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!ســــــــاکت! ساکت یهمگ -

: و گفتم دمیکش ینفس راحت. من همه ساکت شدن يبا نعره  باالخره

همه سر و صدا مال شماست؟ نیا! دیسر جمع هشت نفر خوبه همتون! چه خبره؟ -

:بلند شد و به طرفم اومد زیاز پشت م میمر

!مینیب نیبش ایب! داغ تر از آش؟ يکاسه  يبهمون نداره تو شد يزاده کار يحاال که قار -

:رو به پهلوم زدم و حق به جانب گفتم دستم

 یاز آش، رو سر من بدبخت خرد م یسرد و خال يون وقت با سر و صداتون، همون کاسه بشه؛ ا ندهینما ستیحاضر ن تونیکی! گهید نید هم -

گم؟ یراه م یشه، ب

:گفت هیو رو به بق دیخند ينخود مهیفه

!داشت هامیماهک ا يجمله  نیبچه ها ا -

:صدا گفتن کیبا هم  یها همگ بچه

!بچه زرنگ! بابـــــــــا -

: ادمچپ نگاشون کردم، سرم رو تکون د چپ

!رسم یبه حساب تک تکتون م -

.رفتم و پشتش جا گرفتم زمیسمت م به

:گفت یرفت با نگران یلپش ور م يهمون طور که با جوشِ رو فاخته

م؟یکن يمعلم سپر یرو ب مونیقراره تا آخر سال، دو درس اصل یعنی -

:نازك کرد یپشت چشم بهیحب

!یهست یتهرون میدیفهم! حب بابا یلیخ -

:ت اداش رو در آوردوق اون

!ــــــــــمیکن يسپر -

:گفت يمانند غیج يخم شد و با صدا زشیم يرو فاخته

!ده؟ نییوسط بچه پا نیا یگ یم یتو چ -

:گفت بهیوسط و رو به حب دیپر میمر

؟يپر یبهش م يجور نیگفت که ا یچ چارهیب نیچته دختر؟ مگه ا -

: بهیحب

!کشه؟ یبودنمون رو به رخمون م یشهرستان ومدهیل مهر، هنوز نفاحته که از او ایمن؟ من چمه؟  -
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 نیهم شهیهم. کرد لیبرد؛ لبخندم رو به خنده تبد یکه به کار م یدر کلمات) خ( يبه جا) ح(به لبم نشست و تلفظ  يلبخند بهیلحن لهجه دار حب از

!طور بود

دونست و  یم يجنوب کشور ي طهیدختر لوس و مهم تر از همه خارج از ح هیاون رو  بهیحب وست،یکه فاخته به جمع کالس ما پ شیسال پ از

!بودن فاخته مشکل داره؟ یبا تهران بهیچرا حب میدیسال نفهم کیو ما هنوز بعد از ! باهاش لج افتاد که افتاد

!امسال رو عشق است کنکور میبه قول مر! مینداشت یفلسفه و جامعه شناس يدرس ها يبرا یمهرماه بود و ما هنوز معلم اواخر

فرما  فیاگه زود تشر ای دن،یرس یخودشون م تیبه محل مامور ریمعلم ها د شهیشه، هم یدر خارج از کشور محسوب م یهم از اثرات زندگ نیا

!اومدن، چه طور؟ یشدن فله و درهم م یم

!يو کتابدار یهم چون ورزش، امور پرورش یحیواسه دروس تفر شونیدروس مشابه و همسر خانه دارِ ا يمعلم برا هیصورت که  نیا به

چون حقوق مناسب در نظر  ییایهم به اونا داده شده و مزا ییراهنما ي هیدر پا... مثل حرفه و فن و یشد، دروس یکسب م یتیوسط اگه موفق نیا

.شد یگرفته م

:مهیبه قول فه! جـــــــــالب چقدر

»! بردن یپ یو خودشون به محروم بودن منطقه از نظر علم! زنن یبهمون مسه  ي هیکه برچسب ناح هیشکرش باق يباز جا«  -

!زنده باد ناهار خونه! میتو کوله هاشون و د برو که رفت ختندیبود رو جمع کرده و ر زیهرچه رو م. بچه ها رو به تکاپو انداخت يزنگ همه  يصدا

به  یبیشده بود تا راحت تر خارج بشن و آس لیدبستان زودتر تعط ي هیپا. میرفت یو به سمت در خروج میاومد رونیجفت از کالس ب جفت

.ترها وارد نشه کیکوچ

در  ینعمت خوب نیهمه حاکم بود و ا نیخاص ب یتیمیکه صم نهیتعداد کم کالس به هم یِخوب. میکرد یو از هم خداحافظ میدست داد کیبه  کی

.شد یغربت محسوب م

:دیگونه ام رو بوس میمر

!ـــایزنم، نخواب ینگ مبهت ز -

:ام و رو شونه جا به جا کردم کوله

.باشه -

:اشاره کرد و گفت یچشم به سمت با

!اومدن دنبالت! برو پرنسس -

:از او به اتوبوس مدرسه اشاره کردم و در جواب گفتم دیو به تقل دمیخند

!یجا نمون! برو دختر -
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.قدم برداشتم فاتیتشر نیو به سمت ماش میکنان از هم فاصله گرفت خنده

:گرفتم يرو باز کردم و عقب جا در

.دیخسته نباش. یحسن يسالم آقا -

:زد يزیسفارت لبخند محبت آم يراننده  یحسن يآقا

.دیشما خسته نباش. سالم دخترم -

.راه افتاد به

:مگفت یحسن يگشتم و خطاب به آقا میکنار اتوبوس مدرسه گذشت و من با چشم به دنبال مر از

.میبود لیامروز رسما تعط! باشه؟ یآخه کو معلم که درس! نه! خسته؟ -

.تازه کردم یرو از خودم جدا کرده و نفس میکوله پشت. دمشیند

.ما رد و بدل نشد نیب یحرف گهید

***

.رو فشار دادم یپل يچک کردم و دکمه  گهیبار د هیرو  کفشم

 يخالف قاعده  نیوقفه افتاده بود و ا نامیتمر نیب. بدنم خشک شده يادیز. رکاتم رو شروع کردمح نگ،یرو راست نگه داشتم و همراه با ر بدنم

!باله است

جدا  لهیدستم رو از م. کوچک انجام دادم یرو با گام يبرگردوندم و حرکت بعد نهیسرم رو به سمت آ. و پام رو قائمه گرفتم لهیرو به م دستم

.تم شدحرکا يکوتاه، دنباله  یکردم و پرش

:ضبط صوت رو کم کردم يو صدا ستادمیاز حرکت ا. شد بهم رهیاتاق باز و خ در

!جانم؟ -

؟يایهمراهمون ب يخوا یکه نم یمطمئن -

:طرفش رفتم و لپش رو گرفتم به

.آره مامان جون، باور کن حوصله ندارم -

:رو پس زد دستم

!یکن یزشته، عادت م! نکن دختر -

.دمیخند

:مامان

 هیکنن، بده من هر دفعه  یم یبچه ها خانواده هاشون رو همراه يبه خدا همه . رو بدم هیجواب بق یدونم چ یوقتا نم یبعض. ياومد یم کاش -

!جور کنم ومدنتیبهونه واسه ن
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:رو صاف کردم شیشونیپ يدستم اخما با

هم چندان خوشم  ینیخانوم حس ياز نگاها.... راستش. رهیر ماون جا حوصله ام س. اومدم یجمعتون بود؛ حتما م يهم سن و سال من تو هیاگه  -

!ادینم

:رو تو دست گرفت دستم

.بیتو کشور غر میپهن کن يشه بساط دلخور یهمه همکار هستن و نم! شه کرد یاما چه م. آره خودمم متوجه شدم -

:بابا ما رو به سکوت واداشت يصدا

مهتاب؟ يحاضر -

:مامان

!میبر آره،

:و کرد طرفمروش ر بعد

؟يندار يکار -

!بره یخوابم نم رم،یتازه وارد نگ يتا گزارش از خانواده . دینه، فقط زود برگرد-

:سرش رو آورد تو اتاق بابا

.خانوم میبر! یبس که فضول -

.همراه بابا از خونه خارج شد ش،یپ یقیدقا يگوشزدها يادآوریو با  دیخند مامان

 ياز کشورا یکیبابا به  تیبار مامور کی یسه سال_دو . ام یدانشگاه شیسالمه و پ 18 ان،یماهک مهد. هستم انیمحمد مهد يتک فرزند آقا من

!کمه یلیو در کنارشون بودن، خ لیسه ماه با فام یدونم که سال یرو م نیاما ا! بد ایدونم خوبه  ینم. میش یم یراه يخوره و سه نفر یم یخارج

) .به قول مامان(هاش، تحمل غربت سخته  تیو مز یخارج يبا زبان ها ییاز آشنا گذشته

کردنه، نه؟ یجور زندگ هی نمیا! شه کرد؟ یچه م! گهیخب د... منظورم باباست، اما ره،یگ یرو برام در نظر م ییها یو سرگرم حاتیکه تفر نیا با

خب رشته ام رو ! بابا مامان ي دهیاونم بر خالف عق. شته کردمکه انتخاب ر یاز سال اول یعنی. میبر یکشور به سر م نیکه تو ا هیسال سوم امسال

ه؟یزور! دوست دارم

تپل واسه خودم دست و پا کردم و  یآب طالب هی. قبل از اون به طرف آشپزخونه رفتم. دوش مفصل تر داشتم هیبه  ازیمفصل، ن نیتمر هیاز  بعد

....دو، سه، چهار ک،یکانال . وا رفتم ونیزیجلو تلو

.... .هم زمان شد با باز شدن در نیو ا. ازش بلند شد ينا به هنجار يخورد و صدا وانیل یبه ته خال ین. نبود يخبر چیه

!زود؟ سه ساعت گذشته بود! برگشتن؛ چه زود. رو برگردوندم سرم

خوش گذشت؟ -

:به او انداخت یبابا نگاه. آورد و به سمتم اومد رونیرو از سرش ب شیچادر مصلحت مامان
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.ریشب به خ! من رفتم بخوابم! یکن یم افتیکم و کاست در یاالن گزارشات رو ب -

.که وارد اتاق بشه میو منتظر موند میگفت ریبه او شب به خ هردو

بودن؟ يشد؟ چه طور خانواده ا یچ.... خب -

:رو تو هم کرد و در جواب گفت اخماش

...یلیخ ؟يریدوش بگ یچرا نرفت -

!رو سر اصل مطلبب. نده فدات ریگ -

:داد هیمبل تک یو به پشت برگشت

سوزن انداختن  يسالن سفارت جا يآخه همه بودن، تو. میتو صحبت ها، مخاطب هم نشد ادیز! اومدن، با اصالت یم یمقبول يبه نظر خانواده  -

!آدابن ياز وجنات آقا پسرشون معلومه مباد کیبه قول خانوم تاج. در کل، خوب بودن! نبود

:گذاشتم زیم يرو رو یخال انویل

چندتا بچه دارن؟ نیدینفهم -

باشه  ادمی! با بابات گرم گرفته بود بیپسر بزرگ عج. موندگار شده، دوتا پسراشونم همراهشون بودن رانیدخترشون ازدواج کرده و ا! سه تا -

!از چه قراره؟ هیاز بابات بپرسم قض

.اختم و پاشدمباال اند ییابرو. ومدیبه نظرم جالب ن ادیز

:مامان

....یراست -

:رو جمع کردم لبم

!دارم یرو برم وانمیل! باشه چشم -

:پاشد

...!گرفت یسراغت رو م ینیخواستم بگم، خانم حس یم -

:رو برداشتم وانیل

!که سرگرم درساشه؟ يکرد يادآوریبهش  -

:تکون داد يسر

؟يسراغ دار يبهتر يبهونه  -

:طرف آشپزخونه رفتم به

!بده ینیحس يبه آقا يتذکر هیبه بابا بگم  دیبا -

!اعتماد به نفس باال هی.... داره و من یخوبه که بابا پست مهم! ام گرفت خنده
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***

!بود یزنگ، زنگ عرب.... البته. میدر مورد ازدواج گذروند يغفار يآقا حیاول رو با نصا زنگ

:مهیفه

!ییکلوچه خرما! اوم.. .دارم لمیف هی ارم،یفردا لپ تاپم رو م -

:الهام

!نگاه کردنه واریبهتر از در و د یعنی! خوبه -

:دستش رو پشت سر قالب کرد میمر

.خونن یبکوب دارن م! ایخوش به حال تجرب -

. پاشدم زیاز پشت م. دیرس یها م یباز هم داشت بحث به اغماض به انسان. رو باد کردم لپم

:آخرش انداختم يبه جمله  ینگاه. نوشت یم یتخته متن يمونده، روتکه از گچ  نیداشت با آخر لدای

»... درد را از هر طرف نوشتم درد بود«  -

دستام رو آروم به دو . به طرفش رفتم. کرد یم یتخته با وسواس طراح نییصورتش چرخوندم که داشت اسمش رو پا ينگاهم رو رو بعد

:دیچیخورده به خودش پ يکرم تو سر نیفورا ع. نششروع کردم به قلقلک داد هویپهلوش رسوندم و 

! نکـــــــــــن -

:رفت و باز سهیر یکم

!گم نکن ماهک یم -

:خنده دستم رو، رو شونه اش گذاشتم و کنار گوشش گفتم با

!حرفا؟ نیآخه فسقل، تو رو چه به ا -

:دیطرفم چرخ به

!یبا تو ن -

!سالم یتیهم وال يبرنامه  يزد ،يوطن کرد يباز هوا! نچ نچ-

:بازوم زد به

!مبصر اعظم اریبپر برو ب! میگچ ندار -

:رو در آوردم بهیحب يبه سمت در رفتم و ادا يکاریسر ب از

(کوفت(کوپت  -

اون . ر داشتاز آبدارخونه قرا یکم يکنار کتابخونه و با فاصله  ن،ییپا يو مکان، تو طبقه  بیترت يبود که خارج از قاعده  یما تنها کالس کالس

زاده  يگاه قار یتذکرات گاه و ب يکور مدرسه و دور از دسترس برا يچون نقطه . میبود یراض! در طبقه باال یهم به مدد کمبود کالس خال
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!بود) ناظم(

:دمیبه آبدارخونه کش یسرک

!ســــــــالم خوشگل -

:که به سمتم برگرده گفت نیو بدون ا دیاز جا پر یفرج خانم

!(نفهم يبچه  یخفه نش: يبه زبون بندر! (چوك نافهم ينابووخفه  -

:گفتم الیخ یب. نگام کرد یچشم ریز. برداشتم تییسکویکالس ب يبه تعداد بچه ها زیم يرفتم تو و از رو. دمیخند

!جون یداره فاط یمرس -

:رو تکون داد سرش

؟يصبحونه بخور يومدیامروز ن -

:طرف در برگشتم به

.زنم یدوباره بهت سر م م؛یفعال هم معلم ندار! به بدن میو تنقالت زد پسیچ یح کلاز اول صب -

:دمیخند

!رو برسونم بهشون نایفعال ا -

.به دست به طرف کالس برگشتم تییسکویشونه م رو باال انداختم و ب. گفت يزیلب چ ریو ز دیخند

:لب ریز. باز نشد. کالس رو هل دادم در

- یلعنت.... ا!

:به در زدم و بلند گفتم يرو فشار دادم و با پا لگد رهیرنج دستگآ با

....ادیب یکی -

:واریگوش خراش خورد به د ییهم زمان در تا آخر باز شد و با صدا و

....ـــــــــسیب ادیب یکی -

.نییکرد و در آخر سرش رو انداخت پاو اشاره لباش رو جمع  مایبا ا میمر. کردن یساکت سر جاشون نشسته بودن و داشتن من رو نگاه م همه

ه؟یک گهید نیا. کرد یشلوارش به زور چپونده بود و داشت من رو نگاه م بیدستاش رو تو ج. دیچرخ نگام

.به طرفم اومد یقدم چند

:کرد رییدستام تغ ينگاهش به رو ي سوژه

!گم؟ یدرست نم! نیاریگچ ب نیظاهرا شمارفته بود -

:رفتم باالگ یسرم و کم دنشید واسه

!من؟ -
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:با تحکم گفت لدایاز ابروهاش رو انداخت باال و رو به  یکی

ست؟یطور ن نیا! ارنیکالس رفتن گچ ب ي ندهینما دیشما گفت -

:سرش رو تکون داد وبا تته پته لدای

!طور باشه نیا.... قرار بود -

!خب؟ -

.کوتاه رو چشم در چشمِ من گفت يجمله  نیو ا برگشت

:رو قورت دادم و کالفه گفتم دهانم آب

....!خب -

:دستم انداخت و با اشاره گفت يتو اتیبه محتو ینگاه

!گچ -

توجه به حضورش از کالس  یروش و ب ختمیرو ر یکوفت يتاییسکویب. رفتم زمیو به سمت م دمیکش یآشکارا پوف. سر و صدا افتاد یب میدوهزار

.خارج شدم

:لب ریز

نشسته بودن؟ خیو م خیقدر س نیخواست؟ بچه ها چرا ا یم ی؟ گچ رو واسه چبود یزغال اخته ک نیا -

باال  زیم يرو يسرش رو از رو برگه ها. زاده سالم کردم يدفتر رو باز کردم و به خانم قار يِا شهیدر ش. رفتم باال یکیفکرا پله ها رو دو تا  نیا با

!بودن ریدختر سفاز  نمیا. داد ییآورد و جواب سالمم رو در کمال خوش رو

.بودم از هر رنگ گچ چندتا برداشتم الیطور که تو فکر و خ نیهم. که متعلق به گچ بود ییخود رفتم سمت کشو سر

:دمیباال پرس ییزاده برگشتم و با تن صدا يهوا به سمت خانوم قار یب

خانـــــــــــــــوم؟ -

:گرد شده اش رو به سمتم چرخوند يچشما

بله؟ -

...آقاه نیا...که ییآقا نیا-

 يهر لمیف يها تیاز شخص یکی ادیو دار  ریگ نیا ونیم. نهیسرش مرتب کرد و دستش رو زد به س يچادرش رو رو. بلند شد زشیپشت م از

!پاتر افتادم

:زاده يقار خانوم

انه؟یک يمنظورت آقا! آهان -

:بگم ادامه داد يزیکه چ نیا بدون

!ادیبراتون معلم ب یمعلوم نبود ک. میبه حال شما بکن يفکر هی میتونست يزود نیکه به ا نیشانس آورد .شماست ریدب شونیاز امروز ا -
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.شدم ریاز پله ها سراز شونیتوجه به ا یقدر فکرم مشغول بود که ب نیا! زد یزد و م یطور حرف م نیو اون هم میاومد رونیهم از دفتر ب با

...برم سر کالس دیاب! آهان. ستادمیپله، ا نیاز آخر بعد

!داخل دمیزد که من پر یانگار داشت حرف م. مکث کردم و بدون در زدن رفتم تو یدر کالس، کم دم

 یدستام حساب... سر جاش، اَه ختمیگچ ها رو با سر و صدا ر. به طرف تخته رفتم. نشون ندادم یکنه، اما توجه یداره نگام م یبا طرز خاص دمیفهم

.شدن یاومد از گچ یبدم م و من چقدر! بودن یگچ

.ام تو هم رفت و شروع کردم به دستام رو بهم زدن چهره

!داد یبهم مزه م شتریب يسکوت کالس بودم، اما انگار لج باز متوجه

:دیچیاما، صداش تو کالس پ نمیخم شدم که بش. قرار گرفتم زمیلب غر غر کنان پشت م ریز

!ندهینما... خانومِ دیرو آماده کنکالس  طیمن بعد، قبل از ورود من، شرا -

جوونه؟ نقدریبا خودم فکر کردم چرا ا. نشسته و زل زده بود به من خیس یصندل يرو. با من بود؟ راست شدم؛ نگاش کردم هان؟

...بود منتظر

!ندهیمنِ خانومِ نما! که با من بود نیخودم اومدم، مثل ا به

:با همون لحن جواب دادم تکون دادم و مثل خودش، نییرو باال و پا سرم

!است، نه من ندهینما ي فهیکالس وظ طیآماده کردن شرا! ندهیهستم، نه نما انیمن مهد -

هم از عوارض  نیاشک تو چشام جمع شد، ا! محکم سرِ جام نشستم. بود یفکر کنم کاف. بهش انداختم زیرو جمع کردم و نگاه آخرم رو ت لبم

!بودن یاستخون

.و ورقش زدم یرو کتاب جامعه شناسرو انداختم  نگام

.واکس خورده اش اهیچشمم خورد به کفش س ،یچشم ریز. کوچک کالس رو در برگرفت يقدم هاش فضا يصدا. بلند شد زشیپشت م از

:ستادیا میقدم چند

.به خودتون داره یبد بودنش بستگ ایگفتم، دو تا از درساتون با منه، خوب  یداشتم م -

:راه رفت یقدم چند

 نیبه قبول ا طه،یح نیشه اطالعات و تجربه ام رو در ا یم...اما خب! ستیمن اصال با دروس شما مرتبط ن یلیتحص يرشته  د،یبدون ستیاما بد ن -

.کار ربط داد

...يباز یهم پارت دیشا -

!تفاوت یرو چرخوند روم، ب نگاش

:فکر کرد یبعد گوشه چشم یکم

!دیشا -
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:اومد رو لبم یجلبخند ک هی. شدم پرروتر

!شما بوده يکار یدر اوج ب شنهادیپ نیو حتما ا -

:مکث گفت یدر جواب با کم ل،یکرد و گردنش رو ما زیرو ر چشماش

!خوره یآب م گهید ياز جا.... ای هیهمه اعتماد به نفس، انتساب نیخواد بدونم ا یدلم م یلیخ -

 يرو يها تیسکوئیسکوت کردم و به ب نیواسه هم. نداره یموضوع صورت خوش نیه ابردم ک یم یگرفت و کم کم داشتم پ یداشت باال م بحث

.نگاه کردم زیم

.برداشت یو گچ ستادیپشت به ما ا. فاصله گرفت و به سمت تخته رفت زیم از

من،  دنیبا د. وندمچرخ لدایچشم غرّه ام رو به سمت . گفت يزیلب چ ریز تیدستش رو تو هوا تکون داد و با عصبان میمر نیح نیهم در

.ریدستپاچه شد و سرش رو انداخت ز

:گوشه نوشته بود هی. افتاد اهینگاهم به تخته س. ام رچونهیتازه کردم و دستم رو زدم ز ینفس

!به نام او که با وفاست -

پرت کرد سر  یت و گچ رو با حرکتبچه ها فرصت نکردند بخندن، چون که سر فصل کتاب رو نوش. رو انداختم باال و اداش رو در آوردم ابروهام

.جاش

.رسا و مسلط. گفت و گفت. کوتاه و رفت سر اصل مطلب يمقدمه  هی. کرد شروع

.گفته هاش شدم خیو فراموش کردم و م میساختگ یِقدر که من پدر سوختگ اون

تند و . برداشتم و راست نشستم یود رو به سختچونه ام خشک شده ب ریدستم رو که ز. ادیداره به طرفم م دمیدونم چقدر گذشته بود که د ینم

.رفت رونیسطل زباله انداخت و از کالس ب يبود که پوست موزش رو تو مهینفر فه نیآخر. تند اطرافم رو نگاه کردم

.داد و به سمتم خم شد هیتک زمیرو به دو طرف م دستاش

!انهیحرکت ناش هی. دمیعقب کش هویرو  خودم

.حبس کردم نهیو منم نفسم رو تو سزد  يزیتمسخر آم لبخند

:انیک

!انیخانومِ مهد.... شده تونیحاال وقت خوردنِ تغذ -

.چرمش رو برداشت واز کالس خارج شد فیک. رفت زشیانداخت و عقب عقب به سمت م زیم يرو يها تییسکویبه ب ینگاه مین

کنار  زیم يها رو از رو تییسکویر کنترلم رو از دست دادم و تمام بدر آخ! چروك شد تیلبم از شدت عصبان. اش رو با خودم تکرار کردم جمله

!زدم

***

:میمر
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!جذابه یلیخ يوا -

.نثارش کردم يتند نگاه

:هاش رو باال انداخت شونه

گم؟ یمگه دروغ م -

:داد هیتک واریو سرش رو به د دیخند الهام

.ازش خوشم اومده یلیمنم خ. نه -

.شدم رهیخ یمهد کودک يبچه ها يو به باز حرص صورتم رو برگردوندم از

:بهیحب

!ادیبهش م یلیاسمشم ح -

:در جواب او فاخته

....چارهینداره وگرنه ب) خ(خدارو شکر که اسمش حرف  -

:به طرفش هجوم برد بهیحب

!یکن یشروع م يحودت دار نیبب -

:و رو به ما گفت دیخند فاخته

!رو نگفت) خ! (د؟یدیشن -

شکستش  چکسیرو داشتم که ه ياحساس آدم شکست خورده ا. تو فکر بودم بیعج. قبل جدالشون من رو به خنده ننداخت دفعات برخالف

!هیکه چه بد احساس يوا! ارهیرو به روش نم

:لدای

!نکن تشیقدر اذ نیا! بس کن فاخته -

:دفاع نیدر جواب ا بهیحب

!اشکال نداره، دارم براش -

.باال و خرچ خرچ کنان نگام کرد انداخت پسیدونه چ هی مهیفه

:کردم نگاش

!ه؟یچ -

:داد قورتش

!ستین یدو تا از درسامون باهاشه، شوخ! ماهک ایباهاش لج نکن -

!نمیش یرفتارش ادامه بده شک نکن منم ساکت نم نیاگه بخواد به ا. که خودش شروع کرد يدید -

:میمر
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...بود ریمنم اگه بابام سف -

...ــاخفه شو بابـــــ -

:بهت زده میمر

!نمیبده من بب! زنه به آب یسوزه، جلو ما خودش رو م یم گهید ياز جا! ادب یا ب -

:پرت کرد یلباش رو جمع کرد و اون رو به طرف! بود یخال. اون رو چنگ زد. مهیفه پسیخم شد سمت پاکت چ و

!شد، کــــــدو یدلم خنک م يدیپک یم -

.نگفت يزیو چ دیخند ينخود مهیفه

:الهام

کجاست؟ یکیاون  -

:لدای

.عروض کنفرانس داره! رفته کتابخونه -

:به طرف من میمر

.رمیدفترت رو ازت بگ اریب ادمی یراست -

:حوصله یب

!ارم؟یب ادتیمن  -

:کنان گفت غیج غیج دیکه حالت من رو د میمر

!میبابا ما معلم نخواست! میسس رو تحمل کنپرن نیاخالق گند ا دیهفته با هیاز اآلن تا ! خـــــــــدا يوا -

:زد به بازوم و با خنده گفت الهام

!میآقا خوشگله خوش باش نینکن ماهک، بذار با ا تیاذ -

:و با حالت تهوع گفتم دمیرو کنار کش خودم

خوشگل؟ یگ یسوخته م اهیس نیتو به ا! خوشگل؟ -

:گفت يجد فاخته

!تونم انکار کنم که جذابه ینم! مــــــــــــــاآ! ستیاصال خوشگل ن! حق با ماهکه -

:لدای

.ادیبه چشم م یلیخ....آره -

:بهیحب

!خوان یم یمردونگ! خوان ینم یاز مرد که خوشگل -

:لباش رو کج کرد فاخته
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!هینظر هی نمیا -

:دیخند مهیفه

!ن؟یگرفت نگیتیم يجور نیماسه که ا یبه شماها م یحاال چ -

:کردم و گفتم فرصت استفاده از

!رو بگـــــو نیهم -

:کرد و گفت میولو شده بود نیبه ما که رو زم ینگاه. پشت مانتوش رو تکوند. پاشد میزنگ، مر يصدا دنیشن با

!نکرده از اون باال جمونیزاده پ يتا قار دیپاش -

:رفت، دستاش رو از دوطرفش تکون داد و گفت یم يبه سمت در ورود کهیدر حال بعد

...ـــــــــــار قـــــــــــــارق -

***

؟يتو فکر -

:میرو به مر. رو باال آوردم، ظاهرا متوجه ما نبود سرم

!نه -

:میمر

پس چته؟ -

!ـــــــــــسیه-

!لب فکر کنم، فحش داد ریکالفه شروع کرد به ورق زدن و ز میمر. ما شد يبود که متوجه گفت و گو يتذکر خانم مراد نیا

بود؟ یاسمش چ. رفت بهیفکرم به سمت حرف حب... م گرفت، اماا خنده

!م؟یمر -

:نگاه کردم يبه مراد یچشم ریز. تکون داد) هان( یرو به معن سرش

بود؟ یاسمش چ -

:میمر

!؟یچ -

!اسمش؟! ینه، ک یچ -

:میمر

؟یگ یم یچ -

:يخانم مراد يصدا
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!یکوه -

:میمر

بله خانوم؟ -

:يمراد خانوم

!تخته يپا ایپاشو ب ؟یکن یپچ پچ م يدار یچ -

:از جا بلند شد و واضح گفت. دیکش یپوف میمر

!هــــــــــــــــا یبچه ابتدائ نیع -

:يمراد خانوم

!ایب! غرغر نکن -

داشت عروض کار  که میشونه م و باال انداختم و نگاهم رو به سمت مر. دمینفهم. لب هاش رو تکون داد. نگاش کردم. بهم کرد ياشاره ا مهیفه

.کرد برگردوندم یم

. دمیدستم رو به گونه ام کش. به صورتم خورد يزیکه چ ارمیخواستم صورتم رو باال ب یم. درست نوشته بودم.... اوم. بعد دفترم رو ورق زدم یکم

.دفترم افتاده بود يتا شده رو کیکاغذ کوچ هی

:چشونه؟ کاغذ رو برداشتم و تاش و باز کردم نایا. به من بودحواسشون  هیو بق دیخند یم زیر زیر مهیبود؟ فه یک کار

». انیدادبه ک«  -

!بود دهیخنده کش کنیاسم آ نیا نییدر پا و

!خودش يبدش، پا ایخوب . حواسش به همه جا بود شهیهم مهیفه. رو لبم نشست يلبخند

!انیک...دادبه. اسمش ید از طراحکتابم پر ش يگوشه ! کالس چه طور گذشت يمانده  یزمان باق دمینفهم گهید

.و کتابم رو محکم بستم دمیکه زنگ خورد، رو همشون خط کش یزمان و

***

.رو پر کرده بود نمونیبرخورد قاشق و چنگال به ظروف، سکوت ب يصدا

 هینکرده  ییظرف بابا که مبادا خدا اش به گهیبود و نگاه د ونیزینگاهش به تلو هیمامان هم . بود، انداختم ونیبه تلوز رهیبه بابا که خ ینگاه

!از خورد و خوراکش کم بشه يزیوقت چ

.کردم یمطرحش م یکس شیجا، پ هی دیشد، حتما با یم میفکر يدغدغه  يزیاگه چ! طور بود نیهم شهیهم! گفتم یم يزیچ هی دیبا

:ایرو زدم به در دل

!میامروز باالخره معلم دار شد -

!نکرد میاههم همر ینگاه. دمینشن یجواب
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:دادم ادامه

!انیک يآقا! آقاست هی -

:برد یرو به دهان م ینیزم بیاز س یخالل کهیدرحال مامان

!اوهوم -

:تعجب با

!اوهوم؟ -

:مامان

.بابات گفت -

:دوغ رو برداشت وانیل بابا

!کردم شیخودم معرف -

:رفت باال ــــــــــــــــــــسیف آمپرم

م؟یکه ما خبر ندار دیکن یکجا؟ تازشم، مگه شما تو آموزش و پرورشم کار ماز  ن؟یکرد شیشما معرف -

:مامان

!ماهک -

!ریتاث یب يچشم غرّه  هی و

:بابا

!هیخودش جوون با استعداد. کردم شیدادم و در آخر معرف شنهادیمن فقط بهش پ -

:مامان

!نم هم هستبا ج یانیک ينبوده، پسر آقا راهیخانوما ب يپس چندان هم صحبت ها -

»شد؟ یچ«: با خودم گفتم جیگ! آخر رو نگرفتم ي کهیت

...يجا چه خبره؟ خانواده  نیا -

:ظرف ساالد رو برداشت و گفت مامان

!تو امروز چته ماهک؟ -

:بابا

...!کنکور بعد یعنی اره،یب فیرو بگذرونه، اون وقت تشر شیافسردگ يمعلمِ زن مرده شون، دوره  ذاشتم،یم دیبا! تشکره يجا -

!شدم یعقب فرستادم و به سمت اتاقم راه یوحشتناک يرو با صدا یصندل. بعد بشقابم رو پس زدم یکم. شد زونیهام از دو طرف آو شونه

:طور جواب دادم نیمامان رو ا اعتراض

!شدم ریس -
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...درِ اتاق پشت

!اشته باشن؟بهم د یربط هی دیها با یانیک نیکه ا دینرس د؟یاصال به فکرم نرس چرا

:شونمیبه پ دمیکف دستم کوب با

!نچ...چقدر من از مرحله پرتم! يوا -

:لبم رو گاز گرفتم گوشه

!لعنت به زبون دراز من! شانس نیلعنت به ا! زدم يچه گند -

***

.اصال نتونستم درست بخوابم شبید! اومد یخوابم م یحساب

پلکام داشت . گذاشتم زیم يحال سرم و رو یب. کرده و خودم رو ولو کردم روش زونیآو میرو پشت صندل فمیک. و رفتم کالس چوندمیرو پ صف

.بچه ها، کالس رو پر کرد يافتاد که سر و صدا یرو هم م

:میمر

!ما رو نگا يخفته  يبایز -

:الهام

!سنینو یما م يرو هم به پا یتو صف صبحگاه ومدنشیتابلوئه که ن نقدرمیا -

!رو بلند کردم سرم

:میمر

ماهک؟ يکرد هیگر! چشماش رو يوا -

:حوصله دستم رو تو هوا تکون دادم یب

!ادیخوابم م -

:مهیفه

!ادیب انیچون اآلنِ که ک! ادیبهتره ن -

:لب ریز

! ادیخبرش ب -

:شدم اریهوش

م؟یمگه اآلن باهاش دار -

:دیخند شهیهم مثل

!هیکاف گهید ،يموقع به چرت گذروند نیرو ا یماه کیآره دلبندم،  -
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:دمینال زونیحال و آو یب

!من رفتم اتاق بهداشت! تونـــــم یمن نم! نه يوا -

.از جا بلند شدم و

:شونه هام قرار داد يدو دستش رو رو میمر

کجـــــا؟ -

!حالش بد بود، رفت اتاق بهداشت نیبگ -

:لدای

م؟یجوابش رو بد یچ » ست؟یاز شما پد همراش ن یکی یعنی« : خب اون موقع اگه گفت -

:زدم پس گردنش یکیهوا  یبه طرفش حمله ور شدم و ب. دیخواب از سرم پر! رفت رو هوا کمونیکوچ کالس

!شعور یب -

:خنده گفت ونیرفت، م یم سهیکه طبق معمول ر مهیفه

!دمیحال! زیدمت ج -

:خنده اش رو جمع کرد و خطاب به او گفت بهیحب

!بهیع! حرف نزن يجور نیا -

اون هم . میسر جاهامون قرار گرفت یبه چشم اومد؛ همگ انیبه در خورد و قامت ک يچون تقه ا مینکرد دایپ یکدوم فرصت عکس العمل چیه

.طور نیهم

! شدم يجور هی....! رنگش افتاد، دلم یآب راهنیچشمم که به پ! به کالس انداخت و کتش رو در آورد ینگاه کل هی

!رو پر کرده بود راهنیپ يطور فضا نیکه ا! ضالت بدنش پروردهع ایتنگ بود  راهنشیپ ای

!دو ي نهیهمون گز! نه

.... . پس من تنها نبودم و! شدم هیبق يهاج و واج مونده  يراه متوجه نگاه ها ونیم. برگشتم فمیدهانم رو قورت دادم و به سمت ک آب

!بار بلندتر نیا گه،ید يسرفه  هی! کالس نبود يتو یچکیه.... نه! دوباره.... کردم يا سرفه

بهشون رفتم و اون دو تا هم شروع کردن به  يچشم غره ا. بودن که زود به خودشون اومدن و برگشتن به کالس ییکسا نیو زهرا اول بهیحب

!زیرو م دمیکتابم رو در آوردم و اون رو محکم کوب. یشینما يسرفه 

نگاهش به طرفم ثابت بود و داشت ! جا خوردم! تازه کردم و سرم رو آوردم باال ینفس. شدن فاشونیبرگشتن و مشغول ک یکی یکی! بود مؤثر

.زد یلبخند م

.... .پس داشت من رو! بود واریبه کنارم نگاه کردم، د یچشم ریمن بود؟ ز با

.کیدرس .... کتاب رو ورق زدم عیسر

:انیک
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بدم؟ دیرو با کیدرس ! ریبخ یصبح همگ -

!نه پس -

.لب گفتم ریرو ز نیا

:انیک

ان؟یبله خانم مهد -

.نگاش کردم پرسشگر

:انیک

ن؟یگفت يزیچ -

!کرد ظاهرا یسرش درد م. انگار منتظر بهونه است! نه

:تفاوت گفتم یب

!میاز آخر هم شروع کن میتون یعرض کردم، م -

:اوردین کم

!ردشه از آخر هم شروع ک یم ستن،یبهم مرتبط ن ادیدرسا ز ست،ین يفکر بد -

»! خنده داشت؟« : یعنینگاش کردم که  یرفت رو اعصابم؛ عصبان مهیفه يخنده  يصدا. گرد شد چشام

:پاشد زیاز پشت م انیک

!باشم خانم دیمخاطب اون چشم غره من با -

!چشم غره نرفتم یمن به کس.... من -

:برداشت یگچ

!به دهن دره نداشت یاصال شباهت.... یول! آهان -

!و در کنارش فاخته مهیفه يخنده  يخفه  يداهم ص باز

:ادامه داد و

اره؟یرو به ذهنتون م یچ یشناس خیتار يواژه . کیدرس .... خب یلیخ -

به خدا ! نزاکت یب! کرد هیتشب ازهیدرشت من و به خم يچشما! ندازه یم ادمیتو رو  يشده  یدرم یتاکس ي افهیق یشناس خیتار! شعور یب مردك

!رمیگ یآروم نم رمینگ اگه حالش رو

حقشه؟  ادیسرش ب ییکنم؟ چه بال عشیضا يچه طور رم؟یحالش رو بگ يچه جور. کردم یم ریس گهید يجا هیداد و من  یتند تند درس م اون

ار کنم؟ک یچ يوا... د؟یخودکار؟ کل ؟یبا چ! خط بندازم فشیهم بد نباشه رو ک دیشا... اوم زم؟یرو گچا چسب بر ش؟یپونز بکارم رو صندل

:مذکور در آورد فیرو از ک يکاغد. لبش نشست يگوشه  يلبخند. به طرفم برگشت يلحظه ا. رو صدادار رها کردم نفسم
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د؟یهشت نفر نیهم -

:الهام

.بله آقا -

:لب ریمن ز و

!آره، چشم حسود کور -

...انگار دیفهم

:پا انداخت يپا رو. رو کشوند وسط کالس و نشست شیصندل

!؟يپاساالر بهیخانومِ حب... خب... میبا هم آشنا بش شتریکم ب هی ستیبد ن -

.داد و دستش رو بلند کرد لشیتحو يلبخند ژکوند بهیحب

:انداخت بهیبه حب ینگاه

؟يخانوم ساالر دییشما اهل کجا -

:بهیحب

.اهل استان زاهدان! هستم يپاساالر -

:باال انداخت و گفت ییابرو

خود زاهدان؟ -

:بهیحب

.هستم... اهل! نه -

:انیک

!ن؟یتد لدایخانومِ .... ممنون. آهان -

:دستش رو با ذوق بلند کرد لدای

!حاضر -

:انیک

ن؟یهست ییشما کجا -

:لدای

!جهرم _استان فارس  -

:تکون داد و ادامه داد يسر

!؟يدریخانوم الهام ح -

: دستش رو باال برد و خودسر گفت الهام
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.هستم يبوشهر -

:تکون داد ينگاهش کرد و سر نایک

!رستگار؟ مهیخانوم فه -

.لبخند زنان حاضر گفت مهیفه

:انیک

د؟یهست اریشما از کدوم د -

»! چقدر هم رمانس! دمیکش یپوف «

:مهیفه

.هستم یکرمانشاه -

:انیک

ن؟یکُرد هست -

:لب گفتم ریز

!چه فضوله -

!کم بلندتر گفته بودم هی کاش

:مهیفه

.س هستمفار ر،یخ -

:انیک

!خانوم فاخته سزاوار؟.... اوهوم

:و گفت شیصندل یداد به پشت هیهم تک انیک. صاف نشست و حاضر گفت یکم فاخته

؟یشما چ.... خب -

:گفت بهیبگه، حب يزیتا خواست چ فاخته

ست؟یمعلوم ن! هستن یتهرون شونیا -

!زد ینم یگرفته بود و حرف بهیسمت حب گرد شده از خشمش رو به يفاخته چشما. میدیخند زیر زیر یهمگ

:به دماغش داد و گفت ینیبه طرف ما برگشت، چ مهیفه

!يوو! خشم اژدها -

:کرد گفت یکه خنده اش رو مهار م یتکون داد و در حال يشد، فورا سر ییزهایما متوجه چ يبرخورد و خنده  نیکه از ا انیک

!خانوم زهرا سعادت؟ -

.دستش رو بلند کرد یشد، به آروم یمتحرك محسوب م وارید یکالس و به قول عضو نیکه ساکت تر زهرا
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:و او آرام تر و همراه با شرم گفت دیرو ازش پرس يسؤال تکرار انیک

.مشهد -

؟....چرا! گُر گرفتم! زهرا مکث کرد يچهره  يرو یکم انیک

:زد و گفت يهمان لحظه لبخند. شدم لیما زیم يرو مشت کردم و رو دستام

!؟یکوه میخانوم مر -

.از جا بلند شد و حاضر گفت میمر

:نگاهش کرد، لبخندش پر رنگ تر شد انیک -

؟یخانوم کوه دییشما اهل کجا -

:يبا انژر میمر

.رازیاهل ش -

:گفت میبه مر رهیشد و خ لیبه جلو ما انیک

!دییبفرما. دیموفق باش.... اوم -

!نوك شیرسم پ یبه حسابت م! حیوق نیریخودش! شادمان نشست میمر و

:انیک

!ان؟یماهک مهد.... انیخانوم مهد -

.موندم رهیداده بودم بهش خ هینشون ندادم و همان طور که به عقب تک یالعمل عکس

!کردن یهمه نگام م یعنی.... کرد نگام

:کرد زیکرد و چشماش رو به روم ر سیرو خ نشییپا لب

د؟ییشما -

:زدم به هم گره نهیو رو س دستم

هم مونده؟ يا گهیکس د -

:به خودش که اومد گفت! یمکث طوالن هی. نداد یجواب

د؟ییاهل کجا -

:زدم يزیتمسخرآم لبخند

پدرم بهتون نگفتن؟ -

:انیک

!پدرتون؟-

:از جا بلند شد.... باال موند و بعد ياز ابروهاش لحظه ا یکی
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!بنده گهید يبه جاهمه اعتماد به نفس  نیزدم که ا یزودتر حدس م دیبا -

.زنگ بلند شد يبگم صدا يزیتا اومدم چ! نقطه ضعف ازم گرفت! نه يوا

:انیک

.دیخسته نباش. میعقب یلیخ د،یدرس ها رو حاضر کن -

.رفت رونیرو برداشت و از کالس ب فشیو ک کت

:الهام يصدا

!جـــــــــــون د؟یرو حال کرد کلیه! رهیمن رو بگ ادیب یکی يوا -

:مهیفه يصدا

!يحالم رو بهم زد! زهر مـــــــــــــــار -

 ينگاهش کردم؛ به طرفم رو جیگ. رو به روم قرار گرفت میو مر دیخند یم لدای. زهرا ساکت بود! بودن دهیو فاخته بهم پر بهیحب گهید ي گوشه

:دیپرس یبه آروم. خم شد زیم

!؟ينگفته بود -

.تکون دادم )؟یچ( یسرم رو به معن. خشک شده بود لبم

:میمر

!رونیب میپاشو بر -

!حرف یساکت و ب. میزد یکه با هم قدم م یدر حال اط،یح يتو

:طاقت شد یب میآخر، مر در

....!ماهک -

:ادامه داد تیبا عصبان میمر. کردم نگاش

!شیشناس یکه م يه بودچته تو؟ نگفت! رو تکون بده تیگرَم ستیدو ياون زبون وامونده  ،ییلویدو ک يکله  نیا يبه جا -

:حال گفتم یب. شدم رهیخ اطیح يانتها به

!هستن پلماتید ياز خانواده  یعنیباباست،  يباباش از همکارا. دمیفهم شبیخودمم د -

:من من کنان گفت ساد،یجلوم وا میمر

!ت بد بشهترسم برا یم! کارا عاقبت نداره نیو ا يلج و لجباز که،یکوچ طیمح! یبهتره تمومش کن... پس -

:گفتم الیخ یب! گفت؟ یم یدختر داشت چ نیا! ام گرفت خنده

!ریبگ چیواسه من ساندو -

:دیخند
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!امروز نوبت توئه! يغلط کرد -

!زهیبگو سس کم بر... باشه برو -

:رو گرفت و من رو همراه خودش کشوند دستم

!ایخودت ب... شم یمن مسئول زخم معده ات نم یسرِ صبح -

***

:میمر

!نامرد؟ یاز کجا گرفت! قشنگه یلیخ -

:جواب دادم میرو به مر یجمع یرژه رفتم و بعد از نظر خواه دمیذوق وسط کالس با کفش جد با

....قابل تو رو نداره -

:میمر

!بزنه خچهیتحمل ندارم پام م! نه، ممنون -

:خنده با

!ریبرو بم -

!الهام توجهم رو جلب کرد يکه صدا ارمیگرفته بودم رو سر زبون ب رو که کفشم رو از اونجا یخواستم آدرس فروشگاه یم

:الهام

!سه شنبه ها اصال صفا نداره! میکاش امروز هم باهاش کالس داشت -

:به طرفش بر گشتم يجد

!ک؟ین کیپ يایمگه م -

:الهام

شه؟ یاز تو کم م یچ ؟یش یتو چرا ناراحت م -

!خودت یارزون شیادیز -

:هامبه طرف ال میمر

!بس کن -

:طرفم برگشت به

ارزشش رو داره؟! دیپر یبه خاطرش بهم م دیشده، شماها دار دایسر و کله اش پ انیک یاز وقت! با تو هم هستم -

:با لبخند مهیفه

!داد یخوش هم نشون م يکاش بهتون رو -
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:لدای

!تخس ي کهیمرت! رهیفقط بلده امتحان بگ -

:بهیحب

!میش یآماده مواسه کنکور ! خوبه که -

:در جواب او لدای

!ياریتست کم ن! یمتعال يبرات کنکور دهنده  رمیبم -

.بود ریدر گ یاما فکر من حساب. کرد دایوارد کالس شد و بحث خاتمه پ يغفار يآقا

 ایکه متعلق به اون بود  يزیبه اسمش، به صحبتش، به هر چ. حساس شده بودم.... گذشت و من یم انیکه از اومدن ک يسه هفته ا نیا ریگ در

!شد یم یمنته يو پرخاشگر یناراحت ت،یبه عصبان تمیو حساس! کنه دایتونست به اون ربط پ یم

 یخداحافظ کیو  یسالم کوتاه و پاسخ به سؤاالت درس هیشد به  یختم م م،یشد یمدت که با هم رو در رو م نیتمام ا. بود یبه اون خنث احساسم

!نداشت یرنگ چید و هش یکه با نگاه انجام م

.... اون وقت بود که. شد درش خوند یرو نم يزیچ چیکردم، اما ه یهوا شکار م یاش رو ب رهیگاه نگاه خ... گذشت یو زمان م میرنگ بود یب

!کردم یرهاش م

!رفت یم نمتو کت! کنم فیبودن توص چیاز ه ریبه غ يزیشه احساسم رو چ ینم یدونم چرا دلم راض یاوصاف، نم نیتمام ا با

بگم،  يزیخواست سر کالسش چ یدلم نم! خوندن، از تک و تا افتاده بودم يبر عدم کُر یمبن م،یبا وجود تذکرات مر یحت گهیشد که د یم یمدت

....دونم ینم! ستیره و دست خودم ن یم لیکالسش تحل يتو میو داشتم که انرژ نیاحساس ا! داشته باشم یتیبزنم، اصال فعال یحرف

.گذاشت زمیم يرو رو یاستفاده کرد و کتاب يغفار ياز غفلت آقا میمر

....نگاش کردم! وسطش بود يکتاب رو باز کردم، برگه ا! دنییپا یخندون من رو م یو با لب یچشم ریبچه ها ز. سرم رو باال آوردم پرسشگر

!برابر اصل یکپ! يغفار ياز آقا کاتوریکار هیام گرفت،  خنده

:ردمدستم اشاره ک با

ه؟یکار ک -

!دختر نیامان از دست ا. نگاه کردن مهیبه فه همه

:اشاره کردم مهیبه فه! بود دهیرو ماهرانه کش الشیبیچقدر س. چشم دوختم یبه نقاش باز

کو خالش؟ -

!دماغم ریاشاره کردم به ز و

حرکت اون رو به  هیشد و با  رهیخ يغفار يبه آقا یکم! کرد اون وقت کاغذ رو پاره و اون رو مچاله! يزیتند و تند شروع کرد به نوشتن چ مهیفه

!سمتم پرت کرد
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!اوضاع رو چک کردم و کاغذ رو باز! خم شدم و کاغذم رو برداشتم عیسر

:بود نوشته

»! کم بخند دلمون وا شه هی! به ماهک میتقد! المهیبیس ریخالِ من ز! دقت کن دخترم« -

طور بود؟ نیواقعا ا! خودمم يقدر آروم و تو نیهست که ا میباک هیکردن من  یروزا همه فکر م نیا! ام گرفت خنده

!رو به دلم راه داده بودم يحس ناشناخته ا هیبه خودم که  شتریب...دمیچرخوندم، خند مهیرو به سمت فه نگاهم

***

!مــــــاهک -

:در بردم تو يرو از ال سرم

!بله مامان جان؟ -

:مامان

!دیخر دینگ کن، بعد از ظهر برهماه میبا مر -

:رو کشوندم تو خودم

!ه؟ینداره، چه اصرار یلیحضور من دل! امیمن که گفتم نم -

:مامان

هماهنگ کن، منم  میبا مر! يریگ یاز ما فاصله م يدار يادیدم، ز یمنم حق رو به بابات م! هیکاف م،یدیما رقص يهرچقدر تو زد! ماهک هیکاف -

!رسونه یشما رو م یحسن يآقا! دم یاطالع م زنم به مادرش یزنگ م

 کیکوچ يباغچه  ونیسنگ فرش شده، م کیقدم هام رو تند برداشتم و از راه بار. رونیو از خونه اومدم ب دمیکش یپوف. روش رو برگردوند و

.عمارت رد شدم يرو به رو

:سالم کردم و گفتم. شده و سالم کرد ادهیپ نیاز ماش دنمیبا د یحسن يآقا

!یحسن يشده آقا رمید -

. گرفتم يخودم فورا عقب جا و

:فکر کردم که نیبه ا ریمس تموم

!ادیخوشم نم ایخاله باز نیاصال از ا -

:فکرم يدادم و ادامه  هیتک شهیرو به ش سرم

»مگه زوره؟! خواد برم یمن دلم نم.... بود بهشون بگه من یکیکاش ! من رو ببرن خونشون؟ هیچه اجبار«-

***
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. به سمت کالس رفتم هیبق یقاط. رفتن کالس یتموم شده بود و بچه ها صف به صف م یصبحگاه يکه برنامه  دمیرس یزمان

!رسد یم يباغ بر نیهر دم از ا.... میزنگ اول هم با خودش داشت! کردم و خودم رو ولو میصندل زونیرو آو فمیک

:کرد کیرو به من نزد شیو صندل زیو خنده م یبا شوخ میمر

مرده؟ یک! یعزا گرفت -

!ستمیرو به راه ن! نکن تیاذ-

:میمر

!؟یکن یم یپشت به راه چه غلط! نگـــــــــو -

:شوخش انداختم ي افهیبه ق ینگاه

!رنیگ یلقب دلقک رو ازت نم ،یباش يروز جد هی -

.میا بلند شدبه احترامش از ج یهمگ! فرما شدن فیتشر.... بگه که يزیو خواست چ دیغش خند غش

 يبه نسبت درشت و قهوه ا ییچشما. داشت یو پر پشت يوندیپ يبه چهره اش دقت کردم، ابروها! به تن داشت يسوخته ا يو شلوار قهوه ا کت

!متناسب یلب ده،یو کش یقلم ینیب! رنگ

بر علت بود و  دیپوست سبزه اش مز....! یفقط کم! نشست یبه دل م.... یاومد و کم یبه چشم م! اما جذاب بود با،یز یشد بگ یکل و جمعا نم در

.افزون بر اون شیخوش لباس

کرد و دوباره  زونیاون رو آو. اومده باشه، بلند شد و کتش رو در آورد ادشیبعد انگار که تازه  یکم. نشست زیلب سالم کرد و پشت م ریز

.و خودش رو مشغول نشون داد فشیسرش رو کرد تو ک. نشست

:کتابش نوشت يگوشه  میمر

چته؟ ینگفت -

:گوشه اش نوشتم. رو آوردم دیدرس جد. رو باز کردم کتابم

!میدعوت یامشب مهمون -

.شد یکتاب ثبت م يما تو يگفتگو تمام

:میمر

؟ينکنه لباس ندار! داره گاگول؟ یناراحت نیا! به به -

!کجاش مهمه... اما! کردهمهتاب خانوم احضارت ! یکش یبعد از ظهر زحمتش رو م! اون رو که آره -

:میمر

!کجا؟ -

!اون که جلوت نشسته! آقا شجاع يخونه  -
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:میمر

؟يبر يخوا یم م؟یجون مر! نگـــــــــــــو؟ -

نرم؟ یعنی -

:میمر

زدم؟ یحرف نیمن همچ -

!دفعه بابا خودش شخصا وارد عمل شده نیا! مجبورم! نداره دهیهم فا یاگه بزن -

:میمر

؟یکار کن یچ ياخو یحاال م -

....بشه و يکاش معجزه ا. ستیبه رفتن ن یتونم بکنم؟ دلم اصال راض یکار م یچ -

اجازه هست؟ -

کتابم  يدستش رو رو د،یسکوتم رو د یوقت. سرم رو باال آوردم. جمله جلو چشمام اومد نیهم نیهمراه با طن يجفت کفش چرم قهوه ا کی

.ت دادمآب دهانم رو پر سر و صدا قور. گذاشت

:انیک

رم؟یاشکال نداره کتاب شما رو امانت بگ ارم،یمتاسفانه کتابم رو فراموش کردم ب -

. طور فقط به زل زدنم ادامه دادم نیندادم و هم یجواب

:اوضاع گفت دنیبا د میمر

. کنن یاز کتاب من استفاده م. دیینه، بفرما -

:تگف يا روزمندانهیرو برداشت و همراه لبخند پ کتاب

. ممنون -

. برگشت زشیبه پشت م و

:گفتم میلب خطاب به مر ریز. به پام خورد، به خودم اومدم يا ضربه

تو سرم کنم؟  یاآلن چه خاک -

. مینگاه از هم گرفت یرو گاز گرفت و با نگران لبش

.... اما من. کشوند یم يبه همکارهمه رو  يداد و با انرژ یم حیقدم زنان درس رو توض. تخته يبود و خودش پا زشیم يرو کتاب

! خواستم یمن کتابم رو م. داشتم یبر نم زیم يازکتاب رو چشم

:گفت میبعد، خطاب به مر یقیدقا
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. دیدرس بخون ياز رو.... یخانوم کوه -

:لب ریز میمر

... ــــــــشیا! ها یابتدائ نیع -

. جا به جا شد و شروع کرد به خواندن یکم و

 دنیبا د. به سمتم انداخت ینگاه میکتاب گذاشت و ن يدستش رو رو. رفت زیچ رو پرت کرد به طرف تخته و خودش به سمت مگ شهیهم مثل

. به لب هاش اومد ينگاه وحشت زده ام لبخند

دنبال کند به رو  يزیانگ جانیبعد انگار که مطلب ه یکم. موند رهیکتاب خ يصفحه  يرو. رخ شد مینشست و ن ه،یبه صورت تک زیم ي گوشه

. شد یتر م قیلبخندش لحظه به لحظه عم. رفت زشیپشت م

! تخته گاز! خوند یدرس م يهم دمِ گوشم وِر وِر از رو میمر! دیلرز یدستام به وضوح م! تو دلم نبود دل

. گرفتم نییتونستم پا یکه م ییرو باال آورد و من هم زمان کلّه ام رو تا جا سرش

! گردنم خشک شده بود اوردم،یباال نکالس سرم رو  انیپا تا

. گرفتند یگفتند و جواب م یم دیبچه ها پراکنده خسته نباش. هم تموم شد و اتمام کالس رو اعالم کرد انیک حاتیزمان با خوردن زنگ، توض هم

:کتابش رو بست و گفت میمر

. میریبگ رینون پن یآبدارخونه از خانوم فرج میبر... گشنمه -

. ساعدش انداخته بود، کتاب به دست به سمتم اومد يکه کتش رو رو یدر حال. اراده نگاهش کردم یب. شدمجا بلند  از

:گذاشت زیم يزد و کتاب رو رو يلبخند انیک. ستادیکه متوجه شد کنارم ا میمر

. ممنون -

. هم گذاشتم يقبول تشکرش رو يدادم و چشمام رو به معنا لشیکج و کوله تحو يلبخند

. تکون داد و از ما دور شد ياز هم بازش کردم، سر یوقت

. رفتم رونیاز کالس ب میهمراه با مر. گذاشتم فیک يتازه کردم و کتاب رو تو ینفس

. رو از دست ندم يادیتا وقت ز میمعروف بش يها) مال(از  یکی یامشب، راه یهمانیمناسب م یلباس دیخر يبرا میشد عصر همراه با مر قرار

! کردنم طول بکشه دیاز خر شتریکنم، حاضر شدنم ب یاال فکر مح نیهم از

 فمیبه سمت ک یباور نکردن یجانیبا ه. که سالم کردم منتظر جواب گرفتن نشدم یحسن يبه آقا. شدم نیکردم و سوار ماش یبچه ها خداحافظ از

! رونیب دمیکشرو از اون تو  یشناس خیحرکت باز کردم و کتاب تار هیرو با  پشیز. حمله ور شدم

! زدم و زدم... تند ورق زدم تند

. جا بود نیا! آهان

! اما....ارمیب ادینوشته هام رو بخونم و عکس العملش رو دوباره به  گهیبار د هیخواستم  یم
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 ه؟یچ نیا

! نوشته است هی

! ن روم یمگه؟ د بخونش کشت يتر کردم، کور کیسرم رو به کتاب نزد! زد یم بیعج یبا سرعت قلبم

در سکوت  شیدرس ها يدانم کالس ما که همه  ینم! گرندیکه شاگرد و معلم دائم در کالس همد میبر پا کرده ا یظاهرا کالس! یهمکالس اری «

» ! نه؟ ایخواهد شکست  يبلند يبه صدا ایشود، آ یخوانده و نوشته م

. خودم تکرار کردم شیپ چند جمله رو خوندم و نیقلبم گذاشتم، بارها و بارها ا يرو رو دستم

. پرت کردم فمیو سرگردون، کتاب رو به اعماق ک جهینت یب ت،یدر نها و

***

:میمر

!؟یگ یدروغ م -

:زدم دیرو د نیتریو يلباس ها کالفه

!ینیبب یتون یو حاضر، م یح خ،یکتاب تار ه؟یدروغم چ -

:میمر

بوده؟ یمنظورش چ -

:طرفش برگشتم به

...ونمد یبه خدا نم -

:دستم رو گرفت د،یرو د میکه کالفگ میمر

.جا نیا ایب! شه یمعلوم م زیبه مرور زمان همه چ. بهش فکر نکن.... خب یلیخ -

:ادامه داد. رو به دنبال خودش کشوند من

!واسه توئه یانتخاب ي نهیگز نیاوصاف، امشب کت و شلوار بهتر نیبا ا -

.نگاش کردم جیگ

:میمر

!کتابت بوده يتو ينوشته ا ای يانگار نه انگار جمله ا! ير یم نیو رنگ نیسنگ -

!ستین یکن یبزرگش م ياون طور هم که تو دار هیقض! میمر يوا -

:به کارش ادامه داد الیخ یب میمر

نه؟ ای یموافق ؟يچه طور یکت و شلوار مشک هیبا  -
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***

 يکار يصحبت ها يسر هی يبرا انیک يبابا و آقا دهیهنوز نرس. از ما استقبال کرد هر چه تمام تر، همراه با همسرش ییبا خوش رو انیک خانوم

.اتاق کار شدند یرو ترك کردند و راه ییرایپذ ران،یبه ا شانیدر مورد سفر کار

.انیو خانوم ک میموند ما

.اومد به سمت ما یباز شد و پسر نوجوان یدر اتاق ه،یاول يمعمول و خوش و بش ها ياز صحبت ها بعد

.از مامان و به رسم ادب از جا بلند شدم و سالمش رو جواب دادم دیتقل به

:انیک خانوم

!خونه يآقا دادمهر، ته تغار -

:گفت شیخروسک يو با صدا دیخند دادمهر

!عمرم سراغ داشتم يکه تو ینوع معرف نیبهتر -

:مامانم

!از نظر مامانا نشیو قشنگ تر -

:دادمهر

!نیاومد خوش د،ییبفرما -

.که سراغ داشت، کنارم نشست ییجا نیتر کیخودش در نزد و

!البته ظاهرا! دادم یگوش م زایجور چ نیو ا سکیمامان در مورد کمر درد و د يپا انداخته بودم و داشتم به حرف ها يرو پا

!کجاست؟.... دادبه یعنی.... انیپس ک.... بود که نیحواسم به ا ي همه

!ستیهر جا باشه، به تو مربوط ن. چشمام و رو هم فشردم! بهتره انیهمون ک.... نه! دادبه؟رو تکون دادم،  سرم

!یپس شما ماهک هست -

:سمت صدا، به جانب دادمهر برگشتم به

چه طور؟! آره، من ماهکم -

!افتاد رو گونه اش یم کریدر و پ یچال ب هیداشت و  یبر خالف برادرش پوست روشن د؛یخند

:گفت

!نمیرو بب انیمهد يآقا ي کدونهی یکیداشتم دختر دوست  -

ن؟یهم -

:نییصداش رو آورد پا تن
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!دمیشن یدانشگاه شیپ ياز پسرا یکیاسمت رو از  فتمون،یتو ش...راستش! نه -

:شدم و با تعجب گفتم لیبه سمتش ما! جالب چه

!خب؟ -

:اش رو باال انداخت شونه

تخت دو  التیشاگرد داداشم رو دارم، خ يمنهوا! نگران نباش! ان گهیهمه دنبال اسم و رسم همد و هیکیشهر کوچ! نبود یخاص زیچ! نیهم -

!نفره

....بود، به دور از هر گونه یچقدر راحت و خودمون! گفت یم یرو با ژست خاص نیا. ام گرفت خنده

چند سالته آقا دادمهر؟ -

:دادمهر

!پونزده سالمه! کترمیازت کوچ -

:زدم يلبخند

!فیچه ح -

:دیخند

!ياریخوشم اومد، کم نم -

:دمیپرس يجد

؟یهست یجا راض نیا طیاز مح -

:تازه کرد ینفس

تنگ  پمونیدلم واسه اک. هام رابطه برقرار کنم یاما تا حاال نتونستم با هم کالس! که هنوز اولشه نیبه خاطر ا دیدونم، شا ینم! سختمه یلینه، خ -

!که واسه هممون سخته نهیاز دادآفر ياز همه مهم تر، دور! رهدا گهید يصفا هی رانیا. شده

!ارتباط برقرار کردن مشکل داشته باشه ياومد که تو ینم بهش

!خواهرت باشه؟ دیبا نیداد آفر -

:تکون داد يسر

!زود ازدواج کرد، من که مخالف بودم یلیخ -

:انداختم شیجد ي افهیبه ق ینگاه

!در عوض داداشت کنارته -

:درآورد و گفت بشیرو از ج لشیبامو

!جالب نشونت بدم زیچ هی ایب! الیخ یب م؛یش یبا هم دمخور نم ادیما ز -



کاربر  انجمن نودهشتیا باران عبدالهی  |حریم و حرام                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 34

.شد دهیها و امکاناتشون کش لیموبا نیدتریبحث در مورد جد و

.ك کردشام، سالن رو تر زیم دنیچ يبرا انیبه جمعمون برگشتند و خانم ک نایگذشت که بابا ا یاز اومدنمون م یساعت کی

!دیشد پرس یآره، م! تونستم از دادمهر بپرسم یدادبه کجا بود؟ م یعنی.... انیک پس

. دیبم و مردونه اش با فاصله به گوش رس يبگم که صدا يزیطرفش برگشتم و لب باز کردم تا چ به

!تو رو خدا ریلبم رو گاز گرفتم، آروم بگ! دیکوب یواسه خودش م يجور نیشروع کرد؛ هم قلبم

!خوام یعذر م یمن از همگ.... سالم.... سالم -

.به سمت مامان برگشت، سالم کرد و خوش آمد گفت. به او دست داد مانهیبه سمت بابا رفت و صم! دمشید

:اومد و خطاب به او گفت انیک خانم

!ر؟یقدر د نیچرا ا -

:باال برد و با لبخند گفت میرو به عالمت تسل دستاش

.خوام یمعذرت م د،یکم طول کش هی نیتمر! حق با شماست -

:گفت هینازك کرد و رو به بق یپشت چشم انیک خانم

!کنم یشام خواهش م دییبفرما -

دادبه، کتم رو مرتب کردم و به سمت سالن مورد نظر  یعنی.... اوف.... انیک یتوجه یتفاوت نسبت به ب یب. از بزرگتر ها از جا بلند شدم دیتقل به

.رفتم

.صداش برگشتم دنیکه قدم به راهرو بذارم، با شن نیاز ا قبل

:دادبه

!کوچک انِیمهد نیخوش اومد یلیخ -

.لبش زل زده بود بهم يلبخند گوشه  هیبا  بیکردم که دست در ج نگاش

.ممنون -

.که قرار گرفتم، نفس حبس شده ام رو رها کردم زیپشت م. وستمیپ هیو به بق! و بس نیهم

 يزیکه به گردن داشت، چ ییطال ریکرم رنگش همراه با زنج نیج ي قهیجل. کرد یکم م تشیشخص تیکه زده بود از جد يا یاسپرت مشک پیت

!تصورم بود يورا

!گرمم بود دایشد. آب خوردم یکم يزیاز هر چ قبل

!اصطبل رو با خودش آورد يبو ومدهیهنوز ن -

:دماغش داد به ینیمتعجبم، چ يچهره  دنیبا د. سمت دادمهر برگشتم به

!مخالفم ارهیکه همراه خودش به خونه م ییشک، من فقط با بو یب! هیسوار کار حرفه ا هیدادبه  -
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!خونه یرجز نم يجور نیپشت سر داداش بزرگترش ا یکس -

:در دست گرفت و رو به من گفت یگوشش رو به شوخ. شد و صورتش رو کنار صورت دادمهر قرار داد خم

!قابل، شاگرد اون داداش باشهمخصوصا اگه طرف م -

:دیخند دادمهر

!ماهک از خوده آقا معلم -

.اراده سرم رو تکون دادم یزدم و ب يلبخند

!من يدرست رو به رو. قرار گرفت زیگفت و پشت م يخوش آمد نیح نیدر هم. رو دور زد زیاو زد و م يآروم به شونه  يضربه ا دادبه

!خندون ظرف ساالد رو برداشت و مشغول شد یو با لب يسپس با انرژ خت،یخودش ر يدوغ برا یاز همه کم اول

....! که دمینگاه فهم نیا يبه مامان نگاه کردم و به واسطه ! به کارهاش شده بودم رو به خودم آورد رهیمامان من رو که خ يسرفه  يصدا

.ریو سرم رو انداختم ز دمیجلو کش یرنگ ساتنم رو کم یمشک يروسر

!اشتمند اشتها

:دادبه

شاگرد من که درساش رو حاضر کرده؟.... خب -

»! ها ییبچه ابتدا نیع! ــــــشیا« :گفت یبود حتما م میاگه مر. رو باال گرفتم سرم

:پاك کردم ضهینبودن عر یخال يبا دستمال دور دهانم رو برا. ام گرفت خنده

!مونه ینم نیزم يشما رو يدرس ها دیمطمئن باش -

!خیچشم هاش به سمتم خمار شد و هم زمان، مو به تن من س. بشقاب گذاشت يتورو  قاشقش

!زدم دیرو د هیبق یچشم ریسرجام، جا به جا شدم و ز یکم

:دادبه

!انیرسونه خانوم مهد یلطف شما رو م تینها نیا -

!خونه میرفت یکاش زودتر م. کباب به دهانم بردم و سرم رو تکون دادم يا تکه

!رو ترك گفتم زینگاهم رو کنترل کردم و زودتر از همه مآخر شام  تا

.حضورش رو احساس کردم.... بودم که ونیزینشسته بودم و مثال سرگرم تلو ییرایپذ يتو تنها

:دادبه

!ن؟ینخورد يزیچ -

:که نگاش کنم نیا بدون

!بود یعال زیممنون، همه چ -

.قرار گرفتم دشیعمال در د. مبل رو به روم رو انتخاب کرد و نشست تک
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:دادبه

!يسوارکار میر یکه با چند تا از دوستان م هیچند مدت هیکردم، راستش  ریکه د دیببخش -

:فکرم رو به زبون آوردم! داد؟ یم حیداشت به من توض چرا

!ستین حیبه توض يازین -

:نخورد و ادامه داد جا

!نیممنون که اومد. ...در ضمن! طوره نیبدم و هم صیتشخ دیرو من با ازین نیا -

:زل زدم بهش! کتاب جلو چشمام اومد يتو يباز نوشته ! يوا

!مجبور شدم -

:زل زد بهم و

!من لذت بخشه ياجبار چقدر برا نیا ي جهیو نت -

:صحبتش گفتم ریاومد و من عاجز از تفس یلبخند به چشم نم هیجز  زیچ چیصورتش ه يتو! ستادیاز حرکت ا قلبم

!؟شم یمتوجه نم -

:بزرگترها، از جا بلند شد و گفت يشدن سر و کله  دایپ با

....!به موقعش -

.دنبال کردم یاتاق ينگاه رفتنش رو به سو با

:کنارم نشست دادمهر

؟يشد؟ فکرات رو کرد یچ -

....!مکث هی. کردم نگاش

:رو سر و سامان دادم فکرم

!باشه یفقط رنگش مشک.... اُه آره -

:دادمهر

!داره یسه رنگ اصل! باشهغمت ن -

!ستین یمشکل چیهم ه متیاز نظر ق -

:دادمهر

.دم یباشه، خبرت م -

.زدم و تشکر کردم يلبخند

!برگشت و تمام مدت با پدرها به گفت و گو نشست! آره، خودش.... انیبعد ک یکم
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***

:کرد رفتم ینگاهم م نهیشدم و به سمتش که دست به س از جا پا یخوشحال و راض. همه رو جواب داده بودم. به سؤاال انداختم ینگاه

.دییبفرما -

.رو دادم برگه

:دادبه

.دیخسته نباش -

اط؟یتونم برم تو ح یم. نیهمچن -

:رو ازم گرفت نگاهش

.بله -

ا واسه جشن ه ییسرود سوم ابتدا نیتمر دنیسرگرم د. به سمت سالن اجتماعات رفتم و اون جا، جا خوش کردم. کالس خارج شدم از

.میشور و شوق بچه ها شد دنیکنارم نشست و هر دو مشغول د یحرف چیه یب. شد دایپ میمر يبودم که سر و کله  فشونیتکل

:میبعد مر یکم

!بود روزید نیانگار هم ر،یبه خ ادشی -

.اوهوم -

:میمر

!جا نیالبته تا ا.... حاال هم، آخر راه -

.اوهوم -

:میمر

چه طور بود؟! ترم انیامتحانات م هم از شروع نیا -

؟یتو چ! یعال -

:میمر

.کالس يگفت صدات بزنم برگرد انیک يآقا. خوب بود -

:تعجب نگاش کردم با

؟یچرا زودتر نگفت -

:رو باال انداخت شونش

!نکردم داتیمثال پ.... رتریکم د هیحاال . حوصله اش رو نداشتم! ول کن -

.میدو از جا بلند ش میدیدو خند هر
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!اوراق حیمشغول تصح انیک يبود و آقا يکالس، هرکس مشغول کار سر

.میشد یتا دادن برگه ها جون به لب نم يجور نیا! خوب چه

! داد یآورد و نشونم م یمانتوش درش م بیج ياز تو یواشکی یگفت و هر از گاه یم دشیجد لیو از موبا میمشغول صحبت بود میمر با

.کردم یو من با شوق حرفاش رو گوش م.. ..خوشگل بود و خوش رنگ

!باره ساکت شدن و چشم به دهان او کیرو صاف کرد و بچه ها به  گلوش

:دادبه

!ممنون.... نمره ها خوب بود -

:و گفت دیخند فاخته

!میما هم از شما ممنون -

:زد و برگه ها رو دسته کرد و گفت يجواب او لبخند در

.شه یا از شش محسوب منمره ه! خانوم سزاوار، سه  -

.رهیپا شد و رفت تا برگه اش رو بگ زونیآو يبا لب و لوچه  فاخته

.رفتن یبه سمت برگه هاشون م یکی یکیبچه ها  بیترت نیبه هم و

:نوبت من و

!شش ان،یخانوم مهد -

متوجه  ریمس یط. بر گشتم زمیبه سمت م. ردملب تشکر ک رینگاش کنم برگه رو گرفتم و ز نکهیبدون ا. پا شدم و به سمتش رفتم یخوشحال با

!برگه ام شدم نییپا ،یکوچک ادداشتی

:دیپرس یمشکوك نگام کرد و به آروم میمر. برگه رو تا زدم و سرجام نشستم یدستپاچگ با

شده؟ یچ -

:رو تکون دادم سرم

...!یچیه -

!رونیرفتن ب نایک يهمراه با آقا یزنگ خورد و بچه ها ک یشد و ک یچ دمینفهم گهید

:اومد باال سرم میمر

نه؟! گه؟ید ادداشتی هیباز هم  -

.دمیکش رونیکتاب ب يرو تکون دادم و برگه رو از ال سرم

:روش میکردم و هر دو خم شد بازش

 یالتفات م ي رهیبر دا باتریو ز باستیز دنیشن کیکه شروعت  میگو یپس من هم با تو م! از نگفتن است که خراب است ایدن: گفت یم یکی «
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».... با من حرف بزن! یده یادراك م يو مزه  ینینش

!میرو نگاه کرد گریدو هم زمان، متعجب همد هر

:با تته پته میمر

!ماهک؟ هیکارا چ نیاز ا.... منظورش -

!دونم ینم.... نِ -

.گذاشتم زیم يرو یرو از سر ناتوان سرم

:میمر

!بهش فکر نکن! پاشو -

!تسیحالم خوب ن -

:میمر

.میزن یبعدا در موردش حرف م! به صورتت بزن یآب هی اطیح میپاشو بر -

.بغلم رو گرفت و از جا بلندم کرد ریز

:شدم رهیبه صورتم زدم و به افق خ یخنک آب

م؟یکار کنم مر یچ دیحاال با -

:میمر

!بهتره یباز هم صبر کن.... اما! رسه یبه فکرم نم يزیچ -

***

:باز کرد و گفت اتاق رو در

!دادمهر اومده ایب! ماهک -

.اومدم رونیبه سر و وضعم نگاه کردم و از اتاق ب فورا

.در مشغول صحبت با مامان بود يبسته رو به رو هیبا  دادمهر

تو؟ يایچرا نم.... سالم -

:دادمهر

!شما یسفارش نمیا ا،یب. رو آماده نکردم المیهنوز وسا م،یفردا اردو دار! برم دیبا. سالم -

:به او انداختم و گفتم ينگاه قدر شناسانه ا. رو از دستش گرفتم لیموبا يحاو يو با ذوق جعبه  دمیخند

!کنم یمطمئن باش محبتت رو جبران م -
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:به مامان انداخت ینگاه

.اومد خبرم کن شیواسش پ یمشکل ای یداشت ياگه کار! بود فهینکردم، وظ يمن کار -

!ممنون، حتما -

.کرد و رفت یبعد خداحافظ یقیقاد

:رفتم مامان از پشت سر گفت یطور که به سمت اتاق م نیهم

!؟يباالخره کار خودت رو کرد -

!ده؟یم یشما چه معن يکارا نیا! سالمه جدهیمن ه! دوباره شروع نکن! مامان تورو خدا -

:مامان

!جواب بابات با خودت -

!نداره يکار بابا ،یمعرکه نش اریب شیاگه شما آت -

:شد و گفت یعصبان

!خوام یو صالح تو رو م ریمن خ! مواظب حرف زدنت باش ماهک -

.لبم رو جمع کردم و رفتم تو اتاق! داشت يکردم، عواقب بد یم شیعصبان دینبا

چشمام از . شنش کردماون رو با وسواس از جاش در آوردم؛ رو! یمشک کسونیار یسون هی. تخت نشستم و تند تند جعبه رو باز کردم رو

!زد یبرق م یخوشحال

!زنگ اس ام اسش، من رو از جا پروند يصدا ،یروشن شدن کامل گوش با

!یگوش ياطرافم رو نگاه کردم و بعدزل زدم به صفحه  یکم

!شد یکه به اسمِ معلم من، نشان داده م امیپ هی! بود امیپ هی

:کردم بازش

!ل کنرو از طرف من قبو هیهد نیا! مبارکه -

....من که ه؟یقبولِ هد! نمیصبر کن بب....! یعنی! چه؟ معلم من؟ یعنی

!کردم دایشارژر پ ریرو که به دادمهر داده بودم رو ز يا نهیهز.... و روش کردم و ریرو برداشتم و ز جعبه

!جا چه خبره؟ نیا! پـــــــوف

کار کدوم بود؟ ادادبه؟ی دادمهر

:رو جواب دادم امشیو کالفه پ ایرو زدم به در دل

شما؟ -

:دیجد امیپ هیبعد،  یقیدقا
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.دادبه هستم ؟ییعدم آشنا ای تهیکشف موقع هی نیا -

کار کنم؟ یچ دیاآلن با. آب دهانم رو به زور قورت دادم! دنیدستام شروع کرد به لرز! کردم خی

!من دادمهر و معلم! شده بود رهیفقط دو شماره ذخ ،یکُنتاکتس گوش يرفتم تو فورا

:دادم امیبه دادمهر پ عیسر

؟يبود؟ چرا پول رو بر گردوند يچه کار نیا -

:که دیطول نکش يا لحظه

.دیببخش! معلمتون نشدم فیخوام، اما حر یمعذرت م -

.شدم به سقف رهیخ.دمیگوشه گذاشتم و دراز کش هیرو  لیموبا

!ذاشتم یدست م يدست رو دیکردم، نبا یم يکار هی دیبا! بودم جیگ جیگ! دیرس یبه مغزم نم يفکر چیه

کار؟ یچ اما

!دونم، نه یبگم؟نم میبه مر! میمر

!اونم بعد از اون همه اصرار ارم؟یب يبدم؟ چه بهونه ا یاون وقت جواب مامان رو چ ؟یرو پس بفرستم چ لیموبا اگه

م؟یدونه من ک یاون نم مگه! برخورد کنم يا گهیباهاش جور د دیده؟ با یم یجناب، چه معن نیا يکارا اصال

!حاال نه.... اما! ارمیسر از کاراش در ب دیبا

***

محترم، باالخره  نیتوسط والد یبرانداز کردن گوش یو کل لیاز موبا حیصح ياستفاده  يبابا در مورد نحوه  يبلند باال حینصا دنیبعد از شن شب

.اتاقم شدم یراه یخوشحال و راض

!حذف کردم یو شماره اش رو از گوش دیوب شد عقلم رسخ. دمیکش یدر نفس راحت پشت

ها،  ییعمو ها و دا! یخاله ها و عمه کت! کالس جز زهرا يبچه ها يبابا، مامان، همه . انداختم یاسام ستیبه ل یگام بعد، نگاه. رو تخت دمیپر

مونده؟ یک گهید! همه بودن بایتقر! و در آخر دادمهر نیسودابه و نازن ،یکی یکی

شماره اش چند بود؟! یراست دم،یهلو چرخپ به

.سرم رو تکون دادم و طاق باز شدم. دمیکه به سرم اومده بود خجالت کش يفکر از

باله رو باز کردم  يمربوط به آهنگا لیفا. رو به اون وصل کردم و مشغول شدم یکابل گوش. بلند شدم و پشت لپ تاپ نشستم! نداشت يا دهیفا

!نیهم.... تا پاپ، دو تا راك و شیش ک،یو بعد از اون چندتا آهنگ کالس. یوست داشتم رو فرستادم تو گوشد یلیرو که خ ییو اونا

.رو هم سند کردم یو خانوادگ یتک يتا از عکسا چند

!هیکاف فعال
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 یصندل. دادم هیتک یلصند یرو فرو دادم تو گوشم و به پشت میهندزفر. نشستم میلهستان یصندل يرو خاموش کردم و پشت پنجره رو ستمیس

.شروع کرد به عقب و جلو رفتن

.هم گذاشتم يکردم و چشمام رو رو یرو پل سیاونس ياز آهنگا یکی. باله رو رد کردم يها آهنگ

:بود میمر. جیمس يصدا

؟یرو فول یاضیر ؟یدر چه حال ؟يداریب -

:دادم جواب

!بهش انداختم، حلّه ینگاه هی! حال یب. دارمیب -

!آهنگ انیپا

!رفت آهنگ بعد.... باز کردم؛ خواستم برش گردونم از اول که مهیرو ن چشمام

!)فرهاد: (به اسم خواننده انداختم ینگاه ه؟یاز ک نمیبب.... که نیا! بهیعج! انویپ ينوا

!نداشتم یآهنگ نیمن که همچ ه؟یک گهید نیا

...صدا یب يبا صدا «

!کوه، بلند هی مثل

...خواب کوتاه هی مثل

»! مرد هیمرد بود  هی

!منگ ج،یگ. رو شعر تمرکز کرده بود گوشام

:باز کردم ! شماره هی. شدم رهیخ یگوش يبه صفحه ! امیپ يصدا

- ...

...! فقط

!خودشه

:يپالیرفت رو ر دستم

! د؟ییبفرما -

.سند کردم و

:ز اول گوش دادمرو به رو دوختم و آهنگ رو ا یِاهیسر سبز فرو رفته در س اطیرو به ح چشمام

».... مرد هیمرد بود  هی «

:بازش کردم شیبا دلهره و تشو. داد جواب

!نظر، خط توجه بکشد دییکنم تا به تا یم یمن است، مشق شب حکاک يکه معلم فردا میماه کوچک شب ها يدر شب نشسته ام و برا -
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:رفت و نوشتم شیجواب دادن زودتر پ يبار دستم برا نیا

!؟....دو اگر نکش -

:پاسخش دنیبلند تاالپ تولوپ قلبم تا رس يصدا و

!فهماند که چه کاره است یروزگار به هرکس م -

.و به سمت تخت خوابم رفتم دمیکش یقینفس عم. از بارون نبود يو خبر زهییاواخر پا. شدم رهیخ اطیرو باال آوردم و به ح سرم

***

!فهم شد؟ ریش ،ارمی یرم گچ م یآخره که من م يدفعه  نیا -

!کرد شتریرو ب تمیزهرا عصبان دنیخند

.دفتر شدم یبا چشم غره بچه ها رو ساکت کرد و من غرغر کنان راه میمر

!دونستم یرو خوب م لشیاز حد حساس و تخس بودم و دل شیب! نبودم زونیروزا م نیا

درست با قطع شدن اس ام اس هاش، ! شده بود یهمبستگ بیعج دونم یاما م! دونم چرا؟ ینم! هاش نبود امیاز پ يشد که خبر یم يروز چند

و ! حواس یخودش بود؛ کالفه و ب يتو یکردم حساب یگاه که نگاش م یگاه و ب! از همه مهم تر اوضاعم سر کالسشه! رفت لیاعصاب من هم تحل

.... .کالفه و! تمام نما ي نهیآشدم  یمن هم م

.سالم کردم یمبه آرو. به در زدم و وارد شدم يا تقه

:کرد رمیبمش غافلگ يصدا

.سالم -

!رو به لبش برد و نگاهش رو از من گرفت ییفنجون چا. برگشتم

....اما! هینگاه کردم چند ثان شیجد يبه چهره ! بغض کردم! مچاله شد.... دلم

!دماوم رونیچند دونه گچ برداشتم و از دفتر ب عیتند و سر. مخصوص گچ رفتم يجواب به کشو بدون

.رفتم نییپا یکیو پله ها رو دوتا  دمیقدم هام سرعت بخش به

!ماهـــــــک یهــــــــــ -

.از باال بود صدا

خوردم ... نیشدم و ع ریآخر رو سراز يپله جا خوش نکرد واز پهلو، چهار پله  يپام کامل رو ،يا گهیرو باال گرفتم اما قبل از هر حرکت د سرم

!نیزم

.دمیچیپ یساعدم رو گرفته بودم و از درد به خودم م! که اطرافم پر شد از آدم دینکش یفت و طولبه هوا ر ادمیفر
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شد؟ یچ -

ن؟یخورد زم يچش شد؟ چه جور -

چت شد؟ حواست کجاست دختر؟! ماهک -

!خانوما کنار! کنار دیبر -

.نهیرو نب از اشکم سیخ يصورتم رو برگردوندم تا چهره ! رو زد کنار و کنارم زانو زد همه

:دادبه

ده؟یدستت ضربه د -

.رو تکون دادم سرم

:دادبه

!نمیبب -

:هق کنان گفتم هق

!تونم تکونش بدم ینم -

:نگام کرد یو با نگران دیزاده سر رس يقار خانوم

!رهیگ یرو م یکیپله ها آخر جون  نیا -

:نگاه کرد هیهول و وال به بق با

!دیآقا محمد رو خبر کن -

:ها ییناظم ابتدا يدیانوم مجرو به خ و

.انیب دیبگ يزحمت به خانوم سجاد یب -

:دادبه

!مارستانیب مشیببر دیبا -

:زاده يقار خانوم

!طوره نیهم -

:تمام گفت تیبا جد دادبه

!برمش یمن م -

:زاده يقار خانوم

!ستین ینگران يجا. کنه یم یبهداشت مدرسه اون رو همراه! داره تیبرامون مسئول -

 ي نهیخسته سرم رو تو س. داده شد، بابا و مامان خودشون رو رسوندن صیتشخ نیکه از دستم عکس گرفته و ا یزمان! ترك برداشته بود ساعدم
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! بابا بستم يسرزنش ها يمامان فرو بردم و چشم و گوشم رو هم زمان رو

جلوم با ! راهرو دوان دوان خودش رو به من رسوند ياز انتها م،یداوم رونیاز اتاق پزشک ب زونیو آو نیسنگ یکه سالنه سالنه، با دست یوقت

:رو به بابا. داد رییبگه؛ اما حضور بابا، مخاطبش رو تغ يزیتر کرد و خواست چ ینفس زنان لب! و زل زد به چشمام ستادیا ینگران

گفت؟ یشد؟ دکتر چ یچ -

:بابا

.ساعدش ترك برداشته! ستین يحاد يمسئله  -

:يلخوربا د مامان

!اونم وسط امتحانا؟! ن؟یحادتر از ا -

:به دستم نگاه کرد و با تعجب گفت دادبه

!دست راستشه؟ -

!رفتم یبه سمت خروج هیکردم و بدون توجه به بق بغض

***

.دمیکمک مامان لباسم رو عوض کردم و دراز کش با

! مامان -

:ادامه دادم. نگام کرد يدلسوز با

ه؟ امتحانام؟ش یم یمدرسه ام چ -

:مامان

.کنم، خودت رو ناراحت نکن یرم باهاشون صحبت م یفردا م -

:رو گذاشت کنارم میگوش

!زنه یتماس گرفت، مطمئنا دوباره زنگ م لمیدو سه بار با موبا میمر! لتیموبا ا،یب -

.ممنون -

:مامان

؟يالزم ندار يزیچ گهید -

:زدم يلبخند

!یشه ماکارون یگشنمه، اگه م -

.رفت رونیو از اتاق ب دیخند
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! ناخودآگاه دلم ضعف کرد. نگران دادبه جلو چشمام اومد يچهره . شدم به سقف رهیصورتم کنار زدم و خ يبلندم رو از رو يدست چپ موها با

 یشماش، وقتچقدر چ! خدا يوا! نگرانته و حواسش بهت هست یهست که جور خاص یکیکه  نیاحساس ا. به دلم نشست يندیاحساس خوشا هی

....دوستاومد باال سرم رو 

!نگو ماهک! دستم رو گذاشتم رو لبم! ـــــهی

؟يکرد يفکر نیچرا همچ. لبم رو به دندون گرفتم ي گوشه

....خب

!نیمعلم هات نگرانت شده بود، هم ي هیمثل بق اون

!ن؟یهم. دمیورچ لب

!اش یسالمت يبرش داشتم، الهام بود و آروز. جیمس يصدا

.رو گذاشتم کنارم یرو دادم و گوش شجواب

!مارستان؟یب ومدنیمعلم هام ن ي هیچرا بق پس

!جواب بده ؟یساکت هان؟

:توجه بازش کردم یب. گهید امیپ هی

تونم باهات صحبت کنم؟ یم -

!فرستنده اش چرخوندم ينگام رو به رو يکند با

!آشنا ي شماره

!گرفت و ناله کنان چشمام رو بستمفرط تعجب خواستم از جا بلند شم که دردم  از

!نــــــــــــه! صحبت کنه.... خواد باهام یتو سرم کنم؟ م یچه خاک حاال

!ن؟یزن یمگه شما در طول روز با هم حرف نم! داره؟ یچه اشکال خب

.رو باز کردم چشمام

....اما م،یزن یحرف م! چرا خب

.دل شدم دو

:نوشتم

!نه -

!بعدپاکش کردم. نوشته ام نگاه کردم به

:نوشتم و

!چرا که نه -
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.فرستادم عیسر و

.چشمام رو بستم و منتظر موندم دوباره

.صدا یلرزش ب هی! دنیدستم شروع کرد به لرز يتو یبعد گوش یلحظات

.کنم رهینشده بود که اون رو ذخ یهنوز دلم راض. به شماره افتاد چشمم

:دهنم رو قورت دادم و بزاق

بله؟ -

:دادبه

.سالم -

!قلبم يوا

.سالم -

:دادبه

؟يبهتر -

:لبام و رو هم فشار دادم. رفت جیگ سرم

.اوهوم -

:دادبه

 ؟يهنوز درد دار -

:به دروغ گفتم. صداش، تنم رو به مور مور انداخت يو تن گفته  لحن

.بهترم! نه -

:دادبه

؟يداروهات رو خورد -

....!توجهش دلم از

:کردم مکث

.خورم یم -

:دیآروم پرس. سکوت کرد یکم

ست؟یچرا حواست ن -

!لبم رو کندم و جواب ندادم پوست

:ادامه داد دیرو که د سکوتم

....و من ادیبدتر سرت ب يبال هی ینگفت -



کاربر  انجمن نودهشتیا باران عبدالهی  |حریم و حرام                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 48

!حس شد یب بدنم

:دیکش یقیعم نفس

!گهید يامتحان امروز رو انداختم هفته ! نگران نباش-

.ممنون -

:و بعد! مکث

!مت شدم؟که مزاح نیمثل ا -

:و رو هم فشار دادم چشمام

....نه -

!نتونستم.... اضافه کنم اما يا گهید زیبود چ منتظر

:بم تر شد صداش

!مواظب خودت باش شتریخوب استراحت کن و ب -

!یلعنت! شده بود نیسنگ زبونم

.اوهوم -

:دادبه

.خداحافظ -

:جواب دادم یبدبخت هیبا  و

.خدافظ -

!اه قطع شدکوت یتماس با مکث و

!لب هام خشک شده و نفس هام به شماره افتاده بود! داغ شده بود و رسما در حال سوختن بودم بدنم

!آب.... وقفه مامان رو صدا زدم و طلب آب کردم یو ب عیسر

***

!بماند.... یاز طرف. شتمنظر مامان رو ندا ریاستراحت مطلق ز يحوصله . مدرسه شدم یهم گذشت و به اصرار خودم راه یلیروز تعط سه

.بغلم کردن و بازار ماچ و بوسه گرم بود یکی یکیها  بچه

!نشد داشیو باز پ میسر کالس رفت. نبود میاز مر يخبر

:محابا گفت یو ب ستادیا دنمیبا د. بچه ها وارد کالس شد يتکاپو ونیم دادبه

؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -
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!هیجلو بق !لحن نیوسط کالس، با ا! خوردم جا

:زدم و گفتم يلبخند

!موندم یاز درسا عقب م. انیک يبهترم آقا -

.رفت فشیبه سراغ ک یحرف چیه یب. تکون داد و کتش رو در آورد يسر کالفه

بود و اگه دلم تنگش شده ! نگام نکن يجور نیپس ا! که مجازات نداره یدلتنگ! اقرار ساده است هی.... چقدر دلم براش. موندم به حرکاتش رهیخ

....!پس یدرکم کن یتون یتو نم

:نفس زنان گفت میکالس باز شد و مر در

اجازه هست؟ -

:به او انداخت ینگاه مین دادبه

.دییبفرما -

وارد شد و با  میمر! اومده یم یتات یو تا پشت در قدم زنون، تات لمهیبندم نفس نفس زدن هاش ف یشرط م! خنده ام گرفت میمر ي افهیق از

:گفت دنمید

!ا مـــــــــاهک -

!مدرسه امیاومد، نگفتم که قراره ب دنمیکه به د روزید. دمیخند

به  ینگاه میاون رو با دست چپ از خودم جدا کردم و ن. خنده ام بلند شد. از لپم گرفت يتوجه به حضور دادبه به طرفم اومد و ماچ صدادار یب

!بش بودخنده رو ل هیدادبه انداختم که به همراه بق

:میمر

؟يشد وونهید! ؟يچرا اومد -

:و ابرو اومدم و آروم گفتم چشم

!نیواسه هم! دلم تنگت شده بود -

:به شونه ام زد يو ضربه ا دیحرفم پر ونیم

!بـــــــــرو -

!گفتم یشدم و آخــــ دهیعقب کش به

!سکوت

نگاهم رو به دادبه که با ! کردن یوحشت زده نگام م گرشونید میو ن شدن زیخ میاز بچه ها سرجاهاشون ن یمین.... رو باز کردم و چشمام

:دمیوحشت از جا بلند شده بود بخش

!نشد يزیچ -

:مهیفه يصدا
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....!يریبم -

:و گفت دیخند الیخ یب میمر

!بادمجون -

.رفت هایپا و اون پا کرد و به طرف تخته س نیدونست، ا یرو جالب نم ستادنشیدادبه که ا. سرجاش نشست و

!با دل و جون. چشم به دهانش دوختم و گوش سپردم به گفته هاش اقیرو شروع کرد و من با اشت درس

.پاسخگو شد و از کالس خارج شد يمند تیو او با رضا میگفت دیبه او خسته نباش يهمه با انرژ یزنگ جامعه شناس انیپا با

.رو آوردن کنارم شونیصندل مهیو فه میمر

:مهیفه

کنه؟ یهم مدرد  -

.قابل تحمل بود ریقبل غ يروزا. بهتر شده یلیاالن خ -

:ختیر زمیم ياز پسته رو یمشت میمر. نگفت يزیشد به دستم و چ رهیخ مهیفه

!دیبخور -

:سرش رو کرد تو کالس لدای و

- ف خانوم کاتب کارت داره ایپاشو ب! ف!

:به دماغش داد ینیچ مهیفه

....!رومن  رهیگ یهمه رو برق م -

.به پسته ها زد و خنده کنون رفت یچنگ

.میدو رفتنش رو بدرقه کرد هر

:گفت رهیکه نگاهش رو از در کالس بگ نیبدون ا میمر

؟یش یمتوجه نگاهاش م -

!جمله اش افتاد انیقبل از پا میهزار دو

:نییرو انداختم پا نگاهم

....!آره -

:کرد نگام

!؟یخودت چ يمتوجه نگاها -

!زودتر از موعد گرفتن یلیرو داشتم که مچش رو، خ یحس کس! ردم، با تعجبک نگاش

:زد و ادامه داد یتلخ لبخند

!ه؟یخبر! اون نداره ياز نگاها یدست کم -
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!انداختم نییکردم و دوباره سرم رو پا سکوت

!حرف بزن! ستین بهیغر! مهیاون که جلوت نشسته مر! بگو يزیچ هی

!خودش رو اعالم کرد انیپا يا قهیاحت ده دقزنگ استر.... نزدم و اما

***

.نبود یاوم، مشکل. رو برگ زدم کتاب

!بامداد کی. انداختم لمیبه ساعت موبا ینگاه

بود که  يلبخندم به اقرار. به لبم نشست يلبخند! خبر داشت میامتحان يدادم از برنامه  یاحتمال م. هاش نبود امیاز پ يشد که خبر یم یشب دو

.... !خدا گواهه که من.... . به نبودش و! در روز چهارشنبه یاقرار به دلتنگ! جلو دلم کرده بودم ،یسردرگم تیدر نها شیشب پ

.اومدم رونیب الیاز فکر و خ. خاموش روشن شد لمیموبا ي صفحه

:رو باز کردم امشیپ عیسر! از دو روز بعد

!یقرارِ خواندن یکه ب ییسالم بر تو -

بود؟ دهیاز کجا فهم! افم رو نگاه کردماطر یچشم ریز

....دادم؟ اوم یجوابش رو م دیبا

:قهیدق 5 يبه فاصله  گهید امیپ هی

تا  سمینو یم! اندازم ینگاهت به سجده م شگاهیکه چشمان نگران تو رحمت شوند، واژگان را در پ نیهم چنان به عشق ا.... سمینو یباز م -

!است که شکستن نتوانم يام، قرار يقرار یب نیدر ع یبدان

!گفتم یم يزیچ دیبا. زدم یم یحرف دیمنم با. دادم هیو به تاج تخت تک دمیپاهام کش يرو رو پتو

:نوشتم

!است که گفتن نتوانم يام، قرار يقرار یو من در اوج ب -

.شد ینوشته م امیگفته ها در قالب پ ي هیبق و

:دادبه

؟يدرست رو حاضر کرد -

:نوشتم. دمیخند

!حاضره استاد -

:دادبه

!دادبه! تو، فقط دادبه هستم يمن برا. قرارها اضافه کن ي هیقرار رو هم به بق نیا -

بهش بگم؟ یدونستم چ یراستش نم. دیدادنم طول کش جواب



کاربر  انجمن نودهشتیا باران عبدالهی  |حریم و حرام                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 52

:دادبه

!زمیماهکعز ریشب بخ. یوقته، بهتره بخواب رید -

!نهیانداخته ام رو ببگل  يمن رو، لپ ها یکس دمیترس یم! پتو ریرو بردم ز سرم

***

!خوب بود و قابل قبول. به سواال انداختم ینگاه. کرد عیها رو توز برگه

:اومد یم رونیب یواشکیکه از ته گلوش  ییبا صدا میمر

؟یسیبنو يخوا یم يچه جور -

:گفتم یهام رو باال انداختم و به آروم شونه

!کنم یم شیکار هی -

کلمه  هیاومدم  یتا م. رفتم یم شیکند پ یلیخ. شروع کردم. بود لشیحواسش به موبا. نگاش کردم یچشم ریز. فتمرو با دست چپم گر خودکار

 زهم زمان او هم ا. سرم رو باال آوردم. شد ینم يجور نیا! نچ. به برگه ام انداختم یدو خط که نوشتم نگاه! رفته بود ادمیجمله ام  ي هیبق سمیبنو

.ط کالسجاش بلند شد و اومد وس

!انیک يآقا دیببخش -

:اشاره کردم به دستم. نگام کرد پرسشگر

!سمیتونم بنو یمن نم -

:دیکش شیشونیبه پ یدست. طرفم اومد به

.فراموش کرده بودم -

:سرش رو از برگه اش بلند کرد میمر

براش؟ سمیمن بنو -

.ن شددوباره مشغول نوشت میبه او کرد و مر یهینگاه عاقل اندر سف دادبه

:دادبه

؟يد یامتحان م یشفاه -

:فاخته

!ن؟یگرفت یامتحان م یخب از ما هم شفاه! انیک يا آقا -

!کرد لیبرگه اش ما يسرش رو رو یرفت و او با ناراحت يبه او چشم غره ا مهیفه
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:تیبا جد دادبه

.سهینو یبرات م یکیبگو  یمنتظر بمون بعد از امتحان بچه ها، شفاه -

.شدم رهین دادم و به سواال خرو تکو سرم

.دادن و باالخره نوبت من شد لیبرگه هاشون رو تحو یکی یکیها  بچه

!اوراق حیگوشش به ما بود و چشمش رو تصح زش،یدادبه هم پشت م. شدن ناظر جلسه هیمن گفتم و اون نوشت و بق. کنارم نشست میمر

:که زنگ خورد، دادبه گفت یزمان

!5/75 انیخانوم مهد -

:گفت الهام

!نیکامل رو بهش بد ينمره ! انیک يا آقا -

:دیگرفت و خند میبرگه ام رو از دست مر دادبه

.دیخسته نباش یهمگ! بذار بچه هیاز خودت ما -

.نشست نهیو الهام دست به س دنیها خند بچه

!هیالبته واسه بق !کرد یکالس رو واسمون قابل تحمل م يجد يفضا نیداشت و هم یگاه دادبه با ما شوخ گه

:دمشیطرف الهام رفتم و بوس هیرفت،  رونیاز کالس ب یوقت

!خودش بچه است! ناراحت نشو -

:دیخند الهام

!هاشَم یشوخ نیعاشق هم! نه بابا -

:گفت هیاومده باشه رو به بق ادشی يزیانگار چ بعد

!سالشه؟ 26 انیک يآقا نیدونست یم! رفت بهتون بگم ادمی! بچه هــــــــــــــا -

!دستش رو گذاشت رو قلبش و

:فاخته

!؟يدیاز کجا فهم -

:لب هاش رو غنچه کرد الهام

!مینیما ا گهید -

!نگاه کنم يمشتر یب يدل و قلوه دادنا نیو به ا سمیهمون جا وا! یچ نِیع.... نِیکرد ع یوادارم م یدونم چ ینم. بود رمیبانگیگر يحس بد هی

.رونیدادم و از کالس زدم بتلخ دهنم رو قورت  بزاق

:کنارم قرار گرفت میراهرو، مر يتو
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!دخترونه يطنتایش يبذارش به پا! ریبه دل نگ -

:و ادامه داد دیخند. کردم نگاش

!نه؟! شه یداره ازم پنهون م زایچ یلیخ -

:زل زد تو چشام. ستادیا. ستادمیا

!شدم و خبر ندارم؟ متینامحرم حر نقدریا -

:مانتوم فرو بردم بیرو تو ج دستم

!ستیطور ن نینه ا -

:میمر

!؟....پس -

!میکتاب منتقل شده به گوش يتو يامایپ -

.نگام کرد جیگ

!و خطم رو اون برام گرفته یگوش-

!موند رو لبام رهیباز خ یدهان با

.بهش گفتم اطیح يماجرا رو تو يادامه  و

!ما رد و بدل نشد نیب یروز هم حرف خاص ي هیبق. منم سکوت رو نشکستم. بود به فکر فرو رفته یحرف چیه یب. نگاش کردم یچشم ریز

! شد یم کاش

***

!میگوش ي برهیشب و و مهین

.بود امیپ هی. یرو به زور از هم وا کردم و دستم رو بردم سمت گوش چشمام

!قهیدق 3:36ساعت ! از دادبه. نشستم راست

:دادبه

و آن  دمیطلب. دمیشناسم باران طلب یکه جنسشان را م ییاز پنجره، دستانم را به آسمان دراز کردم و از ابرها ؟ینک یم شیتماشا! بارد یهوا م -

....!که همه اش حضور تو بود نیاز ا! نه از سرما! دمیبر خود لرز. را بر چشمانم نشاندم

!زمستون يروزا نیبارونِ اول نیاول. دیبار یرون مآره، با. تمام قد کشوند ينم نم بارون من رو به طرف پنجره  يصدا. شدم بلند

:رو جواب دادم امشیپ
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؟يداریچرا ب -

!خاص یاتیاز ادب يرویهمه مدت و به دور از هرگونه پ نیمن بود، بعد از ا ي مانهیصم امیپ نیاول نیوا

.شدم رهیخ سیخ اطینشستم و به ح یصندل يرو

:داد جواب

!شود یکه سفر نم نیام، ا دهیاز تو به خود رس! من به دنیبه تو، فکر رس دنیفکر رس -

!وقفه یب يلرزه  هی. دیدستم لرز يتو ینوشته اش بود که گوش یمشغول حالج فکرم

.به طرف در اتاقم رفتم و اون رو قفل کردم عیسر

:سبز رنگ رو فشار دادم ي دکمه

بله؟ -

:دادبه

!دونم یبدموقع است؛ م یلیخ -

:فتمزدم و آروم گ يلبخند

!کنم یخواهش م -

:دادبه

!یبارون عقب بمون نیخواستم از اول یاما نم د؛یببخش! نه؟ ،يخواب بود -

:دمیندادم و پرس یجواب

؟يخونه ا -

:دادبه

!رونینه، زدم ب -

بارون؟ نیا ریز -

:دادبه

.هستم نیبا ماش -

!هردو م،یکرد سکوت

:بعد، دادبه یکم و

!تونم راحت صحبت کنم؟ یم! ماهک.... خوام ازت که یم.... بشم امادونم ممکنه برات دردسر  یم -

:شدم رهیخ اطیح يتو یرو تکون دادم و به نور چراغ فانوس سرم

!راحت باش -

:دادبه
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.کنم یخواهش م! يجد! فکر کن يبهم جد -

:به خودم دادم و گفتم یجرات

نباشه؟ يقرار بود جد -

:گفت. دمیرو شن قشینفس عم يصدا

!نمیخواستم بعدها با گذر زمان، عمرم رو تلف شده بب ینم! راحت شد المیخ -

!خوام یرو از شما م نیمنم هم -

:دادبه

.گذره یمطمئن باش که فرداها بدون ما نم! خوشحالم -

:لب ریز

!دوارمیام -

:بعد اضافه کردم یکم

.خونه يبهتره بر گرد! وقته رید -

:داد جوابم رو يپر انرژ یبا لحن دادبه

- کردم دارتیببخش که ب! گردم یبر م. به چشم يا.

!ارزشش رو داشت -

:دیخند آروم

!خانومم ریشب بخ -

:لب گفتم ریرو قطع کردم و ز تماس

.ریشب به خ -

!دبا هم بودن پرواز کر يافتاد و فکر من به فرداها شهیش يرخم رو میاز ن يا هیسا. دادم هیخنک پنجره تک ي شهیرو به ش سرم

***

:مامان

!؟يخوا یمگه تو ناهار نم. ساعت سه شد! ماهک پاشو -

:شدم زیخ مین یحال یب با

بابا برگشته؟ -

:مامان
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!میکار دار یکل! گهیپاشو د! دیناهارش رو خورد و خواب -

:لب ریز

!بگذرونه ریخدا به خ -

.راه افتادم ییرو برداشتم و به سمت دستشو حوله

:مامان

!کجا؟ -

:طرفش برگشتم هب

!نییفرما یالبته اگه اجازه م ،ییدستشو -

!میشب مهمون دار. حموم يبهتره بر: مامان

!که حضور من رو از قبل رزرو کردن؟ یچه مهمون. به کار افتاد شاخکام

!چند مدت قبل رو جواب بده یتونست مهمون ینم انیک يکس جز خانواده  چیه.... نچ! بابا؟ يهمکارا

:فتمگ جانیه با

ان؟یک يآقا يخانواده  -

:کرد زیچشماش رو ر مامان

!؟يخوشحال شد -

:خودم اومدم و با من من گفتم به

!کارم یراستش با دادمهر حساب.... ا.... خب -

.روم رو برگردوندم سمت حموم و

لباس  هیو رو کردن کمد واسه انتخاب  ریز! رنگ وارنگ يها نیخشک کردن موها و استفاده از لوس! تا ساعت چهار یحموم درست و حساب هی

!مناسب

!گشنمه!نیهم فعال

.نییناهارم رو با قلپ قلپ آب به زور فرستادم پا ي هیاز سهم یاومدم و کم رونیاتاق ب از

رو  يآشپز يصوال کارهاا. زد تا خونه رو برق بندازه یاومد، سر و کله م یمنزل م يانجام کارها يکه اکثر مواقع برا يخدمتکار ته،یبا ما مامان

!بود یخودش نعمت نیگرفت و هم یخودش به عهده م

:دمیخوشان پرس خوش

م؟یدار یشام چ -

:مامان
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.انیم ینیمهمونا واسه شب نش م،یخور یم يحاضر زیچ هی -

!ادیم! اد؟یچرا ن اد؟یدادبه هم م یعنی. شد زونیو لوچه ام آو لب

.میکرد سیمامان به اتاقم اومد و هر دو همراه هم اتاق رو، راست و ر يرافارغ از کا ته،یغروب بود که ما يکاینزد

.تشکر کرده و اون رو مرخص کردم ییاز اتمام کار با خوش رو بعد

.به آن جا انداختم یکل یرفت، نگاه رونیاتاق که ب از

 يتمام قد ياتاق، پنجره  يانتها. کرد یم یینمادرش خود ک،یمتال يخواب نقره ا سیرنگ که سرو دیبراق سف يها کیاتاق بزرگ با سرام هی

 يو باندها ستمیرنگ گذاشته شده بود با س يدستگاه پخش نقره ا هیکنار اون . رنگ قرار داشت دیسف یلهستان یصندل هیبود که رو به روش 

!بلندش هیپا

 ینیکه روش م ينقره ا کیکوچ زیم هیچپ اون،  يبود و گوشه  میکشش ناتیمربع شکل مخصوص تمر لیاست ي لهیم هیراست پنجره  ي گوشه

!رنگم وجود داشت دیلپ تاپ سف

.دو رنگ مورد عالقه ام، همه جا با من حضور داشت نیا بیکل ترک در

!دادن یم لیدو رنگ دکور اتاقم رو تشک نیشدم هم، ا میصاحب تصم یو من به قول میکه در مراکش بود ییسال ها یحت

رنگ مهمون  اهیس یدست کردم و خط چشم کیرو  میپوست گندم. دمیکش یو به طور نامحسوس دست یورتم کمنشستم و به ص نهیآ جلو

!چشمام

:مامان يصدا

!شام ایماهک ب -

:و داد زدم دمیرنگم کش يخاکستر یبه ماکس یدست

!ندارم لیم -

.دادبه بود. به طرفش حمله ورشدم ؛یگوش امیپ يصدا

:کردم بازش

؟یمنتظرم هست. میافت یکم راه م کم م،یآماده شد -

:نوشتم عیسر. به لبم اومد يلبخند

....!منتظرم -

.دمیکش یقیرو تو بغلم فشردم و نفس عم یگوش

***
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.رو به سر انداختم و واسه استقبال از مهمونا از اتاق خارج شدم میزنگ خونه من هم آماده و حاضر، شال نوك مداد يصدا با

!به اونا دادمو بعد دادبه و دادمهر یاول وارد شدن و من حواسم رو به سالم و احوال پرسو خانومش  انیک يآقا

!میچشم تو چشم هم سالم کرد! لبخند پت و پهنم رو جمع و جور کنم نتونستم

:دادمهر يصدا

!ریبگ لیتحو! سالم ماهک خانوم کیعل -

:و با خنده گفتم دمیرو به دادمهر بخش نگاهم

!تو دییبفرما .سالم با مرام -

.میشد ییرایوارد سالن پذ یدادمهر هم قدم شدم و همگ با

!و موارد مخصوص به اون دیکش یس یگذشت که بحث به پ ینم یقیدقا! میشد یکه با هم، هم صحبت م میقبل، فقط من و دادمهر بود مثل

.اون رو به اتاقم دعوت کردم جهینت در

!هر بره تورو باز کردم و منتظر موندم اول دادم در

:با ادا و اصول سرش رو برد تو و گفت دادمهر

!نه بابا.... اَاَ -

:دادم و گفتم هلش

!برو تو! اریدر ن يمسخره باز -

:نگاه کرد و گفت واریدر و د به

!يا قهیخوش سل یلیبگم خ دینباشه، با يطراح حرفه ا هیاگه کار  -

!ام قهیوش سلطراح نبوده امادر کل من خ هیاز کار  ریتاث یب -

:و ادامه داد دیخند

....بود حاال ریاگه منم بابام سف! شانس یبخشک يا -

:دمیلنگه پا پر هیحرفش  ونیم

!ندارن یشما هم چندان دست کم يبابا ،یدر ثان! دارن آقا دادمهر هیمن در کل ما يپدر يخانواده  ،یکن یاشتباه م -

:جا گرفت زیتکون داد و با خنده پشت م يسر

!با اجازه -

:لپ تاپ رو روشن کرد و

؟یمارك رو گرفت نیچرا ا -

:دمیکش رونیتخت ب ریتاشو از ز یصندل هی

!به خاطر رنگش شتریب -
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:دادمهر

!از دست شما دخترا! زدم یحدس م دیبا.... اوم -

.و دادمهر مشکالت لپ تاپم رو رفع کرد و سواالتم رو جواب داد میدیو خند میگفت یقیدقا

:نمیبه عکس اسکر رهیخ مهرداد

؟یستیاز دستم که دلخور ن -

:به طرفم برگشت

!ل؟یبابت موبا -

:به در کرد و گفت يبگم که دادمهر اشاره ا يزیتازه کردم و خواستم چ ینفس

!صاحبش اومد! بفرما -

.بود ستادهیا نهیدادبه بود که در چارچوب دست به س. برگشتم

!اومد یبه چشم م کیکه ش يساده ا پیت هی! یآب نیشلوار ج هیرنگ و  يسورمه ا یراهنیپ با

؟....چرا دم در د،ییبفرما-

:به داخل گذاشت یقدم

!هیاتاق قشنگ -

:لب ریز

.ممنون -

:بلند شد یصندل يرو دادمهراز

.دادبه نیبش ایب -

:دادبه

.من راحتم. نینه، بش -

:به اتاق انداخت یاجمال ینگاه

!ادیشاگردم دستم ب اتیحکم از رو هیخواستم  -

:انداخت ادامه داد یم یطور که به اطراف نگاه نیهم

!کنه یم تیچشم رو اذ يادیرنگ روشن اتاق، ز -

:دادمهر

!اتفاقا من خوشم اومد -
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!شد به نا کجا رهینشست و خ یراحت یصندل يکنه رو یکه به من نگاه نیبدون ا دادبه

:گفت یبه آروم دادمهر

!روتهاالن تو هپ -

.دادبه چشم دوختم يرخ جد میزدم و به ن يلبخند

.ستادمیپشت سرش ا. دادمهر جدا شدم و به طرفش رفتم از

.حس حضورم سرش رو به سمتم، باال گرفت با

:زد و گفت ینیدلنش لبخند

 نیهم.... و يگرد یفق به دنبال چه مدانم که در ا یم یول. باشد يگریمرا افق د ،ينگر یکه م یو بر افق ینینش یکه م يبر پنجره ا دیشا -

!دهد یام م یدلگرم

!رو خوب درك کنم؟ شیتونستم معن یتو نگاهش بود که من نم یچ. چشماش نگاه کردم به

:رو بهم زد نمونیسکوت ب دادمهر

ماهک؟ یتو چ! فهمم یرو نم اتینفت و ادب يمن که رابطه  -

:اومدم و گفتم رونیخودم ب يحال و هوا از

ان؟یجناب ک هیچ اتینفت و ادب يرابطه ! یگ یراه نم یببد  -

:و گفت دیخند دادبه

!عالقه ام اتینفت کارمه، ادب -

؟....چه طور! است گهید يایدن هیهرکدوم از  یول -

:دادمهر

!بس که فضوله -

.دمیخند

:گفت دادبه

!ار موفقمک نیتو ا بایو تقر ارمیسر در ب زیدوست دارم از همه چ ؟یجواب رو گرفت -

ن؟یاریسر در م یاز چ گهید! جامعه و از همه مهم تر نفت خ،یاز تار ریغ -

:دادبه

و  حمهیشنا تفر! يالبته حرفه ا! و بوکس، ورزشمه ياسب سوار! رهاش کردم مهیخوندم و ن یاسیکه علوم س میدو سال ونیرو مد یاول يدو تا -

!نفت، کارم

:دادمهر

!و متعصب بهش -
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:انداختمباال  ییابرو

!؟يجد -

:با لبخند دادبه

!میبگم، شده زندگ دیبا یعنی! برام مهمه یلیخ! يجد -

.نییزدم و نگاهم رو انداختم پا یرنگ یب لبخند

:و گفت دیباله کش ي لهیبه م یدست. اتاق رفت يپاشد و به طرف گوشه  یصندل ياز رو دادبه

ک؟یمناستیژ -

!دونست شیحرفش که رشته اش رو زندگ یبه تالف دیشا. به لبم نشست يزیتمسخر آم لبخند

:گفتم

!نیندون کیمناستیرو مربوط به ژ یفیظر نیبه ا يا لهیکه م نیبدون ییزایدر مورد باله هم چ ستیبد ن -

:دادمهر

- خوشم اومد! ول يا!

:کرد زیانداخت و سپس چشماش رو به سمتم ر لهیبه م ینگاه دادبه

!؟یرقص یباله م -

.نگفتم يزیسرم رو تکون دادم و چ! شدم يجور هی

:دادمهر

!یهست یکیمعلومه که دختر رمانت -

:کردم یساختگ یاخم

!مشخصه رفتار نکردم نیبا ا یمن که با جنابعال! از کجا معلومه؟ -

:دادمهر

!شناسم، بله یمن دخترها رو خوب م! نداره ماهک خانوم دهیتظاهر فا -

.دیخند طنتیبا ش و

!ماهک -

:و خطاب به من ادامه داد ستادیدر چارچوب ا مامان

!؟يشدن که سرشون رو گرم کرد ییرایمهمونات پذ -

.چشم! مامان امیاالن م -

:رفت و من رو به دادبه گفتم مامان
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.به سالن میبهتره برگرد! اما حق با مادرمه د،یببخش -

:راه افتاد به سمت در و گفت دادمهر

!به خوردن نداره لیم یوگرنه، کس! رونیب دیبراز اتاق من  یعنی نیا -

:رو به سمتش دراز کردم دستم

....اما -

.لبم گذاشت يانگشت اشاره اش رو رو ه،یاز ثان يدادمهر مطمئن شده بود، دستش رو به سمتم آورد و در کسر يبرگشته  يکه از رو دادبه

.زد خشکم

:گفت یآروم به

.کرد یشوخ! ــــسیه -

!منتظرتم ا،یب: شد و گفتخمار  چشماش

!از اتاق خارج شد نیسنگ ییبا قدم ها و

!به لرزه افتاده بود! شرم.... و جانیه ،يریکه از شدت غافلگ ییموندم و لب ها من

.گونه هام گذاشتم يتخت نشستم و دستام رو رو ي لبه

!سوخت یدستم، پوست گونه ام، جلز و ولز کنان م ریز

.تکون دادم نیسرم رو به طرف! ؟....؟ اون....شد که من یچ

.کردم دایرو پ تمیو موقع دمیکش یقینفس عم! آروم.... نفس هات رو کنترل کن. فکر نکن يزیچ به

.رو لبم اومد يلبخند. چرخوندم یراحت یو رو صندل چشمام

!دستش رو با دل و جون قبول کرد يراحت قلبم، گرما چه

***

.دغدغه و آروم دادبه، پس از تماس دستاش فکرم رو مشغول کرده بود یب يچهره . لباسم بودم ضیتعو مشغول

خودش غرق  شیحتما پ! کنم ریخواست که من فکرم رو درگ ینم! ارهیخودش ب يخواست به رو ینم دی؟ شا!ناب براش مهم نبود يتجربه  نیا

!نهیآره هم! نشون داد یشد عکس العمل یکه نم هیآره، جلو بق! داد یاحساس بود و بروز نم

.اومدم رونیکردم و واسه کمک به مامان از اتاق ب زونیرو آو لباسم

:به مامان رو

!خب از کجا شروع کنم؟ -

:بهم نگاه کرد رهیخ
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!ماهک -

:زدم يکرد، به زور لبخند خیمو به تنم س لحنش

بله؟ -

:مکث کرد و بعد کالفه گفت یکم

!زمیبرو بخواب عز. گرفتنرو ول کن، فردا رو که ازمون ن نایا! یچیه -

.کنم بعد یجا رو جمع م نیکم ا هی! ادیمن خوابم نم د،یشما بخواب -

.هم گذاشتم و از جلو چشماش دور شدم يها رو رو یدست شیپ! مامان نینگاه سنگ ریز. مشغول شدم و

.فرستادم رونیآشپزخونه نفسم رو صدا دار ب يتو

!!اوف! لبم رو گاز گرفتم؛ نکنه؟ يگوشه و  دمیترس. شناختم ینگاهاش رو خوب م من

.دمیانجام دادم و دست از کار کش شیکارها رو کم و ب ي هیبق. از مامان نبود يخبر. به سالن برگشتم دودل

....رو برداشتم که یگوش میبه مر امیبه قصد دادن پ. اتاقم رفتم به

.از دادبه جیمس هی

:بازش کردم عیسر

!گردند، نه؟ یو گذرنده اند که معنا را مانع نم ریحق یماست، همگ نیکه ب یو مکان ینزما يهر تفاوت و فاصله  -

:و نوشتم دمیکش دراز

.طوره نیهم -

:دادبه

ازم؟ يدلخور -

:رو خم کردم پاهام

چه طور؟! نه -

:دادبه

هم بود، نبود؟ یناگفته و نانوشته، رو راست يقرار ها نیب -

:و نوشتم ایرو زدم به در دل

!هیکاف ،یکه تو، رو راست هست نیا! تهیزندگ يپر غلظت، همه  یاهیس نینفت، ا -

:رو بستم و با خودم گفتم چشمام

!ينمونه واسه دلخور يزیحاال حرف ها گفته بشه و چ نیبهتره از هم -

!شد نه؟ ینیب شیپ نده؛یآ ياه يدلخور لیدل يمطرح نشد شیزندگ يتو يا نهیگز چیه نیگزیکه تو جا نیا! حسادت؟ ای يدلخور ؟يدلخور

:رو باز کردم امیپ. دیدستم لرز يتو یگوش
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ه؟ینظرت چ. میداشته باش یعاطف لیبه دور از مسا یشناخت ستیبا یم. میبا هم صحبت کن يجد دیبا -

!کامال موافقم -

:دادبه

م؟ینیرو بب گهیشه همد یم -

!م؟ینیکجا هم رو بب! کجا؟. وجودم رو گرفت یزد که ترس یم دیمن رو د یکس ییگو. ماطرافم رو نگاه کرد. از جام بلند شدم. دیاز روم پر رنگ

:جواب دادم یدو دل با

مثال کجا؟ ؟یچ یعنی -

:دادبه

!شد يدوره ا يها یشه منتظر مهمون ینم! که یدون یم. به جز خونه ییجا هی -

.دهانم رو قورت دادم آب

.تمگذاشتم و به فکر فرو رف زیم يرو رو یگوش

بود، نه؟ انهیمخف یعنیو به دور از خونه،  رونیب داریقرار و د هیجور کردن  منظورش

.هم گذاشتم يچشمام رو رو. نرفت شیجواب دادن پ يبرا دستم

! باشه....خب!! اوف.... یعنی! نداشت یلیدل. رو قبول کنم يزیچ نیتونستم همچ یبود، نم ارمیکه در اخت یعمل ياز هرگونه آزاد يمن جدا! نه

!شه، نه عقلم یم ینه دلم راض.... داشت اما لیدل

.برداشتمش. کرد دیتول ينا به هنجار يصدا زیو تماسش با سطح م دیلرز یگوش

:دادبه

دارم  میزندگ يکه برا ییها يزیو برنامه ر دیخواستم حرف ها، عقا یم! اعتماد کوتاه بشن يها نیشه اگه پرچ یغصه ام م! قصدم جسارت نبود -

!نهینذاشتن باهات، به چشمات نش ونیاز ندونستن و در م ينکرده، غصه ا ییبذارم کهخدا ونیرو باهات در م

.گذاشتمش زیم يصدا رو یآوردم و ب رونیب برهیرو از حالت و یگوش

!مفکر نکن يزیکردم به چ یپتو و سع ریسرم رو بردم ز. دمیچشمام فشار دادمو بعد، دراز کش يدستام رو رو یلحظات

***

!ساده و بی آرایش! کوتاه سورمه اي رنگی به تن کردم و روسري آبی رنگی به سر مانتوي

.کیفم رو برداشتم و از اتاق بیرون اومدم. هر دفعه اي که با مریم جایی می رفتیم مثل

:مامان

!دیر نکنی -

:خوش رویی با
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.می گیرم اگه کمی این ور و اون ور شد باهات تماس. چشم سرکار خانوم -

:مامان

!باشه، اما سعی کن نشه -

.رو تکون دادم واز در پشتی زدم بیرون سرم

.سالم کردم و سوار شدم. حسنی مثل همیشه منتظر ایستاده بود آقاي

!رو چک کردم، هیچ موبایلم

.عمیقی کشیدم و تا مقصد چشمام رو روي هم گذاشتم نفس

:آپارتمان مریم اینا گفتم نزدیک

!می خوام یه کم قدم بزنم، ممنون! ا خوبههمین ج -

:حسنی آقاي

.چشم -

:رو به راست هدایت کرد و گفت ماشین

چه ساعتی بیام دنبالتون؟ -

!مرسی. خودم برمی گردم -

اري که می کردم ک. سرم رو باال گرفتم و به آسمون ابري چشم دوختم. شدم و بی توجه به او زیر نم نم خفیف بارون قدم زنان راه افتادم پیاده

درست بود؟

!کار خالفی که نمی کنم! از نظر من، آره، درسته!! این بار چندمه که داري می پرسی. سرم رو تکون دادم عصبی

!بیشتر با هم آشنا بشیم یا نه؟ باید

آره، . م تاوان سنگین تري پس بدیمقبل از این که همه چیز بخواد علنی بشه یه شناختی از هم داشته باشیم که خدایی نکرده، بعدا نخوای باید

!!اما اشتباه نیست! درسته کهمخفیانه است. هیچ جاي کاري که می کنم غیر منطقی نیست! همینه

.رو بلند فوت کردم و بخاري هم زمان جلوي چشمام رو گرفت نفسم

.آپارتمان مورد نظر رد شدم و توي پارکینگ ایستادم از

.سوار شدم و آدرس رو بهش دادم. رو به روي پام نگه داشت. دور به چشم می خورد تکون دادم رو واسه اولین تاکسی که از دستم

!دستم رفت واسه شماره گرفتن اما قبل از انجامش، شروع کرد به نواختن. رو نگاه کردم موبایلم

:وشی رو جواب دادماخم به چهره ام نشست و گ. متوجه نگاه خیره ي راننده از آینه شدم. و برم رو نگاه کردم دور

بله؟ -

:دادبه
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کجایی خانوم؟ -

.تو راهم -

:دادبه

!منتظرتم عزیزم -

:رو مشت کردم و گفتم دستم

.فعال -

!اون جا، پیشنهاد خودم بود. کم کم به آدرس مورد نظر نزدیک می شدیم. رو به سمت راست چرخوندم سرم

.کُنتر، پول رو آماده کردم پولم رو در آوردم و با توجه به قیمت افتاده روي کیف

.پول رو به دستش دادم و پیاده شدم. نزدیک ترین پارکینگ، پارك کرد توي

.جریان خیابون راه افتادم و از محل عبور دوچرخه سوارا، به سمت جایی که قرارمون بود حرکت کردم برخالف

!ون جایی کشوند که قرار نبودسردي که از امواج دریا رد می شد و به سمتم می اومد، من رو به ا نسیم

.هواي بارونی حسابی دریا رو به تالطم انداخته بود و این خیلی هیجان انگیز بود. رو به میله هاي حفاظ گرفتم و به دور دست ها نگاه کردم دستم

....!دلهره ام رو از یاد بردم و لبخندي به لبم نشست؛ عمیق و تمام

.ي ریزِ به هوا بر خاسته از موجی بلند، روي پوست صورتم نشسترو گذاشتم رو هم و قطره ها پلکام

!سنگین روي پهلوي راستم، حس شد حجمی

.رو به چپ برگردوندم سرم

.ایستاده بود و به افق نگاه می کرد کنارم

!چشمی رد دستش رو گرفتم که به پهلوم بود زیر

.ي لبم رو از داخل به دندون گرفتم گوشه

!منتو آغوشش جا شدم.... و من! چیزي بگم، کم کم و نامحسوس من رو به سمت خودش کشونداین که بتونم  بدون

!یخ به معناي واقعی کلمه! یخ

.جمع شده تو دهانم رو به زور قورت دادم آب

!خار می شدمبدنم خواب رفته بود و توي اوج بی حسی میون دست هاي پر قدرتش، مثل یه قالب یخ که اسیر داغیِ کوره شده بود، ب تمام

!رو باال گرفتم و به نیم رخ جدي اش که هم چنان به رو به رو زل زده بود، نگاه کردم سرم

!چشمام رو پوشوند! اشک بود! آره.... اي از اشک هاله

! تحت تاثیر نیرویی دم نمی زدم.... ! تیره و تارتر می شد و شب کم کم باالسرمون می اومدو من آسمون

:کردگوشم زمزمه  کنار
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دستت چطوره؟ -

!نگفتم يزیرو تکون دادم و چ سرم

:دادبه

!ماهک؟! نمتیبب -

:و گفت ستادیدستپاچه رو به روم ا! مه گرفته، نگاهش کردم يهمون چشم ها، چشما با

شده؟ یچ -

.سقف دار رفتم منینش يها گاهیراه افتادم و به سمت جا. رو برگردوندم و ازش فاصله گرفتم روم

.گذاشتم فمیک يشده ام رو رو یچیست باند پو د نشستم

.فاصله کنارم نشست یسمتم اومد و با کم به

.میشد رهیدو به رو به رو خ هر

!شده و ته حلقم جا خوش کرده بود نیاتفاق زبونم سنگ نیبا ا. واسه گفتن نداشتم یحرف

:دادبه

!بگم يزیچ دیکه من با نیمثل ا -

.نشون ندادم یالعمل عکس

:ادد ادامه

!نره ادتیشم،  یساله م 27 نیفرورد... سالمه26! کنن یآخرش رو حذف م) ي(که معموال همه .... یانیدادبه ک. من دادبه هستم -

.به لبم نشست یجون یو لبخند ب دمینگام رو ازش دزد! لبخند هیکرد با  نگام

:دادبه

جوجه  ياز قانون دنباله رو يرویجا هم، به پ نیاومدنم به ا! تر، تموم شروع کردم و با معدل خوب یخوب يرو با رتبه  میکارشناس يدوره  -

موندم و شدم . شدم یموندگار م یچندماه دیبه کارم خورد و با يریاومدم که از قضا، گ رشمیپذ يواسه مصاحبه و انجام کارها! اردك ها نبوده

!آقا معلم

.دمیهوا به خودم لرز یو من از سوز ناگهان! دیخند

.رو شونه هام انداخت یبه سمتم خم شد و اون رو به آروم. رنگش رو در آورد یو کت شکالت ستادیا

.اش انداختم ستادهیبه قامت ا ینگاه

:تر شد قیعم لبخندش

!یبهتر بدون دیتو که با! جا حساب کتاب نداره نیا یزمستون يهوا -

.پلک زدم آروم

!با همون فاصله. نشست کنارم
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:گفت

ماه کوچولو جنگ اعصاب  نیگفتم حاال حاال ها با ا یخودم م شیپ! داشت يسر ناسازگار لیاوا! دختر کوچولو، به نام ماهک هیشدم معلم  -

!دمت گذاشت يپا رو دیفقط نبا. شه تصور کرد یکه م یهست یآروم تر از اون یلیخ....! نه دمیاما د! میدار

:معترض گفتم! گرد شد چشمام

! آوردم؟ دم هم در. ممنون یلیخ -

:زد يا قهقهه

...!نه دم موش و روباه و! خانـــــــوم ریدم ش -

!زد یچشمک و

.ام گرفت خنده

:دیبازوم کش يتر شد و کتش رو به رو کینزد یکم

!قدر باال باشه نیشه که سرعت دل دادنم بهت، ا یاصال باورم نم -

.رو به رو زل زدم و گوش هام رو سپردم بهش به

:گفت آروم

.شونیدون یچون خودت بهتر م م،یحرف ها بگذر نیاز ا -

.یبگ تیو کار یلیتحص ندهیبهتره از آ.... اوهوم -

:دادبه

.تو کانادا موافقت شده میلیتحص رشیفعال که با پذ -

:طرفش برگشتم به

؟يبر يخوا یم -

:دادبه

!بدون تو نه -

! نییپا ختیر يهر دلم

:رو جمع کردم خودم

!ستین يزیما چ نیهنوز که ب! چرا بدون من؟ -

:دادبه

 یاگه زن و زندگ یبه قول. دونه یپوئن مثبت واسه اقامت تو اون جا م هیرفت، تاهل رو  شیاز دوستام که سال پ یکیراستش، ! واسه من هست -

....و واسشون یش یزنه، اون جا موندگار م یفکر برگشتن به سرت نم گهید يبد لیتشک

:دمیحرفش پر ونیم
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نه؟! ؟یکن یم یواسشون خوش خدمت -

:دادبه

 نی؛ در کل بهتر...مثل حقوق خوب و ایمزا یدر ضمن، اونا کل! نبوده ياجبار چیو ه يکه خودت انتخاب کرد هیراه نیا.... اوم! ؟یخوش خدمت -

!ذارن یم ارتیها رو در اخت یزندگ

:مصممش نگاه کردم يچهره  به

!يریو تو م -

:تزد و گف يلبخند دادبه

!بدون تو، نه! گفتم که -

:ادامه داد دیسکوتم رو د یوقت

....و اون وقت یکن یدرست رو تموم م. تو بوده یدرس طیاگه تا حاال صبر کردم، به خاطر شرا -

:زل زد بهم

....یبدون قیاون وقت، اگه من رو ال -

:ساکت بودم يادیز. گفتم یم يزیچ دیبا. چشماش نگاه کردم به

!میراه رو با هم شروع کرد نیا! ه؟یفچه حر نیا -

:به اطرافش انداخت یسرخوش نگاه. از گلش شکفت گل

؟یداغ موافق ينسکافه  هیبا  -

:دمیخند

!داغِ داغ -

.بون فراتر رفت هیسا ریو از ز پاشد

:زدم صداش

!دادبه -

.ستادیا

:دماشاره به کت کر. زدم یبود که رو در رو اسمش رو صدا م يبار نیاول نیا

!شه یسردت م! کت -

:رو تکون داد و با خنده بلند گفت دستش

!امی یاالن م -

:زدم و با خودم گفتم يلبخند

!که کنارمه هیچه احساس خوب -



کاربر  انجمن نودهشتیا باران عبدالهی  |حریم و حرام                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 71

.میمتفرقه؛ آهنگ برگشتن کرد يداغ و صحبت ها ينسکافه  هیاز خوردن  بعد

.ش نگاه کردمرخ میاستفاده کردم و برگشتم، به ن نیماش يفضا یکیراهاز تار يتو

!منه، نه؟ یمرد جذاب، مرد زندگ نیا

:کرد، گفت رمیغافلگ ینگاه مین با

نگات کنم؟ ریدل س هیتونم  یم یمن ک ،یکن یم ریدلت رو س يتو که دار -

»! شه؟یم رینگاه مگه س هیدل من، با « :خودم گفتم با

:به زبون آوردم و

!یکن فالکسیر اد،یز يریکه از س ادیروز م هی یحت! يبه زود -

.دمیخند و

:گفت تیموند و با جد رهیجلو خ به

!ارهیما در ن يوقت سر از خونه  چیدعا کن، عادت ه -

.نگفتم يزیو تا مقصد چ دمیکش ینفس راحت! کردم ذوق

!ساعت نه بود. رو چک کردم لمیموبا. خونه، به خواست من نگه داشت يکاینزد

:دیبه سمتم چرخ دادبه

!ذارم یجا تنها م نیمعذبم که تو رو ا.... جا نیا دیادونستم ب ینم -

:دمیخند

.مونم یهم تنها نم ادیز! اون خونمونه! اون جا رو نگاه -

.لب هام نگاه کرد و لبخند زد به

!يببر فیاون وقت تشر ؛یکن میتا خود اتاقم همراه دیبا. امیبعد ها از خجالتت در م -

:سرش رو کج کرد یکم

کنم؟ یاز اتاقت دل م یراحت نیبه هم یمطمئن -

:و با شرم گفتم نییسرم رو انداختم پا. ومدیبه ذهنم ن یحرف! به رنگ شدم رنگ

!ریشب به خ. آهسته برون -

.برداشتم زیبه پهلو خ یرو باز کردم و کم در

!دستم رو گرفته بود! برق بهم وصل شد انیانگار که جر! جا موند دستم

:دادبه

!ماهک -

:لب ریز. به دست مردونه اش که دستم رو به حصار گرفته بود انداختمرو  نگاهم
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!خدافظ.شد رید یلیخ -

.دمیکش رونیدستم رو از دستش ب و

.نگه دارم یکردم فکرم رو خال یآخر شب سع تا

به دست چپم .... و دمیبه لبم کش یتدس! اتاق یرژه رفتم؛ باز هم ط یکم. اتو شده ام انداختم فرمیبه اون ینگاه. رو آماده کردم میدرس ي برنامه

!شدم رهیخ

:رو برداشتم و نوشتم یکلنجار رفتن، گوش یکل با

....شدن رابطمون یکنم تا قبل از رسم یخواهش م -

؟یچ

اش؟ هیبق

! مذاب یگاه خ،ی یگاه !دیفهم یو آسمون معلق بودم و نم نیزم نیامروز ب! قدر راحت نباشه باهام نیخوام بگم که ا یکه م نهیاش ا هیبق.... خب

!بود حالم نیا

!چه طور بگم؟.... اوم.... طور رابطه رو نیمن ا.... من

که تجربه  یحس هی! باره، به قلبم دعوت کرد کیهوا و  یرو ب يندیآغوشش و حس خوشا ادیدستاش و  ادی. دستم ثابت موند يدوباره رو نگاهم

....که هنوز یلذت! نشده بود

.هم گذاشتم يچشمام رو رورو گاز گرفتم؛  لبم

!بود ستادهیا نهیبا اون لبخند منحصر به فردش رو به روم دست به س دادبه

!انداخت یبه جونم م یبیهم حس عج الشیخ

.نوشته رو، پاك کردم مهیرو باز کردم و متن ن چشمام

!تونستم انکار کنم یدستانش رو نم یتنگ و خواستن حصار

....!من میآوردم و حر نمایمطمئن آغوشش ا میبه حر من

***

!!گرم شد -

زد  یتخته تند و تند حرف م يبه دادبه که پا ینگاه. کرد دییبا سر حرفم رو تا لدایو  دیالهام خند. نگفت يزیبهم انداخت و چ ینگاه مین میمر

:انداختم

!دیببخش -
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:کاره رها کرد مهیرو ن حرفش

بله؟ -

!گرمه -

:دادبه

!؟....خب -

:بهیحب

!لطفا دیکولر رو حاموش کن -

:و گفت دیخند فاخته

!گن کولر یبهش نم گهیشه؛ د یدستگاه استفاده م شیکه از گرما یزمان -

:تیبا عصبان بهیحب

!گن؟ یبهش م یپس چ -

.جواب گذاشت یبه گردنش داد و روش رو برگردوند و اون رو ب يقر فاخته

:لب ریز بهیحب

!گه کولرا یخودشم م -

:دادبه

!دیاریکنترلش رو ب موتیر دیخانوم رستگار، بر.... خب یلیخ -

:من من کنان مهیفه

!رونیکنه ب یپرت م یمن رو با اردنگ یخانوم فرج گهیدفعه د نیا! انیک يآقا -

!بهم رفت يچشم غره ا مچهیبعد ن و

:زدم نگاه کرد و گفت یخودم رو باد م يبه من که با کاغذ دادبه

....خب یلیخ -

.دیباز هم دستش نرس. امتحان کرد گهیبار د هیکتاب رو برداشت و . باال قرار داشت يادیز! نه....طرف کولر رفت و به

!دیکش رونیو بلند اون رو ب کیبار يرفت و کشو زیبه سمت م. اطرافش رو نگاه کرد یکم

!کار کنه؟ یخواد چ یم

!کولر رو زدآف  يکشو، دکمه  ياون وقت با انتها. طرف کولر برگشت به

!ام گرفت خنده

.زد و با برگشتن دادبه خودش رو مشغول نشون داد یهم چشمک میمر

.گذشت یقیدقا
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.دمیرو بهم کش دستام

.رو نگاه کردم اطرافم

.خوند یرو م شیپ يسرش به کار خودش بود و دادبه نمونه سواالت سال ها هرکس

.برداشتم یلصند يرنگم رو از رو یصورت یبافتن ي قهیو جل پاشدم

.نگام کرد یچشم ریز دادبه

.رو تنم کردم و نشستم قهیجل

.و سرش رو تکون داد دیخند مهیفه

....بعد یلحظات

!سرده -

.نشون نداد یمن توجه يکس به زمزمه  چیه

:رو جمع کردم لبم

ان؟یک يآقا -

!رو باال انداخت و بدون حرف نگام کرد ابروش

:ایرو زدم به در دلم

!سرد شد! دیببخش -

.بلند شد زشیکوتاه از پشت م یکرد و بعد از مکث زیرو ر چشماش

!آن رو زد يدوباره کار قبل رو تکرار کرد و دکمه  زیم يکشو با

!از پشت سر، از او عکس گرفت لشیفورا با موبا مهیبار فه نیا اما

! شدم حیزنگ تفر دنیصبرانه منتظر شن یو من ب دیرس انیبه پا تیبا موفق اتیعمل

***

!میبود نیروزها دلداده تر نیا.... گذشتن و من و دادبه یهم م یها از پ روز

!ماه کیما، پس از  دارید نیو دو بهمن شد؛ دوم میماه رو پشت سر گذاشت يد امتحانات

!اومد یبه چشم م شتریرنگ مانتو ب ،یمشک نیبا شال و شلوار ج. رو به تن داشتم یکوتاه یشمی مانتو

.رونیکردم و از خونه زدم ب یمیمال شیاآر

!مجوز خروج رو گرفتم یمرحله رو گذروندم، چون مامان خونه نبود و من تلفن نیبار راحت تر ا نیا
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.خونه منتظرم بود يرو به رو نگیپارک يرنگ دادبه تو اهیس نیماش

!کوچه نگاه کنم به طرفش رفتم و سوار شدم یکه به نگهبان نیا بدون

.دم و سالم کردمز يلبخند

.با لبخند نگام کرد و جوابم رو داد شهیپوش تر از هم خوش

م؟یبر -

:کرد و گفت یاخم ساختگ دادبه

!شه یدستورات سرکار مو به مو اجرا م! کم نگات کنم، اون وقت چشم هیبذار ! انصاف یب -

!خونه باشم دیساعت هشت با! بدجنس نباش -

.رو تکون داد و راه افتاد سرش

:به طرفش برگشتم! کرد یما رو پر م نیفرهاد سکوت ب يداص

!دادبه -

:دادبه

جان؟ -

!نمیرو بب تیدوست دارم سوار کار -

:دیخند

!هیافتخار بزرگ -

:بغل انداخت ي نهییبه آ ینگاه مین هی

!ادیب شیپ یترسم برات مشکل یسفارت هم اون جا هستن، م ياما چند تا از بچه ها -

.شدم لیبه سمت راست مانگفتم و  يزیچ

:رو به سمتم گرفت لشیو موبا دیخند. دمیهوا از جا پر یب. پام احساس کردم يرو رو دستش

!نگاه کن -

!شیسوار کار يعکس ها. رو از دستش گرفتم یگوش

!يگریپس از د یکی. ذوق مشغول نگاه کردنشون شدم با

:طرفش برگشتم به

!ه خودم؟که دوست دارم رو بفرستم واس ییاونا -

:فکر کرد و گفت یکم

؟یکن یجبرانش م یبا چ -

:کردم یاخم
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!نید ریز ير یکه م ییتو نیا! یچیبا ه -

:دیخند

!میهمش رو بفرست، من تسل -

!گذاشتم نیماش يرو کنار دنده  لشیدوتا از عکساش رو فرستادم و موبا. زدم و نگاه ازش گرفتم يلبخند

!و ترك بعد دیرس انیبه پا آهنگ

!روز اول يآشنا ينوا همون

:لب همراهش زمزمه کردم ریز

....اهیشب با تابوت س«  -

....چشماش يتو نشست

....شد ستاره خاموش

»! خواب يرو افتاد

دستم رو به دست گرفت و به سمت خودش  یچون فرصت نداشتم و اون قبل از هر عکس العمل! نگاهش نکردم. رو گذاشت رو دستم دستش

:دیکش

؟یرا ساکتچ -

:ام رو باال انداختم و در جواب گفتم شونه

!م؟یر یکجا م -

:وارد کرد يدستم فشار به

!خوب يجا هی -

!ستادیبه نام ا یهتل يبعد رو به رو یقیدقا

:در رو باز کرد و گفت. شد و به سمتم اومد ادهیپ نیماش از

!ان؟یرو دارم خانوم مهد یافتخار همراه -

.شدم ادهیدستاش گذاشتم و پ يبا اراده دستم رو تو! نه... .اراده یو ب دمیخند

!میرفت يهم به سمت ورود يدو شونه به شونه  هر

!چرا هتل؟ -

:گفت رهیکه نگاهش رو از رو برو بگ نیزد و بدون ا يلبخند دادبه

!زمیشاپ هتل عز یکاف -

!دیاز چهره ام پر رنگ

!دمیون از حرفم گرفته بود، خجالت کشکه ا يکه زده بودم و منظور يمنظور یحرف ب از
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!از دهنم خارج نشد یبه محل مورد نظر حرف دنیرس تا

.خوش آمد گفت گهیکرد و بار د یرزرو شده همراه يزیما رو تا م یگارسون. کرد یشاپ، دادبه خودش رو معرف یکاف يورود

!مینشست

.پام انداختم ریز يباینم، نگاهم رو از اون باال به شهر زدادبه فرار ک يپر از خنده  يکردم از چشما یم یکه هنوز سع من

.امیهتل ب نیو من به ا ادیب شیپ تشیکردم موقع یوقت فکر نم چیه -

:زد يلبخند دادبه

؟يد یسفارش م یچ -

!سپارمش دست خودت یم -

.به گارسون کرد و سفارشش رو داد ينگاهش اشاره ا با

:گفتم

!یهست شونیشگیهم يمشتر معلومه! بدون نگاه به منو -

:دادبه

!شب به بعد ازدهیمواقع  شتریالبته ب! جا نیا امیم ادیآره، ز -

!منظورش رو گرفتم

!18+ و  ژهیو یطیبا شرا یطیشدن به مح یم لیشاپا تبد یاز اون ساعت به بعد اکثر کاف معموال

!نگفتم يزیو چ نییرو انداختم پا سرم

:دادبه

!خب از خودت بگو -

!!یدون ینم يزیگو که تو از من چن -

:دیخند

!از خودت شتریب یحت -

؟يبشنو یاز من چ يپس دوست دار -

:اش گفت رهیهمراه با نگاه خ دادبه

؟يدار یاز من چه توقع -

!به عنوانِ؟ -

:بهم گره زد زیم يرو رو دستاش

....همراه عاشق هیفعال  -
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:مکث کرد یکم

!همسر عاشق هیبعد ها  -

!همراه و همسر؟ ه؟یدوتا در چ نیت اتفاو -

:دادبه

!بودنشه یشدن، تعهد داشتن و قانون یو علن یتفاوتشون در رسم -

:نگاش کردم جیگ

شدن رابطمون فرق کنه؟ یو علن یبعد از رسم دیتوقعم با یعنی -

:دادبه

!فرق کنه؟ دینبا -

.پرسشگر شد نگاهم

!جمله؟ نیشد از تکرار ا یخسته نم!! وش آمد گفتگذاشت و دوباره خ زیم يسفارشا رو رو گارسون

:حلقه کرد و چشم در چشمم گفت شیشکالت کیش لکیبلند م هیپا وانیدستش رو دور ل دادبه

!!نهیتفاوتش در ا! که همسر عاشق شما شدم یزمان! بذارم به وقتش دیروبا ازهامیاز ن یهمراه عاشق، بعض هیمن االن به عنوان ! خانوم گل -

!دادبه نیحرف سنگ ایشکالت بود  يبه گمونم سرد.... تو گلوم دیپر يزیچ هی

!دیدادبه لبخند زنان به سمتم اومد و دستش رو به کمرم کش. سرفه افتادم به

!نشستم خیشدم و س خیم

لو سر داد و من از جا بلند کمرم به په يدستش رو از رو. عاجزانه به دادبه نگاه کردم. سرفه هام به اشک نشسته بود ياز فرط خوددار چشمام

.شدم

:گفتم عیسر. ستادمیبه روش ا رو

کجاست؟ یبهداشت سیسرو -

.اشاره کرد یرو جمع و جور کرد و به سمت لبخندش

!رو برداشتم و فورا ازش دور شدم فمیکه منتظر حرفش باشم ک نیا بدون

!نهیآ يرو به رو ،ییدستشو

.دمیکش رچشمامیز یاهیبه س یدست

!زدم يگند چه

! کنه جلوت ینخواد کالبد شکاف یتا ه! گه یم یچ نیکم دل بده به حرف بب هی! مصرف یب! موضوع رو برات باز کنه؟ يازش بخوا يبود مجبور

 یشما درست م یگ یگفت م یبه بعد هرچ نیاز ا! يوا! رمیگ یخودش فکر نکنه از عمد حرفاش رو نم شیپ! بد شد.... نچ! اونم از خدا خواسته

!؟يدیفهم! بعد طبرو خ! یگ
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. اومدم رونیب یبهداشت سینشده از سرو يزیمحو انگار که چ يبا لبخند! قینفس عم. کردم دیرو تجد ممیمال شیبه صورتم زدم و آرا یآب

 نشستم و خودم رو مشغول شکالت سرد. گذاشت زیم يرو رو یشدنم، صحبتش تموم شد و گوش کیبا نزد. کرد یصحبت م لشیبا موبا داشت

.دمیشکالت رو باال کش یکنه، هورت یکه م يواسه فکر نکردن به فکر. اوردمیدونستم االن زل زده بهم، اما نگاهم رو باال ن یم. رو به روم کردم

:دادبه

!ندازه یها هم گونه هاشون گل م یدونستم گندم ینم -

:فتمفرستادم و با مکث گ نییکرده تو گلوم رو با حبس نفس هام پا ریگ زیاسمارت

!تو از خودت بگو.... خب -

:گفت يبعد جد یرو تکون داد و کم سرش

.گم یاز خودم م.... اوم -

:فکر کرد یچشم گوشه

!دم یم تیاهم یلیمن به پدر و مادرم خ! شه خانوادمه یهام محسوب م تیمن مهمه و از اولو يبرا یلیکه خ يزیچ هی -

!نداشته باشه؟ تیکه براش اهم هیک -

:دادبه

 يحرف ها دنیبزنه، گوش هام واسه شن یندارم که اگه همسرم حرف لیقب نیاز ا یاتیکه خصوص یاالن بدون نیرو هم نیدوست دارم ا! درسته -

!پدر و مادرم کر بشه

!اگه بالعکسش هم صدق کنه! هیمنطق -

:داد و گفت يدو انگشتش باز نیرو ب ین

!باشه لیدخ یتونه ب یبابا و مامان نماما، نظرات  رمیگ یم میمنم که تصم نیدر کل ا -

....و نظر هم -

:حرفم رو کامل کنم نذاشت

!سوال ریز رهیاون وقت قسمت اول جمله ام م -

!نتونیشه همون نظر والد یشما م میاون وقت تصم -

!و محکم يجد. کرد زیرو روم ت نگاهش

 دم،ید یسکوت رو طوالن نیا یوقت! انداختم زیرو عقب زدم و نگاهم و رو م وانیل! بودم دهیند يجور نیزد؛ نگاهش رو تا حاال ا یتند تند م قلبم

:پا و اون پا کردن نیا یزدم و بعد از کم فمیبه ک یچنگ

.شه یم ریداره د! میبهتره بر -

 میکن یبه هم نگاهکه  نیدستم رو تو دست گرفت و بدون ا ،یخروج يجلو. میفاصله گرفت زیبعد همراه هم از م یکم. از جا بلند شدم و

!میاومد رونیدوشادوش هم از هتل ب
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. فرستادم رونینفسم رو صدادار ب! اما منم نظرم رو گفتم! بشه يجور نیخواستم ا ینم.سکوتش عذاب آور بود. کرد یدنده عوض م يو جد آروم

:بزنم یباالخره وادارم کرد که حرف ن،یماش يحاکم بر فضا نیجوِ سنگ

؟یکن یبلوتوثت رو روشن م -

________________________________________

....گرفتم؛ خواستم وارد منوش بشم که!بگه به طرفم گرفت يزیکه چ نیپاش برداشت و بدون ا نیرو از ب یگوش

:سمتش برگشتم به

!خواد یرمز م -

:دادبه

- 72547

با ! باز هم سکوت تا خونه. رو کنار دنده گذاشتم یم و گوشرو وارد کردم و در سکوت عکس گرفته شده از سر کالس رو براش فرستاد رمز

:لبم رو جمع کردم. نگاهش رو از رو به رو نگرفت. ستادیدورتر ا یفاصله، کم

!شب خوش. ممنون -

رد شدم  ابونیز خا نیآروم و سنگ يبا قدم ها. به دلم هجوم آورد ینیسنگ زیچ هیکه بسته شد  نیدرِ ماش. شدم ادهیپ نیرو باز کردم و از ماش در

 يحوصله . فورا با مامان تماس گرفتم و برگشتنم رو اطالع دادم. خونه نبود یکس. وارد خونه شدم یکه به عقب برگردم از در پشت نیو بدون ا

مهم تر  از همه. فکرم رو مشغول کرده بود یحرفاش حساب. که لباسم رو عوض کنم، رو تخت ولو شدم نیبدون ا! نداشتم دنیمنکر پرس رینک

 ک،یاظهار نظر کوچ هیخانواده اش تعصب داشت که  يقدر رو نیا یعنی! کرد یسکوتش قانعم نم لیدل! و افطار نکرده اش بود یسکوت طوالن

!ن حال انداخت؟یاون رو به ا

!تل دستم رو گرفتو غرور، هنگام خروج از ه تیکه در اوج جد نیا! عکس العملش افتادم نیآخر ادی. مانتوم رو باز کردم يدکمه ها

لبم  يرو يلبخند! رو گفت شیبدون نگاه بهم رمز گوش یرو به دستم داد؛ وقت شیگوش یوقت! افتادم شیخواستن يچهره  ادی. جا بلند شدم از

!اومد

»! ستیدادبه هم استثنا ن.کنه یراه، احترام به خانواده اش رو گوشزد م نیا لیهر کس اوا! ماهک؟ یقدر حساس نیچرا ا«  -

»! نکرد؟ یچرا باهام خداحافظ« ....لباسم، فکرم به ضیتعو نیح در

با دلهره جوابش رو . دادبه بود. آوردم رونیب فمیاون رو از ک! شروع کرد به زنگ خوردن میکردم که گوش یم زونیمانتوم رو آو! دمیورچ لب

:دادم

بله؟ -

:دادبه

!آخرته يدفعه  نیا -

:بغض به گلوم نشست و با تته پته گفتم. برخورد رو نداشتم نیظار اانت. دیرنگ از روم پر! رفتم وا
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؟!شده.... یچ -

:دادبه

!يریو م يریگ یبوس کوچولو راهت رو م هیآخرته که بدون دادن  يدفعه  نیا -

:دادم و دلخور گفتم رونینفس حبس شده ام رو ب! سنگ کپ نکردم و بس! شد ختهیروم ر يسرد آب

!دادبه -

:دیخند

!ایمن هنوز دم در خونتونم، بدو ب -

:تعجب با

!؟یچ یعنی -

:به خود داد يکودکانه ا لحن

!شکنه ها یدلم م -

:گفتم یچشمام و رو هم گذاشتم و به آروم! ام گرفت خنده

!سر برسن نایاالنه که بابا ا! برو -

:دادبه

!باشه ادتی -

:دمیخند

!رهینم ادمی -

:دادبه

!دارم برات! زبون دراز -

:و او گفت میدیوقت همراه هم خند اون

!برم یبدون خداحافظ ادیدلم نم -

!يرو جواب بد میو خداحافظ یتا شما باش -

:دادبه

!بذار غرورم حفظ بشه وروجک! شدم به خدا یخلع سالح م يکرد یکم نگام م هی -

:گفتم انهیدلجو

!دارمیغرورت رو خر! یانیک يمنت آقا ي دهیبه د -

:گفت

؟يایبرم؟ نم یعنی -
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!دادبه -

:گفت! مردونه د،یخند

!من رفتم. چشم -

.خداحافظ -

:دادبه

! مجدد خانومم دارید دیبه ام -

***

:میمر

!معرفت یب میگذروند یچند ساله رو با هم م نیاما ماهک، ما ا -

!که یدون یم. برم ستمین لیخودم هم چندان ما -

:مانتوم فرو بردم بیج يرو تو دستم

!دهیتولدم رو از کجا فهم خیدونم تار ینم -

:رو بهم گره زد ابروهاش

!؟یبگ يخوا یحتما به خانواده ات هم نم -

!افته رو دوش تو یم نیا ؟يشد وونهید -

:رو تکون داد سرش

!ترسم ماهک یمن م -

!نترس مامان قبولت داره! شهیمن با توئم، مثل هم! ترس نداره که -

:میمر

!اونم روز تولدت رون؟یب يباهاش بر يخوا یم يارد یچه احساس -

شد  یم يدو، سه روز! بود؟ یاما چاره چ. دمیکش یگفتم از خودم خجالت م یدروغ م میکه به مر نیاز ا. کرد یوجدانم چپ چپ نگام م عذاب

دغدغه، مجبور  یب ين، واسه گذروندن روزو حاال م میزد و اصرار داشت اون روز رو با هم بگذرون یکه دادبه مدام از قرار روز تولدم حرف م

.بذارم ونیدر م میرو با مر قرار نیشدم ا

:اش گرفتم رهیخ يرو از چشما نگاهم

!گم یبذار بعد از اون شب، احساسم رو م.... اوم -

:فکر کرد یکم میمر

!بفهمن؟ نایاگه بابات ا -
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!نیرو زم دمیپام رو کوب یو عصب کالفه

:خودش رو جمع کرد میمر

!کار کنم؟ یخب چ -

!شیپ يمثل ساال! حله زیبدونن با تو هستم، همه چ یوقت -

.رو تکون داد سرش

!کنم هوام رو داشته باش یفقط خواهش م -

:میمر

!؟یخودت چ! درسته یکن یکه م يکار ستمیمن چندان مطمئن ن -

!شد یمطرح م ریسوال واسه من د نیا

:لبم نشست يگوشه  یتلخ لبخند

!ستیطرفه ن کیاحساس  نیمن دادبه رو دوست دارم و ا م،یمر -

:گفت انهیو دلجو دیمن رو تو آغوش کش! لبخندم به خاطر حرف خودشه یکرد تلخ فکر

!ستیاصال به صالح تو ن تیوضع نیا! بشه یعلن هیبرسه و قض دیع التیهرچه زودتر تعط دوارمیام! از دستم ناراحت نشو -

:ون دادمشونه اش تک يام رو رو گونه

!دعا کن! حق با توئه -

***

مامان . داشت رو انتخاب کردم يپوریبلند گ نیکه آست یرنگ یمشک یبه اصرار خودم لباس ماکس. هماهنگ شده بود میبا مر زیبهمن همه چ29

 ییبایبدنم رو در خودش به ز. دمیشلباس رو پو. قبول کردم! ادیبه مدل لباسم م شتریکرد که حالت رها و آزاد ب دیو تاک دیموهام رو سشوار کش

 نیهم. پوشوند یبلندم اون قسمت رو م يشونه ام به شکل هفت باز بود و موها ياز باال یبود و در پشت، قسمت دهیاز جلو تا گردن پوش. گرفت

او . ام گذاشت یدست فیک چشم رو در هیکوچک سا يمامان جعبه ! خوب بود زیهمه چ. به پا کردم يرنگ ساده ا اهیکفش س! کرد یام م یراض

و  یح ،یحسن يو آقا دمیمامان رو بوس یخوشحال و راض! کرد یرو در موارد خاص واسه من منع نم شینوع آرا نیچشم بود و ا شیعاشق آرا

رفتنش . شدم ادهیدم و پاز او تشکر کر!! مثال. میوندیبپ هیبه بق میقرار بود از اون جا با مر. رسوند نایا میمر يمن رو تا خونه  شهیحاضر مثل هم

!رفت یم شیپ یعال زیهمه چ! نگاه کردم وزانهرو مهربان و دلس

***

که نگاهش رو از  نیبدون ا. نشست دستم رو به سمتش دراز کردم یلب هام م يکه به ندرت رو ينگاش کردم و با لبخند. شدم نشیماش سوار
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شد و بوسه اش،  رید یلیخ....! اما رمیکارش رو بگ يدستپاچه شدم؛ خواستم جلو. لب هاش باال برد يدستم رو گرفت و به سو رهیچشم هام بگ

.روم رو به جلو برگردوندم ،يناچار ياز رو يتمام کالبدم رو در برِ خودش گرفت و من با لبخند ،یکیمثل نفوذ نور در تار

:راه يبعد، تو یکم

!ا؟یدر میر یم -

:دادبه

....یول ،یخواد بگذرون یامشب رو اون جور که دلت م يداردونم که شب، شبه توئه و حق  یم -

:رو به سمتم چرخوند صورتش

!رو بسپار به من زیهمه چ -

باور ! نه دم،ید یرو که به چشم م يزیاون چ! نگه داشت یبرج يبعد، رو به رو یلحظات. شدم رهیهم گذاشتم و باز به رو به رو خ يرو رو چشمام

:رفش برگشتمهاج و واج به ط! کردم ینم

!جا؟ نیا ينگو که قراره من رو ببر -

:دادبه

!نبود یکه رفتم خبر از سالخ يبار نیآخر -

فرستادم و دستم  رونینفسم رو ب. در سمت من رو باز کرد و دستش رو به سمتم دراز کرد. دینگاهم همراه او چرخ. شد ادهیپ نیو از ماش دیخند

.شدم ادهیپ اطیرو گرفتم و با احتلباسم  نییپا. دستش قرار دادم يرو تو

.زدم یم دیاطرافم رو د یچشم ریز. میرد شد يرو به سمت نگهبان گرفت و پس از اون هر دو از ورود نیماش چییسو دادبه

:دمیدلهره ازش پرس با

دادبه؟ میر یکجا م -

:دادبه

.دلم زیکم صبور باش عز هی -

دستم که . گذاشتم يشده ا تیفرش قرمز هدا يکوتاه، پام رو رو یبا مکث. میدیرس ییراهرو به! میشاپ هم رد شد یبعد از سالن کاف یلحظات

 میدیراهرو رس يبه انتها. به اون وارد کرد یفیدستم گذاشت و فشار خف يدست چپش رو رو! دیلرز یدادبه حلقه شده بود به وضوح م يدور بازو

!براق چشماش ثابت موند ین ینگاه نگرانم، رو ن. رو قرار داشترو به  یدر بزرگ چرم هی! با سکوت بود رین مسیا یو ط

:دادبه

!م؟یبر -

 دهیدادبه هم د يچهره  یحت! محض یکیبود،تار کیهمه جا تار م؛یقدم به داخل گذاشت. در گذاشت و باز کرد يدستش رو رو. نگاش کردم فقط

.کردم ینگاه م ییکور سو دنید دیافم رو به امو من هراسان اطر! دیکوب یقلبم به شدت و به طور مداوم م! شد ینم

به  انویتوسط پ یقیموس ينت ها! روشن و روشن تر! شد یرو به روم کم کم روشن م! آره.... هیرو به روم، . نت دوم! بود انویپ! یقینت موس کی
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که  يزیسپردم جز، اون چ یرو به فراموش زیچ همه جانیاز ه. قلبم گذاشتم يدستم رو رو. شناختم یآهنگ رو م نیا! شد ینواخته م وستهیطور پ

!افتاد یرو به روم اتفاق م

به تن  ییبایز دیدختر جوان لباس سف! کرد و رقص باله شروع شد تیهدا يرو از گوشه ا يمتمرکز، دختر يا رهیبه صورت دا ییو روشنا نور

 نیبا ا دنیشوق رقص نیو ا دیرقص یو دلبرانه م بایز! گذاشته بود شیداد رو به نما یدامن کوتاهش ساق پاهاش رو که ماهرانه حرکت م. داشت

!انداخت یم انیوجودم به غل درآهنگ رو 

 یچرخاند و من لبخند زنان کارش رو دنبال م یآن، نگاه خمارش رو به سمتم م انیدختر جوان با هر حرکت و مکث م. به جلو گذاشتم یقدم

.کنان منتظر ماند میکرد و تعظ نیدختر جوان کف پاهاش رو مماس زم انو،ینت توسط پ نین آخربا نواخت! قهیکردم و درست بعد از پنج دق

رقص  نینبودم که تماشاگر ا یظاهرا من تنها شخص.... اما. هم قرار گرفت و شروع کردم به دست زدن يرو اریاخت یآهنگ، دستم ب انیپا با

!زدند یدست م میکه با لبخند به سمتم برگشته و برا ییآدم ها قین شدم مخاطب تشوم.... باره روشن شد و من کیسالن به ! بود یم ییایرو

کت و ! دمشید یحاال بهتر م ،یعنی! دمشید. کم حاضر، دنبال دادبه گشتم تیجمع ونیبا چشم م. شد زونیدستم از دو طرف آو. خودم اومدم به

!که به تن داشت، فوق العاده اش کرده بود یشلوار مشک

:رو به روم که قرار گرفت گفت. به طرفش برداشتم یو من هم قدم. د به سمتم اومدلبخن با

!تولدت مبارك -

 ينشسته ام، حلقه ا رتیبه ح يچشما ونیکه م دینکش یآورد و طول رونیکتش ب بیچپم رو به دست گرفت و هم زمان دستش رو از ج دست

:فقط تونستم بگم. زدم یجون یلبخند ب. ن رو به خودم آوردم انمیدست زدن اطراف يصدا! به دستم نشست با،یو ز فیظر

....دادبه -

:رو نوازش کرد و گفت دستم

!قلبت به تپش افتاد دنیآغاز تپ يبرا یو بدان قلب! باش رایسراسر سکوتم را، که از دور به حلولت نشست، پذ يِشاد -

 يگرفتم و سرم رو رو يمن رو واداشت که به طرفش برم و تو بغلش جا نجایشوق و ه! در انتظارم نبود يریهمه غافلگ نیا! زده بود خشکم

:و گفتم دمیکش یقینفس عم. اش گذاشتم نهیس

.ممنونم یلیخ. ممنون -

.اومدم رونیآغوشش ب از

!بزن اون دست قشنگه رو -

.میدیکه اون جا حضور داشتن چرخ یو به سمت حضار کم میدو نگاه از هم گرفت هر

:دادبه

!کنم یبچه ها رو بهت معرف ایب! جشنمون، مهمون نداشته باشه ومدیندلم  -

:جوانی به سمتمون اومد پسر
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!بذار خودمون خودمون رو معرفی کنیم! نه آقا جون -

:لبخند زنان ادامه داد و

!این خانوم خانوما هم هانا، عشقم! من سیاوشم -

!خوشوقتم -

سرم رو تکون ! نفر بعد، خودش رو محمد معرفی کرد و همراهش رو ساره! ایرانی نبود. کردم گفتم رو در حالی که به چهره ي هانا نگاه می این

.رضا و درنا، مجید و فرانک هم از دوستاي دیگه ي دادبه بودن. دادم و اظهار خوشحالی کردم

:دادبه دستم رو به دست گرفت. دور میزي بزرگ نشستیم همگی

محمد از دوستاییه که آشناییمون از دنیاي مجازي صورت گرفت و مجید هم، زیاد از زمان . انشگاهنرضا و سیاوش از دوستاي دوران د -

!دوستیمون نمی گذره

:با ناز گفت ساره

!آقا دادبه، پس ما چی؟ -

:قهوه ي رو به روش رو هم زد فرانک

!این دیگه مشخصه ساره جان -

آزاد لباس پوشیده و راحت برخورد می . مطمئنا همین طور بود! به نظر نه! رگ تر باشنبه نظر می اومد همه ي اونا از من بز! ام گرفت خنده

!نگاه فرانک راحتم نمی ذاشت! در حالی که من شال گیپور مشکی رنگی روي موهام بود و روپوشم هنوز لباسم رو به نمایش نذاشته بود! کردن

:زیر لب گفت. به طرفش برگشتم. یرون اومدماز فکر و خیال لباس پوشیده ام ب! رو روي پام گذاشت دستش

!راحتی؟ -

:رو روي دستش گذاشتم و آروم اون رو کنار زدم دستم

!نه -

فرانک و مجید از پشت میز پا شدن و رفتن وسط پیست و من هم خودم رو با موبایل و تکه اي . چون سرگرم صحبت با سیاوش شد. نشنید انگار

سیاوش رفتنش رو تماشا کرد و با خنده . انا با عشوه دستی به شونه ي سیاوش کشید و چیزي گفت و رفته. کیک شکالتی مشغول کرده بودم

:درنا با چشمکی نظرم رو جلب کرد و گفت. ادامه داد ادبهصحبتش رو با د

!چه عاشقونه -

:رو باال انداختم شونم

!کجا رفت؟ -

:خندید

!همون جا که سیاوش هم میره -

!وش رو برگردوند و رضا رو مجبور کرد که به پیست رقص برن و رفتنر. نگاش کردم گنگ
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:دادبه رو به سیاوش. باالخره با خنده ي بلند دادبه، کنجکاو سر از صفحه ي موبایل برداشتم. به کندي می گذشت  لحظات

!برو حالش رو ببر -

.دلخور دوباره مشغول موبایل شدم. سیاوش خنده کنان از پشت میز بلند شد و

:دادبه

!ماهک خانوم -

. رو ندادم جوابش

!و جلو چشمام خاموشش کرد دیرو از دستم کش یگوش

!ا خاموشش نکن....نکن دادبه -

:دادبه

!حاال من موندم و تو -

ه رو به روش کالف. کتش گذاشت و من رو از جا بلند کرد بیرو تو ج یگوش! دیزدم؛ خند يرو به حالت تمسخر باال انداختم و پوزخند ابروم

:هاج و واج گفتم. دست برد و روپوشم رو از شونه ام جدا کرد. ستادمیا

!!دادبه -

:گذاشت یصندل يتوجه به اعتراضم روپوش رو مرتب رو بدون

!هیلباس قشنگ یلیخ -

:رو جمع کردم و با حرص گفتم لبم

.دونم یخودم م -

:دستم رو گرفت و گفت. دست بردم روپوشم رو برداشتم و

!یخواستم بگم که فوق العاده خوش اندام یم -

.روپوش رو از دستم گرفت و

!یرو بگ نیخواستم که تو ا یاما من نم -

:شد رهیچشمام خ به

!منم منتظر اجازه نبودم -

 چیه! نداشت کامم رو يتو دنیدهنم خشک شده بود و زبونم توان چرخ. سرم برداشت يدست برد و آروم شال رو از رو. تر شد کیمن نزد به

دستش رو به . ریسرم رو انداختم ز! روپوشم گذاشت يمسخ شده ام شال رو تا زد و رو يبه چشما رهیخ. تونستم انجام بدم ینم یعکس العمل

:طرفم دراز کرد

!؟یرقص دونفره موافق هیبا  -
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:گفتم عیو سر دمیجا پر از

!رقصم یمن تانگو نم -

:دادبه

!یخواستم باله برقص یازت م دمید یناسب ممطمئن باش اگه لباست رو م -

!لبخند تلخم، تلخ و تلخ تر شد. دستم رو گرفت و من رو به دنبال خودش کشوند و

!صبر کن....صب! سایدادبه، وا! رقصم یمن نم! نه دادبه، صبر کن -

:عاجزانه نگاش کردم. ستادیرو به روم ا! نا آشنا تیجمع نیب ست،یپ وسط

!قصمر یدادبه، من نم -

!رو دور کمرم حلقه کرد دستش

!نه، دادبه -

اش کمرم رو  گهیفشرد و دست د یدستم رو به سخت. شونه اش گذاشتم يزنان به کارش ادامه داد و من ناچار، ربات گونه دستم رو رو لبخند

:شد لیام رو پشت گوشم زد و به سمتم ماموه! و من رامِ رام، باهاش هم قدم شدم! کرده بود دایانگار رگ خواب من رو پشت کمرم پ! لمس کرد

!خوشحالم که تو رو دارم یلیخ -

 چیسمت راست صورتم با صورتش برخورد کرد و من ه. سرم رو به سمتش برگردوندم! قلبم باال رفت و در کنارش پوست تنم مور مور شد تپش

وارد کنه، لبش رو آروم به گونه ام  يکه فشار نیکرد و بدون ا کیلبش رو به گونه ام نزد د،یتعللم رو که د! نکردم صورتم رو عقب بکشم یسع

!دیکش

. چونه ام ریدستش رو گذاشت ز! و من هم متقابال ستادیاز حرکت ا! هم انداختم يلبم رو گاز گرفتم و نگاهم رو رو! سکوت کرده بودم؟ چرا

....که....کرد که یم بیحس من رو ترغ هیشد؛  یدلم خالته ! زد یو روشن سالن، چشماش برق م کیتار ونیم. آروم سرم رو باال آوردم

شد  سیلبم خ! خشک و برهوت زده ام گذاشت يلب ها يداغش رو رو يلب ها....يرو کم و کمتر کرد و لب ها نمونیب یِدو وجب يفاصله  آروم

!کنم شیبود که، همراه نیا دیو اون کل! ام باز یتحرک یو قفل ب

***

:کرد رمیمامان از پشت غافلگ يکردن چراغ اتاق دراز کردم که صدارو واسه روشن  دستم

!ماهک يکرد رید -

:رفتم تو و گفتم. چراغ خاموش بمونه گذاشتم

!تولدم يرو بذار به حساب کادو ریساعت تاخ مین -

:دیخند
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!وقته ریحاال هم بخواب، د. ریتولدت رو از بابات بگ يکادو -

 نهیجلو آ! تخت يخسته روپوشم رو در آوردم و همراه شالم اون رو پرت کردم رو. چراغ رو روشن کردم از رفتنش که مطمئن شدم! رفت و

 یقینفس عم....! لبم کبود بود و يگوشه ! هم گذاشتم يچشمام رو از سوزش و درد رو! رو لبم دمیآروم دستم رو بردم باال و کش. سادمیوا

!گرفت یوقفه صورت م یتر و ب قیکه لحظه به لحظه عم ییبوسه ها. انداختبه دلم  شیبوسه هاش، آت ي ارهدوب ادی. دمیکش

:چشمام رو به زور از هم باز کردم! از دادبه امیپ هی. دمیلباسم رو عوض کردم و دراز کش. رو تکون دادم سرم

!؟يبهتر -

آروم راه خودش رو  ،يچشام سوخت و قطره ا! فتاداز دستم به کنار ا یدستم شل شد و گوش! فرستادم؟ یرو براش م یچه جواب دیبا. کردم بغض

!نییگرفت و سر خورد پا

سرم رو محکم تو بالشم ! شد یصدام بلند م دینبا! اما نه! نداشت، چنگ زدم رو لبم دهیفا! رو دهانم دمیدستم رو محکم کوب! ماهک بدبخت آخ

!!خفه. حاال خودت رو خفه کن ماهک....آره. فرو بردم

:دمیشد، نال یتار و پود بالش گنگ م ونیکه صدام م یلب در حال ریعاجزانه ز! هقم بلند شد هق

خودش رو، روحش رو، تنش ! خوامش یوجود م يمن دوستش دارم، با همه  ایخدا! تونم مقاومت کنم ینم! ارمیجلوش کم م! تونم خـــدا ینم -

پس !شم یخود م یاز خودم ب! جلوش خـــدا ارمیکم م! رمیبگ دهیرو نادلباش  یتونم داغ ینم! دستاش بگذرم يتونم از گرما یآره، من نم! رو

تـــونم ینم! تونم یامتحان نکن؛ من نم يجور نیمن رو ا! کار رو نکن خدا نیبا من ا! امیمن دارم از پا در م! گذره؟ یم وزار نیا یک!!

***

هنوز سه . کردم میبه لبم نشست و ساعت رو دوباره تنظ يلبخند. زدم یکم یلیزمان خ يو تو یتست ها رو به خوب. به ساعت انداختم ینگاه

!وقت روز؟ نیبرگشته بود خونه؟ اونم ا! بابا بود؟! تست نزده بودم که گوشام فعال شد

تر  کینزد! نلب زمزمه کرد ریز يزیچ دنمیهر دو با د. مامان تو فکر فرو رفته و بابا کنارش نشسته بود. رونیبلند شدم و رفتم ب زیپشت م از

:سرم رو تکون دادم و گفتم! دمیمامان د يگونه ها يکه شدم، رد نم اشک رو رو

!شده مامان؟ حالت خوبه؟ یچ -

:بابا

!زمینگران نباش عز -

!نیبگ يزیچ هیشده بابا؟ تو رو خدا  یچ -

!زد یم خونکمیافتاد و من فکر دادبه س هیبه گر مامان

:بابا

....زن عموت یعنی! زن داداش -

:حرف بابا رو قطع کرد ه،یگر ونیم مامان
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!زن عموت، زهرا فوت کرده ماهک -

 کیو منگ به سرام جیگ. دیدادبه افتاده باشه از سرم پر کش يکه ممکن بود برا یفکر اتفاق. اومد یبرام نم یحرف. نشستم نیزم يرو! رفتم وا

!هنوز واسه مردن، جوون نبود؟! آخ. شدم رهیکرم رنگ خ

:ت بابا برگشتمسم به

؟يچه جور یعنیچرا؟  -

:بابا

!خدا رحمتش کنه! نذاشته بوده انیکس رو در جر چیظاهرا ه! سرطان -

: دلم گفتم يتو. و از جا بلند شدم دمیبه چشمام کش یدست! رو لبم نشست یدور از چشم اون ها، لبخند تلخ! چه راحت، خدا رحمتش کنه! ن؟یهم

.گرفتم شیتاق رو در پو راه ا» ! نینازن چارهیب« 

:مامان يصدا

؟یپس ماهک چ -

:بابا از اون فاصله نگام کرد. برگشتم

.میگرد یفردا شب بر م -

:مامان

!ومد؟ین رمونیگ تیو بل میاومد! محمد یزن یحرف م نانیچه با اطم -

:بابا

بر  ییشب به جا هی! و ماهک رو به خانومش بسپار ریبگ تماس با خونشون هی. اتفاق هست نیا انیهم در جر انیک يآقا. رفت و برگشت گرفتم -

!مهتاب میزشته ما نباش! خوره ینم

:مامان

.راحته المیمنم خ يجور نیا! میگرد یما که فردا شب بر م! میبر یخب ماهک رو هم م -

:طرفشون رفتم به

!خاطره دفن زن عمو هدر بدمچهار ماه مونده به کنکور رو، با ثبت  نیخوام ا یراستش نم! دینگران من نباش -

:رفت و گفت يحرفم چشم غره ا نیبه خاطر ا مامان

!تونم تنها تو رو ول کنم به امون خدا یمن نم -

!یانیخانوم ک شیپ رمیم! ه؟یتنها چ -

!داد یم یاز خدا خواستگ يبو لحنم

:بابا

!نظر رو دارم نیمنم هم -
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:کرد زیچشماش رو ر مامان

!پسر جوون هستاون جا دو تا ! نه -

 يبه اتاق صدا دهینرس. دمیبه طرف اتاق چرخ عیو سر دمیکش یپوف! نتونستم بمونم دم،یمامان رو که د ي رهینگاه خ! خوردم یتکون آشکارا

:مامان نظرم رو جلب کرد

پرواز ساعت چنده؟ -

:بستم که بابا گفت یاتاق رو زمان در

!بعد از ظهر شیساعت ش -

***

 يآقا يقرار شد امشب رو خونه . معمول پرداختن يو گوشزدها حتیو نص ازشونیمورد ن لیوسا ينده تا پرواز رو به جمع آورمو یباق ساعات

موضوع خبر داره؟ نیدادبه از ا یعنی. بگذرونم یانیک

با  یانیخانوم ک. سم درست بودحد. هنوز در بسته نشده بود که تلفن زنگ خورد. شدن یچهار بود که اونا رو از خودم مطمئن کردم و راه ساعت

:کرد و رفت سر اصل مطلب یبخش سالم و احوال پرس یتسل یلحن

زم؟یعز يحاضر -

.امیشم م یچشم حاضر م! شوکم يراستش هنوز تو -

:انیک خانوم

!دنبالت ادیبه دادبه خبر دادم، موقع برگشتن م. عجله نکن گلم -

:دلم قند آب شد ته

!ان؟یچه وقت م قایدق نگفتن! خاله جان دیببخش -

:انیک خانوم

!رششهیپذ يکارا ریدر گ! آخه از صبح که رفته برنگشته بچه ام. دمیخبرت م رم،یگ یشما حاضر شو، من بازم باهاش تماس م -

.شم یباشه من حاضر م -

:رو که سر جاش گذاشتم با خودم گفتم یگوش

!ازش نبود شازده يپس بگو امروز خبر -

 یرنگ یصورت یخال خال فیک يخرت و پرت رو مرتب، تو يسر هیو شلوار و  کیتون هیو  یستم رو برداشتم، لباس راحتت ياز کتابا یکی

!هنوز زود بود. رو هم آماده کردم که بپوشم یمانتو و شلوار مشک. گذاشتم

 يکف رو. دیرس یبه گوش م لمیموبا زنگ يدوش که بودم صدا ریز. رو برداشتم و رفتم حموم میحوله لباس. رمیدوش بگ هیگرفتم  میتصم

!خورد یوقفه زنگ م یکه ب یبلند گوش يو صدا. دیموهام رو شستم و نوبت به بدنم رس
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نگذشته  يلحظه ا. ابروهام رو باال انداختم و به کارم ادامه دادم! قطع شد یگوش يصدا. بدن رو به بدنم زدم و شروع کردم به ماساژ دادن شامپو

!دادبه افتادم ادی. لب هام رو فوت کردم يآب رو. ر بلند شدزنگ د يبود که صدا

. رفتم فونیبه سمت آ. حوله رو به تن کردم و کمربندش رو گره زدم یهول هولک. گذاشتم رونیخودم رو شستم و پام رو از وان ب عیو سر تند

:رو برداشتم یگوش

.سالم -

:و گفت ستادیا فونیرو به لنز آ دادبه

منتظرت بمونم؟ ای يحاضر! انیدسالم خانوم مه -

!خونه شدم یتیکنار رفت و من متوجه نگهبان امن یکم! با چشم و ابرو به پشت سرش اشاره کرد و

:رو جمع کردم و گفتم لبم

!تو اینه، ب -

اتاق رفتم و در رو  يتو. ودمدر سالن رو باز گذاشته ب! سرم گذاشتم و شروع کردم به گرفتن آب موهام يکاله حوله رو رو. دکمه رو فشار دادم و

تا از نم اون کاسته بشه، بعد اونا رو به  دمیکش یدستم رو به موهام م! رفتن نییاطرافم باال و پا يفضا يسشوار رو روشن کرده و موهام تو. بستم

!خند بر لب زل زده بود بهمداده بود به چارچوب و لب هیدستش رو تک....سرم رو برگردوندم که. بردم و واسه خشک کردنشون خم شدم یسمت

:اراده پاهام رو به هم چسبوندم یاومده بود تو؟ ب یک. شدم راست

!سالم -

:گفت نهیآ يو از تو ستادیپشت سرم ا. دیسشوار رو از برق کش میس. جواب سالمم رو داد ایگو! لب هاش تکون خورد. طرفم اومد به

.بدون کیغمت شر يمن رو هم تو. زمیمتاسفم عز -

:عقب گشتمبر

!کنه یناراحتم م نه،یکه اون مامان نازن نیا! ندارم يراستش من از زن عمو چندان خاطره ا. ممنون -

:ادامه دادم. کرد نگام

!نیهم! بود فیتونم بگم، زن عمو ح یفقط م -

:رو تو موهام تکون داد دستش

!به هرحال -

 نییپا. تختم نشست و من هم کنارش يرو. گرفت و من رو به دنبال خودش کشوندراه دستم رو  ونیم. زدم و به سمت لباس هام رفتم يلبخند

:کشوندن نگاهش به سمت چهره ام گفتم يو برا دمیپام کش يحوله رو رو

!داشتن؟ فیخوان بگن امروز کجا تشر یمن نم يخب، آقا -

.اومد، نصف جون شدم تا به حرف! به چهره اش نشست یاخم. باره تو خودش فرو رفت کیحرف من به  نیا با

:دادبه
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!اعصابم داغونه -

:دمیپرس یتر شدم و با ناراحت کینزد بهش

واست افتاده؟ یشده دادبه؟ اتفاق یچ -

نفس . بگه يزیذاشتم خودش چ یم دینگرانش شده بودم، اما با. درست کرد و سرش رو باال گرفت یگاه هیدو دستش در پشت سر خود تک از

:دورگه اش گفت يشد که با صدا یصبرم داشت تموم م. دیرس یخسته به نظر م یحساب. رو هم گذاشت و چشماش و دیکش یقیعم

!نمونده زامیبه اتمام و شتریدو ماه ب -

؟یچ یعنی -

:دیموهاش کش يتو یدست کالفه

.شم یاز رفتن محروم م شهیواسه هم.... اگه نه! چیاگه رفتم که ه -

:از جام بلند شدم یعصب

!شه؟ اونا خودشون دعوتت کردن یمگه م! ؟یچ یعنی -

:رو تکون داد سرش

.واسه کانادا خودم اقدام کرده بودم! کشوره نیمال هم یدون یازش م شیکه تو کم و ب یاون دعوت -

!مورد اطالعات داشتم نیکم در ا هیکاش  دم،یبرچ لب

:شتم که دادبه گفترو بردا نمیشلوار ج. تخت رفتم يرو يکوتاه به سمت لباسا یاز مکث بعد

؟یکار کن یچ يخوا یم -

.میآماده بشم که بر رمیمن م -

 یطور که به موهام دست م نیبدون نگاه به دادبه، هم. دمیکش رونیرو ازش ب یبنفش ریدراور رفتم و به سرعت برق لباس ز يسمت کشو به

:دمیخند! دستش اومد يتو راستم يهنوز از مرز چارچوب نگذشته بودم که بازو. به سمت در رفتم دمیکش

!دادبه جان امیاالن م -

:زد به چشام زل

!جا لباست رو عوض کن نیهم -

:گفتم ساده

!کشه یطول نم ادیز! نه تو راحت باش -

:گشت من رو دنبال خودش کشوند یکه بر م یرو ول نکرد و در حال بازوم

.شمیپ ایب! یآماده بش يزود نیبه ا ستیالزم ن -

:کردم اعتراض

!شه یمامانت نگران م! شه یم ریاما دادبه، د -
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:تخت نشست ي لبه

!بذاره انیکه تو رو در جر دمیبه مامانم گفتم هر وقت کارم تموم شد بهش اطالع م -

!به او انداختم یهیرو کج گرفتم و نگاه عاقل اندر سف سرم

:دادبه

آخر که به  يدو جلسه . دمتیند یاالن دو هفته است درست و حساب. نها باشمکم باهات ت هیخواستم  یاشتباه کردم؛ اما م! دونم یآره، م -

!منم تحملم حد و اندازه داره ماهک خانوم! خورد و خوش به حالتون شد یلیتعط

:دادم ریینگاهم رو تغ نوع

!ینکن يقدر خودخور نیبجنب تا ا! آقا دادبه کهینزد دیع -

:گفت يبعد جد یو کم دیخند

!خدا رحمتش کنه....موقعزن عموت بد  -

:نشستم کنارش

؟یکار کن یچ يخوا یحاال م -

:نییدر گم سرش رو انداخت پا سر

!دونم یواقعا نم....دونم ینم -

!با خانواده اش صحبت کنه؟ دیکردن با يدونست واسه خواستگار یواقعا نم یعنی

:دادبه

!جا جواب بدم نیا شنهادیگن به پ یها بهم م یلیخ -

!بود دهیرو اشتباه فهم ممنظور

!زیعز هیخوب يبه نظرم معامله ! ؟یکن یفکر نم شنهادشونیخب چرا به پ -

:ادامه دادم. کرد نگام

اون شب بابا هم رد  شتره؟یمن و تو ب ياز حقوق بابا شونیشنهادیمبلغ پ یدون یتو م! در انتظارته یعال يایهم حقوق و مزا ،یهم کنار خانواده ات -

!دونست یار رو عاقالنه نمک نیکردن ا

:دیحال و خسته خند یب

!نه؟! شه یمحسوب م بتیغ! کنن یمن رو نقل گفته هاشون م ننیش یدو تا باباها خوب م نیا -

:آروم به بازوش زدم يا ضربه

!رینخ -

:با لبخند ادامه دادم و
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!خوان یآخه صالحت رو م -

:شد يجد

نداره  یتمدن چیکه ه يکشور! کنم یکشور رو هم به زور دارم تحمل م نیچند صباحِ تو ا نیا یزندگ! مکار کن نایماهک من دوست ندارم واسه ا -

بزرگ  یلیهدف من خ! کنم شرفتیخوام توش پ یباشه که من م يتونه کشور یخواد به زور پول، نخبه ها رو به طرف خودش بکشونه، نم یو م

!منه ي هیاول يها و دانش ها ازین شیکه دارن در حد پ یکه دانش نیبه خاطر ا. ستیمن ن لیجا امکان ادامه تحص نیا! ن حرفا استیتر از ا

:لب گفت ریز د،یرو که د سکوتم

....باور کن همش به خاطر توئه که -

:نگام کرد و خسته گفت یکم. رو قطع کرد حرفش

شه؟ یسه، چهار ماه تموم م نیا یپس ک -

د؟یرس یماه م ریت نیا یک! با اون بود حق

!کار کنم؟ یمن چ یگ یم -

شد و با  لیچشمام به سمتم ما یاوضاع بارون دنیبا د! مزاحم از اشک يهاله  هینبود جز  يزینه، چ. دیچشمام تار د! چشمام ین یزد به ن زل

:بازوهام رو تو دست گرفت ینگران

!ماهک؟! داد یداد ب يا -

:من رو تو بغلش کشوند دیلرزونم رو که د ي چونه

!یکن يخواد کار یتو نم ،یچیه! ماهک يوا -

:سخت من رو به خودش گرفت د،یاوضاع نا به سامانم رو د یمن رو از خودش جدا کرد و وقت یکم

!جنگ اعصاب برام راه ننداز! نمیات رو بب هیخوام گر یتو رو خدا نم -

:دیلرز یم صدام

!یعقب بمون يزیخوام به خاطر من از چ ینم -

:نم دارم فرو برد يزش کرد و صورتش رو تو موهارو نوا پشتم

!ه؟یحرفا چ نیا! بس کن عمرم -

:فاصله گرفت و چونه ام رو با دست باال داد ازم

؟یاون زنِ پشت مرد موفق باش يخوا یم يجور نیا! نگاه کن تو رو خدا -

.و رو هم فشار دادم لبام

:دادبه

!اخورمت یم یکن يدلبر! کار رو با من نینکن ا -

:اش گذاشت نهیس يسرم رو رو. شدم لیزدم و به طرف آغوشش ما يبغض لبخند ونیم
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.نکن نازدونه یدلم رو خال گهیتو د! به تو و در کنار تو بودنه دمیتموم ام -

و از خودش من ر یبعد کم. دستش رو گذاشت رو دستم. اش چسبوندم نهیهام فرستادم و صورتم رو به س هیعطرش رو با تمام وجود به ر يبو

:جدا کرد

!؟یساعت تو دستات گرفت هی هیچ نایا! نمیبب -

 رهیما رو به خودش خ يکه چشما يزیچ نیو اول....! و اونا رو برعکس کنار گذاشت و دیکش رونیلباسام رو از دستام ب ام،یاومدم به خودم ب تا

!کردند یم ییبود که هر دو کنار هم خودنما یبنفش رِیز يکرد، لباس ها

!دادبه چشمام رو رو هم فشار دادم يباال رفته  يابروها دنیرو گاز گرفتم و با د بمل

:دادبه

!قهیچه خوش سل -

نذاشت که گل انداختن  یحت! پا شدم که از مهلکه فرار کنم اما مچ دستم رو محکم گرفت و من رو سر جام نشوند. ندونستم زیرو جا موندن

:و کنار گوشم زمزمه کرد دیوش کشمن رو تو آغ! نشون بده يصورتم خود

!و فرار؟ یکن یبه پا م شیآت -

:دیبه موهام دست کش. جا واسه پنهون شدن بود نیانگار که بهتر! اش فرو بردم نهیرو از شرم تو س سرم

!هکتار هکتار بسوزونه؟ شت،یآت یگ ینم -

کمرم که آروم آروم  ي رهیت! از تو موهام به سمت کمرم برد دستش رو. داشتم تنفسم رو منظم کنم یاش گذاشتم و سع نهیس يرو رو دستم

!و رو شد ریدلم ز! لمس شد مغزم از کار افتاد

چشماش و رو هم گذاشت و به . سرم رو باال آوردم و نگاش کردم. اش برداشت و به سمت لبش باال برد نهیدست راستش، دستم رو از رو س با

 يشد و من، تو خلسه  یحس م یب! رفت ینوك انگشتام بعد از هر بوسه، کم کم به خواب م! دنینوك انگشتام رو شروع کرد به بوس یآروم

!به دست و پا زدن دمخواستنش شروع کر

پوست  يهرم داغ دستاش که رو. گذاشت و کمر بند حوله رو باز کرد کممیش يدستش رو رو! و من رو به همراه خودش کشوند دیکش دراز

 نیخواستمش امانه ا یم! به او کردم صالیاست ياز رو ینگاه! لباس، دستش رو گرفتم ياز رو عیسر! به خودم آوردشد، من رو  دهیکش کممیش

!تیموقع نیا ينه تو! يجور

برد و  ادمیقانون مدار رو از  يخواستن ها يهمه  سشیخ يلب ها. کرد کیهم گذاشت و صورتش رو به سمتم نزد يرو خمار گونه رو چشماش

!جواب گو شدم بوسه هاش رو

:رساتر گفت دیرو که د جمینگاه گ! گفت یچ دمیگذشت که کنار گوشم زمزمه کرد؛ نفهم یدونم چقدر م ینم

!نمتیخوام بب یم -

!خواهش يکرد، به معنا زیچشماش رو ر! ومدیبه سر زبونم ن یجواب! شدم شوکه
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!!نه -

:دادبه

!کنم یخواهش م -

!نه، دادبه -

بگه  يزیخواست چ. برگشتم و زل زدم به چشماش. بهش وارد کرد یهوا گرفت و فشار سخت يدستم رو تو. م کنار زدمپا يدستش رو از رو و

:که گفتم

!دمیتفاوت همراه و همسر رو فهم -

:لب گفت ریز

!افته ینم یاتفاق چیه -

!!نه -

:دادبه

! دم یبهت قول م -

:به طرف خودش چرخوند صورتم رو با دست. ندادم و روم رو بر گردوندم یجواب

!بهم اعتماد کن ماهک -

لبم رو به دندون گرفتم و نگاهش  يگوشه . کنار زد یدستم رو به آروم. دست چنگ زدم يتنم رو تو يانداختم و حوله  نییرو به پا نگاهم

!دوباره از هم باز نشد یاضاعتر يهرچه تالش کردم، لب هام برا! پام کنار زد يحوله رو از رو يپلک زد و گوشه  یبه آروم. کردم

حوله رو کامل . تموم تنم به مور مور افتاد! رونم يکشاله  يپاهام حس کردم؛ رو يدستش رو رو! هم گذاشتم يشدن پام، چشمام رو رو انینما با

.نگاهش، چشمام و رو هم فشار دادم ینیباز کرد و از سنگ

 نهیس کمم،یش. کشوند یباال تنه ام من رو تا مرز جنون م يشدن دستاش رو دهیحس کش! سفتپاهام رو به هم چسبوندم، سفت ! باز هم باال! باالتر

چشمام . نفس هاش به صورتم خورد یبه روم خم شد و گرم! و در آخر صورتم! داشتم یهر چ! وجودم بود يتو یهر چ! هام، گردنم، همه و همه

....بزنم، بگم که یخواستم لب وا کنم حرف. ود که به نگاهم خوردب يزیچ نیبه عرق نشسته اش اول يچهره . هم باز کردم زرو ا

!شده ام رو با بوسه، از هم باز کرد پیدرهم ک يلب ها اما

:سرم رو عقب کشیدم و عصبی گفتم! رو محکم تو سینه اش کوبوندم و همین سپري شد جلو سنگینی بدنش دستام

!!دادبه -

گوشی رو از توي جیب شلوارش بیرون . من نفسم رو بیرون فرستادم و اون کالفه بلند شد! آورد حین، زنگ موبایلش اون رو به خودش همین

همه ي ! پشت در اتاقم، چشمام رو روي اثاثیه ي خونه بستم. از فرصت استفاده کردم و با برداشتن لباسام از اتاق بیرون رفتم! کشید و جواب داد

!در رو بستم و دویدم طرف آینه. ون دادم و خودم رو توي اتاق بابا اینا پرت کردمسرم رو تک! منزل چپ چپ نگام می کردن ملواز
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دستی به بدنم کشیدم، داغی نگاهش هنوز رو تک تک . قفسه ي سینه ام به وضوح باال و پایین می شد! حالم خوب نبود. به روي آینه ایستادم رو

طعم شور خون به بقیه ي . لبم رو به سختی گاز گرفتم! و ذوب می کرداعضاي بدنم حس می شد و نزدیک ترین عضو داخلی به پوستم ر

!احساساتم اضافه شد

!!واي ماهک! چه کرده بودم؟ من

حاال چی کار کنم؟....حاال! به موهام چنگ زدم و خیره شدم به زانوهام. زانو روي زمین افتادم دو

حاال چی کار کنم؟. کردمبه در بسته ي اتاق نگاه . زنگ تلفن خونه به گوشم رسید صداي

حاال چی کار کنم؟! بعد صداي دادبه که اسمم رو صدا می زد و

پشت در چند نفس عمیق کشیدم و ! به لباس هام چنگی زدم و گیج و منگ پوشیدمشون؛ سریع! چرا؟! پاهام بی حس شده بود! شدم، به سختی پا

:وجودم رو که حس کرد در همون حالت گفت. و سرش رو بین دستاش گرفته بود دادبه توي پذیرایی روي یه مبل نشسته. از اتاق بیرون اومدم

.مامان بود -

.مادر دادبه بود. گوشی رو برداشتم. ي کوتاهش به پایان که رسید تلفن خونه دوباره زنگ خورد جمله

:کیان خانوم

!الهی قربونت برم، حاضري؟ دادبه توي راهه گلم -

:نگاهی به دادبه انداختم نیم

!منتظرشون می مونم. بله حاضرم -

ساك کوچک صورتی رنگ، توي دستم جا . در رو بستم و آماده شدم. رو سر جاش گذاشتم و بدون این که چیزي بگم به اتاق خودم رفتم گوشی

:به جا شد

!بریم -

:جا بلند شد و بدون این که نگام کنه، کیف رو از دستم گرفت و گفت از

.بریم -

!و ساکت بودیم و جز صداي موبایل من چیز دیگه اي نتونست این سکوت رو بشکنهراه هر د توي

!! مطمئن! و بابا رسیده بودن و من هم از نزدیک بودنم به خونه ي آقاي کیان، اونا رو از خودم، مطمئن کردم مامان

***

.یسالم بر همگ -

.بچه ها نگاه کردم يفته گر يبا تعجب به چهره ! سالمم، آروم و تک و توك داده شد جواب

شده؟ یچ -

.دستاش گذاشته بود ونیم ز،یم يخورد که سرش رو رو میچشمم به مر. نشستم زیپشت م یجواب نداد و من با نگران یکس
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شده؟ یچ میمر -

!من از کالس خارج شد يزده  رتیح يچشما ياز جا بلند شد و جلو. کنان دستم رو پس زد هیحرف گر نیا دنیبا شن میمر

جا چه خبره؟ نیا -

:رفت گفت یکتابش ور م يطور که با گوشه  نیهم مهیفه

!دیکش رونیزاده همه رو از صف ب يامروز قار -

!خب؟ -

:الهام

!چرت و پرت گفت یکل! غضب اومد باال سرمون ریم نیع -

:لدای

!یالبته لفظ. شد ریهم باهاش درگ میمر -

:گفتم یعصبان

گفته؟ یچ دید بگ -

:همیفه

!ریدفتر مد ياحضار شد -

:تعجب با

!من؟! ؟یک -

!تونن داشته باشن؟ یکار م یبا من چ یعنی! زهرا یسرشون رو تکون دادن، حت یبا نگران همه

.ریدفتر مد! کجا برم؟ آهان دیشده بود؟ االن با یچ یعنی. باال رفتم یکیوقفه، پله ها رو دو تا  یو ب عیاومدم و سر رونیکالس ب از

!مدرسه ریمد ،ینظام يآقا ينگاهم به ته اتاق افتاد؛ رو. به در زدم و وارد شدم يا تقه

جمع و جور  عیخودم رو سر! معلوم بود! گرفت دهیوجودم رو ناد! انگار نه انگار! شد خیدادبه م يرفتم تو، و نگاهم رو. تو امیسر اشاره کرد ب با

!کردم

:اعتماد به نفس با

؟ینظام يقاآ نیداشت يبا بنده امر -

:ریمد

!دینیبش دییبفرما -

! زد بشیبعد از رسوندنم به خونشون، غ شب،یپر. چشم دوختم اما تمام حواسم به دادبه بود ریبه مد. که به دادبه نگاه کنم نشستم نیا بدون

! ست؟یهست، ن هیگال يجا....! که یمن! کنه یم غیکه نگاهش رو باز هم از من در یاآلن! تا االن دمشیرفت و ند

نزنم تا  یدادم حرف حیترج! جا چه خبر بود؟ نیا. وستیو به جمعمون پ ختیزاده، افکارم رو بهم ر يخانوم قار. بعد در اتاق باز شد يا لحظه
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.خودشون بحث رو باز کنن

:زاده يقار خانوم

!بشه يریگیشخصه پ گرفته شد موضوع از خودتون به میتصم! دیرس یمدام به دفتر م ییخبرا هیکه  ییاز اون جا -

:دادبه

!م؟یماهم بدون دیخب بگ! انیهم خانوم مهد نیا! دیزن ینم یشما که حرف -

:زاده گفت يتکون داد و خانوم قار يسر ینظام يآقا

!رفته شیدر کالس شما، فراتر از حد معمول پ يظاهرا روابط معلم و دانش آموز -

!ختیر يهر دلم

:دادبه

!نیبد حیتوض شتریب! چه؟ یعنی -

:زاده يقار خانوم

!گزارش شده مانهیصم یلیخ انیشما و خانوم مهد يرابطه ! یانیک يواضحه آقا -

:دادبه

ه؟یچ رادشیو ا -

:زاده يقار خانوم

!!متاهل يآقا هیدختره با  هی یاحساس يِریدرگ يتو رادشیا -

:بهم انداخت و گفت ینگاه میان، ندادبه نگر! و گنگ تو هم رفت؛ ضربان قلبم کم و کم تر شد جیگ ابروهام

!خانوم؟ هیحرفا چ نیا -

:زاده يقار خانوم

از مدرسه  رونیگفته شده ب ،یدر ثان! یانیک يآقا میریروابط رو در چارچوب مدرسه بگ نیا يجلو میدار فهیما وظ! که به ما زده شده هیحرف نیا -

....هم

:گفت تیتن صداش رو باال برد و با عصبان دادبه

!دیلحظه صبر کن هی -

!سکوت. رو قطع کرد حرفش

:دادبه

د؟یفهم یحرفاتون رو م یمعن! ن؟یداد لیحراست تشک -

:دمیبرگشت و من چهره اش رو کامل د ریبرآشفته به سمت مد یصورت با
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حال باعث نشده من با  نیبا ا. میمعمول دار يرابطه  نیجدا از ا یخانوادگ يرابطه  هی انیمن و خانوم مهد! دیبگ يزیچ هیشما  ینظام يآقا -

 يصحبت ها نیا! من متاهلم ،یدر ثان! کنه دییرو تا یتیمیصم نیاز اونا همچ یکیکه  نیمگر ا! دانش آموزام برخورد کنم ریاز سا يجدا شونیا

!ماست تیبه شخص نیتوه ما،ش

!زاده بود يخانوم قار يگاه هاتر از ن نیکه سنگ یسکوت! سکوت خفه کننده هی. نگاه کردن گهیدو ساکت به همد هر

:ینظام يرو به آقا. جا بلند شدم از

برگردم سر کالسم؟ نید یاجازه م -

:رو تکون داد و گفت سرش

!دیموضوع رو هم فراموش کن نیا. انیخانوم مهد دییبفرما -

 یضربان چیه! زد ینم. قلبم گذاشتم يرو رو پشت در، دستم. اومدم رونیزاده از دفتر ب يزدم و بدون نگاه به دادبه و خانوم قار يپوزخند

:زد یگوشم زنگ م يدادبه هنوز تو يصدا. نداشت

»!!من متاهلم«  -

***

!رو نداشتم یکی نیتحمل ا. کردن هیشروع کرد به گر دنمیبا د میمر

:تو بغلم و گفت دیپر

!گفتم؟ يدید! کرد ینیب شیرو پ يزیشه چ ینم که،یکوچ طیجا مح نیا! بهت گفتم مواظب خودت باش يدید! شد ماهک؟ یچ يدید -

.هنوز تو شوك بودم. اومد یبرام نم یحرف. رو نوازش کردم پشتش

:داد زد اطیح ياز ورود مهیفه

!اومد انیک يآقا! سر کالس بچه ها دیایب -

:شونه ام بلند کرد و گفت يکنان سرش رو از رو نیف نیف میمر

؟يکار کرد یشد؟ چ یچ -

:گفتم. میمت کالس رفتدو به س هر

.تو هم خودت رو ناراحت نکن! خاله زنکا! دادبه حقشون رو گذاشت کف دستشون -

کتاب . اوردمیتا آخر کالس هم سرم رو باال ن. رینشستم و سرم رو انداختم ز زمیپشت م. راه افتادم میبه در کالس زدم و جلوتر از مر يا تقه

. دیشن ینم يزیچ! توسط دل) تأهل( يبخش کردن واژه  يگوش هام جز صدا. شد یم اهیخورد و س یم کیفکر ت یو ب خودیتست رو به روم ب

.رفت رونیکه زنگ خورد و دادبه از کالس ب ینشد تا زمان دهیاز من د یعملعکس ال چیه

!اراده یالهام گوش سپردم، ب يرو باال آوردم و به حرف ها سرم

:الهام
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!89در سال  انیک يآقا يکالس جامعه  نیهم از آخر نیا -

گفت؟ یم یداشت چ! کردم خی

:لدای

ه؟ینوروز چ دیبچه ها، برنامتون واسه ع -

!چقدر زود گذشت خدا! کهینزد دیرفته بود ع ادمیکردم،  یرو با سر و صدا خال نفسم

.مشخص نبود يزیهنوز چنداشت و من،  یخاص يبرنامه  بهیحب. رفت حج یم میمر ران،یاز بچه ها قصد داشتن برگردند ا چندتا

!89 یلیو لحظات آخر سال تحص. میاز هم مطلع بش یشد همگ یکه م ییشد تا جا قرار

:روز 2از دادبه، بعد از  امیپ هی. آوردم رونیب فیرو از ک میکه شدم، سالم کرده، نکرده، گوش نیماش سوار

!خبرم کن ،يشد لیتعط -

:بوق نخورده جواب داد. شماره اش رو گرفتم! و جونمش کجا بود؟ زمیپس عز! شد یدلم خال ته

جانم ماهک؟ -

:وار گفتم هیانداختم و گال یحسن يآقا يو چشما نهیبه آ ینگاه. کردم دایرو پ تمیو موقع دمیکش یراحت نفس

؟یبود که گفت یحرفا چ نیا -

:جواب داد انهیدلجو دادبه

.بدم حیرات توضبذار ب! نکن یتو رو خدا فکر خاص! قربونت برم، ماهکم -

.دهانم رو قورت دادم آب

:دادبه

 نیتضم ریشد که بابا، متاهل بودنم رو خودش به مد يجور نیچه طور بگم؟ ا....بود که نیا! بود که متاهل باشم نیا سمیتدر طیاز شرا یکی -

.کرد

چرا بابات؟ -

:دادبه

!د؟یشناسنامه سف ؟یپس ک -

.نگفتم يزیچ

:داد ادامه

؟يماهک، صدام رو دار! است تهیفرمال زیه چباور کن هم -

!باشه یگ یکه م ینیهم دوارمیام -

توقع نداشتم ....اون شب....بعد از اون شبِ! و همه کسم دادبه بود زیو من همه چ! و همه کس زیاز همه چ. دلم گرفته بود. ارتباط رو قطع کردم و

. ودمگذرونده ب يخبر یفکر و تو ب نیرو با ا يادیز يساعت ها. بود یشوك سخت! به منلعنت ....اتفاق امروز هم نیا! من رو به حال خودم بذاره
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.کرد یو آرومم م دیفهم یمن رو م شتریکاش دادبه ب.به آرامش داشتم ازین

:دمیشدم و از خودم پرس رهیخ لیبه موبا. رو خاموش کردم یگوش

!ن؟یاز ا شتریب -

***

پانزده روزه  دارید هیو  رانیاز اون برنامه ها، بازگشت به ا یکیو ! شد یتر م يمامان جد يها يزیرنامه رب م،یشد یتر م کینزد دیچه به ع هر

 يزسه، چهار رو نیهم. شد یقابل تحمل م ریاز دادبه برام غ يداشتم، هم دور ازیچند روز ن نیدرس خوندن به ا ينه، هم برا! پانزده روز؟! بود

.داد یعذابم م یبه قدر کاف يرشده بود هم، دو لیکه مدرسه تعط

ناراحت و دمغ . و خانواده اش، به فرودگاه برم میمر يبدرقه  يبرا ستیبا یبود که م يگذاشت، روز زیم يها رو رو طیکه بابا بل يروز قایدق

.رونیآماده شدم و از خونه زدم ب

رو  ییقصد مسافرت به جا انیک يآقا يکه خانواده  نیا با امخصوص. نبودم یاصال راض. به رفتن گرفته شد میبا من تصم ییمشورت نها بدون

 نیو دادبه ا هیگر ریزنم ز یدونستم م یم. موضوع رو پشت تلفن بهش بگم نیخواست ا یدلم نم. خبر رو به دادبه نداده بودم نیهنوز ا. نداشتن

:دادم امیپ نیواسه هم! خواست یرو نم

!میشد یما هم رفتن -

:زنگ خورد لمیموبا که دمیفرودگاه رس به

بله؟  -

:دادبه

!دردت به جونم؟ خدا نکنه یزن یکه م هیحرفا چ نیا. سالم خانوم خانوما -

.کردم بغض

:دادبه

ماهک؟ -

!رانیا میر یم میپس فردا، دار -

!سکوت یلحظات

:دادبه

!قرار نبود که؟ -

.گرفتن میبه من بگن، تصم يزیکه چ نیبدون ا -

:به ساعت انداختم و گفتم ینگاه. کوت گذشتبا س یهم لحظات باز

م؟ینیرو بب گهیشه امروز همد یم -
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:دیخش دار پرس ییصدا با

فرودگاه؟ یرفت -

.رم یتو راهم، دارم م -

:دادبه

.دنبالت امیکارت که تموم شد م -

.باشه، منتظرتم -

.به طرفشون رفتم. نشده بود ریپس د. مدیو خانواده اش رو د میمر تیجمع ونیچشم چرخوندم و م. فرودگاه شدم وارد

________________________________________

:کرد و گفت یاخم دنمیبا د میمر

!میبر دیبا گهید ؟يکرد ریچرا د -

:بعد رو به او گفتم.سالم کردم هیرو ندادم و به بق جوابش

.رانیا میر یما هم پس فردا م. بودم ریدرگ دیببخش -

:دیخند

.برسون رازیسالم من رو به ش یــابپس حس -

!برو بابا تو هم -

:گفت واشیآروم و  میمر

!یکن یمراسم ما رو دعوت م هی دیدفعه حتما بعد ع نیکنه و ا یم شییهوا! ستیاز آقا دادبه بد ن يکم دور هی -

:رو لبم نشست يلبخند

!نره ها ادتیدعا  -

:میمر

!!اول کنکور بعد شـــوور! حتما -

:به بازوش زدم يا ضربه

!اول شــــوور بعد کنکور! نـــــــــــه -

.دادم و منتظرش موندم امیبه دادبه پ. میکرد یخنده از هم خداحافظ ونیو م دمیدو با هم خند هر

.رو اعالم کرد دنشیشد، دادبه هم با تماسش، رس یجده اعالم م يها تیبر بسته شدن گ یاخطار مبن نیکه آخر یزمان

انگار من . تو هم بود و جواب سالمم رو خشک و کوتاه داد یاخماش حساب. دادبه شدم نیبعد سوار ماش یاومدم و کم رونیب یاختمان اصلس از

!شکسته بشه نمونینکردم سکوت ب یادامه دادم و سع هیرو نیمن هم به هم! مقصر بودم

 مین. میداشت یبونِ قرار اول، قدم بر م هیدوشادوش هم به طرف سا. میشد ادهیرو پارك کرد و هر دو پ نیماش نگ،یپارک يساحل، تو یکینزد
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.دل خوش کردم میسانت 163دلم به قد  يتو! دیرس یگوشش م يتا الله  قایقدم دق. عبوسش انداختم ي افهیبه ق ینگاه

به . چند قدم که رفت نگاش کردم. ش کردمو نگا ستادمیا. کج کرد ایلب در يرو به سمت نرده ها رشیبون، دادبه مس هیقدم مونده به سا چند

.رو لبش نشست و کالفه دست راستش رو به سمتم دراز کرد یلبخند محزون. زل زد بهم. سمتم بر گشت

مثل بار اول من رو به سمت خودش کشوند و هر دو به . دستش گذاشتم يشده و دستم رو تو کیبهش نزد عیسر یو با گام دمیکش یقیعم نفس

.ذاشت یرو از خودش به جا م کیتار يا هیرفت و سا یآب فرو م يتو د،ید يلحظه به لحظه، طبق خطا دیخورش. میشد رهیغروب آفتاب خ

:سکوت رو شکست نیدادبه ا باالخره

د؟یمون یچقدر م -

.چهارده روز -

:دادبه

!میریما دعوت بگسال از ش لیصحبتش بود که واسه تحو شبید. میهم باش شیسال پ لیتحو يدوست داشتم لحظه  -

:یبغض لعنت نیا دوباره

!گهینشد د -

:دادبه

!نه؟ یزن یبهم زنگ م -

:ناز کردم. رو تو دلم انداخت دنیبوس ياش وسوسه  غهیصورت سه ت. کردم نگاش

؟یزن یبهم زنگ م ؟یتو چ -

! متعجبش رو به چشمام دوخت يچشما! دمیگردنش رو بوس ریبا ذوق صورتم رو باال گرفتم و ز. دستاش رو تنگ تر کرد يو حلقه  دیخند

خنده و دست و پا زدن هام، شروع کرد به  ونیم. دستاش گرفت ونیخم شد و کمرم رو م رانهیغافلگ. سرش رو به دو طرف تکون داد

!چرخوندنم

! یخواستن یِخواستن

***

مامان کنارم خوش و خندون با هم مشغول صحبت بودن و  بابا و. چشم دوخته بودم و منتظر چمدونم بودم لیو غضب آلود، به ر بیدر ج دست

!با دادبه بود میخداحافظ يلحظه  ریفکرم درگ یمن حساب

:کرده رو به بابا گفتم بغض

.اوناهاش -

. رفتم یو به سمت خروج دمیچمدون رو باال کش يبدون توجه به اونا، دسته . برداشت لیر يرو از رو میزد و چمدون کوچک نقره ا يلبخند بابا
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.اومدم رونیاز سالن ب عیسر یلیخ ل،یتوجه به احترام مامور کنترل وسا یب

توان . کرد یم ینیرو دلم سنگ ییلویچند ک يوزنه  هیانگار . نشستم یصندل يشون رو گهید يعده  نیدر، ب يحضار استقبال کننده جلو ونیم

!زرد رنگ، نظرم رو جلب کرد ییجلو چشمام، تابلو ظیغل يهاله  نویم. دمیکش یقیسرم رو باال گرفتم و نفس عم. نداشتم دنینفس کش

:جانیبا ه. فکر از جا بلند شدم و به سمتش رفتم یو ب عیسر

ه؟یچ دشیخر طیشرا! خانوم دیببخش -

:فروشنده خانوم

!ناقابل ي نهیهز هیگذرنامه، تعهد و  ایشناسنامه  یکپ -

:رو لبم نشت و گفتم ینیریش ي خنده

!که هست يهر شماره ا! دونه هی دیکن پس لطف -

 کیکوچ يبسته . کردم یپا و اون پا م نیا جانیاز ه. گذاشتم شخوانیپ يو رو دمیکش رونیپاسپورتم رو ب یمدارکم، کپ يحاو فیتند تند از ک و

:رو جلو روم گذاشت و گفت یزرد رنگ

.دیتومان لطف کن....قابل نداره،  -

. بله بله -

:دستم انداخت و گفت يتو يبه پول ها یخانوم فروشنده نگاه. پول شمردم و جلوش گرفتم يارپولم مقد فیک از

!هیتومان، کاف....فقط ! خانوم ادهیز یلیخ -

.نیبد تیدیرو، کر شیبق. بله -

به فروشنده  ینگاه مین. دنش یرد م یتازه داشتن از خروج! اوناها. گشتم نایبرگشتم و با نگاهم به دنبال بابا ا. تکون داد و مشغول شد يسر

.کرد یانداختم که داشت اطالعاتم رو وارد م

رو به روم گذاشت و خواست که اون رو امضا  يفروشنده برگه ا گهیآدم محاصره شدن و از طرف د يعده ا ونیم نایبابا ا یبعد، از طرف یلحظات

 يبا گام ها. پرت کردم فمیک يتعهدنامه، امضا کرده و بسته رو تو یانونق يبدون خوندن بندها! اصال حواسم به استقبال کننده هامون نبود. کنم

:رسوندم نایخودم رو به بابا ا بلند

!رهیبگ لیهم ما رو تحو یکی -

عمو . تک تک افراد رو به روم نگاه کردم يکارت، به چهره  میس هیدردسر  یآوردن ب ریاز گ یناش یبه سمتم برگشتن و من با خوشحال همه

که از همه بزرگ تر بود  یاول از همه به سمت عمو مجتب. مونا و مهسا. روشنک و فرهاد ن،ینازن. مسعود و خاله سودابه ییدا. یعمو مرتض ،یمجتب

.نفرات بعد ،یکی یکیرفتم و در آغوشش جا گرفتم و 

 مهیسال هم که بعد از ن لیو قرار شد تحو میتادبه سمت خونشون راه اف یکه واسه استقبال از ما اومده بودن همگ ییاز کسا یدعوت عمو مجتب با

.میشب بود رو با هم بگذرون

 نیتر کیو کوچ ییزن عمو و زن دا! بخش دوم داغ شد ياستقبال کننده ها يباز هم بازار ماچ و بوسه  م،یدیکه رس یعمو مجتب يخونه  به
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!شد یحس م یزن عمو زهرا واقعا خال يجا. خانواده ياعضاها

از  دم،یفعال بودنش رو د یوقت. انداختم میگوش يکارت رو رو میرفتم و اون جا س ییبه سمت دستشو م،یآروم گرفت یکه همگ نیاز ا بعد

.رونیو اومدم ب دمیبه صورتم پاش یآب. گرفتم لیاز موبا یماچ محکم. دمیپر نییهمون جا باال و پا یخوشحال

 يمونا و مهسا هم دخترا. سال از ما کوچک تر بود کیودم بود، روشنک دختر خاله و هم سنِ خ یدختر عمو مرتض نینازن. دخترها نشستم کنار

.مونا سه سال بزرگ تر و مهسا سه سال کوچک تر از ما بود! متفاوت یسن يبودن تو رده ها یعمو مجتب

! کردن، موندم من شونیهمراه هم نیروشنک و نازن. کمک به زن عمو صدا زده شدن يگذشت که مونا و مهسا برا یبه حرف زدن م یقیدقا

:گذاشتم و نوشتم لنتیسا يرو رو یگوش! دادن به دادبه امیپ يزمان برا نیبهتر

.میدیما رس. زمیسالم عز -

:دادبه! خودش بود. بازش کردم عیسر. دیبه دستم رس یامیکه پ دینکش یطول. راحت شد المیخ د،یرس امیپ یافتیدر یوقت

!حالت که خوبه خانومم؟! موندم به کجا پناه ببرم ینگاز دلت! گلم ریبه خ دنیرس -

!تو رو خدا، به خاطر من. شروع بشه یسال نو با ناراحت ستیخوب ن! تو رو خدا ناراحت نباش. من خوبم -

:دادبه

!ادتمیبه  لیسال تحو يتا لحظه ! باشه، به خاطر تو -

.گذاشتم بمیج ياون رو تو ق،ینفس عم هیوارد کردم و پس از  یبه گوش يفشار

 یترها بعد از کم کیکوچ. و خانوم ها میما موند. حاضر شده رفتن يبه اتاق ها لیسال تحو يکوتاه تا لحظه  یواسه استراحت ونیاز شام، آقا بعد

 يو به حرف ها میو ما دخترها هم دراز به دراز افتاد! امیا نیتلنبار شده در ا يمادرها شروع کردن به صحبت ها. دنیورجه وورجه کردن، خواب

.میخودمون پرداخت يدخترونه 

خبر به  نیا دنیما هم با شن! برد یآخه مونا در وقت اضافه، واسه جواب دادن خواستگارش به سر م. ذاشت یسر به سر مونا م یحساب روشنک

!ودهم بد نب نینازن ي هیواسه روح! رو سرمون میو داد گذاشت غیو خونه رو از خنده و ج میوستیروشنک پ

هفت  يخوش رنگ، سرحال و قبراق دور سفره  ییچا هیبعد خوردن  یبزرگ ترها از چرت پا شدن و همگ ل،یمونده به سال تحو یساعت مین

 یهمه رو در م غیج ،یآخر، با تعارف آدامس برق يلحظه ها. لحظه آروم و قرار نداشت هیمحترم هم  يفرهاد پسر خاله . میجا خوش کرد نیس

.به انتظار نشست یکنج هیو  دیخند زیر زیم با تشر شوهر خاله رآورد و آخر ه

:دادم امیهمه رو از نگاه گذروندم و به دادبه پ یچشم ریز

!آرزو کن زم،یمونده عز قهیفقط ده دق -

!ندنگاه ها رو به خودش کشو يهمه  د،یدو یمهسا که تلفن به دست به سمت سالن بزرگ خونه م غیج يکه فرستادم، صدا یزمان

:رفت و گفت یبا خنده به سمت عمو مجتب مهسا

!مهنّا است....بابا....بابا -

!به سمتش رفت انیرو برداشت و هم زمان زن عمو قربان صدقه گو یگوش یبا خوشحال عمو
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:عمو

جونم بابا جون؟ -

.سکوت کرده بودند همه

:عمو

!خدا رو شکر. همه خوبن. قربونت بابا -

:دیخزن عمو چر يرو نگاهش

!اونا هم خوبن زم،یآره عز. مامانت هم خوبه -

.جمله مهسا رو به خودش چسبوند نیبا ا و

:عمو

؟یرو به راه ره؟یم شیخوب پ زیشما؟ همه چ يچه طور -

:فرستاد رونیرو ب قشیکرد و نفس عم سکوت

!دنیهم رس نایعموت ا ه،یعال زیجا همه چ نیا -

:و مامان هم زمان گفتن بابا

!دیبرسونسالم  -

:عمو

.رسونن یسالم م -

:در جواب آن دو گفت و

!دست بوستونه -

:پرداخت شیگفت و گو يسپس به ادامه  و

؟يومدیچرا ن! جوون میما منتظرت بود -

:آن طرف خط گوش سپرد يو به حرف ها دیبه ابروهاش کش یدست

!بابا يخب، خوب کرد....اوم! آهان -

:و گفت دیعمو خند. رهیرو از دست او بگ یکرد گوش یم یو سع زد یعمو کنار عمو بال بال م زن

!از طرف من خداحافظ بابا! مامانت، خودش رو کشت نیا! ایب -

:گفت يبلند يبا صدا مونا

!گهید ي قهیدو دق! مامان -

:عمو زن

پس؟ ییکجا ؟یچرا چشم به رام گذاشت! دورت بگردم مادر یاله -
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:م بشنوند گفته هیکه بق يو طور دیخند نینازن

!شود یم ریزن عمو سراز يو اشک ها -

.دندیخند هیچپ چپ نگاهش کرد و بق یمرتض عمو

:زنان گفت ادیفر مهسا

!هیهفده ثان -

:گفت عیعمو سر زن

!دعا کن زمیعز -

چرا مهنّا رو ! مهنّا....دم کهکر یفکر م نیکردند، اما من به ا یلب دعا م ریز یهمگ. خواند یگرفت که دعا م يو یرا به سمت ت یسپس گوش و

!فراموش کرده بودم؟

 تیجمع ونیم. شروع شد دیع کیو ماچ و تبر میبه سمت هم هجوم آورد. و هورا کر کننده شد غیج يسال به صدا در اومد و صدا لیتحو بمب

:دادبه رو باز کردم امیپ. خورد لمیچشمم به موبا

!برآورده شدنش دیام به ،یتمام توئ میآرزو! مونیمبارك و م دتیع -

:گفت يبلند يکه زن عمو با صدا سمیخواستم جوابش رو بنو یم

.مهنّا به همه سالم رسوند -

:یمرتض عمو

!ومد؟یچرا ن. سالمت باشه -

:عمو دوباره بغض کرد زن

.رو به اون بده شیداد مرخص حیاومده، ترج شیپ یاز همکاراش مشکل یکیواسه  -

:گفت یبازوم انداخت و به آروم يتو یبا ذوق دست نینازن

!رتهیاز بس خوش غ! یاله -

:لباش رو جمع کرد و گفت! تعجب نگاش کردم با

!نباش ماهک يا نهیقدر ک نیا -

:برد یرو گرفت تو دستش و من رو کشون کشون به سمت دستم

!رو زده تو سالن دشیجد يگفت عکسا یمهسا م. ایب -

:شدم دهیدنبالش کش ناچار

؟یک -

:نیزننا

!تو ایب -
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بوم شده، به  یکیکه به طرز کالس ییعکس ها! رو به روم پر بود از عکس. میعمو قرار گرفت يدوم خانه  ییرایاز پذ ضیعر يوارید يبه رو رو

!شدم رهیبه چهره اش خ نینازن يحرف زدن ها زیر کی ونیم. کردم زیچشمام رو ر.... . و صاحب عکس! نصب بودن وارید

!اون ای میما نبود ای. باشمش دهید یدرست و حساب ادینم ادمی گهید دانشگاه شده بود، دوار یوقت از

:نینازن يحرفا ونیم دمیپر

حاال کجاست؟ -

:از عکس ها گرفت یکیانگشتش رو به سمت  نینازن

!اون جا -

!سرش يرو یمنیه امخصوص کار به تنش بود و کال یدست و سرهم کی دیسف فرمیونی. برداشتم یسمت اون عکس قدم به

:نینازن

!بچه ام، چه خوش عکسه؟ ینیب یم -

:خودم اومدم به

!تو ياما نه به اندازه  -

:و گفت دیخند ينخود

!نیچه خشمگ -

کنه اصال؟ یکار م یجا کجاست؟ چ نیا! ؟ینگفت -

:وارد جمعمون شد مهسا

؟یگ یداداشم رو م -

:نازك کرد یپشت چشم نینازن

!مخب تو ه یلــیخ -

:از عکس ها گفت یکی يرو به رو مهسا

ش؟یدیوقت باشه ند یلیخ دیبا -

.تفاوت تکون دادم یسرم رو ب. من بودم مخاطبش

:مهسا

....از کانادا که بر گشت -

:دمیتعجب پرس با

!کـــانادا؟ -

:دیخند نیرو به نازن مهسا

!!نه یگخارج زد م،یبود دهیشن یغرب زدگ! خبره یوقته از ما ب یلیکال خ -
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:به کتفم زد يضربه ا نینازن

!نهیگن ا یکه م يشتر ي نهیک! ستینه مسئله اون ن -

:انداختم و گفتم میشونیبه پ یاخم

!يبس کن ناز -

:زد و گفت يبا انگشت اشاره اش به عکس مهنّا ضربه ا یبه نرم مهسا

!جیدرست وسط خل! سکوئه ياالن رو -

***

! خاموش بود! سکوت یلحظات. دکمه سبز رنگ رو فشار دادم گهیبار د. میکن یامتحان م گهیبار د هی! صبر کن!هاصال خاموش! شد، نه ینم وصل

چه؟ یعنی

». رمیگ یبعدا باهاش تماس م. روشن باشه یگوش دیکه نبا هییحتما جا« : فکر کردم نانهیب خوش

امروز و فرداها، پنج روز  نیده؟ ا یکجاست که آنتن نم! تونه جواب بده یحتما نم !حتما کار داره! هییحتما جا! بمونه بعد! امروز، فردا! و بعدا بعدا

 از یحرف م،یکه با هم صحبت کرد يبار نیآخر! خاموش باشه شیقرار نبود گوش. نرفت نییپا یکه آب از گلوم به خوش يپنج روز! دیطول کش

 م،یکجا رفت دمینفهم! بودم رونیو و رونیمرغ سرکنده، ح نیع ،ینوادگخا يگشت و گذارها ونیکه م يپنج روز! پنج روز عذاب آور نبود نیا

!پنج روز گذشت. اما گذشت! گذشت يچه جور! میکجا اومد

فقط چشمام منتظر واسه . تنم نبود يحس تو! حال یب. رها کردم یصندل يخودم رو رو! پنجم که بوق آزاد به گوشم خورد، فشارم افتاد روز

.موند هریصداش به سقف خ دنیشن

:يپر انرژ يبا صدا دادبه

!زمیسالم عز -

!لحن سر زنده بشنوم نیرو با ا لشیموبا یحاضر نبودم علت خاموش. ختیدلم ر يو سرحال، غم عالم تو يپر انرژ يصدا نیا دنیشن با

!يهمه انرژ نیواسه ا هیکاف یالیخ یپنج روز ب! یقدر خوش باش نیهم ا دیبا -

کرده  يخوددار يادیپنج روزه ز نیا. نییاشکام از گونه ام سر خورد پا. پرت کردم يبه گوشه ا تیرو با عصبان یرو قطع کردم و گوش تماس

!بودن

!نیبار، چشمام گرم شد و پلک هام سنگ نیهشتم! بار، چهار بار هی. شد یمدام خاموش و روشن م یگوش ي صفحه

.مامان، چشمام رو از هم باز کردم يصدا با

:مامان

!پاشو، زود. خارج از شهر میعموت زنگ زده قراره همه بر. و ماهک جانپاش -

:گفتم یحال یب با
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هستن؟ ایک -

:مامان

!شیک رنیاونا امشب م. تییهمه هستن جز دا -

:به بدنم دادم یو قوس کش

کجا؟ یعنیخارج از شهر  -

:حوصله جواب داد یب مامان

!پاشو آماده شو ؟یپرس یم نیاصول د -

. شارژ شدم انیچشمک پا الیخ یب. اون رو برداشتم عیسر! صبح يدم دما يادآوریبا . نگاه کردم میو به گوش دمیچرخ. رفت رونیاق باز ات و

!از دادبه ام،یهفت پ! بار تماس38

.ها رو باز کردم امیپ

:اول امیپ

3:16ساعت ! تو رو خدا جواب بده -

:دوم امیپ

3:42ساعت ! بدم حیذار توضب ،يتو حق دار! کنم یماهک خواهش م -

:سوم امیپ

3:58ساعت ! جواب بده ماهک! یبرام در نظر نگرفت یخوب هیتنب -

:چهارم امیپ

4:17ساعت . رو بردار بذار حرف بزنم یگوش. خواستم ناراحتت کنم ینم. زمیمنه عز ریتقص -

:نیپنجم

4:39ساعت ! حاال جواب بده. مبهت بگ یبرگشت یخواستم، وقت یم! لبنان میما رفته بود! خب یلیخ -

:نیششم

 یفکر نم! یکه سرت شلوغه بهم زنگ بزن ییروزا نیکردم ا یفکر نم! یخوش گذرون یبدون من رفت یگ یکردم اگه بهت بگم، م یفکر م -

5:03ساعت .... ماهک! کردم اما جواب نداد یالملل نیکارتم رو ب میس! نداشتم ماهک يقصد! کردم پنج روز طول بکشه

:نیآخر و

5:33ساعت ! من اشتباه کردم. ياحمقانه ا يچه فکرها -

!شیساعت پ کی یعنی. صورت گرفته بود 6:10تماسش ساعت  نیآخر و

 هیاز سرِ خوش رانیکرد و مدام اصرار داشتم که فکر نکنه رفتنم به ا یتر از همه، تنها موندنش ناراحتم م شیروز آخر، ب. هاش فکر کردم امیپ به

 روفکر ذهنم  نیحاال هم، هم یعنی. کردم یفکرها رو م نیگفت، من هم یم شیمطمئنا اگر از سفر احتمال! نداره یجا برام لذت چیاون هو بدون 
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!بدون من بهش خوش گذشته؟! مشغول کرده

:دادم امیپ واسش

نه؟! بود يسفر، سفر مجرد -

:و جواب داد دیطول نکش يلحظه ا. فرستادم و

!بود يمجرد ،یآره خانوم! مورد نبود یب از حدس هام یبعض -

!خوردم یدست هیذاشتم که مطمئن بشه  یم دینبا! شناخت یچه خوب من رو م. رو لبم اومد يلبخند

:نوشتم

!زمیخوش گذشته باشه عز دوارمیام -

!مونده، دلم غنج رفت داریکه تا حاال به خاطرم ب نیرو گاز گرفتم و از فکر ا لبم

.خودم رو آماده کردم یخانوادگ حیتفر هیرفتن به  يشناخت؛ از جا بلند شدم و برا یرو م اتمیکنارم بود که روح یکس که نیاز ا خوشحال

***

خوب بود و  یلیخ. دیچهار روز طول کش یخارج از شهر، همگ يعمو در خنکا يالیبراق و بعد از اون بازگشت به و يتنگه  عتیبردن به طب پناه

.هاش بودم یلحظه به لحظه تماس ها و دل نگران ونیرو مد نیو ا! شد یها، وجود دادبه دائم در کنارم حس م یخوب نیا يدر کنار همه 

 ش،یسوغات دنیدادبه با د ادی. دادم یچمدونم جا م يبودم رو تو دهیرو که خر ییها یسوغات! چهارده روزه، مونده بود دو روز التیتعط از

افکار،  نیهم نیدر ح. رمیگرفتم پس از اتمام کارم باهاش تماس بگ میتصم. ازش نداشتم يامروز خبر. بودمدلتنگش . به لبم نشوند يلبخند

:نام مستعار دادبه، فورا در اتاق رو قفل کردم و جواب دادم دنیبا د. به گوشم خورد یوشگ ي برهیو

زم؟یبله عز -

:کرد یبم و گرفته اش ته دلم رو ناخواسته خال يصدا

!من سالم گل -

:رمیخودم رو بگ يجلو نتونستم

!يایدادبه؟ به نظر سر حال نم یخوب -

.سکوت کرد دادبه

دادبه؟ -

:دادبه

!بگم؟ یچ -

با خودم حساب کردم چند روز خوش بودم؟. وا رفتم یصندل يرو

خوبن؟ نایمامانت ا! زیحرف بزن عز -
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:دادبه

!خودم داغونم ماهک! همه خوبن -

!يکردتو که جون به لبم  -

:دادبه

!رو ندارم تیتحمل دور گهید -

:از خنده گفتم ییبا رگه ها!کردم؟ ینم ینیب شیبودنش رو پ کیوقت رمانت چیچرا ه. فرستادم رونیرو ب نفسم

!دم یقول م مونه،یدور نیآخر نیا! پس فردا اون جام آقــــــا -

!سکوت باز

.باهام حرف بزن! دادبه -

:دادبه

!رمیمن فردا دارم م -

؟یچ! شه یصدات قطع و وصل م -

:دادبه

گم؟ یم یچ يشنو یم! دارم تیماهک من فردا واسه کانادا بل -

!آب دهانم رو قورت بدم ،یشگیتونستم به عادت هم ینم یحت. خشکم زده بود! دمیشن یم! دمیشن

:دادبه

!؟ الو ماهک؟....الو -

کارم داشت؟ یزد؟ چرا؟ چ یمن رو صدا م داشت

:دادبه

!ماهک؟! کشم یدارم م یتو رو خدا عذابم نده، به حد کاف! بگو يزیچ هی زمیعز -

!يچرا؟ قرار نبود بر -

:دادبه

که  یبه همون قول! دم یتموم بشه، قول م یلعنت يمصاحبه  نیبذار ا. تحمل کن گهیفقط دو هفته د. گردم یاما برم! چرا، از اول هم قرار بود برم -

ماهکم؟! باشه شیخرآ نیدم ا یقول م ،يداد

!هیگر ریزدم ز. در توان نبود گهید یکی نیا اوردم،ین طاقت

!قرار نبود! يقرار نبود تنها بر -

:دادبه

.ستیباور کن دست من ن! شه یکنسل م زامیاگه نرم، و! زمیگردم عز یبرم -
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:داد زدم تیعصبان با

ه؟یپس دست ک -

.کرد سکوت

:دادم ادامه

؟یرو بگ نیهم ياصال زنگ زد -

!نداد، سکوت یجواب

!هم مونده؟ يزیچ گهید! یخب، گفت -

:دادبه

!ماهک -

!؟یرفتم؟ اون چ یداشتم تند م. رو گاز گرفتم لبم

:دمیدلخورش رو که د سکوت

!برو! باشه -

:باال دمیرو کش دماغم

!فقط زود برگرد -

!وقت سکوت نبود. گفت یم يزیکاش چ. داد یعذابم م سکوتش

:دیرزل یم صدام

!مواظب خودت باش -

:اسمم رو صدا زد آروم

!ماهک؟ -

.خدافظ -

 نینود از ا ي قهیشد دق یتوقعم نم. تخت انداختم يرو خاموش کردم و دمر خودم رو رو یاسمم به گوش برسه، گوش نیدوباره طن نذاشتم

چرا روز آخر؟! چرا؟! و همراه بودن باهاش بود میتصم نیحق من مطلع شدن از ا! موضوع مهم با خبر بشم

!دماغم در اومد يچند روز از قلمه  نیا يها یخوش کل

***

________________________________________

:گفت يجد نیجمع دخترونه و بگو و بخند، نازن ونیم. به منزل ما آمده بودند یخداحافظ يآخر بود و همه برا شب
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!دیرفت ینم گهیکاش د -

:زدم یش لبخند تلخگرفته ا يچهره  به

؟یپس مدرسه چ -

:لحن گفت رییزد و با تغ یپلک نینازن

....نمینب! ها يایم یش یپا م يبعد از کنکور جلد -

:دیوسط حرفش پر روشنک

!مگه نه مونا خانـــــوم؟ ـــان،یحتما م -

:رنگ به رنگ شد و گفت مونا

!باشه یتا قست چ -

:شد و گفت یمهسا نگاهم رو پا پ. انداختم میبه گوش یگاهاز سر و سامون در رفت، کالفه ن فکرم

.بلوتوثت رو روشن کن، عکسا رو بفرستم واست -

:کردم خودم رو جمع

.صبر کن! اُه آره -

 یر پد یپ ي برهیمهسا مشغول فرستادن شد و و. کردم onبلوتوث رو  عیرو روشن و تند و سر یگوش. منتظر بهونه بودم ایگو ا،یرو زدم به در دل

از دادبه باشه؟ یامیپ شیکیممکنه  یعنی. نهیباعث شد تا دلهره به جونم بش

!از دادبه امیسه پ! امینگاه کردم؛ پ یبه گوش یچشم ریز. شد دهیعکس ها رو فرستاد و بحث دوباره به خواستگار مونا کش شتریب

:رو باز کردم شیاول

!شه یدلم واست تنگ م -

!دنیهام شروع کرد به لرز لب

:یدوم

!میکرد ینم یاز هم خداحافظ يجور نیکاش ا -

:یزد و سوم یم جانیبا ه قلبم

!من رو ببخش ماهکم! بشه يجور نیخواستم ا ینم -

.حبس شد نهینفسم تو س. اراده شماره اش رو گرفتم یب. دیساعت چرخ يبه رو نگاهم

:گفت یم.... که به زبانِ دیچیپ میتو گوش یخانوم يآشنا يصدا

!است یخدمات يخارج از نقطه  ایخاموش است  د،یکه شما با آن تماس گرفته ا یتگاهدس -

***
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- خانـــــوم ما رو هیحاج یعامو س!

! شهیمثل هم! داد یم یخوب يچه بو. دمیکش یقیشونه اش گذاشتم و نفس عم يسرم رو رو! تو بغل هم میدیو داد بچه ها پر غیخنده و ج ونیم

:کردکنار گوشم زمزمه 

!براتون دعا کردم خانوم گل یلیخ -

:و گفت دیاز عقب مانتوم رو کش لدای! یینکردم بپرسم چه دعا فرصت

!مایکن یبهتون شک م میبسه بابا، دار -

:و گفت دیکش ینیه بهیحب

!مکه بــــوده ها -

.میدیخند یجدا شدم و همگ میمر از

:گفت مهیفه

!نرفته؟ ادتیکه  یسوغات -

:ق گفتبا ذو میمر

!نرفته، آوردمشون ادمینه که  -

:فاخته

!خونشون میآورده همراه خودش که نر -

:زد پس گردنش و گفت میمر

!یکیبه خاطر تو  ـــــقایدق -

:الهام

!ومدهین انیک يتا آقا ادیزود رد کن ب -

....خبر نداشت که امروز یکس. به دلم نشست یاسمش غم دنیشن با

 یروح یلبخند ب هی! کردم؛ خسته یبهشون نگاه م زمیرفتن و من نشسته پشت م یباال م گهیهم د يها از سر و کله  یاتها واسه گرفتن سوغ بچه

 گریدندون رو ج! ایدیرس شبید! کم امون بده هی! زنه یچرا زنگ نزده بود؟ م! ششیپ....شِیپ! زد یرو لبم بود و فکرم اون دور دورا پرسه م

!!طاقته یتو ب اون بدتر از! زنه یم ،بذار

وارد کالس شد، پشت  ییکه با سالم بلند باال يغفار يآقا دنیبچه ها با د. حالتم رو عوض کرد ،يغفار يچونه ام و قامت آقا ریرو زدم ز دستم

.جا گرفتن زاشونیم

.پلک زدم و سرم رو تکون دادم یبه نرم. پرسشگر نگام کرد میمر

:يغفار يآقا
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د؟یدرس چندم -

:فاخته

!میزن یتست م! ومهتم -

:باال انداخت ییابرو يغفار يآقا

!میکن یچه خوب، پس همون کار رو دنبال م! انیک کالیبار -

:دیپرس یبا دودل مهیفه

پس خودشون کجان؟ د،یببخش -

:الهام برداشت و گفت زیم يکتاب سبز رنگ تست رو از رو يغفار يآقا

!هستم در خدمتتون یلیال تحصس انیتا پا شونیا يمن جا ان،ینم گهید شونیا -

فرار  رشونیاز نگاه خ. دیلرز یچونه ام از ضعف به وضوح م. طاقتم رو طاق کرده بود ،ینیقلبم از سنگ. خودم حس کردم ينگاه ها رو رو ي همه

.کردم و سرم رو تو کتاب رو به روم فرو بردم

....بود اما ییتوقع به جا! هیرو بدونم، البته از نظر بق هیرفت من قض یم توقع

!چقدر دل تنگش بودم خدا. کتاب گذاشتم و دستام رو مشت کردم يکرد، مدادم رو با غضب ال یاز اضطراب درد م دستام

کوله  يکتاب رو بستم و تو! وقت داشت نه خود درس یدرس ریفک زدن در امور غ يفقط برا يغفار يآقا ایزودتر از موعد تموم شد، گو کالس

!!ضهینبودن عر یخال يام گذاشتم، برا

:الهام

؟یدونست یتو م! ماهک؟ -

:نگاش کردم مستاصل

!رو؟ یچ -

:لدای

اد؟ینم گهید انیک يکه آقا نیا -

!خبر نداشتم والّا يزیچ چیاز ه. اومدم رانیاز ا شبیدونستم؟ من د یم دیاز کجا با -

:باال انداخت ییابرو فاخته

!بهیعج -

:دمیطرفش چرخ به

به؟یعج شیچ -

:به سمتم اومد و گفت میمر. هاش رو باال انداخت و روش رو برگردوند شونه

.اطیح میبر -
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:به طرفم برگشت م،یگذاشت اطیسنگ فرش ح يرو که رو پامون

اد؟ینم گهیچرا د -

:کرده جواب دادم بغض

!رفت کانادا! میرفت مر -

:زد غیلبش گذاشت و ج يرو رو دستش

!!؟یچـــ -

:رو گرفتم دستش

!گرده یرفت واسه مصاحبه، برم -

.ابروهاش باز شد گره

:دادم ادامه

!شده یبه کار مدرسه نداره، رفتن يازین گهید -

:میمر

؟یپس تو چ -

!میریگه و با هم م یراحت موضوع رو به خانواده اش م الیحاال تا برگرده، با خ -

:و گفت دیکش ينفس آسوده ا میمر

!رفته شهیفکر کردم واسه هم ،یرفتکه تو عزا گ يجور نیا! خــب -

:به آسمون انداختم ینگاه

!دلم براش تنگ شده -

:دیخند

!شم یم ییمن نزن هوا يحرفا رو جلو نیا! خُبه خبه -

:ادامه داد يجد بعد

د؟یبا هم در ارتباط هم هست -

!؟يندار يکار رم،ینه و بگه من فردا دارم مآخر زنگ بز يتوقع نداشتم لحظه ! از خودم رنجوندمش م،یامامر. که بودم آره رانیا -

:دست به پهلو گفت میمر

!؟يهم قهر کرد یجنابعال -

.آره تکون دادم یرو به معن سرم

:میمر

!بچه نباش ماهک -
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:شدم یعصبان

!ه؟یادیکاراش بذاره توقع ز انیکه من رو تو جر نیا -

:میمر

 يبچه باز نیاز حاال ا! یدر کنارش باش يبا صبور دیکه تو با شینشده تو زندگ ینیب شیصت پبا هزار تا فر هیآدم هیاما اون  ،یگ یتو درست م -

!یکن یم مونیهم اون رو از انتخابش پش يدیباور کن هم خودت رو عذاب م! ها رو بذار کنار

!فکر رفتم تو

:دیخند میمر

!هیخودش افتخار بزرگ انیناگفته نماند که انتخاب خانوم مهد! البته -

:دمیباج دهنده اش خند ي افهیق هب

خانوم؟ هیشد حاج یمن چ یسوغات -

:میمر

!شیسبز درو يتحفه  يبه سو شیپ! فیحاضر در اعماق ک -

________________________________________

***

! چیباز هم ه. پوشم رو با حرص برداشتمو رو دمیکش یپوف. نگاه کردم یباز به گوش مهین یلب صلوات فرستادم و با چشم ریز گهیبار د هی واسه

!ینه تماس ،یامینه پ

:اومدم و مامان رو صدا زدم رونیاتاق ب از

د؟یآماده ا -

:اومد و گفت رونیاز اتاق ب بابا

!ادیبابا جون، مامانت هم االن م میبر -

.هام فرستادم هیماه رو به ر نیاواخر فرورد یك و شرجنمنا يرفت و من هوا نگیبابا به سمت پارک. میرفت اطیکردم و همراه او به سمت ح قبول

زنگ  یانیخانوم ک ،يدیو باالخره، امروز در اوج ناام! رو داده بود دشیکه خودش نو يپانزده روز. خبر بودم یشد که از دادبه ب یم يروز پانزده

!يخبر یواسه رفع ب تیموقع نیبهتر. زد و ما رو واسه شب دعوت کرد

: لب گفتم ریو ز دمیبه صورتم کش یناخواسته دست م،یزنگ در رو که فشرد. نذر شده ام رو ادا کردم يصلوات ها ،یانیک يزل آقابه من دنیرس تا

»! خدا« 

پا  يپا رو. میمکرر باالخره نشست ییو پس از خوشامد گو میوارد خونه شد. از ما استقبال کردند یبه خصوص یو گرم يبا شاد انیو خانوم ک آقا

به . ددادمهر، نگاهم رو به باال کشون يصدا!جا انداخته یامیکردن پ دایپ يبرا نباکسیو رو کردن ا ریز يور رفتم، ور به معنا میتم و با گوشانداخ
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!جا بود نیچه خوب که ا. سمتش لبخند زدم

:انداخت و گفت نیینگاهش رو پا. به احترامش از جا بلند شدم ستاد،یرو به روم ا یوقت

!نیش اومدخو. سالم -

:عقب گرد کرد و گفت....زدم و خواستم سالم کنم که یچشمک. ام گرفت خنده

.دییبفرما -

فک باز مونده ام رو بستم و با . مبل به من رفت و نشست نیبه سمت دورتر. رو بدم شیینتونستم جواب خوشامدگو یحت. دیرو لبم ماس خنده

حاال . دستم رو مشت کردم تیلبم رو از درون گاز گرفتم و از عصبان يکرد؟ گوشه  نیبچه؟ چرا همچ نیچش شده ا. خشک شده نشستم یبدن

حتما از دادبه خبر . شدم یو خودم دست به کار م ششیرفتم پ یم دیبا! شه ینم يجور نینه، ا! بشر هم که نخ نداد نیا! کار کنم؟ اوف یچ

!آره، فعال آروم باش دختر. داشت

به سلول سلول  یبیترس عج هی! فورا سرش رو به سمت پدرها بر گردوند! کردم ریدادمهر رو غافلگ نینگاه غمگ رو باال آوردم و ناخواسته سرم

چشمام ! اومد یکرد و نفسم باال نم یشدم؟ پاهام درد م نیچم شده؟ چرا همچ! شد؟ يجور نیچرا ا! کرد ینوك پاهام گزگز م. کرد تیبدنم سرا

!کیبرعکس از ده تا . نداشت دهیاف. هم گذاشتم و تا ده شمردم يرو رو

.سالم -

 يدختر ،ییرایبه پذ يچارچوب ورود. پلک هام رو از هم وا کردم. شمارش اعداد معکوس به گوشم خورد ونیم يو گوش نواز یمخمل يصدا

:نه اش انداخت و گفتدستش رو دور شو. کنارش قرار گرفت انیتا اومدم چهره اش رو از نظر بگذرونم، خانوم ک! بود ستادهیا يسبزه رو

!آتنا جان، عروس گلم شونیکنم، ا یم یمعرف -

 يادیزن گرفتن براش ز! نگاهم رو به سمت دادمهر چرخوندم، نه! عروس گلم؟! زدم از اول گهیبار د هی! دم؟یشن یچ. تنه ام از حس افتاد نییپا

!عروس دادبه؟! دادبه....مونه، داد یپس م....پس! زود بود

!عروس خانواده؟! چشم دوختم انیک يعروس خانواده  یمعرف يمبل گرفتم و به صحنه  لیاست ي رهیستگرو به د دستم

جون از  یجونم فشار آوردم و خشک و ب یب يبه دستا....و من! زدند یموضوع واحد حرف م هیخوردن و خنده کنان از  یلب ها تکون م ي همه

! سوخت یکرد، م یحلق و گلوم درد م! بود دهیخرد شدن کمرم رو شن يبه گمونم صدا. کرد یم ینینگاه نگران دادمهر روم سنگ. جام بلند شدم

!حرف بزن ماه کوچک دادبه! بگو ماهک يزیچ هی! صدا....خواستم یمامامن صدا 

! من عروس دادبه ام -

!ستادیاز حرکت ا ایدن

.شده بودم رهیخ میقالب بیرق ياما من به چهره ! شد یزده م هم يا گهیحرف د دیانگار با! چشم به دهانم دوخته بودند، منتظر همه

:دیچشم تو چشمم شد و غر. از جاش بلند شد و به سمتم اومد عیسر مامان

ماهک؟ یگ یم يدار یچ -
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:ام زدم و گفتم نهیدستم و رو س. نگاه کردم شیعسل ياز اون فاصله به چشما. دمیرو به بازوش زدم و اون رو کنار کش دستم

!عروس دادبه، منم -

!خفه شو ماهک -

!بابا، سقف و ستون خونه رو لرزوند یعصب يصدا

:دینال انیبه اشک نشست و رو به خانوم ک شیعسل يچشما

مامان جون؟ -

:دستپاچه اون رو بغل کرد و رو به من گفت انیک خانوم

!؟یگ یم یچ يمعلوم هست دار! ماهک؟ -

!جونش نبودم؟اما االن اون بود ش،یپ یه من لحظاتاسمم رو بدون پسوند صدا زد؟ مگ چرا

:گفتم

!من عروستونم! حرفم واضح بود مادر جون -

:بابا چه طور خودش رو بهم رسوند و سمت راست صورتم چه طور به گزگز افتاد دمینفهم

!دهنت رو ببند -

:است برداشتم و خطاب به آتنا گفتمبه ر یتوجه به او، قدم یب! مهم نبود گهید! من؟ چرا صورت منِ تازه عروس؟ چرا

! دادبه، متعلق به منه -

:و رو به پدر دادبه گفتم دمیخودم رو عقب کش عیسر! شد یم يجور نیا دینبا. دیقدرتمند بابا بازوم رو در خودش گرفت و کش يدستا

!میرو دوست دار گهیمن و دادبه همد -

:چشم تو چشم بابا شده بودم! م سوختصورت ي گهیبود که طرف د دهینرس انیام به پا جمله

!ذارم یزنده ات نم ،يدهنت رو وا کرد گهیبار د هیاگه  -

:دمیکش رونیدستم رو از دستش ب تیبا عصبان. دیکنان دستم رو گرفت و کش هیمامان گر! سوخت یم شیآت يمثل کوره  بدنم

!عروس دار شده بیچه طور دادبه از غ نمیبذار بب! ولم کن -

:درش نگاه کردمبه ما و

!ن؟یخودش خبر داره واسش لقمه گرفت -

:بابا رو به مامان داد زد. آتنا دوختم يرنگ و رو باخته  ينگاهم رو به چهره  و

!رونیببرش بــــــــــ -

:رفتم شیبه سمت قامت لرزونش پ یقدم

!دادبه من رو داره -

:دمبرگشتم و داد ز تیبا عصبان. دیاز پشت لباسم رو کش مامان
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!ولم کــن -

:زل زدم ونشیگر يدوباره با خشم به چشما و

!؟یفهمــ یاون من رو داره، م -

:دونست چه کار کنه به سمتم اومد یکه نم یدر حال انیک خانوم

!یکن یم يدادبه هم باز یبا زندگ يحرفا دار نیبا ا! دختر؟ یگ یم يدار یچ -

:رو قطع کردم حرفش

!!مادر جون میوست داررو د گهیمن و دادبه همد -

:داد زد کالفه

!ممکنه؟ يزیچ نیچه طور همچ! دادبه زن داره -

:نگران به آتنا که صورتش رو تو دست گرفته بود نگاه کردم و گفتم یول مطمئن

!گه یرو بهتون م زیدادبه برگشت خودش همه چ یوقت! محــاله -

:زد یبابا که مامان رو صدا م يصدا

!مهتــــــــاب -

:گفت یو به آروم ستادیدادبه رو به روم ا پدر

رو به ما بگه؟ یدادبه قراره چ! تو چت شده ماهک؟ -

:بابا گفتم يدادها یتوجه به داد و ب یب. خواست حیاز من توض یباالخره کس! نهیهم

....خودش! قرار شد بره کانادا، بعد از مصاحبه برگرده و بگه! خواد یقراره بگه که من رو م -

:حرکت بابا رو گرفت و داد زد يبا دست جلو انیک يآقا! کاره موند مهیبابا به سمتم ن يبا حمله  فمحر

!آروم باش مـــرد -

:ــادیبا فر بابا

!انیکنم ک شیبذار حال -

:به سمتم حمله ور شد دوباره

!ــانـــیولم کن ک ؟یرو گرفت یقول نیمرد زن دار چه طور همچ هیســـر، از  ـــرهیآخه خ -

اون . به سمت آتنا رفتم. شد نگاهم رو از جدال اون ها گرفتم یم نییام باال و پا نهیس يکه قفسه  یو من در حال ستادیبابا ا يجلو هیبا گر مامان

.صورتش برداشت و نگام کرد يدستش رو از رو! رو گوش کنه؟ حمیتونست توض یم

:گفتم مستاصل

!ریدادبه رو ازم نگ -

:به سمت دادمهر برگشتم و داد زدم. کرد میبابا عصب يادایداد و فر! ر شد رو سرمآوا سشیخ يچشا
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!بگــو يزیچ هید تو  -

 يرو به رو. رو برداشتم لمیبابا و مامان به سمت مبل رفتم و موبا يبدون توجه به مجادله . ناراحتش رو ازم گرفت و با ترس به بابا نگاه کرد نگاه

:دادمهر گرفتم و گفتم

کارت رو اون برام نگرفته بود؟ میرو دادبه واسم نگرفت؟ مگه س نیمگه ا -

!همه سکوت

!حرف بزن دادمهر! بگو يزیچ هیتو رو خدا دادمهر،  -

:دادبه شونه هام رو تو دست گرفت و گفت مادر

!شما، نامزد داشت يبا خانواده  شییدادبه قبل از آشنا! یدخترونه داشت ياالیخودت فکر و خ شیشک ندارم که تو پ! آروم باش ماهک -

:دستش رو پس زدم! داد ینم یمهربون يشونه ام بو ياول هم دست رو يلحظه  از

!یگـــ یدروغ م -

:شد و به دفاع از عروسِ مقبولش داد زد یعصب

!با هم ازدواج کردن نیاونا پنج فرورد! ستیدر کار ن یدروغ -

:تمزنان گف ادیهام رو با دست گرفتم و فر گوش

!ــــدیگ یهمتون دروغ م! دروغ نگـــو -

:دیگوشم نال ریهق هق کنان من رو تو بغلش سخت گرفت و ز مامان

!بس کن دختـــر! یآبرو واسه خودت و ما نذاشت! بس کن ماهک -

:فتمگ انیک يو رو به آقا دمیکش رونیاز بغلش خودم رو ب! خواستم یرو نم نیمن ا! دادن یم بیداشتن من رو فر همه

!اون بگه یاصال هر چ! دادبه بگه یهرچ -

:و نعره زنان گفت دیاز غفلت او استفاده کرد، به سمتم دو بابا

!کشمت نمــــک به حـــروم یبه خـــــدا م -

اطرافم  يصداها .دمیخودم رو باال کش یگاه کردم و کم هیدستم رو تک. شدم نیکه به سرم زده شد، نقش بر زم يبا ضربه ا هیاز ثان يدر کسر و

!به پهلوم خورد يسرم رو برگردوندم که لگد. دمیشن یرو گنگ م

 د،یکوب یرو محکم به بدنم م يبعد يبابا که ضربه ها ينظاره گر پاها یگذاشتم و به صورت افق نیزم يرفت، ناتوان سرم رو رو یاهیس چشمام

عشقِ حرامم رو  مِیحر کیلبم نفوذ و سرام يخون از گوشه  یگرم! فم بودو خندون نظاره گر ضع نهیبابا، دادبه دست به س يکنار پاها! شدم

!دکر یرنگ

!شدم دهیکش نیبلند مامان؛ رو زم يها هیو گر انیک يخانواده  ينشسته  رتیبه ح يچشم ها ونیبعد، م یکم

!ه شدما نیآخر فرورد يروزها ينقش بسته  ریتصو نیآخر ش،یعسل ونیگر يهم افتاد و چشم ها يرو چشمام
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***

!خواد یبهم گفت که دوستم داره، بهم گفت من و م «

»! ادیگفت اگه پاش باشه ته حادثه م بهم

!شعر تو مغزم به دوران افتاده بود نیا يکلمه به کلمه ! حرکت یبودم، ب رهیته باغ خ به

گفتش من هواشم، تموم قصه هاشم یم «

!رو به روشم شهیگفتش آبروشم، هم یم

دوره یاز خاکگفت  یم

گفت سنگ صبوره یم

شم یگفت تنها نم یم

»!! شمیمونه پ یگفت م یم

 یشعر، زمزمه وار از لب هام خارج م يکلمات بعد! دمیفهم ینم دم،یشن یزد اما نم یکنار گوشم حرف م میمر! سوخت یم یرگیاز خ چشمام

:شدند

نهیو با من عج شمیگفت که زندگ یبهم م «

»! نهیسرزم است،یدن هیواسش ! من يگفت چشما یم

:پام نشست يجلو میمر! کرد دایپ رونیبه ب یراه ،یرگیاز خ یناش اشک

!ماهک؟ -

:طور نیصدام هم هم. دیلرز یام م چونه

نباشم ارهیگفت طاقت نم یم «

جدا شم اشیاز دن رهیم یگفت تو فکرش هم م یم

»!! دروغ گفت....رو اون بهم گفت نایا

***

:میمر
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م؟یقدم بزن رونیب میبا هم بر يخوا یم -

!نه -

:میمر

م؟ینیبب لمیتو اتاقت ف میبر -

!حوصله ندارم -

:میمر

!هان؟ م؟یکم تست بزن هی یموافق -

:سردم رو انداختم تو چشماش نگاه

!بچه ها شدم، نه؟ ينُقل صحبت ها -

:شد و گفت هول

!است شهیمثل هم زیهمه چ رونیوگرنه اون ب....وگرنه يتو خونه حبس کردکه خودت رو  ییتو نیماهک؟ ا هیحرفا چ نیا....نیا -

!دروغ نگو گهیتو د -

:رو ازش گرفتم نگاهم

!يدید یزاده رو اگه م ينگاه قار -

:میمر

!طور مسائل به مدرسه ربط نداره نیا! نشـــو وونهید -

:زدم روش، خودش رو جمع و جور کرد و گفت خیرو م نگاهم

!ازم رنیگ یبچه ها مدام سراغت رو م! مدرسه ياومد یسر م هیسه گرفتن کارنامه ها حداقل وا -

.دوختم اطیرو به ته ح نگاهم

:میمر

 جیبس! یکن یباور نم رن،یگ یو تو خونه ازت امتحان م يراه بر یتون یبهشون گفتم هنوز نم یوقت. يایداشتن واسه امتحانا ب دیاول ام! ها یطفل -

!فکر رو از سرشون دور کردم نیا يچه جور یدون ینم! تننیبب انیشدند ب

.نگفتم يزیچ

:میمر

مامان  يجد يعرضه نداره صدا یکس.... تلفن خونتون هم! رفت یم ادمیرو  روزید لیهر روز دل. خاموشت آوردم یواسه گوش لیهزار تا دل -

!کنن؟ یم نیچرا همچ گهید نایا! بابات رو بشنوه

.رو لبم اومد يپوزخند

:رو عوض کرد بحث
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!یامتحان يحوزه  میقول دادم واسه کنکور با هم بر -

:دمیحوصله پرس یب

است؟ گهیچند روز د -

:با شوق گفت میمر

.گهینُه روز د -

:رو تکون دادم سرم

نه؟ م،یستیهم ن شیتر پ شیب گهیپس ده روز د -

:گفت یبا ناراحت میمر

!نیدار تیمامانت بهم گفت واسه دهم بل -

:تازه کرد و ادامه داد فسن

!انتخاب رشته اونم تنها تنهــــا. باشم شتیپ رازیمرداد ش ي مهیمن از بابام قول گرفتم تا ن یول -

!!من يدل له شده ! واسه دل من د،یخند یمسائل م نیتر کیروزها مدام به کوچ نیا ،یطفل. خندونش کردم يبه لب ها ینگاه! دیخند و

:گفتم یقینفس عم زدم و بعد از يپوزخند

.خوام استراحت کنم یم -

اما، ! که به مدد نوازش پدرانه تو نسخه ام نوشته شد، حالم رو خوب کرده بود یدو ماه استراحت مطلق. بلند شد و کمک کرد که بلند شم عیسر

!شد یو کنترلش برام سخت م دیلرز یعضالت پام به شدت م ت،یعصبان ای یناراحت نیبا کوچک تر! ضعفم رو نتونسته بود بهبود ببخشه

بابا و مامان، خطاب به من قرار نگرفته  يشد که صدا یم یدو ماه. گرفت يشتریپوزخندم عمق ب. میو به سمت اتاق رفت میمامان رد شد يجلو از

شد  یم یدو ماه! شد یم نمرو در رو، هم صحبت یگرفتن امتحان، کس يزاده برا يو خانوم قار میشد که جز دکتر شارما و مر یم یدو ماه! بود

 یم يازم نموند و من روز شمار يزیچ گهیدو ماه، د نیا يتو! من نبودم گه،یکه من د....شد که یم یدو ماه! بابا نبودم يدردونه  زیعز گهیکه د

....! شهر ِ نیاز ا....شهرِ نیدور شدن از ا! رفتن يکردم برا

***

.مرداد ي مهین. رازیش- رانیا

:میمر

شام؟ ایناهار ! خب -

:دمیخند

!یتو بگ یهرچ -



کاربر  انجمن نودهشتیا باران عبدالهی  |حریم و حرام                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 128

:میمر

!رونیناهار خونتون، شام ب -

!شیکیفقط ! پررو نشـــو -

:فکر کرد و گفت یکم میمر

باشه؟! که جواب انتخاب رشته ها اومد یپس ناهار االن، شام وقت -

!چرا همش من خرج کنم؟ ناهار با من، شام با تو! خـــودیب -

:میمر

!يبد دیهر دو رو تو با! نه! چهیو شام تو دلت ماه دیدلم کش چیمن ناهار ساندو میاومد !شه که ینم -

:دیخند دیرو که د سکوتم

!دردسرا رو هم داره نیشدن هم یسه رقم يرتبه  -

!ایلوب ،ياز قافله عقب موند یکه جنابعال نیحاال نه ا -

.و نگام کرد ستادیا میمر. دمیخند و

مگه؟ يدیسال رو ند يابیدختر ز ه؟یچ! هان -

:میمر

!ییتفاله چا! اُه اُه -

:زد رو لبام، رو لبخندم و ادامه داد زل

!یخوشحالم که خوشحال -

!یمنم خوشحالم که تو هست -

:رو به اطرافم چرخوندم نگاهم

!میجا با هم قبول ش هیفقط دعا کن  -

:رو حلقه کرد تو دستم دستش

!دونم یمن م! میش یم -

 یبرگرده و دوباره ســرد زل بزنه بهم ول! روزا برگرده نیقراره هم. تموم شه تشیبابا هم موند تا مامور. رانیا مید که با مامان برگشتبو ریت ده

! ریبا نگاش نابودم کنه و با پوزخنداش تحق! باشه و خردم کنه نیفقط سرسنگ! به سر دلت اومد؟ یبه سرت، چ یشد؟ چ ینپرسه که ماهک چ

وگرنه وقت ! يتر ظاهر شیالبته ب! اومدم یبود، داشتم باهاش کنار م یهرچ! بود یاما ضعف پاهام هم چنان به قوت خودش باق بودم، هترب

!تاز بودن تو عذاب دادنم شیمروت ها، هم چنان پ یاما ب! تازوندم بهشون یم بیعج!داشتم يفکر يریدرگ زیبا همه چ یخلوتم، حساب

***
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:گفت دنمیمامان با د. ارد خونه شدمرو پشت سرم بستم و و در

د؟یانتخاب رشته کرد -

:تکون دادم و گفتم يسر

.آره -

:بگه که گفتم يزیخواست چ مامان

.رازیفقط زدم ش! نگران نباش -

:به طرفم اومد و گفت مامان

!یش یقبول م رازیش يکه آورد یعال يرتبه  نیمطمئنا با ا! شه ادهیپ طونیکم مدارا کن، بلکه بابات از خر ش هی! قربونت برم مادر -

:نگرانش زدم يبه چشما يلبخند

.لباسم رو عوض کنم رمیمن م -

:مامان

.رو هم دعوت گرفتم نایواسه شام عموت ا! بابات پرواز داره شیساعت ش -

!گهیروز د هیواسه  نیذاشت یم -

:مامان

!تهیموقع نیفکر کردم بهتر -

:نگاهش رو ازم گرفت. کردم نگاش

!کمکم ایکم استراحت کن، ب هی -

:رفته رو برگشتم يدو پله .رفت و

!رهینم ییجا یمونا بدون عل! دیکرد یآقا رو هم دعوت م یکاش عل -

:خم راهرو به سمتم برگشت يتو مامان

.هم زنگ زدم یبه عل! راحت التیخ -

.اتاق شدم یرو تکون دادم و راه سرم

***

:گفت يبلند يبا صدا نینازن

!ان؟یخانوم مهد يریگ ینم لیتحو گهیحاال د -

:بهش انداختم و با خنده گفتم ینگاه مین

!هستن، کدومشون؟ انیجا همه خانوم مهد نیا -
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:يناز

!ها؟ ؟يریامروز واسه انتخاب رشته م يچرا خبر نداد! با خود ناکستم -

:دیخند زیر زیر مهسا

!دمیپر ینمرتبه ها  يماهک بودم، با ته مونده  يمنم جا -

:و گفت دیمحجوبانه خند مونا

!رو دست ما که نزده گهید -

:با حرص گفت نینازن

!تو رو خدا؟ ینیب یم! زنه به نام خودش یداداشش رو هم م يها یخرخون ؟یگ یم یچ گهیتو د -

مبل جا به جا  يرو یکم. رت دادمآب دهانم رو قو! دمید رهیخودم خ يبابا رو رو يسرد و به خون نشسته  يآن چشم ها کیو در  دمیخند

!بود به زانوهاش؟ رهیگفت که بدون حرف خ یبهش م یچ یعمو مجتب. دوباره نگاش کردم یچشم ریز. شدم

:نگاهم شد يِلرزون زن عمو جوابگو يبه مامان انداختم که صدا ينگاه پرسشگر. دخترها رو قطع کرد يزنگ خونه خنده  يصدا

!د امروز برگردهقرار بو! حتما مهنّا است -

!جا چه خبره خدا؟ نیا. رفت اطیرو زد و خودش با شور و شوق به سمت ح فونیآ يدکمه  مهسا

!ادیز یدستم مشغول کردم، پر از فکر و دل نگران يرو با ناخنا خودم

دو دل از جا بلند  ه،یاز بق دیمن به تقلو . ستادنیهمه به احترامش ا. مهسا بلند و بلندتر شد يو دادها غیمردونه و ج يخنده ا يبعد صدا یقیدقا

.شدم

!رو به بغل گرفتن گهیبه سمت پدرش رفت و همد ییخوش رو با

:دمیرو به مونا پرس ناخودآگاه

!دن؟یرو ند گهیچند روزه همد -

:داشت گفت یطور که چشم از برادرش بر نم نیهم

!آره! هست يو هفت روز یس هیاوم، ! شه یم یماه کی بایتقر -

!یکرد، گرم و خودمون یم یداشت با بابا سالم و احوال پرس. نگاهم رو باز بهش دوختم و

 دیفکر مزاحم پر هی. انداختم نییلبم رو به دندون گرفتم و نگاهم رو پا! نداشت اما الغر هم نبود، کال مناسب بود يپر کلیه! داشت يبلند قد

 یقینفس عم! توجه مغزم رو جلب کرد نیگرمش با نازن یشد که احوال پرس یکم فرما منه چندان دور داشت ته دلم ح يگذشته  ادی! وسط ذهنم

کرد و با  یمکث هیگرفت، رو به روم  نیبا خنده نگاهش رو از نازن. دینوبت به من رس! محترمانه رو مرور کردم ییِارویرو هیدم و با خودم یکش

!لبخند رو از لبش پس گرفت. چشماش زل زد به چشمام

:شدم و گفتم چهدستپا

.نیخوش اومد یلیخ. سالم -
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:زور لب از لب وا کرد و گفت به

!ممنون. سالم -

!ییرو در رو یباز خنده و گرم. ازم گرفت و به سمت مونا رفت عیرو سر نگاهش

شد؟ يجور نیچرا ا! نشستم سر جام. به جونم انداخت ينگاهش لرز يسرد! کره وا رفتم نیع

:وشم، جواب سوالم بودکنار گ نینازن ي زمزمه

!نیهست يا نهیشتر ک نیدوتاتون ع -

پا له کرد،  ریرو ز میشن يقلعه  ،یجوون _ یاون تو عالم نوجوون اره؟یب ادمیرو به  یبچگ يدعواها يداشت خاطره  یچرا مدام سع. کردم نگاش

بوده؟! ناحق نبوده که! رو کردم تشیجمع بزرگترا، شکا ونیم ،یمنم تو عالم کودک

 يتر به خاطر فاصله  شیفاصله ب نیا! نه یول! کم ما هم، قطع شد يبعد از اون بود که گفت و گو! گفت یراست م....اما. نییرو انداختم پا رمس

 هچه بد من رو جلو همه سک! ما بود يمطمئنا اون لحظه نگاه همه رو! دستام رو مشت کردم! یو مسافت یسن يفاصله ! يا گهید زیما بود نه چ یسن

!اَه....ي

رو محکم  شیفسنجون، مرغ، و درِ آخر مه،یق. کردم یقابلمه ها رو وارس کیبه  کی یبهونه و عصب یب. شدم و به سمت آشپرخونه رفتم بلند

.دمیروش کوب

!؟ینیزاکت ببن یب نیکه از ا ،يدید يریاز مؤدبه چه خ! هم جنساش ي هیبق....ي هیمثل بق یکیاونم ! کرد نیبه جهنم که همچ! تو؟ چتـــه

.گذشت یالیخ یبا خنده و ب یمهمون ي هیاومدم و بق رونیاز اون جا ب. به صورتم زدم یآب

***

:دفتر رو بستم و گفتم. به در اتاق خورد يا تقه

!تو ایب -

.کرد یدر مکث يدر رو باز و جلو مامان

:کردم نگاش

چرا دم در؟! تو ایب -

:وارد شد و گفت یدو دل با

!ماهک -

:شدم نگران

جانم مامان؟ -

:تختم نشست و گفت ي گوشه

!بابات باهات کار داره -
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!کرد ینیرو دلم سنگ يزیچ هینگفتم، فقط  يزیچ

:مامان

!کنم ازت، حرمتش رو نگه دار یخواهش م -

:کردم و گفتم سیرو خ لبم

االن کجان؟ -

:مامان

.ییرایتو پذ نییپا -

.به طرف در اتاق رفتم. کشو گذاشتم يو تو دفتر رو برداشتم. شد یدلم خال ته

:مامان

!ماهک -

.به سمتش دمیچرخ

:مامان

!ننداز نیروم و زم! ازت خواهش کردم مادر -

:لب گفتم ریرو تکون دادم و ز سرم

.افته ینم یاتفاق چیه -

 یم يزیر یپ يجور نیکه مامان ا هیمهم يکه مسئله اما مطمئن بودم ! دونم ینم! افته؟ ینم یمطمئن بودم؟ مطمئن بودم که اتفاق. رونیزدم ب و

!کرد

رو  یب. ما بود ییِرو در رو نیاول نیا! ماه منحوس نیآخر فرورد ياون روزها...بعد از اون. قلبم گذاشتم يدستم رو رو دم،یپله ها که رس نییپا

!اوف، آرومم کن... ایخــدا، خدا. خدا رو صدا زدم! گم، وحشت داشتم یم یستیدربا

که نگام کنه با  نیبدون ا! کردم، منتظر يسرفه ا. ونیزیتلو يصاف نشسته و زل زده بود به صفحه ! نام ییرایپذ لیبه اون مستط دمیباالخره رس و

:کرد و گفت یدستش اشاره به مبل

.ـنیبش -

!بودمش دهیفاصله ند نیوقت بود از ا یلیخ. و نگاش کردم نشستم

ن؟یداشت يبا من کار -

!یفکر کردم چه جرأتبعد  و

:رو چرخوند روم نگاهش

!اما نشد. به کارت نداشته باشم يکردم کار یسع یلیخ -

.به غم نشست چشمام
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:داد ادامه

!بگم بهت؟ یچ... يکه تو با من کرد يکار -

!گهیجرأت د هیجرأت، . رو مشت کردم دستام

!چرا يدیوقت نپرس چیو شما ه -

:زد و گفت يبه جرأتم، پوزخند ایسوالم  به

!خواد؟ یم لیدل یهرزگ -

:گفتم یلبم گذاشتم و به آروم يدستم رو لرزون رو ا؟یسوال جرأتم بود، آ نیمخاطب ا. خوردم یسخت تکون

من هرزه ام؟... من -

:جلو خم شد به

!؟یعاشق ؟یگذاشت یاسمش رو چ -

:تکون و ادامه داد يسر

!میبزن جا، با هم لغت نامه ورق نیتا ا ياینگفتم ب -

:رو خاموش کرد ونیزیتلو

!رو در حقت تموم کنم يپدر ي فهیوظ نیتا آخر... تا يایگفتم ب -

!تونه باشه؟ ضربان قلبم باال گرفت یم یچ فهیسوال از خودم که اون وظ نیا دنیپرس با

:بابا

!کرد ياز من خواستگار... عموت، صبح تو رو واسه مهنّا -

دو روز  د؟ید یبود که، مهنّا من رو ک نیکه به ذهنم خطور کرد ا يزیقلپ فرو بردن آب دهانم بود و چ يصداکه به گوشم خورد،  يزیچ تنها

!شیپ

:پا و گفت یکیپاش رو انداخت رو اون  بابا

!فکرات رو بکن و جواب بده -

...ایخواست خود عموئه  -

:حرفم اومد ونیم

!مهنّا خودش خواسته... کردم اما یصرف مخود داداش بود اون و من شنهادیمطمئن باش، اگه پ -

:نییرو انداختم پا سرم

!شوهر دادن منه؟ فتونیوظ نیآخر -

:بابا

!شهیدرخت کج، چاره اش آت! يندار يفکر کن پدر گه،یواسه موارد د ،يمورد رو رد کرد نیاما اگه ا! ستیواسه جواب مثبت ن ياجبار چیه -
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.دمیتو چشماش ند ياز مهر پدر ینشون چیه. زدم بهشزل ! نگه داشتم خیتعجب گردنم رو س از

!شوهر دادنم به برادر زادتونه؟ تون،یپدر ي فهیوظ نیپس آخر -

:بابا

!کنم یبرسم که دارم در حقش ظلم م جهینت نینذار به ا -

:جا بلند شدم از

!کنم یخبرتون م -

:از پشت سرم بلند شد صداش

!منتظرن نایا عموت! به مادرت بگو یداشت یهر جواب -

 یداشتم م. نییگرفتم و سر خوردم پا واریدستم رو به د دمیتق بسته شدن در رو که شن يصدا. دونم چه طور خودم رو رسوندم به اتاقم ینم

هرزه من ! بزنه به دامنت؟ هرزه؟ یپدرت، انگ هرزگ یو گذاشت يچرا ساکت موند! ؟یچرا نگفت! دلم ي دهیگند ياز نگفته ها! از درد! دمیپک

خدا ! بود بیبه تو که تموم وجودت فر! لعنت به تو! لعنت به من! و خودم خبر ندارم؟ دمیمن هرزه بودم؟ خدا من به کجا رس! ایخدا! بودم واسش

!دادبــه...لعنتت کنه داد

***

؟يکرد یکار م یچ يتو بود -

:از تو فکر در اومد و سردرگم گفت میمر

!شه ینم رم،یبگ یمیتصم هیخودم رو بذارم جات و کنم  یم یسع یهر چ... راستش -

:دستام گرفتم ونیدادم و سرم رو م رونیرو پر صدا ب نفسم

!شه دایشازده پ نیا يسر و کله  دیلحظه با نیدرست هم! امیجور کنار ب هیعذاب آورم  يخواستم با گذشته  یتازه م -

:میمر

...اصال محلت نذاشت، پس یشب مهمون یتو که گفت -

:نگاش کردم کالفه

که با دست داره پس  نیمگه ا! باشه دهیشک دارم من رو د یباور کن حت! باهام برخورد کرد يچه جور یدون یتو نم! میبه خــدا نذاشت مر -

!کنه؟ یاش رو انتخاب م ندهیداره زن آ يجور نیکرده چرا ا لیآدم تحص نیدونم ا ینم! کشه یم شیبا پا پ زنه،یم

:میمر

شه؟مگه چ -

:گفتم میتوجه به سوال مر یب

تو گورم کنم؟ یحاال چه خاک -
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:لب گفت ریز میمر

!کنه یگور نوعش فرق نم ياصوال خاك تو -

هان؟ -

:میمر

گه؟ یم یمامانت چ -

آدم غد و  هی ش،یهربونبابا تو اوج م! م؟یمر دهیشنوم، اما چه فا یاعتراضش رو م يوقتا صدا یبعض! من و بابا هست يرابطه  ریدرگ یبه حد کاف -

...چه برسه به االن که! دنده است هی

:کالم رو به دست گرفت يرشته  میمر. کردم بغض

!رهیگ ینم میدخترش تصم یواسه زندگ یجو زدگ نیاون رو جو زده بکنه، اما با ا ،یکدندگیممکنه  یهر آدم -

»! دختر هرزه اش« : تو چشمام حلقه زد و با خودم گفتم اشک

:رو تو دست گرفت دمیسف يدستا میمر

؟یکن یکار م یحاال چ -

!رمیبگ میرفت و آمدهاشون رو قطع کردن تا من بتونم راحت تر تصم یحت! منتظرن نایعموم ا! هفته گذشته هیاالن  -

:میمر

!خب با خود مهنّا صحبت کن -

:چشمش و فکر کردم يزدم به گوشه  زل

بهش بگم؟ یچ! با مهنّا؟ -

***

:با محبت من رو تو آغوشش گرفت و گفت عمو

عروس گلم چه طوره؟ -

:رو لبم اومد، گفتم یلبخند کج! واژه متنفر بودم نیقدر از ا چه

!نینیبش نییبفرما! ممنون -

فقط  .دمیسالم کردم و جواب شن! دمید یطور م نیمن ا یهم نبود، ول دیشا. رو لباش بود يلبخند محو. رو برگردوندم و نگاش کردم سرم

 یقیمونا و مهسا دقا يسر به سر گذشتن ها ونیم. از رو به روش دور شدم و خودم رو به جمع خانوم ها رسوندم عیسر! کوتاه و مختصر! جواب

.گذشت

 نیا! شیاسپند رو آت نیاما دائم در حال جلز و ولز بودم، ع! دونم ینم! جوشن؟ یم يو سرکه، چه جور ریس د،یجوش یو سرکه م ریمثل س دلم

!دونم یرو م یکی
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»! نکنه میالبته اگه بابا راحت ابد! نیسر اصل مطلب تا امشب راحت سرم رو بذارم زم دیتو رو خدا بر« : لب غر زدم ریز

...نه کهچه طور ممک! شه یکرده؟ باورم نم يواقعا از من خواستگار...آروم و با وقار نشسته بود، انگار نه انگار که. به مهنّا نگاه کردم یچشم ریز

سرم رو تکون دادم و ! نه...برد، اما یرنگ داشت من رو کشون کشون به ماه ها قبل م نیا! یشکالت. کت شلوارش من رو از فکر در آورد رنگ

 چاریشده چند تا ل یحت! کارم پنهونه يتو ياجبار هیبگم که ! شهیمراسم نما نیبگم که ا. رو بهش بگم یهمه چ دیبا! چشم هام و رو هم گذاشتم

تو که از دل من خبر ! به دادم برس ایخدا...اوف! کنه يباهام، با احساساتم باز دیاز راه رس یذارم هر ک ینم گهید! کنم که بره رد کارش یبارش م

 یام رو مصد! بدم يا گهیبرام نمونده که به کس د يزیچ! يطور جد نیاونم ا! رو نداره گهید يرابطه  هیتونم، دلم طاقت شروع  یمن نم! يدار

!بلند داد بزنم؟ ای يشنو

!هم نبودن يکه آن چنان هم تو دست و پا نیدون یم! گوشه حرفاشون رو بزنن هیدو تا  نیاگه داداش اجازه بدن ا -

:در جواب عمو گفت بابا

!کن یمهنّا جان رو همراه! ماهک. حق با شماست! چرا که نه -

»! کن یماهک جان، مهنّا رو همراه« : یشد بگ یم یبابا نگاه کردم، چ يچهره  به

که به مهنّا نگاه کنم،  نیبدون ا. لباسم رو گرفتم يسرم رو تکون دادم و دنباله  ریدلگ! جمله ها نبود ریتفس يتو حال و هوا یرو شکر که کس خدا

!رفتم اطیبه سمت ح شیپ شیپ

:دادم اول اون شروع کنه و کرد حیترج. ستادیکنارم ا! دیرس یهمون جا که فکرام به بن بست م. اطیشدم به ته ح رهیخ

!یقدر ساکت و کم حرف باش نیا ادیبهت نم -

!ستمین -

:مهنّا

!خب؟ -

!یرو راه انداخت يمسخره ا شینما -

:خاص گفت یآرامش با

!من درام کار کردم، طنز جواب داد؟ -

.بود رهیبهش انداختم، به رو به رو خ ینگاه مین

!از هم؟ يریهمه مدت کناره گ نیا چرا من؟ اونم بعد -

:باال رفت یلبش کم ي گوشه

!بوده يتو عمد يها يریمعلوم شد کناره گ -

مال تو نبوده؟ -

:دیکش یقیعم نفس
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!کرد که از همه دور بمونم یم جابیا طمیمن شرا! نه -

!من مخالفم! جا تموم بشه نیبه هر حال، بهتره هم -

:طرفم تمام رخ شد به

!ل؟یو دل -

:هم فشار دادم يهام رو رو لب

!لیبه هزار دل -

:مهنّا

!يخوا یکه تو م رهیم شیاون طور پ هیقض ،یپنج تاش رو بگ -

!نقص و مردونه یب يچهره  هی! بود بایز ت،یجذاب نیدر ع! زدم یمحک م کیبار بود که صورتش رو از نزد نیاول. دمیسمتش چرخ به

:رو تکون دادم و گفتم سرم

!ما یتفاوت سن...اوم -

:مهنّا

ش؟یخب بعد! ادیم ادیده سال به نظر ز! آره -

:گفتم یعصب

!خوام درسم رو بخونم یچون م! من قصد ازدواج ندارم -

:تازه کرد و گفت ینفس. کتش رو درآورد الیخ یو ب آروم

!مورد بعد؟. ندارم یمخالفت -

:حرص گفتم با

!بهت ندارم يعالقه ا چیه -

:فرو برد بشیج يچپش رو تو دست

!يبرو بعد! ـدمیفهم -

:هم فشار دادم و من من کنان گفتم يرو رو دندونام

!رو تحمل کنم يماهانه و دور يها تیتـــونم مأمور ینم! تیشغل طیشرا -

:دیپرس انهیو موذ دیکرد، کامال به سمتم چرخ یمکث

!ست؟ین ادیز يمورد از عالقه  نیا -

:فشردم و گفتم تیاز عصبانصندلم  يپام رو تو يها پنجه

!پسنده یرو نم تیکار طیمن باشه شرا يهر کس هم جا! ستیطور ن نیهم ا چیه -

:زد يلبخند محو مهنّا
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آخر؟ لیخب دل! حق با توئه -

:هم گذاشت ينگاه مستاصلم نرم رو يچشماش رو به رو. دیرس یبه ذهنم نم يا گهید لیدل. اش دوختم رهیت يرو به چشما نگاهم

م؟یجا برس نیبه ا یچرا گذاشت ،یتو که مخالف -

:و صادقانه گفت ساده

!مجبور شدم -

:مهنّا

!عمو؟ -

:گفت يبعد، در کمال ناباور يلحظه ا. نگفتم يزیو چ نییرو انداختم پا سرم

تونم بعد از  یمن نم! باال شیبکش یتون یم شیاما اگه بخوا ن،یدرسته پر از آبه و سنگ! رونیرو از آب بکش ب متیخودت گل ،یستین یاگه راض -

!سؤال ریاعالم انتخاب عاقالنه ام، شعور خودم رو ببرم ز

.رفت يزبونم به سمت در ورود يتته پته  يجلو و

!صبر کن -

:عاجزانه گفتم. ستادیا

!تونم یمن نم -

:که به سمتم برگرده گفت نیا بدون

!مشکل خودته -

 يجور نیرو ا شیبراش نظرم مهم نبود؟ حاضر بود زندگ یعنی! رو به گردن من بندازه زیر راحت همه چطو نیشد ا یباورم نم. وارد خونه شد و

. کار کنم؟ سرم رو باال گرفتم و به آسمون نگاه کردم یحاال چ ایخدا. اومد نییچشمم پا ياشک از گوشه  يقطره ا یشروع کنه؟ از سر ناتوان

»! ستین ریخود کرده را تدب« : کرد یگوشم زمزمه م ریمدام ز یکی. رونیب من رو؟ نفسم رو دادم ینیب یم ؟یهست! خــدا

....کاش! بود کاش

 شیجونم، پ یب يدست و پا دنیعمو با د! ساکت شدن دنمیبا د یهمگ. وارد خونه شدم شهیاشکم رو از گونه ام پاك کردم و خسته تر از هم رد

:کرد و گفت یدست

.من شیپ ایب! زمیجا عز نیا ایب -

:دیپرس یعمو به آروم. نشستم. کنارش نگاه کردم یخال يبه جا درمونده

؟یخوب -

:پس ادامه داد. نگفتم يزیرو تکون دادم و چ سرم

!خب عمو جون؟ -
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:و گفتم شیچشمان فرار ین یزل زدم به ن. برگشتم سمت بابا! گفتم؟ یم دیبا یچ. نگران مامان نگاه کردم يچشما به

!بابا بگن یهر چ -

:نگاهش رو ازم گرفت یدستپاچه و عصب. من سبک شد به سمت او يهمه از رو نگاه

...!مبارکه ان شاا -

گرفتارم شد، حال  جهیاحساس سرگ! دیدلم رو نشن يضجه  يصدا یزن عمو واسه تک پسرش، اون قدر بلند بود که کس دنیهلهله کش يصدا و

! هوا من رو تو بغلش کشوند یاحوالم، عمو ب نیا ونیم! ام به گز گز افتاده و نا نداشتندپاه. ضعف داشتم! ناخونده بود ي جهیمن بدتر از سرگ

!حرکت نیاز ا ممتنفر بود

:عمو

!هم يپا دیش ریپ! ماهک جان يچشمم رو روشن کرد! مبارکه دخترم -

:رو به سمت خودش کشوند نمیزن عمو سرِ سنگ ياما صدا! نه ایدونم نگاش کردم  ینم

!م؟یببر دید یم یس ما رو کعرو...خب -

:بابا جواب داد. بود؟ با تعجب به مامان که اشک شوق به چشم داشت، نگاه کردم یچ منظورش

!از بابت ماهک راحت بشه المیخواد تا قبل از رفتنمون، خ یدلم م -

:طاقت و شوکه گفتم یب

!کجــا؟ -

:مامان حلقه کرد يزن عمو دستش رو دور شونه ها. کرد رمیمامان غافلگ ي هیگر

!دیدخترم از ترس زهره اش ترک! بـس کن مهتاب -

:به طرف مامان رفتم! دونستن یرو فقط دو نفر م نیا. کرد یپاهام درد م. جا بلند شدم از

!کجــا مامان؟ -

!برداشت و با نگاهش خواست که آروم باشم یسمتم قدم به

!کجـا؟-

:مامان

!نگم يزیبهت چ تیبابات خواست قبل از جواب قطع -

!گفتــم کجــا؟ -

:بابا از پشت سر، آوار شد روم يصدا

!دو ساله، لهستان تیمأمور -

:رو دلم گفت نیآوار سنگ ونیم عمو

!راحت الیبا خ دیشما بر! ماهک رو چشم ما است يجا دیمطمئن باش -
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:نگاهش رو از نگاه سرزنش بارم گرفت و گفت بابا

!باشه یزمان خوب وریشهر يجمعه  نیرو آماده کنن، فکر کنم آخر دو تا جوون خودشون نیتا ا -

:گوشم داد زد ریز مهسا

!ـگه؟یروز د 23 یعنــی ور؟یشهر نیهم -

نگاهم . نشستم کمینزد یچوب یصندل يحال رو یب! داشتم ازیتر به آرامش ن شیمن ب! کاش مخاطبش من بودم! عمو آرومش کرد يغره  چشم

!نگاهم شد، اما خوددارتر از لو دادن نگاهش بود ینیمتوجه سنگ. به مهنّا که تا اون موقع ساکت بود انداختمچاره  یرو مستاصل و ب

:گفت عمو

؟یعموت هماهنگ ش يشنهادیپ خیبا تار یتون یآقا مهنّا، م -

:مهنّا

...شونیبا ا -

!ستم تکون بدمانگشت پام رو هم نتون نیتر کیکوچ یخم شده ام انداخت، حت کلیبه ه ینگاه مین

:مهنّا

!موافقم شون،یبا ا -

! اومد رونیب مینیب يخسته و تب آلود از منفذها نفسم

:عمو

!برگزار بشه رینظ یب دیدو جوون با نیا یعروس. میدست به کار بش دیخب، از فردا با -

:لهقائ ونیچنگ رو برداشتم و زدم به م ؟یپس من چ! زد یبه دست گرفته بود و م يساز هی هرکس

!ستین يـازین -

:ادامه دادم یسکوت همگ نیب

!هیکاف یمراسم ساده و خانوادگ هیبه نظرم، ! ستین يازین -

:سرم اومد يعمو لبخند زنان به باال زن

!من واسه مهنّا آرزوهـا دارم. دلم زیشه عز ینم -

:بغض گفت ونیم مامان

...که میمگه ما چند تا بچه دار -

!دیرفتنتون رو ازش پنهون کن دیخواست یکه م نیه داربچ هیآره، شما فقط  -

:ام گفت هیدر جواب گال بابا

!از هر جهت، بابت تو راحت باشه المونیچه بهتر که خ! یبمون رانیا لت،یبه هر حال قرار بود تو واسه تحص -

:و با صالبت گفت يکه مهنّا جد دمیبه سمتش چرخ یعصب
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!هیکاف یو خانوادگ کیمراسـم کوچ هی! منم با نظر ماهک جان موافقم -

________________________________________

***

:مامان

.تک تک ظروفت رو توش نوشتم يگذاشتم و جا کیکاغد کوچ هیسمت چپ،  ،یسوم نتیکاب! میدیرو چ لتیوسا يهمه  -

.رو تکون دادم سرم

:مامان

تاپات و ! گهیطرف د ایطرف، رسم هی ایلباسات باش، مجلس بیمواظب ترت شهیهم! دارهخودش رو  يجا يزیهرچ. لباسات رو تو کمد گذاشتم -

خوابت هم تو  يلباسا. رتهیز ياز کشوها هم مخصوص لباسا یکی. گذاشتم یهات رو کف يو پارچه ا نیشلوار ج. دمیهات رو تو کشو چ یراحت

!خودم کنار گذاشتم واست ي قهیهم به سل شونیکی! ئهکشو نیتر نییپا

.رو تکون دادم سرم

:مامان

.اتاقا نیب یبهداشت سیرو گذاشتم تو سرو یلوازم بهداشت -

.سر تکون دادم یو عصب دمیبه صورتم کش یدست

:مامان

!نیما رو تحمل کن ي قهیفعال سل. دینیبچ دیبعدا هر جور خواست دیتون یرو هم م ییرایپذ -

.نگفتم يزیچ

:مامان

!یجا نشست نیمادر مرده ها ا نیع ته،یفردا روز عروس! يت رو نابود کردخود! ماهــک، بس کن دختر -

.زدم به چشماش زل

:مامان

کرد که  یازت کم م یمراسم حنا بندون چ! کار کنم یدونم از دست تو چ یبه خدا نم! دهیکار دستت م يکه از بابات به ارث برد یکدندگی نیا -

!برگزار بشه؟ ینذاشت

.نزدم یحرف

:مامان

!ریپاشو باهاش تماس بگ! نداشت یبه خواب صورت خوش يکه لباست رو آورد و خودت رو زد شبید. پاشو به مهنّا زنگ بزن -

.زنه یداشته باشه زنگ م يخودش اگه کار -
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:بهم رفت يغره ا چشم

!کنه یداره ادا و اصوالت رو تحمل م يادیبه خدا ز! زبونت رو نگه دار -

»! خواست يجور نیخودش ا« : خودم گفتم با

:مادرانه گفت دیرو که د سکوتم

!يغرور شوهرت رو با جون و دل بخر ست،یبد ن یگاه -

:به استداللش زدم، که دادش در اومد يپوزخند

 ییهوا نکنه ؟يســراغ دار ؟يخوا یبهتر از مهنّا م ؟ياریسرِ پسر مردم چرا در م! با من و باباته تیمعلوم هســت؟ پدر کشتگ! چتــه تـو؟ -

...خبر یاز خدا ب ياون پسره  يو لنگه  يشد

!نشد... اما! ارهیخودش ن يتحمل کرده بود که به رو یلیخ! باالخره حرفش رو زد. هم گذاشتم يرو رو چشمام

:مامان. شدم پا

!ماهــک -

با تموم کنار اومدناش با کنار زدن ! خون شیام آزمابا رنگ نگاه مهنّا در روز انج! اومدم یتر با خودم کنار م شیب دیبا. گرفتم شیاتاق رو پ راه

!هام

***

:رو تو دستش گرفت دستام

!رمیگ یفکرم رو پس م...تو یسادگ دنیاما امروز، با د! کردم عروسه و تجمالتش یفکر م شهیهم -

:دم یرو فشار م دستش

!یکن فیکه تو ازم تعر نیمگه ا -

:میمر

!یفهم یاون وقت م ،يدیکه د مهنّا رو يوا مونده  ي افهیق -

لباس  يحلقه ها. خورده بود ییبایبرش ز ش،یمتر مین يبه تنم بود؛ که دنباله  ریاز حر دیسف يراسته  یماکس هی. دمیچرخ نهیزده به سمت آ غم

فر درشت کار شده بود، که موهام ! پوشوند یم یو سنگ کار شده بود و به حالت ضربدر کمرم رو کم ریتا سرشونه از خود پارچه و از پشت زنج

چند  نیبود که در ا يزیتنها چ نیا! بودم یراض! صورتم يساده رو شیآرا هیشد و در اطرافم پراکنده بود و  یم تیسرم هدا يشکوفه، رو سهبا 

!کرد یم یمدت من رو راض

:کشوند و گفت رونیخودم ب يمن رو از حال و هوا میمر

ته؟همرا یگوش! توئه یدست فیصدا از ک -
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! گذاشته بود؟ فمیاون رو تو ک یک! مهنّا یگوش. درش آوردم! یبا عجله درش رو باز کردم، گوش. رنگم رو تو دستم گذاشت دیسف یدست فیک و

!که چشمام رو از حضورش بسته بودم؟ یلحظات

:میمر

!جواب بده، خودش رو کشت -

:دیدادم، با ترد جواب

بله؟ -

؟يحاضر -

:نگاه کردم و گفتم مینگران به مر! کرد یته دلم رو خال صداش

؟ییتو کجا... اوم! کارم تمومه. آره -

:مهنّا

؟يایم ای ـامیب. میمنتظر نییپا یما همگ -

!میایخودمون م! نه، نه -

:دیبه سمتم غر میمر. تماس رو قطع کردم و

!بــاال؟ خرِ نفهــم ادیب یچرا نذاشت! ــوونهید -

با . حال روپوشم رو تنم کردم یو ب دمیاز غصه لب برچ. مرتب کرد یعصب یرو با حالت يپوریدستم و شال گرو هل داد تو  دمیسف روپوش

:موهام انداخت و گفت يوسواس شال رو رو

!شــعور یب! یش یآدم نم -

. ون من رو به سمت در بردبازوم رو گرفت و کشون کش. کرد یتوجه به من از الدن خانوم خداحافظ یدوباره انداخت و ب یسر تا پام نگاه به

:گفت یلب هم م ریطور ز نیهم

...!به وا یاحمق! کس و کــارا یب نیع -

:کنان گفتم ناله

- ــگهیبســه د! ا!

اراده  یب! لیفام يدست و سوت جوونا يو در کنارش صدا! کرد رمیغافلگ نیدورب یدر پ یپ يکه پشت سرم بسته شد، فلش ها یشیسالن آرا در

! به جونم زد شیلب هاش، آت يلبخندم کم رنگ شد، اما لبخند محو رو! بعد، چشم در چشم مهنّا قرار گرفتم يلبام نشست و لحظه ا رو يلبخند

!زد یها رو خط م فیتوص ياما درخشش چشماش، رسما ادامه ! اش برق افتاده بود غهیصورت سه ت! اومد یتر به چشم م شیب شهیاز هم

که هنوز  ییدرســت جا! گذاشت میشونیپ يمتعجب من، مهر داغ لب هاش رو رو يچشما ونیشد و م لی، به سمتم ماتلنبار تو مغزم يفکرا وسط

 ونیچه طور کنارم قرار گرفت و دستم رو م دمینفهم! چه پاك شروع کرد! شرمانه، سوختــم یاز درون، ب! معصوم مونده بود و حرمت داشت

!گرفتم يکنارش جا دش،یسف يپانامرا_پرشه يه طور توکه چ ـــــدمیاصال نفهم! دستش حلقه کرد
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ست؟یگرمت ن -

:سمتش برگشتم به

!خوبه! نه، نه! هان؟ -

!شدم رهیو قرمز جلو خ دیسف ونیبرگشتم و به پاپ. که نگام کنه سرش رو آروم تکون داد و من باز برگشتم نیا بدون

***

 یو دست م ستادهیبابا، مامانا خارج از حلقه ا. حلقه زدن نیارکستر، دور ماش تمیهمراه با ر لیفام يعمو، جوونا يخونه  اطیبه ح نیورود ماش با

!خوشحال بود؟. چشمم به بابا خورد. زدند

!نشد نیتر از ا شیب! تر برگزار بشه یکردم خصوص یسع یلیخ -

:بگم يآرومش باعث شد قدرشناسانه نگاش کنم و پس از روزها غدگر لحن

.ممنون -

همراه با بابا به طرف در . شد ادهیپ نیدعوت از ماش نیاز ا تیبابا دستش رو دراز کرد و او به تبع. نگاهش رو ازم گرفت. سمت مهنّا باز شد درِ

 ي لهیمن به وس يبابا دست مهنّا رو به سمتم گرفت و دستا. اومدم رونیدست عمو گذاشتم و ب يدر باز شد و من دستم رو تو. سمت من اومدن

رو بخونه، سرم رو  يزیکه تو چشمام چ نیاز شرم ا! دمینفهم گهیدستم رو که به دست گرفت حال خودم رو د. شد دهیبه طرفش کش عمو

!همه آدم؟ نیا ونیم! کنم؟ یکار م یجا چ نیمن ا... يوا! ریعروس سر به ز هیشدم . نییانداختم پا

مامان ها هم، هر . میرقص جوونا خارج شد يفرش قرمز از وسط حلقه  يورو به سمت خودش کشوند و هر دو دوشادوش هم، قدم زنان ر من

هزار بار افکار مزاحم رو  گاه،یبه جا دنیتا رس. اسپند چرخون، اطراف ما، با ما هم قدم شده بودند يگریقرآن به دست، د یکیکدوم جداگونه، 

!حرف یساکت و ب. هیبق یِکوبیپارقص و  يبه تماشا مینشست. میکه نشست نیتا ا! پس زدم يگریپس از د یکی

بغض  نیا يکردند به جا یکاش اون ها من رو خفه م! شدن یبازدم نم دهایاکس يکاش د! اما فقط نفس! دمیکش ینفس م! زنده. جا بودم نیا من

!نه به نفع من اما! شد. گذرونده بودم هیقض نیشدن ا سیراست و ر دیگذشته رو به ام يچه قدر زود گذشته بود و من روزها! یلعنت

:مهنّا

؟یرقص یم -

:گفتم یعصب. رو ازش نداشتم يشنهادیپ نیهمچ توقع

!نــه -

:لبش نشست يگوشه  يلبخند

!رو رد کنم هیرقص بق شنهادیپ ،یخواستم با هماهنگ -

.سرم رو تکون دادم یمعن یو ب عیضا

:گفت
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!؟يتو که بلد -

؟یستیمگه تو ن -

:به رو به رو برگشت مهنّا

...فقط تانگو، اون هم -

:دمیحرفش پر ونیم

!در کانادا یاون هم به مدد زندگ -

:شد تو چشام قیعم

!آره -

!زدم و روم رو برگردوندم؛ و دوباره سکوت يپوزخند ز،یکشور نفرت انگ نیا يادآوریمن با  و

 يبرا میو آماده شد! يابد ياکران نشده  ،یلمیف! لمیف يقسمت تو نینبودن ا یچند قاشق واسه خال. خورده شد یحرف چیهم بدون ه شام

.یو خانوادگ یجمع خصوص ونیعقد م يخوندن خطبه 

من در لحظات کوتاه ! اما چشم ازش نگرفت. نگاهش بازتاب شد تو چشام ینیسنگ! نهیآ يآروم مهنّا تو ينشستم و زل زدم به چهره  خسته

!ــن؟یتموم؟ هم یعنی! یو شرع یقانون! شدم یهمسرش م نده،یآ

الل؟  ایمحو بشه؟  يخوا یم ؟یچ... و رنیبگ ییرویشد چشمام ن یم یعنی. مجلس ثابت نگه داشتم یروحان يرو یستیرو بدون رو دربا نگاهم

خودم به . از بستگان؟ زبونم رو نامحسوس گاز گرفتم یکیفوت  ؟يمثال چه کار! از جا بلند شه و بره؟ عیتا سر ادیب شیبراش پ يکار هی دمیشا

زنم؟ یها چنگ م یچرا به دامن برزخ دم؛یجهنم رس يسفال يرجه د

:و دل شکسته گفتم نیغمگ! خواست یبار بود که وکالتم رو ازم م نیسوم

...يبا اجازه  -

!اجبارش؟ ایبابام؟ اجازه  ؟یک

!بلـه... خــدا يبا اجازه  -

!از حس حضورش شرم داشتم. ریخدا که اجازه گرفتم، خجالت زده سرم رو انداختم ز از

آروم و نامحسوس ! ام فرو برد و بعد دستم رو فشرد دهیرو در انگشت کش دیطال سف يساده  نگیر. لرزونم رو که گرفت، به خودم اومدم دست

ش خود یانتخاب يچشمم رو از حلقه ها. که نگاش کنم حلقه اش رو آهسته به انگشت مردونه اش هل دادم نیو بدون ا دمیکش رونیدستم رو ب

!افتاد؟ یم یچرا خوشحال بودن؟ مگه داشت چه اتفاق! زدن یو دست م دنیخند یهمه م. باال گرفتم روگرفتم و سرم 

صدا ما رو به  کیکه  یبه کسان جیگ! نیدستش هم همچن يلبخند محوش هم چنان مخاطبش من بودم و جام عسل تو. سمت مهنّا برگشتم به

.شدم رهیحوصله و پر از خواهش به مهنّا خ یب...! دوباره م،یلعنت يکرد و پاها یسرم درد م. کردن نگاه کردم یم قیخوردن عسل تشو

:رو به سمت لب هام گرفت و زمزمه کرد شیعسل انگشت

!تحمل کن. شه یزود تموم م -
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! و روم کرد رین ملتهبش زو چشما دیعسل به کامم رس يکور کننده، مزه  يفلش ها ونیم. هوا به لب هام گرفتم و مکث کردم یرو ب انگشتش

به . جدال عقل و دلم، همه شروع کردن به صدا زدنم ونیو م دمیاراده صورتم رو پس کش یب! لعنت شده ام به مغزم هجوم آوردن يخاطره ها

!کاره مونده بود مهیگمونم کارمون ن

عضو صورتش فکر کنم، انگشتم  نیا يدهنده  لیتشککه به خطوط  نیقبل از ا! لب هاش. رو فرو بردم تو عسل و گرفتم جلو لب هاش انگشتم

 يشدن قفسه  نییباال و پا. اش، گر گرفتم دهیکش شیبه آت ياز مواجه با چشما! انگشتم دنیزل زد بهم و شروع کرد به مک. رو به دهن گرفت

 رونیلب هاش ب نیو انگشتم رو به زور از ببه خودم اومدم  انیاطراف» ! ولش کن، ولش کن« : يصدا کی ادیبا فر. ام خارج از کنترلم شد نهیس

.دمیکش

و چه طور گرفته  یک یو دسته جمع يادگاری يو عکس ها! لیفام يطال و کادوها يعقد پر شد از جعبه ها يسفره  يچه طور سبد رو دمینفهم

.شدم یم نیبزرگترها داشتم سوار ماش ينبود و با بدرقه  انیشوخ اطراف ياز خنده و متلک ها يخبر گهیبرگشتم که د تمیبه موقع یوقت! شد

!قاطع برگشتم به سمت بابا، متوجهم شد. مکث کردم نیدر ماش يجلو

:جواب لبخندش، مات گفتم در

!به نحو احسن انجام شد... تونیپدر فیوظا -

!گذاشتم ادگاریزدم و اشکم رو همون جا به  یپلک

***

واسه نگه داشتن  ممیتصم! من میبه گمونم همه خبر داشتند از تصم... ! چیه! نشد لیتشک یکاروان چیعروس سرنوشت من، ه نیماش ي دنباله

.زدم نیماش ي شهیش يچهره ام بر رو ي هیبه سا یلبخند تلخ! شده ام دهیخاردار کش میسراسر س میحر! ممیحر

:مهنّا

!؟یبابات رو ببخش يبا من عذاب آوره، که حاضر نشد یزندگ یقدر مطمئن نیا -

.حوصله تر به جلو برگشتم یحوصله نگاش کردم و ب یب

به خدا ! خودشه؟ يسر جا زیقدر اصرار داره بگه همه چ نیچرا ا! خودم نیشد ع یکاش م. قدر محافظه کار نبود نیکاش ا« : خودم گفتم با

! من یداماد زندگ! دامادها بود هیاون کامال شب !نه. به چهره اش انداختم ینگاه می، ن... هیعروسام، نه اون شب هینه من شب نه؟یب یمگه نم! ستین

»! نه آرامش تو! من مستحق عذابم! تو رو خدا عذابم بده ؟يقدر صبور نیچرا ا! کباب شد شیواسه مردونگ دلم

!لبم رو به دندون گرفتم يکه تو سرم بود، گوشه  يفکر از

***

:رو چرخوند و در آپارتمان باز شد دیکل
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!دییبفرما -

:براقش گرفتم ياز چشما نگاه

.ممنون -

!من؟ يخونه ! خونه ام گذاشتم يپا تو و

!یعال. شده بود دهیچ قهیسل تیدر نها زیهمه چ. همون جا به دورنما و دکور خونه نگاه کردم از

:لب گفتم ریز

.کارشون حرف نداره -

:دیبه سمتم چرخ بیدست در ج مهنّا

منظورت کار منه؟ -

:و گفت ستادیدرست وسط سالن ا. گر نگاش کردم پرسش

!ینیقبل و بعد رو بب يپس الزم شد عکس ها -

:اومدم رونیب شیساعت ها پ يغم زده  يحال و هوا از

...یعنیکار توئه؟ خودت تنها؟  -

:اطرافم نگاه کردم به

؟يداد رییرو تغ یهمه چ ییخودت تنها -

:رو انداخت باال ابروهاش

؟ينگــو که نگرانم شد -

:دهانم رو قورت دادم آب

!نگران؟ نه -

:کردم دایرو پ خودم

!کارها رو بسپارم به خودت يبه بعد همه  نیشدم که از ا دواریام -

:هوا دستم رو گرفت یبه سمتم اومد و ب! قیلبخند عم هی. زد لبخند

!نیجاها رو بب ي هیبق ایب -

:من رو هاج و واج به دنبال خودش کشوند و

!ونه، آشپزخونهجا قلب خ نیا -

.به اون جا انداختم و دوباره به دنبالش راه افتادم ینگاه يسرسر. خنده ام گرفت فشیتوص از

:مهنّا

.اتاق مهمان -
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:قدم بعد چند

...بنده و يجا کتابخونه و محل کار و مطالعه  نیا -

:زد بهم زل

!هیو سرکار عل -

:فرار از طرز نگاهش گفتم واسه

!ت مطالعه و کار مشترك بود؟اون وقت اگه ساع -

:ام انداخت و گفت دهیکش رونیب يبه دستا ینگاه مین

!کشه کنار یخونه م يخانوم خونه به نفع آقا -

:روم رو ازش گرفتم و گفتم یشینما! کرد یو تن صداش ته دلم رو خال لحن

!یواه الیخ نیبه هم نیبش -

محو صورتش شدم و با خودم فکر ! داد رییچهره اش رو بالکل تغ فشیرد يشدن دندونا انینما. به سمتش رو چرخوندم! بار نیاول يبرا. دیخند

»! دم؟یچه طور پرچم صلح رو باال گرفتم و خودم نفهم«: کردم

:مونده رفت یاتاق باق نیسمت آخر به

!خانوم خشن زاده اد،یگم چشمات رو ببند؛ چون لحظات رمانس اصال بهت نم ینم -

!و محو شدم... اراده پام رو گذاشتم تو یب. شدم دهیبه طرف اتاق کش. ستادیدر رو باز کرد و کنار ا. زدمبه تصورش  يلبخند

 نیا ي ندهیگو! زد یاول چشم رو م يکه در وهله  يجور! و براق دیسف! يو نقره ا دیهمه جا سف! و دکور یاتاق سابقم، با همون طراح! اتاقم

!انگار همه جا بود! لعنت بهش! رهیو بگآخر نذاشت ذوق و شوق وجودم ر فیتوص

هم گذاشتم و نفس  يچشمام رو رو. رنگ کف اتاق به هوا بلند شدن دیسف يلباسم، بادکنک ها يآروم دور خودم زدم و با حرکت دنباله  یچرخ

دستش رو آروم به . تم انداختصور يبه اجزا یکل ینگاه. ستادیرو به روم ا. دستش رو که به بازوم گذاشت، به خودم اومدم. دمیکش یقیعم

بعد دوباره رو به روم قرار گرفت و . گذاشت ينقره ا یپاتخت يشال رو رو! جرقه نیو اول. آورد و شال رو از سرم برداشت وسمت سرم جل

 دهیکش شیآتبه . به چشمام اون رو مرتب کرد و کنار گذاشت رهیخ! گهید يو جرقه . خوش دوختم رو آهسته از تنم جدا کرد دیروپوش سف

!شدم

» ؟یرقص دونفره موافق هیبا « : انداز شد نیدادبه تو گوشم طن يصدا

.فرم رو از صورتم آروم پس زد ياز موها يشاخه ا مهنّا

»! خوشحالم که تو رو دارم یلیخ« : دادبه يصدا
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.داغم رو لمس و نوازش کرد يبا انگشت شصتش گونه  مهنّا

»! سوزونه یهکتار م هکتار شتیآت« : دادبه يصدا

!منِ خواسته شده؟! ا؟یخواستن من آ! دیکش یاز فرط خواستن، به روم شعله م. لب هام قفل شد يمهنّا رو يها چشم

»! نمتیخوام بب یم« : دادبه يصدا

.هم گذاشتم يچشمام رو رو! لرزونم رو مهمون کرد ينفس هاش، لب ها یداغ. شد لیسمتم ما به

»! ه من اعتماد کنب« : دادبه يصدا

! زد یبه اشک نشسته بود و بابا م شیعسل يچشما! ختیخدشه دار شده ام جلو روم فرو ر تیمعصوم! ذهنم يجلو رو! اتفاقا اومد جلو روم ي همه

... !زد یم...زد یم! زد یرحمانه م یب

زل ! به جونم نشسته بود يتب و لرز. عقب هل دادم اش و اون رو به نهیدستم رو گذاشتم رو س! شدم وونهیهاش که رو لب هام نشست، د لب

:گناهم گفتم نیدرخت اول نیاز نازن! پر از تمناش و گفتم يزدم به چشما

!يواسه به دست آوردن ندار يزیچ -

:خره گفتمباال...مکث هیلبم رو گاز گرفتم و با ! کیستریه يخنده  هی. بهم دست داد یعصب ياز نگاش، خنده . و پرسش گر نگام کرد جیگ

!ستمیمن باکره ن -

!دونم ینم... ایاز خشــم، بهت ! دیلرز یچشماش بود که م ین یفقط، ن! داد ینشون نم یعکس العمل چیه. زده بود خشکش

»! بگو يزیچ هیتو رو خـــدا « : دلم زار زدم يتو

!هم گذاشت و بست يصورتش بردم که چشماش رو رو دستم رو به سمت! مونیو پش دهیترس. بودم دهیترس! فقط زل زده بود بهم! نه اما

مهنّا؟ -

در ! به گمونم... و خسته دهیخم! کتش رو برداشت و آهسته به سمت در رفت ،یحرف چیه یب. از جا بلند شد! عقب تر! دیرو عقب کش خودش

که به جونم افتاده  ياز فرط لرز... کردم اما دستم رو به طرفش دراز! کشوند یمشتش بود، اون رو به دنبال خودش م يکتش تو ي قهیکه  یحال

!و رفت! ومدیزبونم ن به یبود، حرف

کار کرده  یمن چ... من. نگاه کردم شیخال يبه جا! خوردم کـّهیبلند بسته شدن در،  يبا صدا. رفت و در پشت سرش بسته شد رونیاتاق ب از

!؟يجور نیا ؟يدیکش متیبود که دور حر يخاردار میهمون س نیا !مت؟یبود تصم نیا! ت؟یبا زندگ يکار کرد یتو چ! ماهک! بودم؟

!دیاتاق سف هیمن موندم و ... هقم بلند شد و من هق
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***

. کردم زیروم رو آنال شیپ یافق يانداختم و صحنه  میشونیبه پ ینیچ. برخورد ظرف و ظروف به هم، چشمام رو به زور از هم باز کردم يصدا با

...!جا نیا. به اطرافم نگاه انداختم جیگ. باال دمیمن کجام؟ خودم رو کش. چند بار پلک زدم

 يادآوریبا ! دونم یامروزم رو نم يخونه . بود شبمید يجا خونه  نیا! آره! نظرم رو دوباره جلب کرد يزیبه چ يا شهیبرخورد ظرف ش يصدا

ساعت چنده؟. دمیبه صورتم کش یدست شبید

!ساعت هشت صبحه. مهنّا رو برداشتم لِیاز توش موبا. رفتم فمیمت کشدم و به دنبال ساعت به س پا

:لب ریز. و رو کردم ریکمد رو، ز يلباس مناسب، کشوها هیدراور گذاشتم و به دنبال  يرو رو لیموبا! رو افهیاُه، ق. افتاد نهیبه آ نگام

!خوبه نیا... کجا گذاشته؟ آهان -

فر شده ام  يبعد موها. دمشیپوش عیرو عوض کردم و سر رمیز يلباسا. و درشت قرمز داشت زیر يهاکه قلب  یرنگ دیسف یِشلوار خونگ بلوز

رون؟یبرم ب... صورتم رو برداشتم و يحوله . جمع کردم پسیرو با کل

م نگام به پف چشمام زد یمسواك که م. شدم ییکه به چپ و راست نگاه کنم مثل برق و باد وارد دستشو نیبدون ا. رونیدلهره از اتاق زدم ب با

»! ؟يشد یراض ؟یکه چ يزهر کرد هیرو به کام خودت و بق یزندگ« : و با خودم گفتم دمیچشمام کش ریدستم رو ز. افتاد

 یدلم مالش م! اون جا هم نبود. دمیکش ییرایبه پذ یسرک! چشم چرخوندم؛ نبود. اومدم رونیافکنده از اون جا ب يبعد با سر یکردم و کم بغض

که به راه بود  یتازه دم يِاز چا. رو برداشتم یوانیبرگشتم و ل. افتاد زیم يرو يصبحونه  لیچشمم به وسا. حال وارد آشپزخونه شدم یبرفت، 

.نشستم زیو پشت م ختمیواسه خودم ر یکم

 هیواسه شروع  تمینبود عدم رضاقرار ! بشه يجور نیخواستم ا یبه خــدا نم! اوف، نه! تو سرم شده؟ یچه خاک شه؟یم یحاال چ! تو فکر رفتم

و  دیمگه زبون تو نبود که چرخ ؟یگرفت یمیتصم نیساعت همچ مین يکه تو يتو نبود نیمگه ا ؟یگ یم یچ! نحو ابراز بشه نیبه ا د،یجد یزندگ

کار کنم؟ یحاال چ! اما شد. شد یم يجور نیا دیداشت؟ نبا يریبه کنار، مهنّا چه تقص زیهمه چ! خانمان خراب کن رو گفت؟ ي لهاون جم

:دمیصداش رو شن ر،یاز تصو قبل

!جان هیقربونــت سم -

.گوشش بود، پوزخندزنان به راه افتاد يرو یطور که گوش نیبعد هم یکرد و کم یمکث دنمیبا د. از جام بلند شدم عیسر. اومد رونیاتاقش ب از

:مهنّا

!باشه. اون جام گهیساعت د میتا ن! زمیعز امیدارم م -

اومده و من من  رونیمردد از آشپزخونه ب! ه؟یسم!رفت؟ یکجا داشت م! کف پوزخند و حرفاش بودم که مغزم شروع کرد به هشدار دادن تو

هوا به سمتم  یفکر بودم که ب نیتو هم! به پا داشت ـنیج دمید یبود که م يبار نیاول! بود دهیچه به خودش هم رس. کنان دنباش راه افتادم

...!بود از ترس کیرو که باال آوردم نزد همگان. برگشت

:مهنّا
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ــش؟یفرما -

:فرو دادم و دستپاچه گفتم یدهنم رو قلپ آب

؟يریم ییجا -

:گفت یو خشن يرو کج کرد و با لحن جد گردنش

به تو داره؟ یچه دخل -

:انداختم و دلخور و آهسته گفتم نییسرم رو پا. شد یدلم خال ته

...ایزنگ زد  یاگه کس -

:صدا دارش خوردم کرد پوزخند

!نچ نچ! یالقلب یچه دوماد قس! سوزه یچه قدر دلشون واست م! عروس تنها! یآخــ -

:تر شد يحال داد و جد رییتغ

!یمن دخالت نکن يبه بعد تو کارا نیبهتره از ا -

!رفت رونیشک آلودم، از خونه بتوجه به نگاه ا یمجعدش برد و ب يموها يکوتاه تو یراهرو، دست ي نهیآ يجلو! برگشت و

:دمیکوب نیزم يو با حرص پام رو رو یعصب

!یعوضـــ -

***

شه؟یتو گورم م یحاال چه خاک! رو سر جاش گذاشتم تلفن

قطع تماس رو ! نه نه! سبز رو لمس کردم ي نهیگز! رندهیتماس گ نیآهان، آخر! شماره اش؟... رو برداشتم و لیموبا. بدو به اتاقم رفتم بدو

:نوشتم یامیپ عیسر. کردم

!انیدارن م نایبابات ا -

!بود یکاف نیهم! نه... کردم؟ مثلِ یهم بهش اضافه م يا گهید زیچ دیبا. و فرستادم. نیهم

فشـار  هم يلبم رو رو! بود یخال! کمد متعلق به مهنّا رو باز کردم. کنجکاو شدم. رو برداشتم یکیسر وقت کمد و کت و شلوار قرمز متال رفتم

!خاطره نبودم یانتظارها، ب نیاز ا! نبود يخبر. سر زدم یبه گوش گهیبار د هیآماده شدم  یوقت. دادم و محکم درش رو بستم

»بود؟  یک هی؟ سم!کجا رفت یعنی« : ها بودم با خودم فکر کردم وهیم دنیطور که مشغول چ نیآشپزخونه هم تو

!یواه انتیخ هی... انتیخ یتالف! ساعت برسه 24نذاشت به . لبم نشست يگوشه  یموندم، لبخند تلخ جهینت یب یوقت

گفتنا بلند شد  کیخوش و بش و تبر يصدا. بودن نایعمو ا. و در رو باز کردم دمیکت کش ي قهیبه  یدست. زنگ بود يهمراه با صدا قمیعم نفس

.دعوت کردم ییرایو دسته گل رو از مهسا گرفتم و اونا رو به پذ

:گفتم یو مدام م دمیچ یگلدون م يتو نهیگال رو با وسواس و طمأن. تم به آشپزخونهبرگش خودم
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!یبرگرد خونه لعنت -

.رو بردم و جلو عمو تعارف کردم ییچا یِنیس

:عمو

!کمک بابا ایمهســا، ب زم؟یتو چرا عز -

.ه سمت آشپزخونه راه افتادمتشکر کردم و ب. رو از دستم گرفت ییچا ینیگفت و س ییچشم بلند باال يپر انرژ مهسا

:عمو زن

!ماهک جان، زحمت نکش نیبش ایب -

!زن عمو ستین یکنم، زحمت یخواهش م -

!خانواده اش رفت شیراست پ کیشاد و سرحال  دمیکه د دمیکش یسرک. کردم که متوجه برگشتنش شدم یها رو آماده م یدست شیپ

:بهش انداختم ینگاه مین. که شدم، صحبتش رو قطع کرد ییرایذوارد پ. رو برداشتم وهیو ظرف م دمیکش یراحت نفس

.سالم -

.بذارم زیم يرو رو وهیخم شدم تا ظرف م و

:مهنّا

!خانوم خودم! بــه بــه -

:دستش رو به طرفم گرفت. بود؟ نگاهم رو باال آوردم یبا ک! جان؟. همون ژست خشکم زد با

!شمیجا پ نیا ایب -

دادم و ترسون و لرزون  لشونیتحو يلبخند لَق و لَوار! چشم شده بودن و زل زده بودند به من یهمگ! انداختم هیبه بق یهنامتعادل نگا یحالت با

.رفتم سمتش و با فاصله کنارش نشستم

:جذاب گفت یکرد و با لحن کیمبل و خودش رو بهم نزد ي هیتک يدستش رو انداخت پشت سرم، رو. ساکت بود جو

؟يخسته که نشد -

:جواب دادم یخندون زن عمو گرفتم و با بدبخت يرو از چشما گاهمن

!نه، ممنون -

چِفت شده ام تو پناه  تیواسه فرار از موقع هیو من از غفلت بق! شد دهیبعدش کش يخانواده به مراسم مادرزن سالم و پاگشا نیما ب يها حرف

.افتادم نامحسوس به سمت آشپزخونه راه يدیمهنّا استفاده کردم، با ببخش

!اوردیخانوم بود؛ دلم رو به درد م هیمشام سم يته مانده  حه،یبودم و اون را ریادکلنش اس يبو ونیم شیپ یقیکه دقا نیفکر ا! گرفته بود دلم

!یخائنِ روان! بره به جهنم! به درك. دمیسر کش یآب وانیل

!گذاشتم زیم يسرم رو رو خسته
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چته زن عمو؟ -

:و بلند و خودم رو جمع کردم و رو به زن عمو گفتمشده ام ر نیسنگ ي کله

!ستین يزیچ -

:مادرانه نگام کرد و گفت. گذاشت و کنارم نشست زیم يرو رو يدر بسته ا کیکوچ ظرف

!رنگ به روت نمونده -

:گفت ادیداد و با فر رییوقت جبهه اش رو تغ اون

!مهنّــا! مهنّــا -

شت؟کار دا یبا اون چ! دستپاچه شدم یعلن

:به سمتم برگشت

!نیریواستون قوت بگ ارمیدرست کردم، گفتم ب یکم کاچ هی -

:شد دایمهنّا پ يبگم سر و کله  يزیتا اومدم چ! دیاز روم پر رنگ

!بله مادر جان؟ -

:نگاش کرد و گفت يعمو جد زن

!نیجا بش نیا ایب -

!تیموقع نیشدم از ا یافتاد و من خالص م یم یاتفاق هیکاش ... کاش! هول و وال افتاد به جونم. ستادیکه نگام کنه کنارم ا نیا بدون

:عمو زن

!يریبخور جون بگ یکم کاچ هی ن؛یبش -

!بودم یبه زلزله هم راض یحت! خواست یاتفاق م هی دلم

:وار ادامه داد حتینص بعد

!رنگ به رو نداره! طفل معصوم برس نیکم هم به ا هی -

:زل زد بهم ز،یکنم به م خیتا اومدم نگاهم رو م! دش انیتازه متوجه جر انگار

!نمتیبب -

:و کنارم نشست دیرو عقب کش یصندل. دهنم رو قورت دادم و نگران نگاش کردم آب

!زمیعز دهیرنگت پر -

.بهش دادم و نگاهم رو ازش گرفتم یدلم فحش تو

:عمو زن

!کم مدارا کن گل پسر هی -

 يسرم رو برگردوندم که مهنّا با چشما. شدم یرسما داشتم آب م! ؟یک... اما رهیبگ ستیبا ین عمو رو مز يشده  انیاحساسات غل يجلو یکی
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:خمار شده اش گفت

!شد تیاذ یــلیخ شبید! حق با شما است مامان -

:کتفم زد به یزن عمو دست. دادم لیبه زن عمو تحو يلبخند ضهینبودن عر یخال يپاهام رو به هم چسبوندم و برا. شد مورمورم

!کنه یبه اشتباهش اعتراف م يکمتر مرد! قدرش رو بدون -

:رو تکون دادم و او ادامه داد سرم

.دیایشما هم بعد ب رم،یمن م. نیشما راحت باش -

.از جا بلند شدم عیبا رفتن زن عمو، سر. بدرقه اش کردم يزور يلبخند با

:مهنّا

!نیبشـــ -

با اشاره به ! اراده لبم رو گاز گرفتم و ناچار نشستم یب! راه انداخته بود دادیاز خشم تو چشاش داد و ب ییهارگه . رو به سمتش برگردوندم نگام

:گفت یظرف کاچ

!بخــور -

:رو به سمتم گرفت یاز اون معجون لعنت یکم. برداشت زیم ياز رو یقاشق. تعجب نگاش کردم با

!بخــور -

:لب ریز

!خوام ینم -

طعم بد . بغض کرده و آروم لب هام رو از هم وا کردم! همون طور منتظر مونده بود؛ ساکت و قاطع. دیکش یچشاش زبونه م خشم از يها شراره

به لبش بود و سرش رو به حالت  يزیخنده تمسخر آم. شد، چشام رو وا کردم دهیکش رونیقاشق که از لبم ب. دیمزه اش به بغضم شدت بخش

هم  يفکش رو رو. گلوم، با دستم گلوم رو فشردم ياراده واسه درد بغض تو یب. و حالم دست خودم نبود دیلرز یچونه ام م! تأسف تکون داد

!رفت رونیرو عقب فرستاد و از آشپزخونه، قلب خونه؛ ب یصندل! دیکوب زیو قاشق رو محکم به م دیساب

!من چارهیب

***

.رو باز کردم نیماش بردم و با شوق در ادیرو از  تمیخونه، موقع ينما دنید با

:مهنّا

!صبر کن -

:طرفش برگشتم به

بله؟ -
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:به سمتم گرفت یرنگ يسورمه ا یِمخمل ي جعبه

!ریبگ -

:بشه، گفت جادیتو مغزم ا يکه فکر نیاز ا قبل

!مینر یگفتم دست خال! واسه زن عموئه -

 نایعمو ا. رفتم نییگذاشتم و پا فمیک يجعبه رو تو! شد ادهیپ نیماش سرد از یلیکنج لبش باال رفت و خ. زدم و قدر شناسانه نگاه کردم يلبخند

من تازه عروس ! دلم تنگشون شده بود. به آغوشش پناه بردم هیو با گر اوردمیطاقت ن. به استقبالم اومد هیمامان با گر. بودن دهیزودتر رس

:خاله اسپند رو دور سرم چرخوند و گفت! تخت دو نفره بودم هی يدیتبع

!شگون نداره ن،یبس کن -

:من رو از خودش جدا کرد مامان

!زمیعز يخوش اومد -

داد و من  لمیتحو یلبخند پر رنگ. رو به روش مکث کردم. مامان مشغول خوش و بش با مهنّا شد و من به سمتش رفتم! بود ستادهیمنتظرم ا بابا

که بشنوه به  يدستاش رو دورم تنگ تر کرد و من طور يحلقه . غرق شدم هیهم فشار دادم و از شدت گر يلبم رو رو! دیهوا تو بغل کش یرو ب

:گفتم یآروم

...گهید! نکن یپشتم رو خال گهید! ستیات فقط شوهر دادنم ن فهیوظ -

:گفت. دمیلب بر چ دنشیبا د! مهنّا بود. برگشتم. دیکش رونیمن رو از بغل بابا ب ییدستا! ذاشت جمله ام کامل بشه یهقم نم هق

!نکن تشونیاذ! هیکاف -

.میوستیپ هیهمراه مامان به جمع بق. بابا نگاه کنم ازشون فاصله گرفتم يکه به چهره  نیرو تکون دادم و بدون ا سرم

:آورد ریاز خوردن شام، مامان من رو تنها گ بعد

!گفت بهت سخت گذشته؟ یزن عموت م -

:دمیپرس جیگ

بهم سخت گذشته؟ یچ -

:بهم انداخت یهیعاقل اندر سف نگاه

!ماهــک -

:افتاد، رنگ به رنگ شدم میدوهزار عیسر

!نبود يـزیچ! نــه -

:رو تو بغلش گرفت من

!گذره یم نمیشه مامان، ا یدرست م! من خودمم بد درد بودم -

!خورد یتکون م شاخکام
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:کرد نگام

؟يبود؟ ضعف هم کرد ادیز تیزیخون ر! نمیبب! یپاش ينخوا یدم دستت ه يرو بذار لتیوسا یخواست یم -

:شدم معترض

!مامــان -

:گفت دلسوزانه

!يدیکار دست خودت م الیخ یتوئه ب يجور نیا! رهیبرات بگ ادیبه مهنّا بگم مغز ز دیبا! بخور ادیز وهیآب م! ماهک یچاره ام نکن یب -

:کم فکر کرد هی. چپ و مهربون نگاش کردم چپ

!ق؟یبود دق ی؟ کنه! انتهیماه يماه، دوره  ياوال -

!شهینم میمن طور! دلم زیبس کن عز -

:به چشاش نشست اشک

؟يریرو که م تیوتراپیزیف يجلسه ها! یازت دور شدم، از خودت غافل ش نمینب -

:پس به دروغ گفتم! اومدن یخدا رو شکر باهام راه م. پاهام نگاه کردم به

!مرتب. آره -

:و زمزمه وار گفت آهسته

!؟یهست یضاز مهنّا را -

:پلک زدم رو نگاه نگرانش نرم

!یلیآره، خ -

 یمیداشت، اما نه حر میمن حر یزندگ! گفتم یم يزیچ دیبا. تازه کردم ینفس! راه برگشتن، برخورد متفاوت مهنّا، ذهنم رو مشغول کرده بود تو

!داشتم ازیمن به احترام مهنّا ن! حرمت باشه یکه ب

!کنمازت تشکر  یوقت نشد بابت گوش -

:خورد و خشک گفت یتکون

!به دو برسه ت،یکانتکت گوش تیخواد ظرف یدلم نم چیه -

:اون وقت گفتم! هیچ هیتا بفهمم قض دیکم طول کش هی

...پس -

:فرمون جابه جا کرد يرو رو دستش

!خونه رو دارن يهم شماره  هیبق -

:رو مزه مزه کردم حرفم

!شماره ام رو داره میمر... اما -



کاربر  انجمن نودهشتیا باران عبدالهی  |حریم و حرام                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 157

!قدر نگاهش حساب بر بود نیدونم چرا ا ینم! یلعنت. به سمتم برگردوند زیرو ت نگاهش

!به خونه زنگ بزنه گهیگم د یم -

!سکوت، تا خود خونه گهید و

:مهنّا

!گوش کن دختر خانوم -

شت اشاره اش رو به سمتم انگ. ستادمیبه گوش ا! هم بود؟ يا گهیمگه کس د. رفت که من رو مخاطب قرار داد یاتاق م ي رهیبه دستگ دستم

:گرفت

!خوب گوشات رو وا کن -

!کردم وا

کنم که تو دلت  ینقاب مسخره رو تحمل نم نیا! دارم لیرم، واسه خودم دل یم تیبلور يقد و باال يجلو خانواده ها قربون صدقه  ینیب یاگه م -

!یبخون) دختر نرو باال (  یه

:اشت و ادامه دادبه سمتم برد یقدم دیرو که تو چشام د رتیح

!فرستم خونه باباش یتف سر باال رو م نیهر چه زودتر، ا! برت نداره االتیخ -

:به سر تا پام انداخت و لبش رو کج کرد گفت یقدم اومد جلوتر؛ نگاه هی! خوردم یسخت تکون

!بوده باشه و به نام من تموم بشه گرانیذارم به کام د یاما قبلش نم -

!جه به حال خراب من، به اتاقش رفت و در رو پشت سرش بستتو یزد و ب يپوزخند

! گرفت یجسمش، قرار م يشده  یتلِ متالش يفقط جفت چشاش، رو انیشد، در پا یم یاز هم متالش یوقت مون،یمعروف بچگ يگربه ) تام ( 

!حاللم مِیحفظ حر يسزا! از تام ندارم یمنم دست کم! شیزیغر يها یبدجنس يسزا

.... !حال من اما! يدیندحال تام خ به

***

احساسم، در  نیبابت ا یاما قبل از هر عکس العمل. شدم مونیلحظه پش هیواسه . مطمئنا خواب نبود! ومدین ییصدا. به در اتاقش زدم يا ضربه

:ایقدم رفتم عقب، دل رو زدم به در هی. پرسش گر نگام کرد. اتاق باز شد

!مخواستم از لپ تاپت استفاده کن یم -

:داد به چارچوب و گفت هیچپش رو تک دست

!رو در حقت کنم؟ یلطف نیهمچ دیچرا با -

!نفرت از من! زد یتو چشاش نفرت موج م! کنه؟ رییقدر تغ نیشبه ا هیتونه  یآدم چه طور م هیکردم؛ با خودم فکر کردم،  نگاش

!کنکور اومده یینها جینتا -
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!نه چندان کوتاه یمکث

:و گفت کرد زیرو ر چشماش

!تو ایب -

 یهمان طور که انتظار م! شبِ اولِ حضورم ي دهیمشترك به تفاهم رس ياتاق مطالعه  یعنی. آروم قدم گذاشتم تو اتاقش. از سر راهم رفت کنار و

م به شلوار ا رهیرنگ تنش، نگاه کردم و نگاه خ یاسپرت طوس شرتیبه ت. نشست زشیاز جلوم رد شد و پشت م. وصل بود نترنتیرفت، به ا

باال رفته اش به سمت  يتوجه به ابرو یب. کرد رمیوسط راه نگاهش غافلگ... اما. اولش ينگاهم برگشت سرجا! افتیامتداد  شیطوسگرم کن 

 یعنی. به دستش انداختم ینگاه مین. دستش رو به سمتم دراز کرد. و رو کرد ریسنجش رو به رو، دلم رو، ز تیسا. دکستاپ برگشتم يصفحه 

:شد رجگنگ از دهنم خا! ؟یچ

!هان؟ -

 يمکث دست چپم رو به سمتش بردم که خم شد و از دست راستم کاغذ حاو یبا کم! دست دراز شده هیبه زل زدنش ادامه داد با  يجور نیهم

حاضر ! کرد یمن رو آب مکه به ذهن اون خطور کرده، داشت  يفکر عکس العملم و فکر. ریسرخ و برشته نگام رو انداختم ز! دیاطالعات رو قاپ

!بشم یدرم یو من تو همون حالت، تاکس ادیسنجش باال ن تیسا بد،ا يبودم برا

 ینم يزیچرا چ! رو به روشه یینها جیاالن نتا... پس! ستیکارم ن ریتفس يمطمئنا اون االن تو حال و هوا... مهنّا! من چه کردم؟! من يخدا يوا

:من بود روش به طرف. سرم رو باال گرفتم! گه؟

رتبه ات مگه چند بوده؟ -

.ریو شل نگاهم رو انداختم ز زونیآو. از نهادم بلند شد آه

:مهنّا

!رونیب. کارت تموم شد! خب یلیخ -

.توجه به لحن بدش برگشتم به سمت در یب

:مهنّا

...یراست -

!شدم شیبعد ينایمنتظر توه. ستادمیا

:مهنّا

!رازیش! يرفت بگم، قبول شد ادمی -

 کریدر و پ یفحش ب هیتو دلم . سنجش رو بست يروش رو برگردوند و صفحه ! خونسردش ي افهیبا تعجب زل زدم به ق. دمیهوا از جا پر یب

قلبم گذاشتم و چشم به سقف  يخوشحال دستم رو رو. دادم کیاستراتژ رییپشت در، تغ! اومدم رونینثارش کردم و بدون حرف از اتاقش ب

:دوختم

!نونتممم ا،یخدا -
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!هاش شروع بشه يریو بهونه گ ادیآقــا در ب ياالنه که صدا. بدو بدو به سمتش رفتم. تلفن خونه، دستپاچه ام کرد يصدا

الو؟ -

!قبــول شدم! قبــول شدم -

!م؟یرو گوش يچرا زنگ نزد -

:گفت یعصبان میمر

.زنگ بزنم خونه یخودت گفت! ما رو؟ ياُسکل کرد -

؟يل شدقبو یچ! اُه، آره -

:میمر

؟يچته؟ مگه تو قبول نشد -

:دمیخند

؟يآورد یچ ینگفت! همون تک انتخاب. منم قبول شدم! چرا -

:میمر

!خوشحالم نقـــدهیا! رازیش اتیادب -

:گفتم واشی

!میدانشگاه هیخدا رو شکر که تو . طور نیمنم هم -

:دیپرس یازم به آروم تیهم به تبع میمر

!نه است؟خو لیمگه عزرائ ه؟یچ -

.دنبال کارامون میبر دیبا! نمتیب یخب؛ فردا م یلیخ! آره، همون لحظه که بهت اس ام اس دادم برگشت -

:میمر

همون ارم؟ -

!همون ارم -

***

:بابا رو از جا بلند کرد نیپرواز اعالم شد و هم يبار سوم شماره  يبرا

!ها میمون یاز پرواز جا م! گهیخانوم دل بکن د -

:مهنّا برگردوند ينگاه نگرانش رو از من به سو مامان
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!کنم؛ جون تو و جون ماهکم یسفارش نم گهیمهنّا جان، د -

غصه دار ! خورد یبه چشم م شتریدر کنار مامان، قد بلندش ب. که نگام کنه سرش رو با لبخند تکون داد و مامان رو در آغوش گرفت نیا بدون

:گوشم گفت ریو ز دیمن رو بوس. رفتمچشم ازش گرفتم و به سمت بابا 

.خبرم نذار یب! هات تو دانشگاه هستم تیموفق دنیمنتظر شن -

رو  هیو تو بغلش گر ارمینتونستم طاقت ب... و مامان. ازش جدا شدم یحرف چیه یقبول حرفش، پلک زدم و ب يبه معنا. به روش قرار گرفتم رو

.ده بود که بخوام ازشون دور بمونمتا حاال نش. دل کندن سخت بود واسم. سر دادم

:مامان

!بهش بگو يزیچ هیمهنّا جان، تو ! دختر يدقّم داد! بسه ماهک -

:مهنّا از پشت سرم يصدا

!زن عمو من فقط ضرب شصتم خوبه -

:و من رو از خودش جدا کرد دیخند مامان

!اد؟یدلت م! نگــو تو رو خدا -

:رو نوازش کرد سمیخ صورت

!میریگ یتهران باهاتون تماس م میدیرس! دیون باشمراقب خودت -

 ییاحساس تنها! میبود رهیهر دو به رو به رو خ. کنارم احساسش کردم. گذاشتم و رفتنشون رو بدرقه کردم شهیش يدستم رو رو! رفتند و

:گفتم ریاراده و دلگ یب! به قلبم هجوم آورد يدیشد

!شد رید! براشون؟ يچه طور تف سر باال رو پس نفرستاد -

!از خشم بود ینگاهش حاک ینیسنگ. رو با سرعت به سمتم برگردوند سرش

:مهنّا

!بود فیح يزود نیبه ا! به کام من نشده يزیهنوز چ -

!سر خورد نییبه پا شهیش يدستم از رو! سالن یرفت؛ به سمت خروج و

!ا؟یمونده بود آ یاز غرورم باق يزیچ

***

وارد ! یستیدماغو ن ينویف نیف ياون دختر بچه  گهیکه تو د نیا! مثل بزرگ شدن یاحساس هی میبه قول مر. داشتم یاز مدت ها احساس خوب بعد

واسه فکر کردن به  یها، فرصت متیبعد از اون همه نامال! در انتظارتن یناب و خاص يو تجربه ها يبه نام دانشگاه شد يبزرگ تر يجامعه  هی

که نگهبان مجاور اتاقم، سخت تحت کنترلم  نیا رغمیعل! تونست باشه یم یسخت ياده بودن به گمونم تجربه دور از خانو. داشتم دیجد يزایچ

اما ! قرار بود نوشته بشه یبا چه خط م،یزندگ يدونستم نانوشته ها ینم! بگذرونم تیتجربه رو با موفق نیدوست داشتم به شخصه ا... داشت اما
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شدم  یضربه فن! مه آلود پشت سر گذاشته شد م،یفصل اول زندگ. خواستم یم يد و من از کائنات صبورش یم ریدلم دا يرو صفحه  یحکاک نیا

 فیکه چه طور حر يدید یو م ياگر بود! رو باال برد فیبه خون نشسته ام، دست حر يداور هم مقابل چشما! گوشه افتادم هیو درب و داغون 

رو به  میفصل از زندگ هیلعنت به تو که ! لعنت به تو! به گمونم یشمال يکایآمر! بود؛ نه؟ گهید يقاره  هیاومد؟  یکجا م زصداش ا! زد یقهقهه م

!منِ احمق... و من! ينکرد دایپ يبه تو که ساده تر از من، بشر نینفر! يدیکش یتباه

پس فردا کالس ! مرور گذشته، بدش کنمخواستم با  یداشتم و الاقل امروز نم یمن حس خوب! بود یکاف. دادم هیتک نیماش ي شهیش يرو رو سرم

!شد یمشترکم با مهنّا هم درش لحاظ م ریغ یزندگ دیکه با يبرنامه ا. داشت ازین يزیبرنامه ر هیبه  میزندگ! شد یها رسما شروع م

به قسمت اتاق ها، در  دهینرس. لخ لخ کنان به سمت اتاقم رفتم! رو به پا انداختم میقرار دادم و صندل خونگ یو کوفته کفشم رو تو جاکفش خسته

:رفتم عقب ینصفه قدم! جا خوردم! شد دایهو شیپکر و عصب ي افهیاتاقش به شدت باز و ق

.سالم -

:مهنّا

؟یتا حــاال؟ نگاه به ساعتت انداخت يمعلوم هست کجا بود! کیکه عل رمیگ -

:خسته گفتم ییراحت شد، با صدا المیخ

.نامثبت  يواسه کارا! دانشگاه بودم -

:دستش رو به سمتم گرفت. دیاش خواب نهیس يشده  یخروس ي قفسه

!ییشماره دانشجو -

طور که بهش  نیگرفت و هم.رو به سمتش گرفتم ییدانشجو يشماره  يانتخاب واحد حاو ياسپرتم، برگه  فیک ياز تو. رنگ غم گرفت چشام

:کرد گفت ینگاه م

خاموشه؟ تیچرا گوش -

.شارژ نداشت -

لباسم رو عوض کردم و بدون شستن دست و صورتم . وارد اتاقم شدم یحرف چیه یبهش انداختم و آروم و ب يرینگاه دلگ. باال آورد رو سرش

:همراه، زمزمه کردم شهیخطاب به سقف هم! به سقف رهیخ دم،یدراز کش

!تونم جلوش قد علم کنم یشدم که نم فیاون قدر ضع -

!يبود فیضع شهیهم

!که زیهمه چ ریتونم بزنم ز ینم! حاال هم خودم گزك دادم دستش! ودمب شهیآره، هم -

!عذاب و له شدن هیبه ثان هیثان شهیم! یحرمت یب شهیاش م جهینت يدیاما نفهم! نشه متیوارد حر یخواست خودت

...یول ستیحقم ن ناشیکدوم از توه چیکه ه ادیبه درد م نیدلم از ا -

!ست و بالشتو د یفکرت گذاشت یاحمق و ب خود

!که تحمل کنم، تا خودش خسته بشه و بکشه کنار نیا! بهم صبر بده ایخدا -
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***

من چقد وقته که خوابم؟! دونستم ساعت چنده؟ ینم. بود کیتار کیاتاق تار. چشم باز کردم یاحساس عطش، به سخت با

روشن شدن . رو زدم دیگرفتم و کل شید راه آشپزخونه رو پخواب آلو. از اتاق خارج شدم یکورمال به سمت در رفتم و به آروم کورمال

!همان... مهنّا يبه خون نشسته  يآشپزخونه همان و چشما

:خل و چال گفتم نیشدم و ع دستپاچه

!دیببخش -

به ذهنم  هیتشب نیاما اون لحظه اصال ا! کردم یم هیاز پت و مت تشب یکیوقتا از دست کارهام خودم رو به  یبعض. چراغ رو خاموش کردم و

!رهیکارم رو بگ نیکه جلو ا دینرس

:درآورد الیمن رو از فکر و خ صداش

!بردار و برو يخوا یم یهر چ -

خچال؟یکو . و جلو رفتم دمیکش نتیرو به کاب دستم

:لب گفتم ریز

.تشنمه -

! نه زیچ... يزیخوردم به چ! شدم لیسمت چپ ماو هم زمان به  دمیکش يخفه ا غیج! شد دهیچیمحکم دور مچ دستم پ يزیچ هی. رفتم جلوتر و

. دمیاش فهم نهیس يمردونه  يرو از برخورد صورتم به موها نیا! برهنه يباال تنه  هی! تن تپنده و تب آلود، مهنّا بود نیو صاحب ا! جسم، تن

شد،  رمیکه دستگ يزیتنها چ یول! دم واسه جدا شدنتقال کر! خواستم یرو نم نیمن ا! نه... اما! حالل بود؛ نه؟! دنیوقت به کام رس! وقتشه گهید

!حالل! مهنّا است نیا! نه! دادبه؟ ؟یک! شده بود نیاون نفر يکه از جنس نفس ها یینفس ها! اش بود یدر پ یپ يشدت نفس ها

اش گذاشتم  نهیس يپهنا يدستم رو رو! ایبرق سه فاز بهم وصل شد گو. گوشم گذاشت يالله  يکرد و لب هاش رو رو کیرو بهم نزد صورتش

کم کم ! شد شیباز دانیدرمونده نفس خسته ام رو رها کردم که گردنم هم، م! بود دهیفا یب. و تمام قوام رو واسه فاصله گرفتن به کار بردم

 ریز! ستناب تر به جونم نش یشرم! حرکاتش ناب لحظه هام بود و دست نخورده. دمشید یم شیکرد و کم و ب یعادت م یکیرچشمام به تا

:لب، آروم صداش زدم

!مهنّـا -

:هاش رو فرو برد تو موهام و خش دار زمزمه کرد پنجه

!تشنه یلیخ! منم تشنه ام -

کرد رو  یم تیرو که بهم سرا یبیدادبه هم نتونست، حس عج ادیو حضور مزاحمِ  دمیترس یبار نم نیا. دیدرخش یم یکیچشماش تو تار ین ین

...!ثلِم یحس هی! ازم دور کنه



کاربر  انجمن نودهشتیا باران عبدالهی  |حریم و حرام                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 163

دست چپم از فشار دستش در حال ! خروار خروار تعجب ونیم! وا موندم! حس مبهمم برسم فیفکرم و توص يلب هاش نذاشت به ادامه  یداغ

 يمهنّا محرم شده « : بود که نیکه من رو به آرامش دعوت کرد ا يبه دست و پا زدن پرداختم؛ اما کم کم، تنها فکر ییها هیثان! خرد شدن بود

»! تهیدگل دوم زنفص

برخورد حلقه هامون، با  يصدا! کرد و عادتش بود یکه آرومش م ییشربت نعنا! شده و طعم سرد نعناع به خودش گرفته بود سیهام خ لب

!مهنّا، حالم رو عوض کرده بود یخواستن ينفس ها

!دادن یحالت م رییلب هاش تغ ونیگرفتن، فقط آروم م یشدن، درد نم یهام زخم نم لب

صورتم رو عقب  دمش،یحرکت که د یآروم و ب! نه ایکردم  شیحرکات، همراه یهارمون نیا نیدونم ب یبا آرامش گذشت و من نم ییها هیثان

:صورتش رو برگردوند و گفت. خمار شده اش يزل زدم به چشما. چشماش رو از هم وا کرد. دمیکش

!برو... آبت رو بخور و -

!مهنّـا -

:ش از خشم سرشار بوددوباره چشما. برگشت

!ست؟یتشنه ات ن ایگفتم  یچ يدینشن -

:رو به طرفم گرفت زیم يرو وانیل

!ــریبگ -

از آب  زیلبر وانیبه ل. تخت نشستم يلبه . که نگاش کنم به سمت اتاقم رفتم نیاز آب پرش کردم و بدون ا خچالیجلو . رو گرفتم وانیل آروم

!به جونم؟ فتادیچرا وحشت گذشته ن! چرا از بوسه اش فرار نکردم؟... چرا! نگاه کردم؟ و خواستنش رو سادمیچرا وا. شدم رهیخ

!داد ینعناع م يبو. دمیرو سر کش وانیقلپ قلپ آب ل. تشنه ام بود. لبم نشست يرو يلبخند محو ناخواسته

 ***

 ریز. تنم رو به آب سپردم ال،یخ یب. سوت و کور بود بیعج خونه. زدم رونیاز اتاق ب یحموم درست و حساب هیام رو برداشتم و به قصد  حوله

موهام رو بعد از خشک کردن، ! لب هام رو فوت کردم و تموم يآبِ رو زِیقطرات ر! مهنّا، قلقلکم داد يخوش بو يبوسه  يآب، تجربه  يخنکا

 هی. رژه رفتم نهیجلو آ. دمیبا وسواس پوش... اوم. دمیکش رونیهم رنگش ب نیبا ج یکوتاه نیآست یبلوز مشک. به سمت کمد رفتم. دمیشبرس ک

!اومد یبه چشم م. یخوب و کاف! خوب بود. انجام شد! محو از واجبات بود شیآرا

» ه؟یواسه چ شیآرا نیا ؟يدیپوش یواسه ک« : دمیاز خودم پرس! مکث هی. سمت در رفتم به

»شده؟  یمگه چ! ها یگ یراست م« : باال انداختم ییابرو

»! ارمیدرش م« : دم برگشتم عقبق هی

» ؟یضیمگه مر« : رو جمع کردم لبم
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سرحال به ! بعد شونه ام رو باال انداختم. دمیلبم رو از داخل گز. ستادمیپشت در اتاقش ا. اومدم رونیعقلم از اتاق ب يادهایتوجه به داد و فر یب و

رو . رفتم خچالیبه سمت . ساز رو روشن کردم يچا! علومه هنوز خوابهپس م! نبود یشگیهم ياز صبحونه  يخبر. سمت آشپزخونه روونه شدم

:زدم و گفتم ياراده لبخند یب خچال،ی يرو به

!يدیند ،يدید یهر چ! رو فراموش کن شبید -

و به روم قرار در، ر يرو ينوشته ! به هم خورد یتقّ خچالیدر . دستم شل شد...! مکث هی. درش رو باز کردم! به بدنه اش زدم یدست مانهیصم

:گرفت

»! اومد، زنگ بزن شیپ یمشکل! من برگشتم سکّو«  -

***

مابین ساعات کالسی با مریم کمی اطراف، پیاده روي می ! راست می رفتم دانشگاه و راست برمی گشتم! روز از نبودنش می گذشت هشت

زن عمو ! اما راستش حوصله ي سین جیم شدن نداشتم! مونمزن عمو مدام تماس می گرفت و اصرار داشت که تنها ن! کردیم، صفایی داشت

انگار نه انگار . در این حین خبري از مهنّا نبود. دخترها، منظورم مونا، مهسا و نازنین یک شب در میون سر می زدن و تنها نبودم! بدجور پیله بود

!آره، همیــنه! اصال مهم نبود! به جهنم! هشت روز رو تنهایی می گذروندم

دقایقی نمی گذشت . حسابی خوشحال شدند و دور و برم رو شلوغ کردن! سر زده. شب بود و من واسه دیدن عمو اینا به خونشون رفتم تمینهش

بعد از قطع تماس، صحبت به ! همگی باهاشون صحبت کردیم و همین از ناآرومیم کم کرد. که به پیشنهاد عمو، با بابا اینا تماس گرفتیم

هنوز واسه . میون صحبت ها نگاهی به ساعت انداختم. تاریخ عروسی مونا و علی، توسط خانواده ي داماد، کشیده شد اختننددرخواست جلو ا

مشغول حرف زدن با مونا بودم که با شنیدن قربون صدقه هاي زن . کیک شکالتیم رو به دهان بردم که تلفن خونه زنگ خورد. رفتن زود بود

عمو نیم نگاهی بهم ! خودش بود... اوهوم. با تک تک اعضاي خانواده اش صحبت کرد! شاخکام فعال شد. پر کشید ناعمو، حواسم از گفته هاي مو

:انداخت و خطاب به آن سوي خط گفت

!چرا؟... ااا! آفــرین... گوشی دستت، یکی این جا است که -

:کج و کوله اي زده و پیش دستی کردم لبخند

.مو جونبعدا باهاش صحبت می کنم ع -

:کامال به زور خندید. سري تکون داد و بعد از کمی صحبت تماس رو قطع کرد عمو

!خب یه صحبت ساده که شرم و حیا نمی خواد! حاال دیگه ما غریبه ایم؟ -

:ریز ریز خندید مهسا

!جوك می گه! باباي ما رو باش -

:عمو لبخند زنان گفت زن
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!از بس پسرم محجوبه -

:کالفه دستی به صورتم کشیدم و گفتم! کاش یکی بود تا جفت پا برم تو کبدش... کاش! ی شدداشت منفجر م دلم

.بهتره دیگه من رفع زحمت کنم -

!اما فایده نداشت، این جا جاي خوبی براي خالی کردن بغضم نبود. زن عمو و دخترها اصرار می کردند شب بمونم. پاشدم و

:مهسا

!منتظر تلفن آقاشونه! ه دلش نمی خواد بمونهخب معلومه ک! ما چه ساده ایم -

با لبخند ساختگی از مونا خواستم به آژانس . فکرم رو منحرف کردم...! کاش می شد جفت پا برم تو! خودش بود... آهان. چپ نگاش کردم چپ

!ام به همون شدت می لرزیدو لب ه! قلبم به شدت می زد. وقتی رسیدم خونه، سریع لباسم رو عوض کردم و رفتم زیر پتو! زنگ بزنه

!چه طور تونست جلو بقیه این جوري من رو سنگ رو یخ کنه؟ حیف نون... احمق

:نمناکم رو روي هم فشردم چشماي

!اصال مهــم نیست! به درك -

:کمی بعد، کالفه و یک دفعه پتو رو زدم کنار و با صداي بلند گفتم. واسه دلخوشی قلبم، سرم رو تکون دادم و

!چلغــوز! بدجور شخصیتم رو برد زیر سوال! ، مهمهچرا -

:مهسا رو در آوردم اداي

!آقاییش پیش کش خودتون! منتظر تلفن آقاشونه -

:دستم رو اطرافم دراز کردم. ورچیدم و خودم رو شل، ول کردم سر جام لب

!ببین چی به سر زندگیت در آوردي؟ -

:قورت دادم بغضمو

!؟...اینم شد زندگی -

:شدم و سرم رو تو بالش فرو بردم دمر

!غلط کردم... خدایا -

!بی خیال... مریمه البد. از دور نگاش کردم. ویبره ي گوشیم به سختی به گوشم خورد صداي

چش شده این مریم؟ حتما ! به شماره ي شش نرسیده بودم که دوباره گوشی لرزید! دوباره پر کشید سمت غلط کردن هاي لیست شده ام فکرم

!ارش واجبه؟ک

!چرا زنگ نزد خونه؟! خودشه... اوم! دو پیام. و اون رو از روي دراور برداشتم و خودم رو دوباره پرت کردم رو تخت پریدم

:مریم

»! برو خوش باش. من فردا نمی تونم بیام یونی«  -

:لب گفتم زیر
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!نکبت -

!مهنّا است! نـــه؟.بعدیت دیگه مال چیه؟ ببینم امیپ

.سریع باز کردم! وع کرد به لرزیدنشر دستام

:مهنّا

»بیداري؟ «  -

________________________________________

!؟يداریب! ن؟یهم

:و نوشتم دمیکش یقینفس عم! نیشد ا امش،یتماس؛ در واقع پ نیاول! بعد از هشت روز! رو جمع کردم لبم

» ؟یعرض برسونجا مونده ات رو به  يها یسالم و احوال پرس يخوا یم«  -

:بعد جواب داد یکم. دادم لشیتحو راهیبند بد و ب کیجوابش،  دنیتا رس. فرستادم و

»! اون اسکن کن و واسم بفرست 38 يرنگه؛ از صفحه  یمشک يدفترچه  هی ز،یسوم م يتو اتاقم؛ کشو يریم«  -

:دمیگوشه از تخت و دراز کش هیرو انداختم  لمیموبا! بهش زدن يانگار نه انگار طعنه ا! نوك دراز شیپ! حیوق... پــررو. دمیکش يبلند غیج

!مگه من نوکرتم -

اتاق مطالعه  یعنیدر اتاقش، . رونیاز اتاق ب دمیپر. رو لبام اومد يلبخند مرموز! اتاقش؟! نمیصبر کن بب... بودم که دهیباال تنه ام نکش يرو رو پتو

 چه،دفتر. بازش کردم! کشو سوم زش،یچشم چرخوندم رو م! دهیبابا، غار پر از طال رو د یانگار عل! زد یچشام برق. سابق رو باز کردم ي

! تریچند تا اسم و ت! دونم یشماره و معادله، نم يسر هی! هستن؟ یچ گهید نایاَه ا... 38 يصفحه ! ه؟یچ نایا... دو، سه و ک،ی. ورق زدم! ناهاشیا

:رو برداشتم و نوشتم یگوش برگشتم؛ عیتند و سر! اوردمیسر در ن... چند تا

»! بابام واست بفرستم؟ وتریبا کامپ«  -

:داد جواب

»! ستیات ن هیزیمشکله خودته که رو جه«  -

:دیرس گهیاس ام اس د هیبردم تا جوابش رو بدم که  ورشی عیسر! رونیاز گوشـــام زد ب دود

» ! فارس جیخل: پسورد«  -

! 38 ينگاهم رو برگردوندم رو صفحه . و رمز رو وارد کردم دمیکش یپوف! چشم چرخوندم تو اتاقش یکم پاور رو زدم و يدکمه . تر شدم آروم

!تلپ، نشستم... بعد یو کم! شد خکوبینشستم که چشمم رو بک گراند م یداشتم م. اسکنر رو به لپ تاپ وصل کردم میخم شدم و س

 ونیم یعمو، وقت يالینوروز، و دیعکس رو ع نیا! حاال متوجه شدم. رو لب هام نشست يااراده خنده  یب! عکس رو ازم گرفته بود؟ نیا یو ک یک

جا  نیعکس ا نیا! بودم، ازم گرفته بودن دهیرو باال گرفته و رو نوك پا خودم رو باال کش مینیچ نیچ یبچه ها، دامن مشک يخنده و مسخره باز

!کرد؟ یکار م یچ

حاال کجا بفرستم؟خب . رو اسکن کردم 38 يصفحه  سردرگم
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:دادم امیپ

» ل؟یمیا«  -

:داد جواب

-  »Mohanna63 «

خودم رو چک کنم و  لیمیبه سرم زد ا! و فرستادم! هیکه پسوند اون، چه شرکت دمیدسکتاپ فهم يباال انداختم و از مسنجر در دسترس رو ییابرو

... یآخ! ایسر زدم به نود و هشت هیبعد از اون ! ب گذاشتم چون مهم نبودنجوا یهمه رو ب بایتقر! واسم اومده بود لیچه قدر م! اوپـــس. کردم

به زور چشمام رو از صفحه . دانلود کتاب برداشت ي نهیگز ينگاهم رو از رو میگوش ي برهیو! شدم تیغرق سا! چه قدر دلم تنگ شده بود

:رو باز کردم امشیگرفتم و پ

»! رونیحاال از اتاقم برو ب. يفرستاد. خب یلیخ«  -

:زیرو پرت کردم رو م یگوش

!بـــرو بابا -

جناب مهنّا  يها لیفا يتو یبد نبود کم. نییصفحه رو فرستادم پا. دانلود کتاب رو زدم و منتظر دانلود کاملش شدم ي نهیگز امش،یتوجه به پ یب

!فارس جیتولز، خل ندوز،یمهنّا، و ،کیعکس، موز! رنگارنگ يالیفا يرو باز کردم و محــو شدم تو وتریکامپ يما! بزنم یگشت

 ياز سر کنجکاو. کله ام رو خاروندم! رمز دار يها پیپر بود از ز! دمیکش یســوت. بازش کردم! فارس جیخل! فولدر نظرم رو جلب کرد نیآخر

! اسم آشنا هی! اسم هیخشکم زد رو ...اما. بیو غر بیعج ياسما ونیچشم چرخوندم م

:زمه کردمفایل رو زیر لب زم اسم

!سمــیه -

مهنّا این قدر پیش رفته بود؟ پس این ! باورم نمی شد. لب هام لرزید و دوباره اسم فایل رو خوندم! پاهام به گز گز افتاد! جونم خواب رفت تمام

! خیلی نامردي مهنّاهمه توقع از من رو چه جوري تو آستین داشت؟ با چه رویی از من می خواست که زن زندگیش باشم؟ مگه خودش مرد بود؟ 

!بی معرفتی یلیخ

عین چغندر به چی نگاه می ! حاال چی کار کنم؟ خب بازش کن! دانلود شد؛ اما نگاه من همچنان روي اسم منفور سمیه خانوم میخکوب بود کتاب

... مهنّا. اشک تو چشام حلقه زد !فیلم بـــــــــود! هین بلندي کشیدم! باز شد! کاش می شد به همین راحتی لهش کنم. کنی؟ کلیک کردم روش

!فیلم؟! خیلی نامردي امهنّ

حداقل دلت آروم می گیره؛ حریمی که واسه خودت درست کردي حالل تر ! می خواي خردتر از اینی که هست بشم؟ بازش کن! نــه! کن پِلیش

.بغض کرده حرفش رو تایید کردم! از حالله و هیچ دینی به مهنّا نداري

!و شروع شد! ث به راست مایل شدهرو اون مثل زدم

قلبم از حرکت جا مونده و منتظر بهونه، ایستاده ! صاحب داد و فریادها، چند مرد بود. چشام رو تیز کردم! داد و فریاد؛ منشأش شادي بود صداي
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!دستی بودندچند مرد یونی فرم پوشیده همگی با کرکر خنده مشغول بازي فوتبال ! سریع چشم چرخوندم روي چهره ها! بود

کسی که ! مهنّا. پس کوش؟ گوشام رو تیز کردم! خدا دارم دیوونه میشم! کو سمیه؟ اصال سمیه بین این همه مرد چه غلطی می خواد بکنه؟ پس

گرفتم  از ناباوري لب به دندون! صاحب این خنده هاي مردونه خودش بود؟! مهنّا؟! از فرط خندیدن دستش می لرزید! فیلم می گرفت، مهنّا بود

:میون داد و فریاداي سرخوششان، یکی از اون ها به طرف دوربین برگشت و گفت! و همه تن چشم شدم خیره به دنبال او گشتم

!آقاي مهدیان این لحظه رو ثبت کن داداش -

:مهنّا

!اي به چشم سمیه خانـــوم -

:و همون شخص مخاطب! قهقهه ي بقیه و

!شیش گل عقب افتاده که چیزي نیست! تسمیه اس یبهتون ثابت می کنم ک -

:مهنّا

!سفیداب یادت نره خوشگل! تا دوازده ماه گارانتی داري سمیه جوون! جمع کن بقچه ات رو -

!ي جمع هورا می کشیدن و یک صدا سمیه رو صدا می زدند بقیه

!یم پایین اومد و نشست رو لب هاي لرزونمقطره اشکی لجباز رو گونه ام سر خورد، از کناره ي بین! سمیه رقیب عشقی من! سمیه

!از اول شروع شد و من غرق خنده هاي سرخوش مهنّا شدم فیلم

فقط از تنهایی پناه بردم به . دیگه به بقیه ي وسایل اتاقش کاري نداشتم! از اون شب، کار اکثر مواقعم شد استفاده ي بی اجازه از لپ تاپش بعد

!د، حریمم، بیش از تصورم حرامهتنهایی که ثابت کر! دنیاي مجازي

***

گم نداشت  یم! به اهمیتش نداشت یهیچ ربط ياما بی خبر! نه! فکر نکن مهمه ها. هیچ خبري ازش نداشتم! بودم و دمغ یعصب! هفته گذشت دو

که به زن عمو  یسردرگمم از دروغ !کردم؛ از تماس هاي عاشقانه اش یکه واسه دخترها سر هم م یخیال يکالفه ام از داستان ها! قبول کن دیگه

!تنگاتنگ با پسرش گذاشت يرابطه  يدخترانه ام رو به پا یو عفونت قارچ ودمگفته ب

.گذشته بیاد پیشم يمریم زنگ زدم تا مثل روزها به

:مریم

 یرحم! گیره یجلو روت قرار م یو یه فرشته روی يباز تو خوش شانس تر! هم يخسته شدم از بس اومدم اون جا و دوتایی زل زدیم به قیافه  -

!به دل من کن

:خندیدم

!خفــه -
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:هم خندید و ادامه داد مریم

!؟یبریم بیرون؟ اونم دوتای -

!مطمئن نبودم تماس رو قطع کردم یا نه. ذوق زده قبول کرده و شیرجه زدم تو اتاق. حرفش تموم شه نذاشتم

این اولین ! کننده از خونه زدم بیرون یرایش مالیم و در آخر با یه تیپ مقبول و راضآ! فرم؛ برس يخشک کردن موها! دوش؛ لوسیون بدن یه

!مهنّا... از دست بابا گرفته تا نگهبان جدیدم! گشت و گذار بعد از ماه ها اسارت بود

!خوردن شدیم یسد، مشغول باقال يآفتاب غروب نکرده بود که با مریم رو دیواره ها هنوز

:مریم

!يم تو هنوز اون آشغال رو فراموش نکردبند یشرط م -

:توجه به حضور آدم ها زبون زدم یو ب یلیموییم رو با سرخوش انگشت

!اون آشغال لیاقت فکر کردن نداره! یشرط رو باخت -

:مریم

!ماهک یدروغ می گ -

.کردم نگاش

:داد ادامه

؟یکن ینم پس مرضت چیه؟ چرا عین آدم زندگیت رو ،یگ یاگه این طوره که تو م -

.بود اما این بار مثل دفعات قبل از خودم دفاع نکردم يتکرار بحث

:مریم

!یکن یو انکار م يگیر یبی خود هردفعه جبهه م! دیدي گفتم هنوز تو ذهنته -

:طرفش چرخیدم به

!حق با توئه -

:به جلو برگشتم دوباره

!تونم یفراموشش نکردم چون نم -

:رو دادم بیرون نفسم

...مردونه اش، ممکنه اون رو یاد یه يباشه که، دستا يحیفه با دختر! مهنّا حیفه مریم ،یندو یم -

:مریم

!از دادبه نبود؟ يآشپزخونه هیچ خبر ياون شب تو یمگه تو نگفت! دیگه قضیه حله ،یدادبه یه بار به یادت بیاد و پسش بزن! ممکنه یتو میگ -

.رو لبم نشست يمحو لبخند

:مریم
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!اما میشه گذشته رو گذاشت کنار! م سختهدون یم -

:کشید و گفت یپوف

...دونم آینده ات ینم ،يکه تو زد يالبته با این گند -

:عصبی به سمتم یورش آورد. رو نیمه ول کرد حرفش

ب کاریشون رو مردم میرن خرا! باشه يکنم تو مغزت چیز یشک م یگاه! به خدا يقاطر! ؟یبود بهش گفت یآخه خره اون چرت و پرتا چ -

!کار کنم؟ یمن موندم با تو چ...! زنن به ژانر مریم مقدس، اون وقت تو یکنن و خودشون رو م یماست مالی م

:رو آهسته تکون دادم سرم

!اشتباه کردم -

:مریم

!نشنیدم؛ بلندتر بگو -

:صدام باالتر رفت تن

!اشتباه کردم -

:مریم

!از دادبه کم نداره يبه خدا مهنّا چیز -

:و محکم گفتم يجد

!اون لیاقت نداره با مهنّا مقایسه بشه -

:خندید. به چهره ي مصمم انداخت نگاهی

!کوتاه بیا! نه بــابــا -

***

ق پام به ذو! پاشنه بلند راحت کردم يجلو در با یه نیمچه لگد در رو بستم و خودم رو سریع از دست کفشا. رو تو در چرخوندم و وارد شدم کلید

.خسته دستم رو بردم به سمت کلید برق. ذوق افتاده بود

! یهمیشه به خوش -

!روشن شد خونه

مبل سه  هیته سالن، رو ! برگشته بود؟ یک! راه انداخته بودند يدادیسرخ شده اش داد و ب ياز اون فاصله هم چشما! واریبه د دمیترس چسب از

.آب دهانم رو قورت دادم! منِ لرزون... ه بود و زل زده بود به منگاه مبل دراز کرد هیسرِ تک ينفره، دستاش رو رو
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:مهنّا

!خوش گذشــت؟ -

:کردم ترس رو از خودم دور کنم یفاصله گرفتم و سع وارید از

.سالم -

:مهنّا

تا حاال؟ يکجا بود -

:اشاره کردم یدستم به سمت با

.بودم میبا مر... ب با -

:بلند گفت ییرو آورد جلو و با صدا دستاش

؟يگفتم کجا بود! يکه بود یبا هرک... با هر خـَ -

:دلخور گفتم. رفت تو هم اخمام

!میسد بود -

:مهنّا

گه؟ید -

:قدم رفتم جلو هی

!میشام خورد میرفت -

:مهنّا

!اش؟ هیبق! شد سه ساعت نیا -

:زد يمچش ضربه ا يمهنّا به ساعت رو. نگاش کردم جیگ

؟ياش کجا بود گهیسه ساعت د! ساعت شیش شهینه ام تا االن، مکه من تو خو یاز ساعت -

!دوازده بــود! انداختم ینگاه ییرایبه ساعت پذ! ساعت چند برگشته؟ یعنیخودم حساب کردم  با

:گفتم ناباورانه

!چه طور گذشت دمیباور کن نفهم -

:مبل بلند شد يرو از

!کار هر شبته؟-

:دمیخنگا پرس نیع

!؟یچ -

:مهنّا
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!کار هر شبته؟! یهرزگ -

.قدم به طرفش برداشتم هیلرزون و کم تعادل . گفت؟ ابروهام تو هم گره خورد یم یداشت چ. خودم اومدم به

!آروم، پاهات! ماهک

گفت؟ یچ! گفت؟ يزیچ هیانگار  نه؛

!تو ولش کن! که گفت یچ هر

.هم گذاشتم يرو رو چشمام

!ایتو کوتاه ب! گه یم یفهمه چ ینم! هیاون االن عصبان. برو تو اتاقت! خوبه آره

! رهیرو بگ میحق نداشت آزاد! شد یکردم که از اون جا برم؛ اما نم یم یداشتم خودم رو راض! رو از داخل گاز گرفتم و دستام رو مشت کردم لبم

!اونم ناحق! کنه نیبهم توه يجور نیحق نداشت ا

»! ــگهیجوابش رو بده د« : دستور داد دلم

:کرد یدست شیکردم اما اون پوا  لب

!که بابات به من قالبت کرد؟ يبود یک يمونــدم تو باال آورده  -

از ! منتظرانه خوابوندم تو صورتش ریکه از خودم سراغ داشتم، غ یبا تمام قدرت. دلم نشدم ایمنتظر دستور عقل ! چشام گشـاد شد رتیح از

که  یاز حدقه بود، در حال رونیب تیکه از فرط عصبان ییبا چشا! ختم نشد یمونیشت به خود، به پشبازگ نیاما ا! به خودم اومدم د،یچیکه پ ییصدا

!ناباورش يشد، زل زدم تو چشا یم نییام باال و پا نهیس ي فسهق

بــودم؟ یک يمن باال آورده ! جواب بــده با تــوئم! بودم؟ هــــان؟ یک يمن باال آورده  -

:ام هنیرو کوبوندم به س دستم

!بودم که تفم کرد شیادیز! از دهنـش بودم يادیمن ز... من -

! نکنن نییوسط دعوا، واسم نرخ تع یلعنت ياشکا نیکردم تا ا زیچشمام رو ر. دیلرز یشدت بغض چونه ام م از

ساله، مگه جز  جدهیدختر ه هی! دل بستمخبر بهش  یاز همه جا ب! منِ خـــر... منِ ساده! بده بشینکرد که بخواد فر دایساده تر از من پ یکس -

به سبک ! راحــت راحت عاشقش شدم! راحت یلـــیخ! خواستم ینم يا گهید زیبـه خدا من چ! خواد؟ یم یمردونه چ تیحما هیو  یخط دلدادگ

!میاون شد تموم زندگ! شد زمیهمه چ. شدم دشیخودم مر

به جوش اومدن هم، هاج و واج رو به روم  نیعامل ا... اون هم! شده بود زیمن سر ر همه وقت، دل نیبعد از ا! گم یم یچ دمیفهم ینم اصال

:گفتم ادیو با فر دمیبا خشم شالم رو از سرم کش. قابل کنترل بود ریکارهام غ! بود ستادهیا

!اول از موهام شروع شد -

:گوشه هیموهام رو باز و پرتش کردم  پسیکل

!نابــود شدم! و رو شدم ریتو موهام؛ ز دیدستش رو که کش -

:زدم تو موهام چنگ
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!به خـــدا از موهام شروع شد -

:آروم زمزمه کردم. رو گردنم دمیرو کج کردم و دستم رو کش سرم

!بعــد گردنم -

!ندادم یدستش رو به سمتم دراز کرد؛ اما بهش فرصت نگران

...اما اون يوع کردتو پاك شر! يدیرو بوس میشونیپ یوقت يرو بهم برگردوند یزندگ -

:گفتم کیستریه! ـشیدوباره برگشته بودم به ماه ها پ! اون جا نبودم من

!درست، دســت گذاشت رو روحم! دست گذاشت رو عصمتم -

نگران به ! دنیپر یاول هر کدوم به سمت يدو دکمه  دم؛یبهش انداختم و با قدرت کش یچنگ! شدم یام؛ داشتم خفه م قهیبردم سمت  دست

 ونیاز م یو به سخت دمیام کش نهیبه س یدست! گرفتم یانگار که داشتم گُر م! وا داشت يحرفام اون رو از انجام هر کار يادامه ! شد لیم ماسمت

:اومد رونیحرفا ب نیالب هام 

!نموند یازم باق يزیچ گهید د،یبدنم رو که د! کرد یشدم و اون سوء استفاده م یم کیمن تحر -

:کالفه اش يچهره چرخوندم رو  چشم

!نه جســـمم! روحمه هیزنم، دست کار یکه من ازش حرف م يسوء استفاده ا -

:رفت باال یصدام م تن

!مهنـــّا ســتیمن روحـــم باکــره ن -

.هم فشرد يرو که صدا زدم، چشماش رو رو اسمش

! جسم و تنم سالمن به خــدا! رو از دست نداد يزیتم چاما پوس! پوستم يرو دیدستش رو کش! مفت مفت! روحم رو ازم گرفت یاون پاک -

!ازش نمونده يزیچ گهیروحــــمه که د

!ولشون کردم به امون خدا! تحمل مهار اشکام سخت بود. شده بود جیگ

!تا چرك نکنه یبرس! یازت توقع هم نداشتم به درد و زخمم برس! ــرتتیمن دست گذاشتم رو غ -

:اش نهیت کوبوندم به سبا مش. صدام رفت باال باز

!یبزن یشد بهم انگ هرزگ یتوقعم هم نم! مـــروت یب یول -

:دمیرو محکم تر کوب يبعد مشت

!شبونه يهرزه  ینبودن برنامه ام، بهم بگ یو واسه دو ساعت خال يماه برگرد کیشد بعد از  یتوقعم نم -

:زل زدم به سقف و عاجزانه ضجه زدم. رو باال گرفتم سرم

!و خبر ندارم؟ دمیمن به کجا رس! ـــــداخـ -

:لبم يباال دمیپشت دستم رو کش! شد ادمیگذشته مهمون  باز

!داشتم یرو هم م نیانتظار ا دیچرا، با -
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:خنده ریاراده زدم ز یب

!رو بهم گفت؛ هرزه نیبابام هم هم -

:دمیورچ لب

!چه قدر لگد خوردم یدون یبعدش نم -

:خنده ام اوج گرفت يصدا

!جلو همه من رو زد -

:کردم زمزمه

.ادمهیهنوز  شیعسل يچشا -

:زل زدم به حال خرابش. رو گرفتم باال سرم

!ادمهیهنوز رنگ چشاش ! اون من رو زد يبابا جلو چشا! گم یزن دادبه رو م! شیشناس یتو نم -

.موند رهیشدم و چشام رو رگ متورم گردنش خ ساکت

:تمو آروم گف رونیرو دادم ب نفسم

.واسش نمونده یچیه گهید! نداره یچیه سادهیکه جلوت وا ینیا -

:گفتم یلب م ریرفتم و ز یم. به سمت اتاقم رفتم دیلرز یطور که پاهام م نیبرگشتم؛ هم. ربات عقب گرد کردم هی نیع و

!جلو همه من رو زد! اون قدر من رو زد -

***

!نبود بهیبرام غر! دمیشن یرو که شب قبل، از اتاقش م یآهنگ يزمزمه کردم نوا! دملب زمزمه کر ریحال ز یبه سقف، خسته و ب رهیخ

.نمینازن شهینمون هم ساکت

.بودم زتیروز عز هیبگو  بهش

.من نسوزه يواسه اشکا دلت

!بودم زتیبگو من همه چ بهش

!حال من بود انیب شتریترانه ب نیا اما

.برات سخته بذار من بگم اگه

.وونهیه مثل خودم دخوام بش یم

.چشات رو داره اقتیوقت ل اون
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!بدونه و باهات بمونه اگه

!در رو باز کن! ماهــک؟ ماهک -

.من مات به سقف و

!کنم یماهــک خواهش م! جوابم رو بده -

:شیعصب يبه در خورد و بعد، صدا يلگد

!یلعنت -

.دیلرز صدام

.یهست یتمام هر چ يروز شد هی

.یه دل نشستب يهوا اومد یب

.مینداره خوب من بگذر یبیع

!یخودتم شکست یکه ساخت یچ هر

!مورد عالقه اش، حرف دل خودش بود يآخر ترانه  اتیظاهرا اب اما

 يصدا یسقف تو نگام بود و تحمل ب يدیفقط سف! بودم به سقف رهیجنازه رو تخت افتاده و خ نیع! رفتم ینم رونیبود که از اتاقم ب یشب نیدوم

 ینم ینیرو دلم سنگ يزیچ گهید! باالخره راحت شدم. لبم نشست يگوشه  یلبخند تلخ هی. ستادمیا نهیبعد از برگشتنم به اتاق، جلو آ! د کمرمدر

اشکام رو پاك کردم و سبک تر از ! از خود اتفاق نداشت یاعتراف دست کم نیا ینیمن اعتراف کردم و سنگ! داد یعذابم نم يزیچ گهید. کرد

!و دوباره اتاق ییو ربات وار رفتم دستشو رونیصدا از اتاق زدم ب یروز بعد بود که ب. با همون لباسا رو تخت ولو شدم شهیهم

! گفتم که هنوز زنده ام یافتاد و م یکاش زبون خشک شده ام به کار م! اتاق رو زد نیبعد از دو روز، در ا... و مهنّا...! که هیروز نیدوم نیا حاال

؟!نه! بود براش یزنده بودنم کاف! ذاشت به حال خودم باشم یراحت م الیخاون وقت با 

لقب و افتخار رو چند بار به  هیمگه ! یقبل از گرفتن لقب هرزگ! همون جا از دستم افتاد فمیاون شب، ک! اومد یم ییرایپذ ياز تو میگوش يصدا

.دمیبه بدنم دادم و به پهلو چرخ یتکون! دن؟یآدم م

» شه؟یم یحاال چ «

اصال ! یکن یجا گم م نیو گورت رو از ا يریگ یخونتون رو از عموت م دیآدم کل يبچه  نیع يریم! تمــوم گهید! یرو که گفت یهمه چ! یچیه «

»! ؟یبمون شهیروت م

!کرد یچه قدر کمرم درد م. هم گذاشتم و دوباره طاق باز شدم يرو رو چشمام

»! کنه؟ یکم نم يزیمهنّا از عذابم چ یعنی! داره ــفیتخف! نداره يف به گناه که آزاداعترا! اما من اعتراف نـکردم که برم «

 هیفقط ... اوم! بهت بخوره؟ روت رو بــرم یعفو عموم يخوا یحاال م! فالن و بهمان یبهش گفت يسادیراست راست وا! اون يخودت رو بذار جا «
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واست  یچ... عزت و احترام که! غرورت که فاتحـــه! روحت آش و الشه! ه برداشتهگند گنا يتن و بدنت بو! خودت رو خالص کن! راه مونده

»! رو کن ؟يدار یچ گهید! ؟مونده

 هیبود  دهیالبد ترس. مهنّا فکر کردم يبه در زدن ها. دمیدوباره به پهلو چرخ! گرفت یو درد کمرم مجال فکر کردن رو ازم م دیکش ریدلم ت ریز

!کاش جرأتش رو داشتم... هه !ارمیسر خودم ب ییبال

پاهام، چشمام  نیب یسیبا حس خ. شدم زیخ میتکون دادم و از جا ن یخودم رو به سخت! گرفت ینا و توانم رو ازم م نیدلم آخر ریز ینیسنگ

!چــرا؟ گهیبود، د شیروز پ ستیب نیبود که هم نیکه به مغزم خطور کرد ا يزیتنها چ! رفت یاهیس

حوصله همه جا  یو ب یعصب. به سمت کمد لباس ها رفتم. دستم رو به لبه گرفتم و از جا بلند شدم. دمیکش نییاز تخت پاکشون خودم رو  کشون

شده بود افتاد، آه از  دهیکش یرو تخت يکه به دنبالم رو یکم رنگ يبرگشتم؛ چشمم که به لکّه و دنباله ! و رو کردم ریکردن پد ز دایرو واسه پ

 هیکه ببندمشون، تک نیبدون ا! چیه. کشوها رو باز کردم یکی یکیزانو زدم و . لنگ لنگون به سمت دراور رفتم. رو گاز گرفتم لبم! بلند شد نهادم

!رو با خشم پرت کردم تو کمد شیبا عجله همشون رو چک کرده و آخر. رفتم فامیبه دراور پا شدم؛ به سراغ ک

 واریبلند به د ییدر توالت با صدا. راه افتادم ییگرفتم به سمت دستشو یم واریه دستم رو به دک یدر حال. قفل در رو باز کردم. سمت در رفتم به

اشک تو  دم،یرو که د ییروشو ریکمد ز یخال يطبقه ! راه جا موند ونیاش م گهید يتو پام رفت و لنگه  ییدمپا يلنگه  هی. خورد و برگشت

!جمع شد چشام

!گلوم سوخت. آب تلخ دهانم رو قورت دادم! رو کم داشتم نیهم! کرد رمیفلگباز غا مهیمهنّا از پشت در ن يصدا

:مهنّا

تو؟ امیشده؟ حالت خوبه؟ ب یچ ؟یماهک، خوب -

به طرفم اومد و بازوم رو از . از کنارش رد شدم و همراه با ضعف پاهام راه افتادم سمت اتاق. رونیتوجه به حضورش اومدم ب یرو باز کردم و ب در

!مینگاهش رو دنبال کردم و ختم شد به شلوار خون! نییآروم نگاهش رو سر داد پا... وحشت زده، زل زد بهم و بعد! ستادمیا یعصب. تپشت گرف

 اهیآره، س... اهیبه گمونم س ایدو، سه قدم فاصله نگرفته بودم که دن. و به راهم ادامه دادم دمیکش رونیبازوم رو از دستش ب نیحال و شرمگ یب

!شد

***

 یمن با شما تماس م د،ینیاوم بب! بگم؟ یچ! زن عمو دیکاش حداقل شما بهم گفته بود! شهیم يجور نیدونستم ا یمن نم. دهینه خواب. االن بهتره -

!فعال... آره، آره. رمیگ

جا؟ نیمن رو آورده بود ا يچه جور! رو بستم چشمام

 دیداد و خطاب به خانوم سف رونیباز شده ام نفسش رو ب يچشما دنیمهنّا با د. نوم بودخا هی. چشمام رو وا کردم. شد دهیگونه ام کش يرو یدست

:پوش گفت

!حالش چطوره خانوم دکتر؟ -
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:زد و گفت يبا واکنشم لبخند. به سمت پاهام رفت و چند ضربه بهشون زد دکتر

ن؟یشما نامزدشون -

:بهم انداخت ینگاه مین مهنّا

!من شوهرشونم! بله -

:باال برد و گفت ییبروا دکتر

 یم شنهادیپ! هیپاهاشون هم عصب یِحس یب! ستین ینگران يجا! شنینوع دردا معموال بعد از ازدواج به مرور کمتر م نیا! بوده یضعف عموم هی -

!نیکنم به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کن

:رو چک کرد و ادامه داد سرم

!همکفه يداروخونه طبقه ! نره ادتونیکه واسشون نوشتم  یینایتامیو -

با رفتنش دکتر دستم رو گرفت و مهربون . رفت رونیحال چشم ازش برداشتم و او از اتاق ب یب. رو برداشت، نگام کرد زیم يرو ينسخه  مهنّا

:گفت

؟يبهتر -

:زد يلبخند. رو تکون دادم سرم

ن؟یازدواج کرد -

:تر شد قیلبخندش عم. رو باز و بسته کردم چشمام

...هیزیخون ر نیمن اشتباه کردم، ا پس -

:گرفته گفتم ییحرفش با صدا ونیم

!نه، ماهانمه -

:شونه ام زد يرو یدست

!مواظب خودت باش شتریب -

مهنّا که وارد اتاق . از پرستارا از دستم باز شد؛ به زور سرجام نشستم یکیبعد سرم توسط  یلحظات! جواب دادم و رفت يرو با تکون سر محبتش

:ستادیمانتوم شدم که کنارم ا يمشغول بستن دکمه ها. انداختم نییسرم رو پاشد 

!م؟یبر -

:کردم زونیرو آو پام

.اوهوم -

رو باز  نیدر ماش. نگرانش فرار کنم يچشا ررسیکردم از ت یدستم رو ول نکرد و من سع نگیتا پارک. نییبا کمکش اومدم پا. رو گرفت دستم

و ! وهیآبم يو بسته ها جاتیو سبز وهیتا کف پر بود از م. خورد یپشت یصندل يرو لیکه شدم چشمم به وسا زیخ مین. نمیکرد و صبر کرد تا بش

بست،  یکه کمربندش رو م یپشت رل قرار گرفت، در حال. خودم رو جمع و جور کردم و نشستم! یبهداشت لیکارتن بزرگ از وسا هی شدر کنار
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:گفت یبه آروم

!و چک کننمصرفش ر خیگفتم تار -

بود؟ یاسمش چ! محبوبش يخواننده  يپخشش رو روشن کرد و صدا. موندم رهینگفتم و همچنان به، رو به رو خ يزیچ

.تموم شه دیجا با هیبا تو بود  حق

من حروم شه؟ يروزات به پا یک تا

.ستیمنتظر بهار ن خزونمون

!ستیتو کار ن یدنیبا تو بود، رس حق

:صداش رو کم کرد و گفت. و سرم رو به راست چرخوندم دمیکش یقیرمز نفس عمپشت چراغ ق ستادنیا با

! میکن یم هیاگرم بد شد، گال! خودمون بوده تیو درا ریبا تدب میگ یاگه خوب شد، م م،یکارامون رو که انجام داد نه،یما آدما ا ياز خصلتا یکی -

تو  ریتقص میگ یتو چشم طرف و م میزن یزل م! دست خودم نبوده میگ یه شد، ماگرم اشتبا م،یزن یاگر درست شد، از انتخاب عاقالنمون دم م

 م،یکن یشک م م،یشیم مونیکه پش نیهم. میستیمن و تو هم استثنا ن! میبود هیقض يپا هیانگار نه انگار خودمونم ! يتو من رو وادار کرد! بود

!میکن یخودمون انتخاب م میر یرو که م یگه، ما راه یم انیا يهمه ! دست کاردون میسپار یکنه، کار رو م یانتقادمون گل م

:ادامه داد. قرار داد و حرکت کرد D يدنده رو رو. دمید یچشم، حرکاتش رو فوکوس م ياز گوشه . رو به جلو برگردوندم سرم

 میبه دوستت مر... به. شتیپ انیسپردم ب نایبه مامان ا! برگردم دیاومده با شیپ یها مشکل نیاز تورب یکیواسه . من صبح واسه بندر پرواز دارم -

!يراحت تر يجور نیفکر کردم ا! بمونه شتیپ ستمیرو که ن یخانوم هم زنگ زدم و خواستم چند شب

:بهم انداخت و گفت ینگاه مین. کردم نگاش

!يریگ یم تیعاقالنه واسه زندگ میمتص هیهم یشیچند روز بگذره، هم آروم م هی! میشد ریدرگ يادیدوتامون ز! باشه یفکر کنم فرصت خوب -

:اراده لب وا کردم یب

!ــم؟یزندگ -

:داد و کالفه جواب داد هیرو به لبه تک دستش

!يدار ازیکه بهش ن هیاما مهم تر از همه آرامش! دست خودته زیهمه چ -

!آخر ترانه تیمصادف شد با ب یرگیخ نیشدم بهش و ا رهیخ

و بود و نبودباشه بر... نبود یکیبود و  یکی

!از تو نبود بیمن بدم ع... با توئه همه کسم حق

!يا گهیحرف د چیه یب! نیهم. برگشتم به جلو دوباره
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***

است که با  يکنم که به لطف باد یچشمانم احساس م يرطوبت در گوشه  یاندک! شب نشسته ام، آرام يدر پناه پنجره ! گرید یهم شروع باز

جمله را دارم که احساس، هوا  نیاحساس ا یبه خوب! توانم حضورش را متوجه شوم یو چه دلچسب م دیزدا یرا ماشک  يگرما شیخو يخنکا

!همراه با عذاب میبس حرام است که فرسوده ا... که ورق خواهد خورد در اوج عصمت و در آخر یبرگ! خورد یورق م یبرگ! خورد یم

:ستادیکنارم ا میمر

!بخونم؟ -

:رفتم گفتم یطور که به طرف آشپزخونه م نیهم. از جا بلند شدم. اون رو گرفت. فتر رو به طرفش گرفتمزدم و د يلبخند

؟يخور یم ییچا -

:میمر

!ستین یاگه زحمت -

 یحالم رو م)  ؟يبهتر(  يِکلمه ا هی يجمله  هیشب ها با . شد که نبود یم يروز شیش. به در اتاقش انداختم ینگاه مین ختمیر یکه م ییچا

به در . دمیکش یقینفس عم! حالم مهم بود براش! پشت سرش رو بزنه، اما نه دیانتظار داشتم کال ق. کرد یم میهم راض نیهم! نیهم د؛یپرس

.فنجون ها رو برداشتم و به سالن برگشتم يحاو ینیزدم، س يخنداتاقش لب

:سرش رو بلند کرد میمر

!دو پهلوئه یلیخ -

:رو جلوش گذاشتم ییچا فنجان

داره؟ شیبه کدوم سمت گرا شتریب یکن یاما فکر م. درسته -

:زل زد بهم. رو به روش نشستم

!خوبه یلیدونم حالت خ یفقط م! دونم ینم -

:زدم لبخند

.خوبم یلیخ! اوهوم -

:برق زد چشاش

...یعنی -

!دیجد يصفحه  هی. ورق بخورم دیکه با دمیرس جهینت نیفقط به ا! ستیمد نظرم ن یخاص یعنی -

:خودکارم رو برداشت میمر

جمله اضافه کنم؟ هیمنم  شهیم -
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:ذوق گفتم با

!سیمعلومه، بنو -

لب نوشته رو  ریز. دفتر رو به سمتم گرفت. گذشت یلحظات. صبرانه به طرفش رفتم و کنارش نشستم یب. زد و شروع کرد به نوشتن يلبخند

:خوندم

و چه  ابدی یاسارت است که آنها را در م نیا... ياریاما در بس! يکه اسارت را درك کرده ا نیهم ا آن! يا دهیاست که بدان رس یبزرگ يروزیپ «

»! مبارك تیآزاد! است یبد زندان

!دیهوا به سمتم اومد و گونه ام رو بوس یب. زده نگاش کردم ذوق

***

...بود که نیسنگ يچشام به حد. شد یخونه مدام زده م زنگ

:تکونم داد میمر

!زنن یماهک، پاشو در م -

:که چشام رو باز کنم نیبدون ا. جا پا شدم از

!وقت صبح؟ نیا هیک -

:میمر

در رو باز کنم؟. دونم ینم -

!من رفتم تو اتاق! هیک نیبب یآره؛ از چشم... اوم -

کرم  يچشم بسته دنبال مانتو. اومد یمرد م هی يصدا. خوابمون برده بود ونیزیجلو تلو میبا مر شبید. ام رو خاروندم و به سمت اتاق رفتم کله

.رنگم گشتم

:میمر

!عموته ـــا،یب! ماهک -

 دنیبا د! يسمت در ورود دمینشسته دو يبا همون رو. رونیاز اتاق زدم ب یقرق نیمانتو شدم و ع الیخ یعموم؟ کدومشون؟ ب! گرد شد چشام

:واریدستم رو گرفتم به د ،یعمو مجتب

شده؟ یچ! عمــو -

:زده نگام کرد وحشت

!زم؟یچته عز -

...جا نیوقت صبح، ا نیا... شما -

:فاصله ام رو باهاش کمتر کردم. تکون داد يرو جمع کرد و سر لبش
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شده؟ شیطور یعمــو کس -

:عمو

!دختر جون امون بده -

:صدام رو بردم باال کالفه

!شده ریبگو پ يزیچ هیخب  -

:عمو

!گم یتو راه بهت م! لباس بپوش -

:طرفم دیهراسون دو میمر. ناخنام بلند شد ــریج يرو چنگ زدم و صدا وارید. ومدینفس برام ن گهید

!پاشو لباست رو بپوش برو ؟يشد وونهید! ماهک -

:گفت میرو به مر عمو

!شما هم آماده شو دخترم -

.گفت و من رو به سمت اتاق برد یچشم میمر

!؟یشده که خواست تو هم همرام باش یکجا ببره؟ چ خواد من رو یم م؟یشده مر یچ یعنی -

:مانتو رو کنار زدم یعصب. از کمدم در آورد و به سمتم گرفت یرنگ یمانتو مشک میمر

!نه یمشک! نــه -

 نمیر جمهلت بدم، شلوا میکه به مر نیبدون ا. دمشیپوش عیحواس و سر یدر آوردم و ب یآب يمانتو هیدست بردم و  م،یتوجه به تعجب مر یب

.که تو دستم اومد رو انداختم رو سرم يروسر نیاول! باال دمیکش میشلوار راحت يرو رو

:میمر

!لحظه صبر کن هی -

:رو برداشتم لمیزدم و موبا چنگ

!زود باش -

:کفش اسپرتم رو در آوردم و بدون جوراب به پا کردم ،یاز تو جاکفش. اومدم رونیخودم از اتاق ب و

!میبر -

:میو هر دو دوباره گفت دیبدو بدو اومد و کفشش رو پوش میظه مرلح همون

!میبر -

:آسانسور با التماس واسه بار صدم به عمو گفتم يتو. شد یقلبم داشت مچاله م. رفت رونیزد و از در خونه ب یپکر، لبخند تلخ عمو

!اومده؟ شیپ یمشکل نایواسه بابام ا -

:عمو
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...آروم! اب ندهقدر خودت رو عذ نیا! زمینه عز -

؟یگ ینم يزیچرا چ م؟یکجا بر میخوا یپس م -

:آسانسور باز شد و عمو گفت در

.نیتو ماش میبر -

سوار شدم و با پشت رل قرار  هیزودتر از بق. جلو ساختمون پارك شده بود نیماش. رونیب میاومد یو از الب میساختمون رد شد یجلو نگهبان از

:گرفتن عمو، بغض کرده گفتم

!کنم به خــدا یسکته م یعمو اگه نگ -

:حرفم رو گرفت يهوا دنباله  یب میمر

!نیبگ يزیچ هی انیمهد يآقا -

:رو فشرد و گفت نیاستارت ماش عمو

!مهنّا -

***

کالفه و عجول برگشتم، . دمیرس یدو راه هیبه ! شد یعمو هم جلو دارم نم يصدا! دیلرز یم میلعنت يپاها...پاهام. باال رفتم یکیها رو دو تا  پله

:داد زدم. خورد تو صورتم نیبتاد يبو

کجاست؟ -

:عمو. دندینفس زنان رس میو مر عمو

...ور نیاز ا -

به  کمیبعد با ش یتنه زدم و کم یراه به خانوم ونیم. کردم و عمو ازم جا موند یمد نظر رو ط يدوباره به حالت دو راهرو. خودش زودتر رفت و

:عمو از پشت سرم يصدا! اومد یاما دل من داشت از سر جاش در م! نه ایدونم از دلشون درآوردم  ینم. ها برخورد کردمدارو يحاو زیم

!عمــو 307...ماهک -

!برم تو؟ یمن با چه جــون! به دادم برسه یکیکاش . ستادیاز حرکت ا یاتاق يپاهام جلو! عدد، دو دو زد نیبه دنبال ا چشمم

 د،یاومد، ضعف پاهام به اوج خودش رس دمیتخت که تو د يجلو! شونه ام انداخت و نامحسوس من رو وادار به رفتن کرددستش رو دور  عمو

چپ کامل،  يپا! شد و رفتم جلو شیدلم ر شیچیباندپ يپا دنیبا د! پاهام قفل کرد ينوك انگشتاش و بعد پاهاش، مفصال دنیبا د! دنیلرز

نگام تو ! دمیاش لب ورچ دهیرنگ پر يچهره  دنیبا د! رنگ بودند یگلبه يمحصورِ باندها یچپش، همگ دست يو انگشتا نهاز باال ت یقسمت

:کرد هیزن عمو من رو متوجه حضور بق يصدا. به لب هاش اومد یزد و لبخند کم رنگ ینگاش که افتاد، چشاش برق

!آروم باش! گلم ستین يزیچ -

:دلخور زل زدم رو لباش. ستادمیکنارش ا. به سمتش رفتم. نگاهم رو به سمت مهنّا برگردوندم! نبود مهم هیحضور بق. انداختم هیبه بق ینگاه مین



کاربر  انجمن نودهشتیا باران عبدالهی  |حریم و حرام                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 183

!سرت سالمت قهرمان -

:بغض کردم. نگفت يزیچ یلباش رو تر کرد ول خسته

ه؟یجور نیا! آره؟ ؟یدونست قیبعد از دو روز من رو ال -

:هم گذاشت ينگاهش رو رو. بهم گره خورد ابروهاش

!اهکم -

نامه اش هم بودم،  شینما گریباز نینقش تر یکرده بودم؟ من اگه ب هیگال یبوده؟ ک یما شروع یزندگ يمگه تو! شروع نکن؟! بسه؟ یعنی نیا

!بود؟ نیا. خواستم یدستمزد م

.نگاهم رو ازش گرفتم یحالت خاص با

:مونا

!میبهت بگ يزیطر خودت نخواست چباور کن مهنّا به خا! مامان سرزنشش کرده ماهک جون یبه حد کاف -

. نگاهم رو که گرفت، نرم پلک زد. درد داشت؟ نگاهم رو برگردوندم رو چهره اش. چپ بدنش ي مهیزدم و چشمم رو انداختم رو ن یتلخ لبخند

:گفت یمهنّا زد و به شوخ يبه شونه  یزن عمو دست

!کن هیالازش گ ریدل س هیخونه،  نیبرگشت. رو که گرفت شیمرخص يبرگه  -

:به حالت خنده گفت مهسا

!رهیگ یدل و قلوه دادن جاش رو م! رهیم ادشونیاز  هیخونه که برگشتن، گال -

 نیا یگرفتگ ونیم! خنده اش رو مهار کرد و من دلم گرفت میو مر دیمونا لب گز. نثارش کرد يزن عمو چشم غره ا! دیخند زیر زیخودش ر و

 یشروع پر استرس، نفس راحت هیبعد از  ن،یریسا يخنده  يصدا ونیا جو حاکم رو عوض کرد و من محال مهنّ یب يخنده  يعضو تنم، صدا

!دمیکش

***

اتاقش . شستم و ظرف آماده کردم وهیگذاشتم، م ییچا. کردن خونه زیبه تم میشروع کرد میبر مرخص شدن مهنّا، همراه مر یتماس عمو، مبن با

.دمیلباس مناسب پوش هی ز،یه رکار خرد یبعد از کل. رو مرتب کردم

که اسپنددون به دست گرفته بود به  یکالفه برگشتم، از آشپزخونه در حال. صدام زد میزنگ خونه، به طرف در رفتم که مر يدر اومدن صدا با

:بهم رفت يچشم غره ا. سمتم اومد

!رفت ادتیوامونده رو  نیا -

»! ا کدبانوئه واسه خودشپ هی« : رو به دست گرفتم و فکر کردم ياسپند جا

 ینگاه آروم مهنّا رامم م. همون طور سرجام موندم. دست و پام شل شد لچر،یو يمهنّا رو دنیبا د. در رو باز کرد میفکر مثبت، مر نیا ونیم و

:و گفت دیعمو خند. خواستم یرو م نیکرد و من هم
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!از دود و دم افتاد -

پاهاش به ساق پاهام خورد، جون از تنم  ریز یکف يسرد. ستادمیرو به روش ا. رنگ گرفتم اهیس ي لهیتبه خودم دادم و نگاه از اون جفت  یتکون

.لب از خدا تشکر کردم ریسرش چرخوندم و ز ياسپند رو رو! رفت

کردم و از مهسا  یرسسالم و احوال پ هیبا زن عمو و بق. به سمت اتاق ها رفتند یرو به حرکت در آورد و همراه عل لچریعمو و. ستادمیا کنار

(  یاومدن عل رونیبستم که متوجه ب یدر بالکن رو م. بالکن گذاشتم يو من اسپند دون رو تو ختیر ییاون چا. کمکم کنه ییرایپذ يخواستم برا

! اتاق من يرو برده بودن تو مهنّا. شد زونیدر باز اتاق، لب و لوچه ام آو دنیبا د. اومدم رونیبا تعجب از آشپزخونه ب! از اتاقم شدم) مونا  مزدنا

سمتم  هاز چارچوب که گذشتم، عمو ب. و به سمت اتاق رفتم دمیبه صورتم کش یدست! خبر نداشتن يزیاما اونا که از چ! گهیاتاق من بود د... خب

:زد و گفت يلبخند. برگشت

!ناکرده يخدا شهیم یعفون. به زخماش نخوره يغبار ای فیکث يمدت مراقب باش پارچه  هیتا  زم،یعز -

.ام رو تکون دادم کله

:عمو

دستکش . شب به شب پانسمان رو عوض کن و پماداش رو با پنس به زخماش بمال. شده دخترم دیساعات مصرفش روش ق. داروهاشه نیا -

!نره ادتی

:هاج و واجم افتاد، دلگرم گفت ي افهیکه به ق نگاهش

!جانم ستیسخت ن ادیز -

:خودم اومدم به

.چشم! بله ...ب -

:به کمرم زد یدست عمو

!میذار یمن و مادرش هم تنهات نم -

صداش ! بودم؛ فکرم بلوکه شده بود رهیخ لکسیبه نا. هیبق شیبغلم گذاشت و رفت پ يداروها رو تو يحاو لکسیاز سر اجبار زدم و او نا يلبخند

:من رو مخاطب قرار داد

!برم تو اتاق خودم رفتن، کمکم کن تا یوقت! تو فکرش نباش ادیز -

متوجه خط نگاهم که شد اون . به سمتش رفتم! دستاش جا خوردم يکناره  يتو میتاپ صورت دنیبگم، با د يزیکه چ نیاما قبل از ا. کردم نگاش

:رو به سمتم گرفت

!بمونه یعل يجلو چشا يطور نیخواست هم یدلم نم. رو تخت بود -

!کمد دمِ دست و موجود نیاول يکشو يه سرعت اون رو چپوندم توو ب دمیاون رو از دستش قاپ یحرف چیه یب

***
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 یکی. دیکار کنم؟ لب هام لرز یمرد پاسوخته، من چ هیکار کنم؟ با  یحاال چ. دادم هیبه در تک. بار سرم رو تکون دادم و در رو بستم نیآخر يبرا

»! اون مهنّاست! اون شوهرته« : داد زد سرم

شونه ام رو باال ...! اتاق يفرار از اون مرد تو يتونستم برا یشده بود و من نم يتوسط مهسا و مونا جمع آور زیهمه چ. ته سالن نگاه کردم به

اتاقش؟ ایاتاقم ! کجا برم؟ دیاالن با. انداختم و به سمت اتاقا رفتم

:گفتم يفور نه،یکرد بش یم یکه سع دنشیبا د. قدم هام رو تند کردم و رفتم تو! زد یداشت صدام م. دمیبه در، صداش رو شن دهینرس

؟یکن یکار م یچ يدار -

:سرش رو باال آورد. به سمتش رفتم و

!ییخوام برم دستشو یم ؟یکن یکمکم م -

:لب زمزمه کردم ریز. رفتم وا

؟يچه جور -

:لبخند زدم یزورک. و ناتوان نگام کرد نگران

.صبر کن! باشه -

. کرد ینینگاهش روم سنگ. شدم مونیپش یراستش افتاد، از انجام هر نوع کمک يپا يرنگ رو دیارچه سفچشمم که به پ. تر شدم کینزد بهش

:دستم رو به سمت پارچه بردم و آروم گفتم

!چمیتنه ات بپ نییرو دور پا نیخودت رو محکم نگه دار تا ا -

:و گفت دیخند يکمال ناباور در

!یکشجورم رو ب دیخودت هم با ،يکرد نیخودت نفر -

:گفتم يپلک زدم و جد. خنده اش شده بودم محو

!تونم یکم خودت رو بلند کن؛ من نم هی! خودت رو ننداز گردن من يقهرمان باز -

 يبرداشتم و مثل حوله دور کمرش چرخوندم و رو. برهنه اش برداشتم يتنه  نییگردنش ثابت نگه داشتم و پارچه رو از پا يرو رو چشمم

:نشست، گفتم یوقت. قدم برداشت لچریبلند شد و لنگان به سمت و. بازوش ریو دستم رو زدم ز ستادمیعقب تر ا یکم. مراستش تا زد يپهلو

!مواظب دستت باش -

»! بود نیچه قدر سنگ« : فکر کردم و

با ! ؟یاز سر وابستگ ه؟یرفتارش از سر ناچار! کرده بود ریمهاباش فکرم رو درگ یب يخنده  ادی. کردم تیهدا ییرو به سمت دستشو لچریو

!چشم و رو بودم من یچه ب. اتفاق، حرفم رو پس گرفتم نیقبل از ا دارمونید نیآخر يادآوری

وارد کردم که بلند  يسمت راستش و فشار يدستم رو گذاشتم رو بازو! ینگه داشتم؛ عجب دست فرمون یکنار توالت فرنگ. تو میرفت یصندل با

بازوش رو  ریدوباره ز. پارچه رو از پهلوش باز کردم يلبم رو جمع کرده و تا! موضوع رو گرفتم. چرخوند خندونش رو به سمتم يچشما. شه

چشم ! وسط راه بهش چنگ زدم و سرم رو باال گرفتم يخفه ا غیبا ج! به خودش داد، پارچه سر خورد یتا حرکت. گرفتم و کمک کردم که بلند شه
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:گفتم تیتو چشمش، با عصبان

!صاحب رو یب نیا رشیبگ -

:دستم که پارچه رو چنگ زده بود يرو گذاشت رو دستش

!ستیصاحب ن یآن چنان هم ب -

خندونش رو که  يلب ها. توالت کردم يبه بازوش اون رو وادار به نشستن رو يو با فشار دمیدستش کش ریقروچه کنان، دستم رو از ز دندون

:هم زمان با نشستنش غر زدم دم،ید

!نییزول بفرمان! شاهنشاه -

:و رو به سقف گفتم دمیکش یپشت در پوف! رفته و در رو محکم بستم رونیب ییخنده اش بلند شد و من حرص آلود از دستشو يصدا

!ــایخدا -

:مهنّا

!خطر که ترس نداره یب تیکبر! ییقدر ترسو نیدونستم ا ینم -

:رو به در گفتم. دمیگز لب

!ته ترس ندارهسوخ تیشک نکن که کبر! هه! ترس؟ -

!دیکردم خند حس

:مهنّا

!ندارم دیدردسر جد يمن حوصله ! نکن هیخدا گال شیپ یپس الک -

کنه؟ يجز تو نبود که نقش سوپرمن رو باز يا گهیکس د -

:مهنّا

!شدم نریکانت يسوز شیفقط من متوجه آت! رینخ -

:واریکردم به در و د اخم

!نکن يباز لمیپس واسه من ف! بره جلو يا گهیکس د یذاشتدونم ن یکه م یتوئ نیاگه ا! شک دارم -

:سکوت و بعد یکم. شر شر آب اومد يصدا

!فقط من مجرد بودم م؛یدیکه اول از همه رس يچند نفر نیب -

:دمهم فشار دا يچشمام رو رو! رو دلم آوار شد يزیچ هی! خواهد بود؟! هست؟! مهنّا مجرد بود؟! ییدفعه برگشتم سمت در دستشو کی

!جوان ناکام رو کرده بود يجمله  يپس دلت هوا -

!به وضوح د،یخند

:گفت

!است سرکار خانوم گهید نینفر هیخرجش  -
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:به در زدم يا ضربه

!گهیزود باش د! کنم ینم نیرو نفر یمن کس -

»! نکرده بودم؟ نیواقعا من دادبه رو نفر« : فکر کردم که نیبه ا بعد

:مهنّا

.در رو باز کن -

 يباشم، رو نشینگاه سنگ يکه پاسخگو نیبدون ا. آب رفتم لنگیرو به پا کردم و به سمت ش ییدمپا. نشسته بود لچریو يرو باز کردم، رو در

خودم به . نگه داشتم ییدم دستشو. رونیبردمش ب ییکردم و از دستشو زونیرو آو لنگیش. ختمیراستش آب ر يو پا لچریو يچرخ ها

و  دمیکش ينفس صدادار. خشک کردم و حوله رو همون جا گذاشتم خشینگاه م ریچرخ ها رو ز. به دست برگشتم هآشپزخونه رفتم و حول

.کردم تیرو به سمت اتاق هدا لچریو

:گفت

!اتاق خودم رمیم -

:با دست راستش چرخ رو محکم گرفت و حرفش رو دوباره تکرار کرد. نکردم و به راهم ادامه دادم ییاعتنا

!قماتا رمیم -

:و خونسرد گفتم آروم

!خودت یپس ارزون ؛يکرد ینیرو بتاد میروتخت -

:باال انداخت ییبا لبخند ابرو همراه

...فکر کردم! آها -

!یکن لتریبهتره فکرت رو ف -

ون کشون باال رو لبه نشست و خودش رو کش. پارچه رو از کمرش باز کردم و نگاهم رو به سمت چپ برگردوندم. تخت با کمکم بلند شد کنار

!مور مورم شد! نشست به جونم یشرم. دمینگاش کنم، روش کش میکه مستق نیرو بدون ا يدیسف يمالفه . دیکشوند و دراز کش

!ست؟یسردت ن -

:رو آروم تکون داد سرش

.نه، خوبه -

کنارش گذاشتم و  يهمراه جعبه دستمال کاغذاونا رو به . دندونش برگشتم ریمسواك و خم وان،یبعد با تنگ، ل یاومدم و لحظات رونیاتاق ب از

:گفتم

!شم یم داریزنگ بزن؛ زودتر ب میبه گوش. یصدام بزن ستیالزم ن یداشت ياگه کار -

!که صاحبش من نبودم، بخوابم یتخت يرفتم تا رو. و من رفتم! نیریش! نه، محو نه! زد يانداخت و لبخند محو یعسل يرو لیبه موبا ینگاه

!نبرد ایآ... ببرد ایآ
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***

به دامن کوتاهم  یقبل از ورود، دست. آشپزخونه دستم رو خشک کردم و به سمت اتاق رفتم کیکوچ يبا حوله ! مهنّا بود. شدم یزده م صدا

!و رفتم تو دمیکش

زم؟یبله عز -

.به تخت افتاد چشمم

:دمیخند

؟یتو که هنوز خواب -

.جلوتر رفتم

...مهنّا -

:دمیسرم رو تکون دادم و مالفه رو کش! ورتش بوداز ص یمین يرو مالفه

!مهنّا؟ هیچ ایمسخره باز نیا -

!ام ستادهیقلب از حرکت ا يمالفه رو ول کردم و دستم رو گذاشتم رو! حبس شد نمیس يکنار رفتن مالفه، نفس تو با

:لب اسم منفورش رو صدا زدم ریز! دادبه

!دادبه -

!مهنّا! نّامه يسر جا! تخت من يتو! بود دادبه

عوق زدم، ! هام هیتو ر دیچیپ یبد سوختگ يعوق زدم، بو. صورتم در هم رفت ياجزا! سوخته اش مهیصورت ن. رو به طرفم برگردوند صورتش

!دستم رو گذاشتم رو دهانم! دوباره

!ماهک -

:دیتوجه به حالت تهوعم خند یب! داده به چارچوب در هیو خندون تک نهیدست به س! مهنّا بود. باره برگشتم به سمت صدا کی به

؟يایزنم نم یصدات م یچرا هر چ ؟یپس خانوم ییکجا -

!شدم یگرفت و بعد هم زمان از دور صدا زده م یلحظه هم آروم نم هی ل،یزنگ موبا يصدا

:صورتم کردم و فکر کردم يخشک کردن عرق رو يگونه ام بالش رو واسطه  با

!چه قدر سر و صدا -

با . کله ام رو خاروندم...! جا کجاست؟ من کجام؟ من نیو منگ به اطراف نگاه کردم، ا جیگ! دمیبرق از جا پر نیع! ودم اومدمدفعه به خ هی

!ستادیدم در اتاق پاهام از حرکت ا. دوان دوان و نامتعادل به سمت اتاق رفتم. از جا بلند شدم عیمهنّا، سر يصدا دنیشن

:مهنّا يصدا. آب تلخ دهانم رو قورت دادم! ؟خود دادبه ایدادبه،  ادی! دادبه

!ماهــــک -
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:مهنّا يصدا. تخت افتاد، چشمام رو کامل فشردم يرو ي دهیبسته، نگاه ماتم که به بدن دراز کش مهیبا چشم ن. اتاق يپا گذاشتم تو آروم

!ماهک، چتــه؟ -

و همان طور مات موندم به  دمیکش یبشه، نفس راحت زیخ میکرد ن یم یسع مهنّا که دنیبا د. وا کردم واشیچشمام رو ! از پشت سر بود؟ نه صدا

:زد ادیفر تیکرد و با عصبان یاز درد اخم! صورتش

!؟ییمعلوم هست کجا -

!بعد از ده ماه! خواب دادبه! بودم دهیمن خواب د. خودم برگشتم تیبه موقع. زدم پلک

!خواب بودم -

:چهره ام چشم چرخوند يرو نگران

؟يه امروز کالس ندارمگ -

:ام فرستادم ختهیبه هم ر يموها يتو یو ناچار دست کالفه

ساعت چنده؟ -

:رو تکون داد سرش

!آماده شو عیسر. يساعت وقت دار کی -

:فتمداده بود، گ هیرو به مهنّا که سرش رو به بالش تک. دوباره برگشتم تو! نه... اما. اومدم رونیبه پاهام دادم و از اتاق ب یقدرت

!؟یپس تو چ -

:در همون حالت نگام کرد مهنّا

؟یمن چ -

:هم فشردم يلبم رو رو. دادبه دوباره اومد جلو چشمم ي چهره

!ادینم شیپ یمشکل. رمیامروز رو نم -

:مهربانانه گفت. داد هیساعد و آرنجش تک يرو

!شمیپ ادیمامان م. برو -

!شدم ییدستشو یراه م،یاتاق فعل يبرداشتم و بعد از گذاشتن توکمد لباس هام رو  يزده و از تو يلبخند مستاصل

***

:در رو که پشت سرم بستم، زن عمو به استقبالم اومد! خسته یلیخسته، خ. خونه دمیچهار بعد از ظهر بود که رس ساعت

!یخسته نباش! نمتینب يجور نیا -

:زدم يلبخند خسته

!نیشما هم همچن. ستین يزیچ -
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:کشوندم، اضافه کردم یرو به دنبال خودم م میکوله پشت طور که نیهم

داره؟یمهنّا ب -

:قدم شد باهام هم

!دارهیب. زمیآره عز -

 ستادمیکنار چارچوب ا! کنم تیدادبه نذاشت ادب رو رعا ادی یعنی. بدون در زدن وارد شدم! شیاتاق فعل. اراده به سمت اتاقش رفتم یو ب آروم

!نشست به جونم يجون تازه ا هی. لبخند زد دنمیلپ تاپ برداشت، با د ينگاهش رو از صفحه . گاش کردمن نگه،یبه چوب و هیو تک

:مهنّا

!یخسته نباش -

:جواب گفتم یسرم رو تکون دادم، ب. دمیکش یقیعم نفس

!يفعال شد -

:رو نداد جوابم

!يایناراحت به نظر م -

:تخت نشستم يبدون استخاره لبه . تو رفتم

.حواسم نبود! دارم زیرفته بود امروز کوئ ادمی -

:شد بهم رهیخ

چند نمره داشت؟ -

:لپ تاپ يصفحه  يرو برگردوندم رو نگاهم

!سه نمره -

:داد رونیرو پر صدا ب نفسش

!رو تو هوا گرفتم نتیببخش که نفر! تونم بگم ببخش یفقط م -

:خندونش برگشتم يسمت چشما به

ان؟یاب مهدجن یرو ثابت کن یچ يخوا یم -

:اش رو باال انداخت شونه

!ثابت شده است! گذشته خانوم هیفرض ياز مرحله  -

.به سمت لپ تاپ دمیچرخ! شدنش، تنم به درد اومد خیاز م. دیدرخش یچشماش م ین ین

؟يکرد یکار م یچ -

:رو دنبال کرد نگاهم

!رکم خوش و بش، و از همه مهم تر کا هی. سکّو در تماسم يبا بچه ها -
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پر دود  يشعله ها ونیدادبه م يسوخته  يچهره ! پر سکوت یرگیخ هی! تیسا يمشعل روشن در گوشه  ریشدم به تصو رهیکردم و خ سکوت

!دست بردار نبود ادشیسرکش،  ياما شعله . شد یتر م نیو سنگ نینگاه شخص مقابلم سنگ! مشعل، سرم رو به درد آورد

:نجات داد یزل زدگ نیمن رو از ازن عمو  يکوتاه گذشت که صدا یلحظات

!م؟یشب مهمون دار یبه ماهک جان گفت! مهنّا -

:لبخندوار گفت. به شخص مقابلم نگاه کردم پرسشگر

!سکوئن ياز بچه ها ستن؛ین بهیغر! هینیشب نش هی -

:رو تکون دادم و از جا بلند شدم سرم

!يکرد یخب واسه شام دعوتشون م -

:عمو زن

!فتم، اما قبول نکردرو گ نیمنم هم -

:رو به من گفت مهنّا

!زمیعز ادهیوقت ز -

.و به سمت در رفتم دمیکش ينفس خسته ا! از جونش بودم زتریعز هیبق يافتاد من جلو ادمی! زن عمو؟ ایمن ! زم؟یعز

:مهنّا

!؟يداد یرو جواب نم تیچرا گوش! عمو محمد زنگ زد -

:رو تو هوا تکون دادم دستم

!زنم یبهشون زنگ مبعدا خودم  -

!از دو شد شتریب میکانتکت گوش تیمن فکر کردم ظرف و

***

بعد از بستن در . به رفتن کردند میتصم زیشب گذشته بود که آنها ن مهیاز ن. از رفتن مهمونا، با کمک زن عمو خونه رو جمع و جور کردم بعد

:زدم يلبخند کج و کوله ا. چشم از هم وا کردصندلم  يبا صدا. حال به مهنّا سر زدم یپشت سرشان، خسته و ب

؟يالزم ندار يزیچ -

:به آرنجش بلند شد هیتک

باندا رو عوض کنم؟ نیا یکمک کن شهیم -

:تعجب تن صدام باال رفت با

...مگه عمو -

:حرفم گفت ونیم
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!يدیکار رو انجام م نیفکر کرد تو ا -

من؟ -

:مهنّا

!نداره؟ يکار عاشقانه ا نیبه چن لیگفتم ماهک اصال تما یبهش م دیبا -

کمک  يبعد همراه جعبه  یلحظات. اومدم رونیو از اتاق ب دمیبه صورتم کش یدست جهینت یب! موندم رو چهره اش رهیهم فشردم و خ يرو رو لبام

!گفتن داشت يکه حرف ها برا یتخت يلبه . تخت نشستم يدو دل، لبه . و داروهاش برگشتم هیاول يها

. از باند رو از پاش جدا کردم يا کهیدستکش به دست، ت. پاش برداشتم يکه نگاش کنم، مالفه رو از رو نیگذاشتم و بدون ا يو به کنارر لیوسا

آب دهنم رو آشکارا ! شد نیدلم سنگ! چشمام ظاهر شد يکه پوست جزغاله شده اش کامل جلو ییکردم تا جا یبلند م یبا هر دور، پاش رو کم

.ورتم رو برگردوندمو ص ادمقورت د

:مهنّا

!يدیرو ند یاول سوختگ يخدا رو شکر مرحله  -

 يخوا یم! کن يدلت رو قو! جمع کن لب و لوچه ات رو! چه بدجنس بودم من! به خودم اومدم! لبش بود يگوشه  یلبخند تلخ. سمتش برگشتم

اخماش، . بهش انداختم ینگاه یچشم ریز. شدم نیتوسط بتاد مانده یباق يو مشغول پاك کردن پمادها دمیکش یقینفس عم! یباند عوض کن هی

!يچه سؤال احمقانه ا. لبام رو جمع کردم! اومد مگه؟ یدردش م! هه. افتادم شیکتاتورید يروزا ادی! تو هم بود نیچه دلنش

که چشماش رو باز  نیاز ا! شد یم رشتیرفتم لرزش دستام هم ب یطور که باالتر م نیهم. دمیلرزون به پاش کش یرو با وسواس و دست پمادهاش

چه  نیا! به دادم برس! من چم شده خدا؟ يوا. دمیخودم رو جلو کش یکم. دمیرونش رس يبه کشاله ! وحشت داشتم نهیکنه و حالم رو بب

!ه؟یحکمت

 نیاز ا ریغ! يپرستار رو دار هیاالن تو فقط حکم ! نداشت لیدل! دیچرخ یم دینبا. از حد نچرخه شیکردم چشمام ب یسع. خشک شده بود دهانم

!بود ییخدا يگوشت تپنده، گرفته  کهیت نیوگرنه ا! از حد گرفت شیب. دلم گرفت! ؟یفهم یم ست؛ین

رانش  يبه قسمت باال! کردم یطور حس م نیالاقل من ا. هنوز چشماش بسته بود! یچیباند رو برداشته و شروع کردم به باند پ. پماد رو بستم سر

:ردم؛ با مکث من چشماش رو باز کرد و گفتمکث ک. دمیرس

!ممنون -

دوباره . دمیباالتر کش یخودم رو کم. برداشتم گهیپماد رو بار د. آخر باند رو به دست گرفت و در باال ثابت کرد ي کهیرو بلند کرد و ت کمرش

 یحساب! آروم یلیخ. صدا و آروم یب. انجام شد پوست دست چپش يکار رو نیبعد ا یلحظات. پوست باال تنه و شکمش تکرار شد يکار رو نیهم

نه؟! نگاهم محرم بود! من فاتح جسمش شدم! برعکس شده بود برام ایکار دن! و بهت زده ریدر گ! لمس بدنش بود ریدرگفکرم 

رابطه ! هولم با مهنّا گرفته بودمج يدلم از رابطه ... دلم. داشت يا گهید لیدل! نه! ؟یخستگ! هه! بود یاز خستگ دیدونم، شا ینم. کرده بودم بغض

!شد دوباره جوونه بزنه؟ یم! که خودم ساقه اش رو زده بودم يا

:دورگه گفتم ییو با صدا عیسر! دستم رو تو دست گرفت و فشرد! از اشک گرفته شد يهاله ا ونیم دستم
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!مهنّــا، دستت -

با انگشت شصتش حلقه رو . به دستم نگاه کردم...! دست خودم! مد که دستماو ادمینگاهش رو که خوندم تازه . کرد یبود و آروم نگام م آروم

.چرخوند یانگشتم م يتو

:مهنّا

!؟ياریمن رو ب يدراور، حلقه  يکشو ياز تو شهیم -

.رو تکون دادم و پا شدم سرم

اوله؟ يکشو يتو -

:مهنّا

!رو همون جا گذاشت لمیفکر کنم مامان وسا -

.برگشتم و لبه نشستم. کردم داشیپکه  دیچشمام نچرخ ادیز

:گفت. نگرفت. رو به سمتش گرفتم حلقه

!دستم کن -

:گره خورد و متعجب گفتم ابروهام

!دهید بیدستت آس. ستیخوب ن -

:زد لبخند

!پس بنداز گردنم -

!دمیخجالت کش! نه. رفتم وا

!یازش استفاده کن یتون یم يبذار خوب که شد -

رو باز کردم، پالکم رو در آوردم و حلقه  ریزنج! حرف، حرف خودش بود. نداشت دهیفا. گردنم يرو ریتم شد به زنجخ. رو دنبال کردم نگاهش

.بودم یضعفم ناراض نیچه قدر از ا! یلعنت. دیلرز یدستام م. رو از کف دستش برداشتم

 یدونم از دستم ک ینم. پر تالطمش انداختم يقفسه  يونگاهم رو از چشماش گرفتم و ر! و بعد به سمتش گرفتم ریزنج يرو سر دادم تو حلقه

و  یهول هولک. کردم فیکث يو باندها لیخودم رو مشغول جمع کردن وسا. بلند شدم! موندن نبود يجا گهیدونم که اون جا د یاما م. گرفت

:لرزون گفتم

!ریشب به خ -

 یهر اتفاق ،يزیهر چ! رفتم یم دیچرا که با. رفتم رونیجمله از اتاق ب نیتن ابا گف! زده ام خیموند به قامت  رهیخ ایجوابم رو داد  ادینم ادمی

!اهیس يورق خوردن صفحه  میهمون تصم! فتهیکه گرفته بودم، ب یمیممکن بود بعد از تصم

نرم  يپارچه  هیصورتم رو . سرم برگردوندم يبالش و اون رو رو ریدستام رو بردم ز! حال خراب هیبا . دمیدمرو خواب. رو رسوندم به اتاق خودم

»! عطر من! عطرم يبو« : کرد ییجمله خودنما هیپراکنده و سردرگمم،  يفکرا ونیو م دمیبو کش. و خوش بو قرار گرفت
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شال ... شالم! که رو به روم بود يزیاون چ. طرف و سرم رو باال گرفتم هیبالش رو پرت کردم ! میونچیگ _هات! آره خودشه. دمیبو کش قیعم

گم؟  یکدوم شب رو م یدون یم... که اون شب، شبِ یهمون شال. شدم رهیفکور به شال خ! بالش مهنّا ریز یعنی! بالش من ریجا، ز نیا! شممیابر

شال رو ! بالش مهنّا؟ ریکرد؟ ز یکار م یجا چ نیاما ا. از سرم در آورده بودم ییرایاومد اون رو وسط پذ ادمیو بعد! همون شاله نیا! آره

فشردم و دوباره . ام فشردم نهیس ياون رو رو! به مشامم خورد شتریوود مهنّا ب يبار بو نیا. دمشیبوئ. حالت داد رییانگشتام تغ ونیم. مبرداشت

!خوب یلیخ! حال خوب هیبا  دم،یبار خواب نیا. افتادم ودمر

***

به  ینیبعد شاد و سرحال، س یساعت. رفتم رونیب عیداشتم و سربر یلباس مناسب. خواب بود! شیاتاق فعل يو بدون صندل، پا گذاشتم تو آروم

زدم  يلبخند. انداخت یسطل آشغال يدستمال درون دستش رو مچاله کرد و تو دنمیبا د. مفصل دوباره وارد اتاق شدم يصبحونه  هیدست، با 

:يپر انرژ یجواب دادم با لحن! رو گفت رشیکرد و صبح بخ یدست شیاو پ یول

!ــریهم بخصبح شما  -

:دیزبونم چرخ! گهید نیخب بش ؟یبعدش چ. پا و اون پا کردم نیا. رو کنار پاش قرار دادم ینیشدم و س الیخ ینگاهش رو ب ینیسنگ

!هست بمونم؟ يازین -

!گهیخب بمون د ؟یبود گفت یچ نیا یلعنت! جمله ام، حکم خفه کردن خودم رو صادر کردم دنیرس انیپا با

:رسوند انیش، جدال مغز و دلم رو به پاپر از خنده ا لحن

!يبر یتون یات رو به همه بکنم م هیخواد گال یاگه دلت م -

تونم بگم  یم گهینه، حاال د... تخت يلبه ! نکنه فکرم رو بخونه؟ دم؛یلب گز. معرفتش رفتم يدلم قربون صدقه  يتو! دمیکش یراحت نفس

 يزیچ هی دیبا! سکوت، من من کنان منتظر بود ونمونینون تست مشغول کردم و م يخامه رو دنیخودم رو به مال. آره، کنارش نشستم! کنارش

! داشتم یرو من برم يرو عوض کرده بود، چه بهتر که قدم بعد یحاال که رفتارش، روند زندگ. فرصت واسه حرف زدن بود نین بهتریا! گفتم یم

:میسرم رو باال آوردم و هم زمان گفت

...!خواستم یم -

!میدیخند

:مهنّا

!بگو -

!نه، تو بگو -

:لبخند به لب مهنّا

!یدوست دارم تو بگ -
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:گفتم مصمم

!یدم تو اول بگ یم حیمنم ترج -

:لب گفت ریباال انداخت و ز ییابرو

!يدیم حیترج! آهان -

!نکن ریتعب يا گهیکن و جور د ییآقا! گند کاشتم باز

:تکون داد يسر

!؟یگرفت تیواسه زندگ یمیخواستم بدونم چه تصم یم! راستش... خواستم یم -

:بشقاب ياون رو گرفت و گذاشت تو. رو به سمتش گرفتم نون

ه؟یچ متیبگو تصم -

:دادم و گفتم رونیرو ب نفسم

!نگرفتم یمیتصم چیه م،یمن واسه زندگ -

:پکرش زدم ي افهیبه ق يلبخند. روش رو ازم گرفت کالفه

.گرفتم میتصم! راچ مونیواسه زندگ... اما -

:از جا بلند شدم. به سمتم برگشت متعجب

.کار دارم یمن امروز کل! صبحونه ات رو بخور -

!ورق خوردن نیبودم از ا یراض. پشت در لبم رو به دندون گرفتم. رفتم رونیرو برداشتم و از اتاق ب وانشیکه نگاش کنم مسواك و ل نیا بدون

***

رو بستم و به دستام  نیدر ماش. به لبم اومد يلبخند. گذاشتم ییظرف شو نیماش يمهنّا، تو يتنه  میدوش گرفتن ن يِادآوریظرف رو با  نیآخر

 يلباس هاش رو تو! رونیفرستادم ب ندینفسم رو خوشا! و کتف مرد محرم سرنوشتم رو کف مال کرده بود نهیس يکه پهنا ییدستا. نگاه کردم

مهنّا به  يگذشت که صدا یاز مرور جزواتم م یچند ساعت! میآره، اتاق فعل. چک کردم و به سمت اتاقم رفتممقدار پودر رو . ختمیر ییلباس شو

:کشون وارد اتاقش شدم ازهیخم. گوشم خورد

؟یداشت يکار! جانم -

:لبخند زنان گفت! جمله ام دستپاچه شدم يواژه  نیبه کار بردن اول از

!میا هم صحبت کنب شتریخوام ب یم ؟یجا بمون نیا شهیم -

!بگو حوصله ام سر رفته -

:دیخند
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!حاال -

:به لپ تاپش گفتم رهیخ. تخت، کنارش نشستم ي لبه

!سکّو آف شدن؟ يبچه ها -

:زد و خنده کنان گفت يضربه ا مینیهوا به نوك ب یب

!قــایدق -

 نیصاحب ا یعنی! اولش بود؟ يروزا يهمون چشما نیا. خندونش يزل زدم به چشما! زدم يو لبخند دمیکش مینیبه ب یدست. غنج رفت دلم

!چشمانش، من بودم؟ فقط من؟ ین ین يقهقهه 

!ــتینها یکردم دو دو تام بشه ب یفکر نم -

:شد ياش رفته رفته جد چهره

تاوان اشتباهمون، ! یرو بپوشون اشتباه یسه هزار تومان ریغلط گ هیبا  ياون وقت مجبور! اما اشتباه ،یسینو یم یخودکار هزار تومان هیبا  یگاه -

!ادیگرون پامون در م

:لب هاش ينگاهم رو سر دادم رو. رو تکون دادم سرم

اون صفحه رو از ته کَند؟ شهینم -

:کرد سیرو خ لبش

!بکنش! شهیکنه، م یناراحتت نم ت،یزندگ ياگه کم شدن صفحه ها و فرصت ها -

:به سمتم گرفت. لپ تاپ رو برداشت. هم مشت کردم يرو تو دستام

!رو چک کن التیمیا -

:لبخند مردونه هی. آب دهانم رو قورت دادم. زده نگاش کردم رتیح

!ها رو هم داره خانوم يریمچ گ نیآدما، هم یشخص لیاجازه رفتن سراغ وسا یب -

:لب گفتم ریز. تاپ رو گرفتم و جلوم گذاشتم لپ

!تنها بودم یلیخ -

:حابا لمس کردم یپشت دست گونه ام رو ب با

!یستین گهید! يبود -

:نرم پلک زد. دیحسم رو انگار فهم! و رو شد ریز دلم

.يدار لیمیا! يرو از مسنجرت بردار کیاتومات کیرفته بود ت ادتی -

:لپ تاپ يشدم رو لیما

.غاتیتبل ای! بوکه سیاحتماال از ف -

که قبال من  میچند تا از مر. بوك بود سیچندتاشون از ف. رو باز کردم لمیمیا نشینگاه سنگ ریز. نییباز رو فرستادم پا يصفحه ها! نگفت يزیچ
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 کم هی... اما. شدم الیخ یب! ناشناس هی ل،یمیاون همه ا ونیم. از الهام که جواب دادنش رو به بعد موکول کردم یکی. گذاشته بود انیرو در جر

 دیزمان با! کرد یبود و نگام م دهیبه مهنّا انداختم که دراز کش ینگاه مین! دمیفهمخوندم، ن. بازش کردم! ناخوش بود اون رو نخونده حذف کنم

:رو به روم شد ينوشته ها ي نهیمهنّا زم يصدا. خوندمش گهیبار د هی! به کارم نداشت يکار! شد، اما انگار نه انگار یمتوقف م

؟یماهک، خوب -

:کردم یرو به روم رو باز خونکوتاه  لیمیلرزون ا يبار دهم، با چونه ا يمن برا و

غل و غش، از  یبه حرمت همون رفاقت ب! يدلخوش بود یامیاگه به رفاقتم، ا... اگه! خوام یرو ازت م نیدونم آخر وقاحت که ا یم! ماهک«  -

 داشماون دا... اما! به تو بد کردم! منم بد کردم! به بخشش ازیاوج ن یعنیسه،  يِاریکه هوش یاما بهتره بدون! دونم یم! هیادیتوقع ز! دادبه بگذر

!نیهم. از من هم بگذر! داشتم رو بکنم مانیرو که بهش ا یتونستم اعتراف یبود و من نم

»! دادمهر... تتیحالل خواهشمند

کنم  فیتوص یشوکه، سکته زده، چ. لپ تاپ رو به سمت خودش برگردوند يمهنّا نگران و دستپاچه صفحه ! خشک و لرزون! زده بود خشکم

»... یعنیسه  ياریهوش« :زد یفکر داشت جونم رو شخم م نیا! حالم رو؟

:مهنّا

!بگو ماهک يزیچ هی -

 م،یسردرگم نیا ونیم! افتاده بود به کالبدم يتب و لرز! دیلرز یبدنم م. نگاش کردم. لپ تاپ رو بست و اون رو سمت چپش گذاشت ي صفحه

.به سمتش برگشتم! به بازوم زده شد یچنگ! کامال خشک شده بودم... اما من! شد یم دهیمم دچش يشدن، گوشه  زیخ مین يمهنّا برا يتقال

:مهنّا

!تو رو جون من، نذار تو دلت بمونه! ماهک. رونیب زیتو دلته بر یهرچ! بزن یحرف هی -

اما من آروم خودم . ه سمت خودش کشوندمحکم من رو ب! ستیدر کار ن یکه دم و بازدم دمیرس یم نیقیداشتم به  یحت. حس شده بود یب بدنم

!صدا یکتفش گذاشتم، ب يگود يسرم رو رو. رفت یتوانم رو به کاهش م! رو در آغوشش رها کردم

:مهنّا

!زمیبگو عز يزیچ هی! ماهــک -

شده بود  چیدادبه ه! ر کار نبودد یخاطرات! يخاطره ا چیبدون ه! فرهاد يباز هم صدا...! و فرهاد! شد یگوشم زنگ دار نواخته م يتو انویپ يصدا

...اول تیمصراع آخر ب! جمله کیفقط ! و خاطره ادیبدون . برام

:ذهنم، زمزمه کردم يانویپ يلب همراه با نوا ریز

...خواب کوتــاه هیمثل « -

»! مرد ــهیمرد بود،  ــهی

***
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:و گفت دیخند! چونه ام زدم و زبونم رو واسش دراز کردم ریرو ز دستم

!زهیگردم خاله ر یمن که آخر هفته بر م -

:گفتم زیآم دیکردم و با حالت تهد زیرو ر چشمام

!بابا لنگ دراز يگرد یشما که آخر هفته بر م -

:مردونه اش گفت يو با صدا! ) گرفتن دماغم یشگیبه عادت هم( لپ تاپش گذاشت  يصفحه  يرو رو دستش

!یبگردم من الهـــ -

.کردم و فقط نگاش دمیخند

:مهنّا

!یظرف رو تموم کن يتو يپسته ها دیجام با نیتا من ا! بازم بخور -

از آب پرتقال رو به  یکم. برگشت شیصندل ي هیبه تک. دهان گذاشتم يدونه پسته رو باز کردم و تو هی نهیکه بب يرو تکون دادم و جور سرم

:روش رو مزمزه کرد و گفت

!رو خوندم شبتیپست د -

:زبونم گذاشتم يرو گهید يپسته  هی

چه طور بود؟ -

:رو تکون داد سرش

!خوب بود -

!حتما بخون. ذارمیقسمت آخرش رو امشب م -

:شد لیتعجب به جلو ما با

!آخرش؟ -

!آخرش. اوهوم -

:گفت يجد یرو کرد تو هم و با لحن اخماش

!آخر داستان، من ناکام تو ذهن خواننده بمونم؟ یعنی -

:دمیکش ینیرو لبم و ه رو گذاشتم دستم

!مهنّـــــا -

:شد لیو به عقب ما دیخند

!لکسیر! خب خانوم یلیخ -

:صحبتش گفتم ياز ادامه  یواسه رد گم کن! چشم نازك کردم پشت
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داشت بر هی. رو دنبال کنه یعکس العمل مقبول هیکه  یبرداشت ،یدون یم! من برداشت داشته باشه یدوست دارم خواننده خودش از زندگ -

!باشه انیپا هیکه صرفا  نینه ا! شیشخص میحرمت دار واسه حر

:اش رو کنار گذاشت وهیآب م وانیل

...اما به نظر من. اوهــوم -

.گوش شدم تا نظرش رو بشنوم تماما

:مهنّا

!میعاشقانه تمومش کن يصحنه  هیگردم، با  یاما به نظر من، بذار آخر هفته که بر م -

:صدا زدم مانند اسمش رو غیج

!!مهنـّــــا -

:باال انداخت و روش رو برگردوند ییابرو

!احساس یب -

.کردم سیلبم رو خ. کردم خنده ام رو کنترل کنم یسع

گذره؟ یبهت سخت که نم -

:زل زد رمیتصو به

!وواسه فکر کردن به ت یاما حاال شده مأمن و محراب! رو واسم داشت ایحکم ته دن یزمان هیجا  نیا! نه -

من  دنشیو خند دیخند! بوردینگاهم رو انداختم رو ک! رفت یباال م ینازپرورده هم ه نیضربان ا. تو هم قفل کردم و فشردم زیم ریرو ز دستام

:رو از خجالت در آورد

!من برم يتا آب نشد! خب نازدونه یلیخ -

:رو برداشت شیمنیا کاله

.تا شب! زمیمواظب خودت باش عز. احضار شدم -

!شب منتظرتم -

:لب زمزمه کردم ریز. رفتنش رو با لبخند نظاره گر شدم. تکون داد و رفت یداد دست یرو جواب م مشیس یکه ب یدر حال و

...منِ نو، نبوده ام نیا«  -

» ؟يدل من چه کرده ا با

!بار نیآخر يبرا دیجد يصفحه  هی. ورد رو باز کردم يفرستادم و صفحه  رونیب ینفس

:کردم پیدرون فرستاده، تا یشدم و با نفس رهیخ يدیسف به

!آباد؟ ای یخراب ؟یآسمان ای ینیزم د؟یسپ ای یاهیس ؟يو چگونه ا يبه چه کار ؟ییدانم اکنون کجا ینم «

 میوفادارتر خواه یبه زندگ کیکدام  میندان... دیکه شا! بلند انیبه سال ردیگ یاست که غبار م يخورد، خاطره ا یاست که ورق م یباز هم برگ اما
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!نشست میخواه گرید يبه خاطره ا گرید يماند و کدام در جا

بس عذاب و ... و در آخر! حرمان ها دیها و شا یدر دوست! نیپس از ا يدر سرماها و گرماها! است که ورق خواهد خورد در آغوش باد یبرگ

پس  د،یگفت تا فهم دیبا شهیاگر هم! توانست نوشته شود اما نشد یم که دیسف یهزاران برگ. شد اهیدو برگ س یکی! میحرام است که فرسوده ا

!د؟یفهم دیبا هناگفت یک

به روزگار  يبزرگ و ابد يتو را به سوگند ،یکه باش ییهر آن کجا... یشوم ول یتمام م تیدانم چگونه برا ینم! ام ستادهیا انیمن در پا... نکیا و

!سپارم یم

!تیزندگ يشروع تازه برا کیو خودت  يبرا ییتو نیا... حال و

...آخر برگ

...آخر حرف

»! و همه، طلب روزگار همه

...سدینو یم یکیکه  ستیروزگار

یعبداله باران

5  /8 /91

92مرداد : انتشار خیتار

***

: ن.  پ

!رهیگ یبه خودش م یالیدادم اشاره کنم که از کجا، قصه روند خ قول

بعد از . ستیما ن نیب گهیاو د! نداشته یما، فصل دوم يماهک قصه ! مهنّا يتا زمان خواستگار یعنی. است یقعماهک کامال وا یاول زندگ فصل

!خود داره يروح که جا م،یکاش به تن هم فرصت بد! برد نیبه حقارت تن، خودش رو از ب دنیرس

 اهیرو س یکه صفحات نیجز ا! ادیازش بر نم يکار چیو ه رهیگ یاتفاقات قرار م انیکه در جر یمیمر. رو داشتم میداستان نقش مر نیا يتو من

!رهیکوچک رو به عهده بگ یکنه و رسالت

راه چنگ زدن بهش بسته ! در کنارشه یحالل ،یهر حرام. مینبر ادیوقت از  چیکه کورسوها رو ه نیا دیبه ام! هیالیماهک خ یدوم زندگ فصل

!ستین

!رهیقرار بگ یکه مورد غفران اله دیام! ستیز دادبه نا يخبر چیه یواقع يایدر دن! اما دادبه و

!عدالت وار یبه مجازات دنیرس. میاون هست یما در پ يکه همه  هیآرامش يدادم برا تشیکه من به شخص یانیپا
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:قول ماهک به

...و همه طلب روزگار همه

...یشوم شب یم تمام

!به من اشاره کن فقط
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