرفتم دندان به لب. کرد داغ بدنم باز

 ... . آخه -

 . رفتم دیگه دقیقه پنج تا یومدین. نیا هم نمیای! بیا میای -
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 انگشتانم میان را موبایل حرص با. انداخت طنین گوشم در اشغال بوق

 :فشردم

 تا یا شیشه هب بزنه سنگ! داری؟ ازش انتظاری چه! ماهان! دیگه ماهانه -

  وایسه؟ منتظرت در پشت صبح

 یحت. بستم همیشه مثل را موهایم و کشیدم باال حرص با را جین شلوار

 .نزدم هم را صورتی رنگ کم رژ همان

 داخل ار کیان که گشودم را اتاق در آرام. دادم سر جیبم، داخل را موبایل

 نگاهی. برگشت من سمت به سرش در، شدن باز با. دیدم خانه سالن

 :برد باال را ابرهایش از یکی و کرد پایم تا سر         به

  برید؟می تشریف کجا. شب یستاره پرستار، خانوم! به -

 . فشردم هم روی را چشمانم. کردم ماهان نثار فحشی دلم در

 چه. ردمک باز هم از لب. پریدمی هایمپلک. گشودم آرام را چشمانم

 :گشتم پذیری باور دروغ دنبال گفتم؟می

 .در دمه اومدن ندیدم، هااین خالم وقته خیلی -

 :کرد نگاه پایم تا سر به دوباره

 زدی؟ تیپ همه این در دمه تا برای بابا؟ نه -

 :بود شده حبس نفسم

 .برم باید من توناجازه با -

 جاکفشی از را هایمکفش بگوید، دیگری چیز کند فرصت کهآن از قبل
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 پا به را هایمکفش و ایستادم در دمه. شدم خارج خانه از و برداشتم

 :شد کشیده پشت از دستم. کردم

 کنی؟می کارچی جااین شب موقعاین -

 را فسمن شد، پرتاب ماهان آغوش در وقتی اما ایستاد قلبم ایلحظه برای

 :کشیدم عقب را تنم آرام و دادم بیرون

 . کردم سکته -

 :رفت عقب و برداشت کمرم دور را دستش

  داشتی؟ عجله قدراین چرا -

 :کردم ماهان نثار غیظی پر نگاه

 . بود نخوابیده کیان -

 :رفت شینما سمت به سردیخون با

  خب؟ -

 .کردمی درک مرا ذرهیک حدأقل کاش. کشیدم گردنم به دست

 !کردم اغفال رو تو که کنه فکر کسی خوامنمی من -

 :انداخت باال ابرو و خندید

 نکردی؟ مگه -

 :دادم فشار دندانم زیر را لبم

 . ماهان -

 :کرد باز را ماشین در
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 هوم؟ -

 بعد ببینمشون درن، دمه هااین المخ که گفتم کیان به. بیام تونمنمی -

 . میرن

 :گذاشت ماشین در باالی را دستش و خندید

. کردی الاغف رو من که کنی قبول باید نخوای چه بخوای، چه تو ببین -

 وکیل کیان! سوارشو هم حاال. نداره سوز و سوخت ولی داره زود و دیر

  چنده؟

 .کردم نگاه خانه پنجره به نگرانی با

 جوان گوشم کنار همیشه! کنم زندگی خودم برای بودند، نداده یاد من به

 . "گوید؟می چه فالنی کنی، را کار فالن اگر" بودند کرده

 .باشم شاد لحظه در که بودند نداده یاد من به

 . کردم حرکت ماشین سمت به و دادم شالم زیر را موهایم

 گردیم؟برمی زود -

 :کرد نگاهم کالفه ماهان

 الزم. شهعوض چیزی بینمون نیست قرار! ماهانم مونه هنوز من -

 ! بدزدی چشم و کنی عوض رنگ تا هزار من دیدن با که نیست

 :کردم نگاه پنجره به دوباره

 . بریم جااین از زودتر لطفاً -

. داد تکان تأسف روی از سری و کرد پرتاب بیرون به را نفسش ماهان،
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 . افتاد راه به ماهان و شدیم ماشین سوار

 . ندزدم چشم کنم،می نگاه ماهان به که زمانی توانستمنمی

 . تعهد بدون بند،بی! کنم تحمل را ایرابطه چنین توانستمنمی من

 .ماهان مثل آدمی با هم، آن

 همه لمث روز یک اگر اما نیستم همه مثل برایش من که گویدمی ماهان

  چه؟ شوم

  شود؟ زده هم من از روز، یک اگر

  چه؟ نماند باقی قرمزی خط اگر اصالً،

  کنی؟می فکر چی به ریزه، خاله -

 که اشعسلی چشمان به. دوختم ماهان به و برداشتم بیرون از را نگاهم

 را منفی هایانرژی تمام و دادم تکان را سرم. بود روشن هم شب در

 :کردم خارج را نفسم با همراه

 !هیچی -

  ،خواهمنمی را رابطهاین گفتممی اگر

 توانستمینم. بگذرم قلبم داخل حس از توانستمنمی من. شدنمی نه،

 سیک کنار ماهان که ببینم پیش ماه چند مثل را روزهایی و هاشب

 . نیست من برای ماهان که. است دیگر

 ... . ماهان که

 !بود نابود احساسم و منطق و دلیل



 

 

 WWW.98IA3.IR 1027 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 . را قلبم نه و فهمیدممی را مغزم حرف نه

 انگار. بودند کرده غالف شمشیر دوتایشان. نبود انشانمی هم جدالی

 .جنگیدن از بودند خسته

 . بگیرم را دستانش ایواهمه هیچبی بتوانم خواستمی دلم قدرچه

 :بود رفته بین از ابروهایش میان فاصله

 ! بگی دروغ من به تونینمی که دونیمی -

. دادم شال زیر را هایممو دوباره! نخوانی؟ را ذهنم بار یک شودمی! لعنتی

 !بودم گرفته تیک امروز اصالً

  شه؟راحت خیالت که کنم صحبت خالت با بیام خوایمی -

 :داد قرار فرمان روی را ساعدش. ندادم جوابی

  گذره؟می چی کوچولوت مغزاون تو بگی میشه -

 :دادم باال شانه. شودمی ناراحت. شودمی عصبی بگویم اگر! نه گفتم؟می

 .یچیه -

 :گفت شمرده و فشرد هم روی را چشمانش

 . چیه مشکلت بگو نکردم، خفت تا -

  بود؟ تهرف باال ماهان از انتظارم چرا من. چکید امگونه روی ایقطره

  چی؟ شیزده هم من از اگر -

 :کشید را لپم محکم! واقعی یقههقه یک. زد قههقه

 !خرکیه خودت مثل هم هاتنگرانی! جانم ای -
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 :کشیدم عقب را صورتم غضب با

 و بابا جز به زندگیم مذکر اولین من. راحته تو برای! ماهان نخند -

 . بودی تو داداشم،

 :آورد بیرون شکالتی و کرد باز را ماشین کنسول در

 . خرده اعصابت! بخور رو این اول -

 . نگرفتم را شکالت یبسته

 . کوچولویی خیلی هنوز که، اوالً -

 !بودم؟ بچه سناین  با. پریدند باال ابروهایم

 و زندگی درگیر سناین تو خوامنمی. شیوکیل بخونی، درس باید -

 سوم سال دوم، سال. نشیم داربچه اول سال. خودخواهیه. کنم ازدواجت

 درس هم بچرخونی، رو زندگی یه هم تونیمی تو. هیچی اون اصالً چی؟

 بخونی؟

 . چکید اشکی

  چیه؟ برای گریت  -

 :کرد پاک آرام انگشت، با را شکا

. بگذرونم وقت باهاشون بتونم که ریختن من برای آدم همه این دوماً، -

 انتخاب رو گناهبی و پاک آدم یه باید چرا کنم؟ انتخاب رو تو باید چرا من

 اصالً! مونیممی هم رفیق هم آخر تا! بودیم هم رفیق اول ما! سوماً کنم؟

 و ماهان همون بشیم خوایمی شیم؟ من هایحرف خیالبی خوایمی
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 کردم؟ اشتباهی کار اآلن تا من همیشه؟ دریای

 :گفتم لرزان صدایی با

 تاکی؟ چی؟ آخرش... آخه -

 :کشید خیسم هایمژه به انگشت و خندید

  بپرم؟ دستت از یا بدزدنم ترسیمی -

 گفت؟می چه او و گفتممی چه من. کردم نگاهش کرده بغ

 جلد کفتر من اما باالس شدنم دزدیده احتمال کهاین با !نباش نگران -

 .خودتم

 همیشه ماهان. داد قلقلک را دلم ته خوبی حس اما نگرفت امخنده

 .بود خودش

 . کشیدنمی نقشه وقتهیچ

 کرد؟ انتخاب را من چرا بود، هوس دنبال اگر! بود او با حق اصالً

 ! شودمین نکرد؟ باور را هاچشم این شودمی مگر اصالً

 !بود خالصانه محبت از پر هاچشم این،

 . گفتنمی دروغ من به وقتهیچ ماهان

 بزنم ونهخ از شب نصف تونممی من کی تا. ماهان میگم جدی دارم -

 بد بفهمن، هامونخانواده! بدیم؟ ادامه مخفیانه تونیممی کی تا بیرون؟

  کنن؟می رفک چی بمون راجع تو برادر و خواهر من، یخاله! میشه

 :کشید لبش اطراف را انگشتش دو
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 زندگی ریمدا خودمون خاطر به ما! بابا کن مونول! اون هی! این هی -

 .کنیممی

 ! نبود! بداند که نبود دختر

 ! است عالم بد دختر هررابطه، در

 ... .و کننده اغفال

 کسی ناولی بفهمه، کیان همین ولی. نمیشه بد که تو برای خب، آره -

 همیشه ما فرهنگ تو. منم میشه پرتاب سمتش به متلکاش یرت که

 پس! میشه محسوب هم افتخار که پسرها برای. میدن تقاص دخترها

 فکر و حرف اگه. کن فکر هم من به ذرهیه کردی وقتی ها،وسط این لطفاً

 !نیست ورت یه به بقیه

 را اشبینی یتیغه. امگفته چه فهمیدم تازه. کرد نگاهم تعجب با ماهان

 :کرد لمس

 ! ها نیستی هم زبونبی همچون. شنوممی تازه چیزهای -

 :کردم پنجره به رو را سرم و دادم تکان تأسف روی از سری

 یه با ارانگ نمیدی، اهمیت میگم هرچی. زنمنمی حرفی هیچ دیگه من -

 .طرفی ساله دو بچه

 :فشرد را امبینی باراین

 و صیغه از من. داره فرق باهم مونآس تا زمین تو، و من اعتقادات -

 اعالم شوهر و زن شرعاً و رسماً که، هم عقد! نمیاد خوشم هاحرفاین
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 .شهبزرگ تا گذرممی زنم از که امپاکی فرشته من نکن فکر و میشیم

 . زدممی گیج. بود حق هایشحرف

 باهاش هک سختته اگر. بگی تو که هروقت! زنیممی حرف خالت با اما، -

 . زنممی حرف باهاش میام خودم کنی، صحبت موضوعاین یارهدرب

 :دز دور را خیابان ماهان. نگفتم چیزی و کشیدم باال را لبم یگوشه

 ساعت هی یهست که من با نمیاد خوشم چون خونه، برمتمی هم حاال -

 .بینمتمی خونه استودیو، نمیرم فردا. کنی نگاه رو

 داپی را کلید گشتم، هرچه. بردم فرو مانتوام عمیق جیب داخل را دستم

 کرده فراموش. گشتم هم را شلوارهایم جیب و جیب یکی آن. نکردم

 :گذاشتم امپیشانی روی دست! بیاورم را کلید که بودم

 !بیارم کلید رفته یادم -

 :کرد نگاهم چشم یگوشه از ماهان

 نبود؟ بیدار مگه کیان -

 ... .اما بود، بیدار

 .دونمنمی -

 . بزنم زنگ بهش ذارب -

 هک زن صدای. گذاشتم اسپیکر روی را موبایل و گرفت را کیان یشماره

 اهانم. انداخت طنین ماشین در کرد،می تکرار را موبایل بودن خاموش

 .انداخت ماشین وسط و کرد قطع را تلفن
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 کنی؟ کارچی خوایمی حاال -

 .انمدنمی کردم؟می چه. کردم جدا دندان با را لبم پوست

 . بود شده بسته در بگو بزن، رو خونه در زنگ خوایمی -

 گرفته صدایی با! رفتمی آبرویم مهتا جلوی. فهمیدندمی. شدنمی نه،

 :گفتم

 . نمیشه -

 موندن خیابون توی از نکنم فکر که هست، هم دیگه راه یه -

 من؟ یخونه بیای خوایمی! باشه تروحشتناک

 ماهان یخانه به شب نصف بود مانده همین. پرید باال ابروهایم ناخودآگاه،

  شد؟ ناراحت. زد پوزخندی من، دیدن با ماهان! بروم

 آقا دست موقع یه که هتل ببرمتون هست؟ همراهت شناسایی کارت -

  نکنه؟ رو پوستت نخورتت؟ نرسه؟ بهت گرگه

 ورد،آ در را ماهان حرص توانستمی که چیزی تنها! بود شده ناراحت

 .خندیدم. بود همین

 تویی؟ گرگه آقا اآلن -

 یک چرا. بودند چسبیده هم به کوه، مثل ابروهایش. نگفت چیزی ماهان

 .چرخاندم صورتش روی را نگاهم نکنم؟ اذیتش من ذره

  نکنه؟ رو گفت که کارهایی میده قول گرگه آقا -

 .شد محوی لبخند به تبدیل و داد، شکل تغییر پوزخندش
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 بحث نای به بخوای اگر که نمیدم قول من اما دونم؛نمی رو گرگه آقا -

 -خام رو پررو هایوجبی نیم من دونستیمی! نکنم اتخفه بدی، ادامه

 خورم؟می خام

 .انداختم باال را ابروهایم و گفتم نچی

 !نه -

 :کرد ایخنده تک

 ! شو ساکت داری، دوست رو جونت اگر پس -

 که بود نگفته مگر. بودم مانده اتنه ماهان با هاوقت خیلی من،. خندیدم

 به ساستر با. داشتم اعتماد ماهان به من نشده؟ عوض مانرابطه خصلت

 در را هایشکفش کهآن بدون ماهان. شد باز در. دوختم چشم خانه در

 و انداختم امدخترانه صندل پشت انگشت استرس با. شد خانه وارد بیاورد

 کاناپه روی را خودش و ردک روشن را چراغ. کردم خارجش پایم از

 از را موبایلش ماهان. شوند رها کمی منقبضم عضالت کاش. انداخت

 . برداشت کنارش

  ماهان؟ -

 هوم؟ -

 این روی مداشت! نشده عوض مانرابطه خصلت که فهمید شدمی جااین از

 .کردممی پیدا حساسیت کلمه

  :کوبیدم پایش اقس به ضربه یزم روی جسمهم با آرام

  میرم. راه ابرهنهپ اینجا من نکن! خشپ خونه تو رو لودگیآ -
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  کرد: خم تپش از را شگردن و خندید

 !خالیه فقط بچه هارتاچ سه، و مرتک دور ادرچ یه جای -

  گشود: را اسپرتش مشکی هایکفش بند و شد خم

  نشه. مریض جبیمو نیم که ینا خاطر هب هم ینا -

 قرص سه ایج دیروز دم.ش خم یزم روی شده پخش اروهاید سمت به

 چشمانش برگشتم، اهانم سمت به قرص! شش جای مروزا و بود خالی

   بود. بسته

  خوردی؟ ساعت چند توی ور تا سه خوری،می مسکن یلیخ -

  کرد: زمزمه

 یعصب ایهردردس همیشه من کرد؛یم درد خیلی سرم امروز ،دونممین -

 بوده. گیرم گریبان

  م:گذاشت اشانیپیش روی را انگشتانم

   کنه؟می درد هم االن رتس -

  کم. هی -

 به را لبش ورد.خ سر اشپیشانی روی از انگشتانم و آورد االب را سرش

  چسباند: انگشتانم نوک

 نباش. نگران تو ماا -

  کردم. هار کنارم ار دستم گرفتم؛ آتش و زدمیخ زمان هم

  نباشم؟ نگران شدمی مگر

  نگرفتم: فاصله نشستم، کنارش
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  بدم؟ اساژم رو سرت روز، اون مثل خواییم -

  گفت: شیطنت با و زد محوی لبخند

  ا؟هحرف این و تو دی؟ج -

 بریزد؟ شخود در را ردهایشد همه اشتد دوست چرا

  فتم:گ و گرفتم فاصله کمی

 .هاحرف این و نم !هلب -

 تدس نگفت. یزچ هیچ بست، را چشمش و گذاشت اهایمپ روی را سرش

  کردم. جدایشان رامآ بردم، فرو روشنش موهای میان

 ارب این که ودمب نکشیده جالتخ قدراین پیش دفعه نگویم، دروغ

  کشیدم.می

 کشیدمی ماهان که ودب دردی همم اما لرزید،می دستانم خجالت، شدت از

  آورد.می درد به مه مرا قلب و

 لغزید. اشپیشانی روی دست

 اما نم،ک لمس را صورتش احتر خیال اب توانستممی داشتم دوست چقدر

  شد.می اممانع درونم، چیزی

 ادامه اشپیشانی و سر نوازش هب چقدر دانمنمی و گذشت چقدر دانمنمی

  ست.ا شده سنگین هایشسنف کردم، حس که دادم

  کردم: زمزمه آرام

 !اهانم -

  ودند:ب فتهگر وسعت چشمانش اخلد قرمز هایرگ کرد. باز را چشمانش
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 له؟ب -

  بود. داغ کمی چسباندم، اشیشانیپ به را دستم کف

 قرمزن. خیلی اتهشمچ -

 هب دست داد، تکیه رانش به را آرنجش و برداشت ایمپ روی زا را سرش

  کشید: اشپیشانی و گردن

 رو در خواستی خواب،ب من اتاق وت برو وش بلند ردم.ک ستهخ هم رو وت -

  کن. قفل هم

 است. خوب هم من الح باشد، وبخ ماهان الح اگر بودم؛ نشده خسته

 هایملباس به نگاهی اهانم کردم. صاف را مانتوام ،مبرخاست کاناپه روی از

  راحتی؟ اهلباس این اب - انداخت:

 اما... کرد،می اذیتم هایملباس

  دادم: تکان رهآ معنی به ار سرم فقط

  خب؟ کن. یدارمب بود، بد التح -

  رفت: اتاق سمت به و کشید اشآشفته موهای میان یدست

 !بخیر بش -

 زدن. حرف ستا کافی یعنی این

 یکی-یکی ار مانتوام هایدکمه نشستم؛ تخت ویر و شدم اتاق وارد

  زیدم.خ پتو زیر و گشودم

  کردم. خاموش را سرم باالی چراغ

 باز نیمه را اتاق در کرد.می اذیتم جین شلوار نشستم؛ تخت روی دوباره
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  کردم:

  بدی؟ باسل بهم میشه اهان؟م -

 اذیت را مشامم یگارس بوی بود؛ نشسته اصلی النس در تاریکی، در

  کرد.می

 ردار.ب کمد تو از ودتخ -

  بود؟ نخوابیده چرا

 زیپ .برداشتم را نشکرمگ و وئیشرتس ماهان کمد از و بستم ار اتاق در

 ات را رمکنگ هایپاچه .سرم روی را الهشک و کشیدم االب را سوئیشرت

 چیست اهانم روزهای ینا شکلم دانستمنمی نکند. یرگ زیرپایم تا زدم

  .رفته فرو ودشخ در دوباره که

 لنگید!می کار جای کی اما بود، همیشه مثل خندید؛می گفت،می

 .داشتند درد نبودند، همیشه مثل چشمانش

 تم.نشس کاناپه ویر ارشکن نکردم؛ روشن را راغچ .رفتم بیرون اتاق از

 نهات که سیگاری و رخنیم به و ادمد تکیه کاناپه هب را رمس ماهان مثل

  شدم: یرهخ بود، دیواری هارچ این روشنی

 نخوابیدی؟ راچ -

  :گرفت رسیگا از عمیقی کام

   .بردنمی وابمخ -

 دکتر؟ رفتی سردردت رایب -

  :کرد مکث
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 !نیست اون از شکلم -

   ؟بود چه مشکل پس

  کردم؟ کاری نم -

  :کشید صورتم ویر را سوئیشرت الهک و خندید

   مثال؟ کاری چه -

 !ناراحتی ازم شاید گفتم دونم،مین -

  برداشت: هایشلب میان از را سیگار

  کنی؟ ناراحت ور کسی بلدی صالا مگه وت -

 کردم. خاموشش جاسیگاری در و قاپیدم ستانشد میان زا را نازک نخ

  :کشید اشپیشانی به دست فهکال ماهان

 ؟برداری من سیگار اب جنگ زا دست خوایمی کی وت -

  :کردم رستد را سوئیشرت الهک و نداختما باال شانه

 !کشین دیگه که وقتی ات -

  گفت: و کرد طوالنی مکث

 رو فردا ات بدم نجاما ور امهکار مونمب بیدار گفتم استودیو، نمیرم رداف -

 باشیم. باهم

  شدم: متمایل سمتش به کمی

 شه؟ خوب حالت نمک کار چی نم -

  کرد: ازب هم از را دستش 

 شه. خوب المح تا اینجا یاب -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1039 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 آغوش این از را ودمخ که بود دالتع این گریستم.ن غوششآ هب مردد

  ام!درونی سح آن خیالبی اصال کنم؟ محروم

  پیچید: بازوام دور ستد رفتم. روف آغوشش در

 جوجه. بمون جامینه صبح ات -

 روی وارنوازش ار دستش دادم. کیهت اشسینه به را رمس و نگفتم چیزی

  شد. رتندت من، یجنبهبی قلب هایتپش و کشید بازوام

 

 آغوشت و"

 زیستن برای جایی اندک

 مردن برای جایی اندک

 شهر از گریزِ و

 انگشت هزار با که

 وقاحت به

 ".کندمی تهمم را آسمان پاکیِ
******* 

 

 هیچی ازب و خواندممی هک بود دهم بار چرخانم؛می ایمیل روی را نگاهم

 یانم در جایی غزمم و کردندمی ویتر را کلمات چشمانم .فهمیدمنمی

 را تاپلب وشخام دکمه حرصبا .خوردمی چرخ رویمروبه آپارتمان

  فشارم.می
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  .آورد جااین به ار وسایلش ماهان، امروز

 نوک که ودمشانب پاییده شمیچ زا هک قدرآن فضول، هایهمسایه مثل

  کرد.می گزگز پایم انگشتان

 که دانمیم فقط بود! چه آمدنش جااین به از گماهان، هدف دانستمنمی

  باشد. اتفاقی تواندنمی

 مثل ،است جبر است! شده حساب یزچ همه بزرگی، این به دنیای در

  ریاضی!

  زد.می غر میشهه مثل بود، آمده هم کیان

  کنم. یانک صورت حرام یلیس داشتم، دوست

 میلیبی با چپانم،می دهانم داخل یسکوییتیب و شوممی آشپزخانه وارد

  جووم.می

 هم و ساختمی مه که قدرت همان داشت! ار قدرتش هم هنوز ماهان

  شدم. ارجخ خانه از صدق از وبارد امروز کرد.می ویران

 عطرش، ویب هم نوزه کرد.می را خودش ارک انشچشم جادوی هم هنوز

  کرد.می زایل را عقلم

 و محبت از مملو نگاه آن بود؛ متفاوت یش،پ سال سه گاهن با نگاهش اما،

 عشق،

  بود. نشسته ینهک برق جایش حاال

  طور... همین مه کیان کرد.می رفتار من با روح، یک مثل

  بود. تهانداخ زخم لمد به بدجور وزش،ر آن رفتار
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 اش،خشکی دهم.یم قورت جوویده، نیمه و دارمبرمی دیگر بیسکوییت

  اندازتم.می سرفه به خراشد،می را گلویم

  شود. قطع هایمسرفه تا خورممی آب

 زدن کله و سر زا بعد بود. زدهن زنگ ارساپ یش،پ وزر هن حدودا روز، آن از

 است؛ ارتباط در دختر اب پارسا، که شد علومم نازلی، حقیقاتت و بسیار

  دانم.نمی را رابطه

 جمع رایب هرکاری و اردد اینستاگرامی مایشن هک ودب هاییاین از دختره

  کند.می فالوور کردن،

 بالک را پارسا شماره و پارسا خود هب مستقیم رستادم.ف پس ار لقهح امروز

 کردم.

 بود. شکسته بد اعتمادم

  خوشحالم؟ تفاقا این از بگویم اگر نیست، بدجنسی اما

 دیگر چه؟ شدم،می خانه یک اردو اگر کنم،می فکر چون خوشحالم

  کنم؟ ورشد خودم از توانستممی

 که کاری اب نداشت. را مردی یچه جانب زا لمسی یچه حملت ن،م بدن

  شد. تشدید سح این کرد، هم پارسا

 ش.اماندگاری م،ودب خوشحال هم اهانم بازگشت برای نگویم، دروغ

 دارم. دوست خواهیخود هیچبی را ماهان من

 کی ماهان، ینا دانممی ام.کرده گذر ماهان، وحر بُعدهای یهمه از من

 پوشالیست. ماهان
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 اش...خالصانه هایمحبت کردم، تجربه ار واقعی ماهان من

 تا کردم لندب قد برداشتم؛ پنا از تکیه آورد.می خودم به مرا زنگ، صدای

 که ار پارسا ساختند. را شمیچ این ولغ برای نمک کرف م.برس چشمی به

 سعی اندازم؛یم سرم روی را الش خورم.می یکه بینم،می در پشت

 با ست؛ا مرتب همیشه مثل کنم،می ازب در کنم. جلوه ونسردخ که کنممی

  .جلو به رو اشسینه و وقار

 قهحل خالی ایج بعد و الش روی گاهشن اول کنم،می باز که در

  رود:می ینب از ابروهایم یانم فاصله چرخد.می

 باال؟ ومدیا جوریهچ کنی؟می کار چی جاینا -

  ببیند. جااین را پارسا ان،ماه نداشتم دوست

 بازی نامزد گرانن و نشاندب رویم "وهردارش زن،" نام بازهم نداشتم دوست

  باشد. من

 !داره مشکلی زنم، یخونه ومدما -

  زنم.می چنگ را شکمم پیچد؛می دلم زنم، یهکلم شنیدن با

  باطله. دیگه اهم سه لعنتی یغهص اون خواین چه ی،بخوا هچ -

 لمس را اشبینی یتیغه آزادش، دست با و بردمی فرو جیبش در دست

  کنم:می

 یه بتونی و نهک فروکش عصبانیتت هک دادم رصتف هتب وزر نه دریا، -

 بگیری. درست تصمیم

  زنم:می صداداری پوزخند
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  م!ودب گرفته رو تصمیم نم اول، اعتس یه مونه -

 بشنوی؟ رو امهحرف خواییمن - 

   جارند.انف به رو زممغ خونی هایرگ

  شدم. ستهخ دورویی و زدقلا دروغ، زا بشنوم. خواممین -

  .نکردم خیانت بهت نم -

  خندم:یم تصنعی دیدم.می را مغزم نفجارا یا کوبیدممی دهانش در باید یا

   باشه. نکردی! -

  ن.نک قضاوتم هام،حرف شنیدن از بلق -

 ندگیز برای دارم فقط نم بنده، من نه خداست! کار قضاوت ضاوت؟ق -

 زا هم ناو گفتی! دروغ باشی، نکرده هم خیانت گیرم!می تصمیم خودم

 شاخدارش. نوع

 دستش روند را بازویم ود.ب شده خارج ونسردشخ جلد نآ از پارسا

  گرفت:

 کجا و یک رو یارو، اون دونمنمی شدی! هوایی یه؟چ تو مشکل دونییم -

 من منی! زن شرعاً گهدی ماه سه ات بدون ور این شدی! هوایی اما دیدی،

  کنم!می زنم با بخواد دلم که هرکاری هم،

  کشم:می بیرون را بازویم

 داییج از عدب بذار ده!ن نشون رو خودت روی اون ینا از تربیش پارسا، -

 !بمونه برام ازت وبخ یاد یه حداقل

  گفت: رفت،می آسانسور متس به که طورهمان
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  شی! جدا تونیمی اصال ببین ولا -

 نبود! پارسا مرد، ینا بودمش؟ ناختهش اشتباه نم فشارم.می هم به لب

 وم؟ش جدا نتوانم راچ .است خرد دلم شوم؛می مشوش

 را رشغرو است کافی رد،م یک کردن دیوانه رایب که بودم شنیده جا یک

  بشکنی!

  جوابش؟بی هایمحبت با ایم؟هحرف با ودم؟ب شکسته را رورشغ کی من

 !یابمنمی را مقصر گردم،می هرچه

 

 ماهان

 بسته و ازب را فندک یاید.ب که منتظرم و دهممی تکیه انخ زبل ماشین به

 کنم.می نگاه اششعله به و کنمپمی

 صورت رامح مشت ندچ ش،مدید که قتیو تا کشممی عمیق نفس چند

  نکنم! اشتیغه شش

 من بست، را در دریا که مانیز و نیدمش بحث موقع را هایشانحرف تمام

 پایین و،ا آمدن از بلق که مدمآ ایینپ ریعس قدرآن هاپله از و شدم خارج

 !بود کرده یداپ شانسی از ار پسر ینا دریا باشم.

 برابر صد نم است. رافروختهب اشچهره بینم؛می را منا پارسا پسر، دور از

 شانیغهص کشد.می تیر رمس یهمه انفجارند. رزم در هایمرگ ،بدترم او

  ودم.ب شنیده را هااین ناخواسته کشید!می طول دیگر ماه سه

 کمی گرفتم تصمیم است، بدپیله خان زبل این فهمیدم، که زمانی اما
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  بپیچانم! ار گوشش

 یگرد تا شکستممی را دستش رفت!می یژهر سرم توی بد هایشحرف

  ند.ک لمس را دریا نتواند

 ینا الیق نیست! خیانت یقال دریا اما باشم، داشته ینهک دریا از هرچقدر

 !نیست مردک

 منتظر کند.پمی نگاهم و کندمی باز را اشینم در شود.می نزدیک پارسا

  باطل! خیال زهی ارم؛برد را امتکیه است

  کوبد:یم هم به را اشینم در کنم.می نگاهش مستقیم 

 !بدی جازها اگر برم خواممی نابج -

  گفتم: نوچی بل زیر و نداختما باال ابرو

 پسر. خوشگل نمیدم، جازها -

  آید:می متمس به و شودمی مک ابروهایش میان فاصله

  هستی؟ چیزی تی،مس خوبه؟ حالت وت -

 مستی زج چیز هیچ به تعلقم سری، حس این بودم! شاید ؟مست

 !باشد تواندنمی

 رومیم سمتش به دارم.برمی را امکیهت و گذارممی لبم یگوشه را سیگار 

 یگوشه زا را سیگار کنم.می نگاه ست،ا ساالد شبیه یشترب که یپشت به و

  دارم:برمی لبم

  کشی؟می هشون و شاخ نز یه برای هیبت، ینا با کشینمی جالتخ -

  کشد:یم گردن و کوبدمی ماشین پوتکا به مشتی
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  تو؟ میگی یچ -

 وارد ار اکسیژن کشم.می باال را هایمهشان و اندازممی زمین را سیگار

  کنم:می هایمریه

 !سوسولی یادیز بودن الت رایب -

 بچه گفته هتب کسی احاالت - کنم:می درست را اشیشمی پیراهن ییقه

 رو تنها دختر یه ریمی کشینمی خجالت رفتت؟گ توهم که زرنگی

 !بزن حرف تااندازه هم با باش! مرد ترسونی؟می

 شکار را مچش اهر میان در آورد. ورتمص سمت هب و ردک مشت ار دستش

 کنم.می

  کنم: خرد ار مچش داشتم، دوست

 آدم آخه شه!اب باهات خوادنمی دختره یه؟چ غرور دونیمی اصال وت -

 زنی به وقت یچه بهت، کنممی تنصیح یه بچه؟ یشهم سیریش قدراین

 یرتس کردن زندگی زا چون بمونه، باهات هک نکن اجبار خوادت،نمی که

 !کنهمی

 دنشب در رگ هرچه و است دهش قرمز کشد؛می یرونب دستم از را مچش

  کرده. باد است

 درونم ندارم! او از میک دست هم من کنم.می نگاه یبتشه به نیشخند با

  !یآفتاب و صاف یرونمب اما ،بود عقرب در قمر

 نصیحت رو نم بخوای که ستیه کی وت اصال ریایی؟د یچیکاره وت -

 کنی؟
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 !نیاور نتی،لع نیاور برزبان را اسمش

  لبم: طرافا را انگشتم ود و کشممی پایین را لبم یگوشه

 ولی پیچونممی رو زرنگ کننمی کرف که کسایی گوش محلم! فتشم -

 تهدیدش خوایب امروز مثل ای بیاد شکا قطره هی حتی ،اشهچشم از اگر

 وت بره خار جالدت! یشمم وقت اون ،نباشی چه اشی،ب تو مقصر چه کنی،

  بینم!می تو چشم از نم بخوره، سرما توئه! تقصر پاش،

 :خنددمی عصبی و رودمی االب ابروهایش چرخد.می چشمانم روی نگاهش

 که هستی کلیف جوجه مونه کنهن کنی؟می تهدید رو نم باشی کی وت -

 هاالس دختر این رتیکه،م کنی؟می صحبت اشک طرهق از گذاشت؟ قالش

 کردی، جگرش هب خون پاش؟ وت نره ارخ نگرانی کرده! گریه تو خاطر به

 کنی؟می یدتهد رو من توق اون شدی!می مرگش املع داشتی خودت تو

 فهمیدیم. داشتنم دوست معنی وبه،خ

  مرگی؟ هچ اصال شدم؟می دریا رگم عامل باید راچ من گفت؟می چه

 به .شودمی شکافته ام،سنگی یپوسته دارم. گهن را خودم توانمنمی دیگر

  مرگی؟ چه زنی؟می زر یچ - :گیرممی را اشیقه و برممی هجوم سمتش

  :کندمی جدا اشیقه از را دستانم پارسا

 به هک ریاد معشوقه اون زدم! حدس درست پس محل، مفتش قایآ -

  تویی! دوخته، هم به رو زمان و زمین خاطرش

 ودب زیاد مه ویر قدرآن هایم،دندان فشار زنم.می چنگ را موهایم عصبی

  !بودم دنشانش شکسته منتظر که
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 رتیکه.م پرسیدم سوال یه زتا -

 :زندمی وزخندپ و رودمی ماشین سمت به

 همه آقای بپرس، خودش از روب میدی، جر قهی براش ارید که وت -

  کارش!

 سفالت،آ روی هاالستیک جیغ صدای .دهدمی گاز و شودمی ماشین سوار

  .خراشدمی را روحم شمشیر مثل

  .سوزدمی گلویم

 زد؟می رفح چه از مرگی؟ چه

  .بردمی نفس

 

 وابخ از و خورمب تکان آمدینم دلم کردم، گاهن معصومش یچهره به

 مانده ازب میک هایشلب میان بود. خوابیده چهب یک مثل کنم؛ بیدارش

 بود؛ انداخته شکمم ویر را دستش ود.ب ابرویش یانم کوچکی خما و بود

 بود. کرده را ارک این خواب در

 تماشای رصتف خواست.نمی مدل اما بود، گرفته درد زیرسرش بازویم

 اشصورتی گونه رب ایبوسه داشتم تدوس بدهم. دست از را صورتش

 اما... بنشانم،

 مشوش فکرم بخوابم! ودم،ب نتوانسته بودم. خوابیدهن هم اعتس یک حتی

 بود.

 آمدنمی دلم دم؛ز کنار را بود ریخته صورتش روی که مویی چندتار
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  لمسش. ترینکوچک برای جنگیدممی خودم با چقدر کنم. لمسش

 خاله آخ، گذاشت. امشانه روی و وردآ باال ار دستش د.لرزیدن هایشپلک

 !کنی را کارها این خواب در هک این مگر ریزه!

 رقع حسابی بگیرم؛ دوش خواستممی م.شو بلند توانستمنمی اصال دیگر

 بودم. کرده

 در، گزن صدای با ستم.ب را هایمچشم و کردم خم شتپ از را گردنم

 کسی هچ صبح، شته ساعت ؛کردم نگاه ساعت به و گشودم را هایمچشم

  بود؟

 و چرخاند چشم انهخ در ولا شود.گ شمچ هم دریا گ،زن صدای دومین با

  گرفت: فاصله خجالت اب و کرد گاهن خودش ستد و نم به بعد

 نشستی. طوری همین بحص تا کردی؟ن بیدارم راچ -

 باال ابرو و رخاندمچ را تفمک بود. دهش خشک کردم، صاف را دستم

  انداختم:

 وابیدی؟خ راحت بود؟ گرم و نرم اتج -

   فت.ر آیفون سمت به و شد ندبل سریع شد؛ منظورم متوجه

 !یانهک -

  کردم: اموششخ و رفتم یفونآ سمت به

 !خیالشبی -

  بودند. دهش رقصان شمانشچ یحدقه دوباره کرد؛ اهنگ من به استرس با

  اومده؟ که جامینا من فهمیده نظرت هب -
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 این رد کردم. افص ار کاله و خندیدم بود، ایستاده جک سرش روی کاله

 کوتاه تینآس راچ -  بود؟ وردهآ طاقت چگونه نم گرم رمکنگ با هوا

 بیرون. زدمی ازت حرارت دیشب برنداشتی؟

 را رمکنگ آویزان هایآستین نگفت. یزیچ اما شد، باز هم از هایشلب

  راند: عقب

 بود. تاهکو آستین خودم لوزب -

 متس به شد.یم خرد اعصابم کرد،می اررفت من با گونهاین وقتی

 قبع به ار شیشه دم؛کر خارج یخچال از ار پرتغال بآ و روممی آشپرخانه

  کردم: بدنم ستون میز روی ار دستانم راندم.

 لختت ایهدست و تاکله موهای دیدن اب میدم قول نباش! گرامن -

  هولم! خیلی که این نه نشم! منقلب

 بچه ثلم گاهی نشست. شپزخانهآ صندلی روی و نگفت زیچی دریا

  نداختم.ا قابلمه درون آبپز مرغمتخ دو کرد؛می نگاهم گرسنه هایگربه

  کشیدم: امشقیقه به ستد نکرد. نگاهم نشستم؛ دریا رویروبه

  ریخت. مه به اعصابم لحظه هی -

  دادم: هل سمتش به و یختمر لیوان داخل ار پرتغال آب

 گرمای که حموم روب خواستی اگر عدب باال، یادب فشارت خورب ور ینا -

 بره. بدنت

  چسباند. هم به را انوهایشز و ردک نگاه رتغالپ آب به

 کاکائو شیر جایش به نداشت؛ دوست پرتغال آب بود، رفته ادمی !آخ
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 آوردم.

  کوبیدم: یزم به ضربه ندچ بود. ایینپ سرش بازهم

  هست؟ خونه سیک -

  ببینمش: توانمب تا کردم مخ را سرم

 ریزه؟ خاله کردی هرق -

 فشرده یزم یلبه به قدرآن را نگشتانشا داد. تکان هن معنی هب را سرش

 ودند.ب شده سفید که بود

  گفت: و برخاست

  کنم. عوض رو امهلباس برم نم -

  کردم: اشاره یوانل به ابرو اب و شیدمک را دستش

 ور تعطیلم روز گرفتن، یافهق با حموم! برو هم بعد خور،ب رو این لوا -

  نکن. زهرم

  کند.می کرف چه به اردد دانستممی کرد؛ نگاهم تعجب با

 !نکنم زهر نم -

  خندیدم:

 جلودار تونیینم هم خودت ردنک پیچ غچهب با دیگه، مورد یه و تو! لهب -

  !بشی چیزی

 را خجالتش یگرد کمی هک برمیم لذت اام شود،می رنگ چند دانمنمی

  :انداختم باال ابرو ببینم.

 و بودی کرده بغل منو صبح تا تو نداشتم، کاریت من دیشب یدید -
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 !دربرم ترسیدی بخورم، تکون نذاشتی

  رفت: اتاق سمت به

 بردارم؟ کجا از ولهح -

   بودم! نکرده بازی بهگر و موش ختر،د یک اب تاحاال زدم. محوی لبخند

 خواستی ره،د رو تاقا کلید دار! برش نوئه، آبیه اون اول، کشوی ویت -

  کن. قفل

 کرد.ن قفل ماا بست، را اتاق در و گفت کوتاهی مرسی

 و فشردم مارهش روی اشتم.د یانک زا کالمیس سه برداشتم، را موبایلم

  گفت: کیان انیهث چند از بعد

  کنی. چک ور لتموبای کردی رصتف عجب چه داداش! خان، هب -

  بود: گرفته راستم، دست هایگر کشیدم. سرم پشت دست

   مرگته؟ چه وم؟ه -

 کنی؟می خوری کت داری تو؟ جاییک -

 پرتغالی بآ ایجرعه و شستمن صندلی روی دند.ش نزدیک مه به ابروهایم

  نوشیدم: ار بودم ریخته ریاد برای که

 نک وصل همب اسپیجی یه خوایمی ندازی؟یم کنتور من برای وت -

 ؟!نکنی گمم

  خندید: کیان

 کوچیکتم رادرب این ستد کنم یادآوری خواستم خوری، تنها تو خهآ -

 بگیر.
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 دور دخترهای از دامک هیچ ثلم دریا یخت.ر همبه فکرش طرز از اعصابم

 رو دهنت حرف نیستم، کاری ثافتک پی هرشب وت مثل نم - !نبود من

  بفهم!

  کردم. پرتاب میز ویر و ردمک قطع ار تلفن ؛ندبز حرفی نگذاشتم

 داخل ار هامرغتخم ؛وردمآ بیرون آب زا را هامرغتخم دقیقه، چند از بعد

 یحوله اب دریا و شد ازب من تاقا درد کرد.یم درد سرم گذاشتم. بشقاب

 شد. ظاهر در ارچوبچ در رنگش، بیآ کوتاه ستینآ بلوز و سرش دور

  گرفتم: را نگاهم

  خوری؟می که مرغخمت -

  شد: زدیکن پرخجالت و آرام و کشید ردنشگ به دستی

  کردم.می درست نم -

 درست من داره؟ قیفر هچ - گذاشتم: یزم روی را دهش خرد هایگوجه

 دیگه. کردم

  بردم: روف گوجه داخل ار چنگال د.ز پرخجالتی لبخند

  ت.هس هم ایدیگه چیز نمیاد، وشتخ اگر داری؟ وستد -

  داد: کانت را سرش و ادد قورت ار دهانش آب

 !خوبه نه، -

 میز روی ار چنگال بود. ردهک هول لیو کردمنمی نگاهش صالا که این با

 را اشراحتی من نداشت؛ فاوتیت هیچ دریا وششپ من برای گذاشتم.

  خواستم.می
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 داره،ن فرقی که من رایب کن. وضع ور تهالباس نیستی، راحت گرا -

  باشی. راحت خودت خوامیم

  فشرد: و رفتگ را بازویش یگرش،د دست با

 منه، عادت چگیب از این ،اما! دارم عتمادا هرکسی از یشترب تو به من، -

 بهش. کردم عادت کنم، ترکش تونمنمی

 دور را ستمد و دمش بلند ؛گیرمب نادیده را لگلونشگ صورت نتوانستم

  کرد: بهت ردم.ک شبلند صندلی روی زا و پیچیدم کمرش

  کنی؟می کار یچ -

 قرارش پاهایم روی و نشستم اناپهک روی بود. چهب کی یاندازه وزنش

  گذاشتم: اشگونه روی ایبوسه و کردم جرأت باالخره دادم.

 رمکنا تو مثل کس یچه بودم. ردهم بابا مراهه منم نبودی، گرا -

 رادرب حتی ساخت،نمی من گند ایهاخالق با وت مثل کس هیچ موند؛نمی

 مکک به که کردنیم فکر بودن. شناخته شتباها رو نم خواهرم و

 دونممی چیز. مهه با ریادم،ف با بودی؛ همیشه تو اما ،ندارم احتیاجی

 !کردی کاملم تو اما ،نیستم کامل نیستم، خوب

 دو وزنش که بود کرده مچاله و منقبض ار ودشخ قدرآن لرزید. گلویش

 اششانه روی ایبوسه و پیچیدم کمرش ورد دست بود. شده برابر

  گذاشتم:

 شدی. اذیت یلیخ مدت این وت -

 دریا! بودند، گذاشته رایشب جایی به سما چکید. شمانشچ از ایقطره
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 هایش.اشک هم و ودب دریا دلش همه

  :چسباند امونهگ به و زد لکیا یبوسه را دستش کف

 کافیه. من برای باشی، خوب وت -

 تعجب گویم،ن دروغ کرد؛ صاف را وزشبل و شد لندب پاهایم ویر از سریع

 ارب این شیدمش.ک غوشآ رد دوباره کشیدم، ار دستش و خندیدم کردم.

  گذاشتم: اشپیشانی ویر دست بستم. ستانمد با ار فرارش راه

 !نداری که هم چیزی تبی نه، -

  خندیدم: و بستم شمچ .دووید هایشلب روی نگاهم نگفت. چیزی

 !نمیشه وریط این دیگه ات،خاله ی خونه بریم شو دهآما شو لندب -

 

 زا کار کنم؛ تنفس توانستم،نمی دهم.می کیهت آسانسور، آیینه هب را سرم

 امخفه داشت .بود سرب از پر هوای ود.ب گذشته ربن،ک اکسید دی

  کرد.می ارجخ بدنم، از ار جان داشت کرد؛می

 و پر ام،ینهس قفسه کنم.می جابهجا را گردنم ؛فشارممی را هایمشقیقه

  یابم.می سرب فقط وا،ه در هم ازب و شودمی خالی

 وارد ذره-ذره و بود مدهآ فرود تنم رب زهرآلود، یغت مثل سا،پار هایحرف

  بود. شده خونم

 ندارم، وستد حتی توانم!نمی اما پرسیدم،می دریا از توانستممی اگر

  .تناقص همه ینا از شدمی تالشیم داشت روحم شوم. چشمش رد چشم

 گیر مرز کدام در دانم،نمی من و است باریک مرز یک نفرت، و عشق بین
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 .شدمی منفجر داشت سرم درگیرند؛ باهم حس، هردو ام.افتاده

 نگر صورت بینیم؛می در جلوی را دریا شود.می زبا آسانسور کشویی در

  را. نگرانش و پریده

 نه، هک کنجکاوی بگیرم. را ودمخ جلوی توانم،نمی برم.می دندان زیر لب

  .خوردمی را روحم خوره، مثل داشت نگرانی

 اول .کشممی خودم یخانه در متس به و گیرممی محکم را دریا مچ

  :گویدمی کرده هتب بعد و شودنمی متوجه

 کنی؟می کار یچ -

 هارنق و هاسال گذاشتیم. اپ راه ینا به کی رسیدم؛ جااین به کی دانمنمی

  .داشتیم فاصله باهم ها،سیاره و

 و تن و جان به ار دریا گویمب گرا یست،ن روغد .بودم نکشیده درد کم

 شد؛نمی داج لعنتی، پیوند این مه جوره یچه بودند. دهز پیوند خونم

  .شدنمی کنده

 دم؛دی می دریا کنار در ار پارسا که زمانی ار حسم نم،ک تشریح توانمنمی

 .کردمی لمس را تنش وقتی

  رود؟ب این از راترف نکند گفتم،می خودم با 

 کشیدم. انهخ داخل به را ریاد و ردمک باز ار خانه در

 .دیگر است بس سکوت

 تیر قلبم ،کردم زندانی را هایمحرف که بس ترکد،می دارد گلویم

  .کشیدمی
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 چم،م از ار دستش کند.می نگاهم رزانل و ترسیده .بندممی محکم را در

  کند:می جدا

 !کنیمی جوریاین چرا چته؟ وت -

 خدا به نبودم! ودم؟ب بد بودم؟ رسناکت من .رودمی عقب و روممی جلو

 نبودم.

 بودم. خوب او، با حداقل بودم! خوب دریا برای حداقل

 !بودم یگرد ماهان یک ختر،د این برای من

  !است خیلی شوم،ن ویران اج همین .چسبانممی ام،نیبی نوک را انگشتم

  نزن. حرف یادز -

 رویتوبهر قاتل مگر تی!لعن نلرز .لرزدمی چسبد؛می در به روم،می جلوتر

  است؟

  کردم؟ چه من مگر

 !کاری هیچ کنم،می فکر هرچه

  !افتننی و جو و ستج از بودم خسته

  شی؟ جدا شاز خواییم چرا کرده؟ کارچی یارو ینا -

 نگاهم ترس با و زندمی چمباته مینز روی زده،سرما گنجشنگ مثل

 بد. ام!زخمی بد من شوم.نمی رام یزها،چ این با یگرد من اما کند،می

 کارش. با کرد امزخمی بد

  نشد! واد چیز، هیچ با که زخمی

 !منشد خوب چیز هیچ با



 

 

 WWW.98IA3.IR 1058 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

  شدم!بدتر فقط

  زنم:می پوزخند

 قال رو ینا خوبه داقلح ؟!زده رو دلت هم اروی این ت،عادت طبق کنهن -

 !ترهشانس خوش من از نذاشتی

 زند.می هق فشارد،می در به ار سرش چکد.می چشمش از ایقطره

 گریه توانیمی که حالت هب خوش کشد.می تیر تر،شدت پر و بیشتر قلبم

 حالت. به خوش کنی!

  دهد:یم تکان محکم را رشس و شودمی جمع خودش در

 !نذاشتم قالت من، -

  شود.یم اجرا گوشم رد مرگ، سنفونیک سوزد.می چشمانم، عدسی

 جانشینش ار نفرت توانستممی نم؟ک انکار را اشتنشد دوست توانستممی

  نداشتم. عتمادا دیگر ولی دانم!نمی کنم؟

 !زد زخم چیزم همه و غرور و وحر و انمج به زد! زخمی بد دریا،

 !کرد رانوی مرا او

 نارشک دیگر کسی بودم،ن هم حاضر باشم! کنارش خواستمنمی دیگر

 م.دار حسی هچ دانم،نمی .دانمنمی رویم،روبه زن یدرباره را حسم باشد.

 ندچ مثل اگر چه؟ نندک پرپر ار عمرم لگ گرا ؟!بمانم یا کنم رهایش

  چه؟ ببرند ار هایشبال بازهم پیش، سال

 ..چرا. دانمنمی

  اند.زده پیوند وا به را خونم و رگ انگار اما
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 .نداشت را کردنش ناراحت حق کس هیچ

  زنم:می پوزخند

 فرار خوایمی هم ازب یا بدی وضیحت بلدی اصال تونستی؟ جوریچه -

  کنی؟

 تنفس توانمنمی که نیستم نم فقط ین،ا انگار زند.می چنگ را گلویش

 کوبم.می مشت یوارد به دم،خو ردنک خالی برای دهد؛نمی جواب .کنم

  .شنوممی را هایماستخوان شدن، خرد صدای

 بلند ؛کندیم نگاهم بهت با .شودیم رها دریا، یشده منقبض بدن

  .آیدمی سمتم به و شودمی

  زنم:می پسش

 عالفش نه؟ گهم !بدی وضیحت بهش بخوای هک چند یلوییک ماهان صالا -

 یه کردینمی فکر شی! رووبهر باهام ارهدوب کردینمی فکر کافی!ک کردم،

 برای رفتی؟ ذاشتیگ طوری اون که ودیب ردهک چیکار جلوم! وایسی، روز

 ؟!کردی خرش یشعور،ب من مثل درآوردی؟ رو اهپاک ادای هم پسره این

  :پرندمی هایشپلک .کندمی اکپ را هایشاشک دست پشت با

 !شی شیمونپ ازش بعدا هک نگو یزیچ -

 حالت .است ارونهو دنیا کنممی حس .کنممی صورتش نزدیک را صورتم

 شده. بسته ام،خونی عروق مامت راه انگار کند؛نمی رهایم تهوع،

  :زنممی فریاد صورتش در

 پشیمونی؟ وت مگه شم؟ شیمونپ چی زا -
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  :خفه اما زند،می فریاد هم او

 رم؟ب واستمخ خودم من، مگه اما پشیمونم! خر، مثل پشیمونم! آره، -

 ؟!بکنم دل وت از خواستم خودم

 کند؟ امروانی خواهدیم او یا گیجم من .زنممی نیشخند

   :زنممی ریادف توانم، تمام با

 روشن برام ذشته،گ هایابهام مامت خوام می و وایسادم اینجا اآلن نم -

 چیکار کردم! اشتباه جاک که کابوسم دهش که یزهاییچ اون تمام بشه!

 یا اشتی؟د دوستم صالا ؟!بودم تو رفط از رفتار ینا مستحق هک کردم

  بود؟ بازی اهچیز بقیه مثل هم اون

 بادکنک مثل گلویم کردند؛می جدا را وحمر داشتند انگار .دهدنمی جوابی

 دوسش که کسی اب آدمی، یچه وگرنه دونم!می داشتی،ن -  .بود کرده باد

 نمک چرکی! و کهنه زخم هی روی رهذانمی پا کنه؛نمی رو کار این داره،

 زندگیت جایک من کاره!نمی دیگه زخم یه خم،ز همون کنار پاشه!نمی

 بسه بزن. حرف ان؟ه دریا؟ بودم یچ شبازیت؟ یمهخ عروسک بودم؟

 !میشم دیوونه دارم گریه،

 ار شکستنم کس چهی نگذاشتم هاست،سال که منی .لرزدمی گلویم

 من نه! نه، خورم.می تلو-تلو چشمانم. به ندکیم پیدا ورود اشک ببیند،

 !بلرزم نباید

 خواهممین بیافتم، خواهمنمی کنم؛می بند یوارد به دست گیرم.می فاصله

  کنم. سقوط
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 !ماهان بیا خودت به

 این از مانی،ز یک گیرد.می ستانشد بین را ورتمص آید،می سمتم به دریا

 گیرم.می را چشم چه؟ حاال شد.می من صیبن آرامش فقط هادست

 زند؛می لب دهد.نمی زهاجا چشمانش اما ،کنم جدا را دستش خواهممی

 قرمز درشتش و هوییآ چشمان است. رمزق صورتش هک کرده ریهگ قدرآن

 ازی.ب است بس اوف! لغزد.می امگونه روی شستش انگشت است!

 برو، باختم! من بگویم، داشتم دوست بنشینم؛ وسط همین داشتم دوست

 بردی. تو

 وقت هیچ کندم.ن دل ازت قتو هیچ هستی. و بودی گیمزند تمام وت -

 ودب راحت کندن؟ لد بود احتر نم رایب کنیمی فکر نکردم. بازی باهات

 تو، زا بعد من م!رفت تا مردم نبود؛ خدا به شم؟ داج جونم و ونخ از که

 تونمنمی یگهد مرد؛ لبمق تو، بدون ونچ نکردم، زندگی ولی بودم زنده

 !نشد اما خواستم، .باشم هداشت دوست رو کسی

  کشید.می تیر بدجوری قلبم بمیرم! کاش

 است. روشن وجودم در آتش

  سوختم.می شمع مثل داشتم

  رفتی؟ چرا سپ -

 دهانش روی را ستشد پشت رساند.یم در به را دستش گیرد؛می فاصله

  گذارد:می

 میگم. بهت بده! صتفر بهم نخواه. ازم نم،تونمی االن ماهان! تونممین -
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 اب توانم،می باآلخره رود!می دهم، نشان واکنشی توانمب که این از قبل

 یوارد به را رمس و کنممی سقوط مینز روی کنم. قوطس راحت خیال

  گیجی! مهه این از است دب حالم دهم.می تکیه

  نفهمیدن! و ندانستن از
 

 دانستم...نمی من و یبیای تو ودب قرار بگو پس"

 امگریه پر قراربی جان به دردت ای

 ما حرف آمدی، هک حاال بودی؟ کجا من، اکتس ماه و الس همه این

 بسیار

 اندک؛ وقتمان

 بارانیست هم آسمان

 نیست دریا دیدگان زا دوری و وبارهد رفتن زا صحبت قتو خدا به

 ها... گذاریمی سرم.سربه

 ن.ک بهانه را انبار اقلال پس مانی،می که دانممی

 آید.می باران دارد

 برگردی؟ دریا نشانییب همه آن جانب هب باز نیامده شودمی مگر

  شودمی چه عالقه همهاین طاقت تکلیف پس

 "ها؟ کنی،نمی ماممت ناتمام، صحبت ینا ساعت ات که تو

 

 دریا
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  کنم:می فرو سرکشش و افص موهای یانم را انگشتانم

  چطوره؟ حالش م،قشنگ لگ -

 انگار کارد؛ می امگونه روی ایبوسه پیچد.یم گردنم دور دست آالگل

  شوند.می دود هفته کی این دردهای تمام

  گیرم: می را اشگونه اطراف

 کنی؟نمی ما از ادیی ؟!گذرهمی خوش بابا یشپ -

 می امبینی هب را کوچکش بینی و کندمی باز گردنم ورد از را دستانش

  باند:چس

 !پیشم میای مک تو اما گذره،می خوش یلیخ -

 آالگل، از یالمخ حداقل هک ودمب حالخوش بوسم.می را اشبینی نوک

 !است راحت

 انگار ،شب آن از بعد گذاشت. احترام امخواسته به و خواستم ماهان از

 نیستم! مقصر ن،م دیگر دانستمی حداقل شد؛ آزاد امسینه از ایپرنده

  نیستم. خیانتکار که دانستمی حداقل

 مردم. بار هزار دیدم، خودم مرد چشمان در ار اشک رقب که زمانی وای!

 آن ت؛داش هم حق داشت! گله ستم...د از من، مرد نداشتم؛ را طاقتش من

  کردم. یهگر صبح، تا شب

  کردم. گریه و آوردم دیا به را گذشته

  مردم. زارم،ه بار برای بش آن آوردم؛ باال و آوردم ادی به را حسن روز آن
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  دم.بو ندیده را اهانم تمام، یهفته یک

 بود؛ تنگ هایشعسلی برای دلم

 !هایشانداختن تیکه تیح و هایشبدخلقی برای

  بود. تنگ قدیم، دریای و اهانم برای دلم

  نبود! پیدایش ساپار اما گفت، چه پارسا هب و رفت دانمنمی

 بعد ،نشانیبی همه ینا از بعد ال،س همه ینا زا بعد خواستمی دلم چقدر

 و هادلتنگی تمام محکم! بگیرم. غوششآ در دلتنگی، مهه این از

 .شود تمام هایمکابوس

 امنم. لهگ تکیه بر بگذارم سر

 کنم. ودد را چهارسال ینا دلتنگی مامت داشتم، دوست

 ایهفته قلحدا گذارم.می آال دهان اخلد را شده رخس زمینی سیب

 مقصر رام او شوم؛ رو در رو علی اب زیاد، خواستمنمی دیدمش.می باریک

  دانست!می اشزندگی شدن خراب

  بدبخت! او و امهیپادشا تخت روی النا من کردممی فکر

  کنم:می پاک را دهانش دور

  ریم؟ب -

 و شوممی لندب صندلی روی زا دهد.می تکان آره عنیم به را سرش آال

 آشنایی یهرهچ و چرخانممی چشم ستورانر در کنم.می درست ار شالم

  بینم؛می

 شبم. و روز هایکابوس آشنای یچهره



 

 

 WWW.98IA3.IR 1065 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 درون دستش، و خنددمی ستانهم که بینممی را خونم مه او، مقابل در

 !دمگن آخ گندم، است. هایمکابوس مرد دست

 به د؟گذارب راحتم خواستنمی ؟!ندک رها مرا خواست،نمی مرد این

 بیرون در از بیندن را مادرش هک آن برای و کنممی بغل را آالگل سرعت

 روم.می

 گونهچ دانمنمی رانم؛می خانه متس به را اشینم و شوممی ماشین سوار

 رسم.می مقصد به سالم،

  رفتم. تصادف رزم تا بار ندینچ راه در

  .شکافدمی را امسینه هوا

 بینم.یم را ماهان شود،می باز هک آسانسور کشویی در

 کن. نگاه را شانس اوف!

  امروز؟ چرا ندیدمش، مدت همه این

 نگریست. ماهان به تعجب، زا مملو نگاهی با آال

 بود. دیده هاعکس در را ماهان آالگل،

  مادرش! تا بود دهش بزرگ من یشپ بیشتر او

 د.کرنمی کنجکاوی و بود رصق دهانش ؛بود هیاهوییبی و آرام یبچه

 روم.می رونبی آسانسور در از

 یحدقه چرخاندن زحمت ودشخ به حتی کند،نمی نگاه من به ماهان

 دانستممی ؛پیچدمی من مرک دور را ستانشد آال دهد.نمی را چشمانش

 دارد. سوال
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  .بود ایستاده رویشروبه حاال  دیده، هاعکس در فقط ها،مدت که کسی

 بود. شده شآمدن اول وزر مثل ماهان رفتار

 بیند.نمی مرا او و روحم من انگار

  ردم.ک بچگی کردم، اشتباه ؛ببخشد مرا ،توضیح چندتا اب نداشتم انتظار

 ها،ودیز این به چرکینش! زخم نارک گذاشتم زخم خودش، قول به یا

  شد.نمی صاف من با دلش

 خمشز مقصر من ماا کرد، اعتماد ؛داد من به ودکانهک را قلبش ماهان

 نداشتم. راهی من بودم!ن

 انهخ کلید دنبال شلوغم، کیف یانم در و دهمیم ماهان به آرامی سالم

 گردم.می

 !شعوربی لجباز، دهد.نمی من به جوابی ماهان

  دهد؛می سالم من، از پیشروی به آالگل

 نابش. بخندهایل همان زا نشیند.می هایشلب روی محوی لبخند

  کشد:می ار شلپ و شودمی خم آالگل جلوی

 کوچولو! خانم المس -

 برای یدتائ منتظر ؛کندمی نگاه من به و زندمی کوچکی لبخند آالگل

 است. زدن، حرف

  آورد:می جلو را دستش ماهان

 شما؟ و هستم هانام -

  شود.می تربزرگ آال لبخند
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 !بیاید بدش ماهان زا کسی شدنمی داشت! مار یمهره ماهان

  گذارد:می ماهان تدس درون را کوچکش دست آال

  شناسم. می رو شما نم -

  پرد:می باال ماهان ابروهای

 اقعا؟و -

   نزند! حرف دیگر این زا بیشتر اشک آورم.می بیرون ایمپ از را هایمکفش

  آال. تو یاب -

 شود.می شکاک شود؛می وضع نگاهش حالت کند.می نگاه من به ماهان

  برد:می باال ار ابروهایش از یکی

 زنیم.می رفح داریم جونش؟ الهخ ترسیدی راچ -

 !کند کارش را آدم ارافک خواهدمی همیشه اهانم !اوف

  دهد:می ادامه حرف به آالگل

 رو شما ایهعکس تهروق خاله دیدمتون! خاله ایهعکس تو آره، -

 کنه.می گریه یواشکی بینه،می

  نکند! کارتچی بگم خدا، وای آال! وای

 کند.می درد گلویم دهم؛می قورت ار دهانم آب بندم.می یخ

 بشل آالگل کند.مین نگاهم هم باز اما کشد،می رپ ماهان لب روی لبخند

  برد:یم ماهان گوش کنار را

 وسب رو اتونهکسع گاهی که دیدممی در الی از اهوقت بعضی ازهت -

  کرد.می هم
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 آخ، بگیرم. آتش شوم؛ ذوب خواممی

 کنار تشصور روی زا را موهایش و کندمی نگاهش جدیت با ماهان

  زند:می

 کرد؟می چیکار یگهد -

 این از لکهب تا گیرممی آال دست و روممی نبیرو خانه از رهنهب پاهای با

  کنم: جلوگیری آبروریزی،

 خاله؟ نمیای راچ -

  گوید:می ماهان هب رو و کندمی نگاه من به آال

 !عمو میگم بهت بعدا رو شاقیهب -

  گذارد:می آالگل یگونه روی ایبوسه ماهان

 !اهدادی قول ،نره ادتی -

  شود: اضیر آمدن به لکهب تا کشممی ار آال دست آرامی به

 .جون خاله دوب -

 را گاهشن رنگ کند.می نگاه نم به و گیردمی باال را سرش ماهان

 همیشه... مثل فهمم،نمی

 هست. حرف نیاد یک نگاهش پشت اما

  هست. درد ؛هست غم

 !هست شناآ برق یک حس، ههم این یانم در و

 .است محال نه! اما

 !کندنمی نگاه مستانه، رام دیگر هاعسلی این
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**** 
 .ایمه لباس به ،کردم نگاه یینهآ به استرس با

  .بود ایکوبیپ قلبم رد ؛دندوب کرده فروکش لمد در هاکابوس تمام انگار

  بیافتد؟ تفاقیا نکند شود؟ن نکند تم.داش استرس اما

  .زدم هایملب روی ار رنگ کم صورتی ژلبر و نتخابا سرم ویر را شال

 بود؛ شده جمع مانشچش در اشک رفت.گ آغوشم در و شد اتاق وارد خاله

  کرد: نوازش ار پشتم گرفتم. غوششآ در حکمم هم من

  میشه. عروس ارهد کوچولوم دختر آخ، -

 .وشحالمخ هم و کشممی خجالت هم

 ،زد فریاد گرفت؛ بههج اول عرفان .کرد تصحب خاله با ز،رو همان ماهان

 اصال رفان،ع که نگارا نه نگارا .نداد حلم ماهان اما کشید، نشان و خط

  دارد. وجود

 و اصراحتب قدرآن کرد؛ را هایشصحبت ماهان د.ز تشر عرفان به خاله

  .شد راضی خاله هک زد حرف قدرت

 ات گذاشت قرار و ولق خاله .کردند آب دلم در قند کیلو-کیلو ،لحظه آن

 رارق .باشد رفته باالتر نمس هم من و کنیم اشرسمی که دیگر سال یک

 ذاشتند.گ امروز همین مه را خواستگاری

 کار چه ینا اصال کنم؛ گریه خواستمنمی ،آمدم بیرون آغوشش از

 !است ایمسخره

  :زدم پلک یعسر و مگرفت باال را سرم
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 !خاله دیگه نکن ریهگ -

  :کرد پاک را هایششکا خاله خورد. خانه در زنگ

 اومدن. وای! یا -

  :کشیدم آغوشش رد دوباره و خندیدم

  که! نیستن ریبهغ -

  :کرد جدا را دستانم

 !بذارم کم خواستگاری تو راشب که دارم یشب دختر ونهد یه نم مگه -

  .بود قبضمن تنم عضالت تمام خندیدم؛

 نتظرم در کنار .شیدمک عمیقی نفس چند و دادم هایمدست به تکانی

 ینا تنها اهان،م .دز لبخند من یدند با شد، وارد مهتا ابتدا ؛ایستادم

 نگاه مهتا ورتص در یگرد شد،نمی رویم تیح من گفت، مهتا به را مسئله

  .کنم

 با بود. پوشیده مرا یکادوی پیراهن مانه شد، اردو ماهان پشتش

 بود. درگیر انهمرد پیراهن هایآستین

  مد.آ ورچیده هایلب با هم آرتا

  من! با هریق - نداد. را سالمم جواب کردم، سالم آرتا به

  گفت: آرام ماهان

 !دزدیدم ور عروسش کنهمی فکر قهره! منم اب -

  کرد. رارف دستم زیر از هک کشیدم ار آرتا ونهگ و خندیدم

 او بود؛ نشنیده اشدرباره خوبی هایحرف چون بود، اهانم مخالف عرفان
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 در نقطه ترینعمیق و تریندست دور به من اما بود، شنیده حرف فقط

 بودم. کرده کشفش بودم، رسیده ماهان، وجود

 من... رویروبه ماهان، ود.ب خواب یک ثلم چیز همه

 ردف به که کسی گفتیم داشت. اعتماد اهانم به بود، مطمئن خاله اما

 از کندمی ارید نگه او زا داشتی شمچ هیچبی و کندمی کمک غریبه

  بسازد. ندگیز نتواند که باشد غیرتبی که باشد بد که است محاالت

 خاله بود. قرص اهانم به من لد کرد.می قرص هاحرف ینا با هم مرا دل

 خانه نآ در نیست خوب وی،ش عروسشان ستا قرار هک حاال گفتمی

 !شدممی ردو ماهان از ونهگ این اما نی،بما

 ازب و کردمی نگاه ماهان به شنمش،د مثل رفانع کرد. غضب باز خاله

 مرا اشونسردیخ کرد. جمع را بخندشل زور به و داد المس فقط ماهان،

 شت.دا وا خنده به هم

  کردند. وگوگفت آوردند؛ چای هاخواستگاری یهمه مثل

 گشته.می پارک جای نبالد گفت رسید، بعد کمی هم کیان

  انداخت: باال ابرویی

  ود.ب محاالت از تفاقا این پرستار! خانم کردی عجزهم -

 و رفتهگ را گلویم دستی دو سترس،ا دل. هت از هن ولی ندیدمخ فقط

  فشرد.می

 شود؟ حالم بازهم محال، نکند

   د.ش نزدیک مه به ابروهایش شست.ن کنارم عرفان
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  نده. نشون مشتاق رو خودت قدر نای -

  !ردانهم حسادت نخندم. ات فشردم ار هایمگونه اطراف دست با

  باشه. -

 بود؛ نداده لم همیشه ثلم بود. انداخته پا ویر پا هک کردم هنگا اهانم به

 داماد ؛رداشتب را موبایلش است. ررفتهس اشحوصله که بود معلوم

  سال! ینمونه

  برگرداندم: را یلموبا هصفح آمد. یامپ من موبایل برای

 میگه؟ یچ بغل، اون شستهن جنگی روسخ -

  رگرداندم.ب را موبایل صفحه و ندادم جوابی

  .انداخت االب ابرو ؛کردم نگاه ماهان به

 فانعر اتاق به ردنک صحبت رایب حتی ،رفت پیش سومشر به چیز همه

  :کشید کنارش و گرفت مه مرا دست و نشست ختت روی ماهان .رفتیم

 بشین. -

  پیچید: امشانه دور دست .نشستم کنارش

 خوای؟می چی من اب زندگی از ریزه، خاله بخ -

 عشجا همه ینا توانست می چطوری .وویدد هایم گوش و صورت به خون

 باشد؟

 .میاد یکی اآلن ماهان! - 

 از ار عکس قاب برداشت؛ زمی روی از را فانعر عکس قاب و کرد رهایم

  کرد: اهمنگ گرفتم. دستش
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  م.بگ رو امهحرف من ،بزنی حرف یخوامین -

  :کردم پر هوا از را هایمریه

 بگو. -

  :کرد ازب را پیراهنش اول دکمه و کشید لوج به ور را خودش

 نیستم! ایپیشه عاشق آدم .میشمن عوض همینم، من همه از اول خب، -

 وت مثل یستمن بلد بخرم، راتب رو داری دوست وت که ادوییک نیستم بلد

 .کنم سورپرایزت

  :کشید عمیقی فسن و کرد نگاهم

 مهااخالق .مینمه من شناسی!می خودم از هترب رو من تو خالصه، -

 خودم وشر به باشم؛ عاشقت ودمخ روش به یدمم قول اما همینه،

  کنم. سورپرایزت

  :زد شیطنتی از رپ و نامحسوس شمکچ و خندید

 !مهخود روش هب هم کارها قیهب -

 هایمحبت مثل چیز هیچ لذت دهد.می آالرم ساعتی مبب یک مثل دلم

  قسطی. البته، و نبود ماهان زیرپوستی

  انداختم: االب شانه و خندیدم

 این فقط و،ت از نم یخواسته دارم، عتمادا بهت هم من جریانم! در بله، -

 ور دستم و باشی کنارم هاروز مینه مثل همیشه باشی، گاهم تکیه که

  نکنی. ول

 پایین را سرم و کردم تر را لبم شد.نمی تمام قلبم و مغز درون جنگ این
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 امچانه آرام و خندید ماهان بود. آمد و رفت در صورتم در خون انداختم؛

  کرد: کج را سرش کمی آورد. باال را سرم و گرفت را

  بگو. رو بونتز نوک که اونی باش، ودز -

 تیر اممعده کردم؛ جمع دستم کف را انمانگشت شیدم.ک دندان به لب

  نه! یا بگویم هک بودم مردد کشید.می

   شود. عصبانی ترسیدممی

 نشی؟ عصبی میدی قول بگم، گرا -

  فشرد: را اشبینی یتیغه و کرد آرامی یخنده ماهان

 !بگو ولی نهم مخ رو اتهحرف الک -

 هن انگار کشید!می را زمنا باید و خواستگاری بود مدهآ که نگارا نه انگار

 !ودمب عروس من که انگار

 !باشد ما به تعلقم قرن، واستگاریخ ترینمتفاوت کنم فکر

  گفتم: غیظ با

 !اهانم -

  :نداختا باال ابرو زدند.پمی قهقه چشمانش

 وم؟ه -

 ...را هوم

 !رضم بگویم، ماهان هب آمدنمی دلم که حیف

  شردم:ف هم به را هایملب

 م.نمیگ صالا -
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  اد:د تکان را امچانه و خندید

 ؟!کشمب رو نازت باید نآلا -

 ؟!باید

  شدم: دبلن و کشیدم یرونب را امچانه

  زشته. شه، والنیط صحبتمون یرونب بریم ،نکرده الزم خیر!نه -

 مرا پیچید. کمر ردو دست ؛شدم پرتاب غوششآ در و شیدک را دستم

 کرد: اهمنگ پایین زا و داشت گهن خودش رویروبه

 !بگو خب، ریزه؟ الهخ کردی قهر ازب - 

 اهانم شد. می معلوم مه لباس روی زا بدنم ارتحر شدم.می آب داشتم

  نشستم: رشکنا برداشت. را ستانشد که ودب شده ینا متوجه هم

 !اهنشی عصبی دادی ولق -

  برداشت: عرفان ابخانهکت از کتابی و داد کیهت دیوار به

 اید.ش -

  زد. غر زیرلب که شیدمک دستش از را کتاب

 وستمد که یکرد سح روقته اشه؟ب نکن، خیانت بهم وقت یچه -

 هیچ اما! میرم بگو، خودم به یگه،د هرچیز یا دیش خسته زما یا نداری

  ندارم. رو مورد یک این حملت من ،نکن خیانت بهم وقت

 است قرار مدانستمی دم؛بو نگفته کاش رفت. االب انتها ات ماهان ابروهای

  اوف! شوم. خیط

 روی را انگشتش چهار که یافت چشمانم در را استرس گفتم؟ اصال چرا
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  داد: قرار هایملب

 خسته تو زا بود قرار گرا من گفتن! پرت و تچر به کردی ادتع چرا وت -

 رو شاههم گفتی، که الف قسمت خواستگاریت؟ اومدمنمی که شم

 !دارم ودوستت وایسادم اتپ دارم جون تا ؛هستم

  کشید: را لپم و برد باال هدیدوارت را بروهایشا از یکی

 به .نداشتم دوست تو ثلم رو زنی هیچ نم بدون ور این ،ب قسمت ماا -

 تو یادیز ایهآدم درسته  خوام!نمی هم آینده در و واستمنخ تو یاندازه

  متعهدم. یزهر خاله یه به و متاهلم ن،اآل ولی بودن زندگیم

  اش!خالصانه محبت همه ینا از شودمی فشرده لبمق

 !زدمی حرف خالصانه گفت،می که زمانی لیو گفتمی احساسش از کم

 یز.چ هیچ از اهیو بدون بود؛ خودش نداشت، دقل و دروغ

  زد: ریزی چشمک

 شاعر برم، در تونمنمی گردنم! انداختی ور بندگی یوق یگهد هم امش -

 !اوست اطرخواهخ که جاآن بردمی دوست، افکنده برگردنم ایرشته :میگه

  بودم! بیدار گرفتم. ستمد از نیشگونی پنهانی زند؟ب هاحرف این از ماهان

  خندیدم:

 کردی؟نمی رو و ودیب بلد کارها این از هم تو بابا! هن -

  کوبید: امینیب نوک به ایضربه و ردک نگاهم شیطنت با

 برات تونمنمی ست،بسته دستم االن اما ،بلدم دیگه کارهای خیلی نم -

 سورپرایز بیشتر موقعاون میدم، نشون بهت موقعش به ولی کنم رو
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 !میشی

 !شعوربی شدم. ذوب بار این

  کوبیدم: اشبرآمده ازویب به محکمی مشتی

 !حیایب -

  کشید: صورتم روی را المش شد. بلند ختت روی زا و دخندی ماهان

 بود، خونه ایهکار تو کمک منظورم من فه!نحرم تو ذهن چه من هب -

 شم.چ داری، دوست هم ور دیگه ایهچیز حاال

  کردم: درست ار شالم غضب با

 !اهانم -

  گفت: ندانخ چهره همان اب و شیدک اشپیشانی به دست

 رو برات رو هذهنت تو هک خوبی کارهای اون از شمهچ یه تا ریمب شو لندب -

 !نکردم

 برد. بیرونم تاقا زا و کشید را دستم

 

 رسد.می هایمقیقهش به و گیردمی راه شمانمچ از اشک یقطره

  ام.خسته خیلی ؟!خدا کنی بغلم شودمی کشید.می تیر بدجوری قلبم

  خیلی...

  سوزاند.می را صورتم اشک. خیسی

  .کنم تحمل را ماهان قیضن و دض رفتار مهه این توانستمنمی

 هوا ولع، با و برممی بیرون را سرم کنم.می باز را پنجره آورم؛می کم نفس
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  بلعم.می را

  ماهان! یگرد طرف از لعنتی، آن و گندم رفط یک از

 ؟بود کسی چه شب، موقعاین آید.درمی موبایلم زنگ صدای

 سرعت هب پرد.می بیرون ایشج از قلبم بینم،می که را ناشناس یشماره

  دهم:می را تلفن جواب

 .لهب -

 شوم.می حالتربی شوم؛می ترگیج و گویدمی شنوم.نمی من و گویدمی

  نیافتم. تا ایگوشه به کنممی بند را دستم

  شود.می مچاله بیشتر نم قلبم و گویدمی

  و... گویدمی

 آخ... گندم! آخ پوشم.می را آیدمی دستم مهد هرچه کنم.می قطع را تلفن

  آوری!می دتخو سر الییب یک آخر دانستممی

  بود. رفتهگ قرار شدید شتم و ضرب مورد

  آشغال! یمرتیکه رد،ک را خودش ارک آخر بود! گرفته آزار مورد

 خرآ یپله چند ،رودمی گیج سرم خورم.می تلو-تلو روم؛می پایین هاپله از

  کنم.می سقوط را

  .بود وردهخ پیچ دجورب پایم ؛توانمنمی اما شوم، بلند خواهممی

 ماشین به ار خودم ورز به ایستم؛می شوم،می بلند پله هاینرده کمک به

  رسانم.می

  نم؟ک رانندگی توانستممی پا این با
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  توانم.می خیال!بی

  بیاید... گندم سر الییب اگر شوم.می ماشین سوار

 اگر....

 بودم. من ماجرا این مقصر مردم!می

 !بود دشمن من با کثافت آن

 دوویدند.می دیگر طرف هب طرفی از هنمذ در فکار،ا کنم. زتمرک نمتوانمی

 شودمی باعث والنی،ط بوق روم.یم عقب دنده ،کنممی روشن را ماشین

  بگیرم. مزتر سرعت به که

 کن. نگاه رو پشتت هو! هو! -

  است. کیان کنم؛می نگاه را پشتم زند.می آالرم مغزم

  آید:می من سمت به

 !داد جماعت زن ستد ماشین دنبای یگنم -

  وم.ش راحت کاش بمیرم! کاش کشم.یم پایین را ماشین یشیشه

 !کند خوب را المح کمی مرگ، شاید

 امچارهیب مغز شوم؛می گیج بیشتر عیتموق این رد همیشه زنم.می سرفه

  رود.می و ویمر تو کوبدمی را اشامهن استعفا هم آخر کند. چه ماندمی

 .شودمی متعجب من، یچهره یدند با کیان

 زنده و نکشیدم فسن کردم. تحمل را الح این زا بدتر نم ارد؟د تعجب

 ماندم! زنده و نکرد ریافتد اکسیژن غزمم ماندم. زنده و نزد مقلب ؛ماندم

  !ماندم زنده و بودم یداریب کمای در
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 میری؟ کجا ارید شب موقع ینا خوبه؟ التح -

  بدجور. گیرم!می جوربد را تو لحا روز یک من کیان! آخ

 !بمانم بیدار باید من اما دهد،می دست بهم بیهوشی حس

   رفته. یغما هب نفسم لک زنم.می سرفه ؛شودمی منقطع نفسم

  برم. باید کنار، بکش رو اشینتم -

  گیرد:می را بازویم امآر گشاید.می را ماشین در

 !میری داری کجا دختر، نیست خوب حالت وت -

 من زا ماهان بود! نگفته مه دروغ کشم.می بیرون ستشد از را بازویم

  بود. متنفر

   آهنین. ماهان همان شد دوباره گاه،ن آن زا بعد حتی

  داره. رقیف من، بودن زنده و مرده ماهاش برای گهم -

  شوم.نمی شوم؛ یادهپ که کند می وادارم

 به زنمب یا داریرمیب - گیرم:می عقب دنده و کوبممی هم به را در

 ؟!ماشینت

   کشد.می وهایشم میان دست صبیع و دهدنمی جواب

 بردار. رو اشینتم این بیا بیمارستانه، خواهرم اباب -

 را. اشعسلی چشمان بینم.می را وجودم آشنای یچهره

  زند:می تشر کیان به اول

  گرفته. ور صداتون اختمونس کل شب، نصف سه ساعت چتونه! -

 ندارم. هم ار خوانیلب توان فهمم.مین که گویدمی چیزی زیرلب کیان
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  گوید:می کیان به رو و آیدمی من سمت به ماهان

  بردار. رو اشینتم -

 حتیاجا چقدر ؛ردمک نگاه هایششانه و ینهس به دهد.می تکان سر کیان

 امنم. اهگکیهت در بروم فرو داشتم

  ارد:گذمی در اریکب آهن باالی دست

  ندارم. وصلهح اصال نزن، هم حرف و شو یادهپ -

 دست زا را تعادلم بندم،ب را در خواهممی شوم؛می خم نم.کیم نگاهش

  دهم.می

  گیرم.می هوا و مینز میان در ماهان

  درآمده. جا از کتفم که کنممی حس

 نگاهم وچکک آیینه زا شود.می سوار هم ودشخ و نشاندمی پشت مرا

  د:کنمی

 بیمارستان؟ دامک -

 داشت. غیب علم

 غییرت چقدر کنم؛می نگاهش ینهآی از کنم.می زمهزم را بیمارستان نام

  لعنتی! شت،دا ماریمهره هم هنوز اما ،بود کرده

 بدنم هب روح انگار گذاشت، اشینم پشت و گرفت شآغو در رام که زمانی

 ستد اهمب همه قلبش! هیاهویبی تپش بدن،ب گرمای عطرش، برگشت.

  کنند. حیاا را امرفته دست از وحر تا دادند مه دست به

  بود. غنیمت برایم مه لحظه یک همان
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 آغوشم رد اجباری هیچبی که زمانی برای بود، دهش تنگ دلم چقدر

  گرفت.می

  سیدیم.ر -

 هایچین و اندک خما از گیرم.می ناآشنا هایعسلی از نگاه باآلخره

  چشمش. کنار ابجذ اما کوچک،

  ندارم. را یگرد اتفاقی اقتط من خورد؛می پیچ دلم شوم.می پیاده

 بیاید! کمکم به و ودش پیاده اهانم دارم نتظارا روم.می راه لنگان-لنگان

 نه، اما

  کند.نمی را کار این ماهان

 بود. دستش وندر ذغال تکه کی انگار رفت،گ آغوشم رد که زمانی

 ؛بود کافی بود، که همین

 !بود درد بود! مرگ نبودش

  شود:می یچیدهپ بازویم دور دستی

  ن.م رو بنداز رو زنتو -

   زدم. حدس اشتباه اوت! ناک

  نیست. زمال -

 برای و سپارممی آغوشش به ار خودم شوم. فهخ تا ستا کافی نگاهش

 در آغوشش. وبخ حس رد شوممی غرق سال، هارچ  از بعد بار دومین

 عطرش. بوی

  شده.ن عوض بود! همان عطرش هنوز بویم؛می را عطرش ولع با
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 گرفته غوشآ رد پناهبی که ماندمی سممج فقط و شودمی معلق روحم

 مثل ببوسمش، بویمش.ب بپیچم؛ دورش را دستم ،داشتم دوست شده.

  باشد. نداشته خریدار گرا حتی کنم، ناز شوم. بچه هاقدیم

 !نبودند دیگر شمانش،چ شیطنت اما بودند، شده گیراتر هایشعسلی

 بینم؛نمی برقی کند.می گاهمن تلخ و گرددبرمی که کنممی نگاهش قدرآن

 !نبود بیش وهمیت هم، چشمانش وزر آن برق

  کند.یم نگاهم غریبه یک مثل

 !شیراز هتل رد اول روز مثل

 !ماهان ،آخ

 و بودی دیکزن من به خیلی هک بود جاآن امزندگی پارادوکس ترینعجیب

 !دور من از یلیخ آن با همزمان

 

 نیست خنس میل کسمهیچ با و دلتنگم"

 …"نیست من لتنگید به آفاق مهه در کس
****** 

 

 بعد نگریستم. بود، اهلمت نشان که نگشترما به واب،خ چراغ ندکا ورن در

  ماهان؟ من؟ بود! ختس باورش هم هنوز روز، پنج از

  رسید.می من خواستگاری هب قرن، خواستگاری ترینعجیب اسکار

 چشم کردم. احساس اتاق در را کسی حضور بیداری، و خواب میان در 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1084 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 دیدم. را ماهان شد،می ساطع در میان از که اندکی نور در گشودم؛

  برد: لبم سمت به امگونه روی از و کشید امگونه روی را اشسبابه انگشت

  کردم؟ یدارتب -

  .آرامش صدا ایبر رود،می ضعف دلم

  بود. نبرده خوابم نه، -

 و کرد روشن ار اتاق یگوشه خواب چراغ بست. را رد و رفت رد سمت به

  زد: محوی لبخند

 هست؟ هم من برای اج -

 چه؟ آمدمی و دیدمی ابوسک آرتا اگر ردم.ک نگاهش مردد

 در رانگشت که االح آمد؟می پیش هافرصت ینا از چقدر مگر خیال!بی

 زا که شدنمی ثباع اما کردم،می بیشتری احتیر احساس بود، ستمد

 بگذریم. مرزها،

 یرز از را ستشد و اگرفتج نارمک ماهان کشیدم؛ یوار،د سمت به را خودم

 برگردم. تامه یخانه به گذاشت ،روز چهار از بعد الهخ کرد. رد گردنم،

 عثبا ،نگشترا این انگار بروم؛ هم اهانم خانه به توانستمنمی دیگر

 وشگ و ذاشتمگ اشسینه روی را رمس بود. شده نبیشترما محدودیت

 هیاهویش.بی قلب ضربان به سپردم

 !بود هزار روی ن،م قلب ضربان اشد!ب آرام همه این توانستمی طورچه

  کشید: نفس میقع و کرد روف موهایم یانم را سرش

 گذره؟می خوش میری، در من زا ریزه؟ خاله ریچطو -
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 بشنود؛ را صدایش ترسیدممی که کوبیدمی محکم قدرآن قلبم

 آرام و رساندم ریشش هت را مدست نم.ک رضمف جنبهبی ترسیدممی

  کردم: نوازش را صورتش

  ینیم.ب ذره زیر تربیش تو، و نم االن اما کنم،نمی رارف -

  کرد: نگاه مدست به چشم یگوشه زا و برد باال ار ابروهایش زا یکی ماهان

 کنی؟نمی احتیاطییب -

 شد،می مگر ولی دیدنمی ار التهابم و ودب تاریک هک خداروشکر خندیدم.

 !نرسد وا به کردمی آب را ودمخ داشت که گرمایی

  کردم: زمزمه رامآ و رساندم وششگ کنار هب را لبم

  باشه. نداشته باهام اریک که ادهد قول همب گرگه قاآ -

  کوبید: امبینی نوک روی آرامی هب برگشت. من سمت به و خندید

 !مرگه گرگ یوبهت -

  :دادم هلش آرام

 !کنم بیرونت نکن اریک -

  گفت: ونسردیخ با و ذاشتگ سرش زیر را آزادش دست

 .بخوابم بذار بزن، حرف مترک -

  شد: حبس نفسم شد، سنگین قلبم

  ؟!جااین -

 ؟!کنهیم معجزه عربی یکلمه ندتاچ اون موندم، نم -

 ماهان شاید است؛ رسمش اصال کند.می راحت را خیالم کند،نمی معجزه
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 در شود.می برداشته دوشم روی از سنگینی بار انگار اما ،نکند درکم

  کردم: نگاهش تاریکی

  کنه.می متعهد مه به کنه،می پایبند رو اهآدم رسمه. کنه،نمی عجزهم -

  گفت: سردی با

 ور دیگه خترد یه ثالم یا بری! در بذاری ترسممی مثال باش، راحت بگو! -

 شی. ستهخ من از و ببینی

 دانستم،می است. حساس دانستممی

 !گفتممی نباید

  دادم: لوج رو پایینم بل و ذاشتمگ اشسینه روی را امچانه

 تنیس هم ما برای فقط ،شرعه دیگه، رسمه خب نبود! این من نظورم -

  متفاوته. وششر طفق دارنش، دنیا همه که.

 داد. تکان ریس و زد بخندیل امچهره دیدن با ماهان

 ترمحکم انشدست رسید. امشقیقه به و دز کنار را مو تارهای اشبینی

  شد: حلقه دورم

 و گلتخوش ایهیراهنپ اون با همیشه ،خونه میام وقتی دارم وستد -

 باشی. پیشم بازت موهای

 روی داشت، بود! معلق واه روی نگویم، هک را قلبم پرید؛ باال ابروهایم

  بود! تاریک که کرش خدارا کرد.می سیر ابرها

  شدم: خیزنیم و دادم رارق اشسینه روی را ستمد کف بردم. االب را سرم

 !دادیم قول خاله به خهآ -
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  افتاد: اندکی ینچ ابروهایش، میان

  کنم.می باهات باشم اشتهد دوست هرکاری منی، زن -

 و خنک آب مثل هایشحرف خواست.می شیطنت کمی دلم یدم.خند

 بخش.حیات و شیرین قدر همان بود؛ تابستان در طوالنی کار از بعد گوارا

   

 رو ماهان از جدیدی هایالیه ارید سرت؟ به خوردهن چیزی ؟!ودتیخ -

 کنی؟می رو برام

 زد: امانهچ زیر ایبوسه و آورد االب را سرش واند.خ را هنمذ همیشه مثل

 جلد از نکن کاری کنم رو برات رو هازیرالیه اون تا مونده حاال بله! -

 کی با فهمیب تا اهقشنگ یهال اون سراغ برم و شم خارج جنتلمنیم

 !طرفی

  کردم. داغ هک بس چسباندم، آمپر کشیدم.ن خجالت یگرد بار این

  دادم: هلش محکم

 !شدی پررو خیلی ،دیگه پاشو برو! اشوپ -

  پیچید: مبدن دور را تشدس

 آب دلت وت قند االن کشی!می پیش پا با ،زنیمی پس دست با هم وت -

  کردن.

  کوبید: اشسینه به آرامی مشت

 !شدی نارسیس زبا -

  وسید:ب را سرم و خندید
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 بخور. وول کمتر .میاد خوابم بخواب، -

 هب رگشتمب و زدم اشگونه روی ایبوسه کشید.نمی را نازم که خیالبی 

 .کردممی حس درونش ار دنیا که آغوشی

 

 ماهان

 مرا خترد این دانمیم آخر مردم.می داشتم شدم؛می دیوانه داشتم

  کشد!می

 کند.می حیرانم کند؛می امدیوانه دانستممی

 تجربه ازهمب را امکرده تجربه یشپ سال سه هک حسی گذارم،ب بود محال

  کنم.

 ؟!امشده لبمق بردارفرمان قدراین کی از دانمنمی

 و رشتد چشمان بگیرم؛ نادیده را ومشمعص چشمان توانستمنمی

 را. اشآهویی

 !دیگر ستا بس زنم.می چنگ را موهایم

 نیاورم! ابرو به خم اشکش، با مش،غ با دردش، اب بودم، ادهد قول ودمخ به

 کرد.می ریهگ معصومانه، قدرهمان هنوز شد.نمی اما

  کستم.ش را قولم و دادم قول

 است. عمل تاقا در خواهرش ست.ا نشسته نبیمارستا نزمی روی

  است. دهش اشداخلی ریزیخون باعث ده،ش وارد بدنش هب که هاییضربه

 آمدم، که هم جااین تا حتی کنم. بلندش و کنم دراز دست خواهمنمی
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 بود یدهکوب زمین روی  را مغزم چنان قلبم بود. امشده زایل عقل تقصیر

  نداشت. زدن حرف نای دیگر که

 رار.ف کن! فرار گویدمی مغزم االن اما

 حس. آن یدوباره گرفتن شکل اب است ساویم ماندن گویدمی

 شچشمان یحدقه ترسید،می قتیو هم کنم.هنوزمی نگاه دریا به

  :اندازممی بازویش زیر ستد روم.می سمتش به .رقصیدمی

  شو. لندب -

 بیمارستان یوارد به کشد؛می را بازویش و کندمی کوه یک اندازه را وزنش

  اندازد:می فاصله ، آرایششبی اما سرخ هایلب میان دوزد.می چشم

  شه. زندگیش وارد ونا شدم اعثب من منه! تقصیر یادب سرش بالیی گرا -

  آورم.مین  زبان، بر را والمس کیست؟ یگرد آن آن؟

 سرد مینز روی نباید است؛ حساس چقدر او دانممی من است. سرد زمین

  بنشیند.

  نیست. کسی کنم،می نگاه را اطرافم

  اندازم:می بغلش یرز را دستم ود آرامی، به

  شو. لندب -

  کنه.می درد پام، - گوید:یم کرده بغ کند.می نگاهم مظلومانه

 بود. طیفل گل برگ لمث گذاشتم؛ هایمشانه روی و رفتمگ را دستش دو

  شد.می رنگین من، مسل با هم هنوز

  نشیند.می صندلی روی شود،می بلند و آوردمی اندکی فشار هایمشانه به
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 باشد؟ رفته تواندمی چیزی چه برای یعنی

 د؟باش مهم قدراین تواند.می چیزی چه

  کردم؟ کاری من م؟کرد اشتباه من

 ام.کردهن کاری من نه! بینممی کنم،می فکر هرچه

 چه نم بود. ذشتهگ والس ینا با ام،ثانیه به انیهث هرشبم، من، روز ره

   بودم؟ ایضربه چنین مستحق که ودمب کرده هچ من کردم؟

  داری؟ وبایلم -

 سمتش به ار موبایلم فراریست! چشمانم هب نگاه از کنم.می نگاهش

 دهم.می تکیه یوارد به و گیرممی

 حاال بودیم! شده ترغریبه هم برای هم، ریبهغ از که فهمممی حاال

  بودیم! دهش دور چقدر که فهمممی

 متصل را تماس تا رودمی بزس دکمه روی هک دستش گیرد.می را شماره

 نقش صفحه روی کرده، رهذخی را خودش یانک که ایمسخره نام کند،

  بندد.می

 محسوس ستانشد لرزش چرخد؛می ،خانمم یکلمه روی دریا چشمان

 است.

 از ار موبایل گیرد.می سمتم به ار موبایل ؛دزدمی را اشبارانی چشمان

 کند.می اکپ را پلکش یرز اشک پنهانی ؛قاپممی دستش

  پیچد:می وشمگ در کیان ایصد کنم،می وصل را تماس

  !آقامون المس -
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 شده؟ چی سالم، -

  گوید:می ناز با کیان

 قایی...آ -

  شوم:می دور دریا زا و کشممی لبم طرافا را انگشتم دو

  ؟!کیان تهچ -

  خانمم. ونمج بگی باید کیان! رو رضم -

 من، هب را اشکنجکاوی زا پر و راقب چشمان هک کنممی نگاه دریا به

 یاید.ب سرش الییب ترسیدممی وضعیت ینا در لرزید؛می بید مثل دوخته.

  شوم:می دورتر و کنممی را پشتم

 !بزن رو رفتح -

  گوید:می ارید خش صدای با نکیا

 یاریم من برای ووه ؟!رآزا دل شده هنهک بازار، به اومد که نو چیه! انه -

 !ذارمنمی لشک تو مو جا،اون بیام حاال؟

   دهم:یم تکیه دیوار هب را امشانه گیرم.ب را امخنده جلوی توانمنمی

 انمم؟خ -

  گوید:می آوریچندش و بیشتر یعشوه با

  م؟ونج -

  !بکپ گیرب -

 !ورپریده یدختره اون راغس بری تو هک بکپم بگیرم ،رهآ -

 است. شده یتم رنگ ؛نگرممی دریا هب و فشارممی را امبینی تیغه
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  زنم.می پوزخند خودم کرف به  نم؟ک باورش ردیگ توانستمنمی چرا 

 خداحافظ. الال، وس،ب جیش، گنده! خرس دیگه نشو وسل -

 متس به و کنمیم قطع را تلفن گوید،ب دیگری یزچ کیان که آن از قبل

 رشس و ستا ندلیص یلبه بند هایش،دست که دریایی گردم.برمی دریا

 توجهم را اشسینه یقفسه کند رکتح است. مایل مین،ز سمت به

  شوم.می

 ردیف دست در ار دستش رگشتم،ب قتیو چون ،کنم باورش توانستمنمی

 دیدم. دیگر

 آن آغوش رد رستوران رد و دز بال دیدم ونچ کنم، باورش نستمتوانمی

  آمد. فرود مردک

 جاری یغهص و داد سپ راحت چگونه را اشحلقه دیدم چون توانستم،نمی

  گرفت! نادیده را اششده

  نیست؟ کافی ببینم؟ خواهممی را چه دیگر

 !کرده چنین یگری،د من و نم چندتا اب نیست معلوم

  نم؟ک باور را ینسنگ تنفس این

 وایه و کنممی لمس را امنیپیشا برم.می فرو عمقم، رپ جیب در موبایل

  رانم.می هایمشش به ار بیمارستان بوی بد

 گردی اما شد،می شروع بازهم ام،صبیع سردردهای آمد،می که دختر این

 نداشتم. درمانی

  است. دردم ودشخ حاال اما بودند، درمانم هایشدست
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 و دادم تکیه ندلیص به را شتمپ گذاشتم. لهفاص یانمانم ندلی،ص یک

  دم.ز گره امسینه روی را هایمدست

 چشمان یحدقه اشک یالیه کند.یم نگاهم چشم یگوشه از دریا،

  پوشانده. را اشمشکی

 ورتق را دهانش بآ و دزددیم نگاه هابچه مثل کنم،می که نگاهش

  چسباند.می هم به لرزیدند،می که را زانوهایش دهد.می

  کند.می نم به را پشتش کامال

 بگیرد! دست رد مرا کردن یوانهد پیروزی دالم توانستمی دختر این

 !کند خارج دم،خونسر جلد از مرا ود،ب نتوانسته الح به تا کسی هک کاری

 را دیگر کسی اب رفتنش احتیر به کنم! باور ار رفتارش کدام دانستمنمی 

 یا

 ؟!را بیمش و شکا و لرزش نای

  بود. ریخته همبه اممعده

 زا تواند.نمی ،برخیزد خواهدمی دریا شود.می خارج ملع اتاق از پرستار

  زند.می چنگ ار پایش و رودمی هم در صورتش درد

 پرستار به ور و برممی فرو یبج در دست شوم،می لندب او جای به من

  گویم:می

 چطوره؟ بیمار الح -

  گوید:می و کندمی پیدا دوران ریاد و من بین پرستار، نگاه

  داره. احتیاج ونخ -
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  گوید:می و دهدمی اسخپ دریا پرسم.می را خونی گروه

 ه.یکی خونیمون گروه مگند و نم -

 از ترسد.می دادن خون زا دانممی کنم؛می نگاهش خورد.نمی من خون

  آید.می بدش خون و سوزن

  کشم:می گردنم پشت دست

 دارید؟ن ذخیره بیمارستان وت -

   گوید:یم دریا به رو و کندمی نگاهم باغیظ پرستار

 !بیا شو، بلند سپ -

 کند.یم حرکت اتاقی سمت به

 ماند،می نتیجهبی تالشش، اما شود، لندب که کندمی تالش دوباره دریا

 به دیدم.می را دستش ممتد رزشل من، فقط و کردنمی نگاهم دیگر حتی

 کانت و آورد می االب را ستشد کنم. مکشک خواهممی و روممی سمتش

  دهد:می

 !نیست یازین -

 .حسودی قدرهمان هم، هنوز دریا! آخ،

 قالب گیر اهیم مثل هک هایشالشت به ایستم،می عقب و کنمنمی اصرار

  کنم.می نگاه بود،

  رانم.پمی االب به را لبم یگوشه

  اندازم:می گردنم دور را ظریفش ستاند و روممی سمتش به

 طرف،اون و طرفاین ببرم کنم کول رو تو که نیستم این عاشق نمم -
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 باشم. کرده کمک آدم یه به خواممی فقط

 خوی نآ دوباره .زندمی صداداری یشخندن و دهدمی تکان را سرش

  !شودمی بازی وارد لجبازش

 !رمشوهردا زن کردممی فکر من ؟!آدم اِ -

  :برممی باال را ابروهایم و کنممی نگاهش خونسردی با

 نیستی؟ گهم -

  کند:می فرو هلویمپ در را آرنجش

 .میشه ناراحت خانومت نزن! دست همب شوهردارم، زن نم اگر سپ -

 بازویش که ستا سقوط ضمعر در و خوردمی تلو-تلو که کنممی رهایش

  :کشممی را

 از رو ختم کردن معج یحوصله اما کنم، ولت تخواسمی دلم یلیخ -

 !ندارم زمین

 نگاه دریا هب و ایستممی اتاق از بیرون .کندمی بغ فقط و شودمی رام

  .کنممی

 چگونه برد،می فرو ستشد در را وزنس وقتی هک بینممی فاصله، همین از

   شود.می جمع اشچهره و منقبض فکش

 لرزدیم گلویش که بینممی و نبیند ار نخو تا بنددمی چشم که بینممی

 یکیسه یک .افتدمی ابرویش دو یانم اندکی ینچ گاهی بینم،می و

  .گیرندمی کوچکش سمج از خون بزرگ

 و کندمی باز را چشمانش کشد،می بیرون که دستش از را سوزن پرستار
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  دارد.می نگه سوزن جای روی را پنبه

 یچهره یانم در را شکا برق وانمتمی .گیرممی ضرب زمین، روی

  دهم. تشخیص اشآشفته

  .بگیرم فشارش نآمد باال رایب شیرینی یزچ که گویدمی پرستار

  دهم.یم تکان سر بردارم، دریا درد رپ چهره از ار نگاهم کهآن بدون

  فشرد.می دستش روی شارف با را پنبه

  روجی.خ در سمت به کنممی جک راه و دارمبرمی را امتکیه

 اهان؟م -

 دارم.یبرم عقب به دمق چند ایستند.یم پاهایم و دهدمی فرمان مغزم

 یچ رستارپ - است. سفید الحا سرخش، هایلب و است کشیده دراز

  گفت؟

  :گویممی االن اما "جهنم ردنب رو فضول" گفتممی بود، قبال اگر

 !باال بیاد تفشار بگیرم، بمیوهآ برات فتگ -

  گیرد:می نگاه

  نیست. زمال -

  دهم:می سرتکان نهات حرفش مقابل در

 باشه. اوهوم! -

  نفجارم.ا نکند، سکوت گرا و تسکو یعنی حرف، این داندمی

 هاساعت ار فضا این گونهچ دکترها متنفرم. بویش و ضاف و بیمارستان از

  کنند؟می تحمل
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 دارم؛برمی رتغالپ جز به هاییطعم یابم.می ار بیمارستان بوفه وجوپرس با

  شود؟می شود،نمی عوض که عادتش رد.ندا دوست پرتغال

 آهنی میز هب خودم و ذاشتمگ تختش نارک ار کیسه گردم،برمی اتاق به

  کنم:می نگاه میز ویر اجزای به دهم،می تکیه

  خور.ب رو هردوش خریدم، هلو و ناناسآ -

 لب نی دها،نامز ازهت لمث داشت انتظار بینم.می چشمانش در را حرص

 بگذارم؟ دهانش

 که گیردمی دست در ار آبمیوه یجعبه وریج و زندمی چنگ را کیسه

 به را رشس و بردمی فرو درونش ار نی .شوممی جعبه ترکیدن منتظر

  :دهدمی تکیه تخت باالی

 .منتظرتن هک این مثل ردم!ک عالف شب نصف هم رو تو ببخشید، -

  :کنممی صاف ار بلوزم هیق .بگیرم را بخندمل جلوی کنممی سعی

 !نشه من مثل تا دمب یادش ور کشیدن نتظارا باید منتظره. اوهوم، -

 ادامه اشقیقهش تا را راهش و شودمی روان اشکی چشمش یپگوشه از

  .گیردمی هایشلب میان فشار با را نی .دهدمی

  :دهممی تکیه رانم ویر را دستم کف

 !چیه پات مشکل بینیم،ب دکتر بریم بخور ودترز -

 

 کردم آشغال طلس راهی ار هایشبعضی و کردم رد یکی-یکی را هاعکس

 .کردم ذخیره دیتا و چاپ رایب فایل، رد را هایشبعضی و
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 عادت کرد.می اذیتم افتاد؛ یزم روی انگشتر به گاهمن شد. دهز اتاق در

 رد را لقهح .کردممی دستم ،بود که مه دریا دل اطرخ به اما ،نداشتم

 باال را گاهمن در، شدن ازب با کردم. صادر را رودو اجازه و ادمد سر انگشتم،

 میز ویر امشده ازدر پاهای هب سهیل .خشکید سهیل روی نگاهم، ؛آوردم

  :برد باال را شابروهای از کیی و نگریست

  محتشم! جناب المس -

 تاپلب یفحهص روی ار نگاهم حالت، مانه در و ضورشح به اهمیتبی

  نباید. بریزد، هم هب را اعصابت گذاریب نباید برگرداندم.

  :نشست صندلی روی دعوت،بی

 !کنهمی تائیدش هم ستتد توی انگشتر و شنیدم اییهخبر یه -

  !شنیده ماه دو زا بعد است، خوب

 ایهمدل خوایمی نکنه بود! شب یه هایتان روابطت که وت شد؟ یچ -

  کنی؟ امتحان رو جدید

  وم.ش خارج خونسرد لدج آن زا گذارمنمی اما کرد، داغ مغزم

 پاهایم .ردمک خالی تاپلب یدکمه سر ار حرصم و کردمن نگاهش بازهم

  ردم:ک کج را نمگرد یگرفته عضالت و گذاشتم پایین میز روی از را

 !خوایمی کردنت یبتغ ادامه برای گرا داریم مه سبزی قهوه؟ یا ایچ -

  گفت: و خندید

 گرچه داد! ترقشنگ رو بریکمت جواب خودته! از ترمودب خیلی انمتخ -

 !ترسهب من از که ردیک کاری کنم،می فکر
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  گشودم: زور به را کمف کرد. رتابپ تیر کنم؛ کنترل ار را اعصابم  نتوانستم

  ی؟چ -

  گرفت: سمتم به ار دستش و دش بلند ندلیص روی از

  بزنه. همبه رو ندگیتز که نشه یداپ خودت مثل کسی امیدوارم -

  کنم.ن خرد را دستش ات کردم نترلک را خودم

  کردم: اشاره رد به چشم اب درونم، هگداخت هب توجهبی خونسرد، بازهم

 !اومدی وشخ -

 صحفه فت.ر بیرون تاقا از صورتم، به کوتاهی نگاه اب و نگفت چیزی

  گرفتم. ستانمد انمی را سرم و ستمب محکم را تاپلب

  آشغال! یمرتیکه

 ار اسپیلت یدرجه شوم. مسلط ودمخ به کردم سعی عمیق، نفس چند با

 ستم.ب را چشمانم گرفتم؛ باال را رمس و کردم زیادتر

  رساندم. هایمریه به و ردمک داغم جثه اردو را سپیلتا خنک باد

  گفتم: رگه ود صدایی اب و کردم ایغروچه دندان شد. یدهکوب اتاق در

  ؟!یهچ -

 یدند با اما کنم، مواخذه را شده اردو فرد تا رفتمگ باال ار سرم د،ش باز در

   شد. بسته دهانم دریا،

  آقامون! المس -

 !گفتمی باز و آیدمی بدم لمهک این از دانستمی

  فشردم: را امبینی تیغه
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 ؟!جااین بیای یادم بدم نگفتم گهم -

 که برگشتم اهدانشگ زا ودترز - رفت:گ من از باغیظ را اشآهویی چشمان

  بگیرم! غذا تو برای

 و داد تکیه کمرش به ار دستش گذاشت. یزم روی ار ستشد روند کیسه

  برد: باال را ابروهایش

 ؟!بیام نباید چرا رضمند -

 بگیرم. را دنمز لبخند جلوی نتوانستم و کردم گاهن انمکشب ستژ به

 پاهایم و ادمد تکیه ندلیص هب اما کنم، غلشب کممح و بروم داشتم دوست

  کشیدم: جلو به را

 و در جا،این یایم هروقت ندارم. رو کردنت نق-نق و دعوا حوصله ونچ -

 !من رس تو پریمی یا کنیمی بغض بینی،می که رو اشهدیوار

  رفت: باال شته صورت به ابروهایش

 دلت هک خاطراتشی و اتاق این عاشق قدراین تو ؟!شدم من مقصر اآلن -

 ؟!کنی عوضش اتاق مهه این با نمیاد

  راندم: عقب میک دارچرخ صندلی و ردمک تر را لب

 !جورم هچ -

  کوبید: مینز به پا مد.آ بیرون اشساختگی جلد از و آمد کوتاه

 کنی؟ عوضش میشه چی خب، -

  :دادم حرکت سمتش به ار مردمکم قطف و چرخاندمن را گردنم

  نه؟ بینی!می زیاد میلف -
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  کرد: زمزمه لب زیر

 !شعوریب -

  کردم: کم را تاسپیل یدرجه شد. ازب لبخند به هایملب

  گن.ب تو آقاشون هب داشتن جرأت قدیم! یهازن هم هانز -

  کرد: نگاهم یطنتش با و خندید

  قامونی؟آ کردی قبول مه خودت یدید -

 کردم: امچانه گاهتکیه را مدست و چرخاندم سمتش به را صندلی

 !بزن اهحرف ینا از هم باز طرف،این بیا داری جرأت -

  زد: رغ زیرلب و دش منقبض اشچانه و رفت بین از نگاهش شیطنت

 !قاتا این تو هم ونا -

  شیدم:ک خودم سمت به ار کیسه بابهس انگشت با و ندادم جوابی

 هست؟ چی این االح -

  برداشت: را یزم روی هایالتشک از یکی و نشست صندلی روی

 !جهنم بردن رو ضولف -

  کردم: نگاه را سینی حتویاتم و دمز کنار ار فویل یگوشه

  گیری؟یم رو قبال انتقام ارید -

  بگوید؟ هیلس از خواستنمی نگفت. چیزی

  اندم:ر عقب به را ینیس بود. دهش کور اشتهایم

 کنه؟نمی تاخسته تابستونه رمت -

  داد: کانت نه معنی هب را سرش
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 هتره.ب بگذره، زودتر رچیه -

   بترکد. که ترسیدممی ؛ودب شده منبسط بدنم عروق

  گذشت؟ چطور مروزا -

 یزده بیرون شاخه متس به که ستید که دیدم و پرید نگشر که دیدم

   لرزید. است، رفته مویش

  بود. خوب هیچی! -

 !نکن نکن، رنکاا پریده رنگ و ایعض لرزش ینا با حداقل

 ند؟ک انکار باید چرا نه؟ مگر !گویدمی دریا فشردم. همبه را هایملب

 دوباره ذاشتم.گ کاور رد را تاپلب و زدم چنگ میز روی از را سوئیچ

  !سنگ مثل ،شدم سخت و سفت

  بریم. شو لندب -

 !جاک -

  کردم: اموشخ را ریزپ کلید حضورش، به توجهبی و نکردم نگاهش

  من. یونهخ -

 خه.آ -

  گوید؟می گوید،نمی دروغ من به دریا

  شدم: تند

 کرد. میشه هم یگهد هرجای کرد، یشهم خونه وت که اریک ی؟چ خهآ -

 !بیا شو بلند

 اشگونه آمد. بیرون بعد ثانیه چند شدم؛ منتظرش و رفتم بیرون اتاق از
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 که یجور ینا - گذاشتم: اشگونه روی ایبوسه جورهمان و کشیدم را

  بشم! بداخالق هم من کنی،می

  زد: امگونه روی ایهبوس و شد بلند گشتانشان نوک روی

 شدی؟ ناراحت امهحرف خاطر هب -

  کردم: عیتصن اخم و ردمک نگاه لوتخ راهرو به 

  راهرو. تو کردی! ول رو جا مهه -

  زد: شکمم به حکمیم مشت بار این

 !میشی چی شی یرمردپ تو ماهان! کشمت می خدا هب -

  :انداختم باال ابرو

 بینی.می میشم یرپ -

 بیست فقط ،بستم ار اتاق در .ردک حرکت من از جلوتر و نگفت چیزی

 نگوید گرا بگوید، که دادممی فرصت دیگر دقیقه

 !حالش به وای

 .کردممی رویتش خودم قطف که بود ودید از رپ سرم، اطراف

 داشتن گهن امروز .دادم کیهت کنارم دیوار، هب و فشردم ار آسانسور دکمه

 ستد از هک دانستممی من فقط ؛ودب شده سخت برایم لیخی بدن، این

 !آیدبرمی کارهایی چه سهیل،

 دریا فشردم. ار دکمه یگرد اریب زد.می ردنمگ به و کشیدمی تیر سرم

  گرفت: آرام را دستم

 !میاد االن کنی، برص -
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 روند و آوردم یرونب دستش یرز زا را دستم و دوختم ستشد به را نگاهم

 بردم. فرو شلوارم جیب

 !ستوضعی چه در النا حالم، هک خدا دانستممی خودم فقط

 لرزید.یم است؛ درمیان مشکلی هک بود همیدهف انگار ،کرد سکوت راه تمام

  کرد.می نگاهم شم،چ گوشه از هرازگاهی

 ؟!بدهد ادامه اریک مخفی به خواستمی

 لویشگ به مدام که آبی و ممتد لرزش و پریده نگر ینا خواستمی

 بگذارد؟ چه ایپ به را رستادفمی

 چه از بست!می وبارهد و کردمی باز دهان و گشتبرمی سمتم به گاهی

 من؟ از ترسد،می

 !شودپمی تمام دارد شود،می تمام دارد دقیقه بیست

 !صبر بده، صبر خدایا!

 انهخ تا کنممی سعی راندم. یرونب به مابینی از را هوا وحشی، گاو مثل

  کنم. حمله آهویم به عدب و باشم آرام

 خودش اما بشکنم، را دلش خواستمنمی

 شد.می باعث

 شد. یادهپ ماشین از نم از بلق دریا شدم؛ پارکینگ وارد

  کردم: روانه ریاد سوی به ار خانه کلید

  میام. کشممی سیگار باال، برو گیرب -

 از که دانستمی شوم. مسلط خودم به کمی شوم، آرام کمی خواستممی
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 بازهم... و زارمبی دروغ و کاری پنهان

 زا کلید ؛شد کوتشس باعث وارم،آتش و مستقیم گاهن و کرد نگاهم

 افتاد. پایین دستش

  کردم: نگاه کلید به

 خوبه؟ حالت وت -

 خوبی یپنشانه چشمش، یحدقه دنرقصی زد. چنگ مین،ز رو زا را کلید

  باشد؟ فتهگ تبریک جز یزیچ نکند نیست.

 راه بودند، شده نگت قلبی هایرگ شدم.ن آرام کردم، دود آرام را سیگار

 چراغ شدم. انهخ وارد رفتم،گ پیش ار پلهراه بودند. ستهب را خون عبور

 روشن با دیدم. اناپهک روی را ریاد و ردمک وشنر ار چراغ ؛بود خاموش

  د.خور یکه چراغ، شدن

 خارج تنم از را مبلوز شدم، اتاق اهیر که الح همان در و کردمن نگاهش

  کردم.

 بود. روشن ،نباشد چراغی هب نیاز هک ایاندازه به هوا شدم؛ اتاق وارد

 گشتم. بود، داختهگ مانند هک دنمب برای ،نازک لباسی برای را هایملباس

 تخت روی پشتم و شد قاتا وارد بودم. ترپراحت گونه مینه نبود، دریا اگر

  نشست:

  اهانم؟م -

  پوشیدم: و برداشتم را کابیر ورزشی گرمکن

  وم؟ه -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1106 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

  گفت: پرلرزشی صدای با

  هستی؟ یعصب من دست زا -

 !بود کمی کلمه عصبی نکردم؛ نگاهش

   اهان؟م - نداشتم. را ریاد از کاری نهانپ انتظار من

   وم؟ه -

  نمیدی؟ رو وابمج -

  دادم: تکیه امانیپیش روی را ساعدم و انداختم ختت روی کنارش را خودم

  بگم؟ یچ -

  اراحتی؟ن - گذاشت. امسینه ویر را اشچانه و شد خم

 آرام کلکشبی شمانچ دیدن با گاهم،ن آتشین یرهایت کردم. نگاهش

  گرفت:

 !بگو ودتخ -

 مرئینا اشکال ناخنش اب و وسیط پارچه هب دوخت و رفتگ من از نگاه

  ید:کش

 دانشگاه. اومد سهیل امروز، -

  آمد. بیرون خرهباآل نفسم آخی!

 یمقنعه شد. ارجخ جلدم زا شیطان کند؛نمی نهانپ من، از که دانستممی

  راندم: عقب هب را دربرگرفته ار مانندش اهم صورت هک را اشمشکی

  ب؟خ -

  اد:د تکیه امپسینی به را اشگونه
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  نرم. اگر شتهز فتمگ کنه،می صدام دیدم قتیو -

 میان را انگشتانم و کردم هار شک رحم بی چنگال میان زا آرام را کش

 ار هایشحرف خواستمی انگار ؛کردم وازششن آرام و ردمب فرو موهایش

  بیاورد. باال

   ترسد؟می من از نکند واقعا

  اینا. و یدش خوشبخت گفت .گفت تبریک دیگه، یچیه -

 فقط هم، وزهن دوماه از عدب کشیدم. بشل یرو را امسبابه انگشت

   .گزیدم را آغوشش

  مین؟ه -

 ..چشمانش. اما داد، تکان آره عنیم به را سرش

  !داشت دعاا دیگری چیز چشمانش،

  نمیگی؟ روغد که من هب -

   کرد: اج بازوانم میان در و کشید االب را خودش

  میگم.ن -

 چقدر، دانمنمی ؛کردم سکوت دقیقه چند

 گردنم به هایشنفس گفت.نمی چیزی مه دریا انجامید. ولط به اما

  بود. خوب جایش بخورم، تکان آمدنمی دلم اما کرد،می اذیتم خورد،می

  جوجه؟ نشد رمتگ -

 کمی با کشید. پایین متس به ار لبش یگوشه کرد؛ نگاه مانتواش به

  کرد. رجاخ تنش از و شودگ را انتواشم هایدکمه و شد بلند مکث،
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   شدم. رتشصو قرمزی لتع متوجه تازه صورتی، ندهب دو تاپ دیدن با

 شد. ردس بخوریم؟ غذا ریمب -

 کفش اشنهپ کنم. حملشت توانستمنمی ؛رفتمی رژه زممغ در مدام چیزی

   فشرد. می مغزم هاینورون رو را

  !ریاد -

 دریا؟ جون_

 نیم و زدم الیمیم بخندل کرد.می تمرین ار کردن رفتار الیمتم با باید

  زدم: گردنش و انهش به ایبوسه و پیچیدم اشانهش دور دست شدم. خیز

  نگفتی؟ همب اول از راچ -

  داد: تکیه اعدمس به را رمشن گونه رگرداند.ب چشمانش حدقه

  نمیشی؟ عصبی بگم، رو راستش گرا -

  گو.ب -

 !قول ولا -

  کردم: نگاهش االب از و خندیدم

  .ولق -

  کنی. الیخ من سر فعه،د اون مثل شی! عصبی بگم، سیدمرت -

  دفعه؟ دامک دفعه؟ آن مثل

 دریا ظورمن خرهباآل ذهنی، پرونده روارهاخ میان در و آوردم شارف مغزم به

  فهمیدم. را

  کردم: زمزمه یرگوششز و ردمک ترتنگ را دستانم حلقه
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 !ایکینه یریزه الهخ -

 کردم؛ گاهشن جدی رفتم. عقب و کردم جدا ازویشب دور از را دستانم

 ناگهانی دنش عوض ینا از .کرد می دادبی درچشمانش، تعجب تهدیدوار.

 !من صاف آسمان

   دادم: تکان را انگشتم 

 کشم،می رو اون اول ببینم، دورت ور مرتیکه اون یگهد بار یه اگه لیو -

 !رو تو بعد

 چیز هیچ به توانمنمی که امجدی و عصبی قدرآن اآلن ماند. باز دهانش

 و رمن رویم،روبه دختر ودخ مثل کردم،می سعی فقط ؛دهم نشان واکنش

   کنم. وردبرخ او با لطیف

  کردم!می چیکار من اومد، اون خهآ -

 دیده دروغ زا اثری کاوویدم؛ را چشمانش فت.ر فرو درهم هایماخم

  شد.نمی

   شردم:ف هم روی را هایملب

 ؟!نگرد ناموسبی مرتیکه ونا دوره که کردمن پاره یکهت ودمخ من گهم -

 شنادیده تونستیمین نزدی؟ زنگ نم به دانشگاه، دمه اومد وقتی چرا

 بگیری؟

  بود: ردهک پر را شمانشچ اشک رفتم.می تند داشتم

 !بود زشت م،هادوست جلوی کرد، دامص -

  کردم.می صحبت جدی باید
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 بود.؛ معنا تمام هب سادیسمی یک سهیل

 !کردیم هرکاری من آزار برای

  ترکید: باروتم انبار

 وگرنه کنی،می جک رو راهت مرد،می داشت حتی دیدی، رو سهیل گرا -

  فهمیدی؟ نداره! وجود بعدی یدفعه

  لرزیدند.می هایشلب داد؛ تکان لرزان را سرش

 کنی؟می جوریاین چرا خوبیه. و مودب ردم خیلی سهیل خهآ -

 وختم؛س انداختنم، داغ روغن از پر دیگی در انگار د،ز که ار حرف نای

 !ندشد منفجر دانه-دانه زممغ هایسلول که سوختم قدرآن

  رفت: االب ممکن حد خرینآ تا ابروهایم

 صفره. زیرخط ناسیتش آدم که ننک یابیعرض رو هاآدم خواهشا تو -

 خوبی دمآ مه بشها تو ه،جوج آخه فرشته! جای ذاریمی رو شیطان

 !جااین ومدیا شدی، بلند اهاشب که دیدی

 اشتد بود. هاحرف این زا ترداغ مغزم، ولی فتر در دهنم زا آخر جمله

 سوزاند.می موتور

 نازه،ج با پوستش رنگ فاوتت نهایتا رد.ک عوض نگر خرم،آ یجمله با

 !بود درجه یک

 حرص اب آمدند. کش موهایم زدم؛ نگچ و بردم فرو وهایمم میان دستم

 بمونه. بسته آدم هند ذاری مین - گفتم: زیرلب

 تخت روی از را مانتواش و شد بلند بود. منقبض فکش نگفت؛ چیزی
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 بودند. پوشانده را چشمانش قرمز هایرگ کرد. تنش و برداشت

  گفت: لرزانی صدای اب و زد لز چشمانم در

 ات هردفعه! شهاب ههردفع بکوبی؟ رمس تو عمر خرآ تو ور این خواییم -

 تا... فرارت، میشه بحثی

 شد. خارج اتاق زا سرعت اب و ترکید بغضش .دهد ادامه نتوانست، دیگر

  اوف! ماهان، اوف

 را بازویش رساندم، دریا به را ودمخ قدم دو به و آمدم ایینپ تخت از

 و گرفتم را مرشک دور رفت. بیرون انهخ در از و زد سپ ار دستم گرفتم؛

 بستم. پا اب را خانه در کردم، بلندش

  کرد: نگاهم شکا و بغض با

 تو بکوبی رو ینا میشه، عواموند که ردفعهه خوامنمی ماهان، کن لمو -

 !سرم

 لقهح دورش را دستانم حتمالی،ا فرار رگونهه برای و شستمن اناپهک روی

 ماهی شکل فشردم؛ و گرفتم ار صورتش اطراف زادمآ دست اب و کردم

   شد.

 آلنا تا بود هم اقیانوس یوفته؟ن راه وت یهااشک این زنم،ب حرف من دش -

  دنیایی. فنچ هترینب و ترینساده تو بود! شده خشک

  زدم: اشپیشانی به ایبوسه

 قدراین سوزهمی چون کن، خاموش رو یابتوبخ آدم سنسور اون قطف -

 !کنهمی کار خوب
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  رد:ک داج صورتش از را ستمد و گرفت ار مچم عصبی

 زنیمی کنم، کیف تهاحرف با کم هی میام هروقت ماهان! لوسی یلیخ -

 !بگو بدی هن کن، تعریف نم از هن تو نخواستم؛ تعریف اصال .ذوقم تو

 خوردنش. صحر از بردممی لذت چقدر آخ!

  :بردم فرو وهایشم میان در سر و بوسیدم ار گردنش ات اششقیقه از

 حساب زما االن ثلم دیگه میشی، پررو کنم، عریفت هم زیاد ازت گرا -

 بری.نمی

  شد: آرام هم او

  .مدار دوست بگم خواممی وقتی حتی برم،می میشهه بداخالقی، بس زا -

  گذاشتم: ردنشگ زیر را دستم

  کنیم. امتحان بگو اآلن -

  گفت: رامآ و فشرد هم به را هایشلب

  دارم. دوست ،یلیخ -

 گوشش نارک و شدم مخ آرام مه نم .است حیلهبی و بکر اشعالقه ابراز

  گفتم:

 هم بار هی نذاشتی و نمیز که ماهیدو ینا سابح خواممی نمم -

  .بگیرم امروز رو ببوسمت

 و نرم نکرد؛ مخالفت گرفتم. هایملبم حصار در ار هایشلب و گفتم را این

  دادم. ادامه آرام

  چرخاند. شمچ خجالت با دم؛کر گاهن ملتهبش چشمان به و گرفتم فاصله
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  نشادم: لبش روی گریدی کوتاه یبوسه

 بخوریم؟ ذاغ -

 

 دریا

 زریقط با دکترها هک بود یادز ردشد قدر،آن ولی آمدمی هوش به گندم

 پایم کی که دبو وزر هس .کردندمی یهوششب دوباره بخش، آرامش

 گندم الح که بودم نتظرم دادگاه. و دفتر رد دیگرم پای و بود بیمارستان

 بار، این دهم؛ ترتیب هیلس علیه شکایت کی تا ودش بهتر کمی

  برود! در توانستنمی

 کردم. کج کمی ار گردنم و شیدمک گردنم رفتهگ ضالتع شتپ دست

 را بودم مجبور دامم خورده یچپ پای ینا با آمد؛ در داص به خانه در زنگ

 بروم.

 در پشت ار عرفان ؛شایمگمی در و روممی در سمت به لنگان-لنگان

 یچه عرفان برگشته؛ اهانم که گفتم عرفان و خاله به باآلخره .بینممی

  چشمانش... اما چیز، هیچ نگفت. چیز

  .سالم لیکع -

 ماهان خانه رد به گاهی،ن نیم .شود وارد تا روممی کنار در جلوی از

  :اندازدمی

  طوری؟چ -

 به ولی بودم داده او به را خانه یدکل خودم .گیرممی دستش از را هاکیسه
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   .زدمی در باشم، نامساعدی درحال شاید که این خاطر

 چطوری؟ تو ،ترمبه -

 پشتش را در کند،می خارج پایش زا را هایش کفش و شودمی خم

  بندد.می

  :گذارمیم کانتر روی را هاکیسه

   .دادم زحمت یلیخ -

  بهتره؟ حالش گندم بابا، هن -

 هاییسهک میان از یبس دو عرفان دهم.می تکان آره، معنای به را سرم

  :دهدمی ن،م به را هاسیب از یکی .شویدمی و داردبرمی خرید

  زنه؟نمی حرفی ،اهانم -

 مدهان جلوی دستم پشت .کنممی سرفه پرد؛می گلویم داخل دهانم آب

 گذارم:می

  چی؟ ثالم -

 همیده؟ف رو پارسا رایاجم - د:زنمی دستش درون یبس به بزرگی گاز

 را رفیب گلوله خواستمنمی نگفتم؛ عرفان به چیزی ،اارسپ آخر رفتار از من

  .کنم این از تربزرگ

  .دونهمی آره، -

  زند:می سیب به یگرید گاز گیرد،می من از نگاه

 چطور؟ ور موضوع یکی ونا -

 من به ود،ش پیدا هم یکی کاش .نگرممی دستم، درون قرمز سیب به
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  .شود راحت دهد سمی سیب

 زور به و جوویدن دونب داد؟می آهن یمزه چرا .زنممی گاز را سیب

   :دهممی قورتش

  موضوع؟ دومک -

  :اندازدمی آشغالسطل رد را سیب میانی چوب

 رفتی؟ چرا که پرسیدهن اصال عنیی -

 ون،خ جای به که کنم یم حس .کشممی انتها تا و کنممی باز را آب شیر

   .جوشدمی که است هایمرگ درون سرب

 نگفتم. اما پرسید، -

  :کندمی اخم

  چرا؟ وقتونا -

 مثل .دهدمی ورتق درد با ار بغضم گیرم.می آب شیر یرز را دستم مچ

  :رودمی و خراشدمی را حرمجوا و اعضا تیغ

 لویج بیاد روز اون ،ماجرا ریفتع هربار اب خوامنمی ندارم. رو مادگیشآ -

  .چشمم

  دونه؟می مقصر رو وت -

 اعثب من .بشکند مرشک دوباره که دمش باعث نم نداند؟ خواستیمی

 عتمادیا شدم، اعثب من کند! تجربه ار،ب دومین برای ار درد کی که شدم

  بدهم. دست از راحت ار بودم آورده ستد به ندان،د و نگچ با که

 هایزخم این التهاب گفتن، شاید فقط ؛بود نخواهد کار در ایدوباره
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  !شاید دهد، کاهش را چرکی

  .زنهمی طعنه بهم آره، -

  :دهدمی تکان سر

 !وندمم دوتا شما کار تو که نم -

 کار درست دنمب اعضای زا کدام یچه امروز، .آید می چشمانم از اشک

   .صورتم روی شود،می جاری اسید شکا جای انگار کنند؛نمی

 هم تو رایب روز ونا یادآوری میگی، رستد چی؟ بگم شبه من گرا -

  نیست. خوب

 حرکتمبی هست، که هرچه اما گیرم،می آتش یا بندممی یخ دانمنمی

  .کندمی

  :کنممی نگاهش رست با گردم.برمی عرفان سمت به

 !نکن وقت هیچ رو کار ینا -

  :رسدمی صفر به ابروهایش میان فاصله

  دریا. هبدون داره حق ونا -

  :کوبممی میز روی .لرزدیم صدایم .چکدمی چشمم، از سیدا باز نه، اشک

  .یارهم آشغال اون رس بالیی هی میره میشه. بد خودش برای ،بفهمه گرا -

 آغوشم در و نکوبم یزم روی ات گیردمی را مچم .شودمی بلند عرفان

  :کشدمی

 سالگی، سی باالی .دهکر فرق خیلی موقع اون با تفکرش االن اهانم -

 باید کنی؛ محرومش حقش از که نمیشه انسانه! روح و ذهن پختگی اوج
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 .کنه انتخاب خودش بذار شی؟ محکوم تو خوایمی ابد تا بدونه،

  :ترسیدممی روزی چنین از همیشه

  .شناسینمی ور ماهان تو بخشه،نمی ماهان عرفان! هن -

  :کرد وازشن برادرانه و رامآ را موهایم

 دمآ ماهان منه. شغل ذات هاآدم شناختن اما نشناسمش، تو مثل ایدش -

 آدم یه به ن،م خواهر شناسم؛می که ور خواهرم من اما درست! متفاوتیه،

 بذار بودی؟ن امروز نتظرم هارسال،چ مگه بنده.نمی دل ذات، بد یا ایکینه

 امکان ،بگو تو نه! ای ببخشه بگیره میمتص خودش ،کنه انتخاب خودش

 هیچ دونممی ناآل اما بودم؟ خالفم ماهان اب من یادته نبخشه! اون نداره

 ؛دیگه آدم یه دش تو خاطر هب ماهان .نیست ماهان هترازب تو برای کس،

 به هک کسی .موند ایبندپ بهت هم خرآ تا ،خواستیمی تو که آدمی شد

 تو یخونه ویرروبه و طرفاین اومده سردنیا اون از دهش بلند تو خاطر

  خشه.بب تا بگی منتظره ؛تههاحرف منتظر گرفته، خونه

 همید؛ف ماهان به نسبت را مدل در سح عرفان هک افتممی روزی یاد

 بخواهند، وقیح مرا پدرم یا رادرمب مثل ودمب منتظر .بودم فریادش منتظر

 چرا گفت آید.می پیش یهرآدم برای گفت کند؛می درکم گفت تنها اما

  بدانم؟ مقصر را تو ده،ش نهاده انسان اتذ در هک طبیعتی برای باید

 !بود همراهم رادر،ب یک مثل همیشه

  دهم:می کانت محکم را رمس شود.می جاری چشمانم زا سیل بار این

 اما داشت، دوستم واقعا پیش، سال چهار نیست! من منتظر دیگه اهانم -
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  نداره. بهم حسی هیچ اآلن

  کند:می اکپ را هایماشک آرام و گیردمی ستانشد میان را صورتم

 دونی؟می کجا زا -

 پاک هایشابهام خواستمی شاید بود؛ هایمحرف شنیدن منتظر شاید

 ار دیگر کسی داشت! را یگرید کس او خواست.نمی مرا دیگر اما شود،

  داشت. دوست

 نم از تربیش حتی شاید بود! نکرده طابخ گونهاین مرا هم، بار یک ماهان

 داشت. دوستش هم،

   شود.می اممعده اسید جوشش عثبا اعتراف، این

 یگهد نگاهش نیست! اون یگهد چشماش شناسمش،می من نمیگی گهم -

 زندگیشه. تو یگهد نفر هی اآلن هیچ، این اصال نیست. اون

 قدرآن امعدهم اسید چرخد.می سرم ورد دنیا "خانمم" کلمه یادآوری با

  رسد.می حلقم، به هک جوشدمی

 وازشن را سرم نم.ز می هق دهم،می کیهت عرفان یشانه به را سرم

 اب قدرچ سوزد.یم چشمانم که کنممی گریه چقدر دانمنمی کند.می

 گلویم که زدم ریادف را بودم نباشتها هم ویر هک ردهایید لندب صدای

 ،کردمی گزگز اهایمپ که بودم ایستاده ونهگ همین قدرچ و ودب شده آتش

 شدم. رامآ خیلی که دانممی فقط

  ند.برداشت من، هایدوش ویر از را دنیا انگار

 قول آخر در و بیایم خودم به تا کندمی کمک آورد.می آب عرفان
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  گوید. می خودش مگرنه ،بگویم ماهان به که گیردمی

  .رودمی عرفان رصت.ف هفته یک فقط ،دهممی قول

  ینم.نشمی کاناپه روی

 حال ابهت من است. مستی اولین الح مثل المح بود، فتهگ اهانم باریک

 یچه متوجه بود. رس بدنم گفت،می ماهان که ورط همان اما ،نکردم مست

  بگویم. باید که االخرهب چرخید.می سرم دور دنیا نبودم؛ چیز

 دارد. حق بداند! دارد حق

  د.بمان امابه از ایهاله رد گونهاین که نیست او حق

 ماهی ثلم درآمدن رایب هایمنفس رساندم. گلویم کویر به ار دهانم آب

  کردند.می تقال زمین، روی

 هک هم هنوز کشم.یم تو از است، ردسرد هرچه زنم.می چنگ را قلبم

 ویب از فسمن شود.می حرکتبی هایمدست لرزد؛می قلبم بینمش،می

 آخر شد!می منقبض یشتریب شدت با قلبم ،قلبم شود.می منقطع عطرش

  است. لتنگد است سال خیلی

  بود. اضیر دور، از ندید به قبال

 غوششآ در سبیدنچ فقط اآلن اما کرد،می اکتفا دایش،ص شنیدن به قبال

  مکری. هیچبی را! خودش مخصوص و ناب هایمحبت خواست.می را

 خارج ارم،و تبهش روزهای زا و گرداندبرمی حال مانز به گوشی، صدای

 اسپیکر یرو را موبایل و کنممی جمع شکمم رد را پاهایم کند.می

  گذارم:می
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  له؟ب -

 دریا. المس -

  آورم.یم فشار مغزم به آشناست؛ صدایش تن

 نبود. وقتش لعنتی! اه

  خواست:نمی جنگ دلم

  ؟!پارسا لهب -

  گرمی. و ردس صالح هیچبی است؛ نرم صدایش

  داری؟ قتو -

  شود:می آرام لحنم ودشخ مثل گوید.ب چه خواهدمی دانمینم

  گو.ب -

 کنم. اذیتت خواستمنمی نم -

  کنم.می سکوت و شوممی جمع خودم در بیشتر کردی! کردی! ولی

 از بود شکسته غرورم بزنم. رو اهحرف اون خواستمنمی شدم، صبیع -

  نخواستی. ور من وقت چهی که این

 دلم قدرچ نزنم. هق لندب صدای اب ات دهممی فشار ایم،زانوه به را هایملب

   کوت...س هم باز خواست.می را خاله آغوش

 جوری زدم،می تدس بهت ؛کردیمی فرار زما تو اما بودیم، محرم هم هب -

  انگار... کردیمی رفتار

 !کمک خدایا! کند.می سکوت رسد،می که جااین به

 باز دهان کرده. گیر گلویم در سنگ رانگا ؛دهممی قورت را دهانم آب
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  گویم:می اما بیندم،می دوباره و کنممی

 ایگاهج تا بدی رصتف بهم هک ادید قول دونستی.می رو من شرایط وت -

 تو وقت. هیچ ،نگفتم روغد بهت من کنم. پیدا ابطمون،ر تو رو خودم

 !کردی قبول تخود ،دارم دوست رو دیگر یکی من دونستیمی

   است! مشکل مه او برای دنز حرف انگار ؛کندمی ثمک کمی

 این کنه.نمی عواد ازمون رو ردید گذشته وت کردن کنکاش بیخیال، -

  شیم.مین ما تو، و من نمیشه! رابطه

  !جانبندبه حق خدا یهمیشه مردها

 تو ور تیرخالص نیستی! تقصیربی هم وت اما باشم، مقصر هم من ایدش -

   ردی.ک خیانت تو ،زدی

  نبودی. وسیدهپ طناب این دنش پاره نتظرم که گون -

 که موقعی بودم. کنارت بودم، داده قول بهت که ورط همون من نبودم! -

 دیگه نفر هی با تو نکنم، فکر یگهد نفر یه هب حتی کردممی سعی من

 بودی.

  آورد:می کم جواب از .کندمی پر را موبایل مقشپرع نفس صدای

  رسی.ب لیاقتته که یزیچ اون به و شی خوشبخت میدوارما -

  گوید:می بیند،می که را سکوتم گویم.نمی چیزی

 خداحافظ. یدم،بخش تو به رو زمان دتم -

 !یغهص شدن باطل نییع این اندازد،می طنین گوشم در اشغال بوق
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 شدم، اتاق وارد و دمز در به ایضربه

 شدم زدیکن رامآ لوز.ب بدون همیشه، مثل ود؛ب خوابیده تخت روی ماهان

 نگریستم. درهمش هایاخم به و نشستم کنارش نداختم.ا رویش ار پتو و

  رفت. اتاق به مستقیم وتاه،ک سالمی اب آمد، هک خانه به

 الفاصلهب آمد،می که باشگاه از یاید.ب خودش ات کردم برص دقیقه چندین

  نیامد. یرونب تاقا از بازهم اعت،س نیم از بعد اما رفت،می حمام به

 شده چیزی کی بازهم، انگار و خواستمی را خودش اب خلوت بازهم انگار 

  بود.

  بود. دارنم و خیس موهایش

 خواب وقعم بگویم، را استشر کردم. وازشن را خمویشا صورت نگاهم، با

 شوم. نزدیکش نداشتم جرأت

   شد.می بداخالق شد،یم بیدار خواب از اگر

 بهم بودن خفته یبایز حس ردی،ک نگاهم درق ینا زیره؟ خاله حوالا -

 داد. دست

 روی را شستم انگشت و زدم لبخند گفت؟ن هیچی راچ پس ود؟ب بیدار

  کشیدم: اشگونه

  منم؟ همیدی،ف کجا از اخمو جناب سالم -

   خندید: حالبی و آرام

 ارم؟د غیب علم من ونی،د نمی وت -

  رد:ک نوازشم و رفتگ رتشصو روی از ار دستم نگفتم. چیزی
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 باشه؟ تونهیم تو، جز کی رایب اومدن، آروم و ریز ایهنفس ینا -

  کردم: نگاهش نگرانی با

 اتاقی. وت اومدی که وقعیم از وبی؟خ -

  رد:ک اشاره اشسینه به چشم با

 میشم. بهتر اینجا یایب -

  گریستم:ن در به شک با

  بیان. یانک آقا موقع هی اگر خهآ -

 در دستم، شیدنک با شرد.ف ار اشبینی یتیغه و بست را مانشچش

  د:ز غر شدم. پرتاب آغوشش

 !شبا شوهرت فکر به ،اون و این جای به کمهی -

   ادم:د تکیه اششانه به را سرم

  اجاریت؟ق ایهفکر سر برگشتیم هم ازب -

 و برد فرو موهایم میان را رشس و برداشت رامآ موهایم ویر از ار روسری

   زد: لب

 نزن. حرف قدرینا -

 رخاندم:چ صورتش روی ار چشمانم حدقه

  شینم؟ب مجسمه مثل خواییم -

  :شیدک را امگونه و خندید ماهان

 !زنیمی غر خیلی دیداج -

   گذاشتم: ام،گونه روی دست
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  کنی؟پمی رفتار اهامب دوساله یبچه یه مثل چرا زنتم! من ثالم -

   داد: کیهت تخت پشت هب را سرش و بست را چشمانش

  بیشتره؟ سنت گهم -

 شوخی، بوی و رنگ مه هایششوخی حتی ،نبود رامآ برگشتم. سمتش به

 .نداشت

  زد.می چنگ رحمانهبی را قلبم باز نگرانی م.گرفت دستانم یانم را صورتش

 ماهان؟ خوبی اقعاو -

  :کشید اشپیشانی به دست کالفه

 باشم؟ بد باید راچ -

  .گرفتمی رصمح هایش،حرف از واقعا هاوقت بعضی

  :کرد خودش نزدیک رام دوباره کمرم رفتنگ با اهان،م که رفتمگ فاصله

  میری؟ در هی جاک -

  :بردم باال را ابروهایم

 برم! ذارینمی هم کنه،می خرد ور اعصابت بودنم، مه -

  برد: باال ار ابروهایش از کیی و شودگ را چشمانش

  زدم؟ حرفی مچینه کی من -

  :زدم غر زیرلب

 گفت. نباید که میشهه -

  :داد لقلکق را امچانه زیر شینم.ب تا کشید را دستم

  کردی؟ رقه -
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 .کنیم سورپرایزش خواستیممی ،بود آرتا تولد امروز

  کردم: رتپ بیرون به را فسمن و رخاندمچ حدقه رد را چشمانم

 دیگه رتاآ و خانم مهتا تی!نگرف هم کیک اومدی؟ دیر قدراین چرا -

  کم.کم رسن،می

 کردی؟ خودت رو اهکار مهه -

  دادم: تکان طرافا به را سرم

  کنه.می ذوق خیلی آرتا طمئنمم کرد. مکمک هم کیان ،هن -

   زد: لبخند ماهان

 همیده.ف رو چیز مهه اآلن تا که سرتقه قدراون رتاآ -

  ردم:ب فرو گوش پشت را وهایمم و کشممی عمیقی نفس

  خانم. مهتا خونه ومدما که بود دیروز مینه انگار گذشت، زود قدرچ -

   زدم: لبخند

 یدم.د شیراز هتل ویت رو تو که بود که زدیرو همین نگارا -

  کشید: کمرم روی ده،ش ریخته وهایم روی انگشتانش

 بپوشی؟ خوایمی چی باسل -

   ؟!سوال این و ماهان رود.می االب ابروهایم تعجب از

 پرسی؟می راچ -

   :کوبید امبینی نوک روی آرام

  !نده جواب وال،س با رو والمس -

  پرسیدی. چی رایب بگو حاال شلوار، و آوردم ومیزش -
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  :شد بلند جایش از و خندید

 !جهنم بردن رو ضولف -

 .پوشید و کشید یرونب را یرهت آبی شرت،تی .کرد باز را کمدش در

  دم:کر نگاهش حرص با

  دربیاری؟ رو دمآ لج داری وستد -

  خندید:

 !آره رو، تو جل -

  کردم: حرکت رد سمت به دم.ش بلند ختت روی از

 !بیشعوری که سب -

  خندید: بلند

 !اهشدی ادببی خیلی دیداج -

  کردم: نثارش ایغره چشم

 !رفتی من مخ رو خیلی جدیدا هم وت -

 شد. مانعم در ستنب با ان،ماه که مکرد باز را در خدا! ای خندید، هم باز

  پیچید: کمرم دور دست

 ؟!جاک -

 !جهنم بردن رو لضوف - :دادم تکان را رمس و بردم االب را ابروهایم

  برد: فرو ردنمگ در را سرش

  ؟!نداشتم خبر و بودم خوبی ستادا -

  ادم:د تکیه اشسینه به را ستد کف و ردمب عقب سرم
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 !بگیره کیک گمب کیان قاآ به برم ،نخریدی که هم یکک -

  :داشت اشندهخ کردن، جمع به سعی

  نداره؟ اعصاب نچمونف امروز راچ -

 را دستانش حصار هک کنم باز ودمخ دور زا را ستانشد خواستم،می

  کرد. ترپتنگ

  :کشیدم عقب ار خودم کالفگی با

 ؟!دونینمی رو دلیلش اقعاو -

  :بوسید را لبم یهگوش و کرد ترنزدیک را سرش

 !اهمکن خوب ور فنچمون حال لدمب من ولی ه!ن -

  :داشتم دستانش ردنک باز در سعی

 !کن لمو -

  :اندچسب اشسینه به را رمس و کشید غوشمآ در ترمحکم .خندید

 !بود بدتر نکن لمو صدتا از کن ولم ینا -

  زدم: لب

 ؟!نزنی گند آدم، وبخ حال تو ارب یه یشهم -

  گفت: خنده از رپ صدایی با و کرد زشنوا را موهایم

 !نمیشه ه،ن -

 !بیشعور

 اتاق در هک بگویم یزیچ خواستممی ،زدم چنگ کمرم ورد از را دستش

 گرفتم. فاصله اهانم از عتسر به شد؛ وارد کیان و شد باز ماهان
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  گرفت: گاز ار لبش خنده، با کیان

  ست!جاینا بسته گوش و شمچ جوون گیدنمی !ستغفراهللا -

  کرد: نگاهش حرص با ماهان

  درمیاره! خودش زا صدایی یه شه، اییج یه وارد خوادمی هم اوگ -

  کرد: گاهن ماهان به یطنتش با کیان

 بچه نکرده، داییخ که دکنی عایتر ور فاصله اومدم، شد خوب تفاقاا -

 !یادن عروسی از قبل مچه

 گرفت. گر هایمگونه

  برد: باال را بروهایشا از یکی ماهان 

 !اهکنمیم خالی تو سر دارم،ن حوصله یانک -

  پیچید: کیان ینهشا دور را دستش کیان

 !میاد هم ایعشوه چه جون، یا -

 !بندب - برد: فرو یانک شکم در ار آرنجش ماهان

  داد: تکان تأسف روی از سری کیان

 !داره هم زنب دست دریا؟ بینییم -

   فت:گ من به رو ماهان گفتم.ن چیزی و خندیدم

 یارن.م دادم، سفارش باش.ن کیک گرانن -

 کردن عوض برای شدم. خارج اقات از و ادمد تکان اشهب معنی هب ار سرم

 نزده ستد اتاق چیز یچه به اهان،م فتم.ر مصطفی آقا اتاق به هایم،لباس

 بود. زنده هک بود زمانی ثلم چیز همه ؛بود



 

 

 WWW.98IA3.IR 1129 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 اندکی آرایش و پوشیدم یرهت جین شلوار همراه را مانیآس آبی شومیز

 ندیده وراا که شدمی هیما یک بودم، آرتا دلتنگ .نشاندم صورتم روی

 بودم.

 آرتا پرستار نوانع به یگرد بودن درست بود، منطقی الهخ حرف نظرم به

 نبود. درست خانه، نآ در اندمم عنوانی یچه به ؛بمانم خانه آن در

 کوچک و عمولیم یعروس یک بودم؛ عروسی کارهای سرگرم

 ماهان کرد. موافقت مه خاله و ردک صحبت الهخ با اهانم خواستیم.می

 نداشتم. خالفتیم هم من نکنیم، والنیط را نامزدیمان ستا بهتر گفت،می

 یخانه حضورش، با و کنم سح را امانوادهخ خالی جای گذاشتنمی خاله

 وشحالخ رایمب خودش، فرزند ثلم درست کرد.می گرم را قلبم کوچک

 که یستن نیازی فتمگ قتیو گذاشت.می تمام سنگ چیز مهه در و بود

 دختر یک نم مگر گفت، و شیدک آغوشم در و کرد غضب کشد،ب زحمت

 از مه من نکنم! کاری دخترم نهات برای نم شود،می مگر ؟!دارم بیشتر

 شد.می گرم دلم و،ا محبت از مه و سوختممی شرم

 آورده ار کیک حتما ،کردم گاهن ساعت به مدم.آ دمخو به زنگ، صدای با

 .بودند

 وارد خانم مهتا انتظارم، برخالف و کرد باز ار در اهانم دم.ش ارجخ تاقا از

 ؟!نبود چرا گشتم، آرتا نبالد چشم اب شد. خانه

 آرتا برای که تزئیناتی و هابادکنک دیدن با و چرخاند چشم خانه در مهتا،

 نظر آرتا، سورپرایز .نشست هایشلب روی خندیلب بودم، دیده تدراک
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  بود. ماهان

 او، ظرن از خرآ ؟!یشنهادهاپ این و هانما کردم! تعجب خیلی گفت، وقتی

 توانی،می ربهت تو که ینا یبهانه به هم خرآ !دبو بازی لوس چیزها این

 .سپرد من به را کارها

 !شده قشنگ چقدر جاینا -

  :کرد نوازش را ورتمص ربانش،مه نگاه با و ردک من به رو

  دریا! کشیدی زحمت یلیخ -

  زدم: لبخند

 .نکردم اریک -

  گفتم: مکث کمی با

 کجاست؟ رتاآ -

  :گذاشت کانتر ویر  را ستشد هایکیسه و کرد گاهن ماهان به مهتا

 .میاد هیلس با ؟!گفتهن بهت ماهان گهم -

 باسیل چه ید،پرس ماهان راچ فهمیدم االح .خورد تکان هایمشاخک

 !بپوشم خواهممی

 کردم: نگاه ماهان به .نشست هایملب روی پوزخندی

 !نمیگه هیچی نم به کال ماهان نه، -

 .نکرد نگاهم حتی ماهان

  کرد: گاهن ماهان به جبتع با مهتا،

 ؟!شده رستد هم اقامتمون گفتین که گون -
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  :رفت البا انتها تا ابروهایم

 امت؟قا -

  :انداخت االب شانه یبیخیال با ماهان

 !رفت یادم بودم، اهکار رگیرد -

  کرد: نگاه انماه به روخته،براف ایچهره با مهتا

 هفته هس من ؟!کنی ترک رو خیالیتبی این خوایمی کی ؟!رفت ادتی -

 !بگی دریا به فتمگ تو به پیش

  :گفت کرد،یم کنکاش را هاکیسه که طورهمان ماهان

 گرفتی؟ کجا از ذاغ -

  :داد تکان تاسف از ریس و کرد ارجخ تنش زا را شمانتوا مهتا،

 خارج؟ برم هک اقامتم ایهکار نبالد بودم گفته هتب یادته دریا، -

 که بود گفته ودم،ب آمده اشخانه به که لیسا اولین همان بود؛ یادم

 برود. خواهدمی

   :دادم تکان آره عنیم به را سرم

 مونید؟نمی روسیع رایب شده؟ درست اتونهکار گهم -

  :کرد کج را شسر و زد لبخند

 .میرم عروسی زا بعد ولی نمونم! میشه گهم -

  !باشد جدی قدراین تصمیمش رد که کردمنمی فکر شد، مچاله قلبم

 دادن؟ رضایت ،چی سهیل قاآ -

  :داد تکان را سرش مهتا
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  ه.چیز ترینمهم رامب آرتا و وت خوشحالی گفت !سال همون آره، -

  داد: ادامه و کرد نگاهش ضبغ با مهتا هک زد ریصدادا وزخندپ ماهان،

 .باشه پیشش ایران تو رتا،آ تولد آخرین تو خواستم،می نمم -

 از هرچقدر آرتا هک بود گفته قبال هتام .کردم مزمهز را آها یکلمه زیرلب

 است. هترب باشد، دور هیلس و اشخانواده

 ماهان متس به مهتا، فتنر با فت.ر تاقا به و تبرداش را مانتواش مهتا

  گفتم: شاکیانه و رفتم

 جا؟این ادمی سهیل آقا گفتین بهم راچ -

  گذاشت: یخچال داخل را غذاها ماهان

 !بگم که نداشت لیلید -

  زدم: پوزخند

 ؟!آره پوشم،می چی لباس یدیپرس همین خاطر به -

 بست. را دهانم اش،برزخی نگاه با ماهان

 کردم. رمه دهانم و ردمک سکوت میشهه مثل ن،م و

 بسوزم. خودم در ودم،خ تا نریزد! هم به او عصابا تا کردم هرم را دهانم

 از و گرفتم دستانم میان ار سرم شستم.ن تخت روی و فتمر تاقا متس به

 ار شب یک همین و بگذراند یرخ به را بش یک نهمی هک واستمخ خدا

 نکند. زهرم ماهان،

 !نزد رفیح سهیل و بگذراند خیر به

 اتاق در چقدر دانمنمی آوردند. را کیک که شدم متوجه ،بیرون صداهای با
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  ماندم.

 قرن. یک تیح یا دقیقه بیست یا دقیقه ده

 بازهم من و است یکنزد سهیل که فتگ و مدآ مهتا هک اندمم قدرآن

  آمد! بند نفسم

 زدم. گند گفتنم، وغدر با میشهه مثل هم من و شده یزیچ پرسید مهتا

 یاورد.ن رویم به اما فهمید، مهتا

 نزد. حرف من، اب هم لمهک یک اهانم بازهم اما رفتم، بیرون اتاق از

 به کردن سالم برای تیح من، و یستادا کنارم اهان،م مدند.آ سهیل و آرتا

 لرزیدم. هم سهیل

  بود. گرفته نگرانی تیز نگالچ را اشتیاق و ذوق مهه آن جای

 نوازشش گرفت. آغوشم رد طوالنی هم رتاآ و وسیدمب را رتاآ بار ینچند

 برایم که هاییدمآ از دوتا رفتن به ردنک فکر رایم،ب بود لخت و کردم

  .بودند واقعی خانواده

  کردم. نگاهش بارم،اشک چشمانبا و گرفتم فاصله

 به کند. روکشف التهابم از کمی ات بنوشم بآ رفتم نم و شستندن همه

  نشستم. هاصندلی از کیی روی برگشتم، النس

   کردم. اکپ شلوار را تمدس کف عرق

 گذره؟می طورچ دانشگاه و رسد خبر؟ هچ -

 فاصله هیل،س با یشترب ندلیص یک آمدم؛ ودمخ به سهیل، صدای با

  فرستادم. لعنت حمقیتما و حواسییب برای خودم، به نداشتم.
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 دووید. اهانم ورتص سمت به نگاهم م،بخواه که آنبی

 بود. گرفته امنشانه تیرنگاهش،

 کنم؛ جمع ار خودم کردم، سعی ووید.د ماهان متس به مه سهیل نگاه

 تپید.می همیشه از ترناتوان قلبم،

 به شدند تبدیل و آمدند شک ورتمص عضالت ؛بزنم لبخند کردم سعی

  .لبخند جز هرچیزی

 گذره.می خوب ممنون،م -

 شدم. آشپزخانه وارد و برخاستم ایمج زا گوید.ب دیگری چیز ندادم، فرصت

 میلن در جایی بود دهش حبس نفسم دادم؛ دنش رها اجازه نفسم به

 آمد.می نه و رفتمی نه ام!سینه

 هم باز دانستمیم ؛نکردم نگاهش شد. شپزخانهآ وارد ن،م پشت ماهان

 .کند شخشم آماج مرا خواهد،می

 بدتر رویم، نماها نگاه .ریختم نلرزا دست نهما با را چای لیوان اولین

 منتظر که ردمک اشتباهی هچ دانستم، مین حتی من و کردمی امدستپاچه

 ؟!مجازاتم

  بود.ن جاری بدنم رد خونی انگار ،بود زدهیخ دستانم

 مرتیکه؟ ونا حلق تو شستین رفتی راچ کنی؟می لج کی با وت -

  زدم: لب نتلک با و آرام شدند. شادگ چشمانم حدقه

 !نکردم لج کسی با من -

  برد: باال را ابروهایش و زد پوزخند
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 میری... تو وقتاون بگیر! فاصله آشغال کهمرتی اون یگمم تو به نم -

 هنوز اشک گونهچ و ستادمای گونهچ دانستممین کردم. قطع را حرفش

 !نکرده تر را چشمانم

  بود: سقوط هب رو که باصدایی

 ؟!میگی چی فهمیمی ن ها...ام -

 را چای لیوان رد.ک نگاه پشت به و کشید ورتشص هب ستد الفهک ماهان

  گفت: ورگهد صدایی با و ذاشتگ کانتر ویر و شیدک دستم از

  !باش اتاق تو دیگه دودقیقه تا -

 رفت. و گفت

 انفجارش، بازهم و شد نفجرم بازهم بودم! هایشحرف شوک در هم هنوز

 !ذاشتگ برجا مرا هایآواره

 ار ماهان خواستممین برم. اتاق هب خواستمنمی آمد.نمی بیرون نفسم

 !نه اآلن حداقل ،ببینم

  دم.ش روانه اتاقش سمت هب گذشت، هک ماهان فتنر از کمی

  شدم. اردو و زدم رد به ایتقه کشیدم؛ یرچشمانمز لباسم، آستین با

 جایمان کنم، فکر بود. نشدستا میان سرش و بود شستهن تخت روی

 بود. شده شکسته لبشق که ودمب من این بود! هشد عوض

  بودم! شده خرد هک بودم من این

  کردم. اکشپ بازهم و کیدچ اشک دوباره

 بازهم و دانستمی یا ؟!شکندمی قلب هایشحرف با دانستنمی واقعا
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 کرد؟می

  لرزید: مبازه اما نلرزد، صدایم تا رفتمگ کار به ار توانم کل

 بگی؟ چیزی خوایمین -

 داشتم. حرف نم اما نگفت، چیزی او کرد. گاهمن و آورد االب را سرش

  گفتم: رزانل صدای همان با

 سهیل، به شاشماره ادند برای که یستمن پرستاری ونا دیگه نم -

  گفتی. راومد،د دهنت از هرچی و کردی شامواخذه

  کرد. نگاهم بود، ونخ سراسر هک چشمانی با

  دادم: دامها بود، توانی هر به و چکید اشک

 نه باشی، نداشته ازش یشناخت هیچ هک پرستار هی نه، توئم! زن اآلن نم -

 لحظه به حظهل تموم، الس سه سال، سه که امدختری من، زنتم! تنها

 روی ستد وقت هیچ نم هم، مانز همون حتی بود! کنارت

 هک نذاشتم ه؛نش ناراحت اهانم که نذاشتم نذاشتم! تو هایحساسیت

  نکنه! باد رگش نکرده خدایی

  بود: فتادها رعشه به بدنم

 و یادن بدت تو نشی! حساس تو نشی، اذیت تو هک کردم هرکاری نم -

 ی؟چ تو ماا شدم، اذیت شدم! خرد شکستم، خودم ،اهاین همه پشت

 قلبم هایشکسته رو از ریلیت یه اب هردفعه شکستی؛ رو من قلب هردفعه

  شدی! رد

  چکید:می چشمم از یگرد خون نه، اشک
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 نکردم! لج تو اب چیزی ترینسرکوچک حتی نم کردم؟ لج اتوب کی نم-

  من؟ ؟!نمک لج حساسی، سهیل رو قدرچ تو دونم،می که اآلن وقت،اون

  گرفت: آغوشم رد آمد، سمتم هب و دش بلند ماهان

 نبود. این نظورمم -

 مه و بود جهنم برایم هم ؛ستمخوانمی هم آغوشش حتی خواستم،نمی

 بهشت.

  زدم: پسش

 کنی! بغلم ات،هحرف دنز از بعد ههردفع خوامنمی ماهان! خوام مین -

 نمیره. یادم نه، میره؟ ادمی من کردی فکر خوام.نمی

  فشرد: را هایششقیقه

 که واییه حتی دارم، شک عوضی اون هب اما ندارم، شکی هیچ تو به نم -

  سمه! من برای ،کشهمی نفس اون

  فشردم: را گلویم

 ؟!اشهب داشته چیکار نم با خوادمی سهیل توئم! زن نم -

   شد: مشت دستانش ،هم را چشمانش فشرد؛ هم روی را هایشلب

 برام قدرچ تو دونه،می چون منی! نز تو چون ترسم،می همین از نمم -

 کنه!می ریهرکا من، کردن اذیت ایبر اون مهمی! برام چقدر باارزشی!

 !دونهمی زندگیش دنش خراب مقصر ور من اون

 !باشد زده اهانم را هاحرف ینا کردم، شک کردم! شک ؟!ترس و ماهان

 او اما ،خوردمی گره هم به زمین، و زمان که ماهانی ببینم خواستم،نمی
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  !ترسدمی که بگوید اآلن شد،نمی خم

 یگهد !ببینه آسیب ن،م اطرخ به عزیزام زا یکی هم باز خوامینم -

  دارم! اآلن ولی نداشتم ترسی یگهد بابا، زا بعد دارم.ن رو تحملش

  شردم:ف هم روی را چشمانم

 !ندیده آسیب تو خاطر به کسهیچ ماهان، -

  زد: پوزخند

 خاطر به بابا کرد! ازدواج ثافتک اون با نم خاطره هب مهتا ؟!طمئنیم -

 من ندیده؟ سیبیآ من، اطرخ به کسهیچ مطمئنی زیرخاکه! اآلن من،

 شه، کم تو از وم تار یه گرا حتی ولی ریاد کنم تحمل تونستم رو هااین

 تونم.نمی کنم! تحمل تونمنمی دیگه

 ماهانش هک بود برخورده قلبم یرتغ به نداخت.ا چنگ ار لویمگ بغض

 !ترسدمی بگوید

  بستم. چشم و ذاشتمگ اشسینه روی را سرم

 پرتپش. و زدمی کوتاه قلبش

  زدم: لب و کردم حلقه ورشد را دستانم

  بزنه. آسیبی نم به تونهنمی کسهیچ هست، ماهان ات -

  کردم: گاهشن و آوردم البا را سرم

  نه؟ گهم -

 و پیچیدم خودم ورد را بود ویزانآ اطرافش هک ار ستانشد گفت.ن چیزی

  زدم: تلخی لبخند و فتمر فرو غوششآ در بیشتر
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 !جناب هست، ارمد دوست گفتن رایب هم تریقشنگ ایهاهر -

 و کشیدمی دوش به را غم مهه این که ردیم برای ردمک گریه روند از و

 زد.نمی دم

 ..".دل این دارد صبری عجب"
 

 زیر ؛گذشت.می بد ،گذشتمی سنگین .بود نشسته وهک روزها روی انگار

 گذشت.می آتش

  .نتوانستم گذشت! تمام هفته دو

 و اهانم روی رد رو و رومب نکردم جرأت بگشایم. دهان نکردم، تجرأ

  نیستم. یزچ هیچ مقصر ن،م که بگویم

 در نم .شکستممی بدتر کرد،مین باورم اگر نداشتم؛ جنگ برای رمقی

 م.بود مانده زنده ذشته،گ خاطرات میان

  .بمیرد مه خاطرات آن خواستمنمی

 شدم!می زنده و مردممی گشت،می باز خانه به یرد ماهان که هاشب

 که ینا فکر از شدمی قطع فسمن بوده؟ کجا هک این کرف از مردممی

  سپرده؟ کسی هچ به را آغوشش

 داری؟ کار چه وت ؟!توچه به آخر زد،می تشر قلبم؛ به زدمی سیلی مغزم

 آرام.-آرام سپارد،می جان دارد امسینه میان در ام،شکسته قلبم

  .عجبم در یابد! ایانپ درد این خواهد،یم کی دانمنمی

 !ماندمیم زنده من اما مرد،می قلبم هربار
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 نباشم، اطرافش و دور کردم،می سعی شد. رخصم بیمارستان از گندم

  نکرده! گناه رمقص مقصرم. نم انگار ؛نداشتم طاقت .نبینمش

 ورمجب گندم، شود.نمی خوب گفتمی دکتر ؛بود افتاده ارک از دستش یک

 درگیر هیچ! که هم ادرم و پدر ود.ب شده رامبخشآ هایقرص مصرف به

  بودند. شانآمده دنیا هب تازه ینوه

 بازهم شدم، جدا گفتم اباب به هک زمانی دانند.ب هک خواستنمی هم گندم

  آبرویم! گفت

  شود؟ باز سرمان زا آبرو ینا فکر خواهدمی کی

 بدهیم؟ را یگراند ردموبی هایحرف تاوان ام باید کی تا

 تیح که اندازممی فیلمی به گاهن آزارد.می را امشامه تلخی، و تند بوی

 را یزت و تند ویب پی خیزم؛برمی ام.نشده توجهم هم را اشکلمه یک

  آخ... !گندم آخ رسم.می خودم قاتا به و گیرممی

 خورد.می یکه گندم کنم؛می باز شتاب با در

 !زدم حدس درست

 هوا در را مچش بینم.می مانند سیگار یزیچ انگشتانش، میان در

  کشم.می بیرون نگشتانشا میان از ار لعنتی نآ و گیرمپمی

 !بود نرفته بین از صورتش مه هایزخم هنوز فته،ه دو از بعد

 تواند.نمی دهد، حرکت را چپش دست خواهدمی کند.می نگاهم عصبی

 گندم بلکه دانستم،می مقصر را خودم من تنها، نه پیچد؛می هم به دلم

 او، به زدن آسیب حین در آشغال آن گفتمی دانست!می مقصر مرا هم
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 !آوردهمی مرا اسم مدام

 !خدایا بگذرانم توانمب را مروزا یک فقط کند،می تقال

 هب مواد چگونه که این بود. شده مرخص یمارستانب از هک ودب ولا روز

  غرد.می صورتم در داند!یم داخ را بود رسیده دستش

 !من به بده رو ونا -

 خاموشش اکج بود. شدن اکسترخ درحال ستم،د در شده لوله برگ

  کنم:یم خاموشش میز ویر رسد،می فکرم به که جایی اولین کردم؟می

 ،اتهکار با داری یستین متوجه رداری؟ب اتهکار از دست خوایمی یک -

 !زنیمی آسیب اطرافیانت به هم و خودت به هم

  :شودمی نزدیکم کشد.می بیرون نگشتانما میان از شارف با ار دستش گندم

 ناقص تو، طفل به که اآلن ندارم. ادند دست از برای یزیچ دیگه نم -

 .شدم هم

 !خورمب باید من ار گندم هایکاری دانمن چوب هم ازی !من بازهم

 !کنم سکوت هک نیست سالم وزدهن دیگر ارب این اما

  .گرفتم یاد را دندووی بریده، ایپ با من

  .نشستمی وستمپ روی گندم، صبیع و ندت هاینفس ؛زنممی پلک آرام

 شانهن را اشسینه یقفسه و آورممی باال را اماشاره انگشت .لرزیدمی بدنم

  گیرم:می

 خسته بدونی؟ مقصر رو من و ببندی رو اتهچشم خوایمی کی تا -

 مقصر از نشدی خسته دی؟یکوب من صورت تو رو شد که هرچی نشدی،
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  من؟ دونستن

  .پردمی هایمپلک روم؛می عقب

  :گویممی رزانیل صدای با .گشایممی ورز به را امشده قفل فک

 !چیزه ترینراحت مشکالت، زا کردن رارف تو برای نشدی! که علومهم -

  !کنمنمی کتهس که است عجیب آورد.می شارف هایمرگ به شدت با خون

 کنی؟می فکر بهش اصال معصوم. بچه یه گندم، داری بچه وت -

 :زندمی فریاد .زندمی هق شود؛می آوار تخت روی گندم

 !گرفتی ازم وت هم رو ماچهب -

 جنازه. یک مثل است، سرد بدنم،

  زدم:می فریاد اام توانی، چه با دانمنمی .نداشتم تحمل دیگر

 !بده پس رو ادرشیم تو که ینا تاوان دبای هک کرده گناهی چه بچه ونا -

  زند:یم هق زند.می چنگ لباسی وبچ روی از ار مانتواش گندم

 روز نای به ور من ندگیز تو ،کردی تو نکرده! گناهی هیچ بچه، ناو -

 !رسوندی

  آید.می باال گلویم رس تا رشیت یماده چرخد؛می سرم دور دنیا

 ثانیه چند رایب اما کنم، حرکت خواهممی رود.یم بیرون اتاق از گندم

  کنم:می صدایش واننات بینم.می سیاه را دنیا

 !ندمگ -

 را مگند فریاد خرینآ فقط ،نیافتم تا زنممی چنگ را تختی روی

  شنوم:می
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 شدی اعثب تو شدی! زندگیم ویت لعنتی سهیل ومدنا باعث وت -

 کنار ندازهب رو من باله،ز یه لمث آخر و بکنه باهام خوادب دلش هرکاری

 خیابون.

  شود.می ترسیاه دنیا هیل،س اسم شنیدن با

 شوم.می دیوانه کرده، ندمگ با سهیل که یکار تصور، از

 روز آن ودالگ در گودال، در روممی روف و شودمی گودال زمین، انگار

 !نحس

 .سهیل هایحرف ،هایمالتماس هایم،فریاد آید؛می یادم چیز همه

 !هایشحرف

 آید!می هاصدا باز ماا بشنوم، خواهمنمی گذارم؛می هایمگوش روی دست

 آید.می باز

  زنم:می فریاد

  خوام.نمی ،بشنوم خوامنمی بسه! -

 بدنم که دیدیش تکان اب کند.می جدا صورتم زا را دستانم دستی،

 رویم،بهرو و اتاق هب گردمبرمی و آیممی نبیرو گودال از خوردمی

 بینم؛می را عسلی هایحدقه

 و دهترسی قدرهمان روز، مانه دختر شوممی انگار بینم،می را ماهان

  پناه.بی

  لرزم.می آغوشش، در روممی فرو

  کردم.ن و کردممی باید روز نآ که را کاری
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  اشد؟ب شنیده را گندم دایص نکند ود؟ب شده انهخ وارد چگونه

 .نه

 !باشد یدهنشن سهیل یدرباره را مگند هایحرف خداکند

 ؟!بکند بدی فکر اگر

 کل که اییج من، منا کانم چقدر بود؛ اآشنان آغوشش چقدر زنم.می هق

 قبالً مثل نبود؛ گرم قبال مثل ود.ب سرد امروز ود،ب شده جمع جا یک دنیا

  بود! شده نگس انگار من، منا رامگاهآ !نبود آرامش از پر

 مانه هنوز طرشع اما بود، شده ترساکت لبش،ق هیاهویبی تپش چقدر

 من. رایب کننده، مست قدرهمان بود!

 مانه من نه، امروزم؟ ایدری من گرم اما است، رها کنارش دستانش

 ام.ترسیده دریای

 آواره کامل وزر یک هک همان کرد.می چکه چشمش زا خون که همانی

 !بود هاخیابان

 نیاد مکان ترینمنا به گونه مینه گرا شاید گشتم؛برمی روز همان شاید

  شد.نمی گونهاین کشتم،برمی

  ببینند! ار اشتباهاتشان تایجن توانستندمی ها،هاآ اگر شدمی چه

 ترسم.می چشمانش، در پابر قطب زا نگاهش رمایس از کنم.نمی نگاهش

  م.ببین را خون ریاچهد دوباره خوامونمی

 نگچ را اششانه است. اشک از خیس اشمشکی شرتتی زنم.می هق

  زنم:می
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 هان؟ما -

  .کم گرچه لرزد،می آغوشش اما دهد،نمی جوابی

   .است روز همان وزامر کنم، کرف بگذار دهد.نمی جواب

 کرد. یکارچ باهام دونی یم -

 باال را رمس و کنممی تٔ  جرا خرهباآل است. سکوت پاسخم، بازهم

 و دارد غم هک را هشنگا نگر بینمیم اما کند،نمی نگاهم آورم.می

  دارد. درد پردهس خاک به ار فرزندش هک مادری یاندازه

  گذارم:می اشنهشا روی سر کنم،می چه فهممنمی

  کرد. ذیتما -

- ...  

  نیستم. مقصر نم -

- ... 

  زنم:می فریاد تازد.می ترقدرت اب اشک و دارمبرمی را سرم

 کتی؟سا چرا بده. رو وابمج -

 روی کالفه ستد دو اب گیرد.می فاصله فشارد؛می هم روی را هایشلب

  کشد:می صورتش

 باورت گمب بگم؟ یچ ایدب دونم،نمی هیچی وقتی نمیگی، هیچی قتیو -

 بازهم دونممی داره؟ چیکار وت با سال، همه این زا بعد سهیل کردم؟

 نمیدی. جواب

 زنم.پمی هق ؛شودمی بلند
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 قدر.چ !ماهان فیانصابی چقدر

 بود. مرگ دمیق دو در بود، ادهد دست همب حس ینا هک اریب آخرین

 !کشید بیرون ریاد از مرا ارساپ که موقعی

  زده. یرونب است، بدنش رد رگ رچهه رود.می در سمت به

 پرسم.نمی شدم، ستهخ دیگه نمیدی! جواب بازهم دونمیم -

 گذارم،می زمین یرو را ستمد دو زنم.می صدا را اسمش برود؛ خواهدمی

 شروع سهیل نام اب بیاورم. االب ار بدنم هایارگان تمام خواهممی انگار

 نآ بینم.می چشم با را حوسمن روز نآ یلحظه به حظهل دوباره و کنممی

 انوهایشز که بینممی گویم.می و گویممی و کنممی لمس هم باز را روز

 !شودمی خم

 را. اشک یقطره بینممی

 !نشد مخ گاه هیچ که ردیم کمر دنش خم بینممی

 

 لد .شدم ماهان هایمپیا وارد و ردمک جا جابه امشانه روی را کیفم

 به یدیو،و یک رادریب یلمف برای گشت.یبازم دیگر هفته یک بودم؛ تنگش

  .ودب رفته کشور از خارج

  :فرستادم و چیدم هم رکنا را هاکلمه

 اخالقم؟ وشخ آقای تنگتم دل خیلی دونستییم -

 ابروهایم هیل،س دیدن با آوردم. االب را سرم اشین،م بوق دایص شنیدن با

   .رفت فرو هم در
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 خانم؟ ریاد -

 دیر خیلی بزنم، دنندی به ار خودم هک ینا برای شدم. چشمش در چشم

 !بود شده

  برگشتند. من سمت هب بودند، یستادها کنارم هک دختری دو

 بازهم هیل،س داشتمن دوست .شدم نزدیک اشینم به اطرافم، به نگاهی با

  !شود ماهان و من دعوای دلیل

 فرمایید؟ب -

  :ردک نگاهم عینک باالی زا و ادد قرار اشینیب تیغه روی را عینکش

 کنیم؟ صحبت هم با یشهم -

   بپزی؟ و اشدب زمستان شود،می مگر خدا! است گرم هوا چقدر

 !جایی برم ترزود باید من ،بخشیدب -

  :داد هل و کرد ازب را ماشین در

  .رسنمتونیم من برید، بخواید رجاه -

 را هایتبنده دادن ذابع خدایا بود. من یرو دانشگاه، هایبچه نگاه

 داری؟ دوست

  .بستم را کمربندم و رفتمگ قرار هیلس کنار مردد

 خودم دور یشترب را پالتوام و ادمد قورت ار دهانم بآ .کرد حرکت ماشین

 ردته؟س -  پیچیدم.

 به و دادم تکان ار پایم سترسا رپ .برد باال ار بخاری دمای نگفتم. چیزی

  !آخ فهمید،می ماهان گرا برگشتم. سهیل سمت
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 !من دانشگاه نیاید یگهد میشم منونم -

  :کشدمی اشبینی یتیغه کنار را اشسبابه انگشت

 !بودن کردنت معذب قصدم ببخشید، -

 موبایل انداخت. طنین مگوش در وبایلم زنگ دایص .تپیدمی سخت مقلب

 فرود سرم بر تکیپ مانند صفحه روی اهانم نام وردم،آ بیرون یبمج زا را

 ویر را وبایلم کردم،می کنترل ار لرزشش زور هب که ستید با .آمد

   گفتم: دهانم آب ادند قورت با و گذاشتم سایلنت

  زنید؟ب زودتر رو حرفتون یشهم -

  :کرد نگاهم و وردآ بیرون ار عینکش .کاست سرعتش از

  ببینیم؟ رو هم کنی راضی ور مهتا تونییم -

 چه ؟!کردم گناهی هچ من خدایا! دادم. سوق وشمگ پشت را موهایم

  !نداشتم هم دنز حرف توان حتی ،گناهی

 مشانس خواممی اما دونم، یم -  .کشور از خارج میرن ارند خانم هتام -

  .کنم امتحان رو

 هایگانار همه داشت، اممعده اسید بود. شده عصبی فالکسر دچار معدم

   کشید.می ندگ به هم را دیگرم

 کنم. دخالتی کار ینا تو تونمنمی من اما ببخشید، -

  گرفت: سمتم هب را آب شیشه

 بگم. بهت یزیچ یه باید پریده! یلیخ روت و رنگ بخور، آب کم یه -

 از را شیشه بود. نیازمند آب به التهابم، از پر وجود .کنم ردش ستمتواننمی
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 جهنم توانست،می آب مگر اما نوشیدم، جرعه چند و گرفتم دستش

  کند؟ خاموش را درونم

  :ردمک پاک را دهانم خیسی

  فرمایید.ب -

 داری؟ عتمادا چقدر ماهان هب -

  صبر! خدایا! بده صبر

  ردم:ک زبا هم از را امسرشده هایلب

  .دارم اعتماد یلیخ -

  سفت: فرمان دور شتانشانگ و دش منقبض فکش

  لی؟یخ -

  بود؟ چه برای هاسوال این

  دادم: خپاس قبل از ترمطمئن

  !رهآ -

 !کنیمی شتباها -

  !ترکیدمی اشتد ،بود کرده باد قلبم .خورممی یکه

  ؟چی -

 کنه.می خیانت بهت داره ماهان -

 !حظهل یک برای فقط ،رفت گیج سرم

   کند.نمی خیانت ن،م به ماهان .نکردم نه ؟!باور اما

  .نیست خوب حالتون کنممی رفک کنار؟ بزنید یشهم -
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  :گرفت من سمت هب و کرد وشنر را موبایلش

 !مدرکش اینم یاب -

 را اهانم من ،بینمنمی اصالً مدرکی؟ هچ آورد. هجوم شمانمچ به اشک

  دارم. باور

  موبایل: به ردنک نگاه بدون زدم. پس را لموبای

 !کنار بزنید فتمگ -

   شوم.می ترگیج و ترگیج هرلحظه چرا، دانمنمی

 خبر کنم فکر کنه.می خیانت بهت ماهان نکنی، اورب چه کنی، باور هچ -

 !نمیشه عوض اهآدم ذات اش؛گذشته از باشی داشته

 مربندک چرخید.می سرم ردو دنیا ؛شد گس پیچید، دهانم در بدی طعم

 زدم. سرفه کردم، بازش گرفت،می را امسینه قفسه حرکت جلوی

 !کردنمی خیانت من هب او اشت.ند او اآلن به طیرب هیچ ماهان، یگذشته

 متفاوتم؟ برایش نم بود گفتن مگر خورد. چرخ یشتریب سرعت با دنیا

  کشید.می تیر دلم

 !بود داده لقو من به ماهان

 !کندنمی بازی من اب که بود دهدا قول

 کند.نمی نه! ،کندنمی من با ار کار این ماهان

 !شد یاهس دنیا و دش کرخت د.ش حسبی بدنم اما ،شد چه دانمنمی

 گشودم. ار چشمانم حلقم، ته لخیت حس با

 قورت را دهانم آب .پیچید سرم و گردن در بدی دردی شدم، که خیز نیم
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  دادم؛

  چرخاندم. اریکیت در چشم .سوختمی گلویم

 .ایستادم دیوار هب تکیه اب ماا خوردم، تلو -تلو .شدم بلند بود، توانی هر به

 بود؟ هشد چه کرده. خنهر وجودم مامت رد عفض انگار ،لرزندمی زانوهایم

  آمد.نمی یادم چیز هیچ

 ار سهیل تا آوردم شارف مغزم هب قدرآن .لعیدمب را هوا دادم، تکیه دیوار به

  کند؛می خیانت ماهان گفت آوردم. یاد به

  دارد. مدرک که گفت

 !کنمنمی هم هنوز نکردم، باور من

 چیز هیچ عدب و گرفت ار جسمم مامت عجیب عفض همین ناگهان، فقط

  آید!نمی یادم

  بودم؟ جاک من افتاد. لرزه به بدنم

 کجاست؟ انتوامم ام،مانتو .کشیدم تنم به دست

  .راحتی باسل با دیدم، تلوزیون رویروبه را سهیل م.گشود آرام را در

  .پیچید امعدهم در بدی درد ودم؟ب سهیل یخانه من

  سوخت.می چشمانم عدسی

  :رفت البا ابروهایش بازگشت. من متس به سهیل سر

 خوابیدی؟ خوب ،عروسک سالم به! -

  بود؟ نم به عروسک؟ کردم. نگاهش گیج

  شد. قطع نفسم
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 گرفتم. پناه در شتپ خودم و ذاشتمگ باز میک ار رد .شد نزدیک سهیل

  شودم:گ زور به را فکم

  کجاست؟ من ایهباسل -

 سهیل. ی خانه رد من نداشت، واقعیت بودم، خواب انگار ؛زد لبخند

  .شدند تا زانوهایم ؛کنم مقاومت بتوانم هک آنم زا ترضعیف داد. هل را در

 و گرفت را مچم ود.ب رفته نبی از ادراکم قدرت کردم. هشنگا ترس با

 رفت. بند بیشتر نفسم پیچید؛ کمرم دور دست

   کاووید.می را نمت کل داشت نبود، همیشه مثل نگاهش

 بهتره. جوری مینه چیکار؟ خوایمی رو اتهباسل -

  کار؟ چه خواهممی لباس فهمیدم.نمی را هایشپحرف معنی

 پس را رونشد محتویات ،درتق تمام با اممعده سوخت.می چشمانم

 بودم. هنمج قعر در انگار ،زدمی

  شد.نمی کنم، باز مرمک دور از ار دستانش خواستممی

   کردند.  قوطس چشمانش پرتگاه زا دیگری زا پس کیی اشک قطرات

  کنید. ولم سهیل! آقا کنیدمی یکارچ -

  بود: شدن ذوب درحال دموجو کرد. نگاه هایملب به

 !نه سهیل آقا ،معزیز هیلس -

 !نداشتم ار توانش توانستم،نمی اما م،بزن جیغ بزنم، فریاد خواستممی

 زدن فریاد وانت و افتیمی گیر خواب رد که هاییموقع مثل درست

 !نداری
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  بینم؟می ابوسک دارم نکند وابم؟خ واقعا نکند

  است؟ واقعی قدراین چرا پس

 نداشتم؛ اومتمق توان ،بود کرخت دنمب داد. حرکت مرمک روی دستش

  کردم: نگاهش رست با بود. مدهآ بند زبانم

 کنی؟می چی ارید -

  رد:ب فرو گردنم در ار سرش سباندم.چ دیوار به

  رفت؟گ ازم رو ندگیمز و زنم ،ماهان دونستییم -

 همه این از یاورمب باال خواستم می رزم.ل می ؛خوردمی هم به حالم داشت

  آور.چندش نزدیکی

  زد: گردنم به ایوسهب

  بگیرم. ازش ور زندگیش و،ر پاکش زن خواممی نمم -

 را زیچی چه گفت؟می مرا کنم. اریک هیچ توانستمنمی لرزیدم،می فقط

 بگیرد؟ من از خواستمی

  زدم: هق

  میگی! چی فهممنمی من کن، لمو -

 !کنم قبول خواستمنمی اما فهمیدم،می

  بودم.ن ناتوان قدراین وقت هیچ

  .بودند دادن جان رحالد مغزم هایسلول

 عروسک. فهمیمی اآلن -

 !ستا خطر آژیر مثل صدایش



 

 

 WWW.98IA3.IR 1154 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 بود. یاهس نیاد !نداشتم ار کاری توان بود! جااین امنازهج و بودم مرده انگار

  دم:ز فریاد زدم. پس ار دستش ؛کشید را بلوزم یقه

 ؟!کنیمی کارچی ارید -

 مینز روی شدند. خم زانوهایم لرزید؛می متن رفت در بدنم از جان

 کرد. احاطه ار تنم و نشستم

 گرفت: را بلوزم پایین

 آروم. ،باش رومآ -

 د.کن لعنتم خدا نکردم، اورب من است! کثافت سهیل گفت گفت، ماهان

 تمام اب را کنارم رفظ خودم، زا فاعد رایب اما کنم،می چه فهمم.نمی

  سرش. بر آوردم فرود قدرت

 در سمت به و کردم استفاده رصتف از رفت.گ دستانش انمی ار شسر

 دوویدم.

 کشید. خودش سمت به مرا و ردک بند وهایمم به ار دستش سهیل

  بپذیرم. ار این توانستم،نمی من شد؛ نزدیکم کرد. بمپرتا کاناپه روی

 !توانستمنمی

 بی دم؛کر تقال شنید.نمی انگار اما نکند، گفتم کردم؛ خواهش زدم، هق

 را هایشلمس و دستانش ات کردم هرکاری زدم؛ پا و دست بود. شده رحم

 !شدنمی اما کنم، دور تنم از

 رد آب مثل ،بود نجات ی فرشته مثل دیدم؛ نارمک میز روی را چاقو

 صحرا.
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 الی.س خشک در باران مثل

  زدم. چنگ میز ویر از ار چاقو کنم!می چه باید دانستم،نمی

  نم.ک تحمل را این تمتوانسنمی من

 شل هایشدست کردم؛ فرو شکمش میان در جایی را چاقو ،قدرت تمام با

  شدند.

  دادم. نجات را خودم دستانش، میان از

 کاناپه سهیل نگریستم. هیلس خونی سمج به رزانل دنیب با گرفتم؛ فاصله

  زد. چنگ را

 کاناپه روی زا ار امروسری و مانتو ؛نکردم تلف را وقت رفتم. عقب ترس با

  یدم.پوش سرعت تمام اب و زدم چنگ

  یاورم.ب باال تا ودب نمانده یزیچ لرزید.می بدنم تمام

  افتادم. ارب چندین ؛دوویدم پایین هاپله از

 هایشلمس ایج انگار کرد؛می درد نمت تمام کرد.می درد امسینه یقفسه

  اند.کرده کاکیح تنم، روی وچاق با را

 داشتم هم بودم؛ گرفته ار بدنم تمام ردس عرق داشتم. تشنج حس

  زدم.می یخ هم و سوختممی

  بودند. شمانمچ جلوی هنوز صحنات

  رد.ک حرکت دهانم متس به اممعده محتویات ؛نیاورد تاب اممعده

 االب قدرآن آوردم. باال ار بود اممعده درون رچهه و کردم قوطس جوی کنار

 است. شدن ارجخ درحال مه اممعده امکرده حس که آوردم
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  است؟ جسم مردن قطف مرگ گرم نداشتم. العملعکس توان

 !شد پاره تکه روحم مرد، روحم امروز، من

  دم.ز چنگ را امسینه یقفسه شد. تکه-تکه قلبم

 به خواستمی اتبچه پدر گفتم،می رگردم.ب مهتا یخانه به توانستمنمی

 دم؟ز چاقویش من گفتمیم کند؟ تجاوز من به .من..

  داد. هشدار چقدر ماهان

  بمانم! دور گفت چقدر

  خشد.بنمی دانم!می بخشدنمی مرا

 بخشد،نمی گفت کشد.می مرا بینم،ب را سهیل یگرد بار کی گفت خودش

 !است آخر بار گفت

 دانستم نمی شدم؛می دور جااین از زودتر هرچه ایدب آمدم. یرونب اوهام از

  .بروم کجا

 گریه توانستمنمی حتی بود، شده ثافتک یک، خون هب آلوده هایمدست

 داج هم از ار وجودم بند-بند داشتند انگار ؛لرزیدممی فقط کنم،

  کردند.می

 و گریستم ماندم؛ بحص تا کردم، پنهان عمومی هایدستشویی در را خودم

 !مردم بارهزارم، برای

 بنکو کوبید. شسر بر ،من یدند اب رفتم؛ خاله یخانه به زار، حال با

  است. من ماقتح این بکوبی، من سر بر باید نکوب! خاله!

 ؛بردم حمام سمت به نپرسید. نگفتم؛ هیچ ،کردم گریه آغوشش در فقط
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 برسرش باز بدنم، هایکبودی دیدن با و درآورد دانه-دانه را هایملباس

  کوبید.

 گشت، هم او ؛گرددب شدنم، پنهان برای جایی نبالد عرفان هک گفتم فقط

 ترش.رشت خاطرات و اشسمی هایدمآ و تهران از دور رشت، در

 نبود. دایشص دیگر! نبود ماهان برگشتم، وقتی و ماندم ماندم. ماه چندین

 هایش.مهربانی و هاشوخی نبود؛ گرمش آغوش

 هایش.شدن غیرتی و هاکردن قلدری

 !نبود و نبود و نبود دیگر ماهان

 !کشید ولط سال چهار هانبودن این و

 

 را بودنمان سمانآ یک یرز گونهچ نمیایی؟ چرا پس دلتنگم؟ دانیمی"

 "کنم؟ باور

 

 ماهان

 دستی که نتظرمم رم.یگبرمی رد را صورتم زنم؛می چنگ را موهایم

 شو، بلند بگوید و دهد تکانم ؛دهد کانمت محکم و گیردب را هایمشانه

 دیدی! کابوس

 بود. دنش خورد درحال هانمد در ،هایمدندان

 دایص فقط ،بودم معلق واه روی انگار کنم؛ حرکت توانستمنمی

 دن.ز حرف برای التماس و هایشضجه صدای نیدم.ش را دریا هایهقهق
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 شده فلج لعنتی ی ماهیچه کهت یک ینا انگار نداشتم، زدن حرف توان

  بود. شده خشک بود، شده چوب بود؛

 آن شد؛نمی باورم بود. ذاشتهگ مسابقه ورن سرعت اب ن،زمی گردش انگار

 من... اکپ دختر به خواستمی آشغال،

 است؛ انصافیبی چه این وای! خدا! وای

 است.. مصیبتی چه این

 خترکوچکم.د کشیده، چه کشیده؛ چه لحظه آن

 !تاکجا رفته! پیش کجا تا

 هم را تمنگشا حتی ،بودم شده لجف انگار بود، خونریزی درحال مغزم

 خواستمنمی ؛برگردم دنیا ینا به خواستمنمی بدهم. تکان توانستمنمی

 کنم. باور

 اذیت که کردممی دقت هم وازششن در حتی میشهه که نم دریای به

  کند؟ درازی دست خواستمی نشود،

 !کنممی قطع ه،ن کستنش !شکنممی را دست آن من

 را بینمان رزهایم توق هیچ که ،تنم از یرونب جان به خواستمی

  نشود! حتنارا که نرفتم حدی از رارترف وقت هیچ که نشکستم،

 ..را. تنش خواستمی

 دید.می خون فقط چشمانم

 نشیند.می ازویمب روی کوچکش هایدست

 آرامش از پر هم هنوز شنوم؛می را صدایش بیاورم. باال را سرم توانمنمی
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  بود.

 شد.می قلبم ارامش باعث ،وجودش هم هنوز

  .ودب انفجار درحال فشارم؛یم دستانم میان ترمحکم را سرم

 چیز همه ،جیغ صدای ،خطر ژیرآ صدای بودم. مبارانب و نگج میان انگار

  بود.

 نخواست؟ کمک چرا گفت؟ن من به راچ نیامد؟ چرا

   ؟بودم غریبه برایش قدراین

 دونی.ب مقصر رو نم که ترسیدممی ترسیدم،می ...نم -

  کنم؟ طردش ترسید کنم؟ن باورش رسیدت بکشمش؟ رسیدت

 کرد؟می تکرار ار هااین بود، چندم بار

 نکردم! باور را وت کی من انصاف،بی آخه لعنتی! آخه

 ه،ش گرم لمد بذار کردی؛ باورم گوب بزن! حرف کلمه یه فقط ماهان، - 

  شه. قرص

 انصاف.بی انصاف!بی

 کنم؟ن باورت من شده کی

 مغزم آید.نمی یشصدا دیگر شود.می طعق صدایش دقیقه دچن برای

  کشیده. ریاد که زجری سازد،می را لحظه آن کند،می تصویرسازی

 !یاورب شانس نکنم. یدایتپ بیاور شانس سهیل! وای

 !امرزادهخواه پدر قاتل شوممی

  شود.می تیتر دنیا، رد قتل ترینفجیع عنوان به
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 بخور. آب کم هی -

 چهره را، اش ردهخو تاب هایمژه ،کنممی نگاهش آورم،می باال را سرم

 .را لرزانش تن را، قرمزش

 کرد!می گریه چگونه ،آمد غوشمآ در وقتی لرزیدمی چگونه ،وای

  ود.ب شده بچه یک مثل

 !کشدیم آژیر متشنجم، باعصا کنم.می پر واه از را امسینه یقفسه

 انگشتانم یانم را ریفشظ مچ وبم.کمی یوارد در و گیرممی را لیوان

  زدم: فریاد ورتشص در کشم.می خودم متس به را تنش گیرم؛می

 نم؟بز داد رتس اومدنمی دلم هک منی هان؟ کشمت؟ب من رسیدیت -

 پشیمون خر ثلم دقیقه ود از بعد کردم،می نگاهت چپ که منی

 شدم؟می

  کند.می یهگر لرزد،می کند؛می منگاه زده بهت دهد.نمی جواب

 !نکن ریهگ !لعنتی بده جواب

  آورم:می پایین را دایمص کنم.می کم را نگشتانما فشار آید.نمی دلم

 شدم. عاشقت کردم، ماداعت تو به ودم،ب اعتمادبی آدم و المع به که نیم -

 ؟!کردمنمی باورت گذاشتم، تو جون توی رو خودم جون

  دهم:می کیهت ردیوا به را رمس و کنممی رها را دستش

 دقیقه ود تونستمنمی هک منی بشی، دور ازم ذاشتمنمی که منی وای! -

 کردم؟می طردت ود،ب تو ایهنفس بند امهنفس کنم، تحمل رو دوریت

  ؟!کندمی تر ار چشمم که ستا اشک ینا دانمنمی دهم.می تکان را سرم
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 ودم؟ب والهی ودم؟ب بد من نامردی! خیلی دریا! انصافیبی یلیخ -

 !کردی اییهکرف همچین که کردم چیکارت

  بندم:می را هایماشک انالک و فشارممی را امبینی یتیغه

 خیلی! نامردی، یلیخ -

  :نشیندمی زانوهایش روی فشارد.می هم روی را چشمانش

 .کردم اشتباه کردم! بچگی ،نبود خوب المح -

  :کوبممی امپیشانی وسط به

 ده؟ش دیر خیلی اهحرف این زدن برای کنینمی کرف -

  :زندمی هق

  دونم!می شده، یرد -

 کن! کمکم خدایا .کنممی بند اردیو به را دستم

 باشم! ینا نباید من .کشممی میقیع نفس ؛ایستمیم است، هرتوانی به

  .بشکنم نباید

 رام خواهدمی انگار شده؛ رابرب صد جاذبه درتق انگار .کنممی رها را دستم

   روم.می در سمت به ببلعد.

 تونن یم هم مردها کردم حس بار یناول برای من هیوال! نه بودی، بد هن -

 بدم. تتدس از ترسیدممی اما ،باشن فرشته

  بخوابانم. ار سرم در وذیم صدای کردممی سعی

  زنم:می پوزخند دهم.می تکان سر

 کارت این با ببین؟ خرمیم؟ و خوش االن درسته؟ چی همه اآلن -
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  ای!دیگه مرد یه دست تو دست دیدم برگشتم، شدم بلند ؟!خوبه حالمون

 بندممی حکمم را در خوابد؛نمی وذیم صدای چکد.می چشمش از اشک

 رشمحصو دیوار و ودمخ بین رسانم.می ریاد به را خودم قدم دو با و

  کنم.می

 تیح تونستمن من که ینا با چهارسال، قبول! نگفتی، بهم قبول! فتی؟ر -

 جلوی لعنتی! شدی دیگه ردم یه یصیغه تو نم،ک لمس رو یگهد نفر یک

  ردی.ک پولم یه سکه کردی، خردم همه

 ولا زنم.می پشتش دیوار به مشتی عصبی ود.ب کرده بسح را نفسش

  یوار.د گچ ریختن بعد و آیدمی خودم هایاستخوان شدن خرد صدای

 وت کشتمت؟می واقعا کردم؟می چیکار ،گفتی می همب اگر کردی کرف -

 فکر کنه؟می زندگی غار صرع تو که دمیآ دیدی؟ یآدم جورهچ رو من

 و ثافتک آدم مچینه کنم؟می ردتط کردی فکر کردم!نمی باورت کردی

 تویی نم؟ک مجازات نداری وشت تقصیری هک اریک رایب رو تو که لجنیم

  بودی؟ ربانیق یه فقط که

 دهش زرد وستش،پ رنگ ترسم؛می روزش و حال از بندد.می را چشمانش

 من... اما پرید،می هایشپلک بود.

 الس چهار ینا که هنمیج سابح خواستمیم !نبود امحالی چیز هیچ

  بگیرم. پس ار خودمان حساب گیرم!ب پس را بود ساخته برایم

 ذارممی رو ماقتتح این ماا داری، تقصیر هم تو تقصیری!بی نکن کرف -

 !سادگیت پای به
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 ساعدم ویر اشکش قطرهای زند؛می هق گیرد،می پایین را سرش

 بازشان گفتمی زد.می شمکچ بهم صافش، موهای یانم کش چکد.می

  شو. مست همیشه مثل ببویش؛ کن،

 !ضعف همه ینا از خوردمی هم به حالم

  زنم:می فریاد درونم حس برعکس

 !باال بیار رو رتس -

 خترد این اب من گرفته؛ را اشمشکی شمانچ وهم آورد. می االب را سرش

 بودم. کرده چه

 !کاری هیچ است، شاهد خدا

  ترسید؟می چرا

 داد هارتاچ سرت شدم.می صبیع فوقش فوق، گفتی!می بهم اومدییم -

 هن لعنتی د خواستم.می معذرت اومدممی بعد ساعت چهار اما زدم،می

 !بگی ایسیو من جلوی بعد، چهارسال

 هنوز خورد.می صورتم روی هایشفسن گذاشت؛ صورتم اطرف را دستش

   بود. معصوم هم

 دستت نم خاطر هب خواستمنمی بیاری! سهیل رس بالیی یه ترسیدمیم -

 ه.ش آلوده کسی خون به

  کنم:می پرتاب ار دستانش کشم.می بیرون ستشد از را صورتم

 کرد؟ معج نمیشه ور یختهر آب گذشت؟ که گذشت میگن نیدیش -

 !خیلی کردی، بد خیلی
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  روم.می من و آیدمی فرود او

 شد...می کاش و نمک دود را یزچ همه وبارهد تا روممی

 !کنم محو و ودد هم را خودم

 بود. فتهر فرو من تن رد بود، شیدهک دریا هک دردی انگار

 

 بگویم؛ خالصه"

 !است خوب ما حال

 "...نکن باور تو اما

 

 یادر

 به راستم، دست زا را یفمک و کشمیم گردنم به دست ت.اس گرفته گردنم

 افتاده ودگ شمانمچ زیر نگرم؛می خودم به یینهآ در دهم.می دیگرم دست

 این در مه آن ببینمش، نداشتم وستد آمد. فترد به ارساپ مروزا بود.

  وضعیت.

 کند. رسیدگی کدام به باید انستد نمی چارهبی بود. فکارا از پر مغزم

 دوئل ارمک با من بزند؛ هضرب کارم به سائلم این گذاشتم،می نباید

  کردم.پنمی

  گرفت. من زا را دوستش روندهپ و آمد

  کردم. اکتفا "خوبم" گفتن به نم و آیمنمی نطر به وبخ که گفت فقط

 !است اروپایی هایفیلم رایب فقط جدایی، زا بعد هایدوستی آن



 

 

 WWW.98IA3.IR 1165 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 نیست. و نبود بد پارسا

 یانتخ هم آن ند؛ک توجیحش خواست و ردک حماقت رد.ک حماقت فقط

 !ندارد توجیحی هیچ که

 پایم گذارم.می زمین روی ار دستم روند هایپرونده ایستم.می در جلوی

 گردم؛می را کیف دهم.می قرار زانوام ویر را کیف و آورممی باال کمی را

 را در یابم.می کیف وسایل یانم از را دکلی باآلخره !بود برپا درونش بازاری

 اعتیاد ترک مپک را دمگن خواستم می شوم.یم خانه وارد و کنممی باز

  داد.نمی را زهاجا این اشروحی شرایط فعال اما بگذارم،

 بود. وابخ گندم ؛روممی اتاق متس به و کنممی روشن را خانه چراغ

  پوشم.یم ار پیراهنم و کنممی ارجخ تنم از را بلوزم

 بیرون موهایم یانم از را کش و کنم می پرتاب اناپهک روی را توپ و بالش

 کنم.می پرتابش خیالبی ؛شوندمی جدا کش مراهه به موهایم کشم.می

 خیلی. بودم، شده خسته خیلی امروز

 نبخشید. اما رد،ک باورم ماهان ترکید.می داشت مغزم

 اما ود،ب نمانده هیچ ماهان آن زا بود. کرده عوضش یلیخ چهارسال این

  بود. هم تلخ اندازه مانه به و ودب شیرین جیبع هم نماها این

   کنم. ورد افکار این زا را زممغ خواهممی دارم.برمی را قرمز یپرونده

  اومدی؟ یک -

   کنم.نمی گاهن گندم به دهم،می قرار شکمم روی را پرونده

   .اآلن مینه -
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  خوری؟می ایچ -

  کنم:یم نگاهش و گردمبرمی تعجب با

  شده؟ یزیچ -

   ریزد:می چای لیوان دو

  چیزی؟ چه ،هن -

  اندازم:می باال شانه

  دونم.مین -

 دهد؛می کیهت صندلی روی ار اشچانه و نشیندمی من ی کاناپه پایین

  بود. شده هادیمیق گندم شبیه چقدر کند.می نگاهم

  بود. شده ردخ خیلی بماعصا دیروز ،خشیدبب -

  دهم:می تکان آرام را سرم

   نداره. شکالیا -

  ش.برا شده تنگ لمد بیاره؟ رو آال بگی علی به یشهم -

  دید.می را گندم یتوضع این رد نباید آال شد،نمی اوف!

 خوای یم تو قتو ونا میگه، علی به میره ،ببینه ضعو این تو رو تو گرا -

  ؟بدی علی به جوابی چه

   فشارد:می هم روی را چشمانش

 دریا. بده خیلی المح -

  کشم:می باال کمی ار خودم ست.ا راآو تنم روی دنیا انگار

  شده؟ یچ -
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  کند:می رپ اشک را چشمش مردمک

  بده. خیلی حالم دونم،نمی -

  خوردی؟ رو اتهرصق -

 م.گذارمی مینز روی را اهایمپ دهد.می تکان نه عنیم به را سرش

  گوید:می گندم روم،می آشپزخانه متس به که درحالی

 امروز. دیدم رو مونروییروبه مسایهه -

 اما کنم، حفظ را دمخو کنممی سعی گردم.برمی شوم؛می خشک

  پرند:می هایمپلک

 خب؟ -

  انداخت: باال شانه

 .کردمی نگاهم بد یلیخ شوندونه یه یول بهتر یکی از یکی برادرن، وتاد -

   شوند.می ترسفت التشعض و کشدمی تیر یشترب قدرت با گردنم

  دوم؟ک -

  شود:می بلند کاناپه، هب دستش کردن بند با

 نگاهم حتی بود، لندب موهاش که ونا ولی ودب یکی ونا زا ترکوتاه دشق -

 !نکرد بهم

 !داشت مشکل ن،م به مربوط هرکس و من اب کیان کال

   اند.شده سفت گلویم، ورودی هایماهیچه م.دهمی قورت را دهانم آب

 .باشی نداشته ونبهش کاری میدوارما -

  :کشدمی هایشتریچ به دستی و زندمی پوزخند



 

 

 WWW.98IA3.IR 1168 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 !نمیشم مردی هیچ یکنزد دیگه نم -

  .گویمنمی چیزی و گذارممی گندم جلوی قرص ههمرا به ار آب لیوان

   .دارمبرمی را کورنپاپ بسته ینت،کاب باالی زا و کنممی بلند قد

  .میره جگی سرم بکشم، رازد میرم نم -

   :دهممی کانت سر بود. شده بحثمان بدیش که نگارا نه انگار

  بخواب. راحت آوره، خواب هم تهارصق -

 !فراریست شمانمچ از خواب هک بخواب مه من جای

 ؛کنممی نگاهش شمیچ از .روممی در متس به ماهان، دایص شنیدن با

  .اردد تن بر ورزشی هایباسل

  اومدم. باشگاه از ازهت من گذره،ب خوش روب تو ،داداش هن -

 موهایش میان ستید و داردرمیب سرش روی از ار سوئیشرتش کاله

 دلم خندد؛می اهانم که گویدمی چه لفنت پشت فرد دانمنمی .کشدمی

 شنوم.نمی را هایشحرف دیگر و ودریم خانه داخل .شودمی پاره تکه

 چقدر .شمبک نفس دهان اهر از کنممی سعی دهم؛یم تکیه در به را سرم

  بود. روزها آن تنگ دلم

 در مه هنوز بودم، همان من اما نبود! هاروز آن ماهان ،دیگر ماهان اما

 دختربچه. همان شدممی ماهان کنار

  ؟!نه دیگر، بود مه گرسنه حتما بود؛ ستهخ بود، آمده باشگاه از تازه

 سرگرمم داشتم، دوست یلیخ را آشپزی .شوممی بلند زمین روی از

  کرد.می
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 کنم.یم درست را اشعالقه مورد غذای

  آمد. هم ترنم و ردمب غذا ستودیوا برایش هک افتممی روزی یاد

  روز! نآ بود، گندی روزی چه

 هک هاییاشک از گذریمب کنم.می درستش توانمیم که سرعتی باالترین با

  کرد. سقوط خورش در

 اکپ را هایماشک گذارم.می امسینی درون و ریزممی بشقاب در را غذا

 و گذارممی در دمه را غذا اندازم.می هایمشانه ویر مانتویی و کنممی

 خودم خانه به کند، ازب را در که نآ از بلق زنم.پمی را خانه در زنگ

  کنم.می نگاه شمیچ از و گردمبرمی

 من یخانه رد به سینی، دیدن با شود.می هرظا در چهارچوب انمی در

  کند.می نگاه

  ام.ایستاده رد پشت داند،می که انگار که کندمی نگاه جوری

   گردد.برمی انهخ داخل به دارد،رمیب را سینی و زندمی محوی لبخند

 وایسادی؟ جااون راچ -

   گردم:برمی وا سمت به خورم.می یکه گندم صدای با

 نبودی؟ خواب گهم -

   رود:می گاز روی هایپظرف سمت به

 خوابید؟ شهمی مگه انداختی، راه تو هک بوهایی این اب -

 آن بود، دهنش عوض ماهان یزچ یک است. مشوش فکرم دهم،نمی جوابی

  بود. شده تنگ مهربانش نگاه یبرا دلم قدرچ بود. صشمتناق فتارر هم
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  دارد:برمی بشقابی

 بلدی؟ دونستممین -

 را هایملباس دارد.ن برایم مه اهمیتی نیستم، گندم هایحرف متوجه

  اشتم.د نیاز تنفس میک به ؛زنممی بیرون ونهخ از و کنممی عوض

 

 ماهان

 کردممی فکر هک هرجا ترکد.می دارد مغزم کشم؛می لبم یگوشه ناخن

 فتهر فرو و ودب شده آب انگار نبود! که دنبو اما گشتم اشد،ب رفته سهیل

  زمین. در بود

  شده! تمام یک نفهمیدم اصال ؛کنممی نگاه امخالی بشقاب به

 گذاشتند،می شمانشچ و نگاه رقب اگر گذاش؛میم دختر این اگر

  داد.نمی اجازه اما کنم! زندگی خواستممی

 در ار بشقاب کرد.می اردو دیگر ایضربه کنم، حرکت آمدممی تا

 دهم.می قرار شوییظرف

 روز، چند همین در کردممی حس بود. تنم رد دریا، هایحرف تیغ هنوز

 !بودم شده پیر صدسال

 پشت را اعدمس و کنممی رازد میز روی ار پاهایم نشینم؛می کاناپه روی

  گذارم.می گردنم

 گیج. خیلی بودم، گیج

 هایصدا شاید تا کنممی زیاد را صدایش و کنممی روشن را موسیقی



 

 

 WWW.98IA3.IR 1171 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 دیدنم برای فرصت دنبال ؛امبازگشته بود فهمیده لیال بخوابد. مغزم درون

  ببینمش. خواستمنمی بود.

 !اورمشبی یاد به خواستمنمی حتی

 !مباش داشته دریا به ار تنفر سح این توانستمن وقت هیچ اما

  احساساتم. و تفکرات امتم مرکز بود؛ ردهک شلیک امجمجه به درست دریا

  ود.ب شده شروع امعصبی سردردهای دوباره

   شود.می وارد کفش با کیان شود،می باز خانه در

  برداشته! رو اختمونس کل صدا داداش، خان خبره هچ -

 متوجه اندازم،می فشانشک به که ایصمانهخ نگاهی با دهم.نمی جوابی

 !کند چه باید که شودمی

   دهد.می مل من کنار و آیدمی

 شدی؟ جوری یه روزه ود -

   آورم.می یرونب بسته از یگاریس و شومپمی خم

 نیست. یزیچ -

  آمده. ریاد سر بالیی هچ بگویم توانستمنمی

 اشیکی و ریزدیم دولیوان در دارد؛برمی ایشیشه و رودمی بار سمت به

 نگاه محتویاتش هب و گیرممی تشدس از را یوانل گیرد.می من سمت به را

  کنم.می

   کند. دورم دنیا ینا از کمی یدشا

  کجاست؟ دونیمی سهیلم، نبالد -
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   است. روشن سقف ژنهالو چند نهات و ستا خاموش هاچراغ

  سهیل؟ دنبال راچ -

  نوشم:می را امنوشیدنی

   دارم. رشکا -

  آرتا؟ یدرباره کاری؟ هچ -

 هاییموقع یاد گرفته؛ لبمق عجیب دهم.می تکان نه عنیم به را سرم

 و کردمی جا را خودش ازوانب میان دریا و بودم اخوشن که افتممی

   ند.ک خوبم تا زدمی شد،می رد فکرش که هرحرفی

  امروز. دیدم رو امانم -

  زنم:می پوزخند

 !حالت به وشخ -

 حالت هب خوش کیان! حالت به وشخ چکد.می چشمش یگوشه از اشک

  باشی. هار قدر این توانیمی که

   کنم. باورش دیگه تونممین -

  شده؟ چی گهم -

  لرزد:می گلویش

 شتیآ وقتی !من به بود چسبیده بود، شده عواشد شوهرش با وبارهد -

  نزد. زنگ مه بار یه یگهد حتی کرد،

  ادی.ش روی از نه خندممی

  !نداشتم مادری ولا از که نم -
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  بریزی؟ ودتخ تو رو چیز همه تونیمی چطوری وت -

 را. دردها یاورمن باال کردممی سعی توانستم.مین

  است. چندم لیوان دانم،نمی

  شد؟ن خبری دیگه اش،هصیغ پسره ونا از خبر؟ هچ دریا زا -

 جوابی است؛ کم ،مبگوی بدم حال زا هرچه .کشدمی جیغ اممعده

   .دهمنمی

  نزدی؟ فحر دریا با نوزه -

 .وهوما -

  :رودمی باال ابروهایش

 گفت؟ یچ -

 ه؟ن برگرده خوایمین – ماند.نمی هم جواب منتظر دهم؛نمی جوابی

   خواهم!نمی چه و خواهممی چه دانستممی کاش

 بوده؟ یارو ونا صیغه وقت ندچ -

 !گویدمی باز ،کنم فراموش خواهممی من هی

 من مثل بوسیدش،می من ثلم کنم تصور هک این زا خوردمی هم به حالم

 !بوده خششب آرام من ثلم و گرفتهیم آغوشش در

  کرد؟می وجیحت چه با را این

   دونم.مین -

  نیست؟ همم برات اصال عنیی -

  !نباشد شدمی کاش ؟!نبود مهم
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 رو؟ ریاد یا پایین یارمب رو پسر فک برم یان؟ک کنم کار یچ -

  کند:می زمزمه زیرلب

 !ریاد -

 اما ،بگیرم سپ ازش حالت ندترب به را چیز مهه حساب توانستممی کاش

 توانستم.نمی

  کند:می خم پشت از ار گردنم و خندممی

 !همه خیالیب -

 کلون کی هق -هق از ترتلخ دویمان هر هایخنده خندد.می هم کیان

  است. آدم

  گشایم:می هاند سکوت، دقیقه ندینچ از بعد

 کردم؟ دب کسی به من نظرت، هب -

  آمد؟ من سر آمد؟ ریاد سر الب این که بودم ردهک بد کسی به

  کند.می گاهمن و شودمی خیز نیم کیان

 !هست مرگیت یه وت -

  !است آن از فراتر بود، مرگ کاش

 !بده رو وابمج -

  گوید:می تعجب با

 .هن -

  میدم؟ سپ رو چی وانات دارم سپ -

  .داریم احتیاج کوتس به قطف هردویمان .کندپمی سکوت کیان
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 "!است مرگم چه" فهمدمی خودش انگار

 

 دریا

  متنفرم. بهار از کشممی انگشتانم روی ار مانتوام هایآستین

 و شورش از شقشع پر وایه و الح از اش!ناگهانی هایباران از بویش از

 !چیزش همه

 !موقعشیب باران این به لعنت لعنت!

  م!شد نبودم، متنفر بهار از من

 !نامرد بهار دزد، بهار

 نهخا حیاط وارد دهم،می هل پا با چرخانم،می فلزی در درون را کلید

  .بودم شده شیدهک آب موش مثل .شوممی

 ژله مثل یمپاها و دهدمی تایس فرمان مغزم یاط،ح درون اهانم دیدن با

 انگشتانش میان سیگار و بود هنشست اغچهب یلبه روی .شودمی سست

  بود.

 دانمیم !دانممی را جااین به آمدنش قصد دانم؛یم را مرد این قصد  من

 مرا ردنک زندگی زا خواهدمی کند؛ یمتالش را مغزم خواهدمی که

 .بیاندازد

   .کنممی کج اهر آسانسور سمت به

  !ریاد -

  نگو. حنتل این با هم، گوییمی حداقل تو! نامردی چقدر نگو! ،دریا نگو
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 او سمت هب بدنم بیشتر. قدرت اب اما باقیست، همچنان دردم گردن

   چرخد.می

 !جااین یاب -

  کنم.می کخش را صورتم ستد پشت اب کنم.نمی حرکت کنم؛می نگاهش

   بود! باریده ارانب که خوب چه

  شده؟ زییچ -

  هایش.عسلی آخ! ،شودمی بلند و کندپمی خاموش یوارد روی را سیگار

  بودی؟ جاک -

   بود. وارانه زمین انگار

  بزنم. قدم مبود رفته -

 کاله متس به ار ستمد ناخودآگاه بخورد؟ سرما نکند ایستاده؛ باران زیر

 نگاه هایمدست به .اندازممی روشنش موهای یرو و برممی سوئیشرتش

  .اندازدمی را الهک دوباره و کندمی

 قلب هارمچ یک ییعن اشد؟ب حسبی و ونسردخ قدر این تواندپمی چگونه

 پد؟تنمی قلبش هم، من

 فرو گرمکنش درون ار انگشتش چهار و دهدمی تکیه یوارد به را اششانه

  برد:می

  کجاست؟ هیلس -

 !امکرده قایمش جیبم در

   اش!حسیبی این از گرفته حرصم
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 شه.دنبال پلیس بگردی، دنبالش نیست یازین -

 و ماهان مستی؟ و ماهان اما ،دهدمی الکل بوی زند.می پوزخند

  است. محاالت از حواسی؟بی

  نه؟ یا دونیمی گفتم ،نخواستم جازها -

  دهم:می کانت سر دارم.برمی عقب به قدمی

 !کنهمی شمجازات قانون دنبالشه، پلیس دادم! رو وابتج -

  فشارد:می را اشبینی تیغه کالفه

 خودم انونق با من کنه!می قانون -قانون من، رایب هی وکیل وجهج -

 !ندارم کسی قانون به هم یکار میرم، پیش

 نجوا زیرلب و دانمگربرمی رو غرد.می و شودمی جمع خودش در اممعده

  کنم:می

 !چی همه هب زد گند ات،هقانون مینه -

 نگشچ حصار در را ازویمب و رساندمی من به را ودشخ قدم یک با

  گیرد:می

 اب باید شدی. ،من زندگی ازدو و دونستیمی ور من زندگی یهاقانون وت -

 !رفتین که رفتیمی پیش من ایهقانون

   بود. آمده سر برص دیگر کشم.می بیرون انگشتانش نمیا را بازویم

 ایهقانون همین گرا !نبیجا به حق همیشه خودخواهی، میشهه -

 برگشتن از قتو هیچ نم نبود، ترتمزخرف هایکینه و تو مزحرف

 !ترسیدمنمی
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  باشد: متریلیم چهار شاید ورتمانص میان هفاصل زند.می پوزخند

 گوش ،خطرناکه گفتم گیر.ب فاصله مرتیکه اون زا گفتم هتب صدبار نم -

 اآلن بیوفته، موقع همون ودب قرار هک اتفاقی مه حاال ندادی! ،نه دادی؟

 تر!سنگین مجازات با افته،می

 !شدم من مقصر بازهم

  برم:می االب را ایمابروه از کیی و کنممی ترکم را فاصله

 که بود این اسهو برنگشتم، عموق مونه اگر نیومدم، چندسال اگر نم -

 نابود رو بقیه زندگی و خودت خرفت،مز ایهقانون همین با دونستم،می

  شه! هریخت خونی خواستمنمی چون برنگشتم، !کنیمی

 کند،می غلبه برالکل عطرش ویب بازهم د.ش خم ورتم،ص در ماهان

 خواهدمی ؛چرخاندمی صورتم روی ار اشعسلی چشمان کند.می ختمکر

  دارم:می نگه بشل از فاصله اب را امسبابه گشتان که بزند حرفی

 به نه کن. وشگ زندگیت، تو کشیدن ونهش و اخش جای به بار یه هیس! -

 که چرخهنمی هوا ور مملکت این گرد.ب دنبالش نه باش، داشته کار سهیل

 و من به راماج این کنه. الفیت خودش رهب بود، رپ لشد کسی از هرکس

 نم پس ؟!بگردی هیلس دنبال خوایمی من خاطر به ،مربوطه خواهرم

 کنی. کاری خوادنمی نگرد! میگم

 سرم ؛کندمی قفل مرمک روی سرم شتپ و قاپدمی واه در را دستم ماهان

  بود: مهایلب متری میلی ندچ در هایشلب چسبد.می دیوار به

 برای اآلن تو مرد، ماهان اون نداری! من پیش خاطری دیگه تو اوالً، -
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 زندگی به مربوط موضوع این دوما، بیشتر! نه کم، نه ایغریبه یه من،

 سوما، !منه

 نفسم تمام شود؛می کرخت زبونم شوم.می لمس من و شودمی ترنزدیک

  رود.می یغما به

 !کنییم پایین باال ابرو و ایستیمی من جلوی هک باشه بارت خرینآ -

  دهم:می هلش و کشممی بیرون کمرم شتپ از را دستم

  نزن. دست من هب -

  چسباند:می رام دیوار به کامالً بار ینا و گیردمی را دستم دوباره

 اتهحرف به که ودب قبلی هانما اون بگم، رفت ادمی رو مورد این آها، -

 !ذاشتمی احترام اتهخواسته به و دادمی گوش

 من، از را دهانم بآ دادن قورت وانت حتی هک بود دیکنز قدرآن

 .گرفتمی

 ثابت هایمبل روی نگاهش نشست.می مصورت روی داغش، هاینفس

  دارد:میبر هایملب از ار نگاهش ثانیه، چند برای فقط ماند،می

 !میده انجام رو ارهد دوست ودشخ که کاری ،ماهان ینا -

 بود. گرفته سرم شتپ محکم ار هایمدست .بودم زندانی یوارد و او انمی

 بارید،می ارانب شکر را خدا کند؛می باز راه دارم. گهن را بغضم توانمنمی

  خداراشکر!

  نبود! من ماهان رایب خشن، نگاه این

  :گویممی نیلرزا صدای با .دهممی تکیه دیوار هب را سرم رود؛می گیج سرم
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 رایب دوری ذاری؟می وم؟ه بیرون؟ برم ندگیتز از نگفتی گهم -

 !بگذرونیم ور چیز مهه تونیم، می ترراحت دومون هر ؛بهتره هردومون

  :کنممی تقال ود.ب گرفته درد تفمک .زندمی آمیزی تمسخر لبخند

 قول به باشی؛ دهش ناراحت رفتنم زا شاید نیست، مهم برات دونمیم -

 !شکست وحمر و قلبم هک من ثلم نه باشه، هشکست غرورت فقط خودت

 ،کنی فیتال رو تنمرف خوایمی تهارکا این با دونم،می باشیم؛ دور ذارب

 نکن. !خدا به شیدمک درد کافی ندازها به نم !نکن

 و بشل یگوشه آمیز مسخرت پوزخند همان با .کندمی نگاهم فقط

 خونسردش. همیشه چشمان

  !استهفحر این از رترپ قلبم من اما

 شه، راحت خیالت که کشب رو نم اصال قلبم، تو کن روف چاقو یه ردارب -

 بوت هب نذار ؛کنم عادت اتهشمچ به نذار دوباره نکن! بازی باهام اما

 !بازممی بهت بد ،نیستم خوبی بازیکن من نکن؛ بازی کنم! عادت

 سخی -خیس موهایش .شویدمی را اشک باران صبر! دایاخ !سکوت بازهم

   .پابرجاست لبش نارک شده کاکیح پوزخند هم باز اما شده،

 و مرگ خیلی! بده، یلیخ حالم من نیست. خوب حالم من ببین، -

  .رفتگ جون ذره هی قلبم دیدمت، دیاوم تو نداره. فرقی برام زندگیم

 شکافانه،م .کندمی نگاهم شود،می خم .شودمی کم دستانش فشار

  !شکاکانه و پرسشگرانه

 ؟!شدی رتیکهم اون یصیغه رفتی هک بودی تنگ لد -
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 وطهغ .ندارم ار غریب هایعسلی ینا دیدن، طاقت بندم.می را چشمانم

   خون. یدریاچه در ورند

 که جبورمم فقط دلتنگم، شب هر و روز ره من دلتنگم. هم نوزه -

 داشتم دوستشون هک اییهچیز از نم !میدم و دمب قورت رو امهدلتنگی

 حالت وت ببین گذشتم. خودت رخاط به مه تو از چیزها. خیلی م،گذشت

 ...که قدراون داری، دوستش خیلی هک داری رو یکی خوبه!

 زد...پنمی قلبم شکبی

 حرف و شنیدممی ،دیدممی فقط نبودم، زنده من حظهل این در شکبی

  زدم.می

 رو من بری!می کار هب خاطرش به اآلن بودی، تنفرم که کلماتی زا -

 روز و حال ببین! رو روزم و حال ،ندارم رو کس هیچ ندارم؛ هیچی ببین،

  ای!همیشه مثل ببین، رو خودت

  .تازدمی ترسرعت با یابد؛می شدت باران و غردمی آسمان .بلند خندد،می

  .رفته روف استخوانم هایالیه در سرما

 شده. زدنم فرح گیر، پا و ستد بدجوری غضب کنم.می باز را چشمانم

  نریزم. شکا تا کنممی تمنا غضمب و چشمان زا خدا از گیرممی نفس

 رو قلبت سک هیچ شکستی، ور من لبق تو هک طوریاون میدوارما -

 نشکنه.

 اونی امیدوارم بشکنی. خوامنمی من اما کردی، له کردی، خرد رو من تو

 ارزش  که امیدوارم باشه. داشته دوست واقعا قلبته، توی من جای که
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 که طورهمون شیرینه، خیلی تو عشق طعم آخه باشه. داشته رو تو عشق

 تلخه. تنفرت

 کنممی نوازش نگاهم با ؛سوزدمی شمانمچ یابد.می کاهش دستانش فشار

  را. نامهربانش نگاه را، صورتش

 و غریبه دمش تو رایب من، نکردم؛ من ،کردی فراموش میگی تو ببین، -

 بود؛ یرینش خیلی عشقش هک ماهان همون .ماهانی همون من برای تو

 دارم؛ دوست مه هنوز کردم! تجربه باهاش ور اهچیز اولین که همونی

 مجازات ماهکار برای رو ودمخ کنم.می فکر اهروز ونا به هرشب و هرروز

  کنی! تمجازا رو من و،ت دیگه خوادنمی کنم.می

   ه.شد باز بانمز من اما گوید،نمی چیزی بازهم

 یچیه من لبمق تو کنم! فراموشت تونمنمی خوام،نمی که هم بخوام نم -

 !هیچش تموم یشد تو و نبود

  کند.می جربهت را مرگ ارانه،و هایثانیه همین در قلبم

 کرد،می دود سیگار اب را دردهایش او

 کنم؟ دود چه اب را دردهایم من

  خودم؟ دوجو کردن دود با

 وجود هم ایرابطه هک شدم رابطه هی وارد ارساپ با من کنیمی فکر گرا -

 !دبو تو خاطر به فقط نداشت،

 در یابد.می دتش مچم دور ستانشد فشار بازهم و کندمی قطع را حرفم

  شود:می خم صورتم
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 و هستی فداکاری دمآ چه وت جدی؟ ود؟ب من خاطر به کردی کاری ره -

 !دونستمنمی

 ؛چرا؟ است؟ رحمبی قدراین چرا

 روی را سرم شدمی اشک است. کم یلیخ اشسینه تا سرم یفاصله

 دهانم بآ و دهممی کیهت دیوار به ار سرم ایشج به اما بگذارم، اشسینه

   رانم:می گلویم به را

 کرمف اییهروز یه شد. صبح و بشه بحص کردم نمی فکر اییهشب هی -

 پا زا بشم. قبل آدم نتونستم یگهد تو بعد نم گذشت. هک بگذره کردمنمی

 سال ات.خونه در ومدما هرروز من وده.ب خوش المح نکن فکر اومدم؛در

  برنگشتی. طور!همین هم ومس و دوم سال اومدم؛ هرروز اول

 تا میرمن تا نزنم، هق تا گیرمیم گاز را لب ود.ب اشتنه با مماس امتنه

  بدهم. ادامه

 دور ازت گفت اختی!س زندگی گفت داری؛ آرامش گفت بهم یانک -

 ؛تنفریم ازم گفت، هم راست خب فری.متن من زا خوبه حالت باشم؛

 هم و شم دور تو کرف از هم هک این یبرا نمم اختی.س زندگی خوبه، حالت

 بستم؛ رو پام و دست کردم. داج ازت ور راهم نزنم، مهبه رو زندگیت

 ارساپ با ببینمت. نه و بیام راه ونا به نه دیگه ات کردم ورک رو امهچشم

 نمت.ک بیرون ذهنم زا که مش مجبور شاید تا ،کردم ازدواج

   بود. نفجارا درحال مغزم ؛خوردمی پیچ زیردلم

 و من مورد در دونست،می رو چیز همه پارسا بگم. دروغ بهت خواممین -
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 که موقعی گرفتم؟مین !کرد دراز بهم کمک دست زندگیم. درمورد تو،

 مدیونم. بهش رو زندگیم من شد! ناجی دم،دامی جون داشتم

 به عنتل آخ سوزد؛می گلویم رود.می فرو درهم حد، آخرین در هایشاخم

  کند:می رها ار هایمستد !شود باز موقعبی که زبانی

 داد؟ نجات ور زندگیت چی عنیی -

  گذرم:یم کنارش از میرد.می ربا هزارمین برای قلبم

 تونمنمی کنه.ینم درست رو چیهی هاگذشته برق نبش ماهان! خیالیب -

 و اشیب داشته وستمد من ثلم کنی، درک رو من حس کنم مجبورت

 دلتنگ.

 قطع نیاد با ارتباطم انیه،ث چند ایبر شود.می خفه گلویم در صدایم

 یبوسه و هایمپلب ویر هایش،پلب گرفتن قرار توجهم بعد و شودمی

  یج.گ هم و لتنگمد هم پیچد.می رممک دور را دستش شوم.می عمیقش

  شود.می رختک بدنم ایستم.می حرکتبی بکشم؛ نفس توانمنمی

 خوانیهم نگاهش با هایش،فحر با کارش ینا !باشد نماها این بود محال

  نداشت.

  است. مستی ثرا که دانممی است! مستی اثر

 شود.می کوبیده سرم رد پتک مثل حقیقت

 خیلی نم دل باشد! اصال ست؟ا حیاییبی بگیرم. لهفاص خواستنمی دلم

  بود. تنگ برایش

 فاصله خواهممی و گذارممی اشسینه روی دست امقلبی میل برخالف
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 لرزد؛می هایملب کند.می رهایم خودش که بگیرم

 مستی رد که این کرف با داشتم.ن ار هایماشک داشتن نگه توان دیگر

 کنممی مشت را دستم شود.می خاکشیر و خرد رورمغ کرده، کاری چنین

  آورم:می فرود اشبرسینه و

 خیلی. ماهان! آشغالی یلیخ -

 نگشتا و کنمیم پاک را هایملب لرزد.می زانوهایم گذرم؛می کنارش از

  دهم:می کانت تهدیدوار را اماشاره

 اشیب آشغال قدر ینا کردم،نمی فکر ذارم!نمی جواببی رو کارت ینا -

 .مستی.. تو که

 ایبوسه با را دایمص باز و یچدپ می نمت دور ار دستش ؛کشدمی را دستم

 پر نداشت، فرتن طعم بوسه، ینا کند.می خفه ترشیرین و ترعمیق

 نشده. پر  یفاصله از پر دلتنگی، از پر بود؛ ازشیرینی

  شود.می شدن دور به رمجبو آید،می که بند نفسم

  گوید:می ایگرفته دایص با و بردمی باال را ابروهایش از یکی

  !یستمن مست من بدونی هک بود ینا برای ومید -

  دخترم؟ ریا؟د -

 را اهانم دستان بندد.می یخ بدنم در جاری ونخ پدرم، دایص شنیدن با

  کنم:می مزمهز زیرلب و کنممی جدا بدنم دور از

  بابام! شدم، دبختب -

 و سوزممی دارم که دانممی ملتهب. و است رمزق صورتم تمام که دانممی
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 روم.می حیاط در سمت به دهند.می لو را چیز همه چشمانم، که دانممی

 !کشدمی مرا حتما باشد، دیده را ما اگر بود؟ شده وارد کی

  برد. فرو جیبش رد دست و رگشتب در متس به ونسردی،خ با ماهان

  آید.می گلویمسر ات غلیظی یماده و رودمی گیج سرم

  چرخد.می ماهان و من میان در،پ خصمانه نگاه

 ما،ا ندیده چیزی دانممی ؛هستم جانبش از یلیس منتظر آید.می سمت به

  فهمد!می ،نیست که نفهم

 برای جایی که ودب عریض رقد نآ هایششانه و بلند درق آن ماهان، قد

 !نگذارد من، دیدن

  زند:می بل آرام و زندمی چنگ را بازویم

   کنی؟می غلطی هچ حیاط تو وا،ه این تو شب، موقعینا -

 ..م.اهمسایه با اشتمد -

  شود:می امناجی ماهان

 گفتم. هک رو مورد ونا نکنید فراموش سعادت، خانم -

 خشونت. از پر و شودمی تنگ چشمانش کند.نمی باور پدر،

 هک شوممی روانه پشتش رود.می آسانسور سمت هب و کندمی رها را دستم

  کند:یم زمزمه شدن رد رحالد گوشم، نارک آرام ماهان

 !یادگار به ماندب هم دوتا ونا -

  کند.می رپ را هایمگوش و ترکدمی وارتیانتی صدایی با قلبم،

 پر سانتی چند اتاقک در پدر، با مانممی من و رودمی باال هاپله از ماهان
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 سرب. از

   ست.ا خیس بدنم دهم؛می تکیه آیینه به

 میاید؟ هک ندادید خبر راچ -

  غرد:می ورتمص در و زدمی نگچ را بازویم دهد.نمی جوابی

   ببری؟ رو نم آبرو و پریب هرز هک شدی داج -

 مهر ،شودمی نواخته صورتم بر هک سیلی اب کنم، ازب دهان خواهممی

  نشیند.می هایملب بر سکوت

 ونا تو حیاط، وسط پری؛می هرز گفتمی استر داشت! حق میرا -

 کردی؟می غلطی چه وضعیت،

 الل ،"داشت حق امیر" که ستا این هم آن ،فهمممی را حرفش یک فقط

   شوم.می

 هات!هرزبازی ینا به بدی؟ دامها اتهکار این به خوایمی کی تا -

 دکشمی سوت گوشم هک محکم قدرآن نشیند.می برصورتم دیگر ایسیلی

  شود:می جاری امبینی از غلیظی یماده و

 دیگه کرده، خواسته دلش هرغلطی رده،ک فرار ونهخ از هک کسی علومهم -

 هان؟ رد،ک ولت پسره هک داشتی شکلیم کنهن !عادیه براش رفتن هرز

 اند؛کرده شلیک قلبم انمی در یریت و امسینه روی اندگذاشته تفنگ انگار

 ردد حتی ،است قطع یادن با ارتباطم ام؛شده فلج داشتم! درد حد همان به

 کنم.نمی حس هم را

  زند:می نفس -نفس
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 !کنیمی زدواجا حسین با یرازش میای بعد کتر،د میریم میشی بلند رداف -

 همان دیگر، رهآ بود؟ اشمغازه کارگر مانه حسین دهد.نمی فرمان مغزم

 بود.

 

 ماهان

 ،فشارممی هم روی را شمانمچ و دهمیم تکیه پله راه یوارد به را سرم

 .ادمد انجام را کار نآ تمام، ریهوشیا در م؛نبود مست هم ای ذره حتی

 ویب چشمان، هایش، رفح مست الکل؛ مست نه اما بودم، مست شاید

 لطیفش. پوست و بدنش

 بود؛ دلتنگی فقط ود،نب دریا به حسم ریانج در هوسی هیچ هم هنوز

  شد.می تپش پر و،ا چشمان قابلم رد تنها که بود قلبی

  .بود واباندهخ را اممردانه یرتغ کمی .بود کرده آرامم هایشحرف

  ود.ب آمده بیرون ریزرف از نگارا مغزم بود؛ زده یخ بدنم

 یانک دوست .رسانممی خانه رد به را ودمخ و کنممی یکی دوتا، را هاپله

 در .کنممی خارج جیبم از را لیدهاک .رفت او خانه به یانک و زد زنگ

 .ماندمی ثابت ریاد صورت ویر نگاهم شود؛می باز آسانسور کشویی

  دیدم؟می درست ار صورتش روی قرمزی

 قدمی و شوممی کلید خیالبی .ندارد برایم اهمیتی کند؛می نگاهم پدرش

 رد من اما نبینم، من تا کندمی کج را صورتش دریا .دارم.برمی عقب به

 تحریک اعصاب صورتش، دیدن با .بینممی را اشبینی از جاری خون
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 !غیرتبی یمرتیکه .رسدمی اوج به ام،شده

 .رسدمی صفر به ابروهایم میان فاصله

 !نداشت ار کردن رعایت ارزش مردک، این

  :گشایممی را امشده قفل فک

  شده؟ چی صورتت ریا،د -

 مینز روی اشگونه برجستگی از شکا یقطره .دزدمی را نگاهش دریا

  .کندمی سقوط

  :گیردمی را امیقه آورد.می جومه من سمت به پدرش

  آشغال! مرتیکه نیار، زبونت به رو نم دختر سما -

  .نکنم ورتشص حرام شتی،م تا کنممی حفظ کنم؛می حفظ را خودم

  دهم.می گردنم به رخیچ و بندممی را چشمانم

 صبر! خدایا

  کنم:می امیقه از و گیرممی را مچش

  دارید؟ دختر ومدها یادتون تازه محترم، قایآ -

  ست.ا دریا پدر چون کنم،می را دریا رعایت فقط

 برم.یم عقب قدمی کوبد.می امشانه به و کندمی داج دستم از را مچش

  !یستن رویم جلوی اشجنازه که است جزهمع خدا به است، معجزه

  من؟ ناموس برای یدی؟م جر قهی من دختر ایبر وایسادی، من لویج -

 خواهمنمی کوبم؛می پایم انر به بار چندین و کنممی مشت را دست

  کنم. کاری
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 خوایمی رکاریه باهاش و ارهک و کسبی کردی فکر ناموس!بی رتیکهم -

 صاحب اآلن بود؛ من ومدنا از قبل رایب اشههرزبازی این خیر! نه بکنی؟

 از مه ننگ یکهل این اسم خروس! جوجه یارمم در گارتروز از دمار داره،

 !کنممی پاک خودم رو

 دعایا و رزهه گفتمی خودش خترد به ناموس؟بی گفتمی من به

 شد؟می غیرتش

  باش! داشته بصاح که چیست مگر یادر دارد؟ صاحب دریا

 هیچ هن است، خودش فقط مه مالکش و صاحب و است نسانا یک دریا

 دیگر. کس

 خم صورتش رد و برممی لوج را سرم .کشممی بیرون تدس از را رتمصو

  :شودمی

 !باشه کسی ننگه یلکه که نکرده باهیاشت هیچ ریاد -

  .کشدیم تیر قلبم کوبد؛می امسینه به باز

  کنی؟ نظر اظهار ن،م ناموس یربارهد که باشی کی وت -

  غرم:می هایمدندان میان از و برممی باال را ابروهایم

 حرفیه؟ نامزدشم. زنم، جناب، نمهز -

 پشت .کشدیم تبر لبم آید؛می فرود هانمد بر مشتی .کندمی بهت دریا

 هایمنورون سوزد.می یگرد که قدرآن کنم،می هایمیهر وارد را اکسیژن هم

 .کنمنمی رکتیح و زنممی پوزخند فقط کشند،می جیغ

 نشسته خون به ؛کشممی لبم روی را دستم پشت .دهممی تکیه دیوار به
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  نگرم.می دستم روی

 را بود شده بسته انتها تا که اییقه و دارریش صورت آن داشتم دوست

 نکن. دریاست! بابای اون" گفت:می مغزم در چیزی هربار اما بیاورم، پایین

" 
  :کنممی رها نارمک را دستم و کنممی اکتفا خندزپو به بازهم

 نیازی یگهد و دهش سیک ودشخ رایب که اآلن ناموست؟ شد دریا اآلن -

 با ارینذ که این چیه؟ شما ظرن از ناموس زا محافظت داره؟ن سک یچه به

 .فهمیدی اشتباه الکی! جیحا نه ،عزیزم نه بپره؟ کسی

   .دارمبرمی دیوار زا را امتکیه .نقبضندم عضالتم، تمام کشد؛می تیر مغزم

 باالی وبچ با نه وایسا، مرد هی مثل دخترت شتپ ی،دار آبرو ادعای گرا -

 به رو بودن رن اسم قطف که ینا نه مردی! اگر البته شالق؛ با نه سرش،

 !بکشی یدک

  :کوبممی اششانه روی بار چند گذارم.می اششانه روی دست

 ننگه، زن کردنمی فکر که زمانی اون بنداز! کار به رو مغزت کم هی -

 نصف اآلن گذشته! خواد،می صاحب و نیست آدم کردنمی فکر ناموسه،

 نامردیه! این گرفتی، یاد بد رو مردی سمر !کردن آباد اهزن رو جهان

 صیغه رو زن کدوم داشتی بودید؟ کجا داشت، احتیاج بهتون که روزی

 دادی گوش رو؟ صداش شنیدی حاللتونه! شرع به که کردیدمی

 کیا دست داشت کرد، فرار خونه از وقتی فهمیدی رو؟ اشهحرف

 من ندیدی، تو راگ نبودی، تو اگر ؟!باغیرت مرد دونی؟می هوم؟ افتاد؟می
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 کردید، طردش رو! اشهدلتنگی دیدم من رو! دختر این هایگریه دیدم

 که حاال وایساد. پاهاش روی و کرد آباد رو خوش خودش، کردید! ویرونش

 ؟!ناموس شد ،نداره اجاحتی کس هیچ به که حاال خودشه، پاهای روی

 هم بار یه حتی نیست، کس هیچ ننگ لکه دریا زنید؟می آبرو از دم براش

  نیست! ننگ لکه دریا نکرده! هم خطا یه حتی نذاشته، کج رو پاش

  .یلیخ !است خیلی نکنم سکته

 !است جنگ چپم و سترا بخش ینب است. هایمرگ در فشار با خون

 ببین! را وجهج لرزان تن ،گویدمی چپ و کن لهش بزن گویدمی استر

 .نکن

  ...را صورتش قرمزی آخ

 !الکی حاجی بشکند دستت

  رویم:روبه منفور هرهچ به دوزممی و گیرممی دریا از را نگاهم

 تونهپسر اون رو؛ طرافتا ببین سعادت! آقای کن زبا رو اتهچشم کم هی -

 !ترهپاک هم لگ از که دریا برتون؛آ به زده حراج چوب که

  :کنممی زیاد کتفش روی ار انگشتانم فشار

 که سنته احترام هب و یادر اطرخ به ،کردید بلند زنم روی دست اآلنم -

  .نمیگم بهت چیزی

  :غرممی درهم شده، فلق هاییدندان با صورتش در

  نیستم! خوددار قدراین بعد، دفعه یلو -

  .کندمی پرتاب کتفش ویر از را دستم
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 طوریاین داری کی اب وایساده؟ یک روتروبه دونیمی ،سرجونپ -

 کنی؟می صحبت

  :زنممی قهقه .خندممی بلند معنا! تمام شرفبی یک

 ارک !اتهکشیدن آب نمازجا و اتهکاری کثافت از شنیدم! زیاد زتا -

  .وزهر دو برام کردنت، رسوا

 اشزده خی نگشتانا دور را ستمد آرام کنم.می نگاه امزدهسرما یجوجه به

  .کشمیم خودم سمت به را او و کنممی قالب

 میگی، زور بهش ای کردی بلند وشر دست بینمن دیگه منه! زن ریاد -

 !برسونمت فرش به عرش از وزر دو تونم،می وگرنه

 الیخ را حرصم توانستممی کاش شده. متورم ست،ا بدنم رد رگ هرچه

 ،بترسد نباید دهم.می فشار محکم گرم.دربرمی ار کوچکش دستان کنم.

  هستم! من

 !بترسد نباید

  زد:می فریاد ریاد به رو پدرش

 !دریا اینجا یاب -

 خودم پشت ار دریا کند.می ملهح دریا سمت هب پدرش لرزد.می دریا

  کوبم:یم پدرش یسینه به و کنممی پنهان

  کشی!نمی شونه و شاخ گفتم اآلن همین خوبه ،یواش هیس! -

  ببیند: را ادری بتواند ات کشدمی کتفم را سرش

 !دارمن دریا اسم هب دختری نم یا جا،این میای اآلن همین ای -
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 امهجوج اما خوانم،می چشمانش زا را بودن رددم کند.می نگاه را پدرش

 را رویمروبه لقکد جواب و بردمی فرو من کتف ود میان را سرش

   دهد:می

  نمیام. جایی نم -

   گویم:می آرام، لحنی با و دهممی هل را در آرام

  یام.م منم ریزه، خاله تو برو دوب -

 جدید، اهانم ینا اما نم،ک کاری ترسدمی کند؛ می نگاهم شک با

   فشارم:می هم ویر چشم آموخته. مه را خودداری

  ندارم. کاریش ام،دونه یه یکی دوب -

  زند:می فریاد دریا پدر

  نداشتی. کردن، ندگیز ارزش تو ریختم!می رو خونت روز نهمو اشک -

  دهم.می تکان تأسف روی زا سری و کنممی نگاهش فقط

 !باد وجدانت بر مرگ

  دهم:می تکان چشمش لویج را اماشاره انگشت

 !اشهچشم شکا باعث بشید ذارممین -

 ورطهمین توانممی بمانم، دیگر کمی اگر دانمنمی گوید.نمی چیزی

  نه؟ یا باشم خوددار

 شود.می ظاهر در یانم در واهرشخ و شودمی باز دریا یخانه در باآلخره

 خانه داخل به وراا و گیردمی ار پدرش دست پریده. شدت به رنگش

  کشد:می
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 یست.ن خوب قلبت رایب عصبانیت بیا! ،کن ولشون بابا، یاب -

 عقب به دمق دهد.یم رضایت فتنر به دلم باآلخره، من و رودمی او

 نجشکگ شود.می خانه وارد و کنممی باز در ؛چرخممی و دارمبرمی

 رد جمع اهایشپ بینم.یم زمین روی زده مباتهچ را رزانمل و سرمازده

 و لرزیدمی گذاشته؛ ازب را دهانش هوا رایب ماهی مثل و است شکمش

  ریخت.می اشک

 پاهایم روی یش،روپروبه و دمبنمی را در اپ با بود. مینز معطوف نگاهش

 کنار ورتشص قرمزی از رامآ را خیسش و مشکی یموها نشینم.می

 ند.ک لعنت کند! لعنت مرا خدا زنم.می

  کردم.نمی اگر بودمش، نبوسیده اگر بودم، کردهن را کار آن اگر

  !کردم هچ دخترکوچکم با من،

 ریا؟د -

  شود.ومی وانر اشکش رهقط -قطره و لرزدمی اشچانه دهد.نمی جوابی

 میدی.ن رو جوابم م؟اریزه الهخ -

 دل، این حرف به هک کند لعنت ند!ک لعنت مرا خدا گوید.نمی چیزی

 !دادم گوش

 دهم.می تکیه سرش هب را امپیشانی و نشینممی زانوهایم روی

  دهم:یم بیرون لرزان را نفسم

  خوام.می معذرت بود! من تقصیر ببخشید، -

 قرمزش یگونه روی را لبم شود.می روان بازویم روی اشکش، قطرات
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  گذارم:می

  ببخشید. ،شی اذیت خواستممین -

 و خودم رونید التهاب زا شاید ات بوسممی صدبار بار، دو نه بار، یک نه

 بکاهم. او صورت سوزش

 نمک جدا بدنم زا را رمس توانستممی کاش بود. شده شروع سردردهایم باز

  شوم. خالص دردش از تا

  برم:یم موهایش میان ار انگشتانم کنم.می حلش خودم، در بیشتر

  بشه. کم رتس از مو رتا یه حتی ،خوامنمی من که دونییم -

 نداشتم. احساساتم فتنگ به ادتع قت،و یچه نم زند.می چنگ را ساعدم

  نبود. راحت رایمب کنم، صحبت رونمد از هک این زا وقت هیچ

 چقدر. !بود تنگ دلم چقدر بلعم؛می را تنش بوی بویم.می را موهایش

 لرزد.ن قدر این کاش کنم،می نوازش را نحیفش هایشانه

 م،کن صحبت احساساتم زا راحت نم.ک شکایت کنم، گله او مثل خواهممی

 !توانمنمی اما

  .است نشدنی کار این

  کردم. جربهت را رگم چهارسال این رد من، امردن بگویم توانمنمی

 توانمنمی ایستادم. لیو مردم افتادم؛ خوراک و وابخ از بگویم توانمنمی

 ابرو به مخ و جنگممی ایستم،می من نم.ک نمایان را حساسما تو مثل

  آورم!نمی

 سوختم، رفتنش از ودم.ب دلتنگ هم من
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  شد. ویران اعتمادم

 کنم.می نگاهش م،گیرمی فاصله

 دیگر. است بس گریه

 و گیرمدربرمی را صورتش ستانم،د با بینمش.ب گونه این نداشتم ستدو

  کنم:می پاک شست نگشتا با را هایشاشک

 !ترسن کنیم، می حلش ،عزیزم سهب -

 کند؛می نگاهم باآلخره .شودمی تندتر اشسینه حرکت .شودنمی آرام

 د:دوزمی چشمانم در ار ملتهبش گاهن کند.می جدا ورتشص از را دستانم

 گفتی، روغد بفهمه بابام رداف پس ان؟ه کنیم؟.می حلش جوری چه -

 !گیرهمی رو من یقه میاد

 !داشت حق خدا به ،داشت حق

  :کنممی نوازشش ار دستش پشت رام،آ و گیرممی دستم میان را دستش

 م؟به نداری اعتماد کنم!می حلش فتمگ -

  گوید:می دارخش ییصدا با کشد.می بیروم ستمد از را دستش

 ونا داشتم. اعتماد هشب که یستین اهانیم ونا تو .ندارم، دیگه هن -

 ونا !بود ائلق ارزش برام اهانم ونا !کردنمی رو کار ینا من با ماهان

 هک ماهانی اون شد؛نمی نم ایهمرز وارد داشتم، دوست من که ماهان

  ...مستی تو هم ونا آپارتمان، هی حیاط وسط ،شناختممی من

  :کنممی قطع را رفشح

 که زمانی بودم، هوشیارتر هم اآلن از نبودم! مست گفتم بهت بار یه نم -
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 !کردم رو کار اون

 .زندمی پس ار اکسیژن امهسین ؛شده مختل کشیدنم نفس جریان

 .لغزدمی موهایش یخورده من تارهای میان نگاهم

  :کشممی امبینی در را اکسیژن .دهدنمی جوابی

 ناراحتی؟ زما -

 یعنی بود. گلگون همه ینا صورتش راچ ؟!کشدمی نفس گونهاین چرا

  شد؟می زدهخجالت من زدیکین از هم هنوز

 ناراحتی؟ زما -

  لرزد:می اشچانه .فشاردمی هم به لب

 اراحتم.ن -

  شود:می قفل لرزانش یقرینه در نگاهم

 من؟ زا -

   :کندمی نگاهم غضب با

 تو نک فرو قوچا هی بردار نقیضت. و ضد ایهرفتار از احتم.نار تو از آره! -

 هک کنیمی رفتار ریجو دفعه هی چیه؟ کارها این کن. راحتم و قلبم

 !کنیمی کاری مچینه دفعه، یه باشه؛ن تنم به سر داری، دوست

 الکل اثر گیجی، این و منگم و گیج گیرد.نمی آرام متشنجم، اعصاب

 !نیست

  :رومیم فرو دمخونسر جلد در بازهم

 !ببخشید کردم، شتباها -
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  زند:یم فریاد قدرت تمام با

 بده! توضیح بار یه ببخشید! نگو فقط  رو؟ چی بخشم؟ب رو یچ -

 خونسرد! و راحت لعنتی! نده جواب وریج این کن، عنیم رو تهاحرف

 دیگه فرد یه جودو با که یستن مهم مبرا صالا آره، هه! میگی، داری انگار

 !بوسیدم ور دختر یه ندگیم،ز تو

  :کندمی طسقو صدایش کوبد،می امنهسی به مشت و زندمی هق

 وریج این چرا سپ ؟!نیستم اهدختر اون ثلم تو برای ن،م نگفتی گهم -

 !بده نشون کترد به رو نم بخواد ابام،ب که ردیک کاری کردی؛ رفتار باهام

 تکیه امسینه یقفسه به را اشپیشانی گیرد؛می را امیقه و زندمی فریاد

  گوید:می تنگ نفسی با و کندمی تقال دریا .دهممی

 ...من کرده فکر هک این یعنی !فاجعه یعنی چی؟ یعنی دونییم -

 ؟!چه ؟!بودم هکرد چه کاری دانمن یک اب من سوزد.می چشمم

 امتحان ار دریا اکیپ خواستمی .کنم الخیس را پدرش توانستم،می کاش

 ؟!کند

  :کنممی زمزمه هم باز

  .بخشیدب -

 صارح اما ،کند دورم خواهدمی .گذاردمی امینهس روی را دستانش کف

 .کنمپمی ترتنگ را دستانم

  کند:می چالهم دستش، در ار لباسم ارچهپ گیرد.می باال را سرش

 بود؟ سررفته تاحوصله ،بده توضیح عذرخواهی جای به نخواه! عذرتم -
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  ؟!هان سرگرمیت؟ اسباب شدم من بودی؟ رمیسرگ دنبال

 صدایی اب و کنممی دایشج خودم از نم.ک تحمل توانستمنمی دیگر

  گویم:می شده کنترل

 ضربه جدایی این زا خودت فقط ردیک فکر اری؟د لد قطف وت گهم -

 روم،روبه وایسی ویجم؟ه ندارم؟ حس نگم؟س من ردیک فکر خوردی؟

 کردی فکر کنم؟ن غلطی هیچ و نیک رضمف گسن ،بزنی رو اهحرف اون

  کردم؟ شفرامو خوبه؟ المح من کنیمی فکر ؟نشد تنگ دلم من

  کند.می سقوط و لغزدمی امشانه روی از دستانش

 میشه. تنگ نمم دل دارم! دل آدمم، تو مثل نمم -

  ؟!کشدمی سنف که کنممی شک لحظه ندچ برای کند.می نگاهم بهت با

  چکد:یم اشک یقطره زدنش، لکپ با زمانهم و زندمی پلک

 اگر گشتی،می دنبالم اشتی،د اگر نداشتی! دوستم وقت یچه رو من وت -

 داشتی... دوستم

  زند:می هق

 ن،م دادن ذابع اب خوایمی بدی؛ عذابم خوایمی فقط نداشتی، -

 !بسازی رو غرورت

   زنم:می فریاد هم نم شود،می تمام طاقت دیگر

 اییهکار که نداشتم دوستت قلبم! توی دادم راهت که نداشتم وستتد -

 خاطر به ،نداشتم دوستت دادم. انجام تو خاطر به رو بودم متنفر که

 کسی که بادیگارت! بشم که گرفتم خونه ت،اخونه رویروبه اومدم همین
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 فهمم،نمی من جوریه؟هچ داشتن دوست اصال بشه... نزدیک بهت نتونه

 !سنگم زا من آخه

 .سکوت.. وبارهد و کرده بهت

 زند.یم زردی به سفیدش، پوست و زدهپیخ دستانش

  شوم! مسلط خودم هب تا کشممی عمیقی نفس

 خودش رد که برممی انتواشم سمت به ستد آرام است. خیس مانتواش

   زنم:می لب آرام شود.می ترمچاله

 خوری.می سرما خیسه، باستل -

 کنم.می ارجخ تنش از را مانتو

 گوله خودش در ازب و نشیندمی کاناپه روی کنم.یم بلندش زمین روی از

  لرزد.می و شودمی

 پتوی برم.می باال ار دمایش و کنمیم روشن را اسپیلت رعت،س آخرین با

 بنفشی سمت هب داشت ورتش،ص قرمزی پیچم.می تنش دور را تختم

 خیس دستمالی و آورمپمی بیرون را امورزشی یخ کمپرس رفت.پمی

 پاک اشبینی زا را جاری ونخ و نشینممی میز روی رویش،پروبه کنم.می

 و وردآپمی باال را تشدس دارم.پمی نگه اشونهگ روی را کمپرس کنم.می

 بغض با و کشدمی پارگی روی ار انگشتانش رس گذارد.می لبم پارگی روی

  گوید:می

 !ببخشید زدم، بدی ایهحرف یلیخ -

 را هایماخم و آورممی پایین لبم روی از را دستش و گیرمپمی را مچش



 

 

 WWW.98IA3.IR 1202 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

  برم:می فرو درهم

 م!ببخشید باب، بخشیدم بدی؟ دامها گریه هب خوایمی هم این رایب -

 !نکرده یخ تا خورب رو شیرت تو، برای دنیا

 گوید:می مغزم در صدایی و کندپمی نگاهم زده بهت

 "دریا چارهبی"

 

 دریا

 یابد.می ازهت چیز یک رباره و کندمی مرور را هایشحرف مدام مغزم

 این ،هم او و ودب دلتنگش او، و دارد شدوست هم هنوز او، که یابدمی

  .کرده سپری جرز با را چهارسال

 و سر حرکات از نم و شد ارهپ لبش ست.ا خیس مه او هایلباس

 ایستاده. رهپنج به رو و من به شتپ است. صبیع که فهمممی گردنش،

  نکرده. عوض را هایشلباس

 شوم.می نزدیکش سالنه-النهس و گذارممی کنار را کمپرس

 و گرددبرمی اندازم.می هایششانه ویر و کند می باز خودم ورد از را پتو 

  دوزم.می زمین هب و دزدممی را نگاهم کند؛می نگاهم

 !است امردن گویمیم که است این همین است! دزد بهار هوای گویندمی

  بگیرد. خواهدب که دادنمی را یزیچ باره، یک گرنهم

 !بیخیال هی،

  کند:می دور را رشس کنم.می روانه هایشلب متس به را شیرداغ لیوان
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 خوبه. قدت رشد برای بخور، وت -

  خدا! به اممرده شناسم،ب را مرد ینا تا نم !شد تلخ بازهم

  بندم.یم را پنجره و کنممی نگاهش

 هک شودمین !باشد هک هرکس برای دهم،می ادامه اشتنشد دوست به من

 کنم. بیرون لمد از را مهرش

  ایستم:می رویشروبه

  نداشتم. امهحرف از منظوری ،نبود خوب المح -

  کشد:می گردنش پشت دست

 بخوام من گرا وگرنه دارم،ن عادت نم ،بگی داری عادت تو خیال!بی -

 است.هرفح این از پرتر خیلی دلم بگم،

 روی را دمت م.بشنو خواهمنمی یگرد یعنی کن؛ سکوت دیگر یعنی این

  .کن کز جا یه روب و بگذار تاکوله

  دهم:می تکیه یوارد به را سرم

 !اهانم -

  توانم.نمی نه اما ،کند دعوت سکوت به مه مرا واهدخ کی کند.می سکوت

 کنم. خالی رو ودمخ داشتم وستد ودم.ب عصبی بابا ستد از خیلی نم -

 انگشتانم وکن روی روم؛می سمتش هب قدم چند دهد.نمی پاسخی

 نم.ک گاهشن نداشتمش، که چهارسالی ندازها به خواهم،می ایستم.می

 نگاهش، کند؛می نگاهم باآلخره دارم.می نگه ستانمد میان را صورتش

  است. متالطم
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 نداشتم، قبول ور زدم که اییهحرف زا کدوم هیچ نم که شاهده داخ -

  بودم. عصبی فقط

 بود. دیگر کسی برای وا کردم؟می چه داشتم من خدایا!

   کشد:می عمیقی فسن ماهان کنم.می جدا ورتشص از را دستانم

 وضوع...م یکی اون وردم در اما داری، قح حیاط کار مورد رد -

 لبش سمت هب را ما بابهس انگشت ؛آیدمی االب انتها تا اشسینه قفسه

 کنم.می تمیز لبش ویر از را ونخ و برممی

  کشد:می هایشلب روی دست پشت اب و کشدمی عقب را اشکله

  توروخدا. نگرد روسلیب قاتل دنبال کن، ولش صالا -

  کوبد:می اشپیشانی به را مشتش

 !ترکهمی داره رمس -

 مانابطهر قاتل زا رنخیس یچه که مانرابطه دهش قتل روندهپ یک مثل

 گیرد.نمی گردن به ار قتل هم، کس یچه و نداریم

  کنم:می باز را هاینتکاب از یکی در و روممی آشپزخانه سمت به

 کنم؟ رستد برات کجاست هوهق -

  اندازد.می کاناپه ویر و داردبرمی دوشش ویر از را پتو

 باالیی. بینتاک -

 نوک ویر کنم.می یدایشپ باآلخره و گردممی را هاکابینت دانه -دانه

 شود.می رازد ماهان دست هک دارم رشب خواهممی ایستم؛می انگشتانم

 وصل بهم ولتی صد برق انگار خورم.می یکه تنم، با تنش برخورد با
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   کردند.

 رسه.نمی قدت تو کوچولو، یاب -

 یینپا را قهوه یستهب که شود می هم لرزش ینا متوجه و لرزممی

  گذارد.می کابینت روی دنم،ب طرف دو ار دستش ود و آوردمی

 نم شود.می سیخ نمت موهای تمام کند؛می فرو موهایم میان اشبینی

 و داغ ردم این برخورد زا مشکل مهه ینا باوجود چهارسال، از بعد هنوز

 محتشم ماهان وا باشد هرچه یرین!ش حس از پر و شوممی زدهخجالت

 است.

  بگو؟ ،خب -

 گردم؛برمی آرام بگویم؟ گذاشت،می یکینزد همه این صالا بگویم؟ چه

  زنم:می گوشم پشت ار موهایم گیرد.نمی فاصله

  بگم؟ یچ -

  کند:می دایته گوشم زیر رامآ را امپیشانی روی یخورده تاب موی

 کردی؟ پیدا رو مادرت و پدر چطوری ردی؟ک کار یچ سال هارچ ینا -

 دن.ش گرم و سرد مهه این زا بود خورده ترک روحم

 گردم.می فرار راه دنبال

 کابینت روی و کندمی بلندم رکتح یک با هک خواندمی را فکرم انگار

  دهد:می قرارم

 چهارسال؟ ینا گذشت خوش ،بگو باش زود نداری! فراری راه مشبا -

 ...تحمل آخ. !خدا آخ خوش؟ گذشت؟ خوش
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  :برممی باال را ابروهایم

 آلمان بودی رفته بزرگ! آقا تهگذش خوش بیشتر وت به هک این ثلم -

  دیگه؟

 به را رشس و گیردمی انج لبش یگوشه آمیزی یطنتش و محو لبخند

   گیرد.می حرصم ؛خنددیم چشمانش دهد.می تکان آره معنی

 و بور و لمانیآ یهادختر اون بین باشه! گذشته بد بهت میشه گهم -

  هیکل! خوش خوشگل،

 ترعقب دستانش کند.می خفه را اشخنده و فشاردپمی را اشبینی یتیغه

 من اما کند،می نگاهم سرگرمی با و شودمی ترنزدیک اش،تنه و روندمی

  کنم:می بغض

  کنه. خوشبختت تونهب اون امیدوارم کنم، وشبختتخ نتونستم که نم -

  سد:بومی را امبینی وکن و شودمی خم صورتم در

 !کرده وشبختمخ -

 خوبی اهر !حتشمم ماهان گرفتی یشپ را وبیخ راه سوزد.می چشمانم

 ای.کرده انتخاب ،کردنم دیوانه برای

 شود.نمی جابهاج هم سانت یک کوبم؛می اشهسین به محکم بار این

  گیرد:می حرصم

 برم. خواممی کنار، روب -

  کشد:می گلویم ات فک یرز اش،هسباب انگشت با و شودمی ترنزدیک

  خانوم؟ جاک -
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  زنم:می فریاد

 نباشی. تو هک جایی یه تیمارستان! قبرستون، -

  گیرد: می اصلهف و زندمی قهقه بار این

 !نه فعال اما ،واجبه که یمارستانت -

  فشارم:می هم به را هایملب

 نه؟ آلمانه خترهد -

 نم سمت به زندمی ار رمزش و کندمی خارج یبشج از را موبایلش

  گیرد:می

 !هاشماره تو روب -

 دستم در وبایلم و گویدمی یرلبز اوفی کنم.می نگاه وبایلم به شک با

  چپاند:می

  چشمت. تو دهش خار که مارهش همون هب بزن گنز -

   آید.می در لجم حرفش از

 کوبم...یم رو موبایل همین اهانم -

  برد:می روف درهم هایشاخم کنم.می قطع را حرفم

  کجا؟ کوبی یم -

  فتم:گ بغض پر و زیدمگ لب حرص با

 !دیوار وت -

 قلبم "خانومم" یشماره دیدن با است. من دست درون موبایل خندد.می

 با گذارد.می اسپیکر روی و فشاردمی شماره روی ماهان کشد.می تیر
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  کند.می اشاره موبایل به چشم با که کنممی نگاهش تعجب

  وبایل...م به کنممی جمع را حواسم

 وشمگ در کیان، آشنای دایص باآلخره که کشدمی تیر بوقش هر با قلبم

  اندازد:می طنین

  داداشی؟ ونمج -

 برپا دلم در عروسی مه و شوممی آب جالتخ از هم دایش،ص شنیدن با

  شود.می

  کند.می قطع ار بایلمو و اندازدمی االب ابرو ماهان هک آورممی باال را نگاهم

  لغزد:می گوشم کنار لبش

 کیه؟ انوممخ فهمیدی االح !کنییم قضاوت رو من هباش آخرت فعهد -

  !وای زدی، گند بازهم دریا، گیرم.می زبان لکنت

  دونستم.نمی ،بخشیدب -

  کشد:می لبش یگوشه انگشت شیطنت با

 بخشم.نمی -

  کنم:می تر را لبم

 !نکن ذیتما -

 شدم.می بآ داشتم دهد؛می قرار اشهشان روی و گیردمی را اعدهایمس

  شوم:می خیره چشمانش در

  کنه.می مابیچاره گفتیم، دروغ بفهمه اباب -

  ماند:یم ثابت هایملب روی اهشنگ رود.می فرو درهم هایشاخم
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  ود.ب حقیقت من ایهحرف مهه گفتیم؟ دروغی ام مگه روغ؟د -

  که... نم بود؟ حقیقت .بندممی یخ

   گویم:می لکنت با

 یعنی... ع...ی -

  :کشدمی یقیعم نفس و بردمی فرو گردنم در سر

 سال هارچ یاندازه به من اآلن اما فهمیدی، خودت که همونی قیقاد -

  دلتنگم.

 ورد دست گذارد.می گردنم، ویر ایبوسه ترکد.می واقعا ترکد؛می قلبم

 کند.می بلند جایم زا و پیچدمی کمرم

 محو باره یک به ها،زخم تمام انگار نشیند؛می و رودمی کاناپه سمت به

  شدند،

 شد، دفع شد؛ پاک ود،ب ناخالصی و چرکی و عفونت رچهه شدند. خوب

  شد. دور

  بوده. لتنگد هم او گفت، باآلخره دهم.می تکیه اشسینه به را سرم

 رد و گذارممی ردنشگ و کتف انمی ار سرم کند.می نوازش را کمرم

 بود. غوششآ در امابدی امگاهآر کاش شوم.می جمع خودم

 من ار دنیا ندانز دردترین،بی و ترینبخشلذت و ترینشیرین  قطعا

 .کردممی تجربه داشتم

  نم؟ک آزاد را خودم خواهمب زندانی نینچ از راچ خوردم.نمی تکان

  بوسد:می را گوشم یهالل و کندمی تنگ را دستانش حصار
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 !ریاد -

 قلب ضربان هب کنم. کوتس ابد ات خواهمدمی ،بزنم حرف خواهمنمی

  کنم.می سجده ار هایشنفس و سپارممی گوش هیاهویشپبی

 خواهمنمی .خوش وابخ این از ومش بیدار خواهمنمی دهم؛نمی جوابی

 سال. چهار ینا کابوس و کوتس در بروم

 ترسممی پرم؛ب خواب از ترسممی .یابدب ادامه خوش خواب این خواهممی

  .باشد رویا

  .ودش دود آغوش این ترسم،می

 نسانا زبان از .ترسممی کلمات، قدرت از .ترسممی دن،ز حرف از من اصال

  .ترسممی

 ست.ا گفتن از بهتر سکوت

 !نکردند یرانو کلمات همین ار چیزهایی چه

 !را هاییآبادی چه و هاقلب چه

  :کندمی خششانپ آرام و بردیم فرو موهایم میان دست

  کردی؟ کار چی هارسالچ این کنینمی تعریف رامب -

   :کنم نگاهش هترب بتوانم تا و کنممی جابهجا کمی را سرم

  بگم؟ کجا زا -

  :کندمی جدا ازهم الیمتم با و رامآ را وهایمم خیس تارهای

  بگو. خوایمی هرچی زا -

 .خودکشی به اقدام حتی و ناله و آه و بود گریه هیچی، که رشت خاطرات
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  :کنم ناراحتش خواهمنمی گویم،نمی

 مهمون .بابام یخونه فتمر و کردم جرأت ،ماجرا اون زا بعد سال هی -

 دهش گندم القط .یرونب نکرد هم رتابپ حداقل اما نکرد، خوبی نوازی

 خودم ایپ ویر ا،هنای تموم با .دکرنمی مایتمح بابام قوز. باالی قوز بود،

 مدرکم و کردم ارک درس، نارک در .رسوندم ایانپ به رو سمدر و ایستادم

 .گرفتم رو

 ودیخ تونستم ؛دش کار یآماده زبونم .شدم مخود یرشته کار بازار وارد

 دفتر بودم، ردهک جمع قبل زا که اییهپول با مدت، یه وت و بدم نشون

  داره.ن گفتن به یازین هم، شابقیه .زدم

  کنم:می گاهشن و کنممی بلند را سرم

 بداخالقه؟ آقا چی وت -

  گرداند:برمی بلشق جای به رامآ و گیردمی را سرم

 دادم، ادامه کارم به ور طرف اون فتمر ندارم. فتنگ برای البیج یزچ -

  همین!

 ،خیالشبی اما بود، رفتهگ درد کمرم گذارم.می اشترقوه روی را دستم

   بود. خوب جایم

  خوبه؟ حالش خبر؟ چه انومخ مهتا از ه؟ن مگه دهش بزرگ یلیخ رتاآ -

  کشد:می مبازوی روی را انگشتانش

 طوالنی مدت چقدر چهارسال فهمیمی بدم، شونن بهت رو آرتا گرا -

  بوده!
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  خندم:می تلخ

  یادشه؟ رو نم -

  کند:می زمزمه آرام

 ه؟نباش یادش میشه گهم -

  گذارم:می دستش روی دست

 بود. شده تنگ نبراتو دلم یلیخ -

  گوید:می یطنتش از موجی با و آوردمی پایین را سرش

  بندی؟می معج -

  دهم:می نشان ار کوتاهم ناخن سر

 !بود شده قدراین که تو برای لمد -

  کند:می ریز را چشمانش

 همین؟ قطف -

  چسبانم:می هم هب ار شستم و سبابه گشتان بار این

 دیگه انگار داشتن رو تو بود. دهش محو اصال د،وب شده قدرینا -

  نداشتمش. کال ؛بود ردهک فرار دستم زا بزنه. خواستنمی

  کند:می بازی کمرم ویر موهای با دهد،می رارق سرم روی را اشچانه

 !نریز زبون قدرینا -

 پایین را رشس و دهمیم تکیه اشچانه به را ستمش انگشت و خندممی

  آورم:می

  خانومم؟ کردی سیو رو کیان راچ -
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  کشد:می امینیب به را اشبینی و کندمی نگاهم

 !دادم ترضای نکره یانک به کردی، اذیتم تو قدر ینا -

  کوبم:می اششانه به آرام عتراضا نشانه به و کنممی دور را سرم

 !پرسیدم دیج -

  گوید:می کالفه

 یه میشی، اکتس حاال وکه؟پ غزشم دونینمی شناسی؟نمی رو کیان وت -

  برم؟ب لذت زبونتبی وجود از کم

 بردم؟می ذتل هم اشگونه این هایمحبت از که بودم دیوانه

 کابوس، به و شوم یدارب خواب زا صبح ستا رارق کنممی حس هم هنوز

 گردم. باز زندگی

  :کنممی زمزمه بغض با

 نباشه؟ خواب هاینا میدی، ولق -

 نیدنش دروغ بگوید؛ را قیقتح چشمانش ترسممی کنم،نمی نگاهش

 !است ترآسان برایم

  بندم:یم را چشمانم شوم.می اشخیره و زدهتعجب نگاه متوجه

 اشه؟ب جوری همین هم، فردا میدی ولق -

  خندد:می و کشدمی را لپم

 ببینم. رو شنگتق ایهچشم اون باید ولا -

 بار، یک همین باشد؟ نکنم، گریه یا!خدا

 هایمژه روی .کندمی نگاهم عطوفت و مهربانی با کنم.می باز را چشمانم
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  آورد:می باال را کوچکش انگشت و کشدمی دست خیسم

 !ولق -

 خم را کوچکش نگشتا و دهممی کنار ار صورتم روی وهایم و خندممی

  بوسم:می را اشگونه و پرممی .کنممی

 .یستن اهکار این به نیازی قوله، تو ولق -

  :آورممی در بانز و اندازمپمی باال ابرو خندد.می

 کیه؟ ایهحرف این گفتی گرا -

  :گویدیم خنده با و دهدمی فشار انگشتش ود بین را امبینی

 !امشب بیارم سرت ییبال یه نکن کاری -

 باال را کوچکم انگشت کنم، وضع را بحث هک این رایب و شوممی سرخ

  :آورممی

 که شه مگ جایی هی مه کلیدش هم،ب شه زنجیر مونقول دفعه این یاب -

 !کنه شپیدا نتونه کس هیچ

 انگشت ویر یابوسه و کندمی نگشتما قالب را نگشتشا و زندمی لبخند

  زند.می امخورده گره

 

 ماهان

 ویر هک پتویی .است خوابیده و شده جمع غوشمآ در ربه،گ یک مثل

 پیچم.می دورش یشترب را است هردویمان

 فرمان نبود. هم مغزم دست نبود؛ خودم دست امشب ماهان، این کنترل
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  قلبم. به ،مبود سپرده را دادن

 کنید، ویران کرد؛می کمح اندیشی، عاقبت دونب و پروابی هم قلبم

 یدهخواب مغزم نید!ک منفجر بمب اصالً ،کنید احیا بریزید، خون بسازید،

 خوای رد و ودب وردهخ خوابقرص انگار ،ملوس یگربه این دیدن با .بود

 اما ،بود خواب هک این با .ودب داده تکیه ام،سینه به .بود رفته فرو عمیقی

 و ودکانهک قدر همان ،بیدهخوا بچه یک ثلم .بود کمرم دور دستش

 .معصومانه

 جهنم. بکشد! بیاید، بود! هآمد من جان قصد به

 .شدمی امعمان حضورش اما بخوابم، خواستممی ؛بردنمی خوابم

 و ببوسمش کنم، نگاهش نبودنش، لحظات مامت اندازه به خواستممی

 .ببلعم را بویش

 ار امشب همین کرف گفت،می دیگر چیز و کردمی مخالفت درونم چیزی

   ؟!نبود کم دوری چهارسال داری!

 خانه وارد کیان گردد؛یبرم در سمت هب سرم .شودمی باز خانه در

 و گرددبرمی من، سمت به که سرش است. یشم و رگگ هوا .شودمی

  شود.می باز دح آخرین تا چشمانش

  .شود خفه ایدب که فهمدمی .دهممی تکیه امبینی به را انگشتم

  کشم.می رویش ار پتو و گذارممی کاناپه روی ار دریا سر آرام

 شویم؛می اتاق وارد .دهممی هلش اتاق تمس به و روممی کیان سمت به

  کند.می نگاهم زده بهت چنانهم کیان
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  :کوبید امیشانیپ به که گردمبرمی کیان سمت هب و کنممی روشن را چراغ

 رخ باز نبود، بهت حواسم نبودم، ونهخ ساعت چند روهم سرت، تو اکخ -

  شدی؟

 شتم یک با ار شجواب کنممی سعی .دهممی هل اه،اکر با را دستش

   .ندهم

 !بابا توچه هب -

  :زندمی کمرش به دست

 و خونه وت آورده دختر برداشته بودم،ن شب هی ورپریده؟ هچ نم هب -

  من! زندگی

  :دهممی امبینی به چینی

 بزنم؟ رفح باهات باشی دمآ مثل تونییم -

  :کندمی اکپ را هایشاشک بلوز اب و دهدمی تکان را سرش

 و نم دماغت. به خورده جوون خترد بوی ه؟ن مگه ؟برم گیب خواییم -

 من ،هباش کنی! خیابون کوچه، اهیر خوایمی رو قدم یمن و قد هایبچه

 پام هب نیای کردم، تزریق ژل ردم،ک بلوند فتمر فردا پس .میرم خودم

 !بیوفتی

   خدایا! دهم.می یهتک دیوار به مآرا را امپیشانی

 !نیستی حملت قابل هم جوریش همین وت -

  فشارد:می هم به را چشمانش

 یه اآلن بده! روزی شبانه سرویس .بساب بشور، همه این سرت! تو اکخ -
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 ،گمشو برو اصال میده. رو پزش من برای سالن، تو گذاشته سفید چشم

 رو.ب

  دریاست! یده،نفهم که فهمممی اشخونسردی از .کنممی نگاهش فقط

  دهد:می مهادا تمام وقاحت با

 خدا دادم؛ پات رو وونیمج نیستم. گهدی من دورویی! چقد خیانت! قدرچ -

 نگذره. ازت

  برم:می باال را ابروهایم

  بدی؟ ادامه خوایمی کی ات -

  کند:می پرتاب ختت روی را ودشخ و کشدمی خمیازه

 رفتم،می اول دادم.می دامها صبح فردا ات وگرنه ،میاد خوابم داییخ -

 هایخرابه رو شاخونه یگهد تا کردممی جدا رشس از دختررو ایهیسگ

 رو. تو خوشگل ایهگیس هم عدب نسازه، مردم یخونه

  خوابم:می تخت روی کنارش

  ورتر.اون برو کم هی -

 به و گذارممی شکمم روی ار دستم کند.یم اطاعت حرفی هیچ بدون

 کار رایب کندمی توبیخم ،گرددمی باز بلیق ماهان شوم.می خیره سقف

 دلم، دو هم هنوز امشبم.

 ندارد! ایفایده بودن، مردد دیگر اما

  ندارد. فایده اب،سهر مرگ زا بعد دارونوش

  بود. شده نفجرم مغزم و لبق درون اروتب انبار انگار
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 ملتح بوده، من از غیر دیگر سیک به تعلقم دریا، هک را این ،توانستمنمی

  کنم.

  گذارد:می یرسرشز را دستش یک و گرددبرمی من سمت به کیان

 خترد االن کردی،نمی مه نگاه دخترها به دیگه که وت عشقم؟ شد یچ -

  خونه؟ تو آوردی

  کشد.می تیر مغزم بندم؛می را چشمانم

  کند؟ ازدواج لهبالفاص باید ام،ساخته ندگیز من که باشد فتهگ کیان اصال

  ؟نمک باور را قلبش ضربان

  گفت.نمی دروغ شناختم،می من که دریایی

  گردی.برمی بلتق زندگی به ارید یعنی این خوبه، -

 ماهان یک هب تبدیل رام ندگیز این وانست،ت نخواهم و برگردم توانمنمی

 بود. کرده دیگر

 آن بین ه،چ دانستمنمی ،کنم حملت توانمنمی کنم.می سکوت هم باز

   گذشته. دریا و پسر

 بود؟ ننشته لتد به لمانآ ایهداف عشقم؟ پسندیمی ایرانی خترد -

 از مایتح کانون بعد ،بگذره سالی یه ومدنتا از ذاشتیمی شیطون

  کن! باز اهپلنگ

 کیان که ینا با کند! صحبت گونهینا دریا یدرباره کسی آمد،نمی خوشم

 چیزهایی چنین هم خودش گرنهم !دریاست ختر،د آن که دانست.نمی

  شناختیم.می را ریاد خوب هردویمان گفت.نمی
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  آورم:می فرود مششک در را آرنجم

 !کیان شوفهخ -

  خندد:می خیالبی

 بارون زیر ارهد دیدی مهربونه. پاکه، دلت زیزم؟ع میشی عصبی راچ -

 !کردید الوتت هم قرآنی هی خونه وردیشآ میشه، خیس

 طنین خانه در ،دریا آلودخواب دایص که کنممی نگاهش غیظ با

  اندازد:می

 اهان؟م -

 تعجب با و دهدمی تکیه رنجشآ به شود.می باز نتهاا تا کیان چشمان

  گوید:می لکنت با و کندمی نگاهم

 !هان ا...م -

 دهم.می تکان چیه عنیم به را سرم

  کوبد:می اشپیشانی در

 کنه؟می کارچی جااین دریا چی؟ عنیی -

 گلویم شده سفت ضالتع به ار دهانم آب و ندمبمی را چشمانم

  فرستم:می

 کنم. زدواجا دریا با خوامیم -

   شود:می خیزنیم جایش از

 تنش هب سر خواستینمی دیروز تا زنی؟می زری چه داری فهمییم -

 !باشه
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 مانه با اما رود،می یغما به امتنفسی جرایم میان جایی هایمنفس

  گویم:می قبل خونسردی

  !امروزه -امروز بود، دیروز -یروزد -

 مشخصه؟ ودخ با تکلیفت ماهان! روانی وت -

  بودم. روانی ود،ب او با حق

 نبود. نه، ؟!ودب مشخص خودم با تکلیفم

  آید:می دریا صدای ازب که کشممی ابرویم دو یانم را امسبابه انگشت

  نیستی؟ ،اهانم -

 ؛ودب شده بیدار رونمد موذی هانما نم.ک صحبت خواستم نمی اآلن اوف!

 یمبازو به آرامی ربهض کیان هم.بد زارشآ هایمحرف با باز خواستمنمی

  کوبد:می

 !کردی کارچی وت -

  گوید:می کیان که دهممین پاسخی هم کیان به

 هر با رو کار این یستی،ن مطمئن ودتخ از وقتی نکن. روانی، کنن -

 داره. گناه خترهد !نکن دوتون

  گویم:می نیست ودم،خ به متعلق نگارا که ورگهد صدایی اب

  رفته؟ چرا دونیمی گهم -

 نگارا دنمب همه تنم، چشمانم، لویم،گ سرم، آخ آید.نمی دریا صدای دیگر

 سوخت.می داشت آتش در

   فشارد.می هم رو هایشدندان حرص با



 

 

 WWW.98IA3.IR 1221 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 رو اون جاست!این اآلن که داشته طقیمن دلیلی هی حتما اما دونم،نمی -

  شناسم!می رو تو نشناسم،

 !دیشبم فکریبی به لعنت کنم.می عطسه

 لحظه چند یان،ک دیدن اب شود.می وارد ریاد و شودمی باز اتاق در

  ایستد.می زدهبهت

  دارد.برمی عقب هب قدمی آید،می که خودش به

  جایید.این دونستمنمی ،ببخشید المس -

 روی از سری یانک شود.می خارج تاقا از و گویدیم ورن سرعت به را این

  دهد:می تکان تاسف

  نشده! عوض صالا -

 اما... نشده، عوض

 !نشده ،هن - کوبم:می گلویم هب و کنممی مشت را دستم

 شود! خفه غزمم داخل موذی اهانم کاش شوم.می بلند تخت روی از

 نباشد، صلو او به ،مغزم ایج به مستقیم بانمز حداقل یا چندلحظه، برای

 اندتومی نهچگو دانممی کند. چه تواندمی وذیم ماهان آن دانممی چون

  کند. ویران ،سوت ود سر داده، که قولی

 بینم.می توپ کردن، تا رحالد را دریا و روممی بیرون اتاق از

 باشم. داشته ار رفتار رینبهت کنم،می عیس و دهممی گردنم به تکانی

 و نشینممی کاناپه روی گیرم.یم دستش از را توپ و روممی سمتش به

  گذارم:یم پهلویش روی را دستم
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  داشتی؟ ارمک -

 جان موذی موجود دوباره لمسش، با رساند.می صورتم به را دستش

  میرد.می و دهدمی

  زند:می آرامی لبخند

 کجایی؟ ببینم خواستممی نبودی، شدم بیدار نه، -

   بوسم:می را است امگونه روی که ستشد و انمگردبرمی را سرم

  کن. استراحت نم اتاق تو روب -

 نزدیک مه به بروهایشا ام.پیشانی و گذاردمی امگونه روی دست آرام

  شوند:می

 !داغی قدرچ -

  کشم:می را لپش

  دادی. دستم کار یشبد -

  گوید:می و گیردمی فاصله

 دمنوش راتب خواممی داری؟ زنجبیل ؟داری سرماخوردگی رصق -

 پایین. بیاد تبت یر،بگ هم وشد یه روب خوایمی کنم. درست

 اما ،داشتم فکر و نهاییت به نیاز اشتم.د دوست یلیخ را رشآخ پیشنهاد

 مکید.می را خونم آشام،خون مثل تنهایی

 کنم.می نزدیک یشموها به ار امبینی و فشارممی هم روی را چشمانم

  رسانم:می بینی خاطم به را ویشب و کشم.یم عمیقی نفس

  وافقم.م آخرت پیشنهاد اب -
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  زنم.می لبخند و برممی دور که را صورتم

 شالم فقط کنم،می درست منوشد برات بیای مومح از ات من سپ -

  کجاست؟

  زنم:می ردنشگ به ایوسهب .شود سیراب خواستنمی دلتنگ، این انگارکه

  نیست. ینیاز ،خوابه یانک -

  شود:می دور فوراً و شودمی کند اشسینه قفسه حرکت

 !باشه ا...ب -

  .کنم ارجخ سرم از ار منفی کرهایف خواهممی .شوممی حمام وارد

 چه؟ باشد، شده آسان رایشب رفتن، یگرد چه؟ برود دوباره اگر

  .بردمی نفسم

 چشمانم عدسی کشد؛یم تیر امسینه قفسه .دهممی تکیه یوارد به را سرم

  سوزد.می

 بود. گرفته داغی و درد را نمت تمام برم.می وفر موهایم میان ار انگشتم ده

 .کردممی کوتاه را وهایمم باید کشم؛می عقب به ار موهایم فشار با

  :خوردمی در به ایتقه

  بیرون؟ میای یک -

 ساعدم .کنممی یوارد با مماس ار تنم بگذارد. تنهایم ندثانیه،چ برای کاش

  :دهممی تکیه اعدمس به را رمس و دهمیم قرار دیوار روی را

  .اآلن یامم -

  کنم. پرت بیرون هب را درونم ذابم مواد تشفشان،آ مثل اشتمد دوست
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  خوای؟می تخته. روی تاولهح -

 بالتکلیفم؟ هنوز راچ کردم؟ چه یشبد من فشارم.یم دندانم میان را لبم

 غیر وبارهد کردن عتمادا !عنتیل اعتماد" کندمی مزمهز مغزم ته صدایی

 "!ترسیمی شادوباره رفتن تو ممکنه.

 دریا ؛آیمیم بیرون حمام از و گیرممی دریا از ار حوله بندم.می را دوش

 ندارم. ار بلوز نبالد شتنگ یحوصله پوشم؛می را لوارمش نیست. اتاق در

 ارهایک کنم.می کچ را لمموبای و کنممی رتپ تخت روی را خودم

 بودم. نداختها راه را استدیو

  خورد.می در به که ایتقه با

 !زنیمی در راچ دیگه، تو یاب -

  شود.می اردو دستش، درون ینیس با دریا، و کندمی باز را در

 یوانل نشیند.پمی تخت روی نارمک و گیردمی لختم یتنهنیم از را نگاهش

  شت:گذا میز روی را دمنوش

  نم.ک پیدا رو هااین تونستم ات گشتم ساعت یه -

  گیرد:می دهانم متس به را بآ و دهدمی هل هایملب میان را قرص

 اهاین بابا ات خاله یخونه یرمم و ذارممی هم وپس برات بخور. رو هاینا -

  برن. ماخونه از

  نوشم:می و گیرممی را آب لیوان

 ی؟موننمی جا همین راچ -

  کشد:می امفهومین خطوط پتو ویر است. توپ به نگاهش
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  نکردم. رستید کار موندم، جااین هم امشب همین نیست، وبخ -

  رود:می کمد سمت هب و شودمی بلند جایش از

  ای.رماخوردهس مثال نکردی؟ نتت بلوز راچ -

  .میاد بدم لوزب از دونییم !دریا خیالیب -

 خه...آ -

  گویم:می دهنده هشدار

 !خیالبی دریا، -

 شدن ساییده دایص و بیینم ار ابروهایش یانم ینچ جا،همین از توانممی

  بشنوم. مه روی را هایشدندان

 کند.می خشک را وهایمم آرامی هب و آیدمی متمس به و داردبرمی را حوله

   شوم.می پشیمان رفتارم از

   !اهانم -

 وم؟ه -

  گوید:می آرام

  بداخالقی. هم زنوه -

  دهد:می بیرون صدادار ار نفسش گویم.نمی چیزی

  خوره.می سرما سرت نداری؟ شوارس -

  زنم:می غر شود.می پخش امسینه روی کشم؛می را دستش

  نکن. کاری هیچ و باشی جاهمین دقیقه دو یشهم -

 در را خودش و کشید بیرون دستم از را مچش و زندمی محوی لبخند
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 نگاهم اشآهویی چشمان با گردم؛برمی سمتش به کند.می جا مآغوش

 انگشت فهمم.می بازش نیم هایلب از بپرسد چیزی خواهدمی کند.می

  کشم:می هایشلب روی را شستم

  ب؟خ -

  دهد:می تکیه بازویم به را اشگونه گربه، مثل

  جوریه. یه نگاهت کنی؟می منگاه جوری این راچ -

  رود:می همدر هایماخم

   جوری؟چه -

 !تحمیله یه برات یزچ همه انگار عصبی، -

  خندم:می

  من؟ به اونم حمیل؟ت -

  شود:می دور و بنددمی را چشمانش

 دونم.مین -

  کشم:می باال را خودم

 و کنه کار نمز نمیاد وشمخ نم اوال بگم! بهت اول مینه رو مورد ندچ -

 دادگاه. مثل حیطیم تو مه اون ره!بذا مرد اون و مرد ینا دهن به دهن

 !نباشه پرت دمه ردم که نونهز محیط هی تو ؛کن کار آرایشگاه برو

  کشم:یم باال را امنهت و شودمی جدی کند.می نگاهم باتعجب

 کار تو شالهک شب تا صبح از هن باشه، یشمپ که رفتمگ زن من وماد -

  دیم.ب انجام رو قدع ایهکار زودتر سوما باشه.
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  کند:می نگاهم بغض با

  نذار. ارمک روی دست لطفا پس !کارمه من قرمز خط دونیمی اهانم -

  بوسم:می و کشممی را لپش خندم.می بلند

 یک وت !کردم شوخی برم،می لذت التح گرفتن هم هنوز خدا! خآ -

 کل قدر خرم،می انگشتر یه راتب جدی ولی باشم جوریاین من دیدی

 منی! مال و نیستی خودت مال وت بفهمن مهه اول، اهنگ تو که هیکلت

  نکن. نگاه بهت پچ کسی و ارید شوهر دوننب همه باید

  کند:می نوازش را ورتمص و دهدمی تکیه ردنمگ به را اشپیشانی

  !قبوله هم خیلی قبوله، یکی این! ادیسمیس -

 دونمنمی نم باشه. ستتد همیشه انگشتر باید که سته دیگه مورد هی -

 حالیم ،بندازم رفت یادم بود. شادگ یا بود نگت و ذاشتمگ  جا م،کرد گم

 کنم.می تاخفه قهحل همون با گرنهو !نیست

  دهد:می لبش به چینی

 شدی؟ جاریقا عهد قدراین کی وت -

  گردم:برمی سمتش به

 سک هیچ که عینک اب بزن ندهروب گفتممی ،بودم قاجاری عهد من گرا -

  ببینه. رو اتهچشم حتی ونهنت

 خندد:می

 که انگشتر بگیری. عکس نداری حق اهدختر از هم تو پس بابا! هن -

 همه کن، تاتو جات یه گنده برو هم من اسم باشه؛ دستت باید همیشه
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 !منی مال و نیستی خودت مال تو بفهمن

  گیرم:می را امخنده جلوی

  کرده؟ رشد قدراین دی،کر آبیاری رو بونتز این ای؟دیگه مرا -

  شد. قدراین ات کشید طول مه خیلی ادم.د دونش ،کردی آبیاری بله! -

   کشد:می مبازوی روی را انگشتانش

 بپوشی. بلند آستین ایدب که این مه دیگه وردم -

 شپر الی صددرصد گفت،می چیزی همچین یدیگر هردختر اگر

   .برممی ذتل حسادتش، و حساسیت سح این از اما زدم،می

 هایچ ازت من دونیمی دیگه خودت بزنم؛ تکراری ایهحرف خواممین -

  خوام.می

  :کشدیم تیر سرم .شودمی تلخ دهانم طعم

 خواممی رو این !خواممی نرفتن خوام،می اعتماد اهاتب زندگی از نمم -

 نیستم جالد من چون بگی، بهم و یایب ترسی بدون فتاد،ا هراتفاقی که

  .بترسی ازم هک

   نشی؟ تلخ یشهم -

 یه من؟ فت؟ر کی کوند؟ش رو ما عهد کی چهارسال؟ از عدب نشد؟ یشهم -

  میگم. اًبعد که هست هم دیگه چیز

  :گویدمی لرزانی صدای با و رودمی فرو آغوشم در بیشتر

  ی؟چ -

 میگم. بهت فرصت سر کنم،  خراب رو خوبمون حال این خوامنمی اآلن -
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 رو میره هامچشم داره دادی، بهم که قرصی این با که بخوابیم بیا االنم

 نکن. جیک -جیک قدرینا !دیشب نخوابیدی که هم تو هم؛

 بودم؟ کرده کاری .شوممی یمبازو روی خیسی متوجه

 

 دریا

 چهارسال، زا بعد برد.می خوابم طورهچ اصال و شودمی کی فهممنمی

  بینم.نمی مدستان در ار خونی وچاق سال،چهار از بعد کنم.می آرامی خواب

 متوقف وهایمم روی بخششآرام وازشن برد، خوابش هک آخر یلحظه تا

  نشد.

 ود؛ب خودش نبود! باز زبان نبود، رساپا مثل ماهان شناختم؛می را ماهان

 بود. خودش بود، هرچه

 غوششآ میان از آرام گیرد.یم مقایسه این برای ار وجودم مامت بد حس

 خم دهد.می نشان ار صبح نه یوار،د روی اعتس یعقربه آیم.می بیرون

  است. داغ کمی چسبانم؛می ماهان پیشانی ویر را هایملب و شوممی

  شوم.می خارج اتاق از رامآ و دارمرمیب را میز روی وردهنخ دست دمنوش

 شمپومی را مانتوام گذارم؛می کنارش در رصیق و کنممی گرم را دمنوش

 خودم، یخانه سمت هب دودل و دمرد شوم.می خارج ماهان ی خانه از و

  شوم.می روانه

 قفسه بر واردیوانه قلبم کنم.می مکث اندازم؛می قفل درون را کلید

 خواهد.می اکسیژن کند. باز بیرون به راه خواهدمی انگار کوبد،می امسینه
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 که انگار شوم،می روروبه پدر با شود،می باز که در چرخانم؛می را کلید

 پسش تنفس مجاری و کشممی امسینه در را نفس دارد. رفتن قصد

  شود.می خفه درگلویم و فرستندمی

 یا بود داشتنش،ن و داشتن یگرد که ودب وقت یلیخ کند.نمی نگاهم پدر

  بندم:می را در بگذرد، نارمک از خواهدمی نداشت. فرقی نبودنش،

  زنیم.ب حرف یشهم -

  بود؟ این مجازاتم هک بودم ردهک چه نم کند.نمی نگاهم هم باز

 !دارمن کاری هیچ تو، مثل سفیدی شمچ آدم با نم -

 همیشه و ردیدک بزرگم محبتبی سال هیجده که مرسی سفید؟ چشم

 ایستادم، ودمخ پای روی که االح و وبدیدک سرم رد ودنمب خترد برای

 خودت خترد به هک مرسی زدید! بهم یهرزگ انگ و ناموس شدم بازهم

 هم خیابان و کوچه در حتی هک حرفی ممنون! واقعاً ،زدی حرفی چنین

 بابت مرسی و امنکرده کار سیلی ابتب ممنون .است آورشرم همه برای

 هایتعصب با ات،خانواده و نم و خودت ندگیز به هک گندهایی تمام

  ای!زده اتقجری عهد و ریشهبی

  بسوزد! تعصبات این یهریش ای

  کنم:می خالصه ملهج یک را هایمحرف تمام

  الزمه. رضایتتون قدع برای هک بگم خواستممی قطف -

  دارد:برمی زمین روی زا را دیگر یفیک با ار خودش چمدان

 تو نباشه! تو روی من فامیلی دیگه تا میدم انجام باشه الزم کاری ره -
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 !من خترد نه بشی، مرتیکه همون زن

 چرا اشد؟ب برگردنش سارتا زنجیر نز میشهه ایدب چرا! انسانم یک من

 است؟ وقیحانه نانز ما برای ،است عرف و درست مردن رایب که کارهایی

  چرا...

 را ردهک گیر گلویم رد هاستسال که رفیح دارم. نگه ار خودم توانمنمی

  آورم:می باال

 از هک بینمپمی رو وزیر دارم ناآل از من اما قبول! سفید، چشم نم -

 !دیدش رسوا و وردیدخ رو بهضر بدترین چشمیتون، نور امیرتون،

 بودم؛ مرده مدنم،آ دنیا به وقعم کاش هک گویدمی که شنوممی فقط

  گویم.نمی چیزی

 ثلم و رویموبهر دیوار به شوممی خیره و زنممی چمباتمه کاناپه روی

  یست؟چ زن من ناهگ که کنممی فکر این به همیشه

 که چیست من ناهگ باشم؟ ودمخ رایب قطف توانم، نمی که چیست گناهم

 شوم.می صلب ،کاری هر از غیرت نام با

 ن...ز چرا و زن چرا و زن چرا و

 یرونب خداحافظیبی کنم.نمی گاهشن و کندنمی نگاهم آید؛می هم گندم

 را داحافظیخ غزل سکوت، رد بار این من و کوبندمی را در و روندمی

 خوانم.می همیشه برای

 من احبص را خودش بودن، پدر زا بیشتر هک پدری برای را زلغ خوانممی

 دانست.می
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  بزرگ. هاییدل با اما کوچک، داشتم ایخانواده من

 مثل و کنم رتنب مجلل روسیع لباس خترهاد مهه ثلم توانستمنمی من

 داشتم. اندکی هایآدم ام،دگیزن در من درخشم.ب نفر صدها یانم در آن

 کردم،می عقد باشمب اشتهد را عروسی روز استرس هاآن مثل توانستمنمی

 به گشتمرمیب و شدنمی ریخته رمس پشت ،اشکی هیچ و سروصدابی

 ام.حامی گرم آغوش

 .بود کافی هاهمین من رایب نداشتم. هم ایگله

 نخورد. دردم به هک ژنتیک و خون

 را ماهان و شودمی باز در که مانممی التح همان در ندساعتچ دانم،نمی

  اندازد:می یزم روی را لیدک یابم.می در چارچوب میان

 !پرتحواس انگشتی دنب -

  بردارم. در ویر از را لیدک که ودمب کرده راموشف !اوف

 تکان تاسف روی از سری و دهدمی بیرون میقع را نفسش ماهان

  دهد:می

 !کم هی کن، جمع رو حواست کم یه قطف تو؟ بیاد کیی میگین -

 ب،آ دنبال به اهیم مانند لبمق رسانم.می خشکم گلوی هب را دهانم آب

 خیلی. کرد،می درد کند.می تقال

  کشم.می و کنممی دراز را اهایمپ و شومپیم خارج حالت آن از باآلخره

 خشک هک مبینمی تعجب مالک در و کشمیم چشمانم به دست پشت با

  دهم:یم گردنم به چرخشی است.
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 شد؟ شروع اتهغرغر باز بداخالق، مالس -

  کند:می نگاه اردیو روی هایعکس ابق به من، به پشت

 خوبه اشی.ب مراقب بیشتر کنی، معج رو حواست باید نیست، غر ینا -

 !کنیمی زندگی هم تنها

  کشد:می موهایش میان دست و گرددبرمی من سمت به

  کردی؟ رارف و شدی لندب زود قدراین صبح راچ -

  کنم:می هایماشک شدنن جاری برای ار تالشم تمام

  کنم. حبتص حاجی با ومدما -

  بود. حاجی نبود، بابا اسمش دیگر

 زا بدش الح یرد.گپمی دستش دو میان و کندپمی جاجابه کمی را گردنش

   است. شخصم خشکش هایلب و ملتهب چشمان

  مورده؟ رد -

 قالب پاهایم ورد را دستانم و کنممی جمع شکمم رد را پاهایم دوباره

  کنم:می

  داریم. احتیاج ضایتشر به گفتم عقد، یربارهد -

 سکوت کاوود.می را رویش و زیر و دارمرمیب را باله رقاص سمهمج بار این

 نمیا اصلهف آورد.می باال را رشس ثانیه، ندچ گذشت از بعد ؛کنممی

  رود:می بین از ابروهایش

 !زنیمی رفح قسطی چرا ،دیگه بگو ب؟خ -

 را بابا هایحرف و دهممی تکان را سرم و دهممی تکیه زانویم به را امچانه
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  کنم.می زمزمه بغض با

 !دارمن دیگه داشتم، خانواده که مه ذره یه مونه -

 ینا چرا نشیند.می ناپهکا روی من زا فاصله با و گذاردمی کنار را مجسمه

 باز خواستمنمی من ده؟ش تلخ و داخالقب باز راچ گیرد؟می فاصله همه

  کنم. بهتجر را تلخ ماهان

  لغزد:می موهایم میان دستش

  د؟افتا راه دماغت راچ باز االح -

  ذاشتم؟گیم دلم کجای را دادنش دلداری

  گویم:می دخلقیب با و کنممی ورد دستش از را سرم

 !چی عنیی افتاد، راه دماغت آخه ا؟رچ -

  گوید:می اشگرفته دایص با و خنددمی بلند

 کنی؟می حروم رو اتهمروارید چرا عشقم، بخ -

   :دهممی هل محکم را دستش

 !نک مسخره رو خودت روب -

  :میده قلقلک را امچانه زیر لبش، روی بخندل همان با

 شدی؟ نازی ناز و لوس قدراین چرا وت -

  :برممی باال را بروهایما

 کی کنم، هم ناز من خهآ بودنه؟ وسل این ظرتن به واقعاً شدم؟ ازنازن -

 تو؟ البد ،کشهمی رو نازم

  زند:می اشچانه زیر را دستش
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 !ستریخته هم هب کم یه نظرم به روئه؟روبه اههورمون ضعو -

 .کنممی نگاهش عصبی کشیدم.می خجالت هایشحرف از هم هنوز

  فشارم:می هم به را هایملب

 !اهانم -

 ریزی کیچشم و کندمی وازشن را پشتش رامآ و گیردمی را دستم

  زند:می

  کنم.می درست ور حالت خودم وشر به اما ،نیستم لدب کشیدن ناز نم -

  کشم:می ایینپ سمت به ار لبم یوشهگ و کنممی نگاه چشم یگوشه از

  جوری؟چه -

 ادامه مچشم ات و کشیدیم انگشتانم روی الطافتب و آرام را انگشتانش

 دهد:می

  ای؟ایهپ من؟ همیشگی یکافه ریمب -

 را. زچی هیچ نداشتم، را چیز هیچ حال

  کنم. لح را امذهنی اختالفات و کنم بیتوته بمانم؛ خواستممی

 !باشم اهدمآ از دور خواممی ندارم. وصلهح -

  کند:می وازشن را دستم وستپ و زندمی رهگ نمانگشتا میان را انگشتانش

  برم؟ منم خواییم -

 و شوممی نزدیکش مخود کنم. حملت را اشورید این از بیشتر توانمنمی

  !خواهممی زوری غلب من اصالً کنم.می رد بازویش یرز از را سرم

  ا.هآدم فتمگ -
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 دهد.می لکمقلق آرامش هاینفس نشاند.یم گوشم غضروف روی ایبوسه

  کند:یم زمزمه گوشم زیر آرام

 پس؟ چیم من دم؟آ -

 گوشش نارک خودش مثل و کنممی خم میک را گردنم آید.می قلقلکم

  زنم:می لب

  متفاوته. خیلی یگونه یه هم ماهان ماهانی! وت -

  کند:می باز دورم از ار دستش و خنددمی

  خوری.می اسرم نریز، کرم قدراین کوچولو! برو یاب -

 میان دوباره ود.ب نشسته ورد قدراین من، نخوردن رماس خاطر به یعنی

  خزم:می آغوشش

  اره.د خوردن تو سرمای نداره، شکالا -

  گوید:می و نشاندمی سرم روی ایبوسه

 همیشه هااین میشی؟ احتنار تاخانواده دست زا هنوز چرا وت -

 مهبه ور زندگیت دترب بودنشون ،رهبهت نباشن اهبعضی بودن! طورهمین

  !زنهمی

 م.میش تنها خیلی موقعاون خهآ -

  شوم:می خودم ویر تیزش نگاه متوجه

  کردی؟ صورت هویج رو نم -

 نفسش زا دور فسم،ن هک کندمی را اشسعی تمام ماهان گویم.نمی چیزی

  نخورم. سرما تا باشد
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 برای هک دارم یوونهد داداش یه :مثال دارم، لوغیش خانواده خیلی نم -

 !خواهر هی و دارم دهخواهرزا یه کافیه، زندگیم کل

  کنم:می باز دهانم

 خه...آ -

  زند:می رغ و گیردمی را دهانم جلوی فوراً

 چیه؟ عروسی و قدع برای تاامهبرن نکنی؟ ناله حظهل یه یشهم -

  گویم:می تعجب با

 روسی؟ع -

  دهد:می لبش به چینی

 !خودم کردن دبختب برای گیرممی عزاداری ،پس هن -

 که ستا دختری دامک شکافد.می گلم از گل عروسی، سما شنیدن با

 ؟بپوشد عروس لباس اشدب نداشته دوست

 ای؟عروسی چه اما

  کرد:می طی ارانفج برای ار آخرش هایثانیه مغزم کشم.می عمیقی نفس

  بگیریم؟ روسیع کی برای اهان؟م عروسی هچ -

  گذارد:می ستمد پشت روی را لبش

 آدم برای رصتیف همچین یگهد بار چند مگه کوچولوم؟ ردخت دل رایب -

   میاد؟ پیش

   داریم؟ رو یک ما مگه خهآ -

 جمع مهمونی یه خب کنیم؟ جمع مهمون خیابون و کوچه از خواییم -
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 گیریم.می هااین بابا خونه حیاط تو جور و

  تند:یم پیله پروانه دلم در

 پیراهن و شلوار و کت از همیشه هک تو اری؟د دوست ی؟چ وت اقعا؟و -

  اومد.می بدت

  زند:می محوی لبخند

 روسع لباس تو انگشتی، ندب دیدن رایب باشم داشتهن مه وستد -

  میدم. انجامش

 بر اهیکوت یبوسه کند.یم غوغا قلبم در و کندمی باز را هایشبال پروانه

  نم:زمی اشچانه

 !ماهان رسیم -

  برد:می فرو وهایمم میان را رشس و خنددمی

 تاخاله هم تو یدیم.م انجام رو روسیع و قدع ایهکار زودتر رچهه -

 و قدع ایهخرید و ینیبچ رو تاخونه باید چون کن، آماده رو هااین

  بدیم. انجام رو عروسی

 بودش! ساخته لرساچها این انگار کردم،می عجبت قبل از بیشتر هرلحظه

  

 !نمیاد خوشت خرید زا که تو ماا -

  پیچید:می اشسبابه نگشتا دور را موهایم

 ثلم صدا، و سربی داشتی انتظار کنهن کرد. حملت باید اما نمیاد، وشمخ -

  کنیم؟ روعش رو مونزندگی هاپیرزن و پیرمرد
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  زنم:می اشگونه به محکمی یبوسه و برممی باال را سرم

 !بداخالقم آقای مرسی، ماهانم! رسیم -

  ند:کیم آرامی یخنده

  خوام.می هم رو امهکار مزد من قطف انگشتی، بند نداره رو ابلتق -

 بدنم دور دستش، یحلقه او و دزدممی چشم دوود.می صورتم به خون

 کیهت عریانم یانهش به را اشبینی بندد.یم را چشمانش و کندمی تنگ

  دهد:می

 تنتم. بوی اشقع -

 

 برای هرشب هک خواب یک .بود خواب یک مانند رستد روزها، این

 دوری و کدورت باشد، شقع باشد، اهانم هک خوابی .کردممی دعا دیدنش

  .نباشد

 و قدیمی یخانه آن از کرد. ورپرایزمس پدرش، یانهخ به بردنم با ماهان

 گرفته هارطبقهچ زنوسا آپارتمان کی را جایش ؛نبود خبری طبقه، یک

 بود، زیبا و دلباز یشههم مثل حیاطش بود.

 کوچکی تاب بود. شده کوچک هایدرخت و گل از پر .قبل از بهتر حتی

 به برد مرا و کشید را دستم .بود بزرگش حیاط از ایگوشه ها،قدیم مثل

 پرسید باشد. تو و من یخانه است، قرار جااین گفت .سومش یطبقه

 همه برایم جااین باشم؛ نداشته دوستش شدمی مگر دارم؟ دوستش

 از که دانستمیم !ندارد دوست را جااین او که دانستممی اما بود، خاطره
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 !ندارد خوبی یخاطره جا،این به مادرش رفتن موقع

 ودیم،ب باهم تیوق حتی بود، کالفه نبود؛ همیشه ماهان ماهان، اما

 کرد.می اذیتش یزیچ یک  هک ودب معلوم او اما خندیدممی گفتم،می

 ذیتما نزدنش، حرف نبود! میشهه مثل هم هایششیطنت هایش،شوخی

 ،کند خالی را خودش بزند، فریاد گوید،ب که اشتد عادت ماهان کرد.می

 !کردنمی اما

  سپردم. نازلی زونم به را روسع لباس ود.ب کرده انمنگر نگفتنش

 از که ایهرابط شد،نمی باورش خوشحال. هم و بود زدهتعجب هم خاله

 نوزه هم من و شدنمی باورم هم نم روییده! نو از هم باز پوسیده، ریشه

 گرا بگویم بپرسم، اشتمد دوست دیدم.می ماهان مانچش در را دودلی

 زا من ترسیدم؛می نستم،توا نمی اما کنیم، هار را چیز همه بیا دودلی،

 وبارهد ای ندک گاهمن باتنفر ماهان، که این زا !ترسیدممی دوباره کابوس

 مهه بار این اگر ولی نباشد و نباشد اهانم و یافتدب یشپ هارسالچ اتفاق

  شود.می تمام اقعاو شود، تمام چیز

 مخالف دیگر مه عرفان داشت. فرق ارساپ با دبرابرص ماهان، اب الهخ رفتار

  نبود،

 زا لبخندش مه شرایط دترینب در که اهانیم نگران بودم. نگران من اما

 که انیماه و نداشت کوتس به ادتع که اهانیم برای .نبود اجبار روی

 !شدنمی اطرافش همتوج که رفتمی فرو فکر در قدرآن

 تیزش و دراز هایناخن و بود گرفته مشتش میان را قلبم هیوال یک انگار
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 خواستمی انگار برد؛می فرو ترمیم درحال و قدیمی هایزخم در را

 !بخورند را جانت هازخم است رارق !باش کهنه هایزخم مواظب بگوید،

 دهش تمام آزمایش یست!چ ماهان مشکل دانستمنمی .بودم مواظبشان

  .حیاط همان رد و بود روسیع روز مانه عقد، روز بود.

 شده رست .ترسیدممی اما نگرانی، چرا اراحتی؟ن چرا بپرسم خواستممی

 به هاکابوس و کنند قوطس خوب هایخواب که ینا از ترس عذابم؛ بود

  .شده آلوده خون به دستش هک دریایی زا ترس .برگردند سرجایشان

 چیز مهه جمله یک اب و پرسمب ترسیدممی داشت. تردید ماهان انگار

 .یابد پایان

 داشتم. تدوس که ورج همان روشن؛ هایرنگ ازپر .چیدیم باهم را خانه

 "؟!باشدن چراغی" راه این آخر نکند ترسیدم؛یم چیز یک از من اما

 اما فهمی،می خودت گفت را؟چ گفتم ست.ا عادی گفت گفتم، عرفان به

 غضب آخر که وردمآ فشار وانم،ر هب قدرآن امروز چرا؟ دانمنمی هنوز من

 وستمد کندن گفتم .کنید صحبت خواستم ،دمز زنگ عرفان به ترکید.

 خرآ !ندارد تمدوس نکند کند؟ ار کار ینا من نجات رایب فقط نکند ندارد؟

 نکند ست؛ا نامطمئن تصمیمش زا نکند بخشد!نمی آسان قدراین ماهان،

 دیگر. نکند اهزارت و خواهدنمی مرا

 !آیدمی صحبت رایب ام خانه به گفت هم او

 خاله کردم. کرف هایمکابوس تکرار به و نشستم نهخا یگوشه کردم. صبر

  کرد. یم فکر یعنی است، روسیع استرس گفتمی
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 ادیع داماد و عروس اهانم و نم است. ادیع هاعروس برای گفتمی

 بدجوری هایمانریشه که بودیم مادیدا و روسع ماهان، من نبودیم!

 زده زخم هم هب مه ما خواست.می مرهم بود! زخمی تنمان بود؛ پوشیده

 !باشیم مه مرهم خواستیممی هم و بودیم

 چای نشیند؛می شود،می وارد عرفان گشایم،می را در خورد.می در زنگ

  آورم.می

 عرفان کنم.می مشت ستمد در را یراهنمپ پارچه نم.ک شروع ترسممی

  گذارد:می نارک را چای لیوان و کندمی باز را مشتم

 رو ودتخ روان وسیعر زا قبل روز دو چرا قشنگم؟ خواهر چیه شکلم -

 ریزی؟می هم به جوری این

 و شکندمی ونهگنای که غضمب بر شودمی مشتی عرفان، هایحرف انگار

  شود:می هق -هق به تبدیل

 !ترسم ی...م -

  گیرد:یم دستش دو میان را ستمد و شودمی نزدیکم عرفان

  ماهان؟ زا -

 خیلی ترس نوع ینا بود، مه رست گرا دانم.نمی ترسیدم؟می ماهان از

  !بود متفاوت و غریب

  نداری؟ دوستش گهم -

  فشارم:می هم روی چشم مطمئن

 ارم.د -
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  ستی؟نی مطمئن تصمیمت زا -

 ستم.ه -

  روند:می باال ابروهایش

  کنی؟می جوریاین چرا سپ -

 توانستمین را ماهان من ثلم کس هیچ کرد.نمی درک مرا کس هیچ

  !بفهمد

  نیست! مطمئن ماهان نگارا -

  کاوود:می را چشمانم گونهاین که شرویروبه مریضش انگار

  کنه؟می اراحتتن -

  دهم:می قورت را بغض

  !صالا -

  چیه؟ مشکل سپ -

 هب ؛خودشه تو شده، ساکت ،چیه اهانم مشکل دونمنمی دونم!نمی نمم -

 نیست! ینا ماهان ،مشکله شاههم اهاین زنه!می لبخند فقط من ایهذوق

 کنه؟یم مجبوره چون هنکن داره؟ن دوستم دیگه نکنه

 چیست! تیغ اصالً روحم، بر کشدمی تیغ اشخنده .بلند خندد،می عرفان

   زند.می ساطور

 سیک دمیهآ اهانم !شناسیمی همه زا بهتر رو اهانم که تو دلم، زیزع -

 بذاره! پا زیر رو ودشخ وجدانش، خاطر هب که دمیهآ کنه؟ ورشمجب بتونه

  .داره دوستت ،عمرا
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 شوم.می دور کنم،می پاک را هایمکاش است. عجیب قدراین گاهشن چرا

  گویم:می لرزان صدایی با

 روانی رمدا من بگو، دونیمی گرا نه؟ طوریه!این چی برای دونیمی وت -

 میشم.

  من. کردن یوانهد به اندبسته کمر همه خدا! وای خندد.می هم باز

 اون هک زنممی حدس اییهچیز هی فقط بدونم؟ باید جاک از من دیوونه! -

 پرسیب اگر چون نپرس، زشا چیزی عادیه. ایرانی مرده هی برای خیلی هم

 نذار کن؛ محبت بهش اش،ب کنارش فقط بریزه، مهبه اوضاع ممکنه بگه، و

 خودش با یادم کنار ای مک -کم خودش بذاره. اثیرت هم تو روی اون رفتار

 یزیچ شامی یه یا ستودیوا برو ای هم مروزا !کنهمی صحبت باهات یا

 اآلن میگه. یچ ببین بپرس، ازش غیرمستقیم جا.نای بیاد بگو کن آماده

 چیزی یستن قرار چون نکن، فکر چیزی هب و کن اکپ رو هاتاشک هم

  راحت. خیالت بشه،

 به انعرف اما گیرد،می آرام درونش، ورعلهش آتش اندکی شود.می گرم دلم

   است؟ هیلس موضوع نکند داشت! شک چیزی چه

 !سهیله اطرخ به اتهرفتار این ظرتن به کردی؟ کش چی هب -

  :کشدمی لبم دور را ستشش و سبابه انگشت

 هرحال به نیستم. مطمئن البته پارساست، موضوع چی؟ دیگه بابا، هن -

 آسون کردنش قبول اهزن مثل ا،همرد برای بودید. محرم هم با ماه چند

 این بیشتر مغزشون. با اهمرد و میشن عاشق قلبشون با هازن نیست.
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 سرشه. تو ایهفکر خاطر به هم شهارفتار

   بود؟ من عقلیبی خاطر به هااین یهمه یعنی خدا!

  کنه؟می فکری چه عنیی -

 اگر بیاد، یشپ برام شرایطی همچین گرا مردم. هی ماهان، ثلم هم نم -

 ،بوده ممحر دیگه نفر هی با ماه چند نم،ک ازدواج باهاش رارهق که دختری

 رده.ک کارچی و شده زدیکن بهش حد هچ تا سرهپ یعنی کنممی فکر

 کنممی کرف باهاشم، که موقعی مثال ای بوده طورچ پسر با دختر ونا رفتار

  داشته. قرار مه اون با وقعیتیم همچین تو

 تنم موهای متما ماا !دانمنمی شود؟می نیخوا ذهن موجب روانشناسی

 چشمم جلوی زا فیلم مثل ماهان، فتارهایر تمام و شودمی سیخ

 که وقتی ؛رفتمی فرو فکر رد و گرفتمی آغوشم رد که وقتی گذرد.می

 اوف! زد.می لبخند اجبار به

 رفیح هیچ بدون ارب یه شه.با مه اعتمادیبی تونهمی ماهان شکلم -

 !کنی تکرار رو ارک این ازهمب که بترسه ینا از ممکنه کردی، ترکش

 فکرها این !ماهانم آخ کرد.می منفجر ار مغزم داشت احتمال، همه این

 چیست. دیگر

  کند.می پر را گلویم بغض

  کنم.نمی رو کار این قتو هیچ من، ماا -

  کند:یم پاک را چشمم یگوشه اشک

 باشه؟ اش،ب همیشه مثل همیدی.ف که برهب بو ذارن -
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  ریزد:می هم هب را موهایم کنم.می تایید را حرفش

 طوریاون و دیز زنگ مطب. رگردم،ب باید مه حاال خوب! دختر اریکالب -

 اومدم. و کردم ول رو بمط و دمش نگران یلیخ کردی، گریه

  گیرم:می گاز ار لبم بود. دادهن امانم نگرانی

  دارم. نگه رو ودمخ نتونستم بخشیدب -

  خندد:می

 به آماده زنی،ب زنگ روقته اریم؟د تربیش یادر یه مگه سرت، دایف -

  خدمتتم.

  گیرم:یم آغوشش در و زنممی لبخند

  مهربونم. داداش رسیم -

  رود:می در متس به و بوسدمی را سرم

 !بدی اطالع ور نتیجه نره ادتی -

  فشارم:می هم روی را چشمانم

 تما.ح -

 !اصال باشد داشته اینتیجه اگر

 زند.می لبخند فقط رفانع و واهیخ معذرت بارهدو و کنممی خداحافظی

 ساده سامااس یک ماهان هب و دارمبرمی را تلفن رود،می  عرفان وقتی

  دهم:می

 بخوری! هم اتهانگشت هک کردم درست وشمزهخ شام هی برات امشبم -

  که؟ دونیمی ،تنگته لد خیلی هست ییک اینجا نره! یادت هم گل
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  دهد:می وابج تا گذردمی دقیقه ده دقیقا

 دربیام. جالتتخ از میام شده، تنگ راتب دلم منم یزه.ر خاله شمچ -

 را یامشپ کمی خرشآ نشیند.می هایملب روی شکا با همراه لبخندی

 !نبود کارش رد " چشم" چون کرد، متعادل

  زنم:می ندلبخ و مکنیم پاک را اشک

 کنمنمی باز روت ور در نیای، دیر دوست! کهکشان هی اندازه تورو نم -

  !نذار نتظرمم شده، تنگ برات خیلی دلم مگرنه!

  میام. شه مومت کارم حاال! همه رویروبه مونهخون وبهخ -

 تم.داش عادت بیشتر اهانم این هب من اما زد، ذوقم توی

 اندکی آرایش و پوشممی را هایملباس روم؛می حمام کنم،می آماده را غذا

 کشم.می هایملب ویر کمرنگ را گریج رز نشانم.می صورتم روی

  باشم. میشهه مثل کنم،می عیس و ریزممی اطرافم را موهایم

 کنم.می متر هایمقدم با ار خانه و پوشممی را هایملباس

 رامیآ یضربه کنم.می چک را خودم آیینه لویج خورد،می که در زنگ

 و کنممی باز ار در کشم.می عمیقی نفس و کوبممی هایمگونه پیشانی، به

 را مبازوی ماهان پیچم.یم دورش را دستانم اهان،م به ردنک نگاه بدون

  کند:می نوازش

  افتاده؟ تفاقیا -

 تو بعد اندسوخته هاجنگل اند.رفتهگ آتش دریاها رسیده، زمین به آسمان

  افتاده؟ اتفاقی گوییمی
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 !ام ریشهبی گل مثل تو؛ بی من

 !خشکممی تو بی

 

 ماهان

 و خرید گذشت.می سخت خیلی وزهار این چپانم.می دهانم در را قاشق

 وارآ سرم روی بودم، راریف ازش میشهه که هاییبازی جینگولک این از

 توانستمنمی دیدم،می وسایل نتخابا در را ریاد ذوق هک زمانی اما بود،

 بود، رگیرد کرمف نم .نبود وبخ حالم من آمد.نمی دلم کنم؛ ناراحتش

  کردم؟می درگیر هم ار او باید چرا

   کنم. ناراحتش خواستمنمی ؛باشد خوش حالش بذار

  ؟کجاست واستح -

 کم رایشآ به و کنممی نگاه اشآهویی چشمان رد و آورممی باال را سرم

   ود.ب کرده زیباترش و ودب نشسته ورتشص روی سابیح که رنگی

  مگه؟ چطور جا،همین -

  چرخاند:می دقهح در را شمانشچ و گذاردمی اشزیرچانه دست

 کنی.یم سیر دیگه جا هی مدته هی الک !باشی جااین کنمنمی کرف -

 اشتمد وستد گذاشت،می فکارما اگر نوشم.می دستم نارک آب لیوان از

  گذاشت!می مگر ولی شوم رامآ و بزنم رفح و گیرمشب آغوشم میان

 و... یتشانمحرم پارسا، آورد. می هجوم سمی فکرهای دیدم،می که را دریا

  دهم:می تکیه صندلی به و کشممی موهایم میان دستی
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  مثال؟ کجا هوم، -

 برد. می فرو وهایمم میان دست و ایستدمی پشتم دارد؛برمی را هاظرف

  باشد؟ آرامش نبعم همه ینا نفر کی شودمی مگر بندم.می را چشمانم

 !بگی باید شما رو ونا -

  کنم:می خم کمی شتپ از را گردنم و کنممی تر را لبم

 هی قراره شم؛ بدبخت قراره هدیگ روزه ود که کنممی فکر این به ارمد -

 زندگیم. وت بیاد دلبر فنچ

  شناسم.می را هاچشم این من ارد.د بغض چشمانش خندد؛نمی

  بوسم:می و گیرممی را دستش

 دیگه طرف زا و واستودی رفط هی از عروسیم. درگیر تو مثل منم خب، -

  ریزم.ب بهم کم هی شده باعث هانای شده؛ پاپیچم باز که لیال

 راه ونخ جریان نگارا دهد.مم حرکت امپیشانی ویر آرام را انگشتانش

  بوسد:می ار گردنم و شودمی خم افتد.می

  نگیم! وغدر هم به شد رارق -

  !نشکنم را لتد کهاین برای شکنمیم اماعهد بود، قرار

  بگم؟ دروغ راچ -

  زنم:می لب گوید.نمی چیزی

 !شدی خوشگل یلیخ -

  زند:می برق هم چشمانش و زندمی لبخند بار این

 اقعا؟و -
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 و کنممی گاهن هایشولب به پیچم.می کمرش ورد دست و شوممی بلند

  شوم:می خم

  چطوره؟ حالت وت -

  زند:می لب

 یست.ن خوب حالش ماهانم بد! خیلی بدم، -

 !نبود لطیف قدراین ،دختر این کاش

  زنم:می هایشبرلب کوتاهی یبوسه

 !کن خوب رو حالم وت -

  کند:می نوازش ار صورتم اشکش، زا براق شمانچ همان با

 جوری؟چه -

 !شوممی آرام چطور دانمنمی خودهم حتی

   زنم:می برگردنش دیگری یبوسه

 هستی؟ بخو فیلم یه یایهپ -

 

 دریا

  .کندمی خارج ایمپ از ار هایمکفش و اندازممی اناپهک روی را امکوفته بدن

  بود. شده ممتور پاهایم هک داشتم یدووندگ قدر آن امروز

  شد! تمام شد،نمی باورم

 االح .آمدیمپمی حساب به شوهر و زن اهان،م و من شرعاً و رسماً حاال

 !بود کرده خشک اج هم یشناسنامه در ،همسر عنوان به اسممان،
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  .یستندن طوالنی کوتاهند، شیرین هایخواب نبود! خواب هااین

 هک افتممی مانیز یاد .بود شیرین درقهمان رفتم؛می راه ابرها روی امروز

   .بودم اهانم منتظر استرس اب و ودمب آرایشگاه در

 عزیزم. ببند رو اتهشمچ -

  زدم: لب نیبانگرا و بستم را چشمانم

 !زدهن زنگ صبح از ازلین -

  :کرد نگاهم و کشید خمیازه نازلی

 ترش اون زا خب بذاره! قالت خوادمی حتما مهمی! اتفاق چه ننه، ایو -

 داری. انتظاری چه

  برگشتم: سرجایم به

  .میشم لب به ونج دارم من ازلین -

 ونهخ هی وگرنه شت،برگ اهانم آوردیم شانس عزیزم! اسکلی بخ -

  .جااون کشوندیمی رو ما کردی،می خالی

  :گویدمی شیطنت با و خنددمی

  .بخوابم ماهان و تو بین یامب شب خوامیم -

  دادم: قورت ار دهانم بآ نشست. امپیشانی بر شرم عرق

   نازلی! -

 !بکنید رو حالتون و عشق شما .نمیام خب، اشهب -

 .خندیدیم نازلی هایحرف از رایشگرهمآ و بود بغلمان درست خاله

 :گفتم غیظ با .شدممی آب خجالت از داشتم
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  !ازلین -

 ترسم،می بینمیم دور از رو اهانم این نمم واال .ترسیمی نکنه آخی! -

 قراره... که وت به برسه چه

  :مزد جیغ بار این است! هاییحرف چه این خدا وای

 !نازلی شوفهخ -

 و گرفت اصلهف دقیقه ندینچ از عدب رایشگرآ .کرد سکوت و خندید بلند

 زد: لبخند

  .خانم عروس سالمتی هب -

 دقیقا داد.مین امانم استرس کردم؛ نگاه خودم هب و کردم ازب را چشمانم

  خواستم!می که بود دهش بود، طور همان

  برخاستم. ندلیص روی از ودم.ب نشده الهخ نبودن متوجه

 چشمانش رد اشک یدنم،د با آمد؛ من سمت به و شد اهآرایشگ وارد خاله

  شد. جمع

 هستند فرادیا مهم نیست! مهم عدادت ندارم؟ را سیک من هک گفته کی

  ارد.د جا دلشان در حبتم دنیا کی اندازه که

 گریه کافی هانداز هب ها،چشم این کنم؛ گریه خواستمنمی زدم. لبخند

   بودند. دیده

  خاله؟ شدم وبخ -

  کرد: سقوط شمانشچ از اشک یرهقط

 مثل هم بختت .ایشال.. همیشه. از ترقشنگ شدی، هافرشته ثلم -
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  باشه. قشنگ خودت

  اندم:نش اشپیشانی روی را لبم

 !دیگه نکن ریهگ -

  گرفت: قرار میانمان نازلی

  ترکونید.می الو چقدر بسه! وروخدات -

  خندید: و زد شمکیچ من به رو

 !منتظره پایین اتونآق چون اری،د نگه ور رژیتان باید وت -

 آرایشش هک این برای حتیاطا خاله ردم.ک ازلین ازویب یحواله مشتی 

 خاله با نداختم.ا دوشم ویر ار شنل ؛کرد خشک ار اشکش نشود، پاک

 اهیر ماهان اب بردارفیلم حضور با ها،عروس مامت مثل و رفتم پایین

 بود. وردهآ خودش ستودیوا از را برادرفیلم ماهان، شدیم.

 من اما اشت،ند لب رو لبخند اهانم .بینمشمی منتظر در جلوی

 من، ماهان ؛داشت فرق دمآ و عالم اب من، هانما دیدم.می را چشمانش

 را خودش ارک و دادنمی وشگ ور بردارفیلم هایحرف و ریختنمی زبان

 پشتش ار برادرفیلم و کرد فلق را هارد شدیم، هک ماشین سوار کرد.می

 نشود. ماشین وارس تا گذاشت جا

  :ردک باز را پیراهنش دکمه و کشید ایینپ را شیشه

 مه رو آدم فلون ات فالن زا چیه اهبازی لوس این توروخدا اوف، -

 !کنن برداری فیلم خوانمی

 کرده من خاطره به اما "بازی لوس" گفتمی کارها این به دانستممی
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 !بود

  رخید:چ صورتم روی گاهشن برگشت، من سمت به

  ریزه. خاله شدی وشگلخ -

 آن از بود. لمد در یرینیش یشوره دل نشیند.می هایملب رو لبخندی

 دلیلیب را استرسش اام ،بیافتد اتفاقی یستن قرار دانیمی که هادلشوره

 داری.

 از بعد شد. بلند هلهله و سوت صدای دیم،ش که انهخ بزرگ یاطح وارد

 و بوییدم ار رتاآ .گرفتم آغوششان در و دیدم را رتاآ و مهتا سال، چند

 علی خیلی! بود، شده بزرگ نکرده. راموشف مرا مه او همیدم،ف و بوسیدم

 وسهب و گرفتم آغوشش در بود. فتهر خودش و ودب آورده مه ار الگلآ فقط

  کردم. بارانش

 شد؛ استرسم متوجه انماه شدیم. وانهر عقد سفره متس به ما و آمد عاقد

 زد: لب وشمگ کنار فشرد. و رفتگ دستانش یانم را دستم

  کنم. جبران رو تهاکردن فرار ونا تمام که قدمع از عدب منتظر نم -

  خندید: اهانم بگذرم. دلم نگیزا دل شور از توانمنمی و شدم سرخ بازهم

  گیرم.می رو امهکار مزد خرآ در من گفتم اول زا -

 نه رفت. و کرد امضا و ادد رضایت عاقد؛ آمدن ی لحظه درست ،آمد پدر

 !باشد کرده لفت را وقت هک رفت یرد نه بماند، که آمد زودتر

 ؛ببیند ار دخترش نخواست کرد.ن هم نگاهم ،نگفت هم تبریک حتی

 شده. عروس که ببنید نخواست
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 فرو تنم وشتگ در هایششکسته و شکست محبتی،بی همه این از قلبم

  فت.ر

 قلبشان در کینه، مهه این ملح به وفقم هابعضی چگونه دانمنمی

 !شوندمی

 اغید از هم هنوز که زد ام یشانیپ بر ای وسهب تنها د،عق زا عدب ماهان

 سوزم. می اش

 ماهان و خاله دقیقه، چند برای و شد روانه شتشپ خاله در،پ رفتن با

 اما ،ودب آشفته ؛شتندا درستی حال رگشت،ب ماهان قتیو زد. غیبشان

 !چه برای بپرسم شدن وقت که ودمب سرگرم ازلین و هتام با قدرآن

 ،حضورشان بزرگ ایهس با ماا مانزندگی اندک هایآدم کنار در را شب

 گذرانیدم.

 را عرفان هاینگاه و بود نازلی ستد به اشپایکوبی و مراسم شادی بیشتر

 ها. دمآ ورغر به لعنت رفت.گ نادیده شدنمی او، به

 اما ،خوردم یکه سباند.چ خودش به رام و دش پیچیده مرمک دور دستی

 چشم ردنم،گ روی اشبوسه با کرد. وازشن را هایمگوش ماهان صدای

   بستم.

 بیرون رو شونهمه کنن کاری لعنتی! مراسم این یشهم تموم کی سپ -

 !خواممی رو زنم من کنم.

 همه، چشم از دور بود. شده گیر بهانه و تخس هایپسربچه مثل

 نفسم و گذاشت صورتم و سر روی را امانشبی هایبوسه او و بوسیدمش
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  زد: لب گوشم کنار و کرد منقطع را

 دارم. دوست یلیخ -

 وستتد ولینا این چهارسال، از بعد و عشقش اغد از شدم سرخ من

 !شنیدم ماهان زبان از که بود دارمی

 و من خانه .خودمان ی خانه به ندکرد یمانراه مجلس... دنش تمام از بعد

  ماهان.

 سرخی باعث که هایی حرف اب نازلی و ردک راهیمان عا،د و شکا اب خاله

 .شد می ام

 گفت ماند.ب خواست یم مه الگلآ .کردند خوشبختی زویآر برایمان همه

 وعده با عرفان و گرفت شا خنده نازلی هک بمانم ما خاله یشپ واهمخ می

  کرد. نصرفشم وعید و

  کردی؟ن عوض را اتهلباس راچ -

 لبخندی و دارمبرمی دست امشب، نشیری رویای رورم از اهانم صدای با

  :پاشممی صورتش به

 !شدی ستهخ که معلومه اتهچشم زا -

 اندازد.می اناپهک روی را یراهنشپ و کندیم باز را پیراهنش هایدکمه

  :دکنمی گاهمن خمار و نشیندمی کنارم

 .یلیخ -

 امتداد بشل و چانه ات را انگشتانم و کشممی یشموها میان را انگشتم

  دهم.می
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  گیرم.می آتش نگاهش زیر

  بود؟ خواستیمی که طورهمون جوجه؟ بود وبخ -

  بوسم:می را اشچانه .بود شیرین چقدر بود، خواستنی هایشمحبت چقدر

  بود! بهتر چیز مهه از هم تو ضورح .بود عالی چیز مهه -

  :خنددمی

 بگیری؟ عروسی دامادبی خواستیمی سپ -

  چرخانم:می حدقه در را چشمانم

 ؟!ذوقم تو نزنی نمیشه الاح -

 خندد.می

 زا تیح !ماهان مه آن برقصد، که کند مجبور ار ماهان خواستمی کیان 

 هایمشت آن از کیی بود اندهم کم گرفت.می امخنده هم تصورش

 چیزی ؛کشدمی میقیع نفس .کند کیان یحواله را شاهمیشگی

 اشبینی هب را امبینی و کنممی حلقه گردنش ورد دست و گویمنمی

  :مالممی

 .شد تموم نمیشه، اورمب -

  :گیردمی گاز را بینی نوک

 دارم. رو نتخورد اجازه یگهد شد. تموم ،رهآ -

 را ردنشگ گذارد.می شاسینه روی ار سرم و پیچدمی بدنم دور را دستش

  ویم:گیم آرام و بوسممی

 وقتی .کردنمی اذیتم خیلی نبودی، بود. سخت چهارسال این یلیخ -
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 ازت وقتی .کنه اذیتم تونستنمی کسهیچ ؛بود تو امن انگاری دنیا بودی،

 سوم. جهانی جنگ شد! جنگ دنیا انگار رفت، بین از امنیتم شدم، دور

 بود درد نبودنت دوام. هم و درد هم بودی شده بود؛ن تو از فراری راه هیچ

 نگذرونم. گریه بدون که نبود بیش !مرهم بودنت و

 از را اشسینه شود.می زنده حسبی گاهن و شودمی خفه اشعاشقانه نگاه

   کند:می پر هوا

 و دانشگاهت تیح ت،اخاله یخونه ومدما بارها من بود! خودت نتخابا -

 گشتم، دنبالت یلیخ نیست! ازت خبری گفتنمی همه اما نازلی، پیش

  رفتی. خودت ایپ با انممام مثل بوده؛ نتخابتا رفتن شاید گفتم نبودی.

 بروم؟ روحم و قلب پیش زا خودم ایپ با نم شودمی مگر شود!می مگر

 قلبم. رد روند،می ستقیمم و شوندمی تیر هایشرفح !توانممی مگر

 بغض با و بوسممی را بشل تا پیشانی زا و گیرممی دستانم بین را صورتش

  گویم:می

 همه رم.ب نتونم که کنممی قطع رو پاهام ودمخ برم، خوامب اگر نم -

 زنجیر رو خودم اصال .باشم تو پیش بتونم بدا تا بندممی رو هاجاده

 هزند شاید آره، بمونه! زنده قلب و روح از ردو تونهمی آدم مگه کنم!می

 داشت. ضورح که بود سممج فقط اما ،بودم

  گذارم:می امسینه یقفسه روی را دستش

 ایمانت، و یند میشه کیی یگنم قتیو کردممی فکر زد.نمی این بودین -

  ایمانم. و دین روحم، لبم،ق شدی وت اما هاست!فیلم و شعر برای فقط
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 چنان د،دهمی ارمفش خودش به حکمم و گرداندبرمی اشسینه به را سرم

  رود:یم نفسم ایلحظه چند برای که

 مهادرد از راحت وت مثل تونمنمی من ود؟ب خوب حالم نم کردی کرف -

 رو ودب هرچی بچگی مونه از زنم.ب ارج ور امهدرد نیستم، بلد اصال بگم!

 هم نارک رو کلمات احتر تو ثلم تونمپنمی اآلن کردم. خفه گلوم تو

 تو به همیدم،ف که وقعیم زا نم گم.ب احساساتم و درد از تونمپنمی بچینم.

 رو سح این خواستممی داشتم. جنگ خودم اب هرشب ارم،د حسی یه

 هیچ هب اما بود، رنگ کم سح یه اولش ،داشتم بهت هک حسی کنم. خفه

 ترنزدیک بهم رلحظهه تو و ردمک دوری زتا نبود. بیهش هامحس از کدوم

 جواب حبتم با ور فریادم ؛کردی جبران وبیخ با رو هامبدی شدی.

 به و بودم نکرده جربشت وقت یچه هک حسی شد؛ پررنگ حس اون دادی.

 چیزه نه بود، وسه نه که جدید سح یه م.نداشت ایدیگه کس هیچ

 تو ،بود باهام و ودب کنارم هرلحظه هک کسی د،ش فوت هک بابا ای!دیگه

 اون ایستم.ب اهامپ روی تونستمنمی وقت یچه نبودی اگر ایدش !بودی

 ؛کنم کنترلش تونستمنمی دیگه که بود دهش پررنگ قدر اون حس

 شدم. بازنده آخر و نگیدمج تموم هارماهچ باشمت. اشتهد نارمک خواستم

 گفتم. هتب رو حسم و ذاشتمگ نارک رو هادودلی و هااعتمادیبی همه

 و رورمغ ،اعتمادم رفتی بره! و ذارهنمی ور من وقت هیچ ردخت این گفتم

  شد. خرد احساسم

 زدم آتش ؛کردم گناه چقدر ،کردم بد چقدر کردم! کار چه خودمان با من
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 حیاتمان. به

  دهم:می قرار اشپیشانی ویر را امپیشانی بوسم.می را اشگونه

 زا ترسیدم.می تو رفتار از ترسیدم!می فقط من پرستم،می که خدایی هب -

 ترسیدم.می ده،ش کشته من، ستد به یلسه که بگن و برگردم که این

 رو نم مهتا ترسیدمیم !باشه دهش آلوده خونش هب دستم ترسیدم،می

  یاری.ب سهیل سر الییب یه تو ترسیدممی .بدونه مقصر

 فشارد.یم را هایششقیقه کند.می دور رمس از را رشس و گیردمی فاصله

 هب لعنت نبود؛ وقتش م.کردمی راباز بحث ینا نباید امشب ،کردم اشتباه

 با نگارا اما لرزم،می یلسه اسم آوردن زا خودم شود! باز موقعبی که زبانی

  شده! مترک شب آن درد ادآوریی ماهان، حضور

  د:نزمی آرامی وسهب هایملب به و شودمی خم رویم

 تو کن، زندگی حظهل همین در ن؛ک ول هم رو آینده ها،گذشته یخیالب -

 چند همین ما و شه تموم نیاد قراره رداف نک کرف اصال امشب. همین

 !اریمد رو فرصت رو ساعت

 توانم مامت گردنم، یرو هایشنفس هرم کند.می فرو ردنمگ میان را سرش

 باال را هایشسلیع و گذارمی گردنم ویر ایبوسه برد.می یغما به را

  کند:می نوازش ار لبم شست نگشتا با آورد.می

 اآلن کنم؟می حساب باهات خرشآ رو هامزحمت مزد گفتم بهت ادتهی -

 در دستم از تونیب که کنن هم کرشف حتی ،جوجه حسابه تصویه وقت

 !بری
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 اممعده بود. چرخش الح درون صورتم رد بدنم، روند خون متما انگار

 خودم، روی اشخیره گاهن از انداختم. ایینپ را رمس و شودمی منقبض

  گیرم.می استرس

 احساس را اهایمپ و ستد که دیح به داشتم، استرس بودم؛ نگران

 کردم.نمی

 ،هم باز اما بود، کرده حبتص برایم و ودب نشسته اعتس چندین خاله

 به قلبم لعنتی وبشک این دانستممین !است مرگم چه دانستمنمی

  چیست؟ برای امسینه یقفسه

  ؟!شده تخس و فرسا طاقت قدرینا کشیدن نفس اصال چرا

 قصانر هایحدقه و کنممی احساس گوش یرز را داغش هاینفس

 کی ویر نشیندمی نگاهم و گردانمبرمی او سمت هب آرام را چشمانم

 بودم. بخار دیگ درون نگارا که بود دیح به دنمب حرارت سلی.ع جفت

 گیرد،برمی رد را صورتش نقباضا و شودمی مک ابروهایش میان فاصله

  شود:می تلخ هایشعسلی

 شو؛ خالص وهام این شر زا برو وش بلند !بخورمت نیست قرار نترس، -

  خوام.می رو خودت وشگلخ و نرم وهایم همون من

  زند:می غر باز تخس، هایبچه پسر مثل او که خندممی

 خودتون سر الییب چه این رایشگر،آ دست زیر آرایشگاه، یریدم همه ینا -

 ؟!ریدآمی

  کنم:می نگاهش و کشممی پایین را بمل گوشه دو
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  شدم؟ زشت عنیی -

  کشد:می را امگونه و خنددمی ماهان

 موهات کنم، کمکت کنب رو پشتت شقم.ع دلبری، نچف یه ورهج مهه وت -

 کنی. باز رو

 ماهان، نزبا از هاحرف این دنشنی چرا روید.می وحمر و قلب در باغ

 هاگیره ات کنمپمی کمک هم ودمخ و کنممی را شتمپ بود؟ شیرین قدراین

 ممتد درد و کش کی از مغزم انگار شود،یم آزاد که موهایم یاوریم.ب در را

  کشد:می وهایمم میان دست شود.می رها

  باشه؟ بذار، باز رو موهات میشهه -

  گذارم:می اشگونه ور تندی یبوسه و زنممی لبخند

  بگیرم. وشد برم خواممی مه ناآل کنید. امر فقط شما چشم، -

  دهد:می فشار انگشتش دو یانم را امبینی و کندمی ریز را چشمانش

  یارم.م گیرت باآلخره که من برو! در هی تو االح -

  گزم:می لب تصنعی

 کوچولو وشد یه فقط برم، در شما دست از کنمب غلط من حرفیه، هچ -

  شم. راحت وهامم تافت شر زا که گیرممی

  اندازد:می باال رواب

 !نده ولشط -

  زنم:می چشمکی درونم، فعال تشفشانآ و داغی برخالف

 چشم. روی هب -
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 سمت به یراهنم،پ دامن رفتنگ با و شوممی بلند زند.می لبخند ماهان

  روم.می اتاق

 سانت یک رگیری،د و نگج از بعد و رسانممی زیپ به را هایمدست

  گردم:برمی رد سمت به ماهان، ایپ صدای با کشم.می پایین را زیپش

 نمیشه. باز کنم،می رکاریه -

 هب را ستشد اندازد.می تخت روی را پیراهنش آید؛می جلو و خنددمی

  رساند:می زیپ

 این ئهارا رایب من نگفتی؛ همب زودتر چرا جبوری؟م مگه تونی،نمی بخ -

 زم.عزی همسر حاضرم میشهه خدمات، جور

  گذارم:پمی هم ویر را دستانم فک و گردممیبر سمتش به

  فداکاریتون. از منونم -

 جلوی کشیدممی خجالت کنم.می آزاد تفمک روی از ار لباس بندهای

   بیاورم. رد را لباسم ماهان،

  ماهانم! -

  کند:می نگاهم شسته،ن تخت روی هک طور همان

   ونم؟ج -

 !طرف اون کنیمی رو روت دقیقه هی -

  زند:می لبخند برعکس شودنمی تناراح

  شوهرتم. من بکشی، خجالت نم از نیست الزم دریا! -

  گویم:می آرامی صدای با
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  نیست. خودم دست اما، دونمیم -

  بندد:می را چشمانش

  خوبه؟ النا -

  زنم:می لبخند

  ماهانم. رسیم -

   دهم. شخیصت هایشلب روی از ار شیطنت رنگ توانممی

  دن؟کر حموم تو خوایمین مکک -

  زنم:می جیغ

 !اهانم -

  خندد:می

  نذار. منتظر ور من قدراین روب !باشه ،اشهب -

  پیچم.می نمت دور را ولهح و گیرممی کوتاهی دوش شوم؛می حمام وارد

  برده؟ خوابش بینم.یم تخت روی پشت، هب را نماها آیم،می بیرون وقتی

 و روممی تخت ویر زانو با امآر افتد.می کتفش ویر تتوی به نگاهم

 کشم.می گرگ یتتو روی را دستم

  نبود؟ خواب گرم آیم.می فرود اشسینه ویر و شودمی شکار مچم ناگهان

  خندد:می

 !نکن بیدار رو خفته رگگ یه وقت یچه درخته؟ ودخ از مکر یدید -

 خودش رگیرد را ذهنم که والیس و دهمیم قرار اشسینه روی را امچانه

  پرسم:می کرده،
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  گرگ؟ چرا الحا -

  گیرند:می خودشان به تفکر رنگ چشمانش کاوود.می را صورتم

 رگگ یه هترینشون،ب حتی ،اهآدم یهمه مونه،ب یادم که مزد رو ینا -

 به حتی و نمیشه اهلی و مونهمی گرگ میشهه که دارن درون

 و شده یدارب گرگ، این حاال کنه.مین رحم هم فردش تریننزدیک

 رو هست هم تازه و رت و خیس ضاق از هک خوشمزه جوجه یه خواد،می

 چیه؟ نظرت بخوره!

 خواهممی خندم.می صنعیت دوود.می صورتم سمت هب بدنم خون تمام

  پیچد:می تنم دور ار دستش که گیرمب فاصله کمی

 هی و بودیم نامزد که مانیز اون الفیت خواممی تازه شوهرتم! دیگه نم -

 یارم.ب در سرت دفعه هی رو ورید چندسال این و رفتیمی در دستم از

 یخلسه در نم و بوسدمی عمیق و کندمی هایشلب اسیر، را هایملب 

 حل آغوشش رد و روممی فرو دنمانش یکی و اهانم عشق شیرین

 شوم.پمی

 فراق دیگر اما کنم،می فکر نام، زندگی جهنم و دوری لسا چند این به

 دیم.ش دیگر هم برای بدا تا و،ا و من یافته! پایان

 دنیام مامت که سپارممی سیک مهربان و وازشگرن هایدست به را خودم

 !است

 

 ماهان
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 ستون انتهای ات سرم وکن از .دهممی گردنم ضالتع به اندکی تکان

 انزم ؛کنممی جدا هم زا را هاپلک است، توانی هر به .کشدمی تیر فقراتم،

 .ام داده دست زا را مکان و

  ؟!ده کنم.می ساعت معطوف ار گنگم و گیج و تار نگاه

 به آورد. واهدخ در پا زا مرا خرآ خوابی،بی این .باشد ظهر کردممی فکر

 موهای .است یاندک فاصله رخشس هایلب میان ؛چرخممی دریا سمت

 و رمن ستپو دست پشت با و زنممی کنار صورتش ویر از را اشمشکی

 .بود یرینش و کوچک ریاید همان مه هنوز .کنممی نوازش را لطیفش

 دورم دنیا یهمه از و کردمی مستم که همان آرامش؛ منبع همان

 .بردمی دیگر دنیای هب مرا، به و کردمی قطع نیاد با را ارتباطم .کردمی

 روی ستش انگشت با نه.معصوما قدرهمان بود، خوابیده هابچه مثل

 درهم هایشاخم و کشدیم عقب را سرش بیعص که کشممی هایشلب

  .رودمی

 کوچولو. شوی بداخالق وابخ در هک این مگر

 .نکرده فروکش مه هنوز جودشو از عطشم .شدممین سیر کردنش نگاه از

 او، حال او، حس اما ،اشدب خودش حال به ظهلح یک تیح نداشتم دوست

 ود.ب من خواسته از ترمهم

 قدر قبل، از یشب مثال داشت؛ ار خودش زایایم وری،د هارسالچ نای

 دانم.می کنارم در را بودنش

 توانمنمی .نشوم آزارش باعث که کنممی فکر قبلش حرفی، هر زدن برای
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 وقتی ترس این اما ترسم،می اشدوباره دادن، دست از دهم آزارش راحت

 .یافت پایان شد، من برای کمال تمام

  .مبده دستش از کردمنمی را فکرش تیح زمان آن

 کتفم به دستی .زنممی یرونب اتاق از رامآ و کنممی داج تخت از را بدنم

 کاناپه ور را ودمخ .فشارممی را امپیشانی متورم هایرگ و کشمپمی

 مزاحمتی، هر از لوگیریج برای دیشب دارم.برمی ار موبایلم و اندازممی

 .بودم کرده خاموشش

 و چرت از .آیدمی باال پیام هد حدود کنم،می روشن که را لموبای

 ار پیغام آشنا؛ اما ناشناس، یمارهش به رسممی و گذرممی کیان، هایپرت

 گشایم.می

 کنم؟ کارچی کردم! یداشپ -

  .شودمی مخابره زم،مغ به ات خوانممی را یامپ صدبار و شوممی خیزنیم

 ضربان و شوند می رت تنگ غزم،م ونیخ یها رگ راه ؟!بود کرده پیدایش

  گیرند: می

 !بفرست رامب رو آدرس ریعس -

 دیگر. بده جواب لعنتی! د .زنممی زل موبایل صفحه به

 ار لوکشیم زمان، لفت بدون .کندمی ارسال ار لوکیشن ثانیه ندچ از بعد

 .کنممی باز

 کی ا،جاین از .کنممی نگاه آدرس به و کشممی موهایم میان دست

  .داشت فاصله رافیکت از نظر رفص با ساعت
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  :کنم می تایپ سریع

  .رسونممی رو خودم ،بمون جامونه -

  میای؟ النا -

 هم با اول روز در بودن درست .کنممی گاهن اتاق یبسته در به االن؟

  :غرممی و دهممی تکیه امیشانیپ را موبایلم بگذارم. تنهایش بودنمان،

 شانس! این به بزنن ندگ -

 که بودم نیاورده ستد به آسانی هب بگذرم. رصتف ینا زا توانستمنمی

  بدهم. دستش از آسان

 .الخرهبا !آشغال کردم پیدایت

 اند.ایستاده ستد به شمشیر هایمنورون

  روم:می اتاق متس به و شومیم بلند کاناپه روی از

 .میاد داره جالدت صبر! سهیل، کن برص -

 هک گردممی شلوار نبالد و کشممی بیرون مدک از را ایهتیر تیشرت

  اندازد:می طنین گوشم رد دریا آلودخواب صدای

  اهان؟م -

  کنی؟ امتحان رام صبر خواهیمی دیگر قدرچ !خدایا

 از گردم.رمیب دریا سمت به و فشارمیم مشتم در را زبلو بیچاره یپارچه

 کردن نگاه ایج به چشمانش و تاس رخس هایش.گونه نشده، بیدار خواب

 است. دوران درحال اتاق، در من، به

  روم:یم سمتش به و اندازممی تخت روی را بلوز
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 جوجه؟ شدی یدارب -

 دستش و نشینممی تخت یلبه گوید.نمی چیزی و زندمی محوی لبخند

  گیرم:می را

 خوابی؟ً ب تونستی خوب عزیزم، بخیر بحص -

 فتنر درهم از دهد.می تکیه تخت تاج به و کشدمی باال را خودش کمی

 دارد. درد که فهمممی صورتش،

   مروز؟ا نه، روزها مهه ؟!چیست من با مشکلت خدا،

  رفتی؟می اییج -

  شوم:می متمایل سمتش هب و اندازممی دستم روی را وزنم

  داری؟ ردد برم. باید ومده،ا پیش رامب واجب ارک -

  گزد:می لب و دهدمی انتک هن معنی به را سرش

 بمونی. پیشم ری؟ن نمیشه ری؟ب خوایمی اآلن ندارم. درد ،هن -

  بوسم:می را اشپیشانی

  .برگشتم بخوابی یگهد کم یه گردم،برمی ریعس -

  کند: می اخم

  ذاری؟می تنها رو نم که میری جاک تعطیل روز اصالً -

  کشم:می آرام را اشگونه گیرد. می امخنده حسادتش، حس از

 کن.ن بازجویی رو من دارم! ارک -

  رود:می باال را ابروهایش

  دی؟ج -
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  روم:می اشبینی سراغ بار ینا بود. یرینش آلودشخواب صورت چقدر

  خوام!می جایزه هم باز بمونم، گرا -

  فشارد:می را امسینه و گیردمی گاز هوابی را لبش

  برو! بیا اصال، خواستیمن -

  کند:می بغض کند.می نگاهم غیط با ؛خندممی ندبل

   ها!برگردی ودز -

  میارم. گیرممی ذاغ بیرون از خواب.ب هم تو گردم،برمیب ودز -

  کشد:می موهایم میان دست و دهدپمی تکان را سرش

  بره.نمی خوابم یگهد -

 .نیار فشار ودتخ به .کن استراحت خوب برگردم، من ات -

  :دزنمی لبخند

 مگه؟ بری خواستیمین -

  بوسمش:می هم باز

  میاره؟ صبحونه تاالهخ -

   دهد:می تکان را سرش

  کنم. کرف -

  زنم:می لبخند

 گردم؟برمی دارم ،بخرم راتب داری دوست یچ -

  زند:می غر

 !ننک رفتار باهام هابچه ثلم -
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  خندم:می و بوسممی را اشگونه

 خداحافظ. منی! فنچ وت -

  دهد:می را امبوسه جوابی

  بداخالقم. پسر باش، خودت راقبم -

 شوم.می روانه هیلس خانه سمت هب و روممی من و

 

 دستم، در را عینک یدسته و دهممی تکیه رمانف به را ساعدم

   دارم.برنمی چشم است؛ خانه ویر تمرکزم تمام چرخانم.می

 گشتی؟می دنبالش راچ -

 کنم.می ستهب باز را مشتم و کنممی رها ار عینک رم.دابرنمی را نگاهم

 نم.ک چه بینمش،می قتیو کنم می فکر ارمد گرفته. دنمب عضالت تمام

 اجازهبی که تنی لمس رایب کنم؟ چه رفتگ دستم زا که الیچهارس برای

 چه کرده، ویران را وجودش که ریایید برای نم؟ک چه شانده،ن دست

  کنم؟

 مثل ردهاییم یهمه برای تا شهر در نمک ویزانشآ بریزم؟ را خونش

  نکنند؟ کاری چنین که شود خودش،عبرت

  چه؟ بود خودت ناموس گرا چه؟ ودب خودت واهرخ اگر بگم

   است. سانآ مرگ کند؛نمی آرامم خورد.نمی درد به اول راه

  جایی؟این اهان؟م -

 اسپاسم دهد؛می هشدار و کشدمی تیر قلبم فشارم.می را هایمشقیقه
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  کرده. خودش محصور را بدنم تمام عصبی

  گفتی؟ چی نبود. حواسم ببخشید، -

  گردی؟می لشدنبا چی برای یگمم -

   :دهمپینم پاسخی کنم،می لمس را گردنم

 نداختم.ا زحمت تو هم رو تو رمندهش -

  خندد:می میثم

 است. قیقهد دو کارها این بابا برای حرفیه، چه ینا -

 انگار است. نتظرشم روزهاست، هک یابدیم را چیزی چشمانم ره،باالخ

 اند.شده سدودم ام،قلبی و مغزی هایرگ تمام

 و گیرممی را اشیقه گونهچ و شوممی پیاده اشینم از چگونه فهممنمی

  کند.می صورتش همانم را هایممشت هوابی چگونه

 تواند.نمی کند، مقاومت خواهدمی

 همه ینا قدرتم هک امخورده زاانرژی بشکه کی انگار ام.کرده دوپینگ انگار

  رفته. باال

 وحشی. سگ روانی! تهچ -

 خورد.می هم به صدایش از حالم ود.ش خفه هک کوبممی دهانش بر مشتی

 و گیردمی درد هایمستمد استخوان که ورتشص به کنممی مشت قدرآن

 ماند.می باقی الشه کی او، صورت از

 زمان آن کوچکم دختر که زجری آوری یاد کند.نمی آرامم شوم؛نمی آرام

 قرمز بار هزاران من، لمس از که دختری نشوم. آرام شودمی باعث کشیده،
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 شود.می

  بر.ص !خدا وای

  گذارم:یم انگشتانش روی ار پایم یپاشنه شوم.می بلند

  ریا؟د سراغ فتیر چرا بگیری، نتقاما من از خواستی می بیشرف! -

 :کشدمی را دستم میثم

 .گردنت افتهمی خونش داداش، کشتیش ماهان! -

  :گویمپمی خشمگین و کشممی بیرون میثم ستد از را دستم

 اصالً. !نکن دخالت اصالً -

 .کنممی نگاه سهیل به

 .ندارد زدن حرف رزشا حیوان این نه! آدم، این

  کنم:می زیاد را پایم فشار

  یدم.د که هستی میآد ترینجربزهیب -

 به را ریاد تن هک نگشتانیا تک -تک کنم.می خرد پایم، زیر را انگشتانش

  کرده. لمس زور،

 نه است. افتاده جنازه کی مثل هیلس کند.یم نگاهم تعجب با میثم

  :زنممی اهایشپ میان ایضربه کند.می حرکت نه و گویدمی چیزی

  بخوری. گهی چهی نتونی یگهد که این رایب هم ینا -

 اشحواله را رآخ و سوم لگد زنم.می را دوم لگد دهم؛نمی رضایت یکی به

  کنم.می

 نگرم.می اشریهک چهره به و شوممی دور
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 .است کبود ،نه قرمز اشچهره

 کنم.می حرامش ار آخرم نگاه و شمخ از رپ نفرت، زا پر نگاهی

 بیرون را فسمن و کشمپمی صورتم به تدس انفجارند. رزم در هایمرگ

  .دهدنمی نفست اجازه که ستا حدی هب قلبم انقباض دهم.می

 زنده و دبمان زنده هیل،س بگذارم هک دهمنمی قول مانم،ب دیگر کمی اگر

 می کتمان ار مندور آتشفشان .بازمنمی را خودم رود؛می گیج سرم بمانم.

 انگار زنم؛می رکنا را اندشده رازد کردنم خفه رایب که هاییدست .کنم

  :دهممی تکان ار انگشتم تهدیدوار ام.شده مغزی خونریزی دچار

 ذارم.نمی تاندهز وگرنه نبینمت، یگهد نقعنه هب -

  :کنممی میثم هب رو و گیرمیم دستانم میان را سرم

 !ببرن رو ینا لشتن بگو پلیس، بزن زنگ یثمم -

 میرم.می و شومیم محو شوم؛می دور و گویممی را این

 !میرممی بار هزاران

 !شلوغ شهر این یاهویه میان اییج در کوت،س در شودمی دفن و خاک
 

 دریا

 ویر را یراهنمپ دامن .سح بی خیلی بود؛ حسبی بدنم .کردمی درد تنم

  .نشینممی اناپهک روی و کشممی زانوهایم

 توانستمنمی رفت؛می ضعف لمد گرسنگی از یاید؟ب زود بودن قرار مگر

  .کشیدمی تیر دلم زیر .کنم حرکت
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 !رودمی کجا نگفت

  ؟!گرددبرمی زود فتنگ مگر وازده.د دقیقا ؛بود دوازده ساعت

 اول وزر داماد کرد. تعجب یلیخ ماهان بودن از آورد، بحانهص هک خاله

 گرفت. دلم میک !نبود عروسی

 سیدهر ردمز یچهره به میک بودم. دهز عطر بودم؛ زده شانه را موهایم

  بود. ماهان استقبال برای هااین مهه و بودم داده نگر صورتم هب و بودم

 .زنممی کنار ورتمص از را موهایم

 خودش الهخ خداروشکر .کنم نگاه الهخ صورت در توانستمن حتی امروز

 ایینپ گلویم از اهانم بدون زدم.ن امصبحانه هب دست .رفت و شد متوجه

  دادم.می ورتق سنگ انگار ؛نرفت

 مه را دستشویی هب رفتن وانت هک نیم فهممنمی خورد.می در زنگ

 دووم.می در سمت به چگونه نداشتم،

 دستش از هم باز اما ،رودمی ضعف دلم شدیدن با .کنممی باز را در

  دلخورم!

 !دهدمی دخبریب از خبر اشآشفته هایعسلی

 اشاره کفشش به پا اب و مایستمی لویشج !کفش با ،شودمی خانه وارد

  :کنممی

 !رو هااین بیار رد -

 فرو چشمم رد تیغ مثل دترب نه ارخ مثل ودنشب اجباری .زندمی لبخند

  :بوسدمی را سرم و شودمی خم .رودمی
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  .ادبیب فنچ رفت، یادت المس -

  ابرجاست.پ هنوز اشانبداریج این اما شده، عوض رفته؛ باال سنش

 در را پاهایم روم.می کاناپه سمت هب و دارمبرمی صورتش روی از را نگاهم

 و ایستدمی پشتم اهانم .بکاهم دلم درد زا تا کنممی جمع خودم

  رساند:می گردنم به را هایشلب

  قهری؟ اآلن مثالً -

  خدا! ای ؟!مثال

  :گیرممی فاصله و دهمنمی جوابی

 !کنن -

 :کشدمی موهایم یانم را نشانگشتا .دهدیم بیرون عمیقی را نفسش

  پیشت؟ نیومد تاخاله خوبه؟ حالت وت -

  شوی. رام اگر حالت به وای دریا! حالت به وای

  خندد:می و کشدمی اهایمپ روی را توپ که دهمنمی جوابی بازهم

 منم کنی؟می گناه چارد رو مردم سرپ نمیگی ضعشه؟و چه این ،انمخ -

 گناه. یآماده یبنده که

   خندم.نمی اما گیرد،می امدهخن

  حیف! ،ماخسته که حیف کردی! ردنخو آماده حسابی هک روهم ودتخ -

  کنم:می زمزمه یرلبز و زنممی محوی لبخند

 !رروپ -

 توانمنمی ؛دهدمی قلقلکم آورد.می شکمم سمت به را دستش و خنددمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 1277 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 را دستانش کشد.می تیر بیشتر دلم زیر خندم؛می بگیرم. را خودم جلوی

  گویم:می خنده با و دهممی هل

  توروخدا! دلم، ماهان -

  :کندمی رهایم

  شتی؟آ -

  :کنمیم نازک تصنعی چشم پشت

 !کنممی فکر هشب -

  :بوسدیم را ام بینی نوک و شودمی خم

 !میام و یرمم حموم یه من نی،ک فکر آشتی و قهر هب شما ات -

 و وفتهک دنمب قدراین .روممی اتاق به ،حمام هب رفتنش با .دهمنمی جوابی

  .ودمب کرده فتح را هقل انگار هک بود خسته

  گذارم.می ختت روی و کنممی حاضر را هایشلباس آرام، -آرام

  خواستم.نمی قهر دیگر بود! کافی دوری، چهارسال

  بپرسم. مپدر و خاله اب را اشناگهانی دنش غیب علت ودمب کرده فراموش

 کرده باد چشمانش ورد،آ که ار بحانهص .نبود خوب یادز حالش خاله امروز

  چرا! پرسیدمن که بودم یجگ قدرآن بود. قرمز و

  شوم. ترگیج تا بودند داده مه دست هب دست یزچ همه خاله، ماهان، رفتار

 نداد؟ را جوابم چرا فت؟ر چرا صالا رفت؟ جاک امروز ماهان

 کبودی کشد.می موهایش روی محکم را حوله ؛آیدمی بیرون حمام از

 از خبری هم صبح امروز حتی و دیروز .زند می ذوق در دستش، هایپنجه
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 !نبود هاکبودی این

 دانم!می است، خبری یک

 آوار رمس روی امروزه کی و دیشب یرویا ترسممی ،ترسممی بازهم اما

  .شود

 ترسم!یم بزند. مه به را امزندگی چیزی بازهم ترسمپمی

  :زندمی محوی دلبخن و کندمی تخت روی هایلباس به نگاهی

  گرفتی؟ رو صمیمتت -

 و کشدمی تیر قبل زا تریبیش شدت اب دلم .ندارم شوخی یحوصله دیگر

   .اندکرده ازآغ را جنگ دنمب داخل هایارگان

  ماهان؟ بودی جاک -

 !هووت پیش ؛زنم ییک اون یپخونه بودم فتهر -

  :کنممی تکرار را حرفم

 بودی؟ جاک -

  :داردبرمی تخت ویر از را هایشلباس

 .کنم عوض رو امهلباس خوامیم -

  :کشممی یرونب مشتش میان زا را لوزب و پرممی حرفش میان

 چی تو بیرون، برم شدممی بلند عروسی صبح من، جای بذار رو ودتخ -

 خاله وقتی چی؟ دادمینم جواب ی؟رمی کجا پرسیدینمی کردی؟می کار

 رو زنش اول روز آدمی کدوم .شدم آب خجالت، شدت از نبودی تو و اومد

 خواستمی کی شد،می بد حالم من اگر کارهاش! پی میره و کنهمی ول
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 کنه؟ کمکم

 تشخیص را کشف انقباض اج همین زا توانممی .کندمی تازیانه نگاهش

   .دهم

 ونچ هم اآلن تا نیستم؛ شیدنک ناز اهل من دونیمی نکن! قضاوت ودز -

 بود... وت با حق ذره یه

  :کنممی قطع را حرفش

 سخته؟ درق این بودی؟ جاک بگو قطف -

 متورم اششانیپی رگ ترسم؛می چشمانش ضعیتو از .آیدپمی صورتم در

 .برممی پشتم را ستمد که بکشد یرونب دستم زا را وزبل خواهدمی بود.

  :کشدمی صورتش هب دست و داردمیبر عقب به قدمی عصبی

  شنوی؟ب دروغ داری دوست سخته! آره، -

 نتظرم .کنم می نگاهش عجبت با .شوند می ناتوان و رمق بی دستانم

  دروغ...؟ هچ برای است. پاسخ

 !کمک ،خدا خواهم،نمی کابوس من

  :دهممی حرکت را امشده سر لب

 .خوامنمی ،هن -

  د:فشارمی هم روی را چشمانش

 !نپرس باش، ساکت سپ -

  گیرم.می گاز ار لبم و لرزدمی امچانه

 امپیشانی به ایبوسه .گیردمی  دستانش میان را سرم و شودمی نزدیک
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   .گیرممی آتش اش،بوسه داغی شدت از .زند می

  میگم. هتب خودم موقعش هب -

  .کندمی غالف را الحشس و شودمی نرم داد؛ن را جنگ کشش دیگر قلبم

  دهم:می تکیه اشسینه به ار سرم و پیچمیم گردنش دور را دستانم

  .نمیگی وغدر بهم که رسیم -

   .کنم خارجش هوا و حال ینا از خواهممی .گویدنمی چیزی

  ورد.آ صبحانه برامون لهخا -

  کند:می پرتاب تخت ویر را خودش و پیچدمی کمرم دور دست

  خوردی؟ نکنه، درد ستشد -

  :برممی ایینپ و باال را سرم

 خوردم.می هرز انگار تو دونب .بیای تو کردم صبر ،چن -

  :کندمی اخم

  نخوردی؟ هیچی عنیی -

  گذارم:می بروهایشا میان را نگشتما و زنممی لبخند

 .هن -

  گیرد:می را دستم

  توئه! تقویت برای بحونهص اون من، نه ریزه، الهخ داری درد وت -

  کنم:می مسل را گلویش رجستگیب زند.می آتشم چشمانش در غم

 بخوریم؟ بریم اآلن -

  بندد:پمی را چشمانش
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 !نکنی کاری و بشینی تو هک شرطی هب -

  .نشستمی دل به ،هایشنگرانی چقدر

 حرکت وانت اصال کردم؛ فتح لهق انگار شدم، بیدار که صبح از قبوله! -

  .نداشتم

  :گوید می یطنتش با و خندد می

 نکردی؟ فتح قله مگه خب، -

 نگرانی؛ همه این بندم.می را چشمانم

 بود؟ چه برای امعدهم گاه به گاه سوزش و قلبم شیدنک تیر این

 ماهان سوی به دست آور، رسامس افکار ینا از هاییر برای و شوممی بلند

  گیرم:می

  ره.می ضعف کم -کم دیگه ارهد دلم که ریمب قله، نابج -

 نم گذاردپنمی ؛ریزدیم چای کند.می گرم را وردهآ خاله که ایحانهصب

  بلعم.می را حرکاتش تک -تک من و بخورم تکان

  نوشد:می اغد چای از ایجرعه و نشیندمی

  کتر؟د ببرمت نداری شکلیم جوجه؟ خوبی اآلن -

 هایسال تمام زا بیشتر حتی ،نم دل لرزیدن. شده عادتش ؛لرزدمی دلم

  شد. ویران و لرزید ماهان رایب بیشتر رزیدنش،ل و نزمی مدنآ وجود به

   گیرد:یم دهانم سمت به ایلقمه

  بسازم. پلم تپل مرغ هی ازت خواممی که خورب -

 گیرم؛می دستش از را لقمه بخندم. هایششوخی به متتوانسنمی امروز
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 دیگر. است وقتش کنم فکر

  جووم:می رو لقمه

 بعد د.ز غیبیتون هوکی مه خاله و تو فتر که اباب دیشب ،ماهان یگمم -

  دی.بو ریخته هم به مک یه انگار ،برگشتی که

  کند:می نگاهم خیالبی

 ب؟خ -

 تو توانمنمی وقت یچه نم !هایتخونسردی و هاخیالیبی آن بر لعنت ای

  بشناسم. را

  شد؟ چی خب، -

  زند:یم شپای به ضربه ندچ و کشدمی عقب را صندلی

 !بگم تا جااین یاب -

 ،ماهان به زدیکین اما باشم، متصل او هب همیشه خواستممی بود. خدایم از

 !شیاریهو عالم در مستی با بود مساوی

  خیال!بی کند،می نگاهم منتظر

 اش،یهمیشگ عادت طبق نشینم.می ایشپ روی و روممی سمتش به

  دهد:می سوق امشانه روی را پیراهنم ندب و بویدمی را موهایم

 مرحله ببینم گوب !کنییم نمایان رو خودت زا چشمه هی داری روز ره -

  چیه؟ بعد

  زنم:می جیغ دوود.می صورتم سمت به خون

 !اهانم -
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  :دهدمی تکان را سرش

 وم؟ه -

  :کنممی هدایت االب سمت به رامآ را موهایش

  پرسیدم. والس -

  دهد:می یهتک امشانه به را اشپیشانی

  .شه خوب حالم بذار بمون، جامینه -

 است؛ قرمز یلیخ وضعیت دانممی اما ،دانمنمی را بدش حال چرای

 .است بمباران

 حالم" گویدمی قتیو اما "است بد حالم" گوید نمی وق،و هیچ ماهان

 . "شود خوب

 ...است وجیع وضعیت یعنی

 قرمز... آژیر یعنی

 ...دهرسی تخواناس به کارد یعنی

 ...یعنی

 چسبانم.می ماهان هب بیشتر را ودمخ و کنممی سکوت

 

 ماهان

 کنم. تحمل ار فشار همه ینا چگونه دانمونمی

  .امعصبی است، منبسط امخونی عروق

  .ترکممی دارم عصبی!
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 !مینا مینا! مینا! دریا، لیال،

 .کنممی حس را اعقهص جریان اند.گرفته را رمس اطراف سیاه ابرهای

  کنم.می حس امیشانیپ بر عرق ندشچ جریان چرخانم.می را گردنم

  .فشارممی هم به را هایملب

  مینا... خاله

  زنم!می پوزخند

 !تقلبی یخاله ویمبگ باید دیگر! کوفتیست چه خاله

 دروغی! یخاله بگویم؟ چه

 .هرکوفتی اصال هرچه! الکی؟ یخاله

 کی و بیست ادم.د هم فتهه سه ادم؛د خواست فرصت .امعصبی دستش از

 !تمام روز

 هچ به چگونه، دیگر صالا کنم؟ رس به ستد ار ریاد خواستممی کی تا 

  بروم؟ فرهط دادن چواب یرز از دلیل

 ..آرامش. بگویم ریاد به توانم،پمی بار یک

  عسل... اهم بگویم  توانممی بار یک

  ر!نیاو اعصاب جتشت عسلمان اهم احترام هب بگویم توانممی بار یک

 بگویم؟ چه دیگر حاال

 ضرب زمین ویر پا با و زنممی چنگ را امشده کوتاه موهای عصبی

 گیرم.می

  .شمارد یم را ثانیه به ثانیه دارد .شده سبرعک مغزم شنی ساعت
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 جمعت متوجه .لرزدمی دستانش شده؛ خودش ویر نگاهم، متوجه خاله

  .شوممی چشمش مردمک در اشک

  چرا؟ دارند! نقاب مهه چرا کنم.می نگاه نعرفا به

  چاره.بی من! چارهبی دخترک

  گویم.می شمرده و کنممی جدا را لبم پوست

 روش وت تونمنمی نم !میگم من یا گیدیم دریا هب خودتون زودتر ای -

  بگم. دروغ هشب و کنم نگاه

  :مکنمی دعوتش کوتس به احترام اب که زندب حرفی خواهدمی خاله

 کسیچه زندگی که ردمک سکوت اآلن تا من خاله! کنممی واهشخ -

  تونم.نمی دیگه اما ،نریزه مهبه

 متوجه گاه،ن یک در چرخد.می وا سمت به سرم انعرف صدای با

  ش.گردن یکرده باد رگ شوم؛می اشپریشانی

  متورمش. چشمان

  بودم؟ شدهن اشمتوجه اآلن تا چرا و

 !کنیم یداپ آمادگی ایدب فقط میگم، جوری یه دریا به ودمخ -

  آورم: می االب را انگشتم سه

  من یگهد اما ،کنید پیدا مادگیآ که نتظرمم !رمظمنت تسهفته هس -

  میگم. بهش ور چیز مهه بپرسه دریا نکنید؛ باز حساب من رو تمومه! صبر

  گیرد.می دستانش ینب را صورتش عرفان

 لرزد.می هایششانه و زندمی هق مینا
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 .است طوس دریا ایپ اما ،کردمنمی عمل گونهاین نبود، وسط دریا پای اگر

  جودم.و از ایتکه پای ؛کوچکش دل پای

 هک هاییریه به ام.هگرفت آتش هایریه به رسانم،می هایمریه به را اکسیژن

  دارد. جریان شاندرون خالص کسیدا دی کسیژن،ا جای به

 الفغ مشیرش هک گویممی گیرم؛می ادیدهن را مغزم یهانورون تکاپوی،

 روی از و فشارممی پایم ران به ار دستانم یاورند.ب باال لحص پرچم کنند.

  شوم:می بلند کاناپه

 میشه، خراب وضاعا !شه یرد نذار اما کنم،می صبر خاله، کنممی برص -

 دیگه دریا مربوطه، هم من به ریاد زندگی میشم. رابخ هم نم وسط این

  منه. زن

  گیرد:می ار دستم شود.می بلند هم مینا

  بدم. ستشد از ترسممی پسرم، کن کم رد -

 توانم.نمی کنم، درک توانمنمی

 که جرم ؛همد آزارش آیدنمی دلم گیرم.می دستانش میان را دستم

  دروغ... اما نکرده!

 ایدب زودتر رفته؛ مه ماهی بره، رد اگر بره. رد دستتون زا قالب ذاریدن -

  بگید. بهش

   .کردم فراموشش هک طعمی مادرانه؛ ،گیردمی آغوشم در

 میگم. هشب یواش -یواش جا،این بیارش فردا باشه، -

  کنم:می نوازش را اششانه



 

 

 WWW.98IA3.IR 1287 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

  اینجا. میارمش فردا چشم، -

 گیج سرم رسانم؛می مسوزان گلوی به ار دهنم بآ دهد.می تکان را سرش

  رود. می

 پس دریا، زا هرواکنشی برای را ودمخ آیم.می بیرون و کنممی خداحافظی

  بودم. کرده مادهآ مینا هایحرف شنیدن از

 !بود مغرم رد سوم جهانی جنگ

 رسد؟می گوشت به ن،م فریاد کی پس خدا!

  کنی؟ نگاهم خواهیمی کی پس

  کردی؟ ار پشتت کردی؟ قهر

  خواهم.پمی را رویت من

 کنم.یم روشنش و گذارممی هایملب میان یگارس و دهممی هتکی دیوار به

 شد،می دور که مانیز اما بود، آرام یزچ همه بود، کنارم در دریا وقتی

  آورد.می هجوم سمی افکار

 را. روحم ربودمی و کشتمی کرد.می ویران ،زدمی آتش

 مواستخ می کنم. ارجخ را اشمموری بیاورم، در را مغزم خواستممی

 اعتماد خواستممی کنم. اکپ را دریا اگهانین شدن غیب و قبل چهارسال

 زنگ وقتی واستمخ می کنم. اکپ را نگرانی و شک واستمخ می کنم؛

  بدهد. وابج تا ناایستد قلبم و نشود بسح نفسم زنم،می

 بزنم زنگ ترسیدمیم کند. رهایم مه باز ترسیدممی برود؛ باز ترسیدممی

 !ترسیدممی من، ندهد. جواب و
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 احیا نو زا قلبم دیدمش،می خانه رد که هربار رفتم،می خانه به که هربار

 هست. هنوز نرفته! نه شد.می

 فتنر کرف خواستممی ساخت.می نم از دیوانه یک افکار، این داشت

  را. مالیخولیایی کرهایف این ،کنم بیرون رمس از را دوباره

  .بود افتاده جا اخودآگاهمن میان رد اییج کاراف این انگار توانستم،نمی اما

 .لعنت لیال! تو به لعنت

 اب حتی دیش اعثب !کنم تجربه را آرام ندگیز یک توانم،ن شدی باعث

 نباشد. احتر دریا از یالمخ هم، هب تعهدمان وجود

 هب اصال برود، راحت گذارمنمی درمپ مثل من نبودم! پدرم مثل من، اما

 کنم.می اشزندانی دارم؛می نگهش زور

 !کنم برخورد نطقیم توانستمنمی پدرم مثل من،

  اگر... رود؟ب دریا بازهم اگر

 چرا بود! آسان قدراین ،چهب سه با مادرم رفتن .ترکیدمی داشت مغزم

  نباشد! آسان دریا برای

  ...فریاد ارب یک ندیدم؛ مادرم به پدرم، متس از اخم ارب یک من

  ...احترامیبی بار یک

  ود....ب مهربان .هرلحظه .ودب کنارش در همیشه .ودب همراه او با همیشه

 به ستمد بماند؟ من با ایدب چه رایب دریا ه؟چ بودمن گونهاین که من

 امروز ستودیو،ا در زیاد کار جودو با رود.می دریا یشماره سمت

  .خواستمشمی کنارم در امروز .خواستمشمی
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 و تدرس الح امروز ؛رفتممی انهخ به .مشد گرفتن تماس خیالبی

  .نداشتم کار برای حسابی

 و کنممی باز را در .کنممی رکتح خانه سمت هب و شوممی ماشین سوار

 و گر در رودمی فرو شودیم چنگ غذا، بوی نیامدن و خانه سکوت

 .قلبم یریشه

 وحشیانه بار این شود،یم احیا خانه در  ورشحض با میشهه که قلبی

  تپد!می

  .نیست نبود! ،کشممی سرک هااتاق به

 و زن شنایآ صدای گیرم.می تماس دریا اب و زنممی چنگ را موهایم

  .کندمی فرو میخ وشمگ در تکراری کلمات

 راغمس به لحظه همچین تجربه قیقا،د و یشپ چهارسال دآلو هرز شمشیر

 آید.می

  شم...تال اند،ممی پاسخبی هم ازب و زنممی زنگ دفترش به

  گوید.می پرت و چرت امانبی مغزم،

  ترسو! بدبخت!!! بیچاره

  لرزد.می و ایگوشه کرده کز لبمق کتک، نتظارا در هایپسربچه مثل

 .گسیخته افسار معنی،بی فکارا دوباره شده؛ آغاز دوباره خودخوری

  .کنم لکنتر را خودم توانمنمی

  .توانمپنمی اما نیست، چیزی بگویم خواهممی

 کند. خاموش را لفنشت نباید ودمب گفته بودم، داده دارهش دریا به من
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 خون و زده یرونب امپیشانی هایرگ .اندمتالشی هم روی هایمآرواره

  م.کن صبر تا خورممی را جگرم

 سر کنند؛یم گز -گز پاهایم که ردمک متر هایمقدم با را خانه قدرآن

  اند.شده

  س!منحو کلمات تکرار بازهم، و گیرمیم تماس پنجم و سی بار برای

  .است فشار در قلبم

 ...را شک کنم دور خواممی

 ...را اعتمادیبی

  کنند.مین تازه و نو را هوا دیگر هایمشش

 .کردنمی دیر قدراین قتو هیچ شش! کنم، می نگاه را ساعت

 .سوختممی داشتم تردید و شک آتش در

 .بودم ضعیف چقدر ودم!ب چارهبی چقدر من

 تنها را! رفتنش،کنم جدا غزمم از را دب خاطرات قسمت شد،می کاش

 را. گذاشتم

 و کنم داج مغزم زا ار احتشر رفتن را، مادرم ،را لیال گذاشتمی کاش

  .کنم تمام ار سیاهی ؛کنم زندگی کابوس بدون

 و بیست و شش اعتس دقیقا هک رفتمی یغما به انمج تمام داشت دیگر

 .شودمی وارد ریاد و شودمی باز انهخ در دقیقه، پنج

 ؛دهدمی پاهایم به را یستا فرمان غزمم ساعت، ندچ از بعد باآلخره

  .ایستممی
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  کنم.می گاهشن چشمانم درون ونخ دریاچه با

  کردم.می عمل گفت،می داغم غزمم چه آن رب اگر .بروم تند خواستمنمی

  :کندمی اهمنگ تعجب با .کندمی روشن را چراغ

  ؟اومدی زود سالم؟ لیکع -

  .کنممی حس ار دردش که االستب حدی به هایم،رگ بر وارد خون فشار

  :بوسدمی را امانهچ زیر و ایستدمی نگشتانشا نوک روی .آیدمی سمت به

  کنی؟می نگاهم طوری ینا چرا دلم؟ عزیز وبیخ -

  .نمک بازش توانمنمی ،است فلق است؛ منقبض فکم .کشممی عقب را سرم

  :رودمی درهم ظریفش هایاخم

 .شده تنگ صدات برای دلم زنی؟ب حرف خوایمین -

 را دستش دهد.می ارور مغزم و شودمی مشکل دچار غزمم به رسانی خون

  :گویممی خشن یصدای با و کشممی

  بودی؟ جاک -

  :آیدمی کش پلکش یگوشه که قدرآن شوند.می گشاد چشمانش

 ازلی.ن پیش رفتم هم اعتس دو یکی، بودم. ادگاهد -

 .مدرون دیو است، دیو یک هی متعلق ،نیست من به تعلقم صدا این انگار

  :ترساندمی هم را دمخو و خراشدیم هم را خودم هایمگوش صدایم

  بود؟ اموشخ تلفنت چرا سپ -

  :دتواننمی اما ،بکشد بیرون ستمد از خواهدمی را مچش

 گه؟م شده چی ،دادگاه بودم فتهر -
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  :یابد یم افزایش انگشتانم فشار

 یشپ واقعا اصال نکردی؟ وشنشر چرا ودی،ب نازلی یشپ گفتین گهم -

 بودی؟ نازلی

 بغض از هک صدایی با و پوشاندمی را اششکیم و آهویی چشمان اشک

  :گویدمی لرزد،می

 گرفت. درد دستم اهان،م -

 فریاد بلند .افتاده کار از کامل طور هب مغزم همم،ف نمی هیچ فهمم،نمی

  :زدممی

  کنی؟ خاموش رو لفنتت نباید گفتمن بهت گهم -

  شود:می رقصان شمانشچ مردمک .شودمی شل بدنش و لرزدمی

  ه؟چی اهکار این کنم، روشن رفت ادمی -

  :کشممی فریاد صورتش در

 وابج بار یه زدم، زنگ بهت بار زاره آسونی؟ همین هب رفت؟ ادتی -

 موبایلت ونا نباید ،رفتی ازلین پیش بودی، دگاهدا واقعا که گیرم ندادی.

 ؟!کردیمی روشن رو

 رشس پشت دیوار شتم،م کوفتن اب را حرصم و کنممی رها را دستش

 .کنممی خالی

 .چشمانش از چکدمی اشک و شودمی مرتعش بدنش

 با و دهدمی کیهت دیوار به .کنم نترلک را خودم توانمنمی من، اما

  :کندمی نگاهم اششده خشک هایپلک
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 میگی؟ رتچ داری چرا وبه؟خ حالت اهانم -

  :رودیم باال انتها تا ابروهایم

  کنی؟ اموشخ رو تلفنت ازلین پیش ارهد دلیلی هچ -

  :شودمی بیشتر دنشب لرزش و شکا قطرات سرعت

 کنم؟می خیانت هتب من میگی عنیی -

  گفتم؟می چه داشتم من

  ریا؟د هم آن ؟!من پاک دختر هم آن خیانت؟

 نگهش خودم لویج و گیرممی را ازویشب که بگذرد نارمک از خواهدمی

  غرم:می امشده قفل هایدندان میان از و دارممی

 کنی.نمی خاموش دیگه مه تلفنت جایی؛ بری نداری حق فردا زا -

  همیدی؟ف .بدی رو جوابم اول انیهث همون باید همیشه

  :گویدمی عجبت با و کشدمی ونبیر را دستش .لرزد می هایشلب

   جایی؟ رمن -

  :کشممی هم به را هایمدندان

  کنم.نمی تکرار ارب یک از یشترب رو امهحرف نم -

  لرزد:می زده سرما نجشکگ مثل .ایستدمی رویمروبه

  !دارم همم دادگاه رداف نم ،رفت یادم خب .نکن اذیتم ،اهانم -

 !نمیری جایی دیگه نه، فردا قطف -

 .گذردیم کنارم از و ترکدمی بغضش 

  :زنمیم فریاد که کندمی زبا را در .رودمی در سمت به
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  جا؟ک -

  گوید:یم برگردد، که آن بدون

 .بشکنه اهحرمت خوامنمی زنیم؛می حرف باهم بعداً ای!عصبی اآلن -

 .گردمبرمی شدی رومآ هروقت خاله، یخونه میرم

 !روممی تند دارم دانممی چه؟ رنگرددب دیگر و برود

  :بندممی محکم را رد و روممی در سمت به

 .تاقتا تو بشین برو نمیری! جا یچه -

  :زندمی هق

 !ماهان نکن ذیتما -

  :فشارممی هم روی را چشمانم

 !اتاقت برو فتمگ -

 هم به شتشپ را در و کندمی تند اپ اتاق سمت به و دهدنمی جوابی

 و گیرممی ستانمد میان را رمس و زنممی چمباتمه زمین روی .کوبدمی

 کنم.می فکر

 "هست؟ منم از ترچارهبی"

  کردم؟ هچ من پرسم،می خودم از هک چندم بار دانمنمی

 شدم؟ هایشاشک ریختن باعث خودم چرا شکستم؟ را ظریفش قلب چرا

 پانزده ماهان آن انگار ؛نبودم من ماهان آن انگار زدم! را هاحرف آن چرا

 رویمروبه لیال انگار نبود! دریا هم، دریا بود. مادرش از عقده از پر یساله

 خالی و گرفتن پس جواب روز ؛بود حسابرسی روز انگار .بودم ایستاده
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 دردهایم. کردن

 !لیال به لعنت ه،سال پانزده ماهان نآ به لعنت ماهان! تو به لعنت

 ریا،د هایگریه صدای خوابد.ب بدنم رارتح تا کنممی داج تنم از را بلوزم

  زنم.می چنگ موهایم ؛گیردمی نشانه ار قلبم تیر مثل

 طرف کی ببینم توانستمن چگونه کنم! متهم ار دریا توانستم چطوری

  است. پاک گل زا من دریای ایستاده! دریا قضیه

 ومم.معص و پاک دخترک

 صورتم و دست به ردس آب سوزد؛می چشمانم دسیع کردم. صبر کمی

  زنم.می

 در هب آرامی یضربه روم؛می اتاق سمت به و کنممی آب از پر لیوانی

 !داشت حق داخ به داشت، حق دهد.نمی جوابی کوبم.می

 !کردم تقضاو را امپاکی یفرشته کردم. قضاوتش بد

 چرکی هایزخم اش،شستهن خون به نچشما دیدن با کنم.می باز را در

  کنم.می خودم نثار دلم در ست،ا فحش رچهه کشد.تیرمی و سوزدمی دلم

 من از گیرد.یم فاصله و لرزدمی نشینم.می تخت روی کنارش آرام

  ترسد؟می

  گیرم:می متشس به را آب لیوان

  شی. آروم بخور، دیگه! بسه ریهگ -

 پوزخند و رودمی باال لبش یگوشه نگاه. منی حتی کند،نمی نگاهم

  :زندمی
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 !سیدهر ما به شما زا شده میل ،منونم -

  رسانم:می هایشلب به را لیوان ست.ا قرمز مامات سفیدش، صورت

  میشه. بد حالت بخور، -

 بلند تخت روی زا ریزد.می زمین ویر آب دهد،می هل محکم را دستم

 گوید:می لرزان داییص با و شودمی

 من کردی؟ کش بهم راچ همه؟م سیک رایب مگه بمیرم! بذار ،درک هب -

 اون بهم راچ !بکشم وهمت از بخوام که شیدمک کم سرشپ و اجیح اون از

 اهل من دونیمی خودت هک تو دیدی؟ یزیچ ازم احاالت زدی؟ رو اهحرف

 مامانت اب رو من شدی؟ دبینب بهم هک کردم ارک چی نیستم! اهحرف این

 وت !نیستم ادرتم !وت نز !دریام من نیستم، مامانت من نکن! مقایسه

 تو عشق اب قلبم نبودی! قتیو حتی نذاشتم، کج رو پام ها،سال این تموم

 ..کنارتم. که االح وقت اون ؛شده پر تو عشق با جودمو تموم تپه.می

  لرزد:می ریفشظ بدن کند.می پاک را هایشاشک

 یه به میده رو قلبش وقتی بده! نفر چند به رو شقلب تونهنمی زن هی -

 مونه.می آدم همون با آخرش تا باش؛ دیگه نفر یه کناره تونهنمی نفر،

 تو عاشق بدبختیم، از که عاشق و خر من، مثل نه عاشق و سالم زن البته

 بخوره! بهم انگشتش نوک  نذاشتم کردم، نامزد که زمانی حتی شدم؛

 من تو! بود شده وجودم یهمه بپذیرم. رو تو زج کسی لمس تونستمنمی

 کنار که فهمید رو اهچیز همین هم ونا !بودی تو هرشبم و هرروز احمق

 با کارت اتاق تو حتی دیدم، تو از چیز همه که احمق من اما کشید!
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 حتی داری، دوستم گفتی عاشقمی، گفتی وقتی دیدمت. دخترت دوست

 !نکردم شک بهت هم لحظه یه

 جریان شوم.می سبک که قدرآن دارند،برمی قلبم زا را زمین یرهک انگار

  شود.می ترآسان تنفسی، هایلوله در هوا

 گذارد.نمی باقی حرف جای هک است یرینش و نهصادقا قدرآن اعترافش

 چیزی" که این شنیدن از شودمی تزریق نهایتبی آرامشی هایمرگ در

  "نبوده! پارسا و او بین

 محصورش کمرش، دور هایمدست یچیدنپ با و کشممی را دستش

 کشم.یم آغوشش در تررعطشپ و ترمحکم که کندمی تقال کنم.می

 دهم:می تکیه اشپیشانی به را امپیشانی

 شدم. ستهخ خودم ستد از مه ودمخ دیگه دونم!می کردم بد ببخشید، -

 یستی،ن دیدم وقتی شم.می دیوونه دارم ام؛خسته سرم تو صداهای از

 هم ودتخ رسم.می آرامش به تو ضورح و تو اب فقط نم ترسیدم. خیلی

 تویی! فقط زندگی، این هب خوردنم رهگ دلیل زندگیمی، تموم که دونیمی

 ارزشی. اب برام چقدر هک باشی میدهفه ایدب اما ندارم، گفتن به عادت من

 عصومشم چشمان با و کندمی کز هاجوجه ثلم دارد. برمی ستد تقال از

  بوسم:یم را خیسش هایپلک شود.می ریش -ریش دلم کند.می نگاهم

  بشکنم. رو دلت خواستممین -

 به نگرم؛می اششده ازب هم از و رخس لب هب گوید.نمی چیزی هم باز

  انگیزش. وسوسه هایلب
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  دهد:یم هلم غیظ با شود.می متوجه

  ای؟خومی هم جایزه تازه پررویی! یلیخ -

  پیچم:می دورش را دستانم وبارهد و خندممی

  زورگوئم. من دونیمی گیرم!می زور به هم دین -

 بوسم.می جودو تموم با ار هایشلب و دهمنمی دریا هب زدن حرف فرصت

 پیچدمی ردنمگ دور را ستانشد و شودمی آرام ،ثانیه چند از بعد

 را انتواشم هایدکمه و الممیم کمرش پشت را ستمد کند. امهمراهمیو

 تمام اب،ن عشق نای گذاردمی و کندمی امهمراهی هم او کنم.می باز

  برد.ب و بشوید را هاکدورت

 

 و عمیق ار ماپیشانی ؛کندمی حرکت خیسم موهای میان انگشتانش

   بوسد.می طوالنی

  بندم.می را شمانمچ و گذارممی اشسینه روی سرم

 ار ماهان من نداشت. ریانج درونم د،ب حس ای وریدلخ از اثری هیچ

  را. هایشعصبانیت حتی شناختم،می

  برد.می یغما به یشترب را نفسم ،هایشبوسه اب او و کشممی نفس آرام

 مانابطهر ابتدای در که ماهانی م؟بگیر دل هب کینه اهانم زا نم شدمی

 حاال ماا !بیشتری یزچ نه و کمتر چیز نه لرزیده! برایت دلم گفت فقط

 زندگی، این هب که امبندی گفت هستم؛ اشزندگی تمام من گفتمی

  زده. اشگره
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 و صداقت و وراستیر نهایت رد مه بزند ؛زندنمی هاحرف این از ماهان

 و گیمردان هایتن در بگوید، اگر اما ریزد،نمی زبان ماهان گوید.می راسخ

  بوسم.می را اشچانه زیر گوید.می راستی

  ید:آ می در صدایش باالخره

 چیزی هی ریمب شو بلند بره.می خوابم کمکم بری، پیش جوری مینه -

  شیم. حاضر و بخوریم

 هایتپش دایص بودم. آرام ،ودب خوب حالم شوم. دور خواستنمی دلم

 هک بود نزده رفیح انگار صالا کرد.می تایید را هایشحرف خلوص آرامش،

  !بود دهبر را هاتلخی تمام هایش،حرف شیرینی کند؛ امرنجیده

  م.اخسته خیلی نمیایم، یمبگ بزنیم، زنگ الهخ به شدمی اشک -

  دهد:می شارف آرام را امبینی نوک

 ؟!نریم یگیم بعد گرفتن. من نچف افتخار هب رو همونیم -

 ،کند ترک را هشتشب خواستنمی که یلمم برخالف ام،خواسته برخالف

  خیزم.برمی

  چینم.می را یزم و مکنیم گرم مانده، خچالی در قبل زا که غذایی

 متفکرش. و هم رد ورتص به عجیبش؛ سکوت به نگرم،می ماهان به

 نم سمت به ار سرش خورد.می یکه پیچم،می کمرش دور را دستانم

  گرداند:برمی

  شده؟ یچ -

 جهنم از ترسم.می شسر در فکرهای از برود. فکر در که این از ترسممی
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  ترسم.می چشمانش دوباره

  کردم.می صحبت وانشناسر یک با باید

 غریبه، یک اب بداند. ار امزندگی هایراز تمام خواستممین !نه عرفان

  بودم. ترراحت

 و بود نم دست اشنیمی گفتم.می ماهان، به باید را موضوع ینا موقع به

 کردنش آباد و ودب من دست اختنشس ماهان. دست هب دیگرش نیمی

 ایدش نبود؛ من دست اش،بچگی بد اطراتخ کردن پاک اما ماهان، دست

 وضوعم این ناخودآگاهش، ولی باشد ودشخ و من ستد درصد پنجاه

  داشت. وانکاور یک به احتیاج

 فهمد.ن را روغمد تا نبیند، را ورتمص تا برممی فرو کتفش ود بین را سرم

  است. من هایروغد شکار رایب خوبی شکارچی ماهان

  کردم. گرم غذا بودی؟ن گرسنه گهم -

 او به را فکرت لحظه یک تیح اجازه همخوا مین نشیند.می میز پشت

 بدهم.

 پایین یطبقه به تازه هک پرسممی کیان از زنم.می حرف دری هر از

  هایش.برنامه از رتاآ از مهتا از پرسم.می بود، کرده کشیاسباب

  شود:می کالفه ماهان خرآ که گویممی پرت و چرت رقدآن

 روعش بعد کنیم، پاک باهم یارمب سبزی خوایمی کن. ول جدت انج -

 کردم. کوفت چی فهمیدمن !کن

   دهد:می لبم به چینی
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  بپوش. رو اتهلباس وش بلند میشه، دیر رغروغ -

 سمتم به را چشمانش ردمکم گردنش، ضالتع به ادند زحمت بدون

  گرداند:برمی

 پوشیم.می ریعس که لباسه هی خوایم؟می کاری صاف ماش مثل ما گهم -

  گیرم:می سمتش به ار چنگال غیظ با

  کاری؟ صاف یگیم کرم و ژر یه هب تو کنم؟می صافکاری نم -

  گوید.نمی چیزی و خنددمی

  مبارک. کوتاه موهای راستی، -

   کشد:می موهایش میان دست

  دیگه. بودم هشد ستهخ -

 اشیشوی ظرف درون ار غذایش ظرف و شودمی بلند گویم.نمی چیزی

  گذارد.می

 کمرم روی شده یختهر موهای یانم را نگشتانشا و ایستدمی من پشت

  :کشدمی

  بره. فردا خوادمی هتام -

  شوم:می اراحتن !نبود خوبی خبر

  زود؟ قدراین راچ -

  فشارد:می را هایششقیقه و فشاردمی هم روی را چشمانش

  دیگه. اهچیز مینه از خودش. کار و آرتا یرسهدم -

 مادر زن، جانب از که زخمی امروز اما چرا، دانمنمی ایستم.می رویشروبه
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 کشم:می پایین سمت به را لبم یگوشه سوخت.می بد بودم، خورده نام

 !اهندارم رو کسی هیچ واقعا، نم -

  آید.نمی خوش اقش،مذ به محرف رود.می روف درهم هایشاخم

 کنی.می فرض یجهو رو گندگی ینا به ن،م که رسیم -

  دهم.می تکیه اشسینه به را سرم

  بندم:یم را چشمانم کوبد.می رزشکارانهو و آرام قلبش 

 ساله هفت دیگه که هم رادرب ندارم. مه خواهر بابا! نه دارم، مامان هن -

 نگفت. هم بریکت کردم. تلق نگارا کنه،می نگاه بهم یجور بابام ندارم؛

 نگز صالا !هیچی که مادرمم کرد؛ لعنتم دلش تو حتی میدم قول بهت

 ظاهر رد گندم، ثلم چون نم امیرشون. و ودنب اهاون میشهه زد.ن هم

 ندمگ مثل من ؛بودم خانواده یشده طرد چهب همیشه نبودم، طیعم و رام

 نزد زنگ تیح مامانم ودم.ب ودمخ فقط نبودم، لدب بازی نداشتم. سیاست

 بازی لج برای ور گندم طفق بابا ؛یستمن مهم واسشون اصال بگه. تبریک

  آبروییه!بی ق،طال بابا نظر زا که دونیمی وگرنه برد،

 هاییخنده از !هاخنده این زا متنفرم خندد.می و کندمی نوازش را کمرم

  است. ریهگ از انگیزترغم که هاییخنده از زنند.می قه آن در جمعیتی که

 اباب کنم؟ گریه جا این شینمب دارم. اباب و نهن نم هک ینا نه خدا! ایو -

 داشتی؟ ادرتم با عاطفی ارتباط الس هفت صالا دختر. یگهد دیش پیر

 ریزب هم خاک بخون، راشونب فاتحه هی بابا میشی؟ن خیالشونبی چرا

  روشون!
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  کنم:می بغض

  تونم.مین -

  گوید:پمی فهکال و دهدمی فشارم غوششآ میان در محکم

 بندم!می هم رو درش گونی، تو کنمتیم کنی، گریه نکن! گریه بابا یا -

 تو که اشخسته یبنده این به خدا ضایر محض کنه،می درد خیلی سرم

  بده! مسکن یه غرقه، زنش ایهاشک

 جیغ و افتدمی ساعت به نگاهم دهم.می قورت تیغ یک ختیس به را بغض

  کشم:می

 !شد دیر چقدر ایو -

 دهد.می نتکا تاسف از یسر و خنددمی ماهان
 

 ترشلوغ داشت، جریان همانیم در هک ایهمهمه از تیح سرم درون افکار

  بود.

 .آمدیم که بودیم فراتین آخرین اهانم و من

 نادیده را شدمی دلب و رد ماهان و خاله ینب که هایینگاه توانستمنمی

  .بگیرم

 همیشه خاله .بگیرم نیک الف به را الهخ رفتار جیبع تغییر توانستمنمی

 دهش من مروزا اما پرسید،می ماهان با امزندگی از همیشه بود؛ کنارم در

 فرار طریقی هر به او و رفتممی سمتش به من اهلل! بسم او و جن بودم

  .کردمی
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 .لرزیدمی و بود ردهک کز ایگوشه لبمق دوباره .دادنمی خوبی ندای دلم

 و جدید خمز از ترسیدمی و ودب گرفته آغوش رد را سپرشبی جان

 کهنه. هایخمز کردن، چرک از ترسیدمی

 شد بلند علی اشتند.د حضور هم لیع و الآ اهان،م انوادهخ ضورح برعالوه

 االب جلوی تمتوانسن گرفت. آغوش در مه ماهان تیح گفت، بریکت گرم و

 من با همه بودم! همه ندگیز جالد من خرآ بگیرم. ار ابروهایم رفتن

 !بودند دشمن

 و خورده پیچ رهمد افکار زا گیرد،می ویمباز از نازلی هک نیشگونی با

 عضالت و گذارممی بازویم ویر دست رامآ .آیممی بیرون احوالم ناخوش

  چرخانم:می او سمت به ار گردنم شده سفت

  گیری؟می نیشگون راچ -

   گوید:می پر دهان اب و اندازدمی باال ابرو

 خوادنمی باشه، داشته ظرن میرغضبت ور بخواد یستن کسی جاینا -

 !روش باشی زوم چهارچشمی

  :دهممی تکان تاسف یرو از سری و گیرممی نازلی از ار نگاهم غیظ با

  بودم! فکر تو نگو، رتچ -

  :کشدمی اشیقهشق کنار را انگشتش

  هیجده؟ ثبتم یهافکر فکری؟ چه وت -

 پایم ویر که الگلآ هایگوش .شدممی دیوانه خترد این دست زا آخر من

   کنم:می زمزمه خشم اب و گیرممی را است نشسته
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 !ازلین -

  گرداند:برمی خودش سمت هب را سرم و گیردمی را امچانه و خنددمی

 اون شر زا بیامرزه ور ماهان درپ داخ !هاهساخت بهت متاهلی ندگیز -

  رد.ک راحتمون تامرده ننه قیافه

 خاله و آرتاست هب واسشح اهانم .شود اکتس بلکه تا دهمنمی جوابی

 زنم.می لبخند افتد،می نگاهم رد خاله نگاه ست.ا آشپزخانه رد مدت تمام

 یک مروزا دانممی من و دهدمی تصنعی بخندل یک با ار جوابم خاله

  !دارد فرق وزهار همه با چیزی

  اومدید؟ دیر قدراین راچ -

 ریزد.یم هم به بیشتر را عیفمض و دهش تحریک عصابا نازلی صدای

 اشت.د که رایشیآ جودو با زردش، یچهره از گیرم.نمی خاله از را نگاهم

 ماهان و من هب که چشمی گوشه هاینگاه از و لرزانش دستان از

  .انداختمی

  داشتیم. ارک -

  دهد:می تکیه امشانه به را رنجشآ گیرد.می شیطنت رنگ صدایش

 خبر کنم کرف میرید، یشپ ماش هک طوریاین خوبه، کارها! اون از اهآ -

  بشنوم. اهزودی همین هب رو  شدنم خاله

  نگرد.می نازلی به عجبت با آالگل داشتم! بساطی چه

  کنم:یم خالی دستش، یرز از را کتفم

  بگیری؟ یگرج به دندون قیقهد دو یشهم -
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 :اندازدمی باال ابرو

 ادتی از رو اهانم مخ دنز وشر خواممی .دارم سوال من نمیشه. چ،ن -

 داداشش. سراغ برم بگیرم،

 من خرآ دهد. استراحت بانشز آن هب قیقهد ود کاش شود؛ ساکت کاش

 !بود شده عجیب مه هانما رفتار مروزا !دادمیم جان نگرانی از داشتم

  نگیرد. امزندگی به بالش خبری،بد بازهم کاش

  دهد:می تکان هدیدوارت چشمانم، لویج را اشاشاره انگشت

 شدم، تو ندگیز توی شاطن اعثب ات،هخواب باسل انتخاب با من ببین، -

  این... با جوریهچ تو موندم من گرچه

  کنم:می قطع را حرفش

  نشسته! چهب -

  گیرد:می سمتم به گیالسی و خنددمی لیناز

 انرژی دبای همیشه کنی،می زندگی تو هک اینی کنار بگیری، انرژی خورب -

  باشی. داشته

 که دانممی نشیند.می ماهان مه در هایاخم و الفهک صورت روی نگاهم

 است. بیزار همانیم و شلوغی از

  گوید:می پر دهانی با نازلی

 باشم. وبیخ جاری یدمم قول کن؛ رجو من برای رو این داداش میگم، -

  خوبه. که هم شاقیافه

 !نباشید نگران انم،خ نازلی کنهمی ورج -
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  آمد؟ جااین به کی گردد.برمی وا سمت به سرم ماهان، صدای با

 ورتص به گذارم.می دهانم جلوی ستد دارم. گهن را امخنده توانمنمی

 نگرم.می زلینا یدهش گشاد چشمان و قرمز

  کند:می جدا غلمب از را الگلآ و خنددمی ماهان

 پرنسس؟ چطوری وت -

  کند:می زمزمه بشنوم، نم که جوری زیرلب نازلی

 میشه. اهرظ هوکی جن مثل چرا ینا -

   گیرد:یم دستانش میان را سرش

 !توبه دایاخ -

 مانی،مه در غیبت قیقهد چندین زا بعد عرفان، و شودمی باز خانه در

 !حضوری هچ هم آن شود.می حاضر باآلخره

 با برد،یم کار به را دقت هایتن لباس، نتخابا در میشهه که عرفانی

 میشهه رفانع شود.می وارد ،ریخته همهب موهایی و چروک هایلباس

 بیرون و تورمم گردنش هایرگ و زنندمی فریاد ار عجز چشمانش آرام،

  است. زده

  زند.می دلم دخبریب بر تائید مهر عرفان، وضعیت

 بهانه هب عذرخواهی. یبتشغ بابت و کندمی سالم و ایستدمی جمع به رو

 شود.می اتاق یروانه لباس، پوشیدن

  زند:می خیارش به گازی خیالیبی با نازلی

  بود؟ مرگش چه شمر ینا -
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  دهم:می تکان اطراف هب را سرم ازب نیمه دهانی و تعجب با

  ونم.دمین -

 شوم،می بورمج و خواندمی فرا را سمما مهتا که ومش بلند خواهممی

  لرز! و کنم تب رونم،د بد حس زا و بنشینم

  چرخد:یم صورتم روی رمهرشپ نگاه نشیند.می کنارم مهتا

  مرتبه؟ یزچ همه خبر؟ هچ -

 تهریخ همبه حسابی نیمهما این رد چیزی یک نیست! ؟!است مرتب

 !است مربوط من، به دانممی که یچیز یک است.

 درون ار هوا کنم.می مهتا معج را حواسم مامت و کشممی عمیقی نفس

  روند:یم ترکیدن مرز ات هایمشش که قدرآن کشم،می امبینی

 کردم،می کرف برگردید، خوایدمی شنیدم چطور؟ شما ،داروشکرخ -

 !بمونید بیشتر

 شمانت،چ میان در جایی عمیق مغ یک گاهی بزنی، ندلبخ هم هرچقدر

 مثل دقیقاً دهد؛می نشان ار خودش صورتت، هایخط میان در جایی

   بود! صورتش یانم همیشگی درد یک مهتا!

 اآرت رایب تره.کم دردسرهام بهتره! واسم اشم،ب دور جااین از هرچی نم -

 ایهرفتار ترسممی تره.راحت یالمخ باشه، دور اباشب از رچیه بهتره. هم

 زندانه. هیلس شنیدم اهانم از گرچه بذاره، اثیرت هم آرتا رو سهیل

  رسد.می فرص به ابروهایم، یانم فاصله ؟!زندان

 تو دست از من ماهان! آخ بود؟ نگفته من به هیچی و دانستمی ماهان
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  کشم.می را خودم آخر

 دونستم.مین -

  کند:می صاف ار کمرش و دهدمی تکان را سرش مهتا

 ور اهچیز این و اشهب پدرش زدیکن آرتا ندارم، دوست سفانه!ٔ  متا -

 باشه، ودمخ پیش ؛ندارن رستید وضع که هم سهیل یخانواده بشنوه.

  ترم.راحت

  آورد. می ایینپ را صدایش تن و گرددبرمی من سمت هب کامل و مردد

  بود. دهش بحثتون ماهان اب انگار هرظ -

 شنیده را اهانم هایحرف گرا !ودندب هشنید را صدایمان یعنی اوف!

 باشند.

  دهم:می تکان را سرم

  شد. حل نبود، مهمی یزچ -

  :کندمی وازشن را هایمشانه و زندمی لبخندی

 تو زا بهتر کس هیچ اهانه.م پیش وت مثل خترید وشحالم،خ یلیخ -

 مطمئنم شناسم،می رو اشهاخالق و خودم رادرب من شد.نمی ماهان برای

 خبرداری، اهانم مشکالت از تو داشتی.ن تقصیری تو ظهر، بحث تو که

 لیال هک دونیمی روشه؛ فشار یلیخ هم وقت ندچ این کنی.می درکش

 شده. حثشب شوهرش با دوباره

 مشکالت زا خواستنمی بودیم، مه کنار در هک موقعی اهانم و من کالً

  بودم. اندهم دور جریانات مامت از من و کند صبحت
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   دهد:می ونبیر محکم را نفسش و دهدمی گوشش زیر را موهایش

 ته از شهاحرف نشو، دلخور اهانم دست زا اما کنم، تاخسته خواممین -

 نیست. دل

 هایمانحرف یعنی کنم.یم زمزمه را دانمیم کلمه و کنممی ترآرام را لبم

 ترینانتهایی تا و کشندمی یرت کتفم ضالتع !بود شنیده مالک و تمام را

  شود.می سوزن -سوزن امشانه رگ

 هک سنی تو بود. ممکن نس بدترین تو اهانم کرد، رکمونت لیال قتیو -

 رایب غیرتش گر پسری هر که نیس تو داشت؛ نیاز مادر محبت به

 این ا.م جلوی اومد وهرش،ش دست وت ستد یالل اما کنه،می باد مادرش

 تو وقتی .هازن به نسبت یدشد به عتمادش،ا به زد؛ ضربه ماهان به خیلی

 یهبق مثل تو اب شد. خوب ؛شد ساخته ون از اعتمادش انگار اومدی،

 مانیز اما کرد، اعتماد بهت ست.ب دل اتهمحبت هب نکرد، رفتار اهدختر

 ساختن رد.ک تجربه رو الح همون ازب کست.ش عتمادشا هم باز ،رفتی که

 ش،ش دریا مونه اشی.ب ودتخ یدبا فقط نیست، سخت ماهان اعتماد

 کنار اشهبودن دب و اهبدخلقی تمام اب جوری همون یش.پ سال هفت

 وبارهد اعتماد اون اشی،ب پاش به پا و نارشک جوری مونه نزنی. جا بیای،

 میشه. ساخته

 یک با ایدب چه؟ بسازم ار اعتمادش توانمن گرا زند.می چنگ را دلم نگرانی

  کنم؟ زندگی کابوس عمر

 که اعتمادی ساختن دارد.برمی ترک خوشم، حال و کنممی نگاه ماهان به
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   خیلی...! است بر زمان خیلی شکسته،

  کنم. می برمیاد ستمد از هرکاری من، -

 هم ازلین هایپخنده و هاشوخی چینیم.ب را میز هک کنممی کمک خاله به

 انگار ود.ب سنگین انهخ اتمسفر انگار ؛بیاورد رجایشس را حالم تواند،نمی

 یرونب اتاق از ساعت کی از عدب عرفان بود. سمی ازهایگ از پر خانه

 نشاند.می ودشخ کنار را الآ و نشیندمی میز سر آید؛می

   زند:می لب گوشم نارک ماهان کنم.می بازی ذاغ با غذا، وردنخ از بیشتر

  خوری؟نمی راچ -

  ست؟ا زندان هیلس که بود گفتهن چرا بودم. لخورد دستش از

  چپانم:می حلقم در رنجب قاشقی کنم.نمی نگاهش

 !خونه مبری شب فقط ،ماهان ارمد حرف خیلی هاتبا -

  گویند:می شیطنت با و خنددمی

 !خدمتم در هرلحظه نم -

  شود.می سرم آمدن االب باعث الگلآ صدای کوبم.می پایش به آرام ضربه

  عرفان؟ موع -

   زند:یم لبخند و دهدمی ورتق را هنشد درون غذا ناعرف

  ونم؟ج -

  دهد:یم جلو را پایینش بل و کشدمی باال را خودش آال

  چی؟ یعنی کردن ورج -

  گوید:می خنده و عجبت از آمیخته گاهین با عرفان
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  ی؟چ -

 تند و زندمی کنار کوچکش دستان اب صورتش ویر از ار موهایش آال

  گوید:می

 چی؟ یعنی کن. جور اسمو رو یانک گفت ریاد به نازلی الهخ -

 انقباض توانممی فاصله مینه از شد. شهودم عرفان شمانچ در تعجب

 عادی التح به صورتش انیه،ث از ریکس رد اما ببینم، را هم روی فکش

 !همیشگی رفانع همان قید،بی و خونسرد گردد.برمی

  گوید:می پوزخند با نازلی به رو و نوشدمی ابهنوش لیوان از جرعه

 رو؟ اهپسر ا،هدختر اآلن کردن،می پسند رو اهدختر ا،ه پسر قبالً -

  کند:می نگاه ازلین به و خنددمی کیان

 شد. یداپ برام خواستگار !خوبه چه فامیلی هایجمع این بینب -

 که دانممی من فقط و نوشدمی اشبهنوشا از دیگر ایجرعه عرفان

 ند.ک خاموش را درونش آتش خواهدمی

  زند؟می قلبش ردم،ک شک حتی هک بود ریدهپ قدرآن نازلی رنگ

  اندازد:می ماهان به شیطنتی پر نگاه کیان،

 بهم یووردم،ن شانس هک ولیا از دارم. تحصیل دامها قصد فعال نم -

 دیگه وراند این تو کنم!می رد رو خواستگارم ارمد دیگه نمم کرد. خیانت

 کرد. تماداع کسی به نمیشه

  نوشد:می آب از ایجرعه و گیردمی نشانه ار کیان نگاهش لولهگ با ماهان

 ریختی. نمک زیادی ،دیگه سهب -
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 دست رد قاشق توانستنمی حتی لرزید،می محسوسی رزط به نازلی دست

  .رودمی باال نفس کی را آب و گذاردمی زمین را قاشق .بگیرد

  فضول! شیطونک کشم.می نشان و خط آالگل رایب را چشمانم با

 نم.ک عوض را ساکت وج خواهممی بود. رفته فرو حضم سکوت در جمع

  برم:می فرو الدسا در را چنگال

 .عرفان.. استیر -

 متوجه غذایش! با بازی شده، اردچ من حال هب و ردهب فرو ریبانگ در سر

 شود.نمی

  زنم:می صدایش دیگر اریب و کنممی صاف را گلویم

 ؟!رفانع -

  آورد:می باال را سرش باآلخره

  انم؟ج -

 طرف از بگه ودم،ب گفته ؟!مداو مطب. بیاد ودب قرار مهادوست از کیی -

 منه.

 دهد.می قبع را موهایش الفهک اش،پیشانی وسط میقع اخم همان با

  دهد:می نتکا سر پرتیحواس با یست،ن خودش درحال هک است معلوم

  نیست. یادم دونم،یمن -

  زند:می لب گوشم کنار ماهان

 رستد زده، رفیقت که ندیگ رو کشیب برداری مه ماله ،نکن الشت -

  ماسیده. بد چون شه!نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 1314 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 آرام و برممی باال را ابروهایم زا یکی خندم.ن تا برممی دندان زیر را لبم

  گویم:می

 یه نداره، اشکال گیدب هرچی اهمرد شما گرا حاال نشو! معرکه بیار شتآ -

 !بیچاره کرد شوخی

   دهد:می تکان سر حو،م بالبخندی کند،می ریز را چشمانش ماهان

  میگید؟ اهچی دیگه بابا! نه ا، -

  کنم:می نگاهش غیظ با

  بخور. رو ذاتغ -

 دستش الهخ کنیم.می جمع نازلی کمک اب را شام یزم غذا، وردنخ از بعد

   گذارد:می کمرم پشت رو

 روسی.ع تازه مثال کنه!می کار اینجا وایساده ماهان، یشپ روب -

  :آوردمی نبیرو حلقش ته زا را بانشز و خنددمی نازلی

 !باشی داشته ونج باید تو هک برو زیزم.ع برو ره،آ -

  گردد:پمیبر خاله سمت هب که کنممی نثارش ایغره چشم

 داری بچه عدب به این از باشه؟ هداشت جون بایدن خاله؟ یگمم دروغ گهم -

 داری. شوهر و داری خونه و

  رود.می ظرفشویی سمت هب و دهدمی تکان ریس خنده با خاله

  گویم:می دهخن با و کنممی گاهن نازلی شیطنت زا پر یچهره به

 جمعش روب تونستی گرا حاال نبود، بس زدی که گندی پررویی! یلیخ -

 کن.



 

 

 WWW.98IA3.IR 1315 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

   اندازد:می باال شانه قیدیبی با

 باال اقچهط قدر ینا باشه، ونا تا گیره!می جدی چه جون، ننه ایو -

 نذاره.

 گذرد.می عرفان و نازلی بین نگینس جو رد مهمانی بقیه

   گوید:می من به ور بوسدمی و گیردمی بغل رد را آالگل یانک رفتن، موقع

 اومد. خوشم شاز داری، احالیب خواهرزاده یلیخ -

  بود؟ ردهک باز زبان مهه این یک کشم.می را آالگل یگونه و خندمدیگهآرا

  :کنم می ماهان به رو

 دیگه. بریم هم ام -

  کند:می مسل را گردنش عضالت و کندمی تر را لبش ماهان

  م.یمیر دیرتر مک یه ما شین،ب -

 رفتیم؟می دیرتر ایدب چرا کنم.می نگاهش سوالی

 ت.اس افکارش در ورغوطه که رودمی خاله سمت به نگاهم

  رود:می باال کیان ابروهای

 شام ؟خدمتتون بدم مه راحتی لوارش خوایمی عزیزم؟ شما احتیر -

 بمونی. هم بحونهص نیست قرار ها،بودی دعوت

  کند:می نگاه کیان به و گذاردمی میز روی ار چای لیوان ماهان

  نمیری؟ چرا کردی؟ن خداحافظی مگه وت -

  بگیرم. فاصله برادرش و ماهان ینب بحث زا دشومی باعث علی صدای

  بگیرم؟ رو وقتت لحظه یه شهمی -
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 "بینی!نمی را آرامش گرن تو" غردمی دلم ته یزیچ هم باز و

  گویم:می ددمر و دهممی تکان را سرم

 حتما. -

 کند.می جمع را خیالم ونسردشخ قیافه ؛کنممی نگاه ماهان به

 خوشش هک دانستممی دانستم؛می ار ماهان قجری عهد هایحساسیت

  .دهم ننشا صمیمیت حد از یشب دیگری دمآ هر ای علی با آیدنمی

 علی داد.ن نشان واکنشی علی، دنز حرف سمیر غیر هب هک ودب عجیب

 !کنم قدع او با بود، رارق که ودب کسی همان

 ؛است انماه معطوف مچنانه نگاهم اما گیریم،می فاصله ماهان از کمی

  کند.نمی بلند موبایلش ویر از را شسر

  کنم. رسمی قداما آال گرفتن بهراجع خوامیم -

 مچنانه کرمف اما شوم،می وفقم بگیرم. ماهان زا چشم کنم،می را سعیم

   بمانیم؟ یشترب گفت چرا ست.ا ماهان درگیر

  جاست؟این حواست دریا، -

  دهم:می تکان را سرم

  رمیاد؟ب من دست از کمکی چه ،توجهمم -

  برد:می فرو جیبش در ار دستش یک علی

  نداری؟ سراغ خوب کیلو -

 هایمشش حبس ار نفسم و کشمیم پایین سمت به ار لبم ی گوشه

  کنم:می
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  بگیرم. عهدهبر رو کالتتو تونممی من، بخوای گرا -

 روی وبارهد نگاهش نگرد.می انماه به و رودمی باال علی لب یگوشه

  گردد:برمی نم صورت

  نداره؟ مشکلی وهرتش -

 با و آوردمی باال ار سرش باآلخره کنم.می نگاه اهانم به و گردمبرمی

 است، دلبخن فهممب توانممی من تنها هک لبش یگوشه مخصوص قوس

   زنم:یم گره امسینه روبه را ستانمد کند.می امحواله نامحسوسی چشمک

  شه. ناراحت باید چرا نه، -

  کشد: می موهایش میان دستی

  ه؟ن نیستی، ارتباط رد تاخانواده با یگهد -

 و دادم جان ختم.ری خاک خواندم؛ را اتحهف ماهان، قول به نبودم،

 همیشه. رایب بار یک اما گریستم!

  مگه؟ چطور ،هن -

 رو گندم ذات مه اجیح - کند:می لمس ار ریشش و زندمی پوزخند

 از ارند همه برد! رو من آبروی هک جور همون برده؛ رو آبروش شناخت،

 زنن.می حرف آدمیه ورج چه حاجی خترد که این

 هب ؟!شده چارد من وضع هب هم گندم اآلن کند.می باز سر مهلک زخم

  گناه؟بی دریای ضعو به ساله؟ وزدهن دریای وضع

 دادم، گناهیبی تاوان من نشده! نه،

 را. گناهش تاوان گناه
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 ؟!کندمی فتارر من مثل مه گندم با پدر، مداننمی اما

 روان حلقم متس به را اممعده درون مواد می،قدی زخم رکچ تعفن بوی

  دهم:می تکان سر کند.می

  رو. اشهکار تقاص میده، پس رو اباب ایهرفتار تقاص هم ندمگ -

  شوم.می رد علی کنار زا و گویم.می را این

 با میشهه اگر داد!می پس را درپ ارغ عهد جابی هایتعصب تقاص گندم

 شاید است، ارزشبی نسج یک انگار هک کردنمی رفتار جوری گندم،

 همین گندم، و نم تفاوت یبچگ زا فروخت.نمی ارزان قدرپاین را خودش

 این ایج به گرا شاید بود؛ گندم و بودمن محبت یگرسنه من بود.

 جاینا به گندم کار ،کشیدیم گندم و من رسرب دستی جا،بی گیرهای

 رقغ دریا، ناگهانی یدند با ندمگ داد،می یاد شنا بابا اگر شاید رسید!نمی

 و کنممی حبس گلویم، در اییج را بغض و نشینممی ماهان کنار شد.نمی

  کنم.می ممنوع را خروجشان

  بودم.ن بلد را ردنک خیالیبی من ماهان! حال به خوش

  م.یمانمی ما فقط و روندمی همه کمکم

  نگرم:می ماهان به و گردمبرمی

  خبره؟ چه بگی خوایمین -

 خار ام،پقلبی هایرگ نمیا در جایی شوم،می رفانع و خاله غیب متوجه

  روید.می

 را جا همان و کشدمی امگونه برجستگی روی اشسبابه انگشت با
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  بوسد:می

 !نکن ماستهخ تربیش دیگه تو شدم، خسته افیک اندازه به مشبا -

  :کشممی امپیشانی به دست کالفه

 سوال؟ یه دادن بجوا سخته قدراین -

 خیر به ار امشب خدایا .کندیم حرکت سنگین امسینه دهد؛نمی جوابی

 بگذرون!

 همان فتگ مهتا غرغرو. زن کی به وم،ش بدیلت زدواجا عدب خواهمنمی

  .بوده کنارش هرحال در و همیشه هک باشم دریا

  بوسم:می آرام و رسانمومی اششقیقه به را بمل و گردمبرمی سمتش به

  کنه؟می درد سرت نوزه -

 چنگکی دهد.می تکان ره،آ معنی به ار سرش تنها و بنددمی را چشمانش

 اشیشهر و رگ دارد ؛ندک کار درست گذاردنمی رفته، فرو قلبم، درون تیز

  کند.می را

  :کنمپمی متمایل سمتش هب را امتنه و کنممی کج کمی را سرم

 اهان؟م -

   زند:می لب حس،بی صورت و ستهب چشمان همان با

  !ومه -

 نزنی هم غر ری،ن در یرشز از یدیم قول ،بپرسم ازت چیزی یه گرا -

  بداخالقم؟ پسر

  آید:یم کش هایشلب
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 !اشهب چی تا داره ستگیب -

 یبوسه هایشلب روی و شومیم خم نباشد، سیک تا پایممی را اطرافم

   گذارم:پمی کوتاهی

 !شد تنگ راتب دلم خیلی مشبا -

  کوبد:می امپبینی نوک روی و کندمی باز را چشمانش باآلخره

  .نریز مرک -

 از .کنم.می گاهشن و کندمی امچانه گاهتکیه را دستم و خندم می

  خندد:پمی و کند.می نگاهم چشم، یگوشه

 ردنگ عواقبش شه، یدارب خفته گگر ونا اگر نکن، اهمنگ جوری ونا -

 !خودته

  :دهدنمی را ماهان هایحرف هب خندیدن اجازه رم،س درون افکار

 بهت رو چیز همه هک من مثل گی؟ب بخوای نم به که هست یزیچ -

 بگی؟ بهم چیزی خواینمی تو میگم،

  :کندمی تر را بشل و آیدمی باال اشسینه یقفسه

 حرف موردش رد میدم ترجیح دارم،ن دقیقی خبر چیزی زا قتیو نم -

 خوش راتب زیاد مکنهم اما فهمیم،می رو چیز مهه و میاد خاله اآلن .نزنم

 کنی، عجبت ممکنه ؛هستی منطقی قدرچ تو دونممی من .نباشه آیند

 فنچ حال نباید فهمیدی؟ نیک بد ور خودت التح بایدن اما شی، ناراحت

  ی.طرف خودم با وگرنه ،یزیر همبه رو من

 بدون ؛کندمی پاره را هارگ تمام و رودمی فرو قلبم درون بیشتر چنگک
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  .کنمومی نگاهش زدن پلک

 رد صدایی فقط و شودمی لمس هایملب .شومیم ناتوان زدن حرف از

 !کند رحم خدا گوید؛می سرم

 مغزم، درون مختلف هایحدس و خودزنی و شویشت دقیقه ندینچ از بعد

 فرو امسینه در آخر ات چنگک نگارا خاله، یچهره دیدن با آید.می خاله

 شمانچ به رسد.می امامهش به خون بوی کشد؛می تیر رود،می

 کنم.ومی نگاه آلودشبغض

 گلویش و دهدمی ورتق را دهنش بآ خاله گیرد.می جا خاله کنار عرفان

  لرزد:می

 استخو به چه االخره،ب اما سخته! خیلی فتنشگ که هست اییهچیز هی -

  میشی. تنگف به مجبور اجبار، به چه خودت،

 به گاهمن ؟!بگوید خواهدمی چه مگر تپد.می ریزیخون با همراه قلبم

  شود.می شیدهک دستش، درون دیمیق شناسنامه سمت

  دیگر؟ چیست این

  گیرد:می نم سمت به را شناسنامه

  ببین. رو این ولا -

 اسپاسم دچار اممعده عضالت کنم. توفقم را ستانمد لرزش متوان نمی

  شده.

 را تول برگ ختیس به گیرممی لرزان دست مانه با را شناسنامه

  گشایم.می



 

 

 WWW.98IA3.IR 1322 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 دریا... شود؛می باز تهاان تا شمانمچ خوانم،می که را فامیل و نام

 ودهرب بیشتر فسمن و خوانممی ار اطالعت بقیه گیرد؛می آتش گلویم

  شود.می

  شده. یجگ من مثل وهما یابد،.نمی امتنفسی گاهدست در را راهش

 خورد.می چرخ کلمات یانم چشمانم، گردم.میبر عقب به دیگر باری

 عادی است، درست چیز مهه اینجا تا سعادت! ادگیخانو نام دریا، نام

 تولد، تاریخ .است خاله دست امه،شناسن این هک این زا غیر به است!

 کنمیم سعی و بندمیم را چشمانم .بخوام توانمنمی لرزد؛می امقرینه

  بکشم. نفس

  .امداده ستد از را دراکما آخر ام!کرده مغزی سکته کنم، فکر

  .ستا درست هم این خزد؛می رپد نام سمت به نگاهم

 لب صدبار کنم؛می شا زمزمه صدبار .خوانمشمی بار صد مادر، نام

 .بماند تعبیربی کابوسم، شاید ات !شود عوض شاید ات خوانممی .زنممی

  !مینا مادر، نام .رودمی یغما به نفسم

 روان زبانم یرز خون طعم زنم.یم چنگ را گلویم ؛آیدنمی در نفسم

  :شودمی

  چیه؟ این ...ینا -

 اهانم سمت به گیرد.یم دستانش میان ار سرش عرفان زند؛می هق خاله

  چکد.نمی چشمم از اشک حتی گردم،برمی

  فشارم:می مینا ماس روی را ناخنم
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  چی؟ یعنی این وشته؟ن چی جا .ین..ا -

 فشارد:می اشسینه به را رمس و پیچدمی امانهش دور را دستش ماهان

 باشی. آروم بهم دادی لقو -

 به رو هک صدایی اب زنم.می گیج کنم؛می جدا اشسینه از را خودم

 ویم:گمی رود،می خاموشی

 خبره؟ چه جااین بده توضیح یکی -

 اگر خاله؟ کدام خاله. هب و کنممی نگاه شناسنامه هب باز آید.نمی جوابی

 چه من، ینامهشناسه در مادر عنوان هب اسمش چرا ،است امخاله

 ؟!کندمی

 گویند؟نمی چیزی چرا آرامم! من .من.. است؟ خبر چه اینجا

 

دانم او زیادی سوزم. نمیداغی پوست می زنم، ازدست ماهان را پس می

  .امداغ است یا من یخ بسته

 :نالمرسد. میکارم به التماس می

  .خاله! توروخدا حرف بزن -

  .آید. دنیا خاموش است. فقط در سرم همهمه استصدایی نمی

 .هیس دریا. آروم باش عزیزم -

 :دهمدست ماهان را هل می

  جا چه خبره؟من آرومم! فقط یکی بگه این -
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 :آورمشناسنامه را باال می

 !این چیه -

شوم و از کابوس، به کابوس انگار هرلحظه تازه از خواب بیدار می

 :گویدتر از من میفسی بریدهنگردم. خاله با برمی

ترسیدم از دستت بدم. من هیچ خواستم این قدر دیر شه؛ اما مینمی -

دروغ بود! من این دروغ رو  ارتباطی با مادرت ندارم، هرچی شنیدی

 . ... خواستم، بابات مجبورم کردنمی

خواهم دستم را باال کند. میام میقطرات لیز آب، روی صورتم کالفه

 .امبیاورم؛ اما فلج شده

سروپناه مونده بودم، باوجود نیاز مالی که من جوون بودم و احمق. بی -

اب زدن! من هم اون طن داشتم و آوارگیم، بابات یه طناب شد برای چنگ

کردم آدم خوبیه، رو چنگ زدم. بهم نگفته بود زن و بچه داره. فکر می

  .اش شدمباهاش آشنا شدم و به پیشنهادش، صیغه

نفس کشیدن و پلک زدن، بیکنم بیفهمم، نگاهش میبازهم نمی

  .عالئم حیاتیبی

 رفت؛ اما درست موقعی که حامله شدمهمه چیز خوب پیش می -

طفه فهمیدم بابات زن و بچه داره؛ ولی دیگه خیلی دیرشده بود. دوتا ن

  .توی شکمم بود. دوتا نطفه از خون و جون خودم

  دوتا؟
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ی این هانهبنتونستم سقط کنم، دلم نیومد. به بابات نگفتم. بابات هم به  -

خواد ازش جدا شه با دوتا بچه تو شکمم ترکم که زنش فهمیده و می

تر شد. رفتم دکتر. دکتر گفت خدا بهت یه ه روز شکمم بزرگکرد. روز ب

 . ...دختر داده، یه پسر

  دختر و پسر؟ این افسانه است؟

لم. تو موقع زایمان شد، بعد از زایمان تو و عرفان رو گذاشتن تو بغ -

هاش کامل تشکیل نشده بود. عرفان رو خیلی ریز بودی. عرفان ریه

ر دونم بابات از کجا خبرداو اومدم خونه. نمیگذاشتن تو دستگاه و من با ت

اما  ت و رفتشد اما... اومد دم خونه. تورو با تهدید و داد و بی داد ازم گرف

 .نتونست عرفان رو بگیره چون از وجود عرفان خبر نداشت

های درون مغزم را ی سلولگوید. صدای همهمهشنوم چه میدیگر نمی

ون اما صدای خاله. خاله خجریان شنوم. صدای سوت ممتد. صدای می

زنم! اصال هرچه... هرکس! ولی دیگر چیست دیگر... مادرم؟ پوزخند می

 !شنومصدایش را نمی

*** 

 ((ماهان))

دارم و به شهر همیشه شلوغ و پر دود هایم برمیسیگار را از میان لب

نگرم، مغزم در مرز انفجار است. چیزهایی که مینا گفت، برای من هم می

جیب و سنگین بود. خدا به داد دریا برسد!  تنها واکنش دریا، در مقابل ع

مینا چنگ زدن دست من، بود. التماس به من برای رفتن بود. نه داد زد 
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 .و نه مواخذه کرد. فقط با اشک غوطه ور بر صورتش، از در بیرون رفت

زند. قرص آرامبخش از وقتی که به خانه آمدیم، با من هم حرف نمی

دانم خواب است یا بیدار ولی برای دادم تا آرام شود و بخوابد. نمی بهش

شدم. در مغزم جنگ جهانی سوم، آرام کردن او، اول باید خودم آرام می

توانم مینا را مقصر برپا بود و هیتلر این جنگ جهانی، خودم بودم. نمی

 ..بدانم، برای کاری که نکرده

  !ی منچارهدریای بی

بخشد. کینه دانم، دریا میخواهد بکند اما میه میدانستم، چنمی

کند و با کسی قهر ندارد. شباهت کمی میان عرفان و دریا وجود نمی

داشت؛ شباهت ابروها و چشمانشان خیلی نامحسوس بود. سیگار به 

  .شومنم کنار و وارد اتاق میرسد. پرتش می کاش میفیتیله

ق ه از بالکن ساطع می شود، برچشمان بازش در تاریکی و نور اندکی ک

کنم. جنین وار در خودش مچاله زند. پس نخوابیده. چراغ را روشن میمی

اس شده. موهای بلندش صورت معصوم و گریه آلودش را قاب گرفته. با لب

  .ها شدهخوابش مثل بچه

هایم می نشیند. نزدیکش می روم. ناخودآگاه با دیدنش لبخند روی لب

  :رتش کنار می دهمموهایش را از صو

  از دست من ناراحتی جوجه؟ -

کند و دهد و خودش را از زیر بازویم رد میسرش را به معنی نه تکان می
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 :گیرددستم را محکم می

   تو که کاری نکردی اما... چرا بهم نگفتی؟ -

کند. چشمانش غرق خواب است. خون قرص آرامبخش اثر خودش را می

پیچیم و می کند. دستم را دور کمرشخورد و لب تر نمیجگر می

 :کنم که دراز بکشدمجبورش می

دونستم. فقط تو مهمونی یه چیزایی از بحث مینا و چیز زیادی نمی -

 !حاجی فهمیدم. همین

  :چسبدخواب آلود، بیشتر به من می

  چرا بهم نگفتی؟ -

  -گفتم؟مون میروز عروسی      

، خیسی اشکش روی پوست گردنمدهد. سرش را به معنی نه تکان می

 .سوزاندپوستم را می

غ حالم خیلی بده ماهان! تو تنها کسی هستی که هیچ وقت بهم درو -

 .نگفتی

 !است دیگر. واقعیت را حتی تلخ، باید تحمل کرد دروغ چه کوفتی

  بخشیش؟می -

 :شودتر میصدایش آرام و آرام

زنم! حساب تموم ا زنگ میبخشمش. اون که کاری نکرده. فردا به بابمی -

فهمم چرا مامانم هیچ وقت من گیرم! حاال میها رو ازش پس میاین سال



 

 

 WWW.98IA3.IR 1328 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

فهمم چرا راحت گذاشت با علی ازدواج کنم. رو دوست نداشت. حاال می

  .کردحاالمی فهمم چرا همیشه مثل یه اضافی، بهم نگاه می

 :کنمموهایش را نوازش می

  !رههرکسی لیاقت فنچ من رو ندا -

 :دهدنفسش را عمیق بیرون می

  !عرفان برادر دوقلوی منه ماهان -

 :لبخند می زنم

 .خروس جنگی -

  :کنددر چشمانم نگاه می

  .شاید باورت نشه؛ اما ته دلم خوشحالم -

  :دهدگویم. دریا ادامه میچیزی نمی

  دونستی سهیل زندانه؟می -

  :زنمزنم و آرام لب میلبخند تصنعی می

  دونستی پنج انگشت دستش شکسته و یه الشه ازش مونده؟می -

*** 

 ((دریا))

حس است. گشایم؛ بدنم کرخت و بیبا حس سنگینی در سرم، چشم می

کشد تا زمان و مکان را تشخیص دهم و چند دقیقه چندثانیه طول می

هایم برد تا مغزم به کار بیفتد و کابوس دیشب را تکرار کند. پلکزمان می
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شدم. افتد. توان باز نگه داشتنشان را ندارم اما باید بیدار میهم می روی

  .امروز، روز طوالنی در پیش داشتم

دانم چگونه هنوزسرپا ماندم. مادری که یک عمر نبود و هفت سال نمی

ام است، نه خاله بود و نه نانتنی! مادرم ی ناتنیکردم، خالهتمام فکر می

ه مدت نگفته بود ر از هرکس دیگری. این همتتر و نزدیکبود. هم خون

کنم. خودم چنین حسی را تا ترسید از دستم بدهد! درکش میچون می

عمق استخوانم تجربه کردم. فقط از دستش دلخورم؛ دلخورم که چرا 

های عمیق و هفت سال را از من گرفت، هفت سال فرصت را. حاال نگاه

حال او چطور بود؟ باید به فهمم. االن های از ته دلش را مینوازش

دانست عرفان گناه بود. مقصر پدرم بود. اگر میرفتم. او هم بیدیدنش می

کرد. به ی مادرم میوجود دارد، محال بود مرا از مادرم بگیرد. مرا حواله

پاسخ های زیادی داشتم که بیهرحال عرفان پسر است و من دختر! سوال

 .مدو ظهر؟ چقدر خوابیده بود کنم.مانده بود! به ساعت نگاه می

ام قرار دارد، گردم و دستش را که روی پهلویبه سمت ماهان برمی 

شود. ماهان، دیشب همه تر میی بین ابروهایش، تنگکنم. گرهنوازش می

چیزرا گفت. گفت آن روز صبح، سراغ سهیل رفته. گفت هرچه در دلش 

تواند  سر روی بالش میبود را خالی کرده. گفت که دیگر با خیال راحت 

؛ گفت و  باری دیگر به من ثابت شد که جان و قلبم را دست آدم بگذارد

اش را پیچم و زیر چانهام. دستانم را دور گردنش میدرستی سپرده

کند. با همان هایش را باز میدهد و چشمبوسم. باالخره رضایت میمی
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 :گویدمیکند و باصدای گرفته چشمان خواب آلود نگاهم می

  بهتری؟ -

زنم. با وجود تازه بیدار شدنش هم به فکر حال من بود. دیگری لبخند می

 :گذارماش میروی گونه

 .خوبم -

 .کشدلپم را می خندد. می

 ؟شده اول صبح محبتت زده باالچی -

شد، مثل روزی که دستم را گرفت و قلبم هنوز هم از دیدنش منقبض می

 .ام به اوقدر سخت بود، حس یه طرفه.  چهمن نوزده ساله یخ زدم

 .کنماخم تصنعی می

 جوری نیستم؟خیلی بدی! مگه من همیشه همین -

 کند؟چشمانش کاسه خون است. هنوز هم سرش درد می

 !هستی؛ اما گاهی وقتا خسیس میشی -

 :کنم و چشمانم را می بندمتر میخودم را نزدیک

 ز شما دریغ کردم؟آقای بداخالقم، من کی محبتم رو ا -

 :زندکوبد و چشمک ریزی میام میماهان روی نوک بینی

  .ولی من خسیس نیستم خاله ریزه. همه جوره در خدمتتم -

 .آورمزبانم را کمی بیرون می

 .مرسی که این قدر دست و دلبازی -
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زند. ته ریشش را آرام پیچد و بوسه به گودس گردنم را میدور کمرم می 

  :مکننوازش می

  خوای بلند شی؟ساعت دو ظهره. نمی -

کند، حصار دهد و کمرم را نوازش میدستش را از بلوزم عبور می

کشد و با خنده ام میاش را روی شقیقهکند. بینیتر میدستانش را تنگ

 :لب می زند

 !نه دیگه، نشد. کرم ریختی باید پای عواقبش هم وایسی -

 سعی و کشممی قیعمی نفس . …خواستم ناراحتش کنم؛ امانمی

 .دهم هایملب به قوسی حداقل اما نه؛ که لبخند کنممی

 . …می خوام برم با خال -

گونه باید عادت هفت سال را ترک شود. خاله؟ من چهزبانم بریده می

کنم. اکسیژن را به ته هایم زندانی میکردم. اشک را در پس پلکمی

ام ی هزار تنی را از روی سینهنهوز رانم تا بتوانم حرف بزنم وحلقم می

  .بردارم

از این به بعد باید بهش چی بگم؟ خاله؟ مامان؟ واقعا باید چی بگم؟  -

تونم بگم مامان. با این کلمه انگار تیغ از گلوم رد می شه. انگار تمام نمی

هایی که تو هام، میاد جلوی چشمم. تموم این سالهای بچگیسال

ز طرف مامانم بودم. حاال دلیل رفتاراش رو حسرت یه ذره محبت ا

های خودش قائل میشد. هایی که بین من و بچهفهمم. دلیل تفاوتمی
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االن می فهمم چرا گندم، باهمه خطاهایی که داشت، بازهم دخترش 

بودم ومن نبودم. چرا تو دعواهای بین من و گندم، همیشه من رو مقصر 

ذاشت درسش نهایت دقت رو میهای گندم و دونست؟ چرا برای حرفمی

  ....و برای من

خواهم اشک بچکد. خواهم ادامه دهم. نمیتوانم. نمیدیگر نمی

خواهم از اسارتگاهش رها شود. گلویم درد گرفته. انگار تمام نمی

هایم و سنگ های ناگفته قلمبه شده در گلویم. خار شده در ریهحرف

 .شده در قلبم

 .از این سنگینی کاسته شود خواهماما باید بگویم، می

تونه درک کنه که شریک شدن مرد هیچ کس بهتر از یه زن نمی -

زندگیش با یه نفر دیگه چقدر سخته. چقدر درد داره. حاال فکرکن همون 

ش رو از یه زن دیگه بیاره بذاره جلوت و بگه بزرگش کن! فکر مرد، بچه

حرف بزنه. حرفی هم  کنی دست اون زن، به جایی بنده؟ نه! نمی تونهمی

س! حق بزنه، همه چیز گردن اونه! اون هم تقصیر نداره. گردن جامعه

های مردساالر مونه و یه جامعه از آدممرده حالله! این وسط فقط زن می

که هیچ کس پشتیبانش نیست! طالق هم که بی آبروییه! قتله! شرمه! 

مشکل چیکار  بسوز، بساز، روانی شو اما طالق هرگز! اون زن با این

کنه؟ دستش به کجا بنده؟ هیچ جا! فقط هرچی عقده از شوهرش می

های ما، کنه! شاید همین درد خیلی از زنداره رو سر اون بچه خالی می

باشه. تو این چند سالی که وکیل بودم، از این چیزا زیاد دیدم. تجاوز، 
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های مضرب و شتم خونگی، اعتیاد شوهراشون و خیلی چیزا.... خیلی ست

های این سرزمین میشه و کسی صداشون ای که هرروز داره به زندیگه

شنوه! نمیگم حق با مادرمه. چون نیست! من بچه، چه گناهی رو نمی

شدم؟ منی که هیچ تقصیری نداشتم! آخه داشتم؟ چرا من باید اذیت می

چجوری دلش اومد؟ من از اول اون رو مادر خودم دیدم. اون رو به عنوان 

تونم اون زن رو در خودم شناختم! خیلی دلم گرفته ماهان! نمیما

کردم من، مقصرم که دوستم نداره، ببخشم، به خاطر روزایی که فکر می

تونست سر که مشکل از منه. همیشه به گندم حسودیم میشد که می

بذاره رو پای مامان و باهاش، درد و دل کنه! هروقت که من می خواستم 

 ...هیچ وقت حوصله نداشت! هیچ وقت باهاش حرف بزنم،

ها باید تاوان اشتباه پدر و مادر کند. بچهدهد. طغیان میاشک مجال نمی

دهد. حتی ضربان این اش تکیه میرا پس دهند؟ ماهان سرم را به سینه

ام را قراریکند. بیقلب کوبنده که همیشه بانی آرامشم است. آرامم نمی

رار است! با انگشت، رد اشک را اوهم بی قهای قلبم کند! تپشکم نمی

 :ام را می بوسدزداید و شقیقهمی

ها رو تموم خوای با این فکرا حال خودت رو بد کنی؟ گذشتهتا کی می -

ز دور کن. دفترش رو ببند! حداقل االن، تو یه مادر داری که همیشه چه ا

تیون یه اشنو چه از نزدیک هوات رو داشته. از همه چیز هم بهتر این که 

 !هم رو مادرت هست

 :گیج نگاهش می کنم
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 چی؟ -

هایش کرد. عسلینوازشش میان موهایم، آرامش را در وجودم سرازیر می

 :گیرندرنگ شیطنت می

 !یه خروس جنگی -

داشت. در میان گریه، در این وضعیت هم دست از سرعرفان بیچاره برنمی

ام گرفت. دلم برایش دههای بلند شیرینش، خنام گرفت. از خندهخنده

هایش رود. کم پیش می آید، این طور بخندد. بلند! صدای خندهضعف می

ها هم برای خوش کردن دل من ناآشناست. می دانستم همین خنده

رباید! ها دل میهایی که غم آوار است؛ اما همین خندهاست! پشت خنده

هایم نم و پاپوشکام جدا میبرخالف میلم، خودم را از بهشت چند سانتی

 .کنمرا پا می

 !بلند نمیشی؟ ساعت دو ظهره -

  :کشدنش میشود و دستی به گردباالخره بلند می 

  تی شرت من کجاست؟ -

ایستم. با دیدن خودم یخ می بندم. وضعیتم اسفناک روی آیینه میروبه

ای وحشناک از من ساخته. است. ریمل دور چشمانم پخش شده و چهره

خیزد. تی کند و برمیکنم. ماهان باالخره اراده میپاک می آرایشم را

 :دارد و تنش می کندشرتش را از روی روف برمی

خوری سفارش بدم؟ دلمون خوشه زن گرفتیم، ساعت دو ظهر چی می -
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های قدیم! از خوابه تا لنگ ظهر. زن هم، زنیه نهار بهمون نمیده! می

 !پنج صبح به فکر شکم آقاشون بودن

  ر میشد کنار ماهان غمگین ماند؟مگ

 :خندممی

  .ببخشید آقامون! وضعیت جور نبود -

 :کشددهد. بلوز لباس خوابم را میآید و چینی به لبش میبه سمت می

های مردم رو نگاه، لباس خواب زن ما رو نگاه! این لباس خواب زن -

 انصافه؟

  :زنمحوی میبرم و مثل خودش لبخند میکی از ابروهایم را باال می

 ...مجبورت کرده بودن؟! خداروشکر، دوتا چشم داری که سالمه و -

گویم. دست روی های محبوب من است! ادامه حرفم را در دل میو عسلی

 :کندا دور کمرش حلقه میگذارم که دستانش راش میشانه

 !شود؟یعنی میگی جنس فروخته شده، پس گرفته نمی -

 :باال می برماین بار دوتا ابرویم را 

 !زدمنه خیرم... داشتم حرف می -

 :کندسرش را تکان می دهد و به سمت صورتم کج می

 !بله... بفرمایید -

 :کنمزنم و چشمانم را تا آخرین حد گشاد میلبخند شیطنت آمیزی می

  !یه مغز هم داری که به سالم بودنش شک دارم  -
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اش را لوی خندهاست که جآورم. معلوم زبانم را از ته حلقم بیرون می

 :گرفته

  آخه بچه اگه عقل من سالم بود، می اومدم تورو بگیرم؟ -

اش ی آرامی روی گونهایستم. بوسه کشم و روی انگشتانم میلپش را می

 :گذارممی

 خب معلومه. کی جز من می تونه این قدر خر باشه که یه نارسیس -

  خودشیفته رو تحمل کنه؟

 :دست به ته ریشش می کشدلبش را می گزد و 

 !ی مینا و همین جا یه لقمه چپت کنمکاری نکن، نذارم بری خونه -

  :زنموسه کوتاهی میبهایش می رسانم و هایم را به لبلب

  .تو برای خودت غذا سفارش بده، من باید برم  -

 :نشیندروی تخت می

 !یزی بخوریمریم که بعدش هم یه چباهم می -

 :گردمآورم و در کمد دنبال لباس میبلوزم را در می

خواد. تو استراحت کن، غذا هم سفارش بده. من فکر نکنم بتونم نمی -

  .امروز غذا بخورم

 ...ای! باید به زور غذا به خوردت بدمی جوجهبه خاطر همینه اندازه -

  :کنمدارم و تنم میتاپم را برمی

  !مکنقول میدم برات یه شام خوشمزه درست می -
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 :کشدکند و دست پشت گردنش مینگاهم می

  ...زود برگرد -

هایش هم برایم شیرین است. لبخند محوی می زنم. حتی بهانه گیری

ت؛ اما هیچ جای دنیا به عنوان ابراز عالقه ثبت نشده اس "زود برگرد..."

  !این برای ماهان همان، دوستت دارم است

  :رم را می بوسمه گیشوم و پسربچه ی تخس و بهانخم می

 !چشم ماهانم. منم دوست دارم -

کشد. کیفم را برمی دارم و به خودم نگاه ام را میخندد و نوک بینیمی

خواهم چه بگویم؟ گله کنم؟ کنم که میکنم. برای بار صدم، فکر میمی

 :گویدروم که ماهان میشکایت کنم؟ از در اتاق بیرون می

  دریا؟ -

 :گردم، دوباره خوابیدهاتاق برمیاگر گذاشت بروم! به 

 جون دریا؟ -

 :آیندش میهایش در حد یک میلی متر کلب

  دی؟یه مسکن بهم می -

توانستم تنهایش بگذارم. مطمئنم اگر بروم نه به بازهم سرش؟ نمی

کند. مانتو ام را از تنم رسد و نه فکری به حال سردردش میخودش می

با چشمانی سرشار از تعجب نگاهم  روم.کنم و به سمتش میخارج می

ای گذارم و بوسهکنم و روی پاهایم میکند که سرش را بلند میمی
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 :زنماش میعمیق به پیشانی

دونم چجوری خوبت کنم و این درد رو از سرت بیرون کنم که من می -

 !دیگه نیازی هم به مسکن نباشه

 !لبخند می زند. کامل

 خواستی بری؟مگه نمی -

  .رودتوانم تو را در این وضع تنها بگذارم؟ دلم هزار راه میر میآخه مگ

 :زنمچشمک ریزی می

 .یه کم دیرتر برم که اشکالی نداره -

دهم. بندد و من مثل روزهای قدیمی. سرش را ماساژ میچشمانش را می

تک اجزای جاافتاده و مردانه اش را باچشم خاطرات را می بلعم. تک

 !ستایدبم انتخابم را مینوازش می کنم و قل

*** 

لرزد. نفسم را از راه دهان خالی ایستم، دستانم میپشت در منتظر می

ترین نقطه بدنم کنم و برای هزارمین بار بغض سمج را به عمیقمی

کنم. دستم را شکنم و باالخره عزم میفرستم. انگشتان دستم را میمی

کشد که در باز نیه نمیکوبم. به ثاکنم و دوضربه به در میمشت می

بینم. با وضعیتی مشابه با دیروز. این بار شود و عرفان را جلوی در میمی

کنم. یک عمر به امیر گفتم برادر و برادر من، آن هم تر نگاهش میدقیق

ترین درک را از من دوقلویم، عرفان بود؟! کسی که بهترین و عمیق
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 !داشت؟ نه غیرت های بی جا

گفتم و او هم هایم را برایش میی دردای همهواهمهکسی که بی هیچ 

داد! آخ عرفان! تو دیگر چرا؟ چرا دروغ گفتی؟ هرچه بیشتر فکر گوش می

  !امرد ظلم قرار گرفتهفهمم که چقدر موکنم، بیشتر میمی

  سالم. می شه بیام تو؟ -

ر رود تا وارد شوم. خانه سوت و کوعرفان هم مثل من گیج است. کنار می

 است. صدای همیشگی تلوزیون نیست. کیفم را روی زمین می گذارم: 

  خاله کجاست؟ -

کند، پر از تعجب و تازه می فهمم مادرم را بازهم چه عرفان نگاهم می

 :گذارمخطاب کردم! سرم را تکان می دهم و دست روی دهانم می

 .حواسم نبود -

  :گویدش، میدست در جیب گردنش فرو می برد و با صدایی پر از خ

 ..حق داری! حست رو می فهمم -

کند و جاری می شود. به گیرد. سرباز میدوباره بغض لعنتی لجباز راه می

 :کنمسرعت از صورتم محوش می

  چند وقته می دونی؟ -

 :افکندکنم. سر مینگاهم نمی

 ...چهارسال -

تلخند  شوند.دانست و نگفته بود؟ عروقم منبسط میچهار سال تمام می 
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  :می زنم

  مرسی. مرسی که تو هم هیچی بهم نگفتی! مینا کجاست؟ -

 !دهمدانم هنوز باید چه بگویم،به همین خاطر مینا را ترجیح مینمی

  .رفت یه کم دراز بکشه -

زند، تا ام قل میسوزد. اسید معدهجای زخم عمیق و نو، روی قلبم می

! دیشب نتوانسته بودم خیلی رود. سوال زیاد داشتمآید و میگلویم می

کنم.  یاد اولین روم و در را باز میچیزها را بفهمم! به سمت اتاقش می

های افتم که به این خانه آمدم. یاد رفتارش. یاد آغوشش و گریهروزی می

ام ای نه تا به حال دیدهاز ته دلش! آن موقع تعجب کرده بودم. چرا خاله

  !ستقبالی کندشناسد، چنین او درست مرا نمی

وش از همان روز این زن، برایم مادری کرد. دست نوازش بر سرم شد. آغ

بینم و دلم اش را میکنم، چهرههایم. در که باز میتنم شد و مرهم زخم

نشینم.  شود. آرام روی زمین میگیرد، فشرده میی زردش میبرای چهره

ریه گ. همراه من رودروزی که ماجرای سهیل را برایش گفتم، یادم نمی

رود کرد، همراه من درد کشید و همراه من به سوگ نشست.  یادم نمی

 ادرانه،مکه چگونه کمکم کرد تا دوباره بتوانم روی پاهایم بایستم. چگونه 

هایم ها تا صبح به پای حرفصبر کرد تا خوب شوم و چگونه شب

 .نشستمی

کرد. ام آزاد مینههایش نفس را از سیکرد وبا حرفچگونه نوازشم می

های کرد تا دوباره بپرم. گونهبست و کمکم میام را میهای زخمیبال
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هایم را به هم لرزد. لبهایش میکنم. پلکسرخش را نوازش می

های غرق در شود و مردمکفشارم تا نلرزند. چشمانش آرام باز میمی

  .رودخونش، مثل خار در چشمانم فرو می

  :گویمیبا صدایی لرزان م

 بیدارت کردم؟ -

 :به سرعت بلند می شود

 !نه.. نه عزیزم بیدارم نکردی -

  ...آخ مامان! آخ

هاست از رفتار گذارم که سالگیرم و روی قلبی میدستش را می

 .اش، زخمی استخانواده

  چرا هفت سال رو ازم گرفتی؟ -

 :پیچددستانش را دور گردنم می

 .خواستم از دستت بدمنمی -

 :توانم در آغوشش بگیرم. دستانم لمس شده اند. هق می زنمنمی

 چرا من رو از بابام نگرفتی؟ -

ی پشتم را نوازش می کند اما نوازش به چه کارم می آید؟  می شود رو

 !زخم گلوله، چسب زخم چسباند؟

ذره نابود شدم؟ اذیتم نکرد! کتکم نزد دونی من تو اون خونه ذرهمی -

ی آزار روحی که بهم داد، درد مطمئنم به اندازه  کرد.ولی کاش می
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شدم! بچه که اعتماد به نفس نمینداشت! مطمئنم. هیچ وقت این قدر بی

بافت اما وقتی به من بودیم، همیشه با حوصله موهای گندم رو می

کردم من یه کنه. همیشه فکر میهام درد میگفت دسترسید، میمی

نداره! با این فکر بزرگ شدم. خواستم ام که هیچ کس دوستش موجودی

از این عذاب راحت شم که امیر باهام اون کاررو کرد! چرا من رو از بابا 

 نگرفتی؟

اش بیرون بپرد. ترسم از قفسه سینهزند. آن قدر تند که میقلبش تند می

 :کندزند و موهایم را نوازش میهق می

کردم، تو خیلی بزرگ  ه پیداشککردم! زمانی هم بابات رو پیدا نمی -

شده بودی. فهمید عرفان هم پسرشه، تهدیدم کرد که اگر تو جیزی 

گیره! گفت دچار بحران روحی میشی. گفت از بفهمی عرفان هم ازم می

داشتن مادری مثل تو که زندگی یکی دیگه رو خراب کرده، خجالت 

تو  مدونستم یکی یه دونهکشه! دیدم حق داره. راست میگه! من نمیمی

 !کشهاون خونه داره عذاب می

شد؟ همانی ی پدرم میهایی بود که صیغهیعنی مادر من هم یکی از آن

  شد؟های زن پدرم میکه آماج لعن و نفرین

  ...ببخشید فدات شم! ببخشید که اذیت شدی -

بوسمش. این بویمش و میچسبانم! با تمام وجود میخودم را به مادرم می

ام برایم مادری کرده بود. محکم، از هیجده سال زندگیهفت سال، بیشتر 

پیچم و با مثل کودکی که مادرش در شلوغی یافته، دست دور بدنش می
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 :گویمنفسی بریده می

 .مامان -

 جانم؟ -

چقدر حسرت شنیدن این کلمه را داشتم! چقدر؟! باید حساب تمام 

گرفتم! پدر باید ام را از مرد پدر نام پس میی زندگیهای حرام شدهسال

من  از من عذرخواهی کنی! باید از عذر بخواهی به خاطر به وجود آوردن

 .و  گذاشتنم، در دامن کسی که مادرم نبود

*** 

وارد خانه که می شوم. خانه در سکوت محض است. چراغ ها را روشن 

می کنم و ماهان را صدا می کنم. پاسخی نمی آید. شاید پیش کیان 

ن و د آشپزخانه می شوم و لیوانی آب پس از مدت ها شیورفته باشد. وار

 .ضجه می خورم

ی بوی سیگار شامه ام را می آزارد. خانه است!؟ پس چرا جوابم را نم

دهد؟ به سمت اتاقمان حرکت می کنم. مثل همیشه درون بالکن اتراق 

 :کرده! آرام وارد بالکن می شوم و دستانم را از پشت دورش می پیچم

  اب. امرتون اجرا شد؟ زود برگشتم؟سالم جن -

افتد. نکند بازهم اتفاقی دهد. نگرانی مثل خوره به جانم میپاسخی نمی

ی کند. افتاده؟ نه! من دیگر تحمل ندارم.  دستانم را از دور کمرش باز م

  .غردام میی خالیمعده
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  ماهانم؟ جواب نمیدی؟ -

 :گویدبا صدایی خش دار می

  چی بگم؟ -

  :گردانما آرام، به سمت خودم برمیصورتش ر

  چیزی شده؟ -

 :کشدصورتش را از دستم بیرون می

  !نه نشده -

رسانم که برای ای میرسانم. به ماهیآب دهانم را به کویر گلویم می

 :زندای آب دست و پا میذره

 !کنیداری نگرانم می -

  :برداال میدهم و عصبی یکی از ابروهایش را بدود سیگار را بیرون می

 !دریا برو عزیزم -

 :کنندچه شده آخر؟ من چه کردم؟ دستانم شروع به لرزش می

  می شه بگی من چی کار کردم؟ -

  :شودتر میبه دستانم نگاه می کند. پوزخندش عمیق

  دونی؟نمی -

  !قصد جانم را کرده

 :چکدی اشک میقطره

  ...نه به خدا -
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 :دهدمیدود سیگار را از دهانش بیرون 

بازهم یه  باشه. چی باید بهت بگم؟ این یکی ماجرا رو هم نگو... نگو که -

  !سهیل دیگه بیاد تو زندگیمون

 :شدندام داشتند پاره میهای مغزیگوید. رگفهمم چه مینمی

  یعن... یعنی چی؟ -

 :گویدلرزد، میبا صدایی که از شدت خشم می

  !برو عزیزم... برو -

 :روداما او عقب میشوم نزدیک می

خوام اگر یه ذره هم برای من، ارزش قائلی برو بیرون عزیزدلم! نمی -

 .ناراحتت کنم

کنند. سهیل؟ سیگاری دیگر روشن شود. پاهایم یاری نمیهایم سر میلب

دهند و بالکن را ترک می کند. باالخره مغزم به پاهایم فرمان می

شود. به های بدنم مرتعش میتونبندد، سیکنند. ماهان در را محکم ممی

کنم. از وشن میکنم و اسپیلت را رهایم را عوض میهرتوانی است، لباس

زند و سیگار توانم ماهان را ببینم. کالفه قدم میی نازک میپرده

  ...دانم این چندمی استکشد. نمیمی

  .کشد و من نفس ندارماو سیگار می

 .می کند گزاو قدم می زند و پاهای من گز

رود. هرچه سعی به آید و دوباره پایین میام تا دهانم میاسید معده
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شود. سهیل؟ کنم، مغزم عاجزتر میهایش در کنار هم میچیدن حرف

مگر چه شده؟ من چه کردم؟ از جایم بلند می شوم. عضالتم ضعف دارند، 

 .کنمرسانم و نگاهش میی بالکن میلرزند. خودم را به سمت شیشهمی

کاش بگوید حداقل چه کردم؟ خون از جگرم می چکد  و بازهم سکوت 

شوم.  دهد که دور شوم. دور میکشد و هشدار میمی کنم. مغزم آژیر می

 نشینم. هزاربار می میرم، هزار بار تا برزخ می روم وروی تخت، منتظر می

  .آیدکنم تا میهزار بار جهنم را تجربه می

کند و اسپیلت را تا آخرین درجه زیاد ج میتی شرتش را از تنش خار

لباس گیر شود. انگار وسط قطب، بیکند. لرزش بدنم بیشتر میمی

ام اما ماهان همان طور بی لباس، جلوی اسپیلت نشسته و سرش را افتاده

حس کنم. یک طرف لبم، کامال بیمیان دستانش گرفته. دارم سکته می

 :کندام را نوازش میشانهگردد و است! ماهان به سمتم برمی

 خوبی؟ -

زنم. خدایا خوبم؟! مشکل ما االن، خوب یا بد بودن من است؟ پوزخند می

کنم و چیزی نمی هایم را پاک میخواهی امتحانم کنی؟ اشکچقدر می

 .مگویم. مهتا گفت خودم باشم. کسی که همه جا و همیشه با ماهان بود

های تند و خشمگینش، نفس گیرد. صدایبا پایش روی زمین ضرب می

اش ام را روی شانهکنم و چانهخراشد. خودم را نزدیک میمغزم را می

 :پیچمهایش میگذارم. دست را دور شانهمی

 من چه اشتباهی کردم؟ خوای بگی چی شده؟نمی -
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هایش هم آرام گردد به سمتم. عالوه بر چشمانش، صدای نفسبرمی

 :عدم می کشدگیرد. انگشتانش را روی سامی

 !تو اشتباهی نکردی -

کنی؟ آب دهانم را پس این مجازات برای چیست؟ چرا مرا مجازات می

چکد. جای هایش میدهم. در دلم آشوبی برپاست. خون بر دیوارقورت می

 :کنمام عوض میام را با چانهگونه

  مگه قرار نبود همه چیز رو به هم بگیم؟ -

گیرد. چشم به دستان لرزانم می چرخد. زیرنظرمبه سمت من می

 :کندکند و سرش را باال و پایین میدوزد و با کمی مکث لب تر میمی

 دقیقا سوال من هم همینه! مگه قرار نبود؟ -

شوند. با ام، ضعیف میام؟ تارهای صوتینکند من این قرار را شکسته

انش کنم که دوباره سرش را میان دستچشمانی مملو از سوال نگاهش می

 :گیردمی

  اش رو هنوز داری؟چرا شماره -

ی وهم بندم از حدس هاشوم اما یخ میهایش نمیشماره؟! متوجه حرف

 .آورم

  :گویمبا صدایی لرزان می

  شماره کی رو؟ -

کند. یعنی رگ گردنش متورم و صورتش مثل گداخته است. نگاهم نمی
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  ترم؟من، از آن دیوار هم بی ارزش

 .گویدخواهد چیزی بمانم. اما نه! انگار نمییمنتظر جوابش م

  ماهان! جوابم رو نمی دی؟ -

دارد! آخه آن دیوار چه دارد؟ بدون زحمت بازهم از دیوار چشم برنمی

 :چرخانددادن به عضالت گردنش، چشمان را به سمتم می

  یعنی نمی دونی؟ -

شده دستش م که هآید. به زور ی بدقلق بغض درون گلویم میبازهم توده

کنم صدایم دهم. سعی میاش تکیه میپیچم و روی سینهرا دور بدنم می

 :شومنلرزد، تا حدودی هم موفق می

  گی تا من بدونم؟دونم. تو باید ببه خدا نمی -

شوند که آورد، چشمانم آن قدر گشاد میموبایلم را که از جیبش در می

شته بودم. لرزش ناگهانی ونه جایش گذاروند. موبایلم را خرو پارگی می

تانش بدنم آن قدر محسوس است که ابروهایش تا انتها باال می روند و دس

 :را از دور بدنم باز می کنم

 پس دفعه ی اول نیست! چندبار دیگه بهت زنگ زده؟ -

 چند بار؟

خورد. یه هایم تکان میگوید اما شاخکدانستم چه کسی را مینمی

 .کنمچیزایی حس می 

  ن تو موبایل من رو گشتی؟ماها -
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 :عصبی پوزخند می زند و چندبار موهای روشنش را چنگ می زند

ت رو از کجا جای شاکی و متشاکی عوض شده مثل این که! شماره -

  آورده؟ مگه عوض نکردی؟

  .شدمخواهم آرام باشم اما داشتم دیوانه میخدایا! می

  می شه بگی کی؟ -

فهمم چه! گیجی ا آن قدر گیجم که نمیگوید امعصبی زیرلب چیزی می

 :کندر میفهمد که شاکیانه لب تنگاهم را می

 !بچه ژیگول، شناختی؟ اگه نشناختی بیشتر معرفیش کنم؟ -

فرستم. من که گذرد. لعنتی بر خودم میانگار از بدنم جریان برق می

دانستم! پس چرا موضوع به این مهمی را های ماهان را میحساسیت

کند. ش کرده بودم؟  از همان گوشه چشم، تهدید آمیز نگاهم میفرامو

  ...گیرد. حدس زده بودم اما حاالتیر نگاهش قلبم بی جانم را نشانه می

 !یدهم. پارسای لعنتبا شنیدن این موضوع، جان می

  :دهدمی جود و پایش را تکانبا حرص لبش را می

 !ام رو بدههحاال که فهمیدی. جواب سوال -

 :یج نگاهش می کنم. دندان هایش را روی هم می فشاردگ

سمش یک باهم در تماس بودید یا نه؟ دو چرا بالکش نکردی و هنوز ا -

ت رو عوض کردی، چرا باید رو ذخیره داری؟ سه زمانی که شماره

  زنگ بزنه؟ ت رو داشته باشه که بهتشماره
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 !دهانم برای پاسخ باز می شود اما صدایی در نمی آید

*** 

 ((ماهان))

بندد و به بددلی ام کند و دوباره میمثل ماهی، چندبار دهان باز می

گیرم. درد از سرم ریشه دوانده طعنه می زند! گردنم را میان دستانم می

کنم. شمارم؛ نگاهش نمیهارا میهایم. برای انفجار، ثانیهبه گردن و شانه

کنم نفس بکشم مش باشم. فقط سعی می خواستم دلیل اشک چشنمی

 !تا انبار باروت نترکد و بعد از ویرانی، پشیمان نماند

  !منتظرم -

خواهم ماهان موذی را ساکت اما حق را اندازد. میسرش را پایین می

خواهی انکار اش را هم میلرزد! رنگ پریدهگوید! نگاه کن چگونه میمی

کند. می اش را چه؟ این هم من مقصرم؟ لبش را ترکنی؟ زبان بریده

چسباند و بازهم رغم باز کردن بدنم، دور بدنش بازهم خودش را میعلی

کند. آرام این دختر جادو داشت؟ جادو داشت که سر تفنگ سقوط می

زند. بوسد و لبخند میام را میکرد. زیر چانهمرا، ماهان را آرام می

  .هرچند... بیش تر شبیه یک نقاشی خوش رنگ است

اون در  ل اولتون شروع می کنم جناب! یک چرا من باید باخب... از سوا -

ش هم دادم بهش که آقای میرغضبم، به روانش تماس باشم؟ من پرونده

  !فشار نیاد

ریزد. اش روی صورتم میبوسد و موهای مشکیی لبم میاین بار گوشه
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 .کندبویش مستم می

ده! هم زنگ نزدو به خدا قسم، به جون خودم تاحاال حتی یک بارهم ب -

کنم! گفتم. من بهت قول دادم چیزی رو ازت قایم نمیاگر زده بود که می

  .حتی اگر باعث شه بدترین بال سرم بیاد

کنند، برای هایم دیگر جنگ نمیی پیش هم قول داده بودی! نفسدفعه

  !شوندبیرون آمدن کمی نرم می

 :کشدام میاش را به بینیشود و بینیبدنش مماس بدنم می

تونه از دفتر سه پسر خل و چل من، من یه وکیلم خیلی راحت می -

 !ام رو بگیرهشماره

گوید! نمی خواهم فکر کند نرم شده ام، می خواهم دهان باز راست می

کنم که چهار انگشتش را روی لبم می گذارد و سرش را میان گردن و 

 :شانه ام می گذارد

  ...و درباره ی اسمش_

  .ی آب دهانی که به سختی، به گلویش می راندمی شنوم صدا

 :نوک انگشتانش را روی پوست گردنم، نرم می کشد

 واون قدر برام بی اهمیت بود که فراموش کرده بودم بالکش کنم  -

کنم یه شماره مخصوص م رو هم عوض میش رو پاک کنم! شمارهشماره

  !خرمجنابعالی می

ام را به نشانه تهدید باال ارهگردم، کامل! انگشت اشبه سمت برمی
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  :آورممی

کنی! هنوز هم روی حرفم هستم. من دیشب بهت گفتم دیگه کار نمی -

  !خوام نه برای دادگاه و دفترشزنم رو کامل برای خودم می

  :پیچدردنم میکند و دست دور گبا شیطنت نگاهم می

   مگه االن نصف برای توئه؟ -

 :کنمر داشتم و چه درآمد! اخم تصنعی میچه از این دختر ساده انتظا

خوای خرم کنی؟ تالش نکن! بی قبال از این سیاستا نداشتی! می -

 .نداره س، این چیزا روی من تاثیرفایده

  :دهدلب پایینش را کمی جلو می

و من که تورو نشناسم باید بمیرم! تو آخه کی خر شدی یا نازم ر -

کنی، تازه نازم رو هم ه حرف خر میکشیدی؟ اما تو همیشه من رو با ی

  !کشینمی

پوساند. این دختر با این همه محبت و گفت. حقیقت دلم را میراست می

 !من... اوف

 :کنمبا خونسردی نگاهش می

 !حاال هرچی. من حرفم رو زدم -

 :زندشود اما پسم نمیناراحت می

  چرا؟ -

 !چون من میگم -
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 :کندهای کوچک بغ میمثل بچه

 ...یعنی چی من میگم! گذشت اون دوره -

ی عمیقی توانم طاقت بیاورم. روی گونه نرم و سرخش بوسهنمی

 :گذارممی

 ی چی؟دوره -

  :زندرود و لب میهایش در هم میاخم

 !من شغلم رو دوست دارم -

 :گیردشوم. اخمم عمق میروم. جدی میعقب می

  پس باید انتخاب کنی! من یا کارت؟ -

  :دستانش از روی گردنم می افتد و بغض می کند

 !اذیتم نکن دیگه -

  .سوزدرایش میچرخانم. دلم بنگاهم را روی صورتش می

 .ذارمجدی گفتم باید انتخاب کنی! من هم به انتخابت احترام می -

کند و به چشمانش دست زند. لب تر مینبض قلبش زیر دستم محکم می

  :کشدمی

  ...باشه -

 :ام جا بگیردچهره گذارم، حسم درام اما نمیزند به سینهبددلی چنگ می

 !بهش فکر کن -

کند. بینی ام را میان موهایش جا دوباره خودش را در آغوشم جا می
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اگر کارش را انتخاب کند "کوبدکنم. چیزی در ذهنم به اعصابم میمی

ض می لرزد، دست دور شکمم می پیچد و با صدایی که از زور بغ "چه؟

 :گویدمی

  !فکر نمی خواد که معلومه تو -

دانم چقدر کارش را دوست دارد و چقدر برای کارش ارزش قائل است می

 کند و این برای من از هزاران باراما... با وجود این ها مرا انتخاب می

کنم و دوست دارم گفتنش گوارا تر است! خیسی روی پوستم حس می

اش گذارد چهرهگیرد و نمیاش را محکم میآورم. چانهاش را باال میچانه

 .را ببینم

بینم، کنم. چهره خیسش را که میعضالت منقبض گردنم را کج می

 :گیردام میخنده

 گریه می کنی که چی؟ -

 :زندکشد و غر میون میاش را از دستم بیرچانه

 !هیچی. شما با خیال راحت بخند -

خندم و محکم در آغوشش لرزد. بلند میش میادلم برای چشمان آهویی

  :گیرممی

 .خب خاله ریزه. خوش حال باش! از امتحان سربلند بیرون اومدی -

کند. عالوه بر او خودم هم با چشمان گرد شده از تعجب نگاهم می

 .دانم چه مرگم است! می خواهم از دوست داشتنش مطمئن باشمنمی
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بستم و با زنجیز دست و پات رو می کردیاگر کارت رو انتخاب می -

کردم! من بیشتر از کردم که بمونی اما داشتم شوخی میمجبورت می

ای دوست دارم تو پیشرفت کنی؛ دوست دارم روی پاهای هرکس دیگه

 .خودت باشی اما نه به حدی که من رو فراموش کنی

 :کندبا همان قیافه آویزان نگاهم می

  الکی گفتی یعنی؟ -

 :دم. دریا ابرو باال می بردخنمی

 !تو به کارمم حسودی می کنی؟ -

 :بوسمهایش را میبرم و این بار لبی لبم را میگوشه

  !هایی دارم اما ترجیح میدم خودم اذیت شم تا تومن یه حساسیت -

گذارد و چشمانش را ام میبا همان بغض در صدایش سر روی سینه

 :بنددمی

 !من، داری خودت رو هم روانی می کنیدیوونه! عالوه بر  -

 :کنمحضار دستانم را دور جسم کوچکش تنگ تر می

  !تو من رو روانی نکنی همه چیز حله -

دارد. وارد دستش را دراز می کند و موبایلش را از کنار پایم برمی

کند. از گوشه ی چشم هایش می شود و پارسا را بالک و پاک میتماس

  :گیردیل را به سمتم میکنم. موبانگاهش می

 !این هم خدمت شما -
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کنم. با لبخندی عمیق به سمتم ای پرت میموبایل را می گیرم و گوشه

 :زنم. صورتم را میان دستانش می گیردبازگشت، لبخند محوی می

کنم که تو ناراحت شی! ناراحتی تو، ناراحتی من هیچ وقت کاری نمی -

 ...منه

 :بوسمدستانش را می

ندارم!  کار تو به من هیچ ربطی نداره. من حق تعیین تکلیف برای تورو -

 !دت رو غرق کار کنی که خسته شیخوام خیلی خوفقط نمی

 :چرخاندحدقه می زند و چشمانش را درلبخند می

  !حسودی -

  :شومبوسم و بلند میسرش را می

  !من میرم مهتا رو برسونم -

 :دکشهای قرمزش میدست پشت پلک

 .آخ... یادم رفته بود. منم میام -

خواستم با مهتا صحبت کنم. نیاز داشتم، آرام شده خواستم بیاید. مینمی

  .بودم اما مغزم آرام نبود

  !نیازی نیست -

 !آخه زشته -

  :بلوزی از کمد برمی دارم

  .زشت نیست -
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 :گویددریا کالفه می

  !خوام بیاممن می -

  :می پوشم

  .هنخوا -

  :کشدجیغ می

 !ماهان -

  :بندمساعتم را می

  هوم؟ -

 ...زهر -

 :کشمگردم و لپش را میگیرد، برمیام میکند. خندهحرفش را قطع می

گردم یه غذای خوشمزه درست کن! دلم تنگ شده... این تا من برمی-

  !ی عذادارت هم درست کن، دیدی یهو هوو آوردم سرتقیافه

  :کوبدم میمحکم به پهلوی

 ...منم میام! زشته -

  :پیشانی اش را می بوسم

  ...نمیای، خیلی هم خوشگله -

 :شنوماش را میکنم که صدای زمزمهبه سمت در حرکت می

  ...خیلی بیشعوری -

 :گویمبدون برگشتن به سمتش با لبخندی محو می
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  ...ممنون -

*** 

ا جشود. کالفه گردنم را صدای رو اعصاب زن در فضای فرودگاه پخش می

چرخانم. با حلقه سمت چپ دستم کنم. بزاقم را درون دهانم میبه جا می

شود که به شود. دهان باز نمیخواهم بگویم اما نه! نمیکنم. میبازی می

 داشتم، مهتا چیزی بگویم.  هنوز با خودم درگیر بودم. من به دریا اعتماد

اشتم. کند اما به آدم ها اعتماد ند حتی فکر هم نمی کردم بخواهد خیانت

  من یک طرف نخ را بگیرم، طرف دیگر نخ را چه کنم؟

اش کنم! ترسیدم، خستهترسیدم. میترسیدم. از خودم میمن از دریا نمی

خورم ام، یکه میاش کنم! بازهم برود. با نشستن دستی روی شانهدل زده

 .و به شدت دست را به عقب میرانم

  هان؟چی شده ما -

به مهتا نگاه می کنم. کالفه دست به صورتم می کشم. خدایا من چه 

  .شوممرگم است؟ دارم دیوانه می

  !هیچی -

  :کندی بلوزم را صاف میسرشانه

  !این لحن هیچی یعنی خیلی چیزا شده اما نپرس -

  :برمکنم و دستانم را داخل جیب شلوارم فرو مینگاهش نمی

  ؟پرسیپس چرا می -
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 :چرخاندبا غیظ چشمانش را در حدقه می

  ت کنم تا حرف بزنی، با دریا مشکل پیدا کردی؟باید شکنجه -

  :غرمهایم مینداندزنم و از الی موهایم را چنگ می

  خب که چی؟ -

 :کندبه حرص نگاهم می

  خوای آدم شی؟تو نمی -

 :سردی نگاهش می کنمشود اما با خوناعصابم تشنج می

 .آدمم -

  :دهدسری از روی تاسف تکان می

ی این نیستی به خدا. فکر نکن چون دختره دوست داره پای همه -

  .وزی خسته میشهایسته! اون هم یه ررفتارات می

  ...خودم می دانم لعنتی! می دانم

  چرا می گویی؟

 :زبونم را در دهان می چرخانم

  خب؟ -

 :فشاردچشمانش را روی هم می

 ی دختره رو گرفتی؟باید بگم خب! برای چی باز یقهمن  -

دهم و کنم. نفسم را بیرون میکنم. از پشت خم میگردنم را جا به جا می

 !دوباره همان جلد همیشگی
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  !نامزد قبلیش زنگ زد -

  :بردیکی از ابروهایش را باال می

 خب؟ -

  ...داستان حسین کرد که تعریف نمی کنم! همین -

  .رودروی اعصابم مینیشخندش 

 !تو هم پاچه دریا رو گرفتی به خاطر این که بهش زنگ زده -

کنم که حواسش به موبایلش است. ما دهم. به آرتا نگاه میجوابی نمی

  .ایستاده ایم و او نشسته

 گرفتم؟ چه دلیلی نامزد قبلیش بهش زنگ بزنه؟آره. نباید می -

 :دهدسری از روی تاسف تکان می

 ...در نشکنزبون رو این قسوزه! دل اون دختر بیلم براش مید -

  :سر تکان می دهم

  ...اوهوم -

  :می خندد

  !من که خواهرتم به زور تحملت می کنم چه برسه اون -

 :کنمی چشم نگاهش میاز گوشه

 نامزد قبلیش هنوز بهش زنگ میزنه! میگی خفه شم و بمیرم؟ -

 :ابروهایش را باال می برد

 !نه... بردار همه کاسه کوزه ها رو سر دریا بشکن -
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  :کشمدستی به ته ریشم می

  !حاال شدی یه خواهر شوهر واقعی -

  :کندگیرد و نوازش میمهتا دستم را می

  !من می تونم بفهممت اما دریا... مثل مامان نیست-

 در خوبامادر هم مثل دریا مهربان بود. اصال مثل تمام مادرها، لیال هم م

بوسید. اصال بویش کرد. مثل دریا میو مهربانی بود. مثل دریا نوازش می

آمد. مثل دریا بود ام کنار میهای نوجوانیهم مثل دریا بود!  با بداخالقی

از هیچ چیز دریغ نمی کرد. اما رفت، بد شد! عوض شد. پول عوضش 

  !کرد

ن فکرا تو دستاته ایچرا بعد از این همه سال. زمانی که درست دستاش  -

  زده به سرت؟

داند ترس از دست دادن یعنی چه! نمی داند. دریا یک بار رفته نمی

 !دومین بار که برایش آب خوردن است

  ...حال می کنم -

  :کوبدشود و به شانه ام میاین بار جدی می

س ازدواج کردید. بذار ماهان تو چته؟ این حساسیتا چیه؟ تازه سه هفته -

 !گرید، سه روز از ماه عسلتون بگذره بعد براش ماه زهرمار بسازبر

  :اخم می کنم

  !من کاری باهاش نداشتم -
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کنی یا  کار داشتن از نظر تو چیه؟ نگرفتی زیر دست و پات کبودش - 

صدای کلفتت رو ننداختی تو سرت و براش داد بزنی؟ فکر کردی کار 

فت و زن، بدتر از اون صدای کلداشتن فقط ایناست! نه جناب... برای یه 

اون بازوی قلمبت، این که قلبش رو بشکنی! دفعه پیش که صدات کل 

هات یخ کردم! چه برسه ساختمون رو برداشته بود، من از شنیدن حرف

  ....اون دریای بیچاره... نبین حرف نمی زنه. نبین لبخند می زنه

  :گذاردمیاش چرا حرف هایش این قدر درست است؟ دست روی سینه

کنه. دریا هم که بیشتر! چرا؟ یه زن وقتی قلبش خرد میشه سکوت می -

! چون یه احمق شکاک مثل تو رو دوست داره... نبین باهات کنار میاد

  ...عاجزش نکن

  :جووملبم را می

  !کنی. بیخیالتو من رو درک نمی -

 !کنمجزش میگوید. دارم عاسرم گیج می رود. راست می

کردم تو این جوری باشی! برای ی نامردی ماهان! خیلی... فکر نمیخیل -

ی زندگی، زنت شاخ و شونه بکشی و صدات رو بندازی تو سرت! پایه

کنی؟ اعتماده! اون وقت تو جلوش می ایستی و بهش میگی خیانت می

ز امیدونی شنیدن این حرف برای یه زن چه حکمی داره؟ زن نابود میشه 

و با ش اعتماد نداره! دریا هم که بدتر دختری که جز تاین که شوهرش به

 ...هیچکس نبوده! یه دختر ساده و پاک
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 !اوال من مستقیم، بهش نگفتم که خیانت کردی -

 :حرفم را قطع می کند و خنده ی عصبی می کند

چه  تو چقدر پررویی! باید ازت تشکر هم کنه که مستقیم نگفتی نه؟ -

  !نظور همونهفرقی داره! حرف همونه، م

هایش ی حرففشارم. مشکل این است که همهعصبی شقیقه ام را می

 !حقیقت محض است

  :شودفکم سفت می

م بوده! محر دوما... فقط با من نبوده! چند ماه قبل من، با یه نفر نامزد -

 !بوده

  :کشدیقه بلوزم را پر حرص می

  تو مگه االن شوهرش نیستی؟-

  !هستم

 توی بی لیاقت نیست؟مگه اون زن -

 !هست

 .چقدر لطف دارد به من

  اتر از یه بوسه رفته باشه؟شون میتونه فررابطه-

 :مغزم منفجر می شود. خودم را می بازم

  یعنی چی؟ بوسه چیه؟ -

  :مهتا با تعجب نگاهم می کند. موهایم را چنگ می زنم
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ید کسی چرا باچرا اصال باید یه نفر به جز من دریا رو بوسیده باشه؟  -

جز من حتی نوازشش کرده باشه! دریا فقط مال من بود. کسی حق 

  !لمسش رو نداشت! چرا باید بهش دست زده باشه؟ دریا فقط مال منه

فقط برای من! هیچ کس حق دیدنش را نداشت... اگر به من بود، در 

کردم که هیچ کس او را نبیند! دست هیچ کس به جایی پنهانش می

  ...رسد! نتواند از من دورش کند! نتواند حتی نگاهش کنددریای من ن

  :کندمهتا بلوزم را رها می

ی با اون پسره محرم بوده! پس اون باید چی بگه؟ تورو با دخترا -

ه. با رنگارنگ دورت دیده! زندگیت رو با هزار تا گند و کثافت قبول کرد

 ...حاال مشکل تواین که از عمق روابطت خبر داشت، باهات ازدواج کرد، 

 !داند نباید بگویدکند. میحرفش را همینجا قطع می

 :دهدپرحرص ادامه می

ون باید ااون تاحاال حرف از خیانت آورده؟ تو تنوع طلب بودی یا اون؟  -

 !نگران باشه، نه تو! اون باید بهت شک کنه فدات بشم

  !این هم درست است

غیرتش؟ اگر از تشه؟ داداش بیدریا جز تو کی رو داره؟ ها؟ باباش پش -

تو بترسه باید پیش کی پناه ببره؟ این انصافه؟ اگر از تو بترسه اتفاقی 

براش بیوفته، باید به کی اعتماد کنه؟ باید به جای این که بترسه، بیاد 

پیش تو! تو با این کارا باعث میشی برای به هم نریختن زندگیش سکوت 
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 !اشیکنه به جای این که مرهم اسرارش ب

کند. مثل سهیل لعنتی! از من ترسید که نگفت. از خون رگم را پاره می

 ...من ترسید که رفت. از من ترسید که چهارسال نبود. از من ترسید که

کردم! دریا... مادرم آیند. باید این گند را درست میهایم در نمینفس

 !نبود

الش رو در قبناراحتش نکن... نمی دونم چه خوبی کردی که خدا دریا  -

بهت داده اما ناراحتش نکن. اشکش آه خداست! اگر خیلی مردی اگر 

  !خیلی ادعا داری زنته و مال خودته، خودت باعث اشکش نشو

انگار در رینگ بوکس پشت هم مشت خورده ام. آن قدر که حالم بد 

  .است

 هسه بیاد بتوروخدا بذار زنت به جایی برخورد... به جای این که ازت بتر -

ت تکیه بده! به جای این غیرتای خرکی که هرکی بلده، مرد واقعی شونه

باش براش! تا پشیمون نشده، تا خسته نشده این گندت رو درست کن! 

کنی؟ دریا رو مگه چندوقته که عروسی کردید و باهاش این طوری تا می

 ...کردنببین، هرکی جای اون بود خونت رو تو شیشه می

سال از من ترسید که چهار"گذرد؛ یک چیز می ولی در مغز من فقط

 "!دوری را رقم زد

*** 

ام ی سینهتر از همیشه است و به قفسهایستم. قلبم کوبندهپشت در می

کوبد. گردنم را می چرخانم و پیشانی ام را به در تکیه می دهم. مهتا می
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می اخطار داد. اعالم خطر کرد. اخطارش را دریافت کردم. نفسم را خالی 

  ...کنم. مشتم را به سمت در می برم اما

ی کنم. نه! پشیمان می شوم و کلید را از جیبم خارج می کنم. در را باز م

کند اما این هم باعث آرام گرفتنم، بوی خوش غذا شامه ام را نوازش می

  .نمی شود

 ..این قدر خوب نباش دریا! خوب نباش

ند نفس میان موهایم کشیده و چدر را آرام، با پا می بندم. چند بار دست 

گوید، برو بغلش کن. برو از کشم. نیم کره راست مغزم میعمیق می

گوید خفه! دردت بگو. برو تمام حست را بگو. نیمکره سمت راستم، می

 کی از احساسش بگوید؟ اصال بگوید که چی؟

کند و طعم غذا هایش روانه میوارد آشپزخانه می شوم. قاشق را میان لب

کشد و چیزی اضافه ی لبش را به سمت پایین میمی چشد. گوشه را

  .کندمی

  .اصال حواسش به من نیست. هم در فکر است و هم مشغول

پیچم. یکه می خورد. می شوم و دستانم را دور کمرش مینزدیک می

گردد. با دیدن من نفس ترسد و قاشق از دستش می افتد، به سمتم برمی

  :ای کشیدآسوده

  ترسیدم ماهان، این چه وضع اومدنه! کی اومدی؟ -

 :کشمکنم و عطرش را در بینی ام میسرم را میان موهایش فرو می
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  کردی؟همین االن... خیلی تو فکر بودی! به چی فکر می -

  .زند. اولین بار است که پوزخندش را می بینمپوزخند می

 !هیچی -

است. فکم سفت می شود. جوابش از فحش و گله و بد و بی راه بدتر 

کنم. به اپن تکیه می دهم و با همان دستانم را از دور کمرش باز می

 :گویمچهره ی خونسرد می

 چی شده، باز؟ -

دهد و یمشانه باال می اندازد و رو به رویم می ایستد. لب پایینش را جلو 

 :اندازدشانه باال می

  نمی دونم خوش اخالق! به نظر تو چی شده؟ -

  :زنمه غذا ناخونک میب

  !نمی دونم -

  :کندچپ چپ نگاهم می

  !خیلی رو داری -

  :چشمکی می زنم

  !مخلصم -

  :کندبا چشمان آهویی معصومش نگاهم می

  چرا این جوری می کنی؟ -

بلوز اذیتم می کند. عادت به این یک تکه پارچه ندارم. بلوزم را در می 
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  :آورم و روی صندلی می گذارم

  چجوری می کنم مگه؟ -

 به بلوز نگاه می کند اما مثل زن های دیگر غر نمی زند چرا اینجا

  :گذاشتی! فقط برش می دارد

  !بیا بیرون، باهات کار دارم -

  :ابروهایم را باال می برم

  ...حتما! من در خدمتم -

  :تواند جلوی لبخندش را بگیردنمی

  ...ماهان! جدیم -

 :کشدکنم که دست و پا میزند و جیغ میمی از روی زمین بلندش

  ...اه ماهان! این جوری بلندم نکن، عصبی میشم -

گذارمش. رویش می خندم و به سمت کاناپه  می روم و روی کاناپه می

  :شومخم می

  ...خب بگو کارت رو! بعد بریم سراغ کار من -

 .قیافه اش همچنان ماتم زده است

د حرفی می زنی یا هرکاری می کنی، من بایچرا فکر می کنی تو هر -

زود فراموش کنم؟ تو هردفعه باحرفات و کارات یه زخم روی قلب من 

 !میندازی که خوب نمیشه

  :نفسم را محکم بیرون می دهم و صاف می نشینم
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  توروخدا شانس مارو! می شه یه دقیقه گند نزنی به حالمون؟ -

  :نزدیک می شود و جدی نگاهم می کند

حال  من یه دقیقه گند می زنم به حالمون که تو هردقیقه گند نزنی به -

  !من

  .هوم، جالبه! بازهم من مقصرم -

 :نفس عمیقی می کشد و صورتم را بین دستان کوچکش می گیرد

هم اعتماد من دارم دیوونه میشم از این که تو بهم اعتماد نداری! چرا ب -

  م؟دیوونه ام که از پیش تو برنداری؟ چرا فکر می کنی من میرم؟ مگه 

  :دست روی سینه ام می گذارد

هنم مگه دیوونه ام که به بهشتم پشت کنم؟ من هیجده سالم رو تو ج -

ودن بگذروندم. هیجده سال تموم! تو اومدی تو زندگیم، معنی واقعی مرد 

عنی یرو بهم یاد دادی! یاد دادی که مرد یعنی امنیت، یعنی تکیه گاه، 

من  ن همینه اینارو از تو گرفتم. تو اولین مرد واقعی زندگیآرامش! م

بودی! اولین کسی که تموم قلبم رو گرفت. فکر نکن چون اولین پسر 

ن زندگیم بودی، مثل دخترای ندید بدید، قلبم مثل ژله لرزید نه! ای

 ...جوری نبود

  :خودش را در آغوشم جا می کند و دستش را دور کمرم می پیچد

عشقت کاشته شد. نخواستمش، قبولش نکردم. گفتم بذار  اول بذر -

بخشکه! نخشکید... برعکس، هرروز بیشتر رشد کرد، بیشتر تو همه ی 
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وجودم ریشه دووند. جوری که وقتی کنار یه دختر دیگه می دیدمت، می 

مردم و زنده می شدم! حالم بد می شد. اصال یه حسی که حتی وقتی 

هاش. کم شدی دلیل تپشبود! بعد کم پدرم پسم زد، بهم دست نداده

شدی دلیل هر نفسی که میاد و میره! به زندگیم معنا دادی. دیگه روزام 

تکراری نبود! نمی خواستم قبولش کنم... نمی خواستم قبول کنم که 

عاشق یه آدمی شدم که از زنا متنفره و فقط دخترای رنگارنگ دورش رو 

 !واسه تفریح می خواد

  :شودی دستش سفت میرود. حلقهمیابروهایم باال 

وست داما من با همون دخترای دورت، با همین زبون تند و تیزت، به  -

  !داشتنت ادامه دادم. بی هیچ انتظاری دوست داشتم

  :سرش را باال می آورد

 من همون دریام! نیستم؟ به نظرت عوض شدم؟ -

  :به زور دهان می گشایم

  !نشدی -

رم؟ چون یه بار رفتم؟ مگه دلیلش رو نی من میپس چرا فکر می ک -

رفتم! من چهارسالی که از تو دور بهت نگفتم؟ اگر از روی اجبار نبود. نمی

بودم، نه آرامش داشتم نه امنیت و نه یه تکیه گاه محکم! هیچ کس تو 

نشدی! چهارسال تو کابوس و سیاهی گذروندم اما تو باز اومدی. آرامش و 

بعد چهارسال چیزی که به دست آوردم و خودم امنیت اومد. چرا 
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  !دستی بخوام از دست بدمدستی

  :دستم را می گیرد و روی قلبش می گذارد

 !اینجا تمامش تویی -

  :دست روی مغزش می گذارد

دش اینجا هم تمومش تویی! کال همه ی وجودم تویی! آدم مگه به خو -

د ندازه دور؟ تو خوخیانت می کنه؟ آدم مگه می تونه خودش رو بکنه ب

منی! ماهان منی! عشق منی! فقط برای منی! این زندگی هم توی 

 چندماه ساخته نشده که بخوام از تو زده بشم... حرف هفت ساله! من

هفت سال همونی که تو بودی رو دوست داشتم! نه هیچ چیز دیگه ای! 

میرم ماهان! من می خوام توهم همین من وقتی بهم شک می کنی می

  ....رو کنارم داشته باشی نه شک و خشم وحسا

  :نگاهش را پایین می اندازد

یه چیزی می گم ختم کالم! سرطانی که توی تموم بدن آدم ریشه  -

دوونده باشه، دیگه خوب نمیشه! مرگ میاره! تو برای من همون 

  سرطانی... البته از نوع خوبش. تو تموم تنمی! چجوری ازت جدا شم؟

  :آب دهانش را می شنوم صدای قورت دادن

من نگرانم ماهان، نه برای خودم! برای تو... تو داری خودت رو بیشتر از  -

خوام حسمون متقابل باشه..می خوام همون من اذیت می کنی! من می

آرامش و اعتمادی که من دارم، توهم داشته باشی! من بیشتر از حتی 
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 !خودم باورت دارم

 :پیچماش میشانهگردم. دست دور به سمتش برمی

شناسم وگرنه من کسی من گوشیت رو دست نزدم، توروهم خوب می  -

ن موقع بودم که این همه سال پای یه نفر بمونه؟ من آدم ازدواج بودم؟ او

  !ایهم ازت دلخور بودم نه چیز دیگه

گیرد! لعنتی کنم و صدای موذی دوباره جان میبه لب هایش نگاه می

 !هفت تا جان دارد

 :زنماش میوسه ای به پیشانیب

کنم، نترس هرچی حرف من اینه که میگم از من نترس! خواهش می -

ها، از خوام باز آدمشد بهم بگو! نذار یه سهیل دیگه رو تجربه کنیم. نمی

  !خوام با پای خودت بریمن دورت کنن! نمی

  :چسباندام میاش را به پیشانیپیشانی

  !من بدون تو می میرم -

 :فشارمچشمانم را روی هم می

 !میرم. کمکم کنمنم بدون تو می -

کند. از اش حرکت نمیشود، سینههایش قطع میچند لحظه حتی نفس

 :بنددزش را میشود. دهان نیمه باآغوشم جدا می

  چی؟ -

به تعجبش لبخند میزنم. بوسه به سرشانه اش میزنم و کنار گوشش لب 
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  :میزنم

 !کنمی رو یه بار بیشتر تکرار نمیخانوم... من حرف -

 :کندلبخند شیرین میزند و سرش را کج می

 !پس خودت بودی؟ -

  :کشملپش را می

 ...کرم نریز! عواقب داره -

  :ظریف می خندد

 !آخه ماهان که از این حرفا نمی زنه -

شوم. قلبم برایش ته چشمانش، غم بیتوته کرده را می بینم و ذوب می

  :زنملب میگیرد. آتش می

  !ماهان این حرفا رو به فقط به فنچ دلبرش میزنه -

 :جدی می شود و با انگشتش خطوط نامرئی روی سینه ام می کشد 

  !من همیشه هستم، اما خودتم تو این راه باید کمکم کنی -

گذارم و رباید. دستم را روی گودی کمرش میاش دل میچشمان آهویی

شود. از زیر لباس هم آغوشم میکشمش. پخش به سمت خودم می

گذارم شود. بوسه ای روی گردنش میگرمای بدنش به بیرون ساطع می

بوسد و من لب های سرخش را کند و لب هایم را میکه سرش را دور می

  .بوسمبا تمام وجود، می
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 ((دریا))

 

دهد. انگشتانش میان موهایم شامه ام بوی عطرش را تشخیص می

کنم اما نمی شود! گشودن چشمانم را ندارم. سعی میلغزد. توان می

آرامش به وجودم سرازیر می شود. گلویم می سوخت و طعم دهانم تلخ 

هایش روی گردنم، همان اندک نفسی که توان خارج بود. با نشستن لب

برد. در همان دنیا، جایی میان خواب و بیداری شدن دارد به تاراج می

هایش روی صورتم، پروانه در دلم پیله  لبخند میزنم. با داغی بوس

  .تندمی

  :کشمبینی اش روی شقیقه ام می

  پس بیداری؟ -

شود.  بیدار؟ نه نبودم... در رویایی بودم که دوست داشتم به ابدیت ثبت

خواستم چشم باز کنم اما انگار میان پلک هایم چسب ریخته اند، می

ل به سلول تنم خانه دوست نداشتم از تخت دل بکنم. خستگی در سلو

 .کرده بود. این حس، تقریبا پنج روز است که در تنم رخنه کرده

  :بوسه ای روی شقیقه ام می گذارد

  خوام برما! بیدار نمیشی؟ نمی خوای شوهرت رو بدرقه کنی؟می -

های محبوبم را می کنم. عسلیکنم و چشمانم را باز میباالخره اراده می

ود. بعد از گذشت سه ماه، هنوز به این صحنه بینم. قلبم مچاله می ش
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عادت نکرده او. منتظرم که از خواب بیدار شوم و به کابوس بازگردم. بعد 

 .شوداز سه ماه، هنوز قلبم با دیدنش تند میزند. نفسم محو و خاموش می

رسانم و با کنم و دستم را به ته ریشش مینیرویم را به دستانم منتقل می

  :گویمصدایی گرفته می

  !صبح بخیر آقای سحرخیز -

کند. خم می شود و لبخند محوی میزند و دستش را ستون تنش می

  :بوسه ی کوتاهی به لبم هایم میزند

  ساعت خواب؟ مگه تو کار نداری؟ 

بلعم. چشمان خواب آلودم را می مالم. بوی تازه ی شامپو و عطرش را می

 :کنمدستم را بند شانه اش می

  ده مگه؟ساعت چن -

 :چشمک ریزی می زند

  !یازده -

  ماهان؟ -

 :دستش را از زیر کمرم رد می کند و زیر گلویم را می بوسد

  جانم؟ -

توانم جانم گفتن هایش دیگر از روی اجبار یا هرچیز دیگری نیست! نمی

 :خواهم از دو عسلی رو به رویم، دل بکنمچشمانم را باز نگه دارم اما نمی

  کجا می ری؟ -
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  :کندچشمانش را ریز می

  !کجا دارم برم... استودیو -

چسبانم. غر پیچم و خودم را بیشتر به تنش میدست دور گردنش می

 :میزنم

  !نرو... دلم برای ماهانم تنگ میشه -

  :لب زیر دندان می برد و نگاهم می کند

  !ریزی، وروجکخوبه بی حالم هستی این قدر زبون می -

  :نم را روی گردنش می اندازمخندم و کل وزمی

 !بمون پس -

تکان نمی خورد. وزن من کجا و قدرت او کجا! با خنده ی واضح و 

  :کندبزرگش، نگاهم می

  تو مگه نمیری دفتر؟ -

  :گویمکنم و با شیطنت میچشمانم را گشاد می

  !اگر آقامون بمونه، نه -

  :گیردز میخندد و نوک بینی ام را گامی

وری دیرمه! یه قرار کاری مهم دارم وگرنه نمی ذاشتم اینج حیف که -

  ...راحت بخوابی و نگاهم کنی

  :نمی ماند؟ ته دلم، ناراحت می شوم. دستانم را باز می کنم

  !اوکی... من خونه ام -
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  :نگاه جدی اش را روی صورتم می چرخاند

  ناراحت شدی؟ -

  ...ناراحت شده بودم!؟ کمی

را به  اول صبح. بغض در گلویم، ریشه دوانده بود! سرمنمی دانم چرا اما 

  ...دهممعنی نه تکان می

 :گیردهمان خنده ی محو دوباره روی صورتش جان می

 ؟چرا بغض کردی خاله ریزه -

  انتظار داشتم ماهان نفهمد؟ انتطار داشتم باور کند؟

 باز هورمونا؟ -

کشم، بغ ام می خودم هم نمی دانم چه مرگم است. پتو را تا بینی

 :کنممی

  !نه... دلم تورو می خواد -

خندد. انگار با کودک دو ساله سرگرم است. با انگشت سبابه چشمانش می

  :چانه ام را قلقلک می دهد

ون خواد اما باید برم! قول میدم زود برگردم... برات از ادل منم تورو می -

 !خرمبستنی که دوست داری هم می

خواهم. آب دهانم را قورت چه کار!؟ من ماهانم را میبستنی می خواهم 

 :می دهم تا بلکه از تلخی آزار دهنده دهانم خالص شوم

  !باشه... برو -
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  :بیشتر خم می شود و دقیق تر نگاهم می کند

  ...چرا این قدر بی حالی؟ رنگت هم که پریده -

ی چشمانم را می بندم. فشارم بدجوری افت کرده بود. حتی دلم نم

 :خواست از جایم تکان بخورم

 .نمی دونم... تمام تنم درد می کنه. انگار کوه کندم -

  :اخم هایش در هم فرو می رود و دور می شود

  ی؟چند بار بهت گفتم این قدر به خودت فشار نیار؟ چرا گوش نمید -

  :دهان خشک و تلخم را می گشایم تا چیزی بگویم که غر می زند

  !یکتاتوری رو تو خونه پیش بگیرمکاری نکن نظام د -

  :کشممی خندم و تنه ام را باال می

 !مگه االن دموکراسیه؟! من فکر می کردم، دیکتاتوره -

  :نمی تواند جلوی لبخندش را بگیرد

  می خوای دیکتاتور رو نشونت بدم؟ -

  :گویمگزم و با شیطنت میلب می

 !نچ! چون االن دیکتاتور رو به رومه -

  :ابروهایش را باال می برد یکی از

  .مونمزبون نریز فنچ! بذار برم... از کارم جا می -

  :بوسمپرم و گونه اش را میمی

  کنم؟ باشه... چشم! برو دیگه... فقط نهار چی دوست داری برات درست -
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  :کندیگذارد و نوازشم مدستش را روی گونه ام می

 ...رگردم، استراحت کنب خوری! فهمیدی؟ تا من از جات تکون نم -

  !دلم ضعف میرود برای زورگویی هایش و محبت هایش مختص خودش

  پس شکم آقامون رو با چی پر کنم؟ -

  :گویدمی خندد و تهدید آمیز می

  !دریا -

  :سرم را تکان می دهم و خنده ام را قورت می دهم

  جانم؟ -

  :تهدید وار انگشتش را تکان می دهد

احت م! از جات تکون نمی خوری، همین یه روز رو استرهمونی که گفت -

  ...کن

  :کنمگذارد. خودم را در آغوشش جا میجدیتش جای حرف نمی

  !چشم آقا -

  :دهدکند و بینی اش را میان موهایم جا میموهایم را نوازش می

  !آفرین حاال شدی یه دختر خوب -

 :ر پیچ می خوردبلعم. معده ام بیشتعطرش را می

  میشه یه چیزی بگم؟ -

 !بگو... تو که مارو این جا عالف کردی -

دهم و گیرم. انگشتانم را میان موهایش سر میبداخالقی اش را نادیده می
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 :گیرمنفس می

  ...دوست دارم -

  :سرم را می بوسد

 !منم دوست دارم -

گذارم غرق دهم و میگفت! به قلبم اجازه پرواز میدومین بار بود که می

کرد ولی گفتم و او هرروز اثبات میشود در حس خوشش. من هرروز می

زبانی نه! باالخره دلم، رضایت می دهد. دل می کند. خودم را جدا 

  :مکنم و به پلک هایم، دست می کشمی

 .کنمتا دم در بدرقتون می -

  :بلند می شود و بلوزش را صاف می کند

  ...هروقت خواستی بخوروی میزه. رخواد... صبحانه آماده نمی -

  :کنم، بلند می شومبا نگاهم صورتش را نوازش می

  !نمیشه که باید آقامون رو تا دمه در بدرقه کنم -

د، نمی فهمم چه می شود که سرم برای لحظه ای گیج میرود. دستم را بن

کنم تا نیفتم. ماهان کمکم می کند تا بشینم. دستانم را بلوز ماهان می

  .ی فشارم و ماده غلیظ درون دهانم را به عقب میرانملبه ی تخت م

 :ماهان خم می شود، در چشمانش نگرانی غوغا می کند

  خوبی؟ چرا اینجوری شدی یهو؟ -

 :کشمدست روی پیشانی ام می
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  .خوبم... چون یهو بلند شدم، سرم گیج رفت -

 :گذاردلب هایش را روی پیشانی ام می

 پیشت بمونم؟ نکنه سرما خوردی؟ می خوای -

  :شانه هایش را نوازش می کنم

 .یشممنه.... تو برو به کارت برس! من خوبم، استراحت کنم بهتر هم  -

از نگرانی نگاهش، کاسته نمی شود. نفسش را در سینه حبس می کند. 

 :لرزدبرجستگی گلویش می

  می خوای به مامانت زنگ بزنم؟ -

 یدید و دنیایی که مسابقه علی رغم حس درونم، علی رقم حالت تهوع ش

زنم نمی خواهم فکرش را درگیر دو، دور سرم گذاشته بود، لبخند می

  :کنم. بوسه های بی امامم را روی سر و صورتش می گذارم

  !اگر دوست داری بمونی، بهانه نیار! بگو می خوام بمونم -

ن نگاهم می کند. لب زیر دندان می برد و دستان سردم را مثل یخ میا

 :کندشت داغش حل میم

  !کنممطمئنی خوبی؟ االن زنگ می زنم کنسل می -

  :کنمته ریشش را نوازش می

  !اشمگه نگفتی قرارت مهمه! برو دیگه... دیر شد. نگران من هم نب -

  :دستانم را باال می آورد و به لبش می رساند

مواظب خودت باش خاله ریزه! تو حق نداری نسبت به زن من بی  -
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  ...وت باشیتفا

  :می خندم و طوالنی می گویم

  !چـــشـــم -

  :آیدمحکم بدنم را در آغوشش می فشارد. جوری که نفسم بند می

  !برگشتم، خودم می کشمت اگر خوب نشده باشی -

گذارد. اصرار نمی کنم. حال خوشی می خواهم بدرقه اش کنم که نمی

که  . ماهانروز را کار کرده امندارم. تمام بدنم، گرفته است. انگار تمام دی

 خواهم دوباره بخوابم اما سرگیجه امانم نمی دهد. نه می توانممیرود، می

م و بلند شوم و نه می توانم از شدت استرس، بخوابم. در جایم، می چرخ

سر در بالش ماهان فرو می برم. ماهان هنوز هم بعضی از حساسیتش 

اما  دادگاه به دنبالم می آید هایش دارد. گاهی اوقات خودش در دفتر و

  .دیگر شکی و تردیدی نمانده. آرام گرفته

 شب ها مثل کودک ها محکم در آغوشم می گیرد. می بوید، می بوسد...

ی نمی گذارد از کنارش تکان بخورم. مثل بقیه نمی گوید زندگیمی، نم

گوید عشقم و از این چیزها... حتی گل خریدن هم بلد نیست! پیامک 

همین "نه هم نمی دهد اما ماهان من همین بود و من با همین، عاشقا

 .دوستش دارم "بودن هایش

توانستم آدم ها را بشناسم؛ توانستم بفهمم بازی با زبان، کار آسانی است. 

اما این که مرد باشی و مردانگی کنی سخت است. خریدن گل هم آسان 
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ی نیست. سه ماه است اما این حمایت های مردانه و خالصانه، کار هرکس

تمام است که آرامش بازگشته. بحث  گاهی پیش می آید اما نه جدی. 

بهار امسال با او سبز شد. تابستان امسال با آغوشش، گرم شد. تابستان 

هرسال برای من سرد بود. تغییر فصل برایم معنی نداشت و ماهان به 

می  تمام فصل ها، برایم معنی بخشید.  من حساسیت های او را درک

کنم و او هم من را.. او به خواسته های من احترام می گذارد و من هم به 

خواسته های او! توانستیم به کمک هم گره های کور را باز کنیم. سیاهی 

راسفید کنیم و گرد هارا از صفحه ی زندگی پاک کنیم. اعتماد از دست 

ن شده رفته، بازگشت. درست است، نمی توانم اعتمادی که چهارسال ویرا

  .بود را در سه ماه بازگردانم اما تا حدودی اعتماد ماهان، بازگشته

ه بمی خواستم خاطره ی بد کودکی اش را هم از سرش بیرون کنم. البته 

ا رکمک خودش هم نیاز داشتم. باید لیال را می بخشید. کینه همه چیز 

پررنگ تر می کند. سخت تر می کند. ببخشیدن خوب است! نه برای 

ه ات! ران. برای آرامش خودت! برای آرامیدن قلبت و از بین بردن کیندیگ

شتم و من پدرم را بخشیدم. امیر را، مادری که هیچ نسبت خونی با او ندا

این همه سال روحم را ربود و کشت را هم، بخشیدم. گندمی که چند 

سال کمکش کردم و با چشم سفیدی تمام، پشت به من کرد و به 

 .داد را هم بخشیدم آبروریزی ادامه

ام را بخشیدم. درکش کردم. مقصر نبود! عرفان را هم! من مادر خونی

توانستم کینه به دل بگیرم. همان شبی که با ماهان بحثمان شد، از نمی
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عجز و ناتوانی بعد از رفتن ماهان، به عرفان زنگ زدم. گفتم که پارسا 

ایش روحم را زنگ زده. ماهان عصبی شده. شک کرده. گفتم سوال ه

  .آزرد. ناراحتم کرد

ش عرفان مثل همیشه با دلیل و برهان، مجابم کرد. گفت حق دارد! اول

ه می بهم برخورد، متوجه نشدم.  گفت اگر ترنم به ماهان زنگ زده بود چ

کردی؟! از تصورش لرزیدم و گفتم خون به پا می کردم. گفت ماهان 

و تزد، فقط سوال کرد. گفت خون به پا کرد؟ گفتم نه! حتی فریاد هم ن

بودی سوال نمی کردی؟ شک نمی کردی؟ عصبی نمی شدی؟ حس 

  مالکیت و حسادتت تحریک نمی شد؟

  !دیدم درست می گوید

گفت مرد است! غیرت دارد! اگر دوستت نداشت، از هیچ چیز نمی 

ال ترسید. اگر برایش ارزشی نداشتی، حتی نمی پرسید چرا زنگ زده. اص

ن نمی آورد. این، از دوست داشتن زیاد است! مرد که ای به روی خودش

طور نباشد اصال مرد نیست. مرد یعنی همین حس مالکیت و حسادت! 

درست مثل تو. مثل یک زن! همان طوری که تو حس مالکیت و غیرت 

 !داری

از نبردنم به فرودگاه هم خیلی شاکی بودم. پرسیدم و او کوتاه جواب 

ف داشتم. گفتم چه حرفی و به یک فضولی اکتفا داد... گفت با مهتا حر

کرد. چیز دیگری نپرسیدم. دوست نداشتم، حس کند که حریم خصوصی 

اش، توسط من شکسته می شود. با صدای زنگ موبایل، برخالف میلم از 
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بوی محبوبم، سهمم، جدا می شوم و موبایلم را از روی میز چنگ می 

 ..ازلیزنم. یکی از چشمانم را باز می کنم. ن

  :دست روی نقطه ی سبز می کشم و موبایل را روی اسپیکر می گذارم

  جونم؟ -

  :صدای همیشه شاداب، نازلی در گوشم می پیچد

زنم  اون  ماهان پیشت نیست؟ یهو دیدی اومد کله ی من رو کند، چرا -

  !به تو میگه جونم

  :می خندم

 !نـــازلی-

 دیم... اینز کرد رو ما، قهوه ای شواال! اون شب که آال، شیرفلکه رو با -

چپ نگاهم می کرد. حاال بگو برادر میرغضب، بدتر از اون شمر هی چپ

  !ت رو می تونم باهاش چیکار کنممن، من داداش خل و دیوونه

  :می خندم. حق به جانب می گوید

 ...تازه از خداشم هست -

  .آن قدر می خندم که درد معده ام، بیشتر می شود

  !بمونه ی؟ می خوام بیام ببینم این گذاشته، چیزی از تو برای مادفتر -

  :ز خجالت قرمز می شوماکشم و بازهم دست به صورتم می

 !نه دفتر نیستم. حالم خوب نبود، خونه موندم -

بمیرم برات! من می دونستم این ماهان چه یزدیه، با نگاهش ادم رو می  -
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 ....خوره چه برسه

ویزان م. باالخره اراده می کنم. پاهایم را از تخت آحرفش را قطع می کن

  .می کنم. بازهم سیاهی و سرگیجه

جونه.  چرت نگو نازلی! فصل آنفوالنزاس، فکر کنم مریض شدم. بدنم بی -

  .حال ندارم. سرم هم گیج می ره

  !برای چند لحظه کال صدایی نمی آید

  نازلی؟ -

 :تعجب زده می گوید

می شنوم! ولی  م چندوقت دیگه خبر خاله شدنم روم! من گفتوای ننه -

  ...نه به این زودی

  :نمی فهمم چه می گوید. لب های خشکم را تر می کنم

  چی؟ -

اشتید ذخواهر من... یه کم رعایت می کردید! یه کم صبر و فاصله، می  -

  !یه سال بگذره، بعد

ی گیج بازهم نمی فهمم چه می گوید. یا من خیلی گیجم، یا او خیل

 !کننده حرف می زند

  !نازلی... نمی فهمم چی میگی -

  :جیغ می کشد

 ...ش رو باید برام تعریف کنیوای خدا... دارم خاله می شم! طرز تهیه -
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سرم بیشتر گیج می رود. طعم گس درون دهانم گسترده می شود. فقط 

ارد! ن ندمکاسه ماه بود که ما ازدواج کرده بودیم! سه ماه! نه! نمی شود... ا

ی لرزد. خندهموهایم را چنگ میزنم. اگر باشد چه؟ از فکرش هم تنم می

  :کنمتصنعی می

 !ج کردیمبرو بابا! چرا حرف الکی می زنی... ما فقط سه ماهه که ازدوا -

  :با شیطنت می گوید

 اون که دیگه دست من نبوده عزیزم! متاسفانه فرصت وصل دوربین -

 ....مخفی رو هم نداشتم که

شنوم. فقط گوش هایم سوت می کشد. های نازلی را دیگر نمیحرف

خواهم قبول کنم. من هنوز سوت ممتد. معده ام بیشتر می غرد. نمی

. زود آمادگی این ماموریت را نداشتم. نمی توانستم مادر باشم! هنوز...

  .بود

  ...خیلی زود

گرفته نضاع سامان من هنوز نیروی، اداره ی خودم را نیافته بودم! هنوز او

م بود. هنوز.. دست روی شکمم می گذارم. آخر چطور می  شود؟ ماهان ه

 .مثل من... او هم هنوز آمادگی نداشت

 :خون جگرم را قورت می دهم

  می تونی بیبی چک برام بخری؟ -

 !؟...اگر بچه ای باشد
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 !خدایا... کمک

******* 

دازد و بسته خریدش را ا روی کاناپه می اننفس زنان، خودش رنازلی نفس

 :روی میز می اندازد

وم ررفتم داروخونه، میگم بیبی چک یارو یه ساعت مثل کتلت زیر و  -

کنه که ببین حلقه دستمه یا نه، آخرم که دید حلقه ندارم، یه قیافه می

  !ای گرفت و بهم بیبی چک رو داد

م . سیگیج تر و مشوش تر از آنم که بتوانم، حرف های نازلی را بفهمم

یم های مغزم در حال اتصالی است. آن قدر فکر کردم که اصال مغزی برا

لم پر دنمانده! پرچم سفیدش را برافراشته و عقلم. تسلیم شده. از طرفی، 

  !کشد، از تصور حمل کودکی درونم از جنس خودم و ماهانمی

از سوی دیگر نگران زندگی ام هستم که تمام عمرش، به سه ماه ختم 

. فکر کودکی هستم که اگر در بطنم باشد، پدرش چه می کند؟ می شود

ی شوم نوجوانی سخت ماهان، بر قبول می کند؟ هنوز سایه ی لیال، سایه

که بی  زندگیمان بود. من مانده ام و این هزار تو زندگی ام و سوال هایی

 .پاسخ مانده! جریان خون در رگ هایم سخت شده

  دریا؟ کجایی؟ -

ا باز چشم از پالستیک برمی دارم. مانند ماهی لب هایم ر با صدای نازلی

ض می کنم و بسته.. اما نه نفس می آید و نه صدا در می آید. فقط بغ

 :ریشه دوانده از صبح، در چشمانم سبز می شود
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  اگر باشه... چی کار کنم؟ -

ن منازلی با تعجب نگاهم می کند. آخر که او نمی داند! نمی داند که 

ین اندگی ام جنگ می کنم. چیزی به پیروزی نمانده! می ترسم دارم با ز

بچه و عشقی که در وجود من سبز کرده، با نخواستن پدرش. همه ی 

لت هزار و نیرو ام را از جان به در کند!  نازلی دستانم را می گیرد. انگار

کشم. هق میزنم. صورتم را برق از بدنم رد می شود. دستم را عقب می

 :کنمونهان می میان دستانم

  من، نمی دونم اگر باشه.... اگر باشه باید چی کار کنم؟ -

  !نازلی گیج نگاهم می کند. حق هم دارد

  !خب عزیزم.... بچه که خیلی خوبه -

 خوب است! اصال فوق العاده است! بچه ای از جنس خودت، آسمان هفتم

بی مادر خواست! اما... ماهان چه؟ اگر نخواهد؟ اصال من... می توانم 

و  باشم؟ من می توانم، مادر خوبی شوم؟ نمی خواهم مادری، مثل مادرم

دن بمادر ماهان شوم! من فرزندم را در چنگ و دندان می گیرم! نازلی، 

انم را لرزانم را در برمی گیرد. ماده غلیظ و تلخ عزم خروج دارد. آب ده

  .چندین بار قورت قورتش می دهم تا از شرش خالص شوم

  !دونم، به نظرت زود بود... سقط کنگر هم نخواستی یا چه میا -

 :دهمسقط؟ خودم را از نازلی جدا می کنم و به شدت سرم را تکان می

 !نه.... سقط نه! نمیشه -
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آدم  من بچه ام را.... جنس خودم را... رگ و خون خودم را نمی کشم! من

م! از روی کش نیستم. من همان لخته ی خون، بی جان را دوست دار

ر اجبار می خندد. اوهم بغض دارد. اشک دارد. یعنی وضعیت من این قد

 زار است؟ این قدر بد است؟

  ...روانی! هیچی معلوم نیست هنوز -

دارد. بیبی چک را خارج می کند و به سمتم می گیرد. کیسه را برمی

  :جای تنملبخند لرزانش خار می شود و فرو می رود در جای

 !د شو برو تست کن... شاید چیزی نباشهاصال بلن -

از حس پر از تناقض درونم، کالفه ام.  هم می خواهم باشد. هم از 

ز بودنش، وهم دارم. وحشت دارم. اما نمی توانم انکار کنم، حس پر ا

شیرینی را هنگام تصورش. دست بی حس و یخم را به سمت بسته می 

کند تا ج! نازلی کمکم میبرم. بلند می شوم و دوباره سرگیجه و حس تشن

 باایستم. صدای زنگ در، مثل شمشیری زهرآلود بر جسم بی جانم فرود

  :می آید. با اضطراب لب میزنم

  !ماهان که همین االن رفته بود -

  :نازلی، دوباره مرا روی کاناپه می نشاند

  .من باز می کنم -

  .رسدلرزش تنم، بیشتر می شود و ضعفم به انتهایش می

 .کنمبی چک را میان درز کاناپه پنهان میبی
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 :نازلی به سمت در می رود و از چشمی به بیرون می نگرد

  برادرشوهرته! باز کنم؟ -

 کاش می شد که باز نکنیم! لب های خشکم را به هم می کشم و سرم را

ن روی به نشانه ی تایید تکان می دهم. نازلی در را می گشاید. نگاه کیا

 :لبخند پرشیطنتی می زند نازلی می خشکد.

  اوا! خواستگارمم که اینجاست. این چادر من کو؟_

  .نازلی با غیظ نگاه از کیان می گیرد

  :کیان رو به من می کند

المتی زن داداش! نباید به من خبر بدی؟ یه کم به خودم برسم... ناس -

 !همین یه خواستگار رو دارم

  :نازلی از جلوی در کنار نمی رود

  داری؟ کاری_

ه به ککیان از زیر دست نازلی راه می گیرد و وارد خانه می شود. نگاهش 

 .افتدمن و چشمان ملتهبم می

  :چهره سرحالش، در هم می رود

  ...چیزی شده دریا؟ با ماهان دعواتون شده -

سعی می کنم لبخند بزنم. عضالت صورتم، یاری نمی کنند. به همان 

  :سرم را تکان می دهمصورت بی حس اکتفا می کنم و 

  نه چیزی نشده! تو خوبی؟ چیزی الزم داشتی؟ -
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  :بدون اندکی تغییر در چهره اش، دست به گردنش می کشد

یزی چنه ماهان گفت صبح حالت خوب نبوده، بیام بهت سر بزنم ببینم  -

 ..الزم نداری

  ...پس به یادم بوده! دلم پر از حس خوب می شود

  :ویدنازلی قبل از من می گ

  !سحالش خوبه! شما هم بفرما... مجلس زنونه -

  :رودکند. اخم هایش بیشتر در هم میکیان توجهی به نازلی نمی

  خوای بریم دکتر؟مطمئنی خوبی؟ رنگت خیلی پریده... می -

  :دست به چشمان ملتهبم می کشم و می خندم

  !کیان اصال نگرانی بهت نمیاد -

  :رتاب می کندکیان نفسش را به بیرون پ

و پس خوبی دیگه؟ من بیشتر از تو نگران خودمم! ماهان برگرده ت -

 .گیرهی من رو میحالت نباشه، میاد یقه

، غمم، فراموشم می شود. ماهانی که این قدر برای من ارزش قائل است

ی من و خودش را نخواهد!؟ نه! امکان ندارد اما ممکن است که بچه

  !محتشم استبحث... درباره ی ماهان 

  !غیرقابل پیش بینی ترین آدم دنیا

  :باالخره، موفق می شوم و لبخندی روی لبم می نشانم

 .نگران نباش.... نازلی پیشمه -
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 :کندکیان از گوشه ی چشم، به نازلی نگاه می

م رو تباه نکنه این کاری کرده؟ اگر دست بزن داره، بگو بدونم که زندگی -

  !نکنم

  :صبی می شودنازلی این بار ع

  خوام چیکار؟توهم برداشتت جناب! من تورو می -

  :کیان سری از رو تاسف تکان می دهد و رو در روی نازلی می ایستد

  !تقصیر من بود که داشتم به عنوان یه گزینه روت فکر می کردم -

ال نگاهش را با شیطنت روی صورت نازلی، می چرخاند و ابروهایش را با

  :می برد

 ...م بد نیستیاتوه -

 :چشمک ریزی می زند

  !اما سلیقه ی من نیستی -

به نازلی فرصت حرف زدن، نمی دهد. می خندد و به سرعت از خانه، 

 .خارج می شود

  :نازلی عصبی به سمت من می چرخد

  این االن چی گفت؟ -

  :لبم را گاز می گیرم تا نخندم

  ...بیخیال شوخی کرد -

  :برد پنجه میان موهایش فرو می
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 !این دیگه خیلی پرروئه -

  !ببین دیگر کیان کیست که نازلی حریفش نمی شود

  وضعیت تو و عرفان چطور پیش می ره؟ -

  :در خانه را به هم می کوبد و پوزخند می زند

یافه قمی خوای چطور باشه؟ بدتر از همیشه... از روز مهمونی، برام  -

 .گرفته

 ن کار را می کنند؟قلبم سنگین می شود. چرا باهم ای

  :روی کاناپه، کمی جابه جا می شوم

 !حداقل تو یه کم کوتاه بیا نازلی -

  :خون به صورتش می دوود و چشمانش تنگ می شود

فم. پم. با قیادیگه چقدر کوتاه بیام دریا؟! عرفان با من مشکل داره! با تی -

خواد. می خوره! عرفان یه زن مثل توبا رفتارم... هیچی ما، به هم نمی

ه! من آروم، مظلوم! من نیستم من همینم! اونم با همین بودنم، مشکل دار

  ...تونم به خاطر اون عوض شمنمی

حق داشت! عرفان سختگیری و تعصبات خاص خودش را داشت. لجباز 

 !بود و غد

 یعنی دیگه اصال بهش فکر هم نمی کنی؟ -

  :کش می کندقطره ای اشک، روی گونه اش می چکد که به سرعت پا

خوام چیکار؟ حاضرم بمیرم ولی یه ساعت نه بابا! من اون یخمک رو می -
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 !با اون، تو یه جا نباشم

ی متو که راست می گویی! کاش یک روز، دست از لجبازی باهم بردارند! 

 :خواهم چیزی بگویم که عصبی دستم را می کشد

 !این قدر حرف نزن -

 :میان دستم می چپاند به زور بلندم می کند و بیبی چک را

 !به جای خوندن نوحه برای من، ببین خودت چه خاکی به سرت شده -

ی با یادآوری، بچه دوباره بدنم مرتعش می شود. آب دهانم را قورت م

کنم. هم دلم برای وجودش، ضعف دهم و به بسته ی بیبی چک نگاه می

 وی رانم می رود و هم از شدت وهم می لرزد! اکسیژن را به شش هایم م

 با بدنی کرخت، بی جان و پراز اضطراب، به سمت دستشویی، روانه می

ه با شوم. روانه می شوم تا این اضطراب، این ترس، چه با بودن بچه و چ

 ...نبودنش، پایان بیاید

*** 

  ((ماهان))

ار بکالفه شقیقه ام را ماساژ می دهم و به افتضاحی که عکاس جدید به 

 زیر لب فحشی نثارش می کنم. دکمه دلت را می آورده، نگاه می کنم.

 فشارم. گند کاری اش هیچ جوره، درست شدنی نیست. دکمه موبایلم را

می فشارم و ساعت را نگاه می کنم. در کمال تعجب، می بینم که نه 

 .پیامی از دریا آمده و نه تماسی گرفته
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عصبی چشم روی هم می فشارم. همین یک روز که حال دریا خوب 

ود، کارم تا شب طول کشید! حتی یک دقیقه هم سرم خلوت نبود که نب

ارد! دبتوانم، زنگ بزنم و حالش را بپرسم. اگر دلخور هم شده باشد، حق 

 دست به عضالت گرفته ی کتفم می کشم و نفسم را به بیرون پرتاب می

صدای  کنم. پیشانی ام را به مشتم تکیه می دهم. چشمانم را می بندم. با

  :دن، بدون بلند کردن سرم می گویمباز ش

ضعشه... وخانوم جاللی، این عکاسی که تازه اومده رو رد کنید! این چه  -

  گیرید ازشون؟مگه شما نمونه کار نمی

ی صدایی در نمی آید. هیچ صدایی! این جاللی هم کر شده، انگار! عصب

تن   وسرم را بلند می کنم. گرگ درونم آماده حمله است.. با دیدن لیال

لرزانش میان در، گرگ درونم چند لحظه مکث می کند. عقب نشینی می 

دو می کند. نگاهم بی حسم را رویش می چرخانم.  مردمک چشمانش دو

زند. متنفرم از این همه شباهت، میان خودم و خودش! نگاهم را از 

  :آورمصورتش می گیرم و سیگاری از بسته بیرون می

 از این طرفا؟ -

م. ی دهد. اهمیتی هم ندارد. سیگار را میان لب هایم می گذارجواب نم

م نمی توانم فراموش کنم، کاری که چند سال پیش کرد را... نمی توان

  !فراموش کنم، چگونه پدرم را از من گرفت

  :همان گونه که سیگار گوشه ی لبم است، پوزخند می زنم

 ؟!پیدا کردی از اون جایی که باز پیدات شده، یعنی باز یه مشکل -
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 .لرزش بدنش بیشتر می شود. بیشتر دیوار را چنگ می زند

  :چشمانم را ریز می کنم. دود سیگار را بیرون می دهم

 زدم تو خال! مگه نه؟ - 

کند. حضورش، اعصابم را تحریک کرده. تیغه ی سکوت در اتاق رخنه می

 ز جایماد. بینی ام را می فشارم. گرگ زندانی شده، دارد درونم رو می دَرَ

را از  بلند می شوم و لب تاپ را می بندم. بلوزم را صاف می کنم و سوئیچ

روی میز برمی دارم. بی توجه به حضورش به سمت در می روم که مچم 

ه برا در هوا می گیرد. با لمسش، نورون هایم شمشیر به دست می شود. 

مت دستش نگاه می کنم و زیر لب نام خدا را جاری می کنم که حر

  .کسی را که نه ماه، مرا در شکمش نگه داشته، نشکنم

خودش می فهمد و دستش را می اندازد. نگاهش همه جا می چرخد، جز 

 !صورت من

  !شنیدم... ازدواج کردی -

  ؟!لبخند تمسخر آمیزی می زنم. تازه شنیده بود

  :دست به ته ریشم می کشم

  خب؟ -

پیچد. سرش مماس می شود با ترس جلو می آید و دست دور کمرم می 

 ...با قلب پر از کینه ام از او

  ...خیلی خوشحال شدم -
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هه! پوزخندم عمق می گیرد. جدی!؟ آغوشش هیچ حسی درونم ایجاد 

ق نمی کند. به تارهای سفید میان موهایش نگاه می کند. به خطوط عمی

  ...کنار چشمانش

 !فکر می کردم؟در این چند سال، خیلی پیر شده بود یا من این طور 

 :لب را تر می کنم

  خب؟ -

  :سرش را باال می آورد و صورتش را میان دستانش می گیرد

 زندگیت خوبه؟ زنت خوبه؟ -

  ...نه زنم مثل توست! نه زندگی ام

 !دریا فرشته ای از سوی خدا بود

  :دور می شوم و صورتم را از دستانش جدا می کنم

  خب؟ -

  ؟!...از سنگ است یا اشکش سرازیر می شود. دل من

  :با پشت دست به پلک هایش می کشد

  ...همین! اومده بودم بهت تبریک بگم -

  :نگاهش روی کل هیبتم می چرخد و تلخندی می زند

  ...پسرم مرد شده دیگه -

  :ابروهایم را باال می اندازم و می خندم

 مگه تو پسرهم داری؟ -
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جوابی نمی دهد. چیزی در اصال مگر تو بچه داری؟ مگر تو مادری!؟ 

 ی گیرم.گلویم، اجازه نمی دهد بیشتر از این، حرفی بزنم. از کنارش راه م

نمی دانم این حس غریب چیست که گلویم را می خراشد و چشمانم را 

  .می سوزاند

  !خدا لعنت کند

ق با دیدن چمدان آوار روی دیوار، این حس شدت می یابد. پوزخندم عم

  .می گیرد

  ...! آخآخ لیال

  !خوش به حالم که درست شناختمت

ی می خواهم از استودیو خارج شوم که جاللی صدایم می زند. خوب موقع

  !را انتخاب نکرده ای

 :روی پاشنه پا می چرخم

 بله؟ -

  :به سمتم می آید. زن میانسال و آرامی است. سر به زیر می اندازد

  ام؟من فردا وقت دکتر دارم... می تونم دیرتر بی -

از گوشه ی چشم حواستم به لیال است. رنگ پریدگی اش، در ذوق می 

 .زند. دستانش می لرزد

  آقای محتشم؟ -

 :حواسم را جمع جاللی می کنم و دست پشت گردنم می کشم
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 .اوهوم... فقط زیاد دیر نکنید -

  :جاللی لبخند می زند

 !ممنون -

  .می رود به تکان دادن سرم اکتفا می کنم. لیال به سمت در

 .سوئیچ را در دستم می چرخانم

  :لب هایم را روی هم می فشارم

 لیال؟ -

 لیال می ایستد. برمی گردد و با همان چشمان هم رنگ من و شبیه به

من نگاهم می کند. سوئیچ را میان مشتم می گیرم و نگاهم را از 

  :چشمانش جدا می کنم

  !وایسا من می رسونمت -

 ...ر را می کنم! نمی دانمنمی دانم چرا این کا

  :می خواهد چیزی بگوید که دست رو بینی ام می گذارم

 ...هیس! بعدا_

ه کنگاه جاللی بین من و لیال در حال تردد است. با نگاه غضب آلودم 

روی صورتش می نشیند، پشتش را می کند و خودش را مشغول نشان 

پشتم حرکت  می دهد. به سمت آسانسور می روم. لیال مطیع و بی حرف

 :می کند. وارد آسانسور می شوم و بی آن که نگاهش کنم، می گویم

  کجا میری؟ -
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 :سرش را پایین می اندازد

 !جایی ندارم برم -

 !پس بی خود نبود که یاد من افتاده

  باز با شوهرت دعوات شده؟ -

چیزی نمی گوید. نگاه گیجم، روی دکمه های می چرخد. حضورش مانع 

  !تمرکزم است

  .باالخره مغزم فرمان می دهد و پارکینگ یک را می فشارم

 :با صدایی لرزان می گوید

ی منمی خواد من رو برسونی... من خودم تاکسی می گیرم، یه جایی  -

  !رم

 .می خندم. پر از حرص. پر از استهزا

  !باشه... تاکسی بگیر برو -

  :متکان می دهبا تعجب نگاهم می کند. ابرو باال می اندازم و سرم را 

  چیه؟ مگه خودت نخواستی؟ -

ا در آسانسور باز می شود. قفل در ماشین را از دور باز می کنم و ب

  :کالفگی می گویم

 .بیا برو سوار شو.... این قدرهم روی اعصاب من، خرسواری نکن -

بی هیچ حرفی پشتم حرکت می کند و در پشت ماشین را باز می کند. 

  :جلو اشاره می کنمدر را می بندم و به 
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 !من راننده شخصی کسی نیسنم -

حس زجر آور درونم، با دیدن اشک های تمساحش بیشتر می شود! یک 

عمر خبری ازش نبود و درست وقتی که در دردسر افتاد، شدم پسرش. 

ه کاین سه ماه کجا بود برای تبریک؟ یک دفعه یادش افتاد پسری دارد 

 خوب ذاتش را شناخته بودم! اگر توپسر دارد؟ آن هم با یک چمدان؟ 

بنده ی پول نبودی که یک عمر با خفت، کنار آن مرد زندگی نمی 

رزندت کردی! اگر تو خار نبودی، شوهری که دنیا را برایت می داد و سه ف

  !را به پول نمی فروختی و بروی

 :سعی می کنم، حضورش را در کنارم فراموش کنم. به کیان پیام میدهم

  .ت! گند و کثافتات رو جمع کنرو دارم، میارم خونهمامانت  -

  .حواسم را معطوف رانندگی ام می کنم

  .حضورش، هوا را مسموم کرده

  .تیغه ی بینی ام را می فشارم و شیشه را پایین می کشم

  .عضالتم دچار اسپاسم شده اند

  کجا داری میری؟ -

دان به جگر صدایش، اعصاب مشوشم را می خراشد. کاش یک لحظه دن

بگیرد و من حضورش را فراموش کنم. کاش می دانستم، این همه حس 

عجز نسبت به این زن بعد از سال ها برای چیست! نفس عمیقی می 

 :کشم اما آرامم نمی کند. زیرلب عصبی زمزمه می کنم
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 !جهنم -

  :از پنجره بیرون را نگاه می کند و زیرلب زمزمه می کند

  .و... جاش خیلی خالیهخدا بیامرزه مصطفی ر -

ین خیلی سعی کردم که آرام باشم اما با این حرفش، انگار پایش روی م

می رود. منفجر می شوم. خون جلوی چشمم را می گیرد. ماشین را به 

گردم، انگشت اشاره ام را جلو گوشه ای می کشم و به سمتش برمی

 :چشمش، تهدیدوار تکان می دهم

گه ت نمیاری! فهمیدی!؟ حرمت خودت رو ناسم بابای من رو به زبون -

دار! می دونی من اگر عصبی شم، چی می شه! پس سعی نکن رو مغزم 

تو به  ویراژ بدی! اسم بابای من پاک تر و مقدس از از اونه که آدمی مثل

  !زبونش بیاره

  :به در می چسبد. پلک هایش می بپرد

 ....من... مصطفی رو -

 ...دوباره گفت! دوباره

  .ین نه، هزار مین می ترکدیک م

  :خم می شوم در صورتش و با تمام قدرت فریاد می زنم

ر، گفتم اسم بابای من رو نیار! می دونی من وقتی عصبی شم بزرگت -

کوچیک تر حالیم نیست! کاری نکن، من قاطی کنم یه بالیی سرت 

 !بیارم
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 !شومچسبد. اما من.... آرام نمیهق می زند و بیشتر به در می

 !شومبی خیال نمی

 :تازه گره کور زبانم باز شده

  وقتی بهت احتیاج داشت کدوم گوری بودی؟ -

  :صدای گریه هایش، اعصابم را تحریک می کند. فریاد می زنم

اومدی جلوش؟ یادت رفته، یادت رفته بدون خجالت با شوهرت می -

  شوهرت بابای من رو می کوبید و تو هم نگاه می کردی؟

 .لرزدفریاد می زنم. او بیشتر می بلند تر

 یادت رفته چجوری لهش کردی؟ یادت رفته با ما چی کار کردی؟ -

 :صدایم آسمان را هم می شکافد

  !هان؟ دِ جواب بده دیگه -

  !دهد. یقه بلوزم را می کشم. در پی اکسیژنم اما نمی یابمشجوابی نمی

 :دنده را جا می زنم و پدال را می فشارم

 ...رو دق دادی! بسه دیگهبابام  -

  :گلویم آتش گرفته. عدسی چشمانم می سوزد

 ...بسه -

نمی دانم چگونه سالم تا خانه می رسم. بدون اندکی توجه به لیال، 

چمدانش را به دستش می دهم و او را راهی خانه ی کیان می کنم. 

ی کند. بویپشت در خانه می ایستم. باز هم بوی غذا شامه ام را نوازش می
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که در نوجوانی حسرتش را داشتم. پیشانی ام را به سنگ سرد، راه پله 

گردم. دست تکیه می دهم. دهان باز می کنم و به دنبال اکسیژن می

کشم. کمی که خودم مسلط می شوم، با کلید در را باز میان موهایم می

  .می کنم. موسیقی مالیم و مورد عالقه دریا، در خانه طنین انداخته

دش هم بباریکش را در آشپزخانه می بینم. دختر مهربانم... با حال  اندام

به فکر من بود. موهای مشکی و بلندش روی کمرش پخش است. پیراهن 

هنم ذزرد موردعالقه ی مرا پوشیده. تمام تلخی های چند دقیقه پیش، از 

بیرون می رود. آرام بی آن که بفهمد، نزدیک می روم و دست دور 

  :م. می ترسد، جیغ کوتاهی می زند. لبخند می زنمکمرش، می پیچ

  ...هیس! منم -

 :نفس های تندش، آرام می شود

  !من هنوز به این نوع ورود تو عادت نکردم -

  :کنمکنم و پر ولع تر در خودم حلش میتر میحصار دستانم را تنگ

  مگه قرار نبود از جات تکون نخوری؟ -

  :درا روی دست گره خورده ام می گذار سرش را باال می آورد و دستانش

  می خوای فتوسنتز کنیم جناب؟ -

 یآرایش ملیحش دلم را بیشتر به یغما می برپ. گونه ام را به گونه 

  :نرمش می چسبانم

  .از بیرون سفارش می دادم -
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  :ابرو باال می اندازد

 ...نچ! آقامون گفته اگر غذا درست نکنم سرم هوو میاره -

  :ز شیطنتشخندم امی

 ...آقاتون غلط کرده -

  :زیر چانه ام را می بوسد

  ...من روش غیرت دارم! توهین نکن بهش -

ن دل برایش ضعف می رود. برای بچه گربه ای که به خوبی به دست آورد

 دلم و خوب کردن حالم را بلد است. دختر کوچکی که به اندازه صدها

یا هیچ شباهتی به لیال آرام بخش و مورفین، بهتر عمل می کند. در

 ریا اشکنداشت! دریا نقش بازی کردن بلد نبود!  دریا دورویی بلد نبود! د

کنم. غر تمساح بلد نبود... گاز را خاموش می کنم و از زمین بلندش می

 :میزند

  .اِ ماهان! من گرسنمه -

 :می خندم

  !خب منم گرسنمه -

  :این بار واقعا عصبی می شود

 ...ز صبح هیچی نخوردمخودخواه! من ا -

کشم. روی روی کاناپه می گذارمش و خودم دراز می کشم. دستش را می

  :یچمافتد. دست دور کمرش می پسینه ام می
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  .ارمفقط دو دقیقه این طوری دراز بکشیم. لطفا! به آرامشت نیاز د -

  متعجب می شود. من و خواهش؟

  چیزی شده؟ حالت خوبه؟ -

  ...خوب نبودم! اصال

  .لیال خونه ی کیانه -

خواند که فقط کلمه ی آها را زمزمه اش را هم خودش میانگار بقیه

کشم و سرش را می بوسم. چندین کند.  عطرش را در بینی ام میمی

  .دقیقه سکوت می کند. می داند به سکوت احتیاج دارم

  :بازویش را نوازش می کنم که می گوید

  ماهانم؟ -

 :یمخیره به سقف می گو

  هوم؟ -

ی ببخشید من اون طوری گفتی، یه فکر دیگه ای کردم. ناراحت نشد -

  که؟

  !می خندم. تصنعی

  ...خب منحرفی -

  :با بغض می گوید

  جدی نشدی؟ -

  :من هم جدی می شوم
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 ؟!مگه من از دست تو ناراحت می شم جوجه -

ا ی رموبایلش را برمی دارد و وارد تلگرامش می شود. چت خودش و نازل

  :باال می آورد و فیلم کودکی را باز می کند. با ذوق نشانم می دهد

  !نگاه کن اینو! چقدر شیرینه... دست و پاهای کوچولوشو -

حوصله ی این چیزهارا ندارم. دکمه ی خاموش موبایلش را فشار می 

  :دهم

  !خدا واسه پدر و مادرش نگهش داره -

 :ا به نگاهم می دوزدبه سمتم می چرخد و چشمان آهویی اش ر

  ن! مگه نه؟بچه ها خیلی بامزه -

  :سرم داشت می ترکید. صاف می خوابم و تیغه ی بینی ام را می فشارم

  .اوهوم -

  :شودفکش منقبض می

  تو اصال احساس داری؟ -

 ....کند آخرای خدا! دیوانه ام می

  :کشمگوشه های لبم را پایین می

  م احساس خرج کنم؟چرا باید برای بچه ی مرد -

  :گویدابروهایش را باال می اندازد و شاکیانه می

 .چون اونارو هم خدا آفریده -

  :می خندم مثل دریا ابروهایم را باال می برم
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  !صدالبته، با همکاری مامان و بابا -

 :کوبدمشتی به شانه ام می

  یعنی تو بچه دوست نداری؟ -

  ...ای خدا! امشب چه گیری داده به بچه

دا! دو بچه ها فقط از دور قشنگن! از نزدیک دردسرن. ولمون کن توروخ -

 .دقیقه اومدیم به مخمون استراحت بدیم

نگاهش آمیخته از بغض و غضب می شود. گوشه های لبم بی اراده و 

 .یر شدهاجبار باال میرود. قیافه اش مثل بچه های دو، سه ساله ی بهانه گ

  !نخوری مارو پهلوون -

دارم خواهد برود که محکم تر در آغوشم نگهش میگوید. میزی نمیچی

 :خندمو می

 !در ضمن، من االن یه بچه دارم. همون برام کافیه -

  :دستم را از دور کمرش باز می کند و عصبی می گوید

من خیلی گرسنمه! می خوام برم شام بخورم. توهم بشین اینجا  -

 !آرامشت رو به دست بیار

  ...کنمود و می رود. با تعجب نگاهش میبلند می ش

 ؟!یک فیلم بود دیگر! این کارها برای چیست

*** 

 ((دریا))
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 نگاهم روی پرونده رو به رویم می چرخد. هوای درون دفتر، نفس گیر

خوانم و هیچی متوجه شده. نمی دانم بار چندم است که دارم می

را بگیرد. صبح  دهانمنوشم تا طعم تلخی ز آبمیوه میاشوم. جرعه ای نمی

توجهم مبا خوردن بوی نیمرو به بینی ام، باال آوردم اما نگذاشتم ماهان 

 .شود. از صبح به هرچه لب می زنم، باال می آورم

ود فقط همین آب میوه را معده ام پس نزده بود. از همین االن مشخص ب

 .که بدقلقی فرزند درون بطنم، به پدرش رفته

نش شدم! همان لحظه که کیان رفت. بیبی چک همین دیروز متوجه بود

 را مثل شی ای با ارزش نگه داشتم. منتظر جوابش ماندم. چشم دوختم

ا ب به یک تکه پالستیک که از صدها جواهر، برایم بیشتر ارزش داشت!  

پامین دیدن دو نوار صورتی، قلبم ایستاد. مغزم ایستاد و فقط هورمون دو

نم، ا تجربه کردم که به هیچ چیز نمی تواو آدرنالین ترشح شد. طعمی ر

 ....تشبیهش کنم! حسی پرازسرخوشی، شیرینی

 !درست مثل خوردن عسل عقد

 از موقعی که فهمیدم موجود زنده ای دیگر در وجودم، زندگی می کند

 ...بیشتر مواظبم. شاید به دوازده ساعت هم نرسد اما من

 .از همین حاال جانم  را هم فدایش می کردم

 شب بی فکری کردم. دیشب، نباید در آن وضعیت، با ماهان در مورددی

 چنین چیزی صحبت می کردم اما از شدت هیجان  روی پایم بند نبودم،

  ...هنوز هم نیستم
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دوست دارم، هرچه زودتر واکنش ماهان را ببینم... گرچه می ترسم! 

هم ورادیشب همه چیز را به میل او آماده کردم. حتی لباس موردعالقه ا

عد بپوشیدم اما بازهم... چند دقیقه اول از دستش دلخور بودم... اما 

ن مفهمیدم که تقصیر من بوده! وضعیت ماهان، خیلی به هم ریخته بود. 

م و که رفتم، حتی بلند هم نشد. آرام از کاناپه، روی صورتش سرک کشید

 .با دیدن خیسی قطره ی کوچک اشک، روی صورتش خشکم زد

  گریه؟ ماهان من و

مز! دلم بدجوری پژمرده شد. فهمیدم وضعیت بد قرمز است!  فراتر از قر

ی چبیشتر به بی فکری ام و زمان بدی که انتخاب کردم، پی بردم. مثل 

رتش از رفتار و کارم پشیمان شدم! با دیدن من، به سرعت اشک را از صو

ور پاک کرد. دوباره در آغوشش خزیدم و فکرهای منحوس را از سرش د

م. کردم. هم موضوع بچه را از ذهنش بیرون کردم و هم لیال را دک کرد

وع نعذرخواهی کردم. گفتم ناخواسته بود. او فقط لبخند زد! آن هم از 

  !ربات وارش

حضور فکر لیال، ماهان را هم تلخ می کرد. اعصابش را متشنج می ساخت. 

در موقعیتی  کردم تا از شر فکر لیال خالص شود وباید اول کمکش می

دادم. نگاهم را از پرونده می گیرم و مناسب، خبر پدر شدنش را می

خودکار را به گوشه ای پرت می کنم. مغزم دیگر کار نمی کند. نفسم را 

از دهان بیرون می دهم و پیشانی ام را به میز تکیه می دهم. امروز نمی 

م را، توانستم کار کنم! آخر چطور یک لخته ی خون، این همه وجود
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فکرم را مشغول خوش کرده بود. نیامده، دلم را تسخیر کرده بود!تمام 

ذهنم معطوف به این، موجود کوچک بود.از همین حاال، می توانم دست و 

پای کوچکش را تصور کنم. با تصورش دلم ضعف می رود. با تصور 

  !خندیدن و گریه کردنش! با تصور مامان و بابا گفتنش

  !ت مادری کردن را داشته باشمکاش من بتوانم لیاق

  !من، به خودم قول داده ام که یک مادر واقعی باشم

اگر با کودکم حرف بزنم، می شنود!؟ نگرانی های مادرش را درک می 

  کند؟

وطه آخر من خیلی نگرانم. از نگرانی لبریزم! شک و تردید در وجودم، غ

 .ور است

مل ن که آیا به بلوغ کاشک به خودم؛ به ماهان! شک به عقلمان؛ به ای

فردی  رسیده ایم!؟ آیا آن قدر بزرگ و عاقل شدهایم  که بتوانیم، زندگی

 توانیم، این دانه را بدون آفت رشد دهیم؟ به اندازهدیگر را بسازیم؟ می

کافی محبت برسانیم و مواظبش  باشیم؟ می توانیم تبدیلش کنیم به 

ال توانیم در آرامش و کمدرختی پربار که وجودش پر شادمانی است؟ می 

 اعتماد بزرگش کنیم؟

آخر، من هنوز نمی دانم، ماهان گذشته را بخشیده یا نه! اعتماد از دست  

رفته، برگشته یا نه! من، نسبت به پدر بچه ام اعتماد کافی دارم. می دانم 

پدر خوبی می شود. درست، مانند پدر خودش! صبور، مهربان، پراز 

ه! یک تکیه گاه امن. تکیه گاهی که من به آن تجربه... محکم مثل کو
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  .متکیم و هیچ گاه، نلرزیده

 ....اما

 ...اما

 ....اما

 فکری که دیوانه ام می کند، نخواستن ماهان است! نخواستن این جان

کوچک. از همین االن دلم، به بودنش گرم شده! طی همین دوازده 

 !دمساعت، به وجودش هرچند با تهوع و سرگیجه، عادت کر

توانم، به همین راحتی از این از همین االن مدهوش حس آمدنشم!  نمی

هایم  حس بگذرم. پیشانی ام را از روی میز بر می دارم. هوا را وارد شش

  .سوزندآلوده ی تهران، شش هایم می هایم از هوایکنم. ششمی

  .نگاهم را با دودلی به موبایل می دوزم

ا رهیجان را به تنهایی نداشت! موبایل قلبم دیگر تحمل حمل این همه 

  .برمی دارم. بلند می شوم. وارد چت خودم و ماهان می شوم

  .کنماتاق را با قدم هایم متر می

ترسیدم. توانستم در چشمانش زل بزنم و بگویم. من از نگاه ماهان مینمی

نگاهی که حتی در مهرباترین حالت، برق تیزش پنهان نمی ماند. با 

  :لرزان، تایپ می کنم دستانی

 !از این به بعد باید به اندازه ی دو نفر دوستم داشته باشی -

  !چندین بار پیام را خواندم. نه! خوشم نیامد
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 .دلم شور می زند. پاکش می کنم. از نو می نویسم

 !نه ماه دیگه... منتظر نفر سوم رابطمون باش -

ن همه لم می گیرد از ایبازهم پاکش می کنم. نه. نمی شود! نمی توانم. د

ش دودلی برای فرستادن پیامک. برای این همه تردید، در دادن خبر خو

زندگیمان! با پشت دست، روی خیسی چشمانم می کشم و تایپ می 

  :کنم

 .شده یه دنیا دلتنگم... یه دنیا دوست دارم. طاقت دوریت خیلی سخت -

ار جواب می پیامک را می فرستم. چشم می دوزم به صفحه. در انتظ

  .مانم

  ...یک قلب می فرستد و بوسه ای در کنارش

  همین؟ -

 :کوتاه تایپ می کند

 چی؟ -

 :شوداشک از دهان نیمه بازم، وارد دهانم می

  تو دوستم نداری؟ -

آید. انگار دستم به جای مغزم، مستقیم اشک بر صفحه موبایلم فرود می

 .به قلبم وصل بود

  ...میگم ماهانم -

  .گذاردسوال می عالمت
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 !میرد یک جانم بگویدمی

  ...لبم را گاز می گیرم! خدا نکند

 ...عالمت سوال می گذرد

  .قطره ی دیگری بر صفحه می چکد. گلویم می سوزد

 :اشک هایم را پاک می کنم

  با من خوشبختی؟ -

 !بازهم عالمت سوال

ی اشک های لجبازم، همچنان می ریزند و قلبم همچنان حکم رانی م

 .کند

  بهم اعتماد داری؟ -

این بار نه عالمت سوال فرستاد و نه چیز دیگری. دستانم یخ زد و 

رزد. لدرعرض نیم ثانیه تمام عالئم حیاتی ام از کار افتاد. لب های می 

ل چشم توان نگه داشتن خودم را ندارم. به دیوار تکیه می دهم. به موبای

 آید. دست جلوی دهانملخ باال میمی دوزم. جواب بده دیگر. دوباره ماده ت

گذارم. چندین بار آب دهانم را قورت می دهم. ماده تلخ بی خیال می

  .گرددشود. برمیمی

 :رمق از پاهایم بیرون می رود

 جوابم رو نمیدی؟ -

موبایلم زنگ می خورد. اسم ماهان نقش می بندد. لب هایم را روی هم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1416 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 :تم را روی نقطه سبز می فشارممی فشارم، نمی خواهم صدایم بلرزد. دس

  بله؟ -

 :صدای آرامش بخشش، در گوشم سرازیر می شود

 تو حالت خوبه؟ چرا چرت و پرت می پرسی؟ -

  :لرزدکشم، صدایم میهایم میروی اشک

  .خوبم_

 :با صدایی دورگه می گوید

  نیستی! بگو ببینم چی شده؟ -

ه دور می کنم. دوبارآب دهانم را قورت می دهم و گوشی را از دهانم 

  :موبایل را نزدیک گوشم می کنم

  ...به خدا خوبم -

  :کندچند لحظه مکث می

  مگه قرار نبود به هم دروغ نگیم؟ -

 :کنممثل بچه ها بغ می

  ...آره -

 :گویدجدی می

 خب؟ -

 !فشارم. وای به حالت اگر بلرزی. وای به حالت اگر بشکنیگلویم را می

  :دهمصدایم، میشیطنتی بی رنگ به 
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  !اول تو بگو تا من بگم -

  :انگار صدایش از کیلومترها دور تر می آید

  چی بگم؟ -

 :کنمفشار انگشتانم را گلویم زیاد می

  دوستم داری یا نه؟ -

  :صدایش رنگ خنده دارد

 !نه دوست ندارم اما جنس بد بیخ ریش صاحبشه -

  :صدای اعتراضم بلند می شود

  ...جدی ام اِ ماهان! من -

  :می خندد

اشق منم جدی ام. آخه می دونی، تو آخرین زن دنیا بودی. منم که ع -

ش تشکیل خانواده، اومدم تورو گرفتم! خب این چه سوالیه؟ خودت جواب

  رو نمی دونی؟

 :گویمام. با پرخاشگری میتر می شود. انگار دنبال بهانهبغضم سنگین

  ...ون خودت بشنومنه، خب یه بار بگو! بذار از زب -

 :زنداین بار قهقه می

  ار گرفتی؟خانومم.  تو کار نداری تو اون دفتر المصبت که مخ مارو به ک -

  :گویمبا لجبازی می

 .نوچ! ندارم... فعال کار من تویی -
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  .شودبازهم می خندد. بازهم قلب من، برای خنده هایش مچاله می

  خب شاید من کار داشته باشم؟ نمیشه؟ -

  :گویمباز هم با لجبازی می

 من مهم ترم یا کارت؟ -

  :جدی می شود

 !خب معلومه... کارم -

  ...با جمله ی اول، قلبم پرواز می کند و با جمله دوم سقوط

 !از آزار دادن من، کیف می کرد

  :جیغ می کشم

  ...خیلی -

 :می خندد

یگه شنوه مکوچولوی احمقم بیا برو! االن هرکی بیاد، حرف هات رو ب -

  !یرهذاره رو کولش و ماین قاطی داره، دمش رو می

  :پوست لبم را جدا می کنم و می ایستم

  کنار من خوشبختی؟ -

  .نفس عمیقی می کشد و نام خدا را زمزمه می کند

ن رو نه خوشبخت نیستم... دارم تحملت می کنم. آخه دختر مگه م - 

  ا کسی رودروایسی دارم؟نمی شناسی که این سواالرو می پرسی! من ب

  !دلم می گیرد. چرا درست جواب نمی داد
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 "!ماهان است دیگر"در دلم می گویم

 ؟!اعتماد... چی؟ بهم اعتماد داری -

می خواستم از همه چیز مطمئن شوم. مطمئن شوم تا حضور بچه ام را 

  .اعالم کنم

  :صدایش رنگ و بوی محبت می گیرد

دم جوجه ی من بودی... همه جا پیش خوچرا نباید داشته باشم؟ تو  -

  بودی. االن هم جوجه ی منی! چرا نباید بهت اعتماد داشته باشم؟

 این طور که می گوید، چنان دلم قرص و محکم می شود که دیگر زلزله

 .ی صد ریشتری هم نمی تواند، بلرزاندش

 :پراز بهانه، پر از حرص لب می زنم .

 !ت رو می خواممن االن، فقط و فقط و فقط خود -

  :آرام می گوید

  .منم -

شود که هیچی نگوید و به دادن شود. راضی نمیدلم به سکوت راضی نمی

  :کنمگفتن حرفی مبهم، اکتفا می

اری کمن به اندازه ی دو نفر گرسنمه! میای بریم یه چیزی بخوریم؟  -

  که نداری؟

 .راحت کند دستانم از شدت هیجان می لرزد. کاش بفهمد. کاش کارم را

نیم ساعت دیگه پایین باش. از االن نیای وایسی بغل خیابون! رسیدم،  -
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 .زنمخودم زنگ می

هایم هم! با حرص موبایل را رود. فشار وارد خون به رگابروهایم باال می

 :زنمیفشارم و با حرص لب ممیان انگشتانم می

 !گیج-

  :گویدبا تعجب می

 چی؟ -

 !ش نشنیده باشدگیرم. کالبم را گاز می

 قدر زود؟چه -

 !راه دفتر من و استودیو ماهان، از هم دور بود و پر از ترافیک

  !خودم داشتم می اومدم دنبالت. صبح هم هیچی نخوردی -

  :شودفشار دندانم روی لبم بیشتر می

ف وای! خاک توی سرم! یعنی پشت فرمون بودی و این همه با من حر -

  زدس؟

 :ویدگخیالی میبا بی

م هاوهوم. اون وقت انتظار داری مثل هشت پا، هم رانندگی کنم و  -

  !هات رو بدماسامجواب اس

 .کنم. دیگر هیچ دلگیری نداشتمهایم را پاک میگیرد. اشکام میخنداه

 .باشه.... ببخشید، برو دیگه. حواست به رانندگیت باشه -

 :فرستمای صددار میبوسه
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  .بوس، روی صورتتاز راه دور هزارتا  -

  :گویدخواهم قطع کنم که میمی

 !ست. خداحافظها رو نپرس، زندگی من به تو بستهدیگه این سؤال -

خواهم بندد. میهایم نقش میکنم. لبخند روی لبهایم شک میبه گوش

تواند از خراشد اما نمیهایم را میچیزی بگویم که بوق اشغال، گوش

 .شیرینی، حسم کم کند

 :گذارمبایلم را روی میز می اندازم. دست روی شکمم میمو

  !امروز دیگه هرجور شده، بابات باید وجود تورو بفهمه -

کنم. به وضعیت خودم، در دستمالی برمی دارم و چشمانم را خشک می

کنم. از دیدن چشمان قرمز و ملتهبم، از دیدن دوربین موبایلم نگاه می

کنم. دستمالی های بی رنگم، وحشت می رنگ زرد و زارم و از دیدن لب

 .دارم و به چشمانم می کشمبرمی

ی مق خارج پرونده را از روی میز برمی دارم و با نگاه آخر به خودم، از اتا

کنم، پرونده را به پونه شوم. همان طور که دارم شالم را درست می

  :دهممی

  ...این که کامل نبود -

 .حرفش با صدای فردی بریده می شودپونه می خواهد چیزی بگوید که 

 .دفترت، از قبل هم قشنگ تر شده -

میرد. قدرت شود. میبا شنیدن صدای آشنا، قلبم از جایش کنده می
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چرخاندن سرم را ندارم. عضالتم دچار سکته و فلج شده اند. برای 

چندلحظه دنیا ساکت می شود و حتی صدای جریان خون، در رگ هایم 

   .شنومرا می

  .خانوم سعادت... قبال بهتر استقبال می کردید  -

جنگم. ماده با قدرت، بیشتر می آید. دست جلوی دهانم می گذارم. می

شوم و کل بدنم را به سمت پارسا موفق به چرخاندن گردنم نمی

کنم تا متوجه تشنج اعصابم نشود. چرخانم. دستان لرزانم را مشت میمی

 .زنددو میومردمک لرزانم روی چهره اش، د

 .یکی از ابروهایم را باال می برم. سعی می کنم عادی برخورد کنم

تون رو از اینجا نگرفتید؟ فکر نکنم جناب الوند!؟ مگه شما پرونده -

  .چیزی مونده باشه

 .نگاهش نرم می شود. روی صورتم می چرخد

 !رگ های پیشانی ام نبض گرفته. خدا لعنتت کند پارسا

 .یم؟ کوتاهمی شه حرف بزن -

ینم هم عالئم حیاتی ام را حس نمی کنم. اگر ماهان بیاید؟ اگر بازهم. جن

 .انگار که می ترسد. از دعوا... از جنگ

  !ایم. نمی خواهم گند زده شود به این آرامشما تازه به آرامش رسیده

 اگر... ماهان بیاید چه؟

حتی خواهم جنینی که رود. میبی اختیار دستم به سمت شکمم می
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  .دانم چند وقتش است، آرام کنمنمی

 .کندنگاه پارسا هم به دنبال دستم، حرکت می

ت ابروهایش باال می رود. گوشه ی لبم سر شده. از شدت استرس. از شد

  !این تشنج

  ...اگر ماهان بیاید و او را در اینجا ببیند

 !خون به پا می شود

 .یمتاسفم... من همین االن داشتم می رفتم جای -

 .کندرسا متوقفم میشوم که صدای پاوانه میبه سمت اتاق ر

  .دریا... لطفا! واسه کار نیومدم -

ر، کاش کسی به دادم برسد. کاش کسی دستم را بگیرد. دنیا با سرعت نو

دور سرم مسابقه گذاشته. عضالت گردنم یاری ام می کنند. گردن 

ما همین اندک تسلط وانم کمی صورتش را ببینم اچرخانم. فقط می تمی

  :هم کافیست

  .لطفا بفرمایید بیرون. من با شما مسئله غیر کاری ندارم -

  !پونه از نامزدی من و پارسا خبر داشت

  :شود و رو به من می کندگیرد و وارد اتاق میپارسا از کنارم راه می

  !خواهش می کنم... یه لحظه -

دهد. چشمانم تاسف تکان میبه پونه نگاه می کنم که پونه سری از روی 

  .کشمکنم و نفس عمیقی میرا بزرگ می
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  .می خواهد در را ببندد که جلوی در را می گیرم

  :در را به طور کامل باز می کنم و می گویم

  ...کوتاه بگید، من باید برم جایی_

 .سرش را تکان می دهد. دست به سینه رو به رویش می ایستم

 ...شده. سرگیجه ام که هیچبدنم کرخت و بی جان تر 

د که دنیا را داشتم محو می دیدم. فشار عصبی وارد بروجودم به قدری بو

  !خودم هم نمی دانستم چگونه غش نکردم. نمردم

  ...زنگ زدم که بهت تبریک بگم اما انگار بالکم کردی -

 :نگاهم را با پوزخند می گیرم

 !خیلی ممنون... بابت تبریک -

  !شومک نگویی؛ من خوشبخت نمیآخر اگر تو تبری

ی مدوباره دست به سمت در می برد. در را می خواهد ببندد. جلویش را 

شود. در را نیمه باز گیرم اما این بار زور او می چربد و پیروز می

 :گذاردمی

 حالت خوبه؟ رنگ و روت خیلی پریده؟ -

شنود، ینشینم. دیگر توان ایستادن ندارم. جوابی که نمروی صندلی می

  :گویدمی

 .ببخشید_

 :کنماز این حرف ناگهانی اش، تعجب می
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  چی؟ -

 روی صندلی رو به رویم می نشیند. خودش را جلو می کشد و آرجنش را

  :به زانویش تکیه می دهد

قدر  بابت کاری که کردم. لیاقت تو این نبود. از خودم عصبانیم که -

 .فرشته ای مثل تورو ندونستم

 ...دمبه هم می خورد. حالم بیشتر بد می شود. از او، از خومعده بیشتر 

ا تو تو حقت این نبود. همه به خاطر منفعتشون به سمت آدم میان ام -

ه نه! هیچ کس مثل تو صاف و ساده، یه رو و یه رنگ نبود! حتی کسی ک

 .ش، تورو از دست دادمبه خاطره

می  م را لبه ی میزبلند می شوم. سرم بدتر از همیشه، می چرخد. دستان

  .گذارم تا نیافتم

  .یستگردنم را خم می کنم. هوا را می بلعم اما انگار اکسیژن در هوا ن

  :سرم را باال می آورم

ه می من االن، یه زن متاهلم! عاشق شوهرمم و تو بهتر از هرکس دیگ -

دونی که من چقدر دوستش دارم! این حرف ها، حرف های درستی 

ضوع رو توی گذشته جا گذاشتم. حتی اگر بهت بگم نیست. من این مو

.... این موضوع رو یادم نبود، دروغ نگفتم! لطفا این حرفارو تمومش کن

  !چون واقعا حس خوبی ندارم

 :پارسا سرش را پایین می اندازد و لب می زند
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  !ولی جز به جز هفت سال پیش رو یادته -

 دارم اما خودم را بهمی شنوم. خوب هم می شنوم. من گوش های تیزی 

هم نشنیدن میزنم. دوباره روی صندلی می نشینم. با خوردن آب، می خوا

  .خودم را آرام کنم. آتش شعله ور درونم را خاموش کنم

 !اخیلی ممنون! اومدی تبریک بگی، زحمت کشیدی... حاال هم برو، لطف_

ه کند. نافذ. حاال که می بینم. طرز نگاهش هیچ شباهتی بنگاهم می

عسلی های هرروز صبحم ندارد! عسلی های من در اوج بی حسی هم، 

  .کردنداین گونه نگاه نمی

  :من خواهش می کنم و او بی توجه، به خواهش من ادامه می دهد

خورم. نمی خواستم بیام. نمی خواستم خیلی وقته دارم خودم رو می_

بد کنم که بهت مدیونم! بهت برات دردسر درست کنم اما حس می

  .کردم... بذار به آرامش برسم

کنم به شیشه ی آب معدنی. برمی دارمش. جرعه از آب می دست بند می

 :نوشم. از لرزش بدنم کم نمی شود. به صدایم، قدرت می دهم

م هم بخشیدم! باور کن من از دستت دلخور نیستم... راستش اصال یاد -

  ...نبود! حتی بهش فکرهم نمی کنم! لطفا برو

ستان لرزانم نگاه می کند. نگاهش از دستانم، روی صورتم می به د

  :نشیند

 !ازش می ترسی؟ -
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ز سرم را به معنی نه، محکم تکان می دهم. من، از ماهان نمی ترسم ا

یب تشنج دوباره در زندگیمان می ترسم. از این که جنینم، این وسط آس

گوش پدرش ببیند، می ترسم! که به خاطر آدمی مثل پارسا، وجودش از 

 .دور بماند

فقط من می دانم، دست گذاشتن روی حساسیت های ماهان، چقدر می 

  !تواند اورا ترسناک و بی اراده کند

شیشه ی آب را میان دستم می فشارم. کج می شود و آب سر  روی 

  .دستم می ریزد

 :عصبی لب می زنم

 خوام اعصابنمی ترسم! فقط نمی خوام درگیری پیش بیاد.  نمی -

 !ماهان بهم بریزه و ناراحت شه

 با حسرت نگاهم می کند. پر اندوه و غم...  از نگاهش حس خوبی نمی

ری گیرم. مشوشم می کند. زانوهایم را به هم می فشارم.  کاش دستی یا

ارسا پام کند. کاش از این باتالق و از هوای بدون اکسیژن، نجاتم دهد. 

د. به، میان دو ابرویش می کشسرش را پایین می اندازد. با انگشت سبا

 .نفس طوالنی می گیرد و دوباره سرش را باال می آورد

 لب هایم سر شده. نفسم، گیر گلویم است. چرا نمی رود!؟ اگر ماهان

  ...بیاید

دروغ چرا؛ همیشه به ماهان حسودیم می شد، با این که حتی اسمش _
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این قدر  رو نمی دونستم. همیشه فکر می کردم چی داره که یه نفر

خالصانه و بی دوز و کلک، عاشقشه!  بهش حسودیم می شد چون بعد از 

اون همه سال جدایی، با وجود محرمیتت  به من... حاضر نبودی به 

کردم، کردم، وقتی لمست میعشقت خیانت کنی! وقتی نوازشت می

کردم.  می جوری می لرزیدی که خودم رو یه موجود چندش حس می

ستم. می گی حتی یادت هم نبود... خب نباید هم یادت گی ازت دلخور نی

باشه... چون من، هیچ وقت برات مهم نبودم! هروقت بامن بودی عذاب 

ش تقصیر وجدان داشتی! من تو زندگت هیچ جایی نداشتم! نمیگم همه

تو بود ؛نه من هم مقصر بودم! حتی بیشتر از تو... چون خیلی آسون 

بدون چشم داشت، همراهم نبود! همه باختمت! هیچ کس توی زندگیم 

به فکر منفعت خودشون بودن اما تو... استثنا بودی! رفتارات، منطقت، 

پاکیت، مهربونیت... همه چیزت بی نقص بود! یه فرشته ی کامل... اما 

نشد، نتونستم، لغزیدم. باز من احمق، رفتم طرفش. من تو اون دوران، 

ه نفسم، از بین رفته بود. رفتار تو سرخورده شده بودم... همه ی اعتماد ب

باعث این فکر شده بود. می خواستم به خودم ثابت کنم که من کم تر از 

  !اون پسر نیستم

می ایستد. به سمتم می آید همان اندک قدرت تنفس را از من می 

 .گیرد

ش در حال گفتم حاال که اومده، حتما متوجه اشتباهش شده... همه -

هان بودم. با خودم گفتم  یکی هم هست که من رو مقایسه خودم، با ما
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خالصانه بخواد! یکی هست که به خاطر من، زندگی کنه! محبتی رو که 

گرفتم، پیش اون جست و جوش کردم... زندگیم رو منحل کرده نمی

بودی! من، خودم رو کامل باخته بودم. محتاج توجه شده بودم و تو من 

ندگیت نبود! حس می کردم، شبحم! رو نمی دیدی! اصال پارسایی توی ز

این هم اشتباه خودم بود! با وجود عشق توی چشمات، با وجود قلب پر از 

عشقت و چیزایی که می دونستم، اومدم جلو! گفتم یادت می ره اما یادت 

نرفت! همون طور که من، یادم نرفته بود! فکر می کردم، یادم رفته به 

بخش... همیشه حسرت از دست خاطر همین، بهت گفتم مرده! من رو ب

دادنت توی دلم می مونه ولی برات آرزوی خوشبختی دارم... کاش هیچ 

وقت حسم رو بهت نمی گفتم اون اتفاقات بینمون نمی افتاد. حداقل االن 

 !به عنوان یه دوست، قبولم داشتی و تبریکم رو قبول می کردی

 رد!  از جایمدهانم خشک شده. هرچقدر آب هم می نوشم، فایده ای ندا

اندم ربلند می شوم. همه قدرتم را جمع می کنم و آب دهانم را به گلویم 

  .تا بلکه از این خشکی و تلخی چندش آور، نجات پیدا کنم

 من با پارسا، این کارها را کرده بودم؟ من باعث شکستن غرورش شده

  بودم؟

  ...من هرکاری کردم که غرورش نشکند

 .طوالنی کنم. حرف برای گفتن زیاد داشتمنمی خواهم، این بحث را 

برای من، این موضوع هیچ اهمیتی نداشت! انگار گذشته ای بود که هرگز 

وجود نداشته. من در آن وضعیت روحی، حماقت کردم و تصمیم 
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اشتباهی گرفتم. من در آن زمان هیچ تعادلی در زندگی ام نداشتم. به 

چند پرونده را داخل  سمت پرونده های پخش شده روی میز می روم.

 :کیفم می گذارم و بدون نگاه به پارسا، می گویم

گر امن بخشیدم پارسا! خیلی وقته که بخشیدم... توهم من رو ببخش  -

نوان عناخواسته، باعث ناراحتیت شدم. بابت تبریکت هم ممنون... اما به 

 .یه دوست؛ نه! به عنوان کسی که قبال موکلم بوده

  :م و کیفم را برمی دارمبه سمت میزم می رو

 .لطفا... دیگه نیا اینجا. خداحافظ -

گویم و با سرعت نور از اتاق بیرون میزنم، حتی جواب پونه که این را می

هارا  نامم را صدا میزند را نمیدهم. فقط می روم. نمی دانم چگونه، پله

می  گاهنپایین می دووم و خودم را به خیابان می رسانم. دور و اطرافم را 

ی شود. کنم و وقتی ماشین ماهان را نمی یابم،  باالخره نفس هایم آزاد م

  .انگار درون، شیشه ای پر از اکسیژن فرود آمدم

  .به دیوار تکیه می دهم و پشت سرم را به سنگ ساختمان می چسبانم

  .پرولع تنفس می کنم. پیچش دلم، بیشتر شده

  خدایا قصد جان مرا داری؟

را نگاه می کنم. ماشین ماهان را از دور تشخیص می دهم. بازهم اطرافم 

محکم به چشمانم می کنم و دست به گونه هایم می کشم. من هرچقدر 

سعی کنم که نقش بازی کنم، ماهان بازهم می فهمد! بازهم مرا می 
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خواند. کمر صاف می کنم و جلوتر می روم. سعی می کنم لبخند بزنم. 

ن می دهم. اخم هایش شدیدا، در هم است. برایش از راه دور دست، تکا

دستش از پنجره بیرون است و سیگاری در حال سوختن است. در جواب 

تکان دادن دستم، چشمانش را روی هم می فشارد. انگار دیوارهای 

اطرافم، در حال تنگ شدنند. انگار هزاران دست برای خفه کردنم دراز 

 .شده

ازه نم و به آخرین قطرات اشک اجلبخندم لرزان می شود. روی برمی گردا

  ی ریختن می دهم. من االن باید به ماهان دروغ می گفتم؟

بند کیف را میان مشتم، می فشارم. حتی سردی هوا هم برایم، بی 

 .اهمیت شده

شک اعدسی چشمانم می سوزد. تیغه بینی ام را می فشارم تا کانال عبور 

مت دوباره با لبخند به سهایم را ببندم. اشک هایم را پاک می کنم و 

ه ماهان برمی گردم. با نزدیک شدن، ماشینش مثل ماهی در تقالی آب ب

شش سمتش رفتم. زمانی که در را باز کردم و بالفاصله خودم را در آغو

پرتاب کردم، حس همان ماهی را که داشتم که پس از دوری از آب، 

  .رسیدم به آب و برگشت به زندگی دوباره را تجربه کردم

ش محکم در آغوشش می گیرم تا تمام ترس ها از جانم، بیرون آید. عطر

  !را می بلعم، با ولع

لب هایم را به گردنش می چسبانم. ببخشید ماهانم. ببخشید که من 

باعث ناراحتیت شد. ببخشید برای چهار سال دوری. ببخشید برای ظلم 
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  ...من، به هردویمان. ببخشید

 :لب می زنم

  .رات تنگ شده بودچقدر دلم ب -

رم سبدنش داغ است. در این سرما بدنش داغ است و من نمی دانم چرا... 

  .را عقب می برم و به چشمانش نگاه می کنم

  .عسلی های جادویی ام، مثل همیشه بی احساسند

 .مثل همیشه ناخواندی هستند

دوباره دستانم را دور گردنش می پیچم. دست میان موهایش، فرو می 

  :شقیقه اش را می بوسمبرم. 

  ...چقدر خوبه که هستی -

  .چقدر خوبه که کویر مرا اقیانوس می کنی

  .چقدر خوب که همه بدی ها از من، دور می شوند

 !چفدر خوب که بودنت، بودنم و امنیت است

  :کمرم را نوازش می کند

  چیزی شده؟ چرا مثل کواال آویزون من شدی؟ -

  ....ت می شود. می ترسم از گفتنشزبانم قفل می شود. فکم چف

نفس عمیقی می کشم و سر در گردنش فرو می برم. چشمانم را می 

 :بندم

 چی مهم تر از این که یه دنیا دلتنگ پسراخموم بودم؟_
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. صورتش را نمی توانم ببینم اما می توانم لبخند محوش را تصور کنم

شوم.  شال از روی سرم، سر می خورد. نمی خواهم از اغوشش جدا

  .جدایی نمی خواستم. بیشتر خودم را به تنش می چسبانم

  :ماهان شال را دوباره روی سرم می کشد. غر می زند

ر اوال شالت رو سرت کن، دوما من چندبار بهت گفتم نیا پایین منتظ_

  ....وایسا!؟ می فهمی یا

نمی گذارم حرفش را ادامه دهد. با دست جلوی دهانش را می گیرم. 

  .می خندم. اشک در چشمانم را نمی توانم پنهان کنمتصنعی 

  .گونه اش را می بوسم. نمی گذارم، صورتم را ببینم

  ...باشه -

  :با خنده ای که سعی در پنهان کردنش دارد، سر عقب می کشد

در  وسط خیابون کار نده دستمون! بذار بریم خونه، اونجا خودم هم -

  .کنمخدمتم، هم همه ی اینارو تالفی می 

قطره ی دیگری اشک می چکد. از راه دهان نفس می کشم. چقدر حس 

  .ناملموسی داشتم

 ...حس خیانت

  ...حس دروغگویی و دورو بودن

 .آخر ماهان مثل کف دست با من،صاف بود

عصرها، زودتر  به خانه می آمدم و حمام می رفتم و غذا درست می کردم 
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و از روزش تعریف می کرد و هم امد، هم اتا ماهان هم بیاید. وقتی می

من. ماهان بی پنهان کاری می گفت، حتی اگر می دانست که من 

  .شومناراحت می

رد به قرار گذاشته بودیم که هیچ چیز را از هم، پنهان نکنیم. او وفا ک

  !عهدش و من شدم، عهد شکن

  ...راحت نبود از پارسا گفتن

  .زداز به هم، بریترسیدم بگویم و اوضاع بمی

  .می ترسیدم بگویم و باز لبخند های ماهان دروغین شود

 .می ترسم بگویم و بازهم در آغوش گرفتن هایش از روی اجبار شود

 ...اما اگر نگویم

ه یک باز خودم نفرت پیدا می کنم. اگر در آیینه نگاه کنم، انگار دارم 

ره گم. خیانتکار نگاه می کنم! دیگر نمی توانم جلوی اشک هایم را بگیر

  .ی کور بغضم، باز می شود. قطرات اشکم، روی گردنش می چکد

می خواهد گره دستانم را از گردنش، جدا کند اما نمی گذارم. نمی 

  .خواهم. می ترسم، در چشمانش نگاه کنم

وراست رمن نمی توانم دروغ بگویم. نمی توانم با کسی که این قدر با من، 

  !است... بازی کنم

ار مرا به جدا نشدن، می بیند. گردنش را تاحد ممکن به زمانی که اصر

سمت من، برمی گرداند. گونه ام را به شانه اش تکیه می دهم. به 
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  :چشمانم نگاه می کند و با دو انگشت روی اشک هایم می کشد

 یه چیزی شده... مگه نه؟ -

  .نگاه تیز شده. منتظر شکار است

رم سرم.لب زیر دندان می برم و طاقت ندارم، چشمانم را روی هم می فشا

  .را به معنی آره، تکان می دهم

  :با انگشت شست، لبم را از میان دندان هایم بیرون می کشد

  ...می دونستم -

  ؟!می دانست!؟ پارسا را

 با تعجب چشم باز می کنم. نگاهش می کنم. انگشت به مژه های خیسم،

 :می کشد. می خندد

جه؟ تو پیش من بزرگ شدی! حاال بگو فکر کردی من نمی فهمم جو -

  ...چی شده

انم نفس هایم نرم می شوند، دیگر برای بیرون آمدن نمی جنگند. نمی تو

 .تاثیر نوازش دستان ماهان را روی کمرم، نادیده بگیرم

  .زمانی که او این قدر آرام بود، من هم آرام می شدم

 !و بی حس برای حرف زدن، جرات پیدا می کردم. نگاهش آرام است

 :چشمانم را روی هم می فشارم. اشک هایم، روی بلوزش می ریزند

  ...ببخشید -

تکه می شود. با شالم جلوی آرام، می خندد. دلم برای خنده اش تکه
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  :اشک هایم را گرفت

 !بخشیدم... دنیا برای تو -

  :پراز بغض می گویم

خیلی  گر بفهمیدروغ گفتم... یه چیزی شده، یه چیزه خیلی بد... که ا -

  .ناراحت میشی

  .و این قدر آرام، نخواهی ماند

گونه  به جای اخم و نگرانی، می خندد. انتظارش را ندارم. جلو می آید و

 !نمام را می بوسد. چانه ام را هم.... اشک هم بند می آید. بهت می ک

 !آخر هیچ وقت ماهان، در خیابان از این کارها نمی کرد

  !بچه هایی!؟ چرا بزرگ نمی شی تو چرا هنوز مثل -

می  آب دهانم را قورت می گیرم. دمای بدنم، به هزار درجه سانتی گراد

  .رسد

ن می مطمئنم، اگر بداند پارسا پا به اینجا گذاشته... آتش فشانش فورا

  ...کند! االن نمی داند موضوع چیست

  ...االن نمی داند

و غرق در اشک های گلویم می لرزد. نگاهم را تی شرت مشکی اش 

  :خودم، می دوزم. خطی اوریب روی سینه اش می کشم

  !م کنیاگر... بفهمی، ممکنه حتی من رو خفه -

  :زیر چانه ام رت قلقلک می دهد
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  !نگران نباش... من جالد خوبیم. قول می دم دردت نیاد -

 !ای خدا! چرا جدی نمی گیرد

  !من جدیم ماهان -

  :. تیغه ی بینی اش را می فشاردبه لب هایم نگاه می کند

  !کاری نکن همینجا، یه لقمه چپت کنم  -

رات این طور نمی شد. شیشه را پایین می دهم. به هوا احتیاج دارم. قط

 .عرق روی کل بدنم، جاریست

  ...م نیستدرباره ی خانواده -

  :نگاهش جدی می شود. دنده را جا می زند

  ...می دونم -

  :با تعجب می گویم

  از کجا؟ -

 :ابرو باال می اندازد

  !دوربین مخفی وصل کردم توی اتاقت -

  :لبم را با استرس می جووم

  !ماهان... لطفا -

  :فرمان را می چرخاند و با بی خیالی می گوید

  !دوقتی دو دستی خِر من رو چسبیده بودی، از ساختمون بیرون اوم -

ی کنم. صدای ترکیدن جمجه انگار سقوط می کنم. انگار از دره سقوط م
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و استخوان هاین را هم می شنوم. با چشمان درشت شده، نگاهش می 

  :کنم. او در کمال آرامش، عینک آفتابی اش را روی چشمش می گذارد

  فسفود یا کبابی؟ -

می  جوابی نمی دهم. زبانم از کار می افتد. ماهیچه چند گرمی، چند تن

  ...شود

 ؟!بود پس چرا... این قدر آرام

*** 

 

 ((ماهان))

نمی توانم بگویم وقتی پارسا را دیدم، عصبی نشدم؛ شدم. خیلی هم 

ز عصبی شدم. تا مرزانفجار رفتم. حتی منفجر هم شدم اما از درون! ا

یا چه درون قربانی دادم و نگذاشتم انفجار، دریا را هم قربانی کند. در

  ؟!گناهی دارد

ش می ناه آورده بود! چرا باید عذابپرنده سرما زده ام، بازهم به من پ

  .دادم!؟ به جایش پناهش دادم

ی  از دور که به ماجرای بین من و دریا نگاه می کنم، نمی توانم همه

  .تقصیرها را گردن دریا بیاندازم

  .گویم شاید من، اشتباه کردمگاهی می

 مرا شاید من زیاد روی کردم. شاید خودم، کاری کردم که از من بترسد و

 یک پناه نبیند؟
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زم الواقعا شاید من هم تقصیر داشتم. حاال که فکر می کنم، این فاصله 

ا دریا ر بود. الزم بود که من و دریا پخته تر شویم. الزم بود که من، قدر

تاد که بیشتر بدانم. که آن قدر، از خودم نرنجانمش.  شاید این اتفاق اف

کنم. شم و بی فکر، هرکاری نترس از دست دادن دریا را در دل، داشته با

 .فکرنکنم که هرکاری کنم و هرچه باشم، بازهم دریا می ماند

  .شاید این چهارسال. یک اتفاق بکر بود

ت به که دیگر طاقت دوری هم را نداشته باشیم. تجربه داشته باشیم. نسب

 .هم تشنه تر باشم. هم را آسان نگیریم

  ...قدر هم را بدانیم

هار سال پیش نیستم. عوض شدم. خیلی هم عوض من دیگر ماهان، چ

  .شدم

او  دریا هم دیگر دریای چهارسال پیش نیست. او مرا یاد گرفته. من هم

  ...را

دیگر دختربچه کوچک خجالتی نیست. یک زن به تمام معنی است. زنی 

 که هرمردی، آرزویش را دارد.  به موقع خودش دختربچه می شود و در

ی که قدرت هرکاری را دارد. اما هنوز سیایت زمانی درست یک زن قو

ی ندارد. بی ریاست! مثل کتاب، خواندنی است. از گوشه ی چشم، گازها

 ریزش را به ساندویچ می پایم. گفت که خسته است. حوصله ی رستوران

نتظار اندارد. مرا هم بهانه کرد. گفت تو فست فود بیشتر دوست داری. از 

  .بدت می آید
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و لرزش بدنش کامال محسوس بود. با بی میلی و به  زردی چهره اش

تعدی هرلقمه را قورت می داد. چشمانش هنوز هم بغض آلود است. در 

ی  دل به خودم لعنت می فرستم برای رفتار خام جوانی ام. حتی اندازه

 سر سوزن، به دریا شک نداشتم. از او ناراحت نبودم. به طرز عجیبی

 ز را بگوید که با یک نگاه، حساب کارآرامم. اصرار کرد که همه چی

  .دستش آمد و تا خود فست فودی سکوت کرد

طمینان مهم نبود که پارسا چه گفته و دریا چه جوابی داده. من از دریا ا

ی داشتم. می دانستم به موقع اش، چقدر می تواند محکم باشد. هیچ شک

ش، به بودندر دلم نمانده. من هیچ تردیدی به دریا نداشتم. به عشقش، 

و ابه ماندمش، به پا به پا همراه بودنش!  می توانستم چشم ببندم و 

چشم هایم شود. هرچه که در گذشته شده بود را بخشیدم. به حال 

 زندگی ام، بخشیدم. گذشته ها را به قسمت بایگانی مغزم، فرستادم.

  .دست دریا را گرفتم و به حال سفر کردم

 !رم را هم کشتمگذشته سیاهم، چهارسال سیاه ت

 :صدای دریا مرا از افکارم، به بیرون پرتاب می کند

 واقعا... عصبی نیستی؟ -

  :تکانی به عضالت گردنم می دهم

 باید باشم؟ -

نفس عمیقی می کشد و کمربندش را آزاد می کند. دست روی دستم 
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  :می گذارد

 ...ماهان به خدا -

  :هشدا دهنده می گویم

  ؟!استمدریا... من توضیح خو -

 ؟!نمی خوای بپرسی چی گفت -

حتی دوست نداشتم، فکرش را کنم. همین که دریا گفت. همین که 

  !مخفی نکرد برایم کافی بود

 ...نه -

گذارد. سرش را نزدیک تر می آورد. صورتش مثل ساندویچش را کنار می

 ...بچه گربه ها، ملوس و بانمک شده

 ازم ناراحتی؟ -

 :ن می دهمسرم را به معنی نه تکا

 ....نیستم - 

  :کندگرداند و گونه ام را نوازش میصورتم را به طرف خودش برمی

  کنی؟پس چرا نگاهم نمی - 

 :لبخند محوی می زنم و ابروهایم را باال می برم

جوجه، چجوری هم رانندگی کنم و هم تورو ببینم؟ گفتم که نه  -

  ...ناراحت شدم، نه عصبی

   :کنمن نیمه شلوغ مینگاهم را معطوف خیابا
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  اصال چرا باید باشم؟_

دستش را از روی صورتش می اندازد. با چشمان آهویی اش، معصومانه 

  :ریزش، پوستم را می سوزاند کند. نفس هایشنگاهم می

 راستکی؟راست -

  :لبخند می زنم

ادف آره خاله ریزه... برو بشین سرجات. وسط اتوبان کاری نکن، تص -

 !کنیم

می رود و نفسش را آزاد می کند. این نفس برای ترس از من عقب 

 زندانی شده بود؟

 دریا؟ -

موهای مشکی اش را زیرگوشش می دهد. چشمانش را به سمت من 

  :گرداندبرمی

 جون دریا؟ -

گیرم، به شود. دستش را میهرروز بودنش هم در زندگی ام تکراری نمی

 :رسانملب هایم می

  !من نترسهیچ وقت دیگه از   -

ت لبخند می زند. انگشتانش را میان انگشتانم گره می زند و با شیطن

  :گویدمی

  .مگه نگفتی باید ازت حساب ببرم -
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  ...دستم را به شقیقه ام می رسانم. بازهم سردرد های عصبی

  :باهمان صدای خونسرد می گویم

مون من دیگه ماهان چهارسال پیش نیستم، می دونی که؟ با این که ه_

کردی. من تو هرثانیه چهارسال پیش هم، اونی نبودم که تو فکر می

نجام زندگیت، هر اتفاقی بیوفته حتی اگر بزرگترین اشتباه زندگیت رو ا

 .بدی، پشتتم! همیشه... از من، نترس

  :گیردبا دستان کوچکش، دستم را دربرمی

  .نمی ترسم... فقط دوست ندارم ناراحتت کنم -

  :ش را می کشملپ نرم و سرخ

هم  چیزی که من رو ناراحت کنه، حتما توروهم ناراحت کرده... اون -

باید بهم بگی! هیچ چیز نیست که حل نشدنی نباشه. من هیچ وقت 

 ...کنم... می دونی کهپشتت رو خالی نمی

  :آرام پلک میزند

  ...می دونم -

  :حواسم را جمع رانندگی ام می کنم

 .رباشه... غذات رو بخو -

به سراغ ساندویچش می رود. گوشه اش را می کند و در دهان من، می 

  :گذارد

  ...تو زود تموم کردی -
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  :لقمه را قورت می دهم

 !خوریبه من چه تو مثل جوجه غذا می -

  .می خندد و بازهم لقمه ای در دهان من می گذارد

  :چپ نگاهش می کنمچپ

ر که داری غش می کنم! فکبه جای چپوندن تو دهن من، خودت بخور  -

  ...نکن حواسم نیست

می خندد و بازهم یک کاز ریز و پرازغیظ به ساندویچ چیزبرگرش می 

  :زند

  ...می دونی -

رمان خسته و کالفه از ترافیک شیشه را پایبن می دهم و ساعدم را روی ف

  :قرار می دهم

  ؟!هوم -

 :جرعه ای از نوشابه می نوشد

 !نگفت... همه ی حرفاش درباره ی تو بودولی اون، چیز بدی  -

  .همان اسمش را نبر، منظورش بود "اون؟"

 !خنده ام می گیرد. وروجک کارش را خوب بلد بود

 :کنمابروهایم را باال می برم، خنده ام را پنهان می

 !درباره ی من -

  :مثل سنجاب ها لپش باد کرده. با همان دهان پرمی گوید
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 !بله... جنابعالی -

 :بروهایم باال می رودا

  چی می گفت؟ -

کند یا به دهد. سرش را کج میبه کمک نوشابه لقمه بزرگش را قورت می

 !کندمی "لوس"عبارتی خودش را 

  :لبخند کوچکی می زند

 !کنماین که چقدر من تورو دوست دارم و حتی با دنیا هم عوضت نمی -

  :کشدانگشت سبابه اش را به الله ی گوشم می

ست داین که بعد از چندین سال، بازهم نتونستم حتی به جز تو حتی  -

 !کس دیگه رو بگیرم! تحمل لمس هیچ دستی رو جز تو نداشتم

هایش، دلم را گرم می کند. آتش عشقش را شعله ور می کند و این حرف

کند. قلبم هرگرنه ادعایی را که قبال در مغزم داشتم، متالشی و رد می

، این بار تو اشتباه کردی "در صورت مغزم می کوبدپوزخند می زند و 

 "!پرادعا

  .شودقلبم آباد می

 .کرم نریز وروجک -

  .گذارمنفس هایم گرم تر می شوند. دست کوچکش را روی لبم می

  .بدنش هنوز هم می لرزد

خاله ریزه... تا وقتی من هستم، قرار نیست از هیچ کس بترسی می  -
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  دونی که؟

 :ه، تکان می دهدسرش را بغ کرد

  ...می دونم -

  :آرام می خندم و لپش را می کشم

  !آفرین دخترخوب -

  :سرش را عقب می کشد و می غرد

 .ماهان! این جوری باهام رفتار نکن -

شوم و با تعجبی ساختگی از حرص خوردنش، کیف می کنم. جدی می

 :گویممی

  چجوری؟ -

  :غر میزند

 !همینجوری، عین بچه ها -

  :وهایم را باال می برمابر

 مگه بزرگی؟ -

 :ابروهایش را باال بردم

  یعنی میگی نیستم؟ -

  :این بار سراغ بینی اش می روم

  .نه... هنوز همون جوجه ای که همه جا پشت من بود -

 .کندباغیظ و خنده نگاهم می
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  کارات خوب پیش میره؟ -

 ..نمی خواستم چیزی بگویم اما خودش

کنم آرامش خودم را حفظ دهم. سعی میگردنم، میگردشی به عضالت 

 .کنم و چیزی نگویم

 :کندموهایم را به سمت باال نوازش می

  هوم؟ جوابم رو نمیدی؟ -

 :سیگاری از میان جعبه بیرون می کشم

می  کارای من خوب پیش میره اما انگار تو داری زیاد به خودت سخت -

 ؟ به پول نیاز داری؟گیری! مگه قرار نشد، به خودت فشار نیاری

  :فندک را میان راه، از دستم میقاپد

 و خوابید! من اصال به خودم فشار نمیارم! کار، همینه... نمیشه که خورد -

 ...منم آدمی نیستم که از خونه نشستن، خوشم بیاد

از حرکتش خوشم نمی آید. اعصابم را به هم می ریزد. جوابش که 

  ...بدتر

 !می کند انبار باروتم را منجر

گنده میزنه! فکر نکن وکیل شدی من نه بابا! کوچولو، حرف های گنده -

  !حریفت نمیشم هرچی باشی، برای من همون جوجه ای

  :یرم که دستش را عقب می بردخواهم فندک را بگمی

  چرا این قدر روی کار من حساسی؟ -
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  :از سرعت ماشین می کاهم و روی نوک بینی ام می کوبم

  !.. نمیخوام خودت رو خسته کنیاوال. -

  :با شیطنت ابرو باال می اندازد و نچی می گوید

 خسته نمی کنم! چندبار بهت بگم؟ -

خب می داند چگونه مرا رام کند! پس دختر کوچک بی ادعایم، سیاست 

  !شومهم داشت! اما من رام نمی

  :پوزخند صداداری می زنم

ور عف داری، همین االن به ززیر چشمات یه متر گود رفته. مدام ض -

 !نشستی اینجا

 !چشمانش حق را به من می دهند اما زبانش نه

 !اشتباه می کنی -

این را می گوید و رو به پنجره می کند. دستان کوچکش را مشت 

 .کندمی

 :کشمناخن گوشه ی لبم می

  باز قهر کردی؟ -

  :کندچپ نگاهم میاز گوشه ی چشم، چپ

 !میدی چقدر هم تو اهمیت -

  :دوست داشتم در آغوشم، فشارش دهم. لبخند محوی می زنم

 !اون جوری نگاهم نکن -
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  :آوردگرداند و زبانش را بیرون میبا شیطنت رویش را برمی

  مگه چجوری نگاهت می کنم؟ -

 .کندمی خندم. با صدای بلند. شیطنت به موقعش، اعصابم را ترمیم می

  .کنهتقویتت میجیگر برات بگیرم؟ ضعیف شدی،  -

  :سرش را به اطراف تکان می دهد

 .نه، زودتر بریم خونه. دلم برای بغلت تنگ شده -

 .شدمیراب نمیسکرد. از وجودش کل وجودم تمنایش می

  .کندفندک را از دستش، می گیرم. مقاومت نمی

 !خواهم حرف هایم را بزنم. تهدید وار می گویم تا باور کند، جدی اممی

 :را روشن می کنمسیگارم 

ال هم داشتم می گفتم! دوما، من زنم رو فقط برای خودم می خوام! حا -

که بی خیال این یه مورد شدم، دوست ندارم همون چند ساعتی هم که 

  ...کنارمه، خسته باشه

گذارد، چشمانش را در به سمتم کج می شود و دست زیرچانه ام می

 :گویدحدقه می چرخاند و با ژست بامزه ای می

  می دونی این حرفا نشونه ی چیه؟ -

لبخند نمی زنم. نمی خواهم، حرف هایم را پشت گوش بیاندازد. من از 

ترسیدم! او دنیای من بود. درهمین سه بیمار شدن و از دست دادنش می

ماه، وجودم به وجودش وابسته شده بود. به عطر بدن و موهایش معتاد 
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بودم. به دستان نوازشگرش محتاج شده بودم. مسخ چشمانش آهویی اش 

  .بودم. به مهربانی اش عادت کرده بودم

به نوازش هایش روی موهایم و صدای آرامش بخشش. شیطنت هایش. 

  .شیرین زبانی هایش

 .سرم را به معنی چی، تکان می دهم

 :نفس عمیقی می کشد 

 ...نشونه ی پیریه! داری پیر میشی -

می ماشین را کم می کنم. به سمتش بر ابروهایم را باال می برم. سرعت

 .گردم

 :نگاهش را شکار می کنم و شمرده می گویم

ی من حرف هام رو زدم..... من رو هم می شناسی که باهیچ کس شوخ -

 .ندارم! پس عصبیم نکن

سکوت می کند و خودش می فهمد، این یعنی ساکت باش! یعنی بیشتر 

 !دهاز این حرف نزن... چون تا انفجارم کم مان

*** 

 ((دریا))

گذارد. کنم. جمله ی آخرش، جای بحثی نمیتا خانه دیگر بحثی نمی

منتظر بودم که به خانه برویم. به خانه برویم و خبرنفر سوم زندگیمان را 

بدهم.  از هیجان، نفس در گلویم گره خورده بود. هرچه که به خانه 
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خودش غرق  نزدیک تر می شدیم، این حس بیشتر میشد و مرا بیشتر در

 .می کرد و سینه ام را چنگ می زد

گذارمو در ذهنم تمام برنامه ام را چیده بودم.  دست روی شکمم می

کنم. انگار که او هم بی قرار است. دوست دارد، پدرش از نوازشش می

  .وجودش مطلع شود

کنم، با دیدن فرد مقابلم همه حس هایم به یک باره سرم را که بلند می

شود. با دیدنش غم دوباره روحم هزارباره از بدنم خارج می خشکند. می

دانستم مرد رو به رویم در قلبم، در رگ و ریشه اش بیتوته می کند. نمی

مده برای چه بازگشته؟  مگر مرا عاق نکرد؟ مگر نگفت کاش به دنیا نیا

بودم؟ یک سری کلمات را نمی شود فراموش کرد! چون کلمه نیستند! 

می  به جان .. از آن بدتر... مثل بمب اند! ویران می کنند. زهرتیغ اند! نه.

  !زنند

دند.  امروز، روز من نبود! امروز تمام کابوس های گذشته یادم کرده بو 

بینم که نگاهم می کند و می بینم که می بینم که نزدیک می شود. می

نگاهش، نگاه خشمگین همیشه نیست! حدقه های چشمانم را به سمت 

کنم. اندکی چرخانم. پراسترس، به صورت ریلکسش نگاه میمی ماهان

 .تعجب ته صورتش، هویداست

کشد! روی شیشه کوبیده این بی خیالی اش، آخر مرا به جنون می

پرم. سر می چرخانم به سمت شود. یکه می خورم و کمی از جایم میمی

 .بینمشیشه و حاجی را می
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  :می فشارددست ماهان، دستم را در برمی گیرد و 

  !زشته... پیاده شو -

 نگاهم همچنان، روی حاجی است. دیگر هیچ حسی نسبت به او، نداشتم.

 حتی نفرت و کینه هم نداشتم. حسم به او، مثل حسم به هزاران آدمی

گذرند. بی اهمیت! همان آدمی که میان بود که هرروز، از کنارم می

مام معنا! به تی به بینم. یک غریبه شلوغی، حتی چهره اش را نمی

گشایم. ایستادن رو دوپایم سخته شده بخشم و در را میدستانم، نیرو می

  !اما می ایستم

  .تنه ام را به ماشین تکیه می دهم تا سقوط نکنم

  :نمی توانم در چشمانش نگاه کنم. سرم را پایین می اندازم

  سالم... خوبید؟ -

شد. یرون ریخته از شالم می کحاجی دست را باال می آورد. روی موهای ب

قلبم از شدت تعجب می ایستد. اگر گذشته بود، به جای نوازش قیچی 

الف موهایم را می درید. همیشه وقتی بچه و یا نوجوان بودم، کاری برخ

غلطی دلت می خواد  برو خونه ی شوهر، هر"گفت خواستم میمیلش می

اید بمگر همیشه  گرفت.آن موقع ها خیلی دلم از این حرف می "بکن!

یک کس باال سر زن باشد!؟ زن نمی تواند، خودش، مراد خودش باشد؟ 

 ......غم بیتوته کرده، خار می رویاند در رگ هایم

  سالم خانوم وکیل... تو خوبی؟ -
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وییده گلویم می لرزد. بغض باال می آید. خون از قلبم می چکد. خارهای ر

 چرا.... چرا این همه سال بیشتر فرو می روند. دوست داشتم بپرسم،

ود زندگی ام را تباه کردی؟ سرم را تکان می دهم. لب می جووم. با وج

  .ماهان، بازهم از پدرم می ترسیدم

  خوبم... ممنون! گندم، امیر و زنتون خوبه؟ -

م را دوست داشتم بداند که من، حقیقت را می دانم! می دانم که زندگی ا

 !چگونه ویران کرده

ش از لرز و سر پایین می اندازد. با گرفتن نگاه تیغ مانندش، کمیاین بار ا

بدنم کاسته می شود. نگاهم از موهای سفید و اندکش به چروک های 

دور چشمش و دستان چروکیده اش، کشیده می شود. انگار در این چند 

  .سال پیر شده بودوقت، بیست

  مگر این غده ی اشکی من، چقدر توان تولید داشت؟

 مه چیز رو فهمیدی... درسته؟ه -

اشک می چکد. راهش روی تیغه بینی ام، کج می شود و روی لب هایم 

  :فرود می آید. پوزخند روی لب هایم می نشیند

رو،  فهمیدن من، دردی رو دوا می کنه!؟ هیجده سال از دست رفته من -

هیجده سال عذاب مامان مینارو، هیجده سال آب شدن زن خودت رو تو 

  بزرگ کردن بچه ی یه زن دیگه رو.... درست می کنه؟ عذاب

آورد. نمی گذارم. سد می سازم. سدی از جنس بغض بیشتر فشار می
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  !فوالد

دن و باما این سد فوالدی، فقط در برابر اشک است! نه در برابر ارتعاش 

 .صدایم

 :صدایم می لرزد

ا مان، به زنت! چرمون ظلم کردی! به من، به مانه! نمی کنه... تو به همه -

فرت من رو از مامانم گرفتی؟ چرا دادیم به کسی که تنها حسش، به من ن

بود! می دونی من اون زن رو مقصر نمی دونم اما شمارو چرا! خیلی 

  !بزرگ کنی س، از یه خیانته.دونی از یه زن دیگهای که میسخته، بچه

  :دست می لرزد. لب هایم هم

دونستم این دنیا این قدر بودم؟ من اصال می اما من که مقصر نبودم! -

  نامرده؟

 هایش می لرزد. کی حاجی سعادت این قدر شانه سرش را باال می آورد

  ...عاجز شده بود؟ کی تا حاال؟ شانه هایش می لرزید اما

 نگاهش، نگاه همیشگی است! همان که سینه را پاره می کند. همان که

  !دیگر نفس های من عادت کرده اند نفس را در سینه حبس می کند اما

 !من به کسی خیانت نکردم -

هه! چون شرع صیغه را حالل می داند، کاری که کرده، خیانت محسوب 

 !نمی شود

  :با جان کندن، می گویم
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  ؟!شما به چند نفر ظلم کردی -

 جوابی نمی دهد. نگاهش نمی گذارد حرف بزنم. سرم را به سمت شیشه 

 م. ماهان لبخند کوچکی می زند. دلم گرم می شود.ماشین برمی گردان

  :ادامه می دهم

دونستی زنت به من؟ به مامان؟ به زنت؟ تو که نمی تونستی... تو که می -

ا طاقت نداره، چرا من رو از مامانم گرفتی؟ چرا من رو از مادرم جد

 !کردی؟ چرا باعث شدی هم من عذاب بکشم، هم مامان و هم زن خودت

یر می کشد. بد هم تیر می می کشد. صورتم درهم می رود. زیردلم ت

  .شکمم را چنگ می زنم

 !آرام باش کوچولو! می گذرد... صبر کن

گلویم را چنگ می زنم تا بلکه نفس مرده، زنده شود. این حرف ها 

  :بدجوری در گلویم گیر بود

. را وقتی می دونستی نمی تونی به اندازه ی کافی مراقب من، باشی..چ -

 بهم محبت برسونی... من رو از مادرم جدا کردی؟ چرا وقتی زن خودت

گفتی؟ به دیدی هیچی نمیرو می شناختی، وقتی رفتارش رو با من می

خواستی از مینا انتقام بگیری؟ با من!؟ تو خیلی به من خیال خودت می

 مدیونی حاجی! خیلی. به مامانمم مدیونی! 

  !صورتش مغرور می شود. مثل همیشه

ابروهایش را باال می برد. زبانش مثل همیشه تیز و برنده می شود و 
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 !صدالبته، زهرآلود

، مینا من به هیچ کس مدیون نیستم! مخصوصا به مینا... اگر من نبودم -

  !آواره می شد

 ریشخند می زنم. تهوع ام بیشتر می شود. با صیغه کردنش کمکش کرد؟

  !االن خیلی ادعای مردانگی اش میشد

 ..االن می فهمم، ماهان چقدر بی ادعا، بی چشم داشت کمکم کرد

  !باید دست آقامصطفی را برای تربیت، همچین فرزندی بوسید

کرد! صیغه و مطمئنم، اگر امیرش هم بود. کاری که خودش کرد را می

  ...سواستفاده از وضعیت یک بیچاره

ی معرش خدا هم بغضم را برای بار نمی دانم، هزار چندم قورت می دهم. 

  !لرزد از این حرف ها! می لرزد برای حیوان انسان نمایش

  دیگه بهت نمیگم بابا، می دونی چرا؟ -

  .مکث می کنم. نگاهش تیغ برجانم، می کشد

چون برام پدری نکردی! آب دادی دستم!؟ غذا رسوندی؟ لباس تهیه  -

ام رو چندکردی؟ همه اینارو کردی! دستت هم درد نکنه. خیال ندارم، 

ببندم رو هیجده سالی که این کارارو برام کردی! اما یه بار... محض رضای 

خدا یه بار بهم گفتی بیا باهام حرف بزن؟ گفتی دخترم؟ گفتی از دردات 

برام بگو؟ دست کشیدی روی سرم؟ نه! نکردی. چون ازت ابهت پدریت 

تر از کم میشد. همیشه کاری کردی، چه من، چه گندم خودمون رو کم 
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بینی؟ امیر ببینیم و حس کنیم کم تر از یه مرد...  وضعیت گندم رو می

مقصرش خودتی! تو باعث شدی خودش رو کم ببینه و وقتی وارد جامعه 

ش رو می شه، وقتی ذره ای آزادی و آب می بینه، توش غرق شه! جنبه

نداشته باشه! من چرا... مثل گندم نشدم؟ چون تو رو، حرفات رو باور 

 کردم! دلیلش رو می دونی؟ن

 !فکش منقبض شده. دستانش را مشت کرده. نگاهش وحشتناک شده

د اشک لبخند لرزانی می زنم و ماهان را نگاه می کنم. برای اولین بار س

 .هایم نشکسته

ت چون یه شانس آوردم، اونم این بود که هفت سال از تو و تفکرا -

یچ هبهم گفت هرزه و تو بی اشتباهت دور بودم! می دونی وقتی... امیر 

مدرکی پشتش رو گرفتی یه نفر دیگه، کسی که هیچ شناختی ازم 

 نداشت، بی هیچ چشم داشتی کمکم کرد! بگذریم از اتفاقاتی که داشت

ی افتد. بگذریم از این که اگر اون آدم نبود، معلوم نبود چه بالیبرام می

برات  ... می دونم کهسرم میاد! تو هیچ چیز رو از اون سال ها نمی دونی

  !اهمیتی هم نداره

  :کنملب را تر می

ل ها خیالم ندارم، چیزی رو هم برات تعریف کنم! چون اگر تواون سا -

 !می خواستی من رو پیدا کنی، برات کار دو سوت بود

  :ابرو باال می اندازم
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ش کمک تو به خیال خودت، با صیغه کردن مامان و استفاده ازش.... به -

لکه ب! اما اون کسی که به من پناه داد، نه تنها بهم چشم نداشت، کردی

ی نذاشت هیچ کس، حتی  بهم چپ نگاه کنه! تفکرات اشتباهی که تو، تو

ن ذهنم جا انداخته بودی رو درست کرد! با تموم تفاوت عقیدمون، بام

مثل  قدم به قدم راه اومد! هیچ وقت بهم نگاه، یه جنس مخالف نداشت...

رش، ق، تو تکام سختیا، کنارم بود! اون من رو برد خونه ی خواهیه رفی

تک اعضای خانوادش من رو مثل خودشون دونستن. اون آدم، ماهان تک

 !بود

  .نفس می گیرم. انگار هوا هم سم شده است

ناه پتو وقتی بهم گفتی هرزه، وقتی پشتت رو کردی بهم... اون بهم  -

م هایی گفتی، هرزه بازهم اون مرهم زخ دادم. دومین بار که تو بازهم بهم

که تو بهم زدی شد! ماهان آغوشی شد که من سال ها نداشتم! مردی 

رام شد که من سال ها ندیدم. غیرتی شد که من اشتباه شناخته بودم و ب

وقع متهوع آور بود اما این مرد غیرت واقعی رو به من نشون داد! همون 

 ی یه نامرد رو باور کنم! همونکه نذاشت، من حماقت کنم و دروغ ها

ار خموقع که هیچ شناختی ازم نداشت اما برای این که یه دختر ذلیل و 

ش راه داد نشه، برای این که یه دختر بدسرنوشت نشه... من رو تو خانواد

ه کلی بود و بهم اعتماد کرد! برای این که به یه دختر، ظلم نشه! اینا درحا

  !ننگ می دونستی بابام من رو هرزه و مایه

  ...چشمان بهتش را می بینند! صورت قرمزش را... پریدن پلک هایش را
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به زیرچشمانم دست می کشم. در کمال حیرت، می بینم که خشک 

  .است

  :تمسخرآمیز می خندم

ناه پمی بینی دنیارو حاجی!؟ ماهان همونیه که هفت سال پیش به من  -

هم بشم! حتی به من؟ چشم ش داد، خداروشکر ازم هم نخواست صیغه

. ماهان هم نداشت! اینم بهت بگم که ماهان اصال دین و اینا کاری نداره..

یه خدا داره که از خدای تو خیلی بهتره! کسی که باهاش بهم تهمت 

واج هرزگی زدی، اولین و آخرین مرد زندگی منه! کسی که تا قبل از ازد

 ...یه! ماهان یه مرد واقعبا وجود نامزد بودنمون، بهم حتی دست هم نزد

 :خودش را جمع می کند. مثل همیشه، صاف و استوار می ایستد

ی کمک اومده بودم، ازت کمک بخوام... اما معلومه که کینه جایی برا -

 !نمیذاره

من  من دیگر آن دختر بچه ی ترسو، نیستم. دیگر از این مرد نمی ترسم!

هفت سال در آتش،  برای ساختن این دریا، هفت سال زحمت کشیدم.

 ....سوختن نه! پخته شدم

م! من هیچ وقتی دستی رو که برای کمک به دراز شده رو رد نمی کن -

  ...بگو حاجی

نگاه تیزش روی صورتم می چرخد. اسید معده ام بیشتر می جوشد. 

 .کنمپارچه ی مانتوام را در دستم، مچاله می
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  :می رود اندازد و چند قدم عقبابرو باال می

 ...می خواستم، دخترم وکیلم باشه اما_

 ...دخترم!؟ وکیل؟ تو که اجازه درس خواندن به من ندادی

  :حرفش را قطع می کنم

 ...من هر کمکی بتونم بهت می کنم، حاجی -

  !از قصد روی کلمه ی حاجی تاکید می کنم

  !دانممی خوام بداند که من، اورا پدر خودم را نمی

م و کمر صاف می کنم. قطرات چندش آور دست میان موهایم می کش

  .عرق بربدنم، می لغزند

که  یعنی.... هرکاری باشه من براتون انجام میدم، فقط باید هرچی -

  .هست رو بدونم

 چشمانم این بار او نگاهش را می گیرد. انگار او دیگر طاقت نگاه کردن در

 .را ندارد

فس عمیقی نفس عمیقی می کشد و لبه کتش را صاف می کند. ن

  ...دیگر

 !خواهدفکر کنم از همان حرفاست که جان کندن می

 ...می خوام علیه امیر شکایت کنم -

  ابروهایم تا انتها باال می رود. علیه امیر؟ پسرش؟ تاج سرش؟

 ...از امیر، منظورتون -
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مالد و گذارد. قلبش را میحرفم را قطع می کند و دست روی قلبش می

  :گویدیای درهم مبا چهره

مه هآره... امیر سعادت! برادرت. مغازه رو تو دهنه ی بازار فروخت. _

ش رو هم با خودش نبرد... پوالرو برداشت و فرار کرد، حتی زن و بچه

  .فقط خونه رو واسمون گذاشت

بیند  تنها چیزی که به نامش نبود! بی آن که بخواهم، پوزخند میزنم. می

رود. اهمیتی ندارد! من منتظر در هم میو من هم می بینم که چهره اش 

  ...همچین روزی بودم

  .هشدار هم داده بودم! گفته بودم که نور چشمی اش، بد زمینش میزند

ل حقا که زمین گرد است! حقا که کارما برقرار است! حقا که خدا عاد

  ....است! حقا که

  :لب را گاز می گیرم تا پوزخندم جمع شود

  .یست. بفرمایید باال، حرف می زنیماینجا سرپا خوب ن -

  :سرش را تکان می دهد و تسبیح را درون، دستش می فشارد

 ....من حرفام همین بود... فعال پولی ندارم که بهت بدم اما -

حرفش را قطع می کنم. موهایی که روی صورتم ریخته را پشت گوش 

  :می دهم

نجام این کاررو ا پولی الزم نیست. منتی هم نیست. من با کمال میل -

  !میدم
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  !برای من، پشت میله دیدن امیر جشن است

  !کینه ی من از امیر... تمام نمی شود

 !پس برای شکایت مدارکی که الزم رو بگو که بیارم -

 با فشردن چشمانم، روی هم حرفش را تائید می کنم. معده ام میغرد.

 .یم باهم درگیرندکشد. کال ارگان هاسرم تیر می

 .م خشک و تلخ و بد مزه استدهان

گذارد. من تنها به دستش می نگرم. ام میدست باال می آورد و روی شانه

  :فشاردشانه ام را می

  ...امیدوارم که انتخابت درست باشه! فعال خداحافظ_

از  امیدوار است!؟ من در انتخابم، هیچ شک و تردیدی نداشتم! هیچ وقت

 !ن نبودمانتخابم در زندگی این قدر مطمئ

  :پرسمخواهد برود که میمی

 ؟!گندم.... چطوره -

  :حدقه ی چشمانش می لرزد

  ...گذاشتمش کمپ -

 :رزدابروهایش را باال می برد. آب دهانش را قورت می دهد. گلویش می ل

  !مثل این که حق باتوئه... مشکل از ما بوده -

  !تنها کسی که از این چرخ و فلک دررفته است، من هستم

 .رد نمی کنم. تائید هم نمی کنم
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ن مرد نمی کنم چون حقیقت است، چون از ریشه خراب بار آمده اند.... 

  !هم

 !شاید خونی که در بدنم جریان داشت، باعث این تفاوت ها شده

تائید هم نمی کنم، چون شکست غرور یک مرد؛ هنر نیست! با این که 

د. من له شد. تکه تکه شهزاران بار زیر دست و پای او و پسرش، غرور 

از لت و پار شد! من غرورش را نمی شکنم. شال را کمی از دور گلویم ب

به  می کنم تا در آمدن نفس هایم آسان گردد. هوای نیم سرد پاییزی را

رسد. میان راه مجرای مجرای تنفسی ام می فرستم. به شش هایم نمی

 !تنفسی ام می میرد

  ...خداحافظ حاجی -

دهد و دور می شود. دور می شود و من فقط قدم هایش را سرتکان می 

د می شمارم. دور می شود من سد فوالدی را می شکستنم. او دور می شو

ه بو به اندازه ی بیست و هفت سال بغض، در وجودم می شکند. کمرم را 

ماشین تکیه می دهم تا آوارهایم پخش زمین نشوند. دوست نداشتم 

 ......آسان ببیند خرد شدنم را

**** 

 ((ماهان))

نگاهم متمرکز روی لیال است. عصبی، خشمگین و گرگ درونم بیدار 

شده. شکار می خواهد. دریایم ناآرام بود. خیلی هم ناآرام بود. دیگر بچه 

نبود. دیگر شوخی های من حالش را خوب نمی کرد. دیگر خجالت و 
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ی صدسال لجش هم، تائثیری رویش نداشت. این چهار سال، به اندازه 

برای هردویمان، سخت گذشت و تجربه به جا گذاشت. زندگی من در این 

چهار سال در سکوتی پراز عذاب گذشت و زندگی او درهیاهویی پر از 

 .وهم و عذاب

  ...هنوز هم خودم را سرزنش می کنم. برای قضاوت کردنش

 ...برای در آوردن اشکش

  !برای این که خودم، از خودم راندمش

ی چهارسال پرنده ی من، با بال های زخمی اش پرواز کرد. چیزدر این 

ی سهیل به دریا گذشته را حتی نمی خواهم به یاد آورم. از که در خانه

 .یادآورش اش عذاب کی کشم و ببین دریا چه عذابی را متحمل شده

دیگر  این اتفاق، برای هیچ دختری آسان نیست. برای دریا و هزاران دختر

خودم  د.  دریا نجات پیدا کرد اما زخم هایش پاک نمی شود.که قربانی ان

تک زخم هایش، مرهم می گذارم. خودم پناهش می شوم. خودم روی تک

  .بال های را می بندم و دوباره پروازش می دهم

  .نمی گذارم کسی عذابش دهد. نمی گذارم اشک از چشمش بچکد

نمی خواهم! دوست  کیان گفته بود که لیال حرف دارد! با من... گفتم

ندارم؟ در صورتش نگاه کنم. کیان گفت به خاطر من!  بازهم قبول 

نکردم. گفت یک لحظه! گفتم نمی توانم! تو لحظه ای که بابا مرد بودی؟ 

گفت نه! گفتم دیدیش؟ بازهم گفت نه! من آن جا بودم، من دیدم، من 
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ستگاه باعث و بانی اش را دیدم! من سینه ی کبودش را براثر شوک د

  !دیدم. صورت بی رنگش را

ان جحرف آخر او زد. ضربه ی آخر، از پشت را! جان دریا را قسم خورد. 

  .کسی را که دنیا، با او رنگ دیگر می گرفت

ن جان کسی را که شب ها با دستان و منبع آرامشش، خوابم می برد. جا

 کهدریایی که جان خودم بود! دریا را کمی آرام کردم. مجبورش کردم 

فین هایش، گریه حمام برود و خودم به خانه ی کیان آمدم. صدای فین

  های بی احساسش، روی مخم رژه می رود. بد هم رژه می رود. سربازه،

  .بر نورون هایم می کوبند شان را با لجبوت های گنده

ن دست به گوشه ی ابرویم می کشم. کام عمیقی از سیگار می گیرم. بدو

 !رایم جان کندن بوداین، تحمل لیال ب

 !چرا بلیط نمی فروشی؟ خوب پولی در میاریا -

 دارم. ابروهایم راکیان چشم غره می رود. سیگار را از میان لب های برمی

 "!تو خفه شو"هشت مانند باال می برم و با چشم هایش می گویم

  !من نمی دونم بابت این همه سال... چی بگم -

  :د می زنمگردنم را تکان می دهم و پوزخن

 ...سکوت کن! سکوت بهترین کاره -

  :لیال زانوهایش را به هم می فشارد

کنم، االن هم فراموشش ماهان... من بابات رو هیچ وقت فراموش نمی -
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  !نکردم. هرهفته ای که بتونم می رم بهشت زهرا

، سر خنده ام می گیرد. چهار انگشتم را روی لبم می گذارم و با پوزخند

 :دهمتکان می 

  !نه بابا!؟ جدی... چقدر با معرفتی تو -

ار را خودم را به سمت جلو می کشم و با ابروهای باال رفته، خاکستر سیگ

 :در بشقاب خالی می کنم

طعه ی قمی خوام یه امتحان، ازت بگیرم! سوال اول امتحان؛ قبر بابا  -

  ؟!چنده

میان لب  نگاهش رنگ اضطراب می گیرد. می خندم و دوباره سیگار را

  :هایم می گذارم

ای بردار! بر با همه آره، با ماهم آره!؟ توروخدا یه کم دست از سیاه بازی -

ش باشی!؟ تو حتی نمی ش ارزش قائل نبودی... می خوای برای مردهزنده

ون دونی قبرش قطعه ی چنده... ما دیگه بچه نیستیم که تو بخوای گولم

 ...کردی، ما گرگ شدیم بزنی! تو این جامعه ای که تو ولمون

حرفی نمی زند. کیان هم ساکت است. شاید کیان دلرحم بود و من 

  ....نبودم

 ....شاید من، از سنگ شده بودم

ه اما کیان، فشار هایی که من تحمل کردم را هیچ وقت نه حس کرده، ن

  !دیده
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بزنم.  دیگر تحمل این فضا را ندارم. می خواهم حرف های آخرم را به لیال

  :یغه ی بینی ام را می فشارمت

 ...ببین لیال -

  :حرفم را بابغض قطع می کند

 ...آرزو به دل موندم یه بار بگی مامان -

  آخر مگر تو مادر بود!؟ مادری کرده؟

. آرام مشتم را روی پیشانی ام می کوبم. به شانه ام. به قفسه ی سینه ام

ی کشم. تا جایی نمی شوم. هرچه هوا درفضا هست را درون شش هایم م

که دیگر قفسه ی سینه ام اجازه نمی دهد. گردنم را از پشت خم می 

کنم و چشمانم را تنگ می کنم. از گوشه ی چشم، به کیان می نگرم. 

 .طرف صحبتم دیگر لیال نیست

  کیان بنال ببینم چی کارم داشتی؟_

  :لیال به جای کیان می گوید

  .درخواست طالق دادم -

  :می آورم و لب پایینم را جلو می دهمسرم را پایین 

  !به من چه؟ من االن چی کار کنم -

لیال سرپایین می اندازد. بیشتر از این بمانم، منفجر می شوم و این بار 

نمی دانم قربانی ام لیال است یا یک انتحاری! خم می شوم و موبایلم را 

چقدر آتش  برمی دارم و تنها خودم و خدا می دانیم که چقدر کالفه ام،
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 .کشم گرفته ام و عذاب می

 .گیرداما دارم می دووم و آتش و بیشتر، گر می

از روی کاناپه بلندمی شوم. دست روی رگ بیرون زده ی پیشانی ام 

  :کشممی

  !لیال... یه هشدار بهت می دم، به نفعته که جدیش بگیری -

بینی ام  خواهد چیزی بگوید که دستم را به معنی سکوت، رویکیان، می

 .می گذارم

. به سمت لیال برمی کردم، همان انگشت اشاره را به سمت او می گیرم

  .تهدید وار تکانش می دهم

اری من کیان رو نمی دونم! این جا خونه ی خودشه! مال خودشه، هرک -

خواد، می تونه هم می خواد می تونه باهاش بکنه... هرکسی هم که می

 ...مهمون کنه اما

  :برمهایم را باال میعصبی ابرو

و تسعی کن از من و زنم دور باشی! من پسر تو نیستم، زنمم عروس  -

 نیست! من بیست سال تموم، مادر نداشتم و االن هم نمی خوام داشته

ه بباشم. من هیچ وقت نمی تونم ببخشمت لیال! نه به خاطر خودم. فقط 

یه خط بزرگ  خاطر بابا! هیچ وقت نمی بخمشت، پس دور من و دریا رو

  !وط که می خواد چی کار کنهش به کیان مرببکش! بقیه

 .فهمددهد. دل من، رحم نمیبازهم جوابی نمی
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رد می شه،  تو برای من از اون غریبه ای که توی خیابون از کنارم -  

تری! نه من تورو می شناسم، نه تو من رو! تو، هیچ وقت برای غریبه

 تو دنیای تو فقط به فکر منفعتت بودی.هات نبودی! محبت دنبال بچه

 !ستمحبت یه چیز تعریف نشده

  :دست یه ته ریشم می کشم

کنم تو وجود نداری، توهم فکر کن ما وجود ختم کالم... من فکر می -

 !نداریم

  :کنمسرم را باال پایین می

  حله؟ -

 :جوابی نمی دهد! لب پایین را زیر لبم می برم

 ؟!اوهوم -

  :ن می دهدسرش را تکا

  ...باشه -

  :کنمریشخندی میزنم و یقه بلوزم را درست می

  !خوبه -

به سمت در ورودی حرکت می کنم. می خواهم در را باز کنم که کیان 

  .مانعم می شود. اول به دستش نگاه می کنم و بعد چشمانش

 ؟!بله -

  :کندبا حرص زمزمه می
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 !یعنی این می خواد، اینجا بمونه؟ -

  ...! صبرخدایا

 :دو دستم را پشت گردنم، می زنم

کردی... باید فکر این روزا رو هم اون موقعی که مامانم، مامانم می -

  !کردیمی

  :به پیشانی اش می کوبد. رگ های پیشانی اش بیرون می زند

  آقا من غلط کردم... اصال ** خوردم! حله؟ -

 :ابروهایم را باال می اندازم و نوچی می گویم

  ...ت حال کنکاری که شده! بشین با ننه -

  :چشمانش، تا انتها باز می شوند

را آخه لعنتی! تو که دلت براش سوخته، بردار ببر پیش خودت... چ -

 انداختی بیخ ریش من! جور دل تو هم من باید بکشم؟ آخه به من چه،

  .شوهر می خواد طالقش بده

  ...طالقش بدهدخواهد پس... لیال طالق نخواسته! شوهرش می

  !کندنیشخند میزنم.  مگرنه لیال از پول شوهرش، دل نمی

  :کنمگیرد و سرش را نوازش میاز قیافه ی آویزان کیان، خنده ام می

  !آخی... بساط لهو و لعبت تعطیل میشه، ناراحتی -

  :دستش را از روی در برمی دارد و باحرص در را باز می کند

  .اندازه کافی خرد هست بیا برو... اعصابم به -
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 گوشه ی لبم را باال می برم و کت چرمم را از جالباسی برمی دارم.

  :چشمکی رو به کیان می زنم

  ...خوش بگذره -

  :دست به پشت گردنش می کشد و نفسش را عمیق بیرون می دهد

 !برو گمشو - 

را  رمسمی خندم و وارد آسانسور می زنم. تکیه ام را به دیوار می دهم و 

  .باال می گیرم

از این به بعد چگونه می خواستم لیال را تحمل کنم؟ آن هم کنار 

  ...گوشم

  .روی زمین ضرب می گیرم

هروقت که می خواستم، کارهایی که کرده را فراموش کنم... بازهم 

 !دادخودش را نشان می

 ا بازردر کشویی آسانسور باز می شود، کلید را داخل در می اندازم و در 

  .می کند

 برخالف تصورم، دریایی افسرده و زانوی غم بغل گرفته را وسط خانه

  .بینمنمی

 :با آمدن صدای دریا ازآشپزخانه، سرم به سمت او برمی گردد

 ؟!خوش اومدی... پسرمون احوالش خوشه یا بداخالقه -

با دیدن آرایش ملیح روی صورتش و لب های سرخ و قرمزش.... می 
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  .حساب هایم اشتباه از آب درآمدهفهمم که همه ی 

 .موهای بلند و خیسش را کش در برگرفته بود

بم وارد آشپزخانه می شوم. تکیه ام را به کانتر می دهم و دست در جی

 :فرو می برم

 نیومده افتادی به جون آشپزخونه؟  -

  .روی نوک انگشتانش می ایستاد تا به کابینت باالی سرش برسد

  .قرمز و کوتاه، لبخند به لبم می آورد دیدنش در آن پیراهن

ی دستش نمی رسد. بعد از چنددقیقه جنگ، کوتاه می آید و رو به من م

  :کند

 !قدم نمیرسه -

  :دارمتکیه ام را از کانتر برمی دارم و شکالتی از شکالت خوری برمی

 این یعنی بیام کمک؟ -

 :بردرا باال می، یکی از ابروهایش کند و دست به سینهچپ نگاهم میچپ

  !نه... تو وایسا، من رو نگاه کن -

 :کشمش را میکنم و نوک بینی ای گوشش را نوازش میالله

کنید. ما باید بدون این که شما حرف بزنید، شما زن ها چرا فکر می -

 ...منظورتون رو بفهمیم؟ خب خیلی راحت بگو بیا فالن چیز رو بده

  :گویدسرش را عقب می کشد و می

  !شما مردا... کال گیج تشریف دارین -
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  :ابروهایم را باال می برم

  مگه تو حالت بد نبود... چرا وایسادی اینجا؟ -

پیچد. زیرچانه کشد و دست دور گردنم میگوشه ی لبش را به دندان می

  :بوسدام را می

  ...خوام برات کیک درست کنمنچ! می -

گذارمش. برعکس کابینت میکنم و باالی از روی زمین بلندش می

 .خنددکند و میهمیشه اعتراض نمی

ب دستانم را کنار بدنش روی کابینت می گذارم و بوسه ی کوتاهی به ل

  :هایش می زنم

 خبریه این همه خودت رو دلبر کردی؟ -

  :کندکند و در چشمانم نگاه میچشمانش را به طرز بامزه ای درشت می

  ....نمی دونم -

گویند اما آن قدر اعصابم متشنج است که نمی زدیگری میچشمانش چی

 .توانم، ذهنش را بخوانم

  :دست به ته ریشم می کشم

  تولد کسیه؟ -

  :دهدکند و تکان میسرش را کج می

 !ممم... می شه گفت -

 :ابروهایم را باال می برم و بینی ام را به بینی اش می کشم
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 کنی؟بی سوالی باز می  -

 :زندوهایش را از صورتش کنار میمی خندد و م

 خواد؟مگه کیک درست کردن مناسبت می -

سرم را به معنی نه تکان می دهم. تمام روح و جسمم، وجودش را 

  .خواستمی

 :سر در گردنش فرو می برم و گردنش را می بوسم

 ...نمی خواد -

 لیال چی می خواست بهت بگه؟ -

  :کنمش میسرم را از گردنش بیرون می آورم و نگاه

 فضولی وروجک؟ -

 :کشمبا اخم نگاهم می کند که گونه اش را می

 !نخوریمون -

 :می خواهد پایین بیاید اما مانعش می شوم

 کجا؟ -

 :گویدشاکیانه می

 !گفتم که می خوام کیک درست کنم -

گرفت و این آتش دستانم را دور کمرش می پیچم،  بدنم داشت آتش می

 !ت خاموشش کندتوانسرا فقط دریا می

بوسمش. با در تصمیمی ثانیه ای لب هایش را اسیر لب هایم می کنم. می
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  .تمام وجود

م. اگر پای تنفس و اکسیژن، میان نبود هیچ کدام میل جدا شدن نداشتی

 .جدا می شوم

  :دریا پیشانی اش را به پیشانی ام تکیه می دهد

 ی؟تو می تونی من رو اندازه دونفر دوست داشته باش -

  می خندم و گونه اش را می بوسم. چرا از وجودش سیر نمی شدم؟

 چرا تمنای وجودم برای بودنش، هرلحظه بیشتر میشد؟

کنم و آرام موهایش از چنگال کش آزاد دستم را به کش مویش بند می

  :کنممی

 ...دو نفر چیه! من تورو اندازه ی صدنفر دوستت دارم -

گوید. انگشتانم را ود و چیزی نمیحرکت قفسه ی سینه اش کند می ش

کنم و با تمام میان موهای صافش فرو میبرم و به بینی ام نزدیک می

  :وجود، موهایش را می بویم

 عاشق بوی موهاتم! چجوری این قدر خوش بوئن؟ -

بندم. بینی ام را بین گردن و شانه اش می گذارم و شانه چشمانم را می

  :ی عریانش را می بوسم

 !بوی تنتم عاشق -

  :کنمگاه مینآورم و به چشمانش سرم را باال می

 !و خودت -
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  .خندد. حتی لبخند هم نمی زندنمی

  :گوشه ی لبش را می بوسم

 چی شده خاله ریزه؟ این صورت دمغ برای چیه؟ -

  :گویدشانه باال می اندازد و می

  ...نکنه خبریه؟ امشب عجیب شدی -

 :گویممی خندم و می

  ه؟عجیب -

  :کشدیک طرف لبش را به سمت باال می

  ...خیلی -

کنم. دست و پا می زند و ماهان کشداری از روی کابینت بلندش می

  .گویدمی

 جونم؟ -

 :کندگله می

  !بذار کیکم رو درست کنم -

نشینم. بلوزم را از تنم خارج می کنم، دستش را می کشم  روی کاناپه می

 .نشانم و دریا را روی پای خودم می

  !من االن  زنم رو می خوام.... کیک می خوام چیکار -

  :متعجب نگاهم می کند که سرش را به سینه ام می چسبانم

  واقعاجواب، سواالی امروزت رو نمی دونی؟ -
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شم دیگر دست و پا نمی زند و مثل بچه گربه ها بیشتر خودش را در آغو

  :جا می دهد

زم اچیزا رو از زبون خود اون آدم بعضی وقتا دوست داری... بعضی  -

 !بشنوی! منم دوست داشتم این چیزا رو، از زبون خودت بشنوم

 نوازشش می کنم. مغزم دوباره درگیر چیزهای عجیبی شده. نمی خواهم

  .باعث به هم ریختگی اعصابم شود

 دریا؟ -

 :سرش را باال می آورد

  ؟!جانم -

  :کشمبا انگشت شست میان لب های نیمه بازش می

  یه چیزی ازت بپرسم... راستش رو میگی؟ -

  :سرش را به سینه ام برمی گرداند. نگاه نوازشگرش را می گیرد

  مگه من تاحاال بهت دروغ گفتم؟_

 ...نگفتی

 :لبم را سرش تکیه می دهم و موهایش را نوازش می کنم

 !اون بچه ژیگول یه چیزی بهم گفت که خیلی ذهنم رو مشغول کرده -

گذارد. تا می لرزد. خیلی واضح. جوری که جایی برای انگار نمی بدنش

 .کشدانتهایی ترین،  رگ مغزم تیر می

  :گویداخم هایم درهم فرو می رود. دریا باصدای لرزانی می
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  مگه چی گفت؟ -

ذاب قلبم، ناآرام تر می شود. اعصابم متشنج تر و صداهای درون سرم، ع

 !آور تر

 .هدمغزم دلش بازی می خوا

 !حدس بزن -

  .سرش را باال می آورد. قفسه ی سینه اش به سختی حرکت می کند

  !ندانگار که مسری است این تنگی نفس که به من هم، انتقال پیدا می ک

 .برجستگی گلویم را می فشارم تا شاید گره ی کور نفسم باز شود

  :دریا سعی می کند بخندد اما تالشش ناکام می ماند

 ....بزنم جناب! مگه علم غیب دارم؟ خودت بگو دیگهچی رو حدس  -

شوند. معده ام میغرد. پس چرا ترسیده!؟ دندان هایم به هم ساییده می

  ؟!زنددو میچرا می لرزد؟ چرا چشمانش دو

  سردته؟ -

گذارد، صورتش را زیر بازویم پنهان گیرد و روی شکمش میدستم را می

  :می کند

 برای چی؟ -

  :زنمت. به هرتوانی است لب میفکم منقبض اس

 !آخه می لرزی -

  :منظورم را می فهمد. سرش را باال می آورد
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 چی؟ -

من داشتم، باز چه می کردم؟ نفس عمیقی می کشم و دستانم را محکم 

دور بدن کوچکش می پیچم. می خواهم منبع آرامشم را در اعماق 

 :می کشموجودم هم، داشته باشم. پایین پیراهنش را روی رانش 

 !آخه این چه لباسیه پوشیدی تو سرما -

 باور نمی کند. آن قدر سرد گفتم که خودم هم باور نشد و از سرمای

  .وجنات حرفم لرزیدم

م دستانش را روی سینه ام می گذارد. خودش را باالمی کشد. در چشمان

 :خیره می شود و صورتم را میان دستانش می گیرد

داری  شکی از من توی دلت بمونه! هرسوالی ماهان... من دوست ندارم، -

 ...بپرس

فشارم. این چه بازی کثیفی چشمانم را می بندم. تیغه ی بینی ام را می

 ؟!است در مغز من

 :بند لباسش را از بازویش به سمت شانه اش سوق می دهم

  !من هیچ شکی به تو ندارم -

  ...نه حرفم راست است، نه دروغ

دانم. من به دریا هیچ وقت شک نداشتم، هیچ  خودم هم واقعیت را نمی

وقت به او بی اعتماد نبودم. از پاکی و نجابت و صداقتش حتی بیشتر از 

صداقت خودم، اعتماد داشتم اما... می میرم؛ وقتی می بینم که اسم پارسا 
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آید، این گونه می لرزد. رنگش زرد می شود و چشمان آهویی اش به می

 .رقص درمی آیند

 ر وجودم می میرد. نمی دانم به خاطر شک به خودم است یا بهچیزی د

من...  او! شاید به خاطر شک به خودم است! به خاطر این که زنم، هنوز از

ه می ترسد. شاید به خاطر این است که غرورم، نمی خواهد قبول کند ک

مقصر من هستم! اشک از چشمش می چکد. بدنش همچنان می لرزد و 

را! چرا این قدر حساس شده؟ با تنگ کردم حصار من نمی دانم... چ

دستانم، بدنش را مماس با بدنم می کنم. می خواهم درون خودم حلش 

 ...کنم. می خواهم هم خودم را آرام کنم، هم اورا

 :فرورفتگی پایین گلویش را می بوسم

  حاال چرا گریه می کنی؟ -

یرد. گاهی مثل گام میکند. از حالت نگاهش، خندهبغ کرده نگاهم می

  :کشمشد. انگشتانم را روی بازوهای عریانش میدختربچه ها می

بیشتر  آخه خاله ریزه... من باید به چی شک کنم؟ من به تو از خودم، -

 !اعتماد دارم

اول پلک چپش که پر اشک تر است، می بوسم. می گویند چکیدن اشک 

 عروسک کوچکم از پلک چپ، نشانه ی غم و اندوه است. من غم و اندوه

 .را نمی خواهم

  یه سوال پرسیدم... چرا بی جنبه بازی در میاری؟ -
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 :کندبا غیظ نگاهم می کند و با دستان کوچکش اشک هایش را پاک می

  !پررو_

  شدم؟می خندم و گونه ی نرمش را می بوسم. چرا از بوسیدنش سیر نمی

  :چانه اش را می گیرم

 بریم سراصل مطلب؟  -

  :کنداال و پایین میسرش را ب

  ....خب -

  :انگشتانم را از گردنش به سمت شانه هایش می کشم

فتم! چند پارسا... یه حرفایی بهم زده بود اما اون موقع زیاد جدی نگر -

م روزه که حرفاش تو سرمه.... دوست دارم خودت، کامل همه چیز رو به

  !بگی

نه گونه اش را به شا لب هایش را تر می کند. نوک بینی اش قرمز شده.

  :ام تکیه می دهد

  .هرچی باشه.... بهت میگم -

را  بینی ام را میان موهایش می چپانم. بوی گل مانند و موهای مرطوبش

  :دربینیام می کشم

 گفت نزدیک بود به خاطر من خودت رو به کشتن بدی! راسته؟ -

 ...فشار انگشتانش روی شانه ام زیاد می شود. ارتعاش بدنش هم

 !همان جا می مانم. نمی خواهم بازهم متهم شوم به بی اعتمادی
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 فقط... همین رو گفت؟ -

  .کلمه آره را نجوا می کنم

 :قطره ی اشکش میان موهایم می ریزد

 ؟!میشه... نگم -

ی ملوسم، بیشتر به من شانه های نحیفش را نوازش می کنم. گربه

  :کنمچسبد، کنار گوشش زمزمه میمی

 لرزی؟ از چی می ترسی؟ چرا می -

 سرش را دور می کند. چشمانش متورم است. قرمز... خونین و دردمند!

 .سوزاندکند. عاجزانه. درد در چشمانش، قلبم را مینگاهم می

 !خواهش می کنم.... دوست ندارم به یادش بیارم -

آورد. با کالفگی موهایم را بینم، دلم کم میخواهش چشمانش را که می

های پارسا. نم. این لرزش و سکوتش، مهرتائید میزد به حرفچنگ میز

پرسیدم... اگر پای جان او و بحث من، میان نبود... بی خیال میشدم. نمی

  !اما االن نمی توانم بیخیال چیزی شوم

ا یبمب ساعتی درون مغزم فعال شده و جوابش را نگیرد خنثی نمی شود! 

 .....باید جوابش را بگیرد یا

 :به معنی نه تکان می دهم و ابروهایم را باال می برمسرم را 

  ...باید بگی! لطفا -

کند. می خواهد دور روی باید، تاکید بیشتری می کنم. سرش را دور می
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گذارد و گیرم. دستانش را روی سینه ام میشود اما دور کمرش را می

 :دهدفشار می

 !ماهان! حالم خوب نیست... نمی تونم -

د. گاه می کنم. می خواهد دستانم را از دور کمرش باز کنبه تقالیش ن

خواهد برود گذارم که فکر کند، موفق شده. میموفق می شود. خود می

  .که با گرفتن دستش و کشیدن بدن ظریفش، روی کاناپه می افتد

  .با بدنم، تنش را احاطه اش می کنم. جای فراری نمی گذارم

 !هنوزم گریه می کند. ای خدا

 .ه های آرامش، دلم را مچاله می کندگری

  :خم می شوم

گر ما مگه ما برای این که حال هم رو خوب کنیم کنار هم نیستیم!؟ ا -

خواد زخم های مارو ببنده؟ من و تو جز زخمای هم رو نبندیم، کی می

 ؟!هم کسی رو داریم

هق می زند. سمت چپ سینه ام بیشتر تیر می کشد. از مغزم تا نوک 

  .پایم می سوزد انگشتان

 این دختر کنار من، اصال آرامش داشت؟

  .دانستم. باید می فهمیدماما باید می

  .موضوع جان دریا بود. موضوع من بودم

حاال که فهمیده بودم حرف آن کثافت حقیقت دارد، وجودم بیشتر دچار 
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تشویش شده بود. گریه هایش تند می شود. دست دور گردنم می پیچد 

 :دهد و هق میزندچسباند. شانه هایم را فشار میه من میو خودش را ب

  !هیچ کس رو.... نداریم -

  :فشارمچشمانم را می بندم و لب هایم را روی هم می

ین پس بگو... بذار زخمای قدیمی بسته شه. امروز یکی از قدمی تر -

  !زخمای من بسته شد. یکی از دالیلش تو بودی

ره تن رم تا بلند شود. بلند می شود و دوبابلند می شوم. دستش را می گی

نه لرزانش به آغوشم پناه می آورد. دستانم را دور کمرش می پیچم. شا

 هایش را نوازش می کنم تا تنفس برایش راحت تر شود. بعد از چندین

 :دقیقه سکوت عذاب آور، به حرف می آید

دم تو کر اون موقع... بدترین حال روحی رو داشتم! از یه طرف فکر می -

برگشتی و جرات نزدیک شدن بهت رو نداشتم! از طرف دیگه فهمیدن 

ی گندم، آال و علی، خانواده ام! همه چی دست به دست هم داده صیغه

  .بودن تا من رو خرد کنن و زمین بزنن

هق میزند و کمر مرا چنگ میزند. محکم تر در آغوشم می فشارمش و 

 .دو گردنش می کنم. آرام نمی شو بوسه های بی امانم را خرج شانه ها

حموم  بعد از ماجرای سهیل، از خودم، از بدنم متنفر شده بودم. حتی -

کردم، جای لمسش هنوز روی تنمه! رفتن هم برام سخت بود. حس می

  .انداختم که بدنم همیشه زخم بودجوری تنم رو می شستم و چنگ می
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. پرسیدم و جواب ندادیاد جای زخم روی پهلویش می افتم. همان موقع 

 ...آن زمان اهمیتی نداده بودم! لعنت به من

پی  اعصابم متشنج تر می شود. قلبم بیشتر می میرد و بیشتر به حماقتم

م می برم! به سختی نفس می کشم. انگار دنیا روی سرم آوار شده. مغز

فتنش چقدر من خودخواه بودم! او از ر "بیا! تحویل بگیر."تشر می زند. 

گوید و من قلبم تیر می کشد. او از پرونده پارسا به بندر عباس می برای

گوید و غرق کردن خودش در دریا و قلب من، جر واجر شکستنش می

 !می شود

از نجات پیدا کردنش توسط آن مردک می گوید و من به خودم لعنت 

فرستم که چرا... چرا من کثافت آن زمان، نبودم! چرا گذاشتم می

  ین همه درد بکشد؟دخترکوچکم ا

  چرا رفتم؟ چرا نماندم که دلیلش را بپرسم؟ 

 هق می زند و دل من هم ضجه می زندولی از درون. از تصور بالیی که

برسرش آمده. از تصور دریایی که من هم، به خودم اجازه ی لمس تن 

ش ، نوازشبکر و پاکش را نمی دادم. از آرام کردنش، ناتوانم. فقط می توانم

م بوسمش اما این ماهیچه لعنتی نمی چرخد! نمی چرخد که بتوانکنم. ب

 .دریای پاک و بی گناهم را آرام کنم

 ودر دلم خودم را لعنت می کنم که چرا این بحث را باز کردم! شانه 

گوید و زهر حرف های در تمام گردنم، خیس از اشک او است. بازهم می

 .کندناتوان می وشود و بدنم را فلج خونم پخش می
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شته اومدی... تونستم آروم شم! تونستم نسبت به خودم حس بهتری دا -

  !باشم. نوازشات روی تنم شد... مرهم روی جای شالق

 انگشتانم میان موهای خیسش می لغزد. به هرتوانی است، این ماهیچه

 :چندهزار یا چندمیلیون تنی را تکان می دهم

 ...ببخشید -

سوزد. کاش سهیل را به طرز فجیعی میگلویم خشک است... عین کویر! 

  !کشته بوده بودم

  !نباید... می پرسیدم -

  .بوسم. راستش را همپلک چپش را می

  !خوامگریه نکن... معذرت می -

  .با دستانش صورتش را پنهان می کند. می خواهد دور شود. نمی گذارم

  !از من خجالت می کشد! از این که چنین چیزی را جلوی من گفته

  .بدنم مثل کوره آتش است. قطرات درشت عرق، از بدنم سرازیر است

دستانش را از صورتش جدا می کنم. دستانش را می بوسم. صورتش را 

  ....هم. لب هایش، جای اشک هایش را

  ....بسه -

 تقصیر خودم بود. نباید این بحث را باز می کردم. از عذابش، عذاب

  .کشم. از اشکش، ضجه میزنممی

 .پیشانی ام را به پیشانی اش می چسبانم. چشمانم را می بندم
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  !خدا من رو لعنت کنه -

شوم و هیچ وقت این چنین خرد و شوم آوار میشکنم. خرد میمی

 !امشکسته نشده

 ....من باهات چی کار کردم -

توانستم آرام کنم چگونه می آید. من خودم هم نمینفسم در نمی

 شود؟م؟ مگر این درد، با حرف من آرام میخواستم اورا آرام کن

اق نمی من باعث شدم! تقصیر من بود. اگر بیشتر مواظبت بودم این اتف -

 !افتاد

  چشمانم می سوزد! این اشک است؟

  !اگر اون قدر خودخواه نبودم اینجوری نمیشد -

گلویم از بغض تیر می کشد و مغزم مملو می شود از تعجب! بغض!؟ 

  اشک؟ ماهان و بغض و

 !داردنغدد اشکی ام پر شده. دیگرتاوان حمل بیشتر از این مقدار اشک را 

 .قطره ی اشک می چکد. مثل اسید، پوستم را می سوزاند

 !خدا من رو لعنت کنه! اشتباه کردم... حق تو این نبود -

ام نگاه شود. با تعجب به قطره ی لجباز و براق روی گونهدریا دور می

  .کندمی

  :لرزندزند. لب های سرخش میلب می 

 !این حرف رو نزن... تو باعث هیچ چیز نبودی -
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فشارم. من باعث نبودم، پس کی مقصر بود؟ آن چشمانم را روی هم می

عوضی راست می گفت. اگر دریا به خاطر من میمرد؟ من نباید با 

شک، تعصباتم دریا را می ترساندم! خدا مرا لعنت کند. قطره ی دیگری ا

  !گونه ام سقوط می کند. بازهم اسیدوار، می سوزاند روی

ز باری دیگر می شکنم و این بار شکستن نه! خرد شدن است. دریا را ا

ی خودم جدا می کنم. سر خم می کنم و صورتم را میان دستانم پنهان م

 ..کنم تا نبیند له شدنم را

من سرخم می کنم برای درد که چهارسال دریا به تنهایی حمل کرد و 

  !قضاوتش کردم

 خودم را لعنت می کنم که چرا؛

 ...نبودم

 ...نبودم

 ....و نبودم

  .انگار دارند، جسمم را به صالبه می کشد

  ...دست دریا شانه هایم را ماساژ می دهد. کمرم را

  ...شانه هایم را می بوسد. دست های روی صورتم را

  :خواهش می کند

باش! خدانکنه! چرا خدا تورو لعنت  من خوبم ماهانم... توروخدا آروم -

کنه؟ خدا سهیل رو لعنت کنه! اون رو لعنت کنه که با ما این کار رو 
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  !کرد

ه حرف هایش در گوشم نمیرود. من اگر جوان نبودم. خام نبودم دریا ب

 !آوردجای فرار از من، به من پناه می

ون به ، امنم مقصرم. من اشتباه کردم! اگر به حرفات گوش نداده بودم -

 !هدفش نمی رسید! نمی تونست بهت ضربه بزنه

 ..نه

 .باور ندارم! اگر تعصبات بی جای من نبود

گفت! از من، نمی ترسید! از من، فرار نمی کرد! مرا هیوال به من می

 !دید و فرار کندنمی

ست! توروخدا سرت رو بلند کن! من تورو این جون من به تو بسته -

ه زمین میارم. این ! خدارو برای خوب کردنت بمیرمبینم میجوری می

 !شکنمجوری نکن! تو بشکنی، من می

جوابی ندارم بدهم. فقط دوست دارم سرخم کنم در مقابلش! خجالت 

کشم، مردانه جلویش قدعلم کنم، وقتی خودم باعث غم و زخمش می

از  بودم! می خواستم تنها باشم. دریا و فالن کس هم ندارد! می خواهم

 !م... از همهدور شوم! خسته همه

اشک هایم را خشک می کنم. سوئیچ و بسته ی سیگار را از روی میز 

 .برمی دارم و به سمت در می روم

  :دریا باصدای خش دارش می گوید
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  کجا؟  -

  :دست میان موهایم می کشم

 !می خوام تنها باشم -

  :صدایش می لرزد

  یعنی می خوای من رو تنها بذاری؟ -

 برای بارهزارم می میرد اما اگر بمانم؛دلم 

  !برای زنده ماندن قولی نمی دهم

  .قلبم آن قدر تیر می کشد که دردش به کتفم زده

 !آب دهانم را کویرم می رسانم. کویر، کویر می ماند

  !حالم خوب نیست -

  :اشک از چشمش می چکد

لم بده حا می خوای من رو او این وضعیت تنها بذاری؟ با این حال، منم -

 ...آخه

 کنی؟خدایا... می خواهی بکشی، بکش! چرا بازی می

 :شش هایم را پرمی کنم از اکسیژن پر می کنم

  ...ببخشید -

 نزدیک می شود و از پشت، بغلم می کند. دستانش دور کمرم را احاطه

  :می کند. سرش را میان دو کتفم فرو می رود

  خیلی بی معرفتی! یعنی همین قدر مردی؟ -
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 ...من مرد نیستم! نیستم

 !اگر بودم، این چنین نمی شد

وی قمی خواهم دستانش را از دورو باز کنم. اما انگار کوچولو، حسابی 

  !چربدشده! زورش به من، می

  !مگه نگفتی ما فقط می تونیم روی دردای هم، مرهم بذاریم -

  .قدم برمی دارم. همراهم می آید. دستانش را باز نمی کند 

  ...دریا... لطفا! باید آروم شم -

شود که دل از سنگ مرا هم آب لحنش آن قدر، لطیف و مظلومانه می

 :کندمی

 یعنی تنهایی بیشتر از من می تونه، آرومت کنه!؟ من آرومت می -

 ...کنم

دانه اش نگاه بدنم را به سمتش می چرخانم. به مژه های خیس و دانه

 :کنممی

  ....شهنمیشه... فنچ من! نمی -

  :روی نوک انگشتانش می ایستد. چشمانش را می بندد و لب می زند 

 !میشه ماهانم. میشه -

لب هایش را روی لب هایم قرار می دهد و طوالنی، پرعمق و داغ می 

 !بوسد

*** 
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 ((دریا))

به ریتم، خوش آهنگ ضربان زندگی ام گوش می دهم. به صدای ضربان 

ا حل کرده، در خودش! اشکش، خردم قلبش...به سکوتی که هردویمان ر

کرد. ماهان خوددار و مغرورم، برای من اشک ریخت! مردم آن لحظه! 

 !کمرم، خم شد! از عذاب کشیدنش، در جهنم سوختم

، پرسه می زنم، در حوالی روزهایی که نبود و چگونه من خم شده بودم

  !در برابر روزهای زندگی

ه رفتار منطقی ماهان! به آرامش و ! بکنم به امروز و آمدن پارسافکر می

  !عصبی نشدنش و قرص کردن دل من

ا حسی شیرین، به خون و رگ هایم تزرق شد. دیگر نمی ترسم از دردم ر

اش باد نداشت! جوان و خام  به ماهان!  ماهان، عوص شده بود! دیگر کله

نبود! یک مرد خوددار و منطقی بود! تک به تک سلول هایم، آرامش 

من و  از حس اعتمادش... به من! این زیباترین شروع، برای زندگییافتند 

 ن از هماو بو! شاید اگر چهارسال پیش، به این نقطه رسیده بودیم، تا اال

خسته شده بودیم. هردو جوان و خام بودیم. ماهان یک جوان شکاک و 

  !مغرور و من دختری بچه سال که از زندگی مشترک هیچی نمی داند

  .تر بودتر بودیم! درکمان از هم، کمش تر و کم تحملهردو زودجو

  ...از خدا حسابی گالیه داشتم! اما حاال ندارم

بینم، االن که این نقطه از زندگی و آرامش و اعتماد در زندگیمان را می
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  .کنمخدارو شکر می

حکمتش را شکر می کنیم. چهارسال دوری باعث سفت شدن پایه 

تا ابد جدا نخواهد شد! باعث پخته شدن و  هایمان شد. پایه ای که

 ...نزدیک تر شدنمان

  ...ماهان -

  :گویدخواب آلود می

  جانم؟ -

سر  جانمش، لبخند می آورد روی لبم. زیرچانه اش را می بوسم و دوباره

  .می گذارم به سینه اش و گوش می سپازم به اهنگ خوش طنینم

 ؟!خوابت میاد -

  !اوهوم... خیلی هم زیاد -

  :می خندم

  یعنی ساکت شم؟ -

  :دست دور کمرم می پیچد

 نظر خودت چیه؟ -

  :بی شعور! زیرلب زمزمه می کنم

  نگم؟ -

  !اگر چرت و پرته، نه -

  .خدایا! این آدم نمی شود
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  یعنی من چرت و پرت میگم؟ -

 :سوت می زند

  !اوف... زیاد -

  !خودم می روم، سراصل مطلب

خواهم حسش گذارم. درست روی جنینم. میدستش را روی شکمم می 

  :کند

  .من بچه می خوام -

  .گیردمی خندد. بلند. جدی نمی

 مگه جوجه ها هم می تونن، جوجه بیارن؟ -

کنم. چشمانش را دستم را ستون بدنم می کنم. چراغ خواب را روشن می

  :کندنیمه باز می

 !خاموش کن اون رو -

  :گویمبالجبازی می

  .خوام! من بچه میکنمنمی -

  :بردابروهایش را باال می

 خودت کمی... یه دونه دیگه ازت می خوام چیکار؟ -

  :کوبمبا مشت به سینه اش می

  !من جدی ام -

  :مشت را می گیرد و می بوسد
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 !منم جدیم، پهلوون پنبه -

کشد توانم. دستم را میمی خواهم، مشتم را از دستش بیرون بکشم. نمی

 !شوم روی سینه اشه پخش میو دوبار

 ...ای... بذار بزرگ شی بعدبگیر بخواب! تو خودت هنوز بچه -

  !دمان را نمی خواهگرید. خودم بدتر. پدرش، بچهجنینم می

  :گویمبا پرخاش می

خوای من بچه ام! توچی؟ داره سنت باال می ره! تو سن چهل سالگی می -

 بابا شی؟

  ؟هان کی تاحاال این قدر گیج شده بودبازهم می خندد! ای خدا... ما

خواستی با یه تو سن من رو نمی دونستی باهام ازدواج کردی؟ می -

 !پیرمرد ازدواج نکنی

  :لپم را می کشد

خوام، با زنم وقت در ضمن... ما سه ماهه ازدواج کردیم! من می -

  بگذرونم... مزاحم می خوام چیکار؟

  !ریزد. تیرآخر را میزندقلبم می

خواهد، من می شوم مدافع جنینم در داداگاه محاکمه پدرش! اگر او نمی

 !خواهمجنینم را می

م، به بابابزرگش بگه بابا! اون بچه چه گناهی کرده؟ من نمی خوام بچه -

 !همین االن هم اقدام کنیم دیره
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  :می خندد

 ؟!همین االن -

 :با حرص لب می زنم

  !ماهان -

  :دست به صورتش می کشد

موندم!  ای خدا! بذار بکپم... بچه می خوام چیکار؟ من توکار خودم و تو -

 زنی؟اون وقت از جوجه در جوجه حرف می

 :مسخره! مشتش می زنم

  !ماهان -

  :چراغ خواب را خاموش می کند

 !تونی حامله شی، باشه! اوکی...بشوخوام! تو اگر تنها میمن بچه نمی  -

 :ین بازوانش اسیرم می کندبمی کشد و  خواهم غر بزنم که دستم رامی

ی  هاون وقت میگم، چرت و پرت میگی، ناراحت میشی! دیگه هم دربار -

  .زنیماین موضوع، حرف نمی

خواهد. گیرد. می میرم! نمیحرف آخرش، تیر آخرش، قلبم را نشانه می

خواهد! اشک از چشمان بازم، بی صدا می ریزد. دادستان کودکمان را نمی

 !کندبندد و حکم را صادر مینده را میپرو

 ....حکم نخواستنش را

*** 
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یشتر انقباض معده ام، رهایم نمی کند. هرچه بیشتر می گذرد، این درد ب

، هم می شود. معده ام تحمل حمل هیچ چیز را در خودش، ندارد. جنینم

درست مثل پدرش لجباز و یک دنده بود. از موقعی هم که پدرش رای 

 !ادر کرده، بدتر هم شد. لجباز تر شده و بی صبر ترخودش را ص

  .شودمی گویند جنین متوجه غم مادرشمی

  کند؟این در مورد لخت خون کوچک من هم صدق می

دن اگر نه؛ چرا این قدر بی قراری می کند!؟ این روزها برای آرام کر

، خودم، آرام کردن خودش... می نشستم و نوازشش می کردم. ساعت بااو

ش رف می زدم.  از مهربانی پدرش، می گفتم. از این که پوسته ی سختح

را نبیند! از این که چقدر دلش صاف است و چقدر دوست داشتنش 

را او، می شیرین است. چقدر متفاوت است و همین تفاوتش است که او

 !کند

ین ااین روزها، خوردن کوچکترین بویی به بینی ام، باعث تهوعم میشد. 

ترسم آخر دل و ام نمانده؛ میآوردم که دیگر چیزی در معدهقدر باال 

 .روده خالی ام را باال بیاورم

گشایم و به دهن خشک و تلخم، می کشم. صورتم را می آب سرد را می

  .شویم و سعی می کنم نفس بکشم

 .درون حنجره ام، می سوزد. خون رسانی به مغزم دچار اختالل شده

  .گذارمام میست روی معدهبه دیوار تکیه می دهم و د
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  .موهای روی پیشانی ام را کنار می دهم

ه چهار روز تمام، صبر کردم. گفتم شاید جرات کردم. شاید توانستم ک

. آخر بگویم. شاید توانستم، کاری کنم که در رای دادگاه تجدید نظر شود

ز ا است! من، اعدام فرزندم را نمی توانم بپذیرم! هرچه باشد... اوهم زنده

مام تخون من است... از خون ماهان و پناه آورده به بطن من! من که با 

 وجود در دادگاه از یک غریبه دفاع می کنم، از رگ و خون خودم. در

 مقابل قاضی بدقلقم دفاع نکنم؟

  سعی نکنم رای را تغییر دهم؟

 بی انصافی نیست؟

  .اما نه جرات کردم، نه توانستم، نه چیزی گفتم

 فتم! نگفتم بچه ای وجود دارد! نگفتم درونم خونی از جنسبه او نگ

م! خودم و او جریان دارد! از طرفی دیگر منطق جاری می شد بر احساسا

ی. می گفت زود است! این نشد، یکی دیگر. حاال راه درازی در پیش دار

وز، ن چهاررمانده! فرصت زیاد داری. به موقع تر.. با آمادگی بیشتر... در ای

نوانم دل بکنم. بلکه ثابت شد، با گذر زمان نه تنها... نمیبه من 

ام، به موجود کوچکم، بیشتر هم می شود. دل کندن، جان وابستگی

  .شودکندن می

نه دیگر من جرات کردم که چیزی بگویم ، نه ماهان حرفی زد! سکوت 

ن مکردم و خندیدم. نقاب بر چهره ام نهاندم و خودم در تعجبم که کی 

  در بازیگر نمونه ای شدم؟این ق
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فتاده ادر عجب ماهانی ام که به آسانی، مرا می خواند و حاال چه اتفاقی 

 که این همه گیج شده؟

  پیراهنم را صاف می کنم و از اتاق بیرون می روم. با

چشمانم را روی هم می فشارم و برای بغض خوابیده پشت پلک هایم، 

 !الالیی می خوانم که مبادا،بیدار شود

 ..وقتش بود

مت سلباس هایی که از شب گذشته، کنار گذاشته بودم را برمی دارم. به 

به  میز آرایش می روم. حوصله ی رنگ و لعاب دادن به صورتم را ندارم.

خواهد! شادی می کنم. آدم برای این کارها دلیل میضدآفتاب اکتفا می

 ...خواد! من نه شاد هستم، نه دلیلش را دارم

  ه؟ لعاب برای چه؟رنگ برای چ

اشتم در سردترین ماه پاییز، من داشتم می سوختم! هوا سرد بود و من، د

 .ریختم. عرق سردعرق می

روی صورت ماهان خم می شوم.دلم را بد شکستی جناب! خیلی بد. من 

. هم مقصرم، باید می گفتم اما نگفتم. نه این که نخواهم! نتوانستم

 ی خطوط جذاب و کم، گوشه یخزد. روانگشتم میان موهایش می

چشمم. همان خطوط را می بوسم و اشک را قفل و زنجیر می کنم، در 

رسانم و بوسه ی آرامی چشمانم. لب های لرزانم را به گوشه ی لبش می

  .میزنم
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 دیشب نتوانستم بخوابم. تمام مدت به ماهان و خودم و کودکمان فکر

  .کردم

ح ا ترک کرد و باز برگشت. تاصبدیشب، هزارباره مردم! روحم، بدنم ر

 !لرزیدم و تب کردم. انگار در قطب جنوب، گیر افتاده بودم

ن، از ماز این لرزیدم که چرا به ماهان نگفتم و از این تب کردم که چرا 

  حرف زدن با ماهان می ترسم؟

  .خروشد نگاه آخر را به ماهان، می اندازم. درد درون قلبم، تالطم وار می

اورا  ورون می روم. دست می گذارم، روی فرزندم و بازهم خودم از اتاق بی

 .دلداری می دهم

 صبحانه نمی خورم. معده ام مثل تمامی غذاهای این چندروز، پسش می

رمی ا قدم بزند. از خانه بیرون می رفتم. انگار روی پاهایم نبودم. روی ابره

قفل اشک  داشتم. وارد آسانسور که می شوم، نفسم را آزاد می کنم و

  .هایم را باز می کنم و می گذارم، رها شوند

  .دهدزیردلم تیر می کشد و هشدار می

  .کوچولوی من هشدار می دهد که حال دلم، خوب باشد

چگونه یک موجودی که نه حسش، می کنم و نه هنوز اندازه ی یک کف 

 دست است، این همه دلم را به خودش گرم کرده؟

یان ک، در طبقه ای دیگر می ایستد. در به روی آسانسور زودتر از موعدش

 .و لیال باز می شود
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  :به سرعت اشک هایم را پاک می کنم. کیان باتعجب نگاهم می کند

  !صبح بخیر خانوم وکیل -

دهم تا از ارتعاش بدنم کاسته تن لرزانم را به دیوار آسانسور تکیه می

  :را عبور می دهم شود. به هرتوانی است از میان توده ی بغض، کلمات

 .صبح بخیر -

کند و وارد آسانسور می شود. کیان دوباره طبقه لیال، بی حس نگاهم می

  :دهدهمکف را فشار می

  این موقع صبح کجا میری؟ -

  :کشماز درون فرو می ریزم. با استرس به لب هایم خیسم، دست می

  ...دادگاه -

  :کیان هم به دیوار آسانسور تکیه می دهد

  !رسونیمخوای توروهم میکدوم دادگاه؟ ما هم داریم میریم دادگاه، می -

  :سرم را به معنی نه تکان می دهم

  ...نمی خواد، مرسی -

  :نگاهش روی صورتم می چرخد

  خوبی دیگه؟ -

 :لب پایینم را با استرس می مکم

 .آ... آره! مرسی -

رسیده باشد! من، نگاهش به باور نمیرسم و شک دارم، مغزش هم به باور 
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رسد، چگونه دانم، وقتی آسانسور میترین درغگوی دنیا هستم! نمیناشی

های اندازم و از زیرنگاهخودم را از اتاقک چندسانتی، خفقان آور بیرون می

 .کنمپرفشار لیال، فرار می

نگاه کیان همچنان روی من، قفل است.  گنگاهش مثل برادر قلدرش، 

  .تیز است

 داند چه حالی دارم. فقط او می داند که چقدر عذاب می فقط خدا می

  !کشم

 .نفس کشیدن برایم سخت و طاقت فرسا شده

بندم. امروز آسمان هم، همراه ایستم و چشمانم را میپشت چراغ قرمز می

گرید. خودم را مقصر میدانم برای نگفتنم و باز نکردن دهانم. من می

 .کندمی صدای زنگ موبایل از حس خلسه، خارجم

  .اسم نازلی روی صفحه خودنمایی می کند

  .کالفه تیغه بینی ام را می فشارم

  !اوف.... به کل یادم رفته بود

  .نقطه سبز را لمس می کنم و صدایش را روی حالت پخش می گذارم

فه دیروز عرفان، یک قدم به جلو برداشت. نازلی را برای صحبت، به کا

   .دعوت کرد

م، گیر خانواده ی کوچک خودم بود که فراموش کرده بودآن قدر ذهنم در

 !از نازلی بپرسم چه شد
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 بله؟ -

 :شودصدای خسته نازلی، طنین در گوشم هایم می

 ؟!علیک سالم مامان کوچولو... حالت خوبه -

از شنیدن این حرف، هم از گرمایش قلبم منقبض می شود و هم از 

  .سرمایش می لرزد

  .می کنم چراغ سبز می شود. حرکت

  مرسی من خوبم... تو چطوری؟ دیروز با عرفان چطور گذشت؟ -

سکوت می کند. سکوتی طوالنی. نفس می گیرد. نفسی طوالنی تر از 

 ....سکوتش

  !بهت گفتم که... نمیشه -

  :شوددستانم از روی فرمان شل می

  یعنی چی نمیشه؟ -

 ...خنددصدایش می لرزد اما می

 !همم چه دردی پشت آن خنده غرق استفقط من، می توانم بف

ن طوری دیوونه از اول گفتم. من و عرفان نمی تونیم! عرفان من رو ای -

که هستم نمی خواد... می خواد عوض شم! تو که بهتر می دونی چقدر 

  !کله خره

 .زبانم، قاصر می شود

  مشکل عرفان چه بود؟ با خودش بود... یا نازلی؟
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  مگه چی گفت؟ -

! صدایش واقعا می لرزد، حتی سعی در پنهان کردنش هم ندارداین بار 

 :کندگریه می

 حالم ازش به هم می خوره دریا. ازش متنفرم! از دیشب نتونستم -

 ..بخوابم

دلم تنگ می شود. می پوسد. خارها بیشتر رشد می کنند و زخمی می 

  .کنند. نازلی دختری نبود که آسان گریه کند

  چرا...؟ چیزی گفت؟  -

خوام اسمش رو بشنوم! نمی خوام تکرارشون کنم اما دیگه حتی نمی -

ز من و عرفان، مثل تو و ماهان، هم رو دوست نداریم! اگر داشتیم، ا

تونیم بگذریم! مگه تو ایرادای هم می گذشتیم. اما دوست نداریم که نمی

م هو ماهان نبودید؟ مثل شب و روز باهم فرق داشتید اما از ایرادای 

  !شتیدگذ

  ....حق دارد... نمی دانم چه باید بگویم! چیزی نمی یابم برای گفتن

نمی شه دریا! من و عرفان، نمی تونیم! اگر واقعا دونفر هم رو دوست  -

داشته باشن، چشم هاشون رو روی ایرادای هم می بندن! نه این که 

از خواد بخوان هم رو اصالح کنن! من عرفان رو دوست دارم اما اون می

من یه آدم دیگه بسازه! دیروز همه ی حرف هام رو زدم، گفتم تو برو پی 

زندگی خودت! من هم می ریم پی زندگی خودم. انگار نه انگار که مایی 
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  !خوای رو پیدا کنوجود داشته! گفتم برو اونی که می

  .مغزم بیشتر تیر می کشد. خون در عروقم، یخ می بندد

  اون چی گفت؟ -

 :زندپوزخند می 

 ...هیچی نگفت -

   :شودتر میلرزش صدایش کم

  ...من و عرفان یا به اندازه تو و ماهان بخشنده نیستیم یا -

 :کنم حرفش را قطع می

 .خیلی لجبازید... من مطمئنم، باالخره یکیتون کوتاه میاید -

  :نفسش را به بیرون پرتاب می کند

ن، تو نه پرتت کرده بیروتو چرا صدات از خیابون میاد؟ ماهان از خو -

  خیابون چادر زدی؟

  .هایش هم رنگ نداردکند اما شوخیشوخی می

  !خوام برم دکترنه بابا... می -

  برای چی؟ -

موبایل بوق می زند. به نام ماهان که پشت خط است، می نگرم. اخم 

  .رود هایم در هم فرو می

 :موبایل را کنار گوشم می گذارم

 !نازلی... بعدا بهت زنگ می زنم ماهان پشت خطه -
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خداحافظی می کنم و تلفن را قطع می کنم. دستی به گلویم می کشم. 

 .کشمهوا را درون مجرای تنفسی ام می

  .ماشین را به گوشه ای می کشم و تماس را وصل می کنم

  :پیچیدصدای خواب آلود ماهان، در گوشی می

  .رو گشتمبدون خبر کجا گذاشتی رفتی؟ همه ی خونه  -

ای سرم را به شیشه تکیه می دهم. توان تنفس ندارم. انگار استخوان ه

  .دنده ام درون شش هایم، فرو رفته و سوراخشان کرده

ی مسعی می کنم، رنگ به صدایم ببخشم.... اما تالشم ناکام می ماند. 

 !شود مثل یک غذای بی ادویه

نگ این قدر که قشبیدار نشده بودی. منم دلم نیومد بیدارت کنم،  -

 !خوابیده بودی

 !شودآورم که خواب آلود است و متوجه بغضم نمیشانس می

 کجایی؟  -

  ...شیشه را کمی پایین می دهم. احتیاج دارم به اکسیژن

 !تنها گاز موجود درون ماشین، سرب است و سم

  !نمی توانم دروغ بگویم... اما مجبورم

  .رامکجا دارم برم؟ دادگاه... دنبال کا -

  :کالفه نفس می کشد

  مگه قرار نشد به خودت استراحت بدی؟ -
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 ....گردنم را از پشت خم می کنم. ببخشید ماهانم! ببخش مرا

یشه چشم... شب که میای برام از اون شیرینی های خوشمزه ای که هم -

  می گیری، برام می خری؟

  :مکثی می کند

  ...شب ممکنه دیر بیام -

 ...دم همقلبم می نالد. خو

  ...چرا آخه!؟ من ماهانم رو می خوام -

م.... بعد خیلی کار ریخته سرم. امروز هم با یه شرکت مدلینگ، قرار دار -

 .هم کارآموزا! اما سعی می کنم زودتر بیام که باز باشه

  :سرم گیج میرود. رگ های پیشانی ام را می فشارم

 .زود بیا. نمی خوام امشب تنها باشم -

کارت  نیست. قطع کن دیگه... من برم یه دوش بگیرم، تو هم بهمعلوم  -

 .برس

  :بوسه ی آرامی به عادت همیشگی کنار موبایل می فرستم

  .خداحافظ -

کند. با زدن بوق اشغال، موبایل را کند و موبایل را قطع میخداحافظی می

کنم و سر روی فرمان می گذارم. اشک از میان پلک های کنارم رها می

رود و میان موهایم گم گیرد. به سمت شقیقه ام میته ام، راه میبس

  .شودمی
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  ...سر برمی دارم و از خدا، طلب بخشش می کنم. از ماهان هم

  ...از ماهان برای نگفتن و سکوتم

  !برای شکستن عهدمان

  ....برای دروغم

رسانم. چگونه احساس را خفه نمی دانم چگونه خودم را به کلینیک می

  .کنمکنم و منطق را جانشینش مییم

ر فقط خودم می دانم که تا رسیدن به کلینیک چه عذابی کشیدم! چندبا

  .پشیمان شدم

ا یک اگر به ماهان گفته بودم، االن همه چیز فرق داشت! نیازی نبود، ب

 چشم اشک و چشم دیگر خون پا به کلینیک بگذارم! با شادی و خنده و

 ...رفتم! نه این گونهر کنار فرزندم، با پدرش میآواز خوانان می رفتم. د

نشینم. اولین وقت را خواسته وارد کلینیک می شوم و روی صندلی می

  !بودم. ساعت ده صبح

زن،  و با حسرت به شکم برآمده زن روبه رویم، نگاه می کنم. انگار این

  .بیشتر از من عجله داشت

  .با شوهرش بود

 .تر شدشود. قلبم بی نفسلم مچاله میاز حسادت نه... از حسرت د

ام این قدر ذوق داشتم..  کاش پدرش، مانند کاش من هم برای دیدن بچه

این مرد منتظر... بی قرار بود!  با افتادن نگاه زن به من، سرم را پایین می 
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رود. دیگر حتی اشک هم نمیریزم. به همان جا اندازم. اول زن داخل می

ریختن هم فایده ندارد! آسمان و زمین هم  رسیده ام که دیگر اشک

 !همراه من ببارند، فایده ندارد

د نمی دانم چقدر منتظر می شینم و چقدر بین خواستن و نخواستن، مرد

آیم. دست از تفکر برمی دارم. می مانم. با صدا کردن اسمم، به خودم می

  .لرزد و ویران می شودقلبم می

ن میدان جنگ است. می خواهد حس سربازی را دارم که تنها میا

ست بجنگد... اما تنهاست! امیدی ندارد چون می داند.... آخر راهش شک

  !است

 .چشمم می بنند و سالحش را غالف می کند

 ...و می رود به استقبال مرگ

*** 

  .جلوی آیینه می نشینم. به چشمان متورمم در آیینه چشم می دوزم

ی رمی گردانم و به ساعت نگاه ماین چه حالی است دیگر....؟سرم را ب

ی مکنم. چیزی به رسیدنش نمانده بود. دستمال را آرام زیر پلک هایم 

کشم. اقیانوس هم بود، تا حاال خشک شده بود! دریای قلبم متالطم 

است.  آب دهانم را همراه خون جگرم، قورت می دهم و دست، به سمت 

  .ذاشتن نقاب کنمکرم پودر می برم. می خواهم، خودم را آماده ی گ

رایش. آنقابم را نقاشی می کنم و به صورتم رنگ می دهم. با انواع لوازم 

 !اندکی از ورم چشمانم باقیست



 

 

 WWW.98IA3.IR 1510 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

 .نفس عمیقی می کشم... قفسه ی سینه ام پر می شود

 .دستانم موهای درهم پیچیده و بافته شده ام را لمس می کنند

 ...حاالهمیشه، به خاطر ماهان بازشان می گذاشتم اما 

ا یودم... خنمی دانم برای چه بهانه گرفته ام .... و با کی لج کرده ام! با 

 ماهان؟

با نواخته شدن زنگ در، یکه می خورم. ضربان قلبم، تند می شود و 

  .اجزای داخلی ام به همهمه، می افتند

با یک تصمیم، دست به سمت کش می روم و دست برمی دارم از لج 

م را کش را از میان موهایم بیرون می کشم و موهای بازی و بهانه گیری!

 !از هم باز می کنم

  .موهای مواجم روی شانه هایم، رها می شوند

به سمت در قدم برمی دارم و لبخندی بی رنگ نقاشی می کنم، بر 

 ....لبانم

  .در را می گشایم. ماهان با صورتی خسته  جلوی در ایستاده

 .می زند و مچاله می شود با دیدنش، قلبم مثل همیشه تند

  ...قلبم آغوشش را تمنا می کند. خودم هم

  ...آرامش وجودش را می خواستم.  در آغوشش گریستن را

ی این بار به احساسم، گوش می دهم. همان جلوی در، به آغوشش پناه م

  .برم و با ایستادن روی نوک پاهایم، دست دور گردنش حلقه می کنم
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ا می گیرد و با دستی که جعبه شیرینی، پرش با دست آزادش، کمرم ر

  .کرده، در را می بندد

  :کمرم را نوازش می کنم و بوسه ای روی سرم می نشاند

  .هرکی ندونه فکر می کنه، از سفر به ماه برگشتم -

کنم که اگر کمی بیشتر در آغوشش بمانم... اشک، لبخندم را تضمین نمی

گردانم و بغض را قورت نم. رو برمیکنشوید. خودم را از آغوشش جدا می

گذارم. در گیرم و روی میز میدهم. جعبه شیرینی را از دستش میمی

  :کنمجعبه را باز می

  !وای... اینجارو ببین -

  :گذارمسرم را باال می آورم و بوسه ی محکمی روی گونه اش می

  .دستت درد نکنه آقای مهربونم! خیلی هوس کرده بودم -

  :بوسدبرگونه اش می ماند. می خندد و نوک بینی ام را میجای رژ 

  !چه عجب تو،  یه چیزی هوس کردی -

  :زبانم را با شیطنت در می آورم

 !اما من همیشه هوس ماهان دارم -

بوسد و موهایم را خندد. خم می شود و میان گردن و شانه ام را میمی

 ...بوید، عمیقمی

  !گرفتیا مثل این که تهدیدم رو جدی -

  :اخم ناشی از تعجب، میان ابروهایم می نشیند
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 چه تهدیدی؟ -

  :چشمان عسلی اش از شیطنت برق می زند

 .که اگر به خودت نرسی، سرت هوو میارم -

  :کنممی خندم و لب را تر می

  گفتی دیر میای؟ -

 :کشدکالفه دست به پشت گردنش می

 !فعال که امر، امر یه نیم وجبیه -

  :کج می کنم سرم را

  .مرسی که زود اومدی! دلمون خیلی تنگت بود پسربداخالقم -

  :لبخند می زند و لپم را می کشد

 .منم... می رم یه دوش بگیرم، سریع میام -

رود. دو و سومی را باز دستم به سمت دکمه های پیراهن مشکی اش می

  :کنممی

 چرا پیراهن پوشیدی؟ -

  .کاری داشتمگفتم که با یه شرکت قرار  -

  :آهانی زیرلب می گویم و دکمه هایش را باز می کنم

ی پس تا تو بری دوش بگیری، من برات یه قهوه خوشمزه، با شیرین -

  میارم که خستگیت بپره! باشه؟

  :بوسدلبخند میزند و پیشانی ام را می
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  !این قدر خودت رو خسته نکن -

  :گیرممی خندم و فاصله می

  !اینجا یه نفر حسابی... دلتنگ آغوشته زود برگردیا! -

  :می خندد و سر تکان می دهد

 ؟!تو کی این قدر زبون درآوردی -

  :گیرمچشمانم را درشت می کنم و لبم را گاز می

  !خیلی وقته -

کند. می رود به سمت حمامی و من نفسم باالخره دل می کنم و دل می

یز همراه شیرینی روی م کنم و بهیکنم. قهوه را آماده مرا رها می

هایش گذشت. با عزمی داخل رفتم که فکر گذارم. امروز با تمام بدیمی

 ..کردم، راسخ است! اما نبودمی

 با  انجام سونوگرافی و بچه ای  که حتی درون مانیتور قابل تشخیص

 .نبود، دلم ضعف رفت. باغ گل درونش رویید

ن بینمش.  یاد حرف ماهااندازه ی یک نخود بود. به سختی توانستم، ب

 !افتادم. جوجه در جوجه

وقتی دیدمش، منصرف شدم. نمی دانم چه داشت که دلم را زیر و رو 

  .کرد

  ...با این که از واکنش ماهان می ترسیدم اما

من تصمیمم را گرفته بودم. به خودم، به ماهان و کوچولویمان فرصت 
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می خورم. ماهان از اتاق خواستم نگهش دارم. شیرینی را بالذت دادم. می

بیرون می آید و بوی شامپو و صابون را همراه خودش می آورد. با حوله 

ی کوچک روی موهایش می کشد و خودش را کنارم روی کاناپه می 

اندازد. خم می شود و فنجان قهوه را از روی میز برمی دارد. جرعه ای 

  :می نوشد و رو به من می کند

  که؟ زیاد منتظرتون نذاشتم -

  :انگشتان خامه ای ام را با دستمال پاک می کنم

 !نه جناب... ولی من نتونستم صبر کنم و شیرینیم رو خوردم -

کند و سرش را تکان با چنگال قسمت کوچکی از شیرینی اش جدا می

  :دهدمی

  !عادیه -

ه لبخند می زنم. با توصیه هایی که دکتر کرد، حال تهوع ام کمتر شد

  .بود

ستی... حالت تهوعت خوب شد؟ دیشب با دستشویی کنترات بسته را -

 !بودی

  :سرم را از زیر بازویش رد می کنم و سرم را به سینه اش می چسبانم

  !بد نیستم... خوب هم نیستم -

  :می خندد و انگشتانش میان موهایم می لغزاند

 .اشکالی نداره... هورمونیه! درست میشه -
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رم سختی می تپد. خم می شوم تا قهوه را برداحرکت قلبم کند شده. به 

کند و بلند گیرد. فنجان قهوه را از دستم جدا میکه ماهان جلویم را می

  :شودمی

  نمی دونی قهوه برات خوب نیست، جوجه؟ -

  :گویمچرخانم و با تعجب میرود. گردن میبه سمت آشپزخانه می

 چرا خوب نیست؟ -

جان قهوه را درون طرف شویی خالی می سوالم، بی جواب می ماند. فن

آورد. حرکاتش را می بلعم. به کند و بسته شیر را از یخچال بیرون می

  ...کنم. به واکنششسناریو ام فکر می

  .صدای کوبش قلبم را به قفسه ی سینه ام می شنوم

جنینم شاد و مشتاق است... می خواهد هرچه زودتر، پدرش از وجودش 

 .خبردار شوو

ره مرا ن لیوان شیر را به دست می دهد و با نشستن روی کاناپه، دوباماها

  .در آغوش می کشد. جرعه ای از شیر می نوشم

  ...قلبم از هیجان روی پایش بند نیست

 ماهانم؟ -

  :بینی اش را به سرم تکیه می دهم

  جانم؟ -

 :خودم را باال می کشم و بوسه ای به لب هایش میزنم
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 !ی مهم رو بهت بگمباید یه چیز خیل -

  !ازهم به شوخی نگیردبشود. خداکند می خندد و دور می

  :گویدمی خواهم دهان باز کنم که قبل از من می

  مون بده؟تو نمی دونی قهوه برای بچه -

رود. نمی دانم کجا می رود و کجا گم می شود. فقط می نفسم بند می

  !روددانم که می

  :زندمی سرش را تکان می دهد و چشمکی

 ؟!م دختره یا پسرحاال بچه -

  ...شوندچشمانم از شدت تعجب گشاد می

 !می ترسم که گوشه ی پلک های پاره شود

  تو... از کجا فهمیدی؟ -

  :ی بوسد و می خنددمشود. گوشه لبم را نزدیک می

  !تو خواب بهم وحی شد -

گذاشت، این  دانست وز نگفته بود؟ میدانست و هیچ چیگیرد. میدلم می

  همه عذاب بکشم؟

  :گویمعقب می روم و با بغض می

  !ماهان... جدی میگم -

شود. نوازشگر. از همان نگاه های کم یاب و نگاهش نرم می

 ...پرازاحساسش



 

 

 WWW.98IA3.IR 1517 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

  کنی؟حاال چرا گریه می -

آن قدر از دستش دلگیر و دلخورم که حتی نگاهش غم را از دلم نمی 

 .راند

 ؟!خوامگفتی که بچه نمیا این حال میدونستی و بتو می -

  :کندانگشت سبابه اش روی گونه ام حرکت می

  بهم نگفتی؟ من حق نداشتم بدونم؟  -

  .صورتم را از دستش دور می کنم. از دستش حسابی شاکی ام

  !خواهدخواهد. من نخواهم، قلبم میقلبم از او حساب می

 ؟!تو می دونستی و سکوت کردی -

  .سوزد. دیگر تحمل حمل وزن این همه اشک را ندارد چشمانم می

از چشمانم سرازیر می شود. دستش را به سمت صورتم می آورد. می 

  :خواهد اشک را بگیرد که عقب میروم و دستش را پس می زنم

فته گمی دونستی ممکن بود، من امروز برم بچه رو سقط کنم! چون تو  -

 !اریبودی، بچه نمی خوای! آمادگیش رو ند

کشد. دیگر تازه می فهمم چه گفته ام! آتش در چشمان ماهان زبانه می

 .گفتمفهمیدم چنین چیزی نمینمی فهمم چه می گویم، چون اگر می

  :شودگیرد و مانعم میمی خواهم بلند شوم که مچم را می

  چه سقطی؟ چی میگی؟_

 قلبم برای بارهزارم مچاله می شود. خدایا می شود، کمک کنی؟
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  :زنمهق می

  کردم؟خوام... من باید چیکار میگفتی من بچه نمیوقتی که تو می -

لرزند. وحشتناک شده اند. نفسش را عمیق بیرون عسلی هایش می

کشد. نزدیک که می آید، خودم را به دهد و دست به صورتش میمی

 ...ش هستم اماچسبانم. منتظر فریاد و مواخذهکاناپه می

بوسد و سر و شانه هایم را کند. پلک هایم را میاک میاشک هایم را پ

  :کندنوازش می

مالم تو اصال به من چیزی گفتی؟ فقط گفتی اقدام کنیم... مگه من ر -

  !که بدونم، چی تو ذهن تو هست

شوم. دیگر نمی لرزم. آتش روشن در جنگل سینه ام، خاموش آرام می

 :می شود. موهایم را از صورتم کنار میزند

دونستم وقتی این حرف رو میزنی، واقعا داری یه جوجه من از کجا می -

  کنی؟رو حمل می

مان! برای بزرگ شود از آرامشی بی نهایت. برای بلوغ رابطهوجوم پر می

شدن هردویمان و بخشیدن اشتباهای هم!  براساس پیش بینی من، 

گر من همان شد اما نشد! منطقی برخورد کرد و اماهان باید عصبانی می

 ....کردم اما نکردمدختربچه بودم، باید هرجور شده... فرار می

  .نگاهش می کنم. با دهانی نیم باز

  یعنی تو می خوایش؟ -
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خندد و انگشت سبابه اش را میان لب های از هم باز شده ام می می

  :کشد

ه مگه می شه بچه ی خودم رو نخوام. مگه آدم چقدر می تونه پست باش_

تونم گ و خون، خودش رو نخواد! دنیارو هم پاش میدم! چطوری میکه ر

  بچه ای که از خون و جون یه فنچ دلبر رو نخوام؟

رخت ای به بدنم بخشیدند. انگار هزار بار احیا شدم و هزار دانگار روح تازه

کشد.  آرام سرم را ی وجودم نفسی راحت میدر وجودم رویید. همه

 .دهم سرم را به سینه اش تکیه می کنم ونزدیک سینه اش می

بند وجودم در خلسه ی آرامش فرو می رود و آرامش را حس می بند

  .کنم

 !ماموریت با موفقیت انجام شد

 ؟...چرا هیچی نگفتی پس -

  :دهدردنش میکند و تکانی به گچشمانش را ریز می

 ....خوای قایم کنیخواستم ببینم چقدر سرتقی! تا کی میمی -

  :کنمنش نگاه میکشم و در چشمازیر پلک هایم می دست

  تو از کجا فهمیدی؟ -

 :تک اجزای صورتم می دوودنگاهش روی تک

  .امروز صبح بیبی چک رو توی سطل آشغال دستشویی دیدم -

 ....پس خیلی وقت نبود که می داند
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  :کز می کنم و نگاهش می کنم

  از دستم ناراحتی؟ -

  :رد و سرش را باال و پایین می کندچشمانم را روی می فشا

کنم... اول به خاطر ت کنم اما نمیخیلی! اون قدر که دوست دارم خفه_

 ...فندوق توی شکمت، دوم به خاطر خودت

  :زندکنم، بوسه ای به پیشانی ام میدستم را دور شکمش حلقه می

راقب تر شده. عالوه بر یه جوجه، باید ماز این به بعد ماموریتم سخت -

  .دومی هم باشم

  :می خندم و زیر چانه اش را می بوسم

ت مثل خودت کم تحمله... طاقت هیچ شام نداریما پسربداخالقم! بچه -

  !بویی رو نداره

  :کندچشمانش را می بندد و موهایم را نوازش می

  دریا؟ -

  جون دریا؟ -

  :گذاردلبش را روی سرم می

 ؟!من... اذیتت می کنم -

  سوالی بود دیگر!؟ دیوانه شده؟ این چه

  :گویمبا تعجب سرم را باال می آورم و با چشمانی گشاد شده، می

  معلومه که نه! این چه سوالیه دیگه؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1521 کاربر نودهشتیا Sarina.a – درهیاهوی سکوت ما
 

  ...ت چپ را همااش را می بوسم. سمسمت راست گونه

  :دهملبخند می زنم و پیشانی ام را به پیشانی اش تکیه می

 !کنیم میزندگی وابستهکنی... فقط به اذیتم نمی -

عشق ماهان، متفاوت است. عاری از زبان ریختن های الکی و دروغ. 

ماهان خودش است. عشقش خاص است. محبتش خاص است و شاید 

  !چون این ها متعلق به ماهان است، خاص است

  :کندف نگاهم میگیرد و نرم و لطیچانه ام را می

ی که ده باشم. ممکنه اون زندگممکنه تو این سه ماه، باعث آزارت ش -

  .کنمکنم! جبران میمی خواستی رو نداشتی... اما درستش می

 :کنممی زنم و پشت سرش را نوازشلبخند می

یدنت دچه جبرانی؟ من چهار سال با تو زندگی کردم... هرروز به شوق  -

  !بلند شدم

 :بوسدصورتم را می

 !مرسی... بابت همه چی -

  :کوبدبه پایش می

 !بیا اینجا، ببینم -

  :دآرام خودم را به پاهایش منتقل می کنم که نوک بینی ام را می بوس

تو بهتر از هرکس دیگه ای از گذشته ی من خبری داری! می دونی  -

هرغلطی که بگی کردم.. اما تو اولین نفری بودی که این قدر پاک و بی 
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م وجودت بهم چشم داشت دوستم داشتی! اولین نفری بودی که با تمو

ساختی... شاید اینارو تا زنده کردی و با همه ی بدی هام میمحبت می

دیدم. کور بودم اما وقتی بابا مرد، متوجه احساسی شدم که بودن بابا نمی

 !تو دلم هست

  :کنممی خواهم از این حال و هوا بیرونش بیاورم. چشمانم را ریز می

  !مبله... از گذشته ی رنگارنگت خبر دار -

  :می خندد و بوسه ای روی لب هایم می گذرد

کنه! االن فقط من یه جوجه دارم که یه جوجه ی دیگر رو حمل می -

 ...بینهچشم های منم به جز اونا، کسی رو نمی

  :کنمالله ی گوشش را نوازش می

  .اما من همیشه به جز تو چشمم، هیچ کس رو ندید -

 شش فرو می روم و به آرامشی کهصورت و دستانم را می بوسد. در آغو

 .برمام، پناه میسه ماهه معتادش شده

  :خنددکشم که ماهان میپیراهنم را روی پاهایم می

جا هست که کنی؟ جز من کسی ایناآلن از کی، داری چی رو قایم می -

  !روت نظر داشته باشه؟ منم که نظر داشته باشم حالله

  :کشمجیغ کوتاهی می

 !ماهان -

  :خندد و آه پرسوزی میژکشدمی
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 دیدی آخر این گرگ گرسنه کار دستمون داد؟ -

ام اش را در بینیبندم. عطر خاص و همیشگیخندم و چشم میمی

ام. ضربانی که سپارم به نوای خوش آهنگ زندگیکشم و گوش میمی

 .باعث تپیدن قلب من هم شد

  !خیلی دوستت دارم -

 :رساندیی گوشم ملب هایش را به الله

   .من بیشتر -

توانیم به دیگر هیچ ترسی نداشتم. از خودم، از ماهان، مطمئن بودم می

ی کافی بالغ شده بودیم. دیگر خوبی به وظایفمان عمل کنیم. به اندازه

دانستیم.  ماهان مردی منطقق شده رنجاندیم. ارزش هم را میهم را نمی

هایم دیگر چیزی ا همه ترسبود و من هم زنی که به خودم قول دادم، ب

  .را پنهان نکنم

 !خواهم ببخشم، همه رامی

 .هرکه را بد کرده! پدرم را، گندم را

مادرم مینا که جای خودش را دارد. همیشه درون قلبم است؛ اما 

بخشم تا فرزندم، پدربزرگ و خاله داشته باشد. من هیچ وقت می

هان، به کمک هم تمام گذارم، کودکم احساس تنهایی کند. من و مانمی

ها گذرد، تلخیها میکنیم. زندگی همین است. خوبیاش را پر میتنهایی

گذرد و گذشت. چه کردم، نمیگذرد. چه روزهایی فکر میهم می
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  .کردم، به صبح برسانم و رساندمهایی که فکر نمیشب

  ...گذردهیچ ناامیدی ابدی نیست! می

 ...گذردپر نشود؛ اما این هم می ممکن است بعضی جاهای خالی هرگز

 ...شودای تازه پرمیشود و با دانهجاهای خالی هم کم رنگ می

 .زندگی گذر روزهاست

 ...چیزی نیست که نگذرد

شود و ما چه باشیم و چه همه چیز چه سخت، چه آسان روزی تمام می

  ...نباشیم

 !زندگی ادامه دارد

 

 گذرداین قافله عمر عجب می"

 گذردی که با طرب میدریاب دم

 

 ساقی غم فردای حریفان چه خوری

 "گذردپیش آر پیاله را که شب می
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