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 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan | آب زير فرياد

 

 

 

 :مقدمه

 ايثار خوشا.  بخشش خوشا را عاشق هاي ضیافت

 ياد در شدن گم براي.  عشق در شدن پیدا خوشا

 خواب در ما ديدار خوشا.  ماست میان دريايي چه

 اب زير فرياد خوشا.  ساحل اين به امیدي چه

 خوردن جگر خون خوشا و عشق خوشا

 مردن عاشقي از خوشا.  مردن خوشا
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 سراب: يك فصل

 

 :بگو رو آد مي ذهنت تو بهش راجع که چیزي اولین گم مي بهت که اي کلمه هر

 .واقعیت -

 ...نبود کردم مي فكر که چیزي اون -

 .حقیقت -

 !تلخه -

 .کردن گناه -

 ...است ساده-

 .بد انسان -

 ...بوده خوب روزي -

 .خوب انسان -

 !نداره وجود -

 

 .ايثار -

 ...!سوزونه مي رو نفر يك از بیشتر اش شعله همیشه -

 اليقش آنكه از بیشتر را من که سپرده مردي گريه آرام هق هق به را جايش و شده قطع که هاست ساعت فرياد صداي

 ...داشت دوست بودم

 را خودم او جاي کشم،به مي آغوش در را خودم او جاي به. کنم مي حلقه کبودم تن دور به را جانم بي هاي دست

 بي ترس، به متهمم من او دادگاه در! نداشتم... هم قبولي قابل دفاع! نداشتم... دفاع براي فرصتي.کنم مي نوازش

 ...خیانت دروغ، اعتمادي،

 ...!سكوت و

 ! گناهكارم هم باز...خودم قلب دادگاه در...است شده اثبات من گناه او دادگاه در

  است؛ اعتراف همان دفاع گاهي
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 !گیرم مي سكوت به لب پس

 رهگذران،مات میانِ از گذرم مي

 رهگذران،کور نگاهِ در نگرم مي

 الل من و وجودم در اندوه اينهمه

 !دور من و کنارم در غوغاست اينهمه

 سرش و داده تكیه ديوار به. است شكسته هم در. دهد مي آزارم تنومندش بدن ناتواني.  نگرم مي ام زندگي عشق به

 رس فرياد قبل ساعت چند مثل و شود بلند کاش.کند مي ناله من گناه درد از و کرده زنداني دستانش و ها زانو بین را

 ...دهد مي آزارم زد، مي ظريفم تن به که هايي لگد از بیشتر سكوت اين.کند مي

 .است ريخته عرقش غرق صورت روي ريخته هم به و ژولیده حال زيبايش و آراسته همیشه اي قهوه موهاي

 جا ام آبي چشمان در اشكي ي حلقه.نگرم مي خود ي چهره به افتاده زمین روي که آينه ي شده خرد هاي تیكه بین از

 مي نمايان گونم گندم پوست روي کم کم ها کبودي آثار. ندارد را صورتم روي شدن جاري قصد و است کرده خوش

 بي هاي نفس و او ي گريه هق هق آغوشي هم هم باز و.  ست جاري همچنان رنگم بي هاي لب ي گوشه از خون و شوند

 ...شود مي چیره چیز همه بر که است من جان

 يكباره به تنومندش و بلند قامت. میدارد بر من سوي به را استوارش چندان نه هاي گام. شود مي بلند زمین روي از

 دوباره داشت سینه در که اي کهنه زخم. نیست جذبه پر و زيبا غرور آن از خبري ديگر رفتنش راه در. شده تر خمیده

 مي دفاعي بي و پاك موجود براي نیستم، نگران خود براي دهم مي فشار ديوار به بیشتر را خود. است کرده باز سر

 يم تالقي من شرم پر نگاه با پوشانده را آن غم اي اليه حاال که اش مردانه نگاه. است گرفته پناه وجودم در که ترسم

 اما شود تمام غم اين تا بزنم حرفي بگويم، چیزي خواهد مي دلم. گیرد مي فرا را وجودم ي همه نگاهش سرماي کند،

 . چسبانده هم به را هايم لب سكوت مهر

 که انديشم مي شديدي درد به. برم مي پناه خیال و فكر دنیاي به باز و اندازم مي پايین را سرم شرم از حاکي نگاهي با

 در شدن کوبیده صداي با.  است نبرده در به سالم جان مادرش اشتباه از هم من گناه بي کودك. کنم مي حس رحم در

. دلرز مي دستم. برسم تلفن به تا کشم مي زمین روي را خود جان بي تن صدا بي و آرام. است رفته او. آيم مي خود به

 :دارد برمي را گوشي زنگ دومین با. شوم مي موفق تا گیرم مي را شماره بار چند

 ...!الو...الو -

 میدي؟ جواب چرا بارش؟ -
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 مي خط طرف آن به ام گريه هق هق صداي. گیرد مي ام گريه خودم ناتواني از.  شود نمي باز لبانم از سكوت مهر باز و

 :رسد

 !بده جواب خدا تورو کني مي گريه چرا بارش؟ -

 ...مريم -

 ...هايم اشك امان بي هق هق باز و

 ...بده جواب مريم جون -

 :گويم مي گرفته صدايي با. گیرد مي من از هم را ام مانده باقي توان کردن صحبت براي تالش گويي

 ...شد تموم چیز همه -

 :شود مي شنیده خط سوي اون از مريم نگران صداي. شود مي رها دستم از تلفن گوشي

 ...الو... الو بارش؟ میگي چي -

 ...است فايده بي هايم پلك داشتن نگه باز براي تالشم.ندارم گفتن سخن ناي اما است باز چشمهايم

 ولینا براي بار اين کرده؛ رو من به شانس انگار. زنم مي پوزخند دارد، فاصله کوچه دو تنها شرکت با اتوبوس ايستگاه

 !ها سال از پس بار،

 ...است آهسته و شل قدمهايم

 غرورم ي شده له هاي تكه ياد به مرا عجیب ها، روز اين پايیزي هاي برگ خش خش صداي... مانده ساعت نیم هنوز

 ...پدرم غرور من، غرور! اندازد مي

 :کند مي اجرا سمفوني گوشم در نادر صداي

 نمز بگم باشم افكنده سر خوام نمي مملكتم اين دکترِ من بابا. هوايي به سر اي، بچه تو! خوام نمي تورو من بارش -

 از بده، قر که اينه زندگیش عشق چون! چرا؟. بشینه کالس سر تونه نمي دقیقه پنج خانوم چون! چرا؟. داره ديپلم

 !منه سطح در اون... دارم دوست رو پريچهر من باال، بره راست ديوار و درخت

 ...ترق

 !بده ادامه تو... شد له! است غرورم از اي تكه نیست، چیزي

 !خواي نمي منو بگو آخر، حرف -
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 عاقمون بزرگ آقا نكنم ازدواج تو با اگر من... نداريم سرمون رو سقف يه حتي... شده ورشكست بابا! خدا تورو نادر -

 يم زنت من اصال... بسوزه بچه اون حاله به دلت خدا تورو نادر بیاريم؟ کجا از رو باران درمان خرج مريضه بابا کنه، مي

 ...ندارم حرفي که من! باش پريچهر با برو تو اما شم

 زا باالتر کالسش پريچهر اما باشه تو حد در شايد کارا اين! نه؟ خوندي رمان زياد! نه نگو اي بچه گم مي بارش... هه -

 ...حرفاست اين

 سر که اي مستانه هاي خنده حد در نوشد، مي جرعه جرعه که شرابي هاي جام حد در کالسش باالست، کالسش آري

 !باالست دهد، مي

 !کنم نمي بازي باران ي آينده با تو خاطر به من... شه دلخور تو از بزرگ آقا بزار بگو خودت گم، نمي من -

 ...! آمیز تحقیر و بلند... خندد مي

 من نهايت در نیست دوست دختر بزرگ آقا دوني مي! کنم آوارتون و ديدم کسي با تورو بگم امروز همین تونم مي -

 لمث نه. پسره اش بچه هم نشده شكست ور هم موفقشه، پسر من پدر... دارم مي نگه رو فامیلش اسم که ام کسي تنها

 .باشه زنده ديگه سال چند تا دونم مي بعید که باران اون و داره رو تو که عمو

 ...نواختم صورتش به که است سیلي ها روز اين دلخوشي تنها

 !هستي؟ دکتري جور چه تو میزني؟ حرف معصوم و پاك ي بچه يه مرگ به راجع جوري چه...  حیووني يه تو -

 ...درد از زند مي زجه انگشتانش، فشار در دستم مچ

 ...!است فاحشه يك جون خانوم و جون آقا نظر از... که هم بیامرزت خدا مادر! مونه مي خیار ته عین حقیقت، -

 !شـــــو خفــــه -

 :شود مي مچاله انگشتانش میان در ام چانه

 !دم مي رو باران و بابات خرج عمر آخر تا....اِزاش در منم ري مي و خواي نمي منو گي مي -

 :دهد مي ادامه و زند مي پوزخند

 ...!باشن زنده که وقت چند هر تا-

 . است من ي شده خزان غرور شبیه عجیب ها برگ اين خش خش آري

 .دانست مي را حقیقت... من نخواستن از نه... من حرف از نه... شكست عزيزم پدر پدر،

 اين به زدن پا پشت توانايي که اين از... شكست نزديم دم کدام هیچ و شدم ترد باران درمان خرج براي که اين از

 را دخترش بعد و را همسرش را، عشقش رويش جلوي که اين از... شكست نداشت، را ها ناپدري اين ها، نابرادري
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 بزرگش دختر صورت به کوچكش دختر جان حفظ براي که اين از... شكست شد، سكوت به مجبور و خواندند فاحشه

 ! ترند همخون خیلي ندارند، تو با خوني نسبت هیچ که ها همان ها، غريبه ها، دوست گاهي... شكست زد، سیلي

 ...بود خواسته او از بابا. داد پناهم بابا قديمي دوست ابراهیم عمو

 ! کرد قبول صمیمانه چه او و

... باران... گذشتیم هم از ظاهر در گذشتیم، خود از باران جان نجات براي دو هر... خونیم دل بازي اين از دو هر من و بابا

 ... کند رنگ کم را مادر نبود غم تا آمد که کوچكي بارانِ

 !بود موفق کار اين در هم چقدر و

 خرج الاقل. باشم ابراهیم عمو بار سر توانم نمي اين از بیشتر ام، ايستاده شرکت در جلوي من و مانده دقیقه پنج

 ...!بیاورم در بايد که را لباسم

 از سرشار همچنان...  جسمم اما است شده زخمي روحم... ترسم نمي آسانسور از. روم مي باال ها پله از همیشه مثل

 !است انرژي

 :افتم مي ها قديم ياد

 ! ام ساله هفت

. خندم مي دل ته از و میكنم رها محمد ي برادرانه آغوش در را خودم و خورم مي سر ها نرده از... روم مي باال ها پله از

 يم باال مريم و محمد کول و سر از که من، به عشق با پدر... خواند مي کري و کند مي بازي نرد تخته پدر با ابراهیم عمو

 :گويد مي و کند مي نگاه روم،

 !واسمون نمیذاره آسايش باشیم تنها خانوممون با وقت چند ما ببر، خودت با هم رو بارش اين ابراهیم -

 کنم، مي دعا دل در من و کند مي همه هاي لب مهمان را خنده و کشد مي خط چوب برايش ظاهري هاي اخم با مادرم

 ...!کنم بازي مريم و محمد با تا بروم شان خانه به مدت يك کاش اي

 !کنم مي زندگي آنها نزد ام، رسیده آرزويم به حال و گذشته سال پانزده موقع آن از

 ...!همیشه براي شايد

 در هايش لب. بگذارد را اش مصنوعي دندان کرده فراموش ايستاده، در پشت اي بامزه پیرمرد. شود مي باز شرکت در

 .اند کرده تر داشتني دوست را او و اند شده جمع دهانش ي حفره

 دخترم؟ بفرمايید -

 !داشتم مصاحبه وقت... سالم -
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- ... 

 !کند مي مزه مزه را حرفش دارد واقعا انگار جنبد، مي تمرکز هنگام دهانش کند، مي فكر کمي

 !جريانه در بیشتر صالحي خانوم تو بیا ام، آبدارچي فقط که من خب اما نداريم، الزم نیرو دونم مي که جايي تا -

 گويم؛ نمي دروغ

 ...!ام شده سرد دل

 ! باشد شده سفارش اگر حتي... بدهند کار ديپلمه دختر يك به دانم مي بعید هم اينجا

 . کنم صبر مدير ي جلسه پايان تا بايد گويد مي. ام ايستاده صالحي میز مقابل

 چشمم تناقض اين! سفید هاي گلدان و ها قاب با است، سیاه شرکت دکوراسیون. کنم مي خوش جا صندلي اولین روي

 !بیزارم سیاه از. زند مي را

 آبي ام کشیده چشم در که سیاهي مداد. کنم مي چك را خودم بار هزارمین براي و آورم مي در را کوچكي ي آينه

 لب به را ام هلويي محبوب رژ و ام کرده ريمل غرق را بلندم هاي مژه همیشه مثل. دهد مي نشان بیشتر را چشمانم

 !ام زده

 ...!ام راضي ظاهرم از همیشه مثل ام، راضي

 !هستند منتظرتون رئیس يكتا، خانم -

 مي داخل به پنجره از که نوري. کند مي دود پیپ و است ايستاده پنجره پشت.شوم مي اتاق وارد مضطرب هاي گام با

 مامت نشیند، مي میزش پشت که همین. است مهربان پیرمردي تصوراتم در اما. کنم اش بررسي درست گذارد نمي آيد

 !کنم مي خاك گلدان ترين نزديك در را تصوراتم

 مي یدبع...نیست مهربان...تر پايین يا باالتر سال دو يكي شايد باشد، داسته سال سي شايد.. است جوان نیست پیر

 !کند اخم حد اين تا گرفتن جان هنگام هم عزرائیل دانم

 ...شما خالف بر چون کنیم شروع رو کارمون بنشینید شد تموم هاتون بررسي اگر احیانا-

 :زند مي پوزخند

 سرم ريخته کار کلي من-

 :شود مي بیشتر استرسم دانم، نمي را چرايش..بسته رو از را شمشیر ابتدا همین از

 سالم...س-
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 و بیند مي... لعنتي...لرزد مي دستم...گذارم مي میزش روي را مشخصاتم ي نامه سريع کند درخواست او اينكه بدون

 دوباره...زند مي پوزخند

 :کند مي رسوخ چشمانم عمق به و گیرد مي برگه از را نگاهش

 ...داري هم دست لرزش و زبون نیستي،لكنت کرده تحصیل اينكه بر عالوه بود نگفته محمد-

 .است داده قرار توهین رگبار زير مرا ابتدا همین از تیپ خوش مرد اين ست، انصافي بي ديگر اين

 ... لرزه نمي هم دستام!ندارم لكنت من-

 :گويم مي و کنم مي صاف را صدايم.لرزي مي داري همچنان ،يعني اندازد مي باال را ابرويش

 گرفتم استرس همین براي بود نكرده مصاحبه باهام عزرائیل حاال تا-

 مي فرو بولداگ سگ همان قالب در دوباره بعد اما بینم مي را افتاده چشمانش در که اي خنده طرح لحظه يك براي

 .رود

 کنم اضافه کاملت ي رزمه به هم رو درازت زبون بايد پس-

 :گويم مي و گذارم مي میزش روي را دستم دو و ايستم مي

 ارک کلي میارين؟من الكي هاي بهونه و کشوندين اينجا تا رو من الكي چرا کنین استخدام خواين نمي که شما خب-

 !سرم ريخته

 :گويد مي و شود مي خیره چشمانم در و کشد مي جلو میز روي کمي را خودش و ايستد مي

 اشتهد مهمي کار دونم مي بعید پس...باشه داشته آرايش به نیاز که باشه مونده صورتت تو جايي کنم نمي کار؟فكر-

 باشي

 :خودش مثل زنم مي پوزخند

 نیست جاش سر االنم... گرچه...بپره سرت از هوش که طوري کنم آرايش هم بیشتر تونم مي بخوام اگر-

 نفسش بشود، تواند نمي که بدتر اين از اندازم، مي پا روي پا و نشینم مي هم ،من کند مي رها صندلي روي را خودش

 :گويد مي و کند مي فوت را

 بیرون کردم مي پرتت در از تعلل اي ذره بدون وگرنه کنم استخدامت دادم قول محمد به حیف-

 :دهد مي ادامه و کند مي اخم.توني نمي که حاال يعني اندازم، مي باال ابرو
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 نیست مهم واسمم...چي همه به زنم مي پا پشت... بذاري دمم رو پا ديگه يكم اگر... بپرسي توني مي هم محمد از اما-

 کرده معرفیت کي

 :دهد مي ادامه و خواند مي چشمانم از را اين ام، ترسیده کمي

 ...شدنه پر ي آستانه در خطت چوب کاريت روز اولین از که هستي کارمندي اولین تو-

 :گويم مي لب زير و اندازم مي زير به سر االن مثل گاه و گیرم مي اوج گاه. مانم مي سینوسي موج مثل

 شه نمي تكرار ديگه-

 نشیني عقب...حمله بهترين گاهي. بود کرده آماده ديگر بحثي براي را خود شايد. خوانم مي چشمانش در را تعجب

 به باز موج اين که باش آنروز مراقب...رستگارا مهرداد آقاي...هست ديوار روي ي نامه تقدير روي اسمش...آقاي ست

 :گويد مي و کند مي جمع هم را متعجبش نگاه. زنم مي شبیخون غرورت سراسر به آنروز...برسد قله

 خوبه؟ زبانت...زنیم مي کله سرو خارجي تجار پس فرشِ صادرات شرکت يه اينجا-

 نقطه يك بالخره اينكه از. بودم زبانم کالس هاي ساعت انتظار چشم همیشه اما نداشتم دوست را خواندن درس شايد

 :گويم مي ذوق با و شوم مي زده ذوق کردم پیدا مثبت ي

 نداره حرف موردم يه اين-

 :گويد مي و کند مي اخم

 تشرک ضمن در توِ، با من اتاق کاري تمیز االنم گرچه! آقا اکبر شاگرد شدي مي بايد بود اين از غیر شكر،اگر رو خدا-

 مهمه خیلي من براي اخالقي نیست،مسائل جلف حرکات جاي من

 .دارم نیاز کار اين به من که کنم مي تكرار دل در مدام گويم نمي چیزي اما رود مي هم در هايم اخم

 :دهد مي ادامه و دهد مي تكان انگشتانش بین را خودکارش

 از کاري هاي پرونده و مدارك ندارم دوست داري، نهار وقت ساعت ظهرِ،يك از بعد 5 تا صبح 8 از کارت ساعت-

 رو ادقرارد فرم توني مي نداري سوالي وايستي،اگر کار اضافه مجبوري بمونه ناتموم کاريت اگر پس بشه خارج شرکت

 کني امضا و بگیري صالحي خانوم از

 :خوشحالم نیستم بار سر اينكه از... خوشحالم

 کنم؟ شروع رو کارم تونم مي کي از-

 :گويد مي و شود مي خیره شادم نگاه به روشنش اي قهوه چشمان با و گیرد مي باال را سرش

 فردا از-
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 :شوم مي متوقف صدايش با شوم خارج در از اينكه از قبل

 ...يكتا خانوم-

 :است ايستاده پنجره کنار دست به گردم،پیپ مي بر

 ..پس نداري مشخص ي وظیفه و کار يه اينجا تو-

 :دهد مي کنم،ادامه مي نگاهش سوالي

 بدي انجام بايد بخوام ازت من که کاري هر پس-

 اين به کنم مي امضا را قرارداد که مدتي تمام در و شودم مي خارج اتاق از و دهم مي تكان موافقت ي نشانه به را سرم

 !دارد؟ دل به من از اي کینه چه گیر نفس و جذاب مرد اين که انديشم مي

 ار کیفم زيباي طاليي با ام باراني بژ ترکیب.ايستم مي هستم مهمان آن در که مريم اتاق قد تمام ي آيینه جلوي

 دکتر بلدم، خوب را عشوه اما است ضعیف ام رياضي...دارم دوست را بودن زيبا زارم بي درس از هرچه...دارم دوست

 به...مادرم از...ام آموخته پدرم قلب سلطان آموختم،از کودکي از...بلدم خوب را قلب هاي طپش بردن باال...اما نیستم

 انجام نادر براي را هیچكدام چرا دانم نمي...بالم مي آفريدنم نیاز و کردن ناز به يكتا بارش من...بالم مي بودنم زن

 ام،اين شكسته غرور وجود با... گويم نمي دروغ خودم به....بود اجبار يك ازدواج آن نیز من قلب در چون شايد...ندادم

 و باران از مشكلم،دوري تنها حال و است شده برداشته دوشم از اجباري زندگي يك تحمل بار...سبكم عجیب ها روز

 ...است پدرم

 !آزار مردم موجود اين!  محمد. گیرد مي بازي به را روانم ديوار بر ناخن شدن کشیده خراش گوش صداي

 مونه نمي واسم اعصاب شب آخر تا دوني مي...متنفرم ازت! محمـــــد-

 :دارد عادت ها بازي ديوانه اين به بیچاره دارد، لب به اما،لبخند مريم

 رو منگل اين که کرده کار چي اين زايمان سر مامان میدم تشخیص بگیرم رو دکترام من نخور غصه جوني بارش-

 داده جامعه تحويل

 و کشد مي باال ساعد تا را هايش آستین!کشد مي عقب بعد و دهد مي آزار نیست، کل کل اهل زند، مي لبخند محمد

 :گويد مي

 منه با شرکت به رسوندنت افتخار امروز که جان اَبري بجنب-

 ناپذير وصف شوقي و ذوق کاري روز اولین براي. کنم مي پرواز ها پله سوي به و شوم مي پیاده شرکت در جلوي

 دلگیر اتاق دهد،حتي مي نشان را اتاقم صالحي خانوم...همینطور هم شرکت مهربان و مزه با آبدارچيِ ديدن براي.دارم
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 قرار هم ديگري در اتاق ي گوشه.کند نمي کم شوق اين از اي ذره هم، شده داده من به که بايگاني شلوغ و کوچك و

 ...کرده خود درگیر عجیب را من ذهن و است قفل که دارد

 ديد شرکت سالن به نه...فرعي راهرو در که است افتاده دور اي جزيره مثل اتاقم...دقت با کنم مي ترجمه را ها پرونده

 مي بودن متروکه اين کنم،از مي کار ذوق با...ام نديده هم را اخالقم بد رئیس حتي..بیند مي مرا اتاق کسي نه و دارم

 ار اتاق در االن مثل گاه و کنم مي ترجمه ايستاده گاه کنم، مي دراز میز روي را پاهايم گاه کرد، را استفاده نهايت شود

 در آخرش آدامس شوق به را ام عالقه مورد نشینم،لیسك مي زانو چهار میز ،روي آورم مي در را ام روسري بندم، مي

 .کنم مي کار و گذارم مي دهان ي گوشه

 بیاورد باال را سرش اينكه بدون. شوم مي اتاقش وارد هماهنگي از بعد و گیرم مي دست در را شده ترجمه قرارداد فرم

 دانم نمي...من به نگاهي کوچكترين بدون.دهد مي سر با هم را سالمم جواب.بروم جلو که کند مي اشاره دست با

 صدا بي هم من و بگذارم میزش روي را فرم است منتظر دانم مي...بشنوم را صدايش دارم دوست اما چیست علتش

 :گويم مي و کنم مي صاف را صدايم...من اما...بروم

 خوردين؟ سرما نكرده خدايي-

 :گويد مي و گیرد مي باال را سرش تعجب با

 کردين؟ فكري همچین نه،چرا-

 دارم کنم،دوست حل دارم دوست که معما يك مثل...است کرده خودش جذب نیامده،مرا مرد اين اما چرا دانم نمي

 و کنم مي تعلل کمي! بگیرد آرام کمي ذهنم تا بپرسم او ي درباره محمد از بايد...بشكنم را اطرافش سخت سر ديوار

 : گويم مي

 ...خوردين سرما شايد نیستین،گفتم الل يعني پس زدين مي حرف که هم ،ديروز زدين مي حرف اشاره و ايما با آخه-

 :گويد مي و کشد مي صورتش روي را ،دستش شود مسلط اعصابش بر تا دهد مي فشار هم روي محكم را چشمانش

 بفهم رو خودت حد پس... اي هیچكاره...اينجا تو...کنم يادآوري بهت رو جايگاهت بايد کنم مي فكر-

 با حق آري...هیچكاره...خورد،هیچكاره مي ترك دلم حرفش از چرا دانم نمي اما...شكسته هاست مدت...غرورم

 ...اوست

 مي پنهان وجودم در دوباره و کنند مي کوچكش کند، مي شیطنت آيد مي گاهي قديم بارش ها روز کنم،اين نمي بحث

 :گويم مي و اندازم مي زير به سر...کرده مظلومش عجیب خانواده هاي حرف داغ...شود

 برم؟ تونم مي من ندارين اي ديگه امر ،اگر خواستین که هايي قرارداد اون اين...  متاسفم-
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 مي و دهد مي تكان کند،سري درك تواند نمي هنوز را يكباره هاي نشیني عقب است،اين متعجب نگاهش هم باز

 :گويد

 بري توني ،مي ممنون-

 آغوش تاب بي دلم ، است تنگ باران براي دلم ندارم، جنگ توان ها روز اين ، گذارم مي قدم پايیزي هاي برگ روي بر

 اما کنم تصور ذهنم در را باران ي کودکانه ي چهره تا بندم مي را چشمانم...توجه محتاج...محبتم محتاج...است پدر

 ....بندد مي نقش خیالم پودِ و تار در رستگارا ي مردانه نقش...هربار

 ار ،کارم میروم اتاقم به آهسته. نیستم صمیمي هیچكس روم،با مي شرکت به که است ماه يك. است شده تر سرد هوا

 از هم را نگاهش يك حتي او و گذارم مي میزش روي اضافه حرف هیچ بي برم مي اتاقش به وقت آخر و دهم مي انجام

 صالحي. روم مي اتاقش سمت به و گیرم مي پرينت هم را صفحه آخرين ، است ظهر از بعد 6 ساعت. کند مي دريغ من

 .شوم مي وارد و زنم مي در ،دوبار است رفته

 آبداخانه در صبح را مرد آن.چرخانند مي من سمت به را سرشان دو هر هستند اتاقش در که ديگري جوان مرد و او

 شدت از اش کنم،چهره مي نگاه رستگارا به ، شناسم مي خوب را ها نگاه دارد،اينگونه کثیفي ،نگاه بودم ديده

 :گويم مي و گذارم مي میزش روي را ها کاغذ. زند مي سرخي به عصبانیت

 کشید طول يكم کارم ببخشید-

 :است فرياد همچون صدايش

 تو؟ اومدي اجازه بي که است طويله اينجا مگه-

 :گويم مي...چین ديوار از تر پهن!...سازد مي ديوار گلويم در بغض

 ...نبود هم صالحي ،خانوم زدم در خدا به-

 بده نه؟جوابمو يا است طويله اينجا بیار،پرسیدم دلیل نگفتم من-

 مي لب زير و اندازم مي پايین را سرم و..ترس از...بندم مي را زده،چشمانم بیرون گردنش رگ و است سرخ چشمانش

 :گويم

 نه-

 :گويد مي و آيد مي بیرون میز پشت از

 کرد تحمل رو وضع اين شه نمي ديگه-

 :گويد مي چاپلوسانه هیز مرد
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 کني؟ مي اذيت انقدر رو زيبا خانوم اين که شده چي مگه حاال مهرداد-

 : غرد مي او به

 برديا باش ساکت تو-

 :دهد مي ادامه من به رو بعد

 کنم روشن شما با رو تكلیفم و بیام من تا اتاقتون تو ببريد تشريف يكتا خانوم-

 توهین...است بس تحقیر.. است بس...کنم مي پرواز اتاق در سمت به دهد، نمي را ماندن بیشتر ي اجازه اشك هجوم

 مي اعالم همینجا...است بس....دهم مي فروپاشي اجازه اشكهايم سد به و گیرم مي دستانم میان را سرم...است بس

 !نزنید دار دوباره را اش جنازه...مرد غرورم...کنم

 عجیبي سردرد گريه از بعد همیشه شود،مثل مي باز زور به هايم چشم. شود مي باز اتاقم در که است 03:7 ساعت

 و دازمان مي دوش به را کیفم..ندارم ديگر...ندارم را تحقیرشدن توان...تار اما بینمش ،مي گیرم مي باال را ام،سرم گرفته

 :گويم مي

 نهات شدم متوجه ،چون نبینین و من اصال نباشم اصال کردم سعي ماه يه اين ،تو بشه تموم تون جلسه شدم منتظر -

 از که يعجیب تنفر اين تا باشم روح مثل کردم سعي!باشم داشته حضور که اينه میدم انجام اشتباه شما نظر از که کاري

 نشه کدوممون هیچ آزار باعث داشتین من به نسبت اول روز

 :گويم مي است پايین همچنان سرم که حالي در و کشم مي باال را ام بیني

 ننک باور حرفمو که هستم مزاج دمي دم شرکت،انقدر از بیرون بیام خواستم خودم گم مي نباشین اينها عمو نگران -

 رد کنم، مي نگاه او به تعجب با و گیرم مي باال را سرم کند، نمي باز من عبور براي را راه اما ام، رسیده در چارچوب به

 :گويد مي و زند مي زل چشمانم

 ..رفتم تند زيادي من متاسفم -

 منتظره غیر عذرخواهي يا است زياد نزديكي از دانم نمي شود مي متوقف بدنم در خون پمپاژ لحظه چند براي

 ...کردند رامم دانستند مي ننگ را بودنم زن که آنها...اند کرده رامم...بخشم مي زود...نیستم قهر اهل...اش

 اي لحظه چند که اشكم ي قطره آخرين...است جذاب کردم مي فكر آنكه از بیش چرخانم، مي صورتش روي را نگاهم

 .ريزد مي فرو ام گونه ،روي بود کرده خوش جا هايم مژه روي بود

 :گويم مي و کنم مي پاك را صورتم دستم دو با...آيد مي پايین ام گونه به چشمانم از نگاهش

 نداشتم بدي منظور...کنین باور اما بود منم تقصیر...نه-
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 ي،م ام نديده صورتش روي حال به تا که آنها نظیر،از کم لبخند يك با و گذارد مي اش بیني روي را اش اشاره انگشت

 :گويد

 بمونه،باشه؟ خودمون بین اتفاق اين نگو،چطوره ،هیچي هییس-

 :گويد مي و رود مي کنار در چارچوب از.دهم مي تكان بار چند موافقت ي نشانه به را سرم و زنم مي لبخند

 بري توني مي حاال-

 ...را خداحافظ نه و سالم ،نه دهد نمي جواب دهد،هیچگاه نمي را جوابم که کنم مي خداحافظي لب زير

 يتاکس يك حتي و است شده بدتر دردم بارد،سر مي نشیند،باران مي تنم تمام به سرما سوز گذاشتم، جا را ام پالتو

 ...خستگي و سرما،درد،گرسنگي شدت از کنم، مي بغض باز...  گیرم مي آغوش در را خودم دستانم با.  آيد نمي گیر

 از را درجلو. است شده پیاده ماشین همین از که ام ديده را او ها بار. زند مي بوق و کند مي ترمز پايم جلوي ماشیني

 :گويد مي و کند مي باز داخل

 بیاد گیر تاکسي محاله شین سوار کنم مي خواهش يكتا خانوم -

 :گويد مي کارانه محافظه زبانم اما کند مي استقبال دعوت اين از تنم ي بسته قنديل هاي سلول تك تك

 ...ممنون نه -

 !نكن تعارف بدو -

 شه مي خیس ماشین صندلي..خیسه لباسام آخه -

 مي من سمت به را بخاري هاي دريچه.بندم مي را در و شوم مي سوار!روز يك در هم آن!بار دومین براي زند مي لبخند

 :گويد مي و چرخاند

 ريد؟ مي ابراهیم عمو ي خونه -

 :گويم مي افتد، مي حرکت به دوباره که هايم رگ در زده يخ خون.دهم مي جواب سر با

 ممنونم و ببخشید -

 چرا؟ -

 چي؟ چرا -

 ممنوني؟ چرا و ببخشمت چرا-

 کرديد جلوگیري بستنم قنديل از چون ممنونم و دور، راهتون و شد خیس ماشینتون چون ببخشید-
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 دست است فرمان روي راستش دست که همانطور...کند مي زده شگفت مرا امروز مرد اين! صدا با بار اين! خندد مي

 :گويد مي و گذارد مي لبش باالي را چپش

 دارم،يعني ازت سوال يه اما... نديدم رو عمو که هاست مدت طرفي از و تاخیرتم مقصر خودم چون بخشیدمت -

 ببندي؟ قنديل خودت قول به خاطرش به که واجبِ انقدر نازك و کوتاه مانتوي اين پوشیدن

 ...گذاشتم جا شرکت تو ولي بودم پوشیده پالتو -

 :گويد مي و گذارد مي پايم روي و دارد مي بر عقب صندلي از را قرمزم پالتو

 پالتوِ؟ همین منظورت -

 :گويم مي و زنم مي لبخند

 مرسي آره واي -

 :گويد مي و دهد مي تكان تاسف ي نشانه به را سرش

 شد؟ نمي سردت بود مي باشه، گرم هم ذره يگ حتي دونم مي بعید که پالتو اصطالح به اين اگر مطمئني-

 خفيم خصوصیات تمام رستگارا...کنم ناز باشم، لوس کنم، زنانگي کنم، بچگي دارم دوست دارم، خوبي حس کنارش در

 :کند مي آشكار مرا

 !خشگله عوض در -

 ااجر کنسرت سینه در من قلب ولي انديشد مي چه به او دانم نمي کنیم، مي سكوت مقصد به رسیدن تا و خندد مي

 حس اين براي دلیلي...قرارم بي دهد، مي تسكین را دردهايم تمام که تلخي عطر ،از نزديكي همه اين از...کند مي

 !قرارم بي دلیل بي...ندارم

 بمتعج...زند مي را ماشین مرکزي قفل... کنم باز را در تا برم مي دستگیره سمت به را ،دستم کند مي پارك در جلوي

 :گويد مي و زند مي پل ديدگانم به چشمانش از...کنم مي نگاه او به

 ...نیستم متنفر ازت من-

 مي زل نامعلوم اي نقطه به و گیرد مي من از را نگاهش...نیستم آن درك به قادر که عظیم غمي ، دارد غم چشمانش

 . زند

 :گويم مي حین همین در و کنم مي باز را قفل

 نیستم متنفر ازت منم -

 ....بلند بلندِ...خنديم مي و کنیم مي نگاه هم به دو هر لحظه يك در
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 ...کند مي نمايي خود صورتش روي بر لبخند از طرحي شويم،هنوز مي خانه وارد هم با

 به همه از زودتر خاله. شوند مي خشك لحظه يك براي اند نشسته نشیمن در که جديدم ي خانواده اعضاي ي همه

 .کند مي سالم و آيد مي خودش

 چیزي خواهد ،مي است غم از پر عمو نگاه ، انداخته پايین را سرش. دانم نمي را دلیلش که شده ايجاد سنگیني جو

 :گويد مي است سنگین بغض از گويي که صدايي با نهايت در. تواند نمي اما بگويد

 ..تونم نمي..ببخش منو جان عمو-

 !رود مي اتاق به سرعت با

 :گويد مي سريع خاله ، شود مي بلند جايش از هم رستگارا رفتنش با

 کم کم کنه مي عادت باور...نگیر دل به خدا تورو بشین، مهرداد-

 :گويد مي ست انتها بي غمي از سرشار که چشماني با است، سنگین هم او صداي

 بود اشتباه اول از اومدنم...کنه عادت خواد مي اون ام نكرده عادت خودم من-

 :گويد مي و کشد مي آغوش در را او و کند مي بغض مريم

 عزيز جون رو ،تو نرو خدا تورو مهرداد-

 

 :گويد مي و کند مي جدا خودش از کمي را او دست دو با

 ديدنم عزيز خونه بیاي توني مي... برم بذار مريم-

 :گويد مي و کوبد مي زمین به پا لجوجانه مريم

 ...رفتي ايران از سال 41 و گرفتي رو عزيز دست گفتي رو اين که قبل دفعي-

 :گويد مي و زند مي اجباري لبخندي

 ...دم مي قول رم نمي بار اين-

 ...شود مي خارج خانه از باد سرعت با و... کند دور او از را مريم تا کند مي اشاره محمد به سر با

 ي شماره مدام ،محمد کند مي گريه مريم....دانم نمي را عجیب هاي رفتار اين دلیل...زند نمي حرف اي کلمه هیچكس

 که هگذشت شب نیمه دو از ساعت...کند مي دود سیگار کالفه عمو و... نشسته تلفن نزديك خاله...گیرد مي را موبايلش

 :دهد مي جواب خاله...روند مي شیرجه آن سوي به همه و خورد مي زنگ خانه تلفن
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 عزيز؟اومد؟ الو-

 ....سیاهه روم عزيز-

 خداحافظ-

 :گويد مي عمو به رو است، شده جمع سیاهش چشمان در اشك

 ...بكش خجالت خودت از ابراهیم...رسیده دير بوده بیمارستان....خورده هم به حالش -

 :گويد مي و اندازد مي پايین را سرش عمو

 سخته برام....حمیده بفهم-

 :گويد مي که شود مي شنیده خاله بلند صداي هنوز اما کند مي هدايت اتاقمان سمت به را مريم و من محمد

 !تو...ابراهیم کردي ش آواره تو...نیست بس شد آواره زخم اين خاطر به سال 41-

 آهسته هنوز...است بیدار هم مريم...نیست هضم قابل برايم امشب اتفاقات ام، شده خیره سقف به اتاق تاريكي در

 :گويم مي و کشم مي کنار سرش روي از را پتو...ريزد مي اشك

 خبره؟ چه اينجا مريم-

 :گويد مي گرفته صدايي با

 نه امشب...کنم مي خواهش بارش-

 شك ،بي نبود او ديدن ذوق به اگر رسم، مي تاخیر با شك بي است،و 83:7 ساعت.شوم مي بیدار خواب از حالي بي با

 ! گرفتم مي استعالجي امروز

 ات ايستگاه مسیر.روم مي بیرون خانه از و شوم مي آماده صدا سرو بي و سريع...است رفته فرو عجیبي سكوت در خانه

 .کنم مي استفاده آسانسور از ها پله جاي به بار اولین براي و دوم، مي نفس يك را شرکت جلوي

 :رسد مي گوش به ساختمان راهرو تا بلندش صداي و است باز شرکت در

 ...بیرون همه تعطیله، شرکت امروز-

 آماده که کارکناني چشم از دور و آهسته...اتاقش در شدن کوبیده بلند صداي بعد و آيد مي کارکنان ي زمزمه صداي

 و...دوبار نه.. يكبار نه... رسد مي گوش به اتاقش وسائل شدن شكسته صداي...شوم مي اتاقم وارد شوند مي رفتن ي

 !سكوت بعد
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 يم اسپرسو فنجان يك....روم مي آبدارخانه به و کنم مي باز آهسته را اتاق در نمانده، باقي سالمي چیز ديگر گمانم

 . شوم مي وارد زدن در بدون و کنم مي طي آهسته هاي قدم با را اتاقش تا آبدارخانه مسیر...شكر بدون..ريزم

 مي بلندي نسبتا صداي با...است سرخ چشمانش... آورد مي باال را سرش کشیده، دراز اتاق ي گوشه ي کاناپه روي

 :غرد

 بیرون تعطیله؟برو شرکت نگفتم مگه-

 اهمنگ تا کنم مي را سعیم تمام و دارم مي بر قدم سويش به کنم، مي کنترل را خود اما لرزد مي اي لحظه براي دستانم

 که اي ويرانه روي نگاهم... نشینم مي کاناپه ي دسته روي و گذارم مي میز روي را فنجان...بگیرم بلوزش باز ي يقه از را

 :گويد مي حوصله بي زنم، مي زل چشمانش به کند مي که صدايم است، گردش در مانده باقي اتاقش از

 بیرون؟ برو نگفتم شدي؟مگه کر-

 :گويم مي و کنم مي اشاره فنجان به دست ،با او به توجه بي

 تلخ تلخه...ريختم اسپرسو-

 :گويم مي و زنم مي لبخند...زند مي پوزخند

 و يکن اشغال رو کاناپه يك نداره،شما نشستن براي جايي و اينجاست جوان خانوم يك وقتي که شخصیته از دور به-

 بكشي دراز

 :گويد مي و کند مي آزاد و گیرد مي دهان به را بااليش لب

 شخصیته از دور به هم بشي آويزونش کنه عین باشه تنها خواد مي نفر يه وقتي که اين-

 :گويم مي دهم مي دستش به را اسپرسو حالیكه در

 ..شخصیتیم با انقدر مون تا دو هر که خوب چه پس-

 :گويد مي و نشیند مي و گیرد مي دستم از را فنجان

 بذاري؟ تنهام شه مي نشستم که حاال-

 :گويم مي و نشینم مي زانو چهار و پرم مي کاناپه روي

 ...شده باز نشستنم براي جا تازه...نه-

 ...زند مي ولبخند کشد مي صورتش روي دستي

 :گويم مي صبرانه بي
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 خوبه؟ قهوه-

 :گويد مي و گرداند مي صورتم اعضاي بین را چشمانش

 دروغ؟ يا بگم رو راستش-

 :گويم مي و خندم مي

 دروغ...معلومه خب-

 :دل ته از...خندد مي

 بودم خورده که بود اسپرسويي ترين طعم خوش-

 :گويم مي و اندازم مي باال ابرويي

 راستش؟ و-

 نكردي درست قهوه عمرت تو يكبار حتي ندارم شك-

 :دل ته از..خندم مي

 ...سادگي همین به...زدم هم بعدم...جوش آب روش و ريختم قهوه کم يك...نه-

 نخورم؟ رو برانگیز وسوسه ي قهوه اين اگر نداره عیبي حاال-

 بخشمت مي اينبار... نداره عیبي-

 

 :گويد مي و زند مي زل چشمانم در...تلخ اما خندد مي

 ...خوبه-

 :شده آرام هم من لحن

 خوبه؟ چي-

 ...بخشي مي زود انقدر اينكه-

 ...آد مي بدم هم اتاق اين سیاه رنگ از...زارم بي کینه از -

 و گذارم مي بازويش روي را دستم و کشم مي جلو را خودم...شوم مي نگران..پیچد مي خود به درد از لحظه يك براي

 :گويم مي
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 خوبه؟ حالت-

 :گويد مي و دهد مي تكان را سرش

 ...انداخته روز اين به منو گیرن مي تقاص ازم نكرده جرم به که هايي آدم ياد-

 :گويم مي و اندازم مي پايین را سرم

 ابراهیمه عمو منظورت-

 :گويد مي و شود مي بلند جايش از...  کند مي تايید سر با

 من مهمون نهار ات العاده فوق ي قهوه جبران به حاال-

 :گويم مي و ايستم مي رويش روبه...  زنم مي لبخند

 ...نفهمیدم من و کردي عوض رو موضوع نكن فكر اما ام پايه رو نهار-

 :گويد مي و زند مي لبخند

 درسته؟ بگذره قضیه اين کنار از راحتي اين به خواد نمي کوچولو خانوم اين احتماال و -

 بگي خودت دارم دوست...اما بپرسم محمد و مريم از تونم مي راستش....اوهوم -

 :گويد مي و اندازد مي باال ابرويي

 حیاتيِ؟ و مهم برات انقدر موضوع اين دونستن چرا بپرسم شه مي -

 :گويم مي و شوم مي خیره چشمانش ساحل در...  گیرم مي باال را سرم

 باشن خوشحال اطرافیانم..اما باشه من مال دنیا هاي غم ي همه حاضرم....ندارم رو کسي ناراحتي طاقت-

 :گويد مي مهربان لبخندي با...کند مي گلگون را صورتم پوست داغش هاي نفس... آيد مي تر نزديك

 مهربوني؟ خیلي که بود گفته بهت کسي حاال تا-

 ...گم مي خودم به خودم.... بار هزار روزي...اوهوم-

 :گويد مي و خندد مي

 ...نكشونده بیمارستان به رو من باز درد معده اين تا نهار بريم شو حاضر ياال پس مهربون خانوم خب-

 ام چانه زير را دستانم زارم، بي سكوت از ، کند مي انتخاب رستوران ي نقطه ترين دنج در هم روي روبه در صندلي دو

 :گويم مي و گذارم مي
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 ...نیست بدك ات سلیقه -

 :گويد مي و کند مي تر زبان با را هايش لب

 يكتا؟ خانوم بهتره شما ي سلیقه که اينه منظورتون-

 ..بارش-

 چي؟-

 :گويم مي و زنم مي لبخند

 کنم نمي صدات رئیس جناب يا رستگارا آقاي ديگه من باش مطمئن چون کن، صدا بارش رو من-

 :گويد مي و گیرد مي شیطنت رنگ چشمانش

 کني؟ صدا چي رو رئیست خواي مي پس-

 !مهرداد-

 چي؟ نیاد خوشم من اگر و-

 :گويم مي و گیرم مي خود به متفكري ي قیافه

 !کنم صدات مهري مجبورم موقع اون -

 :گويد مي و رود مي هم در هايش اخم

 بهتره کني صدا مهرداد همون نه-

 و پیچانم مي انگشتم دور آمده بیرون شال زير از که موهايم از اي گوشه آمده، خوش مزاقم به عجیب شیطنت طعم

 :گويم مي

 مهرداد يعني...مهري نكن اخم حاال-

 :گويد مي و کند مي ريز را چشمانش

 درازي؟ زبون و تقص هم خیلي مهربوني بر عالوه بود گفته بهت کسي حاال تا-

 :گويم مي و کنم مي باال و پايین را سرم

 کني اضافه کاملم ي رزمه به رو درازيم زبون بايد گفتي شرکتت اومدم که روزي ،اولین تو خود...اوهوم-

 :گويد مي و زند مي زل چشمانم در...بلند...خندد مي
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 هر از از آدم که شي مي مظلوم اونقدر...لحظه يه و سرتق و شر لحظه يه کني، مي متعجبم گاهي کنم اعتراف بايد-

 شه مي پشیمون زده بهت که بدي حرف

 ديروز؟ مثل-

 :گويد مي و دهد مي ابروهايش به چیني

 ...بشي ظاهر برديا جلوي نداشتم دوست اصال...اما شدم دلخور ازت اينكه با ديروز نه-

 :گويم مي و روم مي فرو تفاوتي بي قالب در... مردانه حساسیت اين از کنند مي آب عسل مومِ قلبم در

 ببینه؟ منو نداشتي دوست چرا-

 :گويد مي و دهد مي دستم به و کند مي جدا چنگال با جوجه تكه يك

 !شد سرد غذات-

 :گويم مي و دهم مي قورت نجويده را لقمه

 !گذارم مي انتخاب حق برات مهربونم من چون ،اما کني مي عوض رو بحث نیست نفعت به تا که نیست خوب اين-

 :گويد مي و کند مي نگاه صورتم به خندان چشماني با

 چیه؟ هام انتخاب خب-

 شد؟ ناراحت عمو ديشب چرا بگو...يا ببینه منو دوستت نداشتي دوست چرا بگو يا.. اممم-

 :گويد مي و ريزد مي چشمانش در عالم غم

 ...چون شه مي ناراحت عمو-

 :گويد مي و اندازد مي پايین را سرش

 ...ده مي عذابش...کنه مي ناراحتش...که افته مي کسي ياد من ديدن با چون-

 :زند مي پوزخند

 ...ده مي عذاب خودمم میكنم نگاه آينه تو که هربار-

 مي عذاب را او هست که هر مجهول شخص هست،آن که هرچه بحث اين کند، مي بازي غذايش با و کند مي سكوت

 !ندارم دوست اش چهره در را غم اين من و دهد

 !  کنم عوض را بحث خواهم مي من، بار اين
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 ونبد.  شود مي خیره من به بعد و چنگال به اول تعجب با برم، مي دهانش سمت به و زنم مي چنگال به کباب اي تكه

 ...است خوب اين و ندارد وسواس.گیرد مي دهن به چنگال روي از کند، جدا دست با را کباب اينكه

 :گويم مي بحث کردن عوض براي و زنم مي لبخند

 ...دارم خواهر يك من-

 :دهد مي نشان مشتاق را خودش و گیرد مي باال را سرش

 سالشه؟ چند...نه....خواهرت به راجع اما بود گفته وضعیتت از چیزهايي يه محمد...راستش-

 ضعیفه و الغر خیلي اما...داشتني دوست و شیرين دختر سالشه،يه 0-

 :شود مي تنگ کوچكش و نحیف تن کشیدن آغوش در براي ،دلم شود مي تنگ ودلم زنم مي حرف او از

 بهمون باران...گذاشت برامون رو باران اما...کرد ترك رو ما باران اومدن دنیا به موقع...بود مريض مادرم...دوني مي-

 ...داد دوباره زندگي

 :کنم مي بغض دوريش از کنم، مي بغض

 ...مريضه کوچولومون باران اما-

 مي ادامه...دارم دوست را است نشسته اش چهره در که اي صادقانهِ  غم شود، مي محو يكباره به صورتش روي لبخند

 :دهم

 ابودن من ، شكست کمرش بابا...برديمش مي ديالیز براي بار سه دو اي هفته بايد يادمه وقتي از داره، کلیه نارسايي-

 ...بخشه نمي رو ما مامان بشه طوريش باران اگر که بود خودمون بین نانوشته قرارداد يك انگار شدم،

 :زنم مي پوزخند

 پناه جون آقا به....کشیده باال رو اموالمون ي همه بابا وکیل ديديم اومديم خودمون به تا... و شد نشین خونه بابا-

 ...آورديم

 و گیرد مي من از را صحبت ي ادامه ي دهد،اجازه مي تحقیر تلخ طعم که روزهايي...شود مي جاري چشمانم از اشك

 !گیرد مي آتش هايم گونه لحظه يك براي بعد

 آرامش و...کنند مي خودسوزي هم با همه روحم و قلبم من، تن و زدايد مي هايم گونه از را اشك گرمش دستان با

 در وجودم ي همه بار اولین براي و نگرم مي مهربانیست از پر که چشمانش به...شود مي وجودم هاي سلول مهمان

 ...کند مي سجده ، دارم او به که حسي باورِ مقابل
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 عشق از فراتر او به حسم...زياد خیلي....دارمش دوست....رسد؟ مي ذهنم به اسمش شنیدن از بعد که اي کلمه اولین

 !آرامم او کنارِ در من...است

 فرياد وجودم در حسي...است من ي خانه او...رسد مي نگاهش ساحلِ به چشمانم درياي و کنم مي نگاه چشمانش در

 است من ي شده گم ي نیمه همان او که زند مي

 بیمارستان اين از....بیزارم... مريضي و الكل بوي از...بیزارم... روح بي سفید سالن اين از....بیزارم ها پله اين از

 !بیزارم...هم

 فرو بیمارستان ي گرفته هواي از عمیق نفس لیوان يك با را بغضم...بندم مي را چشمانم رسم مي که اتاقش در پشت به

 شدن باز از مانع کند، مي خفه خود در را دستانم لرزش که دستاني سرماي....لغزد مي دستگیره روي دستم...دهم مي

 !است دستانش روي حلقه خالي جاي... میزند را چشمانم که چیزي اولین...شود مي در

 :است گله از پر کنم،نگاهم مي نگاه چشمانش در

 نادر؟ بدي خبر من به خواستي مي کي-

 :گويد مي و اندازد مي پايین را سرش

 نذاشت جون آقا-

 :رود مي باال صدايم

 شده مهم واست دستوراتش حاال تا کي جون؟از آقا-

 :گويد مي و کند مي فرو موهايش میان در را دستش

 بري نیومده تا بهتره...دارم درگیري کافي قدر به خودم من بارش کن بس-

 :گويم مي و دهم مي هل عقب به را او و زنم مي اش سینه ي قفسه به دست دو با

 خوابیده بیمارستان تخت رو که پدرمه... عوضي پدرمه اون-

 :گويد ،مي سايد مي هم به را هايش دندان حالیكه در

 بفهم پس...ده مي جون آقا....رو بازش قلب عمل خرج که پدري...پدرته آره -

 :گويم مي و زند مي حلقه چشمانم در اشك

 مي کشي ضعیف ها شما....ام خسته گذاشتین حراج به پول براي رو وجودمون ي همه اينكه از... نادر ام خسته-

 !کشیه ضعیف اين...کنین
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 :گويد مي کند مي حرکت ورودي در سمت به که همینطور و گیرد مي را دستم

 بیاي کنار باهاش کن سعي...چرخه مي پول رو زندگي-

 :گويم مي و ريزم مي چشمانم در را تنفرم تمام...کنم مي رها را دستم

 ...کنم مي نابودت...بیوفته واسش اتفاقي اگه-

 :زند مي پوزخند

 ...بزني حرف هات توانايي به راجع بهتره-

 خدا....بسته قنديل روزها اين روحم....است سرد دلم...است سرد خدا....جايي؟ همین خدا...است گرفته دلم روزها اين

 ي بگذار،کافه آهنگي...بود خلوت سرت اگر خدا...دنیايت ي نقطه ترين دنج در میزي خواهم، مي داغ آرامش لیوان يك

 !شده کور و سوت عجیب ها روز اين معرفت

 اش گرفته صداي و زنم مي در...است روشن اتاقش چراغ اما...شده تمام کاري برم،ساعت مي پناه او به پناه بي و خسته

 ...غم همه ،اين درد همه اين براي شود مي ،مرهمي

 تو بیا-

 :دارد روز اين شدن بدتر از نشان چشمانش آورد،سردي مي باال را سرش در شدن بسته صداي با

 !اومدي؟ کار سر دير يكم کني نمي فكر-

 ...است نیفتاده اتفاق هرگز انگار...نیست شیرين و خوب آنروز از اثري هیچ نگاهش در

 مي و شود مي غرق چشمانم ايم،در نشسته ماشین ،توي عمو ي خانه از تر آنطرف کمي بندم،دوباره مي را چشمانم

 :گويد

 ريختي هم به رو زندگیم معادالت ي همه چشمات اين با دونستي مي-

 :گويم مي و شود مي آب قند دلم در

 ...بريزشون بهم اينجوري و بیاد يكي بايد...اشتباهن معادالت بعضي -

 :گويد مي و کند مي پاره را نگاهمان زنجیر

 !چیز همه بابت ممنون...  بمونن جاشون سر بايد معدالت بعضي...نه-

 ....ام کرده عادت نبودش به پررنگ حضور آن از بعد که هاست مدت

 :نگرم مي او به غمگین چشمان ،با است من جواب منتظر
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  بود بیمارستان پدرم-

 :گويد مي و ايستد مي پنجره به رو و من به پشت

 نیستي قائل شرکت اين براي احترامي کوچكترين انگار نیست، ندادن اطالع براي خوبي دلیل-

 فهمي؟ مي بیمارستانه پدرم مهرداد-

 مهرداد نه هستم رستگارا منم کاره محیط اينجا-

 :گويم مي اي خسته صداي با و ايستم مي سرش پشت

 !اي بهانه دنبال االنم...کني مي فرار ازم... روز اون از درست...ماهه يك-

 :کند مي دريغ من از... را چشمانش... را نگاهش اما گردد مي بر

 همین...بیرون رفتیم باهم روز يك که کارمندي يك کنم؟تو فرار ازت بايد چرا-

 :گويم مي و دهم مي فشار هم بر را چشمانم...ام خسته...نشینم مي صندلي ترين نزديك روي بر

 ...دارم نیاز بهت...نده عذابم کنم مي خواهش...  میخوام معذرت داشتم غیبت اگه مهرداد-

 :اوست هاي حرف به هايم گوش و دود رقص دنبال به چشمانم ، آيد مي بیرون محبوبش پیپ از توتون بوي

 زني؟ مي حرف اينجوري که کردي خودت و من رابطه به راجع فكري چه تو-

 برداشته هم محبت روي از را يارانه...ديد امدم ، است منظور بي ها دلي هم ها روز اين کردم مي گمان...فكر؟هیچ

 به و گیرم مي دست در را در ي دستگیره...تنهايي بار کوله از شده خم هايم شانه...گیرم مي دوش بر را کیفم....اند

 .کنم مي اکتفا "نكردم فكري هیچ "گفتن

 :شده پشیمان دوباره که کنم مي فكر اي لحظه براي...زند مي صدايم

 ...حساب تسويه براي بیاين تونین مي دوازده تا ده ساعت بین فردا يكتا خانوم-

 مي بیرون در هر از امید نا ها روز اين زنم، مي را دري هر امید هزار با ها روز شود،اين مي هايم لب مهمان تلخ لبخندي

 ...داند نمي را نوازي مهمان رسم هیچكس روزها اين...آيم

 نیست حیرت جاي بگیرد من از سراغ شادي اگر

 !اينجا اشتباه نیايد تا من از جويد مي نشان

 !ام گرفته انس عجیب بیمارستان حیاط از گوشه اين با....فرسوده و بلند کاج اين با زده، يخ نیمكت اين با
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 مي و گیرد مي دستانش میان در را دستم و نشیند مي بود،کنارم کرده فراموشم بود ها مدت هم او بینمش مي دور از

 :گويد

 سرده؟ يكم نشستن بیرون واسه هوا کني نمي فكر-

 و شوم مي خیره رو به رو به دوباره...دلتنگم چه که بداني اگر من داشتني دوست حامي... چرخانم مي طرفش به را سرم

 :گويم مي

 ...بارم سر کنم مي احساس...کنم تحمل رو خونه فضاي تونم نمي-

 :گويد مي و آورد مي فشار انگشتانم به

 اين به زدن زل کني؟از مي کار چي اينجا تو شده مرخص پدرت...نكن ناراحتمون کارا و حرفا اين با...تو ي خونه اونجا-

 برسي؟ خواي مي چي به بیمارستان

 :دهد مي ادامه بیند مي که را سكوتم

 ...بیرون اومدي هم کار سرِ از که بود شنیده مهرداد از مريم...اما کار سر میري که کردم مي فكر-

 :گويم مي و زنم مي پوزخند

 ... کرد بیرونم-

 :گويد مي و گذارد مي هم روي را چشمانش

 چرا؟-

 ...شد چي نفهمیدم...محمد شد چي نفهمیدم...شدم نزديك بهش-

 :گويد مي و چرخاند مي خود سمت به را ،سرم گیرد مي دستانش در را ام چانه کنم، مي سكوت

 داري؟ دوسش-

 :هستم شده رو تقلب يك مثل همیشه او خواند،براي مي را وجودم عمق ،او شود نمي وسفید سرخ

  مي که هاست سال انگار...نزديكم بهش کنم مي حس...شايد...دونم نمي-

 !دوني مي من از بهتر تو رو شدنم اخراج دلیل اما...شناسمش

 :گويد مي و کشد مي صورتش روي را دستش

 ...اد مي بدش زنا از اون...نیست مناسب زني هیچ براي...نیست مناسب تو براي مهرداد بارش-
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 چرا؟-

 :گشويد مي و کشد مي اه

 ..بدم هاتو سوال ي همه جواب دم مي قول...بگیري جون بخور چاي يه شاپ کافي يك تو بريم بیا سرده اينجا-

 مي محمد هاي حرف انتظار به و کنم مي کند،سكوت مي هديه وجودم به را بخشي آرامش ،گرماي چاي ي جرعه اولین

 :گويد مي و کند مي صاف را نشینم،صدايش

 ...اسماعیل عمو و بابام داشت، پسر تا دو عزيز-

 عاشق ها مهموني از يكي تو اسماعیل عمو شب يك تا بوده خوب چیز همه...بود فرش بزرگ هاي تاجر از پدربزرگم

 مي ازدواج مادرم با من پدر هم سال يك بعد و کنن مي ازدواج باهم...شه مي پدربزرگم دوستاي از يكي دختر

 اباب....مونه نمي خوب هیچوقت زندگي اما...گیره مي جشن روز شبانه هفت بزرگم پدر اد مي دنیا به مهرداد وقتي....کنه

 کتايون،مادرش، که بود سالش هفت مهرداد...بود ساختمون يك تو هامون بودن،خونه بدن دو تو روح يك عین عمو و

 راضي بالخره و بیاد بر پسش از نتونست هم اسماعیل عمو...کار سره بره خواد مي که کفش يك تو کرد پاشو

 ديگه...شد مي تر افسرده هرروز...مدت يك بعد اما ، خونه تو نباشه تنها تا رفت مي مادرش با ها عصر مهرداد...شد

 ...بكنه براش کاري نتونسته هیچكي اما بردنش پزشك روان تا چند پیش گفت مي مامان...زد نمي حرف

 :گويد مي و نوشد مي چايش از ديگر اي جرعه

 رفتن کار سر با همزمان تقريبا مهرداد رفتار تغییر اينكه به باتوجه گه مي عمو به ها پزشك روان همون از يكي-

 مي باورت...گوشمه تو هنوز کشید مي عمو که هايي فرياد صداي...خوره مي آب اونجا از مشكل شايد...بوده کتايون

 مي و کار اين سالش هفت پسر هاي چشم جلوي آشغال اون...بینه مي خودش هاي چشم با رو زنش خیانت شه؟عمو

 ! کرده

 ...همینطور هم زند مي موج آن در که گاهي به گاه کند،تنفر مي پیدا معني برايم هايش چشم غم

 خیانت؟ چرا؟چرا-

 ازدواج اون با تا کنن مي مجبورش خانوادش بوده، بهتر عمو موقعیت چون اما بوده ديگه يكي عاشق کتايون-

 هم ذره يك حتي شه مي باورت! بگیرم؟ انتقام ازت خواستم مي که گفت عمو به وقاحت با شه مي باورت...کنه

 ...نشد پشیمون

 ...کشیده چي مهرداد بیچاره-

 اما بود سالم 5 من...شديم بیدار خواب از مهرداد هاي جیغ صداي با که بود صبح 1 ساعت...رفت شب همون کتايون-

 ... بوده کرده خیس رو خودش...پره مي خواب از مشكالت همه اون با ساله هفت ي بچه يك...يادمه چیز همه هنوز
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 :دهد مي ادامه او نگو،اما را اش ادامه زند مي فرياد وجودم تمام است نشسته هردويمان چشم در اشك

 من همبازي مهرداد...بود زده دار رو خودش...شه مي رو به رو عمو ي جنازه با اما گرده مي پدرش و مادر آغوش دنبال-

 باز مهرداد براي آغوشش ديگه هیچوقت...پدرم اما گرفت رو بالش و پر زير عزيز...مرد همیشه براي شب اون مريم و

 همه اين دلیل تازه شد سالش سیزده دوارده وقتي...داشت مادرش به عجیبي شباهت اون چرا؟چون دوني مي...نشد

 جلوي حتي ها مدت تا....شد متوجه رو کردن مي نگاه بهش وقتي بقیه هاي چشم تنفر گاهي و غم پدر،دلیل دوري

 هردادم براي يا ،گفت کرد حجت اتمام بابا با عزيز مرد بزرگم پدر وقتي...بود بیزار هم خودش صورت از... رفت نمي آينه

 ...ديد مي رو برادرش قاتل مهرداد صورت تو...نتونست اما خواست بابا...نیستي من پسر ديگه يا کن پدري

 : گويم مي و دهم مي فشار را محمد دست.است کم تنفس براي هوا

 بیرون بريم اينجا از...محمد بريم-

 :گويد مي و شود مي خیره چشمانم در

 ور آرامش اين تونسته سختي به...کرده عادت انزوا اين به اون باش نداشته رو آل ايده مرد يك انتظار مهرداد از بارش-

 به بزار داري شك اگه...طوالنیه و سخت راهت چون کن پات آهني هاي کفش داري دوسش واقعا اگه...بیاره دست به

 نداره رو اي ديگه شكسته ظرفیت اون باشه، خودش حال

 هاست گله تنگم دل در و توام قرار بي

 هاست حوصله کم عادت شدن تاب بي!آه

 آب در افتاد که مهتاب رخ عكس مثل

 هاست فاصله تو و من بین و هستي دلم در

 :گويد مي و ايستد مي در چوب چهار در کالفه مريم....شدم منصرف باز و پوشیدم لباس که است بار ده از تر بیش

 بكن تا چهار تا دو دو يه دختر خب...نمیام نه گي مي باز میام گي مي هي ساعته يك کن معلوم منو تكلیفه بارش-

 ...ديگه شد شب...چندي چند خودت با ببین

 :گويم مي و کنم مي پرت اي گوشه به را شالم کالفه

 بهتره نیام کنم فكر ولي بیام خوام مي يعني... دونم نمي-

 :گويد مي و کند مي بلند را صدايش

 !بده نجات رواني اين دست از منو بیا!محمــــــــــــــــد-

 :گويد مي و زند مي مريم ي شانه به دست با ، ايستد مي در جلوي بخشش آرامش لبخند با محمد
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 میايم هم ما کني گرم رو ماشین تا... پايین برو-

 به مغزم هاي سلول تك تك که ام کرده فكر آنقدر ها روز اين دهم، مي قرار پاهايم روي را سرم و نشینم مي زانو دو

 :گويد مي و کشدم مي آغوشش در!رفته خواب

 ....شده چي باز جان اَبري-

 !اَبري نگو من به-

 :گويد مي و کند مي کوتاهي ي خنده

 دودلي انقدر چرا...نكن عوض رو بحث-

 :گويم مي و گیرم مي فاصله او از بارد،کمي مي چشمانم از گیرم،کالفگي مي باال را سرم

 ...اما بیام دارم دوست...محمد-

 :گويد مي و برد مي گوشم پشت را هايم کنم،مو مي سكوت

 !شه؟ ناراحت اومدنت از اون ترسي مي اما-

 :گويم مي و کنم مي پايین و باال را سرم

 اوهوم-

 :گويد مي و گیرد مي هايش دست میان را صورتم

 ...اما شه مي ناراحت احتماال درسته-

 :گويم مي و کنم مي قطع را حرفش

 !نمیام من پس-

 :گويد مي و زند مي ضربه ام بیني به انگشتش با

 ها ناراحتي جور اين به بايد بشكني دورشو حصار خواي مي واقعا اگه اما شه مي ناراحت...کنم کامل حرفمو بزار-

 ياينجور بهتره...تو سمت بیاد اون که روزي امید به بشیني گوشه يه ،اگه کني عاشقش بايد و مهرداد...بدي عادتش

 !نمیاد وقت هیچ اونروز...بگم بهت

 !دانم نمي را اضطرابش يا شادي از....کند مي تابي بي ام سینه در دهد،قلبم مي فشار را در زنگ مريم
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 که آنها از...نظیر کم هاي لبخند آن از...است عزيز مهربان لبخند کند مي جلب را توجهم ورود بدو در که چیزي اولین

 است عجیب...پیچد مي ام شامه در ها مادربزرگ بوي...کشد مي که آغوشم شده،به گم اسكناس میان در روزها اين

 ...هستم دلتنگش عجیب اما نداشتم را محبت اين ،من شود نمي هايش نداشته دلتنگ آدم که کردم مي فكر همیشه

 بودن گرم از چیزي اين اما ست قديمي...دارند زيبايي ي خانه...کند مي دعوتمان نشیمن هاي مبل روي نشستن به

 .دهد نمي راه دلم به را ترسي عظمت اين اما است بزرگ...کند نمي کم خانه فضاي

 :گويد مي و گذارد مي مبل کنار را عصايش عزيز

 بزنین اينجا سر يه ها شما که بشه مريض مهرداد بايد ها معرفت بي-

 :گويد مي و کند مي عزيز به عشق از پر نگاهي مريم

 ...بودم اينجا شنبه که من عزيز-

 :گويد مي و مینشیند چروکش و چین پر صورت روي لبخندي طرح

 ...عمره يه االن تا شنبه از.. تنهام شب تا صبح از که من براي آخه-

 :گويد مي و کند مي نگاه من به

 گرفتي؟ زن محمد؟نكنه...کنین نمي معرفي بهم رو خوشگل دختر اين-

 :گويم مي و شوم مي هل

 ! داداشمه عین محمد... نه نه-

 :گويم مي و اندازم مي پايین را سرم

 .مهمونم عمو ي خونه مدت يه من-

 :گويد مي و نشیند مي عزيز پاي زير محمد

 !کرد بیرونش مهرداد ولي...کرد مي کار مهرداد شرکت تو مدت يه بارش-

 :کنم مي اعتراض

 !محمــــد-

 :گويد مي و خندد مي

 داده جامعه اين تحويل خبیثي موجود چه بدونه بكنم عزيز پیش رو پسر اين چغولیه يكم بزار اِ-
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 :گويد مي و کشد مي آهي عزيز

 ...خونه ازش دلم که محمد نگو هیچي-

 :گويد مي و نشیند مي عزيز پاي ،کنار زمین روي هم مريم

 عزيز؟ چرا-

 !کنم حجت اتمام باهاش خودتون جلوي تا اتاقش تو بريم پاشین-

 !ندارم را جراتش من اما کنند مي حرکت اتاقش سمت به نور سرعت با محمد و مريم

 :گويد مي و گیرد مي را دستم عزيز

 ...کوچولو فرشته پاشو-

 بشم مزاحم خوام نمي آخه-

 :گويد مي و کند مي مصنوعي اخمي

 !کنم مي فلكش خودم بگو گفت اين غیر هرکي... مراحم تو و منه ي خونه اينجا جان دختر-

 ...بارد مي اش چهره از درد و خندد،خستگي مي آهسته محمد هاي متلك به و کشیده دراز تخت روي

 ! رود مي هم در هايش ،اخم شويم مي که هم چشم در چشم

 ...دهد مي جواب سر با...کنم مي سالم لب زير

 :گويد مي و نشیند مي تختش لب عزيز

 منه! دور ريزي مي داري ها زهرماري اون از هرچي امروز همین...حجت اتمام اومدم... شاهدن اينجا ها بچه مهرداد-

 با که میرا اين سر پس زده خدا خوبه! تو دنبال بیمارستان اون به بیمارستان اين از بیفتم بايد سال و سن اين با پیرزن

 !برم اتاق اون به اتاق اين از جوري چه پا اين با من نه وگر...شده دوست تو

 :گويد مي آمیز اعتراض محمد

 !کردم مي جا به جا رو جنازه اين میل کمال با اومدم مي خودم زدين مي زنگ يك خب مرديم ما مگه عزيز-

 :گويد مي و کند مي اخم عزيز

 !ها گي مي خواي مي هرچي ام تو ناراحتم بچه اين دست از من حاال!محمد-

 :گويد مي و گیرد مي را عزيز دست مهرداد
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 داري مو هوا انقدر که من برم قربونت-

 :گويد مي و گیرد مي او از را رويش عزيز

 اتاق تو نتوتو بوي باز نفهمیدم نكن فكر....ببینم ريختتو نبودم حاضر نبود ها بچه واسه اگه که مهرداد نگو هیچي تو-

 !میاد

 :گويد مي محمد...افتیم مي خنده به هايش حرف در تناقض همه اين از

 اي؟ تشنه خونش به يا شماست ي کرده عزيز مهرداد االن کن مشخص و مار تكلیف بالخره قربونت عزيز-

 :گويد مي و زند مي لبخند عزيز

 ...ده نمي گوش اما...بدتره زهرم از واسش اينا گم مي خودش خاطر واسه مادر-

 .... عطرش تلخ بوي و توتون عطر در...شوم مي غرق...کنم مي نگاه شده بسته درد از که مهرداد هاي چشم به

 :گويد مي و گیرد مي را مريم و محمد دست عزيز شود مي تمام که ها پرسي احوال و ها حجت اتمام

 ...کنم اختالط تا دو شما با يكم بیاين حاال-

 :گويد مي مريم به رو بعد

 ...گرفتین اي قلوه و دل چه امیر با دونم نمي نكن فكر توام-

 و کند مي نگاهم اخم با...کنم مي پا وآن پا اين و ام ايستاده اتاق وسط شود، مي قطع نیز آنها صداي در شدن بسته با

 :گويد مي

 بري؟ خواي نمي-

 !کني پات آهنین هاي کفش بايد گويد مي که پیچد مي گوشم در محمد صداي

 :گويم مي و شوم مي تر نزديك قدم يك

 ...نیستي بلد رو نوازي مهمون رسم اصال-

 :گويد مي و گرداند مي بر را سرش حوصله بي

 ...ندارم رو هیچكس با زدن کله سرو حوصله...نیست خوب حالم-

 مي و شوم مي تر نزديك قدم يك...آد نمي تو سمت به مهرداد کني نرم را او بايد تو گويد مي که است محمد هم باز

 :گويم
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 نه؟ ديگه منم هیچكس از منظورت-

 :گويد مي و کشد مي پوفي

 بري توني مي... خوبم پرسیدي، حالمو که االن-

 :گويم مي و نشینم مي تختش ي لبه روي

 کني بیرون رو من بتوني که نیست شرکتت اينجا -

 :گويم مي و زنم مي زل چشمانش در ، کنم مي نزديك را صورتم

 خوبه حالم منم...ضمن در-

 :گويد مي و کند مي پتو زير را سرش

 ري؟ مي حاال... شكر رو خدا خب-

 :گويم مي و کشم مي کنار صورتش روي از را پتو

 دارم کارت هنوز!نه -

 :زنم مي را خالص تیر و زنم مي زل چشمانش در

 میشه؟ تنگ برات دلم من که داري چي اخالق بد ي تو-

 ...دانم نمي!...؟ شادي يا خشم برق...زند مي برق چشمانش لحظه يك براي

 :گويد مي و کند مي من به را پشتش...کند مي فرار هم باز

 بخوابم بذار... بارش ام خسته-

 وا سوي از هم ها چیز کمترين اين...ست کافي برايم زده صدايم اسم به دوباره که همین نشیند مي لبانم بر لبخند

 ...کند مي آرامم

 :نويسم مي رويش و دارم مي بر خودکاري و برگه

 ست شده عاشقت هوسي و بهانه هر با

 ست شده عاشقت کسي چه کند نمي فرقي

 شود نمي کم تو بودن ماه ز چیزي

 ست شده عاشقت نفسي اي، برکه که گیرم
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 رود مسیر در زنان غلت سیب اي

 ست شده عاشقت برسي من به تا شهر يك

 اي پرنده حال به واي و کشي مي پر

 ست شده عاشقت قفسي ي میله پشت کز

 تو براي هرگز که آه و اي آيینه

 ست شده عاشقت کسي چه که کند نمي فرقي

 !کنم مي معتادت...وجودم و ،محبتم عشقم به...مهرداد... روم مي بیرون اتاق از

 !ام نشسته شرکت جلوي نیمكت روي انتظارش در که ست روزي هفتمین امروز

 ...گیرد مي ناديده مرا کال...او و شوم مي بلند جايم از ديدنش با...گرفته پیش در جديدي استراتژي ، آخر روزهاي اين

 ...شوم نمي تسلیم من که کنم مي تكرار خودم با و میدارم بر قدم عمو ي خانه سوي به پیاده باز

 اول روز

 ...کند پنهان تواند نمي را چشمانش تعجب... آيد مي جلو

 کني؟ مي کار چي اينجا تو-

 سالم-

 :گويد مي و دهد نمي را جوابم

 افتاده اتفاقي-

 :گويم مي و ايستم مي رويش به رو

 خوندي؟ رو ام نامه-

 نوشتي؟ که بود اي مسخره شعر همون منظورت-

 :گويم مي و زنم مي زل چشمانش در

 ...خوندي پس-

 کن؟ مي کار چي اينجا-

 مشخصه کامال اومدنم دلیل-
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 :گويد مي و گیرد مي دست در را بازويم

 داره؟ معني چه ها کار اين بارش-

 مشخصه کامال کارهام معني-

 ...کن بس کنم مي خواهش-

 دي نمي فرصت بهم چرا بدونم که دلیل يك!بیار کننده قانع دلیل يك-

 :گويد مي و کند مي فرو موهايش بین را دستش

 !بكنم زندگیمو بزار...بفهم بارش خودمم دلیلش-

 :گويم مي و برم مي باال کمي را صدايم

 !بیمارستان بعدشم و مشروب گاهي و... پیپ...کار...زندگي؟ گذاشتي رو اين اسم-

 :گويد مي اش شده قفل هم در هاي دندان بین از

 !بدي نظر من زندگي به راجع بخواي که نیستي جايگاهي در تو-

 :گويم مي و کنم مي تر کم او با را ام فاصله

 زنيپیر اون بدن و تن وقتي... بیمارستان ي گوشه میوفتي و کني مي مست ها الكلي عین میون در شب دو هر وقتي-

 خودت جون...کنه دخالت زندگیت تو میدي اجازه هرکسي به...لرزوني مي انقدر داري دوسش انقدر کني مي ادعا که

 !نداري رو هدايتش ي عرضه

 :گويد مي و کیرد مي دست در را ام میزند،چانه سرخي به خشم از صورتش

 ....نده نظر خودي بي پس نداري خبر هیچي از وقتي-

 :گويم مي و کنم پیدا چشمانش به بیشتري تسلط تا ايستم مي پا ي پنجه روي

 !است ساله 41 ي گذشته يك دستِ زندگیت افسار بفهمم که دونم مي اونقدر اتفاقا-

 ماشین سوار و دهد مي هل عقب به مرا دست يك با بینم مي چشمانش در را مرگ و تعجب،خشم،غم لحظه يك براي

 :گويم مي ببندد را در اينكه از شود،قبل مي

 ...رم نمي اينجا از زودي اين به من-

 :گويد مي و زند مي پوزخند
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 ري مي بالخره-

 خیال به...بیند مي نامرئي مرا اخیر روز سه دو اين....شود مي سپري اخم و خواهش،تهديد با هم سوم،چهارم دوم، روز

 ...خندم مي خوشش

 آمدن بیرون براي انتظار...باران ي مدرسه شدن تعطیل براي انتظار...گذرد مي انتظار در ساعاتم ي همه ها روز اين

 ...مهرداد

 را هايم گام...کند مي پاره را افكارم ي ،زنجیره نیست مهرداد دانم مي که ماشیني بوق صداي... است شده تاريك هوا

 سمت به خود با مرا و کشد مي را دستم که شخصي به ترس با... شود مي کشده عقب به دستم...دارم مي بر تر تند

 !است مهرداد...نگرم مي کنم مي هدايت اش شده پارك ماشین

 شا تفاوتي بي از بیشتر را کند،خشمش مي پرت صندلي روي مرا و کند مي باز را در... شود مي جاري لبانم بر لبخند

 .دارم دوست

 :گويد مي و زند مي مشت فرمون به دست با...کوبد مي هم به را در و نشیند مي راننده صندلي روي

 شدي؟ راضي خوبه؟ افتادن دنبالت الت عده يه که خوبه؟االن االن-

 :گويم مي و گیرم مي دست در را اش شده مشت دست

 رفتي کردم فكر... بودي اينجا چرا تو-

 :گويد مي و کند مي خارج انگشتانم میان از را دستش

 رفتم مي جوري چه...سرده... تاريكه هوا-

 :گويم مي و چرخانم مي خودم طرف به را اش چانه انگشت دو با

 مهمه؟ برات چرا-

 :گويد مي و چرخاند مي را ،سرش شود مي کالفه

 چون...چون مهمه-

 :گويد مي و چرخد مي سمتم به دوباره

 اينجايي من خاطر به تو...داد نمي اجازه وجدانم چون-

 :گويم مي و کنم مي پايین و باال را سرم

 ...تو میل خالف بر... و تو خاطر به-
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 :گويد مي و کشد مي هم در را هايش ابرو

 چیه؟ منظورت-

 نزن گول رو خودت يعني-

 :دهم مي ادامه اش سینه در شده حبس نفس به توجه بدون و کنم مي نوازش را دستش ساعد هايم ناخن سر با

 .موندي نمي من منتظر وجدانت خاطر به...نبودم مهم واست اگه...خوره مي گول زود خیلي آدم وجدان دوني مي-

 :گويد مي و گذارد مي هم روي را هايش چشم

 شه نمي عوض چیزي بخواد رو تو بدنم هاي سلول تك تك اگه حتي...کنه نمي عوض رو چیزي اين-

 :گويم مي و گیرم مي بازي به را انگشتانش سر ديگرم دست با و گیرم مي دستانم میان در را دستش کف

 شه عوض چیز همه که کنم مي کاري من-

 :گويد مي و دهد مي تكان طرفین به را سرش

 ...اي بچه خیلي بارش اي بچه-

 :گويم مي و زنم مي زل غمگینش نگاه به و گیرم مي هايش دست کف از را چشمانم

 !شكنه مي رو بودي کشیده خودت دور ديوار چي هر داره بچه همین که اين....کجاست؟ دوني مي ماجرا قشنگیه-

 و آورد مي در حرکت به را ماشین... کند مي خارج انگشتانم حصار از را دستش... کند مي آزاد را اش شده حبس نفس

 :گويد مي

 ....کني مي عمل من از تر ماهر خیلي بحث کردن عوض تو کنم اقرار بايد-

 :گويم مي و اندازم مي باال ابرو

 طور؟ چه-

 :گويد مي و کند مي اخم

 نمي من اگه...است؟ شانزلیزه اينجا خیابوناي کردي فكر...زني مي قدم خودت واسه تاريكي اين تو کي ي اجازه با-

 شد؟ مي چي دوني مي رسیدم

 :گويم مي کنم پنهان توانم نمي را شاديش که لحني با...نبیند را ام خنده تا گیرم مي دندان به را لبم
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 مي حرص چرا...رسیدي که حاال دوما...باشم داشته درستي ي مقايسه تونم نمي پس نديدم رو شانزلیزه حاال تا اوال-

 عزيـــزم؟ خوري

 :گويد مي و گیرد مي ضرب اتوموبیل فرمان روي دست با

 عمو؟ ي خونه میري-

 !عزيز ديدن بیام خوام مي نوچ-

 :گويد مي است بعید او از که شوخي لحن کند،با مي متوقف را ماشین عزيز ي خانه جلوي

 بده در دم... داخل بفرمايید-

 :گويم مي و کنم مي نازك چشمي پشت

 !ديگه میام کني مي اصرار خیلي چون باشه-

 :گويد مي لب زير و خندد مي چشمانش

 ...پرويي چقدر تو بابا-

 مي چشم به که ست چیزي اولین ابراهیم عمو ي شده پارك ماشین و آيد مي خانه داخل از که بلندي بحث جرو صداي

 :گويد مي آرامي صداي با و گذارد مي دهانم جلوي را دستش که بگويم چیزي خواهم مي.آيد

 !هیس-

 و بلند ها کند،صدا مي هدايت عمارت در سمت به مرا ديگرش دست با است دهانم روي دستش يك که همینطور

 .ايستد مي نشويم ديده که طوري در پشت.شوند مي بلندتر

 :گويد مي بلندي صداي با عزيز

 ...ابراهیم کني تمومش بايد-

 : گويد مي کالفه عمو

 تونم نمي...تونم نمي... عزيز شه نمي-

 بگیري؟ ازش خواي مي چیو کشیده؟تقاص بچگیش تو چیه؟کم گناهش پسر اين ديگه کن بس-

 :دهد مي جواب تر بلند عمو

 !چشمم جلوي ياد مي چیز همه بي ي زنیكه اون...کتايون بینمش مي وقتي...کنه مي ديوونم شباهتش عزيز-
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 را چشمانش... کنم مي نگاه او به اضطراب با کند مي تكیه در چوب چار به را سرش و شود مي شل مهرداد هاي دست

 ...زند مي پوزخند و بندد مي

 :گويد مي که شود مي بلند دوباره عمو صداي

 ..هربار... هربار...نداره اسماعیل به شباهتي هیچ مهرداد عزيز...بینمش مي که هربار-

 ...هستند اعدامشان حكم اجراي منتظر که ست هايي انسان شبیه مهرداد ي قیافه...است دودل حرفش گفتن در

 خنجر مهرداد روح به ديگر که...کند سكوت عمو که است اين دارم که آرزويي تنها لحظه آن در ولي چرا دانم نمي

 ...نزند

 :گويد مي و زند مي دريا به را دلش عمو اما

 ...باشه اسماعیل پسر مهرداد معلوم کجا از عزيز-

 اجعهف عمق...نمانده باقي هوا در اکسیژني ديگر کنم مي گمان...کنم مي حس...بینم مي را سینه در نفسش شدن حبس

 ..گیرد مي هم من نفس که ست حدي تا

 :دهد مي ادامه رحمانه بي او اما...کن بس.... کن بس عمو

 برادرمه قاتل هرزگي حاصل...است زاده حروم کنم مي فكر که کسي به جوري چه...نگرفتیم آزمايش يك حتي ما-

 ...بدم پدرانه محبت

 ...پیچد مي شهر آسمان در...عمو هاي حرف پژواك اما...گیرد مي فرا را حیاط و خانه فضاي... سیلي صداي

 گوش در ها فرياد...شنوم نمي را عزيز هاي حرف...شنود نمي را عزيز هاي حرف...نگرم مي مهرداد به اضطراب با

 ...شده خفه... هردويمان

 افكارش و خودش در انقدر...کنم مي پرتاب جلو صندلي روي را خودم سرش پشت هم من و دود مي ماشینش سمت به

 ...بگذارم تنها را او توانم نمي... رود مي کجا که نیست مهم...است برده ياد از را من حضور که شده گم

 است، زندان هوا،هواي

 ...باشد خسیس بلفطره اينكه نه

 .کشیم مي نفس شدگان محبوس همچون ما

 است، گرفته آسمانِ  دل

 ...باشد داشته غم آنكه نه
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 .شود مي چیره چیز همه بر سیاهي و دهیم مي تیره رنگ هايمان غم به ما

 است، دشوار افكارمان با متفاوت دنیايي در کردن زندگي

 ...باشد عیب بودن متفاوت اينكه نه

 .نداريم نیاز کسي تايید ،به کردن زندگي براي رود مي يادمان ما

 است، انگیز غم شدن تنها حس

 ...باشد غم کسي، بي يادگار تنها اينكه نه

 داريم کنیم،خدايي مي فراموش ما

 سكوت و هوا تاريكي...گذارد مي فرمان روي را سرش و کند مي پارك جاده ي گوشه را ماشین...ايم شده خارج شهر از

 مي العملش عكس از اما بكشم آغوش در را او خواهم مي...کند مي تر دلگیر را فضا ، همه و همه ماشین و جاده

 :گويد مي اي گرفته صداي با دقیقه چند از بعد...ترسم

 ...بده منو هاي قرص داشبورد تو از-

 سه...تا دو... يكي...دهم مي دستش به را هايش قرص پالستیك و کنم مي باز را داشبورد در لرزان هاي دست با

 .شود مي خارج دستم از خورد مي آب بي که رنگارنگي هاي قرص شمارش...تا

 :گويد ،مي دهد مي فشار را دلش دست دو با حالیكه در و گذارد مي فرمان روي را سرش دوباره

 ...آوردمت مي نبايد اول از...دنبالت بیاد بگو ، محمد به بزن زنگ-

 :گويم مي ترديد با

 بري؟ خواي مي کجا تو-

 :گويد مي تعلل اي لحظه از بعد

 !بزن زنگ محمد به...باشم اونجا روز چند...باغ برم خوام مي-

 :گیرم مي را محمد ي شماره و گويم مي اي باشه لب زير

 ...محمد الو-

 ...شبه 47 تو؟ساعت هستي گوري کودوم بارش-

 نیست خوب زياد حالش...مهردادم پیش ،من باش آروم جان محمد-
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 بیمارستانین؟ کودوم-

 :گويم مي محمد به و کنم مي صاف را صدايم... شوم مي مطمئن خود تصمیم از و کنم مي مهرداد به نگاه يك

 نباشي نگران بگم خواستم اما ريم مي کجا دونم نمي...نیستیم بیمارستان-

 :گويد مي و کند مي بلند را سرش مهرداد

 دنبالت بیاد بگو... چیه ها اراجیف اين-

 :گويم مي و گذارم مي بیني روي را ام اشاره انگشت

 !تلفنم پاي هیس-

 :گويد مي خنده با که آيد مي تلفن طرف آن از محمد صداي

 کني مي عمل زده که حرفي خالف بر دقیقا داري روش جلو... آبجي داري ايول-

 :گويم مي و خندم مي

 بد چي ، خوبه چي فهمه نمي االن...نیست خوب حالش که گم مي... آره-

 :گويد مي که شود مي بلند مهرداد صداي

 ...بگو گیم مي دارم فهمم؟ نمي من-

 :گويم مي محمد به و کنم مي قطع را حرفش

 خدافظ فعال....کن طبیعي جوري يه منم براي...بده خبر عزيز به تو پس خب-

 :گويم مي و کنم مي نگاه زده زل من به اخم با که مهرداد ،به کنم مي قطع که را گوشي

 ...کنم ولت حالت اين با داري انتظار نكنه-

 :گويد مي و کشد مي هم در بیشتر را هايش اخم

 ...دارم انتظارو همین دقیقا-

 :گويم مي و کنم مي باز را کمربندش و شوم مي خم

 ...باشي نداشته حا بي انتظارات زندگیت تو کن سعي-

 :گويم مي او به رو و کنم مي باز را راننده سمت ،در شدم مي پیاده ماشین از...کند مي نگاه حرکاتم و من به تعجب با

 کنم مي رانندگي من بده آدرسو...دي مي کشتن به رو جفتمون حالت اين با...شو پیاده-
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 و شود مي بلند صندلي روي از رمغ بي دهد، نمي او به را کار اين مجال درد اما کند، مي باز اعتراض براي را هايش لب

 .دهد من به را جايش

 :گويد مي و گذارد مي هم روي را هايش چشم ، نشینم مي که فرمان پشت

 ...چپ دست بپیچ... بريدگي دومین... برو مستقیم فعال-

 دعوت وجودم به را قراردارد،ترس آن در باغ که تاريكي ي کوچه...کنم مي پارك کوتاهي نسبتا ديوار کنار را ماشین

 مي دست در را پالتواش پشت و رسانم مي او به را خودم سرعت با...شوم مي پیاده ماشین از سرش پشت.کند مي

 .گیرم

 :گويد مي و اندازد مي ام شده جمع خودم در سرما و ترس از که من به را عقب،نگاهش به لباسش شدن کشیده حس با

 شدي؟ جمع خودت تو گربه عین چرا شده؟ چي-

 :گويم مي و شوم مي تر نزديك او به

 نداره؟ برق...اينجا-

 مي باز را باغ در که همانطور و کند مي تر نزديك خودش به ومرا کشد مي را بازويم... کشد مي صورتش روي را دستش

 :میگويد کند

 !کشوندم خودم دنبال هم رو بچه بمیرم،اين خودم درد به اومدم.. خدا اي-

 :گويد مي کند مي هدايت باغ داخل به مرا حالیكه در

 هم پس!گاز نه داره، برق نه..نیست هم روستا حتي يعني...نزديك...ست روستا يه نزديك اينجا! خانوم دختر نه-

 !سرد ،هم تاريكه

 :گويم مي و کنم مي نزديك او به بیشتر را خودم

 !اينجا؟ آوردي و من چي براي سرما اين تو....ترسم مي تاريكي از کنیم؟من کار چي حاال-

 و گیرد مي باال دستش با را ام پیداست،چانه هم ماه نور زير اش ساحلي ديدگان برق....شده گرد تعجب از چشمانش

 :گويد مي

 !دنبالت بیاد محمد بگي کردم التماست کلي که اينجا؟من آوردمت من مطمئني-

 :گويم مي و کويم مي زمین به را پايم

 از من...آوره خواب بود ،نوشته خوندم و قرصات از بعضي روي خودم...گذاشت تنهات شد نمي که حالت اون با خب-

 !ترسم مي تاريكي
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 :گويد مي و کند مي حرکت کلبه سمت به...زند مي کنار دست با مرا و بندد مي سرش پشت را در

 !ترسیدم مي تاريكي از بیشتر ها گرگ از بودم تو جاي اگه من-

 مي او به را خودم توانم مي که جايي تا و کنم مي پرواز او سوي به...کنم مي پرواز ، "!گرگ؟"کنم مي تكرار لب زير

 اب افتد، مي کار از هم با همه و همه...قلبش تپش حتي و...کشیدنش نفس...رفتنش راه...ايستد مي حرکت از... چسبانم

 :گويم مي لرزانم صداي

 برگرديم بیا خدا تورو... مهرداد-

 :گويد مي و شود مي مهربان هايش چشم...  نگرد مي خیسم چشمان در و آورد مي باال را سرم

 ...امنه کلبه تو نترس-

 حتي خواهم نمي..کنم مي تنظیم او با را هايم گام...برد مي کلبه درون به خودش همراه و کند مي جدا آغوشش از مرا

 رسمت...کند مي بیشتر وجودم در را ترس و پیچد مي باغ کوچه هاي برگ الي به ال باد صداي...بمانم عقب او از اي ثانیه

 هب يعني...دهم مي تكیه بازواش به را سرم...هستم من...نترس يعني...آورد مي دستم انگشتان به فشاري...فهمد مي را

 دارم اعتماد تو

 شرم ببوسم حسرت،اگر نبوسم اگر

 ..است راه در تو لب از من خجالت شب

 دور هک را دارد،دستم مي بر را است شده نصب ديوار کنار که کوچكي کند،فانوس مي روشن موبايل نور با را کلبه داخل

 :گويد مي آرامي لحن ،با چسبم مي آن به دوباره ترس با من اما کند مي باز را ام زده گره اش بازو

 ..دارم نیاز دستم تا دو هر به فانوس اين کردن روشن براي -

 .کنم نمي کم ذره يك حتي...را ام فاصله اما کنم مي آزاد را اش بازو

 مي هنوز اما تنم.يابد مي کاهش اضطرابم از اندکي فقط...اندکي ، کند مي روشن فانوس دو با را کلبه داخل فضاي

 :گويد مي و اندازد مي صورتم روي را فانوس نور...سرما خاظر به اينبار...لرزد

 سردته؟-

 :گويم مي و کشم مي آغوش در دستانم میان را خودم.دارم دوست...را توجهش

 نداره؟ شومینه اينجا...اوهوم-

 :گويد مي و زند مي هم به دست با را موهايم ، کند مي خوش جا هايش لب روي اي ثانیه براي مهرباني لبخند

 ...نداره گاز اينجا گفتم خوبه کوچولو-
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 :گويم مي و چینم مي بر لب...ندارم را سرما طاقت...ندارم طاقت

 !بپوشیم تا نیاورديم که هم گرم لباس تازه!زنیم مي يخ که صبح تا خب... خب-

 :گويد مي و اندازد مي باال ابرويي

 !شن مي گرم تر راحت لباس بدون...کنن مي گیر سرما تو نفر دو وقتي ها موقع بعضي-

 از شبی اما من چشمان.کند مي صحبت طبیعي کامال و علمي ي مسئله يك به راجع انگار! ندارد.. شیطنت رنگ نگاهش

 :گويم مي و کنم مي اخم!شده گشاد طبیعي حد

 کردي؟ فكري چه خودت با! پسته هاي آدم ماله افكار اين...متاسفم برات واقعا-

 :گويد مي و کشد مي قدرتمندش هاي پنجه میان را ،دستم نشیند مي چشمانش در خشم

 ...افتاده دور باغ يه تو اومدي غريبه مرد يك با شب، موقع اين که کردي فكري چه خودت با تو-

 :گويم مي و گیرم مي دندان به را لبم

 نیستي غريبه که تو.. خب-

 مي فشار تر محكم را دستم...دارد سینه در که غمي اوج براي شايد...خوشي دل و شادي سر از نه...بلند...خندد مي

 :گويد مي تشر با و دهد

 کني مي فكر نفسي به اعتماد چه با تو...نه يا ام زاده حالل من که داره شك هنوز خودم ي عمو وقتي...جالبه واقعا-

 شناسي؟ مي منو

 :گويم مي و روم مي عقب به قدم يك تعادلم حفظ براي...کند مي رها شدت با را دستم

 !تري آشنا برام آشنايي هر از تو-

 :گويد مي و کشد مي عمیقي نفس بندد، مي را چشمانش

 ...کنم روشن رو نفتي بخاري تا بشین گوشه يه-

 .کنم مي نگاه کلبه کنار و گوشه به و گیرم مي دست در را ها فانوس از يكي!کند مي عوض را بحث دوباره

 تشكچه دست دو ، نفتي بخاري طرف دو در و شده انداخته زمین روي کوچكي فرش ، است ساده بسیار داخل فضاي

 ...است شده چیده هم کنار کرسي مثل کوتاهش پايه هاي میز و شده انداخته اي کره کوتاه ي

 روي تا که رنگش مشكي ي اندازم،پالتو مي مهرداد روي را نگاهم سنگیني و کنم مي خوش جا ها تشكچه از يكي روي

 نفسم در...مهرداد عطر... توتون و تلخ ادکلن بوي.اندازد مي من دوش روي حرفي هیچ بي و آورد مي در را است زانو
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 در! پیچد مي تنم در...مهرداد تن گرماي...تابستان غروب داغي داغ، ي الته کافه فنجان يك گرماي!کند مي رسوخ

 :گويم مي و کنم مي اعتراض ظاهر

 ...شه مي سردت خودت-

 سكوت به لب اما... کند مي باز حرفي گفتن براي را چرخاند،دهانش مي صورتم در را نگاهش و گیرد باالمي را سرش

 .کند مي مشغول بخاري کردن روشن با را خودش و گیرد مي

 **** ************************************************** 

 که تس مدتي.کرد گرم قديمي نفتي بخاري يك سوي کم هاي شعله با را آن بتوان که است آن از بیشتر کلبه سرماي

 غافل من، حضور و من از... است غافل...شده خیره ها فانوس نور سوسوي به و است نشسته کنارم ي تشكچه روي

 .است غافل...بلعد مي را حضورش که مشتاقم هاي چشم از...است

 اين...شود تمام بايد امشب...امشب...گیرد مي پنجه در را پريشانش موهاي و گذارد مي زانو روي را هايش دست

 ...او قلب من،در خیال شدن حل...شود شروع بايد امشب...دوري

 :گويد مي و دوزد مي هايم چشم به را غمگینش نگاه.نشینم مي رويش به رو درست و کشم مي جلو را خودم

 نه؟ برنگشتي محمد با اينكه از پشیموني حتما االن -

 :گويم مي و کنم مي اشاره کلبه اطراف به دست با

 !هرگز...دادم؟ مي دست از رو راحت و مجهز باغ اين ديدن فرصت و رفتم مي-

 نزديك.ندارد خنديدن قصد... اما هايش لب دلنشین سرخي گیرد، مي لبخند رنگ چشمانش و گیرد مي را کالمم طنز

 :گويم مي و کنم مي باز را موهايش میان از انگشتانش گره و گیرم مي دست رادر دستانش ،مچ شوم مي تر

 رو موها اين کندي کن ول-

 :گويد مي و دوزد مي چشمانم به را گنگش نگاه

 چرا؟-

 :کنم نمي رها را دستانش اما ، شود مي گنگ هم من نگاه

 چرا؟ چي-

 :گويد مي و آورد مي تر جلو را صورتش

 مهمه؟ برات چرا-
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 :گويم مي او به را دارم که جوابي ترين صادقانه و کنم مي رجوع قلبم به

 دارم دوستت... چون -

 :گويد مي بلند صداي با و شود مي بلند جايش از کالفه

 خورم؟ نمي تو درد به من فهمي نمي داري؟چرا دوسم ؟چرا چرا-

 :گويم مي و ايستم مي رويش به رو

 !بدم تشخیص بايد من!منه انتخاب نه،حق يا خوري مي من درد به تو اينكه-

 :گويد مي و کند مي من به را پشتش

 ...گذروندم که دوراني از...دوني نمي من به راجع هیچي تو-

 کنم مي فهمم،درك مي چیزو همه...دونم مي رو چیز همه-

 ..کس همه و چیز همه به...دارم شك من...تونم نمي من...بارش فهمي نمي نه-

 :گويم مي...تر ماليم صدايي با زنم مي صدايش...نزديكتر اينبار...گیرم مي قرار رويش به رو دوباره

 !بشه برطرف هات شك ي همه که کنم مي کاري-

 :گويد مي تر آرام صدايي با

 !دارم شك!فهمي؟ مي دارم شك محمد و تو ي رابطه به لحظه همین من و نداري من با نسبتي هیچ االن تو-

 :گويم مي و گذارم مي قلبش روي را ،دستم شوم مي تر نزديك کمي

 .شه نمي پیدا اي ديگه کس واسه جايي که زياده قلبم ،توي تو عشق انقدر که کنم مي ثابت بهت-

 :است زمزمه همچون صدايش اينبار

 يممتر صد ي فاصله از دختر که کردم رفتار طوري...بشكنه منو حريم نكرد سعي هیچكس سال همه اين...نكن بارش-

 ...باشم خودم حال به بزار...نشو هم تو...نشه رد

 لحنش...چشمانش...کند نمي کنم،مخالفت مي حلقه گردنش دور را ،دستانم رسانم مي صفر به را بینمان فاصله

 را سرم و ايستم مي پا ي پنجه روي.است گريزان انزوا اين از او زند،روح مي فرياد را خواستن همه و همه...،صدايش

 :گويم مي و گیرم مي باال

 ...نشي پشیمون وقت هیچ دم مي قول مهرداد...نذارم تنهات وقت هیچ دم مي قول بهت-
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 بازدم هر با و نشیند مي هايم گونه روي هايش نفس...گیرد مي هايش پنجه بین را آورد،کمرم مي پايین را سرش

 :دگیر مي بازي به را هايم گويد،لب مي که کالمي هر با که است نزديك انقدر...هايش؟ لب...کشد مي آتش به را وجودم

 گفتي،چي؟ دروغ هم تو زدي،چي؟اگه قوالت زير روز يه اگه-

 :گويم مي و شوم مي خیره چشمانش در...زياد هايش دست فشار و خشن لحنش اما...است آرام صدايش

 آد نمي روزي همچین وقت هیچ-

 :کند مي زمزمه لب زير

 ست آورده دست به عمر يك به عقل را آنچه-

 ..ريزد مي هم به کوتاه ي لحظه يك به دل

 با که هايي لب...سوزد مي هايش لب حرارت از تنم هاي سلول تك تك و رسانم مي صفر به را هايمان لب ي فاصله

 !است اقتاده رقص هايمان،به قلب ملودي

 مي طغیان همزمان مختلف حس هزاران دلم در.اندازم مي پايین را سرم و کنم مي جدا او از را صورتم

 :گويد مي و آورد مي باال را سرم و گذارد مي ام چانه زير را دستش...عشق...شرم...گرما...کند

 پايین؟ ندازي مي خوب هاي بچه مثل رو سرت بعد و کني مي خودتو کار-

 :گويد مي و کند مي بیشتر صورتم روي را دستش فشار!ندارم... را صورتش به کردن نگاه روي

 کني؟ دريغ ازم هاتو چشم ديدن خواي مي-

 به...کنم تفسیر عاشقانه آنرا توانم مي که ايست جمله اولین جمله اين...شود مي باز لبخند به خودآگاه نا هايم لب

 ...زنم مي زل چشمانش

 روي را کند،دستش مي نشستن به وادار مرا و گیرد مي دستانش میان در را دستم...ست مهرباني از پر نگاهش رنگ

 :گويد مي و گذارد مي هايم گونه

 دنبالت؟ بیاد بگم محمد به بزنم بهتره،زنگ حالم االن...سرما از کردي يخ-

 ...ماندن خواهش از است پر نگاهش...اما خواهد مي را رفتنم هايش لب

 :گويم مي و گیرم مي را دستش

 باشي تنها ندارم دوست...گرديم برمي هم با فردا!نه-

 :گويد مي و کشد مي جلو زمین روي را گردد،خودش مي باز چشمانش به آرامش
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 هستي؟ قهر ات خانواده با چرا...تو بارش-

 مي نشات کجا از دانم نمي که جودم و در عجیبي حس ،اما بگو را حقیقت که زنند مي فرياد همه روحم عقلم،قلبم

 :گويم مي و اندازم مي پايین را ،سرم گرفته دست به را زبانم ،افسار گیرد

 ... ولي کنم ازدواج عموم پسر با من خواست مي جونم آقا-

 ...بگي بهش چیزو همه داره دلیلي چه نداري،پس دوست نادرو که تو:کنم مي تكرار دل در

 :دهم مي ادامه و دهم مي قورت را دهانم اب

 ...شدم طرد و چیز همه زير زدم همین براي...نداشتم دوست و نادر من اما-

 :گويد مي شوخي لحن با و گیرد مي باال را سرم

 !شدي من عاشق حاال گذشتي ات خانواده از عشق براي که يي تو که درسته خیلي من کار البد پس-

 :گويم مي و خندم مي ريز

 کني فكر که اوني از بیشتر-

 :گويد مي و دهد مي فشار کمي را گیرد،دستانم مي ترديد رنگ چشمانش

 شي؟ نمي پشیمون وقت هیچ مطمئني بارش-

 :گويم مي و ريزم مي چشمانم در را دارم که اطمیناني و عشق ي همه

 نبودم مطمئن انقدر هیچي به راجع حاال تا-

 ببنده همیشه براي رو ديدنشون راهه انتخاب اين شه؟شايد نمي تنگ ات خانواده براي دلت-

 :لرزم مي دلتنگي ،از نديدنشان ترس از من اما است سرد کلبه هواي...پیچد مي وجودم در سرما

 ...باشه جون آقا فرمان تحت بايد باران خرج خاطر به بابا...کنن طرد منو شدن مجبور باران و بابا-

 

 مهاي دلتنگي...شود مي گرم نزديكي اين از تنم...سريع خیلي...دفعه يك...کشد مي آغوش در مرا و گیرد مي را دستم

 :گويد مي و کند مي نوازش را کويد،موهايم مي سینه به وار ديوانه قلبم...شوند مي رنگ کم

 بموني دلتنگ زارم نمي...خودمون پیش کنیم،میارمشون ازدواج وقتي-

 مي و کنم مي نگاه او به شده گرد هاي چشم با و چرخانم مي را سرم!او دهانِ از حرف اين شنیدن از... شوم مي شكه

 :گويم
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 من؟ ازدواج؟با گفتي؟گفتي چي االن تو-

 :گويد مي و کشد مي آغوش در تر محكم را ،تنم نشیند مي هايش لب روي دلنشیني لبخند

 اخالق مترس مي...کنم خوشبختت نتونم ترسم مي...کشیدم سختي خیلي من کني،بارش قبول اگه کوچولو،البته آره-

 نكنم شك احساس اين و...خودم..تو به هیچوقت بده قول...نگي دروغ بهم هیچوقت بده قول...کنه اذيتت هام

 :گويم مي و گذارم مي گردنش گودي در را سرم

 مهرداد؟!...میدم قول-

 جانم؟-

 اکيپ خیلي تو اما...گن مي چي بقیه نیست مهم برام نكني، ناراحت خودتو انقدر ديگران حرف با بده قول بهم هم تو -

 ...کنه اذيتت ديگران هاي حرف نذار

 ها تشكچه روي هستم اسیر هايش پنجه میان در که طور گذارد،همین مي هايم مو روي بر اي بوسه و کند مي سكوت

 :گويم مي و گذارم مي بازويش روي را کشد،سرم مي دراز

 میاد خوابم خیلي من... مهرداد-

 :گويد مي و کند مي تر محكم را دستانش ي حلقه

 سردته؟ هنوزم...کوچولو خانوم بخواب-

 :گويم مي و دهم مي جا آغوشش در بیشتر را خودم

 نه ديگه االن-

 ....شوم مي وارد نزده در!...يكتا نادر دکتر...روم مي اتاقش در سمت به شتابان هاي قدم با

 :گويد مي و دارد مي بر چشمانش روي از را نشسته،عینكش میزش پشت

 شي؟ وارد نزده در داري عادت-

 :گويم مي پوزخندي با و نشینم مي صندلي روي

 خواي؟ مي چي بگو حاال..ببیني رو من خواستي تو اينكه مثل-

 :گويد مي و اندازد مي باال ابرويي

 داد منفي جواب ازدواجم تقاضاي به پريچهر...بشي خوشحال بزنم خوام مي که حرفي از کنم فكر-
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 :گويم مي و شود مي تر پررنگ لبم روي پوزخند

 بشم؟ خوشحال موضوع اين از بايد من کني مي فكر چرا-

 کنم ازدواج باهات حاضرم من...کرده بیشتر تا دو ما ازدواج روي رو اصرارش جون آقا-

 :گويم مي و کوبم مي میزش روي خشم شوم،با مي بلند...دل ته از... خندم مي

 پول؟ کنم؟براي ازدواج تو با که زنم مي له له سگ عین من کردي؟اينكه فكري چه خودت با تو-

 :گويد مي من چشم در چشم و شود مي بلند

 کردي؟ عوض رو نظرت شده چي حاال...کردي مي کارو همین دقیقا که قبال-

 بدم تن ازدواج اين به محاله! محاله...بودم خر قبال کن فكر تو-

 :گويد مي و کشد مي خودش سمت به مرا و گیرد مي دست در را دستم دو هر مچ

 گذرمب پول اين از نیستم حاضر که دوني مي...پره مي منم ي ارثیه نكنیم ازدواج اگه...داره فرق اينبار...بارش مجبوري-

 :گويم مي خشم توانم،با نمي اما کنم خارج دستش از را دستانم کنم مي سعي

 !بیني مي!گذرم مي پول اين از من ولي-

 مي پرت زمین روي و کنم حفظ را تعادلم توانم نمي.میدهد هل عقب به و کند مي رها فشار با را دستم دو هر

 .نیست تحقیر درد از فراتر درد اين اما گیرد مي دردم...شوم

 :گويد مي دارد کنترلش در سعي که صدايي با

 به حواست...انداختن خوردن،لنگر کنگر ما ي خونه دونم مي که جايي تا...کردي؟ رو بابات و باران مخارج و خرج فكر-

 .کني مي رفتار خوام مي من که همونجوري و...کني مي ازدواج من با تو!باشه زني مي که هايي حرف

 :گفت بلندتري صداي با بعد

 فهمیدي؟-

 :گويم ومي شوم مي بلند زمین روي از

 ...کنم مي ازدواج دارم من...نخور رو باران مخارج و خرج ي غصه تو-

 :گويم مي و زنم مي زل چشمانش ،در روم مي جلوتر

 !کنه حمايتشون که هست پولدار انقدر نامزدم-
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 :گويد مي و گیرد مي دست در را ام چانه

 !خوام مي!خوام مي... رو... ارث...اون...من کني، نمي کارو اين تو-

 :گويم مي و کشم مي پس را دستش

 زا همیشه براي باران و بابا...کنم مي صحبت تو با دارم من که االن همین بدون دوني نمي اگه!کنم مي کارو اين من-

 ...بیرون میان دارن جون آقا ي خونه

 :گويم مي و کنم مي نگاه خشمش از سرخ صورت به و کنم مي حرکت در سمت به

 !باش عروسیم کارت منتظر-

 مي استقبال مهر بي ازدواج پیشنهاد آن از تحقیر و توهین همه آن از بعد دارد است،انتظار هم در هايش اخم پدر

 ...کردم

  خاله،! کند نمي مهرداد به نگاهي نیم حتي و انداخته پايین را سرش.است ساکت عمو

 اين!  اضطراب از شويند مي رخت دلم در....خندند مي و خورند مي شیريني خوشحالي با اما، محمد و ،مريم عزيز،باران

 .دارد مي وا تشويش به را قلبم شدن مهرداد ماله به نزديكي همه اين...مهرداد به نزديكي همه

 شلوار کت کند مي نصیبم را مهرش از سرشار هاي نگاه گداري گاه و نشسته گوشه يك من زيباي مهرداد... من مردِ

 زور هزار با...را بسته که رنگي لیمويي کروات! گشته موزون چشمانش و مو رنگ با عجیب پوشیده که رنگي ترياکي

 ...بود شده غرق سیاهي در چه هر است بس ديگر گويد مي عزيز...کرده انتخاب عزيز

 ...کنیم صحبت تنها مهرداد با تا گیرد مي اجازه عزيز....مهرداد نجات ي فرشته...کند مي صدا فرشته مرا عزيز

 اما باشد، ها غريبه سربار خواهد نمي گفت کشید ،فرياد زد داند،داد مي را من مثبت جواب است،اما مخالف دل در پدر

 .ترند نزديك آشنا صد از ها غريبه گاهي...بود همان من جواب

 مموهاي ديگرش دست با. گیرد مي دست در را دستانم و نشیند مي کنارم.نشینم مي تخت روي.رويم مي مريم اتاق به

 :گويد مي و زند مي کنار صورتم روي از را

 شكستي منو طلسم بالخره-

 :دهد مي ادامه...زنم مي لبخند

 !کنیم ازدواج زود بايد... آزمايشگاه میريم فردا همین-

 :گويم مي و زنم مي زل چشمانش در نگراني با

 ندارم جهاز هیچي...من -
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 :گويد مي و گذارد مي لبهايم روي را اش اشاره انگشت

 خواست؟ جهاز تو از کي!دارم اثاثیه پر خونه يك من-

 :گويم مي و اندازم مي پايین را سرم

 ...بابا و باران خرج-

 :گويد مي و کشد مي آغوش در مرا

 مي خونه واسشون خودمون ي خونه نزديك...باشم مواظبشون که دادم قول بهت....بارش خودمه پدر جاي تو باباي -

 ..نخور غصه برم مي ها دکتر بهترين پیش هم رو گیرم،باران

 :گويم مي و کنم مي جدا ستبرش ي سینه از را سرم

 ...کنه جور و جمع خودشو بابا تا ، کنیم مي زندگي باهم خونه همون تو...نیست الزم-

 :گويد مي و کارد مي ام گونه روي کوتاهي ي ،بوسه خندد مي

 !کنه اذيتش صدامون سر ترسم مي...باشه باران مناسب زياد اوايلش زندگیمون جو کنم نمي فكر آخه-

 :گويم مي و کنم مي نگاهش گنگ

 آخه؟ کنیم صدا سر بايد ما چي براي-

 :گويد مي و گیرد مي شیطنت رنگ چشمانش

 !باشه تند يكم آتیشم عمر سال يك و سي بعد بده حق بهم...کردم پیدا و عشق تازه من آخه-

 :گويم مي لب زير و اندازم مي پايین را سرم و شود مي سرخ صورتم

 !ادبي بي خیلي-

 :گويد مي و کشد مي آغوشم در محكم

 !شم مي هم تر ادب بي ازدواجمون شب-

 :گويد مي و کند مي تر بلند را اش خنده ،که کويم مي شكمش توي مشت با

 کجاست؟ قضیه قشنگیه دوني مي!خوامت مي بیشتر من کني تقال بیشتر چقدر هر من وزن پَر!جان اي-

 :گويم مي و کشم مي هم در را هايم اخم

 قشنگه؟ کجاش بگو شما!خان پررو خیر نه-
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 کردي عاشق منو که خودته تقصیر گم مي بهت من کني اعتراض هرچي که اين-

 مي و گیرم مي بازويش از نیشگوني!شوم نمي موفق اما... شوم خارج دستانش سخت و سفت حصار از کنم مي سعي

 :گويم

 کردم نمي عاشقت عمرا اي جنبه بي انقدر تو دونستم مي اگه من-

 :گويد مي و بوسد مي را موهايم

 و مثبت جواب برو بدو هم حاال...دارد توي به سر که بترس آن از دارد هوي و هاي که نترس آن از گفتن قديم از-

 !نندازم جلو رو ازدواج شب که دم نمي تضمیني هیچ وگرنه...بده

 ...ماند خواهند باقي گلگون هايم گونه شب آخر تا که دانم مي...کنم مي پرواز در سمت به کند مي باز که را دستانش

 ابراهیم عمو حتي...هستیم کس بي دو هر...مان عروسي خودماني مجلس تا آزمايشگاه از...گذارند مي را ها قرار ي همه

 است مهرداد است مهم که کسي تنها دنیا در...نیست مهم برايم...زند مي باز سر آمدن از و کند مي بهانه را کاري سفر

 !بس و

 .کنم مي نگاه آرايشم غرق ي چهره به و ام نشسته آرايشگاه صندلي روي

 رت ظريف را اندامم سفیدم ي ساده لباس...کرده دريايي عجیب را چشمانم آبي هايم پلك پشت سنگي زغال ي سايه

 .دهد مي نشان هستم آنچه از

 را مادرم جاي و کند مي گريه خاله.کند مي دود اسپند...است کنارم هم رود،مريم نمي کنار هايم لب روي از لبخند

 ...خالیست جايش که هم چقدر و...کند مي خالي

 :گويد مي و کند مي باز را آرايشگاه در يكبار دقیقه چند هر...شده ها فرشته عین کوچكش عروس لباس در هم باران

 !بارش آبجي نیومده هنوز مهرداد عمو-

 مي قلبم سامان به نا طپش از را است،اين مهرداد دود، مي در سمت به ذوق با دوباره آد مي که در زنگ صداي

 رت جلو.گیرد مي آتش نگاهش گرمي از تنم...دوزد مي من به را تابش بي نگاه و گرفته بغل در را کوچكم باران...فهمم

 :گويد مي و آيد مي

 اومدي زندگیم به که مرسي...من کوچیك ي فرشته -

 شده محرم دستان از تر شیرين...گويم مي عقد سر که اي بله از تر شیرين...است شیرين چقدر باش آمد خوش اين و

 از تر شیرين...نشاند مي ام گونه بر مريم و عزيز اصرار به که اي بوسه از تر شیرين...گیرد مي را دستانم که اش

 مي گوشم زير که هايي دارم دوستت از تر شیرين حتي و...گیرد مي بر در را نحیفم اندام رقص هنگام که آغوشش

 !خواند
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 گذارد مي هم دست در را گیرد،دستانمان مي مهرداد آغوش از رفته خواب به که را است،باران شاد ام شادي با هم پدر

 :گويد مي و

 خورين مي رو بودن هم با ي لحظه هر حسرت که میاد روزي يه...بدونین رو هم قدر-

 .ست خالي عجیب غريبانه ازدواج اين در مادرم جاي...است نشسته دلتنگي اشك چشمانش در

 مي بلندم زمین روي از و گذارد مي سرم زير را ديگرش دست و پاهايم زير را دستش ،يك بنديم مي که را حیاط در

 من...است مهمان ابراهیم عمو ي خانه در جديدش ي خانه خريد تا عزيز...کند مي حرکت خانه در سمت به کندو

 !عشقمان فرياد براي ابدي سكوت يك و او و هستم

 :گويد مي و خندد مي.کند مي فوت سفیدش پوست روي را نفسم و کنم مي فرو گردنش درگودي را سرم

 ...باشي شیطون و شجاع قدر هم،همین خوابمون اتاق تو امیدوارم -

 رد توانم نمي که اضطرابي با.کند مي پر را قلبم ناشناخته، دنیاي از ترس و کند مي علم پرچم پوستم زير در شرم

 :گويم مي کنم، پنهان کالمم

 !ببینم رو جا همه خوام مي پايین بزارم!نديدم رو خونه هنوز من مهرداد-

 :گويد مي و کشد مي آغوشم در تر محكم

 !ببین خوب رو خواب اتاق همون امشب... هست وقت ها کار اين ي همه براي فردا-

 مي تخت روي.خندد مي جان بي هاي تقال اين به او و است فايده بي هم باز... آغوشش از آمدن بیرون براي تالشم

 . گذارتم

 مهدک بعد و کروات...کند مي باز... اندازد مي پايیم را سرم و زنم مي چنگ را نرگس گل از پوشیده ي مالفه نگراني با

 ...را پیراهنش هاي

 مي نگاه اتاق هاي کفپوش به مصرانه!کند مي پرت اتاق ي گوشه را اش شده گلوله پیراهن که اندازم مي پايین را سرم

 !کنم

 حس کمرم دور را دستانش گرمي...است نشسته تخت من،روي پشت درست که فهمم مي تخت رفتن پايین و باال از

 :گويم مي صادقانه و کنم مي بغض کشد مي پايین که را لباسم زيپ...کنم مي

 ترسم مي...من مهرداد-

 :گويد مي که کنم مي حس گوشم زير را داغش هاي نفس

 !کنم قطعش باشي داشته درد ذره يه حتي اگه دم مي قول!من کوچولوي نترس-
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 مي تنم جاي جاي بر که ايست ه*س*و*ب هزاران آغاز سر نشاند مي گردنم روي که نرمي ي ه*س*و*ب

 مي او مال...بگشايم اعتراض به لب که است آن از تر بخش ت*ذ*ل آغوشش گرماي اما گیرد مي دردم...نشاند

 ...ام دخترانگي پاك دنیاي و... جسمم...روحم....قلبم...شود

 مهرداد گرم دستان حصار میان در ام برهنه تن.شوم مي بیدار خواب از کنم مي احساس دلم زير در که شديدي درد با

 :گويد مي که شنوم مي را ريزش ي خنده صداي که کنم آزاد شكمم دور از را دستانش کنم مي سعي.است اسیر

 کنم نمي ولت ها حاال...نكن تالش خودي بي-

 تمصور روي هايم اشك!ترکید خواهد بغضم يعني...من ضعف نقطه يعني اين و...ام گشنه...کرده طاقتم بي دلم زير درد

 :گويم مي و ريزد مي

 کنه مي درد دلم!کن ولم-

 :گويد مي و کشد مي آغوشم در تر محكم پشت از

 عزيزم کنم مي خوبت االن-

 دارم که زيبايي حس به و گذارم مي بازواش روي را سرم.دهد مي ماساژ را دلم زير آهسته بخشش شفا دستان با و

 :گويد مي و کارد مي موهايم روي اي پوسه...دهد تسكین را هايم درد تا دهم مي اجازه

 شدي؟ خانومم؟بهتر-

 :گويم مي و کنم مي پايین باال را سرم

 !زياد خیلي...گشنهمه فقط...اوهوم-

 مي خودش سمت به را تنم حرکت يك کنم،با مي حس سر پشت از حتي را نشیند مي صورتش روي که لبخندي

 :گويد مي و کويبد مي مهر لبانم روي هايش لب داغي با و چرخاند

 وبيچ نبات آب... و پفك و چیپس با نظرت...بخواي حسابي درست ي صبحونه يه تو کنم فكر ولي شدم سیر که من-

 خوردي مي صبحونه جاي به شرکت تو که چیه؟همونايي

 :گويم مي و نگرم مي چشمانش به تعجب با و گیرم مي باال را سرم دفعه يك...شوم مي شكه

 دونستي؟ مي کجا از تو-

 میان در را موهايم...کند نمي القا من به لذت جز به حسي بازوانش گرماي و فشار...کشد مي آغوش در تر محكم را تنم

 :گويد مي و گیرد مي انگشتانش

 شدي نمي موفق ولي توش بري کردي مي سعي هرروز که يادته؟هموني اتاقت کنار در-
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 :دهد مي ادامه...است گرد تعجب از هنز چشمانم...کنم مي پايین باال بار چندين تايید ي نشانه به را سرم

 توي مه مانیتورشون که بودم گذاشته کار دوربین ها اتاق از بعضي توي...بود تو و من اتاق بین مشترك اتاق يه اونجا-

 ...بود اتاق اون

 را سرش.گیرد مي اش خنده ام چهره حالت کنم،از مي جمع باشد ديده است ممكن که هايي صحنه تصور از را چشمانم

 :گويد مي و کند مي فرو گردنم گودي در و کند مي خم

 بچه عین وداره کرده رها دورش موهاشو و نشسته زانو چهار میز رو که کوچولو خانوم يه ديدن از اول روز راستش-

 !عصبانیت...کنجكاوي...لذت...داد دست بهم مختلف حس تا چند.... خوره مي چوبي نبات آب ساله دو هاي

 :گويد مي دوباره و نشاند مي گردنم روي اي بوسه

 ستخوا نمي که بود وجودم تو حسي يه اما...بیرون کنم پرتت شرکت از بگیرم رو ات بیامیقه داشتم دوست راستش-

 خیلي که شد ايجاد وجودم تو حسي يه ديدنت روز چند بعد!بده دست از رو کوچولو دختر اين ي دوباره ديدن فرصت

 ...نهببی اونجوري تورو اتاقتو تو بیاد هوا بي مرد هاي کارمند از يكي ترسیدم مي همش که بود اين اونم...کرد مي اذيتم

 : بوسد مي و گیرد مي دستانش در را موهايم از اي طره

 کنم لمس دستام با موهاتو داشتم دوس هم موقع اون-

 :گويم مي و زنم مي اش سینه به آهسته

 !زدي مي ديد و من اجازه بي که کردي جايي بي خیلي شما-

 :گويد مي و زند مي کنار رويم از را مالفه خنده با

 ندارم احتیاجي تو ي اجازه به االن که اينه خوبیش-

 :گويم مي ام شده سرخ خجالت از حالیكه در و کشم مي خودم روي را مالفه دوباره و کشم مي کوتاهي جیغ

 !یاييح بي انقدر دونستم نمي اصال اي بسته گوش و چشم خیلي تو کردم مي فكر همش من گذاشتي کاله منو سر تو-

 :گويد مي و کشد مي اتش به را لبانم دوباره

 اومدي و بود اتاق تو برديا که روزي اون...بگم رو اش بقیه بذار حاال... نداري هم اعتراض حق...شدي خودم ماله ديگه-

 يادته؟ رو تو

 :بگويد را حرفش ي ادامه تا کنم مي تشويق را او چشمانم با
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 به.شد تو جذب شد وارد تا اما نبینه رو تو کردم سعي خیلي!  اتاق توي اومد برديا که بودم ها مانیتور اتاق تو اونروز-

 از داشت همش اتاق تو بیاي تو اينكه از قبل تا...بود ديده رو تو آبدارخونه تو که بعدم...کردم بیرونش اتاق از زور

 ...پايین نیارم فكشو که کردم کنترل خودمو خیلي...زد مي حرف تو زيبايي

 :گويم مي و گیرم مي او از قهر حالت به را رويم

 !کرد خالي من سر رو دلیت و دق ي همه بعدم-

 :کنم نگاه چشمانش در کند مي مجبورم و گیرد مي را ام چانه

 خواستم مي خودم واسه چشماتو آبي هم موقع همون-

 تن آغوشي هم به مرا دوباره و کند مي هايم لب ي ناخوانده مهمان را داغش هاي میبیند،لب که را لبانم روي لبخندِ

 .کند مي دعوت داغش

 و کشم مي خودم روي بیشتر را مالفه!ندارم...را تخت روي از شد بلند ناي.شوم مي بیدار خواب از آب شر شر صداي با

 هاي دست نوازش بدون...رود مي ضعف گشنگي از دلم و است ظهر دو ساعت...کنم مي جمع دلم توي را پاهايم

 بسته کمرش دور که اي تنه نیم ي حوله با او و شود مي قطع آب صداي.آيد مي سراغم به دوباره هم درد دل...مهرداد

 مي و پاشد مي صورتم روي بر را مهربانش لبخند.شود مي خارج دارد قرار خواب اتاق داخل که کوچكي حمام از است

 :گويد

 من؟ آبیه چشم خوبي-

 :گويم مي و چینم مي ر لب

 ...گشنمه رفت يادم کردي پرت حواسمو هم موقع اون تازه!خوام مي قرص...دارم درد... نخیر-

 :گويم مي و شود مي جمع چشمانم در اشك

 میاورد کاچي واسم االن بود زنده مامانم اگه-

 مي بیرون اتاق از و کشد مي آغوش در را من مالفه همان با و آيد مي تخت سمت به....گیرد مي غم رنگ چشمانش

 :گويم مي و کنم مي اعتراض...برد

 بپوشم رو لباسم بذار.. اِ-

 :گويد مي و کارد مي ام پیشاني روي اي بوسه

 بخوره رو چیزي حسرت بارشش که باشه مرده مهرداد-
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 مي و کند مي اشاره شده چیده ي سفره به دست با و نشیند مي پايم زير صندلي روي خودش و نشاندم مي اپن روي

 :گويد

 اومد خانوم شمسي گفتم حموم برم اينكه از قبل...چیندن و آوردن رو اينا بوديم خواب ما که صبح عزيز و عمو زن-

 ...کرد گرمشون

 مي دتستانش میان در را دستم!است میز روي چیز همه...کباب ه جوج...فسنجون...جگر...کاچي...کنم مي نگاه میز به

 رو فشارت و بوده قوي که چیزي ،هر داري دوس چي دونستن نمي:گويد مي و زند مي رويش کوتاهي ي بوسه و گیرد

 کردند آماده برات میاورده باال

 خوردم به مختلف هاي طعم انقدر...گذارد مي دهانم در اي لقمه چیزي هر از خودش...شود مي جاري لبانم روي خنده

 مهرداد بسه:گويم مي و گذارم مي شكمم روي را دستم کالفه!باشم نداشته خوردن براي جايي روز چند تا که دهد مي

 !ترکیدم

 دردت:گويد مي و نشاند مي ام زانو سر روي اي بوسه و گذارد مي پاهايش روي اسن آويزان اپن از که را پاهايم کف

 شده بهتر

 نوچ-

 هب آب لیوان يك و مسكن و کند مي باز را ها دارو کمد در!گذارتم مي کابینت روي اينبار و کشد مي آغوشم در دوباره

 که اي نقره کیف شه مي مهرداد...چیزه:گويم مي و اندازم مي پايین را سرم خورم مي که را قرص.دهد مي دستم

 بدي بهم اتاق تو از بود دستم ديشب

 که را قرصي...شود مي بیشتر خجالتم نگاهش زير..گردد مي بر کیفم با دقیقه چند از بعد و رود مي حرفي هیچ بدون

 هديگ اين:گويد مي اخم با و خواند مي را ،رويش گیرد مي دستم از را بسته.آورم مي در کیف از بود داده مريم قبل شب

 ...چیه

 !! نیست دوستانه زياد لحنش

 بارداريه زده قرصه:گويم مي لب زير و اندازم مي تر پايین را سرم

 خوري؟ مي اينو چه براي که اينه منظورم!خوندم روشو خودم:گويد مي و برد مي باالتر را صدايش

 کند مي حلقه چشمانم در روز يك در سوم بار براي اشك!ندارم....را بلندش صداي طاقت...کردم عادت کشیدنش ناز به

 :گويم مي و

 ...شیم دار بچه زودي اين به خوايم نمي که ما خب-
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 از خیس چشمان در...نیست دوستانه... بار اين دستانش فشار...کند مي بلند را سرم و گیرد مي دست در را ام چانه

 هان...گرفتي؟ تصمیم خودت پیش از زديم؟چرا حرف موضوع اين به راجع باهم کي ما:گويد مي و زند مي زل اشكم

 اشك...شوم مي حمام وارد و اندازم مي اتاق کف را مالفه.دوم مي اتاق سمت به و زنم مي پس دستم يك با را دستش

 باز را آّ شیر و کشم مي دراز وان توي...کند مهرباني نا که نبود روزي امروز...دهم مي سر گريه هق هق و برد مي را امانم

 و گردانم برمي را رويم.  کند مي باز را حمام در هوا بي.دهم مي شدن جاري ي اجازه هايم اشك به دوباره و کنم مي

 حمومم؟ تو بیني نمي...بیرون برو:گويم مي

 ...بوسد مي را هايم اشك ي قطره قطره جاي...چرخواند مي خود طرف به را صورتم...زند مي زانو زمین روي وان کنار

 من؟بارشم؟ آبیه چشم-

 مسائل اين به راجع خوشگلم خانوم اما...کردم روي زياده دونم مي.گردانم مي بر را رويم دوباره و دهم نمي را جوابش

 بخواي هم و من نظر بايد

 زدي؟ مي داد سرم بگي؟بايد آروم تونستي نمي همینو:گويم مي و کنم مي نگاه اش ساحلي چشمان به

 مشورت باهام يا کني مي مخفي ازم رو چیزي کنم مي حس وقتي من..کن درکم يكم...بارش:گويد مي و زند مي لبخند

 ...میشم عصبي کني نمي

 زمان بهم..کنن اجرا بقیه و بدم دستور داشتم عادت همیشه من...بده زمان بهم:گويد مي و اندازد مي پايین را سرش

 بیام کنار شرايط با بده

 زل چشمانم به و کند مي بلند را سرش...گذارم مي دستش روي را دستم.کند مي نرم را دلم صداقتش...صدايش غم

 سردي؟ انقدر چرا تو دختر:گويد نگراني،مي از است پر که لحني رود،با مي هم در دوباره هايش اخم اما...میزند

 خوابیدي؟ توش جوري چه تو يخه که آب اين:گويد ومي کند مي آب توي را دستش

 دارم عادت من...خوبه کن ولش-

 ...کردي حموم چقدر هر بسه بیرون بیا ياهلل:گويد مي و دارد مي بر حمام داخل کمد توي از اي حوله

 !گرمه حموم خود تازه...دارم دوست رو سرد آب من نكن اذيت مهرداد-

 بیرون به مرا که طور همان و اندازد مي دوشم روي را حوله.کند مي بلندم من اعتراض به توجه بي و گیرد مي را دستم

 مه ديگه دقیقه خوابیدي؟دو يخ آب تو رفتي بزاري گرم آب ي کیسه اينكه جاي به:گويد مي کند مي هدايت حمام از

  پیچي مي خودت به درد دل از

 يم ام بیني به آرامي ي ضربه انگشت با...پیچد مي دورم تر محكم را حوله.نشینم مي درازم تخت کنار ي کاناپه روي

 :گويد مي و زند
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 کني استراحت راحت کنه،تا عوض رو ها مالفه بیاد بگم شمسي به تا بشین جا همین-

 نه نه-

 بخوابي؟ خواي مي کثیف هاي مالفه همین رو:گويد مي و گردد مي بر سمتم به تعجب با

 ...کشم مي خجالت نگو کسي به...کنم جمعشون خودم بزار يعني...نه:گويم مي و اندازم مي پايین را سرم

 که شدن خانوم...بشم سرخت صورت اين فداي آخ:گويد مي و کشد مي آغوشم ،در نشیند مي کاناپه روي کنارم

 نداره خجالت

 ...کنم مي جمع خودم!مهرداد نكن اذيت:گويم مي و کنم مي فرو گردنش گودي در را سرم

 شدي؟ خوبه؟راضي:گويد مي و نشیند مي تخت روي.کند مي عوض تمیز ي بامالفه را مالفه خودش و شود مي بلند

 کن استراحت يكم بغلم بیا بدو حاال:گويد مي و زند مي پايش ران روي دست با.دهم مي تكان را سرم

 و دکن مي باز را خیش ي حوله...کند مي درازم تخت روي!...شده بند نفسش به...نفسم...کنم مي پرواز آغوشش سوي به

 بخوري؟ قرص خواي مي چرا...بارش:گويد مي و کشد مي ام زده يخ تن روي را گرم پتوي

 عجله انقدر چرا تو...گذره نمي ازدواجمون از روزم يك هنوز ما مهرداد:گويم مي و گذارم مي اش سینه روي را سرم

 داري؟

 بذاريم داره ايرادي چه خب...ندارم عجله زيادم کني حساب انگشتي سر بخواي...شده تموم هم سالم يك و سي من-

 بیوفته؟ اتفاق... شد خودش موقع هر

 دنیا اين با هنوز...ام بچه خودم هنوز من مهرداد:گويم مي و کنم مي نگاه براقش چشمان در و کشم مي باال را خودم

 زمان بهم...خوام مي ازت من اينبار...کنم تحمل هم رو بچه يك مسئولیت بخوام که کنم تصور تونم نمي...ام غريبه

 ...بده زمان بهم لطفا...بخوام ازت خودم شد که وقتش دم مي قول...بده

 مي و دهد مي دستم به آب لیوان يك و قرص بسته تخت کنار میز از و کند مي دراز را دستش...بوسد مي را ام گونه

 :گويد

 ...نكشه طول زياد بده قول پس-

 نداشتم هیچوقت خودم که بدم رو کودکي دوران بهش دارم دوست:گويد مي و گذارد مي بالشت روي را سرش

 عكس يه اينكه...دارم؟ دوست چي من دوني مي: گويم مي شود عوض جو اينكه براي و گذارم مي اش بازو روي را سرم

 خوشبختیم چقدر که ببینیم... کشیم مي دراز هم کنار هروقت تا...بچسبونیم سقف روص خودت و خودم از بزرگ

 !سرورم شه مي اطاعت:گويد مي و گذارد مي اش پیشاني روي نظامي حالت به را دستش
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 قرص کرخي مثل...کند مي دعوتم خلسه به شیراز ناب شراب جام يك مثل...است آرامشبخش...آغوشش

 ...کند مي خوابم...ديازپام

 صدا و سر بي هم باز ببینم و شوم بیدار خواب از ها صبح اينكه به...ام کرده عادت خانه اين راحتي به...ام کرده عادت

 ار مهرداد مهربان چشمان تصوير و کنم باز را چشمانم اينكه به...ام کرده عادت!نشوم بیدار خواب از من تا رفته کار به

 ي لهجه با او و بسپارد من به را خانه کارهاي که کنم خواهش انومخ شمسي از ام کرده عادت! ببینم سقف روي

 :بگويد شیرينش

 ...باباتون و باران ديدن برين يا کنین استراحت يا گفتن آقا-

 سرد آب اب اينكه بابت اش نگراني به...بپوشم گرم لباس اينكه بابت اش نگراني به....مكررش هاي زنگ به ام کرده عادت

 !فهمد مي را واقعي محبت تفاوت اش کودکي تمام با...است وابسته او به نفسش هم باران...ام کرده عادت...نكنم حمام

 محمد با من و است شرکت هاي کار درگیر مهرداد...است امیر و مريم نامزدي...است خوشحال ام شادي براي...هم پدر

 اين...ام زده ذوق مهرداد ديدن براي...است تنگ و زانو باالي دامنش...ام پوشیده شیري دامن کت...روم مي تاالر به

 ...شوم مي ظاهر مهرداد زن عنوان به که ست مهماني اولین

 روي کوچولو باران...نیست خبري...مهرداد از اما کند مي معرفي ها مهمان ي همه به مرا عزيز...نشینم مي عزيز کنار

 :گويم مي و گیرم مي دست در را اش طاليي هاي مو!ام کالفه هم خودم...زند مي غر مدام و نشسته پايم

 ...عزيزم دسشويي ببرمت خودم بیا باران-

 :گويد مي و کوبد مي زمین روي پا با گرداند مي بر من از را رويش

 برم مهرداد عمو با خوام مي...خوام نمي -

 :گويد مي مهرباني با عزيز

 میاد االن باشه هرجا...بره مهرداد با بزار خب مادر داري کارش چي-

 :گويم مي و کنم مي جمع شونه يك روي ام ريخته دورم آزادانه درشت فر با که را موهايم

 !کنه صبر هم ذره يك نبايد...جوريه چه باران وضعیت که دونین مي عزيز-

 :گويم مي و کشم مي آغوش در را باران

 ...باران بريم بايد-

 کند يم گريه باران..ست سختي کار...میزند باران که هايي پا و دست و ام پوشیده که بلندي هاي کفش با تعادلم حفظ

 :گويد مي و
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 !!برم مهرداد عمو با خوام مي...بارش آجي کن ولم-

 .بموني منتظر نیست خوب برات..بیاد کي نیست معلوم عمو خواهري، نخور تكون انقدر بارانم-

 شلوار...بینم مي رويم به رو را مهرداد و کنم مي بلند را کند،سرم مي جدا آغوشم از را باران نشده،دستي تمام ام جمله

 ثلم توتونش شیرين بوي و تلخ عطرش...چسب اي صورمه بلوز و تیره نفتي آبي کت با پوشیده تنگي و تیره جین

 :گويم مي لبخند با.است گیر نفس همیشه

 !اومدي دير چقدر...آقا سالم-

 :گويد مي و زند مي باران موهاي روي اي رود،بوسه مي هم در هايش اخم و کند مي پايم تا سر به نگاهي

 کني؟ مي گريه چرا عمو-

 :گويم گذاشته،مي مهرداد ي شونه روي را سرش که باران جاي به و گیرم مي دست در را دستش

 ...دوني مي که وضعیتشو...نذاشتم منم...بشه تو منتظر خواست مي...نمیومد من با...دسشويي بره خواست مي-

 مي زمین را باران رسیم، مي تاالر کنار باريك راهرو انتهاي به...کند مي سكوت و دوزد مي چشمانم به را سردش نگاه

 ... گذارد

 از لب زير.گیرد مي دردم...کشد مي خودش سمت به مرا گیرد مي محكم را دستم شود،مچ مي دسشويي وارد که باران

 .گیرم مي دندان به را لبم درد شدت از... دهد مي فشار و گیرد مي دستش دو بین را کمرم.کنم مي ناله درد

 !کن نگاه من به-

 :گويد مي و کشد مي هم در بیشتر را هايش دوزم،اخم مي چشمانش به را دلخورم چشمان

 !گشتم مي بر االن همین نبودن عزيز واسم امیر و مريم اگه...خوري نمي جم کنارم از-

 چرا؟ -

 :گويد مي و زند مي پوزخندي

 گم مي بهت خونه تو شو چرا-

 با گوشم زير و کشد مي پشت از را دستم که دارم مي بر قدم سالن سمت به قهر حالت به کند مي رها که را کمرم

 :گويد مي خشم

 گرديم مي بر االن همین وگرنه...خوري نمي تكون کنارم از گفتم-
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 تا اينكه از...اندازد مي او آغوش در را خودش دوباره باران.گردانم نمي بر او سمت به را رويم اما ايستم مي جايم سر

 !لرزد مي دلم...است محبت ي تشنه حد اين

 پايم روي حرص با و آورد مي در را کتش. گیرد مي جاي کنارم صندلي روي هم مهرداد...نشینم مي عزيز کنار دوباره

 جايمان از رقص براي کنند مي اصرار محمد و مريم هرچه...دارد ادامه شب هاي نیمه تا پايكوبي و جشن...اندازد مي

 ...شويم نمي بلند

 مهرداد به و کشد مي را دستم اصرار با!نیست رد جواب شنیدن به حاضر مريم اينبار.شود مي اعالم شب رقص آخرين

 :گويد مي

 !ها برقصه محمد با کنم مي مجبور بارشو نشي بلند اگه-

 مي بارن روي را پايم روي کت...سپارد مي پدر به رفته خواب به آغوشش در که را باران...رود مي مريم به اي غره چشم

 ...میكند هدايتم رقص سكوي سمت به و دهد مي فشار محكم را دستم مچ.اندازم

 جرعه را تنش عطر... ابديت تمام ي اندازه به و گذارم مي اش سینه روي را سرم کند مي حلقه کمرم دور را دستانش

 :گويد مي گوشم زير...نوشم مي جرعه

 بخوريم؟ شام خونه بريم شه مي-

 یمکن مي موفقیت آرزوي امیر و مريم براي... شويم مي حاضر سريع شود مي تمام که آهنگ. کنم مي پايین باال را سرم

 ....کند مي رانندگي آوري سام سرم سرعت با. شويم مي خارج تاالر از و

 !ندارم...اعتراض جرات

 به توجه بي و گیرد مي را دست شوم پیاده ماشین از کامل اينكه از قبل.کند مي پارك عمارت در نزديك را ماشین

 ...کند مي هدايتم خانه اخل به کشان کشان بلندم هاي کفش

 هاي قدم با.شود مي آزاد ام شانه دور موهايم و افتد مي گردنم دور شالم.کند مي رها شدت با را دستم نشیمن وسط

 ...میرود خواب اتاق سمت به سريع

 !دهم قورت را گلو در کرده گیر بغض اين تا...شوم مسلط اعصابم به تا کشم مي عمیقي نفس

 

 ريزم مي فنجان توي را کرده آماده خانوم شمس معمول طبق که قهوه لیوان يك خانه آشپز از..آورم مي در را ام مانتو

 .روم مي اتاق به و

 ...است باز پیراهنش جلوي هاي دکمه!زده گره موهايش الي را دستانش و نشسته تخت روي

 :گويم مي و گذارم مي تخت کنار میز روي را قهوه...اش مردانه هیبت کشیدن آغوش در براي رود مي ضعف دلم
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 شكر بدون...تلخ...اسپرسو همیشه مثل...آوردم قهوه برات-

 :کند مي تكرار لب زير

 تلخ...شكر بدون-

 :زند مي فرياد و ريزد مي زمین روي را آن و کوبد مي فنجان زير به دست با شود مي بلند يكباره به

 کنم؟ فراموش قهوه فنجون يك با رو امشب هاي اتفاق ي همه که غیرتم بي انقدر من کردي فكر تو-

 :گويم مي رسا اما آهسته صدايي با

 خوردت؟ عسل من يك با شه نمي مراسم اول از که شده چي ؟مگه اتفاقا کدوم-

 :گويد مي بلند صداي با ايستد، مي آينه جلوي و کشد مي را دستم.رساند مي من به را خودش قدم يك با

 ؟ببینه کسي نا و کس هر رو رستگارا مهرداد زن...منو زن پاهاي که غیرتم بي انقدر من کجاست؟ تا ببین رو دامنت-

 :گويد مي و دهد مي فشار محكم و گیرد مي دست در را ام شانه

 !بینه مي رو زيرت لباس خري هر که روشنه انقدر لباست کت؟رنگ اين زير تاپه اين-

 :گويم مي و دهم مي فرو را بغضم.نخورم زمین تا گیرم مي آرايش میز به را دستم...دهد مي هلم جلو سمت به

 نیومدي؟ باهام چرا بخرم لباس من بريم بیا گفتم کلي که نیومدي؟اونروزي چرا-

 :زند مي عربده

 بخري؟ اومد دستت که آشغالي هر بايد تو نیام من!بفهم داشتم کار-

 :گويم مي مهرباني اما بلند صداي با و گیرم مي دست در آورم مي در را کتم

  پوشیدم نمي...نپوشم و لباس اين خواستي مي ازم و خونه میومدي زودتر امروز اگه-

 :گويم مي و کنم مي اشاره دستم توي کت به دست با

 کشیده؟ هم تو تورو هاي اخم کت اين-

 !کنم مي پرت اتاق کف شده ريخته هاي قهوه روي را کت

 :گويم مي و آورم مي در را کت زير طوري تاپ

 کرده؟ عصبیت تاپ اين پوشیدن-

 :گويم مي و کنم مي پرت اتاق ي گوشه به و کنم مي پاره میز روي قیچي با را تاپ
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 ينا براي...بود تو براي پوشیدم رو ها لباس اين اگه من...پوشیدم نمي نكن شك... خواستي مي ازم فقط...گفتي مي-

 کنم جلوه زيبا تو چشم تو که بود

 . ايستم مي رويش به رو... کنم مي پرت اتاق ي گوشه يك به را کدام هر و آورم مي در را هايم کفش

 :گويم مي و کنم مي اسیر دستم دو هر بین را صورتش...فهمم مي چشمانش ساحل برق از را اين...شده تر آرام

 !ندارن ارزشي هیچ برام ديگران...کني تر لب فقط...بگي تو کافیه-

 ...شده خمار چشمانش...گیرم مي لبانش از اي بوسه

 :گويم مي و گذارم مي دامنم پشت زيپ روي را دستم

 !کنم مي نابود زمینه رو دامن هرچي کن اراده...پوشم نمي ديگه کن کرده؟اراده اذيتت دامن اين کوتاهي-

 :گويد مي وار زمزمه صدايي با و کشد مي خودش سمت به مرا...گذارد مي کمرم و دست روي را دستانش

 پوشیدي؟ نمي رو اينا تو... خواستم مي ازت اگه من يعني-

 :گويم مي و گذارم مي اش ستبر ي سینه روي را دستم دو

 رو چي داري دوست رو چي فهمم نمي من نگي تا...بگو بهم...بزن حرف باهام...بخواه ازم مهرداد...پوشیدم نمي...نه-

 ...نداري دوست

 :گويد مي لب زير...کند مي خاکستر را هايم لب نفسش...نزديك خیلي...کند مي نزديك را صورتش

 ...ببینه رو زنم لطیفه پوست کسي ندارم دوست....باشه من ماله چیزت همه خوام مي-

 :گويد مي و کشد مي ام برهنه پشت سر سرتا روي را دستش

 !همینه زندگي اين تو من سهم....من ماله ها زيبايي اين ي همه-

 :گويم مي و ايستم مي پا ي پنجه روي کنم، مي حلقه گردنش دور را دستم

 من مردِ...من مهردادِ ام تو ماله فقط-

 اسارت و هستم من هم باز....کند مي بیشتر کمرم دور را دستانش ي حلقه و رساند مي هیچ به را هايمان لب ي فاصله

 .داشت دوست مرا بودم اليقش آنكه از بیشتر...که مردي پايان بي گرماي

 ...دهد مي فشار دستانش میان در را دستانم!لرزد مي ترس از وجودم ي همه

 ...شنوم مي را هايم استخوان شدن خورد صداي
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 ...شنوم مي هم را هايش دندان شدن سايیده صداي

 دي سي...زمین روي شده ريخته هاي عكس...است من سوي از جوابي شنیدن منتظر و است زل صورتم به خشم با

 ..میرود رژه چشمانم جلوي فیلم مثل وقت چند اين خاطرات! است چیز همه بیانگر... کنارش ي شده شكسته

 :گويم مي و کنم مي سد را عبورش شود،راه مي خارج اتاق از دکتر!روم مي رژه اتاق در جلوي"

 دکتر؟ آقاي شد چي-

 :گويد مي و دهد مي تكان تاسف با را سرش

 !باشین کلیه دنباله بهتر...ده نمي جواب ديگه درماني هاي راه...متاسفم-

 "کند مي جلوگیري سقوطم از و شود مي حلقه دورم مهرداد قدرتمند دستان...شود مي خراب سرم روي دنیا

... ايم داده آزمايش همه.شود مي بسته رويم به درها اما هستم آزمايش جواب رسیدن منتظر صبرانه بي"

 "!منفي!است يكسان همه براي جواب اما...عمو ي خانواده ي همه حتي...من،پدر،مهرداد

 مي جیبم در موبايلم گوشي.ام ننشسته اي ثانیه که است روز دو! زده تاول پاهايم!روم مي رژه اتاقش در پشت"

 :نوشته. است نادر از پیامي.لرزد

 "!دارم برات خوب خبر يك کن فكر...شاپ کافي 5 ساعت-

 :گويم مي و گیرم مي دستش از را خورد مي آرامش با که چايي فنجان.ام نشسته شاپ کاف توي نادر روي به رو"

 اينجا؟ کشوندي منو چي براي-

 :گويد مي و زند مي لبخندي

 شده پیدا کلیه باران براي-

 :شود مي آب بر نقش حرفش ي ادامه شنیدن با نشیند مي وجودم در که شادي تمام

 !...من ي کلیه-

 :گويم مي پرده بي و زنم مي زل چشمانش در...دهد نمي انجام مفت را کاري

 خواي؟ مي چي ازاش در-

 :گويد مي و گیرد مي دستانش میان در را دستم

 رو عشقت-
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 :گويد مي و دهد مي تكیه صندلي به دوباره! ندارم... را حرف اين شنیدن انتظار

 مهم اي ذره ،برام بگیر طالق مهرداد از!کن ازدواج من با...کن فراموش رو گذشته! شدم عاشقت...اما نشه باورت شايد-

 ...نیست

 در ديروز!ام حامله!دوم مي دسشويي سمت به!آيد مي سراغم به شديدي تهوع پیچد مي ام شامه زير که قهوه بوي

 ...دادم آزمايش بیمارستان

 ... دهم ترتیب نفره دو جشني باران بهبود از بعد داشتم تصمیم!نكرد کم ام شادي شدت از هم باران بیماري

 رفته...روم مي بوديم نشسته که میزي سمت به نشسته بدنم در که لرزي به توجه بي...پاشم مي آب صورتم روي

 :کنم مي باز را پیامش...لرزد مي هم باز موبايلم گوشي!است

 "!عزيزم منتظرتم...ام خونه بیا فردا...داره بستگي تو به چیز همه-

 دريا بغض: دوم فصل

 

 من؟ آبيِ چشم ري مي کجا-"

 مي...که روم نمي جايي!....کنم حراج را عشقم روم مي...منِ  زندگي روم نمي جايي...آيد مي درد به....محبتش از قلبم

 !دهم باد بر...را ات مردانه غیرت و غرور روم

 ...بزنم قدم يكم میرم-

 :گويد مي و کشد مي آغوشم در پشت از

 ...دم مي قول بهت شه مي خوب باران... نخور غصه بارشم-

 !شد نخواهیم خوب ديگر...اما تو و من...شود مي خوب باران که دانم مي...دانم مي

 ... شوم مي وارد...ايستاده منتظرم در دم...دهم مي فشار را اش خانه زنگ

 مي را مهرداد قلب شدن خورد صداي...کشد مي بو و گیرد مي دست در را موهايم... آورد مي در را ام روسري

 !زنم مي کري به را خودم اما...شنوم

 :گويد مي و کند مي هدايتم ها مبل سمت به دست با

 آمدي خوش خونت به-

 !است گرفته بازي به را قلبم دياستُل و سیستُل ضربان خیانت تلخ زهر هجوم...کند مي درد قلبم
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 :گويم مي و کشم مي عمیقي نفس

 !نداره زمان اونقدر باران...کشه مي طول طالق کاراي-

 :گويد مي و گذارد مي چپش پاي روي را راستش پاي... نشیند مي رو به رو مبل روي

 زني؟ نمي حرفت زير باران عمل بعد که بشم مطمئن کجا از-

 بازي باشد،به داشته احساسي اگر البته...را احساسش کنم مي سعي....زنم مي زل چشمانش در...داشتم را انتظارش

 :گويم مي زند، مي هم به را خودم حاله که گر اغوا لحني با...بگیرم

 رو از دادي ازدواج پیشنهاد بهم که موقع اون حتي...نخواستي منو که بودي تو اين...داشتم همیشه...دارم دوست...من-

 م؟حرف زير بزنم چرا...گیرم مي طالق فرصت اولین در...عاشقمي تو کنه مي فرق بار اين اما بود پول براي...نبود عشق

 لب روي را هايش لب ثانیه از کسري در...کند مي بلندم مبل روي از و گذارد مي ام چانه زير را دستش... ايستد مي

 اما...بكوبم گوشش در محكمي سیلي خواهم مي...کند مي جدا را هايش لب...شود مي حبس نفسم...گذارد مي هايم

 !بسته زنجیر و قل به را هايم بیمارستان،دست تخت در کوچكم باران تصوير

 :گويد مي و نشیند مي صورتش روي کريهي لبخند

 !شد باورم حاال-

 "روم مي بیرون اش خانه از نور سرعت با

 روان صورتم روي اشكي گرماي از هم آب سردي!رود نمي... بیرون تنم از تعفن اين بوي ام،اما ايستاده آب دوش زير"

 :کشم مي فرياد...کند مي حلقه دورم را دستانش...بمیرم بگذار نیا نیا...شود مي باز حمام در!کند نمي کم است

 !باشم آب زير بزار...نكن-

 :گويد مي و برد مي بیرون حمام از مرا و کند مي تر محكم را دستانش ي حلقه

 بارشم؟ کن مي کار چي خودت با داري-

 !شوم نابود بگذار!بمیرم بگذار!نباش مهربان من با مهرداد!بارشم نگو

 تن...کنم مي همراهیش...کند مي باران بوسه... را اندامم و کند مي درازم تخت روي.کند مي خشك حوله با را تنم

 و حال از عجیب ها روز اين من مرد...گذارد مي ام تنگي دل پاي... را هايم اشك....آمیزم مي در پاکش روح با را نجسم

 "!است غافل روزم

 :گويد مي و کشد مي آغوشم در...کشم مي باال اش برهنه ي سینه روي را پتو"

 بودي؟ داغون انقدر امروز شده؟چرا چي خانومم-
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 ...ايم ايستاده کلبه در دوباره انگار... آيد مي يادم...

 گفتي،چي؟ دروغ هم تو زدي،چي؟اگه قوالت زير روز يه اگه -

 آد نمي روزي همچین وقت هیچ -

 :گويم مي دروغ...گذشته روز چند اين مثل و زنم مي زل چشمانش در

 "بارانم نگرانه-

 :گويد مي و کشد مي آغوشم ،در شود مي خانه وارد خندان ي چهره با مهرداد"

 ...خورد مي باران به اش کلیه!شد پیدا يكي!خبري خوش بارش-

 کي؟-

 راه اونا کاره هم اينجوري اما دادم مي بهشون پولو جوري همین نبود باران قضیه اگه...طوالنیه اش قضیه کن ولش-

 ...بیمارستان بريم پاشو...بخرم براش رو کلیه شدم مجبور...باران ،هم افتاد

 کرده چه ومهرداد خودم با کردم؟من چه من...نیست نادر.... دهد مي کلیه باران به که کسي...چرخد مي سرم دور دنیا

 نكردم؟چرا؟ باورش بسپار؟چرا من به بود گفته...کن اعتماد من به بود ام؟گفته

 .آيد مي در صدا به هم با موبايلم و در زنگ

 .است سیاه دلم.گرفته باال قلبم ضربان.ندارم خوبي حس

 :کنم مي باز را پیام لرزانم دستان با...رود مي ورودي در سمت به مهرداد

 به بخشید مي رو اموالش ي همه ،يا تو با ازدواج يا... بود داده مهلت ماه سه جون اقا...دي مي بازيم داري دونستم مي-

 عدب کنم فكر...خوردي بازي خودت چیز؟اما همه زير بزني بعد و کنم اهدا رو ام کلیه تا بدي بازيم خواستي مي...خیريه

 !گیرمت مي خودم...نخور غصه...ده مي طالقت اون...رسوندم مهرداد دست به االن که مدارکي ديدن از

 خانه در مرگ ناقوس مثل که صدايي کنم،اين مي نگاه مهرداد ي نشسته خون به هاي چشم به و آورم مي باال را سرم

 :است من صداي...پیچد مي

 از دادي ازدواج پیشنهاد بهم که موقع اون حتي...نخواستي منو که بودي تو اين...داشتم همیشه...دارم دوست...من"

 ".گیرم مي طالق فرصت اولین در...عاشقمي تو کني مي فرق بار اين اما بود پول براي...نبود عشق رو

 موهايي اين...نادر به دادن بوسه حاله در...است من هاي عكس...شده پخش خانه ي گوشه گوشه در که هايي عكس اين

 "!است من موهاي...هم است نادر دستان میان در ها عكس اين در که
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 صوتي هاي تار...شود نمي خارج ام حنجره از صدايي اما...بگويم چیزي تا کنم مي باز لب...گرفته بر در را وجودم ترس

 !اند افتاده کار از گويا ام

 :کشد مي فرياد

 دروغه اينا بگو بگو-

 ...کند مي قطع را زند،نفسم مي گوشم به که سیلي برق...اندازم مي پايین را سرم

 دروغه بگو-

 !گرفته نشانه را صورتم که اماني بي هاي سیلي و من سكوت وار سینوس تكرار و

 را ام شده خشك هاي لب سختي به!کنم مي گريه خون...ريزم نمي اشك...شده کرخ صورتم...رود مي سیاهي چشمانم

 :گويم مي و کنم مي باز

 داد....مهر-

 :گويد مي و کوبد مي تنم به لگد با...شوم مي زمین ندارم،نقش را تعادلم حفظ توانايي...دهد مي هلم

 ...متنفرم ازت...آشغال شو خفه...شو خفه-

 مي تنم ي گوشه گوشه به پا با که هايي لگد...کنم حفظ را کوچكم فرزند تا کنم مي جمع شكمم توي را پاهايم

 :کشد مي کند،فرياد نمي کم دلم درد از کوبد،چیزي

 ...داشتي دوست اونو اول بگیري؟از طالق خواي مي!...کثافت خائن-

 :گويد مي و دهد مي تكیه ديوار به را پشتش و نشیند مي...گیرد مي نفسش

 نكني؟ خیانت ندادي قول مگه-

 :گويد مي و دهد مي سر گريه هق هق من استوار مهرداد،مرد...گیرد مي اش گريه

 .... ندادي قول کلبه تو مگه...نگي دروغ ندادي قول مگه -

 :گويد مي و کوبد مي ديوار به پشت از را سرش

 گیره مي آتیش داره دلم خـــــدا....خـــــدا... خدا آخ- -

 :کشد مي فرياد

 خــــــدا.... خــــــــدا-
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 .شكند مي را سكوت که است من جانه بي هاي نفس و او ي مردانه هق هق صداي بعد و

 صدا بي و ارام... گذرد مي کنارم از اش خمیده اندام با...رود مي بیرون خانه از...دارد ادامه ساعت چند تا که سمفوني

.  ومش مي موفق تا گیرم مي را شماره بار چند. لرزد مي دستم. برسم تلفن به تا کشم مي زمین روي را خود جان بي تن

 .دارد برمي را گوشي زنگ دومین با

 ...الو...الو-

 میدي؟ جواب چرا بارش؟-

 مي خط طرف ان به ام گريه هق هق صداي. گیرد مي ام گريه خودم ناتواني از.  شود نمي باز لبانم از سكوت مهر باز و

 .رسد

 بده جواب خدا تورو کني مي گريه بارش؟چرا-

 ...مريم-

 ..هايم اشك امان بي هق هق باز و

 بده جواب مريم جون-

 :گويم مي گرفته صدايي با.گیرد مي من از هم را ام مانده باقي توان کردن صحبت براي تالش گويي

 ...شد تموم چیز همه-

 .شود مي شنیده خط سوي اون از مريم نگران صداي. شود مي رها دستم از تلفن گوشي

 ..الو.. الو..بارش؟ میگي چي-

 ...است ايده بي هايم پلك داشتن نگه باز براي تالشم.ندارم گفتن سخن ناي اما است باز چشمهايم

 جاودان من بدِ روز،شب،دير،زود،حال.ندارد مفهومي ديگر زمان يعني!ام؟نمیدانم؟ رفته حال از که است وقت چند

 .کنم مي باز را چشمانم. است

 مي باال راکمي خودم و کرده گاه تكیه را دستم.نگرند مي پرسش،مرا از تشويش،پر از پر چشماني با امیر و مريم

 از ار کرده،اين است،بغض قرار بي مريم. لرزد مي وقفه بي دستانم...دستانم و شود مي تنم ي ناخوانده مهمان درد.کشم

 . فهمم مي صدايش لرزش

 اورده؟ سرت رو بال اين بارش؟مهرداد شده چي-مريم

 .است پاسخ بهترين چشمانم در شده حلقه بگويم،اشك سخني نمیتوانم
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 .دستش کف زارم مي حقشو و اشغال اون به زنم مي زنگ االن....نداشت حق اومد؟اون دلش جوري چه-مريم

 شده؟ نابود که کني؟مهردادي مؤاخذه خواهي مي را کسي روي؟چه مي کجا به جانب به حق عزيزم مريم،مريم

 :گويد مي آرامش همیشه صداي با و گیرد مي مريم لرزان هاي دست از را خواند،گوشي مي را هايم چشم حرف امیر

 بگیري؟ تماس پدرت با خواي خانوم،مي بارش!شده؟ چي ببینیم باش آروم لحظه يك عزيزم-

 کدام درد ها روز اين من، پدر پرسیده، موردي بي سوال چه داند مي خودش.دهم مي منفي جواب سر حرکت با

 :بود تحمل بي است،همیشه کالفه دهد؟مريم تسكین را فرزندش

 شده؟ چي گرفتي؟بگو موني الل بارش-

 از ديروز که مني.آرامم من ديده؟اما آسیبي بچه شود؟نكند نمي آرام درد اين چرا))کنم مي سفر خیال دنیاي به باز

 من دل در که صدا اين نیستم؟ نبودش نگران اي ذره حتي گنجیدم،چرا نمي خود پوست در کودك اين وجود شادي

 نمي وجدان عذاب دچار شوم فكرهاي اين از نشود،چیست؟چرا زندگي اين وارد و باشد مرده کندکاش مي فرياد

 ينم نابودي به را زندگیت و مهرداد کاري پنهان با داشتي وجدان اگر وجدان؟تو:گويد مي درگوشم ديگري شوم؟صداي

 قلبم در پا مهرداد جز هیچكس که داني مي داري،تو خبر من دل از تو خدايا: گويد مي که ديگري صداي باز کشاندي؟و

 زيست صدا بي که مادرم،مادري پدرم،امانت.بود میان در پدرم جان کرد؟پاي مي چه بود من جاي هرکه خدايا.نگذاشته

 خبر گذرد مي من قلب در آنچه از من خداي و من فقط... .»داشتي خبر دلم از توکه خدايـــا.رفت صدا بي و

 («پیامبر يك ي عاشقانه هاي نامه.)داريم

 :دهد مي نوازش را گوشم که ست چیزي اولین- مريم آمیز اعتراض صداي.آيم مي خودم به صورتم شديد سوزش با

 خورده؟ کتك کم کردي احساس کني؟نكنه مي کار چي امیر-مريم

 بشه خارج شُك از خواستم مي ديدم، ارژانس تو اينجوري مورد هزار من-امیر

 ...کني ترش کبود بزني نبود الزم کرد مي کارو همین هم اب لیوان يه-

 حنيل با امیر بار اين.است کرده پیدا تحلیل تجزيه قدرت مغزم بالخره.کند مي هوشیارم امیر سیلي گويا وجود اين با

 :گويد میزند،مي موج آن در پشیماني که

 افتاده؟ اتفاقي خوبه؟چه حالتون خانوم بارش-

 :آيد مي چاه ته از صدايم. گناهكارم که دانند مي عالم ي همه و او گويي اندازم مي پايین را سرم

 .کنم مي تعريف برات چیزو همه بعد دارم کار مريم با بیرون برو لحظه چند شه مي اگه امیر-

 .  رود مي بیرون اتاق از ديگري حرف هیچ بدون امیر
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 مه قدرت اين که ام،میدانم يافته باز دوباره را توانم.است من سوي از حرفي شنیدن منتظر پرسشگرش نگاه با مريم

 :گويم مي و کنم مي نگاه مريم به جدي خیلي حال گذراست،بااين

 کني معاينه رو من بايد قبلش اما کنم تعريف برات چیزو همه منتظري االن دونم مي-

 نديده آسیب هم سرت نشكسته جايیت نباش کرد،نگران ات معاينه امیر-

 :گويم مي لب زير.است خودم حال کند نمي نگرانم اي ذره که چیزي تنها مريم،االن آه

 ام حامله من.... مريم -

 :دهد مي خشم و نگراني به را جايش اي لحظه در چشمانش شوق

 اورده؟ سرت رو بال اين و داره خبر هم ديوونه فهمیدي؟اون چي؟کي-

 :گويم مي بپوشم را معاينه لباس تا آورم مي در را خود لباس سختي به که حالي در

 ...که بمونه ذهنش تو همیشه خوشش خاطرهي که بگم بهش جوري يه خواستم فهمیدم،مي تازه خودم نه؛من-

 کند مي شروع را معاينه مريم و گیرم مي سكوت به لب اتفاقات يادآوري از

 .کند مي شروع را معاينه مريم و گیرم مي سكوت به لب اتفاقات يادآوري از

 :گويد مي و نشیند مي میزش پشت آرام شودو مي تمام کارش

 .باشي داشته مطلق استراحت هفته يه حداقل بايد نشده رفع هنوز خطر نديده،اما آسیب که بوده معجزه يه-

 :باشم قوي بايد.دهم مي فرو رو بغضم

 کني کمكم بايد...مريم-

 بخواه جون تو-

 بندازم رو بچه کني کمكم خوام مي.... خوام مي...تره سخت اونم از حتي اين-

 آيد، نمي بیرون آن از صدايي هیچ اما است شده باز که دهاني و است تعجب از حاکي که گشادشده چشماي با مريم

 :دهم مي ادامه و اندازم مي پايین را سرم.کند مي نگاه مرا

 ندارم شك اي ذره حتي شدم،اما ديوونه کني مي فكر حتما دونم مي-

  درسته حاال ،ببین ديده آسیب سرت مطمئنم نكرده ات معاينه حسابي درست امیر کنم فكر-

 ...نیست هیچي حل راه بچه اين انداختن اما کرده غلطي يه مهرداد
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 :ندارم نصیحت طاقت همیشه مثل... کنم مي قطع را حرفش

 نیست اون مسئله-

 :خورد مي حرص من شقي کله از همیشه مثل

  شده؟ تعطیل مخت انقدر که چیه مسئله بگو پس-

 :گويد مي و شكند مي را سكوت مريم بالخره.گیريم مي سكوت به لب هردو و کنم مي تعريف برايش را چیز همه

 گفتي؟ هم مهرداد براي رو اينا تو-

 و کرد نابود و زندگیم رسید هدفش به نادر...من ي شده ضبط ها،صداي نادر،عكس هاي حرف. نداد فرصت بهم اون-

 !کردم کمكش نابودي اين تو من

 ...چیه ماجرا اصل بدونه مهرداد اگه ولي-

 مگه تازه.داد مي من به صحبت فرصت حداقل داشت اعتماد من به اي ذره اگه مريم؟مهرداد گي مي چي-

 يهاي يكجور من...ناخواسته يا خواسته...اينكه مهم.کردم مي بازي فیلم داشتم نیست مهم.نیست مهم دروغه؟دلیلش

 ،براي تو و من به برسه چه نداره قبول هم رو خدا خود حرف االن.بود بدبین هم اول از مهرداد...کردم خیانت مهرداد به

 !نده من به الكي امید پس...نیست مهم برهان و دلیل اون

 ....بچه اين اما-

 طالق اگه حتي يا باشه تنش و دعوا پر زندگي يه تو بچه اين خوام نمي من.نداريم هم با اي آينده هیچ ديگه ما-

 شايد كنب فكرشو حالتشه، بهترين اينا تازه باشه باباش و مامان ي خونه قوس و کش تو کنه باز چشم وقتي از بگیريم

 ...بگیره من از رو بچه اين شايد حتي يا ببینه رو بچه اين ريخت نخواد مهرداد اصال

 نیست آدمي همچین مهرداد-

 دست مهرداد ضعف نقطه رو مريم،نادر نیست سابق مهرداد ديگه اون اما کنه بلند من رو دست که نبود آدمي مهرداد-

 ادامه شه نمي....نمونده باقي تا دو ما بین حرمتي.... بشه ناراحت داشت حق مهرداد کنم تحمل تونم نمي منم.گذاشت

 داد

 رغی همچنان مهرداد بدون زندگي تصور حال بااين.آيد مي فرود سرم بر که است حقیقتي پتك زنم مي که هايي حرف

 :کنم مي زمزمه لب زير.است ممكن

 احساس عشق،نه من،نه قلبِ ديگر،در

 فرياد شور،نه من،نه جانِ ديگر،در
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 مجنون ي ناله نه او در دشتم،اما

 فرهاد ي تیشه نه او در کوهم،اما

 (مشیري فريدون)

 :کند مخالفت خواهد مي هم باز اما است درست هايم حرف داند مي. زند مي گره هم در را هايش دست

 نیست جنین سقط واسه کافي داليل ها اين گم مي بازم -

 از بود مونده کم دونه مي خدا...داشتم؟ خوشي حال چه فهمیدم وقتي دوني مي آسونه؟تو من واسه کني مي فكر تو-

 فهمنب اگه دونم مي بكن اينكارو خودت گم نمي گرفتم و خودم تصمیم من مريم... بكشم جیغ آزمايشگاه تو خوشحالي

 !ربگی وقت برام فردا واسه کنه، مي کارو اين که میشناسي رو کسي که بودم شنیده ازت.میدي دست از رو ات پروانه

 :گويد مي و دهد مي تكان تاسف روي از داند،سري مي را دارد،اين پا يك من مرغ

 ...کن فكر بیشتر داري،يكم اي عجله چه داري وقت هنوز-

 :گويم مي نشوم زمین نقش تا کنم مي را سعیم تمام حالیكه در و ايستم مي

 ...خونه برسون منو شه مي اگه حاال!  شه نمي عوض هیچي اما کنم فكر عمرم آخر تا تونم مي من-

 :دهم مي ادامه و کنم مي مكث کمي

 زجر عمر آخر تا بهتر بینه مي چشم اين به منو اون برسه،اگه مهرداد گوش به ها حرف اين از کلمه يك خوام نمي-

 ..بكشه

 به خوران تلوتلو.دهم مي خودم به را حق قلبم از اي گوشه در هنوز وقیحانه طور چه که میكنم فكر اين به دل در و

 .شود مي گاهم تكیه مريم دستان و رود مي سیاهي ،چشمانم کنم مي حرکت در سمت

 اين از خبري بي دقايقي حتي بروم حال از کاش اي که کنم مي آرزو دل در شويم مي تر نزديك خانه به که لحظه هر

 .ست موهبتي خود روزها

 ....گذرم مي باغ بین از مريم کمك با...مهرداد عشق مرگ و تولد ي خانه.شويم مي پیاده امیر ماشین از خانه جلوي

 و سكوت در اصلي سالن.است برده پي ماجرا عمق به تازه ،گويي میشود بلند مريم نهاد از آه شويم مي که خانه وارد

 .دهم مي تكیه است مانده سالم هنوز که ها میز از يكي به مريم کمك به رفته، فرو تاريكي

 يا قیافه با مهرداد.شود مي روشن ها مبل کنار اباژور اندك نور با خانه فضاي کند روشن را ها چراغ مريم اينكه از قبل

 مخفي بینش تیز چشمان از میافتدکه اندامم به شديدي لرزش چشمانش ديدن با اختیار بي کند، مي نگاه ما به ژولیده

 .ماند نمي
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 .بندد مي يخ تنم تمام.سرد و تلخ میزند،زهرخندي پوزخند

 :گويد مي من به رو لرزد مي خشم از که صدايي با آيد مي ما سمت به حالیكه در و شود مي بلند جايش از

 آوردي؟ محافظ خودت واسه که ترسي مي انقدر چیه؟-

 ويرانه به لحظه آن تا که مريم.میدوزد من به را خشمگینش نگاه دوباره و میكند مريم به نگاهي نیم....ديگر پوزخندي و

 :گويد مي و کند مي صاف را صداش کرد، مي بود،نگاه عشق و گرما از پر زماني که اي

 ور بال اين که داره جون چقدر دختر اين مهرداد شده چت بیفته؟تو واسش اتفاقي نگفتي کردي ولش حالش اون با-

 اوردي؟هان؟ سرش

 و گردن ي زده بیرون هاي رگ ديدن با ايستد، مي نور زير و کند مي روشن را ها چراغ بقیه دستش توي ريموت با

 .افتد مي اندامم بر رعشه بیشتر سرخش چشمان

 ناي ديدن از گويي که چشماني با مريم.لرزاند مي را تنم مجنون بید بادي تند همچون کشد مي که عمیقي هاي نفس

 : افتد مي ابروانش در چیني... میكند بو را او... میشود نزديك او به است متعجب جديد مهرداد

 گیري مي آتیش بكشن کردي؟کبريت غلطـــي چـــه تــو مــــهـــرداد-

 روي ما رسیدن از قبل مهرداد که میزي سمت وبه میزند عقب داده سر مستانه هاي خنده که را مهرداد دستش دو با

 :گويد مي و میرود بود نشسته آن

 بزني؟ لب نبايد ديگه نگفت امیر خوردي؟مگه ها ماري زهره اين از بطري چند-

 :گويد مي و کند مي او به رو.. شنود نمي را مريم هاي حرف گويي ،اصال خورد مي تلو تلو مست مست مهرداد

 عاشق وکبكبه دبدبه اون با رستگارا خنديدين؟مهرداد مي من سادگي ريش به هم با چقدر مريم، بگو رو راستش-

 ....که شده دختري

 :گويد مي و میكند قطع را حرفش مريم

 نیست کني مي فكر تو که اونجوري مسائل نمیدوني هیچي تو نگو پرت و چرت انقدر-

 :است گشته صورتش نشدني جدا جزء گويا که پوزخندي آن و است مهرداد هم باز و

 ...شنیدم اصلي منبع از دونم مي دقیق و چیز همه من متاسفانه-

 ...اونجوري مهرداد-

 :میگويد است فرياد شبیه بیشتر که صدايي با مهرداد
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 نشه باز بهت روم اين از بیشتر تا نده ادامه!... مريـــــم -

 : میدهد ادامه و کشد مي موهايش الي دستي

 بزرگ خودمو بايد..زوده هنوز گفت مي خانوم اين! زياده؟ سنم من شیم دار بچه که کردم مي التماسش چقدر يادته-

 اچر.شدم انتقامش ي بازيچه که مني نه عاشقشه که باشه مردي از اش بچه داشته دوست گفت مي راست خب... کني

 خواستت؟ مي پول واسه و نداشت دوست تورو نادر کردي؟چون ازدواج من با

 میگي چي فهمي نمي مستي تو مهرداد-مريم

 .ماند مي دريا آب تلخیه به ها اشك اين شوري.ريزد مي هايم گونه روي بر اختیار بي هايم اشك

 دستاني هم مستي عالم دهد،در مي فشار دستانش میان در را ام چانه و آيد مي نزديكم شده شل قدمهاي با من مردِ

 :دارد قوي

 ندارم بچه تو از که شكر رو خدا ام عقیده هم باهات حاال دوني مي-

 میكند سعي ، میدهد قرار مهرداد و من بین را خود مريم. شكند مي هم در هم را صوت ديوار روحم شدنِ خورد صداي

 : شود مي شنیده بريده بريده او با سخت جدال زور از صدايش کند باز صورتم روي از را مهرداد دستان قفل

 کني... اذيتش... دم نمي... اجازه-

 ...ام راضي هم خشمگین هاي تماس همین به من مهردادم نرو رود، مي عقب قدم يك... کند مي رها را ام چانه

 مي ور نادر بارش دونستي مي نگفتي؟تو من به و دونستي مي چیزو همه تو مريم، نیستي مقصر اون از کمتر تو-مهرداد

 ....خواد

 گفتم؟ مي رو نداشت وجود که چیزي-

 با کالمش هر امروز..آيد مي فرود دادم تكیه آن بر من که میزي برروي مشتش شود، مي بنفش خشم از مهرداد صورت

 :است توام فرياد

 مفیل توام واسه مظلوم ظاهر به خانوم اين يا گي مي دروغ من به داري ببینم.  فهمیديم هم رو نیست چیزي معني اِاِاِ -

 اونو تو مريم مقصري هم تو...تر؟ خر من از کي...نذاشتي اما نزن هم به منو آروم زندگي گفتم چقدر کرده؟ بازي

 حقیقت شدم بارش عاشق گفتم وقتي ،چرا آشغالِ اون عاشقِ اون دونستي مي که تو!محمد و شرکت،تو تو فرستادي

 حرفاشو برو گفتي وايمیستاد شرکت دم هرروز مار مثل وقتي چرا لعنتي...بده فرصت بهش گفتي نگفتي؟چرا من به رو

 ...بده گوش

 چه بگیري؟براي سكوت به لب خواهي مي کي نزدي؟تا دم و شنیدي توهین من خاطر به چقدر عزيزم مريم آه

 :گويم مي مريم از دفاع به من بار اين و کنم مي باز را خشكم هاي کسي؟لب

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

79 

 بیرون رم مي زندگیت از صدا سر بي بردارم رو وسائلم اومدم فقط منم نداره تقصیري اون مهرداد-

 خودم ترس ست،از ها گام محكمترين من نگاه در هايش قدم اما است مست.. بینم مي مهرداد چشمان در را خشم برق

 .چسبانم مي ديوار به رو

 :گويد مي کندو مي بلند زمین از را دردناکم تن و گیرد مي قدرتمندش دست دو با را بازوهايم ايستد، مي مقابلم در

 سالمتي؟ به کجا-

 هزارمین براي...زند مي حلقه چشمانم در اشك کنم، تحمل که است آن از تر کوفته من تن و است زياد دستانش فشار

 آرام آخِ يك شود مي خارج گلويم از که صدايي تنها اما بزنم زجه خواهم مي...کنم مي مرگ آرزوي روز يك در بار

 ...است

 براي ،تالشم کند مي رها احتیاطي هیچ بدون مرا "کن ولش عزيز مهرداد،جونِ"گويد مي که مريم تقالي هزار با باز

 .شوم مي زمین نقش...  است فايده بي... تعادل حفظ

 !کند نمي توجهي کوچكترين

 :گويد مي تهديدآمیزي لحن با مريم به رو

 !خوري مي قسم رو عزيز جون ، هرزه اين خاطر به باشه آخرت ي دفعه-

 شنیدن...مرگ ناقوس همچون...زند مي زنگ هايم گوش در هرزه روي تاکیدش.گیرد مي فرا را وجودم ي همه خشم

 فرصت لحظه يك براي نیست حاضر حتي مهرداد...زياد خیلي...شود مي تمام گران برايم مهرداد دهان از کلمه اين

 .بدهد من به را صحبت

 :دهم مي قرار خطاب را او دارم توان در که صدايي ترين بلند با شوم مي بلند زمین روي از زحمت با

 همین مهرداد رم داري؟مي نگه خونت تو خواي مي چي واسه رو خراب زن بره،يه زندگیت از خواد مي هرزه اين حاال-

 رم مي هم امروز

 ...زياد خیلي...شود مي تمام گران برايش..زند مي زنگ گوشش در امروز روي تاکیدم

 به پیش از بیش مرا بودن ريزنقش که تنومندش اندام آيم مي خودم به تا شده تر متورم هم قبل از گردنش هاي رگ

 اشك ديدن با ديگر...لرزد نمي دلش ديگر اما نگرد مي اشكم از پر چشمهاي به گیرد، مي قرار ،مقابلم کشد مي رخ

 :لرزد مي خشم شدت از صدايش شود، نمي قرار بي هايم

 ؟ عشقت پیش بري خواي مي-

 ...بگي خواي مي هرچي نمیدم اجازه بهت مهرداد-
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 رفتي؟يه مي بعد کردي مي خودت خام و عاشق رو بیچاره مهرداد بیشتر عجله؟يكم همه اين با کجا بگو خب نه-

 .يكتا خانوم کني ديوونش کامل ديگه که رفتي مي جوري

 مي باال را سرم و دهد مي فشار شدت با را ام چانه دستش با. کرد حس کلماتش تك تك از شود مي را تنفر و تمسخر

 :گويد مي زنان نعره. شود مي خیره هايم چشم به نشسته خون به هاي چشم با.  گیرد

 بري؟ خواي مي گوري کدوم گم مي-

. نمک مي پیدا وجرات دل میزند، لگد غرورم ،به شوم مي عصباني زند مي حرف من با تحقیرآمیز لحن با انقدر اينكه از

 :گويم مي و شوم مي خیره رنگش میشي چشمان در

 !نیست مربوط تو به-

 اب مريم. شوم مي زمین نقش دوباره و آمیزد مي هم در مريم فرياد صداي با زند مي گوشم به که محكمي سیلي صداي

 :گويد مي لرزاني و بلند نسبتا صداي

 کردي؟ چیكار مهرداد-

 نداره ربطي تو به فهمي نمي انگار..خفه يكي تو-

 ..تو زن فهمي نمي مگه بیشعور-

 او بعدي ي جمله دانم مي. رسم مي مرگ حال به ، است وقوع شرف در که اي فاجعه تصور از.پرد مي ام چهره از رنگ

 ازب مريم... کنم مي زنم،ناله مي زجه نگاهم با نگويد من بارداريِ به راجع حرفي که کنم مي التماس نگاهم با چیست،

 . گیرد مي سكوت به لب من خاطر به هم

 :گويد مي مهرداد به رو تر آرام بار اين. بگیرد را او صحبت ي دنباله بخواد که است آن از تر مست هم مهرداد

 ... شي تر آروم تو هم شه بهتر حالش اون هم تا ما ي خونه بیاد روزي چند بزار نیست خوب بارش حال مهرداد-

 کند مي هدايت خروجي در سمت به کشان کشان را او و گیرد مي را مريم بازوي افتاده، لج ي دنده روي من مهردادِ اما

 :گويد گذارد،مي نمي باقي را بحثي هیچ جاي که لحني با و

 تا خوام نمي خونت برو ام تو حاال فهمیدي؟ ره نمي گورستوني هیچ بارش کني، دخالت من زندگيِ تو نیست الزم تو-

 .شه مي تموم گرون برات وگرنه شه پیدات ور دُرو اين ندادم اجازه بهت وقتي

 مي را مريم فريادهاي صداي.کند مي قفل بررويش را خانه در بدهد مريم به زدن حرف ي اجازه اينكه از قبل و

 خانه اين که دانیم مي او هم و من هم اما.بگیرد آنها از را عمارت کلید تا کند مي صدا را میرزا اقا و خانوم شمسي.شنوم

 .ست کمكي هر از خالي امروز
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 توي را تكیال ي مانده ته. میرود آشپزخانه به آن به توجه بي من مرد و ، آيد مي مريم توسط در شدن کوبیده صداي

 به را لیوان عصبانیت با و ند میك من به خسمانه نگاهي. کشد مي سر الجرعه و ريزد مي من محبوب سرامیكي لیوان

 . میكند پرت ديوار سمت

 از هرکدام و شود مي تكه تكه بود خرس دستان در که قلبي شود، مي لیوان روي زرد خرس هاي خورده از پر پارکتها

 ... مهردادِمن قلب مثل میريزد، گوشه يك قطعاتش

 هربانِم مهردادِ اين خدايا. میكنم خفه پوستم در ناخن کردن فرو با را بغضم و میگیرم دستانم حصار در را جانم بي بدن

 کرد؟ مي نوازش را گیسوانم تاب و پیچ صبح تا گذشته شب که مهردادي است؟ من

 پاهايش آيد،کف مي من سمت به آرام هاي قدم با. ندارد او در اثري بازهم میكوبد در به که مريم هاي التماس صداي

 حس را دردي هیچ انگار. آورد نمي ابرويش به خمي حتي شود، مي خوني ها شیشه خورده روي رفتن راه اثر در که

 . نمیكند

 روي...  میبرتم خواب اتاق سوي به کشان کشان... میكند بلندم و میگیرد قدرتمندش هاي پنجه میان در را بازويم

 :میگويد شود مي شنیده آن در خشم از هايي رگه هنوز که صدايي با. است شده تر آرام کمي... میكند پرتم تخت

 بزنم رو آخرم و اول حرف بزار-

 :دهد مي تكان تهديد ي نشانه به را اش اشاره انگشت

 زندگي عشقت با و بري که نريز نقشه خودت واسه پس بري، هم گورستوني هیچ زارم نمي دم، نمي طالقت من -

 نمک مي کاري بارش...کني زندگي سازم مي برات که جهنمي تو کنم مي مجبورت پس کردي نابود منو زندگي بسازي،

 ...کني مرگ آرزوي بار هزار روزي که

 :میدهد ادامه و میزند پوزخندي

 بگیري اجازه من از بايد هم مردنت واسه حتي نره يادت اما-

 :گیرد مي دهانش و بیني جلوي را انگشتش..کنم توجیه..دهم بزنم،توضیح حرفي خواهم مي

 يه تا که شنیدم حرف عشقت از انقدر امروز... رو خودم هم بكشم رو تو هم که نكن کاري... نگو هیچي بارش...هیس-

 شن خفه عالم ي همه خوام مي فقط مدت

 ..ولي-

... را آن گرماي شود،اما مي ام پیشاني با مماس پیشانیش...شود مي نزديك. خورم مي را حرفم بقیه...آيد مي سمتم به

 . کند مي دريغ من از
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 یزانگ دل و شیرين عطرش بوي هم باز مشروب بوي وجود با. بشنوم افتاده شماره به که را هايش نفس صداي توانم مي

 . روح بي و سرد... نگاهش است،اما

 را نشیند،چشمانم مي تخت روي شود مي دور.میروم او سوي از ديگر سیلي يك استقبال به و میبندم را هايم چشم

 .کند مي پرت اتاق ي گوشه و آورد مي در تنم از و میكند باز را اَم مانتو هاي دکمه حرکت يك با میكنم، باز

 لبمق شدن ديوانه براي لحظه همین...کند مي برخورد تنم سرب با اي لحظه براي انگشتانش...کند مي تنم از هم را تاپم

 .است رسانده آسیب من به حد چه تا ببیند خواهد مي انگار میكند نگاه بدنم به. ست کافي

 چكدمی میز و آينه روي دستش از خون میكوبد، اتاق ديوار روي ي آيینه به مشت با... شود مي بلند قبل از تر عصباني

 .  است بريده حد اين تا دستش انگارکه انگارنه نمیآورد، ابرو به خم هم باز او و

 هايم لب اما. باشد سالم من مهردادِ اما بكوب، لگد مرا تن و بیا! نزن من،آسیب مهردادِ به: میزند فرياد دلم در صدايي

 .میگذارد تنها خاموشي اين در مرا مهرداد و مانند مي خاموش هم باز...

 آسمان سقف به ديگر بار که است مهرداد و شود مي داخل سريعا است، مانده منتظر آن پشت که مريم در شدن باز با

 .برد مي پناه

 ناز به میروي من ي ديده ز کشان دامن

 روي نمي دل از قسم دوستي به اما

 میروي،ولي من بر از سرگراني به

 نمیروي غمزده،غافل حال ز دانم

 (سهیلي مهدي)

 اتاق سقف به و ام کشیده دراز تخت روي ،که طوالني دقیقه چند فقط هم ساعت،شايد ،دو ساعت يك ست، مدتي

 . ام شده خیره

 به...شاد روزهاي آن...خوب هاي روز آن.است هم،پوشانده آغوش در مهرداد و من از پوستري را سرش سرتا که سقفي

 .شوم مي خیره مهرداد زيباي ي خنده

 و، هست خدا که من دلیلِ تنها

 زيباست، جهان اين

 :گرانبهاست و عزيز حیات وين

 توست چشمِ لبخندِ
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 .دانم مي بعید نه!بخندد؟ دوباره که دارد امكان

 شیرينت، تبسمِ با هرچند

 روم، مي خويش از آنچنان

 !درست بینمش نمي که

 ...من عشق بخند دوباره...مهرداد،بخند آه

 تو لبخندِچشم

  را من،وجودِخدا چشمِ در

 دهد مي آواز

 است، گرفته من از دوريت مرا،که جانِ

 دهد مي باز من به خوش،دوباره و شیرين

 :گويد مي و دهد مي من به را لیوان و نشیند مي تخت لبه روي.شود مي اتاق وارد قند آب لیوان يك با مريم

 بخور رو اين بیا عزيزم بارش-

 ...تر بیش شكمم توي جنین با ام کرده لج هم خودم با

 خوام نمي-

 بخور بارش نكن لج-

 :گويم مي و شوم مي خیره مريم سیاه چشمهاي به

 دکتر بره کردي مي مجبورش بود،کاش شده خوني مهرداد دست مريم-

 :سوزاند مي را دل ته که آنها از..خیزد مي بر وجود عمق از که آنهايي از ، کشد مي آه

 بیرون رفت خونه از برق نداد،مثل زدن حرف فرصت من به اصال-

 :ست پشیماني از پر که آنها ،از است حسرت از پر که آنها کشم،از مي آه

 ...کردم نابودش من-

 گفتي؟ براش رو قضیه تو بارش-
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 را مهرداد که هايي خنده آن از نه...بلند بلندِ خندم مي اما باشد هیستريك گیرد،شايد مي ام خنده مريم سادگي از

 ... تلخ هاي خنده آن از..بود کرده قدغن ديگران جلوي مهرداد که ها خنده آن از نه کرد مي ديوانه

 :گويم مي و دهم مي تكیه تخت به خواب نیمه حالت به

 رو من حرف کردي فكر کردم،حاال مي هم سر دروغ يه ري مي کجا گفت که هربار مدت همه تو؟اين میگي چي مريم-

 کنه؟ مي باور

 مرتیكه اون نه کنه باور رو تو هاي حرف بايد زنشي تو-

 :گويم مي حوصله بي.ندارد اُسكان هم اي قطره ،حتي من لیوانِ پر ي نیمه در

 رو اون بدبین ذهن تا کردم تالش چقدر دوني مي...داره اون که اي گذشته با شناسي مي رو مهرداد خودت تو مريم-

 ...میزدم رو حرفا اون نادر زدن گول واسه حتي نبايد بودم متاهل زن يك من...کنه باور اگه حتي کنم؟تازه درست

 :بنشاند کرسي به را خود منطق خواهد مي

 و رناد تو کنه مي فكر که-اينِ کنه مي نابودش داره االن که چیزي کن باور....کنه درکت تونه مي داره دوستت اون اما-

 ...داري دوست

 :بنشانم کرسي به را خود منطق خواهم مي

 آزادم،اصال نكردم حس وقت ،هیچ نادري عروس تو گفتن همه بچگي ديدمش،از نمي هیچوقت کاش....کن بس مريم-

 اومدم خودم به واستادم پام رو دوباره...شدم؟ خورد چقدر دوني کرد،مي رد رو من نادر ،بعد چیه عشق دونستم نمي

 من عاشق داد اجازه خودش به منفي ذهنیت اون با مهرداد تا کشیدم زجر کلي باز و بودم شده مهرداد عاشق

 کردم نمي کشید،فكر نمي زجر انقدر امروز گذاشتم مي خودش حال به و مهرداد اگه کردم نمي و کار اين کاش...بشه

 .بخورم گول راحت انقدر کردم نمي فكر...کنه نابود زندگیمو پول خاطر به نادر

 :گويد مي و کند مي تامل کمي. است سوخته مهرداد حال به هم مريم دلِ

 کرد؟ کار چي بايد حاال-

 کنه مي فراموش منو مدت يه بعد اون برم که من بكشه زجر اين از بیشتر مهرداد زارم نمي-

 :گويد مي و اندازد مي باال ابرو

 بگیري؟ تصمیم براش بخواي رو نظرش اينكه بدون خواي مي يعني-

 :گیرم مي را کالمش ي طعنه
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 همه اين بعد نداره بچه من از که خوشحاله که متنفره من از انقدر گفت چي شنیدي خودت است بچه منظورت اگه-

 پريد؟ هم دلخوشیت همین بگم بیام حاال زجر

 کنه مي فرق وضعیت بفهمه اگه اون-

 گي نمي بهش چیزي تو چون...بفهمه نیست قرار اون مريم-

 :استیصال روي از..خشم روي از نه کند مي مشت را هايش دست

  تو؟ ديدي سودي چه ها کاري مخفي اين کني؟از مخفي ازش چیزو همه خواي مي بازم يعني-

 :گويم مي ام انرژي ي مانده ته نیست،با انتظاري مهرداد از پس داند، مي مقصر مرا هم زنم،او مي پوزخند

 واسه رو کار اين من مريم... االن اما کردم مخفي و چیز همه خودخواهي با و بودم باران نجات فكر به فقط موقع اون-

 ...کتايونم تكرار مهرداد براي من...براش مونم مي دق ي آيینه مثل من زندگیش سره بره تا کنم مي خودش

 :گويد مي و زند مي زل چشمانم به.دارد دوست را مهرداد چقدر دانم مي.شود مي کالفه و عصبي

 خودخواهیته رو از کارتم اين نبند خودگذشتگي از و مهرداد پاي به-

 :پرسم مي لجوجانه و کنم مي خفه قلبم در را دردهايم اما شوم مي ناراحت.کند نمي درك مرا هم مريم

 گرفتي؟ وقت برام حاال...کن فكر خواي مي جور هر تو-

 پشتش.  عزيزش پسرعموي و است خواهرش مثل که کسي بین.است کرده گیر منگنه در. شود مي بلند تخت روي از

 :گويد مي و کند مي من به را

 حاضر باشم نداشته رو من اومدن انتظار... داري،اما وقت عصر 1 ساعت فردا تلفن میز رو زارم مي آدرسشو... آره-

 !دوباره...زني مي خنجر پشت از مهرداد به جوري چه ببینم و بیام نیستم

 .پاشد مي قلبم روي اسیدي مثل هايش حرف...دوباره روي.. کند مي تاکید...شده آور عذاب ها تاکید اين چقدر امروز

 :ام شده قهار کاري پنهان در کنم مي پنهان را ام نشسته دل به بغض

 شنیدي رو من داليل تو نزن رو حرف اين بزنم؟مريم خنجر پشت از-

! خیانته کار اين کني نمي گوش رو هیچكي حرف خودت...خودت اما بشنون ديگران خواي مي فقط تو بارش-

 .شم نمي شريك خیانت اين تو من! نت...يا...خي

 !... خیانت روي بار ،اين تاکید هم باز و
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 درکم هیچكس. رود مي بیرون خانه از من به نگاهي نیم بدون هم او! ها تاکید اين کند مي سرازير چشمانم از را اشك

 !گذارد نمي گناهكار يك جاي را خودش هیچكس. کند نمي

 ضمیر رد گويي.کنند نمي اشتباه هیچگاه. کنند نمي گناه هیچگاه که باورند اين بر خود ناخودآگاه ضمیر در همه گويي

 ...سیاه من مثل...يا است سفید يا انسان هر...ندارد وجود خاکستري رنگ هیچكس ناخودآگاهِ

 هب که کنم مي گريه خود تنهايي در انقدر.کند زندگي آزاد بايد من مهردادِ. کنم زندگي اين اسیر را مهرداد خواهم نمي

 .روم مي خواب

 سقوط شبیه چیزي: سوم فصل

 

 بخورم تكان اي ذره اگر کنم مي احساس. است گرفته فرا رو وجودم تمام درد. شوم مي بیدار ساعت زنگ صداي با

 .شكنند مي بدنم استخوانهاي تمام

 .شوم مي اش مردانه آغوش دلتنگ وار ديوانه و دهم مي حق او به.نیستم... ناراحت مهرداد از

 !واستا گرفتي که تصمیمي نشو،پاي احساساتي زند،بارش مي نهیب عقلم

 اما رود مي گیج کمي سرم.است کرده علم قد وجودم در رخوت و خستگي.دارم درد. شوم مي بلند تخت روي از

 .کنم نمي توجهي

 مخفي میدانم.  کنم نمي توجهي هم کرده سیاه را صورتم جايِ جاي که هايي کبودي به حتي و شويم مي را صورتم

 .کنم ترشان کمرنگ کمي شوم مي موفق وجود اين با. ايست بیهوده کار آرايش با ها کبودي اين رد کردن

 وقتي. بندم مي محكم را درش و ريزم مي آن در رسد مي دستم دم که چیزي هر و کنم مي باز تخت روي را چمدانم

 .دهد مي نمايش را ظهر از بعد سه ساعت شود مي تمام کارم

 و ماشین سويیچ. بزنم چیزي به لب که شود مي اين از مانع دارم که عجیبي تهوع اما ام نخورده چیزي قبل روز صبح از

 تكرار سرم در عجیب شعري.کنم مي تند ام رفته دست از عشق ي ثمره کشتن براي را هايم گام و دارم برمي را آدرس

 !شد نخواهد زاده هرگز که کودکي...کودکم براي...شود مي

 مبند دل چاه از شدن رها اين به! يوسف

 کنند ات زنداني که برند مي بار اين

 !کنم مي دريغ سهرابم از را دارو نوش اما رستمم...ام پوشیده رزم لباس تو جان قصد به محافظت...مادرت من آري

 روي مي جشن شب به مكن گمان گل اي
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 کنند ات ارزاني اي مرده خاك به شايد

 نیست مراد همیشه نكرده طلب کنمآب مي قرباني خدا ازن بي بار اين را اسماعیلم که ابراهیمم فرزندم،

 !کنند ات قرباني که ست اي بهانه گاهي

 !بردار من دوش از را بار اين...نبودت با و نیا پس...نیست من کار... همزمان...مهرداد و تو از گذشتن باشي تو اگر نه

 امانم اشك.اند گرفته تعفن بوي همه وجدانم ،روحم، فكرم.خورد مي هم به خودم از حالم...ام زندگي مسیر ترين تلخ

 .بُرد مي رو

 اريد فهمي نفهمیدي؟مي خودت که شدي سنگدل انقدر کي تو بارش: اند نشسته تن به تن جنگ به احساسم و منطق

 تموم و بحث اين بكنم کارو اين بايد من نه...ياد مي دلت طوري چه مهرداده وجود از قسمتي کني؟اون مي کار چي

 مي نهیب قلبم دوباره و... بودي؟ها گوري کدوم بگم دروغ مهرداد به گرفتم تصمیم که روزي اون وجداني، اگه تو.کن

 :کشم مي فرياد وار ديوانه و ايستادم قرمز چراغ پشت..((مهرداد ي بچه...مهرداد ي بچه)) زند

 شووو خفهــــــه شو خفـه شو خفه-

 اي سالخورده مرد.آيم مي خودم به.زند مي ماشین ي شیشه به دست با کسي.زنم مي فرياد و ريزم مي اشك محابا بي

 اب و کشم مي پايین را شیشه.ام شده ديوانه کرده فكر خودش با حتما.پدرانه لبخندي و سفید کامال موهاي با ست

 :کنم مي نگاه او به سار شرم چشمان

 خوبه؟ حالت دخترم-

 نیست چیزي...ممنون-

 کني مي تصادف نكرده خدايي نكن رانندگي حالت اين با دخترم-

 :گويم مي کنم مي پاك را هايم اشك که حالي در.بمیرم کاش اي گويم مي دل در

 ممنون رسم مي ديگه االن-

 .کنم مي حرکت چراغ شدن سبز با و

 سبز در با قديمي اي خانه جلوي. کنم مي توقف 54 پالك جلوي.ام آمده درست.کنم مي نگاه آدرس به دوباره

 .کشد مي آغوش در را وجودم ترس سرماي.رنگ

 اين کن جور و جمع بارش؟خودتو باشه خصوصي بیمارستان مثل داشتي انتظار پس:گويد مي درونم سمج صداي

 جا صورتم روي را ام زده چشم به که بزرگي آفتابي عینك و کنم مي فرو شالم در بیشتر را موهايم.بود خودت تصمیم

 .شوم مي پیاده ماشین از و کنم مي جا به
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 دست اشتباهات مرداب در!ام؟ شده پست حد چه تا من خداي آه.کند مي قراري بي سینه در قلبم. زنم مي را در زنگ

 که صدايي با.کند مي باز را در بربري چشمان با جواني دختر!روم مي فرو گناه گندآبِ در بیشتر لحظه هر و زنم مي پا و

 :گويم مي ، آمده در چاه ته از

 هستم يكتا-

 بفرمايید: گويد مي و کشد مي آسودگي سر از نفسي

 . کند منصرف کار اين انجام از مرا تعلل، اي ذره حتي ترسم مي. شوم مي داخل سرعت به

 پر و آب بدون ،حوضي درخت و گل بدون کوچك اي باغچه. است تر ترسناك هم آن بیرون از حتي خانه داخل فضاي

 خروجي در سمت به و زنند مي دور هرثانیه روحم و قلب.افزايد مي ترس اين بر همه و همه حیاط، وسط در زباله از

 !چیست دانم نمي....کشدشان مي بازگشت زنجیر به دوباره که غريبي حس اين...کنند مي پرواز

 اي رفته رو و رنگ و قديمي میز ورودي در چپ سمت. روم مي باال ها پله از سرعت به و کنم مي پرت را خودم حواس

 میز کنار در به دست با دخترك.  گذارم مي میز روي را پول صحبتي هیچ بدون. نشیند مي پشتش دختر دارد قرار

 .کند مي اشاره

 :سوزد مي من حال به دلش هم دخترك.شود مي ايجاد دستانم در شديدي لرزش در، ي دستگیره دادن فشار موقع

 ..شي نمي متوجه اصال نترس-

 ي بهفر زن. شده روشن متمرکز هاي نور با اتاق فضاي. شوم مي اتاق وارد و کنم مي تشكر دلگرمیش از تلخ لبخندي با

 :انمد نمي...ناراحتي يا ترس شدت است،از گرفته صدايم.نشسته است اتاق طرف آن که کوچكي میز پشت اخالقي بد

 سالم...س-

 :گويد مي و رود مي در سمت به حوصلگي بي دهد،با نمي را جوابم

 کن عوض هاتو لباس بیرون میرم من تا-

 .کنم مي باز سرم روي از رو شالم لرزان دستاني با.کند مي بیشتر را ترسم خشنش صداي

. سوزد مي است شده باز اينجا به پايش من همچون که ديگري بدبخت زن حال به دلم من و آيد مي در زنگ صداي

 .شود مي باز در که ام نكرده باز کامل رو مانتوم هاي دکمه هنوز

 با.است ريخته که دارد هايي اشك از نشان هايش چشم.بینم مي در چهارچوب در را مريم که کنم اعتراض خواهم مي

 :کنم پنهان صدايم در را حضورش از شاديم توانم کنم،نمي مي نگاهش باز دهاني

 مردم مي ترس از داشتم اومدي شه نمي باورم مريم-
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 که ديگري بدبخت زن حال به دلم من و آيد مي در زنگ صداي.کنم مي باز سرم روي از رو شالم لرزان دستاني با

 مي.شود مي باز در که ام نكرده باز کامل را مانتوم هاي دکمه هنوز. سوزد مي است شده باز اينجا به پايش من همچون

 با.است ريخته که دارد هايي اشك از نشان هايش چشم.بینم مي در چهارچوب در را مريم که کنم اعتراض خواهم

 :کنم پنهان صدايم در را حضورش از شاديم توانم کنم،نمي مي نگاهش باز دهاني

 مردم مي ترس از داشتم اومدي شه نمي باورم مريم-

 :گويد مي و اندازد مي پايین را سرش

 ...نتونستم بارش ببخش منو-

 متنهاي نتوانسته هم باز که اين کنم،از مي فراموش را گذشته شب تلخ هاي حرف تمام که خوشحالم حضورش از انقدر

 :ام شده قانع هم ها ترين کم به ديروز از. ست کافي هم همین و هست مريم. خوشحالم بگذارد

 ...درکت من نداره عیبي-

 مي زنده و میرم مي ثانیه هر در...شود مي الل..کنم مي قطع را حرفم...مريم پشت ،درست در جلوي مهرداد ديدن با

 زند مي کنار را مريم دست يك با...گردد مي باز تن زندان به...دوباره و شود مي خارج جسمم از يويو مثل روحم..شوم

 تا هم عزرائیل خود ديدن.کند مي افت درجه يك سرش تكان هر با فشارم.دهد مي تكان تاسف ي نشانه به را سرش.

 !((بزرگم خداي واي دونه؟اي مي کنه؟يعني مي کار چي اينجا مهرداد.))نیست ترسناك حد اين

 . دهم مي تكیه سرم پشت تخت به ترس از! سانت ده و قدم دو...زنم مي تخمین را مان ي فاصله...ايستاده رويم پیش

 چشمانش خشم.  شده بنفش صورتش رنگ عصبانیت شدت از... قدم يك!؟ مان ي فاصله. شود مي تر نزديك و نزديك

 است گرفته زبانم! سانت ده مان؟همان ي فاصله...ام شده ويبره دستگاه يك خودم ديروز از. اندازد مي اندامم بر رعشه

 :ام گرفته لكنت گمانم به

 ...فقط من....من...م-

 سرخ را صورتم سیلي با ها روز اين...دهد نمي من به را صحبت ي ادامه مجال نوازد مي صورتم به که محكمي سیلي

 زندگي و است مرگم نزديك هم شايد. رود مي سیاهي چشمانم! بزند ذوق در اشتباهاتم رويي مبادا،سیاه دارند مي نگه

 سرم پشت که پلي هر روي کشیدم خط و بودم گرفته دست به زغالي...سیاهم زندگي. رود مي رژه چشمانم جلو ام

 قبل زا بیشتر را جانم بي تن!زندگیست نامش که... ها ويرانه اين و ام مانده من...نیست برگشتي راهه ديگر حال و...بود

 را تنم مرگ عرق و را صورتم ها اشك. دهم مي شدن جاري اجازه صدايم بي هاي اشك به و دهم مي تكیه تخت به

 :زند مي زجه آيد مي قبل از تر بلند حاال مريم هاي گريه صداي...مرگ از قبل غسل...دهند مي غسل

 نكني اذيتش دادي قول من به تو مهرداد..مهرداد-

 :است مريم به خطاب زخمي شیر غرش همچون مهرداد صداي
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 ببر صداتو... بزنم تو گوش تو ام يكي خواي نمي اگه مريــم-

 خدا تورو مهرداد-

 :زند مي فرياد

 خفه گفتم-

 پشت به عقب عقب. آورد مي هجوم سويم به ديده ضربه گرگ يك مثل. اندازد مي من به را خشمگینش نگاه دوباره

 اين از من...اما کشد مي فرياد.است کابوس يك مثل چیز همه.برم مي پناه دارد قرار رويش پزشكي وسائل که میزي

 :شوم نمي بیدار کابوس

 کني؟ها؟ مي فرار گوري کدوم داري االن-

 میز حرکت يك با. بكشد فرو خود در مرا ديوار کاش اي.است خورده ديوار به پشتم ندارد، وجود فرار براي راهي

 :شود مي بلند هم فربه زن هاي فرياد صداي. کند مي زمین نقش را پزشكي تجهیزات

 بیرون ببرين کني؟تشريف مي کار چي اقا-

 پلیس به نزدم زنگ تا کن جمع ،جروپالستو خفه-

 دوباره. آيد نمي بیرون فربه زن از صدايي ديگر است، کارساز تهديدش. آيد مي درد به بلند صداي همه اين از سرم

 هايش نفس.شده کم يمان فاصله دوباره.شود مي مهردادپر بلند هاي نفس و مريم آرام هاي التماس از اتاق فضاي

 مي نوازشم محبت پر زماني که هايي ،دست شود مي قفل من گلوي روي تنومندش هاي دست. سوزاند مي را صورتم

 :کشد مي فرياد مريم.است کرده را جانم قصد حال کرد

 کشه مي رو بارش داره...تو بیا امیر-

 ديگر که انگیزه..ندارم خودم از دفاع براي دارد؟نايي ارزشي چه ماندن زنده مگر کند؟ مي تابي بي انقدر مريم چرا

 :شود مي تر گمرنگ و کمرنگ لحظه هر کشد مي عقب به را مهرداد پشت از که امیر صداي....هیچ

 ..کشتیش مهرداد... کرد غلطي يه...کن ولش مهرداد-

 :مريم هاي زجه دوباره و

 قسم عزيز جون به رو تو مهرداد... کن ولش عزيز جون-

 که اندشم مي اين به شود مي تر فروغ کم لحظه هر که چشماني با من و شود مي شل گردنم دور از مهرداد هاي دست

 !است تر ارزش با من از عزيز جان
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 صدا. ندارم...اما را هايم چشم کردن باز توانايي... ام زنده هنوز پس...دارم درد.کنم مي حس دستم در خفیفي سوزش

 :دهم مي تشخیص را امیر صداي. نیست مبهم و گنگ ديگر اطرافم هاي

 ياد مي سرش باليي يه نیست طبیعي وضعیت تو هستي،بارش عصباني االن مهرداد-

 نیست مهم برام-

 :آيد مي هم محمد صداي

 ...نكن دخالت امیر-

 باز صداي...دهم مي او به را حق هم خودم...دهد مي مهرداد به را حق هم محمد...است شده دار خبر هم محمد پس آه

 :گويد مي که مريم صداي بعد و آيد مي در شدن بسته و

 چي؟ بچه نیست مهم واست اون نیست خوب بارش حاله گه مي راست امیر.... دخالت؟هه-

 :شده قانع حدي تا مهرداد

 ...نبود بچه اون واسه اگه خدا به-

 ذاره مي اثر گیريشون تصمیم رو ها زن هورمون است حامله هم هست،بارش که حاال-

 نیار توجیه واسش....نكن دفاع ازش... نیار باال منو سگ روي اون مريم-

 ببخش تو... کرده غلط خوب خیلي-

 ببینمش خوام مي مريم کنار برو-

 خدا رو تو مهرداد-

 ندارم کارش کنار برو مريم-

 گفتي همینو هم اونجا بريم اينكه قبل-

 کنار برو نرو، راه من اعصاب رو انقدر مريم-

 وارد. هستم مهمان اتاق تخت روي. کنم مي باز را چشمانم اختیار بي.  دارد مريم تسلیم از نشان در شدن باز صداي

 پرده دوباره ثانیه از کسرس در است غم حس از پر نگاهش نظر اولین در. نشیند مي تخت ي لبه روي و شود مي اتاق

 کند کنترل را صدايش خشم کند مي سعي درحالیكه.اندازم مي پايین شرم از را سرم.گیرد مي را غم جاي خشم از اي

 :گويد مي
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 به ناي از.ندارم اعتماد تو به من.است بچه اون خاطر به فقط داشتم نگهت زنده کردي که کاري اين با اگه بارش ببین-

 .کنم مي حالت به فكري يه موقع اون بیاد، دنیا به من ي بچه تا حبسي خونه اين تو تو بعد

 ..مهر-

 بزني بهش حرفي زنه مي زنگ عزيز وقتي بفهمم اگه. نده توضیحي هیچ.بشنوم صداتو خوام نمي...... هیسسسس-

 فهمیدي؟. هم تو ره مي کالمون بازم

 :زند مي فرياد و کند مي بیشتر را خشمش من سكوت. ندارم پاسخگويي توانايي و شده فلج بدنم عضالت تمام

 فهمیدي؟ گم مي-

 . دهم مي مثبت جواب سر با ريزد مي هايم گونه روي اختیار بي هايم اشك حالیكه در

 خدايا؟ بودم احمق انقدر من کردم؟چرا کارو اين زندگیم با چرا خدايا

 سطل به را خودم سرعت با... گیرم مي شديدي تهوع فكر اين از.شود نمي ديده هم عشق اي ذره مهرداد نگاه در

 امانم اشك اما شود مي بهتر ام تهوع حالت. شود مي خارج اتاق از عصبي صحنه اين ديدن با.  رسانم مي اتاق آشغال

 مي که آيد مي اتاق بیرون از مهرداد صداي. کنم گريه راحت خیال با تا گذارم مي هايم زانو روي را سرم. است بريده را

 :گويد

 !من ندارم اعصاب.آورد وباال رودش و دل...بزن چیزي بخشي آرام يه برو مريم-

 !بزنم بخش آرام فرط و فرط حامله زن به که شه نمي-

 ..نیستم که اون نگران...درمونگاه بكن،ببرش کاري يه خب-

 :دهد مي را جوابش که است امیر بار اين

 باشه داشته آرامش بايد فقط.کرد شه نمي کاريش داره ويار االن اون حال هر مشخصه،به اره-

 :گويد مي آرام صداي با محمد

 ..ديگه نكنه ها حماقت اين از تا باش پیشش برو مريم-

 به و تالش همه آن نكردم؟ اعتماد مهرداد به چرا. ام شده غرق آورد مي هجوم ذهنم به که مختلفي هاي فكر مردابِ در

 قدر خیانته،چه گفتن دروغه،دروغ بود؟دروغ مهم من دلیل اصال داشت؟مگر اي فايده چه گذشتگي خود از خودم قول

 من به لعنت...لعنت...نادر تو به لعنت بودم، داده دست از را مهرداد عشق مفت

 اندازد مي پايین را سرش. شوم مي خیره هايش چشم در و آوردم مي باال را سرم آيم، مي خودم به مريم هاي نوازش با

 :گويد مي لب زير و
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 بودي کرده دق غصه از االن کردي مي و کار اون اگه کن بارش،باور خوام مي معذرت-

 .گردانم مي بر او از را رويم...اما اوست با حق دانم مي. است شده هايم لب مهمان تلخ لبخندي

 :گیرد مي دست در را سردم هاي دست و نشیند مي زمین روي کنارم

 ببخشت مهرداد کنه مي کمك بچه اين مطمئنم بارش-

 :گويم مي و زنم مي پوزخندي

 .ندارم رويابافي حوصله مريم کن بس-

 بشه؟ عصبي بچه اين واسه بايد چرا نداشت دوست هنوز اگه اون-

 دارم ازش من که سهمي خاطر به نه..خودشه ماله چون داره دوست رو بچه اون مريم-

 ..اما-

 :گويم مي و کشم مي سرم روي را پتو و کشم مي دراز تخت روي او کمك به

 مريم باشم تنها خوام مي-

 :گويم مي و زنم مي پوزخندي! هرزه؟ ، است سنگین هم گناهكارِ  من براي هايش حرف تحمل

 توِ؟ ي بچه مطمئني انقدر چطور.هرزه گي مي داري خوبه-

 زندگي نمك ها روز اين.کنم مي حس دهانم در را خون شوري.شوم مي زمین نقش زند مي صورتم به که اي کشیده با

 کند مي باز را کمربندش که همینطور. است نشسته خون به هايش چشم...شور خونِ...شور هاي اشك...شده زياد ام

 :گويد مي

 حروم اون هم بمیري تو هم که زنمت مي انقدر....بكشیش؟ خواستي مي کني گم رد واسه ها؟نكنه نیست من مال که-

 زاده

 ستا توصیف قابل غیر دردش.افتم مي زمین به دوباره خورد مي پشتم به که ضربه اولین اما کنم فرار کنم مي سعي

 .کنم مي التماسش. زند مي رحمانه بي مهرداد و رسد مي آسمان به فريادم

 .. کردم غلط مـــهرداد خــــدا تورو-

 .کنم مي التماسش زنم مي که هايي زجه بین

 نزن...خدا...رو...تو...،نزن خـــــــــدا-
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 میرم؟اما مي دارم شايد. ندارم هم زدن جیغ ناي ديگر. رود مي سیاهي هايم چشم. میرم نمي چرا دارم سختي جان چه

 .آيد مي میرزا و شمسي ،صداي نه

 اينجا؛ از نكن،ببرش ول دستشو میرزا-

 کنار برو دارم سنتو احترام میرزا کن ولم-

  کشتیش دخترو اين کن ول اقا-

 میزنم زنگ عزيز به نگیرين اروم اگه خدا به ،اقا ببرش میرزا-

  میرزا کن ولم باشه-:گويد مي میرزا به. هستم او مديون را ماندنم زنده شك کند،بي مي آرامش عزيز اسم هم باز

 اقا کنم نمي ول-

  بشینم مبل رو بذاز کن ول حسابي مرد اا-

 تمام در را درد شنوم، مي را اطرافم صداهاي ي همه. گذارد مي پايش روي را سرم و میرساند من به را خودش شمسي

 که منتظرم آن هر...شود خیس پاهايم بین که منتظرم آن هر.ندارم را هايم چشم کردن باز ناي اما کنم مي حس بدنم

 که بسته دل جهنمي زندگي اين چیز چه به دانم نمي...پدرش ي نداشته منطق و در ما اشتباهات از دهد جان کودکم

 مي فین فین که همانطور. است شده خیس خانوم شمسي هاي اشك از صورتم... زده چنگ رحمم به سخت چنین اين

 :گويد مي کند

 خانوم؟ مريم به بزنم زنگ آقا-

 شه مي خوب..نكرده الزم-

 ازش؟ مونده چي آخه خونیه تنش ي همه آقا-

 ...سكوت

 بده واسش است حامله خانوم...نكن روشن و سیگار اون اقا-

 شمسي احترام کند مي سعي دارد سختي به است مشخص حالیكه در کرد، مي بازي مهرداد اعصاب با خانوم شمسي

 :گويد دارد،مي نگه را خانوم

 !نكن دخالت من کار تو بد،شما چي خوبه واسش چي فهمم مي خودم من خانوم شمسي-

 اوردي نمي معصوم طفل اين سر رو بال اين دونستین مي اگه آقا نه-

 :است شنیده را سال جك ترين دار خنده انگار
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 معصوم؟ طفل-

 :گويد مي و رود مي فرو اش جدي غالب در دوباره

 نم وقتي ولي نكنه خطا پا از دست که هست مواظبش اينجا میاد کارم سر من وقتي ،روزا ببر بگیر زنتو دست میرزا-

 ...اينجا بزارين رو پاتون ندارين حق نخواستم ،تا خونه اين تو ام مي

 .. اقا ولي-

 گفتم همینكه-

 مي درد بدنم. ببرند اتاق به مرا دهد نمي اجازه حتي.روند مي هم میرزا و شمسي. گیرد مي قرار زمین روي دوباره سرم

 ينا. آيد مي سیگار دود بوي و فندك صداي يكبار دقیقه هرچند فقط کند مي کار چه يا کجاست مهرداد دانم نمي کند

 با...شود مي تنگ توتون عطر براي دلم...ندارد هم کردن دود پیپ ي حوصله و حال. ست نزديكي همین هم هنوز يعني

 دست روي کنم مي حس... برد مي خوابم زمین روي چوبي و سرد هاي کفپوش روي کم کم!ام بیگانه هم سیگار دود

 اسرم از اما دارم تب هستم داغ.است گرفته را بدنم ي همه شديدي لرز و کند مي درد بدنم. شوم مي بلند نفر يك هاي

 صداي!اند کرده علم قد واقعیت جاي هايت کابوس بیني مي و شوي مي بیدار خواب از وقتي است سخت چه...لرزم مي

 :کند مي نوازش را گوشم ام نشنیده ها سال انگار که مهرداد آرام

 زا انتقامت ي طعمه منو کردي؟چرا ديوونم کارات با گرفتي؟چرا بازي به منو داشتي دوست رو نادر اگه بارش؟چرا چرا-

 بدي وکارت اين تاوان و بموني اينجا عمر اخر تا بايد بشي اي ديگه کسه ماله زارم نمي...ببخشمت تونم کردي؟نمي نادر

 باورم هم زمان آن کنم،گرچه دفاع خودم از گذاشت مي کاش اي. آورم مي کم نفس.شود مي فشرده سینه در قلبم

 ...کرد نمي

 هايم چشم کردن باز براي تواني!است مخالف اما زبانم زير درجه!خانه اين...مهرداد هاي چشم...وجودم...است سرد

 پايین تبش"گويد مي و گذارد مي زبانم زير را درجه سوم بار براي که را مريم صداي...شنود مي هايم گوش!ندارم

 کن روشن و ماشین امیر "گويد مي که محمد صداي "شه بستري بايد"گويد مي که را امیر و...شنوم مي را "..نیومده

 شود مي متوقف مهرداد صداي با...شود مي متوقف را وسط و بكشد آغوشم در رود مي که هايي دست و "میارمش االن

 :گیرد مي آرام قلبم و

 میارمش خودم...محمد بكش دستتو-

 :بینم مي هم بسته هاي پلك پشت از را محمد پوزخند

 !هه-
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 و کجا خواستن اما..خواهم مي!را خاصیت بي چشمان اين کنم باز خواهم مي...ديوار به جسمي شدن کوبیده صداي

 :کشد مي فرياد ريزي صداي با مريم! کجا توانستن

 ...شو يقه کن ول محمد-

 :گويد مي خشم با محمد

 بانيعص گفتم زدي کتكش...گفته که دروغ... کرده که اشتباه نكرده خیانت اگه... آره گفتیم کرده خیانت گفتي-

 ...بكشي کمربند حامله زن رو که باشي شده حیوون انقدر کردم نمي فكر اما...بودي

 :شود مي اجرا ووفر ساب چند با ام زندگي سمفوني ها روز اين...کشد مي فرياد هم مهرداد

 نكن دخالت تو...محمد بكش دستتو-

 حتي!نمیاد پايین تبش قرص تا هزار ده و پاشوي بار هزار به شب نصفه 4 از و صبحه 5 نكنم؟ساعت دخالت لعنتي-

 باشیش؟ کشته ممكنه که نیست مهم برات االن...کردي مي بچه بچه که تو...نكردي عوض خونیشو لباس

 شباهت من ي شكسته ابروي به عجیب شدنش خورد صداي...دانم نمي...شیشه يا است آينه...آيد مي شكست صداي

 در و...شوم مي کشیده آغوشش از شدت با...قدم دو قدم يك....شود مي حلقه پاهايم و کمر زير دستاني دوباره...دارد

 ...است دلنشین عطر اين چقدر...کنم مي خوش جا ديگري تن گرماي

 ...میارم زنمو خودم گفتم-

 ...دارد را جانم قصد ها روز اين...که مردي آغوش در ام يافته آرام جان جز نیست چیز هیچ بعد و

 !تو و من بوديم دلباخته ،دو روز يك

 دلتنگ تو ز من!دلزده من ز تو اکنون

 كي که هايي دست ي تپنده نبض....است الاليي! جانم بي هاي نفس...عمیقش هاي ،نفس قلبش کوبش... است الاليي

 متناقض...است پارادوکس...مهرداد عشق ايست معجزه...میدهد جان ام مرده جسم به دم يك و گیرد مي را جانم لحظه

 ...شود مي زنده که اي مرده خاطرات...گیرم مي که حسي...دهد مي که حسي... ست ادبي ي حماسه يك خود!نماست

 از يكي در را دستم دو!پاهايم زندانبان را پاهیش و کند مي حلقه کمرم دور را دستانش.. نشیند مي زمین روي پشتم"

 :گويد مي و گیرد مي هايش دست

 سوزونده اتو با و بلوزام از يكي چرا دونم نمي...کرده شیطوني امروز نفر يك-

 :گويم مي و خندم مي

 ...ندارم خبر که واقعا؟من-
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 نه؟ گي نمي دروغ که تو-

 نگفتم که من باشه گفته دروغي دنیايه از اي ديگه ي گوشه يه يكي شايد!نه که من-

 :گويد مي...کند رهايم تا کنم مي التماس و خندم مي...دهد مي قلقلكم آزادش دست با

 ...بگو راستشو حاال-

 :گويم مي و کنم مي مصنوعي اخمي

 نیست وارد شكنجه تحت اعتراف و جرمه شكنجه تكنیك دونستس مي-

 :گويد مي و ايستد مي حرکت از دستش خورم مي قسم که را خودم جان..دهد مي قلقلكم دوباره

 ...بخوري قسم منو بارش جون نداري حق هیچوقت ديگه-

 :گويم مي و نشانم مي هايش لب بروي اي بوسه و گردانم مي بر عقب به را سرم

 چشم-

 سوزوندي؟ چرا بلوزو حاال-

 :گويم مي حین همین در و گذارم مي فرار به پا و کنم مي آزاد دستانش حصار از را خودم

 "!کرد مي خوشگلت زيادي چون-

 !خواهم مي فراموشي تو از من...عظیم ست موهبتي فراموشي! خواهم نمي تو از زيادي چیز خدايا

 مي ناز هايم رگ...است خوب حالم که من آري...دکتر نه و کند مي پیدايشان پرستار نه.... دستم هاي رگ کنند مي ناز

 مخواه مي...گیرد مي دردم...کند مي فرار دستش زير از رگم دکتر قول به که بار سومین از بعد...گیرد مي دردم! کنند

 لرز به ار اندامم گرافي سونو پروب سردي اما سوزد مي تب در تنم....کنم مي اکتفا خفه و کوتاه اي ناله به اما...کنم گريه

 !مفلوکيِ  جهنم چه...سردي زمستان چه...کند گله زمستان سوز از که جهنمي دارد روزي و حال چه...اندازد مي

 مي حس را، کند بیرون تنم از را کننده کرخ سرماي اين تا کشد مي آغوشم در که دستاني! شنوم مي را ها صدا

 :شود مي متشنج دکتر ها حرف شنیدن از قلبم اما...کنم

 ...ولي زنه مي بچه قلب-

 :شود مي محكمتر کمي دورم هاي دست فشار

 ابتث يكم مادر وضعیت بزاريم بايد البته...بگیريم اس وي سي آزمايش ي بهتره...مريض جسمي شرايط به توجه با -

 باشه نداشته سقط خطر تا بشه
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 :شنوم مي هم را مريم صداي

 کنیم؟ کار چي بايد بده نشون ژنتیكي مشكل اگر-

 باشه منفي اگه شه مشخص ph وضعیت تا گیريم مي خون آزمايش يه االن...بشه کورتاژ بايد صورت اون در متاسفانه-

 ...بزنه اس وي آسي بعد هم رگام امپول يه بايد

 !آرامم پس...هستم او گرم آغوش در...است نزديك... آيد مي مهرداد ي گرفته صداي

 بیاد پیش براش مشكلي خوام نمي...بگیريد آزمايش تر زود خب -

 :پیداست آن در خشم چاشني کمي بار اين که دکتر صداي باز و

 هر به اام...اومده باردار زن يه سر ها بال اين چرا دونم نمي...نیست استیبل وضعیتش بكنیم و کار اين االن تونیم نمي-

 و ريزي خون قطع براي تضمیني هیچ ديگه اون از بعد...بشه جنین سقط باعث ممكنه متعارفي غیر حرکت هر حال

 نداره وجود مادر بودن زنده

 ...دارد دوست را ها فشار اين ام آزرده تن...شود مي بیشتر هم باز دستهايش فشار

 :گويد مي و گیرد مي خون قطره چند مصیبت هزار با...گیري خون سرنگ منو هاي رگ درگیري دوباره

 نشه کبود جاش تا بدين فشار رو پنبه آقا-

 که ها اين... ام کرده تتو را تنم سر تا سر...که نیست سیاه کتك از جسمم گويي مي راست آري...گیرد مي ام خنده

 !شد حل پنبه فشار با که بود سرنگ رد همان من ي غصه...نیست کبودي ديگر

 :گفت مي که محمد ي آهسته صداي و شود مي باز اتاق در

 گفت؟ چي دکتر...تو اوردم بازي پارتي با امیر...تو اومدم بدبختي تا هزار با -

 ...داره وجود ژنتیكي مشكل احتمال بده آزمايش بايد گفت -مريم

 :گويد مي و شود مي تر بلند کمي محمد صداي

 گیرم مي طالقشو خودم کنار بره بچه اين پاي اگه نكن مهرداد؟شك شدي راضي-

 :گويد مي جدي و گرفته صداي با و کشد مي باال ام سینه روي تا را پتو مهرداد

 ...دم نمي طالق رو بارش بچه بي يا بچه با...بفهم خودتو حد محمد -

 ...گفتم عزيز به رو چیز همه نخور غصه-

 :شكند مي هم در را بیمارستان سكوت مهرداد بلند صداي
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 کني؟ مي دخالت من زندگي تو حقي چه به-

 :گويد مي کنان التماس مريم

 کنه استراحت بارش بزارين...کنن مي بیرونمون میان االن...باشین ساکت-

 :گويد مي مريم به توجه بي محمد

 نهتو مي بارش مثل کسي کردم فكر...کردم تايیدت من... گفتم من چون...واسته تو پاي گفتم بهش احمق منه چون-

 ...کنه درمان رو مريضت ذهن

 ...آورده در بازي هرزه چه بارش رفته يادت اينكه مثل-

 هديه ام بسته چشمان به را اشك که عزير مهربان صداي و...اندازد مي طنین اتاق در که محكمي سیلي صداي بعد و

 :کند مي

 زني مي هرزگي انگ نامحرم يه جلوي...ناموست به زنت به شه مي سرت ناموس انقدر که تو...مهرداد مريزاد دست-

 :کند مي بیشتر را ام غصه مهرداد ي ناباورانه صداي

 کن باور عزيز-

 تحرم بیمارستانه اينجا...بزنین هم ي کله و سر تو خواين مي بیرون،هرچي برين اتاق از محمد با...مهرداد شو ساکت-

 ...داره

 ...تپد مي وار ديوانه برايش قلبم هنوز که دارد مردي رفتن از خبر که در شدن بسته صداي و

 ...بدبختي هزار با...زحمت هزار با...کنم مي باز را هايم چشم

 ونناخ و کرده تكیه اتاق ديوار به مريم...ندارم را چشمانش در کردن نگاه روي...نشسته تختم کنار صندلي روي عزيز

 مي خارج گلويم از آرامي ي زمزمه تنها اما بزنم حرف که کنم مي تالش و کنم مي باز را دهانم....جود مي را هايش

 :گويد مي و رساند مي تخت به را خودش مريم...شود

 خوشگلم اومدي هوش به-

 ....هوشیارم که است وقت خیلي...بودم هوشیار

 آره-

 :گويد مي و گیرد مي دست در را گرمم هاي دست عزيز

 عزيزم؟ خوبي-
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 گريه...گیرد نمي آرام دلم هم باز و ريزد مي صورتم روي هايم اشك...نیستم اليقش من...خواهم نمي را اش مهرباني آه

 ...نیستم آرام هم باز و شود مي تبديل هق هق به آرامم ي

 در...  باشم آرام بايد گويد مي...است زياد توضیح براي گويد،وقت مي اما دهم توضیح خواهم مي... کند مي نوازشم

 :پرسم مي ام گريه هق هق میان

 شد چي باران-

 :گويد مي و زند مي لبخندي

 همب و چیز همه زدم زنگ محمد به وقتي... شدم نگران بیمارستان نیومدي وقتي...است قرنطینه فعال...بود خوب عمل-

 گفت

 دلم...خواهد مي را مهرداد دلم...کند مي نوازشم او و...دارم سینه در که هايي درد به...خودم روز و حال به کنم مي گريه

 ...مردانه نیاز پر هاي اغوش آن از...خواهد مي آغوش دلم خدايا...است تنگ

 هر اصال...زند مي هم به را حالم بیمارستان غذاهاي..بیاورد غذا تا است رفته عزيز...ام شده بیدار که ست ساعتي يك

 نمي هم قند آب...ندارم را آب از غیر به چیزي بلعیدن توانايي اما دارم ضعف...میزند هم به را حالم کنم مي بو چه

 سفید نور را اتاق فضاي و شده غروب...میزند هم به را حالم هم قند و شكر بوي و شده قوي ام شامه ها روز اين...خورم

 يم اخم نه...کند مي نگاه بیرون به پنجره کنار...مهرداد و برده خوابش صندلي روي مريم...دارد مي نگه روشن مهتابي

 حال...است نپرسیده... را حالم...نیستم که انگار...کرده دريغ هم را هايش کنايه حتي...زند مي پوزخند نه و کند

 از خالي...تنفر از خالي...عشق از خالي...چیزي هر از خالي....ست خالي نگاهش...است نپرسیده هم را فرزندش

 براي دلم....شدم راضي هم وتحقیرش توهین به...شده تنگ صدايش شنیدن براي دلم!ست خالي از پر نگاهش...خشم

 ...شده تنگ خیلي خیلي صدايش

 : بگويد را جوابم اخم به حتي شايد زنم مي صدايش

 مهرداد؟-

 نمي باز لب از لب اما...چرا؟...دارند سوال يك فقط که چشماني با...مبهوت...گنگ...گرداند مي بر سمتم به را رويش

 ...کند

 قهر به کن جوابم گويي، نمي را جوابم گر

 است تر شیرين دعا صدها از دشنام يك گاه
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 احساسم هاي سلول تك تك...چشمانش خالي از گیرد مي درد قلبم...سكوتش از گیرد مي درد روحم...گیرد مي دردم

 چیز همه نهايت در و...من گناه... من عشق...من...را چیز همه...کرده فراموش گويي....نگاهش چراي از گیرد مي درد

 ....را زندگي

 مكن دارم،فراموشم دوستت من!سنگدل

 است تر سنگین هم سنگ از غبار اين مزارم بر

 و شود مي باز اتاق در....او تصوير ابديت در من و...شود مي گم پنجره تصوير ابديت در دوباره بیند مي که را سكوتم

 روي و گیرد مي دستش از را غذا ظرف حرفي هیچ بي و رود مي سمتش به مهرداد...آيد مي داخل دست به غذا عزيز

 تعجب در مطلق آرامش اين از هم او...است سرگردان رويش لحظه چند براي عزيز ي خیره نگاه....گذارد مي میز

 بدن به قوسي و کش....شود مي بیدار خواب از هم ،مريم "عزيزم بهتري"گويد مي من به که عزيز صداي با!است

 :گويد مي و دهد مي اش شده خشك

 ...انداختین راه بويي چه....عزيز سالم-

 جمع اب...کند مي تحريك کمي مرا ي مرده اشتهاي اين و دارد نارنج عطر سراسر هست چه هر...ست خوبي بوي آري

 ي همه...آورد مي باال کمي را تخت پشتي و کند مي تنظیم تخت روي را میز مهرداد... دهم مي قورت را دهانم در شده

 و دهد مي خوردم به ترش کباب قاشق قاشق و گذارد مي میز روي را غذا ظرف عزيز...است همراه سكوت با حرکاتش

 :گويد مي

 مادر؟ خوبه...نكنه اذيتت بوش موقع يه زدم نارنج روش-

 :گويم مي و کنم مي قفل هم در را دستانم و اندازم مي پايین را سرم

 عالیه...ممنون-

 :گويد مي و ريزد مي خودش براي فالکس تو از چايي مريم

 ...اومده پايین تبش... کنن مي مرخص فردا و بارش -

 :گويد مي و دهد مي قرار هانم در غذا ديگري قاشق عزيز

 مادر؟ بمونه بیشتر نیست الزم-

 بده آزمايش بتونه و بشه استیبل وضعیتش تا کنه استراحت بايد ولي نه-

 :گويم مي و دهم مي قورت را لقمه

 خوبم من-
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 ي هگوش به پا نوك با و انداخته پايین را سرش او...اما بزند پوزخند منتظرم...کنم مي نگاه مهرداد صورت به ناخودآگاه

... است کرده تر جذاب البته صد و تر جدي را اش چهره و رويیده صورتش روي اندکي ريش ته...زند مي ضربه ديوار

 :گیرد مي من از را بیشتر آنالیز ي اجازه عزيز صداي

 کنه آماده رو اتاقش منو ي خونه بره شمسي گم مي-

 :شكند مي را اتاق سكوت اينبار که است مهرداد ي گرفته نسبتا صداي

 !خودش ي خونه میاد...داره خونه خودش...ره نمي جا هیچ بارش-

 :سكوت اين ديوار بر شود مي پتكي مريم آمیز اعتراض صداي..گیرد مي فرا را اتاق مطلقي سكوت لحظه چند براي

 بگیريم تحويل رو جنازش تا خونه اون تو بیاد بزاريم! زارم نمي مهرداد! محاله-

 مي بلند صندلي روي از را او و گیرد مي دست دو با را اش يقه... رساند مي مريم به را خودش گام يك با مهرداد

 لحظه يك در...شود مي متورم گردنش هاي رگ لحظه يك در... افتد مي اتفاق لحظه يك در ها اين ي همه...کند

 هاي دندان بین از..شود مي ابروانش مهمان اخم دوباره لحظه يك در...رود مي هوا به و شود مي دود ظاهريش آرامش

 :گويد مي اش شده سايیده هم به

 من... گم مي من...نخواستم رو کسي نظر يعني... اينه من نظر يعني...میاد يعني... من ي خونه میاد بارش گم مي وقتي-

 فهمیدي؟...دم مي دستور

 :گويد مي و کشد مي پايین و گیرد مي را مهرداد دست عزيز

 زنه؟ مي داره گنجشك عین دختر اين قلب بیني نمي کني؟ مي لج چرا جان پسر-

 مني...زده چادر چشمانم در اشك که مني...ام کرده جمع شكمم توي را پاهايم که من...کند مي اشاره من به دست با

 يم بر تخت سوي به گامي مهرداد...آيد نمي پايین خاصیتم بي ناي اين از اکسیژني اما کشم مي نفس تند تند که

 روي که هايي اشك اين...نیست من ي اراده در...شود مي صورتم حصار که هايي دست اين...نیست خودم دست...دارد

 من.. نزن خدا تورو مهرداد"گويد مي التماس با که لرزاني صداي اين...نیست من کنترل تحت...شود مي روان صورتم

 !نیست من دست در افسارش هم " خونه میام

 به و کشد مي موهايش در دستي کالفه...کند مي ام شده مچاله خود در اندام به نگاهي...شود مي متوقف راه میانه

 :گويد ومي گیرد مي دست در را دستگیره..میرود اتاق در سمت

 خونه گرده مي بر من با بارش شه نمي عوض حرفم...دنبالش میام صبح-

 در...نشیند مي دستان روي عزيز دست. گذارم مي بالشت روي را سرم...کوبد مي هم به را در و رود مي بیرون اتاق از

 :گويد مي و زند مي لبخند...زنم مي زل مهربانش و گرم چشمان
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 غصه...زنم مي حرف مهرداد با بوده،اما درست کارت گم نمي... گفته بهم هايي چیز يه مريم...مادر شه مي درست-

 ....شه مي درست چیز همه نخور

 :گويم مي و نشیند مي لبم ي گوشه پوزخندي

 شه؟ مي درست کنین مي فكر واقعا-

 درچق... شنوي مي ديگران زبان از که خدا به توکل اين گاهي..."کن توکل خدا به"بعد و است سكوت اي لحظه جوابش

 !است سنگین

 هاي پله مريم کمك با...شو مي ماشین سوار مريم کمك با...کنم مي عوض را بیمارستان هاي لباس مريم کمك با

 مي باال را ام روده و دل...گیرم مي تهوع اسپند تند بوي از و کند مي دود اسپند شمسي...روم مي باال را عمارت

 سرد آب دوش هواي دلم...گیرم مي دوش مريم کمك با هم باز و...شود مي کثیف هیكلم تمام...هايم لباس...آورم

! خواهم مي را مردَم کمك من...خواهم نمي را مريم من! بیايد فقط...کند ام مواخذه و بیايد که بهانه اين به تنها...کرده

 ...گرفت دلم خودم دست از همه از بیشتر...گرفته دلم مردمانت از گرفته دلم خدا

 ..نگرم مي رو به رو ي آينه به متحرك اي مرده همچون من و کشد مي سشوار را موهايم

 اين...نیست سقف روي ديگر ومهرداد من عكس!نیست ديگر نیست...گیرد مي آتش دلم کند مي درازم که تخت روي

 ...کشد مي آتشم به ها نبود

 آيند مي همه...امیر گاهي و ،مريم،محمد عزيز...نیست مهرداد و هستند همه که است روز ده...است آزمايش روز امروز

 به خوابم من که ها شب گويد مي مريم!نیست مهرداد اما... هستند...کنند مي ام مواخذه گاهي...دهند مي ام داري دل

 !آيد نمي من ديدن ،اما آيد مي که کند باور خواهد نمي قلبم اما آيد مي خانه

 نباشد که کردم مي آرزو که است درست...خواهم مي چه دانم نمي...کشم مي دراز بیمارستان تخت روي اضطراب با

 ياد...نشود تكرار باران تلخ ي حادثه خواهم مي...باشد سالم که خواهم مي...مادرم يك هم من هايم گناه ي همه با اما...

 ...خداست با...اما فرزندم و من حاله!است خوب... حالش اما است قرنطینه در هنوز...کند مي فشرده را قلبم باران

 دو...کنند مي گیري نمونه...زنم مي صدا را نامش وار ديوانه فقط...خواهم مي چه خدا از دانم نمي...کنم مي دعا دل در

 زيادي زمان هفته دو!دارد را فرزندت مرگ يا زندگي حكم که آزمايشي گرفتن براي ست زيادي زمان هفته

 اي زنانه شیرين عطر...نیست نبودش ديگر دهد مي آزارم که چیزي...بینمش مي روز ده از بعد...آمده هم مهرداد..ست

 اين ام داده دست از را حواسم ي همه که ها روز اين آه...رساند مي جنون مرز به ،مرا کنم مي استشمام بلوزش از که

 !کند مي غوغايي عجب بويايي حس

 :کشد مي وفرياد ايستاده رويم به رو مهرداد

 تو تقصیر هم مرگش نه؟حتي کشتیم رو بچه که خوشحالي حتما-
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 ...پوشانده را صورتم تمام گريه...گیرم مي دست در را شلوارش ي پاچه و نشینم مي زانو دو روي

 ...بمیره خواستم نمي من خدا به...خدا تورو مهرداد-

 :کوبد مي ام سینه تخت به لگد با و کند مي بلند را پايش

 :زند مي فرياد... شوم مي زمین نقش

 ..برو گمشو حاال...بري خواستي نمي مگه-

 :گويم مي و کنم مي سجده پايش جلوي... زمین روي من و است ايستاده...افتم مي پايش به شوم نمي تسلیم

 ..ببرم کجا قلبمو برم...تونم نمي اما برم خواستم مي....نذار تنهام خدا تورو...رم نمي...کردم غلط مهرداد-

 :گويد مي و خندد مي

 !نیست خائن که کسي کردم پیدا جديدي عشق من..برام نیست مهم-

 !امیزد مي در او صداي با که اي زنانه هاي خنده از لرزد مي وجودم

 :زنم مي فرياد...تولدم خاك از...وجود عمق از....دل ته از زنم مي فرياد

 ـــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــ-

 در را لرزانم تن و نشسته تخت روي کنارم مهرداد! دردناك کابوس اين از نشسته عرق صورتم روي...پرم مي خواب از

 :گويد مي و کشد مي آغوش

 ديدي؟ بد خواب...باش آروم...بارش باش آروم-

 اردگذ مي اش سینه روي را سرم.دهم مي تكان را سرم!دنیا يك وسعت به نشسته گلويم در بغضي... ندارم صحبت ناي

 !دهعق شود مي نگويم...کند مي باز سر و دمل شود مي...زخم شود مي نگويم اگر...بگويم بايد...کند مي باز سر بغض و

 میره مي ديدم خواب...بمیره نبايد...بمیره بچه اين خوام نمي من...مهرداد-

 بد ترحم گويد مي کسي چه...ام کرده جلب هم را مهرداد ترحم که است خراب انقدر حالم...کند مي نوازش را موهايم

 :کند مي زمزمه لب زير!کشي مي چشم به هم را ها کمترين همین باشي که نديده است؟محبت

 باشي آروم بايد رفته باال قلبت ضربان...باش آروم حاال...دونم مي... دونم مي-

 ...زنم مي نفس نفس! شده باد تند گرفتار...کنم مي حس را قلبم

 ...بدم توضیح برات بايد من...مهرداد-
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 ...ضعیف خیلي...است ضعیف صدايم

 :گويد مي من به رو و زند مي فرياد را مريم نام مهرداد! کند مي درد سرم

 خب؟ زنیم مي حرف هم با... باش آروم-

 :گويدم مي و دارم مي نگهشان باز لجوجانه اما...رود مي سیاهي هم چشمانم

 میدي؟ قول-

 :گويد مي و میزند پس رويم از را مالفه

 میدم قول آره-

 رنگ دادن تشخیص...کشد مي پاهايم بین را دستش...است مالفه به نگاهش...کند نمي توجهي او اما زنم مي لبخند

 :گويد مي و زند مي گره پاهايم و کمر زير را دستانش!زند مي صدا را مريم دوباره!نیست سختي کار دستش، روي خون

 بوده خواب يه کن باور...بیمارستان بريم تا باش آروم خدا تورو بارش-

 هزنان عطر بوي اين...بوده خواب يك فقط اينها ي همه اگر که اندشم مي اين به و کنم مي فرو گردنش گودي در را سرم

 چیست؟...کنم مي استشمام تنت از که

 به مريم...کند مي رانندگي امیر...کند نمي رها هم اي لحظه مرا و نشیند مي عقب صندلي روي...اسیرم آغوشش در

 گرماي! طلبد مي را تنش گرماي جسمم سرماي...ام راضي... اما من...کنند پیج را دکترم تا زند مي زنگ بیمارستان

 سوز میان در داغ شكالت فنجان يك دلچسب آغوشش،شیريني...کند مي احاطه را جانم بي وجود که هايي نبض

 ...است کم هم باز... باشم داشته هرچقدر ها روز اين که ست چیزي همان آغوشش...دارد را زمستان

 به او....امروز و داشتم را او جان قصد من روزي! برخواسته انتقام به کودکم...ندارد تمامي گويي تنم از خون شدن جاري

 !فرزند و مادر اين جنگ ندارد تمامي...شده بلند خونم قطره قطره ريختن قصد

 ...کودکي نه و مهردادي نه و مانده مني نه ديگر...هوشیاري از بعد که دانم مي...رود مي سیاهي چشمانم

************************************** 

 !اند کرده خالي قاشق با را دلم توي انگار...کرده امانم بي دلم زير درد...میزند هم بر را خوابم صحبت ي زمزمه صداي

 ...گذارد نمي آرام هاي زمزمه اين تنش اما کنم ناله درد از دارم دوست

 :را ها ممنوعه شنود مي من تیز هاي گوش اما بیاورد، تر پاين را صدايش کند مي سعي عزيز

 توکجا...شده قطع ريزيش خون ساعته يك تازه...نیست خوب براش ديگه استرس...داشته جنین سقط زنت مهرداد -

 میري؟ داري
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 خواست؟ نمي همینو مگه "زند مي کنايه وجدانم...شود مي مچاله روحم....شود مي قفل شكمم روي خودآگاه نا دستم

 ...باشد دردناك نبودش حد اين تا کردم نمي فكر که کند مي گريه خون اما قلبم..."رسیدي آرزوت به

 هاي دست بوسیدن دلتنگ چرا پس...نداشتم را او هیچگاه که من...شود مي هايش نداشته دلتنگ انسان مگر

 "رود؟ مي ضعف مهرداد، هاي باچشم دختري تصور از دلم چرا...هشتم کوچكش

 ...نرم شه نمي...خوابه االن عزيز -

 :کند مي حل حدودي تا را زنانه عطر معضل عزيز سرزنشگر صداي

 تره واجب خودت ناموس از نامحرم دختر اون يعني-

 :داشتم ذهنم در امید آنچه هر بر شود مي خطي مهرداد ي کالفه صداي

 اون تو بزارم تونم نمي عزيز بفهم..منه ناموسه اونم کنم مي حس اما نیستم ناموس بي من...نیست خودم دست عزيز -

 !گرفتم خونه براش...بمونه شده خراب

 خنجر...نزن...زند مي ضربه رحمانه بي و کرده فرو قلبم در خنجر کس چه ببینم و کنم باز را چشمانم دارم دوست

 !ندارد کشتن ديگر که من مثل اي مرده...نزن

 ...نداري حق اون رضايت راضیه؟بدون بارش-

 :گويد مي و کند مي قطع را حرفش

 ...نیاد کم اون واسه که دارم اونقدر...بود؟ مهم براش من رضايت مگه-

 ...مهرداد-

 :گويد مي که مهرداد صداي بعد و آيد مي در ي دستگیره صداي

 ...است شده تموم بحث اين من نظر از عزيز-

 ...عشق اين نهايت در و.... زندگي اين...بحث اين...است شده تمام هم من نظر از آري...در شدن بسته صداي بعد و

 عزيز تسبیح هاي دانه تیك تیك صداي شكند مي هم در را اتاق سكوت که صدايي تنها که ست اي دقیقه چند

 درد...يا و گناهم بي جنین خالي جاي...ام شكسته هم در جسم...است تر سهمگین کدامیك درد دانم نمي...است

 ...ديدنم خیانت

 زندگي براي جايي گفتي نمي خودت مگر گويند مي...کنم؟ گريه ام مرده فرزند براي! ندارم....  اعتراض حق

 که بگويم من کند مي فرق چه...نكردي خیانت خودت مگر گويند مي...کنم فقان همسرم خیانت براي!....ندارد؟
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 جان براي من بگوم اگر کند مي فرق چه...کرد؟ حفظ را فرزندم که کردم شكر را خدا بار هزار روزي و شدم پشیمان

 ...کني سكوت است بهتر گاهي! کند نمي فرقي هیچ...هوس و هوا نه و گفتم دروغ باران

 نه وقتي...هستي دروغ به متهم خودت وقتي...دهد مي را خواهرت و پدر خرج همسرت وقتي...هستي زن وقتي

 !کني سكوت بايد ببیني خیانت اگر حتي... گاهي تكیه نه و داري سرپناهي

 و يبشنو را معشوقش و او هاي عاشقانه بايد...بگیري ناديده را ها ديده بايد...کني فرو برف در کبك مثل را سرت بايد

 !!نزني دم و کني بو...ناموست... مردت...همسرت تن روي را زنانه عطر بايد...بگیري نشنیده

 تخت در وقتي و بگیري شالق زيز را او نداري حق...هرزه بگويي او به نداري حق...بزني سیلي او به نداري حق

 ديگري جام را خودت جام ات معشوقه ي خانه در تو زند مي غلط کابوس و تب در ها شب وقتي... است بیمارستان

 ...بزني

 يايران ي بانو يك...زن يك تو حال...بگو تبريك خودت به...گرفتي ياد خوب را ها اين وقتي! است زن يك حقوق ها اين

 یستن مهم... کنه مي حال شوهره پول با ببین "گويند مي سرش پشت و زنند مي لبخند رويشان به که آنها از...هستي

 . "است ديگه يكي با مرده که

 !کنم مي سكوت پس دارم؟ هم ديگري پناهگاه مگر...بروم کجا...کنم مي سكوت هم من پس

 :گويد مي و فشارد مي دستانش میان در را دستم! ام گرفته سكوت ي روزه...کشم مي دراز تخت روي مريم کمك با

 بگي؟ خواي نمي هیچي...بارش-

 سه...ام نديده را مهرداد و شدم مرخص بیمارستان از که است روز سه بگويم؟ چه...دوزم مي صورتش به را گنگم نگاه

 عشق...من مرد که است روز سه...گذراند مي جديدش عشق با... جديدش ي خانه در را ها شب همسرم که است روز

 را ديگري زن هاي درد من همسفر و کشیدم درد دقیقه هر که است روز سه...کند مي نوازش را ديگري صورت...من

 ...ست کافي سكوت عمر يك براي ها اين ي همه...بگويم چه...داده التیام

 :گويد مي و کشد مي تنم روي را پتو

 ...بیاد دنیا به بچه اون نبوده قسمت شايد بارش -

 مي حال... مهرداد و من زندگي گرفتن سامان و سر براي ست حكمتي بچه اين وجود گفت مي قبل چندي تا که کسي

 !فهمم نمي را قسمت و حكمت اين راز من و شود مي تمام عمرم که بگردم را تدبیرت خدايا! بوده قسمت مرگش گفت

 جووني هنوز تو...بشي دار بچه داري فرصت هنوز عزيزم-

 با را جسمش که را مردي با آمیختن در فرصت هنوز...شوم دار بچه دارم فرصت هنوز شوم نمي منكر ديگر را اين آري

 ...شكر را خدا! دارم را کرده قسمت ديگر
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 هنوز وضعتش ديدي که تو "گفت مي بود گرفته رو دکتر ي يقه...بود انداخته راه قیامت بیمارستان تو مهرداد -

 !کردن جداش زور به محمد و امیر..."بشي جنین سقط باعث که گرفتي آزمايش چي براي نیست استیبل

 !دبو مرده تنش ي پاره! کند عبور کنارش از آرامي به بتواند تا بودم نمرده که من...بود مرده فرزندش! من مردِ دارد حق

 :کنم مي تكرار فكرم در...زنم مي خواب به را خودم روزها اين عادت به و گذارم مي هم روي را چشمانم

 گفت اندوه با دريا،کوه به شد راهي رود

 است تر پايین من ز دريا بدان اما روي مي

* ************************************************** 

 محمد ماشین سوار...شده مرخص باران که ست روزي چند....ام نديده را مهرداد من و گذرد مي فرزندم مرگ از روز 45

 مي جان به را شیشه بخش لذت سردي.  دهم مي تكیه ماشین ي شیشه به را سرم...بروم پدرم ي خانه به تا شوم مي

 !نیست مستثني قاعده اين از هم گرما...دهد مي آزارم کند، زنده خاطرم در را مهرداد که هرچه ها روز اين...خرم

 :گويد مي و کند مي قطع را ماشین توي کالم بي موسیقي صداي محمد

 ...شه تموم خواد نمي روزه 45 سكوت اين-

 :گويم مي و اندازم مي چشمانش به سردي نگاه

 !کنم مي صحبت که من-

 :گويد مي و اندازد مي ها ماشین حرکت به را نگاهش

 زني نمي حرف اما...کني مي صحبت... آره -

 :گويم مي و گذارم مي هم روي را چشمانم...ام حوصله بي

 ...کنه مي فرقي چه...نكن بازي کلمات با -

 :گويد مي و کند مي بلند را صدايش

 اقعاو...میاد سرم به داره چي پرسي نمي! شد چي ام بچه پرسي نمي همین براي کنه نمي فرقي کنه؟ نمي فرقي واقعا -

 ..نیست مهم برات

 !نیست مهم نه -

 که دارد اهمیتي چه...دارد اهمیتي چه! کند مي جا به جا عمیق نفس يك با را حرفش تمام اما بگويد چیزي خواهد مي

 يك و هستم من که دارد اهمیتي چه...آيد نمي ديدنم به عزيز حتي که دارد اهمیتي چه...پرسد نمي را حالم مهرداد
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 که هايي غذا...شود مي شكسته شمسي توسط غذا هاي قابلمه خوردن هم به با گاهي که سكوتي و بزرگ ي خانه

 اهمیتي چه...نیامده ديگرش دختر ديدن به يكبار حتي پدرم که دارد اهمیتي چه..مانند مي باقي نخورده دست هرروز

 ... دارد

 اين زا بزرگتر هايي بغض دادن فرو به من...من اما کند، مي مهمان گلويم به را بغض باران دلتنگي شوم مي که خانه وارد

 ....ام کرده عادت

 :گويد مي و کشد مي آغوشم در پدر

 ...هستي معرفتي بي خواهر چقدر تو...بابا کجايي-

 !بزند پس را پدرم آغوش خواهد مي که سرکش میل اين يا کنم پنهان را پوزخندم

 آخر...کشتم خواهرم نجات قیمت به را فرزندم...کشیدم آتش به کلیه قیمت به را عشقم و زندگي...معرفتم بي من آري

 !باشد معرفت بي تواند مي خواهر يك چقدر ديگر

 مي چیز همه روي چشم باران براي دو هر ما...ندارد گناهي پدرم..شود مي خفه خشمم ، بینم مي تخت روي که را باران

 !بنديم

 و دکن مي حلقه گردنم دور را کوچكش دستان...بخورد بهم حالم تا نیستم باردار ديگري اما...دهد مي اسپند بو اتاقش

 :گويد مي

 بود شده تنگ برات دلم-

 :گويم مي و نشانم مي صورتش روي اي بوسه

 جوجه؟ نداري درد ديگه االن..ترسوندي رو ما خوب -

 :گويد مي و کشد مي آغوشش در را بزرگش صورتي خرس

 !آورد خرسي چه برام ديروز مهرداد عمو ببین-

 در چیز يك تنها! است من ذهني ظرفیت از خارج باران هاي صحبت درك...نیامده من ديدن و هست...هست پس آه

 !بیند نمي مرا نابودي و هست...شود مي پژواك قلبم

 داني؟ دردم،مي ي آستانه در که هاست روز

 داني؟ گیرند،مي مي هايشان پنجه فشار در مرا هم ها ديوار ها روز اين

 داني؟ مي نیست، نفس براي هوايي

 داني؟ نیست،مي کس هیچ برايم رفت آنكه
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 داني؟ نیست،مي بس مرا احساس بي سردو هاي آغوش اين

 !داني نمي که دانم مي را نیست،اين عبث آرزوهاي جز مرا

 ...است تنگ مرا هم آسمان ها روز اين

 دانم نیست،مي گريان دوريم از چشمانت

 دانم نیست،مي جان مونس را تو ديگر هايم دست

 دانم نیست،مي پايان من بي را هايت خنده

 !داني مي که دانم مي را است،اين هايم خنده مرگ

 آب زير فرياد: چهارم فصل

 مي فكر گذشته به نه... نشینم مي تراس روي اي گهواره صندلي روي...آمدم خانه به که است ساعت چند دانم نمي

 ...کند مي سیر خال در ذهنم...آينده نه و کنم

 !مهرداد و من ي رابطه از سردتر نه اما...است سرد...نوشم مي را ام قهوه

 ! او و من ي رابطه تلخیه از بیشتر نه اما....است تلخ

 :چرخانم مي طرفش به را سرم و کشم مي دست فكري خالء آن از میلي بي با...کند مي صدايم شمسي

 شده؟ چیزي -

 ...گشتم دنبالتون رو خونه کل نشستي ها تاريكي تو چرا خانوم -

 :گويم مي و شوم مي بلند صندلي روي از! کنم مي خوش جا لبم روي پوزخند

 !گرفته خو زندان اين به عجیب زندانیش بگو رئیست به! نرفتم در نترس -

 :گويد مي و افتد مي پته تته به

 ...شدم نگرانتون که اينه منظورم...خانوم خدا به نه -

 رت شیرين چیز همه از نیشخند همین...نداري گفتن براي حرفي وقتي! زنم مي پوزخند دوباره و میزنم زل چشمانش در

 !است

 :گويم مي لب زير و دهم مي هلش کنار به دست با

 !گي مي راس که تو آره-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

111 

 :گويد مي و میزند در به بار چند... کنم مي قفل رويش از و بندم مي را در ،اما آيد مي سرم پشت

 ...بدم رو شامتون ، رو در کنین باز خانوم -

 :گويم مي بلند صداي با

 !شد صرف ممنون-

 آب هم باز...سرما هم باز... کنم مي آب از پر را حمام وان! کرده گیر گلويم در زندگي شیريني همه اين...سیرم آري

 !سرد

 دل جريان به و کنم مي باز هم از را پاهايم هاي انگشت... کشم مي دراز وان توي دارم تن در که هايي لباس همان با

 ...دهم مي را ها آن بین از عبور ي اجازه اب انگیز

 !خواهم نمي... را ديگري کس...هست هم خدا...هستم من

 ...روم مي فرو خلسه به و بندم مي را چشمانم

 من که زماني که کشنده ي انديشه از کنم مي دور را فكرم...اش معشوقه و مهرداد...باران...نادر از کنم مي دور را فكرم

 مي دور را فكرم...ست ديگري شخص ي زنانه هاي عشوه پذيراي همسرم گرم آغوش ام رفته فرو آب اين سرماي در

 ...شود مي چشمانم مهمان وخواب کنم

 هاي عربده صداي...کند مي بیدارم خواب از ، شوند مي کوبیده هم به ديگري از پس يكي که خانه هاي در صداي

 :رود مي هم کوچه سر تا مهرداد

 شمسي؟ نخوره تكون چشمت جلو از نگفتم مگه-

 :گويد مي البه و عجز با شمسي

 روي درو... خورد بر بهش هم خانوم...خونه تو بیان گفتم بهشون...بودن نشسته تراس تو...بود حواسم من خدا به آقا-

 !کردن قفل من

 ..هستند خواب اتاق توي.... است نزديك صدايشان

 ندادي؟ خبر من به چرا -

 ...زدين زنگ خودتون بالخره اينكه تا...ندادين جواب...زدم زنگ آقا -

 ...ترسم مي موقت فلج اين از! شده خشك تنم ي همه...توانم نمي اما بخورم آرامي تكان کنم مي سعي

 به را دستانم...شود مي خارج ام حنجره از که معلومیست نا اصوات تنها تالشم حاصل اما کنم صدايش کنم مي سعي

 . افتم مي وان توي دوباره و توانم نمي اما...شوم بلند جايم از کنم مي سعي و گیرم مي وان هاي لبه
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 .ست کافي...کند من حضور متوجه را آنها اينكه براي آب صداي همین

 ...بینم مي را مهرداد ي چهارشانه اندام ها، مدت از بعد و شود مي باز زده شتاب حمام در

 فشرده خیانتش از دلم...شود مي تنگ کشیدنش آغوش در براي دلم....شود مي ايجاد قلبم در همزمان طور به حس دو

 !دارد؟ را همزمان طور به حس چند گنجايش قلب مگر آخر! ...شود مي

 :گويد مي اضطراب با و ايستد مي در ي آستانه در هم شمسي...زند مي زانو وان کنار عجله با

 خوبي؟ خانوم -

 يم تشر با شمسي به رو! کند مي کوالك نزديكي همه اين از دلم... کند مي حلقه گردنم و زانو زير را دستانش مهرداد

 :گويد

 ...بیار کن گرم هم حوله...کرده يخ تنش ي همه کن، درست داغ شكالت يه برو-

 معشوقه ي زنانه عطر شیريني ندارم دوست...کشم مي نفس دهان از...برد مي اتاق داخل به و کشد مي آغوشش در مرا

 !کند کم آغوش اين گرماي از اي ذره ، اش

 :گويد مي بلندي نسبتا صداي با و گذارتم مي کاناپه روي

 کشي؟ مي دراز سرد آب توي لباس با...بارش وضعیه چه اين-

 روي که ريشي ته...شیند مي زمین روي زانو دو! است کرخ همچنان پايم و دست... سرما از خورد مي هم به هايم دندان

 ...کرده زيبايش ناجوانمردانه نشسته، صورتش

 لباس نبود از دانم نمي...ام شده گرم...آورد مي در را هايم لباس تك تك و گذارد مي لباسم هاي دکمه روي را دستش

 !کند مي گرمم ، هست چه هر!..... است گذشته هاي آغوشي هم آور ياد که زيبايي حس يا است خیس هاي

 مي باال را سرم و گذارد مي ام چانه زير را راستش دست...زنم مي گره بدن دور را دستم و اندازم مي پايین را سرم

 ....گیرد

 ... بخوانم را نگاهش رنگ توانم نمي بار اولین براي و زنم مي زل چشمانش در

 خورد مي صورتم به که داغش نفس...کشد مي جلو کمي را خودش و کند مي آزاد را دستانم حصار ديگرش دست با

 ! گیرد مي آتش وجودم...

 :گويد مي و اندازد مي چشمانم بعد و برهنه تن به را نگاهش

 کردي؟ خودت با کارو اين چرا خواي؟ مي چي تو...بارش-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

113 

 به...رفت بدنم از که خوني خیسي به....شالق گرمي به را سرد آب اين ام؟ کرده چه مگر...گذارم مي هم رو را چشمانم

 ...دهم مي ترجیح... تو نبود به...شنیدم که هايي تحقیر و ها توهین

 من از را نگاهش اينكه بدون مهرداد...شود مي وارد شمسي و شود مي باز اتاق در...گیرم مي سكوت به لب هم باز اما

 :گويد مي بگرد

 بیام تا باش منتظر در پشت خودتم...تخت رو بزار رو حوله-

 آقا چشم-

 هیچ...آيم مي فرود تخت رو!کشد مي آغوشم در دوباره و پیچد مي تنم دور و دارد مي بر تخت روي از را حوله مهرداد

 ...زنیم نمي حرفي کدام

 روي تا را پتو و گذارد مي میز روي را فنجان..نوشم مي جرعه جرعه و کند مي نزديك لبانم به را داغ شكالت فنجان

 :گويد مي و کند مي نگاه ساعتش به...شود مي قفل هم در چشمانمان لحظه يك براي.  آورد مي باال ام سینه

 ...برم بايد دارم کار جايي چند يه من بخواب تو -

 فقط...داري عجله حد اين تا کسي چه پیش رفتن براي پرسم نمي! داري؟ کاري چه شب 443:7 ساعت که پرسم نمي

 :گويم مي و گیرم مي را دستش مچ

 ...شده تنگ برات دلم! نرو امشب...نرو -

 هايم لب اينكه بدون...گذارم مي هايش لب روي را لبهايم و گیرم مي دستم دو بین را صورتش... شینم مي تخت روي

 و کنم مي فرو موهايش بین را دستانم...کند مي حلقه کمرم دور را دستش...نشینم مي پاهايش روي کنم جدا را

 !شدن زده پس حس...دهد رخ است ممكن زن يك زندگي طول در که حسي بدترين...بعد

 :گويد مي و کند مي جدا...را هايش لب...کتد مي زياد را مان فاصله دستانش فشار با

 ...کني خونريزي ممكنه...کني استراحت بايد هنوز تو... بارش -

 بزنیم حرف بمون... بمون...نرو -

 :گويد مي و شود مي بلند تخت روي از

 ...کنیم مي صحبت بعدا...دارم کار يكم -

 ...اما -

 :گويد مي و برد مي باال کمي را صدايش

 ...بعد گفتم! بارش -
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 !او مثل...کنم مي وسكوت...گويم نمي...آيد مي کي دهي مي را اش وعده که "بعدي" اين گويم نمي

 :گويد مي شمسي به... آيد مي در پشت از صدايش

 با گوب بزن زنگ مريم به کرد تب اگه...بخوره بايد ولي....میاد بدش شیر از که دوني مي...بخوره بده زور به داغ شیر يه -

 !بمونه اينجا مريم گم مي نیستم روزي سه دو من...بیان امیر

 !کنم نمي شوخي ديگر اينبار ام،نه؟ خسته بودم گفته...خدا

 . پیچد نمي پروپايم به زياد آنروز از بعد شمسي. ام نشسته ايم گهواره محبوب صندلي روي دوباره

 مهمان اتاق توي... آيد مي شب نیمه 4 ساعت روزها بعضي...گويم نمي دروغ......ام نديده که مدتهاست هم را مهرداد

 !رود مي بیرون من شدن بیدار از قبل ها صبح و خوابد مي

 ناي! کند مي من نصیب نگاهي نیم و کند مي باز را مشترکمان خواب اتاق درِ کند مي عود محبتش که ها شب بعضي

 ...زناشويي زندگي از من سهم است

 ، ها نامهرباني اين تمام با چون...زياد خیلي....گويم مي است چقدر نفرت و عشق بین ي فاصله بپرسي من از اگر

 ...دلسردم زندگي اين از!! دلسرد...دلسردم اما...دارم دوستش

 مرا امروز حس که است آنروز فقط...آنروز کني، حس را شدن داشته دوست حس ديگر است محال که بداني وقتي

 !کني مي درك

 شمسي...روم مي خانه داخل و اندازم مي باغ به سرسري نگاهي ، شنوم مي که خانه داخل از را موبايلم گوشي صداي

 : دارد مي بر را ام گوشي

 ...دي نمي جواب چرا... الو... الو -

 :گويم مي و گیرم مي شمسي از را موبايل...دهد مي بد گواه دلم....رود مي هم در ناخودآگاه هايم اخم

 ...برس کارهات به برو تو...من به بده رو گوشي-

 !کند مي سري باال آقا برايم هم ام خانه مستخدم که رفته پیش جايي تا کارم... کند مي تعلل کمي گوشي دادن در

 :گويم مي و گیرم مي دستش از ضرب با را گوشي

 .بري توني مي...خورم نمي شام! ...باشه داشته کار تو با زنه مي زنگ من موبايل به که کسي کنم نمي فكر -

 زنگ که گوشي...کنم مي وجب را اتاق عرض و طول و چرخانم مي دستانم میان در را موبايل....  برم مي پناه اتاقم به

 !است نادر که بفهمم تا ندارم الزم زيادي زمان...کنم مي نگاه تلفن روي بر بسته نقش شماره به ترس با خورد مي

 :دهم مي پاسخ بعد و دهم مي فشار را مكالمه ضبط ي دکمه تماس برقراري از قبل
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  خواي؟ مي چي -

 :کند مي سیخ را تنم موهاي ، بلندش ي خنده صداي

 !گرفته سخت بهت خیلي مهرداد آقا شنیدم...بود خاموش موبايلت....عزيزم عموي دختر خوبم منم -

 :گويم مي و دهم مي فرو را است نشسته گلويم در که سرکشي بغض

 گرفتي؟ و ارثت رسید؟ بهت چي من زندگي کردن خراب از! نادر تو به لعنت -

 :گويد مي و دهد مي سر را کريه ي خنده آن هم باز

 طالقت کردم نمي فكر کنم اعتراف بايد خب ولي...کردي کمكم خیلي هم تو باش، صادق که خودت با بارش -

 ...است ساخته کارت ديگه گفتم ات بچه سقط از بعد مخصوصا...نده

 :کشم مي فرياد

 ازم عشقمو تو...کنم مي نفرينت شب هر و هروز...خواي مي جونم از چي ديگه... خورد سنگ به تیرت که بیني مي-

 !گرفتي

 :کشد مي فرياد هم او

 اريكب حتي بودم منتظر....بیني؟ مي هم رو اي ديگه کس باران و خودت از غیر به دنیا اين توي تو مگه عشق؟ کدوم -

 ...کردي قبول و چیز همه سريع تو اما...کني اعتراض

 :زنم مي عربده و ريزم مي اشك...کنند مي باز سر چشمانم در خفته هاي اشك

 هم ذره يك حتي دم مي قول ها؟ ؟ دوني مي چي عشق از تو! جونش پاي...لعنتي بود میون در باران جون پاي-

 !نیستي پشیمون

 :دهم مي ترجیح شنوم مي که خونسردي صداي اين به را هايش فرياد

 رو پريچهرم گفت، جون آقا به رو چیز همه بابات که روزي...گرفتي ازم رو پريچهر هم تو چون نیستم پشیمون آره-

 !گرفتین ازم

 اباتب حرفهاي...بودم گفته رو پري به ام عالقه قضیه جون آقا به روز همون دقیقا چون بزنم بابات حرفاي زير نتونستم

 ...نخواستم تورو من اينكه...بود تر قبول قابل

 تو يا گفت جون آقا...کردي قبول رو چیز همه خواهرت خاطر به که دوست خانواده و محبوب ي نوه شدي تو دفعه يك

 ...هیچكس يا

 ...باشم عروسیت کارت منتظر گفتي تو اما... بگیريم رو ارثمون تا کن ازدواج من با گفتم بهت
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 !کرد؟ مي گريه من زندگي عشق وقتي بودي کجا...دادن نمي من به اونو جون آقا ساپورت بدون پريچهر ي خانواده

 ...ندونستي رو بارش قدر گفت مي! کرد عاق منو کردي ازدواج تو وقتي....کرد عاق منو جون آقا

 ما ازدواج ديگه....افتادي چشمش از دوباره تو که بود اونروز...دادم نشون هم جون آقا به رو ها صدا و ها عكس همون

 ...نبود مهم هم

 :گويم ومي نشینم مي تخت روي...  شود مي تبديل زمزمه به کم کم صدايم

 ....ريختي هم به هات بازي اين با منو زندگي تو نادر -

 :ملعون ي خنده آن دوباره و

 !ريختي هم به منو زندگي هم تو چون...برابريم هم با پس....خانوادش اجبار به! کرد نامزد ديگه يكي با پريچهر -

 :دهد مي ادامه رحمانه بي او اما ريزد، مي هايم گونه روي هايم اشك

 من اين که اين... رو چیز همه... گفتم... شد خورد من پري که طور همون کردم خوردش من و...پیشم اومد مهرداد-

 پیشنهاد بهت ازدواجتون قبل که گفتم...بودي گفته بهش رو برعكسش دقیقا تو البته که...خواستم نمي رو تو که بودم

 ! بده رو بابات و باران خرج که داره پول قدري به نامزدت گفتي تو اما دادم ازدواج

 ...ندم دست از رو حقم...رو پولم...نرسیدم پريچهر به اگه تا...بده طالقت تا گفتم بود الزم که رو چي هر

 ...ره نمي پیش کني مي فكر که اونجوري چیز همه همیشه...خب اما بده طالقت کردم مي فكر

 :گويم مي و کنم مي مشت پايم زانوي روي را لرزانم دست

 گفتي؟ دروغ چرا.. چرا...انساني؟ تو... نادر -

 خودش ي عهده به رو قضاوت و گفتم بهش حدودي تا رو گفتي که هايي حرف صرفا من....بارش نكن اشتباه -

 !باشه سخت خیلي بايد مهرداد مثل شكاکي مرد با زندگي عزيزم خوب اما.... گذاشتم

 ! نشنوم را دهد مي سر هرلحضه که آوري تهوع ي خنده اين و شوم کر کاش خدايا آه

 شوم، رمنزج او از توانم نمي اين از بیشتر کنم مي فكر که وقتي درست و...شود مي بیشتر ثانیه به ثانیه او از تنفرم

 :گويد مي و زند مي هم به را محاسباتم تمام

 بود؟ کي لذت ترين زيبا دوني مي-

 ...کرد اش ديوونه تايید مهر اين...نخواستم تورو من و داشتي دوست منو تو که گفت هم جون آقا وقتي

 ...گرفتم رو چهر پري هاي اشك انتقام...بود زيبا خیلي برام لحظه اون... کرد مي گريه و زد زانو زمین روي وقتي
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 اشم من گفتم و کردم خواهي عذر ازش وقتي...خوره مي هم به حالت اون با بودن از گفتي من به تو گفتم بهش وقتي

 !بود عالي برام ها لحظه اون واي...نیستم ناموسي بي آدم گرنه و شناختم نمي رو

 ....است تحمل قابل غیر اطالعات حجم همه اين تحمل

 از دارم دوست ها حرف اين شنیدن با خودم! کند دوري من از حد اين تا که دهم مي حق مهردادم به...دهم مي حق

 !کنم دوري خودم

 :گويم مي و گیرد مي فرا را وجودم انزجار و خشم

 ....شي مي پشیمون کارت اين از روزي يه نادر -

 :است مشخص هم خط طرف اين از پوزخندش صداي

 هب که دارم انقدر...بخوره بهم پري نامزدي کنم کاري که دارم پول انقدر ديگه االن! بردم من! شد تموم بازي...بارش -

 !!اي بازنده يك پدرت مثل هم تو...برسیم هم

 !ببخشم تو به رو خوشبختي اين که نبودم آدمي منم....برسیم خوشبختي به هردومون تونستیم نمي تو منو

 ات فاجعه، عمق به کنم مي سعي و گذارم مي را تلفن گوشي...ندارم تحمل ديگر...ندارم را حرف همه اين شنیدن تحمل

 !نكنم فكر شود، مي که جايي

 ...ام داده گوش نادر صداي ي شده ضبط نوار به بارها و بارها

 ....ام کرده گوش خودم ي تبرئه حكم به بارها و بارها

 ...ام کرده فكر خودم هاي حماقت به بارها و بارها

 ...ام کرده لعنت را نادر... ام کرده لعنت را خودم بارها و بارها

 ....کند مي مشخص را چیز همه دارم دست در که مدرکي اين...سند اين و است شده تمام بازي

 !نیست خوشحال من اما...نشناسم پا از سر خوشحال از بايد

 ابتث مهرداد به را خودم توانم مي که انگار نه انگار... است تغییر شرف در چیز همه که انگار نه انگار...ندارم خوبي حس

 ...کنم

 ...کنم مي سرم شال و مانتو و کنم مي پاك ذهنم از را منفي افكار

 خاکستري مانتو که نیست مهم برايم...ندارم پوشم مي که لباسهايي رنگ ترکیب به توجهي هیچ همیشه خالف بر

 !سبز شال و اي صورمه ورزشي شلوار با ام پوشیده
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 ...شوم آزاد خواهم مي...شود تموم بازي اين خواهم مي فقط

 سرخابي عروسكي کفش يك که ، آيد مي دستم دم که کفشي اولین و دارم مي بر جاکلیدي روي از را ماشینم سويچ

 ....پوشم مي ست،

 :کند مي صدايم باغ انتهاي از...شود مي يكي شمسي سريع هاي قدم صداي با دزدگیر صداي

 شب؟ موقع اين میرين کجا خانوم -

 :گويم مي و گردانم مي بر سويش به را اخمم از پر صورت و گويم مي " لعنتي معرکه مگس خر بر" لب زير

 مشكلیه؟ بیرون میرم دارم -

 :گويد مي و رساند مي ماشین به را خودش

 !برين صبح بزارين...کاريه چه شب موقع اين خانوم خب نه -

 :گويم مي تشر با و کنم مي بلند را صدايم! ندارم.... را دخالت همه اين تحمل... ندارم تحمل ديگر نه

 ....بگو ام زندوني خونه اين تو من اگه شمسي -

 ...گم مي خودتون براي من! حرفیه؟ چه اين خانوم نه -

 :گويم مي ، نشینم مي صندلي روي حالیكه در و کنم مي باز را ماشین در

 ....بد چي خوبه، چي فهمم مي دارم عقل خودم -

 ...اما -

 ...اما بي اما -

 !گیرم مي عقب دنده ، چسبیده ماشین به کنه مثل که شمسي به توجه بي و کوبم مي هم به را ماشین در

 ملب آنقدر...کوبد مي ام سینه در پروا بي قلبم.... رانم مي عزيز ي خانه سمت به اراده بي اما کجاست مهرداد دانم نمي

 !است نمانده رويش پوستي ديگر که ام جويده را

 ....اما کنم باز را در تا گیرم مي دستگیره به را دستم...کنم مي پارك عزيز ي خانه از تر پايین متر چند

 ....شود مي خشك دستگیره روي دستم

 ...شود مي حبس سینه در نفسم

 ....است افتاده کار از همیشه براي بار اين گمانم به...افتد مي کار از قلبم
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 !...شده متوقف هم زمان

 آن از عزيز که جواني دختر...گرفنه را بغلش زير مهرداد که جواني دختر شك بي...بیند مي اشتباه چشمانم مسلما

 !است من تخیل زائده... دهد مي هديه او به مهربانش هاي لبخند

 !است سال جك ترين مزه ،بي شنوم مي که هايي صدا شك بي

 :گويد مي که نیست عزيز صداي اين

 ششلوغ الكي...پايین دقیقه يه ست، باال فشارش دقیقه يه...همینه حامله زن... نكن هول گفتم بهت که من مهرداد "

 "!کردي

 مي نگهش قو پر الي که او براي... ام کرده سقط کودکي حتي.... ام کرده تجربه خودم من...نگراني چرا مهرداد آري

 !من مهردادِ نیست نگراني هیچ جاي داريد

 :گويد مي که نیست مهرداد صداي هم اين شك بي

 "باشم سالمتیش نگران االن کشیدم که دردسر همه اون بعد بده حق بهم....عزيز شده ضعیف خیلي آخه "

 !من نه و باشي او نگران که مهرداد دهم مي حق تو به آري

 !را ها حق تمام! دهم مي تو به را دنیا هاي حق تمام...يكتا بارش من

 ....مبارك شدنت پدر....من مرد

 ....ست واقعي حد از بیش....اما هوويم هاي لب روي زيبا لبخن

 ...بندم مي را هايم چشم و بینمشان مي...روند مي عزيز ي خانه به که بینمشان مي

 ...گناه بي يا باشم گناهكار من که کند مي فرقي چه...دهم مي فشار انگشتانم میان در را موبايلم گوشي

 ....نادر يا باشم مهرداد عاشق من کند مي فرقي چه

 ...نه يا باشند داده باد بر ارث ازاي در را ام زندگي کند مي فرقي چه

 ....نه يه باشم خورده بازي کند مي فرقي چه

 !شود مي دير زود خیلي گاهي....کند نمي فرقي هیچ

 !است باران....کشیدنم نفس دلیل تنها ها روز اين....رانم مي پدريم ي خانه سمت به و کنم مي روشن را ماشین

 ....نیست پدرم و عزيز ي خانه بین زيادي ي فاصله....خرم مي چوبي نبات آب و اسمارتیز بسته چند راه سر
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 کمي زمان عمر يك....دارم وقت حسرت براي عمر يك...باشم باران براي را امشب کنم مي سعي و زنم مي را در زنگ

 !نیست

 ....کنم مي بوسي رو پدرم با

 ...آمدم مي بیرون مهرداد ي خانه از االن همین نبوديد باران و تو اگر بگويم او به آيد نمي دلم

 !نزدم مهرداد صورت به اي کشیده و نشدم پیاده ماشین از امشب که است پناهي بي از بگويم آيد نمي دلم

 ات نهخا که تواي ، نیستم من هرزه "نگفتم باردارم هوي به امشب که شماست خانماني بي ترس از بگويم آيد نمي دلم

 ! "کردي بنا من ي خانه هاي آواره روي را

 !گیرم مي سكوت به لب که است کسي بي از

 :گويم مي ، "کجاست عمو "میپرسد که سوالش جواب در و گیرم مي آغوش در سفت را کوچكم بارن

 ....اسمارتیز عالمه يك با داره آدامس وسطش که آبنباتا اون از! گرفتم چي برات ببین باران -

 :گويد مي و اندازد مي گردنم دور را دستانش زده ذوق

 ....آجي جون آخ -

 :گويم مي و نشانمش مي پايم روي

 کردم؟ چي هوس دوني مي باران -

 :گويم مي و زنم مي لطیفش موهاي روي اي بوسه...  دهد مي تكان ندانستن ي نشانه به را سرش

 !شده رنگي چه زبونمون بگیم بعد و بزاريم هم دهن اسمارتیز قديم مثل اينكه -

 :گويد مي و کوبد مي به را هايش دست ذوق با

 بزنیم؟ لب رج قرمزاش اون از يكي با بعدش بارش...جون آخ -

 :گويم مي و زنم مي اش بیني به اي ضربه

 ....لب رج نه لب رژ...باران گفتم دفعه صد -

 :گويد مي و کند مي باز را اسمارتیز قوطي در

 دي؟ مي قول...هرچي حاال -

 :گويم مي و پاشم مي صورتش به را لبخندم
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 ....قول قوله -

 ...گذارد مي دهانم در را سمارتیز اولین او و بندم مي را چشمانم

 :گويد مي و اندازد مي صورتم به را شاديش از پر نگاه...دل ته از...خندد مي بلند...کنم مي باز را دهان

 !فانتا نوشابه مثل....نارنجي -

 ! دهد مي را مار زهر تلخ طعم کامم اما نارنجیست زبانم رنگ

 ....کند مي باز را دهانش و دهد مي قورت تند...گذارم مي زبونش روي اسمارتیز

 :گويم مي و زنم مي لبخند

 ....آسمون مثل... آبي -

 :گويد مي و بوسد مي را لپم

 ....تو چشماي مثل نه -

 :دارد ادامه بازي و

 !دريايي پري هاي مو مثل...قرمز -

 برگ مثل سبز -

 !شرك مثل سبز....نداري ياد آجي نه -

 : گويم مي و خندم مي بلند

 !اسفنجي باب مثل زرد....گم مي درست ببین بخور ديگه يكي -

 ....رود مي خواب به آغوشم در و شود مي خمار چشمانش بالخره تا کنیم مي تمام را اسمارتیز بسته چند دانم نمي

 از...کند مي نگاه ما به عالقه با و ايستاده اتاق در دم پدر... بوسم مي را اش پیشاني آهسته و گذارمش مي تخت روي

 :گويد مي و گذارد مي ام شانه روي را دستش گذرم مي که کنارش

 .نبود خوشحال انقدر بود وقت خیلي...داره نیاز محبتت به اون...باران پیش بیا بیشتر... بارش -

 :گويم مي و دهم مي تكان را سرم

 ...پیشش بیام هرروز کنم مي سعي فردا از...چشم -
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 ....است پارك در جلوي هم مهرداد ماشین...کنم مي پارك عمارت جلوي را ماشین

 ! آمده تازه مهرداد يعني اين و است داغ هنوز...گذارم مي کاپوتش روي را دستم و شوم مي پیاده ماشین از

 :گويم مي شود، مي بدل و رد مهرداد و شمسي بین که هايي گزارش به توجه بدون و شوم مي عمارت وارد

 !اومدم من...شمسي بدي گزارش خواد نمي -

 گیرم مي پیش را خواب اتاق راه و کنم نمي توجهي "شب؟ موقع اين بودي گوري کدوم "گويد مي که مهرداد صداي ه

 ...بندم مي سرم پشت را در و

 ايستاده در چارچوب در که او به و...کنم مي پرت تخت روي را هايم لباس.... شود مي باز خراشي گوش صداي با در

 ...کنم مي نگاه

 :گويد مي و ندازد مي پايم تا سر به نگاهي

 داشتن؟ تشريف کجا خانوم -

 ...بودي کجا خودت نگويم...نگويم تا دهم مي قورت را دهانم آب

 .... بودي کجا وقت همه اين....روز همه اين خودت نگويم

 :گويم مي و زنم مي زل چشمانش در

 ....اونجاست خريدم باران براي که هايي خوراکي هنوز...بپرسي بزني زنگ توني مي...باران پیش...بابام ي خونه -

 :گويد مي تشر با و اندازد مي باال را ابرويش

 دادي؟ مي خبر من به نبايد -

 گاليه پیشش يكم...يكم حداقل که دارم حق... نیست من ظرفیت در روز يك در مصیبت همه اين کردن تحمل

 ندارم؟ حق....کنم

 :گويم مي و برم مي باال را صدايم

 بخوام که هستي زندگیم کجاي کو...هستي اصال مگه داشتي؟ مي بر بدم خبر خواستم مي و زدم مي زنگ اگه مگه -

 !بدم خبر بهت

 :گويد مي و برد مي باال را صدايش هم او

 اکج...ري مي کِي...بدي خبر من به بايد هستم ات شناسنامه تو وقتي تا! هستم ضمن در...دم نمي جواب که درگیرم -

 ...میري کي با و ري مي
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 ديده چشمانم با امروز را هايش درگیري تمام که نخواند هايم چشم از تا...نبیند را هايم اشك تا گردانم مي بر را رويم

 ...ام

 :گويم مي و دهم مي فشار دستانم میان در را حمام در ي دستگیره

 راه پارك تو يكم برمش مي...  باران دنبال رم مي شش نیم.  پنج ساعت ها عصر بعد به اين از...دم مي خبر دارم االن -

 ...ام خونه هم هشت نیم و 0 ساعت...بره

 :گويم مي لب زير بعد

 ...نیست مشكلي اگه البته -

 :گويد مي لب زير شده، آرام کمي صدايش

 !نري آبي زير وقتي تا نه....نیست مشكلي نه -

 ...اي کرده انتخاب دهي، مي نسبت من به و دهي مي انجام خودت که آنچه براي زيبايي اصطالح چه مهرداد... آبي زير

 ...کنم مي باز درجه آخرين تا را سرد آب و ايستم مي حمام دوش زير

 ....دهد نجاتم سرما اين از که نیست دستي بار اين که دارم ايمان...دانم مي

 ...روم مي فرو سرما اين نظیر بي ي خلسه در

 ....ندارد اي فايده گناهیم بي اثبات ديگر که کنم نمي فكر اين به

 ...کنم نمي فكر خانه اين از شدن دور و چمدانم بستن به

 ....انتقام فرياد!...آب زير فرياد!....کشد مي فرياد ذهنم در چیز يك فقط

 گیري مي ياد....گیرند مي تو از را شدن داشته دوست...را عشق وقتي...گیرند مي تو از را اي داشته آنچه تمام وقتي

 !باشي رحم بي گیري مي ياد...کني سنگ از را قلبت

 ! يكتا نادر زندگي نابودي.... است مشخص هدف

 ....رسم مي بمبست به هم باز و کشم مي نقشه هزارم بار براي و نشینم مي پارك نیمكت روي

 مشغول هم من....ست بازي مشغول او که هايي لحظه تك تك در و آورم مي اينجا را باران که ست روزي پنجمین اين

 ....هستم ام بازي هاي مهره چیدن

 دوست عاشقانه نادر که چیزي تنها دنیا در دانیم مي او هم و من هم اما.... کند مي عاشقي ادعاي که مردي....يكتا نادر

 !است قدرت و پول...دارد
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 !است آورده دست به...بیمارستان رئیس دختر تنها پريچهر، با ازدواج با که قدرتي و شده عايدش آقاجون از که پولي

 را نادر اما شدم، غرق سیاهي در من شايد....کشید آتش به مرا زندگي خاطرش، به نادر که اي اسطوره عشق است اين

 !کشید خواهم پايین خود با هم

 :گويد مي و آيد مي جلو را دستش.... کند مي خوش جا کنارم نیمكت روي بلندي قد و زيبا دختر

 ....هستم هلیا...سالم-

 :گويم مي و دهم مي دست او با.  کنم مي دراز را دستم

 يكتا بارش...بارشم خوشبختم -

 :گويد مي و کند مي اشاره باران به دست با

 !باشي داشته بزرگي اين به دختري خوره نمي بهت -

 :گويم مي و کنم مي نگاه ، دهد مي جوالن ها سرسره بین که باران به

 !خواهرمه-

 !تره منتطقي اين خب...خواهر -

 :گويم مي و کنم مي نگاه اش شرقي زيباي ي چهره به

 بودمت نديده اينجا قبال -

 :گويد مي و دهد مي تكیه نیمكت به بیخیالي با

 !شدي نمي اطرافت متوجه اصال که رفتي مي فرو خودت تو انقدر تو...ديدمت مي هرروز من ولي -

 :گويم مي و کند مي خوش جا لبم روي تلخ پوزخندي

 ....منه همدمه تنها روزها اين خیال و فكر -

 :گويد مي و کند مي نگاه دوري ي نقطه به

 ....کنم مي درکت -

 :گويد مي که اندازم مي اش چهره به را سوالم از پر نگاه

 بريم بیا خواي مي اگه...دخترمه هاله کنه، مي بازي تو خواهر با داره که کوچولو دختر اون...پارکه کنار من ي خونه -

 ....زنیم مي حرف تا دو ما هم کنن مي بازي ها بچه هم ام خونه
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 چند برگشت تا و است نیم و پنج ساعت هنوز....کنم مي قبول چرا و چون بدون که ام صحبت هم يك ي تشنه انقدر

 ....دارم وقت ساعتي

 شويم مي شان خانه وارد تا....نیستند بند پا روي خوشحالي از که هاله و باران...است پارك روي به رو دقیقا اش خانه

 !میبرد اتاقش به و گیرد مي را باران دست هاله

 ! گیرد مي بر در را خانه هواي ، گذارد مي میز روي هلیا که ديويدوف ي نسكافه انگیز دل بوي

 :پرسم مي ، نشیند مي که رويم به رو

 کردي؟ ازدواج-

 :گیرد مي غم رنگ نگاهش

 ...بودم کور چقدر...بودم ديوونش.... بود کیوان اسمش -

 الح و عشق دنبال فقط کیوان گفت میثم چقدر هر! میثم دوست....کیوان عاشق من و بود من عاشق میثم ام خاله پسر

 ! ندادم گوش

 زدم زنگ کیوان به چقدر هر...باردارم ديدم و اومدم خودم به....گفت مي راست ولي....گه مي دروغ میثم کردم مي فكر

 ....زمین زير بود رفته بود شده آب....نداد جواب

 ...میثم پیش رفتم...شكمم تو ناخواسته ي بچه يه و بودم مونده من

 :گويد مي و دهد مي دستم به را پاکت کند، مي روشن و آورد مي در سیگار نخ يك ، رسد مي که حرفش اينجاي به

 کشي؟ مي -

 :گويم مي و دارم مي بر را نخي! ام شده وسوسه....االن اما کشیدم نمي

 !کنم روشن ندارم ياد -

 :دهد مي ادامه و دهد مي دستم به و کند مي روشن خودش سیگار آتش با را بگويد،سیگار چیزي آنكه بي

 وت خوابوند يكي بعد...بعد و موند زده بهت لحظه چند اول شنید وقتي... گفتم بهش...گريه زير زدم کرد باز که و در -

 ...داد دلداريم...کرد بغلم و نیاورد طاقت دلش اما گوشم تو زد! ...گوشم

 :گويد مي و کشد مي سیگارش از محكمي پك...گیرد مي ام سرفه و پرد مي گلويم به سیگار دود

 ....بودم همینجوري اول بار منم -

 :رود مي فرو خاطرات دنیاي به دوباره و
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 ....خونه يك سر رفتیم...شدم باردار عقد دوران تو کردن فكر همه...کنه ازدواج باهام شد حاضر میثم -

 مي..شد بدتر اوضاع اومد دنیا به که هاله....بود خريده رو آبروم فقط...کرد نمي نگاهم حتي...زد نمي دست بهم میثم

 ...  کشید مي آب ذره ذره داشت...کشه مي زجر ديدم

 ... دونستن مي مقصر رو میثم همه اما... بشیم جدا گرفتیم تصمیم

 :گويد مي و کند مي خاموش سیگاري زير توي را سیگارش

 هک بانكي حساب و هاله و من شد دنیام....شدم طرد.... و گفتم میثم مردونگي از...گفتم رو چیز همه! بزارم نتونستم -

 !کنه مي پرش مردونگي تموم با میثم

 :گويد مي و زند مي زل چشمانم به

 ....بگو تو حاال! منه زندگي اين -

 !! مهرداد جديد همسر از و...نادر از...باران بیماري از....مهرداد با ازدواجم از...گذشته از...گويم مي

 .... کند مي سكوت او و گويم مي

 ....رسیده فرا رفتنم وقت و شده 8 ساعت شود، مي تمام ها کشیدن سیگار و ها ريختن اشك ها، گفتن وقتي

 :گويد مي هلیا گیرم، مي دست در که را باران دست

 !گیرم مي انتقام نادر از کیوان جاي به من کن فكر! کنم مي کمكت نادر به راجع...اينجا بیا فردا -

 !!زنم مي لبخند نیستم، تنها اينبار اينكه از....شود مي جاري لبم روي لبخند

 ...کنیم مي رو و زير را نقشه بار هزارمین براي و ايم نشسته اش خانه تراس در

 ...ست رحمي بي از فراتر چیزي زندگي مگر اما...میدانم است رحمانه بي... يمان نقشه

 !بتوانیم بايد...توانیم مي که دانم مي! میبرد هايمان دل از را ترس....  ديويدووف نسكافه بوي

 !آيد مي جديد بارش اين ژست به عجیب( ...Marlboro flower)فالور مارلبورو سیگار

 :گويم مي و کنم مي نگاه هلیا صورت به

 بیاي؟ بر پسش از بتوني کني مي فكر -

 :گويد مي و کند مي تكیه اش صندلي به خیال بي

 ...کردم زندگي همونجوري عمر يه آره...بیارم در رو ها پولدار بچه اداي اينكه -
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 :گويم مي و گیرم مي دستم توي رو دستش

 ....کني مي اينكارو من خاطر به که ممنون...ممنون-

 :گويد مي و دهد مي فشار را دستم متقابال

 ....برسي عشقت به دوباره بتوني تو اينجوري شايد-

 :گويم مي و دهم مي بیرون عمیق نفس يك دادن بیرون با را غمم

 ...نیست برگشتني ديگه مهرداد...کنه مي آروم رو دردم فقط اين...نه -

 :گويد مي و زند مي سیگارش به محكمي پوك

- His lost... 

 :گويم مي و خندم مي بلند

 !هاني رفتي فرو جديدت نقش تو خیلي -

 :گويد مي و شود مي جدي

 رو نادر هم زمان هم تونم نمي من... بیرون بزني خونه از جوري يه بايد... نداريم دادن دست از براي فرصتي...بارش -

 ...پريچهر هم کنم تعقیب

 :گفتم و رفت هم در هام اخم

 ...من به بسپر رو پريچهر... نباش نگران... کنم مي کاريش يه -

 !ندارد وجود... نادر و من بین فرقي...گیرم مي دستم دو بین را سرم

 !زندگي برابر در زندگي....کنم مي ويران را پريچهر آرزوهاي کاخ نادر، نابودي قیمت به هم من

 ...کند مي قطع را هايمان صحبت در زنگ صداي

 ! ماند نمي پنهان ديدگانم از نشیند مي هلیا چشمان در که برقي

 هلیا. شود مي ظاهر در آستانه در گندمي جو موهاي با اي چهره خوش مرد ي چهارشانه اندام و کند مي باز را در

 :گويد مي و زند مي دلنشیني لبخند

 !میثم سالم-

 ...سالم-
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 :گويد مي و اندازد مي من به نگاهي

 !داري مهمون...شدم مزاحم موقع بد اينكه مثل-

 :گويد مي و گیرد مي را دستم هلیا

 ... جديدمه هاي دوست از يكي! اصال نه -

 :گويد مي من به خطاب بعد

 !هستن من ي خاله پسر میثم آقا ايشون جان بارش -

 :گويد مي و زند مي اي مردانه لبخند میثم

 !وقتم خوش شما با آشنايي از -

 ...طور همین منم -

 :گويد مي و آيد مي خودش به هلیا

 !اومده میثم عمو بیا! هاله...تو بیا واستادي در دم چرا -

 :گويد مي هلیا به رو و زند مي تلخي لبخند میثم

 بابا؟ بگه من به بچه اين خواي نمي چرا! لجبازي هم هنوز -

 ....اندازد مي آغوشش در را خودش و دود مي میثم سوي به هاله...ماند نمي هلیا جواب براي فرصتي

 تازه مرد اين هاي مهرباني ي شیفته هم او تا نیست الزم زيادي زمان اما...شود مي قايم من سر پشت آهسته باران

 ...بشود وارد

 ...شود میثم هاي بازي و هاله و باران ي کودکانه هاي فرياد از پر خانه کل تا نیست الزم زيادي زمان

 ....شود تبديل اشك نم به هلیا چشمان برق تا نیست الزم زيادي زمان

 :گويد مي گذارم، مي دستش روي که را دستم

 ...رفتي؟ دکتر ات بچه سقط بعد تو بارش -

 :گويم ومي اندازم مي پايین را سرم

 ...ندارم مشكلي جسمي لحاظ از -

 :گويد مي و کند مي قالب ام چانه زير را اش اشاره انگشت
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 زندگي حفظ براي تو نكردن تالش اين...شدي افسردگي دچار تو بفهمم تا باشم شناس روان يه نیست الزم -

 ...مشترکت

 :دهد مي ادامه و کند مي مكث کمي

 ندادي؟ نشون مهرداد به رو نوار اون چرا -

 :گويم مي و زنم مي پس را دستش

 .... نه کنه؟ مي ول من خاطر به رو اش بچه زنو اون کنه؟ مي فرقي چه -

 حفظ براي نه...برم خونه اون از بخوام که روزي...شه تموم نادر با کارم که دم مي نشون بهش وقتي رو نوار اون

 !حیثیتم حفظ براي فقط...زندگیم

 ...داره جنگیدن ارزش مهرداد به عشقت... بارش -

 نداره؟ جنگیدن ارزش چي؟ میثم به تو عشق -

 :گويد مي و زند مي نقش صورتش روي تلخي لبخند

- Truesay (نداره جواب حق حرف... )!شده دير خیلي میثم و من براي اما... 

 :گويم مي و زنم مي زل چشمانش در...است رفتن وقت...اندازم مي نگاهي ساعتم به

 ...شده دير خیلي هم ما براي -

 :گويد مي و گیرد مي را دستم که شوم مي بلند مبل روي از

 ...بري دکتر يه بهتره حال هر به...نگرانتم -

 :گويم مي و پاشم مي رويش به تلخي لبخند

 ...رفتم شايد...کرديم سره يه که رو نادر کار -

 بدي؟ توضیح براي فرصتي مهرداد به خواي نمي بارش -

 :گويم مي و پوشم مي را ام مانتو

 داد؟ فرصتي من به اون مگه-

 نیم و 8 ساعت راس...وقت چند اين عادت طبق و رسانم مي خانه به و کنم مي حاضر را باران... دهد مي تكان را سرش

 ! شوم مي عزيزم زندان وارد
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 را هايم لباس!...نه؟ مگر تنهايي، خواهم مي را همین هم من...برود بیرون خانه از من ورود با که کرده عادت هم شمسي

 ...کنم مي پرت مبل روي و آورم مي در

 !ندارم هم را نازك خواب لباس يك پوشیدن ي حوصله و حال حتي که است گیر در ذهنم آنقدر

 خسته شايد... ام افسرده شايد...گويد مي راست هلیا شايد! کشم مي تنم روي را سرم شال و کشم مي دراز مبل روي

 ....ديگر شايد هزار و.... ام

 ساحل تنگ دل اگر نیست خودم دست....کند مي پرواز مهرداد سوي به اجازه بي فكرم اگر نیست خودم دست

 خیلي ات داشتني دوست ي بنده اين از خدايا! دلسردم اما...نیستم....دلخور مهرداد دست از! هستم چشمانش

 !دلسردم

 ار ام تنه نیم رخوت با ، شوم بلند مبل روي از اينكه بدون...شكند مي هم در را شیرينم ي خلسه موبايل زنگ صداي

 !است محمد...میدارم بر مبل جلوي میز روي از را گوشي و کشم مي جلو کمي

 :گويم مي و کنم مي برقرار را تماس

 هستم؟ چي مديون رو محبت همه اين -

 !شوم مي شده، ريغ من از که اي برادرانه آغوش دلتنگ... شوم مي دلتنگ....شنوم مي که را صدايش

 !بارش شدي تلخ -

 !کردن تلخم -

 ....بزنم حرف باهات خوام مي -

.. .شكنم مي را دستم انگشتان بین مفاصل ها روز اين عادت به و دارم مي نگه ام شانه و گردن بین را موبايل گوشي

 !دارم دوست را طرقش طرق انگیز دل صداي

 !شنوم مي...بگو -

 !نكنم زيادتر رو مهرداد حساسیت که بود اين واسه نیومدم اگه من اما... بودي تنها دونم مي بارش -

 :لرزدن تا کنم مي کنترل را صدايم! نیايد باالتر حنجره از کنه و لجوج بغض اين شايد دهم مي تكان طرفین به را سرم

 ....تو؟ اما ، داشتم انتظار مريم از... محمد زاشتي نمي تنها منو هیچوقت تو -

 ....نیست اونجا اصال انگار! دي نمي محل بهش و نشستي صندلي رو همش گفت مي....میومد مريم -

 :گويم مي و دهم مي مالش انگشتانم سر با را هايم چشم
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 ....بود نیومده خواستم مي که اوني چون -

 !دوني مي خودتم....نبودم منم نفر يه اون -

 !شناسد مي مرا زيادي محمد بگويم؟ دروغ او به که ست اصراري چه آه

 ...نمیاد ديگه دونم مي...نبودي تو نفر يه اون نه -

 ...بهش بده زمان... بارش میاد -

 لیلد بي اما...چرا دانم نمي...بود تحمل قابل غیر کند سكوت و بداند اينكه فكر....شكر را خدا! ندارد خبر هم محمد پس

 ! شود مي گرم دلم

 :گويم مي ، "شده ديگري سر ي سايه مهرداد جان محمد" بگويم اينكه جاي به

 ...زدي زنگ ممنون...ممنون -

 !شده تنگ هات خنده براي دلم.... بارش -

 قعمی نفس! سوزاند مي را هايت شش و ناي کل رود مي پايین که همینطور که هايي نفس آن از....کشم مي عمیق نفس

 :گويم مي و کشم مي عمیق نفس! ندهم سر گريه هق هق ، لحظه همین تا کشم مي

 ...بزنیم حرف ديگه موقع يه شه مي...ام خسته محمد...شده تنگ دلم منم -

 !!!کنم مي مبارزه نشسته گلويم در که بزرگي ي غده اين با همچنان من و کند مي قطع را گوشي

 !کنند مي تابي بي مهرداد براي بدنم هاي ارگان تمام....کند مي درد عجیب پاهايم کف

 !کند نمي که ها کار چه گذشته، کشیدن رخ به براي خاطرات اين

 درد از شكنه مي داره پاهام مهرداد آخ - "

 خودش و کند مي درازم تخت روي دست کف با.کنم مي پرتاب اتاق ي گوشه را هايم کفش و نشینم مي تخت روي

 :گويد مي و نشیند مي تخت پايین

 ....بپوشي رو ها کفش اون مجبوري مگه خب -

 :گويم مي و کنم مي دراز پاهايش روي را پاهايم

 !بشم ديده تر کوتاه خیلي ازت ندارم دوس خب -

 :گويد مي خنده با و دهد مي ماساژ را پاهايم کف
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 !کوچولو تري کوتاه خیلي بازم بپوشي هم رو اينا خب -

 مي التماس و اندازم مي جفتك چقدر هر....رود مي هوا جیغم و دهد مي قلقلك را پايم کف که کنم اعتراض خواهم مي

 ...ندارد اي فايده.... کنم

 :گويد مي و خندد مي

 !کوچولويي کن اعتراف -

 ....کن بس....ام کوچولو باشه باشه....خدا تورو مهرداد -

 !زند مي خیمه تنم روي... بكشم آرام نفسي و شوم راحت قلقلك ي کننده مشمئز حس اين از اينكه از قبل

 :گويد مي و نشاند مي ام پیشاني روي آرامي ي بوسه

 "...دارم دوست دنیا تمومه قدر -

 !بیشتر هم شايد...قديمي مثل...دارم دوستت هم هنوز! من داشتني دوست خائن

 که هايي قدم صداي بعد و... شوم مي بیدار در شدن بسته و باز صداي از! کنم مي گمان البته....است شب هاي نیمه

 ...زند مي هم بر را شب نیمه سكوت

 ...است کناپه کنار آباژور سوي کم نور خانه روشني تنها

 ....کند مي پر را ام شامه تمام ، توتون انگیز دل بوي...کند مي کج سويم به که را هايش قدم

 ....خوابم کند فكر تا دارم مي نگه بسته را چشمانم

 !شده پدر يك او که برود يادم....  برود يادم تا دارم مي نگه بسته را چشمانم

 ....کرده باز ديگري زن روي به را آغوشش برود يادم تا

 ...کنم نمي گمان ببینم؟ را ها زشتي اين ، امشب همین نخواهم اگر است جرم مگر

 نكن جدا آرامشم و دلخوشي اين از منو نكن وا هیشكي روي به من غیر به آغوشتو

 ...رود مي يادم از ها زشتي آن ي همه...کشد مي که آغوشم به

 باشد؟ هم غم بعد او، گرم آغوش و باشم من شود مي مگر

 ...کنم حس عشق از غیر به چیزي من و کند بلند دست روي مرا شود مي مگر

 نشوم؟ مست من و کند نوازش را موهايم شود مي مگر
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 ...کنم نمي گمان هم باز...نباشم؟ مهرداد عاشق و باشم زنده من...اي ثانیه...روزي شود مي مگر

 میكشم پر کجا هر به بگو تو کنارت بودن واسه خواهشم، و عشق پر بودن تو با براي من

 ....است خوب چیز همه پس....هست هم او.... هستم من

 !گیرد مي رفتنش ترس از دلم...گیرد مي دلم و کند مي درازم تخت روي

 !ماند مي پس...آورد مي در را بلوزش و ايستاده من به پشت...کنم مي باز را چشمانم الي آهسته

 ...گذارم مي هم روي را چشمانم و شود مي سرازير قلبم به آرامش دوبار

 !کشد مي خود آغوش به مرا و کند مي حلقه بدنم دور را دستانش ثانیه چند از بعد و رود مي پايین و باال تخت

 !کند مي گز گز لبم...ريزد مي فرو سینه در قلبم

 نفسه يك تولد من براي بوسیدنت مقدسه تو آغوش بگیر آغوشت تو منو

 :کند مي زمزمه گوشم زير آهسته

 ...بزني خواب به رو خودت خواي مي کي تا -

 !کنند اهدا من به بايد را بازيگر بدترين براي طاليي تمشك شك بي

 :گويم مي و کنم مي باز را چشمانم

 !بینم مي خواب دارم بود شده باورم خودم که نیستي اونقدر -

 :گويد مي گوشم در و چرخواند مي خودش سمت به مرا حرکت يك با و گذارد مي کمرم زير را دستش

 ....کنم فكر هیچي به خوام نمي امشب -

 !ندارد را نزديكي همه اين ظرفیت تنم پوست...کند مي تر تنگ را دستانش حصار اما کشم مي عقب کمي را خودم

 :گويد مي و زند مي زل چشمانم در... کشد مي بو را موهايم

 ...دي مي لوندر بوي...همیشه مثل -

 نمیشه ترکم عادته تو دستاي نوازش میكشه آتیش به منو تو مهربون چشماي

 شپی مست که نیست مهم...شود مي حس توتون عطر الي به ال از الكل تند بوي و است سرخ چشمانش که نیست مهم

 ...ست کافي اينجاست که همین....آمده من

 ... دوزم مي چشمانش نیاز از پر سرخي به را چشمانم
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 ...کند گره موهايم میان در را دستانش تا ست کافي نگاه همین

 ... کند نصیبم را اش مهردادي هاي بوسه آن و بگذارد هايم لب روي را هايش لب تا ست کافي همین

 ....شیرين و تلخ خاطرات از ترکیبي...دهد مي خرمالو گس طعم که هاي بوسه

 نیار من جاي کسو هیچ بمون من عشق پاي به جابذار هاتو دغدغه خودم آغوش تو فقط

 ... شوم مي بازوانش تاب و پیچ مست من و زند مي خیمه تنم روي

 ... کنم مي نثارش را عشقم و جسم و روح ي همه من...من و کند مي ام تشنه تن نثار را دستانش نوازش

 ... نیست مهم افتاده اتفاق اتاق اين از خارج که چیزي هر

 .... نیاز کسي چه و کند مي ناز کسي چه که نیست مهم...شويم مي يكي هم در که وقتي

 اگر حتي...هست هم هنوز عشق... اما نداريم اي آينده ديگر شايد که بدانم تا ست کافي آغوشي هم ملس طعم همین

 !نباشد کافي

 من تن و جسم و روح به بزن بوسه من به فقط نزن کسي لب روي و تن روي لباتو مهر

 خالیش جاي روي را دستم نیست الزم! رفته دوباره... يعني ، ي درجه صفر دماي همین...کنم باز را چشمانم نیست الزم

 ...شود باورم تا بكشم تخت روي

 !ام شده باور زود خیلي شود، ثابت من به چیزي نیست الزم روزها اين

 ست ديگري پیش دلت و ما چشم به چشمت

 ست دلبري رسم اين که! نیست گاليه جاي

 نشست دلت در نظرت، از گذشت کس هر

 ست زودباوري ها آينه گناه تنها

 . کند نگاه مهردادم خالي جاي به دهم نمي اجازه چشمانم به و شوم مي بلند جايم از

 مي ناهپ خانه اين اتاق ترين محبوب به و کنم مي مشت را دستانم...نكنند نافرماني چشمانم تا میكنم مشت را دستانم

 ....دهد غسل را تنم تا دهم مي اجازه دوش از شده جاري سرد آب به و برم مي پناه ام داشتني دوست حمام به...برم

 ...مهرداد هاي دست جاي جاي از دهد غسل را تنم

 ...زنم مي لبخند ديدنش از اينبار و بینم مي آينه در را جديد بارش دوباره آيم مي بیرون که حمام از
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 دروغ براي خواهم مي معذرت او از بار هزاران دلم در. گیرم مي را محمد ي شماره و آورم مي در را موبايلم گوشي

 :دهد مي جواب ، بوق چند از بعد...بگويم او به است قرار که هايي

 ...بارش الو -

 :دهم نشان بغض از پر را صدايم چگونه دانم مي ديگر که ام کرده گريه انقدر

 ....محمد -

 :کند مي تراوش صدايش از نگراني

 بارش؟ شده چي -

 ...شم مي ديوونه خونه اين تو دارم...کن کمك بهم خدا تورو محمد -

 ....دنبالت میام االن -

 نه؟ ندارد، عیبي... گويم مي دروغ تو به اينبار...  ببخش مرا...جان برادر آه

 ...باشم تنها يكم دارم نیاز... ضمن در...کنه مي درست شر بیرون اومدم تو با بفهمه مهرداد...محمد نه -

 کنم؟ کار چي خب -

 ...اونم با بگه شمسي به بزنه زنگ مريم...بیرون برم خوام مي تو با بگو مريم به -

 :دارد ترديد کمي صدايش

 ...آخه -

 پیشم بیا خواستي موقع هر...داري شك بهم اگه...دم مي بهت آدرسشو رفتم که خیابوني هر خدا به محمد -

 :گويد مي و کشد مي عمیقي نفس

 !نكن اي احمقانه کار کنم مي خواهش ازت ولي... برو بارش؟ حرفیه چه اين -

 !نیندازد زمین را رويم وجود اين با که دارد دوستم انقدر... نخورد را هايم حرف گول که شناسد مي مرا انقدر

 . گیرد مي را خودم ي خانه از خروجم ي اجازه مريم و خورد مي زنگ خانه تلفن که کشد نمي طول زيادي زمان مدت

 مزدنا کمین در... ام نشسته کمین در ، آيريا پريچهر دکتر مطب روي به رو....ماشینم فرمان پشت آيم مي که خودم به

 ...بار آخرين براي... اينبار...عزيزم عموي پسر بگويم هم اينبار ها قديم حرمت به بگذار... عموي پسر
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 :روم مي باال نادر کول و سر از وار ديوانه و است سالم ده "

 ....کنیم بازي وسطي ها بچه با بیا...خوني مي درس چقدر...نادر–

 :گويد مي و دارد مي بر چشمانش روي از را عینكش

 !بخونم درسمو بذار بارش -

 :گويم مي التماس با و کشم مي را دستش

 ...  بیــــــــــــــا بارش جون... توروخـــــــــدا...نادر -

 نه گفتم بارش نه -

 :گويم مي و چینم مي بر لب

 !دنیايي عموي پسر بدترين...نادر بدي خیلي -

 میان در و آورد مي در جیبش توي از را ام عالقه مورد هاي نبات آب از يكي و کشد مي سرم روي دستي خنده با

 ! نادر به برسد چه ، کند مي کور را خودم چشمان افتد مي چشمانم در که برقي...چرخاند مي انگشتانش

 :گويد مي و کشد مي عقب را دستش که بگیرم دستش از را چوبي نبات آب که پرم مي

 ...بخونم درس منم بزاري که دم مي بهت اينو شرطي به -

 که کنم مي فراموش که است خوشايند برايم وسطش آدامس کردن باد و اضافه چوبي نبات آب خوردن تصور انقدر

 :گويم مي و کنم مي باال و پايین تند را سرم. بوده او با باز ام، خواسته تنها پیش لحظه چند همین

 !من به بدش...قول قول -

 :گويد مي و دهد مي دستم به را نبات آب

 دنیام؟ عمي پسر بدترين هنوزم -

 :گويم مي و زنم مي زل چشمانش در

 "....عزيزمي عمي پسر تو نه -

 !نبود اين وضعم امروز شايد فقط...شايد ، کردم نمي معامله تو با کودکي همان از اگر...عزيزم عموي پسر ، نادر

 مپندار کوچك را خويش بزرگ کار

 نیست کمي کار ساختن دشمن دوست از
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 که کردن فراموش حتي من و دهد مي نشان را ظهر از بعد 5 کند،ساعت مي پاره را افكارم ي رشته موبايلم زنگ صداي

 ! بخورم غذا

 :کنم مي باز را هلیا پیام

 تا دوباره و خورد غذا بیمارستان روي به رو رستوران تو : تا 4 ساعت از...  زد سر بیمارستان به 47 ساعت صبح نادر -

 ...کردم گمش رفت ماشین با که بعدش اما بود بیمارستان 1 ساعت

 زاره با پريچهر که کشد نمي طولي...شود مي قفل نادر باالي مدل ماشین اي نقره تاللو در نگاهم و آورم مي باال را سرم

 . شود مي سوار و کند مي باز را جلو در ناز و عشوه

 :گويم مي ، بگويد چیزي اينكه از قبل و زنم مي زنگ هلیا به

 ...پريچهر دنبال میاد بیمارستان از بعد -

 :گويد مي هلیا. کنم مي حرکت سرشان پشت فاصله رعايت با و کنم مي روشن را ماشین

 .بیمارستانه تو که وقتیه همون...کرد کار نادر روي بشه که اي بازه تنها پس -

 :گويم مي و پیچم مي فرعي توي سرشان پشت و کنم مي عوض را دنده

 کافیه؟ برات زمانش -

 آره...باشه پول ي شیفته گي مي که قدر همون اگه -

 !خوبه -

 حرف و اند نشسته شاپ کافي توي چهر پري و نادر که مدتي تمام و کنم مي پرت راننده کنار صندلي روي را گوشي

 نادر زندگي که روزي امید به کنم مي دود سیگار ، ماشینم رل پشت....خیابان طرف آن من...زنند مي عاشقانه هاي

 !شود خاکستر... هم

 !ايم تشنه هم خون به دو هر...هستي تو فقط...هستم من فقط...پرتگاه اين لب...اينجا

 پیشاني روي نشسته عرق از... کشد مي که تندي هاي نفس پس از...کنم مي نگاه نادر خشم از پر هاي چشم به

 ...است مشخص چیز يك تنها...اش

 !شدم پیروز من

 :گويد مي و کند مي نگاه گرفته آرامش رنگ ها مدت از بعد که چشمانم به

 !بودم داده شكست رو تو ، پیش وقت خیــلـي من رسیدي؟ چي به -
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 :گويم مي و ريزم مي چشمانم در را دنیا نفرت و تحقیر تمام و دارم مي بر جلو به قدم يك

 کجاست؟ دوني مي قضیه قشنگي ولي! گي مي راس ، آره -

 :گويم مي و گیرم مي دستم دو بین را هنش پیرا ي يقه

 ...باختي بازنده يك از تو اينكه -

 :کنم مي اضافه تمسخر با

 !عزيزم عموي پسر -

 و نشینم مي ايم گهواره صندلي روي ، صورتم روي تلخي پوزخند با و کنم مي رها را پیراهنش ي شده مچاله يقه

 !کنم مي دود و آورم مي در جیبم از را سیگارم

 انگشت و کند مي ريز را چشمانش. کند پنهان را پشتش شدن خمیده تواند نمي هم گردنش ي برجسته هاي رگ

 :گويد مي و کند مي بلند تهديد ي نشانه به را اش اشاره

 !کني مرگ آرزوي هرروز که کنم مي کاري نكن شك....  کنم مي بدبختت بارش -

 و نشانم مي لب رو پوزخندي...شوند مي سفید انگشتانم نوك که دهم مي فشار دستم در آنقدر را صندلي هاي دسته

 :گويم مي

 االنم همین....ندارم دادن دست از براي چیزي ديگه من کني؟ مي تهديد داري رو کي!  ببین رو وبرت دور....نادر-

 !!کنم مي مرگ آرزوي هرروز

 :زند مي فرياد و رسد مي جنون مرز به من آرامش همه اين از

 ....نشده تموم هنوز بازي اين -

 :گويم مي و گیرم مي سیگارم از محكمي پك

 !شديم مات مون دوتا هر... شد تموم بازي اين امشب همین...نادر چرا -

 قبل هفته سه

 خوش هاي روز از بردن لذت...به او حواس تمام و او پیش من حواسِ تمام...نیست بیشتر میز چند نادر با ام فاصله

 !ست زندگي

 ...مشكي گیس کاله و لنز.... خريد شود مي را چیز همه پول با روزها اين
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 رستوران دائم مشتري حرکات تمام از ناقابل تراول چند براي که گارسوني و... باال رزولوشن با کوچك هاي دوربین

 ....بگیرد فیلم

 يك قیمت به را ام زندگي حال هر به... بلدم خوب را معامالت اين من... خريد شود مي را چیز همه پول با روزها اين

 !ام فروخته کلیه

 لبتها! ببرد دل تا آمده...است عشوه سراسر ظاهر با هلیا...کنم نگاه دقت با که نیست نیازي...  شود مي باز رستوران در

 !باشد دلي اگر

 مي زمین روي را خودش... میزش نزديكي در درست و کند مي حرکت نادر میز سمت به بلند پاشنه هاي کفش آن با

 !اندازد

 :گويد مي و گیرد مي را دستش و شود مي بلند جايش از سراسیمه نادر

 خوبه؟ حالتون خانوم -

 ايجاد صدايش در که اي لهجه ته با و شود مي خیره نادر چشمان در و زند مي کنار صورتش روي از را موهايش هلیا

 :گويد مي کرده،

 ممنون...بله -

 مي و کند مي نگاه ريخته زمین روي که هايي کاغذ به....شود مي بلند جايش از و دهد مي قرار نادر دست در را دستش

 :گويد

-oh crapp ! 

 شده؟ چیزي -

 را کار اين ي اجازه او به که است آن از تر جنتلمن نادر اما کند جمع زمین روي از را ها کاغذ تا شود مي خم هلیا

 !!!!بدهد

 :گويد مي و نشاند مي صندلي روي را او و گیرد مي را دستش

 کنم کمكتون من بزارين -

 !خواهیم مي را همین هم ما...بندد مي نقش هلیا و من هاي لب روي رضايت لبخند

 !بیفتد؟ دارد، نژاد کهن هلیا هنگفت ثروت از نشان که هايي سند و ها برگه به چشمش نادر اينكه از بهتر چیزي چه

 مي و دهد مي هلیا دست به و کند مي مرتب را ها برگه! نیست مخفي هیچكس چشمان از ها برگه روي نادر تامل

 :گويد
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 بیارن؟ براتون بگم ندارين الزم چیزي بهتره؟ حالتون....هاتون برگه اينم -

 :گويد مي و زند مي لبخندي هلیا

- Just(فقط )سودا يك 

 برگه و هلیا صورت بین نادر چشمان گذارد، مي میز روي نگیني کباب چلو پرس دو و سودا گارسون که مدتي طي در

 ...است گردش در میز روي هاي

 :گويد مي و نوشد مي آب لیوان يك

 !داشتیم جالبي آشنايي -

 ...سومه روزه تازه... اومدم اينجا تازه من راستش... بله اوه -

 :گويد مي و زند مي اي مشمئزکننده لبخند نادر

 ...نبودين ايران مشخصه دارين که اي لهجه از -

- That’s correct (!درسته )!، Adelaide بودم ساکن... 

 ...کشونده اينجا به رو شما چیزي چه... استرالیا هوم -

 :گويد مي و اندازد مي ديگرش پاي روي را پايش يك و کند مي کوتاهي ي خنده هلیا

 !پدري ي ارثیه -

 ....را نشانه همه اين بیند نمي که است کور چقدر....نبینم را نادر چشمان برق تا باشم کور بايد

 !فروخت خواهي...ارثیه يك به من مثل هم را خودت زندگي يكتا نادر

 ...رسد مي پايان به هلیا بازيگري هنر با هم ديگر مكالمات

 همچون غیرتي با هاي مرد نبود به راجع انگیز نفرت ي مكالمه...کند مي تنهايي احساس Adelaide در چقدر اينكه

 !است آمیز اغراق زيادي من ديدگاه از که! ... استرالیا سرتاسر در نادر

 !!  ست استرالیا در هلیا مادر بیمارستان تر دار خنده همه از

 !!برم مي پي نادر حماقت به پیش از بیش لحظه هر من و

 :گويد مي و گیرد مي دست در را هلیا دست ، شود مي تمام که هايشان حرف

 !کنم فراموشت زودي اين به بتونم دونم مي بعید...بود ديدارمون آخرين اين که نگو -
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 !کنم؟ پیدا پريچهر به نادر اي اسطوره عشق از اثري تا بگردم بین ذره کدام با... بندد مي نقش لبم روي پوزخند

 ....است شده گم هلیا بانكي حساب هاي صفر در اي اسطوره عشق آن....دارم مي بر جستجو از دست

 !کرديم تشنه جنون حد تا را طعمه.... اول روز در

 مسیر ديدن براي آباژور اندك نور. کنم مي باز زنم مي پا با که اي ضربه با را خانه در و چرخانم مي قفل در را کلید

 !ست کافي....اتاقم تا همیشگي

 .  کنم مي عوض را هايم لباس و کنم مي باز را موهايم دور سفت کش...آورم مي در چشمانم از را لنز

 هنوز که هايي لباس معدود همان از...دهد مي تلخ عطر و توتون بوي هنوز که همان...پوشم مي را مهرداد آبي پیراهن

 !دهد نمي را ديگري زن عطر بوي هنوز که هايي لباس همان از!....مانده جا کمد در

 و در! نیست تنگ دلم آري....کند مي تنگ را نفسم خانه اين جاي همه...شود مي کوچكتر روز به روز هم اتاق اين انگار

 !!نیست تنگ هم اصال من وگرنه،دل شود مي تر تنگ هرروز که است خانه اين ديوار

 خوب....خواهم نمي خواب...خواهم نمي شام...بود کافي کردنم سیر براي ، داده خوردم به زور به هلیا که کیكي همان

 !!خواهم نمي چیز هیچ ها روز اين بینم کنم،مي مي فكر که

 مديون را خوشبختي همه اين دانم نمي! دارد همسرم آمدن از خبر شود، مي پارك که ماشیني بعد و حیاط در صداي

 !آمده خانه به دلبندم همسر و است شب 9 ساعت...هستم چه

 روي دري ضرب را دستانم...شود مي آزرده دستانم فشار همه اين از صورتم پوست...کشم مي صورتم روي را دستم دو

 ...دهم مي فشار و گذارم مي هايم شانه

 ...گیرد مي دردم که دهم مي فشار انقدر

 ...شود مي آزاد کوتاهي فرياد با گلويم، در نشسته بغض تا دهم مي فشار انقدر

 !همین! کنم پیدا اکسیژن دادن فرو براي راهي تا کنم مي آزاد را بغضم فقط! ريزم نمي اشك...کشم مي عمیقي نفس

 ... کنم مي کم را دستانم فشار دارد مي بر داخل به که را اول گام... کنم مي باز را چشمانم شود، مي باز که اتاق در

 :گويد مي و کند مي روشن را اتاق چراغ

 دي؟ نمي جواب کنم مي صدات چي هر چرا -

 :گويم مي و گیرم مي چشمانم جلوي را دستانم

 !زنه مي رو چشمم...کن خاموش چراغو -
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 !ست کافي ما وتار تیره روابط براي اندك نور همین...دارم مي بر چشمانم روي از را دستم ، کند مي خاموش که را چراغ

 :گويد مي و نشیند مي کنارم تخت روي

 ....نبودي اونجا تو ولي....بارن پیش رفتم امروز -

 :گويم مي و دهم مي تكیه دستم دو به...کند پرسي باز تا آمده پس

 خب؟ -

 :گويد مي بلندي نسبتا صداي با و کشد مي موهايش الي دستي کالفه

 خب؟ فقط خب؟ -

 :گويم مي و شوم مي بلند تخت روي از

 خونه؟ اومدي زود انقدر خاطرش به که مهرداد بدوني خواي مي چي -

 :گويد مي و گیرد مي را دستم مچ

 اومدم؟ زود ناراحتي -

 :کنم مي ناله لب زير.گیرد مي درد انگشتانش فشار از دستم مچ

 !کن ول و دستم -

 :زند مي فرياد و ايستد مي رويم به رو

 ناراحتي؟ گم مي -

 :گويم مي و شود مي جمع صدايم در همه و همه.... دلتنگي و خشم بغض،

 ...من خاطر به نه اومدي زود من از بازپرسي خاطر به که ناراحتم...ناراحتم آره -

 :زند مي فرياد نیست، صدايمان جلودار چیزي هیچ ديگر

 !گرفتارم که گفتم کردي؟ شروع دوباره باز -

 !کن بس!است سخت گرفتار که شنیدي بارش...است گرفتار که گفت آه

 نیستي؟ گرفتار من از پرسي باز براي -

 :گويد مي و گذارد مي پهلويم روي را دستانش

  بودي؟ کجا... نبودي باران پیش اگه... بده منو جواب -
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 :زند مي فرياد و شود مي بیشتر دستانش فشار

 آره؟ ، بودي نادر پیش -

 !هیچ ديگر روزها اين! دارد؟ غم تحمل ظرفیت چقدر من هاي شانه مگر

 :گويم مي و کنم مي حس هايم لب روي را اشك شوري

 ...بودم خیابون تو...نه خدا به...نه مهرداد نه -

 :کند مي زمزمه گوشم در پیچد، مي وجودم در که دردي اين از آه... دستان فشار اين از آه

 ....بگو رو راستش -

 ...کن ولم خدا تورو...مهرداد بودم محمد با -

 :گويد مي و کند مي بلند تهديد ي نشانه به را انگشتش و دهد مي هلم تخت روي

 .باشي نگفته دروغ که بهتره -

  دارد مي بر را گوشي...  شود مي حرفش ي ادامه مانع موبايلش زنگ صداي

 :گويد مي و

 گفت؟ چي دکتر....مريم سالم -

 ...آورد مي درد به را قلبم...نشیند مي هايش لب روي که اي خنده

 !شود کمتر...کمي فقط...کمي مهرداد ي خنده اين درد شايد کنم مي مچاله دستانم بین را مالفه

 ...شود مي خارج اتاق از ام، شده مچاله درد از صورت به توجه بي که نبینم تا کن کورم....کن کورم خدايا

 مي نينگرا با وقتي ،"شه مي معلوم جنسیتش کي "پرسد مي مريم از عالقه با وقتي نشنوم...نشنوم تا کن کرم خدايا

 ..."غزلم روحیه حال نگرانه نزار تنهاش "گويد

 ....ربوده من از را همسرم که غزلي جانكاه درد اين نكنم حس...نكنم حس تا بگیر من از را، شعورم را، عقلم خدايا

 از مريم که خنجري اين درد تا... اي ثانیه براي حتي...بیندازي کار از مرا فعاله هاي حس تمام ، شود مي چه خدايا

 !نكنم حس...را زده من به پشت

 ...گیرد مي فرا را وجودم نشدني، تمام بزرگ بغض اين لعنتي، تنگي نفس اين شنوم، مي که را خروجي در صداي
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 مي تكرار را کار اين انقدر کوبم، مي ام سینه به مشت با بار هزار....دوبار نه ، يكبار نه...کوبم مي ام سینه به مشت با

 ....افتم مي سرفه به تا کنم

 دهزن تا جنگم مي...جنگم مي هم انگیز رقت زندگي همین براي....بمانم زنده تا بلعم مي را هوا... کشم مي بلند نفس

 !داند مي خدا را بعدش...بعد و ببینم را نادر نابودي تا جنگم مي...بمانم

 نمي دست از را فرصتي هیچ که نادر اين از امان....نشینند مي هم کنار رستوران در هلیا و نادر که ست روزي سومین

 ! دهد

 ي روحیه براي دلم...  شود مي عاشق نگاه يك در عجیب عزيزم عموي پسر! زند مي هم عاشقانه هاي حرف امروز

 اهلی زيباي و معصوم نگاه خیال و فكر هم ثانیه يك حتي گفتمانشان، آخرين طبق آخر...سوزد مي اش پیشه عاشق

 !!کند نمي رهايش

 یاهل به خود نام به و برداشته ، ابراهیمي نادر "میداشتم دوست که شهري ديگر بار " کتاب از اي عاشقانه جمالت چه

 ....ديگر است نادر دويشان هر نام ، نیست مهم هم زياد خب....کند مي تقديم

 را زيبا عشق اين گول هم او که کردم مي شك ، ديدم نمي گاهي چند از هر را هلیا پوستي زير هاي پوزخند اگر

 !خورده

 با دانم نمي خورد، مي گره کند، مي مشت دوباره و شود مي دراز میز روي گاهي چند از هر که نادر دست روي نگاهم

 !ست هلیا زدن گول براي اش حربه از بخشي هم اين يا است درگیر خودش

 مي...کنم مي حس خوبي به را هلیا تن لرزش گذارد، مي هلیا هاي دست روي را دستش و آورد نمي طاقت آخر در

 هر توان ايستاده، در ي آستانه در که شخصي ديدن و رستوران در شدن باز که بدهم دلگرمي او به چشمانم با خواهم

 !است مرگ حال در ديگر که هلیا....گیرد مي من از را حرکتي گونه

 !کنم مي پرواز....دوم ،نمي در سوي به و شوم مي بلند جايم از

 :گويد مي که را لرزانش صداي بعد و آيد مي بیرون نادر دستان زير از که بینم مي را هلیا لرزان دستان

 !معتقدم مسائل بعضي به اما...نشدم بزرگ اينجا من درسته -

 ي شده تند هاي نفس پیش گوشم تمامه و شده مشت هاي دست روي چشمم تمام... شنوم نمي را نادر صداي ديگر

 !است میثم..... 

 هرهچ به رنگي ديگر که کنم مي نگاه هلیا به... بیند نمي مرا و شده قفل هلیا روي او نگاه اما ايستم مي رويش به رو

 !دهد مي ادامه کردن بازي نقش به همچنان که ممنونم او از وجود تمام با و انداخته پايین را سرش و ندارد

 :گويم مي او به لب زير و گیرم مي را میثم ي شده مشت دست
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 !بدم توضیح براتون دم مي قول بیرون بريم بیاين...میثم آقا -

 مي.... هستند تند و بلند هايش قدم....رود مي بیرون رستوران در از و دوزد مي هلیا به بعد و من به را مبهوتش نگاه

 ....  برسم او به تا دوم

 !کوبد مي هم بر محكم دوباره ، بنشیند آن توي اينكه بدون و کند مي باز را ماشین در

 :گويم مي و کشم مي را بلوزش آستین آهسته

 ...میدم توضیح روبراتون چیز همه من...بشینیم جا يه بريم شه مي...میثم آقا -

 !اشك؟ يا خشم...چیست از دانم نمي چشمانش سرخي...میزند زل چشمانم در

 ...نشینم مي رستوران روي به رو پارك نیمكت اولین روي... افتد مي راه سرم پشت و دهد مي تكان را سرش صدا بي

 :گويد مي و گرداند مي بر رويم به را صورتش هوا بي...است رستوران در به او نگاه و او سرخ صورت به من نگاه

 ....اما آشناست قیافت -

 :گويم مي و دارم مي بر چشمانم روي از را عینك

 ...بارشم -

 :کنم مي اضافه سريع گیرد مي تعجب رنگ که نگاهش

 !دم مي توضیح براتون بزارين... قیافه تغییر يكم با البته -

 :گويد مي و گیرد مي دستانش بین را سرش

 ...زندگیش دنباله بره داره حق اون...توضیحي چه -

 :گويد مي و گیرد مي ضرب زمین روي پا با

 !نبايد...دادم مي طالقش نبايد -

 !هلیا نه...داند مي مقصر را خودش....عشق همه اين از نشیند مي لبم روي لبخند

 ....امروز اما داشتم عشق زماني هم من! شود مي ام حسودي لحظه يك براي

 :گويم مي و زنم مي چشم به را ام آفتابي عینك.اين از بهتر چیزي چه...کنم جبران هلیا براي جايي بايد بالخره

 نیست هلیا و نادر بین چیزي هیچ واقع در...نیست کنین مي فكر که چیزي اون میثم آقا -

 :گويد مي و دوزد مي من به را کنجكاوش نگاه
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 نادر؟ -

 دارين؟ قصه يه شنیدن حوصله-

 و...کلیه...مهرداد....نادر از...بود خواهرش اش زندگي که بارشي از...را چیز همه....گويم مي و شوم نمي جوابش منتظر

 ....کردم سرنوشتم با که قماري

 ....مرد که کودکي از

 ....کنم مي پخش برايش را نادر ي شده ظبط صداي حتي

 ...کند مي سكوت او و... است کشیدنم نفس دلیل تنها که انتقامي از....گويم مي هلیا با آشنايیم از

 :گويم مي و اندازم مي پايین را سرم شود، مي تمام که هايم حرف

 .....بود همینا -

 ندادين؟ همسرتون به رو صداها همین چرا ؟ انتقام چرا -

 : میگويم و زنم مي پوزخند

 !شده مند عالقه اي ديگه کس به االنم... االنم! نداد فرصتي همسرم -

 :گويد مي و کشد مي صورتش روي را دستش دو و کشد مي عمیقي نفس

 يخیل مطمئنم که من حال شه؟ نمي گرفته انتقامتون....بزنم مرگ حد سر تا رو نادر و رستوران تو برم االن من اگه -

 !شه مي بهتر

 :گويم مي و گیرد مي ام خنده

 خیلي درسته...سوزه مي هم پريچهر براي دلم جورايي يه االن ولي بود انتقام هدفم فقط اول...من ولي آره شما حال -

 نیست اين حقش اما...داشتیم تفاوت هم با

 :گويد مي و شود مي بلند جايش از

 ....مخالفم تون سرخودانه هاي کار اين با من حال اين با -

 :گويد مي قاطعانه و زند مي زل چشمانم در

 !بريم -

 :گويم مي تعجب با
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 کجا؟ -

 !بزارم تنها آشغال اون با رو هلیا تونم نمي....رستوران تو -

 :گويم مي و کنم مي سد را راهش جلوي عجله با

 ....میريزه هم به چیز همه! نكنین کارو اين خدا تورو -

 :گويد مي و کشد مي هم در را هايش اخم

 و اين... هلیا ي خونه میام ظهر.... هلیا هم و شما هم...زنین مي هم به قرتي بچه اين با رو هاتون برنامه فردا -

 !بكنین دارين دوس هرکاري ها شما بزارم تونم نمي...بفهم

 اما -

 خودم خواهر مثل هم شما...نداره اما -

 :کند مي اضافه مكث کمي با

 !خودم روش به اما! کنم مي درست چیزو همه خودم... نباشین نگران -

 ...دهم مي فشار هم روي را چشمانم و دهم مي تكیه صندلي پشتي به را سرم

 :گويد مي نشستن با همزمان و کند مي باز را راننده کمك در هلیا....بود زده بهم را معدالتمان تمام میثم حضور

 !ديدم اشتباه من و نبود میثم رستوران تو اومد که اوني بگو بارش -

 الدنب احتماال و رفته فرو کیفش در کله تا که او به و کنم مي کج را نگاهم بچرخانم، طرفش به را سرم اينكه بدون

 :گويم مي و نگرم مي گردد مي سیگارش پاکت

 !ديدي درست دقیقا متاسفانه -

 :گويد مي و آورد مي باال را سرش و دارد مي بر کیفش در گذار و گشت از دست

 نكرد؟ کاري شلوغ و تو نیومد جوري چه پس...پس! واي -

 :گويم مي دستي، ترمز خواباندن با همزمان و کنم مي روشن را ماشین...چرخانم مي را سويیچ

 خونت میاد ظهر....بپیچون رو نادر فردا براي...گفتم بهش و چیز همه -

 :گويد مي و گذارد مي دستم روي اضطراب با را دستش

 ترسم مي...بارش واي -
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 :گويم مي و زنم مي بخشي آرامش لبخند

 ... درضمن هستم منم نترس -

 :گويم مي و زنم مي زل چشمانش در

 !روش اين به نه حداقل...بديم ادامه کارمون به بزاره نكنم فكر فقط...نبود عصباني رفت مي داشت وقتي -

 ...دهم مي تكان و انداخته راستم پاي روي را چپم پاي و ام نشسته صندلي روي

 !کنم نمي دريغ زده سر مهمانان اين از را تلخم نگاه...من و کند مي تعارف میوه و چاي تند تند شمسي

 :گويد مي گوشم زير آهسته و گیرد مي پوست پرتغالي مريم

 سنگیني؟ سر من با انقدر چرا بارش -

 را چشمانم...ندهد آزار را خودم قلب ، نشیند مي لبهايم روي که پوزخندي تمسخر شايد...شايد بندم مي را چشمانم

 :گويم مي و گذارم مي هم روز

 .....دوني نمي خودت -

 :گويد مي و گیرد مي دستانش میان در را دستم

 تونستم نمي من...بگي مهرداد به بايد بیرون محمد با بري خواي مي اگه خب... گفتم محمدم به من خدا به بارش -

 !داره گرفتاري کافي قدر به مهرداد... بگم دروغ

 کاش....من به اما گويد نمي دروغ مهرداد به که اين.... تبعیض همه اين ، غم همه اين از بكشم آه...بكشم آه خواهم مي

 !بود همین من درد تمام

 امتم باور از من.... کنند نگاه صورتش به شوند راضي تا جنگم مي بدنم هاي سلول تمام با خواند، مي را نامم که عزيز

 !ترسم مي....محبت همه آن و مادرانه حس آن شدن

 :گويم مي و بافم مي قالي هاي گل به را چشمانم پس

 ...عزيز بله -

 :است مهربان هنوز...صدايش

 ....شديم مزاحمت کنم مي احساس مادر، جان بارش -

 مزبان که قسم خدا عظمت به اما ، "مراحمین شما حرفیه چه اين نه " بگويم و بزنم لبخند که است ادب شرط دانم مي

 ....چرخد نمي دهانم در ، حرف اين گفتن براي
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 :گويم مي و اندازم مي تر پايین را سرم

 ....سردردم و خسته يكم من عزيز نه -

 :صدايش هم باز

 ....شديم مزاحم موقع بد پس -

 :گويم مي و کنم مي اکتفا لبخندي زدن به اما ،"....دير خیلي...آمديد دير فقط...نه موقع بد "زند مي فرياد دلم

 ....سخته برام سردرد اين تحمل...کنم استراحت برم بدين اجازه اگر -

 ...شوند مي مهرداد آمدن منتظر آنها و برم مي پناه اتاقم به شود مي تمام که اي کلیشه تعارفات

 ...روم مي دستشويي به و بندم مي سرم پشت را اتاق در

 ....شده اضافه بدم عادات به هم اين....کنم مي دود سیگار و کنم مي روشن را فن

 آب بر نقش را هايمان نقشه تمام تواند مي کند اراده اگر... هستم هم میثم نگران... ام خسته اضطراب و استرس اين از

 ! کند

 .کنم مي هدايت چاه عمق به سیفون کشیدن با را سیگار ته و کشم مي را پك اخرين

 خواب به را خودم گرسنه شكمي با شب هر مثل و شوم مي مچاله تخت روي....ندارم را هايم لباس کردن عوض ناي

 .کنم مي دعوت

 ... شود مي کوبیده هم بر بعد و شود مي باز اتاق در که هستم بیداري و خواب قوس و کش در هنوز

 ...کنم پنهان را ترسم بخواهم اگر ايست بیهوده کار...بزنم خواب به را خودم بخواهم اگر ايست بیهوده کار

 :گويد مي و کشد مي هم در را هايش اخم...شوم مي مواجه مهرداد برزخي ي چهره با کنم، مي باز که را چشمانم الي

 !تو عیادت اومدن خوابیدي؟اونا اومدي بعد داري مهمون خونه تو...رفته يادت هم رو ادب رسم نكنه -

 :گويم مي و زنم مي قهقه که است مضحك "عیادت" ي کلمه اين آنقدر....زنم نمي پوزخند

 ...باشم بوده مريض نمیاد يادم عیادت؟ -

 :گويم مي و کنم مي قطع مكث کمي با را ام خنده

 !ديره عیادت براي يكم فقط...يكم کنم مي فكر ، شدم مرخص بیمارستان از که وقته خیلي -

 :گويد مي و زند مي زل صورتم به باال از... ايستد مي رويم به رو
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 ....گرفتا حتما داري؟ انتظار بقیه از انقدر چرا تو -

 قطع را حرفش ، کند مكدر را هايمان مهمان خاطر است ممكن که بلندي صداي به توجه بي و ايستم مي رويش به رو

 :گويم مي و کنم مي

 !بودن گرفتار حتما! دونم مي-

 :دهد مي آزار را ام حنجره که رود مي باال انقدر رفته رفته صدايم

 !خــــــوبم خوبه من....برسین هاتون گرفتاري به و برين پس....گرفتارين تون همه -

 :گويد مي و کشد مي بو و برد مي موهايش نزديك را موهايم از تره...زند مي گره موهايم در را دستش

 دي؟ مي سیگار بوي انقدر چرا تو -

 :گويد مي ، کشد مي را موهايم که حالي در بلتري صداي با

 بودي؟ گوري گدوم -

 :شود نمي...مهرداد توسط موهايم شدن کشیده مانع هم مريم توسط در شدن باز صداي

 دوتا؟ شما چتونه باز مهرداد -

 :گويد مي و کشد مي صورتش روي آزادش دست با

 ....مريم ببرش بگیر رو عزيز دست -

 !نكن شروع باز مهرداد -

 :گويم مي و کنم مي باز موهايم روي از را مهرداد دست ضرب با

 ...ندارم احتیاج ديگه هیچكس يا تو دفاع به من....برو مريم -

 ....اما -

 :گويیم مي مريم به خطاب که پیچد مي هم در مهرداد و من صداي

 ....برو -

 :غرد مي من به رو! زده بیرون گردنش هاي رگ که مهردادي و مانم مي من... شود مي بسته که اتاق در

 پري؟ مي هرز کي با داري کردم ولت باز ها؟ دي؟ مي سیگار بوي انقدر که بودي گوري کدوم گم مي -

 !رسیدم؟ کجا به ريختم اشك همه اين....شد خواهد اشك....نشود فرياد اگر بغض اين
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 :زنم مي فرياد و آورم مي در کیفم توي از را سیگار پاکت

 !!شده هم سیگاري زنت تر باال بنداز کالهتو.... پريدم مي هرز اين با -

 :گويد مي و اندازد مي من به را مبهوتش نگاه

 کردي؟ غلطي چه...تو -

 :گويم مي و کنم مي روشن را سیگارم چشمانش جلوي در

 ..بیني مي داري که همیني -

 ...کند مي پرت اتاق ي گوشه و گیرد مي دستم از را سیگار

 ....شود مي يكي....آيد مي فرود صورتم روي و رود مي هوا به که دستي با موکت سوختگي بوي

 فرياد خشممش از پر صداي... کنم مي سكوت فقط...گذارم نمي سیلي جاي روي هم را دستم...آيد نمي در هم صدايم

 :کشد مي

 !ده مي سیگار بوي تنت تمام زن، يك عنوان به که خودت از بكش خجالت -

 ههم اين سنگیني از کنم سكته است ممكن ثانیه، همین حتي...امشب همین...باشم ساکت هم باز اگر....نگويم اگر

 :گويم مي پس....نگفته

 نانهز عطر بوي تنم ،"مرد" يك عنوان به که اينه از بهتر خیلي بده، سیگار بوي "زن" يك عنوان به تنم سر تا سر -

 !داره شرف سیگار بوي اين! بده رو ديگه زن يك ي

 لبش ي گوشه زهرخندي با بعد و کند مي سكوت اما بگويد چیزي خواهد مي ، نگرد مي صورتم به مبهوت لحظه چند

 :گويد مي

 !نداره گله جاي ، داره عوض که چیزي خب -

 االن...بود هم اگر! نیست ها حرف اين زدن وقت حال که دانم مي اما...آيد مي زبانم نوك به گفتن براي ها حرف خیلي

 !نمانده باقي برايم گفتن ناي ديگر

! کنم پاك ذهنم از را گرفته صورت بینمان که اي مكالمه آور چندش تصور تا دهم مي فشار هم روي محكم را چشمانم

 ...زنم مي کنارش راهم سر از

 .دارم نیاز گیرم، مي ايم گهواره صندلي ، رفتن عقب جلو از که اندکي، آرامشِ به....دارم نیاز

 به و گیرم مي باال دستش روي از را نگاهم. گیرد مي انگشتانش میان را دستم مچ که نشدم دور او از قدمي هنوز

 :گويم مي و نگرم مي چشمانش
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 ... به مربوط...همتون دائمي گرفتاري -

 :بزنم را حرفم ي ادامه بتوانم تا...بار چندين.... کشم مي عمیقي نفس

 ...شكمشه تو ي بچه...و غزل به مربوط -

 :گويد مي و شود مي بیشتر دستانش فشار

 ...کني فكر داري دوست جور هر مختاري تو -

 !شكرت ، اختیاراتم وسعت براي خدايا...مختارم من آري

 :گويم مي و ريزم مي صدايم در را ام خستگي تمام

 ...کن ول دستمو -

 چرا؟ -

 ....نكرده لمس را ديگري کس دستان اين که کنم تصور توانم نمي که ام خسته انقدر امشب چون چرا؟

 ...ندارم پردازي رويا براي نايي امشب

 !است قبر ي کننده کرخ سرماي شود، مي سرازير وجودم به که حسي تنها تنت پوست لمس از امشب

 :گويم مي و کنم مي رها دستانش ي پنجه از ضرب با را دستم

 !نیستم مجبور ديگه!...بدم جواب بهت نیستم مجبور ديگه من مهرداد -

 مي شمرده شمرده گوشم زير و کشد مي آغوشم در پشت از...  گیرد مي فرا را اتاق خشمش از پر هاي نفس صداي

 :گويد

 شد؟ فهم شیر...بكني رو...میگم که... کارايي... مجبوري...تو -

 :گويد مي تر بلند صدايي با و کند مي بیشتر زا دستانش فشار دهم، نمي که را جوابش

 شدي؟ فهم شیر گم مي -

 ...ماند نمي هم اي گهواره صندلي براي نايي ديگر کند، مي آزاد که را دستانش حصار...دهم مي تكان آهسته را سرم

 ....کشد مي دراز تخت روي کنارم دوباره بار اولین براي...شب همان از بعد... ها مدت از بعد

 ...شود کشیده و بلند مهرداد نزديكي حس با تا نمانده باقي نفسي ديگر...اما اينبار
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 يپا که بگويد....دروغ به حتي داشتم انتظار....بزند چیز همه زير مهرداد تا داشتم انتظار اي ابلهانه صورت به انگار

 ....نیست "زندگي شبه" اين میان در هیچكس

 ...کنم مي حس خوبي به را کشیدنشان پس باز و...سويم به دستانش شدن دراز اما اوست به پشتم

 ...کند نمي تحمیل من به را اش شده تسخیر آغوش که ممنونم او از

 ...دورم او از ، نبودش هاي شب تمام از بیشتر....امشب و ايم کشیده دراز تخت يك روي

 ...داد آزارم ديگري زن به عشقش تصور از بیشتر.... خیانتش تصور از بیشتر که...بود مهرداد رفتار در حسي امشب

 ....چیست دانم نمي درستي به هنوز که حسي

 فطع را نفسم که است حس همان اين آري...دهد مي فشار و گذاشته ام خرخره روي را پايش رحمانه بي که حسي

 ! کرده

 ... گرم ، دستانش نوازش تصور از من تن نه و شود مي دراز سويم به مهرداد هاي دست نه ديگر

 ديگر ي صفحه چند زندگي اين ي پرونده...زنند مي فرياد وجودم، در صدا يك همه....عقلم قلبم، ناخودآگاهم، ضمیر

 !!!!!!رسد مي پايان به

 .ايم نشسته مذاکره به نشیمن از اي گوشه در نفر سه ما و کنند مي بازي اتاق در هاله و بارن

 :گويد مي و کشد مي موهايش بین دستي حرص با میثم

 !بشیني جا يه مرد اون با تنها نداري حق ديگه...گفتم که همین -

 :گويد مي و کند مي فوت را نفسش هلیا

 باشه؟ داشته حضور بايد هم سابقم همسر بگم...کنم توجیه تورو حضور جوري چه باش منطقي يكم میثم -

 :گويد مي و دهد مي فشار انگشتانش بین را مبل ي دسته میثم

 همسر بگي خواد نمي....  بشیني جا يه اون با تنها تو دم نمي اجازه من...کني مي بحث من با داري ساعت يك هلیا -

 ...سابقتم

 ...داند مي خدا فقط...را هلیا با زدن کله و سر همه اين دلیل اما...دارد سر در اي نقشه که پیداست لحنش از

 :گويم مي و اندازم مي میثم چشمان در بسته نقش لبخند به اي شكافانه مو نگاه

 باشین؟ داشته حضور خواين مي کي جاي به پس -

 :گويد مي بگیرد هلیا از را نگاهش اينكه بدون
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 درسته؟ بگیرين ازش رو پريچهر خواين مي شما -

 :گويد مي و نشیند مي هايش لب روي لبخند کنم، مي تايید را حرفش سر با

 پري خودش دستاي با خودش اينجوري! بیاد جلو خاستگاري براي کنم مي مجبورش و میام هلیا برادر عنوان به من -

 هرا هیچ ديگه تا اينجا بیارين رو دختر اون بشه رو چیز همه قرار که روزي که اينه شما کار فقط... زاره مي کنار رو چهر

 !نمونه براش برگشتي

 !نادر بار لجن زندگي کردن ويران براي ، دهد مي هم دست در دست چیز همه انگار

***** ************************************************** 

 :گويد مي نادر به رو ، معرفي از بعد و نشیند مي میز پشت خاصي پرستیژ با میثم

 بزرگ ايران هلیا...ببینمت نزديك از شدم کنجكاو کرد صحبت من با شما به راجع هلیا وقتي... جان نادر راستش -

 به ندار رو اون به نزديكي قصد بد نیت با که افرادي و هلیا شراط به توجه با من است، غريبه اينجا فرهنگ با و نشده

 ...کنم صحبت باهات اومدم برادرش عنوان

 :گويد مي اي چاپلوسانه لحن با نادر

 ....دارين حق کامال شما بله -

 :گويد مي نادر به رو و کند مي ريز را چشمانش میثم

 چیه؟ هلیا به شدن نزديك از هدفتون بگین شما شه مي پس -

 :گويد مي و نشاند مي هايش لب روي آوري چندش لبخند نادر

 !شدم هلیا عاشق من کنین باور اما عجیبه دونم مي -

 ات داشتم را آن انتظار ثانیه هر ، لحظه هر....ماند پنهان نادر کورِ  چشمان از فقط ، میز زير در میثم دستان شدن مشت

 !بود ها حرف اين از تر خوددار میثم اما....بكوبد نادر نجس دهان بر مشت با

 :گويد مي و نشاند مي لبش روي لبخندي

 ازدواجه؟ هدفتون پس -

 !کنن مطرح خانوادشون با رو موضوع که بخوام خانوم هلیا از خواستم مي امروز همین...بله بله -

 :دگوي مي و دهد مي نادر به را ويزيتش کارت و دارد برمي صندلي پشتي روي از را کتش... شود مي بلند ازجايش میثم

 ...دبگیري تماس خودم با پس داره رو من فقط هلیا...بزاريم قرار خانواده با هفته آخر براي تا هستم تماستون منتظر -
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 :گفت دهد، مي فشار دستانش میان در را میثم دست که حالي در و شود مي بلند جايش از نادر

 !بهتر تر زود چه هر...حتما بله -

 ! تابم بي " زود " هاي لحظه اين آمدن براي چقدر

 ....چشمانش در شكست از خشمناشي دين براي نادر، ي خمیده پشت ديدن براي

 !تابم بي عجیب ، ات بنده اين نابودي براي من خدايا

 اما کنم مي صدايش بار چند...کرده پر را خیابان تمام اش گريه هق هق صداي....میدارم بر سريع و محكم را هايم قدم

 !کند نمي سیر دنیا اين در انگار

 :کنم مي صدايش دوباره و گذارم مي اش شانه روي را دستم پشت از و دوم مي را آخر چندقدم

 !دارم کارت واستا پريچهر -

 :کشد مي هم در را هايش اخم من ديدن با و چرخاند مي را سرش

 داري؟ چیكارم تو؟ -

 صداي با لحظه اين در....امروز اما! بود گرفته دادم سر که هايي فرياد از هم من صداي روزي.... است گرفته صدايش

 :گويم مي رسايي

 داري؟ وقت...کنم صحبت باهات نادر به راجع خوام مي -

 !کند مي روان چشمانش از دوباره را دنیا هاي اشك تمام من، زبان از نادر اسم شنیدن

 :گويد مي و کند مي پاك را ريملش از شده سیاه صورت دست با

 !دارم؟ وقت تو حرفاي شنیدن واسه من کردي فكر چرا بگي؟ خواي مي نادر به راجع چیزي چه -

 :میگويم و زنم مي خندي زهر

 ...میرم نداري وقت که حاال خب اما! مشتاقي کردم فكر! بگم بهت رو جدايیتون واقعي دلیل خواستم مي -

 مي راه معكوس شمارش دل ودر دارم مي بر قدم او مخالف جهت در و گیرم مي او از را رويم

 ...يك....دو...سه....چهار....اندازم

 !خالص تیر زدن براي دقیقم گیري نشانه از ، نشیند مي لبم روي شیريني لبخند زند، مي صدا که را نامم

 :گويم مي برگردانم را رويم اينكه بدون
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 !کنیم مي صحبت اونجا...ماشینم تو بیا -

 :گويد مي صبرانه بي نشینیم، مي که ماشین توي

 !لطفا بگو -

 :گويم مي و زنم مي زل چشمانش در! هستم قدرم گران اطالعات مديون را او سوي از ادب همه اين

 شده؟ جدا ازت چي براي گفته نادر -

 :گويد مي و کشد مي باال را اش بیني

 ينا دلیل...بیاد کنار کردم ونامزد کردم خیانت بهش من که موضوع اين با نتونست اما خواست نادر....خودمه تقصیر -

 چیه؟ سواالت

 :گويم مي و دهم مي سر بلندي ي قهقه

 !گفته دروغ بهت حد چه تا بدونم اينكه براي -

 !پیداست هم اشك سیاه هاي راه میان حتي....صورتش رنگ پريدن

 :گويد مي و کشد مي هم در را هايش اخم

 چیه؟ منظورت...م -

 چیز همه...بشنود گذارم مي کنم، مي پخش را نادر ي شده ضبط صداي دارم، لب روي که مرموزي لبخند همان با

 !ام کرده نابود را زندگیشان قیمتي چه به بداند دارد حق او... کرد من زندگي با نادر که کارهايي....را

 !است ساکت همچنان او و شود مي قطع صدا

 :گويم مي ، کنم مي روشن که خالي در و آورم مي در پاکت توي از سیگاري

 نادر براي اي ذره تو کردن نامزد...رسید پول اين به نادر من، زندگي شدن تباه قیمت به بدوني تا گذاشتم و اين -

 ردنتآو دست به براي! کنه ولت بود محال نمیكرد پیدا تورو از بهتر اگه....بودي بزرگ آدم يه دختر تو! نداشت اهمیتي

 !بود کرده تالش خیلي

 !دارند مستقیم نسبت...  پريچهر عمیق هاي نفس با من هاي صحبت آمیز تمسخر لحن

 ! کنم مي حس ام پنجگانه حواس تمام با ،را "نمیكرد پیدا تورو از بهتر اگه " گويم مي وقتي نفسش شدن حبس

 :لرزد مي صدايش مثل هم دستانش حال

 کرد؟ نمي پیدا رو بهتري کس اگه چیه منظورت...من -
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 :گويم مي و اندازم مي پايش روي و آورم مي در داشبورد توي از را نادر و هلیا هاي عكس

 ! اينه منظورم -

 گره هاي دست در چشمانش شدن میخ از بعد... بعد و کند پیدا را ها عكس به کردن نگاه جرات تا کنم مي مكث کمي

 :کنم مي صادر را اعدام حكم...هلیا و نادر ي شده

 !جدايیتون علت البته، صد و....نادر ي آينده نامزد هلیا،...کنم مي معرفي -

 سري سر نگاهي و میدارم بر پايش روي از را ها عكس. میدوزد من چشمان به و گیرد مي ها عكس از را باورش نا نگاه

 :گويم ومي اندازم مي ها آن به

 ادرن به چیزي ديدار اين به راجع بهتره بشه، باورت چیز همه تا کني شرکت خاستگاريشون مراسم تو خواي مي اگه -

 ...وگرنه...نگي

 :گويد مي و کند مي قطع را حرفم

 کي؟ بگو فقط....گم نمي هیچي -

 :گويم مي و اندازم مي بیرون ماشین ي پنجره از را نگاهم

 !دنبالت ،میام 5 ساعت فردا -

 مي ها روز ان از چقدر...آشنايي گاه میعاد...روم مي شرکت سمت به اختیار بي و کنم مي پیاده ماشین از را پريچهر

 ! گذرد

 ....ومهرداد من شیرين و تلخ خاطرات دارد، قدمت عمر يك گويي

 !جدايي اين...نهايت در و وابستگي اين ، عشق اين دارد، عمر ابديت يك گويي

 اصلهف ها فرسنگ...کرد مي گذر اتوبوس ايستگاه اين از روزي که بارش با نشسته، ماشین اين فرمان پشت که شخصي

 !دارد

 ديدن با امروز نداشت، را کسي غم ديدن طاقت که بارشي! کردم خاك خیابان هاي آسفالت همین زير را بارش آن من

 !زد لبخند... تنها و فقط پريچهر، هاي اشك

 و گیرم مي هايم دست میان را کوچكش هاي دست. نشانم مي رستوران میز روي و کنم مي بلند پايم روي از را باران

 :گويم مي

 کني؟ گوش خوب دي مي قول بزنم، برات بزرگونه حرفاي يكم خوام مي...شدي بزرگ ديگه تو ، بارانكم -

 :گويد مي و کند مي باال و پايین را سرش کند، مي عقب جلو را پاهايش که همانطور
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 ...اوهوم -

 :گويم مي و زنم مي کتار صورتش جلوي از را زيبايش موهاي

 سفر برم خوام مي مدت يه من بارن،...بگي هیچكي به نبايد رو میزنم که حرفايي باران -

 :گويد مي و کند مي گرد را هاش چشم

 باز؟ کردي دعوا بابا با بوديم؟ اينا جون آقا ي خونه ما که دفعه اون مثل -

 :گويم مي و نشانم مي دستانش روي اي بوسه

 وت به من که بگي نبايد پرسید ازت هرکي باران اما...کنم استراحت يكم برم خوام مي...باران ام خسته....خواهري نه -

 باشه؟ گفتم

 :گويد مي و آورد مي جلو را دستش کوچك انگشت

 !قول قوله-

 :گويم مي و کنم مي قفل هم در را انگشتانمان

 مي ، بدي فشار که رو يك ي شماره نبود، پیشت هیچكي هروقت...کن قايم کیفت تو ، خريدم برات موبايل يه باران -

 ...دادم موبايل بهت من نفهمه کسي باشه حواست باران...بزني زنگ من به توني

 مهرداد؟ عمو حتي -

 :گويم مي و پاشم مي صورتش روي را لبخندم

 !مهرداد عمو مخصوصا -

 ....کشمش مي آغوشم در خانه، تا مسیر تمام و زنم مي موهايش روي کوتاه اي بوسه

 ....کنم غرق وجودم در ، را خونش هم و لطیف پوست خوام مي... ببلعم را تنش عطر تمام خواهم مي

 خواهند؟ نمي کوهان ها انسان گفته کسي چه خدايا

 ....کنم ذخیره دوري، هاي سال شايد و ها ماه روزها، تمام براي را باران دلنشین ي عصاره تا خواهم مي کوهان

 !ندارم...اي گله تو از....خدايا...خدا

 ... هايت آدم از...دارم گله خودم از
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 ناياب نه، کمیاب بودن، رحیم روزها اين... بزن بیشتر کمي را بخشش خاك سازي، مي آدم وقتي ، ها روز اين خدايا

 !شده

 که خودت خداوندي به...بگذار شده پاره اتمسفر ي اليه اين روي اي لحظه براي را دستت...میشنوي را دعايم اگر خدا

 !ناب هواي اي ذره براي جدال از ام خسته...نمانده باقي تنفس براي اکسیژني ديگر

 !ندارم... ماندن زنده حتي و جنگیدن ماندن، براي تواني ديگر اما....نداشتم هم فرار قصد...نداشتم رفتن قصد

 !نكند باورم مهرداد که نیست مهم ديگر...میروم و کنم مي پاك را نامم! ام بريده که کنم مي اعتراف

 ....شود مي تمام گران برايم باران از دوري که نیست مهم ديگر

 !کند نمي توصیف را دلم درد کنم، ترجمه هم دنیا ي زنده زبان هفتاد به را "توانم نمي" ها روز اين

 ستد بودن، خالي ي کشنده حس در ، ام سینه نزديكي در جايي ها روز اين که بگويم که به ام؟ خسته که بگويم که به

 ....زند مي پا و

 ....را ام گذشته از مانده جاي به هاي تكه همین ، بدهم دست از و بمانم ترسم مي...ترسم مي

 ....گذارم مي جاي به را ام زندگي هاي پاره تكه همین تو براي ، ببخش مرا بارانم

 !ست کافي برايت گذاشتم جاي پیشت که قلبي همان من از... بخشمت مي...مهردادم

 !ها نداشته جانكاه تلخي همین ، است بس هم مرا

 ...ام گرفته ضرب ماشین فرمان روي و ام نشسته پريچهر منتظر ماشین توي که است دقیقه ده از بیشتر

 .میدارد بر گام ماشین سوي به آهسته و شل هايي قدم با که بینمش مي دور از

 ...شناسم مي کسي هر از بهتر...را آيد مي او با همگام زنان عصا که پیرمردي...نیست تنها

 :کنم مي زمزمه لب زير با و کنم مي باز را ماشین در

 ....بزرگ آقا -

 !است اتوموبیل ي شده باز درب گشته، حايل او و من به که چیزي تنها...ايستد مي رويم به رو بزرگ آقا

 :گويم مي بشنود، دانم مي بعید که آرامي صداي با

 !سالم -

 ...نگراني از پر...شرم از پر...است ترس از پر چشمانش...دهد نمي را جوابم

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

160 

 :گويد مي و دهد مي تكیه ماشین در به را لرزانش دست

 ...نكرده کارو اين آبرومون با نادر بگو...دروغه گه مي پريچهر که چیزايي ي همه که بگو...بارش -

 :گويم مي و دهم مي قورت را صدايم بغض

 نه؟ منه، از تر سخت نادر آرويي بي کردن باور -

 :گويد مي و دهد مي فشار دستانش میان در را دستم

 مراسم ببري مارو خواي مي جوري چه تو ، کرده کارو اين نادر اگه اصال...دروغه بگو...کردي اينكارو تو بگو... بگو-

 خاستگاريش؟

 !داشت من به مهرداد دارد، نادر به بزرگ آقا که اعتمادي اين از نیمي کاش

 :گويم مي و کنم مي تر زبانم با را لبم

 !شه مي معلوم چیز همه اونجا برسیم وقتي...شین سوار بهتره -

 ...کنم مي طي ديگري از پس يكي را ها خیابان و ها کوچه

 قلب به که آرامشي حس حتي و...گاز پدال روي من پاي فشار... دو آن قلب ضربان...گیرد مي شدت چیز همه لحظه هر

 ....شود مي تزريق من

 !شود مي تمام چیز همه...امروز که است اين مهم...شود مي چه که نیست مهم: گويد مي که ها حس آن از

 ... شود مي باز زنگ فشردن با در...روم مي راه دو آن از جلوتر و کنم مي پارك هلیا ي خانه از باالتر کمي را ماشین

 ...اند آمده استقبالمان به در جلوي میثم و هلیا...آيند مي خانه داخل به سرم پشت هم بزرگ آقا و پريچهر

 :گويم مي دو آن به رو احتمالي هاي تنش ايجاد از قبل...  کند مي فرو دستانش در را هايش ناخن هلیا ديدن با پريچهر

 ... کنم مي معرفي -

 :گويم مي و کنم مي اشاره هلیا به دست با

 !بدم نشون بهتون رو نادر واقعي هويت بتونم کرد کمكم که منه دوسته هلیا -

 :گويد مي و کند مي آزاد اي سرفه تك با را اش گرفته صداي پريچهر. کند مي دعوتشان داخل به دست با هلیا

 چیه؟ حرفا اين از منظورت بارش -

 :گويد مي و گشرد مي عهده بر را توضیحات زحمت میثم
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 هلیا قضا از که بیشتر پولِ به رسیدن براي نادر مثل آدمي که ده مي نشون بهتون که اينه خانوم بارش منظور -

 ...انسانیش تعهدات تمام به زنه مي پا پشت...باشه

 .ندارد شكستن قصد ها زودي اين به شود، مي فرما حكم بینمان که سنگیني سكوت

 :گويد مي ، نشینند مي همه اينكه از بعد و کند مي هدايت نشیمن کنار اتاق به را ما میثم

 ...بگیرين قرار چیز همه جريان در تونین مي اينجا از -

 :گويد مي و پاشد مي دو آن به را دلنشینش لبخند هلیا

 اين زندگي میراث و ارث براي نادر که شنیدم بارش از اينكه از بعد اما...بشم ناراحتیتون باعث خواستم نمي من -

 ....کنه مشخص همه براي رو نادر واقعي شخصیت که کنم کمكش دادم قول ريخته، هم به دخترو

 ...شده پريچهر پدر موقعیت و شما هاي پول به نادر طمع قرباني بارش بزرگ آقا...نیست خائن بارش

 !چیز همه زير زده باز بهتره پريچهر از برابر صد موقعیتم که پولدارم دختر يه من کنه مي فكر که االن اما

 شبراي آبرو همیشه که کسي...شود مي بیشتر و بیشتر لحظه هر دستش عصاي روي بزرگ آقا دست انگشتان فشار

 ! شده مواجه محبوبش ي نوه آبرويي بي با حاال...میزد را اول حرف

 :پرسد مي لب زير و کند مي پاك را ريخته صورتش روي محبا بي که را هايش اشك پريچهر

 میاد؟ کي -

 ....آيد مي در صدا به که است خانه در زنگ همان جوابش

 ....است آمده نادر

 !اند آمده اول نقش بازيگر کردن ويران قصد به بار، اين تماشاچیان و شود مي اجرا زودي به ، نمايش اين آخر ي پرده

 ...کنم مي حس...صندلي روي خیزشان نیم حالت روي از...قلبشان رفته باال ضربان از را اين...دارند امید هم هنوز

 !دارند امید... نادر راست به و من دروغ به هنوز...نیست نادر... زده را در که شخصي که دارند امید هنوز

  کرد؟ کتمان شود مي مگر را نادر شاد صداي اما

 هم در و بشنود را "ببريم رو زنمون اومديم "گويد مي شوخي به که را نادر خندان صداي پريچهر شود مي مگر

 !نشكند؟

 عروسشون ديدن مشتاق کلي اما نیستن ايران مادرم پدر راستش "گويد مي که را نادر صداي بزرگ آقا شود مي مگر

 نیفتد؟ نوسان به دستش در محبوبش عصاي و بشنود را "هستن
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 کشید؟ نفس و بلعید يكباره به را اطالعات عظیم حجم اين شود مي مگر

 !نشكني؟ تو و بشكند پرستیدي مي ها سال تمام که بتي شود مي مگر

 !ام برده تبر به دست وار ابراهیم چه ببین خدا....شود نمي نه

 ! اند آمده عشقش خاستگاري به ، دارد حق..ست عصبي میثم صداي

 :گويد مي نادر به رو

 توش هک بیمارستاني رئیس دختر که داشتین نامزد يه گفتن...کردم تحقیق شما به راجع يكم من راستش جان نادر -

 ...کنین مي کار

 ! طور همین هم پريچهر هاي نفس صداي....شود مي قطع نشیمن داخل صداهاي ي همه

 :گويد مي و کند مي صاف را صدايش نادر بعد کمي

 خدا همین براي شايد....بیارم طاقت عشق بدون نتونستم من اما....بود پدربزرگم اصرار خاطر به ازدواج اون راستش -

 !داده قرار رام جلوي را هلیا

 !هستم من...بري مي نام آن از که خدايي دانست مي کاش نادر آه...کنم مخفي توانم نمي را پوزخندم

 ....شود مي بلند اش گريه هق هق پريچهر که نیست مهم

 ...شده قرمز خشم شدت از بزرگ آقا که نیست مهم

 ...نیست مهم ديگر....رود مي نشیمن به جیغ با و رود مي در سمت به خشم با پريچهر که نیست مهم

 ...پیروزي دلنشین ي خنده...دارم لب بر لبخند...روم مي نشمین به سرش پشت

 است؟ نادر....چرخاند مي بزرگ وآقا پريچهر بین را مبهوتش نگاه که کسي اين کني مي باور خدايا آه

 است؟ نادر...شود مي خشك جايش در لب، بر عجیب لبخند اين و من ديدن با که کسي اين

 !حساس دقايق اين در زبان قدرت شود مي کم عجیب اما...بگويد چیزي تا کند مي بسته و باز بار چندين را دهانش

 !را نادر سقوط ي لحظه لحظه کنم، ثبت خاطرم در تا زنم نمي پلك....زنم نمي پلك

 مي و خورم مي آرامش جرعه جرعه کردم که هايي تقال ياد به و بینم مي عمیق نفس اندکي کشیدن براي را تقاليش

 !نوش: گويم

 ...نادر ي شكسته کمر باد نوش
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 ...اندازد مي صورتش روي پريچهر که تفي برابر در اش خمیده سر باد نوش

 ....نشیند مي بزرگ آقا سیلي جاي روي که نادر دست باد نوش

 !مطلق پیروزي اين....انتقام اين باد نوش

 اش گريه ي دهنده آزار هاي هق هق میان در پريچهر. نگرم مي خلقتم به و ايستم مي ديوار ي گوشه ي سینه به دست

 :گويد مي

 ....نديدم آدم تر پست تو از -

 :دهد مي ادامه و کند مي بلند تهديد ي نشانه به را دستش

 ....يکن کار نتوني شهر اين هاي بیمارستان از دونه يك تو که کنم مي کاري چون بري کشور اين از شهر اين از بهتره -

 به....دادم دست از که فرزندي به ها اين....گرفتم تو از هم با را وکارت عشقت ببین... عزيزم پسرعموي... جان نادر

 !در...باختم که عشقي

 ...گیرد مي را جلويش میثم قدرتمند دستان اما آورد مي هجوم سمتم به نادر

 :گويد مي کند مي میثم چنگال از رهايي صرف را اش انرژي و سعي تمام حالیكه در

 !کشمت مي... توِ سر زير همش -

 !سوزد نمي اي ذره حتي....روزش و حال به دلم و ام داده تكیه ديوار به سینه به دست ، لبخند با همچنان

 :گويد مي و کوبد مي زمین روي محكم را عصايش بزرگ آقا

 هان؟...بردين رو مون خانوادگي آبروي قیمتي چه به...منین ننگ مايه دوتاتون هر -

 :گويم ومي زنم مي زل چشمانش در

 موقع همون...هات نوه سر تو پتك کردي رو منالت و مال که زمان همون...نداشتیم ابرويي ما بزرگ آقا نكن اشتباه -

 ...رفت بین از ما خانوادگي آبروي موقع همون...بازي، شب خیمه هاي عروسك کردي رو ماها که

 ....کند مي من صورت نثار هم محكمي سیلي و آيد مي جلو جون آقا

 مي نادر ي مرده به مرا ي زنده بار هزاران او....نداشتم انتظار اين از بیش او از....گیرد نمي هم دردم...کنم نمي اخم

 !نیست مستثني هم اينبار...فروشد

 !کند خر را پیرمرد خواهد مي هم باز....است نشستن زانو به نادر جواب و پوزخند من جواب

 :گويد مي و زند مي زانو بزرگ آقا پاي جلوي
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 ....کردم بچگي...کردم غلط بزرگ آقا -

 ي نكرده گناه شرم از مهرداد باريكه هزاران به اين...شكست غريبه چند و من جلوي غرورت و زدي زانو پول براي نادر

 !در...زد زانو من

 !ندز مي هم به را حالم بیشتر ناني لقمه براي کشیدن تحقیر همه اين...بشنوم را هايش التماس باقي تا ايستم نمي

 :گويد مي و گیرد مي پشت از را دستم هلیا شوم مي خارج که در از

 گرفتي؟ حقتو بارش -

 :گويم مي و زنم مي زل چشمانش در

 !گرفتم رو حقشون منم....گرفتن حقمو -

 :گويد مي و زند مي اي کننده دلگرم لبخند

 یحتوض کامل نادر براي دارم دوست خیلي البته...کنیم مي بیرون رو اينا کم کم هم میثم منو....کن استراحت و برو -

 !داديم بازيش جوري چه که بدم

 :کند مي صدايم دوباره که کنم مي طي را خروج مسیر دوباره و دهم مي تكان سري

 !بارش -

 :گويد مي نگراني، از است پر که صدايي با...ايستم مي باز حرکت از فقط....گردم نمي بر...ايستم مي

 ....بدونه هم مهرداد که وقتشه ديگه -

 ...گیرم مي سر از را راهم....دهم نمي جوابي

 هک است حرف دنیا يك...فقط و فقط...نیست گذشته به راهي ديگر...شده خراب ها پل...است وقتش ديگر دانم مي آري

 !زهرماري ي سینه اين در شده گلوله

 ...فرزند بي مادر يك.....معشوق بي عاشقِ يك هاي حرف...داده تاوان يك هاي حرف

 ...هستم زن يك من

 ...بسته نقش وجودم پود و تار در محبت و است عشق همزادم

 ...گیرم مي طراوت دمان صبح شبنم با و همبسترم گل گلبرگ با

 ...بانو ايران بگو تو....دارد اهمیت چه نامم
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 ديده داغ شقايق قلبم و سرخ گل رنگ هايم لب...هستم زن يك من

 دلداده ذاتم... و است دلدادگي از کشم مي آنچه هر

 ....کفم در جانِ  زاد مشرق

 !ندارم ايمان جنگ به...و جنگم مي دارم ايمان آنچه براي

 !بسته نقش وجودم در ايزد که هايیست چیز تمام تاوان ؟ من گناه

 ...آورم مي در تنم از را وقت چند اين غبار و گرد و ايستم مي آب دوش زير

 !اشك سوزناك غبار اين شود نمي پاك شويم مي هرچه را چشمانم که کردم پا به خاك و گرد آنقدر

 ...کنم کار چه بايد میدانم...میدانم وقت همه اين از بعد...بار اولین براي و آيم مي حمام از

 ...کنم مي مچاله آن توي دارم لباس چه هر و کنم مي باز تخت روي را چمدانم

 ....نه يا باشد چروك ها لباس اين آورم مي در آباد کجا نا از سر وقتي کند مي فرقي چه

 !نه...را کجايش...بروم بايد که دانم مي

 جلوي جیب توي مقدس شي يك مثل و کنم مي تا...اما را او هاي لباس...میدارم بر هم را مهرداد هاي بلوز از تا چند

 ...دهم مي جا چمدان

 !کند مي جور خدا...هم را توتونش...دارم مي بر میز روي از هم را مهرداد عطر...هاست همین راهم ي توشه

 بار کول به را عكس يك همین و کشم مي مهرداد خندان صورت روي دستي...میدارم بر هم را تخت کنار عكس قاب

 ....گذارمش مي کمد توي و میبندم را چمدان در و کنم مي اضافه سفرم

 که آورم مي در کیفم از را سیگارم پاکت...دهم مي قوس و کش ام کوفته بدن به و کنم مي حلقه هم در را دستانم

 ....آورد مي در لرز به را دستانم اي لحظه فقط...اي لحظه براي... در زنگ صداي

 ي خانه فرش به نجسش هاي قدم خواهم نمي...میروم استقبالش به فقط پس ، کرد خواهد باز را در شمسي دانم مي

 ...برسد مهرداد

 راحتي همین به است محال...است نادر او...گويم مي احسنت دقیقم بیني پیش به بینم، مي که را سرخش ي چهره

 ...بردارد سرم از دست

 :گويد مي تمسخر با.... دارد تحقیر رنگ نگاهش... مصیبت همه اين از بعد...هم هنوز

 زرنگي؟ خیلي کني مي فكر -
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 :گیرد مي تحقیر رنگ هم من نگاه...بار اولین براي... اينبار

 !احمقي خیلي تو کنم مي فكر فقط...ندارم ادعايي همچین نه -

 :گويد مي و کند مي حبس انگیزش نفرت هاي پنجه میان را بازوام دو هر و آيد مي جلو

 ...بگیرم رو جونت تونم مي االن همین بارش -

 :میگويم و زنم مي پوزخند

 يكتا؟ دکتر هستي چي منتظر پس -

 .آورم نمي ابرو به هم خمي...من اما آورد مي در صدا به را هايم استخوان انگشتانش فشار

 :گويد مي اش شده سايیده هم به هاي دندان میان از

 !بارش خوبه زيادي برات مرگ -

 :کند مي رها را دستان ، شنود مي که را شمسي صداي

 بزنم؟ زنگ آقا به شده؟ چي....خانوم -

 :گويم مي بگیرم نادر خشم از پر صورت از اي لحظه حتي را چشمم اينكه بدون

 !کنم مي صدات باشم داشته کارت...ات خونه برو...نیست الزم -

 :گويم مي کرده، خوش جا لبم روي صبح از که زهرخندي همان با

 ...پريچهري عاشقه واقعا بشه ثابت بهم که بودم منتظر ثانیه هر لحظه، هر -

 مي عشقت به رسیدن واسه رو بزرگ آقا پول اگه حتي گفتم....کنار بكشم زدي جا اگه بودم کرده عهد خودم با

 ....کنار کشم مي خواستي

 ....نادر خواستي مي پول واسه هم رو پريچهر تو اما

 :دهم مي ادامه و کنم نمي ،توجهي شود مي تر بنفش لحظه به لحظه که رنگش به

 با داري دوباره اينكه به نكردي شك نكردي؟ شك لحظه يه...لحظه يه حتي که شدي گم طمع و حرص تو اونقدر -

 خوري؟ مي محك ارثیه

 لیاقت که کردي ثابت بهم بار هر تو اما.... نادر بكشي کنار و کني شك چیز همه به تا دادم فرصت بهت بار هزار من

 ....نداري منو بخشش

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

167 

 :گويد مي و کند مي نگاه گرفته آرامش رنگ ها مدت از بعد که چشمانم به

 !بودم داده شكست رو تو ، پیش وقت خیــلـي من رسیدي؟ چي به -

 :گويم مي و ريزم مي چشمانم در را دنیا نفرت و تحقیر تمام و دارم مي بر جلو به قدم يك

 کجاست؟ دوني مي قضیه قشنگي ولي! گي مي راس ، آره -

 :گويم مي و گیرم مي دستم دو بین را هنش پیرا ي يقه

 ...باختي بازنده يك از تو اينكه -

 :کنم مي اضافه تمسخر با

 !عزيزم عموي پسر -

 و نشینم مي ايم گهواره صندلي روي ، صورتم روي تلخي پوزخند با و کنم مي رها را پیراهنش ي شده مچاله يقه

 !کنم مي دود و آورم مي در جیبم از را سیگارم

 انگشت و کند مي ريز را چشمانش. کند پنهان را پشتش شدن خمیده تواند نمي هم گردنش ي برجسته هاي رگ

 :گويد مي و کند مي بلند تهديد ي نشانه به را اش اشاره

 !کني مرگ آرزوي هرروز که کنم مي کاري نكن شك....  کنم مي بدبختت بارش -

 و نشانم مي لب رو پوزخندي...شوند مي سفید انگشتانم نوك که دهم مي فشار دستم در آنقدر را صندلي هاي دسته

 :گويم مي

 االنم همین....ندارم دادن دست از براي چیزي ديگه من کني؟ مي تهديد داري رو کي!  ببین رو وبرت دور....نادر-

 !!کنم مي مرگ آرزوي هرروز

 :زند مي فرياد و رسد مي جنون مرز به من آرامش همه اين از

 ....نشده تموم هنوز بازي اين -

 :گويم مي و گیرم مي سیگارم از محكمي پك

 !شديم مات مون دوتا هر... شد تموم بازي اين امشب همین...نادر چرا -

 :کشد مي فرياد

 !نه...من ولي باشي شده مات تو شايد....کنم خوردت تونم مي هنوزم -

 :گويم مي و ايستم مي رويش به رو و کنم مي پرت حیات ي گوشه را سیگار
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 !دم مي استعفا بازي اين از امشب همین من...  نادر کن بازي خودت با پس -

 ..بیارم دست به رو چیز همه تونم مي بازم من -

 :گويم مي و زنم مي پوزخند

 ..اما...کني امتحان توني مي -

 :گويم مي لبم ي گوشه اي خنده با و میزنم زل چشمانش در

 !کني اولش مثل رو هیچي توني نمي ديگه که دونیم مي خودت هم و من هم -

 :کشد مي فرياد و کند مي حلقه گردنم دور را دستانش

 ...میدارم بر سرت از دست من کني مي فكر تو -

 ...شود مي گم کشم، مي تقال با که هايي نفس صداي در صدايش ديگر که است زياد دستانش فشار آنقدر

 نادر هاي دست روي و برد مي بال را هايم دست که منطق بي ي غريزه اين از امان اما ، ست راضي مرگ اين به قلبم

 ...نشاند مي

 ....کنم آزاد را هايش دست تا ندارم تواني

 حس وجود تمام با را هايم ريه شدن تسلیم که زياد آنقدر....شود مي بیشتر لحظه به لحظه هر هايم نفس بین ي فاصله

 ...کنم مي

 رها گردنم دور از نادر دستان ، رود مي بین از پاهايم رمق و آفتد مي تنم کنار شل دستانم که اي لحظه در درست اما

 ...شود مي

 ...افتم مي زمین روي....ايستادن براي ندارم جاني

 ...بیشتر هواي اي ذره بلعیدن براي جان بي خس خس اين ست تكراري چه که آه

 ....است فرياد شنوم مي آنچه هر و گردد مي باز ها صدا

 ....است نادر ي يقه دور به مهرداد ي شده گالويز دستان بینم مي آنچه هر و گردد مي بر هم چشمانم نور

 ....آمده نجاتم به اينبار...آمد پس

 :کشد مي فرياد

  حیوون؟ کني مي غلطي چه من ي خونه تو -
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 :گويد مي و کوبد مي دهانش بر را محكمش مشت و دهد نمي را نادر به زدن حرف فرصت

 .... زدي من زن به حقي چه به رو کثیفت دستاي -

 .... زند مي نادر به که پیاپي هاي مشت دوباره و

 !در...خوردم که هايي کتك به...ها مشت اين تمام نادر

 ....کنند مي هدايت خانه از بیرون به را نادر و کنند مي جدايشان تقال هزار با که بینم مي را امیر و محمد

 :پرسد مي زنان نفس نفس و گذارد مي پاهايش روي را سرم و نشیند مي زمین روي کنارم مهرداد

 خوبي؟... بارش -

 ...بدهم را جوابش خواهم مي

 امان بي و خشك هاي سرفه شود مي خارج گلويم از که چیزي تنها ولي! ام زنده اما...نه که خوب بگويم خوام مي

 ...است

 :گويد مي و نشیند مي زانو دو مهرداد کنار محمد

 ....کنه گرم عسل و شیر يكم گفتم شمسي به...تو ببريش بهتره -

 :پرسد مي و کند مي بلندم دستانش روي مهرداد

 ...بیمارستان ببريمش الزمه اگه...بندازه هم بارش به نگاه يه بیاد کرد بیرون رو آشغال اون امیر بگو -

 !رسیديم موقع به... نباش نگران -

 :گويد مي بلند و میزند کنار صورتم روي از را موهايم و گذارتم مي تخت روي

 شد؟؟ چي شیر اين پس -

 :گويد مي و شود مي اتاق وارد سريع هاي قدم با شمسي

 .... آقا بفرمايید -

 :است بلند هم هنوز صدايش...  گیرد مي دهانم جلوي را شیر لیوان مهرداد

 کردي؟ باز براش رو در چرا -

 ....خونه تو برم گفت پرسیدم خانوم از...نبود که هم میرزا...تو اومد داد هل و در کیه، ببینم رفتم تا من بخدا آقا -

 ...اطرافین همین گفتن که زدم زنگ محمد آقا به ، نداشتین بر زدم زنگ شما به کنن مي دعوا دارن ديدم من ولي
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 :گفت و زد زل چشمانم در و گذاشت پاتختي روي را شیر لیوان مهرداد

 هان؟ داشت کار چي من ي خونه تو آشغال اين بارش -

 :کند مي موکول بعد به را بحث امیر صداي اما...دهم جواب خواهم مي

 !کن شروع رو بازپرسیت بعد طوره چه حالش ببینم پاشو مهرداد -

 :گويم مي گرفته صداي با

 ...خوبم نیست نیازي -

 مي جمع چشمانم در اشك که دهد، مي فشار را نادر دست جاي انگشت نوك با و کند مي باال را ام چانه دستش با

 . شود

 :گويد مي اي دقیقه چند ي معاينه يك از بعد

 ....بهتره منم از حالش...شكر رو خدا نیست چیزي -

 :گويد مي نهايت در و کند مي پا آن و پا اين کمي محمد

 ...بزن بهمون زنگ يه داشتي کاري اگه...بريم ديگه ما بهتره خب -

 :بروم او از خداحافظي بي ندارد طاقت دلم...کنم مي صدايش ببندد را اتاق در اينكه از قبل

 محمد؟ -

 :گويد مي و گردد مي بر لبخند با

 خانوم؟ ابري جانم -

 زير.. .. نخواند چشمانم از تا اندازم مي پايین را سرم....افتاده بینمان که فاصله همه اين از نشیند مي دلم در عالم بغض

 :گويم مي لب

 !باش خودت مواظبه... و خداحافظ -

 ....میرود و دهد مي "عیادتت میام زودي به " يك با را جوابم

 ...است کرده زنداني هايش دست بین را سرش و است نشسته تخت ي لبه روي که مهردادي و مانم مي من

 ...شود اضافه ها نگفته اين به هم امروز خواهم نمي...بگويم بايد که دانم مي اما....خواهد مي خواب چشمانم

 !است هايمان قلب هاي فاصله از کمتر خیلي...يمان؟ فاصله....نشینم مي تخت ي لبه روي هم من پس
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 :میگويد لب زير

 کرد؟ مي ات خفه داشت چرا...چرا خواست؟ مي چي اينجا نادر...گیجم....بارش گیجم -

 ...بغض پر گلوي اين شود صاف تا دهم مي قورت را دهانم آب

 دير؟ انقدر چرا -

 :گويد مي و دوزد مي چشمانم به را مبهوتش نگاه

 چیه؟ دير؟منظورت -

 :گويم مي و اندازم مي کرده پنهان خود در را چمدانم که اي بسته در کمد به را نگاهم

 دادي؟ صحبت فرصت بهم دير انقدر چرا -

 :گويم مي کند باز را دهانش اينكه از قبل اما اندازد مي پايین را سرش

 ...بودي درگیر دونم مي....بگي خواد نمي -

 :گويد مي و کشد مي صورتش روي کالفه را دستش

 ....بگو....اومدم که حاال -

 !است تحريم... کردن سكوت امشب....گويم مي اما آمدي دير آري

 :گويد مي بلندي نسبتا صداي با مهرداد

 بگي؟ خواي نمي -

 !است نادر صداي اجراي ي دکمه روي دستم حرکت تنها جوابم

 ...کشد مي صورتش روي کالفه را ،دستش "بود وسط باران جون پاي" گويم مي که شنود مي را گريانم صداي وقتي

 ....رود مي راه اتاق در کالفه و آورد نمي طاقت ديگر شد، نادر انتقام ي طعمه زندگیمان بیند مي وقتي

 ....بود مفت چه عشقمان...زندگیمان قیمت که بشنوي بايد...مهرداد بشنوي بايد

 بايد...است من نوبت حاال...دهد مي سر زمین روي را خودش.... هد مي تكیه ديوار به مهرداد و شود مي قطع ها صدا

 :بگويم

 باران به فقط من....کنم مي راضیش پول با عمل بعد و گم مي دروغ نادر به گفتم خودم با.....نیازداشت کلیه به باران -

 ...کردم مي فكر

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

172 

 :کشد مي فرياد

 نگفتم؟ مگه...کن اعتماد من به نگفتم مگه -

 :کشم مي فرياد هم من

 ياد من...بزارم دست رو دست تونستم نمي...کنم تكیه بهش که نبود هیچكي سال همه اين تو...کن نگاه من به -

 ....کنم تكیه نداشتم ياد...نداشتم

 ...قیمتي چه به! بوسیدي اونو تو -

 :گويم مي و زنم مي گره موهايم بین کالفه را دستم

 فرصتي هیچ دادن بدون مهرداد؟ چي تو اما کردم اشتباه آره.....بیرون خونه از زدم.....من نه کرد کارو اين آشغال اون -

 ....زدي دامن اشتباهات اين به من به

 ...ببره بین از رو زندگیمون چیز همه قدرت و پول خاطر به نادر گذاشتي

 :کشد مي فرياد

 نباشنید دونستي نمي مگه نگي؟ دروغ بهم بودي نداده قول بهم مگه دونستي؟ نمي منو ي گذشته مگه...لعنتي -

 شم؟ مي رواني دروغ

 :آمیخته هم در هايم نعره ي گرفته صداي و اشك

 هب که رو مني عشق رفت يادت جوري چه...نیستم کتايون ،من بودم نگفته بهت مگه اما دونستم مي...دونستم مي -

 ...گذاشتم پا زير غرورمو تو خاطر

 بدي؟ فرصت بهم و بیاي...بیاي تا شدم مي منتظرت خیابون تو سرما تو روز چند رفت يادت

 :را فشار همه اين بیاورد طاقت گونه چه ام آزرده ي حنجره...رود مي زوال به رو صدايم

 نهنك که نكردي شك ثانیه يك حتي...يكبار حتي جوري چه...عاشقتم که نكردم ثابت بهت بار هزار... بار صد مگه-

 ....گناهه بي بارش

 ....نكرد گريه و ديد ، را مصیبت...غم....درد عظمتِ همه اين شود مي مگر کنند؟ نمي گريه ها مرد گفته کسي چه

 :گويد مي بغضش پر صداي با و کوبد مي سرش پشت ديوار به را سرش

 من ماله تو هاي لب....چشمم جلوي میومد بوسه اون تصوير بستم مي رو هام چشم هربار وقتي...تونستم نمي -

 ....بودن
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 :شود مي هق هق... شود مي فرياد بغضش

 تو تو، صداي شنیدم مي که صدايي هر... هربار وقتي....منه ماله چیزت همه توگفتي....بارش بودن من ماله لبهات -

  کنم؟ فكر خاطراتمون به که بود فرصتي...داشتي دوست رو نادر اول از گفتي مي که پیچید مي گوشم

 !است اسید...ست جاري چشمانم از که اين...کنم نمي گريه خون ديگر....اشك اين گرماي از است آتش در چشمانم

 دلت تو غمي تو اما بدم جون بودم حاضر.... بودم مرگم به راضي من مهرداد...نكشیدم زجر من کني مي فكر -

 ...بودي من زندگیه.... بودي من عمر تو....نباشه

 هنوز...ببینم زده سیل...نه زده بارون را چشمانش ساحل ندارم طاقت...ندارم طاقت خدايا آه....زند مي زل چشمانم در

 !نیست... چشمان اين غم طاقت من در هم

 جانم بي دستان به را سرش...شود مي بسته چشمانش...گیرم مي هايم دست بین را صورتش و نشینم مي زمین روي

 ... دهد مي تكیه

 :گويم مي و کنم مي پاك را ها اشك شستم انگشتان با...زند مي بیرون مژگانش بین از لجوج هاي اشك

 ازش رو پريچهر هم...گرفتم نادر از هم رو انتقامم....دادم هم رو تاوانش..کردم اشتباه من.... مهرداد نكن گريه -

 خوام نمي هیچي ديگه...رو پولش هم و شغل هم...گرفتم

 :گويد مي و کويد مي ديوار به را سرش دوباره

 ....شوندم مي جاش سر رو نادر بايد من...کردم مي دفاع تو از بايد من...کردم مي کارو اين بايد من-

 را شكستنش هم در همه اين طاقت دلم...گويم نمي اما ،"نكردي اما "بگويم میخواهم....گذارم مي هم روي را چشمانم

 .ندارد

 :کند مي زمزمه لب زير

  بندازي؟ رو بچه خواستي مي چرا بارش -

 :گويم مي لبم کنج پوزخندي با و دارم مي بر صورتش روي از را دستم

 نداري؟ بچه من از که کردي نمي شكر رو خدا مگه -

 :گويد مي و کند مي اسیر انگشتانش میان را دستم مچ

 بكني؟ خواستي مي کارو اين چرا تو بودم، عصبي من بارش -

 :گويم مي و کنم مي آزاد هايش پنجه میان از حرص با را دستم
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 ....بودم خورده کتك تو از مرگ حد تا...بود بیمارستان کنج خواهرم داشتم؟ عادي حالت من مگه -

 ....بود زده باال وجودم تو دنیا هاي هورمون تمام و بودم باردار...هرزه گفت مي بهم عشقم...شوهرم

 منو تو يكبار حتي زندگي اين تو مهرداد...کردم مي درك تورو بايد من همیشه....من حال و حس از فهمي مي چي تو

 کردي؟ درك

 :يكباره فشار همه اين از کند مي خس خس ام سینه

 ....نديدي تو اما ام گذشته چیزم همه از عشقم خاطر به میام؟ کوتاه تو جلوي چقدر من که کردي درك يكبار -

 ...تو نه گفتم من رو دارم دوست اولین...تو نه زدم لبات به من رو بوسه اولین....نداشتم اولیني هیچ من

 ....برداشتم من چیز همه براي رو قدم اولین

 ....بخشیدي مي تو ديگه، اونهاي ي همه حرمت به رو اشتباهم اولین کاش....نكردي درست برام رو اولین هیچ تو

 :گويد مي و گیرد مي دستانش میان را سرش

 ....شي نمي خوشبخت من با بودم گفته بهت -

 ...را ها گفتني ي همه ، بود گفته پیش وقت خیلي او...دارد هم حق...گويد نمي ديگري چیز

 :لعنتي تنفس راه اين شود باز شايد کشم مي را بلوزم ي يقه

 از هموند چي ببین...بكن نگاه يه مهرداد...عشق همون حرمت به...کردنم خوشبخت براي جنگیدي مي بايد اما...گفتي -

 زندگي؟ اين

 :گويد مي و کشدم مي آغوش در و کند مي دراز را دستش

 ...کنم مي درست چیزو همه..بارش دم مي قول بهت....جنگم مي اينبار -

 !من مهردادِ اين شده انديش مثبت يكباره به چه که آه

 :گويم مي و کنم مي جدا او از را خودم و گذارم مي اش سینه روي را دستم دو

 اومدي؟ دير گفتم مي چرا فهمیدي حاال -

 :گويد مي و اندازد مي چشمانم به را تالطمش پر نگاه

 چیه؟ منظورت...من -
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 گلو در که اشك ي ممنوعه سیب اين شايد کوبم مي ام سینه به مشت با...ندارد فايده هم يقه کردن باز خدا آه

 ...برود پايین گیرکرده

 :گويد مي و گیرد مي تنومندش دستان میان در را هايم مشت

 ...چیه منظورت بگو کن نگاه من به...بارش نكن -

 :سیالب... شود مي و آورمش مي باال...بغض اين رود نمي پايین

 حق خودم به و بیرون اومد تنم از رحمي بي با ام بچه که داشتم الزم وقتي رو شدن درست اين ، آغوش اين....ديره -

 ...ندادم کردن گريه

 ...مادري تو شناسمت مي من بگي و توگوشم بزني يكي که داشتم نیاز بهت موقع اون...خواستي مي خودت گفتم

 ....دفرستا منو و شنید و قلبت صداي خدا بگي که داشتم نیاز بهت...کرد نمي کار درست فكرت لحظه اون دونم مي من

 ...بارش کن گريه بگي و بدي تكونم داشتم نیاز

 :شود مي کمتر و کم دستم ي کرده گره مشتهاي دور دستانش فشار

  نداشتمو حالِ و بیاي تا شستم مي در به چشم که موقع اون -

 ...داشتم نیاز بهت موقع اون...بپرسي

 ....داشتم نیاز بهت کنم حس رو مون بچه خالي جاي کمتر تا شكمم رو کوبیدم مي مشت با که هايي شب

 ...داشتم نیاز بهت شب اون...گرفتارم گفتي و بمون کنارم فقط گفتم و گرفتم دستتو که شبي اون

 ...ندي زنونه عطر بوي کشم مي بوت وقتي که داشتم نیاز

 ....کشتي منو بار هزار ده... بار هزار تو مهرداد

 و نزدم دم و سوختم بچه غم تو من...کردي هديه اي ديگه زن به رو آغوشت تو و زدم مي پا و دست مرداب اين تو من

 ...تو

 ...گرفتي جشن ديگه ي بچه يه براي غزلت با

 اين به نكردن عادت براي...شدن خارج براي...کشد مي آغوش به دوباره مرا و کند مي حلقه کمرم دور را دستانش

 :گويد مي که زنم مي وپا دست مطلق گرماي

 ...باش من اولینِ تو همیشه مثل...نگي من از رو فرصت اين تو...ندادم توضیح فرصت بهت... کردم بد من بارش -

 :هايش نگفته به دهم مي فرا گوش و گذارم مي اش سینه روي جاني بي را سرم
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 نتونستم...شرکتم اومدن جديدش شوهر و کتايون که بگم نتونستم....بگم بهت نتونستم من و بود مريض باران بارش -

 ...بود وخیم شرکت وضعیت....کشیدن آتیش به رو هامون انبار از يكي ندادم پول بهشون وقتي بگم

 تنم سلول سلول با را کارد مي موهايم روي که اي بوسه...کنم مي مچاله و گیرم مي مشت در را بلوزش از اي تكه

 ...کنم مي ذخیره

 مداشت...بارش شد خراب سرم رو دنیا...و اومد پیش نادر قضیه بعد...کنم ناراحتت نخواستم و بودي باران درگیر تو -

 ...شدم ديوونه

 ....کنم خالي اون سر رو هام عقده ي همه خواستم مي....بگیرم رو جونش خواستم مي....کتايون سراغ رفتم

 اونجا.....بودن افتاده خمار گوشه يه خودش از تر لش شوهر و خودشو...کرد مي زندگي که دوني آشغال اون تو رفتم

 ...نیست هم سالش 40...ديدم رو غزل

 :گويم مي و پرم مي حرفش میان

 !شه نمي باورم که خواهرته نگو -

 چشم تو غم بارش...نشد اما بیرون بیام خواستم مي...شوهرش همین ماله...کتايونه ناتني دختر...نیست خواهرم نه -

 شب يك... مواد واسه پدرش....است حامله ديدم...پرسیدم و حالش از وقتي....بود خودم هاي چشم غم غزل هاي

 شه؟ مي باورت...بودش فروخته

 :گفت و کند مي نوازش را موهايم

 يم عذابم ديدنت...کنم فرار میاره يادم تورو که هرچي از خواستم مي کنم فكر تو به خواستم نمي...شد درگیر ذهنم -

 ...داد

 ...بیرون کشیدم اونا چنگال از اونو....کردم غزل مشكالت و شرکت گیر در وقتمو

 زجر من مثل اونم...برام خواهره مثل کن باور...خودش ي خونه بردش...نذاشت عزيز...بگیرم خونه براش خواستم مي

 ...بود ديده

 :دهد مي ادامه آهسته صدايي با

 بارش خدا به اما.. کنم اش صیقه تو ي اجازه بدون محضر، به دادن پول کلي با کشیدنش بیرون براي شدم مجبور -

 ...کنم کمكش خواستم مي فقط....رو صیقه کنم مي فسخ بیاد دنیا به که اش بچه....نخورده بهش هم دستم

 ....نیستم اما! ،مگرنه؟ شوم خوشحال بايد....سوري هم آن! صیقه؟

 ...ندارم... هم را نشستن تحمل...ايستم مي و میزنم پسش....ندارم را آغوش اين تحمل ديگر
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  ست؟ همخوابي فقط خیانت گفته کسي چه

 !زند مي هم به زندگي اين از...خودم از را حالم دروغ همه اين حس اما دارم دوستش

 رمگ ، گفتم دروغ هم من..کنم مي مشت شود مي بلند سیلي زدن براي که را دستم...آيد مي نزديك و ايستد مي هم او

 ...شود نمي خنك ها سیلي اين با دلم.... من اما زد او..نه؟

 :گويد مي و کشد مي موهايش الي دستي کالفه

 ....کنم مي فسخ فردا همین بخواي اگه اصال -

 نه؟ ، است دير...کمي فقط کمي...من هاي خواسته به توجه براي

 :گويد مي و شكد مي باال را سرم و گذارد مي ام چانه زير را دستش

 !نزن آتیشم سكوتت با فقط...بزن داد...گوشم تو بزن...بگو چیزي يه بارش -

 :گويم مي و زنم مي زل است خیس اشك از هنوز که چشمانش در

 شدي؟ ديگه يكي عاشق کنم باور خواستي چرا نداره؟ گله داره عوض که چیزي گفتي آوردم روت به وقتي چرا....چرا -

 :گويد مي ناله از پر...بغض از پر و کوبد مي سیلي خودش صورت به دستانش با خودش

 ...آشغالم من چون -

 سیلي يك...ترق

 ...عوضیم چون-

 ....ديگر يكي...ترق

 ...بكشي رو خیانت طعم هم تو خواستم مي چون-

 ...حیوونم يه چون-

 اين که قسم خدا به اما...رساند مي مرگ به را وجودم کوبد مي صورتش به که هايي سیلي میان از هايش فرياد صداي

 !نیست تر بلند قلبم هاي ديواره فروريختن مهیب صداي از ها صدا

 :گويم مي وار زمزمه و نشینم مي تخت روي

 ...بكشم زجر خواستي مي.. خواستي مي...بگیري انتقام خواستي مي پس -

 :گويد مي و نشیند مي زانو دو پاهايم جلوي

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

178 

 ....کردم غلط....بارش کردم غلط -

 ! کردم اشتباه گويد مي....کني مي اشتباه گويد نمي....نه گويد نمي

 ....زندگي اين بر واي...من بر واي....بگیرد انتقام خواسته مي پس

 :گويم مي و کنم مي نگاه زده طوفان ساحل آن به حسم از خالي چشمان با

 قابل برام ، شدي مي آروم من کشیدن زجر با اينكه فكر از خیانت فكر اينكه...داره؟ خنده قضیه کجاي دوني مي -

 ....بود تو ناراحتي داد مي آزارم که چیزي بیشترين اما...اما گفتم دروغ من....تره تحمل

 :گويد مي و گذارد مي پاهايم روي را سرش

 !شنبا من مثل تو...ببخش تو....کردم بد دونم مي...کردم اشتباه دونم مي....کردم غلط دونم مي...نگو خدا تورو بارش -

 ....نیستم تو مثل...يعني دادم تو به دفاع فرصت که همین...نیستم تو مثل مهرداد

 :گويم مي و گیرم مي دندان به را لبم...کند نمي دريغ چشمانم از را نگاهش... گیرم مي دستانم بین را سرش

 ...اما...همیشه مثل...قديم مثل...دارم دوست هنوزم...مهرداد -

 :گويد مي و گذارد مي لبانم روي را دستش

 جبران فرصت بهم بارش...ببینه تورو داره دوست خدا به...خواهرمه مثل غزل خدا به....کنم جبران بزار..."اما" نگو -

 ...بده

 مانده فرصتي که مانده جاني مگر...خواهد مي جبران فرصت من واز نداده زدن حرف فرصت من به...بیني مي خدا آه

 باشد؟

 ....نمانده که قسم خدايیت به...نه

 ...کنم مي پاك لبانم از را اشك شور طعم و کنم مي جمع را هايم لب

 هر... هرروز و است بارش نامم...است راست که حقا...دارد بستگي هايشان نام به ها انسان سرنوشت گويند مي

 !بارم مي...دم هر..دقیقه

 :گويم مي و کشم مي عمیقي نفس

  کنیم؟ جبران بخوايم که گذاشتیم باقي زندگي اين از چي تو منو مهرداد؟ کني جبران خواي مي رو چي -

 ...داديم آزار همو...کرديم خیانت...گفتیم دروغ...کشتیم رو مون بچه

 ...برسیم هم به محاله ديگه که شديم دور هم از انقدر کنم مي حس اما همیم کنار مهرداد ببین
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 روي را داغش هاي نفس...اجباري آغوش اين است انگیز دل رحمانه بي چه...  گیرد مي دستانش حصار در را تنم

 :پاشد مي صورتم

 ...بارش کنیم مي درستش -

 !خواهد؟ نمي من ي شده تكه تكه قلب مگر شود؟ درست که خواهم نمي من مگر

 ....هاست انسان ترينِ دروغگو...است توانستن خواستن، گفته که هر اما

 ...کرده حس را هنگام زود جدايي ،اين نیز او که دانم مي...شود نمي که بگويم...بگويم و کنم باز لب خواهم مي

 :گويد مي و کند مي نزديك گوشم به را هايش لب

 !بزني حرف جدايي به راجع نداري حق بارش -

 ....گذاشت خواهم پا زير که قانوني زيباترين....گذارد مي که ست قانوني زيباترين اين

 !کشد مي آتش به را وجودم...هیچ که را هايم لب هايم، لب رطوبت

 بیا تر نزديك من مرد اي

 شدن نفس هم از تر نزديك حتي

 شدن بدن يك از تر نزديك حتي

 آغوشي هم آخرين اين که داند مي...دارد چیز يك از نشان ، زند مي موج حرکاتش تك تك در که دلنشیني خشم

 ...ست

 ! را ها نزديكي جرعه جرعه اين ببلعم خواهم مي...کنم نمي مخالفت

 بیا تر نزديك من مرد اي

 کنم مي دعوت خود آغوش به را تو من

 و انگشتان سر کند مي قفل.... دهد مي سُر دستم کف تا بازوانم روي از را انگشتانش و کند مي باز را بلوزم هاي دکمه

 ....هم در را چشمانمان بعد

 بساز پلي و بیا

 ديدگانم به چشمانت از نه

 انگشتانم به دستانت از نه و
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 احساست و درك از بساز پلي و بیا

 من روح به... من وچود خدايي سبزي به

 ...شود مي گلستان ابراهیم بر که است جهنم داغي....نیست آتش و پنبه... تنمان ي برهنه پوست تماس

 ....را عشق اين عطش نكند فراموش...رفتم اگر حتي تا کنم مي باران بوسه را هايش لب

 چشمانت در را من انعكاس نه را، من بشكاف و بیا

 کني مي ترديد و بري مي شك آن به که مني نه

  هرروز شود مي گم که درياب را مني

 زمان باد تند در پايش رد

 ...ندارد... شدن پاره قصد... نگاه محاباي بي زنجیر اين اما زند مي خیمه تنم روي

 ...است عاشقم هم او که خوانم مي چشمانش از

 ...است داغديده هم او

 ...داند مي خدا....را خواند مي چشمانم از چه

 ام ايستاده چگونه که ببین

 تو ي سايه در هردم

  کشیدي فرياد

 شدي دور و کردي متهم

 شدم تر نزديك و کردم کردم،سكوت سكوت

 ...زمان غراي...پاهايمان....دستانمان... خورد مي گره

 !هم در خورد مي گره...روحمان....نهايت در و

 ...ماه همه اين...روز همه اين...وقت همه اين نديد را آنچه هر ببیند...اتصال همه اين در شايد

 جسمم فراسوي ببین و بیا

 ام پوشیده آنچه فراسوي

 آرمیده مني
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 را تو پرستد مي که

 جسمت فراسوي

 ...اي پوشیده آنچه هر فراسوي

(shania*swan) 

 ...ها آغوش گیر نفس رقص...بعد و

 .... ها قلب بلند کوبش

 ...نفسها ي شده قطعه قطعه ي ترانه

 ....کشد مي را عمرش هاي نفس آخرين...که بودني هم با و رسد مي اوج به که عشقي....انتها در و

 امواج شكاف: پنجم فصل

 

 بارش

 ...شوم مي بیدار خواب از نشاند مي ام پیشاني روي که اي بوسه با

 ...کنم مي نگاه غمش از پر هاي چشم به....تشويشش از پر صورت به و کنم مي باز را چشمانم الي

 ....بندم مي را چشمانم دوباره....شود تر سخت هم باز و ببینمش ترسم مي...ندارد طاقت دلم

 :گويد مي لب زبر و میزند گوشم ي الله روي کوتاهي ي بوسه

 ...سفر بريم شايد اصال...بزنیم حرف هم با که میام زود....شرکت میرم -

 نشنیده حساب به گذارم مي را ها نگفته اين... تنها اما روم مي سفر به گويم نمي...نمانده حرفي ديگر گويم نمي

 ....هايش

 ام همیشگي معواي به باز و کنم مي بلند تخت روي از را ام برهنه و کرخ تن آيد مي که حیاط در شدن بسته صداي

 ....برم مي پناه

 ... گیرم مي گرم آب دوش اش خواسته حرمت به...اينبار و کنم مي باز را آب شیر بار آخرين براي

 ....نويسم مي آينه روي سرانگشتانم با....کنم خودداري وجودم سرکش حس برابر در توانم نمي کند مي بخار که آينه

 ...بود دير
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 ....زنم مي بیرون و کنم مي خشك حوله با را تنم...کنم تحمل توانم نمي هم را آور مرگ بخار اين

 ...پوشم مي را سیاهم سر تا سر هاي لباس و کنم مي جمع سرم باالي را خیسم موهاي

 ....اندازم مي اتاق سر تا سر به گذرا نگاهي بار آخرين براي و آورم مي در کمد از را چمدانم

 !دارد؟ طاقت قلب اين مگر اما.....حرف بي...صدا بي...بروم خواهم مي

 نه؟ مگر ندارد، عیبي که ديرتر دقیقه چند

 !است من حقِ رفتن بداند، که اوست حق....نويسم مي و دارم مي بر کاغذ و قلم

 فرصت" بگويد التماس با که نیست وقتي...ماند نمي باقي گفتن براي چیزي ديگر که آنجا تا نويسم ومي نويسم مي

 ....است تر آسان رفتن از گفتن سخن...زدن حرف "بده جبران

 ... گذارم مي تخت روي را شده تا ي نامه و کنم مي مرتب را تخت

 ....دهم مي سُر دستم در باز و آورم مي در دستم از را ام حلقه... بیشتر هم شايد...بار هزار

 !!!انگشتم از حلقه اين کند مي دل مگر

 ....گذارم مي نامه روي هم را وحلقه کنم مي جدايشان بدبختي هزار با

 مه را قلبم ي همه بلكه...اي تكه تنها نه....میبینم کنم مي فكر که خوب...دهم مي جاي ماشین صندق توي را چمدانم

 !گذارم مي جا خانه اين در رفتنم با

 !زن اين کشد مي بو را چیز همه انگار....کند مي صدايم سر پشت از دوان دوان شمسي

 ....میرين کجا خانوم -

 کند مي تر سفت را اش روسري گره....کنم مي روشن را ماشین و کنم مي باز را ماشین در....دهم نمي را سوالش جواب

 :گويد مي و

 ....میبرين چمدون چرا میرين؟ کجا خانوم -

 :گويم مي و زنم مي زل اش دلواپسي از پر چشمان در

 ....کن حاللم ديدي خوبي بدي -

 :گويد مي و گیرد مي ماشین ي آمده پايین ي شیشه به را دستش

 !بیاد مهرداد آقا بزارين...برين زارم نمي خانوم -
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 ....ايستد مي بعد و دود مي سرم پشت قدمي چند گذارم مي گاز روي که را پايم....کنم مي باز را در ريموت با

 !کنم شكر رو خدا بايد اند آورده دوام که هم قدر همین تا....دهند نمي مجال هايم اشك شوم مي خارج که در از

 ...اند کرده آماده برايم را چیز همه...گیرم مي پیش را هلیا ي خانه مسیر

 ...گرفتند را دستم اما بودند مخالفم هم باز...میثم هم باز...هلیا هم باز

 :گويم مي و میزنم را اش خانه در زنگ

 !منتظرم در دم...سالم -

 قیامت خانه آن در باز يعني اين و...داده مهرداد به را گزارشات تمام شمسي حال به تا حتما....دهم مي تكیه ماشین به

 !است

 :گويد مي و اندازد مي صورتم به را اش دلسوزي از پر نگاه هلیا...آيند مي در جلوي هلیا و میثم

 مطمئني؟ -

 !کنم مي دق نرفته...نبوسم کرده حقم در که ها خواهري اين تمام براي را اش شانه اگر....نكشمش آغوش در اگر

 :گويم مي و دهم مي فشارش آغوشم در محكم

 ....نذار خبر بي حالش از منو..باران پیش ببر رو هاله گاهي -

 :گويد مي دوباره و کند مي جدايم آغوشش از

 کني؟ مي درستي کار مطمئني بارش -

 :گويم مي و زنم مي زل ديدگانش محبت در

 نیست؟ کافي همین....اشتباهه موندنم مطمئنم -

 :گويد مي و زند مي لبخند....گذارد مي هم روي ثانیه چند براي را چشمانش

 ...خوبه بیاد پیش چي هر -

 :گويم مي و دهم مي هلیا به را ماشین سويیچ و آورم مي در صندق توي از را چمدانم

  واسه بفرست پیك با و وکلید کن پارك خونه در جلوي رو ماشین -

 ...بیاره گیر تورو نتونه تا شرکت آبدارچي به روبدن سويیچ باشه حواست...مهرداد

 :گويد مي و دهد مي تكان را سرش
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 ...بكشه نمیتونه زبونم زير از چیزي بكنه، پیدامم راحت خیالت -

 ...دارم نیاز دهد مي که اطمیناني همین به اما دانم مي...دهم مي تكان را سرم

 :گويد مي و چرخواند مي انگشتش دور را سويیچش میثم

 !نیست دور زندگیت محل از زياد اينجا...بريم تر زود بهتره کنم فكر -

 :گويم مي و گیرم مي پس او از گیرد مي دست در که را چمدان ي دسته

 ...رم مي آژانس يه با...بشم مزاحم خوام نمي -

 :گويد مي و گذارد مي ماشینش صندوق در و کند مي بلند را چمدان حرکت يك با

 ...رسونمت مي خودم -

 :گويد مي که کنم اعتراض خواهم مي

 !میشه دير که بكنین رو هاتون خداحافظي تر زود -

 :گويم مي و کشم مي آغوش در را هلیا دوباره

 ....تنهام خیلي تو بدون...بزن سر بهم -

 :گويد مي و دهد مي فشار دستانش میان را دستانم

 ور اين از رو روحیت دم مي قول....شاديه و جوش و جنب کوهِ تو منو عكس بر که فرستمت مي يكي پیش دارم نترس -

 ...کنه رو اون به

 :گويم مي لب زير

 !کنه خدا -

 !دانم مي بعید هم خودم اما

 يگرد ثانیه از کسري در....بعد و کند مي خداحافظي هلیا از بوق زدن با...میگیرم جاي میثم کنار و کنم مي باز را جلو در

 ....شده خالي سرمان پشت که آبي کاسه نه و ماند مي باقي کوچه آن از چیزي نه

 ي خانه خداحافظ...من شهر خداحافظ....شد تمام ديگر...کشم مي عمیقي نفس...شويم مي خارج که شهر از

 !من عشق...خداحافظ...من

 :گويم مي میثم به رو و دهم مي تكیه صندلي پشتي به را سرم
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 ...چیز همه بابت...ممنون -

 :گويد مي و کند مي جا به جا را دنده

 ...باشم ممنون تو از بايد من راستش -

 :گويم مي و اندازم مي او به را گنگم نگاه

 چرا؟ -

 :گويد مي و زند مي کمرنگي لبخند

 که يمدت تمام...کنیم بیرون خونه از و نادر خواستیم مي وقتي...میريختیم نقشه نادر واسه داشتیم وقتي...مدت اين -

 ....قديم مثل درست...بوديم هم کنار قديم مثل هلیا و من...کرديم مي درست تورو رفتن کاراي

 ...نه قديم مثل-

 :گويد مي و دوزد مي من به و گیرد مي جاده از را نگاهش

 چي؟ يعني -

 ...بشه زندگیت مزاحم ترسه مي فقط...عاشقته هلیا اينبار -

 ....گويد نمي چیزي رستوران به رسیدن تا...دوزد مي جاده به را نگاهش دوباره

 ...ست کافي سوپ همان...من براي اما میدهد سفارش غذا پرس دو

 :نپرسم آورد نمي طاقت دلم آخر و کنم مي بازي غذايم با

 شد؟ درست من وکالت کاراي....میثم -

 :گويد مي و اندازد مي بشقاب توي دوباره را اش شده پر قاشق

 جريان به رو ات پرونده و کنم مي باطل تمبر فردا همین...گردم مي بر من شي، مستقر که امروز....نباش نگران آره -

 ...ندازم مي

 :گويم مي و دهم مي پايین نوشابه کمي با را نشیند مي گلو به که را ام معده اسید تلخي

 نیست؟ من بودن به نیاز مطمئني -

 :میگويد و زند مي زل چشمانم در

 ...بده طالق میشه مجبور بالخره اما.....کنه اذيت تونه مي خیلي مهرداد...گم نمي دروغ بهت -
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 :دانم مي هم خودم....شدم رحم بي

 کنه؟ مي قضیه اين به کمكي داره اي صیقه زن يه اينكه دونستن -

 :ترحم رنگ...گیرد مي تاسف رنگ نگاهش

 ...بشه ثابت که شرطي به البته...نیست تاثیر بي -

 :کنم خوردن به تظاهر توانم نمي حتي ديگر

 !بگه دروغ دونم مي بعید...کني رو دادگاه تو وقتي -

 ها گذشته مثل چیز هیچ ديگر يعني اين....دانم مي بعید گويم مي...بگويد دروغ مهرداد است محال گويم نمي

 !نیست راستگويي بت مهرداد ديگر....نیست

 مهرداد

 ....کنم مي دود پیپ و کنم مي نگاه بیرون به اتاقم ي پنجره از

 ....تاريكي همه اين...مشكل همه اين از است خم کمرم

 ....لعنتي زندگي اين بود تاريك همیشه....ندارم خاطر به هم خودم بود؟ کي ديدم را آرامش رنگ که باري آخرين

 ....ام؟ شبانه هاي خواب از داشت مي بر دست مگر پدرم ي شده آويز حلق ي جنازه سايه....کتايون سايه

 اما...است سیاه دلم هم هنوز....حاال و عصبانیت از ديروز تا....گیرد مي دلم کنم مي فكر که هم او به ها روز اين... بارش

 !دهد مي آزار را غیرتم رگ....صدايش شنیدن...ها عكس آن ديدن هنوز....اما کردم اشتباه دانم مي....کمتر

 نمي دوام صبح تا شايد...نبود ديشبش آغوش اگر... دارم بدي حس شدم بیدار که صبح از....دارم بدي حس

 !شدم مي ديوانه شايد...کردم مي شب ، بارش خیانت فكر در هم را امروز اگر....آوردم

 ...اش دوباره کشیدن آغوش در تاب بي...بودم تابش بي ها دلخوري تمام با....نه خودم به حداقل...گويم نمي دروغ

 ....بلندش موهاي کردن پريشان تاب بي....تنش انگیز هوس پوست لمس تاب بي

 ....زد مي حرف هايش چشم با انگار! نبست را هايش چشم ثانیه يك حتي....لحظه يك حتي....داشت فرق اما ديشب

 ....داشت بغض نگاهش چرا بود؟ باز مدت تمام هايش چشم چرا...پیچد مي وجودم در بدي حس

 ....كردمن خیانت که کردم مي ثابت او به بايد...بردم مي غزل ديدن به را او صبح همین بايد....گذاشتم مي تنهايش نبايد

 !کند؟ باورم تا داشتم انتظار او از چگونه ، مانده دلم در سیاهي اندکي نادر صداي شنیدن بعد تا حتي که مني
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 ...ها دلهره...ها دلشوره اين ،تمام شود مي بدتر خورد مي زنگ که موبايلم گوشي

 ...ممكن صداي ترين ضعیف با...دهم مي جواب را گوشي....است خانه از تماس

 :چیز همه بر تايیديست مهر شمسي مضطرب صداي

 !رفت خانوم....برسونین رو خودتون آقا -

 :نداشت مرا گذاشتن تنها حق او.....نداشت را کار اين حق بارش....نداشتم را اين انتظار....نه

 شمسي؟ رفت کجا -

 ....رفتن ماشینو تو وگذاشتن چمدونشون آقا دونم نمي -

 و دباش رفته بارش شود مي مگر...بمانم آرام شود مي مگر گردد؟ نمي بر ديگر يعني نه؟...رفته دست به چمدان گفت

 :کشم مي فرياد...دارم نگه را ديگران سپید موي احترام من

 بره؟ تونست اون که کردين مي غلطي چه خونه اون تو میرزا و تو پس -

 ...ولي کردم دنبالشون من گاز رو گذاشتن پاشونو خدا به آقا -

 ...کوبم مي ديوار به خشم با را گوشي....شنوم نمي را حرفش بقیه

 ...روم مي در سمت به و کنم مي رها را چیز همه..میريزد کجا مانده باقي هاي الشه اين است مگرمهم

 ادفري....سوزاند مي را جگرم تا ام معده اسید....اند ايستاده گوش فال در نزديكي در ها کارمند کل کنم مي باز که را در

 :کشم مي

 ...کارتون سر برين پاشین کنین؟ مي دارين غلطي چه پشت اين -

 ....ماند نمي باقي سالن در پا دو موجودات اين از اثري هیچ که کشد نمي اي ثانیه به

 آن با امده کار سر قبلي منشي جاي که آرايشي پر و جوان دخترك که کنم مي تند خروجي در سمت به را هايم قدم

 :کند مي صدايم انگیزش نفرت ي عشوه پر صداي

 ....سازگارا جناب -

 ...ام رسیده خروجي در جلوي من شود مي تمام کشیده لحن آن با ، گفتنش سازگارا تا

 هچ ببینم تا...بروم تا....بگويد را حرفش تا مانم مي منتظر اي ثانیه چند فقط...دهم نمي هم را جوابش....گردم نمي بر

 !شده سرم بر خاکي

 :گويد مي آورش تعفن لحن همان با دوباره پس من، سمت از هايش حرف جواب نشنیدن به دارد عادت
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 ...دارين قرار بیمه شرکت با ديگه ساعت نیم شما -

 ادفري به میل حنجره هم باز اما کنم مي صدايم کنترل براي که تالشي وجود با...دارد اهمیتي چه ديگر بیمه؟ شرکت

 :دارد

 ...کنن مي رسیدگي ها کار به ايشون نیستم وقتي....داره مقام قائم اينجا من بعد خانوم -

 ....ندارم وقت...دهم نمي او به را بحث ي ادامه فرصت

 ...شده دير که گفت....نشنیدم و گفت...گفت بارش ديروز

 ....دادم گوش مگر اما...آمدي دير گفت

 !....کردم؟ گوش هايش چشم التماس به....خوار جگر هند را بارش و قرآن ي آيه کردم را نادر حرف که هايي آنروز مگر

 را ظلم همه آن بار نخواست که بود پاك دل آنقدر...کشتي تو نگفت که بود مظلوم آنقدر....کشتیم را يمان بچه ما گفت

 ....بیندازد دوشم به

 ...باشد شده دور زياد نبايد.... دهم مي فشار گاز روي را پايم

 ....رفته پدرش ي خانه به حتما!...بگذارد؟ تنها را باران بارش، شود مي مگر...شود مي روشن دلم در امیدي ي جرقه

 قلبش....دهد جبران فرصت تا...برگردد تا...شود راضي تا خوانم مي گوشش زير انقدر....  شود مي بهتر کمي حالم

 !!نكند؟ درك را من شرايط و من قلب شود مي مگر اما....دانم مي است شكسته

 :گويد مي و پرد مي آغوشم به کوچك باران ، شود مي باز که خانه در... کنم مي پارك يشان خانه در جلوي را ماشین

 ...عمو جون آخ -

 و دارد مي بر چشم روي از را عینكش جان پدر...نشانم مي موهايش روي اي بوسه و کنم مي بلندش زمین روي از

 :گويد مي بامهرباني

 ...جان مهرداد سالم -

 :گويد مي و گرداند مي بر صورتم به را نگاهش...ندارم دوست را نگاه اين....است گردش در سرم پشت نگاهش

 کجاست؟ بارش...صبح موقع اين شده چي -

 !...اينجا نبودنش تصور از لرزد، مي زانوانم...شود مي شل هايم دست

 !جاست همین حتما...باشد جا همین بايد بارش... گذارم مي زمین روي را باران

 :لرزد مي صدايم
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 نیست؟ اينجا بارش مگه -

 :گويد مي و کشد مي هم در را هايش اخم.... گیرد مي نگراني رنگ نگاهش

 ....نیست اينجا نه -

 ....گذشته هم باران از....پدرش از.... اينجا از که ازردم را او حد اين تا که من بر واي...من بر واي....نیست اينجا بارش

 ....کنم پیدايش بايد...کن مي رو و زير را شهر اين...بگردم بايد...زند مي هم به را حالم خانه فضاي

 :آوردم کم اما...است من سوي از امیدي...حرفي منتظر پدرش

 ...کنم مي پیداش اما... کجاست دونم نمي....من -

 :گويد مي ، گیرم مي انگشتانم میان در که را در ي دستگیره

 .....بدونم که منه حق...بگي من به افتاده؟بايد اتفاقي بارش و تو بین مهرداد -

 !کردم؟ تمام را نامردي دخترت حق در بگويم! بگويم؟ چه....ندارم جوابي

 !تو؟ اال دارند خبر ظلم اين از شهر تمام بگويم

 :گويم مي و کنم مي باز را در....ندارم را اعترافات اين توانايي من نه

 ...بپرسین برادرتون پسر و پدر از بهتره -

 ....ندارم ماندن وقت...اما آيد مي در پشت از صدايش

 مي خانه وارد عجله با... اند ايستاده عمارت در جلوي میرزا و شمسي....کنم مي خالي گاز پدال سر را خشمم تمام باز

 ...  شوم

 مي باز را خواب اتاق در....دارم امید خانه اين از اي گوشه در بودنش به هم هنوز انگار...کنم مي باز را ها اتاق تمام در

 ....کنم

 !بود اما...حرف از پر ، غم از پر.... بود شده مچاله اتاق اين از اي گوشه همیشه...بود همیشه

 ي کننده کور برق....و شده تا کاغذ تكه يك...روم مي جلوتر...میزند را هايم چشم آن روي شي برق و شده مرتب تخت

 ! دستش ي حلقه

 ...کرده پاره را بودنش هاي بند تمام يعني اين....آورده در را ازدواجمان ي حلقه

 ....لرزد مي وار ديوانه ، کاغذ تكه اين کردن باز براي که است نامرد منه هاي دست اين...لرزد نمي دستانش که مرد

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

190 

 !نیست؟ کافي چیز همه دانستن براي همین....بینم مي را هايش اشك رد....شناسم مي را خطش

 !"را دلش هاي حرف ببین و بخوان "گويد مي ام شده بیدار تازه وجدان اما

 ...قلبي نه و مانده شكستن براي پلي نه ديگر... ببین و بیا"

 ....پس راه نه و داريم پیش راه نه ديگر...ببین و بیا

 !است نفره يك...شك بي اما نباشد طرفه يك شايد مان روي پیش ي جاده

 ...کرده پر را هرروزم هاي ثانیه ي همه...زديم گاه بي و گاه هاي عصبانیت همان در که هايي حرف که ببین و بیا

 گرفته من از را عبور توان منظور، بي هاي حرف همین اما...نداشتم منظوري داني مي...نداشتي منظوري دانم مي

 ...است

 بودن شكسته اما...بودن به را "من" وجود عدم همین من اما! ندارد وجود مني صرفاً تو، از بعد که ببین و بیا من عشق

 ...دهم مي ترجیح ،

 خداحافظي يه عنوان به رو نامه اين...خودم رسم به من اما...نداري هم خداحافظي به عادت...نداري سالم به عادت

 وت بار اولین براي خوام مي... بريدم همه از...نتونستم! نشد اما... بمونم که خواستم خدا به...خواستم...مهرداد...نوشتم

 ...باشم خودم ماله...عمرم

 ""...گیره مي تماس باهات زودي به وکیلم

 !طالق؟ چه؟ براي...میگیرد تماس من با وکیلش که گفت...گفت آساني همین به! همین

 مي ديشب يعني! داشته؟ جدايي به تصمیم که است وقت خیلي يعني...گرفته هم وکیل...خواهد مي طالق بارش

 !!است؟ ديدار آخرين که دانست

 !دختر اين است خیال خوش چقدر! ...دهم؟ مي طالقش کرده خیال يعني: گويد مي رحمانه بي دلم تاريك قسمت

 بارش

 :گويد ومي کند مي پارك وياليي اي خانه جلوي را ماشین

 !رسیديم -

 ... تبريز هواي خنكاي ، اندازد مي لرز به را تنم شود مي پیاده که ماشین از

 :گويد مي لبخند با و اندازد مي من به نگاهي میثم

 ...کني آماده اينجا سرماي واسه رو خودت بايد کنم فكر -
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 مي "برگشت" دلم ، نرسیده هنوز...دوري بوي...دهد مي غربت بوي اينجا....شود مي مگر اما...بزنم لبخند خواهم مي

 !خواهد

 !دهد مي فشار را در زنگ و دارد مي بر را مشترکم زندگي از ام سهمیه تنها.....را چمدانم میثم

 ...انگشتانم سر ي کشنده سرماي شود کم شايد گذارم مي بغلم زير را دستهايم

 ....میروم خانه داخل به میثم سر ،پشت شود مي باز که در

 ...است دلنشین اما...دارد کوچكي حیاط

 مهرداد قد هم شايد...است تر بلند میثم از قدش...آيد مي پايین ها پله از لبش کنج موقري ي خنده با جواني مرد

 !مهرداد هم باز...باشد

 :گويد مي و دهد مي فشار گرمي به را دستش میثم

 ...کردم تعريفشو که منه بارش خواهر اينم ، جان افشین -

 :گويد مي و کشد مي اش چانه زير ريش به دستي افشین

 !نیومدين کنار سرما اين با اصال معلومه بخورين چاي يه باال بفرمايید...خانوم اومدين خوش خیلي -

 ! زارم بي سرما از...نیامدم کنار نه! نیامدم؟ کنار سرما با گفت

 مسرد هم باز...بروم که هم خورشید خود و ندارد معني برايم گشنگي...حاال و کردم مي گريه گرسنگي يا سرما از روزي

 :است

 !شدم مزاحمتون من ببخشید...سالم -

 :گويد مي و کند مي اشاره ها پله به دستش با

 !باال بفرمايید حرفیه چه اين -

 ...کنم مي خوش جا سلطنتي هاي مبل روي و روم مي باال ها پله از میثم سر پشت

 :گويد مي میثم گذارد، مي جلويمان میز روي را چاي فنجان افشین که همین

 میاد؟ کي طوره؟ چه خانوم سلوا -

 :گويد مي و خورد مي فنجانش از اي جرعه

 !توسرشه چي بفهمم که شناسمش مي انقدر...خب ولي کنه سوپرايز منو خواد مي...برسه بايد کم کم ديگه -
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 !نزنم؟ پوزخند زندگي اين حال به و بشنوم را ها اين شود مي خدايا

 !نخورم؟ حسرت شود مي

 !؟"شناخت مي مرا اين، نصفه حتي....نه همینقدر هم مهرداد کاش اي "نگويم دل در شود مي

 :گويد مي و کشد مي صورتش به دستي... گذارد مي میز روي را فنجانش میثم

 !برگشتنم نخوره شب به که بیفتم راه بايد من داداش ديگه خب -

 ! بگذارد؟ تنها هیكل قوي و جوان مرد اين با مرا خواهد مي! برود؟ خواهد مي

 :گويد مي افشین به رو اندازم، مي او به که را التماسم پر نگاه

 کنیم؟ اختالط خانوم بارش اين با دقیقه يه تونیم مي ما داداش -

 :گويد مي و زند مي لبخندي

 ...زنه مي سرمو بیاد سلوا که بدم سامون سرو اتاق به يكم برم منم....باشین راحت -

 !کنیم مي معذبش خودش ي خانه در

 :زند مي صدايم میثم اندازم، مي پايین را سرم شود مي دور که افشین

 !ببینمت...بارش -

 ....شوم تر غريب اين از برود ترسم مي....ترسم مي...کنم مي نگاهش

 .کند مي گرم را دلم گرفته، پا تازه هاي دوستي همین که رسیده جايي به روزم و حال

 :خواند مي را نگاهم ترس

 داري؟ اعتماد من به -

 !دارم؟ مگر هم اعتماد جز اي چاره...آري...او به

 ...مداوم هاي تلخي اين از شده سِر زبانم...دهم مي تكان را سرم

 :گويد مي و زند مي لبخندي

 ...اينجا بیارمت بود محال وگرنه دارم اعتماد افشین به هام چشم ي اندازه به من بارش...  نترس پس -

 :گويم مي و زنم مي لبخند...میشود گرم دلم

 ...بابا و باران نگران...مهرداد برخورد نگران...نگرانم...زاري نمي خبر بي منو بده قول -
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 :گويد مي و شود مي بلند مبل روي از

 !خوردي رو بقیه ي غصه هرچقدر بسه...کني فكر خودت به فقط که اينجا اومدي نره يادت اما...زارمت نمي خبر بي -

 ...نفهمید هم مهرداد...نفهمید پدرم و فهمیده هم او...فهمیده هم او

 ...رود مي و کند مي حافظي خدا افشین و من از

 ...اندازم مي فرش روي نارنج هاي طرح به را وچشمانم نشینم مي مبل روي دوباره

 هم محبت کالمش هست هرچه...دانم نمي را ترحم يا ست مهرباني سر از... است متین...دارد جبروت...کند مي صدايم

 ...دارد

 :بلعم مي هم را ها محبت همین است کوير تنم

 ...هستین کار دنباله گفت میثم...خانوم بارش -

 :دهم مي جواب لب زير...کنم نمي نگاهش

 ...زندگي واسه مكان يه و کار -

 !لباسه نمايندگي...کني کار من فروشگاه تو بیاي میتوني -

 :بگیرد قرار منگنه در...اجبار در خواهم نمي اما کند مي تمام را محبت

 بشم مزاحمتون اين از بیشتر خوام نمي...ممنون -

 :وقار با...آرام...خندد مي

 به توني نمي اي ديگه جاي...کنن مي صحبت ترکي همه اينجا دوما...ندارد مزاحمتي که اوال جون دختر آخه -

 ...دارم احتیاج کمك به من تازه...کني راحتیكار

 آن با و گیرد مي قرار در ي آستانه در که جواني زن صداي بعد و ورودي در شدن باز صداي اما بگويم چیزي خواهم مي

 :شود مي زايل توانم...کند مي نگاه ما به درهمش هاي اخم

 کیه؟ اينجا خانوم اين افشین؟ خبره چه اينجا -

 !ندارم... را تهمت شنیدن توان ديگر خدايا...کند مي نگاه زن به بهت با که اندازم مي افشین به را هراسم از پر نگاه

 ! شود نمي خارج دهانم از چیزي مشخص نا اصوات جز و گیرد مي زبانم اما بگويم، چیزي خواهم مي

 دبع و چرخواند مي افشین و من بین را نگاهش ست سلوا همان گمانم به که زن...گیرد مي دهان در را هايش لب افشین

 !دهند مي سر خنده افشین با همزمان...
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 :گويد مي است خنده از پر هنوز که لحني با و آيد مي جلوتر زن

 !پريده رنگش چقدرم کن نگاه -

 :گويد مي و اندازد مي سلوا به را محبتش پر نگاه افشین

 کني؟ مي استقبال مهمونت از اينجوري...ترسونديش چرا( عشقم)اشكیم -

 :گويد مي و کشد مي آغوشم در محكم سلوا

 ...بترسي همه اين کردم نمي فكر اصال ببخشید واي -

 !ترسناك شوخي اين از تپد مي سینه در هنوز قلبم...است گنگ نگاهم

 :گويد مي و گیرد مي ظريفش دستان میان را دستم

 ...اومدم تو ديدن واسه منم...میاد بود گفته هلیا جان بارش -

 :گويم مي و زنم مي لبخند...آورم مي ياد به را ادب رسم تازه و گیرم مي دوباره جاني

 ...شدم مزاحمتون ببخشید...بختم خوش -

 (!جانم)جانیم حرفیه چه اين -

 !دهد نمي دست از شدن صمیمي براي را اي ثانیه! دختر اين است انرژي کوه! جانیم؟

 :گويد مي افشین به رو بعد و کند مي نشستن مجبور هم را من و نشیند مي مبل روي

 ؟ گفتین مي چي داشتین -

 :گويد مي و اندازد مي چپش پاي روي را راستش پاي افشین

 ...کنن کار من فروشگاه تو بیان تونن مي گفتم مي خانوم بارش به داشتم -

 :گويم مي و اندازم مي هردويشان به سپاسي پر نگاه

 ...باشم هم خونه دنبال بايد اما...خوبه خیلي اينجوري خب -

 :گويد مي و زند مي چشمكي سلوا

 !خونت بري توني مي امروز همین خب -

 !ندارم را منزل لوازم خريد پول من بگويم شود نمي رويم...سرعت همین به شود مي مگر

 :گويد مي و کشد مي را دستم
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 ...بدم نشون بهت رو خونت بريم بدو -

  جاني من که داند نمي...فهمد نمي انگار...شوم مي کشیده سرش پشت

 ...ندارم هم ساده رفتن راه براي

 :گويد مي و کند مي بازش...دارد قرار ديگري در حیاط هاي پله کنار... رويم مي پايین ها پله از

 خواي؟ مي چي ديگــه! خونـــــــــه اينم...دا دا -

 ...دارم مي بر دلي دو با را اول قدم

 به...من به خدا انگار...خواب اتاق يك...آشپزخانه...دارد قرار رويم به رو اسپرت مبلمان و وسايل با دنجي و کوچك حال

 ...کرده رحم ام کسي بي

 !ندارم اي چاره...دوست مهمان هاي آغوش همین پذيرفتن جز...اينجا جز...کنم تعارف توانم نمي...کنم نمي تعارف

 مهرداد

 رويم جلوي اگر...."باشد مي خاموش نظر مورد مشترك دستگاه"...گیرم مي را موبايلش ي شماره هزارم بار براي

 !کردم مي اش خفه دستانم همین با رسید مي مزخرفش صداي اين با زنك اين به دستم اگر....بود

 ....رساندم مي مرزجنون به ، کند مي صبح کجا را امشب اينكه فكر! ندارم بارش از خبري هیچ هنوز و شده شب

 فهمیدم روزها اين که ذهنم منطقي قسمت آن باز...باشد گرسنه اگر....شود سردش اگر....شود مزاحمش کسي اگر

 يه بدون شه مي مگه گرفته، وکیل طالقش براي حتي اون...مهرداد باش عاقل "زند مي نهیب دارد محدودي فعالیت

  "!باشه؟ زده بیرون خونه از ، موندن واسه جايي

 !عظیم ست مصیبتي خود بدهم را بقیه جواب چگونه....کنم مي پارك عزيز خانه جلوي را ماشین

 و عمو شوهرش،زن و عزيز،محمد،مريم....کنند مي نگاهم خیره نگران چشم جفت چند ، شوم مي که خانه وارد

 !عمو....حتي

 !داند مي خدا را خواهد مي چه من از او

 که بیشتر کنم مي حس دلم در که زيادي درد از دلدردم...دارد نمي بر سرم از دست هم لعنتي ي معده اسید اين

 !نیست

 ها اين ي همه...کند مي صبح کجا را امشب زنش داند نمي که مردي ي مردانه غیرت درد...دلتنگي درد...نبودش درد

 خودم به نسبت که انگیزي نفرت حس اين از چیري...که من به برسد چه...ست کافي مرد يك انداختن پاي از براي

 !است بهتر نگويم، دارم
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 :گويد مي و دهد مي تكان سري....افكندگي سر از پر...است تاسف از پر چشمانش...دوزم مي عزيز به را نگاهم

 نكردي؟ پیداش -

 :شود خورد کمتر غرورم شايد اندازم، مي پايین را سرم

 ...زمین تو رفته شده آب -

 :گويد مي فرياد با و کوبد مي ديوار به را پشتم و گیرد مي دست در را لباسم ي يقه محمد

 از که روزي همون...حیوون تو خاطر به... آشغال توِ خاطر به....رفت و گذاشت تو خاطر به! کردي؟ کار چي بیني مي -

 !گرفتم مي ازت رو طالقش بايد اومد بیمارستان

 !شكند مي گناه بار از...هايش حرف بودن راست از کمرم...ديوار به شدن کوبیده درد از نه...شكند مي کمرم

 درد شايد بزن...بزن...است کم گفتن...بگو محمد بگو "گفتم مي بود من به اگر... کند مي جدا را هايش دست امیر

 "!روحي ي شكنجه همه اين از کند کم جسمي

 :گويد مي و میريزد اشك مريم...میدهم تكیه ديوار همان به... من و کند مي هدايت بیرون به را محمد امیر

 ...گذاشتیم تنهاش همه...ماست تقصیر کنیم؟ کار چي بايد حاال -

 :گويد مي و شود مي بلند جايش از عصبانیت با عمو

 و دونید مي خودتون االنم...نكردين حساب آدم قاطي رو ما و کردين قايم بزرگتر تا 1 از رو اتفاق همه اين که وقتي -

 !پدرش جواب

 !است ابراهیم عمو همین باشد نداشته را ام زندگي در دخالت حق که باشد دنیا اين در نفر يـك فقط...نفر يك اگر

 ...!است مرد همین هم نشكنم؛باز جلويش را کاذبم غرور که باشد نفر يك اگر

 :گويم مي و گیرم مي ديوار از را ام تكیه

 ...اومدين که نخواسته کمك ازتون کسي االنم -

 ! دانم نمي را گناه کدامین به...دهد نمي هم را جوابم

 :گويد مي کند، مي گريه کني خورد اعصاب طرز به و نشسته اي گوشه که عمو زن به رو

 ! حمیده بريم پاشو -

 :گويد مي و کند مي مريم روبه بعد
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 امیر؟ با يا میاي ما با مريم -

 !برين شما...میام امیر با -

 !کرده تمام حقم در را پدري که الحق...میرود سادگي همین به و

 ...میگردند بر سالن به باز محمد و امیر و رود مي عمو

 ....  شده تر آرام محمد

  !بريزم؟ پیپ در توتون و بنشینم آرامش با توانم مي مگر اما...آوردم مي در جیبم از را پیپم و نشینم مي مبل روي

 گرفته بارش از که سیگاري پاکت همان...آورم مي در را سیگار همان و کويم مي میز روي را پیپ عصبانیت با

 ! شده سیگاري زنت باالتر بنداز را کالهت گفت....بودم

 ...کنم مي واژگونش و کوبم مي میز به پا با! نديدم و زد که تلنگري اين از میريزد هم به اعصابم

 :کشم مي فرياد...است ام حوصله از خارج مريم بلند جیغ صداي

 !خون خـــــــــــفـــــــــه! بگیر خون خفه مريم -

 ...شود مي ساکت هم عزيزاو آمدن ابرو چشم با که بگويد چیزي خواهد مي امیر....شود مي ساکت دم در

  خودم...گیرم مي آتش خودم چرا...چرا دانم نمي اما...  زنم مي آتش را سیگار

 !سوزم مي شعله در

 گرفته بر در را کوچكش و معصوم صورت که سفیدي روسري آن با...رنجور ي قیافه آن با...غزل و میشود باز اتاق در

 ...آيد مي بیرون

 ...کردم بیدارش صدا و سر همه اين با که ببخشد مرا خدا

 :گويد مي و چرخاند مي سالن در را نگاهش

 ببره؟ منو خواد مي اومده؟ کاظم شده؟ چي...چي -

 :گويد مي و کشدش مي آغوش در و رود مي سمتش به مريم! حد؟ چه تا درد عمق خدا...خدا...لرزد مي تنش

 ...بابات نه کاظم نه...رسه نمي بهت دستش ديگه کاظم...نترس عزيزم نه -

 ! کند لعنت مرا خدا...ترسد مي تجاوزگر آن برگشت از ساله 40 غزل...ترسد مي او و کند مي بلند را صدايم من

 :گويد مي و کند مي نگاه چشمانم به... شود مي تر آرام کمي
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 میاد؟ کي پس پیشم؟ میاريش نگفتي کجاست؟مگه بارش...مهرداد -

 ...دهد مي تكیه صندلي به را وسرش گويد مي اي استغفرهلل لب زير محمد

 :گويد مي و رود مي هم در هايش اخم که کشد نمي اي ثانیه به...ست تیزي دختر

 کشي؟ مي سیگار چرا شده؟ چپه میز چرا...مهرداد -

 :گويد مي اي ثانیه از بعد

 بود؟ همین واسه بلندتون هاي صدا -

 ...کشمش مي آغوش در و شوم مي بلند...بود گرفتارش که عصبي لرزش همان...افتد مي لرزش به بدنش

 :گويم مي آهسته...میزند دل آغوشم در يتیمي کودکي مثل

 !کنم مي پیداش اما رفته بارش -

 :کند مي جدا را خودش و دهد مي فشار و گذارد مي ام سینه روي را دستانش

 بودي؟ نگفته بهش رو چیز همه تو چرا؟مگه -

 :گويم نمي...هم را راستش ي همه. گويم نمي دروغ

 گرده مي بر زود...کرده قهر ديگه چیزاي خاطر به...نیستي تو مسئله اصال -

 :گويد مي و رد مي باال را صدايش...بوده خبر بي امروز همین تا وجودش از اصال...ندارد خبر غزل بد حال از محمد

 مي رفت؟هان؟ کردي صیغه زن فهمید وقتي...رفت کرد شك تو به وقتي گي نمي بهش چرا گي؟ نمي بهش چرا -

 نامردي؟ چقدر بفهمه اينم خواي

 ...زند مي گوشم در محكمي سیلي و کند مي بلند را دستش...گیرد مي ناباوري رنگ غزل نگاه

 :گويد مي و کند مي بلند را صدايش...آِيد نمي در صدايم و کند مي بلند رويم را دستش بچه دختر اين

 انتقامت؟ ي وسیله کردي منو! داده اجازه خودش بارش نگفتي من به تو مگه -

 و کنم مي فرو سرم پوست در را هايم ناخن...گیرد مي درد سرم پوست که محكم آنقدر...کشم مي موهايم الي را دستم

 !بكنم را سرم پوست شد مي کاش...کشم مي هم با

 !شوند خفه اي لحظه فقط... اي لحظه براي همه شد مي کاش

 ...شود مي فشرده ، شب موقع اين نبودش تصور از فكم... کنم پیدا را بارش بايد...ندارم را مالمتشان پر نگاه طاقت
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 ايدب! کنم مي پیدايش...نرفته که زمین زير... کوبم مي سرم پشت را خانه ودر روم مي بیرون خانه از سريع هاي قدم با

 !کنم پیدايش

 بارش

 :گويد مي و خندد مي میزنم، جالباسي به را چروکم هاي لباس که مني به و است نشسته تخت روي سلوا

 ... شويي خشك ببريم بده کاريه؟ چه اين خب بارش -

 :دارد شیطنت رنگ همیشه انگار زيبايش چشمان...کنم مي نگاهش

 !شه مي خوب باشه آويزون يكم...نمیخواد -

 :گويد مي و آورد مي در کمد از را هايم مانتو

 ! بپروني رو ما هاي مشتري بعد کار سر بري خواي مي شلخته طور همین نكنه...بدي بايد ديگه که رو اينا -

 !است لبخند هم باز ، ها تلخي ي همه با اما است تلخ...زنم مي لبخند

 ...برد مي جديدم اقامتگاه کوچك نشمین به و گیرد مي را دستم باز شود، مي تمام که ها لباس چیدن

 و دزن مي اي کننده دلگرم لبخند...کند مي بازي ها آن با و گیرد مي دست در را موهايش دنباله....  نشیند مي مبل روي

 :گويد مي

 اينجا؟ کشونده تورو چي کني تعريف برام خواي نمي -

 ...شود مي تكرار هروزم در که داستاني همان...تكراري داستان همان هم باز

 کمي شايد ، افتاده اتفاق که آنچه هر گويم مي پس داده؛ راه اش خانه حريم به را کسي چه بداند که اوست حق اما

 !گیرد مي را مطلب اصل اما...کمتر

 !ندارد را سیاهي همه اين طاقت سفیدش دنیاي...دارد حق...پوشاند مي اشك نم را هايش چشم

 :گويد مي و گیرد مي دست در را دستانم

 ...کشیدي سختي چقدر که بمیرم -

 :گويد مي و زند مي زل چشمانم به

 ...شه مي درست چیز همه نخور غصه ديگه -

  ام؟ شكسته قلب مهرداد؟ من؟! شود؟ درست خواهد مي چیز چه
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  روزم؟ شبانه آرزوي شده که طالقي مهر

 ! خواهم مي چه براي دانم نمي هم را طالق

 مين چیز هیچ....چیز هیچ ديگر...شد خواهد ترمیم دوباره...تپد مي سینه در که انگیز نفرت موجود اين...قلب اين انگار

 !کند پاك را مرده روح اين تعفن بوي تواند

 :گويد مي و میرود هم در سلوا هاي اخم... آورم مي در را سیگارم پاکت و برم مي کیفم توي را دستم

 کرده؟ منتقل هم تو به رو بدش عادت اين هلیا -

 :گويم مي و گذارم مي میز روي را پاکت خنده با

 بكشم؟ اگه شي مي اذيت -

 :گويد مي و گیرد مي دستش در را پاکت

 ...ولي گیرم مي سردرد بوش از که من -

 :دهد مي ادامه و کند مي مچاله دستانش بین را پاکت

 ! نیست مشكل بشه، درست بخواد کشیدن سیگار همین با که مشكلي -

 !بكشي نداري حق ديگه

 :گويم مي و خندم مي

 نیستي؟ تو وقتي حتي -

 :گويد مي و خندد مي بلند

 نباشم؟ من ممكنه کردي فكر واقعا -

 :دهد مي ادامه و اندازد مي غب غب به بادي

 !دارم نظارت چیز همه بر همیشه من-

 !ماست دنیاي مخالف نقطه او...بود گفته راست هلیا...است دلنشین هم هايش گويي زور

 :گويد مي و شود مي بلند جايش از

 ...بودم تو پیش همش ببینم رو افشین اومدم مثال...باال برم من ديگه خب -

 :کند مي اضافه خنده با

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

201 

 !نه يا بشي هم تا دو ما جدايي باعث توني مي ببینم -

 :گويد مي و اندازد مي ام نپوشیده هم راحت لباس هنوز که من به نگاهي

 ...ببیني رو کارت محیط بريم فردا که کن استراحت برو هم تو خب -

 ...کنم مي پرت تخت روي را ام خسته جسم رود، مي که او

 کشنده هجوم مرا، کند رها ، اي لحظه براي شايد دهم مي فشار هم روي...ندارد اي فايده بستن... بندم مي را چشمانم

 ...خاطرات ي

 مي و زنم مي لبخند...دوزد مي من به را مهربانش خسته،اما نگاه و گیرد مي باال را سرش...کنم مي باز را اتاقش در "

 :گويم

 هست؟ اجازه -

 :کند مي رو و زير را دلم که ناب هاي خنده آن از...زند مي لبخند

 !شماست دست هم ما ي اجازه -

 !کنم مي قفل... و بندم مي سر پشت را در

 :گويد مي و کشد مي هم در را هايش اخم

 !زشته...کردي قفل و در چرا -

 ....داريم زيبايي و زشتي به نسبت متضادي تعريف او و من... روم مي میزش پشت خنده با

 ...نشینم مي میز روي هم من نشسته، صندلي روي

 :گويم مي و نشانم مي موهايش روي آرامي ي بوسه

 جبورمم شرکت بیام اگه...شرکت بیام مجبورم ببینمت کنم هوس اگه من بعد...خونه نمیاي ها ظهر که خودته تقصیر -

 !تو نیاد کارمندا از کسي تا کنم قفل و در

 :گويد مي و زند مي لبخند

 تو؟ بیان نبايد کارمندا که کني کار چي خواي مي مگه -

 مي دار کش نفسش که انقدر...دوباره و دوباره...نشانم مي هايش لب روي را آرامي ي بوسه و زنم مي شیطاني لبخند

 ...شود

 :گويم مي و پرم مي پايین میز روي از
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 ...برم من ديگه خب -

 :گويد مي و گیرد مي را ،دستم دارم مي بر در سمت به که را قدم اولین

 کجا؟ -

 ...ديگه خونه میرم -

 :گويد مي و دارد مي بر اش صندلي پشت از را کتش

 ...میام منم کن صبر -

 :گويم مي و اندازم مي باال ابرويي

 نداري؟ کار مگه ؟ کجا -

 :گويد مي و کند مي حلقه کمرم دور را دستش

 گذاشتي؟ باقي من واسه هم تمرکزي ديگه تو مگه -

 "!نه؟ مگر خواستم؛ مي را همین...شوق از گیرم مي دندان به را لبم

 را تكرارشان حسرت شود مي مگر...نشوم دلتنگ و بیاورم ياد به را خاطرات اين شیريني شود مي مگر خدايا آه

 !نخورم؟

 !باشم؟ ،هم رها مهرداد بند از و باشم زنده شود مي مگر! نباشم؟ نگران شود مي مگر

 !دانم مي محال...هیچ که بعید

 هايم لب ولي ممنوع، ي میوه تو لب

 کند،نشد دل تو سرخ لب طعم از چه هر

 مهرداد

 صبح بارش پدري ي خانه جلوي ماشین، توي را ديشب... شده صبح...کنم مي بلند ماشین فرمان روي از را سرم

 ...کردم

 !بردم سر به کابوس در ، نه که خواب

 .  دهم مي ام شده خشك بدنم به قوسي و کش
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 ، عزيز از رفته دست از تماس 4:...میدارم بر صندلي روي از ، را اش شكسته نمايش ي صفحه آن با موبايلم گوشي

 !محمد...نهايت در و بارش پدر و مريم

 ...ندارم را پدرش نهايت بي سواالت و مريم هاي اشك و عزيز هاي نصیحت ي حوصله و حال

 :میدارد بر بوق چند از بعد...گیرم مي را محمد ي شماره

 بدي؟ سكته خواي مي هم رو عزيز نبود، کم بارش ؟ هستي گوري کدوم هست معلوم -

 :ندارم محمد مكرر هاي سرکوفت به نیازي...هست متشنج کافي قدر به ام، نداشته اعصاب

 !هستم داغون کافي قدر به خودم من....دار نگه رو خودت احترام محمد -

 هم ابيحس درست ي سابقه...بودن دنبالت بیمارستانا تو امیر با صبح تا ديشب...بزن زنگ عزيز به!  نیست مهم برام -

 !نداري که

 :گويم ومي کنم مي روشن را ماشین

 مي زندگي بزرگش پدر ي خونه هنوز الدنگ ي مرتیكه اون بپرسم ازت زدم زنگ فقط من.. بده خبر عزيز به خودت -

 کنه؟

 :پرسد مي و کند مي مكث کمي

 نادر؟ کي؟ -

 :گويم مي و کنم مي روشن را سیگارم...کشم مي پايین را پنجره

 !آره -

 بیاري؟ باال گندي چه خواي مي باز-

 :گويم ومي دهم مي فشار گاز پدال روي را پايم...  دهم مي فشار هم روي را هايم دندان

 نه؟ يا اونجاست -

 !کردن اخراجش بیمارستان از دونم مي که جايي تا...جاست همون احتماال ولي....دونم نمي -

 ! نشانده سیاه خاك به را نادر واقعا...  گفت نمي دروغ بارش پس.....زنم مي پوزخند

 ...کنم مي کج زاده حـرام آن ي خانه سوي به را مسیرم...شوم نمي محمد سوي از ديگري حرف شنیدن منتظر

 ...دارم ياد به خوب را قبل ي دفعه... گذارم مي منحوس ي خانه آن به پا که ست باري دومین اين
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 ... شكست را غرورم... برد نادر که روزي

 !کرد خواهي عذر من از... بعد و آورد در زانو به مرا

 ... داشته او به همسرم که عشقي بابت خواست معذرت من از

 ...کردم باور من و... میداند مقصر بارش عشق... بارش رفتار بابت را خودش گفت

 ... کشد مي کنار را خودش گفت...باشد او با تا بگیرد طالق خواهد مي بارش گفت

 !کردم باور لوحانه ساده...من و شكست را غرورم

 ....کردم باور را هايش دروغ تمام ها احمق عین سازگارا، مهرداد ، من

 ...شكست غرورم

 مرا خواهد مي گفت...گرفت تماس من با مريم و زدم بیرون خانه آن جهنمي هاي در از که را روزي...هست يادم هنوز

 ...ببیند

 ....خوردم آنجا را دوم ي ضربه

 ! کند نیست به سر را يمان بچه خواست مي... دارد جنین سقط وقت امروز گفت....است باردار بارش گفت

 را جانش قصد تا گذاشت مي نادر صداي مگر اما...ديدم ترس همه با را اش آبي نگاه....بود ديروز عین...هست يادم هنوز

 !نكنم؟

 ...گذارم مي فرمان روي دوباره را وسرم کنم مي پارك يشان خانه در جلوي را ماشین

 ....کشتم من را مان ي بچه....کُشتم من

 غیــرتم؛ ي مانده ته تمام روي گذاشت پا بارش وقتي

 !توست؟ مال بچه اين داني مي کجا از گفت وقتي

  بچه؛ و او کشتن کشتنش؛ به بستم کمر

 !فرزندم مادر عشقم، ، بارش روي کشیدم کمربند

 ...شود مي قفل اتوموبیل فرمان روي دستانم

 مي ار هايم چشم...االن همین...  نبودم بود، ربوده را قلبم که کسي...آبي چشم دختر اين نگران اگر...نبودم نگرانش اگر

 ! رفتم مي مرگ استقبال به و دادم مي فشار گاز پدال روي حد آخرين تا را پايم...بستم
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 .کردم مي پیدايش بايــــد و بود آسمان همین زير جايي اما...نبود من پیش...بود بارش اما

 .بزنم اوحرف با دادم قول...بود ديده کابوس که شبي آن

 شود، خون لزجي در غرق پاهايش نظیر بي ظرافت که زماني دادم؛ قول برود حال از خونريزي شدت از آنكه از قبل

 دادم؛ قول

 ! چیز همه زير زدم زود چه و

 .سد شدند همه و همه...غزل... سوزي آتش...کتايون! نشد خواستم

 ...بود ممكن غیر آرامش داشتن او بي...نشدم آرام...شوم ارام بارش از دور تا ساختم خودم که سدي

 ...گرفته فرا را وجودم سراسر خشم... دارم مي بر فرمان روي از را سرم

 ! دارم نمي بر... اما گذارم مي زنگ روي را دستم ، روم مي يشان خانه در سمت به استوار هاي قدم با

 :گويد مي آيدکه مي سرايدارشان بلند صداي

 آوردي؟ سر مگه...اومدم...اومدم -

 !ببرم بیرون در اين از را نادر ي بريده سر که نیست بعید اما نیاوردم سر

 ....شوم مي وارد و زنم مي در به محكي ي تنه... دهم نمي صحبت مهلت او به کند مي باز که را در الي

 :بگیرد را من جلوي خواهد مي مفنگي مردك! هِه

 است؟ طويله اينجا مگه کجا؟ آقا -

 :گويم مي و دهم مي هلش زمین روي دست با

 !دونیه خوك کنه زندگي يكتا نادر که جايي...نیست طويله -

 :کشم مي عربده ، شوم مي که خانه وارد و کنم مي طي را حیاط طول تند هاي قدم با

 ...دارم کـــار باهات! آشــــــــغـــال بیرون بیا... نادر -

 :آيد مي بزرگش پدر عصاي صداي

 !داريم آبرو اينجا ما جوون؟ چته -

 !صبح ي کله گويد، مي را سال جك ، خرفت پیرمرد آبرو؟

 !زده چمبره گوري کدام نیست معلوم ترسش از کثیـــف مـــوش...  آيد نمي بیرون
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 ...گردم مي را خانه کنار و گوشه زنم مي صدا را نحسش اسم که طور همین

 ....کنم مي باز را ها اتاق تك تك در و روم مي باال ها پله از

 :کشد مي فرياد است، بارش عموي گمانم به که ديگري مرد

 !پلیس به زنم مي زنگ وگرنه بروبیرون مرتیــكه -

 ...!ترساند مي پلیس از مرا

 !سفید و سیاه هاي ريسمون اين از ترسم نمي اما، ام گزيده مار

 :گويم ومي آورم مي در را موبايلم گوشي

 شكايت شــوهــردار زن يه واسه مزاحمت جرم به پسرت از و پلیس به بزنم زنگ خودم بزار...خوبیه فكرخیلي -

  هان؟ چیه، نظرت... کنم

 ...بینم مي چشمانشان در را ترس

 ...ايستاده سرم پشت درست... دست به چمدان...گردانم مي بر را رويم شنوم مي که را نادر منفور صداي

 :گويد مي که آيد مي بزرگش پدر صداي

 نادر؟ زدي گندي چه باز -

 .دهد نمي... را جوابش

 :گويد مي و دوزد مي من به را پوزخندش از پر نگاه

 کرده؟ هندستون ياد فیلت تازه! نمیاوردي در بازي قلدر انقدر بودي اينجا که دفعه اون -

 ...کوبم مي دهانش بر مشت با

 ...گیرم مي هايم مشت و ضربات زير باز ، است وسیاه کبود قبل شب دو هاي ضربه از هنوز که صوتش

 روزگار ي صفحه از بايد...ببرم را نفسش بايد زنم؛ مي گره انگیزش نفرت ي خرخره دور را دستانم...زند مي هم او

 ...بگیرد آرام دلم تا ، کنم حذفش

 !گذارد ،نمي کشد مي عقب به مرا و نشیند مي ام شانه روي که هايي دست فشار...توانم نمي اما

 من دل اما...کند مي سرفه...کند مي تقال کشیدن نفس براي و کرده پا و دست چهار زمین روي...دارم نمي بر او از چشم

 !کشد مي نفس هنوز...او چون نیست آرام
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 مثل درست زند مي نفس نفس...بینم مي را محمد که کنم پیدا را مزاحم ها دست اين صاحب تا گیرم مي باال را سرم

 ...من

 :گويد مي و زند مي زل چشمانم در...شوم مي بلند و گیرم مي کند، مي دراز سمتم به که را دستش

 شه؟ مي پیدا بارش حیوون اين کشتن با -

 !شود مي خنك که من دل اما...شود نمي پیدا بارش

 :گیرد مي بازي به را روانم باز بزرگش پدر صداي

 رفته؟ کجا بارش مگه -

 :رساندم مي جنون مرز به ديگر اينبار ، نادر تمسخر پر نادر صداي

 در من سر از بارشو هاي عقده اومدي هم، رو ريخته ديگه يكي با کردي فكر باز....  رفته زنت...شدي هار چرا بگو پس -

 بیاري؟

 :گويم مي و کنم مي مچاله هايم دست بین را اش يقه دوباه

 يه ولي خوري؛ مي... سوما کني؛ مي غلط دوما کني؛ مي جا بي اوال بیاري؛ خواي مي منو زن اســــم...لــــش تن -

 !بعد بشور، رو کثــیــفــت دهن اون اول بیـــاري رو اسمش خواستي شدي سیــر جونــت از اگــه روزي،

 اب بعد و رود مي عقب به قدم چند که کنم مي رها شدت با آنچنان را لباسش ي يقه... شده جمع انزجار شدت از صورتم

 ... شود مي زمین نقش چمدانش به برخورد

 !کند نمي پاك را صورتش بر بسته نقش منحوس پوزخند ها اين از هیچكدارم اما

 :گويد مي که شنوم مي را بزرگش پدر صداي...کشد مي خروجي در سمت به و گیرد مي را دستم محمد

 ...برو چشمم جلوي از تر زود هرچه نادر -

 به هک ظلمي دانم مي بعید گرچه...ايستاده نادر روي جلوي ، فكر کوته پیرمرد اين شده که هم يكبار براي بالخره پس

 !باشد داشته تصمیم اين در نقشي شده بارش

 به نادر کردن نابود و برگشتن فكر مبادا تا دهد مي فشار کمرم روي را دستش محمد گذريم مي حیاط از که مدتي تمام

 !بزند سرم

 :گويد مي شويم مي خارج که در از

 زيزع يا غزل فكر به ذره يه! کردي ريختي اين رو خودت که االنم ، نرفتي خونه صبح تا ديشب...مهرداد نوبرشي واقعا -

 نیستي؟
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 :گويم مي و نشیند مي لبم کنج پوزخندي

 !گفتي اومد در دهنت از هرچي که ديشب شدي؟ غزل نگران دفعه يه شده چي -

 !بده انقدر حالش دونستم نمي که دوني مي خودت -

 .ندارم را کاري هیچ ناي ديگر که میداند هم او انگار...نشیند مي فرمان پشت خودش و کند مي باز را ماشین در

 !دارم که ست دردي هزاران از يكي دردش نبض...دهم مي فشار و میگذارم ام شقیقه روي را هايم دست

 :گويد مي و کند مي روشن را ماشین

 هم عزيز و ومريم تو اما...کرد اشتباه هم بارش...دارم دوست و هستي عموم پسر دوني مي خودت مهرداد ببین -

 به که بود شده تعطیل انقدر مغزت موقع، اون چون کنار کشیدم من...گذاشتین تنها موقعي بد رو بارش...کردين اشتباه

 !بودي کرده شك منم

 !داشتم شك دنیا ي همه به اصال... او به...گويد نمي دروغ

 ...کنم مي روشن ديگري سیگار بريده، را امانم سوزشش که معده درد به توجه بدون

 :گويد مي و کند مي نگاهم چپ چپ محمد

 کشي؟ مي سیگار گرسنه شكم با داري که داري سالمي ي معده خیلي -

 :گويم مي و زنم مي ماشین کنسول به محكمي ي ضربه خشم با

 ! کجاست زنم دونم نمي محمد....شم مي ديوونه دارم فهمي نمي چرا لعنتي -

 ...واجور جور هاي فكر از زده باال انقدر کنه مي درد گردنم رگ! مرد... مَردم! کرده صبح وکجا شب دونم نمي

 :زند مي موج استیصال صدايم در

 اگه...کنه مي اعتماد همه به... محمد است بچه بارش کنه؟ دفاع خودش از تونه مي مگه داره؟ جثه چقدر مگه بارش -

 بگیرم؟ سرم به گِلي چه من بیوفته ناموس بي آدمهاي... ناجور هاي آدم گیر

 !کند مي فوران ام معده اسید هم تصورش از

 ....شود مي پخش دهانم در خون طعم و شود مي حبس نفسم...پیچم مي خودم به درد از

  از نگراني...  کند مي پرت بیرون به و گیرد مي دستم از را سیگار محمد

 :پیداست صدايش
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 خوبي؟ مهرداد -

 .شود مي خارج دهانم از که ست جاني بي ي ناله فقط جوابم

 !نشیند مي پشتم بر مرگ عرق...نه سرد عرق

 ...کنند مي پاره را ام معده و مري خنجري با کنم مي حس

 ...میزنم عق و کنم مي کج بیرون به رو را تنم و کنم مي باز را در...کند مي پارك خیابان ي گوشه را ماشین محمد

 باال دارد هم جانم کنم مي حس ديگر که کنم مي تكرار را کار اين آنقدر...گردانم مي بر صفرا فقط...ام نخورده چیزي

 ... آيد مي

 :شنوم مي را محمد مضطرب صداي

 بیمارستاني؟...امیر الو -

- ... 

 !بده خیلي حالش...میارم دارم رو مهرداد -

 ...بینم مي را آيد مي بیرون دهانم از که خوني سرخي...گذشته هم صفرا از کارم

 هم باز...کنم کنترل را خودم توانم نمي...کند مي حرکت و بندد مي را در و دهد مي هلم صندلي روي دست دو با محمد

 ! فهمم نمي هیچ...درد شدت از ديگر که انقدر...گردانم مي بر خون

 بارش

 .کنم مي پرت مبل روي را خودم و آورم مي در را هايم لباس

 ...کنم مي کار که روزي سومین...ام آمده اينجا به که ست روزي سومین امروز

 ! کنم مي نگاهشان گنگ مدت تمام من و زنند مي حرف ترکي...نیست يكي من با زبانشان ،که روم مي راه شهري در

 !است غربت همان...نباشد او که جايي...خانه در يا اينجا...باشم کجا کند مي فرقي چه

 نیست غربت را تو نشناسند "مردم" اينكه

 ياد از ببرندت "ياران" که است آن غربت

 هر...چینم مي را ويترين کنم، مي مرتب را ها لباس گاهي...کنم مي چك را ها فاکتور ، افشین پیشنهاد به روزها اين

 !باشد نداشته زدن حرف به نیاز که کاري
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 !کنم مي دود سیگار....میروم حیاط به شب هاي نیمه گاهي

 !نیست خوش... اما روزم و حال....کنم مي خوش گلو دلنشین سوزش همین با را دلم

 !نیستم هم من انگار نیست؛ که مهرداد نیست؛ که باران

 !دانم نمي را هستم خودم زندگي کجاي

 عنيم به دوم نیست!**)نیست آنها با و نیستم انها بدون اينكه از ترسم مي...هايم ندانسته حجم اين از ترسم مي!  خدا

 (**نابودي

 "باد" چون سامان و سر بي سفرم، از گريز نا

 آزاد گفت نتوان "رهايي گرفتار" به

 .گیرم مي را میثم ي شماره دوباره...شوم مي بلند مبل روي از اضطراب با

 مي خودم از...را باران پرسم،حال مي را حالشان...هلیا به او، به...زنم مي زنگ. است همین روزم چند اين کار

 !مهرداد جز به...اصلي دلیل جز به کاري؛ اصل جز به میزنم حرف چیز همه از.... کنم مي تشكر بار هزار از بیش...گويم

 ! گويند نمي چیزي هم آنها

 !نه؟ يا زده حرف مهرداد با که بپرسم میثم از خواهم مي

 ! شود نمي اما

 ...همینطور هم دلم...گیرد مي مهردادم میمِ میرسد، او به وقتي اما آيد مي زبان نوك کلمات

 :است کالفه کمي صدايش...دارد مي بر بوق چند از بعد

 ..الو -

 :کند مي باز را نطقم اما ، است آهسته...کوبم مي ام پیشاني به مشت با

 نشدم؟ که مزاحم... سالم -

 ...حرفیه چه اين بابا نه-

 :باشد سخت خواهد مي که هم هرچقدر...بپرسم که کردم عهد خودم با

 زدين؟ زنگ...مهرداد به...به -
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 ار جوابم ترسم مي...ترسم مي که کوبد مي محكم سینه در قلبم انقدر...رود مي تحلیل توانم تمام ، سوال همین با

 !نشنوم من و بدهد

 :گويد مي و کند مي فوت گوشي در را نفسش

 ...هنوز نه -

 :دهد مي بد گواه دلم

 نزدي؟ حرف باهاش چرا!کردي باطل تمبر گفتي که تو...چرا -

 پرسد مي را حالم باران و گرفته دلم وقتي که ها همان از...زني مي بقیه زدن گول براي که هايي خنده آن از...خندد مي

 :میزنم

 !نرفته شرکت روزه چند يه شنیدم که جاي تا... نباش نگران -

 !زند مي بد نفوس عجیب دلم اين... رود مي تحلیل صدايم

 چــــرا؟...چــ-

 نه؟ داشته معده مشكل هم قبال اينكه مثل...نیست چیزي...پرسیدم منشي از...جان بارش نباش نگران -

 داشته؟ درد معده گفت

 ....کشیده پیپ خالي ي معده باز نكند...خورده مشروب نكند

 تا نمک ياداوري تا نیستم که من...بگذارم دهانش در صبحانه ي لقمه زور به تا نیستم که من...نگذارم تا نیستم که من

 !نیستم که من بر واي اي...نیستم که من...بخورد غذا قبل ساعت نیم را هايش قرص

 :دهد مي ادامه رود مي راه هزار به که من دل به توجه بي

 ...کنم مي مطرح باهاش شه بهتر حالش بگذره که روز چند يه...  شده مرخص بیمارستان از امروز البته -

 ...کنم مي قطع و گويم مي ممنوني لب زير!کند مي رو آخر که آسي کارت اين از زند مي خشكم

 ....من و بوده بیمارستان تخت روي مهرداد! بوده بیمارستان گفت

 ...ست بستري هم هنوز نكند....گويد مي دروغ نكند

 سالم...هست اما دل؛ بد اگر...عصبي اگر...است خسته اگر هنوز که ببینم خودم چشمان با و بروم بايد...بروم بايد

 ! است خوب...است

 !است مهرداد...من براي ها فاصله اين تمام با او
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 نیست پريشان زلف سر ديدار تاب را کسي

 !را؟ ما خاطر خدايا خواهي مي آشفته چرا

 !بود اشتباه آمدنم ،اصال بروم بايد...اندازم مي چمدان توي را وسايلم

 !دارد؟ را مهرداد درد طاقت من دل مگر

 !نباشم؟ درمانش که شود مي مگر اما...  است دردم من، مردِ

 کرد نخواهد سفر خود از دل که مگو سفر

 کرد نخواهد سر تو بي دلم که منم اگر

 سفريم در قطار هاي پنجره تو و من

 کرد نخواهد تر نزديك تو به مرا سفر

 مي تاب و پیچ انگشتانش بین در که عسلي موهاي همان و شیطان چشمان همان با سلوا بعد و خورد مي در به اي تقه

 ...شود مي ،وارد خورد

 :گويد مي و چرخواند مي اتاق، کف شده باز چمدان و من بین را نگاهش

 بري؟ خواي مي جايــي -

 :گويم مي و کنم مي گلوله را ديگري لباس

 .تهران گردم مي بر دارم -

 :میگويد و نشیند مي مبل روي خیال بي

 گردي؟ مي بر داري چرا دقیقا بعد...اوهوم -

 :هايم نگراني دل از فهمد مي چه او

 !برگردم بايد...بستريه بیمارستان تو.... مريضه مهرداد -

  اخم...نیست باز خنده به هم لبهايش...ندارد شیطنت ديگر هايش چشم

 :است هم در شديد هم هايش

 خب؟ -

 نیست؟ کافي برگشتنم براي دلیل اين يعني -
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 :گويد مي و نشیند مي رويم، ،روبه زمین روي

 دکتري؟ تو مگه...نیست کافي نه -

 ! هستم که زنش اما...نیستم دکتر

 !تپد مي او براي که دلم

 نیست؟ کافي ها همین

 :گويم مي جانبي به حق ي قیافه با و چینم مي بر لب

 شكم با اگه ره؛ نمي پايین گلوش از...خوره نمي صبحونه اصال باشه تنها اگه! خوره نمي هاشو دارو خودش مهرداد-

 !باشم مواضبش بايد باشم، بايد من...شه مي اذيت اش معده باز بكشه پیپ خالي

 :گويد مي و ريزد مي بیرون چمدان توي از را ها لباس

 اينجا؟ اومدي چرا اصال تو...  بارش کن بس -

 !کندم؟ دل همه از چه براي راستي به...تا آمدم

 :گويد مي خرابم حال به توجه ،بدون شود نمي من جواب منتظر

 درسته؟ ، باشي خودت تا اومدي -

 :بود همین دلیلش کنم مي گمان آري...دهم مي تكان را سرم

 !هستي کي تو نفهمیدم من ولي کردي تعريف من براي رو زندگیت تموم تو بارش؟ هستي کي تو -

 پوش سر هاش غم تموم رو خواست مي که عشقي...مهرداده کرد؛عشق مادري براش که خواهري...بارانه خواهره بارش

 !بزاره

 :پرسد مي و گیرد مي دستانش میان در را دستم برسد، خواهد مي چه به ها حرف اين از دانم نمي...کنم مي نگاهش

 ؟ کشیدي دوش به پدرت جاي به رو زندگي بار چرا کردي؟ مادري باران براي چرا -

 ...را روزم حال کند نمي درك! کند نمي درك

 :گويم مي و کشم مي دستانش میان از را دستم

 وشد به رو زندگي بار بايد....نكنه حس رو خالیش جاي تا بودم مي مادر باران براي بايد! کردم؟ مي کار چي بايد پس -

 !نشه پدر بي باران تا...نشه خم کمرش پدرم تا کشیدم مي
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 :حقیقت از فراتر چیزي هم شايد...است راست هايش حرف

 نشدي؟ مادر بي تو مگه...نكشیدي پدر طعم خودت اما -

 مي باقي پدرت دخترِ بايد خوب؛ خیلي خیلي خواهر يه...میمونده خواهرش بايد...کردي مي مادري باران براي نبايد نه

 !خوب خیلي خیلي دختر يه...موندي

 !گاه تكیه يك مادر،نه يك نه

 عالم نجات ي فرشته بشه بايد ساله 47 49 دختر يه کردي فكر! خواهر حتي نه و مادر نه...داري پدر نه شد؟ چي حاال

 وآدم؟

 !نه! گويد؟ مي دروغ مگر...بگويم چه

 کمكت به کردي فكر...هستي جوري همین مهردادم به راجع تو اما...بودي اينجوري بابات و باران به راجع فقط کاش -

 ! بشي اونم نجات ي فرشته خواستي...داره نیاز

 رد؟ک خراب عكس تا چهار همون تورو زندگي میكني فكر تو بارش! کني رها سیاهش ي گذشته از اونو بايد کردي فكر

 !نداشتي؟ اي ديگه راه واقعا کردي فكر

 رب...او و بودم مهمان من اما....کند بس که سرش بر کشیدم فريادمي ، نبودم مهمان اگر خدا به...کشم مي کنار را خودم

 :کردم مي انكار اما دانستم، مي که را خقايقي تمام کوبید مي سرم

 تماداع تو به مهرداد...کنه کمك بهت تونه مي اونم رفت يادت که کني کمك مهرداد به بايد که بودي کرده باور انقدر -

 !نكردي اعتماد بهش هم تو بارش؟ چیه دوني مي اما نداشت

 !رسید نمي هدفش به هیچوقت نادر اونوقت...کردي مي تكیه بهش ديدي نمي هات کمك محتاج رو مهرداد اگه تو

 !دهد مي عسل طعم ام، زندگي حقاقي تلخي پیش زهرمار مگرنه؟ است تلخ حق حرف

 :گويد مي و کند مي باز موهايش دم با دوباره

 نیاز بهت مهرداد اينكه خاطر به نه اما برو، بري خواي مي اگه! بدي ادامه رو ها کار همین که میري داري باز االن -

 !کني زندگي توني نمي اون بدون تو چون...داري نیاز بهش تو که برو اين خاطر به...داره

 :گويد مي و شود مي بلند جايش از

 !کنار بزاري رو اشتباهاتت بايد زندگیت تو جايي يه از... اما کردم ناراحتت که ببخشید -

 است شدن عاشق اول قدم شناسي خود

 بكشد زلیخا ناز اگر يوسف بر واي
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 ...میزند سیلي روحم بر...گوشم در هايش حرف...میزند سیلي

 ... کنم مي خالي حرص با را چمدانم

 !قلبم روي ، واقعیت انگشت پنج داغي از، میريزد صورتم روي هايم اشك

 ...گیرد مي فرا را وجودم استیصال...قرارم بي هنوز...دهد مي را تنش بوي هنوز...کشم مي آغوشم در را پیراهنش

 ...بروم نبايد که دانم مي...دانم مي اما کند پرواز سويش به خواهد مي دلم

 يدستان....نگذاشتم و باشند سرپناهم خواستند که دستاني دستانش؛ خالي جاي داغ...نبودش داغ...دارد داغ ام سینه

 ! نبودند... باشند گاهم تكیه خواستم وقتي که

 !است نه،کشنده سخت...هستي خودت فقط و فقط هايت تنهايي تمام دلیل بداني که اين...است سخت

 من ي سینه اين و تو اين! من ي کینه زخمي

 بكشد اينجا به کار ام خواسته خودم من

 مهرداد

 ...ام زنداني آن در ست روزي دو که سفید هاي ديوار اين دوباره...کنم مي باز مصیبت هزار با را سنگینم چشمان

 . نگرم ،مي رگم در رفته فرو سوزن به و آورم مي پايین سِرُم روي از را نگاهم

 !کردند ،خوابم بخش آرام يك با ، بزنم بیرون لعنتي بیمارستان اين از خواستم هربار که است روز دو

 شدي؟ بیدار بالخره -

 :گويم مي و اندازم مي نشسته پنجره کنار صندلي روي که محمد به را نگاهم

 !بیدارم ، نكنین خوابم زور به دوباره اگه-

 :گويد مي و کشد مي اش آشفته موهاي الي دستي کالفه

 ! کنیم هوشت بي نیستیم مجبور نزنه سرت به رفتن فكر نداده رو ترخیصت ي اجازه دکتر وقتي تا اگه -

 :گويم مي و نشینم مي خوابیده نیمه حالت به

 !ندارم دکتر ترخیص به نیازي خوبم من -

 :گويد مي و شود مي بلند جايش از

 !نیست بردار شوخي کرده، خونريزي ات معده... مهرداد ديگه شو آدم -
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 :گويد مي و کند مي مكث کمي

 !زد زنگ رادفر سرهنگ اسم به نفر يه -

 :شود مي تیز هايم گوش

 !کردن پیدا رو بارش ماشین -

 !را؟ ماشینش گويد مي چرا...اند کرده پیدا را بارش گويد نمي چرا

 :بزند حرف اي کلمه تا بدهد جان خواهد مي انگار...کند مي سكوت

 کجاست؟ ماشینش! شده بگوچي بكن جون محمد -

 :گويد مي و کشد مي اش چانه روي دستي

 به شرکت برده خانومي يه ديروز صبح هم رو سويیچش...بوده شده پارك تون خونه از باالتر کوچه دو ماشینش -

 !داده تحويل آبدارچي

 !رفته؟ کجا ماشین بدون يعني

 :گويم مي و نشینم مي تخت روي

 بارش؟ خود بوده؟ کي خانومي؟ يه -

 !شناختش نمي آبدارچي نه -

 !ندارد دوستي مريم جز بارش! شود؟ تمام خواهد مي کي اضطراب اين خدايا

 :گويم مي محمد به رو... کشم مي صورتم روي را آزادم دست

 کنن؟ مي مرخصم کي -

 ...کنه مي امضا رو ترخیص ي برگه باشي شده خوب اگه کنه ات معاينه دکتر فردا...شه مي شب داره ديگه که االن -

 ار لعنتي ي برگه آن زير است محال بیايد دکتر فردا اگر حتي يعني اين...ام نشده خوب که گويد مي ام معده سوزش

 !برد نخواهم جايي به راه هم فرياد و داد با...کند امضا

 !ام کالفه زندگي اين به کوبیدنش لگد همه اين از ، بارش فكري بي همه اين از...ام کالفه

 :گويم مي لب زير

 !نداشت حق...بره نداشت حق -
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 :گويد مي و کند مي نگاهم سینه به دست...شنود مي را صدايم

 بمونه؟ داشتي انتظار...اذيت و آزار همه اون بعد يعني -

 :گويم مي و شود مي مشت دستانم... شود مي سايیده هم روي هايم دندان

  میرين؟ قاضي به طرفه يك چرا! بذاره خبر بي منو و بره نداشت حق! داشتم انتظارو همین آره -

 گذاشتمش؟ خبر بي مگه کردم؟ ترکش ديدم چیزو همه اون من وقتي مگه

 دش چي شدم؟ ديوونه من که شد چي پرسیدين خودتون از بار يه..کنین مي نگاه بهم بچه اون قاتل چشم به تون همه

  بردم؟ کمر به دست که

 :کند مي پاره را آسمان گوش صدايم

 ِ! توِ ماله بچه مطمئني کجا از بگه بهت زنت کني تصور توني مي -

 !مريضه؟ ذهنم من دونست نمي مگه! شدم؟ حالي چه فهمي مي

 ! ديد؟ کي رو بود من روي که عصبي فشار

 ! بودنش زنده دلیل تنها بود شده که اي بچه...کنم حفظ براش رو غزل ي بچه خواستم! وجدان عذاب شد اينا ي همه

 ...کنم آزاد طريق اين از ، بود گرفته رو خِرم بیخ که رو زجري اين خواستم

 :نزند باال خروش حال در ي معده اسید اين تا دهم مي قورت را دهانم آب

! رفت و گذاشت داد؟ اون مگه...ندادم جبران فرصت...ندادم دفاع فرصت بارش به من! بددل من، عوضي؛ من، بد؛ من،-

 !درآورده هم رو ازدواجش ي حلقه

 :گويم مي و دهم مي نشانش را ام حلقه و آورم مي باال را دستم

 بهش هم فكرم تو ثانیه يك حتي اما شكست، غرورمو منو، بارش... نیومده در دستم از هم ثانیه يك حلقه اين -

 رگ! بگیرم پس غرورمو اينجوري خواستم مي احمق منه! کشیدم زجري چه من بفهمه خواستم فقط! نكردم خیانت

 ! بده؟ جبران فرصت بهم تا نیوفتادم پاش به مگه ولي... بزنم بخیه شدمو پاره غیرت

 !نیست طلبكارانه ي قیافه آن از خبري ديگر...اندازد مي پايین را سرش

 :گويم مي و رود مي خاموشي به رو صدايم

 رفت مي نبايد بارش اما...درست زدم دامن بارش اشتباهاته به من...کني قضاوت و بشیني گوشه يه آسونه خیلي -

 ! محاله! دم نمي طالقش من شه دندوناش رنگ موهاش...گم مي تو به جا همین االن...محمد
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 :است گرفته صدايش

 !بمونه دور باران از تونه نمي رو زيادي مدت بارش مهرداد...نكن خورد رو اعصابت حاال باشه -

 !بماند دور " تو" از تواند نمي زيادي مدت بارش گفت مي کاش....مرا دهد مي دلگرمي

 !کاش...بودم نفر اولین من کاش

 !بماند من ماله بايد...کنم مي پیدايش! است من ماله بارش! گیرد نمي آرام من دل ها حرف اين با

 :گويد مي و آيد مي طرفم به سراسیمه محمد... گیرم مي ام معده روي را دستم

 !داري؟ درد باز ؟ مهرداد شده چي -

 :همه اين نه ولي دارم درد

 !گشنگیه از کنم فكر بگیري؟ چیزي نوني تیكه يه بري توني مي محمد -

 ...رود مي بیرون اتاق از برق سرعت با و کند نمي ترديد لحظه يك براي حتي که است سراسیمه انقدر

 ! نیست مهم برايم اما زند مي بیرون خون کمي...کشم مي دستم از را سرم

 !هیچ...است هیچ من درد مقابل در ها اين

 شده خراب اين در ماندن ديگر روز يك طاقت ديگر! زنم مي بیرون اتاق از و کنم مي عوض را هايم لباس نور سرعت با

 ! ندارم... را بارش از خبري بي تحمل و

 نگاه را ها دوربین فیلم و بروم شرکت به بايد...دهم مي تكان دست تاکسي اولین وبراي زنم مي بیرون بیمارستان از

 !است من سرنخ تنها زن آن...کنم

 بارش

 زير کند مي فرقي چه...ها روزمرگي اين تلخ گذر کند مي فرقي چه...گذرد مي چگونه روزهايم کند مي فرقي چه

 !کشم مي نفس چگونه...دور شهر اين...سرد شهرِ اين آسمان

 من، روزهاي دارد اهمیتي مگر قلبم؟ نبود ي کشنده درد دارد اهمیتي مگر ها؟ آوردن کم نفس اين دارد اهمیتي مگر

 !او؟ بي

 را تیغ " زند مي فرياد سرم بر ، رسد مي ام شده فراموش وجدان به گذرم که ناب هاي لحظه آن از بعضي فقط ، گاهي

 ."را هايت دروغ تمام رگ ببر وبن بیخ از و نجست پوست ي لبه بگذار

 ! است؟ دروغ از غیر چیزي ام زندگي مگر
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 !بار يكبار،چند نه گفتم دروغ مهرداد به

 !گفتم دروغ است؛ دير گفتم که زماني ببخشمش؛ توانم نمي گفتم که زماني حتي

 !بريدم زود من...نبود دير

 شود مي لمس...کند مي گز گز آغوشش دوري از که را دردناکم تن وقتي... گويم مي هم هنوز گفتم، دروغ هم خودم به

 مي تكرار طوالني هاي ثانیه همان در شوم،وقتي مي مچاله گرمش تن دوري از تخت روي وقتي کشم؛ مي آغوش در...

 !گويم مي دروغ...کنم مي فراموشش زودي به که کنم

 كبار،ي نه ام پوسیده قلب اين گرفتن آرام براي که بار هر فقط... است سردم نه و ام گشنه مريضم؛نه نه نیست؛ چیزي

 :گويم مي لب زير بار صد که بار، ده نه

 ...مهرداد...مهرداد...مهرداد

 ! شوم مي تشنه

  آغوشیش؛ هم ي تشنه آغوشش؛ ي تشنه

 !اش مردانه کالم آرامش سالیه خشك از شود مي کوير روحم هايش؛ لب رطوبت نبود از خورد مي ترك هايم لب

 :حقیقت تلخ ي خلسه از پرم مي هم باز... گذارد مي ام شانه روي را دستاش سلوا

 شنوي؟ نمي کنم مي صدات چي هر که هستي چي فكر تو -

 .خواهد مي را او صداي فقط هايم گوش! شنوم نمي

 !نامد مي نام به مرا که او صداي

.  نمز مي اجباري لبخندي فقط نیست، طلبم مي که صدايي چون شنوم نمي را صدايت که گويم نمي...گويم نمي او به

 :گويم مي و اندازم مي دهد مي را نمازش سالم که افشین به را نگاهم

 .گیره مي آرامشي چه...حالش به خوش -

 :گويد مي و نشیند مي کنارم مبل روي

 ...کنه آروم هم تورو دم مي قول خوني؟ نمي چرا تو خب -

 :شده دنیا کار ترين آسان زدن، زهرخند ماه چند اين... نه ، ها روز اين....زنم مي پوزخند

 رفتم؟ دست از هاي نعمت کنم؟ شكر رو خدا بايد چي بابت -

 خوندي؟ مي ها موقع اون... بوده نعمتي زماني يه داري قبول پس -
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 !شوم مي مات نشده، کیش ، کالم يك با حرکت؛ يك با...ضعیفم خیلي من يا ست قهاري باز شطرنج او يا

 !خوندم نمي هم ها موقع اون نه، -

 :گويد مي و اندازد مي ايستاده نماز به باز که همسرش به را نگاهش

 !بوده همین مشكلت شايد -

 !کرده؟ مجازاتم شديد انقدر خدا يعني! بوده؟ نخواندن نماز همین براي همه... نادر نیرنگ من، هاي دروغ باران، بیماري

 :دانم مي بعید نه،

 نوم بودن النماز تارك تاوان يعني منم؟ مريضي مقصر من يعني شد؟ نمي مريض باران خوندم مي نماز اگه من يعني -

 !گرفته؟ باران از خدا

 .روم مي در کوره از زود خیلي زود، که دانیم مي دو هر خودم، هم ، او هم

 ! ام کرده گیر پايین سیكل در عجیب ها تازگي....اما ام سینوسي موج مثل هم هنوز

 :کند نمي دريغ را لبخدش

 نسپردي؟ مهرداد به رو کلیه شدن پیدا قضیه که بود اين اشتباهت بزرگترين کني مي فكر هنوزم تو بارش -

 !است؟ مهرداد به نكردن اطمینان از غیر چیزي گناهم مگر! است؟ اين از غیر مگر

 !است سخت. دوزم مي او به را ام ديده باران همیشه نگاه اين ، نگاهم

 !کردي اشتباه بداني است سخت

 :گويد مي و کند مي پاك صورتم روي از را هايم اشك

 ... نكردي توکل... نكردي اعتماد خدا به که بود اين تو تر بزرگ گناه -

 ! نيک اعتماد اش بنده به که ندارم انتظار ازت من کنه، درست چیزو همه تونه مي خدا نكردي فكر ثانیه يه حتي وقتي

 !آورد مي کم...و بدهد خودش از دفاع در خواهد مي که جوابي از...ام حنجره کند مي خس خس

 !اعتقاده مشكلت.. نیست اعتماد تو مشكل -

 ! شايد است تلنگر...خورد مي تكان دلم در چیزي

 :باشد راست هايش حرف خواهم نمي کنم؛ باور را هايش حرف خواهم ،نمي من اما
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 اصال خواست مي اگه خدا شد؟ مي خوب باران اونجوري کردم؟ مي دعا وقفط میزاشتم دست رو دست بايد يعني -

 !شد نمي مريض باران

 مي راست که داني مي " زند مي فرياد که را او نگاه تواند نمي هم ديده تاري همین اما....بینمش مي تار اشك شدت از

 !کند کمرنگ... اي ذره حتي... کمي را "گويم

 هم دنیا هاي کلیه تمومه اگه حتي...نباشه زنده که بود اين باران قسمت و حكمت اگه خواست؛ نمي خدا اگه! بارش -

 ! موند نمي زنده بازم...خورد مي بهش

 !دختر اين ، است رحم بي چقدر...کند مي گوشزد را تلخ هاي حقیقت...نه! گويد؟ مي دروغ

 نمي بدوزي، هم آسمون به رو زمین ندونه صالح اگه و شه مي ، بدونه صالح خدا اگر که داشتي ايمان اين به اگه -

 تو ات بچه هم شايد بودي؛ خونت توي االن تو...  تو و کرد مي پیدا رو کلیه مهرداد اينجوري و کردي مي توکل...شه

 !بود بغلت

 !متالشي هم شايد شود؛ مي ريزد؛نابود مي فرو...لرزد نمي سینه در ديگر قلبم

 موجِ لرزش اين از هايم استخوان پكد مي نكند، نوازش را پشتم مادرانه، گونه، همین اگر ؛ نكشد آغوش در مرا اگر

 ! پودم تارو در حقیقت،

 !نیست بس مرا خانه اين فضاي...خانه اين هواي

 با دارم؛ دوستت هايت بدي باتمام...اما کردي بد گرچه بگويد، که خواهد مي را کسي آغوش دلم خواهد؛ مي آغوش دلم

 !بخشمت مي... اشتباهاتت تمام

 .کنم مي باز هم از را هايم دست... بارد مي باران. برم مي پناه حیاط به و زنم مي پسش دست دو با

 !اي؟ خسته... ات بنده از بارشت؛ از من؛ از من، مثل هم تو خــــدا داري؟ گريه من مثل هم تو خــــدا

  ويرانه تمام خاك و گرد...تنم از بشويند...هايت اشك بگذار! کن گريه خــدايـــــا

 ! را ساختم که هايي

 غريبي؟ من مثل هم تو خـــدا

 هم خودم با من خـــدايـــا غريبم؛ هايت بنده بین هم من خدايا...غريبي هم باز و داري بنده همه اين خـــدا

 !ام غريبه

 تنم؛ بر...سرم بر ، باران قطره قطره بارد مي

 بوزد؟ باد گويي مي خدا خواهد؛ مي الاليي دلم کشي؟ مي آغوش در مرا...خــدايــا
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 کني؟ آدمم تا...نزدي چرا تو...خوردم سیلي هايت بنده تمام از که من شوم، نمي آدم که من خدا

 هايم خیانت تمــام روي کردم، وفايي بي وقتي چـــرا ، کردم فراموشت وقتي چـــرا کردي؟ مهرباني چرا تو

  نكشیدي؟ کمربند

 ...شدم نمي وفا بي... کوبیدي مي دهانم بر اگر...میزدي اگر! بودي مي مهربان نبايد خــدا! دارم گله تو از خــدايـــا

 ...رفتم نمي دنیا جنگ به تنه يك کردم، نمي بلند سر کردي، مي له را غرورم اگر

 !شود نمي...  نخواهي تو تا دانستم مي... کردي مي رهايم يكبار فقط يكبار، اگر

 کني؟ مي پنهان تواضع همه اين پشت را خودت چرا خـــدا رحماني؟ چرا خـــدا

 نمي تو بي که کنم حس اي لحظه فقط... اي لحظه براي تا نكردي باز ببینم؛ تا نكردي باز نكردي؛ باز را چشمانم چرا

 !شود

 !رت سنگین هم آن از...اشتباهاتم و ها گناه بار کوله...است سنگین وزنم... ندارد تحمل پاهايم نشینم، مي زانو دو روي

 بال! آمد پرواز ي انديشه سرم در که نشانديم مي کولت روي تو نبود؛ هیچوقت نیست؛ استوار هايم قدم

 ! عقابم کردم فكر و کردي بلندم...نداشتم

 .افتم مي سجده به! ندارم...  هم نشستن زانو به توان حتي ديگر و کوبد مي باران

 !داد مي تعفن بوي بود، ها ماه که را هايي لب ، دهد مي طهارت... ديده باران خاكِ خیسي

  باران؛ سرد قطرات و گرم هاي اشك از خیس...است خیس صورتم

 .را زمیني عشق اين از کشیدن دل از ام ناتواني... زنم مي عربده را؛ اش دوري کشم؛ مي فرياد

 !توانم نمي ديگر خـــــدا بــــبخـــش؛ مرا خـــــــدا! کن بغلم خــــــــدا

 !بخشي مي هايت بنده تمام جاي به تو...تو که بگو...بگو خدا

 ...ام خسته...  بطنم در فرزند خالیه جاي اين از ام؛ بريده خدا

 ...قرارم بي آغوشش نبود از... آغوشت دوري از خدا

 !زارم بي... جدايي اين لحظات تمام در بودنش از خدا

 !شكست بار صد که...بار ده نه يكبار، نه...شكست هم، خودم دل شكستم، دلي اگر. دادم پس... بود تاواني اگر خدا

 !گرفتي را فرزندم نبودم؟ مادري اليق خدا
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 !آمدم و کردم قرباني ، را عشقم را، همسرم نبودم؟ همسري اليق

 هن و بودنت غفار حرمت به اسیرم؛...کن رهايم پناهم؛ بي...بده پناهم تابم؛ بي...کن آرامم بخششم، اليق اگر خـــدا؛

 !بده نجاتم... من ي نداشته لیاقتِ

 !من خداي نه و دارد پايان من هاي اشك نه وگرنه، کند مي بلندم زمین روي از که سلواست هاي دست

... ما شده بیدار تازه وجدانِ عذاب اين شود تمام بگذار...بمانم بگذار گويم مي کنم، مي التماسش و گیرم مي را دستش

 ! است بس گويد مي بودن؛ ناپاك بودن، بد ي کشنده حس اين از شوم رها بگذار گويم مي

 !کند نمي باور قلبم اما...بخشیده مرا خدا داند مي که خورد مي قسم خدا عظمت به و کند مي گريه

 که خاصیتي بي سوي همان گانم ديده چرا! رود؟ مي سیاهي چشمانم چرا! بیند؟ نمي نوري چشمانم چرا بخشیده، اگر

 !دهند؟ مي دست از را، اند داشته

 ...کند ارزاني من به را مرگ خواهد مي...کند رهايم خواهد مي و بخشیده...بخشیده هم شايد

 که دنیايي...باشم محروم مهرداد ديدن از آن در که دنیايي...دارم دوست را مرگ...دارم دوست بیشتر را فكر اين

 ! خواهم نمي...نه را چشمانش عشق و ببینم را مهرداد

 !افتد مي هم روي چشمانم سلوا، آغوش در آرام چنین اين که است مرگ هم شايد آري

 مهرداد

 !ام رسیده اينجا به تازه من و است گذشته شب نیمه ي سه از ساعت...کنم مي باز را عزيز ي خانه در

 .فورختم نمي خانه اين نگران هاي نگاه به را خانه آن تنهايي اي ثانیه نبود، اش خالي جاي از پر خودم ي خانه اگر

 ! داده گزارش همه به را بیمارستان از آمیزم موفقیت فرار خبر محمد حتما است، روشن ها چراغ

 با و شود مي بلند صندلي روي از مريم...کند مي نثارم را سرزنششان از پر هاي نگاه آن هم باز شوم مي که خانه وارد

 :گويد مي اش گرفته صداي آن

 ؟ بیرون زدي بیمارستان از کجايي؟چرا معلومه مهرداد -

 :گويد مي و کند مي پاك اش روسري ي گوشه با را هايش اشك عزيز...دهند نمي را جواب مهلت

 !رفت جا هزار دلم موبايل، بدون ماشین، بدون... بیرون اومدي بیمارستان از 8 ساعت از کني؟ مي کارو اين من با چرا -

 !کني؟ مي طور اين پیرزن منه با چرا

 :گويم مي و کنم مي محمد نثار را خشمگینم نگاه
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 !ديگه رو بساط اين کنین بس...میام بر خودم پس از عزيز نیستم بچه من-

 :گويم مي و کنم مي پرت مبل روي را خودم

 !هام بختي بد دنباله برم کنم، کوفت من بدين نون تیكه يه عزيز -

 :گويد مي و کند مي هم در را هايش اخم...ها اين شوند نمي جدا خانه اين از انگار هست؛ هم امیر

 !رفته؟ يادت پیشت روز چند حال اينكه مثل بیمارستان، برگردي بايد داري؟ کاري چه -

 !ترند دردناك ام معده درد از مشكالتم نیست؛ مهم فقط...نرفته يادم

 !شم مي خوب بخورم قرص دونه چهار...بهتره حالم ، فهمم مي خودم..کن بس امیر -

 :گويم مي و گیرم مي دست در را بحث...دهم نمي ها آن به را ديگري حرف فرصت

  طوره؟ چه غزل حال -

 :گويد مي و گذارد مي جلويم را غذا سیني مريم

 !نرفت باال زياد هم فشارش امروز... بهتره -

 .خورم مي و میزنم چنگال به مرغ اي تكه فقط بشقاب مخلفات تمام از ، دهم مي تكان را سرم

 :پرسد مي و زند مي دريا به را دل آخر و کند مي پا آن و پا اين کمي محمد

 شرکت؟ بودي رفته -

 تماف مي هم نصفه،نیمه اشتهاي همان از...است پنهان حرفي چه پرسشش پشت دانم مي ، بپرسد دوباره تا نیست الزم

 :میگويم و کنم مي پرتاب بشقاب توي را چنگال و

 ...کیه شناختم نمي -

 !نرسیدم اي نتیجه هیچ به...هربار و کردم نگاه را زن آن فیلم بارها و بارها

 !باشد داشته هم مريم از غیر دوستي...بارش شايد دانستم نمي حتي که بودم غافل زنم حال از قدر آن

 ترينباال به میزنم را شرکت آسانسور وقتي دارم دوست...بكوبم ديوار به را سرم دارم دوست کنم، مي فكر که ها اين به

 ...و بروم طبقه

 !است زدن پا و دست خبري بي در همین من لیاقت...داشتم را جراتش کاش نه

 :کند مي اعتراض عزيز شوم مي بلند که مبل روي از
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  خوردي؟ بود غذا چقدر اين مادر -

 نتیجه ، است عمر گذر حاصل که قدر همان که هايي وچروك چین به....دوزم مي نگرانش چشمان به را ام خسته نگاه

 :هست هم من نشدني تمام هاي درد ي

 ره نمي پايین گلوم از...عزيز شدم سیر -

 :گیرد مي دهان جلوي و میزند چنگال به مرغ ديگر اي تكه و شود مي بلند جا از اش شده خم کمر همان با

 !شه مي بارش از خبري يه زودي به مطمئنم مهرداد، روشنه دلم من...پسرم بخور من خاطر به -

 دستان آيد نمي دلم است؛ تر سیاه هم هوا میش و گرگ از من دل بگويم... نیستم مطمئن من بگويم آيد نمي دلم

 ...نشانم مي دستش بر بوسه و گیرم مي دندان به را لقمه...کنم رد را لرزانش

 :گويم مي لب زير

 کنم استراحت میرم عزيز، ام خسته من -

 .گیرم مي پیش را اتاقم مسیر من و کند مي سكوت اما برد نخواهد خوابم که داند مي...کند مي نصیبم را نگاهش

 !روزگار پوزخند از کند مي درد ام سینه... شده خم کمرم اما بروم راه استوار کنم مي سعي

 !ام رسیده پوچي به...خواهم مي دنیا اين از را چیزي چه دانم نمي ديگر که ام رسیده اي نقطه به

 ...باز را پنجره و کنم مي قفل را در و شوم مي اتاق وارد

 هت سیگاري ديگر که کنم مي دود انقدر ديگري؛ از پس يكي...کنم مي دود سیگار و آورم مي در کمد از را سیگاري زير

 !میدهد سر درد فرياد باز ام معده که انقدر... ماند نمي بسته

 هوس...را خواستنش سرکش میل کنم مي سرکوب... گذارم مي هم روي را هايم وچشم شوم مي رها تخت روي

 و کنم مي مشت ، دهند مي سر را پوستش لطافت ي وسوسه که را دستانم... را آغوشم ،در جسمش ظرافت فشردن

 !سپارم مي فردا به...را چیز همه

 .کند مي بیدارم ساعته يك خواب از ساعت زنگ صداي

 اه سیگار ته تمام و خورد مي سیگاري زير به دستم آن جاي به اما ، کنم اش خفه تا آورم مي در بالشت زير از را دستم

 .شود مي زمین نقش

 !شوم مسلط ام شده خورد اعصاب به اندکي فقط اندکي، بتوانم شايد دهم مي فشار هم روي را چشمانم

 ! آورده سر انگار... دارد نمي بر زدن بوق از دست هم ساعت
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 !کنم مي پیدا بهتري حس...  کوبم مي صدا بد موجود اين روي مشت با

 شايد دهم مي فشار چشمانم روي را هايم دست نشینم؛ مي تخت روي گرفته، بر در را عضالتم که کوفتگي حس با

 ...يشان اندازه و حد بي درد شود تمام

 !بیزارم خبري بي هاي صبح اين از بگويم اگر گويم نمي دروغ

 ملتح کند؛ آرامم...اي ثانیه اي، لحظه براي ، دم صبح در خبري امید شايد تا میزدم گره شب به را صبح بود من به اگر

 !ندارم ديگر...  را کشدار دقايق اين

 !بانو راستي

 تو بي

 است؟ ساعت چند ، روز شبانه

 .پوشم مي را هايم لباس

 يشر ته نیست مهم ندارد؛ تناسبي هیچ شلوارکرم با اي صورمه بلوز ، نیست مهم...نه يا باشد چروك نیست مهم ديگر

 وقتي است؛ بیات ، خورم مي ام معده کردن ساکت براي که ناني که نیست مهم ؛.شده بلند و نامرتب صورتم هاي

 !نیست مهم چیز هیچ ديگر...داري گمشده

 !دهم نمي هم را سمج منشي اين سالم جواب حتي... شوم مي وارد و کنم مي باز را شرکت در

 !دانم نمي هم را اسمش بینم، مي آورم مي فشار ذهنم به هرچقدر

 :گويم ومي میكنم مكث اي لحظه اتاقم به شدن وارد از قبل

 !برسم موندم عقب کارهاي به خوام مي.. .بسپرين احمدي به يا کنین کنسل يا ، رو امروزم هاي قرار -

 !دارد؟ هم را کار به کردن فكر براي جايي مگر ام دغدغه پر مغز...گويم مي دروغ که دانم مي هم خودم

 .کشم مي دراز کاناپه روي و کنم مي قفل سرم پشت را در

 با که اي نجوشیده هاي قهوه همان از...کرد مي درست بارش که اي مزه بد هاي قهوه همان از ؛ خواهد مي قهوه دلم

 ... داد مي خوردم به وشوق ذوق

 ...خواهد مي دوباره فرصتي دلم ؛ خواهد مي را هايش چشم درون شوق دلم

 !خواهد؟ مي گريه... ها روز اين دلم چرا پس...کند نمي گريه که مرد

 .گذاشت جاي بر رفتنش با که را خاطراتي تمام تاوان...گرفتم مي تاوان او از کردم مي پیدايش اگر
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 ! بگیرم او از را ها خبري بي اين تمام تقاص خواهم مي

 ...گذارد مي باقي من در اش چهره از مانده جاي به تصوير که تلخ حس اين تقاص

  و نیامدي تو

  تو نام

 زهر مثل

 کند مي تلخ را دهانم

 مي قرارت بي و گیرد مي تو از را آرام که ايست کشنده حس همین چیست؟ استیصال...نشینم مي مبل روي دوباره

 ...کند

 : میدهم جواب مكث کمي با...اشناست نا شماره...میخورد زنگ موبايلم گوشي

 بفرمايید؟ بله -

 رستگارا؟ مهرداد جناب -

 :شناسم نمي...را خط پشت مرد صداي

 !هستم خودم بله -

 :هايم امید تمام روي بر....سرم بر شود مي آوار هايش حرف

 !يكتا بارش خانوم وکیل...هستم جاويد میثم من -

 میان در نیست بعید که شود مي زياد گوشي روي دستم فشار آنقدر! است؟ بارش وکیل گفت ديگر؟ وکیل گفت

 :شود مچاله انگشتانم

 ؟ امرتون -

 :گويد مي کند، مي زياد کردنش خفه براي را سرکشم میل که آرامي صداي با همچنان او اما نیست، دوستانه لحنم

 به گاهداد ي نامه اينكه از قبل ترجیحا...کنیم صحبت پرونده وضعیت به راجع و بزاريم دفترم تو قرار يه خواستم مي -

 ...برسه دستتون

 مي فرياد ، توهین همه اين...تحقیر همه اين از سرم بر نشیند مي درد....رود مي چشمهايم به قلبم خون پمپاژ تمام

 :میدانم را جوابش که را سوالي کشم

 دادگاه؟ ي نامه کدوم -
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 :بريدم مي هم را آرام صداي همین بود رويم جلوي اگر است؛ آرام همچنان

 !طالق براي دادن من به تام وکالت يكتا خانوم -

 ... گیرد مي تماس من با وکیلش بود گفته!  طالق

 :است خبر با زنم ،از من از بیشتر غريبه مرد اين اينكه تصور از گیرد مي آتش غیرتم

 ....تو با کرده جا بي خیلي يكتا خانوم -

 !منحوس پیك اين بگیرد هم مژدگاني خبر اين مناسبت به داشته انتظار انگار...میشود تر جدي کمي صدايش

 بتصح قضیه اين به راجع تر منطقي تا دفترم بیاين بهتره کنم فكر اما خورده اعصابتون دونم مي رستگارا آقاي -

 !کنیم

 کنم نروش رسیده دوران به تازه وکیل اين با را تكلیفم و بروم بايد...کنم مي خاموش را تماس قطع براي تمايالتم تمام

 !دارد شكر جاي نكنم، حذف روزگار ي صحنه از را دفترش ؛

 :گويم مي و کنم مي ارام اي ذره فقط...کمي را صدايم

 آدرس؟ -

 .گذارد مي قرار 5 ساعت براي و گويد مي را ادرس

 !ندارد... اي فايده کشم مي عمیق نفس هرچقدر

 !خواهد مي طالق...شوم نمي ارم اما کنم مي پرت میز روي را موبايل گوشي

 ! فرستد مي دادگاه ي احضاريه ي برگه برايم او و هستم او دنباله در به در من

 ...سومي شوم؛دومي، نمي آرام هم باز...کنم مي واژگونش و زنم مي اتاق وسط هاي مبل به محكمي ي ضربه پا با

 !کند بیرون سرش از بايد..بايد را جدايي فكر...میزند نبض غیرتم رگ هم باز و کشم مي فرياد

 مهرداد

 :گويد مي کنش خورد اعصاب و ريز عشوه، پر صداي آن با و دهد مي جواب بالفاصله... گیرم مي را منشي خط

 ....دکتــــــــــر آقاي بفرمايید -

 !او و داند مي خدا فقط را، دارم چه دکتراي يا ام گرفته دکترا کي من

 ! بگیره سیگار بسته يه واسم بره بگو آقا اکبر به -
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 مي و نگرم مي است هم در هايش اخم و نشسته اتاق ي نشده واژگون مبل تنها روي که محمد به و کنم مي مكث کمي

 :گويم

 !بیاره هم قهوه فنجون دو بگو قبلش -

 .کنم مي قطع را گوشي که، شود نمي تمام گويد مي که طوالني چَــشـــم آن هنوز

 دهد مي فشار هم روي را هايش لب حرص با محمد...دهم مي فشار ام شقیقه روي را هايم دست نشینم، مي میز پشت

 :گويد مي و

 شد؟ حالي چه ديد اتاق کف رو سیگارا ته که صبح عزيز دوني مي کردي؟ لج کي با چیه؟ بازيا مسخره اين مهرداد -

 !چه به ها اين و کنم مي فكر چه به من

 :گويم مي و اندازم مي چپم پاي روي را راستم پاي

 !زد زنگ بارش وکیل...محمد کن بس -

 :فهمم مي خورد، مي مبل روي که شديدي تكان از را اين! خورد مي جا

  وکیــل؟ -

 .شود مي وارد جديد منشي بعد و شود مي زده اتاق در

 ! گذارد مي نمايش به را قرمزش زير لباس که پوشیده سفیدي نازك و کوتاه مانتو

 .کند مي تشديد را سردردم انگیز، نفرت گل بوي آن با زده که شیريني عطر

 جهت تالشش... شود مي ديده اش مانتو ي يقه باز هاي دکمه میان از اش سینه چاك گذارد مي میز روي که را فنجان

 !کنم مي نثارش که ست انگیزي نفرت نگاه کند، مي جلب که چیزي تنها اما است، من توجه جلب

 !کاشته نگین هايش دندان روي که دهد نشان خواهد مي زند؛ مي لبخند و گذارد مي میز روي را فنجان

 لبخند آن اي ذره حتي اما رود، فرو چشمانش در ام حلقه برق که برمیدارم را قهوه فنجان طوري چپم دست با

 .کند نمي جمع را منفورش

 !فهمم نمي واقعا را ها کار اين از هدفش...اندازد مي اش يقه روي را شالش میرود که محمد سمت به

 ! کنم مي مشغول شكرم بدون ي قهوه زدن هم به را خودم و اندازم مي پايین را سرم

 :گويد مي و ايستد مي در جلوي درست اما برود بیرون اتاق از که منتظرم

 ....دکتـــر آقا -
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 :کند صحبت کلمه يك فقط...کلمه يك تا بكند جان خواهد مي انگار...کشدار کالم همان هم باز

 !میگم خودتــــون واســـه فـــقــط کنیـــن بـــاور نـــكشیـــن، سیـــگـــار مـــن نــظـــر به -

 هم به هاي دندان همان الي به ال از که خشني صداي با...نكشم فرياد دوباره تا دهم مي فشار هم روي را هايم دندان

 :گويم مي آيد، مي بیرون شده قفل

 !خانوم...باشم پرسیده رو شما نظر کنم نمي فكر -

 :کنم مي متوقفش صدايم با که کند باز را در خواهد مي...کند مي عذرخواهي لب زير

 !نیستم دکتر من...ضمن در -

 گرم قهوه سیاهي به سرم مدت تمام چون بینم نمي اتاق از خروج هنگام را اش چهره رنگ...رود مي بیرون صدا بي

 !باشد شده سرخ عصبانیت شدت از بايد باشد داشته هم غرور اي ذره اگر اما بودم، کرده

 :گويم مي و دوزم مي محمد به را نگاهم... شوم مسلط اعصابم به دوباره تا کشم مي عمیقي نفس

 بوديم؟ کجا -

 :گويد مي و دوزد مي در به را چشمانش

 ديگه؟ کردي پیدا کجا از رو زنیكه اين -

 : گويم مي اسپرسو مطلق تلخي کردن مزه مزه از بعد و نوشم مي فنجانم از جرعه يك

 گیرم یقهعت اين که کنم رواستخدام يكي سريع شدم مجبور بیاد نمیتونست ديگه...کرد سكته شوهرش قبلي منشي -

 !اومد

 :گويد مي و دارد مي بر را فنجانش...نشیند مي لبش کنج پوزخندي

 !است عتیقه که هم الحق -

 :گويد مي و گذارد مي میز روي را فنحان

 خوري؟ مي تو چیه مار زهر اين بابا -

 ! ترند تلخ اين از که ام زندگي روزهاي مار؟ زهر

 :خاصیت بي وکیل آن با مالقاتم قرار شود مي تكرار ذهنم در دوباره

 گرفته وکیل طالق براي بارش -
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 :رود مي فرو هم در بیشتر گويم مي که کالمي هر با هايش اخم

 !دارم قرار باهاش 5 ساعت امروز -

 . برود و بگذارد میز روي را پاکت که کنم مي اشاره دست با شود مي داخل سیگار ي بسته با اکبر

 ...  رود مي رژه شده واژگون وسائل بین و شود مي بلند جايش از محمد

 هنگام که ها بازي قرتي اينگونه و بردن فرو مو الي دست و کردن جیب در دست و رفتن راه دقیقه چند از بعد

 :گويد مي دهند، مي انجام عصبانیت

 در وکیلش از! بكنه تونه نمي کاري هیچ اون نخواي اگه تو مهرداد طالق؟ کرده؟ فكري چه خودش با بارش اين -

 !دونه نمي اينو جوري چه! تعجبم

 :گويم مي و میزنم اتش سیگاري

 اهدادگ تو بتونه تا ببینه منو دادگاه قبل خواد مي همین براي...خبره چه دونه مي خوبم وکیله! محمد نكن اشتباه -

 !بگیره رو طالق توافقي

 !نیست خبري توافق از کن حالیش امروز همین -

 :گويم مي ، است آن ابتداي سرخش به نگاهم که طور همین و گیرم مي سیگار از محكمي کام

 !بمونه گور و گم جوري همین و شه طالق خیال بي ممكنه بكنم اينكارو اگه -

 :دارم سر در اي نقشه... يعني آرامم حد اين تا وقتي بداند که شناسد مي مرا آنقدر کند، مي ريز را چشمانش

 کني؟ کار چي خواي مي -

 :کرده خوش نقشه اين در پیروزي تصور همین را خرابم حال

 ...ولي کنم خراب سرش روي رو، وکیل دفتر و برم عصر خواستم مي امروز -

 :گويم مي و دوزم مي کنجكاوش چشمان به را نگاهم

 دادگاه تو بعدم... شه مي پیدا بارشم خود ي کله و سر دادگاه روز زياد احتمال اينجوري...موافقم گم مي بهش امروز -

 !خونه میبرم و گیرم مي و زنم دست چیزو همه زير میزنم

 :ندارد... را شدن باز هم از قصد انگار که هايش اخم اين و است محمد هم باز

 داري؟ نگهش خودت پیش زور به خواي مي يعني -

 ! شايد زور؟ به
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 راه از محمد...اينجوري اما...کنم درست چیزو همه کنم تالش تونم مي بیارم در دلش از تونم مي باشه کنارم وقتي -

 !نیست بند جا هیچ به دستم دور

 ...کنم مي خاموشش سیگاري زير توي حرص با...ندارم هم کشیدن سیگار ي حوصله

 :گويد مي و خاراند مي را لبش ي گوشه محمد

 !چي؟ نیومد بارش دادگاه روز اگه -

 مي معمول حد از بلندتر هم باز صدايم...ببیند من در هم را امید ذره يك همین ندارد چشم انگار...میزند بد نفوس

 :شود

 ...نیومد اگر -

 !میرسم جنون مرز به "اگر "اين افتادن اتفاق تصور از خودم

 !دارم ديگه فكر يه هم موقع اون براي -

 !باريك جاهاي همان...نرسد ها آنجا به کار تا کنم مي دعا اما، دل در

 اين از خودم سهم را او اما باشم، توانم نمي...کنم رها خود حال به را بارش توانم نمي...بیايم کنار خودم با توانم نمي

 !ندانم بار نكبت زندگي

  است قرار

 کنند پاك را جهان هاي لغت تمام

 لغت يك فقط و

 باشد من سهم

 کنم مي انتخاب را «تو»

 مهرداد

 مباش قوي بايد که گويد مي خودم به و کنم مي نگاه پريشانم ي چهره به آينه در...کنم مي پارك در جلوي را ماشین

 شانن خونسرد را خودم بايد کنم؛ بازي فیلم بايد که بیاورم؛ پايین را زپرتي بچه اين فك نبايد گفت هم هرچه ؛که

 ! دهم

 ! شود نمي کم هايم نفس عمق از چشمانم، سرخي از کنم مي که هم هرکار اما

 ... کشیدم فحش به ، گرفت ترمز جلويم که هر زد، بوق هرکه مسیر طول در
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 !ام نكرده خالي خدا خود سر فقط و فقط را خشمم

 جز در کتايون ديدن از... بینم مي آزار ام چهره ديدن از سال همه اين از بعد...هم هنوز گیرم، مي آينه روي از را نگاهم

 !کشیدن نفس...هنوز و بودن مادر آن فرزند دارد ننگ...بیزارم... صورتم جز

 از ديگر اي ثانیه طاقت من و است 5 تقريبا ساعت اما کند، مي سیگار کشیدن هواي دلم کنم، مي باز که را ماشین در

 ...ندارم را طوالني انتظار اين

 اگر...  گوشِ در بود ياسین خواندم خودم گوش در هرچه انگار شود، مي باز که در... میزنم زنگ و میروم باال ها پله از

 !شد نمي آن و اين زندگي مجلس نقل ام زندگي که نبودم خر

 کمي چشم روي را اش استكاني ته عینك...باست نشسته میز پشت بلندي نسبتا ريش ته و بسته ي يقه با جواني پسر

 :گويد مي و کند مي جا به جا

 !امرتون بفرمايید...اومدين خوش -

 !من امر بودن مهم آور خنده تصور از لبهايم روي ننشیند پوزخند تا دارم نگه منقبض را فكم کنم مي سعي امرم؟

 !داشتم فرار جاويد آقاي با هستم، رستگارا -

 ! ام بخشیده او به را اموالم تمام انگار کند مي ذوق چنان آن! است خوشحال نهايت بي پسر اين

 !منتظرتونن...اومدين خوش... بفرمايید بله -

 باال را سرش من ديدن با...نشسته میزش پشت... چرخانم مي اي قهوه کرم اتاق دور را چشمم و کنم مي باز را اتاق در

 :گويد مي و شود مي بلند جايش از...  آورد مي

 اومدين خوش سالم -

 !گفتند آمد خوش را ورودم همه امروز چقدر

 :گويد مي و کند مي اشاره اتاق وسط هاي مبل به دست با گويم، مي را جوابش لب زير

 بشینید بفرمايید -

 و تیپ با وکیل اين با اتاق، اين در بارش بودن از که حسادت ي کشنده حس اين کنم مي سعي و نشینم مي مبل روي

 !کنم خفه نطفه در...  را زند مي خنجر دلم به ، موجه ي قیافه

 :گويم مي و اندازم مي پا روي پا

 !منتظرم -
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 کنین؟ نمي میل چیزي -

 گذاشته؟ برايم هم اشتهايي جوش و حرص همه اين مگر

 مطلب اصل سر بريم زودتر دم مي ترجیه -

 :گويد مي و دهد مي تكان سري

 یشپ زندگیتون براي که شرايطي به توجه با راستش...هستم يكتا خانوم وکیل من گفتم هم قبال که همونطور خب -

 !بدم بهتون رو توافقي طالق پیشنهاد خواستم مي اومده،

 ما زندگي شرايط از داند مي چه او....دهم مي فشار را مبل ي دسته ، آيد فرود فكش روي تا رود مي که هايي دست با

 !دهد؟ مي دخالت ي اجازه خودش به که

 شه؟ مي چي من موافقت صورت در -

 و بگیريم رو طالق حكم تونیم مي باشه، ديگه هفته دو کنم مي فكر که دادگاه ي جلسه توي اولین صورت اون در -

 !کنیم مي رسمیش محضر يك توي هم بعد

 !باش خیال همین به.... جاويد جناب نه؟ آساني همین به

 ...ندارم حرفي من -

 ...است سخت غیرتي بي و خیالي بي به تظاهر چقدر! است سخت ها حرف اين گفتن چقدر

 به هم خودت زندگي شدن تمام به راجع حیوان "بگويم و بگیرم دست در را اش يقه نخواهم که است سخت چقدر

 ! "میزني؟ حرف آساني همین

 مثل سوال اين شود مي مگر اما است، بارش ي دوباره ديدن براي راه ترين راحت ها اين تمام که کنم مي تكرار لب زير

 :نخورد را وجودم خوره

 !کرده درگیر رو ذهنم خیلي سوال يك فقط -

 :گويد مي و زند مي لبخند

 بپرسین بفرمايید -

 :کنم کم توانم نمي را کالمم نیش هم باز کنم مي تالش که هم هرچقدر

 و ايي؟جن وجرائم قتل تخصصش که وکیلي پیش بیاد بايد من همسر خانواده وکیل همه اين بین از چرا بگین شه مي -

 کنه؟ قبول منو زنه ي پرونده بايد وکیلي همچین چرا
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 مي فكر کمي...اند شده سفید مبل، مفلوك ي دسته آن به زياد فشار از هم من انگشتان سر...پرد مي صورتش رنگ

 :گويد مي و کند

 ..هستند آشنايان از کنین فكر شما -

 :گويم مي امیزي تهديد لحن با و شوم مي خم مابینمان میز روي

 !باشه گي مي که همینطور امیدوارم -

 :نپرسم آيد نمي دلم...اما است آتش در وجودم

 کجاست؟ دونین مي -

 :گويد مي و شود مي بلند مبل روي از

 !امنه جاش دونم مي -

 وجودم در که شك همه اين از است گرفته نفسم...گذارم مي فرمان روي را سرم و نشینم مي ماشین فرمان پشت

 !کند مي غلیان

 به لعنت...من به لعنت...بودم دور او از همه اين چرا دانم؟ نمي بارش دنیاي به راجع چیز هیچ من چرا! آشنايیت؟ کدام

 ! زندگي اين

 ! ست؟ کافي همین مگر اما است امن جايش گفت

 ؛کند زندگي من با دوباره که کنم مي مجبورش...برمش مي خانه به شده که هم زور به و گیرم مي را دستش دادگاه روز

 ! ردک خواهم را کار اين کنم، پايبندش بچه با شده...  ندارد را زندگیمان زدن هم بر حق بگیرد ياد تا کنم مي مجبورش

 !گذرد نمي خود حق از...رستگارا مهرداد که بگیرد ياد بايد بارش

 !است بارش پدر...خورد مي زنگ موبايلم گوشي کنم مي روشن که را ماشین

 ! باشد؟ خبري بي در کي تا آيد نمي دلم...اما ندهم را جوابش خواهم مي

 :کرده مختل را يمان همه زندگي ها کاري ندانم اين با بارش

 جان؟ پدر الو -

 :دارد گله...دارد بغض صدايش

 دي؟ نمي جوابمو چرا پسر...مهرداد الو -

 ...ست روسیاهي....است شرم...است غم...ريزد مي فرو دلم در چیزي
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 ...خوام مي معذرت...نبود خوب زياد حالم جان پدر -

 ! گه نمي هیچي من به هیچكي چرا داري؟ خبر بارش از مهرداد-

 :ومیگويم زنم مي ضربه لبم روي بار چند مشت با

 مي داپی اش کله و سر ديگه هفته دو يكي تا شه آروم يكم...دوستاشه از يكي پیش فهمیدم نباشین نگران جان پدر -

 .شه

 :دروغ همه اين بابت کنم مي لعنت را خودم...من و نشیند مي صدايش در محسوسي شادي

 که مبود باران درگیره انقدر بود منم تقصیر...بوده بزرگ مشكالتتون دونم مي! دختر اين از امان...پسرم شكر رو خدا -

 !کنم مي جبران بیاد وقتي...کنم مي جبران اما شدم، غافل بارش از

 ...کنم مي خداحافظي سري سر و کنم مي سرکوب را "بیايد اگر" نه، "بیايد وقتي" گويد مي دلم در که صدايي آن

 !گیرند مي را سراغت دوستانت

 دانستم نمي

 !آخر روي مي خانه اين از

 من بر واي

 من اي رفته تو

 !بخندم گونه چه

 من و اي رفته تو

 بخوانم گونه چه

 من و اي رفته تو

 !ها؟!بمانم چگونه

 بارش

 ... زند مي را چشمانم اتاق سفید نور بندم، مي دوباره و کنم مي باز را چشمانم

 هب اندك اندك شنايي رو تا گذارم مي... تر آهسته اينبار...لعنتي هاي چشم اين کردن باز براي کنم مي تالش دوباره

 ...بگذارد پا سیاهم دنیاي
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 گويد نمي...کردي نگرانمان گويد نمي...زند نمي اي کلیشه هاي حرف...زند مي لبخند و گیرد مي را هايم دست سلوا

 نتشیط از پر چشمانش...کني استراحت بايد گويد نمي...کند مي سالم گرمي به فقط...شدي بهتر حالت شكر رو خدا

 :گويد مي و گیرد مي

 ...انداختي زندگي و کار از رو ما کن جور و جمع خودتو پاشو پاشو -

 مه ها آنقدر دلم... ترم آرام کمي...گويم نمي دروغ...اش انداخته باال ابروي آن و طلبكارانه لحن اين از میگیرد ام خنده

 !ام پذيرفته... را قسمتم که ام رسیده زندگي از نقطه آن به... نیست گرفته

 :گويم مي و شوم مي خیز نیم تخت روي

 خونه؟ بريم تونیم مي االن -

 :گويد مي و کند مي جفت تخت زير را هايم کفش

 !بريم در بپوش کفشاتو تر زود بابا آره -

 :گويم مي کنم مي پايم را هايم کفش که حال همان در

 بريم؟ در چرا -

 :گويد مي و میرود در سمت به و گیرد مي را دستم

 و مالفحه اينجا سال يه تا زدن بهت که سرمي نیمچه همین جاي به مجبوري نريم در اگه نداديم دکترتو پول که ما -

 !بشوري بچه ي کهنه

 !شود مي خوش هم هايش شوخي همین به دلم...اما گويد مي دروغ دانم مي...میدوم سرش پشت

********************************************* 

 ار دنیا گويد مي است؛ خوب ام روحیه براي گويد مي...کند مي قانعم افشین اما نیايم بر پسش از ترسم مي دلم؛ دو

 .دهد مي رنگ ام زندگي به کودکان اين با بودن گويد مي بینم؛ مي سیاه و تاريك زيادي

 بي کودکان ي خانه کوثر، ساقي ي خانه کنم؛ مي نگاه طبقه سه آپارتمان در سر به دوباره و دهم مي فشار را در زنگ

 !سرپرستند بد اکثرا نیست؛ ها خانه اين در ها سرپرست بي از خبري ديگر گويد مي افشین سرپرست،

 :گويد مي و میزند لبخند...دارد چشم روي ظريفي عینك کند مي باز را در جواني خانوم

 بفرمايید اومديد خوش -

 !کمك براي بیام عصر هاي شیفت بود قرار...هستم يكتا -

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

238 

 :گويد مي و کند مي هدايتم داخل به دست با

 ...ببیننتون مشتاقن خیلي ها بچه...اومدين خوش -

 !است میثم...روم مي تر آنطرف کمي خواهي عذر يك با خورد مي زنگ که موبايلم گوشي

 :لغزد مي سبز ي دکمه روي دستم...کند مي عرق دستانم

 !سالم -

 خوبي؟ جان بارش سالم -

 :متضاد هاي حس اين بین زنم مي پرسه....نیستم هم بد...نیستم خوب

 خبر؟ چه ممنون -

 :گويد مي و کند مي مكث کمي

 بیرون رفته تاره..دفترم اومد مهرداد امروز -

 :افتند مي فعالیت از هايم شش اساني همین به شود؛ مي قطع نفسم

 !موافقه طالق با گفت...گفتم بهش رو موضوع -

 ...موافقه...موافقه

  چیست؟ گلويم سیب در کرده گیر تیر اين...کند مي گريه قلبم چرا پس خواستم؟ نمي را همین مگر

 ! بغض اين رود نمي پايین دهم مي قورت را دهانم بزاق چقدر هر چرا

 !دهد طالقم است محال گفته مهرداد که بگويد داشتم دوست چرا

 !نیست تخت خیالم نشدم، آرام چرا نیست؟ راضي دلم چرا

 :گويم مي گرفته صداي با و دهم مي فشار گلويم روي را دستم...کنند نمي حرکت اي ذره که ها شش اين از امان

 !ممنون -

 همه اين از آيد مي دردم...بزنم حرف کالمي گذارد مي مگر شدن طرد تلخ حس... بگويم توانم نمي ديگري چیزِ

 !هايم خواسته پارادوکس

 تو نام

 ست هستي ي ترانه کالم زيباترين
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 است پر دنیا

 من نازنین

 را خالي تو بي اين

 خويش از مكن تهي

 بیني؟ مي تو...خدايا...بیند نمي هیچكس...بیند نمي را زدنم دهنك...میگردم بر جهان اين به زن صداي با

 و غربت غم ترسم مي...باشند نداشته دوستم هم آنها و ببینند مرا ترسم مي... لرزد مي دلم میدارم بر که را اول گام

 !شود گیرم دامن هم اينجا تاريكي

 .کند مي گرم را وجودم تمام استقبالشان موج...شوم مي که سال 6 تا : هاي بچه سالن وارد

 .کنند مي صدايم "خاله"...نشناخته هنوز...نديده هنوز

 ! کنند مي دعوا هم با...پريدنم،بوسیدنم آغوش در سر

 اآنه از من که داند نمي اما محبتند، ي تشنه کودکان اين که گويد مي گوشم زير عینكي، خانوم همان محبي، خانوم

 !هستم تر تشنه خیلي

 .کند نمي پر را هايش ترك هم ها باران اين. . ديده سالي خشك روحم داند نمي

 !ست برداشته کوير از را من خاك...آمیخت روح با را خاك خدا که زمان ان گمانم

 !نه شود؟ مي تمام خال اين مگر اما...فرستم مي وجودم عمق به را تنش بوي...کشم مي آغوش در که را ساله سه ي پريا

 !نشد زاده هرگز که کودکي به عشق حس از شود مي خالي دلم فقط

 :گويد مي سحر...نشینم مي کنارشان زمین روي

 دارم دوست خیلي من خاله -

 !شود مي شروع "ها دارم دوست همه از بیشتر خیلي من خاله"..."دارم دوست بیشتر من خاله" موج بعد و

 فقط که، کنند مي اي غريبه خرج را هايشان دارم دوستت دريغ، بي چه ساده، چه کودکان اين اينكه از میگیرد دلم

 ...داده قرار اختیارشان در را روزش از ساعتي

 .دارند دوستم دريغ بي...نیست عشقم کردن ثابت به نیازي

 که مهرداد شوند؛ راضي طالق به که نیستند که مهرداد کند؛ شك آن به هم عشقم اثبات از بعد که نیستند که مهرداد

 !بشكنند را قلبم که... باشد شكسته قلبشان که نیستند
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 ! ها شنیدن دارم دوستت نظیر کم هاي لحظه اين در ،حتي کند نمي رهايم که مهرداد اين از امان

 !کردم دورش و رفتم خودم...شدم دور و رفتم خودم

 :کیستي؟گفتم!غربت گرد بیابان اي گفت من به

 سازد مي النه نشیند مي هرجا که پرستويي

 کن باور ست، دوري دوستي دوام شرط مگو

 سازد مي بیگانه آشنا، از اشتباه يك همین

 مهرداد

 !قلبم...و حالم ام، گذشته همرنگ...  سیاه سیاهِ...ام دوخته چشم اتاق سیاه ديوار و در به

 !شود نمي...اما کنم کم بودن زنجیر و قل به حس اين از ، کالفگي اين از تا کنم مي باز را پیراهنم باالي هاي دکمه

 !است کتايون... شود مي باز شتاب با در بعد و آيد مي بیرون از بحثي و جر صداي

... شوم مي بلند صندلي روي از...گذاشته من حريم در را نجسش هاي قدم هم باز انگیز نفرت و منحوس موجود اين

 !شنود نمي را منشي صداي ريز بسامد هايم گوش ، که است زياد آنقدر نكشتنش براي تالش روي تمرکزم

 .دوزد مي اتاق سر تا سر به را اش کارانه طمع نگاه و بندد مي را در کتايون

 :گويد مي و نشیند مي هاي لب روي آوري تهوع لبخند...نشناسم را ها چشم برق اين تا باشم کور بايد

 !انداختي را خودت براي دستكي دفتر چه -

 :گويد مي اش الشي لحن آن با. کند هضم را ها اين تمام نتوانسته هنوز انگار...دهد نمي فرمان مغزم

 ...ببینم رو جا همه حسابي درست نشد قبل ي دفعه -

 :گويد مي تمام وقاحت با و دوزد مي چشمانم در را حیايش بي نگاه

 بودم خمار يكم اونروز دوني مي -

 زني بطن در کردن زندگي ماه 9 دارد حقارتي چه بداني تا نیستي مرد...شود مي قفل فكم...شود مي مشت هايم دست

 !دهد مي تعفن بوي تنش هاي سلول تك تك که

 مي و زند مي دست بار چند ، دارد مي بر ام شده خشك مجسمه مثل که من سمت به را هايش قدم که طور همان

 :گويد
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 !پسرم...کنم مي افتخار بهت واقعا من...آفرين -

 ...کشتم وجودم در ها سال که را آنچه هر کند، مي زنده زبانش از "پسرم" ي کلمه شنیدن

 ادهد قول بمانم، تنها خانه در نیستم مجبور ديگر خوشحالم...بیايد دنبالم به منتظرم هرروز مثل و است سالم هفت "

 ! میبرد خودش با مرا

 :گويد مي و میگیرد فاصله من از سريع اما پرم مي آغوشش به بینمش، مي که دور از

 !مهرداد ديگه شدي بزرگ ، نشو من آويزون اينجوري خیابون تو نگفتم مگه -

 که گذارد مي او از نشدن دور شادي مادرم، کاره محل ديدن ي کودکانه شادي مگر اما خشنش، لحن از کنم مي بُغ

  کنم؟ گريه

 "!کنم ناراحتش خواهم نمي...من و است بیزار گريه از او

 .شويم مي داخل و دهد مي فشار را اي خانه در زنگ "

 مي ظاهر خانه در ي آستانه در اي شانه چهار مرد. گیرم مي دست در را اش مانتو پايین و شوم مي قايم پايش پشت

 .کرده اکتفا پوشي زير و پیژامه پوشیدن به...شود

 :گويد مي اي کننده مشمئز لحن با و اندازد مي من به نگاهي مرد...چسبم مي مادرم به بیشتر و ترسم مي او ديدن از

 نشه؟ سر درد بیاري؟ شدي مجبور بالخره هم رو سگ تخمِ اين -

 هب شباهتي هیچ که لحني با و میبرد پناه مرد آغوش به و کشد مي کوچكم هاي مشت میان از را اش مانتو ي دنباله

 :گويد مي ندارد، مادرم

 ...کن نگاه تفريح يه چشم به چیز همه به...عزيزم بیــــــژن، -

 ، هستم گرشان نظاره چشم يك با فقط و ام شده قايم ها پله ي ديوارچه پشت پناهي بي از که من به دويشان هر نگاه

 :دهد مي ادامه دوباره کتايون سپس و اندازند مي

 "!بدي نشون بهش رو مامانش کار قشنگ امروز خوام مي -

 :گويد مي و دارد مي بر را دستانم برهنه مرد اما...نبینم تا گذارم مي هايم چشم روي را هايم دست "

 ...ببیني خواستي نمي مگه... سگ توله کن نگاه -

 !باشد مرد اين آغوش در نبايد ام برهنه مادر که دانم مي ام کودکي ي همه با...میگیرد ام گريه

 !چیست؟ مادرم هاي خنده دلیل اما، کند مي اذيت را مادرم خواهد مي کنم مي فكر
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 :گويم مي کنم مي بیان تكه تكه را کلمات هق هق شدت از حالي در و دهم مي فشار هم روي را خیسم هاي مژه

 نه...خو...يم بر...دا...خــُ...تورو....مان...ما -

 :کشد مي فرياد که گوشم در است مرد سیلي فقط جوابم

 !نكردم کبودت و سیاه تا زاده حروم کن باز چشماتو -

 را، میدرد را ام کودکي معصومیت هاي پرده تمام که انگیزي نفرت هاي صحنه ديدن از...ترس از شلوارم شدن خیس

 "شده گرفته من از حرفي هر توانايي ابد تا انگار...گويم نمي کالمي ديگري...کنم مي حس خودم فقط

 :گويد مي کتايون به رو و پوشد مي را شلوارش مرد "

 ...بود شیريني ي تجربه گفتي راست -

 ! دارد جنون ،مادرم، کتايون که فهمم مي کمم سن همان با

 يدآ مي جلو...میزنم دل فقط...کنم نمي گريه...دوزد مي ام ايستاده تخت اتاق ي گوشه در که مني به را نگاهش کتايون

 :گويد مي و اندازد مي شلوارم به را نگاهش و

 کردي؟ خیس خودتو لش تنه -

 !شوم مرد خواهد کند،مي نمي عوض را هايم لباس حتي

 چیز يك فقط من ي کودکانه قلب در و... دهم پس خیابان و کوچه در آبرويم بردن با را کارم اين تاوان خواهد مي

 !داد؟ خواهد پس چگونه را هايش کاري کثافت تاوان او: شود مي زمزمه

 

 کابوس ؛ رنگارنگش هاي معشوقه و کتايون امیز جنون هاي قهقهه ها؛ صحنه اين ديدن تكرار...شود مي شروع بعد و

 " خوابم تخت شب هر خیسي و من ي شبانه هاي

 .دهم مي دست از را تكلمم میرسم که او به... هنوز اما نیستم ساله هفت مهرداد ديگر گردم، مي بر امروز به دوباره

 :گويد مي و کشد مي بلوزم روي را نجسش هاي دست

 کني؟ پذيرايي مادرت از خواي نمي -

 ! نه که چرا پذايرايي؟

 گوش همین با...خودم را فكش شدن خرد صداي که آوردم مي پايین صورتش روي چنان آن و برم مي باال را دستم

 !شنوم مي ام شده ذلیل هاي
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 :شود مي فرياد... يكجا... روز يك...اما باشد خاموش شايد درد...نشود زمین نقش تا دهد مي تكیه میز به

 !نزار خودت ي هرزه وجود روي ، رو مادر مقدس اسم ديگه...پسرم نگو من به ديگه -

 :گويد مي و کند مي پاك را لبش کنار ي شده جاري خون دست، پشت با و دوزد مي من به را نفرتش از پر چشمان

 !داره قیمتي يه چیزي هر روزا اين ، جوون مرد باش هات رفتار مواظب -

 :گويم مي و کنم مي حلقه اش مانتو ي يقه دور را دستانم

 ي صحنه از رو کثیفت وجود و کنم پرداخت جیرينگي و نقد االن همین حاضرم بگو چقدره؟ تو جون گرفتن قیمت -

 !کنم پاك روزگار

 .کند آزاد را اش يقه تا گذارد مي هايم دست روي را هايش دست

 !بخورد من به اي لحظه براي اش زده طاعون پوست خوام نمي...کنم مي آزاد را هايم دست سرعت به

 :گويد مي و زند مي پوزخندي

 !پسرم شي نمي خالص من شر از ها زودي اين به -

 !تولدي هر از اصال...او از...خودم از... زند مي هم به را حالم دوباره... "پسرم " گويد مي دوباره

 :زنم مي عربده

 !کثیف ي هرزه نیستم پسرت من -

 هايش معشوقه تك تك ي چهره که ها خنده آن از...رساند مي جنون مرز به مرا که بلند هاي خنده آن از...خندد مي

 :گويد مي و خندد مي...کند مي زنده رويم جلوي را

 !نه اي هستم مادرت من بگو بعد و بنداز آينه تو نگاه يه! شده نصف من با وسط از که سیبي يه تو! نشو بچه...مهرداد -

 : کرد خواهم قطع را نفسش شك بي بماند، اتاق اين در ، ديگر ي لحظه يك فقط لحظه يك اگر...دهد نمي امانم خشم

 !کتايون بیرون برو اينجا از گمشو -

 :گويد مي و کند مي دود و دارد مي بر میزم روي از سیگاري

 تعلق من به ام مهريه همینطور و پدرت ي ارثیه هشتم يك ، خوام مي رو سهمم من... برم راحتي اين به که نیومدم -

 !منه حقه! گیره مي

 ! حق؟
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 هايش؟ مهري بي تمام براي مهريه يا کشت را خودش آبرويي بي از که خواهد مي را شوهري ي ارثیه

 :میدارد بر خراش ام صوتي هاي تار که است بلند فريادم صداي آنقدر

 !بیرون برو گمشو... نداري حقي هیچ تو -

 :گويد مي و کند مي خاموش کفشش نوك با و اندازد مي اتاق کف را نیمه سیگار

 !گه مي ديگه چیزه يه که وکیلم -

 ! مفتشان هاي حرف تمام با ها وکیل اين تمام به لعنت

 دتهدي ي نشانه به را انگشتم شود، مي زمین نقش که است زياد ضربه شدت آنقدر...دهم مي هلش عقب به دست دو با

 :گويم مي و آورم مي باال

 !شه مي تموم گرون برات که نذار، من دم رو پا کتايون -

 !نكن نگاه هم رو سرت پشت ديگه و برو ادمیزاد عین حاال

 :هستند من هاي چشم شبیه درست که هايي چشم با...میدوزد من به را خشمش پر نگاه

 !دارم نمي بر هم سرت از دست...نمیرم اينجا از نگیرم سهممو تا من -

 .مكار روباه اين خورده دماغش به گوشت بوي

 !ام راضي مرگش به...بیند نمي کننده خفه ي گذشته آن جز چیزي هايم چشم

 نمي نرم را دلم اي ذره حتي اش ناله صداي...کشمش مي زمین روي و برم مي موهايش میان در را هايم دست

 ! کند نمي هم خنك...کند

 .هاست اين از فراتر چیزي او هاي نامادري تمام سزاي

 ريادف...ريخته دورش تا دور افشانش موهاي...کنم مي پرتش بیرون به و گیرم مي را بازويش زير و کنم مي باز را اتاق در

 :میزنم

 !ببینمت خوام نمي ديگه....گم مي آخر بار براي -

 :گويد مي که آيد مي در پشت از فريادش صداي...میبندم سرم پشت را در

 !میدي پس کاراتو اين ي همه تقاص... میام دوباره من -

 دلخوشي همین...  کشد مي سیگار هم کتايون اينكه فكر...اما کنم دود سیگاري خواهم مي... ايستم مي پنجره ي لبه

 .میگیرد من از هم را
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 ...اندازم مي اتاق وکف کنم مي مچاله دستان میان در را پاکت

 .کند مي گیر گلويم در ساله چندين بغض...آيد مي مسجد از اذان صداي

 در...را هايشان غم تمام دهند مي فرو انتها در تا جنگند مي سرکش هاي بغض اين با آنقدر... کنند نمي گريه ها مرد

 !است برابر نا جنگ اين غنیمت تنها که سرخي هاي چشم و مانند مي ها مرد انتها

 امتحانم از دست بردار زندگي اي

 بدانم خواهم مي نه میدانم نه چیزي

 بارش

 ...!شده تنگ...صورتش لمس براي دلم... شدم خیره مهرداد عكس به و ام کشیده دراز مبل روي

 او و کنم فرو بندد مي نقش صورتش طرف يك فقط که چالي در را انگشتم من و بخندد او اينكه براي شده تنگ دلم

 !ببوسد و بگیرد دست را انگشتم

 ...!نیست ام خانه... اينجا که کنم مي حس کنم مي نگاه که را دورم تا دور... ام نشسته تخت روي

 حس...زند مي دامن دنیا هاي دلتنگي تمام بر خانه، اين سقف روي مهرداد عكس نبودن هم باز و گیرم مي باال را سرم

 ...است مغرب اذان دلگیر هاي لحظه آن از تر خراب حتي حالم و

 اينجاست او که کنم مي تصور و کنم مي نگاه...کنم مي نگاه عكس همان به دوباره

 دفتر

 دارد فاصله میز با متر يك

  میز

 تخت با متر يك

 تخت

 ديوار با متر يك

 توام روي روبه که من و

 شوم نمي ديده اصال

 دارد فاصله تو با متر يك جهان
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 من و

 تو با جهان يك

 و فقط ؛ هلیا نه ، زند مي زنگ میثم نه ها روز اين...کنم مي نگاهش حوصلگي بي با خورد مي زنگ که موبايلم گوشي

 ...اينبار اما! اشتباهي هاي شماره فقط

 !باران...نوشته را همان هربار...میدوزم چشم گوشي روي بسته نقش ي شماره به دقیقه چند براي

 !میزند بال بال صدايش شنیدن شوق از دلم...کنم مي وصل را تماس ذوق با

 بارانم؟ الو -

 :ست کافي هايم لب روي عمیق لبخند نشستن براي ، شیرينش و کودکانه صداي

 ..خواهري سالم -

 خوبه؟ بابا خوبي؟ دلم عزيز سالم -

 :زده زنگ پدر از خبر بي... است اهسته صدايش

 ...شده تنگ برات دلم میاي؟ کي بارش....  خوبیم -

 :بدهم سوالش اين به که ندارم جوابي

 کني؟ بازي باهاله بري که دنبالت میاد هلیا خاله باران -

 :گويد مي ذوق با و شود مي منحرف زود خیلي کوچكش ذهن

 يول....کنم بازي هاله با بردي مي همیشه منو گفتم بابا به منم بعد...تو دوستاي از گفت بابا به...میاد هرروز آره -

 ...خواهري

 :گويد مي لحظه چند از بعد و...کند مي سكوت

 ردک مي فكر عمو...کجايي تو که بود شده نگران شد، ناراحت خیلي بابايي دنبالت اينجا اومد مهرداد عمو که اونروز -

 ...نپرسه من از که اتاق تو اومدم سريع من... اينجايي

 :گويم مي و آورم مي پايین کمي را صدايم

 ...!نگو چیزي هم هلیا خاله به راجع گلم؟ باشه نگي هیچي اومد مهردادت عمو اگه باران -

 :پرسد مي دوباره
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  تو؟ میاي کي خواهري -

 :کنم بیشتر...  را هايم دلتنگي...هايش دلتنگي ايد نمي دلم اما...نیست معلوم که بگويم دارم دوست

 میدم قول...بارانم میام زود زودِ -

 باران دست گرفتم را طالقم وقتي شايد...بینم نمي برگشت براي دلیلي ديگري.... کنم مي قطع و دروغ به...میدهم قول

 ...نباشد آن در مهرداد از اي خاطره هیچ ديگر که جايي...بیايم همینجا به و بگیرم را پدر و

 حالیكه در و کند مي پرت تخت روي را خودش...شود مي اتاق وارد سلوا که دوزم مي مهرداد عكس به را نگاهم دوباره

 :گويد مي ، کند مي صورتش اهرم را هايش دست

 شايد...تو میام پايین ندازم مي سرمو...ولش گفتم منم ديگه....دي نمي جواب زدم در چي هر که بودي دنیا کدوم تو -

 !بیاد گیرم خوشگل ي صحنه يه وسط اين

 :گويم مي و خندم مي

 !کردم مي فكر باران به داشتم! کنه؟ ايجاد برات تونه مي خوشگلي ي صحنه چه تنها زنه يه اخه -

 :گويد مي و اندازد مي باال ابرويي بعد و چرخاند مي دور چند مهرداد عكس و من بین را نگاهش

 کنه؟ مي فكر باران به داره يعني کنه مي 48 مثبت فكراي و کنه مي نگا شوهرش عكس به ادم وقتي ها تازگي -

 :گويد مي و میگیرد خود به متفكري ي قیافه

 44 کانال زد بايد باران زير...رفت بايد باران زير:  گفت مي که سهرابه مرحوم شعر معشوقو همون قضیه نكنه آهان -

 !بعد؟ به شب

 :گويم مي و کوبم مي دستش به عكس قاب ي گوشه با و خندم مي بلند

 !زد زنگ باران خواهرم.... تو گي مي چیه پرتا و چرت اين -

 : شوخي در به زده امروز اصال

 ! میرسن سر ، کني صفا خواي مي که شوهرتم عكس با...کشن مي بو المذهبا ها، بچه اين اوه اوه -

 :گويد مي و میزند چهرازانو تخت روي

 !خجالت زور از نري کارا جور اين سمت عمر اخر تا که میرسن سر جوري يه....نمیان که اولشم اصال -

 :گويم مي و اندازم مي اي گوشه را عكس قاب حرص با و گیرم مي دندان به را لبم ي گوشه

 شد؟ راحت خیالت کنار انداختم بابا بیا -
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 :گويد مي و گیرد مي دست در را موهايش دم

 خوبه؟ حالش گفت؟ مي چي باران حاال! شدم راحتتر يكم اره -

 بین... پاهايم روي را خالیش جاي انگار... کوچكش هاي دست بوسیدن براي رود مي ضعف دلم و باران گويد مي

 :گويم مي و دهم مي پس را سنگینم نفس... کنم مي حس... دستانم

 ...میاي کي پرسید مي همش! زياد خیلي...دلتنگه فقط...خوبه -

 :گويد مي و اندازد مي پیداست تخت هاي مالفه بین از که مهرداد عكس به را نگاهش

 برگردي؟ خواي مي کي واقعا خب -

 راگ زند مي فرياد دلم در کسي داند نمي...شده تمام گران برايم چقدر چیز همه داند نمي.....امیدش به زنم مي پوزخند

 جانم به ترديد و شك هاي شاخه داند نمي!...شد؟ مي طالق به راضي راحت انقدر هم، نبود مهرداد زندگي در غزلي

 میداند؟ نیافته التیام هاي زخم اين از چیزي او مگر...افتاده

 ...!داند نمي که خدا خداوندي به

 لقهح تا اندازم مي پايین را سرم فقط پس...شود واقعیت ها شك همین و بگويم ترسم مي ندارد؛ گفتن توانايي زبانم

 :گويم مي و نبیند چشمانم در را اشك هاي

 ...میريم شهر اون از باران و بابا با بشه رسمي که کارا... کرده موافقت طالق با مهرداد...گردم نمي بر -

 نوازش که را سرم نشیند؛ مي موهايم روي که دستش گذارد؛ مي پاهايش روي را سرم و میزند گره تنم دور را دستش

 ...!شود مي سیالب هايم اشك ترکد؛ مي بغضم...کند مي

 مي عذابم بیشتر...کند مي فغان تر بلند...بكن دل او از میگويم هرچه...نفهم زبان دل اين خواهد مي را مهرداد

 ...! مهرداد...يكیست حرفش آورم مي برهان و دلیل چه هر...دهد

 گل؟ اي کجايي اخر

 يار؟ اي کجايي آخر

 توانستم مي کاش اي

 بگذارم تو هاي شانه به سر

 بگريم زار زار و

 گلويم در ست بغضي
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 خاص علتي هیچ بي

 گلويم در ست بغضي

 مهرداد

 چه از نیست مهم... ست جستجو در ها ادم اين میان در چشمانم... ام ايستاده سرگردان دادگاه شلوغ راهروي در

 ...!دنیاست کار ترين اسان ها روز اين طالق انگار باشي، قشري

 ماا گیرم، مي ندهد طالقش تا کند مي التماس ايستاده کنارش که مردي به و داده سر گريه شیون که زني از را نگاهم

 داري که شدي ساله بیست دختر يه چیه عاشقه دوباره سال ده بعد: گويد مي که میرسد گوش به هنوز صدايش

 !زني مي بهم رو زندگیمون

 ...!خورد مي هم به کنند، مي خود هاي هوس فداي را زندگي يك که کساني تمام از... بودنم مرد از حالم

 ماحت...رود مي باال قلبم طپش...رود مي راه ، انداخته پايین را سرش که زني کنار که افتد مي زپرتي وکیل به چشمم

 !است بارش

 ...!است درست کار همین اري...برد خواهم خانه به شود تشكیل دادگاهي اينكه از قبل و گرفت خواهم را دستش

 بارش...که شود مي اشنايي زن مبهوت نگاه... آورد مي باال را سرش زن که همین...شوند مي نزديك که همین اما

 !نیست

 و دارد لب کنج اي مسخره لبخند...دوزم مي جاويد وبه گیرم مي او از را نگاهم سختي به... است فیلم توي زن همان

 :گويد مي

 نشدين؟ معطل که زياد رستگارا جناب سالم -

 مي صدايمان ، بپرسم را بارش نبود علت که کنم مي باز را دهانم تا...اوست سر پشت به نگاهم...دهم نمي را جوابش

 !شده نوبتمان...کنند

 اتاقك اين در شتاب با بارش که دارم امید هنوز...است در به چشمم هنوز...نشینیم مي قاضي جلوي هاي صندلي روي

 ..."رسیدم دير که ببخشید "بگويد و کند باز را اور خفقان

 مانگشت دور را ام کلیدم جا و گیرم مي ضرب زمین روي پا با زند؛ مي گردنم رگ شود؛ مي تر تند هايم نفس و آيد نمي

 ...!چرخانم مي

 او هب رو...دوزم مي است نشسته محاکمه میز جاي عبوس ي قیافه با که پیرمردي و جاويد بین را نگاهم قاضي صداي با

 :گويد مي
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 هستن؟ کجا...يكتا بارش شاکي -

 :گويد مي و گذارد مي قاضي میز روي را اي برگه و شود مي بلند صندلي روي از میثم

 ...!نداشتن رو دادگاه در حضور امكان امروز ايشون داليلي به...دارم تام وکالت ايشون طرف از من قاضي جناب -

 هیچ...براي فقط و فقط...دادن نشان مطیع و رام را خودم همه اين کردن، بازي فیلم و سكوت همه اين...آيد نمي پس

 !بود

 :گويد مي من به رو بعد و اندازد مي دستش ي برگه به سرسري نگاهي قاضي

 ندارين؟ ادعايي شده داده خواست در به نسبت شما رستگارا، مهرداد متشاکي -

 شمرده شمرده و دهم مي تكیه صندلي به... کنم مي وکیل بچه نثار پوزخندي...آمدم کوتاه چقدر هر است بس ديگر

 :گويم مي

 ! دم...مي...نِـــــ...طَـــالق... زنـــمو...من -

 قرارهايي و قول از بعد اينكه..نداشت را مورد يك اين انتظار شايد...رود مي وا لحضه يك براي اش کشیده اتو ي قیافه

 ...بزنم چیز همه زير يكباره به گذاشتیم دفترش رد که

 : گويد مي قاضي به رو و کشد مي اش يقه ي شده چفت ي دکمه به دستي

 و دهش جنین سقط به منجر که گرفتن قرار شتم و ضرب مورد ايشون....کنه نمي کم من متوکل تقاضاي از چیزي اين -

 !دارن الرجال خوف االن

 :زنم مي فرياد و شوم مي بلند صندلي روي از...خون جريان ي يكباره هجوم از شود مي داغ سرم

 که دختره اون با نیست معلوم ترسه؟ مي من از من زن زني؟ مي حرف من زن به راجع داري حقي چه به تو مرتیكه -

 ... کردين قايیمش کجا اتاقه اين در پشت

 :گويد مي بلند صداي با قاضي

 !کنه مي رسیدگي هم قاضي... داره قاضي دادگاه بشین...سرت رو گذاشتي رو اينجا خبرتونه چه آقا -

 :گويد مي میثم به رو قاضي...کنم مي رها صندلي روي را خودم دوباره و کشم مي پوفي

 داره؟ وجود هاتون ادعا بر دال مدرکي -

 کنه مراجعه قانوني پزشكي به بتونه که نداشته قرار روحي وضعیت در زمان اون در شاکي -

 :گويد مي و دوزد مي من به را نگاهش قاضي
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 دارين؟ قبول رو ها ادعا اين شما -

 ...!دهم نمي دست از را بارش شده که هم دروغ قیمت به...گويم نمي راست

 !ندارم قبول خیر -

 :گويد مي و اندازد مي پوك کله به اي حوصله بي نگاه قاضي

 ...شد نخواهد جاري طالق حكم ، ناقص ي ادلّه اين با اگاهین قوانین از شما جاويد جناب -

 :است من تازاندن اسب نوبت حاال...کند مي سكوت جاويد

 ...ندارم ازش خبري هیچ من و کرده ترك رو منزل که است هفته سه از بیشتر من زن قاضي اقاي -

 :گويد مي و کشد مي دستش عقیق انگشتر روي دستي

 کنید؟ شكايت تمكین عدم خاطر به خواهید مي -

 ! گذاشتند؟ باقي برايم هم ديگري راهه مگر

 ...!بله -

 :گويد مي جاويد به رو بعد و کشد مي دهانش دور دستي قاضي

 بگیرن قرار همسرشون تمكین تحت اسرع در بايد ايشون و گیره نمي تعلق يكتا خانوم به نفقه االن همین از -

 ...گیره مي قرار بررسي مورد رستگارا اقاي شكايت...

 :گويد مي اعتراض به و کند مي رها صندلي روي را کیفش

 ...قاضي اقاي اما -

 ينم بر دادگاه حكم نیاريد، پسندي محكمه ي ادله که زماني تا واقفید قوانین به من از بهتر شما... نداره اگر و اما -

 ...!گرده

 به دست با زند مي که را ماشین گیر دزد... افتم مي راه زن ان و جاويد سر پشت روم مي بیرون که دادگاه در اتاق از

 ...برگردد تا زنم مي اش شانه پشت

 ...!شود مي يكي کوبم مي صورتش بر که مشتي صداي با زن جیغ صداي

 :گويم مي و گیرم مي دست در را بلوزش ي يقه

 کجاست؟ من زن -
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 :گويد مي بلندي صداي با زن

 !برخورده؟ طرز چه اين آقا؟ کني مي کار چي -

 :دهم مي سر که اي عربده شود مي ام روزه چند اين هاي عقده تمام...کنم نمي دريغ او از را خشمگینم نگاه

 !باش ساکت يكي تو -

 :کرده او از تر قوي خیلي مرا خشم...اما کند باز اش يقه دور از را دستم کند مي تالش جاويد

 !کنین کنترل رو خودتون کنید سعي نداريم اطالعي خانومتون مكانیت از ما رستگارا اقاي -

 فرضم که خر شك بي...ندارد خبر بارشم جاي از گويد مي! ناموس؟ بي غیرت؟ بي کردند؟ فرض چه مرا ها اين! کنترل؟

 ...!کرده

 :غرم مي ام شده سايیده هم به هاي دندان میان از

 ور ماشینم سويیچ که همونیه کنه مي جیغ جیغ و واستاده ماشین اونور که خانومي اون نكن خام منو... جوجه ببین -

 ...!شرکت آورده

 :گويم مي و نشیند مي لبم ي گوشه پوزخندي...پرد مي زنك ي چهره رنگ

  سر برگرده ادم ي بچه مثل داره وقت روز دو فقط بگین بارش به بهتره -

 ....!روز دو فقط...زندگیش خونه

 مهه اين از بیشتر بهتره پس فراريه االن بارش...کنم مي شكايت هم نفر دو شما از و دادگاه میام فیلم اون با سوم روز

 ...!نكنه خراب رو چیز

 :گويم مي و کنم مي بلند تهديد ي نشانه به هوا در را دستم و میروم عقب قدم يك و کنم مي ول را پیراهنش ي يقه

 !روز دو فقط -

 مهرداد

 . خودم ي خانه نه و دارم اسايش عزيز ي خانه نه... اوردم پناه اتاق همین به هم باز

 ...!بقیه منتظر هاي نگاه يا و خاطراتش يا بارش؛ از شده پر جا انگارهمه

 ديوار درو همین میان در و شرکت اين در بارش که را روزهايي تمام کنم مي سعي و کنم مي پرت کاناپه روي را خودم

 ...گذارم مي هم روي را هايم چشم...کنم بیرون ام آشفته ذهن اين از را، آفريده خاطره هم سیاه هاي
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 مفیدي کار هیچ...رسما و آيم مي اينجا به که روزهايي. شد اضافه شرکت اين در ام کاري بي روزهاي تمام به هم امروز

 ...!دهم نمي انجام خوردن وحرص کردن فكر جز

 :گويم مي فقط...  کنم نمي باز را چشمانم اما شنوم مي را اتاق در شدن باز صداي

 همه امروز بگو هم کارمندا به... ترکه مي درد از داره سرم بیار مسكن يه فقط...خوام نمي قهوه شدم منصرف اکبر -

 ...!خونه برن تونن مي تر زود

 .شود مي اضافه پیكر و در بي شرکت اين کارمندان شادي روزهاي به هم امروز

 باز ناي...شود مي اتاق داخل دوباره رود مي در دستم از حسابش که دقیقه چند از بعد و رود مي بیرون اتاق از صدا بي

 ...!دادم مي استعفا بودن زنده از امروز همین بود من به اگر...ام خسته...ندارم را چشمانم کردن

 حواس تمام يكباره به...بدبو گل بوي ان با زنانه عطر تند بوي حس دهد؛ مي ماساژ را هايم شقیقه که دست دو لمس

 !اندازد مي کار به را ام پنجگانه

 . شود مي قفل چیز همه بي منشي اين خمار چشمان در نگاهم و کنم مي باز را چشمانم

 ....کنم مي ازاد دستانش حصار از را سرم سرعت با

 !افتد مي کار از...نیاز مواقع در که تكلمي قدرت اين و منم هم باز

 !کرد نمي دريغ هم را نازك و سفید مانتو همان...کوتاه مانتو همان پوشیدن امروز کاش

 شناسم؛ مي را نگاهش نشسته؛ صندلي ي دسته روي پوشاند، نمي را بدنش جاي هیچ دقیقا که مشكي تور تاپ با

 ...!ام شده بزرگ ام زندگي زن ترين منفور چشمان در نگاه اين ديدن با ، گويم نمي دروغ

 ...!شناسم مي خودم از بیشتر را هوس رنگ... من

 :گويد مي و نشیند مي لبش روي اي مستانه ي خنده

 شدي؟ سوپرايز -

 و ودش سرکوب ام مردانه غرايز تا ؛ بیفتد کار به ام عصبي سیستم تا بگیرد؛ فرمان مغزم تا کشد مي طول ثانیه چند

 !بگیرد را جايش خشم

 :گويم مي و گیرم مي او از را نگاهم

 !الـان همیـــن...بیرون برو فقط -

 ...شده ضعیف عجیب هايش گوش انگار او اما...است بلند صدايم
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 ...کشد مي آغوشم در بغل از و نشیند مي مبل روي کنارم

 موي يك عاشقم؛...باشم مرد که آن از بیشتر اما کند، مي فوران اي لحظه فقط... اي لحظه براي..نیازم ، حسم...مَردم

 ...!فروخت نخواهم... لش تنه اين به را بارشم ي گنديده

 هاي دست و شود مي زياد قدرتم شود؛ مي خالي دلم در دنیا هاي هوس تمام افتد، مي خاطرم در که اش آبي چشمان

 و گذارم مي لختش هاي شانه روي را دستم دو و کنم مي آزاد ضرب با گرفته بازي به را هايم گوش که را زن اين نجس

 ...دهم مي هلش عقب به

 :شود مي گم هايم فرياد میان در اخش صداي

 !خوره مي بهم تو امثال و تو از حالم خیابوني، ي هرزه -

 :گويم مي و گیرم مي باال را دستم

 ...!دارم زن من... ه*ش*ح*ا*ف بیني؟ مي رو حلقه اين -

 :گويد مي و شود مي بلند زمین روي از

 مي عالم ي همه...داده طالق ي تقاضا زنت ندونه دفتر تواين که کیه ديگه تازه...! نداري که سرطان...داري زن -

 ه*ش*ح*ا*ف هرزه؟ گي مي من به تو بعد...رفته در ترسش از که زندگیتون تو زده گندي چه نیست معلوم....دونن

 !دن مي طالق تقاضاي میرن فرطي میاد گیرشون تر جوون يكي تا که ان تو زنه امثال

 کار اسانترين ، اين مثل هايي هرزه صورت روي دست شدن هرز... آيد مي پايین صورتش روي و رود مي باال دستم

 !دنیاست

 :گويد مي شمرده شمرده و کنم مي حلقه گلويش روي را دستم

 نمي ات زنــــــده که نكن شك بزني حرف من زن به راجع..ديگه ي کلمه يك فقط...ديگه ي کلمه يك اگه -

 ...!زارم

 ...کنم مي شل را دستانم و بینم مي را نگاهش ترس

 سر پشت دوباره ترسم مي...دهم نمي او به اي اضافه حرف فرصت اما کند باز را گشادش دهان آن دوباره خواهد مي

 .کنم قطع هم را اش مانده باقي نفس همین و بزند حرفي من زن

 :گويم مي و روم مي در سمت به سريع هاي قدم با

 !کني گم گورتو کنه بیرونت و بیاد ساختمان نگهبان اينكه از قبل تا بهتره -

 بارش
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 !عكس همین و منم هم باز

 !داشتند زدن تازيانه قصد...  خاطرات انگار امروز

 ...!است باران نامش...اورند مي پرورشگاه به را کوچكي کودك"

 .است کس بي است، ضعیف من خواهر مثل

 ...!است مريض...من خواهر مثل

 !صورتش...بیشتر جا همه از...سوخته تنش تمام

... است "مُهتاد " اينجا هاي بچه قول به...پدرش و داشته را کوچش تن کشیدن آتش به قصد اش مادري نا گويند مي

 !باشد داشته وجود دانم مي بعید...بزرگتر اين از جنايت

 اب کنم بوسش تا رفتم سمتش به وقتي...بود ايستاده دور اي گوشه او... پريدند مي آغوشم به کودکان ي همه وقتي

 :پرسید تعجب

 کنین؟ بوس منو نمیاد بدتون شما-

 ...!شود چندشم اش سوخته و چروکیده پوست بوسیدن از ترسد مي ؛ گیرد مي دلم

 ...! است کم...بگويم گلويم در نشسته بغض توصیف در چه هر... است کم ها اين نه شود؛ مي فشره قلبم

 ...شود مي قطع نفسم... شده کوچك... شده خرد حد اين تا اينكه از

 روي که هايي بوسه تمام ازاي به... دوبار نه... يكبار نه... بوسمش مي و کشم مي آغوشش در فقط...کنم نمي گريه

 !بوسمش مي...نشاندم خواهرم صورت

 .گیرد مي اش گريه... ساده هاي بوسه همین از

 ...! کردم لمسش که بودم نفري اولین من گويد مي

 "...!میداريم بر انسانیت از دست ها انسان ما اسان چقدر

 ...!ندارد ايمان داشتنش به قلبم ديگر....که همسري... مهرداد...،خواهرم باران...کنم مي نگاه عكس به دوباره

 کسي امید به نشستم مي اي گهواره صندلي يك روي که افتادم زماني ياد...کردم همدردي احساس کودك آن با امروز

 ...!روحم...من و بود سوخته صورتش کودك اين...شود چندشش اينكه بدون...بكشد آغوشم در و بیايد که

 دقیقه اما کند مي خوشحالم نداده طالقم مهرداد گويد مي اينكه...کند نمي کم حالم و حس از چیزي هم میثم تماس

 :افتد مي آتش به قلبم...بعد اي
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 !کرده شكايت من از تمكین عدم براي...مهرداد

 ! داشتم؟ زندگي آن در حكمي چه من

 سر خواهم مي را هست چه هر...تقديرم ي عقده شايد ، اشتباهاتم ي عقده شايد کند؛ مي غوغا دلم در کینه انگار

 !نبود... داشتم نیاز او به که زماني... نبود چون کنم؛ خالي مهرداد

 ...!نبود انتقام يا جبران زمان... ها ساعت آن...ها آنروز اما دانم؛ نیستم،مي تقصیر بي هم خودم

 !زنم مي آتش سیگاري

 عدم براي شكايت: شود مي تكرار سرم در ، کام پشت کام ، کنم مي روشن سیگار با سیگار سلوا، چشم از دور به

 ...!تمكین

 !خواب؟ تخت براي عروسكي! بود؟ چه زندگي آن در من حكم

 ...!شود راضي طالق به خودش تا داد کش را دادگاه اين انقدر شود مي گفت مي نگردم؛ بر توانم مي گفت مي هلیا

 ...باشد نداشته را چیزم هیچ...که بهتر همان خواهد مي را جسمم که مردي است؛ بهتر همین اري

 . کنم مي روشن ديگري سیگار

 ...نشوم دلتنگش ديگر...ديگر که کنم مي عهد خودم با

 ...نكنم نگاه پوشالي عكس قاب اين به ديگر که

 ...ندارد وجود برگشت براي چیز هیچ...ديگر.. ديگر که... شده تمام...عشق آن بپذيرم که

 هوس به کسي ديگر تا بود سوخته من صورت کاش اي که کردم آرزو بار اولین براي امروز. است گرفته دلم آري

 ...!نكند شكايت من از صورتم بوسیدن

 !کنم مي صبح مهرداد خیال با که ست شبي اخرين امشب ، ديگر که کنم مي عـــهـــد خودم با

 است مانده باقي پیك يك تو خیال نوشیدن از

 ام گذاشته میز روي دادي من به که را نرگس آخرين

 گیرد مي فرا را شعرهايم ابدي آرامشي

 میگیرانم سیگاري

 شوم مي دود حلقه حلقه تو ياد با و
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 گريه نه گیرد، مي ام خنده نه

 باشد رويم به رو تو از تصويري خواهم مي

 نوشم مي تو سالمتي به هم را جرعه آخرين

 ندارم دوستت ديگر....که کنم مي وانمود و

 مهرداد

 از عدب که کشیدند مي را انتظارم انگار...زنم مي را رفتند آن به دادگاه بعد بارش دوست و وکیل آن که اي خانه در زنگ

 .کنند مي باز را در اي لحظه

 ...! ايستاده در جلوي جاويد...دارم مي بر محكم و تند را هايم قدم

 :کنم مي مشخص را تكلیفم امشب

 بودم؟ نگفته....دارين وقت روز دو فقط که بودم گفته بهتون کنم مي فكر -

 :کند مي بازي من روان با که آرامش صداي هم باز

 ...!خوابن من ي بچه و زن کنین کنترل رو صداتون کنم مي خواهش رستگارا جناب -

 زنم از خبري بي در بايد...من و شود فرزندش و همسر خواب اسايش شدن خراب ي غصه دارد حق او گويد؛ مي راست

 ...!کنم متر را ها خیابان

 :گويم مي ام شده منقبض فك میان از و زنم مي گره اش يقه دور را هايم دست

 ...!بودم نگفته...دارين وقت روز دو فقط گفتم -

 :گويد مي و زند مي زل چشمانم در

 برگردوني؟ رو زنت داري اصرار انقدر چرا -

 ...!بیاورم دلیل کارم هر براي کسي نا و کس هر براي بايد! کشیده؟ کجـــا به کارم بیني مي يا خدا

 :گويم مي و کوبم مي ديوار به را پشتش

 نه؟ ديگه، داري زن تو -

 :نمز مي فرياد و کنم مي بیشتر اش سینه جناق روي را دستهايم فشار...کند مي نگاهم گنگ فقط...دهد نمي را جوابم

 نه؟ ديگه، داري زن گم مي -
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 ...!آره -

 داري؟ دوسش -

 :کشم مي فرياد دوباره...گنگ نگاه همان هم باز

 !بده منو جوابه -

 ...دارم دوسش اره -

 :زنم مي فرياد و کنم مي رها را اش شده مچاله ي يقه...دهم مي دست از هم را اش يقه داشتن نگاه توان

 ....توام مثل منم داري، غیرت مردي، -

 :دهم مي ادامه و کوبم مي دردناکم ي سینه يه مشت با

 من که دردايي از فهمي مي چي تو...باشه پیشم زنم خوام مي...گیره مي آتیش داره دلـــم! بـــفهـــم-

 قضاوت من به راجع میدين اجازه خودتون به اما ندارين منو مشكالي نصفه هیچكدومتون...زنت اون و تو...کشیدم

 !کنم شكايت خودم زنه از که رسوندين جايي به منو... کنین قايم من از زنمو که...کنین

 :زنم مي نعره تر بلند

 ...!خودم زنه از -

 .کند تحمل را تنم وزن بیشتر، دقیقه چند فقط پاهايم تا گیرم مي ها نرده به را دستانم

 هتاز گويا که زنش که بگويد چیزي خواهد مي...میدوزم ايستاده، در ي استانه در پايین سر با که جاويد به را نگاهم

 :کند مي دستي پیش شده، بیدار

 اروم بارش که زماني میدم قول بهت من... بود اي احمقانه فكر اولم از...نه طالق اصال... بده زمان بارش به...مهرداد اقا -

 ...!بدم بهت رو ادرسش خودم شد

 ...گیرند مي سكوت به لب و دانند مي...کجاست دانند مي پس

 خوام مي رو ادرسش االن همین من -

 :گیرد مي گله رنگ صدايش

 ...!نداره رو شما با رويارويي توانايي االن بارش کني قبول خواي نمي چرا -

 ! خبرم؟ بي آن از من که خواهد مي خاصي توانايي آدم همسر ديدن مگر

 :گويم مي و کنم مي نثارش پوزخندي
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 ...کنه نمي روحل هیچي دوري اين کني قبول خواي نمي شما که علتي همون به -

 !خداست... به امیدم تنها...نه...ست رادفر سرهنگ به امیدم تنها... ندارد اي فايده هیچ ها اين با کردن بحث دانم مي

************************************************** 

 حس را خانه فضاي روي نشته وخاك گرد شود نمي باعث هم طوالني روزهاي اين خستگي کنم مي باز که را خانه در

 .نكنم

 ...دهد پايان جدايي اين به...دوري اين به نخواست...بیايد که نخواست...نیامد...گذشت هم دوم روز

 ...کنم نمي روشن را ها چراغ

 دنبال به بگردد؛ بارش دنبال خانه ي گوشه گوشه در چشمان و بتابد ها راهرو اين در نوري کوچكترين ترسم مي

 ...!بنفش ساتن پیراهن آن در ديدنش

 ...!بیفتد سرم در کشیدنش اغوش در هواي باز ترسم مي

 ...!نباشد...او و کنم بارانش بوسه بخواهم ترسم مي

 .گیرم مي پیش را اتاق راه کند، مي عادت تاريكي به که چشمان

 ....اينجاست هنوز انگار...نرفته انگار...پیچد مي جا همه تنش عطر کنم مي باز که را در

 ......انگیز دل عطر همان هم کنم،باز مي پرت تخت روي را خودم و گذارم مي باقي خاموش را ها چراغ هم باز

 تاقما به را منشي میز خواستم مي...نكنم دورش چشمم جلوي از هم ثانیه بیايد،يك وقتي که بودم بسته عهد خودم با

 ...شدم مي راحت ها منشي اين شر از هم و بود خودم پیش دائم هم اينگونه...دهد انجام را ها کار همانجا او و بیاورند

 ...شده تنگ صدايش شنیدن براي دلم... دارد را هوايش دلم

 ...!دهش تنگ شیرينش دروغ آن براي دلم... "!!نیستي کتايون شبیه هم اصال تو "بگويد اينكه براي شده تنگ دلم

 ...!ناتوانم ناتوانه...ندارم را کاري هیچ ديگرقدرت انگار...باشم عصباني توانم نمي حتي ديگر که ام خسته انقدر

 کنار چراغ...کند مي خورد بر سفتي شيء به دستم...اما کشم مي آغوش در را بارش بالشت و کنم مي دراز را دستم

 ...کنم مي روشن را تخت

 ...اش کننده ديوانه موهاي از تار چند با... سرش ي گیره

 !داري،نه؟ را من کشیدن جنون به قصد امشب خدايا
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 بارش زا که چیزي تنها اينكه تصور...بكشم دوش بر تنهايي به تا گذاشته را خاطرات اين...ها بار اين تمام و رفته انگار

 ...ست کافي...قلبم کشیدن تیر براي ، گلويم نشستن بغض به براي...ست مو تار چند همین مانده برايم

 :کنم مي زمزمه لب زير

 !نذاري؟ تنهام هیچوقت ندادي قول مگه معرفت بي -

 !مجهز...بارش قول به و سرد ي کلبه همان...کند مي را کلبه هواي دلم

 ...!انتظاري هیچ بدون....غرور بدون...دارد دوستم گفت که باري اولین...کند مي را بوسه اولین آن هواي دلم

 ....شود مي داغ تنم هم ها آنروز تصور از...زند مي لك اش گرفته شرم هاي گونه براي دلم

 هنوز نكند...شوم مي نگران دل و آيد مي سرد آب اسم...اما کند کم گرما اين از کمي تا خواهد مي سرد آب دوش دلم

 !کند؟ گرم برايش را آب...زور به کسي بايد قديم مثل با هم

 يوجب يك دختر اين داند نمي که کسي ندارد، خبر بدش هاي عادت اين از من غیر که کسي آخر...نباشد مواضب نكند

 ...!است شق کله حد چه تا

 ...!گذرم مي...هم بودن خانه آن در يا خوابیدن ، گرفتن دوش خیر از نه

 راه با تا دارم امید همیشه مثل...زنم مي بیرون و کنم مي طي را خانه تاريك هاي راهرو دوباره و دارم مي بر را سويیچ

 ...برسم ارامش به شهر هاي خیابان در رفتن پايین و باال

 بشنوم صدايي تو از خواهم نمي

 کني فكر خواهم نمي

 ام پوشیده سیاه رخت تو براي

 اي شده گم کردم قبول

  ها دور آن کردم قبول

 گرفته برف هاي قله پشت

 گرگ

 کردهاست ات پاره تكه

 اما ام کرده قبول

 چرا دانم نمي
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 اختیار بي و آيد مي يادم قرارمان

  را ها خیابان

 کنم مي گريه

 رسیده ساحل به: ششم فصل

 بارش

 هک دانستم مي فقط...  شدم ام بانكي حساب دامن به دست و گذاشتم غرورم روي پا که شد چه که نیست يادم دقیق

 ...ندارم را ها باران ي چهره غم ديدن طاقت من انگار

 ...بود کافي باران صورت ي اولیه جراحي براي بود ام بانكي حساب در که پولي میلیون هفت

 اولین همین اما... کنم کمك او به نتوانم ديگر هیچگاه شايد که دانم مي...بود نخواهد او عمل اخرين اين که دانم مي

 ...کردم مي دق غصه از نمیداشتم بر اگر هم را قدم

 ...پرورشگاه مسئلین از يكي و سلوا ، من...ايم نشسته عمل اتاق جلوي صندلي روي

 نديلبخ با دکتر و شود مي باز زا استرس در آن اينكه تا کند مي نوسان اتاق در و ساعت بین نگاهم بار هزار از بیشتر

 از همزمان و بريزم اشك...بخندم هم من تا ست کافي لبخند همین...شود مي خارج آن از دنیاست خبر بهترين خود که

 ...بزنم عمیق لبخند شادي

 براي...کنم ثبت ذهنم در را خوش خبر شیريني همان دارم دوست...من اما بپرسد او از را چیز همه تا میرود جلو سلوا

 بخو...باشد داشته بهتري حس آينه در صورتش ديدن از کوچك باران اين شايد، فقط شايد،...فردا بدانم که همین من

 !است

 :گويد مي و کند مي فوت را نفسش... نشیند مي صندلي روي سلوا

 ...کن استراحت يكم بگیر، دوش يه خونه برو... اينجايي دائم صبح ديروز از خونه؟ بري خواي نمي بارش-

 :گويم مي و دهم مي بدنم به قوسي و کش

 ...!باشم کنارش میاد هوش به وقتي دارم دوست...ريكاوريه تو هنوز-

 ...دهش قرمز گريه و خوابي بي از چشمات...بیا وصبح بخواب يكم برو...شه نمي بیدار خواب از صبح تا گفت دکترش-

 :گويد مي و گیرد مي دهانش جلوي ها پرستار مثل را دستش که کنم اعتراض هم باز خواهم مي

 اين با تورو بیاد هوش به بچه اين...ضمن در میدم خبر بهت بیفته اتفاقي هر...دارم اشنا کلي اينجا من که نرفته يادت-

 کنه مي سكته ببینه قیافه
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 وجودم تمام گذاشتن هم روي چشم اي لحظه براي و تخت روي کشیدن دراز ي وسوسه اما باشم نگران و خسته شايد

 ...گیرد مي فرا را

 بیداري و خواب بین حالي در را مسیر تمام که ام خسته آنقدر...گیرم مي تاکسي و آيم مي بیرون که بیمارستان از

 ...کنم مي سپري

 يم طي باز نیمه چشمان با را اتاقكم تا مسیر تمام کنم؛ باز را چشمانم نیستم حاضر هم، شوم مي پیاده که ماشین از

 ...کنم

 ...!را مهرداد توتون بوي و تلخ عطر بوي خواب...بینم مي خواب هم بیداري در که ام خسته انقدر کنم فكر

 مي شنوم مي که را پا صداي...کنم مي باز را چشمانم...کند مي يخ تنم...شنوم مي که در روي را کلید چرخش صداي

 مي گوشم در که هايي نفس...دارند اشنايي داغي که دستاني...گیرد مي را دهانم جلوي دستي اما بكشم، جیغ خواهم

 کنم باور توانم نمي.. .افتد مي کار از ها سلول ي همه...بدنم اعصاب ي همه اصال...گیرد مي پاهايم از را توان... و پیچد

 :اينجاست مهرداد...اما

 ...!بارش سالم-

 در را اش چهره توانم مي شده تر نزديك که حاال...ايستد مي رويم به رو...  میدارد بر دهانم روي از اهسته را دستش

 :ترسم مي...نیست خودم دست...است تند هايش نفس... ببینم افتاده اتاق توي که مهتاب نور

 

 !کني؟ مي کار چي اينجا تو...تو-

 :میگويد و زند مي پوزخند

 شدم؟ مزاحمت-

 !ترسم مي...خشمش از اما دارم دوست را مهرداد...کند مي بیشتر را ترسم اتاق تاريكي

 من يا شده تر قوي او دانم نمي...کشد مي را دستم سر پشت از اما کنم روشن را ها چراغ که روم مي در سمت به

 قفل کمرم روي را دستش...روم مي فرو آغوشش در و دهم مي دست از را تعادلم دست کشیدن همین با که تر ضعیف

 :میزند حرف خودش با انگار...زمزمه شبیه...است آرام صدايش...کند مي

 باز؟ کني فرار خواي مي کجا-

 :دوزم مي چشمهايش ساحل به و میگیرم باال اش سینه روي از را نگاهم...بار چند...دهم مي قورت را دهانم آب

 !کنم روشن رو چراغا...خواستم مي...مي-
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 نمي توجهي هیچ او اما کشم مي کوتاهي جیغ کند، مي بلندم زمین روي از دارد قرار کمرم روي که دست يك همان با

 و ارامش از ترکیبي...است عجیب حرکاتش...کند مي طي گام يك با را برق پريز تا مانده باقي ي فاصله... کند

 !طوفان غرش...و نسیم لطافت از ترکیبي...خشم

 پريز و کشد مي ديوار روي را ازادش دست...دارد فاصله زمین با پاهايم هم هنوز...کوبد مي ديوار به را پشتم ضرب با

 ...میزند را اتاق نور کم کوب ديوار

 ..کنم مي باز مكث کمي با...بعد و بندم مي را چشمانم

 از را نگاهم نمیتوانم... کرده خشكي کمي هايش لب...است نامرتب اش اي قهوه موهاي...پوشانده را صورتش ريش ته

 ...کنم نگاه چشمانش به توانم نمي...بگیرم هايش لب

 در دوباره خواهم نمي...ست کافي سوزاند، مي را ام چهره اجزاي تك تك و خورد مي صورتم به که نفسش همین

 !شوم گم چشمانش نزديكي

 :گويم مي و دهم مي هلش عقب به و گذارم مي اش سینه روي را دستم دو

 ...زمین بذار منو-

 فرياد خواهد مي دلم...کند مي زمین مماس دوباره را پاهايم کند کم اي ذره حتي را مان فاصله اينكه بدون

 ...کرده گیر زبانم اما...ندارم را نزديكي همه اين طاقت من...نكن...بزنم

 مي دست در را موهايم از تكه...شده تنتقض دچار تنم جز جز ، مهرداد تن گرماي و ديوار سرماي بین کنم مي احساس

 :گويد مي و گیرد

 ...کردي شكه منو بگم بايد-

 !زند؟ مي پوزخند چرا خدايا...آيد مي خندش زهر صداي

 چشمانش...شود مي جمع چشمانم در اشك...بگیرم باال را سرم شوم مجبور تا کشد مي ضرب با انقدر را موهايم

 :ويدگ مي شود مي بیشتر انگشتانش فشار که همانطور و گذارد مي ام چانه روي را دستش...نیست ارام...نیست مهربان

 رو اقعیتو ادرس قانوني پیگرد تحت که حسابي بانكي فیش تو باشه يادت...شي گور و گم بعد به اين از خواستي اگه-

 ...!ننويسي

 مي فرو ديوار در تنم تمام بدهد فشار ديگر اي ذره اگر...نیست راضي هنوز انگار...دوزم مي او به را ام زده بهت نگاه

 :رود

 !چیه؟ قضیه داره خنده قسمت دوني مي-
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 :گويد مي و گذارد مي هايم پهلو روي را دودستش هر

 !خورده مي... چه تنها مرد يه ي خونه تو نیم و ماه يك نزديكه من زنه اينكه-

 !کندم را خودم گور...ثانیه همان...لحظه همان...گويم نمي دروغ

 شكاك هم هنوز که او به...دوزم مي او به را امیدم نا نگاه...کند مي جاري چشمانم از را اشك دستانش فشار

 :کند مي قضاوت زود هم هنوز....است

 !برو و کن شروع زدناتو کتك...کردي هاتو گیري نتیجه که تو-

 بارش

 شكاك هم هنوز که او به...دوزم مي او به را امیدم نا نگاه...کند مي جاري چشمانم از را اشك دستانش فشار

 :کند مي قضاوت زود هم هنوز....است

 !برو و کن شروع زدناتو کتك...کردي هاتو گیري نتیجه که تو -

 اين از برداشته خش صدايش... آورد مي درد به را ام عصبي هاي سیناپس تمام که ، مردانه هاي پنجه اين زور از امان

 :گلويش در شده خفه فرياد

 ...! میزنمت هم دوباره باشه الزم اگه -

 :گويد مي و کوبدم مي ان به دوباره و دهد مي فاصله ديوار از کمي را پشتم

 ...کن نگاه منو -

 :بیند نمي اما میدوزم او به را ام گله از پر چشمان

 ...!بارش ذارم نمي ات زنده کردي مي زندگي غريبه مرد يه با داشتي مدت اين تو بفهمم اگه -

 مي را استخوانت مغز تا که ها غم آن از کند؛ مي طي را قلبت تا چشم راه مدام که ها غم آن از دارد؛ غم دلم؛ دارد درد

 ...سوازند

 انگشت سر آور زجر فشار از را پهلوهايم و میزنم را زورم ي مانده ته.  گذارم مي هايش دست روي را هايم دست

 :کنم مي فرياد را دردم. پیچد مي هايم بافت در درد تازه انگار شود مي ازاد که هايش دست. کنم مي رها هايش

 ...ام خسته ديگه بسمه..! کن راحتم و بكش مهرداد، بكش -

 :است برنده... بزند فرياد تر بلند که هر ايم، گذاشته مسابقه انگار

 ...!کنه مي زندگي تو با اينجا که کیه مرتیكه اون کجاست؟ اينجا بگو نكن بازي من اعصاب با بارش -
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 :ام نكرده گناه بر اش پافشاري اين از گیرد مي فرا را وجودم خشم

 ...افشینه اسمش مرد اون -

 :گويم مي و کنم مي اشاره اتاق بر و دور به دست با

 کنه؟ مي زندگي من با داره اتاق اين کجاي کجاست؟ کو -

 :کنم مي بازي اش ريخته هم به اعصاب با دانسته...من و است عصباني

 شب ديگه مرد يه ي خونه تو داره من زن کني، مي زندگي خونش تو داري که اينه منظورم! نزن نفهمي به خودتو -

 ...!کنه مي صبح هاشو

 !داره زن. مهرداد داره زن مرد اون -

 :گويد مي و اندازد مي ساعتش به نگاهي ندارد؛ باورم هنوز خدايا. نشیند مي لبش روي پوزخند

 !نیومده خونش هنوز شب 443:7 ساعت که زنیه جور چه اين -

 .ندارد ياد را کردن باور مهرداد. گذارد مي باقي شك براي جايي هم، باز بگويم چه هر

 ...!اينجا از غیر باشم هرجايي خواهم مي بروم؛ بیمارستان به خواهم مي. میدارم بر در سمت به را هايم قدم

 ...!شكستگي دل شد نشده، رفع هنوز که هايي دلتنگي از است کوفته تنم

 گوشه و آورده در را کلید و رسد مي در به من از تر زود استوار؛ و بلند او هاي قدم و است کوتاه و خسته من هاي گام

 :گويد مي و کند مي پرت اتاق ي

 !نمیري جا هیچ ندي سواالمو جواب تا -

 :بردارد قراري بي از دست میدانم بعید...من دل اما شده تر ارام لحنش. برد مي را امانم اشك

 ! فرصت اينم بیا!بدم؟ فرصت بهت بايد نگفتي مگه -

 جديد نوع اين به کردن فكر مهلت همینطور گیرد؛ مي من از را زدن حرف مهلت خورد مي در به که هايي ضربه صداي

 ...را مهرداد دادن فرصت

 خوبین؟ خانوم بارش -

 !شود مي هم تر متورم هست، متورم مهرداد گردن هاي رگ
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 بشود سلوا و افشین زحمات جواب خواهم نمي. میرود در سمت به و دارد مي بر افتاده زمین روي که را کلید سرعت با

 مي ضعیفم تن با را در قفل مسیر و اندازم مي در جلوي را خودم...کردن دعوا و شدن گالويز بشود مهرداد؛ هاي توهین

 :گويم مي بلند و پوشانم

 !اينجاست جان مهرداد افشین، اقا خوبم من -

 :گويد مي تهديدش از پر لحن ان با مهرداد

 ...نكن خراب رو چیز همه بارش کنار برو -

 .ندارد ، شدن تر خراب براي جايي ديگر او ذهن! نكنم؟ خراب را چیزي چه

 در و کند مي بلندم کاه پر مثل که مهرداديست پیش حواسم تمام. شنوم نمي اما آيد مي در پشت از افشین صداي

 .کند مي باز را اتاق

 هم اب گذرد، مي بینشان چه که بشنوم يا ببینم خواهم نمي اصال دهم، مي تكیه ديوار به را وسرم نشینم مي زمین روي

 برايم مهرداد تكراري سوال فقط شان مكالمه کل میان از. رود مي باال رفته رفته صداهايشان...اما شوند نمي گالويز

 . "کنه؟ مي کار چي اينجا من زن "است تشخیص قابل

 ي رابطه به اتهامي ديگر شود؛ مي راحت خیالم شنوم، مي که را سلوا اشناي صداي. میريزند فرو صدا بي هايم اشك

 ...!نیست وارد افشین و من ي نداشته

 خبره؟ چه اينجا -

 !من همسر...هستن سلوا هم خانوم اين خانوم، بارش همسر هستن مهرداد ايشون -

 !شد؟ ارام حد اين تا يكباره به بلندت صداي چرا! شد؟ چه مهرداد

 میدوزم مهرداد به را نگاهم. است ادمیزاد از غیر چیزش همه من زندگي. نیست عادي هاي گويي امد خوش از خبري

 مرد از را نگاهم سلوا صداي شنیدن با... انداخته پايین را سرش و زده تكیه پنجره ي لبه روي را دستش دو که

 : گیرم مي خشمگینم

 .بريم بهتره ما جان بارش -

 :صدايم نه و بلرزد ام صوتي تارهاي اين که است اين تالشم تمام

 اومدي؟ بیمارستان از چرا -

 :گويد مي و کند مي قفل اشكم از خیس صورت روي است تالطم در مهرداد و من بین که را نگاهش

 ...بود بهزيستي مسئول که اونم باشه بچه پیش تونست مي يكي فقط شب -
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 :دارند ترديد قدمهايش اما برود خواهد مي

 ؟ پیشت بمونم خواي مي -

 ینافش. برود بین از هم مانده باقي حرمت ذره يك همین و بمان بگويم ترسم مي. بینم مي را مهرداد فك شدن منقبض

 :گويد مي و گیرد مي را سلوا دست

 ! بريم ما بهتر -

 :گويد مي و کشد مي مهرداد ي شانه روي هم دستي

 ...کرد فكر چي همه به راجع شه مي بهتر فردا. کنین ستراحت بهتره هم شما -

 .دهد مي هلش اتاق بیرون سمت به تقريبا و گیرد مي را سلوا دست

 ؛هیچ ديگر که سرم. کرده باد چشمانم که ام کرده گريه انقدر شده؛ طوالني چقدر شب اين. مهرداد و میمانم من دوباره

 ...!میزند نبض درد شدت از

 :میزند صدايم مهرداد که میگیرم پیش را اتاق راه

 ...بارش -

 " لحن اين شنیدن با...دل همان شكست؛ حرفهايش شنیدن با امروز که دلي همان بود؛ تنگ نبودنش از که دلي

 ...!میرود ضعف گفتنش "بارش

 :فاصله کمي با ايستد، مي سرم پشت دهم، نمي را جوابش. شود مي سست هايم قدم

 ...!رفتم تند بازم... ببخش منو -

 :دانم مي خودم..ام شده تلخ

 ...کشم نمي ديگه من ولي رفتي، تند همیشه مثل -

 پشت از را دستم...سرد اب دوش کند، مي قطع را لعنتي سردرد اين کمي چیز يك فقط و فقط. میدارم بر را ديگر قدم

 :گیرد مي

 چیه؟ منظورت -

 ...!ندارم را زندگي اين کشش ديگر...فقط ندارم خاصي منظور

 ...کردي رو هات قضاوت قبل از اما بدي فرصت بهم خواي مي...همینه ما زندگي مهرداد، مشخصه منظورم -

 :ندارد تمامي امشب...  ها فرياد ها، دعوا ها، بحث اين انگار
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 جوريم؟ چه من نگفتم بهت مگه نگفتم؟ بهت اول روز از من مگه -

 :زدم جا زود که منم اين بود؛ گفته چرا

 تمومش بهتره. خودمم يا تو ناراحتي باعث دائم اينكه از ام خسته. بريدم تونم، نمي ديگه من ولي مهرداد، گفتي -

 !رو زندگي اين کنیم

 .کنم مي پرت اتاق ي گوشه و کنم مي باز را ام مانتو هاي دکمه و کنم مي او به را پشتم

 ...گیرم مي پیش را حمام راه ، من و نشیند مي تخت روي مهرداد

 ...خواهد مي را اب سردي دلم من، و است ساکت مهرداد

 !کنم مي ،گم اش اشفته موهاي الي به ال در هزارم بار براي را دلم...من و کرده اسیر دستهايش بین را سرش مهرداد

 نداره؟ راه ؟ نه هان؟ بخونین مهرداد طرف از پستم يه تا نشین متنفر مهرداد از فعال چیه نظرتون گلم دوستاي خب

 به پست اين از راستي اهان...کنم ارومتون يكم بیام من باز تا بريزين سرش رو هاتون دلي دق همه نقد تو بپرين پس

 هم کنار بارش و مهرداد واسه بود شده تنگ دلم...دارم دوست خودم انقدر رمانو بعد

 مهرداد

 مي تشخیص را اش گريه هق هق صداي! زدم گند هم باز بیزارم، خودم از. کند مي بازي اعصابم با اب شر شر صداي

 .شود مي مچاله قلبم و دهم

 تاس دلخور من از او.توانم نمي اما کند؛ زندگي اسايش در من بدون بگذارم میشد کاش.  بگذرم او از توانستم مي کاش

 .کند مي تابي بي کشیدنش اغوش در براي من وجود تمام و

 !نیست من کار بارش از نه؛گذشتن

 هب من با بارش.کنم مي باز تخت روي و کشم مي بیرون را چمدانش و کنم مي باز را کمد در.  شوم مي بلند تخت روي از

 !کند قهر تواند مي خواست چقدر هر انجا گردد؛ مي بر خانه

 کوله میان در هم ام گمشده برداشته،عطر هم را من هاي لباس از دست چند. کنم مي پرت چمدان توي را هايش لباس

 !دارد دوستم هم هنوز... میزنم لبخند...است بارش

 ! وجودش ظرافت ديدن تصور از بوسیدنش؛ هوس از کند مي گز گز لبم. شود مي خشك حمام در به چشمانم

 کنم؛ مي باز را حمام در. کنم مقابله سرکش احساسات اين و خودم با توانم نمي ديگر شود مي قطع که اب صداي

 ...حبس نفسم و شود مي قفل نگاهم

 :گويد مي و نشاند مي اش پیشاني روي چیني ، پیچد مي خودش دور را حوله سرعت با
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 تو؟ میاي زدن در بدون چرا -

 :گويم مي و ايستم مي او از فاصله کمي با میزند، طعنه غرورم به

 !باشه داشته ايرادي عقديم زن ديدن کنم نمي فكر -

 :گويد مي و زند مي پوزخند کند، مي کوالك چشمانش در خشم

 !کردن تمكین خواي مي چیز يه فقط من از نه؟ اومدي همین براي پس -

 نقدرا عصبانیتم شدت.  دهم مي دست از را کنترلم کي فهمم نمي خشم؛ ي يكباره فشار از شود مي منقبض بدنم تمام

 صورتش خیس پوست روي محكمي سیلي که آيم مي خودم به زماني...نیست مهم برايم چیز هیچ ديگر که است زياد

 !ام نشانده

 . گیردد مي بر خودم به بار هزار حمام ديوار و در در، اش شده پخش صداي و زنم مي سیلي او به

 !بود حقش که کنم مي حس... اما بار اولین براي. میدهم جان درد در خودم و ايد مي پايین او صورت لطافت روي دستم

 من جلوي حتي رو خودت شخصیت هیچوقت باشه يادت تا زدم اينو...کردي من به راجع که فكري براي نه زدم اينو -

 !پايین نیاري اينقدر

 .زند مي زل من به بهت با اشك، با و گذاشته صورتش روي را دستش

 ! بردارد حماقت همه اين از دست بايد يكجا بالخره اما میرود ضعف برايش دلم

 .کند مي نگاه من به وفقط فقط. گويد نمي چیز هیچ هم هنوز. کند مي پرتش تخت روي و کشم مي را دستش

 مي و اندازم مي شده مچاله تخت ي گوشه که او رابه نگاهم...بدهد درستي فرمان مغزم شايد میروم رژه اتاق دور کالفه

 :گويم

 واسه تورو ،من کني مي فكر حقي چه به!بدي رو فكري همچین ي اجازه خودت به که نكردم رفتاري هیچ حاال تا -

 خوام؟ مي جنسي ي رابطه

 :است بغض از پر که ضعیفي صداي ايد؛ مي در صدايش بالخره

 کردي؟ شكايت ازم تمكین عدم واسه که بود همین براي -

 :میريزد دلم در را دنیا غم تمام که بغضي از پر صداي اين از کودکانه، افكار همه اين از میريزد هم به اعصابم

 پرش تونستن مي که کسايي بودن زياد خودمون شهر همون تو بود خوابم تخت بودن خالي ام غصه اگه من بارش -

 ! کنن
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 :میترسد عصبانیتم از هم هنوز... رود مي غقب کمي نشینم، مي تخت روي

 !بودي نذاشته کردنت پیدا براي اي ديگه راه چون کردم شكايت ازت مني؛ زنه تو -

 پايین را سرش. آورد مي درد به را دلم بسته نقش صورتش روي که انگشتانم رد. میريزد اش گونه روي هايش اشك

 :گويد مي و اندازد مي

 بزني؟ کتكم و بزني هرزگي تهمت بهم باز که کني پیدام خواستي مي ؟ چي که حاال -

 !نیستم مهرداد نكنم ادم را بارش اين من... شده تلخ

 مي خودم سمت به و کنم مي حلقه کمرش دور را دستانم. کشد مي عقب را خودش هم باز او و میشوم نزديك او به باز

 . شكمش

 :گويم مي و زنم مي زل اش ابي چشمان در...زدم خیمه رويش ايد مي خودش به ندارد،تا اعتراض فرصت

 نكهاي براي فقط... خونه اين جلوي شبم تا صبح از کشیدم، کشیك بانك جلوي صبح تا ديشبو! گي مي راست اره، -

 !بزنم سیلي بهت خوام مي که ام رواني انقدر اينكه براي فقط باال اومدم مردم ديوار از سرت پشت...بزنم تهمت بهت

 چشمم مردمك نوسان کي میشود؛ مچاله خودش در ترس ار بارش دوباره کي میشود؛ فرياد هايم زمزمه کي فهمم نمي

 ...شود مي متوقف هايش لب سرخي روي... هايش چشم و ها لب بین

 !شود مي من،کشیده کشیدن نفس و دهد مي فرو آنها کردن جمع با را لغزد مي هايش لب روي که سمجي اشك قطره

 .بخورم هم بودن باز هوس انگ و ببوسمش ترسم مي...امشب و هستم عشقش حسرت در که است نیم و ماه يك

 :گويم مي و دوزم مي سقف به را نگاهم. کشم مي دراز کنارش و گیرم مي هايش لب از مصیبت هزار با را نگاهم

 ...بیفتیم راه بايد!  گذاشتمشون مبل بپوشي،روي لباساتو بهتره - 

 کجا؟-

 !زده خريت به را خودش اما، داند مي

 مي ديوانه هم هايش زدن حرف ارام همین با که دلتنگم همه اين من يا کند مي عشوه پر را لحنش عمد از دانم نمي

 .شوم

 و کنم دور ذهنم از را ام شده پیچ حوله زن تصوير کنم مي سعي مصیبت هزار با و دهم مي فشار هم روي را چشمانم

 :گويم مي

 ...زندگیمون خونه سر تهران؛ گرديم مي بر -
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 که حالي در. خداست با ماندنش زنده ديگر کند، باز اعتراض به لب دوباره اگر که دانم مي ؛ کند باز دهان خواهد مي

 :گويم مي سرگردانم خشم و دلتنگي بین

 زور به و اينجا بريزه پلیس میزنم زنگ خدا، خداوندي به يا بريم میاي ادم ي بچه مثل يا! بستم چمدونتم بارش -

 !يكیه حالت دو هر در نتیجه...میبرمت

 . کنم تصور را هايش اخم توانم مي هم بسته هاي چشم همین با

 انگار. میشود اب بر نقش هايم تالش تمام...میزند تازيانه دستم پوست روي که خیسش موهاي کند؛ مي که حرکت

 !ندارم رفتارم روي کنترلي هیچ ديگر بمانم، کنارش بیشتر اي ثانیه اگر میدانم. کشد مي اتش به را وجودم

 انگشتانم میان که طور وهمان اورم مي در جیبم توي از را اش خانه کلید ، شوم مي بلند تخت روي از حرکت يك با

 :گويم مي دهم، مي فشار

 .باشي شده حاضر بهتره میام وقتي تا!نزنه سرت به فرار فكر باز پس قفله در. بگیرم دوش يه میرم من -

 .میدوزد اتاق ي گوشه ي شده بسته چمدان به را دلخورش نگاه فقط دهد، نمي را جوابم

 ... کند کم عطش و گرما اين از کمي فقط کمي، تا کنم مي ارزو و کنم مي باز درجه اخرين تا را اب دوش

 را تنم است اويزان حمام توي که کوچكي ي حوله با. شود مي خنك وجودم جهنم تا ايستم مي يخ اب زير انقدر

 ...کنم مي باز را حمام در و کشم مي عمیقي نفس. پوشم مي را هايم لباس وهمانجا کنم مي خشك

 يم سینه در محبا بي بودنش، تصور از دلم...برده خوابش تخت روي پوشیده لباس نشیند؛ مي هايم لب روي لبخند

 .کوبد

 .میزند پر پر زيبايش صورت بوسیدن براي دلم. نشینم مي کنارش تخت روي

 کرده باد و قرمز انقدر چشمانش چرا بپرسم رفت يادم! بوده؟ کجا امروز بپرسم او از رفت يادم... بوده خسته چقدر

 ! است؟

 نه؟ بكشمش، آغوش در دلتنگي نیم و ماه دو اين قدر به ندارد ايرادي خوابیده، که حاال

 ودش مي باز نیمه چشمانش اي لحظه براي. کنم مي اسیر دستانم میان در محكم را ظريفش تن و کشم مي دراز کنارش

 .افتد مي هم روي دوباره و

 !بارشم بشكند دستم: نشانم مي اش شده سرخ ي گونه روي کوتاهي ي بوسه

 منظره اين ديدن با صبح تا هم را امشب برده؛ وجودم از را خواب ارامش، ي چهره زدن ديد ي وسوسه اما، ام خسته

 !ماند خواهم بیدار
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  اسمان

 ديگر ابي چه هر و

 نیست تو چشمان اگر

 است رفته هدر رنگِ

 شده حرام روزهاي بوم بر

  رفتند هدر که هايي رنگ چه

 نشدند تو و

 مهرداد

 از بعد بیداري، روز شبانه دو بعداز دقیقه 5 شده؛ خواب گرم چشمانم که نیست دقیقه 5 هنوز بخورم قسم توانم مي

 .شود مي تمام موبايل زنگ صداي با که ايست دقیقه 5 همین ارامش از من سهم... کابوس نیم و ماه يك

 هم به بارش عمیق خواب مبدا میدهم، جواب اهسته صداي با. کنم مي پیدايش تا کشم مي مالفه روي را هايم دست

 :بخورد

 ...الو -

 کردي؟ پیداش سالم، -

 :خواستنش حس از میشود مچاله دلم...اشفته موهاي ان با اندازم مي خوابش غرق ي چهره به را نگاهم

 !پیشمه االن...اره -

 :گردد مي باز هم او صداي به ارامش

 !شكر رو خدا -

 :گويد مي بعد و کند مي مكث کمي

 میگردين؟ بر کي مهرداد -

 :است نهفته اتفاق يك سوال اين پشت بدانم که شناسم مي را محمد انقدر

 شده؟ چي -

 :ندارد اي فايده من زدن گول که داند مي

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

273 

 !داريم احتیاج تو ي اجازه به کنه عمل زودتر شه مجبور اگه...نیست خوب زياد غزل حال -

 !نیامده من به دنیا خوش روي شدم، مطمئن ديگر اينبار...کشم مي بیرون بارش سر زير از اهسته را دستم

 :گويم مي و کشم مي صورتم روي دستي وکالفه نشینم مي تخت روي

 ...تهرانم ظهر از قبل تا میفتم راه االن من باشه حواسش بگو امیر به...میرسونم خودمو زود -

 خود ندارم را او ي غصه که همین شده، مچاله خودش در سرما از افتد؛ مي او به نگاهم باز و گذارم مي را گوشي

 .ست موهبتي

 مي خوبي به کنم، مي اماده بارش با جنگ براي را خودم کردن تازه نفسي از بعد و میدهم جا ماشین توي را چمدان

 !نیست جلودارش هم خدا خود بیفتد لج ي دنده روي اگر که دانم

 :گويم مي و دهم مي تكانش اهسته دست با... ايستم مي سرش باالي

 شي؟ بیدار خواي نمي خانومي؟ جان؟ بارش -

 يم باز دوم بار براي که را چشمانش ابي... میزنم صدايش دوباره...بند مي دوباره و کند مي باز اهسته را چشمانش الي

 :گويم مي و میزنم لبخند. کشد مي عقب ترس با کند،

 .بريم بايد ديگه شو بیدار خانومي -

 .کشد مي هم در را هايش اخم نیامده، در هنوز افتاب دوزد، مي پنجره به را نگاهش

 مي امیزي اعتراض لحن با...کرده شیرين برايم هم را ها تلخي اين ي همه دوري همه اين اما، باشد تلخ خواهد مي

 :گويد

 !نیومده در افتاب هنوز...داري اي عجله چه -

 تب همه اين از گیرد مي نفسم کنم؛ مي فرو موهايش لطیف ابريشم الي را هايم دست و نشینم مي کنارش تخت روي

 :خواستنش

 .باشیم اونجا ظهر قبل بايد اومده پیش برام کاري يه برام توتهران بارش -

 :گويد مي و کشد مي سرش روي را پتو

 !نمیام جا هیچ نكنم خدافظي تا من برو شما -

 !کرده لج بود؛ درست حدسم

 :گويم مي و کنم مي ساعتم به نگاهي
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 !نكن اذيت کنم مي خواهش بارش -

 ...برو تو -

 :گويم مي و کشم مي سرش روي از را پتو

 !ماهري خیلي نامه نوشتن تو که تو...بنويس نامه يا کن خداحافظي تلفني -

 !کنم مي حسادت شود، نمي راضي دلش نكند خداحافظي تا حاال و کرد رها نامه يك با مرا اينكه به میزنم؛ طعنه

 :گويد مي و میدهد فشار هم روي را چشمانش مصرانه

 ...!برم اينجوري محاله االن بودم مزاحمشون مدت همه اين -

 :گويم مي و کشم مي موهايم الي دستي ندارم، کردن بحث وقت

 اخرته؟ حرف اين -

 !اره -

 مثل حرکت يك با و کنم مي حلقه کمرش دور را هايم دست...  زنم مي گره گردنم دور افتاده زمین روي که را شالش

 !رود نمي کنار...من لب از لبخند اما میرود هوا به جیغش اندازمش؛ مي دوشم روي گوني کیسه

 :گويد مي و کوبد مي پشتم به مشت با بود؛ شده تنگ عجیب وزن پَر دختر اين کردن بغل براي دلم

 !االن همین...زمین بزار منو مهرداد -

 !ضعیفه دهد مي هم دستور

 :گويم مي و کنم مي بیشتر پاهايش ران دور را دستانم فشار

 که؟ کني بیدارشون خواي نمي!  هیس -

 :خودش نوع در ست نوازشي...هیچ ديگر که هم کوچكش هاي مشت شود؛ مي تر ارام صدايش

 ...زمین بزار منو کردم غلط مهرداد -

 :گويم مي آورد، مي در را حرصش حد چه تا دانم مي که خونسردي لحن با

 !دادي هدر وقت کافي قدر به امروز نزن پا و دست الكي بارش -

 ريخته، صورتش روي پريشان که را موهايش. نشانمش مي صندلي روي بعد و کنم مي باز ازادم دست با را ماشین در

 .اندازم مي سرش روي و برداشته گردنم دور از را شالش و زنم مي کنار
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 اخم ان با گرفته که اي سینه به دست ژست اما ، بگذرم کنارش از محلي بي با و کنم اخم که است اين عاقالنه کار

 ندک باز اعتراض به لب اينكه از قبل و نشانم مي اش گونه روي ارامي ي بوسه کرده؛ اش داشتني دوست زيادي ، غلیظ

 . بندم مي را ماشین در

 !شد نخواهد تمام بد شود شروع بارش با که صبحي... است روشن دلم ، دارم غزل براي که نگراني وجود با

  تو لبان بر طلوع با

 زد خواهم بوسه

 بداني تا

 کیست در من طلوع

 بارش

 صداي ار اينب بفهمم تا بیفتد؛ کار به ذهنم تا کشد مي طول اي ثانیه چند. شوم مي بیدار خواب از مهرداد صداي با

 ...!میگردم باز خانه به دارم دوباره که شود باورم تا نیست؛ خواب مهرداد

 هک مهرداد به و کنم مي سايبان را دستم. گیرد مي نشانه را صورتم رحمانه بي خورشید نور و کند مي باز را چشمانم

 . کنم مي نگاه شده خم من سمت به و داده تكیه ماشین به را دستانش

 .شد صبح لبخند اين ديدن حسرت با که هايي شب آوري ياد از گیرد مي دلم... دارد لب به لبخند

 :گويد مي و میزند دماغم نوك به اي اهسته ي ضربه

 ...!دهش بلند صداش باز که باش من ي معده اين فكر به نیستي خودت فكر به اگه! تو؟ خوابي مي چقدر تننبل پاشو -

 . نخوابیده هم ساعت يك حتي که بندم مي شرط است؛ سرخ چشمانش

 :سوزاند مي را، دلتنگ دلِ اين هم هنوز ديشبش سیلي سوزش...اما زند مي لك خوردن غذا او کنار براي دلم

 ! بیا و بخور چیزي يه خودت. نیستم گشنه من -

 !است اشناتر برايم اخمو مهرداد اين میرود؛ هم در هايش اخم

 ،کشدم مي بیرون ماشین از که طور همین و گیرد مي هايش پنجه میان را دستم بازوي. نشاند مي لب کنج پوزخندي

 :گويد مي

 !میريم بعد و کنیم مي کوفت چیزي يه شیني مي اونجا میاي من با نه چه باشي گشنه چه -

 !مردَم هاي انگشت فشار شدن بیشتر...دارد نتیجه هايم تالش. کنم ازاد را دستم تا کنم مي تالش
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 زوريه؟ مگه.  بخورم چیزي خوام نمي مهرداد -

 :فهمم مي هايش دندان شدن سايیده صداي از را اين...شده قفل فكش

 ! خوندي ،کور شي دور چشمم جلو از میزارم ثانیه يك حتي کردي فكر اگه بارش -

 کنیم؛ مي کوفت صبحونه يه عادي هاي شوهر و زن ي همه عین و شینیم مي میز يه پشت میاي ادم ي بچه عین حاال

 !نداريم... چـــــــي؟ هم خورم نمي و يام نمي و خوام نمي

 !نخواهم چه....بخواهم چه کند؛ مي بخواهد که را کاري هر مهرداد دارد؟ اي فايده مگر. کنم نمي اعتراض ديگر

 در قحطي از واقعا يا کرده لج من با يا. دهد مي صبحانه سفارش نفر ده ي اندازه به مهرداد و نشیم مي میز يك پشت

 ...!رفته

 يكي و کند مي فرو من حلق در زور به را يكي گرفتن، لقمه به کند مي شروع چینند مي جلويمان که را ها ظرف

 ...!خورد مي خودش

 فرصت از ، کنم مي باز اعتراض به که دهان... آورد مي دهانم جلوي را دومي که ام نداده فرو را اول ي لقمه هنوز

 به عادت که مني براي جويدنشان که بزرگي هاي لقمه و میمانم من دهد؛ مي جا دهانم در را لقمه و کند مي استفاده

 ...!کشد مي طول ها سال ، کردم گرسنگي

 .زد مي پر پر ديدنش براي دلم...کنم نمي انكار. دوزم مي او به را نگاهم

 .دوزد مي من به را چشمانش ارام ساحل و کند مي حس را نگاهم سنگیني

 :گويم مي و دوزم مي میز به را نگاهم. لرزاند مي را دلم ها زدن زل اين هم هنوز

 ندادي؟ بهم خداحافظي يه فرصت حتي که تهران داشتي کار چي -

 :گويد مي مكث کمي با و کند مي پرت ظرف توي دوباره را گرفته خودش براي که اي لقمه

 !دارن احتیاج من ي اجازه به...کنن عملش موعد از زودتر شن مجبور شايد...نیست خوب غزل حال -

 ازنی او ي نامه رضايت به ايش صیغه زن اخر...دارد عجله همسرم زندگي؛ اين به بزنم زهرخند که است من نوبت اينبار

 !دارد

 .میدهم دست از داشتم، که هم اي نیمه ، نصفه اشتهاي همان

 :گويم مي و شوم مي بلند صندلي روي از

 .ندارم فرار براي رو جايي ديگه باش مطمئن! کن باز رو ماشین در لطفا -
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 :گويد مي و گذارد مي میز روي تراولي

 ...!بريم -

 رعم اخر تا ديگر که ام داده فرو را بغضم انقدر که من... ماند مي باقي نخورده دست ها غذا بیشتر نیم که نیست مهم

 !سیرم

 .نشدني تمام هاي درد اين هجوم از است سنگین سرم. دهم مي تكیه صندلي پشتي به را سرم

 سمت به را سرم و گذارد مي ام چانه زير را دستش...کنم نمي نگاهش. میزند صدايم کند، مي روشن که را ماشین

 .چرخواند مي خودش

 !است تر راحت بلوزش باز ي يقه زدن ديد دزدم؛ مي چشمانش از هم باز را نگاهم

 !نیست غزل و من بین چیزي میدوني تو...زديم حرف موضوع اين به راجع ما بارش -

 حسودي کردن، شك حق من به چرا باشد؟ قران ي ايه من براي بايد هايش گفته کند مي فكر چرا دانم؟ مي کجا از

 دهد؟ ،نمي کردن

 !فرار به میل...کینه...درد... شود مي وجودم تمام پیچد مي که گوشم در صیغه نام فهمد نمي چرا

 نمي صاف منحوس ي صیغه اين از من دل باشد، پاك شان رابطه که هم چقدر هر...باشد خوب غزل که هم چقدر هر

 !شود

 :گويم مي و کنم مي ازاد را ام چانه ضرب با

 !برسوني بهش خودتو بري بهتره شه مي ديرت -

 !سوزاند مي را ام حنجره دارد هم گفتن شخص سوم ضمیر همین بگويم، توانم نمي هم را نامش

 :گويد مي و کند مي حرکت

 ...میاد خوشت ازش ببینیش مطمئنم من -

 !من مرد اين دارد اطمینان هايي چیز چه از

 :گويم مي و دهم مي پايین را گیر افتاب

 کني؟ درست سرا حرم خونه، يه تو بیاري زناتو تا دو چیه نظرت -

 :کرده کوالك ديگر که سرعتش...دهد مي فشار انگشتانش میان محكم را دنده

 !منه خواهر جاي غزل! گي مي داري چي بفهم بارش -
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 !شود نمي...اما کند باور خواهد مي دلم

 مي که بیرون ، که نشده گفته ها حرف اين انقدر کند، مي غوغا دلم در روزهاست که اورم مي زبان بر را هايي حرف

 :فرياد...زجه...ناله ايد،شده

 !زنته...مهرداد نیست خواهرت اون ولي -

 نمي اعتراض... کند مي بیشتر گاز پدال روي را پايش فشار فقط بدهد؛ که ندارد جوابي اصال يعني دهد؛ نمي جوابي

 بترسم؟ بايد چه از ديگر ام، ديده را مرگ از بدتر...ترسم نمي هم اي ذره کنم،حتي

 !هیچ

 بارش

 ...!خشن حرکاتش و است تند هايش قدم. شود مي پیاده و کند مي پارك بیمارستان از باالتر کوچه يك را ماشین

 کنم؛ مي اماده هايش پنجه میان در شدن له براي را بازوهايم...من و گیرد مي من سمت در ي دستگیره به را دستش

 .کوبد مي ماشین سقف روي و کند مي مشت را دست همان کند، نمي باز را در

 ،ايد مي خوابم ام، خسته گفتم چه هر اورد؛ اينجا به تا مرا ها بازي بهادر بزن همین با. ست عصباني بگويد خواهد مي

 همه اين گفت بارانم دلتنگ کردم التماس هرچه خوابیدي؛ زياد که دانم مي نگو دروغ گفت...بروم خانه به خواهم مي

 و زد را اخر حرف...بیايم هوويم ديدن نیستم حاضر گفتم اخر بكن؛ را کار همین هم اينبار کردي کار چه او بدون مدت

 او و کردم قهر من که شد اين...کند وصلم خودش به زنجیر با شده رفت، نخواهم جايي او بدون اي ثانیه امروز از گفت

 ! شد عصباني

 :گويد مي کند نگاهم اينكه بدون.کند مي باز را در اينبار و گیرد مي دستگیره به دست دوباره

 ...شو پیاده ياهلل-

 ... !شود مي له ها اجبار اين لگد زير دارم که هم کنجكاوي ذره يك همان. شوم مي پیاده ماشین از تمام میلي بي با

 نمز مي حرفي من نه ، میرويم اتاق در دم تا نفس يك. کشدم مي سرش پشت و گیرد مي انگشتانش میان در را دستم

 ...!کشد مي نازي او نه و

 . شوند مي بلند جايشان از ديدنم با.  هستند هم عزيز و مريم ، محمد

 بدون مهرداد که گويد مي عزيز...خوشحالند ديدنم از گويند مي...کشند مي اغوشم در مريم و عزيز ندارم؛ خوبي حس

 !بوده افتاده خوراك و خواب از ، من

 ...!را الكي هاي دارم دوستت اين بیاورم باال خواهد مي دلم...من اما. کند مي گريه معمول طبق که هم مريم
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 ...!نه بشكنم، نمكدان خورم نمي نمك نیست خودم دست

 .کردن سر انزوا در روز همه آن از بعد هم ان ندارم، عادت ها دلتنگي اين به

 بشم کرده ظلم دنیا اين در نفر يك به اگر اندازم؛ مي پايین را سرم خوداگاه نا...اما ايستم مي که محمد روي به رو

 ...!است محمد

 :گويد مي اي خفه صداي با فقط کند، نمي دلتنگي اظهار

 !نكني غلطا اين از ديگه که گوشت تو بخوابونم يكي يا کنم بغلت خوشحالي از دونم نمي-

 :گويم مي و اورم مي باال را سرم

 !بزن داري دوست اگه-

 :چشمانش در میزند موج صداقت. نبود خبري بي اين الاقل، او حق دانم مي دهم؛ مي اجازه او به

 يکار گفتي مي اگه بخدا گذاشتي؟ خبر بي منو چرا نبودم؟ کنارت همیشه مگه نبودم؟ برادرت جاي من مگه بارش-

 !ابري نرسه بهت مرتیكه اين دست که کردم مي

 ...!نیست دلخور ديگر يعني "ابري" گويد مي

 !دارد؟ ياد را گرفتن دل به کینه محمد مگر اصال...بخشیده مرا يعني

 :شود مي حلقه شكمم دور مهرداد دستان که بزنم حرفي خواهم مي

 کردم؟ پیداش بالخره ديدي-

 :گويد مي او به رو عجیبي جديت با بعد و چرخد مي او، اتاق ي بسته در و مهرداد ، من بین محمد نگاه

 .نكني گمش دوباره باش مواظب-

 .است پنهان نصیحت هزاران پشتش...که حرفي و مهرداد و مانم مي من...رود مي و گويد مي

 اينبار که تفاوت اين با اغوششم در هنوز ايم مي که خودم به... اما شوم ازاد مهرداد هاي پنجه حصار از خواهم مي

 :گويد مي و زند مي لبخند. همیم چشم در چشم

 قهري؟ باهام-

 !شود؟ مي داده من به هم، کاري چنین ي اجازه مگر! قهر؟

 باران؟ پیش میريم کي...ندارم حوصله فقط نه-
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 :گويد مي و کشد مي هايش ريش ته و صورت روي دستي.  شود مي ازاد دورم از هايش دست

 !باران پیش میريم بعد ببینیم و غزل بريم. تمومه مالقات وقت ديگه ساعت يه تا.  کردم امضا رو برگه-

 :گويم مي و میزنم پوزخندي

 !موقع يه نشم خلوتتون مزاحم-

 هايم گفته از هم اي ذره من؟...کند کنترل را خشمش تا کشد مي عمیق نفس و بندد مي را چشمانش اي ثانیه چند

 !نیستم پشیمان

 که زني ديدن از ترسم؛ مي. شود مي جاري قلبم در يكباره به دنیا بد هاي حس ي همه کند، مي باز که را اتاق در

 !ترسم مي خیلي خیلي...شده شريك بامن را مهرداد

 مطمئن بعدش، قدم از میدارم بر که قدمي هر نیست؛ زمین روي پاهايم کنم مي حس. نیست خودم دست روزم و حال

 ...!نیستم

 !توانم نمي...من اما کند مي نرم را کسي هر دل شیرينش ي چهره

 !توانم نمي....من اما ست میهرباني سر از لبخندش که دارم ايمان ؛ مطمئنم

 !توانم نمي...من اما کنند، مي نگاه هم به برادري خواهر چشم به مهرداد و او واقعا شايد اصال

 !نكنم اخم و ببینم را شیرينش ي چهره توانم نمي

 !دهم پاسخ لبخند با را شیرينش لبخند توانم نمي

 !نكنم ترك را اتاق خواهي معذرت يك با... و ببینم را برادري خواهر اي صیغه ي رابطه اين توانم نمي

 ...!ام ناتواني همه اين از ندهم سر گريه هق هق و نزنم زانو توانم نمي

 ...!هايم لباس شدن کثیف از فارغ ، ام نشسته زمین روي رفته؛ در دستم از ها ثانیه حساب

 .کشد مي موهايش الي دست میرود، راه کالفه هم محمد. بپرسند کالمي کنند نمي جرات که مريم و عزيز

 که ارامي صداي با...او اما بیندازد راه فرياد و داد آن هر ترسم مي. است سرخ چشمانش...کند مي باز را اتاق در مهرداد

 :گويد مي محمد به رو شود مي شنیده زور به

 .میام و کنم مي استراحت يكم خونه، میبرم رو بارش من-

 ...افتم مي راه سرش پشت صدا بي بگويد، چیزي اينكه بدون

 !است طوفان از قبل ارامش...ارامش اين که دانم مي
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 بارش

 ...!دوشم به خانه که است عمر يك انگار دستم؛ به چمدان هاست سال انگار ، اشناست عجیب چمدان اين لخ لخ صداي

 :گويد مي ارامي به و کند مي باز را در

  تو برو-

 بیشتر هم ان از حتي نه...خرخره تا را مهرداد و من که غم همه اين از گیرد مي من، دل و پیداست صدايش از خستگي

 !کرده غرق خود در ،

 !غريب و اشنا هاي حس از شود مي پر وجودم تمام دارم مي بر خانه توي که را قدم اولین

 ...!غم...شادي...ترس...دلتنگي از پر

 .بگذارم جلو به پا قدم يك نه و بروم عقب قدم يك توانم مي نه ام، ايستاده در چارچوب جلوي

 مي کنار کمي فقط..  تر عقب قدم يك نه ، میروم تر جلو قدم يك نه ؛ شنوم مي را چمدان چرخ لخ لخ صداي هم باز

 .کند عبور تا کشم

 را رويش اينكه بدون و گذارد مي سالن ي گوشه همان را چمدان شده؛ تر الغر ، دوزم مي بلندش قامت به را نگاهم

 . کشد مي دراز کاناپه ترين نزديك روي برگرداند

 هاست سال انگار نگذاشته، اينجا در را پايش شمسي که هاست روز انگار...بارد مي خانه ي گوشه گوشه از غبار و گرد

 !ام بوده دور خانه اين از شهر، اين از او، از که

 اخم و شده مچاله کاناپه روي روم؛ مي تر جلو قدم چند و اندازم مي است ارام نكردني باور طرز به که مهرداد به گاهي

 ...!شود مسلط اعصابش به خواهد مي انگار. است هم در هايش

 دست به خانه اين در را زيادي هاي چیز. داشتم کردنشان فراموش در سعي ها ماه که خاطراتي تكرار از لرزد مي تنم

 .دادم دست از هم زيادي هاي چیز اوردم؛

 .بود مرد اين و من بین احترام هاي پرده شدن پاره شاهد ها روز تاريك، و شده کشیده ها پرده اين با خانه، اين

 !نبود خانه ديگر که بود ها مدت...خانه اين بود؛ کرده عوض زندان سرماي با را خودش گرماي روزها خانه اين

 بد نفوس همیشه که تكه همان...دلم سیاه بخش ان. کند مي فكر و دوخته نقطه يك به را نگاهش. است ساکت هنوز

 !است غزل نگران شايد که میخواند نوحه گوشم زير باز ، زند مي

 نداشتنش و بودن...کند مي رفتن هواي دلم باز. سوزاند مي حسادت همه اين در مرا که قلبم بخش اين تیز زبان از امان

 .است نبودش از تر سخت خیلي
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 :کنم تحمل توانم نمي را زجر همه اين ولي خرم مي جان به را عالم هاي دلتنگي تمام من

 اينجا؟ اوردي و من چرا-

 :شود مي خیره نامعلوم ي گوشه همان به باز و کند مي نگاه من به اي ثانیه براي

 بردمت؟ مي بايد کجا! خونته اينجا-

 خواهم مي که هايي حرف ي نتیجه از که نفهمد تا بلرزد؛ کمتر تا میزنم گره هم در را هايم دست! اينجا از غیر جايي هر

 :ترسم مي بگويم،

 کني؟ روثابت چي من به اون دادن نشون با خواستي مي رفتم؟ چي براي من فهمیدي اصال بدي؟ زجر منو که اوردي-

 خودتو؟ گناهي بي

 ! کند مي سكوت...او اما میپرسم سوال خروار يك

 نمي من خدا به اما درست، اينا ي همه...خواهرت جاي پاك، خوب، دختر اون. کنم تحمل رو غزل وجود نمیتونم من-

 !باشه شوهرم ي صیغه کسي کنم تحمل تونم

 مي ريشم به انگار هم خانه اين ديوار و در تمام و "شوهرم ي صیغه" گويم مي...اورم نمي زبان به را اسمش

 :کند مي سكوت هم هنوز اما، مهرداد...خندند

 قراره تو! بیاد؟ تو اسم قراره بچه اون ي شناسنامه تو میاد، دنیا به اش بچه که فردا امروز کردي فكر اين به اصال-

 ي بچه اسم جاي به قراره غزل ي بچه اسم وقتي بديم ادامه رو زندگي اين بايد جوري چه ما پدرش؟ يا باشي دايیش

 !بیاد؟ ات شناسنامه تو خودمون ي مرده

 .نشیند مي مبل روي يكباره و لرزد مي يمان مرده ي بچه ياداوري از تنش

 .کنم مي مچاله دست در را ام مانتو ي گوشه اگر میروم؛ عقب به قدم يك اگر ترسم؛ مي اگر نیست خودم دست

 .شوم مي دور من و ايد مي من سمت به او...شود مي بلند مبل روي از

 چشمان همان با هنوز...او و خورد مي ديوار به پشتم اخر که کند مي پیدا ادامه هايمان بازي گربه و موش اين انقدر

 .بزند حرف اي کلمه حتي اينكه بدون ايد، مي سمتم به سرخ

 !نیست بیني پیش قابل برايم اصال ارام و ساکت مهرداد اين

 مهرداد

 بودم؟ کرده چه او با من... ترسیده ي قیافه اين از شد مي مچاله دلم چسبیده؛ ديوار به کوچك ي بچه دختر يك مثل
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 نکتايو ي خانه در زندگي درد بتواند که است ان از تر ضعیف او نداشت؛ مرا زندگي هاي بلندي باال درك تحمل بارش

 که شیريني هاي حسادت همین! بردارد؟ اش زنانه هاي حسادت از دست غزل ديدن با داشتم انتظار چرا. کند درك را

 .دارد دوستم کردم مي فكر انكه از بیشتر خیلي...هنوز دهد مي نشان

 نمي پیدا را جراتش اما، بگويد چیزي تا کند مي باز را دهانش. شود مي گرد هايش چشم و شوم مي تر نزديك او به

 .کند

 تا کشم مي نفس عمیق مدام گذاشتیم خانه به پا وقتي از اصال کشم؛ مي عمیق نفس دوباره. ايستم مي رويش به رو

 ...!ببلعم جرعه جرعه را تنش عطر

 .شوم مي تابش بي وار ديوانه...من و ترسد مي من از او

 :گويد مي و گیرد مي صورتش جلوي ضربدري را هايش دست کند، نمي نگاه هايم چشم به

 !نشد اما بیارم دووم اتاقش تو خواستم خدا به. نشو عصباني کنم مي خواهش مهرداد-

 گره سرش پشت و کنم مي باز هم از را هايش دست. نیستیم ناراحت برخوردش از غزل نه و من نه که نفهمیده هنوز

 ...!ترسو کوچولوي دختر اين شده سفید رنگش. زنم مي

 ربیدا را غرايزم تمام کننده مدهوش لوندر اين بوي ها قديم مثل کشم، مي بو و برم مي موهايش نزديك را سرم اهسته

 :کنم مي زمزمه گوشش کنار و کنم مي سرکوب را کردنش اذيت ي وسوسه...کند مي

 !گي مي راست تو...ببخش منو-

 ! میشود قطع هم جانش بي هاي نفس همان قلبش، ارام تپش همان

 :پرسد مي بهت با و گیرد مي باال را سرش بعد و کند مي سكوت ثانیه چند

 گفتي؟ چي...چي-

 عشقم را، همسرم را، زنم امروز دارم دوست ، خستگي نه و دارد معني خواب نه ديگر. دوزم مي رويش به را لبخندم

 :گويم مي گوشش توي و بوسم مي را گوشش ي الله کنم، سیراب محبت از...را

 !کنم مي فسخ رو صیغه فردا همون گذاشته، زايمان وقت فردا براي غزل دکتر. گي مي راست تو گفتم-

 چهی در که خصوصیاتي اين از گیرد مي ام خنده...ست قلقلكي. کند مي کج را سرش ، خورد مي گوشش به که نفسم

 ...!کند نمي تغییر شرايطي

 شود مي شنیده زور به که صدايي با لب زير. شود مي وجودش سرماي با مماس داغم تن که انقدر شوم؛ مي تر نزديك

 :گويد مي
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 !بخوابم برم خوام مي کن ولم مهرداد،-

 :مگوي مي و کنم مي گوشش نزديك را سرم دوباره. شود نمي بیان بلند حتي که هايي خواسته اين به میزنم لبخند

 !خوابیم مي میريم هم با خوب-

 :کند کم کمي تنش شدن مور مور اين از تا کند مي نزديك گوشش به را اش شانه مصیبت هزار با

 دنابو چیزو همه ما نیست خبرا اين از نه میشه؟ گذشته مثل چي همه صیغه فسخ يه با کردي فكر!  مهرداد کن بس-

 !بیام کنار تونم نمي قضیه اين من کشتیم؛ رو مون بچه کرديم؛

 . کند مي بلند کامم در را دنیا تلخي تمامه... حرفهايش و دارد بغض صدايش

 ...!او نه و ارامم من نه ديگر

 !نشدنشان فراموش از...  من و خاطرات ياداوري از او

 :اورد مي درد به هم را خودم قلب که لعنتي سرکوفت اين شنیدن از شده قفل هايم دندان

  کني؟ بس خواي نمي بارش-

 :است کنترلم از خارج صدايم شدن بلند نداريم؛ فاصله هم قدم يك حتي که نیست مهم

  خواي؟ مي بچه-

 :گويم مي و دهم مي تكانش. دهد نمي را جوابم و گیرد مي پايین ممكن حد اخرين تا را سرش

 اره؟ خواي؟ مي بچه گم مي-

 اتاق سمت به و کشم مي را دستش. کند مي خورد همیشه از بیشتر را اعصابم و میريزد دستم ساعد روي هايش اشك

 :گويم مي و دهم مي هلش خواب

 !داري اي بهونه چه باز ببینم تا میدم بچه بهت االن همین ، نداره کاري-

 :کند ازاد را خودش تا کند مي تقال.  ايستد مي حرکت از هايش قدم

 گي؟ مي پرت و چرت چرا! مهرداد کن ولم-

 .اورد مي درد به را وجدانم را، قلبم هايش اشك با هم هنوز کند؛ مي گريه هم هنوز

 :گويم مي و کنم مي رها را دستش
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 که رو جهنمي زندگي اين تونیم مي هنوز داريم؛ جبران فرصت هنوز که بفهمي خوام مي. بارش گم نمي وپرت چرت-

 . کنیم درست ، کرديم خراب

 کشیدي؟ سختي خودت فقط کردي فكر دارم؟ زندگیم تو بدبختي کم کردي فكر! ببین منو

 : شده قاطي فرياد با هم او اشك

 !کنم درستش تونم نمي بريدم، ديگه من اما مقصريم، دو هر گم مي مقصري، تو گم نمي! مهرداد بفهم-

 :بايد...بجنگد بايد او شدن؛ تسلیم زود همه ناامیدي؛اين همه اين از ام خسته

 که مزار نمي...بزني جا نبايد. واستیم تهش تا که اين اونم داديم هم به قولي يه زندگي اول! بارش نیست خودت دست-

 !بزني جا

 يك طفق براش بمونه شناسنامه بي عمر اخر تا غزل ي بچه شده. کنم مي حلش باشه گفتم داري، مشكل غزل با گفتي

 !کنم مي ادم خودمو و میرم دکتر، میرم باشه ، داري مشكل من بودن شكاك با گفتي. مونم مي دايي

 ...!دم نمي بهت رو گذاشتنم تنها حق بارش اما

 بهت ديگه اما کن فكر داري دوست هرچي خوام؛ مي هوسم واسه رو تو کن فكر خواي مي خودخواه، بگو بهم خواي مي

 !دم نمي رو اجازه اين هم خودم به...زندگي اين به بزني گند اين از بیشتر دم نمي اجازه

 هیچ اول هاي روز انرژي پر دختر ان از که بینم مي نیستم، کور.  بارد مي ابي چشمان ان از هم اشك ي قطره اخرين

 به...محبتش به...بودنش به که ببیند کاش است؛ خراب هم من حال که ببیند و کند باز را چشمانش هم او کاش. نمانده

 ...!محتاجم هايش گفتن دارم دوستت

 :گويد مي و میرود مهمان اتاق سمت به و کند مي کج را راهش

 !میزنیم حرف چي همه به راجع بعد شدي جدا غزل از هروقت-

 جدا حق ام؛ رفته خواب به تنهايي چه هر است بس اما، ببندم هايش حرف تمام روي چشم شايد بیايم، کوتاه شايد

 !دهم نمي او به را جدايي اين به زدن دامن و خواب تخت کردن

 :گويم مي و کشم مي پشت از را دستش

 !نكن رو اتاق اون به رفتن فكر حتي-

 سخی زبان با را لبش نترکد؛ بادش پر چشمان ي غصه از دلم تا کنم مي را تالشم تمام. کند مي نگاهم و گردد مي بر

 :گويد مي و کند مي

 !تنهايي به دارم نیاز مهرداد-
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 ! بود شده تمام حال به تا بود شدني حل تنهايي با مشكالت اين اگر ؛ بینم نمي نیازي که من

 اما کند مي تقال ؛ زند مي غر. گیرم مي پیش را خواب اتاق وراه کشم مي را دستش اش خواسته و حرف به توجه بي

 ...!هايش حرف تما روي بر بندم مي را هايم گوش ، نشانمش مي تخت روي که زماني تا...من

 :گويد مي و کند مي هم در را هايش اخم

 !گويي زور همیشه مثل-

 که هايم گوش. شود مي گرمم...او با اتاق يك در بودن از اصال. کند مي داغتر وجودم در را خواستنش تب ها اخم اين

 ...!حرارت از شده سرخ مطمئنم

 اين داند نمي ؛ شده رحم بي زيادي. اندازد مي پايین را سرش ها عروس تازه عین او و اورم مي در را تیشرتم

 !آورد مي در بازي عروسك حد اين تا ،که کند مي پا بر دلم در اتشي چه خواستنش

 !ترسد مي گفت مي که اول شب مثل درست شنوم؛ مي را قلبش تپش صداي. نشینم مي تخت روي سرش پشت

 بلندش موهاي و کنم مي باز را سرش ي گیره کند؛ مي قفل هم در را هايش دست...میدارم بر سرش روي از را شالش

 !زيبايي همه اين از شود مي قطع نفسم...میريزد اش شانه روي

 ...!شده تنگ جسمش از بیشتر عشقش براي دلم دانم، مي اما خواهمش مي تنم سلول سلول با

 :گويم مي و کشم مي اغوشش در تنگ. کنم مي درازش و کنم مي حلقه کمرش دور را دستانم

 .کنیم مي درست و چیز همه...خانومم بخواب-

 !ندارم را چیز هیچ کردن درست توانايي...او بدون دانم مي! کنم مي درست گويم نمي

 کنم مي درکت

 نه ترکت

 نبود اتفاقي قطعه چند ان زيبايي

 بسازيم اي تازه شكل توانیم مي

 بارش

 اما ، شوم رويا اسیر دوباره مهرداد دستان گرم ي گهواره در تا بروم؛ خواب به دوباره کنم مي تالش که هاست ساعت

 که عذابي و دادم مهرداد به که زجري کردم؛ سپري که ست روزهايي خیاالت و فكر شود مي عايدم که چیزي تنها

 دوباره...سوختن اتشش در و بودن عشق بي تلخ روزهاي همه ان دلتنگي، همه ان دوري، همه ان از بعد حال و کشیدم
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 ذهنم در ثانیه ثانیه تصويرش که مردي نشد؛ و کنم فراموشش خواستم که مردي دستان در شده محبوس...اينجايم

 .شد کتیبه

 . گیرد مي فرا را دهانم ها مدت از بعد که شیريني طعم از میريزد فرو دلم افتم مي که مهرداد ديروز هاي حرف ياد

 من مال مهرداد دوباره انگار. امنیت غريب حس از شدم پر لحظه همان از من و کند مي باطل را صیغه که گفت

 بخشیده مرا مهرداد بود؛ من مال و بود مهرداد...نبود تاريك نبود، سیاه ديگر گرفت؛ رنگ دنیا دوباره انگار.شد

 !را او هم من...بود

 ! رود مي دکتر و کند مي درکم گفت. کنم درکش بايد من و گذشته اسیر و است مريض که نگفت

 !شد من اولین مهرداد...برداشت را قدم اولین او و بريدم او از من... کند تالش من براي خواست مي مهرداد

 بي از کند مي سو سو نورش...کرده طلوع تازه افتاب. دارم مي بر بیهوده تالش اين از دست و کنم مي باز را چشمانم

 !جاني

 .بود شده دريغ چشمانش از روزها که برد مي سر به خوابي در هنوز که دهد مي نشان مردم منظم هاي نفس

 يم برابر صد قلبم در را خون پمپاژ نزديك ي فاصله اين از اش، گرفته صداي که کنم مي باز را دستانش قفل اهسته

 :بودن مهرداد نزديك هیجان شدت از شود پاره هايم رگ ترسم مي...کند

 !بخوابیم ديگه يكم...نرو-

 !اندازد مي شكمم روي را پايش و کند مي تر محكم را دستانش وقفل گويد مي را اين

 جک سمتش به را سرم دهند مي اجازه گردنم هاي مهره که جايي تا. شیرينش زورگويي از قلبم روي نشیند مي لبخند

 :گويند مي هايم لب اما پريشانش موهاي بوسیدن براي میزند لك دلم ، کنم مي

 !مــهــرداد بخواب داري دوست چقدر هر تو پاشم من بزار! نمیاد خوابم ديگه من-

 :گويد مي و گذارد مي گردنم گودي روي را سرش. گويم مي کشیده کمي را مهردادم گذشته مثل

 ! بارش بود شده تنگ گفتنات مهرداد اينجور براي دلم چقدر که اخ-

 :گويم مي و میزنم نفهمي به را خودم...گوشم ي الله به هايش نفس برخورد از شود مي مور مور تنم

 مـــهـــرداد؟ گم مي جوري چه من مگه-

 :گويد مي و کند مي کوتاهي ي خنده

 !بدم دستت کار صبح سر ترسم مي ، من ابي چشم نكن شیطوني-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

288 

 شیطنت اين بگويم خواهد مي دلم...شود نمي کم ، شود نمي سرد ديروز از که خواستنش تب همه اين دارم دوست

 ياد از را او با گفتن سخن پرده بي و بودن نزديك که ايم شده دور هم از انقدر... اما دارم دوست را عواقبش و ها کردن

 .ام برده

 :گويم مي و گذارم مي انگشتانش ي حلقه روي را دستم

 !شده تنگ خیلي براش دلم ، برم ديدنش به مدرسه بره باران اينكه از قبل تا خوام مي-

 :گويد مي و نشاند مي ام شانه سر روي ارامي ي بوسه

 !شد مي تنگ ذره يك منم براي دلت کاش...داري دوسش انقدر تو که باران حال به خوش-

 !شده تنگ ابديت تمام از بیشتر...تو براي دلم که فهمیدي مي کاش من پناهِ

 :گويم مي و دوزم مي چشمانش روشن ساحل در را نگاهم. ببینم را اش چهره تا چرخم مي دستانش بین مصیبت هزار ا

 کني؟ مي حسودي هم باران به-

 :گويد مي و اورد مي تر نزديك را سرش. کند مي عاشقم نو از بار، هزارمین براي صورتش، روي چال و خندد مي

 !شه نمي عوض خصلتم اين برم که هم دکتر باش مطمئن! کنم مي حسودي باشي داشته دوسش تو که کي هر به-

 !برد مي سوال زير را دنیا فیزيك مهرداد هاي بوسه...هايش لب رطوبت از هايم لب شود مي ذوب

 .شده کنترل هاي محبت همه اين با کند مي ترم تشنه... نرم و بوسد مي کوتاه

 :گويد مي اش شده حبس هاي نفس میان از و کند مي ازاد را دستانش

 !بیام و بگیرم دوش يه من تا شو حاضر برو بدو-

 دستانش دلچسب فشار میان در بیشتر اي ثانیه ترسم مي میزنم؛ بیرون اتاق از و کنم مي دل اغوشش از سرعت با

 ...!شوم قدم پیش بوسیدنش براي بار اين خودم و بمان زنداني

 از... مهرداد اما ام کرده عادت گشنگي به که من کنم، مي کج اشپزخانه سوي به را راهم ايد مي که اب شیر صداي

 .بريد خواهد را امانش درد معده که دانم مي و نخورده هیچ ديروز

 چند. گیرم مي پیش را اتاق راه و گیرم مي دست در عسل اب لیوان يك با را قرصش و کنم مي روشن را ساز چاي

 . ايستم مي کنار و میزنم در به تقه چند و گذارم مي کنار را ترديد و کنم مي مكث اي ثانیه

 بر که شیطاني لبخند در شوند مي قفل ، سرم خیره چشمان اين کند مي باز را در که همین اما اندازم مي پايین را سرم

 :گويد مي و ايستد مي سینه به دست و اندازد مي باال ابرويي. دارد لب
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 سرت؟ به زده گرفتن دوش وس-

 :گويم مي و گیرم مي جلو را قرص و لیوان ، اندازم مي پايین را نگاهم مصیبت هزار با

 !بخوري صبحونه قبل ساعت نیم بايد اوردم رو اينا خیر نه-

 :کنم مي نگاه پاهايم به مصرانه همچنان من و گیرد مي دستم از را لیوان و قرص

 !شما خدمت لیوانم اين...خوردم قرصمم-

 . شوم مي خیسش اغوش اسیر ايم مي خودم به تا و کشد مي را دستم که بگیرم را لیوان تا کنم مي دراز را دستم

 ...!کنم مي خالي "شه مي خیس لباسام مهرداد "گفتن با را هايم دلتنگي و ها تنگي نفس تمام

 !است غم سراسر چشمانش؟ شیطان؛ نه و است داغ نه نگاهش اما، او

 !پشیماني ايد؟ مي ذهنم در چشمانش در شدن خیره از بعد که اي کلمه اولین

 :کند مي زمزمه

 هب ، من به که بگو بهم ، اما شه نمي درست هیچي ها زودي اين به دونم مي...بشه قديم عین رفتارت خوام نمي بارش،-

 !میدي ديگه فرصت يه عشقمون به...خودت

 کنم؟ دريغ او از من و بخواهد چیزي مهرداد شود مي مگر

 :گويم ومي نشانم مي هايش لب روي کوتاهي ي بوسه و کنم مي حلقه گردنش دور را دستانم

 !میدم فرصت خودمون به-

 !شده باز اشتهايم عجیب امروز. میروم بیرون حمام از خبر، اين شنیدن شك شدت از شود مي شل دستانش که همین

 نشد سوگند تو تلخ خداحافظي به

 نشد بند اي ثانیه دلم و رفتي تو که

 لبهايم ،ولي ممنوع ي میوه تو لب

 نشد کند، دل تو سرخ لب طعم از هرچه

 شهر در گشتم و گشتم جا همه چراغي با

 نشد مانند تو به اينجا کس هیچ! کس هیچ

 دارد را خودش جاي من دل در کسي هر
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 نشد خداوند سینه اين در تو جانشین

 مهرداد

 !نه يا ام زده شامپو سرم به که نیست يادم حتي و زنم مي بیرون حمام از

 ايدب پس ببیند را باران خواهد مي بارش پوشم؛ مي را هايم لباس کنم، خشك حوله با حساب درست را تنم اينكه بدون

 . برسانم اش خواسته به را او

 و من خلوت مزاحم صبح سر که گردد مي مزاحم شمسي دنبال چشمانم.  ايد مي اشپزخانه از ظروف توق و تق صداي

 مجاي سر ، رفته فرو ها کابینت از يكي توي کمر تا که اش کننده ديوانه ظرافت ان با بارش ديدن با اما شده، بارش

 . شوم مي متوقف

 ابت بي چقدر که فهمم مي تازه امروز اما کند کار تا نخواستم خودم. بینم مي اشپزخانه در را او که ست باري اولین اين

 .باشد کرده درست او که هستم غذايي هر خوردن

 مي نگاهم شده گرد هاي چشم با و کشد مي ها کابینت در تجسس از دست. نشینم مي و کشم مي عقب را صندلي

 :گويد مي و کند

 !بیرون اومدي زود چه-

 :گويم مي و دهم مي لبخند يك با را جوابش

 !کني گردشون انقدر نیست الزم ديگه هست درشت کافي قدر به چشمات-

 :گويد مي و زند مي لبخند هم او

 ندگيز سومالي تو داريم انگار! اوردم گیر رو بیسكويت همین بختي بد هزار با! نداريم هم نون تیكه يه حتي خونه تو-

 !کنیم مي

 .گیرم نمي او از را نگاهم. گذارد مي میز روي را بیسكويت ي جعبه

 اخم. نشیند مي رويم به رو صندلي روي و اورد مي در يخچال از را صبحانه شكالت و پنیر. میريزد چاي زياد دقت با

 :گويم مي و میزنم ضربه اپن روي بر دست با. ندارم دوست هم را فاصله ذره يك همین رود مي هم در هايم

 !اينجاست جات رفته يادت اينكه مثل-

 :گويد مي و زند مي شیريني لبخند

 !ديگه بخوريم چیزي يه همینجوري بزار مهرداد نكن اذيت-

 !ره نمي پايین گلوم از چیزي اينجوري من جات سر بیا بدو! نچ-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

291 

 :گويد مي و اندازد مي باال ابرو لجاجت با

 خوردي؟ مي غذا جوري چه نبودم من وقتي پس-

 :گويم مي و نشیند مي لبم ي گوشه پوزخندي. تلخ روزهاي ان اوري ياد از کند مي فوران ام معده اسید

 . خوردم نمي هیچي تقريبا تو بدون روزا اون-

 يجلو و میمالد پنیر کمي بیسكويت روي.  گذارد مي هايم زانو روي را پاهايش کف ها قديم مثل و نشیند مي اپن روي

 :گويد مي و گیرد مي دهانم

 .نیست خوب ات معده واسه ندار نگه گشنه خودتو هیچوقت ديگه-

 :میگويم و میزنم زل چشمانش درياي به

 !نذاري تنهام هیچوقت بده قول هم تو-

 !ببلعم ذره ذره را شیرين قول اين طعم تا گذارد مي و گذارد مي دهانم توي را لقمه

  دارم دوست...ندارد حضور دنیا اين در هیچكس بارش جز من، جز انگار که ارامم انقدر رفته، در دستم از ساعت حساب

 وير به...است تاب بي باران ديدن براي که بینم مي چشمانش برق در اما کند پیدا ادامه ابد تا بودن هم با دقايق اين

 .خواهد مي هم را پدرش اغوش دلش که دانم مي اما اورد نمي خودش

 :گويم مي میرسد زمین به که پاهايش. کنم مي بلندش اپن روي از و گذارم مي بغلش زير را دست دو

 !باران پیش بريم که شو حاضر کنم مي جمع میزو من تا بدو-

************************************************* 

 :گويم مي و کنم مي اش پیاده اش پدري ي خانه درب جلوي

 !بیمارستان برم بايد من بدي اجازه اگه بارش-

 .اشكار هاي حسادت اين براي کند مي ضعف دلم و میرود هم در کمي هايش اخم

 :گويم مي و گیرم مي باال خودم سمت به را سرش و گذارم مي اش چانه زير را دستم

 !داره زايمان غزل خانومي-

 :گويد مي و ريزد مي فرو چشمانش از اشكي قطره

 !حالش به خوش-
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 الح به گرفته، قرار تجاوز مورد که زني حال به من بانوي من، زن اينكه...را درد اين حجم نبینم تا بیندم مي را شمانم

 !لعنت...مهرداد تو به لعنت...خورد مي غبطه زجر، پر شب يك از حاصل ي بچه داشتن

 :گويم مي و کارم مي اش گونه روي اي بوسه. کنم ارامش تا است من ي وظیفه که دانم مي

 !شي خسته خودت که بدم بهت بچه انقدر میدم قول! شي مي باردار دوباره هم تو خانومم-

 :گويد مي و زند مي دستم بازوي روي جاني کم ي ضربه دست با و شود مي منحرف ذهنش زود ها قديم مثل

 !کنا استفاده زود فرصت از هم تو-

 :گويم مي و گیرم مي را دستش که شود پیاده ماشین از خواهد مي

 ابي؟ چشم-

 :برده رو از را اسمان چشمانش که الحق و

 جانم؟-

 :شود قرص دلم اسايشش از خواهم مي...باشد ارام خواهم مي

 ...!تمومه چي همه امشب کنم؛ فسخ رو صیغه و بیاد محضر از يكي گم مي غزل عمل بعد امروز-

 !شوم مي دلتنگ...میدارد بر اش پدري ي خانه در سمت به را قدم اولین که همین و میزند لبخند

 دپیچ مي ام بیني در که بو از حالم. دهد مي خون بوي که ست رنگي قرمز مايع غرق سفیدم لباس.  لرزد مي دستهايم

 که کردم نمي را فكرش حتي وقت، هیچ اما، است حساب و حد بي ديگر که اشتباهاتم...کردم زياد گناه. خورد هم به

 از گیرد مي نفسم... اش سینه ي قفسه بعد و کنم مي نگاه اش خورده شكاف پیشاني به. شود الوده خون به دستانم

 !ام کشته را او من اما، کنم باور خواهم نمي...! نكشیدنش نفس

******** ************************************************** 

  بارش

 روي اش چانه قسمت همیشه معمول طبق که مقنعه ان و کوچك صورتي روپوش ان با باران و شود مي باز خانه در

 و پاکي عطر. دهم مي فرو را عطرش و کنم مي حلقه کوچكش بدن دور را دستانم. پرد مي اغوشم به نشسته، اش گونه

 ...!معصومیت

 :گويد مي و کند مي صورتم از محكمي ي بوسه

 !اومدي دير چقدر بارش-
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 از تر فیدس او دنیاي گويم؛ نمي هم من و داند نمي. نشد اما بمانم رفتني تا رفتنم نگردم؛ باز تا رفتم که داند نمي بارانم

 :شود سیاه خواهرش هاي دلگرفتگي با که است ان

 !اومدم بالخره ولي-

 ! نیستم دلگیر؟. پدرم ي نشسته اشك به چشمان با کند مي تالقي نگاهم و کنم مي بلندش دست روي

 نگيدلت اما نیست، اي گله پس ، کند باران نثار را محبتش و عشق تمام خواستم خودم. نباشم پشتم تا خواستم خودم

 !بخواهد دلت تا

 سرم بار اولین براي.  کنم مي پرواز اش شده باز اغوش به ها سال از بعد بار اولین براي و گذارم مي زمین روي را باران

 و دهد مي نوازش را پشتم دستانش با او. گويم نمي هیچ ، گويد نمي هیچ. کنم مي گريه و گذارم مي اش شانه روي را

 !میكند مزه زبانم زير سال هفت از بعد که را اي پدرانه شیرين طعم بلعم مي من

 :گويد مي پدر و نشینیم مي مبل روي

 !اومدي خوش-

 يا بد دارد؛ اشك چشمانش عمق داند؛ مي خوب را ها دانستني رفتي، چرا پرسد نمي.... دارد بغض...لرزد مي صدايش

 .دارد دارد،محبت است،مهر پدر خوب،

 !رفت نخواهد مدرسه به امروز که گويد مي اطفار و ادا هزار با و نشیند مي پايم روي باران

 :گويم مي و دهم مي فشارش محكم

 !بمونم جا همین برگردي وقتي تا میدم قول من مدرسه برو و-

 :گويد مي و کند مي هم در را هايش اخم

 ...!نیست بس نه-

 :ريخت خواهم پايش به بخواهد هم را دنیا اگر داند نمي که باراني خواهي زياده همه اين به میزنم لبخند

 !بريم هاله ديدن به هم بگیريم کادو برات بريم هم اومد مهرداد عمو که عصر میدم قول-

 از چیزي شوق و ذوق از میدانم بعید که مدرسه به رفتن به راضي و شود مي وسوسه شنود مي که را کادو و هاله اسم

 .بفهمد هايش درس

 را ها است،اين پشیمان است، دلتنگ. نمیدارد بر رويم از را نگاهش. نشینم مي پدرم روي به رو دوباره میرود که باران

 :گويد مي و میپاشد صورتم روي لبخندي. خوانم مي چشمانش از
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 من محبت به و اي بچه هنوز هم تو میرفت يادم که بودي مادر باران براي همیشه انقدر. گذاشتم کم برات خیلي من-

 .داري نیاز

 :گويد مي و اندازد مي پايین را سرش

 !منم افتاده اتفاقاي ي همه مقصر-

 !باران ي جبهه...بوديم جبهه يك در هردو او و من. اندازم نمي کسي گردن به را گناهم

 :گويم مي و گیرم مي دست را دستانش و نشینم مي کنارش

 .خوردم رو نادر گول که بود خودم تقصیر! بابا نزن و حرف اين-

 :شده پیرتر چقدر که فهمم مي چشمش دور هاي چروك و چین از. گیرد مي باال که را سرش

 مي پیدا کلیه شده که هم زمین زير از بگم بهت که بود من ي وظیفه...! خوردي مي رو باران ي غصه نبايد اصال تو-

 .نیست راضي من از مادرتون دونم مي! کنم

 از فراتر عشقي...کند جلب را مادرم رضايت تا کند مي زندگي هنوز سال همه اين از بعد...کند مي فكر او به هم هنوز

 هست؟ مگر هم اين

 !نكرد حس رو نبودش هیچوقت باران. گذاشتي ما پاي به رو عمرت ي همه تو. راضیه ازت مامان خدا به بابا-

 :گويد مي و دهد مي دستم به مختصري فشار

 !پدر نه و داشتي مادر نه تو چي؟ تو-

 :دهند نمي را فرودشان ي اجازه مصرانه که هايي پلك به رسیدن براي اند گذاشته مسابقه هايم اشك

 !نیست دير هنوزم-

 ياد خواهم مي. کنم مي تكیه پدرم هاي شانه به ها سال از بعد ، بار دومین براي امروز و کشد مي اغوشم در هم باز

 ...!را ها کردن تكیه اين بگیرم

*********************************************** 

. نويسد مي را هايش مشق نور سرعت با و کشیده دراز مبل پايین باران و شورد مي را ها ظرف خودش اصرار با پدر

 . است ارام و خوب چیز همه چقدر امروز. ايد مي ديگر ساعت يك تا که گفت و زد زنگ هم مهرداد

 ريش به هم کلي تازه و برده خودش با مرا مهرداد طور چه که ديده پنجره پشت از گفت مي. ام زده زنگ سلوا به

 ...! است خنديده ام نداشته
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 فرداست امروز و است خوب هم پرورشگاه باران حال گفت مي...بود خوشحال زندگیمان شدن درست خاطر به هم او

 .شود مرخص که

 ...! مهرداد با اينبار ،اما بروم ديدنش به دوباره که گیرد مي قول

 .شد محبوس يشان خانه همكف ي طبقه در که انديشم مي غريبي خاطرات به من و گويد مي و گويد مي او

 . خبري بي تحمل نه و دارم رفتن طاقت نه. گیرم مي را مهرداد ي شماره نیست، خودم دست

 نیست خودم دست

 ناگهان

  و برم مي تلفن به دست

  گل دسته

 میدهم اب به

 ها تقصیر تمام اصال

  گیر شماره اين سر زير

 است شكسته گردن

 ها شماره تمام میان از که

  را تو ي شماره فقط

 دارد خاطر به

 :کنم مي اکتفا اهسته سالمي گفتن به پس بگويم، چه که دانم نمي واقعا... من و میدارد بر بوق اولین با

 خانومي؟ خوبي -

 :داده که را هايي قول تمام برود يادش نكند که دارم دلهره...زياد نه ؟ خوب

 !نیستم بد-

 :گويد مي و کند مي کوتاهي ي خنده! نیستم هم خوب يعني

 بگم؟ بهت حضوري رو اخبار میام که ديگه ساعت يه تا میدي اجازه اما! قشنگه هم فوضولیات که بشم قربونت -
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 بدي خبر که همین...بود شاد که صدايش. ندارم کردن قبول جز هم اي چاره ، اما کنم صبر موقع ان تا خواهد نمي دلم

 !ست کافي قلبم کردن ارام براي نیست کار در

 مهرداد

 هک وقتي از اصال يعني. است خوب هم غزل حال...دارد لب بر لبخند ؛ شود مي اتاق وارد خالي شیريني ي جعبه با مريم

 !امد دنیا به که اي بچه وهم او هم بود؛ خوب رسیدم بیمارستان به

 خاطر به فقط و فقط دانم مي من و بودي خسته چون گفت مي.بگیرد تماس ما با کسي نداده اجازه گفت مي محمد

 ...!بوده بارش ي دوباره نشدن حساس

 یغهص. برداشتم را قدم اولین. گذارم مي جیبش در رايج حد ان از بیشتر را مبلغي و کنم مي بدرقه در دم تا را مستوفي

 دمخو ي گذشته هاي تلخي تمام ي اينه که کنم مي نگاه کوچكي دختر به و ايستم مي غزل سر باالي. کردم فسخ را

 :گويد مي و نشیند مي رنگش بي هاي لب روي لبخندي. است

 !دارم بهتري خیلي حس -

 را نفر يك بايد. داد نجات را ادم و عالم ي همه شود نمي بیني مي که رسي مي جايي به گاهي زندگي در! هم من

 !نداشت...نفر دو براي جايي من هاي شانه. باشي او گاه تكیه عمر تمام و کني انتخاب

 :میگويم و کنم مي گم اش روسري هاي بته و گل در را نگاهم

 !کنه اذيتت هیچكي زارم نمي...کنارتم برادر يك مثل هنوزم من شي؟ نمي عوض چیزي که دوني مي -

 :نداشته هیچگاه که ست نوجواني و کودکي از ناشي باال درك اين تمام...بیشتر خیلي فهمد؛ مي سنش از بیشتر

 !داره رو مادرش هواي و میشه بزرگ ديگه وقت چند پیشمه؛ رضا ديگه االن...مهرداد دونم مي -

 یغهص از حاصل که فرزندي روي را ائمه اسم بگويیم و کنیم قضاوت تا بوديم کسي چه ما گذاشته؛ رضا را کودکش اسم

 ...!نگذار شبه يك ي نبوده يا بوده ، غلط يا درست ي

 ...! است اليق نا يا اليق اسم اين براي کودك اين دهیم تشخیص تا بوديم کسي چه ما

 دست به نتواند هیچگاه شايد دانست مي اش کودکي ي همه با که بود هايي چیز تمام نماد کودك اين غزل براي

 !عشق...همسر،خانواده بیاورد؛

 :گويم مي و میزنم لبخندي

 رو اسمش پول مقدار يه با و کرد پیدا رو نفر يه میشه بگرده اونور ور اين يكم اگه گه مي کردم، صحبت مستوفي با -

 !توشناسنامه گذاشت
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 :ببخشد ارامش دنیا تمام به تواند مي لبخندش با هم باز ها ترس ان ي همه با اما ترسد مي...است تر قوي من از غزل

 .کرد جبرانش رو زحماتت بشه روزي يه امیدوارم ممنونم، -

 :گويد مي حرفش کردن مزه مزه با بعد و کند مي مكث کمي

 کردين؟ اشتي هم با خوبه؟ بارش -

 و دوزم مي دهانم به شده خیره چشم جفت چند به را نگاهم. شود مي خالي دلم ته باز بارش سوي به برگشتن فكر از

 :گويم مي

 !اره -

 کوبد مي ام شانه به محكمي ي ضربه دست با محمد. میدارد وا خنده به هم را غزل ، مريم و محمد بلند ي خنده صداي

 :گويد مي و

 ...!تو دوش رو نداختم مي رو شیريني کردي اشتي دونستم مي اگه ، بخیل -

 :گويد مي و میزند محمد سر پس يكي مريم

 شیريني جعبه يه با حاال کردن ما جیگر تو خون مدت همه اين کوچیكه، اهدافت زندگي تو انقدر که سرت تو خاك -

 بیارن؟ هم رو تهش و سر

 :گويد مي است خودش ذات مخصوص فقط که ها لودگي همان با هم محمد

 !شه کمه کمه اين تازه نیستیم، راضي نايب از کمتر ما اقا...! ها گي مي راس -

 مي و کنم مي جا به جا دستم در را ماشین سويیچ! بارش هاي خنده براي میرود ضعف من دل و خندن مي ها اين

 :گويم

 !برم من بدين اجازه اگه ديگه خب -

 :میگويد و نشیند مي تخت کنار مبل روي مريم

 !کنیم مرخصش امیر با فردا تا مونم مي غزل پیش امشب من پس -

 پا بر قشقرقي... بفهمد عمو اگر که دانم مي خوبي به کشد؛ مي دوش به را غزل نگهداري بار که گذارم سپاس او از

 !ديدني کرد، خواهد

 :گويد مي و افتد مي راه من از جلوتر محمد

 !بابا بريم بجنب مهرداد -
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 :گويم مي افتم مي راه سرش پشت که طور همان و پرد مي باال ابروهايم

 بیاي؟ من با قراره مگه -

 مي میدهد، تحويل ژکند لبخند ديگري از پس يكي پرستاران به که طور همین و رود مي راه بیمارستان راهرو توي

 :گويد

 !شده تنگ ابري اين براي دلم بابا اره -

 !همسرم با نفره دو خلوت يك به مرا نیاز کند نمي درك که مردك اين به دهم مي فحش دلم در

*********************** 

 دگوي مي. است بیزار کبود رز از دارد؛ دوست نرگس بارش... کنم مي جا به جا دستم در اضطراب با را نرگس گل دسته

 !خورد نمي درد به بو بدون گل و ندارد بو رز گل

 اهدخو خوشش بارش است، دلنشین است، خوب بويشان نه...کشم مي بو و گیرم مي ام بیني جلوي را ها گل استرس با

 . امد

 . رود مي راه هزار دلم چسبد، مي پاهايم به ذوق با و کند مي باز را در باران تا

 :گويد مي و شود مي بلند زمین روي از و کشد مي اغوش در را باران محمد

 چغندرم؟ برگ اينجا من! گرفته بال نكن عمو عمو انقدر شیطونك -

 :گويد مي شیرينش لحن با

 !زمینیه سیب که محمد گه مي بارش نه -

 مي و ايد مي جلو لبخند با. شود مي قفل بارش خندان و ابي چشمان در حواسم تمام و شود مي محو اطرافم صداهاي

 :گويد

 !سالم -

 !من عشق اين شده زبان سر بي چه

 مي وسط را خودش نشسسته قاشق محمدمثل که بدهم او به را ها گل عشق هزار با و کنم باز را دهانم خواهم مي

 :گويد مي و اندازد

 هان؟ ام زمیني سیب من...گفت مي قشنگي چیزاي باران...جان ابري به به -
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 اين هنگام در شدنش انگز وسوسه شدت از میرفت هم در هايم اخم بود محمد از غیر کسي هر اگر! بلند...خندد مي

 ...!ها خنده

 :ام چسبیده دست در سفت را گلم دست خجالتي هاي داماد مثل هنوز من و میرسد راه از هم بارش پدر

 کني؟ نمي تعارف چرا جان بارش...تو اومدين،بفرمايین سالم،خوش -

 که بارش هستم من پدرش؛ و محمد از نه و خبريست باران از نه ايم مي خودم به وقتي و کنیم مي سالم هم پدرش به

 :گويم مي و دهم مي دستش به را گل و خوانم مي را نگاهش پشت سوال زده؛ زل چشمانم به

 .کردم فسخش امروز...! شد تموم -

 :بويد مي و برد مي اش بیني نزديك را ها گل و میزند لبخند

 !ممنونم -

 :گرفت مي صورت نبايد هرگز که اشتباهي اصالح بابت کند مي تشكر اينكه از شود مي فشرده قلبم

 !بزارم گلدون تو رو گال برماين من ،تا تو بیا -

 بي ظرافت ي شیفته بار هزارمین براي و کشم مي اغوش در پشت از ، میدارد بر اشپزخانه سمت به که را اول قدم

 :کنم مي زمزمه گوشش در. شوم مي نظیرش

 ابي؟ چشم بخشیدي منو -

 چي؟ تو...اوهوم -

 :نیست دلم در چیز هیچ دلتنگي جز که است وقت خیلي کنم، مي رجوع دلم به

 !وقته خیلي -

 در که را شعري هزارمین و کرده خوش جا پاهايم روي باران. خوشحالند همه ها مدت از بعد و ايم نشسته ها مبل روي

 مي در اطفار و ادا يك کدام هر با هم محمد و خواند مي کرده حفظ از هايش داستان کتاب و کودك مهد و مدرسه

 ...!اورد

 گويد مي و اورد مي در را میدان چاله مردهاي اداي داري، ازدواج قصد و میشوي بزرگ کي تو گويد مي که بارش پدر

 !تعطیله که هم جمعه... و شنبه دو و يكشنبه و شنبه باشد، هم هايشان بگیرم؛اسم باهم زن تا 1 همزمان شد وقت هر

 ...!او به من و کند مي نگاه پدرش و بارن ي خنده به بارش

 !میرويم؟ خانه به کي که پرسم مي او از لب حرکت با...میزند لبخند کند، مي حس که را نگاهم سنگیني

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

300 

 .شوم مي عاشقش نو از بار چندين حال به تا ديروز از که من بر واي...من و اندازد مي پايین را سرش او و پرسم مي من

 !نكند غروب که بگو را افتاب بانو؟

 ...من دل و نباشي تو و بیايد ومهتاب شود شب ترسم مي

 !را تقدير اور زجر تلخي برد خاطرم از که را هايي لب شیريني بخواهد وار ديوانه

 :گويم مي بارش به رو و کنم مي باز را خانه در

 !بود اويزونمون هم صبح تا امشب بود اون به اگه کردم، باز رو محمد پر بدبختي چه با که واي -

 :گويد مي و بندد مي پا با را در چسبیده دستي دو را نرگسش هاي گل گلدان حالي در

 اورديم شانس هاله، و هلیا پیش ببرمش بودم داده قول بارانم به تازه...شد نمي بد بوديم اونا با رو امشب يه حاال -

 !برد خوابش

 از را زنم اسم خواستند مي که ها همان دارد؛ نیاز فاصله به بارش گفت مي که وکیل بچه همان زن اهان بود؟ که هلیا

 :گويم مي و رود مي هم در هايم اخم اختیار بي. کنند پاك ام شناسنامه

 کنن؟ جدا ازم تورو که بري باز! اونجا بري نیست الزم -

 از دارد؛ را کردنم خر قصد که ها همان از...شیطاني هاي خنده همان از میزند؛ لبخند و گذارد مي میز روي را لدان

 !است ماهر خیلي خیلي کردنم رام در که همان

 :گويد مي و کند مي حلقه گردنم دور را دستانش و رسد مي نزديك

 !میاد خوشت ازشون بشي اشنا باهاشون مطمئنم...دوستمه هلیا -

 اي درست تحلیل و تجزيه فرصت من ذهن کم، ي فاصله اين با اما شده، حاصل کجا از اطمینان اين که نیست مهم اصال

 !او ي خواسته و است مهم بارش فقط و فقط فاصله اين در ندارد؛ را بارش حرف بودن غلط

 .کنم نمي اشتباه اينبار شوم؛ عوض که ام داده قول

 هم باز خورد مي در به که محكمي هاي تقه که کنم مي نزديك را صورتم هايش لب قصد به اينبار و شوم مي خم

 !میشود مزاحم

 !ندارد را بودنمان هم با ديدن چشم هیچكس امروز انگار اصال

 :گويم مي بارش به رو و میروم در سمت به عقب عقب ، شود مي کنده گردنم دور از که بارش دست

 !بره بفرستم رو هست کي هر من تا خوري نمي تكون جات از تو -
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! بارش جیغ صداي بعد و ايد مي فرود صورتم روي عمو سنگین دست بیايم، خودم به اينكه از قبل و کنم مي باز را در

 .نكرد نوازش هیچوقت که صورتي روي میزند سنگین

 نحیف جسم به پشت از... ندارم هم دفاع فرصت حتي که خبرم بي دنیا از انقدر من و دهم مي هلم عقب به دست دو با

 :میدارد بر از را خانه عمو هاي عربده صداي.  خودم مي بارش

 !شكستي نمكدون و خوردي نمك خوب...مهرداد مريزاد دست که الحق -

 که را هايي حرف تمام سرم بر کند مي هوار هم باز ام، خورده مرد اين دست از را نمك کدام که کنم حساب ايم مي تا

 :نیست حقم

 !کتايوني پسر دادي نشون خوب که الحق -

 دستم که فهمم مي تازه من و میدهد فشار را دستم بازوي بارش عفريته؛...ان به من دادن نسبت از شكند مي غیرتم

 !ناتواني و ضعف حس از خشم، از نه لرزد، مي دارد وجودم ي همه نه،

 :گويد مي من از دفاع به بارش

 میزنین؟ دارين حرفیه چه اين عمو -

 انگشت که طور همان دهد؛ مي تكان هوا در طلبكارانه را هايش دست که طور همان و ايستد مي رويم به رو عمو

 :گويد ،مي گرفته نشانه من سوي به را اتهامش

 پادو؟ کردي منم هاي من؟بچه پدري ي خونه بردي رو مادرت حروم تخم رفتي -

 ندارد؟ من به تومان هزار حتي و فروخت جان اقا مرگ از بعد که همان میزند؟ حرف پدري ي خانه کدام از

 کند؟ مي کنترل وار بین ذره مرا زندگي دارد اش نداشته حق کدامین به مرد اين

 !عزيزه حرمت به گم نمي چیزي اگه...دار نگه رو خودت احترام عمو -

 :گويد مي و کند مي هم در را هايش اخم

 برادرمي پسر گفتم کردم تحملت سال همه اين کرده؛ اشتباه هم عزيز -

 :گويد مي و میزند پوزخندي

 !باشي واقعا اگه البته -

 وار ديوانه...من و کند مي خطابم زاده حرام هم باز عمو لرزم؛ مي و سوزد مي ام معده...لرزم مي و شود مي مشت دستم

 !میلرزم
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 :پاشد مي فرو را وجودم تمام که میزند، را خالصي تیر او اما کنم مي کنترل را خودم هم باز

 !است زنیكه اون شبیه صورتت مثل هم سیرتت! شه نمي جدا ناخن از ناز که دادي نشون خوب ولي -

 که نكرده پدري نمانده، احترامي ديگر شود؛ نمي خاموش چیز هیچ با ديگر شود مي ور شعله ام معده در که اتشي

 :باشم کرده نشناسي نمك که نكرده محبت کنم؛ مراعاتش پدرانه

 !االن همین... بیرون برو من ي خونه از -

 :گويد مي و گیرد مي تري جانب به حق ي قیافه دهم، مي نشان را ورودي در دست انگشت با

 !کني مي بیرون خونه از رو عموت ديگه، همینه -

 عمو هاي حرف دلي و دق خواهد مي که را دست همان شود، ارام تا زده چنگ دلم بر که را دست همان را، دستم بارش

 :گويد مي عمو به رو و نشاندم مي مبل روي و کشد مي ، کند خالي شكمم پوست سر بر را

 ! مهردادين عموي ندارين باور يادمه که جايي تا -

 :کند مي اعالم را جلسه ختم بارش که کند مي باز اعتراض به لب

 !برين بهتره گفت؛ چي مهرداد شنیدين کنم فكر عمو -

 بهترين از يكي که دارد عمويي رفتن از خبر در شدن بسته صداي کشم؛ مي دراز مبل روي و پیچم مي خودم به درد از

 !کشید گند به باز را ام زندگي هاي روز

 بارش

 : گويم مي و میزنم زانو زمین روي کنارش پیچد، مي خودش به حالي بي با اي دقیقه چند

 !شه بهتر حالت تا بخور و اين پاشو مهرداد -

 درد شدت از که صدايي با و میرود هم در هايش اخم بیان، شیرين محتوي ظرف ديدن با و کند مي باز را چشمانش

 :گويد مي گرفته

 کافي بدي رو قرصام ، بارش خوام نمي -

 رد صورت به ، نشیند مي مبل روي.  کنم بلندش کنم مي سعي الكي زدن زور با و گذارم مي کتفش پشت را دستم

 ! است پناه و پشت بي چقدر مهرداد که میدانستي کاش عمو اه کنم؛ مي نگاه همش

 : کنم عوض را فضا کنم مي سعي بود، خوب چیز همه که ها موقع ان ي همه مثل ها، قديم مثل

 !دارو و قرص به میدي عادت خودتو چیه...میدم هم رو هات قرص بخور اينو -
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 :گويد مي و میزند پوزخندي

 کنه؟ مي خوب رو دردم چیزا اينجور کني مي فكر -

 اخرش تا ندادم قول مگر اما دهد، مي ازارش حد چه تا ها حرف اين ها، درد اين که دانم مي کند؛ نمي خوب که میدانم

 !باشم؟ او با

 :گويم مي و گیرم مي دهانش جلوي را بیان شیرين لیوان و نشینم مي پايش روي

 !کني مي بازي من براي هندي فیلم چه ، اين نخوردن واسه ببین -

 که غم بار همه اين از دارد؛ نمي بر مهردادم سر از دست که سیاهي همه اين از شود مي فشرده ودلم خندد مي تلخ

 ! کرده خم را کمرش

*************************** 

 ديگر که هستم وجودش اجزاي تك تك بلعیدن درگیر انقدر. رفته خواب به تخت روي که است ساعت چند دانم نمي

 . ندارد معنايي زمان گذر

 ! من فقط...است من ماله مهرداد

 قلبم و میبرم را نامش بار اولین براي...من و شد پاره ، کرد مي وصل غزل به را او ، صوري حتي که هايي بند تمام امروز

 . شريكم ديگري زنه با اسما حتي را او که کنم نمي حس و ام رفته فرو مهردادم اغوش در من. شود نمي فشرده

 گونه روي اي اهسته ي بوسه. چشمانش در شدن خیره و زدن زل براي شود مي تنگ دلم ، کنم مي فكر که ها اين به

 رايب کند مي ضعف دلم گیرم مي باال که را سرم اما شود؛ نمي بیدار که يكي همین با میگويم خودم با و کارم مي اش

 ...!شده همیشه از تر بلند که موهايي الي کشیدن دست

 ان میخ هايم چشم و است مهرداد دست اسیر دستم اين مي که خودم به و روشن اي قهوه ان بین زنم مي گره را دستم

 :دارد لب بر که شیطاني لبخند

 !کني؟ مي سوءاستفاده ازم خواب تو داري -

 :گويم مي و زنم مي سرش به محكم يكي ، است موهايش بین ما که دست همان با

 !شدي ژولیده مدت اين که بس کردم مي مرتب موهاتو داشتم...! بروبابا -

 داغ که هايي چشم در زنم مي زل... کند مي قفل اغوشش در مرا و کشد مي کمرم روي ، بلوزم زير از را هايش دست

 ...!نیاز عظمت از خورده

 ...نگاهت تصوير شود پاك و بگذارم هم روي پلك ترسم مي شوم، تمام هايم چشم رطوبت ندارم دوست روزها اين
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 بوسه در کرده حريصش ماهه چند دوري...  گردنم پشت را دستش يك و گذارد مي هايم لب روي را هايش لب

 !ستاندن

 هديه که هايي بوسه داغي و لطافت صورتم، پوست خاطرات از شود پاك ترسم مي شويم؛ نمي هم را صورتم روزها اين

 ...دادي

 !نیاز همه اين حرارت از شود مي داغ تنم و گذارم مي اش برهنه ي سینه روي را دستم

 ...را دستهايت ي مردانه زبري ، کند فراموش انگشتانم سر ترسم مي هم؛ در کنم نمي قفل را هايم دست روزها اين

 : ويدگ مي و بوسد مي را گلويم زير میزنم، نفس نفس میزند، نفس نفس...ام تشنه هنوز که مني از کند مي جدا را سرش

 .بود شده تنگ برات دلم دنیا تموم قدر -

 رد ترسم مي که ام چسبیده او به انقدر. شود مي قطع هم نفس همان و است دلتنگ گويد مي و بوسد مي را گلويم زير

 . روم فرو وجودش

 چارچوب به کردن تكیه شیرين عادت نشود ترك خواهم مي کنم؛ نمي تكیه مبلي هیچ به ، ديواري هیچ به روزها اين

 ...هايت شانه ي مردانه

 فاصلیمان نیست؛ اتاق يك نیست؛ شهر يك يمان فاصله ديگر ام؛ خوابیده اغوشش در ايم مي که خودم به

 ...!نیست هم لباس دست دو بین ي فاصله...حتي

 . شود مي اکو گوشم در مستقیم که قلبش کوبش و هستم من

 !نیست فاصله ديگر. هست هم مهرداد ، هستم من

 :گويد مي و کارد مي سرم روي کوتاهي ي بوسه

 !کنه ناراحتم تونه نمي هیچي ديگه باشي که تو... بارشم ارومم خیلي -

 !کند ناراحتم يا خوشحال بخواهد که نیست چیزي اصال ديگر...باشي که تو مهردادم

 نفس و تلخ عطر انگیز دل بوي ام بیني پود و تار از شود پاك مبادا کشم، نمي هم نفس باشد، من به اگر روزها اين

 ! گیرت

 بارش

 روي که باران به رو و میزند را ماشین مرکزي قفل برم مي در ي دستگیره به دست تا اما کند مي پارك را ماشین

 :گويد مي ، پرد مي پايین و باال ، ماشین عقب صندلي

 !ها گذره مي خوش بیشتر شهربازي؟ ببرمت اينجا جاي به خواي مي عمو؟ باران،-
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 !شده باران دامان به دست حال و نشد موفق داشت من کردن منصرف در سعي وعید و وعده هزار با چه هر صبح از

 !ندز باز سر وکیل، بچه خودش قول به ان با شدن رو به رو و هلیا ي خانه به رفتن از سر تا میزند چنگ ريسماني هر به

 :گويد مي دارد او راي برگرداندن در سعي گري موزي اوج در که مهرداد مهربان صداي به توجه بي باران

 ...عمو اره-

 :دهد مي اخم به را جايش باران حرف ادامه شنیدن با نشیند مي مهرداد هاي لب روي که لبخندي طرح

 !شهربازي بريم اينا هاله ا-

 :گويد مي و اورد مي در را سويیچ حرص با

 !زورگويین و شق کله خواهرا، جفت که الحق-

 :گويد مي حرص با و کند مي باز را در قفل من مهرداد.  کند مي پر را ماشین فضاي کل ام خنده صداي

 !بیني مي هم منو هاي خنده خونه تو گازو رو میزارم پامو نشي پیاده ديگه ثانیه يه تا اگه...عزيزم بخند-

 و گیرم مي را باران ودست پرم مي بیرون ماشین از سرعتي چه با که فهمم نمي اصال. شود مي خفه صدايم يكباره به

 .اورم مي در صدا به را در زنگ

 :گويد مي و گیرد مي دستانش میان را دستم مچ مهرداد که ام نذاشته داخل به هم قدم يك هنوز ، شود مي باز که در

 !تو میريم باهم-

 عجیب...است مهرداد و من خلوت از خارج دنیايمان ديگر که ها ثانیه بعضي روزها؛ بعضي...بگیرند او از مرا ترسد مي

 و روزها همان در دهد؛ مي فشار را دستم کنند جدا او از را مادرش خواهند مي هرلحظه که کودکي مثل. شود مي بچه

 :گويم مي و دهم مي تكیه اش شانه به را سرم ها، ثانیه

 ...!اقايي نمرم جايي ديگه من-

 !قرص دلش و شود مي شل هايش دست و

 ، برند مي پناه هاله اتاق به هم دست در دست و گیرند مي ناديده را ما حضور کال باران و هاله و میرويم باال ها پله از

 :گويد مي و شود مي اويزان گردنم از و ايد مي جلو هلیا

 !بود شده تنگ برات دلم چقدر اخ- 

 :گويد مي مهرداد به رو و شود مي جدا من از

 ...!داخل بیاين اومدين خوش سالم-
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 و خورده گره هم در هايش اخم... مهرداد؟ و کند مي استقبال ما از گرمي به و داده تكیه در چارچوب به هم میثم

 !شنود مي زور به هم خودش که کند مي لب زير اهسته تشكري

 تعارف را قهوه هاي فنجان هلیا. دهد مي فشار سفت را انگشتانم هم هنوز مهرداد دستهاي و نشینیم مي ها مبل روي

 :گويد مي ، نشیند مي میثم کنار ، مبل روي که طور همان و کرد

 ساکتین؟ همه چرا-

 :گويد مي و میزند دلنشیني لبخند هلیا. شود نمي بلند کسي از صدايي هم باز

 !بشیم اشنا باهم دوباره و بذاريم سر پشت را ها گذشته بهتره کنم فكر-

 :گويد مي و میگذارد پا روي پا میثم ندارد؛ شدن باز قصد...اما مهرداد هاي اخم

 ...کاشتي چشمم زير دار مادر پدر و حسابي درست بادمجون يه که درسته جان مهرداد-

 :گويد مي و پرد مي حرفش وسط سريع هلیا

 !بود حقش کامال البته که-

 هايش لب روي محوي لبخند طرح و شده تر باز کمي هايش اخم مهرداد است؛ گردش در نفر سه اين بین نگاهم

 مهرداد که حقي و میثم چشم زير بادمجان معماي و ام مانده من فقط میرود؛ غره چشم هلیا به هم میثم نشسته؛

 !نفرشان سه هر...جانب به حق ي قیافه و داشته

 :گويد مي و کند مي ظاهري اخمي خندان هاي چشم ان با میثم

 بخورم؟ رو کتكش که بوده من حق کرد، پا بر رو ها غوقا اين تو دوست-

 :گويد مي و اندازد مي باال ابرويي هلیا

  کتك هرچي مردا شما اصال! اورد در سرت منو دلي و دق يكم کرد لطف جان مهرداد...نبود حقت که جهت اون از نه-

 .گناهیم بي همیشه زنا ما کمتونه؛ بخورين

 :گويد مي هلیا به رو و اندازد مي باال ابرويي شده؛ باز يخش يعني اين...کند مي رها را دستم مهرداد

 !نذاشتین شما ولي بده روبهم بارش ادرس خواست مي میثم شب اون...! ها ندادين حرص منو کم خودتونم شما-

 :گويد مي و گیرد مي خودش به نمكي با و مظلوم ي قیافه هم میثم

 عین ديگه يكي خورم؛ مي مشت من کنه مي قهر ديگه يكي توروخدا بیني مي! زناست همین سر زير همش اصال-

 !بینم مي تخم و اخم من شه، مي قمري تا دو رسیدن هم به مانع وايمیسته سرم باال شمر
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 .شود مي اش چاشني هم مصنوعي بغض رفته رفته که میثم صداي اين از شود مي بلند يمان همه ي خنده

 نظر به هم هلیا و میثم ي رابطه. میبرد لذت جمع اين در بودن از هم او يعني، پاشد مي رويم به مهرداد که لبخندي

 قديم هیجان و شور پر بارش ان از اثري ديگر...دانم مي هم خودم ام، شده تر مظلوم روزها اين. است شده بهتر خیلي

 . نیست رفت مي پايین و باال را ها پله اش انرژي ي تخلیه براي که

 مي و اندازد مي غب غب به باد که میثمي به. خندم مي مهرداد و هلیا و میثم هاي کل کل به و ام داده تكیه مبل روي

 گويد، مي خنده با که مهردادي به و کند دفاع خود از توانست مي ، زد نمي مشت او به هوا بي مهرداد اگر که گويد

 ! ست مجاني اش دوباره امتحان

 مي لس را تنم انگار ، ارامش اين ها، خنده اين کند؛ مي خمارم بهار هواي مثل است؛ ارام و خوب چیز همه روزها اين

 هب ام خوابي بي هاي شب تمام ازاي به و کنم تكیه مهردادم هاي شانه به که است اين دارم دوست که چیزي تنها... کند

 .است ارام هم هنوز زندگي اين و هست مهرداد... کنم مي باز چشم وقتي که بدانم و کنم پرواز ها رويا اغوش

 ام زنده اينگونه

 اي بوسه به طلوع

  غروب

 اي عشوه به

 من

 عشق اوج در

 چرخم مي

 :گويد مي تعجب با هلیا و ايد مي در زنگ صداي

 بیاد؟ بود قرار اي ديگه کسه-

 ديدن از دوباره هلیا شود، مي بلند جايش از در کردن باز براي میثم ندارد؛ جوابي هیچ که هايست سوال ان از سوالش

 !مانده ،جا میثم نگران صورت و اخم پیش نگاهم اما، من ، کند مي خوشحالي ابراز هم، کنار در مهرداد و من

 مي پرت حواسم تمام...من و زند مي طرح دستم هاي خط روي انگشتانش سر با او و است مهرداد پاي روي دستم کف

 را مرگ ناقوس شود مي مگر... اشناست زيادي برايم صدا اين شود؛ مي تر نزديك لحظه هر که بحثي صدايي از شود

 نیفتد؟ لرزه به من، تن ستون چهار و دهد سر فرياد نادر شود مي مگر نشناسم؟

 !بزند هم بر...را ارامشم را، ام زندگي تا امده دوباره است؛ امده او
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 مهرداد

 . کند مي کفايت برايم ، ست راضي جمع اين در بودن از بارش که همین من، و میزد حرف ريز يك بارش، دوست ، هلیا

 بلند مبل روي از خواهم مي.  دارد برمي زدن حرف از دست بالخره هلیا و شود مي بلند میثم بحث و جر بلند صداي

 .شود مي حلقه دستم مج دور بارش هاي دست که دهم اب گوشي سرو و شوم

 !ندارد چهره به رنگ...کنم مي نگاه صورتش به

 نا. کند مي حل را هاي معما تمام در چارچوب در نادر ديدن که بارشم عجیب استرس و رفتن قوس و کش در هنوز

 . رود مي در هايم اخم خوداگاه

 من؟ هم شايد ؟ نادر ترسد؟ مي که از. است گردش در نادر و من بین بارش پرهراس نگاه

 :گیرد مي من از را بیشتر تحلیل و تجزيه گونه هر ي اجازه نادر منفور صداي

 ! جمعه جمعتون که بینم مي به به -

 :گويد مي و گذارد مي او ي شانه روي را دستش میثم

 !بیرون برين من ي خونه از لطفا ، کنین مي ايجاد مامزاحمت براي دارين شما -

 :گويد مي و میزند پس را میثم دست نشیند؛ مي نادر لب گوشه پوزخندي

 ...عاشقشم که دختري خاستگاري اومدم ؟ چرا -

 !نه...  را میثم صورت شدن قرمز دلیل اما دانم مي را خودم فك شدن منقبض دلیل

 :گويم مي ، است ارام گفت شود نمي که صدايي با ام، شده سايیده هاي دندان میان از

 !شده تنگ خوردن کتك واسه دلت اينكه مثل -

 :گويد مي و کوبد مي هم به را دستش کف بار چند دوزد؛ مي بارش و من به امیزي تمسخر ي خنده با را نگاهش

 حد ااينت شد نمي باورم حقیقتا ولي کردين، اشتي بودم شنیده بابا از! خوشبخت زوج دو... اينجان کیا ببینین به به -

 !باشي غیرت بي

 :گويم مي فرياد با و میرسانم او به را خودم قدم چند با دانم نمي. ضعفم نقطه روي گذارد مي دست

  زدي؟ زري چه بگو ديگه بار يه -

 :است اعصاب روي همه و همه حضورش، ، وجودش اصال...است اعصاب روي پوزخندش
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 پريس بارش با که رو شیريني هاي لحظه کنم ياداوري بهت اينكه ،يا غیرتي بي اينكه بگم؟ دوباره خواي مي رو چي -

 کردم

 تلخ خاطرات تمام کند مي رو و زير دارد باز ، الكل بوي ان با که را منحوسي دهان ان...را دهانش بندم مي مشت با

 يم گرفته، دست در را لبش ي شده خوني ي گوشه که او به و کنم مي بلند تهديد ي نشانه به را انگشتم را؛ گذشته

 :گويم

 نه؟ يا بودم گفته...بگیر اب رو دهنت بیاري منو زن اسم اينكه از قبل گفتم بهت يادمه -

. کنم مي حس بارش سرانگشتان در را دستم شدن فشرده من و دوزد مي سرم پشت به را تمسخرش از پر نگاهش

 . لرزد مي است، سرد دستانش

 :گويد مي و کند مي نگاه چشمانش به التماس هزار با. کنم مي نگاه خیسش چشمان به و میگردم بر

 !اينجا بیاد قراره اين دونستم نمي من خدا به -

 !مصیبت همه اين ، سختي همه اين از بعد نه حاال؛ نه...ندارم شك او به من میرود، هم در ناخوداگاه هايم اخم

 :میزند هم بر را ارامشم تمام باز نادر خراش گوش صداي که کنم، ارام را او خوهم مي

 ...!کردم مي شك موضوع اين به بودم تو جاي اگه من -

 :دهد مي ادامه او و ندارد اي فايده کردنش، خفه حداقل يا کردن بیرون براي هم میثم تالش...خندد مي باز

 !موروثیه ما ي خانواده تو گفتن دروغ -

 با را بارش نادر که کنم تحمل نمیتوانم که طور همان نیست، دستت در چیز هیچ کنترل ديگر که رسد مي زماني

 ي فلسفه از من خوني، هاي ارتباط و ها بند اين از من کند؛ مي يكي خودش با را من مادرم که زماني کنه؛ يكي خودش

 !بیزارم...ژنتیك کلي

 و... گیرم مي نشانه را چشمش زير اينبار میزنم؛ صورتش به محكمي مشت دوباره و کنم مي حلقه اش يقه دور را دستم

 کردنمان جدا براي میثم هاي تالش حیاط، به کشمكشمان و دعوا شدن کشیده دهد؛ مي رخ هم پشت چیز همه ان بعد

 !هلیا فرياد صداي نهايت در و

 .کند مي جدا را جنگیم مي مصرانه و ايم ايستاده استوار همچنان که را نادر و من و کند مي استفاده غفلتم از میثم

 :گويد مي دوباره هلیا

 !مهرداد کن بس کنم مي خواهش شده بد بارش حال -

 ! شدم ازارش باعث هم باز که مني به لعنت
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 مي لب زير و افتاده مبل روي پريده رنگ صورت با که بارش به...رسانم مي خانه داخل به را خودم تند هاي قدم با

 :گويد

 ...گه مي دروغ نادر خدا به -

 مي اغوشش در اهسته. کند مي تكرار را جمله همین مصرانه و ندارد چهره به رنگ... زبانش ورد شده جمله اين انگار

 :کنم مي زمزمه گوشش در و کشم

 !دونم مي...خانومي دونم مي -

 :گويد مي و دهد مي دستم به را قند اب لیوان هلیا

 شه مي بهتر حالش بخوره اينو -

 !شد نمي اينگونه دختر اين روز و حال بود، درست اول از رفتارم اگر که اورد نمي رويم به

 :گويم مي اهسته و اورم مي لبش نزديك را لیوان

 ... خانومي بخور -

 مي خنده با و ايد مي هم میثم. نشانم مي اش پیشاني روي بوسه يك ، نوشد مي که اي جرعه هر با...  خورد مي کم کم

 :گويد

 مهه اون با پلیس به زنم مي زنگ کردم تهديدش اخرم تو؛ میومد ديوار کردماز مي بیرونش در از! ايه کنه چه اين بابا -

 !بود ساخته کارش بود خورده که مشروبي

 !متشكرم او از چقدر...دارد جو کردن عوض در سعي

 :گويد مي و اندازد مي برگشته رويش و رنگ کمي بارش به را نگاهش هلیا

 !کنه استراحت شام موقع تا اتاق تو ببرينش -

 !بهتره خونه بريم تر زود امشب کنم فكر ، ممنون -

 :گويد مي اي طلبكارانه لحن با و زند مي کمر به را هايش دست...افتاده اتفاقي که انگار نه انگار هم باز

 کارتون ها بچه براي تازه! پخته غذا کشیده زحمت اشپزخونه تو چقدر میثم دونین مي نكنین، هم فكرشو اصال -

 !برين اينجا از بزارن هامحاله حاال...زياد صداي با اونم گذاشتم

 ...!نشیند مي هايم لب روي خنده خانه اشپز در میثم تصور از ناخوداگاه
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 استوار بود، قوي نبود؛ اينگونه بارش...شود مي درگیر ذهنم. کنم مي طي را اتاق مسیر و کنم مي بلندش دست روي

 حرفي. کند مي باز را چشمانش کنم، مي درازش که تخت روي کرده؛ ضعیف را او واقعا دردسر و سختي همه اين بود،

 :اورم مي زبان به خوداگاه نا را چیرخید مي سرم در که

 !بارش شدي ضعیف چقدر -

 :گويد مي و بندد مي را چشمانش دوباره

 .نباشم قبل مثل بده حق ، داشتیم سختي روزاي -

 :ترسم مي خودم از خودم کنم، مي فكر که ها انروز به. میدهم حق او به

 بهت شه مي خوب چي همه...داريم دکتر وقت فردا همین رفته يادت کني؛ قبول کن سعي...بارش شده تموم روزا اون -

 !میدم قول

 !ترسم مي...ريزه مي هم به زندگیمون دوباره کنم مي حس همش -

 ترسد؛ مي هم باز و است خبر بي...ندارد خبر فرستاده کتايون که دادگاهي احضاريه و نامه از بارش ندارد؛ خبر

 :گويم مي و میزنم ضربه اش بیني نوك به انگشت با و میريزم خودم در را دردهايم

 !کنم مي فكر مون خانواده به کوچولو يه کردن اضافه به دارم تازه من...  نكن بازي رو فیلما اين خود بي -

 :دهد مي اخم به را جايش کوتاهي ي فاصله با شیرينش لبخند

 بديم؟ دستش از قبل ي دفعه مثل نكنه شه؟ مي اصال -

 :گويم مي و میزنم بلندش موهاي روي نرمي ي بوسه

 !کنیم مي اقدام و خونه تو میريم مطب از داد اجازه که اي لحظه همون ، دکتر میريم...خانومي نترس -

 :گويد مي و دهد مي تكان حرص با را فكش

 کن،خب؟ سوءاستفاده شرايط همه از خوب تو -

 :گويم مي خنده با و کنم مي فراموش است بارش غیر چه هر و نادر،کتايون

 ...!کنم مي رو تالشم تمام اما سخته باشه، -

 مي اما، شده ضعیف شايد شده، ترسو شايد ديد؛ را گذشته بارش همان شود مي هم با نگاهش پس در... خندد مي او و

 مي بارش هم باز باشم تنها بخواهم ظاهر در اگر حتي دانم مي. ايستد مي کنارم هم باز باشم داشته نیاز او به وقتي دانم

 .داد ترجیح من گذاشتن تنها به را سرد ي کلبه ان در بودن که دختري همان شود
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 .کرد نخواهد دريغ تو از بخواهي، اگر حتي را محبتش: است اين در بارش عشق داشتن مزيت

 !است من گاه تكیه...بارش نیست؛ هیچكس مثل بارش

 مهرداد

 که امروزي همین. بیاوريم خودم با هم را بارش تا خواسته من از امروز و ايم مي دکتر مطب به که ايست جلسه سومین

 بارش وجود امروز همین...کند پیدا وجودم در را شك ي ريشه خواهد مي که امروزي بزنم، حرف گذشته به راجع بايد

 !ست ضروري هم

 مي. ببیند را ضعفم بارش خواهد نمي دلم. معذبم او حضور با ، خاطرات ان کردن بیان از حد چه تا که داند مي خدا

 ، افتم مي که ها روز ان ياد. رود مي تحلیل ام ذهني و بدني قواي تمام میرسد که کتايون به که دانم مي خوب دانم،

 ...!پناه بي ي ساله هفت ي بچه پسر همان شود مي دوباره

 با رراحتت کند مي کمك همراه يك عنوان به بارش بودن گفت مي. نشد عوض دکتر اين نظر رفتم پايین و باال چقدر هر

 ! غم؟ همه اين و باشم من کي تا. بیايم کنار مسئله اين

 هب هايم حرف کنم، صحبت نشسته متمدن انسان يك مثل اگر انگار است؛ جديد متد هم اين. کشم مي دراز مبل روي

 !ايد نمي حساب

 تر سخت را زدن حرف ديدنش. باشد بهتر اينگونه شايد. نشیند مي سرم پشت مبل روي بارش و کشم مي دراز من

 !کرد خواهد

 هب اينكه جاي به را عینكش مصرانه اما، است ضعیف چشمانش. ندارد لرزشي هیچ صدايش اما است، پیر يدالهي دکتر

 : گیرد مي لب گوشه به ، بزند چشم

 .شده وجودت توي شك ايجاداين باعث که روزهايي به...گذشته به برگردي خوام مي امروز -

 . است تر سخت هم مرگ از روزها ان ي دوباره مرور من براي اما است، خوردن اب مثل اند شنونده که انها براي

 باور درد از... روزها همان از... گويم مي بالخره و کند مي هنگ مغزم واقع در يعني...  کنم مي سكوت اي لحظه چند

 ، دنیا ي گوشه هر. من روزگار است اسان حرف به ديده؛ مادري عشق از را خیانت بزرگترين که فرزندي براي عشق

 همیشه فرزند براي مادر اغوش است؛ االيش بي است؛ پاك مادر عشق ، بخورند ضربه کسي هر از اگر که دانند مي همه

 . است باز

 .فروخته هوس به را محبتش مادرم که مني از عشق باور ست زيادي انتظار

 مي کم زبان...  اما مانده زياد حرف خشك؛ هايم لب و شود مي تر چشمانم که زنم مي انقدرحرف...گويم ومي گويم مي

 ! اورم
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 قدر همان بارش براي و بگويم کتايون از بخواهم است سخت است؛ سخت. کنم مي صاف را صدايم اي سرفه تك با

 ...!استوار قدر همان بمانم، قوي

 :گويم مي و نشینم مي مبل روي کالفه

 !باشه کافي امروز براي کنم فكر-

 :گويد مي و میزند مهرباني لبخند ؛ دوزم مي دکتر به را تیزم نگاه

 ...رفتیم پیش خوب خیلي -

 :گويد مي و کند مي اشاره بارش به دست با

 !بشینین همسرتون کنار مبل روي بیاين تونین مي خانوم -

 نم و کند مي مچاله انگشتانش بین را کیفش ي دسته و است پايین سرش گیرد؛ مي جاي کنارم اهسته هاي قدم با

 مه خودم! دانست؟ نمي مگر اما. باشم شده اش افكندگي سر مايه هاي حرف اين شنیدن با نكند که نگرانم...نگرانم

 !دارد تفاوت بارش هاي دانسته با دنیا دنیا اتفاقات جز جز شنیدن که دانم مي خوب

 :گويد مي و کند مي قالب هم در را دستهايش دکتر

 یليخ میشه باعث همین و کنه درکت تونه مي تر راحت خیلي همسرت االن. برداشتي رو بزرگ قدم يه امروز ببینین -

 همهمثل. نیستن هم مثل دنیا ي همه که برسي باور اين به بايد تو جان مهرداد. ببري پیش رو درمان مراحل تر سريع

 هم مريض هاي انسان بین اين در خب اما میدن هاشون بچه براي رو جونشون که هستن هايي مادر. نیستن کتايون

 رو تو تجارب مشابه تجاربي که افرادي با کالمي هم يعني. درمانیه ،گروه درمان اول مرحلي در من پیشنهاد. زيادن

 کمك مشكالت قبول و هضم به تونه مي دارن وجود دنیا توي ، تو درد هم هايي انسان اينكه حس همیشه. داشتن

 ...!کنه

 بیرون مطب از کند؛ مي مچاله را کیفش ي دسته هنوز بارش و گذاريم مي هم را درماني گروه ي جلسه اولین قرار

 ...!کیف مفلوك ي دسته ان و سكوت و است بارش هم باز و نشینیم مي ماشین توي و میزنیم

 مي را نديدن چشمانم وار ديوانه انقدر ، ام خسته انقدر کند؛ مي فرار کجا که بینم نمي را بارش کنم، مي باز را خانه در

 .بندم مي هم بر چشم و اندازم مي کاناپه اولین روي را خودم که خواهد

 به باشد؛ فراري سیاهي و تاريكي همه اين از که دهم مي حق او به باشد؛ داشته تنهايي به نیاز که دهم مي حق او به

 ...!کنم طلب را اغوشش وار ديوانه که میدهم حق هم خودم

 بارش

 !شود؟ نمي کم تنم التهاب از چرا خدايا مشت، سه مشت، دو مشت، يك...ريزم مي اب صورتم روي
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 فرو لعنتي بغض اين چرا خدايا...مشت سه دومشت، مشت، يك...خورم مي اب شیر همان از و کنم مي مشت را دستم

 !رود؟ نمي

 به که کردم مجبور را او چرا...شود مي تكرار ذهنم در چیز يك فقط خاطراتش گفتن به کرد باز لب مهرداد وقتي از

 حاصل چیز چه لرزيد، مي بغض از که صدايي ان از کشید، مي که عذابي اين از ، گذشته در کاوش اين از برود؟ دکتر

 شود؟ مي

 هايشم چشم روي را دستانش ساعد و کشیده دراز مبل روي. روم مي نشیمن به شود مي کمتر که چشمانم قرمزي

 .میكنم لبريز اسپرسو از را فنجانش ، ها قديم ياد به و کنم مي کج اشپزخانه سمت به را راهم. گذاشته

 :شود صاف صدايم تا میدهم قورت را دهان اب ؛ نشینم مي مبل ي دسته روي

 !اوردم قهوه برات اقايي؛ -

 !افتاده اش پیشاني روي ساعتش رد. میدارد بر چشمهايش روي از را دستش

 :گويد ومي میزند محزوني لبخند بیند مي که مرا

 !اومدي بالخره -

 !گذارمش؟ مي تنها کرده فكر يعني نداشت؟ را امدنم انتظار

 :گويم مي و زنم مي پايش روي اي اهسته ي ضربه و میگذارم میز روي را فنجان

 بكشي؟ دراز جلوش اينجوري نبايد میاد شخصیت با خانوم يه وقتي نگرفتي ياد هنوز -

 :افتم مي تنش روي ضرب با من و کشد مي را دستم است؛ تر پررنگ هايش خنده اينبار...خندد مي

 !شه باز جا من واسه کنارت توبشیني که بود اين من منظوره کاريه؟ چه اين مهرداد -

 :گويد مي ، دهد مي گوشم پشت را پريشان هاي طره اين ، دست با که طور همان و کند مي باز را موهايم ي گیره

 !دارم بهتري حس بكشه،من دراز من رو شخصیت با خانوم اون وقتي اخه -

 !را مردم بهتر هاي حس اين دارم دوست من چقدر و

 :کنم مي زمزمه لب وزير گذارم مي اش سینه روي را سرم

 !شدي اذيت خیلي من خاطر به امروز... ببخش منو -

 :گويد مي و کند مي حلقه کمرم دور را هايش دست 

 .بشه تموم جايي يه بايد کابوس اين...! بود الزم جفتمون زندگي واسه کار اين... خانومي تو؟نه خاطر به -
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 ...!کشیدي عذاب خیلي تو اخه -

 .ببینم بگیر باال رو سرت -

 به .کنم نفوذ قلبش عمق به و شود شكافته سینه اين دارم انتظار انگار دهم، مي فشار اش سینه روي را سرم مصرانه

 :گويد مي و خندد مي من معكوس تالش

 !يببین رو ضعفم ندارم دوس کني؛ تكیه بهم نتوني ديگه که بیفتم؛ چشمت از که بودم اين نگران بیشتر من -

 !ما داريم عجیبي سرنوشت چه سوزد؛ مي من غم در او و خورم مي را او ي غصه من است؛ من فكر به هم باز

 :دلم دو حرفم گفتن براي گیرم؛ مي دندان به را لبم

 ...تو مثل اونم يعني...هم غزل شرايط...  مهرداد -

 فرق روي اي بوسه و کند مي سكوت اي لحظه فهمد؛ مي را منظورم مهرداد اما بزنم کامل را حرفم تا گردد نمي بر زبانم

 :گويد مي و نشاند مي سرم

 ...!بودي که مشكالتش بعضي جريان در نداشته؛ جالبي وضعیت اونم خب اما...نبوده من مثل دقیقا شرايطش نه -

 شتهگذ يك...است مردم زندگي از بخشي او که ام پذيرفته ، نیست ومهرداد او بین پیوندي ديگر که حاال ام؛ پذيرفته

 ...!دو اين دارند اشتراك

 :ورزد مي عشق همزدني بر مژه بدون وقفه، بي که ارامشي ساحل ان به دوزم مي را نگاهم و شوم مي بلند را سرم

 ديدنش؟ بري خواي نمي -

 تونمیاي؟ -

 !ايم مي هم جهنم خود تا...تو با

 :گويم مي و میزنم هايش لب روي کوتاهي ي بوسه

 !میام بخواي تو اگه -

 ضربه شديم، عاشق گذشتیم؛ خودمان هاي قرمز خط از هم براي ما. بود ما همگامي روزهاي روز چند اين شايد

 !ايثار: است عشق يك بخش زيباترين که رسیديم هم به اي نقطه در...دوباره و شديم دور خورديم،

 ايثار خوشا.  بخشش خوشا را عاشق هاي ضیافت

 دريار شدن گم براي.  عشق در شدن پیدا خوشا

 خواب در ما ديدار خوشا.  ماست میان دريايي چه
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 اب زير فرياد خوشا.  ساحل اين به امیدي چه

 خوردن جگر خون خوشا و عشق خوشا

 مردن عاشقي از خوشا.  مردن خوشا

 هشیار اگر.  مستم اگر.  بیدار اگر. خوابم اگر

 يار اي مرا.  کن ياري تو.  نیست بودن ياراي مرا

 بارش

 ...!ست خالي من معشوق اثر از ها مدت از بعد امروز، که خوابي جاي به کشم مي دست و کنم مي باز را چشمانم

 طلوع تابیدن با نوازشش، با شدن بیدار به ام کرده عادت. نیست او از اثري اما چرخانم مي اتاق دور چشم تعجب با

 !ام بیگانه...مهرداد نبود و افتاب

 رزي تاب بي الودم خواب تن.  پوشم مي و کنم مي پیدا اي گوشه از را لباسم ي تكه هر رخوت با و میزنم کنار را پتو

 ! امروز متفاوت شروع گیر در عجیب... ذهنم اما است ايستادن دوش

 .میزنم بیرون اتاق از باز نیمه هاي چشم همان با و کنم مي پیدا اتاق کف در شده پخش هاي کوسن بین را راهم

 دست معروفش، ژست همان با هم خودش. گرفته فرا را خانه سراسر مهرداد ي کننده ديوارنه توتون همان توتون، بوي

 ...!زده زل بیرون به و ايستاده اشپزخانه ي پنجره پشت جیب به

 ژست همان با تعجب با امروز؛ رفته فرو خود در عجیب من مرد...دهد مي را جوابم بالخره تا کنم مي صدايش بار چند

 :گويد مي کجي لبخند با و گرداند مي بر را رويش ، جیب در دست

 شدي؟ بیدار کي تو-

 تنبرداش قدم درست ناي که است گذشته شب هاي خوابي بي از کوفته تنم آنقدر يعني کشم، مي زمین روي را پاهايم

 :کشم مي بیرون دستش از را پیپ و شوم مي بلند پا ي پنجه روي رسم، مي نزديكش وقتي. ندارم هم

 اين؟ سراغ رفتي صبح ي کله باز-

 :گويد مي و کند مي تر ريخته هم به را ام اشفته موهاي دست با

 کار؟ سر بیاي خواي مي جوري همین آلوِ؟ خواب انقدر چرا من کوچولو دختر-

 :بحث کردن عوض در مهرداد دارد عجیبي مهارت اصال

 نكردي؟ بیدارم چراِ!  تو تقصیر-
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 :گويد مي و میزند سرم روي کوتاهي ي بوسه

 درست و بگیر دوش يه هم تو شرکت میرم اژانس با من ديگه؛ داره رو مزايا همین بودن رئیس همسر نداره عیبي-

 بريم سر يه هم که گرديم مي بر هم با عصر شرکت، بیا ماشین با شدي حاضر وقت هر ، بخور رو ات صبحونه حسابي

 !باغ میريم هاله با فردا دادم قول بهش... امشب خودمون پیش بیاريم رو باران هم ، عزيز پیش

 قصدم. کند جاري من لبان بر را لبخند تواند مي چگونه داند مي من مهرداد. مرد اين است اندازه و حد بي محبتش

 ...!بوسه اين گرمي از کنند نمي دل هايم لب اما، است هايش لب روي کوتاه ي بوسه يك نشاندن

 :گويد مي و کشد مي عمیقي نفس و دهد مي هلم عقب به کمي دست با

 شرکت؟ برسم دير منم خواي مي کن شیطوني کمتر دختر-

 سامان به نا سوزي اتش آن خاطر به هنوز شرکت وضعیت دانم مي اما نكنیم کار گويم مي اصال که باشد من به اگر

 :گويم مي و میزنم کوتاهي لبخند است؛

 !کنه کم منو حقوق است بهانه دنبال ، خسیسِ رئیسم بگیرم دوش يه برم من بزار جون مهري نشو پرو ديگه-

 مگه "کشد مي فرياد که مهردادي دست از و کنم مي قرض هم ديگر پاي دو دارم پا دو شود مي تمام که حرفم

 در دهخن که صدايي با و میزند در به ضربه چند...برم مي پناه محبوبم حمام به و کنم مي ،فرار " مهري نگو بهم نگفتم

 :گويد مي میزند موج ان

 ...!خسیسه کي میدادم نشون بهت وگرنه شده ديرم حیف بارش-

 زنده دوباره وجودم در زياد انرژي همه آن با شر، بارش آن کنم مي حس ها مدت از بعد امروز...باالست خونم آدرنالین

 :شده

 !جـــــــــون مهري کار سر برو-

 :شود مي بلند اش خنده صداي

 !بیرون بیا سر اب دوش فكر از راستي،...برات دارم-

 ...!شناسد مي را من زيادي مرد اين ، شود مي خشك آب شیر روي دستم

 که اغوشش پاي رد به شده، سرخ که تنم روي مهرداد ي شبانه هاي بوسه تكه تكه به. چرخانم مي اينه روي را نگاهم

 ...!شده حك رويشان لبخند طرح عجیب که هايي لب به آخر در و شده سیاه کمي دستانم روي
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 شود، مي قبل از بهتر روز به روز که مهردادي درگیر...شود مي درگیر فكرم. کند لمس در را تنم اب گرماي گذارم مي

 و برق سرعت به که ماهي يك اين درگیر ، کرده عوض را ديگاهم خالصش مهرباني با عجیب ها تازگي که غزلي درگیر

 !ام ماهانه عادت اي هفته دو تاخیر گیر در... نهايت در و زنم مي پرسه آن رد که مطلقي آرامش و گذشت باد

 اين منفي جواب ترسم مي بدهم، آزمايش ام نكرده جرات هنوز. کشم مي شكمم ي برهنه پوست روي را دستم

 . کند دار خدشه را روزهايم اين دلخوشي آزمايش

 !دوباره هاي فرصت اين اوردن بدست خواهد مي لیاقت دادم، دست از بار يك که ست آسماني نعمت بودن مادر

 ...!دهم پايان ترديد اين به امروز که میروم کلنجار خودم با و پیچم مي تنم دور را محبوبم قرمز حوله

 خودم به ماشین ي آينه از و کشم مي جلو کمي را ام اي صورمه شال. ام ايستاده آزمايشگاه جلوي ايم مي که خودم به

 ارتكر گذشته نكند، گويد مي ذهنم سیاه بخش آن... اما نیست دير دانم مي است، ترس از پر چشمانم. کنم مي نگاه

 !شود؟

********************************************** 

 هنطف اين مراقب بايد دانم مي اما کنم، مي پرواز را شرکت هاي پله باشد خودم به اگر که خوشحالم آنقدر شادم، انقدر

 نخواهم اشتباه اينبار ، بیايد زمین به که هم آسمان! بیاد دنیا به سالم بايد اينبار من فرزند. باشم شده بسته تازه ي

 !کرد

 هم کمرنگ...شود نمي پاك لبخندم. شود مي آسانسور سوار و گذارم مي انرژي همه اين ي تخلیه براي میلم روي پا

 !شود نمي

 !بخشیده هم خدا بخشیده، مرا مهرداد

 !شكر...شكر...شكر خدايا دارند؟ برق چشمانم چقدر بیني مي خدايا

 جذب نگاهم.  شود مي شرکت وارد تاخیر نیم و ساعت سه با و دهم مي فشار دست در تر محكم را شیريني ي جعبه

 مي فرياد...که مهردادي صداي روي شود مي تیز هايم گوش...اند شده جمع مهرداد دفتر دور که شود مي کارکناني

 !کشد

 !مشو مي زمین نقش نگیرم ديوار به را دستم اگر که دانم مي خوب دانم مي هیچ؛ ديگر که پاهايم...لرزد مي هايم دست

 !مهرداد هاي فرياد و من بارداري ايست صادقه روياي... نیست خودم دست

 مهرداد
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 اهيدادگ دادگاه، دوم احضاريه...  کشم مي بیرون انگشتانش میان از دهد مي تكان صورتم جلوي کتايون که را اي برگه

 زن اين زا که تنفري توصیف به قادر کلمات حتي. کشد مي رخم به را شود مي تشكیل پدرم ارثیه کشیدن باال براي که

 .نیستند دارم،

 :گويم مي و کنم مي مچاله را برگه نشیند، مي لبم ي گوشه پوزخندي

 دم؟ مي بهت پول قرون يك من کردي فكر واقعا-

 !داند مي خدا هستم، چه مديون را مادرانه محبت همه اين. میزند دو دو هم او چشمان در تنفر

 !داره قانون مملكت خودته؟ دست مگه-

 مرگش عامل که مردي از حقوقش و حق گرفتن براي کتايون تالش است؛ تر خنده مكالمه اين بخش کدام دانم نمي

 يم سنگسار به محكوم را او شك بي دانست، مي را او زندگي حقايق اگر که مملكتي قوانین درباره صحبت يا بوده

 !کرد

 :گويم مي و اندازم مي پايش تا سر به نگاهي و اندازم مي باال ابرو

 !میزنه حرف قانون به راجع داره کي ببین-

 :خورد مي هم به ام چهره به زده زل ي اينه آن از حالم

 فهمه؟ مي هم قانون از چیزي مگه تو مثل حیووني-

 :میزنم فرياد و کنم مي پرت سمتش به را بود داده عزيز که مدارکي

 ! دبختب کاهدون به زدي کتايون...  بده نشون بشه تو مثل اي هرزه وکیل شده حاضر که اشغالي اون به ببر رو اينا بیا-

 واسش و اومدي تو حاال که مرگش قبل نداشته هم تومان هزار حتي... کرده من نامه به رو چیز همه مرگش از قبل بابا

 !کردي تیز دندون

 :گويد مي و کشد مي صورتم روي را کثیفش دست. خوانم مي را شكست نگاهش عمق از...اما کند مي حفظ را ظاهرش

 !کني باز خودت سر از منو توني نمي جعلي مدارك اين با-

 :زن اين نجس دستان لمس از شود مي چندشم... کنم مي جدا صورتم روي از را دستش

 !اليقشي که جايي...برسونه مرگ پاي به رو تو که سازم مي مدرکي کنم جعل مدرك بخوام اگه من-

 چالهم شیريني ي جعبه و پريده رنگي با که چرخد مي بارشي سمت به همزمان کتايون و من نگاه و شود مي باز اتاق در

 !ماست گر نظاره انگشتانش میان در شده
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 !بود زن اين با بارش شدن رو به رو داشتم، را تحملش که چیزي اخرين خواستم، مي که چیزي اخرين

 :کند مي زمزمه لب زير...من ابي چشم است گرفته ديوار به را دستش

 مهرداد؟ خبره چه اينجا-

 بارش تا ست کافي ما حد از بیش شباهت. کنم معرفي را او نیست نیازي. است گردش در کتايون و من بین نگاهش

 .است چسبیده من ي خرخره به زالو عین هنوز کتايون بداند،

 :گويد مي اوري چندش لحن با و رساند مي بارش به را خودش بیايم، خودم به تا و زند مي کريهي لبخند کتايون

  کیه؟ خوشگله خانوم اين مهرداد-

 :میزنم فرياد بلند که بكشد بارش صورت روي تا کند مي بلند را دستش

 !شكنم مي رو دستت انگشتاي تك تك باش مطمئن بخوره من زن به کثیفت دست-

 به حق ي قیافه کتايون. کند مي نگاه زن اين جنون به ترس با و داده تكیه در چوب چهار به بارش...خند مي بلند

 :گويد مي و گیرد مي خودش به جانبي

 !کردي صیغه رو غزل بعد داري زن...کشي مي اب جانماز من واسه بعد و خودمي پسر که الحق بابا نه-

 !نكنم؟ خفه را او و بشنوم او مزخرافات و صدا بايد ديگر ساله چند...سال چند خدايا

 :گويد مي شده تر بلند کمي که صدايي با بارش

 !نیست تو شبیه اي ذره حتي مهرداد-

 : رود مي کنار کتايون لبخند

 !بدبخت اورده هوو سرت-

 !نكن خراب رو خودت اين از بیشتر حرفا اين با داده، نجات تو شر از رو غزل اون-

 ودمخ بلند قدم يك با. است تر محكم کوهي هر از که جانش بي هاي کردن دفاع به عشقش، به بارش، به میزنم لبخند

 :گويم مي و رسانم مي کتايون به را

 ...ضمن در...بده نشون وکیلت به و ببر رو مدارك-

 :دوزد مي من به را سوالش از پر نگاه و کند مي سكوت

 ...کردنت نابود به بستم کمر چون کتايون کني گور و گم رو خودت بهتره-
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 :دهم مي ادامه و زنم مي پوزخند

 !قانوني غیر چه...قانوني چه-

 :گويد مي و اورد نمي کم اما خوانم مي چشمانش در را ترس

 ...!گذرم نمي پولم از من-

 :گويم مي لب زير

 هک دوني مي بره، و بزنه بهت ماشین يه ممكنه...باشه حواست میري راه کوچه تو يا گذري مي خیابون از وقت هر پس-

 !داره ثوابم تو کشتن

 :گويد مي و کند مي ريز را چشمانش

 کني؟ مي تهديد-

 :گويم مي کتايون به رو ، کشم مي اغوش در را لرزانش جسم که طور همین و گیرم مي را بارش دست

 !کنم مي عمل... برنداري دمم رو از پاتو اگه نیستم، تهديد اهل! میدم اخطار بهت دارم صرفا-

 :گويد مي و اورد مي باال را سرش بارش. کوبد مي هم به سرش پشت را در کتايون

 !نداري ادم اين به شباهتي هیچ تو! بود تصوراتم از بدتر خیلي زن اين مهرداد-

 !میدانم محال هیچ، که بعید نه هاست؟ ادمیزاد جز هم کتايون مگر ادم؟

 زند مي زل چشمانم در نگراني با...! را خودم حتي نه کند مي خام را او نه خنده اين میدانم خوب اما میزانم لبخند او به

 :گويد مي و

 !گیره مي ازش رو کارا اين تقاصه خودش خدا، به بسپرش! ها بیاري سرش باليي بخواي واقعا نكنه مهرداد -

 تصور از چقدر گويم نمي ؛ رود مي رژه ذهنم در عجیب کتايون کشتن فكر روزها اين گويم نمي. دهم نمي را جوابش

 !میبرم لذت دادنش پس تقاص تصور از مردنش،

 و یندنش مي جاي کنارم هم بارش. میدهم تكیه پشتي به را سرم ها ناگفته اين تمام به توجه بي و نشینم مي مبل روي

 را بارش دست. ام رسیده خط ته به کنم مي حس که ست روزهايي ان از امروز. کشد مي پايم روي گر نوازش را دستش

 :گويم مي و گیرم مي دستانم میان

 شه؟ تموم کابوس اين خواد مي کي بارش-

 :گويد مي و کارد مي اي بوسه دستم پوست روي
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 !مهردادم میشه تموم زود زوده مطمئنم...نخور غصه-

 آبادي اين مردم از هیچیك ونه...اندوه ونه ماني مي تو نه

 گذشت که شادي لحظه آن کوتاهي وبه قسم رود يك لب نگران حباب به

 میگذرد هم غصه

 ماند خواهد اي خاطره فقط که آنچناني

 عريانند ها لحظه

 گز هر مپوشان اندوه جامه خود لحظه تن به

 بارش

 نهزارمی براي. کنم مي نگاه نشسته میزش پشت کار، در غرق که مهردادي به و کنم مي بلند را سرم بار هزارمین براي

 باز ماا کنم مي باز دهان را؛ مبل روي نشده باز شیريني ي جعبه ان خريد دلیل بگويم...بگويم که کنم مي باز دهان بار

 ...!ديگر زماني شايد گیرم، مي سكوت به لب

 :گويد مي دهد مي تنش به قوسي و کش که طور همان و کند مي حس را نگاهم سنگیني

 قراري؟ بي انقدر امروز چرا خانومي؟ خوبي-

 ي گوشه میزنم، باد را خودم خورم، مي تكان صندلي روي ثانیه هر کرديم شروع را کار که زماني از گويد، مي راست

 جور يك را واکنشش بار هر و را ام بارداري خبر ام گفته مهرداد به بار چندين ذهنم در کشم، مي نقاشي ها کاغذ تمام

 !ام کرده تصور تصور

 :گويم مي و کويم مي زمین روي را پايم

 !رفته سر ام حوصله تو، کني مي کار چقدر مهرداد-

 :گويد مي و خندد مي

 چه دونم نمي اورده بار کتايون که هايي ريزي ابرو اين با تازه! ديگه کاره محل اينجا باشي کرده دقت اگه خانومي-

 !مكش کش ، دعوا هرروز کنم، نگاه کارمندا روي تو جوري

 منضبط رئیس مهرداد پرونده، هزار با زدن کله و سر و کار از غیر دارم را چیزي هر ي حوصله من که امروز همین

 :گويد مي و کند مي ساعتش به نگاهي است؛ شده شرکت

 چه به محمد اين دونم نمي من ، بخريم واسش تا داده باال بلند لیست يه عزيز میريم، کنم کامل رو پرونده همین-

 !پس خوره مي دردي
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 :ست ديگري چیزه محمد...اما ام بخشیده هم را مريم. نشیند مي هايم لب روي لبخند خودآگاه نا محمد ديدن تصور از

 امشب؟ میاد محمدم مگه-

 :گويد مي است گرم رويش جلوي ي پرونده با سرش که همانطور و میريزد پیپش در توتون کمي

 !شه مي پیدا اش کله و سر هم محمد بپیچه غذا بوي هرجا-

 از جلوتر شكمشان که شوي مي مردهايي آن از تو گويم مي او به همیشه ست؛ شكمو هم هنوز خندم، مي ريز

 !کنه امضا و شكم رو بزاره چكشو دسته که مرديه خوب، مرد گويد مي و خندد مي هم او میرود، راه خودشان

 ما،ا داشتند تمباکو عطر همه که خاطراتي اين ياد از شوم مي مست ثانیه چند براي پیچد مي اتاق توي که توتون بوي

 هبست تازه ي نطفه اين براي دود مضرات چشمانم جلوي شود مي لیست و دارم شكم در که فرزندي از آيد مي يادم بعد

 .شده

 مهرداد دست از آگاه ناخود پیپ که "اونو کن خاموشش " کشم مي فرياد و شود مي بلند صندلي روي از سريع آنقدر

 !افتد مي زمین روي

 :گويد مي و کند مي کمرنگي اخم

 ! نیست صبح سر ديگه که االن کني؟ مي اذيت چرا بارش-

 !خبر اين گفتن براي داشتم ها برنامه چه

 :نخورده دست شیريني جعبه آن روي افتد مي خودآگاه نا نگاهم

 !بكشي نبايد هیچوقت ديگه ه-

 :گويد مي و میدارد بر زمین روي از را پیپ من به توجه بي

 !خورده اعصابم بیني مي ديگه نده گیر و امروز يه بارش-

 :گويم مي و کنم مي اشاره خروجي در به دست با.  کند مي لج من با چیز همه سر مهرداد امروز همین

 !نداري و کار اين ي اجازه اينجا بكش، بیرون برو پس-

 :شك از پر لحنش و است متعجب نگاهش

 چرا؟-

 :رسیده صفر به ام سازي داستان قدرت و است درگیر ذهنم ام، کرده گیر منگنه در

 !کنه مي سردردم بوش-
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 در روشن پیپ آن و خورده گره هم در هاي ابرو با مهرداد. گیرم مي دندان به لب ام گفته که دروغي فجاحت از خودم

 :گويد مي و آيد مي میزم سمت به دست،

 !بودي توتون بوي عاشق همیشه که تو گي؟ مي چي هست معلوم بارش-

 !دارد؟ اي فايده چه کردنش مخفي ديگر ام؛ نداشته عقل اين براي فرستم مي لعنت خودم به بار هزار دل در

 :گويم مي آهسته کنم مي نگاه مهرداد به چشمي زير که طور همان

 !نیست خوب بچه واسه دودش-

 !است شنیده: دارد چیز يك از نشان مهرداد هاي گام شدن متوقف اما، است آهسته صدايم

 نیست؟ خوب کي براي-

 :شده هايم دندان ي طعمه امروز که آنقدر نمانده لبم پوست از چیزي ديگري

 !باردارم من مهرداد...بچه براي-

 يشها لب روي که را لبخندي طرح بینم مي...بعد و افتد مي کار از بدنش اعضاي ي کلیه اي ثانیه چند شود، مي خشك

 : سدپر مي فرياد با و خندد مي بلند که مهردادي و شود مي زمین نقش يكروز در بار دومین براي که پیپي نشیند، مي

 ؟ گي مي راس-

 حسرت را، روز اين حسرت ماه چندين که داند مي خدا.  دلم دارد بغض. دهم مي تكان که سري و است لبخند جوابم

 .کشیدم را شادي اين

 خاطرات شود مي پاك و بوسد مي او...کند مي باران بوسه را صورتم که هستم مهردادي آغوش در آيم مي خودم به تا

 .نشاند صورتم به قبل ي دفعه که هايي سیلي

 هک هايي تنهايي شب طرح شود مي پاك و گذارد نمي تنهايم ثانیه يك حتي که گويد مي و کند مي بلندم دست روي

 . کشیدم

 . بود بسته نقش تنم روي که کمربندي دردناك سوزش شود مي پاك و نشیند مي گردنم روي نفسش گرماي

 !غم میرد مي خاطرم در...  و خندد مي مهرداد

 بارش

 را غذايش سوم بشقاب محمد. دارند لب بر لبخند همه ها مدت از بعد و ايم نشسته عزيز راحت و چرم هاي مبل روي

 :گويد مي و گذارد مي ها مبل کنار میز روي و کند مي تمام هم
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 !شدم سیر کنم فكر -

 :گويد مي لودگي با و کشد مي اش آمده باال شكم روي دستي

 .بود کرده فسنجون وياره حیووني ام؛ بچه میاد دنیا به ديگه ماه دو يكي -

 شوق و ذوق از پر...اما مهرداد و من ،نگاه شود مي خارج محمد دهان از که زنانه نازك صداي اين به خندند مي همه

 . ايم نگفته هیچكس به هنوز که ست خبري

 :گويم مي گوشش زير و چسبانم مي است نشسته کنارم که مهرداد به بیشتر را خودم

 بگي؟ بقیه به خواي نمي -

 مي محمد اداهاي به هم مريم و غزل و است کوچك رضاي خواباندن مشغول عزيزيز... چرخاند مي اتاق دور را نگاهش

 :گويد مي و کند مي حلقه ام شانه روي دستش من مرد...من مهرداد و خندد

 ...!گیره مي ازمون رو بچه اين شیرني امشب همین شناسم مي من که محمدي اين -

 باشه؟ داشته جا بازم کني مي فكر -

 :گويد مي خنده با

 !داره جا خوردن براي همیشه محمد -

 !مفت غذاي براي رود مي در جانش محمد گويد مي راست

 :گويد مي ، آورد مي ام شانه سر به اي آهسته فشار که طور همان و کند مي اي سرفه تك مهرداد

 ...داريم براتون خبر يه بارش و من -

 :است خندان عجیب هايمان چشم روزها اين که مهردادي و من به شود مي خیره همه نگاه

 ...!شه مي اضافه جمعمون به ديگه ي کوچولو يه ديگه ماهه چند تا -

 مي هايمان صورت روي مريم و عزيز هاي بوسه آن بعد و گويد مي تبريك شوق و ذوق با که ست نفري اولین غزل

 روي دستي دوباره محمد يابد مي آرامش دوباره کوچكمان جمع وقتي نشسته؛ گوشه يك ساکت اما محمد نشیند،

 :گويد مي و کشد مي شكمش

 چشمي هم و چشم من با اولم از ابري اين...بودم داده رو بارداريم خبر تازه من ،خوبه حسودين تا دو شما واقعا -

 ...!داشت

 !کشد مي مزاح به هم را لحظات زيباترين همیشه: است اين محمد خوب خصوصیت
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************************* 

 خبر شیريني تا رفته...من مهرداد و اند خوابیده هم عزيز و غزل و است رفته امیر با مريم. ام نشسته محمد کنار

 !بگیرد محمد براي را خوبمان

 :گويد مي و میزند مهرباني لبخند کرده جیب در دست ، ايستد مي پنجره کنار محمد

 ...!کردين درست رو زندگیتون و خورد سنگ به جفتتون سر بالخره که خوشحالم خیلي -

 .داده بهمون ديگه فرصت يه خدا و شده تموم روزا اون شه نمي باورم -

 :گويد مي و کند مي تايید سر با را حرفم

 ...تنهاست واقعا و داره دوست واقعا اون ، بدون رو مهرداد قدر بارش -

 :دهد مي ادامه و اندازد مي پايین را سرش ، کند مي مكث کمي

 !شه مي ترم تنها هست که اين از برم من وقتي -

 کجا؟ رود؟ مي دارد محمد

 بري؟ جايي قراره تو مگه -

 !گردم بر مهرداد و تو ي تحفه ديدن براي میدم قول اما کانادا، میگردم بر دارم -

 سخت برايم عادت ترك ام؛ گرفته خو دريغش بي هاي محبت به محمد، وجود به شده، قفل هايم لب من اما خندد مي

 :است

 محمد؟ بري خواي مي چرا آخه -

 :گويد مي و نشیند مي کنارم ، میزند لبخند

 !ببرم خودم با هم رو غزل خوام مي تازه جان، ابري اونجا دارم خوبي هاي موقعیت -

 :زند مي جرقه ذهنم در چیزي

 ؟ داري دوس رو غزل تو نكنه محمد -

 : بلند بار اين خندد، مي

 ِ! تو ذهن تو که اونجوري نه ولي دارم دوسش آره -

 :گويم مي و کنم مي اخم
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 منه؟ ذهن تو چي مگه -

 با رو غزل بايد دوني مي بارش؛ کوچیكه خیلي غزل...! غزل و من با دادي تشكیل خانواده ذهنت تو االن که همون -

 !آورد کم من هاي حرف نظیر بي منطق تحت اونم اما بود مخالف اول مهرداد ببرم، خودم

 :نمیدارد بر لودگي از دست هم مكالمات ترين جدي میان در

 ده مي اجازه خودش به هرکسي کردن، قضاوت حال در مدام مردم اينجا کنه، زندگي اينجا تونه نمي بچه اين با غزل -

 کشه؟ مي عذاب چقدر مردم حرف با دوني مي داره، گناه هم رضا کنه، استفاده سوء ازش تونه مي کنه فكر

 اونا شانس تنها اين. بشه رضا يا غزل آزار باعث جا به نا هاي قضاوت اين با ده نمي اجازه خودش به کسي اونور ولي

 .نرماله زندگي يه داشتن براي

 :ست منطقي خیلي استداللش که کنم مي اعتراف

 !مونه نمي بچه انقدر همیشه اون چي؟ شدي غزل عاشق اونجا و رقتي اگه -

 :گويد مي و دوزد مي خانه ي بسته در به را نگاهش

  پاك گل از غزل دونم مي بارش؛ ام جامعه همین افراد جز منم متاسفانه -

 اين مردها اکثر مثل منم اما باشه خواهي خود شايد کنه، تجربه خودم با رو چیزش همه خودم زن خواد مي دلم اما تره،

 قدر اون االن اما کرد مي فرق وضعیت ديدم مي ديگه موقعیت يك در رو غزل اگر شايد دارم، رو خودخواهانه ديدگاه

 هبتون اونجا شايد تا مونم مي غزل کنار االن! نكنم بدبخت رو غزل و خودم ها بازي هندي اين با که شناسم مي رو خودم

 !برسه ارامش به ها مدت بعد و کنه پیدا رو من از بهتر فكري طرز با نفر يه

 با است درگیر هم باز مردانگي همه آن با من محمد است؛ ناياب میثم، اي اسطوره عشق با مردي گويد مي راست محمد

 . مردانه تعصبات اين

 خريده من که فلوکي ي جعبه آن با دارد شباهت عجیب که شیريني ي جعبه با مهرداد و شود مي باز عزيز ي خانه در

 :گويد مي خنده با محمد. شود مي وارد بودم

 ...!کني پیدا شیرني شب موقع اين کردم نمي فكر واقعا -

 :گويد مي و گذارد مي میز روي را جعبه مهرداد

 !بودي داده پیچ سه گیر انقدر و اند بسته ها فروشي شیرني دونستي مي خوبه -

 :گويم مي و اندازم مي باال ابرويي

 مهرداد؟ آقا اينو خريدي کجا از خب -
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 :خواستنش ي وسوسه از میرود ضعف دلم که میزند چشمكي

 !کرد پیدا شیرني شه مي شب موقع اين کجا اومد يادم بالخره تا گشتم رو ها فروشي شیرني کل -

 :گويد مي گذارد مي دهانش در را يكي که طور همین و کند مي زنداني دستانش میان را شیرني ي جعبه محمد

 شب نصفه : ساعت خودت زن که ديگه وقت چند تا حاال ويـــــــــــار،...دارم ويار داداش، نیست من تقصیر -

 !کنم مي سالم بهت ، کرد آلوچه هوس

 عاشقانه هاي بخشش اين زيباست چه و داد خواهد من به بخواهم که هم را دنیا من که گويد مي عشق با من مهرداد و

 ! من مرد ي

 ار نامم سفید هاي راهرو اين باز و باردارم ماهه سه. داريم زيستي هم انگار بیمارستان اين تاريك و سرد هاي پله و من

 :گويد مي و کند مي بلند را نگاهش پدر. ايستم مي اتاق در جلوي. خوانند مي فرا

 اينجا؟ اومدي میدونه مهرداد اومدي؟ چرا تو -

 ...!دارد من مرد نارضايتي و دانستن از نشان لرزد مي جیبم در ريز يك که موبالیم گوشي داند، مي

 طوره؟ چه حالش -

 پول اين خاطر به که مصیبتي همه آن از بعد هم آن بودنش نگران از کند مي گناه حس اندازد، مي پايین را سرش

 ...!خوابیده اتاق در که مردي آن است پدرش را، آور عذاب هاي نگراني اين کنم مي درك من اما کشیديم، پرستان

 ...!دارن نگهش روز چند از بیشتر کنم نمي فكر شده، رفع خطر -

 اين سمت به شد تند هايم ،قدم شنیدم را بزرگ آقا ي سكته خبر تا چرا دانم نمي اما نیست مهم که من براي

 .بیمارستان

 بیمارستان به را او نشده حاضر حتي عمو گفت پدر وقتي زد باال غیرتم رگ چرا دانم نمي اما نیست مهم که من براي

 ...!برساند

 ...!شده رفع خطر که گويد مي پدر وقتي هايم ريه کشند مي راحتي نفس اما نیست مهم که من براي

 !که نیست مهم من براي آري

 :گويم ومي نشینم مي پدرم گرفته،کنار هواي آن در بیمارستان، ي شده وصل هم به هاي صندلي روي

 ...!کرده ول حال اون توي رو بزرگ آقا چرا عمو -

 :گويد مي و کشد مي سفیدش و خاکستري موهاي الي دستي کشد، مي آه
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 مي ، چیز همه زير زد و کرد قاطي ببخشه مرگش قبل رو اموالش و مال ي همه خواد مي گفت جون آقا وکیل وقتي -

 ودب وقت خیلي...کنار کشیدم رو خودم چیه، قضیه فهمیدم تازه اونجا رفتیم وقتي. کنه، همراه خودش با و من خواست

 .بودن کرده باز حساب پول اون رو خیلي نادر و عموت اما بزرگ آقا ثروت اون از بودم شده بیزار

  پل چه پول آن به رسیدن براي نادر که داند نمي من ي اندازه به کس هیچ

 ...!است نكرده خراب که را هايي

 اقا ديدم اومدم که خودم به نداره، رو هیچي لیاقت نادر گفت ،مي بود همون بزرگ اقا حرف اما گرفت باال صداهاشون -

 !رفتن ، انگار نه انگار هم اينا عموت و زمین رو افتاده جون

 دهي مي بازي پول با که را ها ،آدم گذاري مي که تبعیض ، است همین بزرگ آقا حق بگويم که شود مي باز زبانم

 مي دهان به زبان اما را؛ تو فروشند مي شرايط بدترين در کمتر، و بیشتر اي سكه براي که شود مي همین آخرش

 میدانم خوب و افتاده بیماري بستر در رو به رو اتاق در که مردي براي سوزد مي دلم ها همخون آن خالف بر من گیرم،

 ...!نمانده برايش هیچكس پدرم و من جز

 :گويد مي و کشد مي سرم روي دستي پدر

 !داره استراحت به نیاز من ي نوه خونه، برگردي بهتره بارش -

 :دارد مهرباني پدربزرگ خودم، خالف بر من فرزند

 .بمونم همینجا میدم ترجیح نه -

 ...!باشه مهم برات کردم نمي فكر -

 :میدهد جواب غرورم

 ...!نیست مهم -

 : کشانده اينجا تا مرا که نبودني مهم اين از پرد مي باال پدرم ابروي

 !بابا اينجا اومدم شما خاطر به -

 ...!هايش معرفتي بي تمام وجود با را بزرگم آقا دارم دوست هم هنوز داند مي که آورد نمي رويم به و میزند لبخند

. شود مي گرم هايم چشم و ام بخشیده را آنها ي همه که کنم مي يادآوري خودم به و دهم مي تكیه ديوار به را سرم

 .را روزانه هاي خواب اين طلبد مي تنم تمام روزها اين

 و کش افتاده؛ او استوار هاي شانه روي سرم بدانم که شناسم مي آنقدر را مهرداد تن عطر...  کنم مي باز را هايم چشم

 :بسته نقش صورتش روي اخم که مهردادي به فتد مي نگاهم و دهم مي ام کوفته تن به قوسي
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 ؟ کني نمي استفاده ازش وقتي خوره مي دردي چه به موبايل گوشي اون -

 :ويمگ مي و کنم مي باز را دستانش قفل. بیمارستان سفید ديوار به دوخته را نگاهش و است نشسته سینه به دست

 ...!اينجا میام بودم گفته بهت که من -

 :من مهرداد است شده قلق بد

 !کني استراحت و خونه بموني بودم گفته بهت منم -

 اينجا؟ به اومدنم يا موبايلمه ندادن جواب خاطر به تو ناراحیتي االن مهرداد -

 :گويد مي اخم همان با او، اما میزنم حرف شوخي به

 و جرم از پر بیمارستان تو کجايي؟ االن تو ولي کني استراحت بايد گفته دکتر نیست، شوخي وقت االن بارش -

 !میكروب

 :کرد خواهد درك مرا شود، تمام موردش بي هاي نگراني اين که زماني دانم مي اما باشد نگران دارد حق

 مهرداد؟ خوري مي حرص انقدر چرا خوبه من حاله که االن خب -

 :گويم مي و میدهم فشار را دستش... دهد نمي را جوابم

 ...ديگه ببخشید -

 و گیرد مي را دستم کرده؛ آشتي يعني اين.  میزند لبخند که "قهري اقايي " گويم مي آنقدر...اخم و سكوت هم باز

 :گويد مي و کند مي بلندم

 ...!خونه گرديم مي بر شده، راحت خیالت ديگه که االن -

 ...اما -

 ...!هنوز نخوردي هم غذا کني، استراحت بايد نداره، اگر و اما بارش -

 ...! عزيز هاي لیته ترشي و سبزي قورمه براي رود مي ضعف دلم و غذا گويد مي

 !خوام مي سبزي قرمه من مهرداد -

 .ام کرده سبزي قرمه هوس هم، سر پشت روز هفتمین براي که مني دست از بگیرد اش گريه مانده کم

 ...! ها روزمرگي اين تكرار است دلنشین اما، من براي

 مهرداد
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 :گويد مي و کوبد مي تخت تشك روي را پاهايش غرغرکنان

 .خوام مي قرقروت بازم من نكن اذيت مهرداد -

 اي بوسه میرود؛ فرو آغوشم در تالشي کوچكترين بدون که است کوچك آنقدر کنم، مي حلقه کمرش زير را دستم

 :گويم مي و میزنم بلندش موهاي روي

 ...!پايین میاد فشارت بخوري اين از بیشتر نداره، اي فايده چون نكن اصرار -

 بر خودم سمت به را اش چانه.کرده ترش شیرين جقدر نشانده، صورتش روي که اخمي که داند نمي اما کند مي قهر

 :گويم مي و گردانم مي

 بیارم؟ دووم ماه نه جوري چه من -

 :گويد مي است، کالمش حرص نمايانگر که لحني با و دهد مي فشار هم روي را هايش لب

 !خودتي فكر به همش ، بدي خیلي -

 ...!ها خواسته اين به ندادن تن براي زمین روي آدم بدترين شوم مي من آخر و کند مي را مضر غذاهاي تمام هوس

 :گويم مي و دهم مي فشارش آغوشم در محكم

 نیستم؟ بد ديگه بخوري، هندي تمر و نمكي سرکه چیپس خرخره، تا بزارم اگه االن -

 :گويد مي و کند مي پنهان ام سینه میان را سرش...شود مي ساکت اي لحضه

 ...!شه مي جمع آب دهنم تو میفتم يادشون همش...نیست خودم دست خب-

 که واي...باشد بارش شبیه که کودکي تصور از شود مي آب دلم من و میزند حرف ترشیجات خوردن لذت به راجع او

 .کرد نخواهم دريغ او از بخواهد هم را دنیا اگر

 خاطرات برود يادم که کنم پدري آنقدر فرزندم براي خواهم مي...داشتن حامي و ديدن محبت ي عقده...دارم عقده

 .ام کودکي هاي نداشته تمام تلخ

 :ريزد مي صدايش در را دنیا التماس تمام و کند مي بلند ام سینه روي از را سرش بارش

 !انگشت بند يه اندازه...بده قرقروت ديگه يكم فقط مهرداد -

 هوس عجیب که هايي لب به میزنم زل و گیرم مي چشمانش از را نگاهم پايین؛ فشارش و است سرد دستانش هنوز

 .کنم مي شكار را هايش لب که است قرقروت براي التماس حال در بارش هنوز...شده انگیز
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 ات گذرد مي اي ثانیه چند...کنم مي سفت کمرش دور و گردن پشت را دستم...پیچد مي دهانم در دلچسبي ترش طعم

 .کند مي ام همراهي و آيد مي خودش به بارش

 یليم بي با. کنم احتیاط خیلي خیلي بايد کوچك ي بچه اين آمدن تا که دانم مي اما شوم مي تر تشنه بودم، تشنه

 . کنم مي جدا او از را هايم لب تمام

 . يكجا هاي خواستن همه اين از شده کشیده نفسم

 :گويم مي و کنم مي نوازش را اش بسته هاي پلك پشت شست انگشت با

 ...!پسره بچهمون کنم فكر -

 :کند نمي...باز را چشمانش اما میزند لبخند

 کني؟ مي فكري همچین چرا -

 روي اي بوسه پدرانه؛ حس از شوم مي پر میرسد، شكمش روي که سرانگشتانم...  لغزانم مي تنش روي را دستم

 :گويم مي و زنم مي اش پیشاني

 ...!بخوره جم باباش نمیزاره داره غیرت مامانش رو نرسیده راه از هنوز آخه -

 :گويد مي لبخند با و گذارد مي دستانم روي را ظريفش هاي دست

 !رفته باباش به غیرتش -

 !شود خودم شبیه فرزندم کودکي دوران چیز هیچ گذارم نمي ؛ داد تاراج به را من غیرت کودکي در کتايون...هه

 :گويد مي و گذارد مي ام شانه روي را سرش... کنم مي زنداني پاهايم بین را بارش کوچك ي جثه

 ...!ام خسته بازم خوابم مي چقدر هر چرا دونم نمي مهرداد -

 هايش لب روي...بگیرد آرام شود مي دچارش گاهي که هايي درد کمر اين شايد تا میمالم را کمرش آهسته دستم با

 :ست کافي برايم موضوع همین دانستن است؛ آرامش در من بارش يعني اين و نشسته لبخند

 !کنه نمي طرف بر رو خستگیت که پراکنده هاي خواب اين شده، شب ديگه خانومي بخواب -

 :مطلق خستگي از شده دار کش لحنش

 !کنن مي مرخص رو بزرگ آقا...بیمارستان برم دوباره بايد فردا -

 :فردش به منحصر هاي لجاجت اين از نمیدارد بر دست هم بیداري و خواب میان در

 !دنبالت بیام خودم تا نمیري جا هیچ فردا -
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 ...!خوابش غرق صورت روي شود مي میخ نگاهم و کنم مي کج را سرم...دهد نمي را جوابم

 .آرمیده کنارم من آرامش منبع. میدهم کنار صورتش روي از را اش آشفته وهاي

 بر نادر که هايي بازي و ها حرف تمام شد پاك خاطرم از زود چقدر. شد فراموش گذشته تلخ روزهاي آن زود چقدر

 بشوم دوباره و دنیا بد هاي حس ي همه روي بگذارم پا تا داشتم الزم را بارش خود فقط انگار. بود آورده در سرمان

 دختر ترين ريا بي به باخت را دلش ها، فانوس نور میان در قديمي، باغ خانه توي که تاريكي و لجباز مهرداد همان

 ...!دنیا

 محبوسم تو مهر ي پیله در چرا من از مپرس

 سازد مي پروانه هم مرده هاي پیله از عشق که

 و او رفتن ي برنامه تا بیايد بود قرار است، محمد...میشوم بلند جايم از صدا و سر بي شنوم مي که را در زنگ صداي

 .نشود بیدار صدايمان از بارش تا بندم مي را اتاق در. کنیم تنظیم را غزل

 رشس ته را صدايش... شود مي وارد کوچك نسبتا پاکت يك با نشینم؛ مي انتظارش به ها مبل روي و کنم مي باز را در

 :گويد مي و اندازد مي

 !اومديم ما که بنداز قرمزو فرش صابخونه -

 :گويم مي و گیرم مي ام بیني جلوي را انگشتم

 !خوابه بارش مرتیكه، صداتو ببر...!  هیس -

 :گويد مي و کند مي پرت مبل روي را خودش خیالي بي با

 !کنه درست غذايي يه من براي پاشه نخوردم؛ شام من...کن بیدارش برو خب -

 :گويم مي و کشم مي صورتم روي دستي کالفه

 رستوران؟ اومدي مگه. شكمت اون به بخوره کارد اي -

 :محمد اين نیست بلد ديگري کار گفتن چرت جز

 ما دادي مونده شیرني جعبه يه تو میگیرن، مهموني روز شبانه هفت شن مي دار بچه مردم ، وامونده گداي گشنه بابا -

 شد؟ تموم کردي فكر خورديم،

 همان با و شوم مي بلند مبل روي از... دارد آستین در شكني دندان جواب باز بزنم حرف من که هم هرچقدر دانم مي

 :گويم مي آهسته صداي

 کنم؟ گرم برات داريم سبزي قرمه -
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 :گويد مي و اندازد مي پا روي پا

 !خوام مي ديگه چیزه يه االن. داشت سبزي قرمه اونم بودم عزيز ي خونه ديروز بابا نه -

 ! من از خواهد مي غذا قلم هفت منوي

 ره نمیره پايین گلوش از غذا تنهايي کرده، سبزي قرمه وياره بارش است هفته يه...داريم همینو فقط نكن اعتراض -

 قرمه دارم شام و نهار که است هفته يه االن نتیجه در... خوره مي هم به ،حالش بخورم جلوش که هم اي ديگه غذاي

 !کن کوفت بشین ادمیزاد عین هم تو ، خورم مي سبزي

 :گويد مي و خورد مي جا در را اش خنده من اخم با که خندد مي بلند

 !میخوام مرغ با پلو زرشك من...برقصي سازش به مجبوري ،ِ  تو زن ابري خب -

 :است انداخته خوراك از را من روزها اين بارش قوي ي شامه حس اين اما ام، عقیده هم محمد با چقدر که داند مي خدا

 اسم اصال... خوره مي هم به حالش و کنه مي حس و بوش ، بپزه مرغ کوچه اين تو نفر يه کافیه نزن رو حرفش اصال -

 !میشه بد حالش میاد مرغ

 :گويد مي و دارد مي بر میز روي از شكالتي

  شده؟ هاپو تو ،عین کرده اثر درش تو همنشین کمال جون از دور يا شده باردار...بوده کي ديگه ابري اين بابا -

 در او سر از هم را خوردن سبزي قرمه همه اين دلي و دق که کنم مي اعتراف... میزنم گردنش پس محكمي ي ضربه

 :گويم مي و کنم مي دراز میز روي را پاهايم راحت خیال با و نشینم مي مبل روي آوردم؛

 میره؟ پیش جوري چه رفتنتون ي برنامه -

 !برسه ديگه ماهه يه تا بايد ويزامون -

 نبود، محمد اگر میداند خدا.گرفت دست در مرا زندگي افسار محمد بودم، بريده بارش جز کسي هر از من که مدت اين

 .شد مي چگونه غزل و عزيز وضعیت

 :کند مي بلند را سرش...میزنم اش زانو سر به آرامي ي ضربه پا با.کرد مي پر را من هاي نبود تمام خالي جاي محمد

 !مديونیم بهت بارش و من...مدت اين توي کشیدي که زحماتي تمام بابت ممنونم، ازت محمد -

 :شوخي در به میزند هم باز

 ...راستي خودتون؛ واسه باشه احساساتتون کنیم کوفت ما بدين غذا يه باشین، مديون خواد نمي -

 :گويد مي و میدهد دستم به داشته، دست در ورود بدو از که را پاکتي
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 ...!بودن انداخته حیاط تو و اين -

 هاي ناشناخته همین از يكي پاکت اين ندارم؛ ها ناشناخته به نسبت خوبي حس. میرود هم در ناخودآگاه اخمهايم

 ...!است منفور

 ؟نه بود ها موقع همین. کردم باز که اي ناشناخته پاکت آخرين آوري ياد از تنم کند مي يخ و کنم مي باز را پاکت در

 نه؟ مگر دارم اعتماد بارش به من. کند مي فرق اوضاع اينبار اما...ها عكس آن از بود پر پاکت و بود باردار بارش

 ها عكس ديگري از پس يكي و میريزم میز روي را پاکت محتويات غريبي هواي و حال با من و چرخد مي سرم دور دنیا

 .کنم مي رو و زير را

 شده خارج بیمارستان از که است بارش و من از عكس آخرين و دکتر مطب عزيز، ي خانه در دم...هم کنار بارش و من

 . ايم

 گرفته نظر زير را زندگیمان قدم به قدم نفر يك اينكه از نه ها، عكس ديدن از نه شود؛ مي لمس پايم و دست

 !است شده کشیده من زن...من بارش صورت روي ها عكس ي همه در که قرمزي ماژيك از کند مي يخ تنم...است

 مغز اين دهد نمي فرمان هم کشیدن نفس براي که خدا به دهد، نمي فرمان مغزم دهم؛ مي تكیه مبل روي حالي بي با

 !لعنتي

 مي طول اي دقیقه چند. است شده گرفته ما از قدم به قدم که ست هايي عكس محو هم او ، گويد نمي هیچ محمد

 تو تهديدي میدانم بعید هم قرمز ماژيك آن...نیست شوخي ها عكس اين که فهمم مي تا آيم، مي خودم به تا کشد

 .باشد خالي

 :ندارم... پاسخ توانايي اما شنوم مي کند، مي صدايم بار چند محمد

 باشه؟ تونه مي کي کاره اين -

 !گذارم نمي ، ديگر بار...ام خورده ضربه سوراخ اين از يكبار! دارد؟ سوال جاي

 !نادره هاي بازي از ديگه يكي اينم نیست؟ مشخص واقعا -

 :ها عكس به میدوزد را نگاهش دوباره و کند مي اخم کمي

 افتاده؟ شماها اذيت و آزار فكر به دوباره مدت همه اين از بعد چرا آخه -

 :گويم مي کنم، مي عوض آيد مي دستم به که لباسي اولین با را ام راحتي هاي لباس که طور همان
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 و کردن بازي فیلم با که شده باورش ديگه میده، انجام رو اموالش و مال وقف کاراي داره بارش بزرگ پدر! نه؟ که چرا -

 بهش رو اجازه اين من ولي بپاشه هم از رو ما زندگي میخواد دوباره... رسه نمي پوال اون به دستش هم شیريني خود

 !محاله! دم نمي

 :گويم مي و کنم مي پرت محمد سمت به را سويیچ

 !میام بزنم، بارش به سر يه من کن، روشن رو ماشین برو تو -

 .میرود و گويد مي لب زير اي باشه

 .رفته فرو خواب دنیاي در ، بیرون کثیف دنیاي از فارق بارش ؛ کنم مي باز را اتاق در

 ...!بیداري درگیر سفید پیراهن اين در...من و خواب غرق سفید لباس آن در او

 کثیفش هاي بازي درگیر را بارش ، نادر گذارم نمي بار اين. برمیدارم میز روي از را ها عكس پاکت و بندم مي را اتاق در

 ...! بكند

 !برساند آسیب همسرم و فرزند به کسي گذارم نمي اينبار

 *************************** 

 امشب. کنم نمي رهايش اما شده، مچاله دستم در ها عكس پاکت. کند مي پارك در جلوي دقیقا را ماشین محمد

 :گويد مي و گذارد مي ام شانه روي را دستش محمد. شود تسويه بايد نادر و من حساب

 !باشي مسلط خودت اعصاب به کن سعي داداش -

 !است ممكن غیر...نیست سخت اعصابم به تسلط

 :گويم مي و زنم مي دستش به کوتاهي ي ضربه

 بشیني؟ منتظر ماشین تو خواي مي -

 :گويد مي و میزند لبخندي

 !نمیومد خوشم ازش هیچوقت بیارم، در نادر اين سر رو دلیم و دق منم رفتنم قبل بزار 

 !شود مي قرص دلم بودنش از

 ...!کوبد مي حیاط در روي دست با وقفه بدون هم محمد...دارم نمي بر زنگ روي از را دستم

 تر سريع من هاي گام دانم نمي. شود مي باز کوچكي ي تقه با در و نیست پیله سرايدار آن از خبري که شكر را خدا

 .میرسیم ورودي در ي آستانه به برق سرعت با هست چه هر محمد، يا است
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 :است ايستاده در چهارچوب در بارش پدر

 افتاده؟ اتفاقي بارش براي جان؟ مهرداد شده چي -

 !نه هنوز

 اينجاست؟ نادر ، جان پدر -

 :نگراني از است پر چشمانش

 ...!کنه مي اش معاينه داره االنم کرديم، مرخص رو بزرگ آقا نادر کمك با امشب آره -

 .کنند مي حس را دردسر بوي همه بیايد يكجا که نادر و من اسم دانم مي است، گنگ نگاهش

 مي و کند مي بدنم سپر را دستش محمد اما بريزم، همینجا روي را کثیف خوك آن دخل و بروم داخل به خواهم مي

 :گويد

 در؟ دمه بیاد نادر بگین شه مي عمو -

 نادر؟ کرده کار چي دوباره شده؟ چي بگین من به خواين نمي -

 :آيد مي خودش منحوس صداي ببرم، را نادر ي نداشته آبروي تا کنم مي باز دهان تا

 !رستگارا جناب فرمودين رنجه قدم ، به به -

 و زنم مي کنار را بارش پدر حرکت يك با ماند؛ مي باقي بوده، که حیواني همان نادر ، شود عوض دنیا اين در چیزي هر

 :ام ايستاده نادر روي به رو آيم مي خودم به تا

 نادر؟ میاري در داري که چیه بازيا اين -

 :گويد مي و زند مي لبخند خیالي بي با

 رستگارا؟ جناب میزني حرف داري بازي کدوم به راجع -

 :کوبم مي صورتش توي و آورم مي در پاکت از را ها عكس

 !آشغال میزنم حرف عكسا اين به راجع -

 اش ريخب بي از نشان که تعلل اين تعجب، اين...بینم مي چشمانش در کوتاه ثانیه چند براي را تعجب گويم، نمي دروغ

 !ندارم دوست را دارد

 میزني؟ حرف چي به راجع هست معلوم -
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 !نیست انكار ،اهل هست چه هر نادر...کنم مي سكوت

 :گويد مي خشم با محمد اما ، ام ايستاده جايم سر حرکت بي که من

 نفرستادي؟ رو عكسا اين تو بگي خواي مي -

 :گويد مي و نشاند مي لبش ي گوشه پوزخندي

 ...شه مي تموم عكساش روي کشیدن ماژيك يه با بارش از من انتقام کردي فكر واقعا -

 !آورش؟ عذاب هاي خند زهر اين از نمیدارد بر دست چرا لعنتي اين میزند، پوزخند هم باز

 پدر یردرگ فعال من بگیرم؛ عكس پايین کیفیت اين با دوربیني با که نشدم فقیر اونقدر هنوز کن قبول...ضمن در -

 !هستم بزرگم

 :گويد مي کالمش در آشكاري تمسخر با اما محمد ام، گرفته خوان خفه هنوز من؟

 کني؟ جا دلش تو رو خودت دوباره کارا اين با خواي مي -

 :پوزخند هم باز

 ازتونه؟ انتقام دنباله که انداختین هچل تو من مثل رو کي ببینین برين! جوجه نداره دخلي تو به -

 دلشوره درگیر االن و کردم اشتباه من...گويد نمي دروغ نادر...دانم مي خوب را چیز يك اما چیست روزم حال دانم نمي

 !میدانم خوب... را دلیلش که هستم اي کشنده ي

 !نیستند خانه هم شمسي و میرزا...و میبرد سر به خواب در دنیا از خبر بي بارش...تنهاست بارش

 :گويم مي و زنم مي است، نادر با بحث و جر درگیر که محمدي به ضربه چند دست با

 ...!برگرديم بايد بیفت راه محمد -

 ...!افتد مي راه من از جلوتر سوال، بدون که بیند مي روزم و حال و چشمان در چیزي چه دانم نمي

 ...!نامطمئن هاي ثانیه اين از وجودم بند بند لرزد مي اما باشم استوار خواهم مي دارم، بر محكم را هايم قدم خوام مي

 مي را تالشم تمام شود؛ مي اضافه ، امتدادش به لحظه هر مسیر اين انگار که قسم خدا به اما کنم مي زياد را سرعتم

 مي ار باور قدرت خودم، قلب هاي تپش بلند صداي...اما است ساده نگراني يك فقط ها اين که بقبوالنم خودم به تا کنم

 ...!من از گیرد

 . شود مي رفت از تر طوالني چقدر برگشت مسیر گاهي که واي گذارد، مي گاز روي پا محمد و نشینیم مي ماشین توي
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 بود من به اگر ، هست محمد است خوب باز. کنیم اجتناب وحشتناك هاي ترافیك از تا پیچد مي فرعي ي کوچه توي

 هاي خم و پیچ اين به برسد ،چه کنم پیدا توانستم مي هم را خانه تا راست مسیر میدانم بعید روز و حال اين با که

 ! میانرو

 :گويد مي و کشد مي عمیقي نفس

 کتايونه؟ کاره کني مي فكر -

 فرزندش که من با که کتايوني کنم تجسم خواهم نمي کنم، تصور خواهم نمي...میدهم فشار هم روي را هايم چشم

 :بكند تواند مي که ها چه من ي نیامده دنیا به فرزند و همسر با کرد، تا ناجوانمردانه آنطور بودم

 !ندارم کتايون غیر اي ديگه دشمن من... نیست انكار اهل نادر -

 :گويد مي و زند مي لبش روي انگشت دو پشت با

 ...!افتاديم مي فكرش به اول از کاش -

 .شود تمام گران برايم تواند مي " کاش اي " اين چقدر که داند مي خدا

 مي و گیرد مي ضرب فرمان روي دست با محمد.دهد نمي جواب اما گیرم مي را بارش موبايل ي شماره هزارم بار براي

 :گويد

 رو؟ موبايل نه ، میده جواب رو خونه تلفن نه -

 :کند مي داغان بیشتر را ،خودم پرسد مي که سوالي جواب

 .نشه بیدار خواب از که بودم کرده قطع خودم هم رو خونه تلفن...نمیده جواب و موبايل -

 :گويد مي و میدهد تكان سري

 ...!خوابیده گرفته راحت االن مطمئنم من...مهرداد نگراني خودي بي -

 نبینم؟ سالم را بارش تا میرود راه هزار به دلم من چرا پس ، است مطمئن گويد مي محمد

 :شود کم عصبي تنش اين از کمي فقط کمي، شايد دهم مي تكان را پايم

 میاري؟ در داري عكس يه سر چیه بازيا ديوونه اين مهرداد -

 اين هب بیفته؟اصال انتقام فكر به وقت همه اين بعد بايد چرا نمیرسه بهش پولي تو از فهمیده که وقته خیلي کتايون

 کردي؟ فكر موضوع

 !دارم؟ هم تفكر قدرت موقعیت، اين در من مگر
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 !دونم نمي محمد، دونم نمي -

 :نشدني انكار دلواپسي اين از نشدني، تمام مسیر اين از نشدني، محار خشم اين حجم از گیرد مي باال صدايم

 ...!بهش میزنه گند و میاد چیزي يه گیره مي آرامش رنگ زندگیم هروقت چون ندارم، شانس من چون -

 !نه باشد، شده کمتر عذابم و خشم اينكه نه شود؛ مي تر آرام صدايم

 :انداختم راه ساعت هاي عقربه با که خاموشي ي مبارزه اين از رفته تحلیل تنم قواي تمام کنم مي حس

 یردستگ رو شوهرش شنیدم اينكه از بعد مخصوصا رفته، گذاشته کردم فكر رفت، نمي کتايون سمت فكرم حتي -

 ...کردن

 !کنند مي نكروز ترديد اي ذره بدون تنم اعصاب تك تك...کند مي يخ تنم...شوم مي ساکت لحظه يك براي

 :خودت سر روي شوند مي آوار که هايي زمزمه آن از است؛ زمزمه صدايم

 ...کردم تهديد رو کتايون من -

 :شود مي فرياد ام زمزمه...شود مي بلند صدايم

 داره همین براي...منه کاره کرده فكر ندارم شك کردم، تهديد اونو من کردن، دستگیر رو کتايون شوهر...محمد واي -

 ...!کنه مي رو کارا اين

 من ذهن ي زائده ها دلواپسي اين و است خواب االن بارش گويد نمي دهد، نمي هم دلداري دهد، نمي را جوابم محمد

 ...!گاز پدال روي آورد مي فشار بیشتر پايش و فرمان دور شود مي سفت دستانش تنها است؛

 !ايم شده دچار سیاهي دل مسموم حس اين به دو هر گمانم

 ********************** 

 بارش

 !کند مي راخسته آدم عجیب بارداري اين کنم، باز توانم نمي را چشمانم ، آيد مي در زنگ صداي

 در مهرداد نه و گذرد مي لحظه چند اما کرد؛ خواهد باز را در مهرداد گويم مي خود با و پیچم مي تنم دور بیشتر را پتو

 . شود مي قطع زنگ صداي نه و کند مي باز را

 میروم، آيفون سمت به و گیرم مي وسايل به را دستم ، مال کور کورمال طور همان. کنم نمي باز کامل را هايم چشم

 .شود دار خدشه شیرينم خواب و کنم باز کامل را چشمانم خواهم نمي

 . اند مانده در پشت اينگونه که فرستاده غذا دنبال را بیچاره مهرداد باز حتما ، را محمد کنم مي لعنت لب زير
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 . کنم مي رها مبل اولین روي را خودم بسته چشمان همان با و دهم مي فشار را در شدن باز ي دکمه

 هوا اين به شايد تازه...کند بغلم خواب اتاق تا که است خودش ي وظیفه کند مي بیدار خواب از را من مهرداد وقتي

 ...!لبهايم روي نشیند مي لبخند قرقروت خوردن تصور از ؛.بگیرم او از قرقروت کمي

 !احتیاطي بي همه اين است بعید مهرداد از. پرم مي جا از خانه، در شدن کوبیده صداي از

 :گويم مي کنان غر غر و شوم مي بلند مبل روي از است؛ فايده بي هايم چشم داشتن نگه بسته براي تالشم

 !ديگه بردي مي کلید خب مهرداد -

 ...!نیست من مهرداد اما دارد، من همسر به زيادي شباهت ايستاده رويم روبه که کسي ، شوم مي خشك جايم سر

 :لرزاند مي را تنم که نشسته کتايون هاي لب ي گوشه پوزخندي

 !عزيزم خونه توي تنهايیم...گلم عروس به به -

 !زند مي دامن شرايط بودن عادي غیر اين به هم خمارش و سرخ هاي چشم نیست، عادي لحنش

 :گويم مي ام آمده در چاه ته از صداي با و مبل لبه روي بر کنم مي گاه تكیه را دستم

 کني؟ مي کار چي اينجا...اين...تو -

 :نفره دو خلوت اين از لرزد مي تنم سلول سلول من، و میزند قهقه

  دختر؟ شوهرته مادر با برخورد طرز چه اين -

 !ناخوانده؟ مهمان اين دارد را برخوردي نوع چه انتظار من از

 :گويم مي و دهم مي تكیه مبل به را تنم نیست، کافي دستهايم گاه تكیه

 !شه مي پیداش باشه جا هر نیست، خونه االن مهرداد -

 دلبخن کتايون که است مشهود لحنم در رفته، کجا دانم نمي حتي که مهردادي رسیدن موقع به از اطمینان عدم آنقدر

 :گويد مي و زند مي

 !خونه از بیرون زدن ديگه مرد يه با...بیاد ها حاال دونم مي بعید -

 محمد؟ با -

 :گیرم مي نظر زير را حرکاتش تك تك نگاهم با... نشیند مي ها مبل از يكي روي خیالي بي با

 !بود خرفت و تپل ي بچه پسر يه ها موقع اون يادمه! شده بزرگ چقدر بود؟ محمد اون واي -
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 !خرفت؟ گويد مي محمد به

 :دهد مي ادامه و خاراند مي را لبش ي گوشه

 !شده تر الغر خیلي االن البته -

 :گويم مي و گیرم مي دست در را گوشي... بزنم زنگ مهرداد به تا میدارم بر قدم خانه تلفن سمت به آهسته

 !دارين کار باهاش و اينجايین گم مي میزنم زنگ مهرداد به االن -

 يم عجیب هايم دست. باشد داشته بوده، گر نظاره را رفتنش که مهردادي با کاري کتايون که دانم مي بعید هم خودم

 !ام بوده خبر بي آن از من و بارداري اين داشته عوارضي چه لرزد،

 سیم آن و شده گشاد مردمك آن با چشمانش روي شود مي قفل نگاهم و گردم مي بر شنوم مي که را کتايون صداي

 :شده کنده تلفن

 !دارم کار تو خود با من شي؟ مي مزاحمش چرا -

 !میماند نحس طالع مثل زن اين نیست؛ دلچسب برايم اصال...دارد من با کتايون که کاري

 !کند نمي جدا هم از را زن دو ما نگاه هم، زمین به برخوردش صداي اما شود مي رها دستم از آهسته گوشي

 را مهرداد وجودي هاي ريشه تك تك هايش نامادري با که کتايوني کتايون، و من...مهرداد زندگي در مهم زن دو

 .بسازم نو از دوباره را ها سوخته آن تمام بودم خورده قسم که من و سوزاند

 :زن اين دارد کثیفي سیرت عجیب اما، است انكار قابل غیر اش زيبايي گیرد، نمي چشمانم از را نگاهش

 بده؟ منو سهم گفتم مهرداد به يادته -

 پنهان خشم اين و برگشت درازتر پا از دست رفت، که دادگاهي هر از کتايون که میدانم خوب هم را اين هست، يادم

 . دارد او نارضايتي از نشان ، چشمانش ظاهري آرامش پشت

 :گويد مي او و دارد ادامه ها گام مرثیه اين جلو، به قدم يك او و میروم عقب يه قدم يك من

 ...نیاز از پر و جوون البته و ، بودم خوشگلي زن همیشه من -

 :میزند هم به را حالم کند، مي خودش کردن مبرا براي که تالشي اصال...زدنش حرف لحن

 !میدادي انجام رو کردم من که کاري همون باشه باهات داري دوست که اونجوري نتونه همسرت اگه هم تو -

 :کند مي که آوري چندش ي مقايسه از شود مي داغ سرم اما ، کرده يخ وجودم تمام

 !باشه هاش کاري کثافت شاهد خودش ي بچه بزاره حاضرنیست هم حیووني هیچ نكن، مقايسه خودت با رو من -
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 :آورد مي در لرزه به را تنم ستون چهار جنونش پر ي خنده صداي آن با هم باز...میزند قهقه

 !بشه باز گوشش و چشم بايد روزي يك بالخره اي بچه هر عزيزم -

 که من مهردادِ بیچاره ندارم؛...زن اين از گرفتن فاصله و رفتن عقب براي راهي ديگر خورد؛ مي آشپزخانه اپن به پشتم

 :کرده خاك را اش کودکي دوران زن اين با

 !صفتي خوك خیلي...کتايون مريضي واقعا تو -

 مهرداد نبود دردم،درد اما سیلي کوبش از شود مي داغ ام گونه...آورد مي فرود صورتم روي و برد مي باال را دستش

 ترين کشنده کنم، مي حس دلم زير که ست وحشتناکي درد دردم، زن، اين با است بودنم تنها درد ، دردم است،

 .است فرزندم ي دوباره دادن دست از ترس درد دردم؟

 :چشمانم در بسته نقش اشك از گرفته دوباره انرژي انگار اما کتايون

 در قسر بعد و بده لو پلیس به منو شوهر تونه مي کرده فكر نداشت، بر من زندگي از دست که مهرداده اون خوك -

 هان؟ چیه واسه من خماري اين دوني مي بره؟

 :زند مي فرياد ؛ نیست مهرداد و شود مي هق هق آرامم هاي اشك

 !بده منو جوابه -

 :دهد مي ادامه کشان عربده کتايون و نیست مهرداد و بگويم چه دانم نمي

 !گردو پوست تو مونده من دست و زندان افتاده مرتیكه اون که اين از...پوله نبود از من نئشگي -

 :نیست مهرداد و ندارد طبیعي حاله کتايون و ترس از شود مي زجه ام هق هق

 !نكنه درست دردسر مادرش واسه گرفت مي ياد شد مي تربیت آدم عین بود بچه وقتي اگه -

 ادمهرد و شود مي حلقه گردنم دور کتايون هاي دست و دارم درد و چسبد نمي آشپزخانه اپن اين به اين از بیشتر تنم

 !نیست

 !نیست مهرداد و شود مي خشك در به نگاهم و شود مي مچاله شكم در فرزندم و شود مي تنگ نفسم

 مي حفاظت او از ات نداشته و داشته انرژي ي همه با ، باشد خطر در ات بچه جان وقتي که است اين مادرانه حس

 .نشاند مي کتايون هاي شانه روي و مادرانه حس اين کند مي بلند را هايم دست...کني

 ي کشنده ي تنگه اين شود باز شايد ، دهم مي هل عقب به را کتايون دست زور با و هوا اي ذره براي کنم مي جان

 . دستانش
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 مي هوا اي ذره فقط ، اي ذره من و شود مي شل کمي فقط...کمي کتايون دستان افتد؛ مي اتفاق ثانیه چند در چیز همه

 !کوبم مي شكمش توي و کنم مي بلند را پايم و دهم مي هل عقب به را هايش شانه دست زور با و بلعم

 یزم به پشت از کتايون...گردد مي باز هايم شش به سخاوتمندانه دوباره هوا و شود مي آزاد دستانش میزنم که را ضربه

 تالکريس گلدان برگشتن و من جیغ و زمین به کتايون برخورد صداي...شود مي زمین نقش و کند مي برخورد اپن بغل

 . افتد مي اتفاق ثانیه چند در همه و همه سرش، توي

 . خورد نمي جُم او اما، دهم مي تكانش بار چند دست با و نشینم مي زمین روي شود؛ مي سست پاهايم

 يم ام بیني در که بويي از حالم. دهد مي خون بوي که شود مي رنگي قرمز مايع غرق سفیدم لباس.  لرزد مي دستهايم

 .خورد هم به پیچد

 ونخ به دستانم که کردم نمي را فكرش حتي وقت، هیچ اما، است حساب و حد بي ديگر که اشتباهاتم...کردم زياد گناه

...! نشنكشید نفس از گیرد مي نفسم... اش سینه ي قفسه بعد و کنم مي نگاه اش خورده شكاف پیشاني به. شود الوده

 !ام کشته را او من اما، کنم باور خواهم نمي

 . خرم مي جان به را ها اشك اين شوري قطره قطره و شود مي روان هايم اشك

 گاهن و گیرم مي باال را سرم. شود مي باز بلندي صداي با در... ساعت چند هم شايد ، گذشته دقیقه چند شايد دانم نمي

 ي جنازه سر باالي که کند مي نگاه مني به ناباوري و بهت با که مهردادي به افتد مي اشك ي پرده پشت از خیسم

 .ريزم مي اشك مادرش

 مهرداد

 حبام بي بارش هاي اشك کنم؛ مي پیدا زن دو اين بین که ست سنخیتي تنها بارش و کتايون بین پیوندخورده خون

 . بندد مي نقش ذهنم در که مختلفي هاي تحلیل از شده سست اما من پاهاي ، ريزد مي

 :آيم مي خودم به محمد صداي با

 !بارش؟ شده چي...اينجا -

 :افتاده سكسكه به گريه شدت از من آبي چشم

 !خواستم نمي...خدا...به...کنه...ام خفه....خواست ي م...مي...جا...اين...بود...مده...او -

 که پايش اما کنند، مي کاري هر نابوديت براي که داني مي داري، ايمان ها آدم بعضي بودن بد به گاهي است عجیب

 باور را بودنش بد حد اين تا کتايون، هاي نامادري از ديده داغ منه که طور همان نداري؛ باور قلب ته از انگار...میرسد

 !نداشتم
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 فسن با است مصادف که اي لحظه چند از بعد و گذارد مي گردنش نبض روي را دستش و نشیند مي کتايون کنار محمد

 :گويد مي من، نكشیدن

 !زنه نمي نبضش -

 کتايون همین باشد، اگر نفر يك حق مرگ اين میداند خدا که کتايون مرگ از نه شود؛ مي قطع هم من نبض

 .شود مي قطع ناموسم نامعلوم سرنوشت از نبضم...است

 در لرزه به را خدا عرش اش گريه هق هق که دارم مي بر بارشي سمت به را رفته وا و شل هاي گام را،همان هايم گام

 !من زندگاني دارد غريبي سرنوشت چه آورده؛

 پشتش که طور همان و کنم مي جدا کتايون نجاست از را وجودش يخبندان و کنم مي حلقه لرزانش تن دور را دستانم

 :گويم مي کنم، مي نوازش را

 !شه مي درست چیز همه بارش نكن گريه ، خانومي نكن گريه -

 !شود درست هیچگاه نیست معلوم که اي آينده از ريزد مي پروا بي چه خودم هاي اشك که داند مي خدا

 خالي از است پر که هايي روزمرگي تكرار و تويي و منم هم باز

 !ما شادماني دارد عادتي پر تقدير چه

Shania*swan 

 بسته؛ را چشمانش و داده تكیه اپن به را سرش که محمدي به دوزم مي را نگاهم شود مي آرام که بارش هاي ناله

 :گويم مي و دهم مي هل سمتش به را موبايلم گوشي

 !برسونه خودشو هست جا هر بگو میثم، به بزن زنگ -

 !ندارم... دوست را ضعف اين من و لرزد مي صدايم

 وکیله؟ همون -

 مي زن آن ي جنازه به را نگاهش دهم، مي سر دادن تكان با را جوابش بسته؛ سر بغض اين از است گرفته هم او صداي

 :گويد مي و دوزد

 !بزنیم زنگ پلیس به بايد مهرداد -

 :من ي رفته دست از زندگي نه و کند مي کتايون حال به فرقي نه ديرتر دقیقه چند اما دانم مي هم خوب دانم، مي

 !محمد بزن زنگ میثم به -
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 افهاض بارش تن نشدني قطع ي لرزه به اندکي حتي بلندم صداي خواهم نمي میدارم، نگه پايین سختي به را صدايم

 :کنم مي زمزمه گوشش زير. کند

 !شه مي درست خدا به...شه مي درست خانومي، بگو چیزي يه بارش -

 !دروغ هاي قسم اين براي ببخش مرا خدايا

 !تم...کش...آدم...من...رداد...مه... کشتمش...من -

 :گويم مي و بوسم مي را گوشش

 !کردي مي دفاع خودت از داشتي بارشم، نداشتي تقصیري -

 :ندارم را ديدنشان طاقت که هايي اشك اين از است خیس پیراهنم و شود نمي قطع اش گريه

 !کنن...اعدامم... چه..بچ... آمدن... دنیا به...موقع تا... نزار... داد...مهر -

 و دهم مي فشارش آغوشم در تر محكم بارش؛ نبود تصور از خشمم ي کشنده نبض شود قطع تا بندم مي را هايم چشم

 :گويم مي

 !زارم ينم...بارش بزنه دست بهتون کسي زارم نمي کنم، مي قطع کنه، تعرض ام بچه يا تو به بخواد که رو کسي دست -

 :گويد مي و دهد مي دستم به را قند آب لیوان محمد

 !شده سفید لباش بخوره، اينو بده -

 حال در تاثیري هیچ دانم مي که را محتوياتي دهم مي خوردش به آهسته آهسته و گیرم مي هايش لب جلوي را لیوان

 !ندارد خرابش

************************************ 

 که دانم نمي من و شده قطع هم بارش ي گريه سمفوني. ايم نشسته کتايون ي جنازه دور که است مدت چه دانم نمي

 !است کند،خوب نمي هق هق ريزد، نمي اشك که همین سپرده؛ سر خواب به يا رفته حال از

 همه تا کشد مي طول اي ثانیه چند ، خورد مي گره هم در من و محمد هولناك نگاه شود، مي زده که در زنگ صداي

 :نداديم خبر پلیس به هنوز که آيد مي يادم و کنم مي تحلیل را چیز

 .کن باز درو...! میثمه حتما -

 که خوابي از شود بیدار مبادا گذارمش، مي تخت روي و میبرم اتاق به احتیاط با و کنم مي بلند دست روي را بارش

 !است کابوس اش بیداري
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 و زمین روي خونین ي جنازه بین نگاهش. شود مي خشك در چارچوب در نیامده. ايستیم مي میثم انتظار به محمد با

 :کند مي نوسان محمد و من داغان هاي قیافه

 خبره؟ چه اينجا...اينجا -

 !نداريم...تنهايي به را فاجعه همه اين کردن بیان توانايي محمد؛ يكي و گويم مي من جمله يك نشینیم؛ نمي

 :گويد مي و کشد مي موهايش بین دستي میثم

 !بزنیم زنگ پلیس به بايد -

 :گويم مي و کنم مي تازه نفسي را؛ موقع بي درد اين کنم خفه تا دهم مي فشار دردناکم ي معده روي را دستم

 !بوده من کار گیم مي پلیس به... ولي کنیم مي کارو همین -

 :گويد مي و کند مي اخمي میثم.میرود نشانه من روي يكباره به میثم و محمد ي شده گرد چشمهاي

 !نزن حرفشم اصال -

 دردسر اين تمام باعث کتايون با من لجبازي داند نمي که او مقصرم، من داند نمي که او من؛ خراب حال از میداند چه او

 :بوده ها

 !برسه آسیبي بارش به بدم اجازه تونم نمي کني؛ ردم يا تايید که بیاي نگفتم میثم -

 :گويد مي و کشد مي موهايش الي دستي محمد

 دارين؟ بهتري پیشنهاد میثم آقا -

 :گويد مي و کند مي زدن قدم به شروع کالفه میثم

 بدتر بارش براي رو شرايط فقط واقعیت کردن مخفي با میفهمه، رو ماجرا اصل شواهد به توجه با حال هر در پلیس -

 تونیمب اگه...بوده خود از دفاع که کنیم ثابت تونیم مي دادگاه توي بگیم، رو حقیقت که اينه کار بهترين...کنیم مي

 !میره پیش تر راحت خیلي کارها همسرشه،بگیريم حاضر حال در که دم اولیاي رضايت

 !بدهد رضايت است محال کتايون همسر...میدانم خوب را چیز يك

 :گويد مي محمد

 !داره وضعیتي چه آزاديش زمان تا يعني...بره پیش پرونده که مدت اين تو شه مي بارداره، بارش -

 :دارد شك جاي نباشم باف منفي و بدبین اگر بینم مي که را بدبیاري همه اين دارم، حق اما بدبینم،

 !بشه آزاد اگه -

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر shania*swan|  آب زیر فریاد سایت نگاه دانلود
 

348 

 :گويد مي و دوزد مي من به است اطمینان از پر عجیب که را نگاهش میثم

 ...خب اما داره بارشه گناهي بي بر دال شواهد تمام اينه، من شغل شه، مي آزاد باش مطمئن -

 :گويد مي ، من مفرط بیزاري اين به توجه بي میثم و بیزارم ها "اما" اين از چقدر

 انجام کامل هم بازجويي مراحل کنه، بررسي رو چیز همه قانوني پزشكي بايد...میبره زمان مدت يه پُرُسش -

 !بازداشته تو بارش اول دادگاه تا حداقل متاسفانه...بشه

 شانه روي را دستش محمد شده؛ خراب سرم روي که نگرم مي دنیايي به و نشینم مي مبل روي. است سست هايم قدم

 :گويد مي میثم به رو و گذارد مي ام

 ...که کرد کاري شه نمي طريق اين از بارداره، بارش اما -

 :گويد مي افتاده فرو سري با و کند مي قطع را حرفش میثم

 میارن؟ دنیا به زندون تو و هاشون بچه حتي يا ، شن مي زنداني باردار زن تا چند ساالنه دوني مي -

 !کند؟ مي يكي جاني عده يك با را من زن...من بارش

 !گناهه بي بارش...نیست اونا مثل بارش -

 !يكیه اونا با بارش وضعیت قانون نگاه در اما دونین، مي شما دونم، مي اينو من درسته -

 بگذراند؛همان زندان هاي میله میان در را اش بارداري روزهاي ترين حساس گذارم نمي ببیند، آسیب بارش گذارم نمي

 !گذارم نمي اينبار است؛ بس او براي ساختم برايش قبل ي دفعه که زنداني

 مي اينجا از و گیره مي رو بارش دست االن محمد زندان؛ بره بارش بزارم محاله! است شده تموم جا همین بحث اين -

 !کنم مي معرفي پلیس به رو خودم منم بره،

 !میرسن االن باشن هرجا...زدم زنگ پلیس به من مهرداد، شده دير ديگه -

 ...!ايستاده سرم پشت ، دست به موبايل که بارشي ي مُرده نگاه در شود مي قفل نگاهم و گردانم مي بر را سرم

 بارش

 ...!شده تمام چیز همه که ندارد باور انگار...گیرد مي را موبايل گوشي و آيد مي سمتم به زده شتاب هاي قدم با

 :گويد مي لب زير افتد مي موبايل روي افتاده ي شماره آخرين به که چشمش

 کردي؟ کار چي بارش-

 :کردم آغشته خون به را دستم...حال و کردم خیانت گفتم، دروغ...  نكردم بدي کار
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 !بگیري گردن به منو گناه دم نمي اجازه بهت من...مهرداد میدادم انجام بايد که کاري-

 :کنم مي حس را درد بلندش صداي تُن در و کشد مي فرياد

 !بود ثوابم...نبود گناه زنیكه اون مرگ-

 نمي را حالم و حس مهرداد هايم؛ دست گشتن آغشته خون به اين بود پاك حد اين به تا هم من ديدگاه در کاش اي

 .است نشسته روحم خداي خدا بر که زجري کند درك تواند نمي کس هیچ اصال فهمد،

 مي میثم و محمد ي نشسته غم به چشمان و مهرداد ي خمیده نگاه کنار از آهسته کارهايم؛ تشريح براي ندارم تواني

 . برم مي پناه خودم معواي ترين امن به و گذرم

 اي لحظه براي را هايم قدم ترسم مي. ندارم ايستادن براي تواني اما، خواند مي مرا نام که شنوم مي را مهرداد صداي

 .دهم سوق خودم از دفاع سوي به را مهرداد ضعف اين با ندارم دوست. بیفتم زمین به و شود خم پاهايم و کنم شل

 هاي دادن تاب ،عقب جلو اين است مادرانه ي گهواره شبیه چقدر. نشینم مي محبوبم اي گهواره صندلي روي

 ...!آرامش

 مي رژه چشمانم جلوي ام زندگي روزهاي.  دلم در شود مي سیالب که است بغض باز و گلويم در شود مي قرقره غم

 !شود مي اجرا که است آخر ي پرده انگار رود،

 بي من مثل هم تو فرزندم. نیست نمايان آن در بارداري از اثري هیچ هنوز کشم، مي شكمم روي آهسته را دستم

 هاي آغوش اين از محرومي هم تو فرزندم من، جلد زير در هايت تكان شیرين نبض حس از است محروم پدرت پناهي،

 .ابتدايي

 مي اما اي؛ کرده آشیان رحمم در که ست اندکي ماه 9 همین مادرانه دنیاي از تو سهم که فهمي مي شوي که بزرگتر

 .دارد محكمي هاي شانه عجیب من مرد کني، تكیه مهرداد به تواني مي که دانم مي هم خوب دانم،

 ودب ها سال. ضعیفم عجیب اش مردانه گاه تكیه بدون مهرداد، بدون میدانم که زيرا سپارم مي تقدير دست به را خودم

 تكیه و بودن ماه چند همین فرزندم گويم نمي دروغ...باران پناه پدرم، پناه شدم و ايستادم خودم پاي دو روي که

 .فروخت نخواهم...زيستن او آغوش بي و ماندن زنده سال هزار به را مهرداد به کردن

 !نگیرم تو از را مهرداد با زندگي نعمت که دارم دوستت انقدر چون میروم! نه نیست، ترس از شدنم تسلیم رفتنم،

 ...!پلیس از شده پر خانه ايیم مي خوديمان به تا و شود مي زده در زنگ و بندم مي را سیاهم مانتوي هاي دکمه

 زير از و گويم مي را چیز همه ، پرسد مي را واقعه که پلیسي به مهرداد، ي نشسته اشك به هاي چشم به توجه بي

 هست، که اين از دروغ با را زندگیمان و آيد نمي نزديك محمد و میثم هاي دست زور به که را مهردادي بینم مي چشم

 . کند نمي تر خراب
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 بند دست من و برند مي را کتايون ي قلبم؛جنازه رحم بي کوبش از است پر هايم گوش شنوم، نمي را مهرداد صداي

 !من راندن بیرون به دارد عادت عجیب که اي خانه از روم مي بیرون زده

* ************************************************** 

 پیش شك بي قلبم و روح و جاست هزار فكرم. شمرم مي را لحظات و ام نشسته بازداشتگاه ي بسته هاي در پشت

 !مانده جا مهرداد

 نم؟ک چه سیاه روي اين با بگو...نیست باکي است، سیاه امتحاناتت شالق از تنم! گوشه؟ اين بیني مي هم مرا خدايا

 اين از دوري، اين از گذرد نمي لحظاتم و کشاند مي نابودي به را وجودم ي ذره ذره عجیب بازداشتگاه تاريك کنج اين

 اما...هست هم عشق هست، هم مهرداد هستم، من...دانم مي که ست روزهايي از ترسم نیست، مرگ از ترسم...ترس

 !باشد است محال...تنش گرماي وصال

 کشم مي آغوش در

 را ام تنهايي ي همه

 ها کوه اين حجم در که

 گیرد نمي جا

 و شوم مي باراني وقتي

 !رسم نمي دريا به

 که کنم مي تكرار خودم با چه هر...آورد مي درد به را قلبم ي مانده باقي هاي نیمه اين وجدان عذاب ي کشنده حس

 شود، کم کتايون سر از مويي خواستم نمي که کنم مي زمزمه هرچقدر...کردم دفاع خودم از ، فرزندم نجات براي

 !آدمكش کند نمي عوض را حقیقت تو خواستن گويد مي وجدانم

 !من دارم وجداني بي وجدانِ عجیب

 !بدنم گورستان دارد عادت بودن کوير به...شدن تر اي ذره از دريغ اما، کشم مي ام شده خشك هاي لب روي را زبانم

 مهتاب نور چقدر...ها ديوار اين است تاريك چقدر. دهم مي تكیه ديوار به را سرم و کشم مي دستانم میان در را پاهايم

 . جديدم منزلگاه کوچك ي پنجره آن میان از تابد مي سو کم

 چقدر...ست الهي آزمايش اين ي هديه که سكوتي و فرزندم و هستم من جديد ي آشیانه اين در تنهايي، حصار اين در

 ...!سرنوشتم تاريك افق از شود مي نصیبم تنهايي
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 مرا بكشم بیداري چقدر هر نیست مهرداد که اينجا...اينجا و بود کم خوابیدم مي که هم چقدر هر مهرداد آغوش در

 !نیست بس

 !ماند خواهند باز ديدارش راه به چشم ابديت اذانِ تا...اند گرفته روزه چشمانم

*** ************************************************** 

 بايد دوباره گويند مي حال و ام کرده مرور را تكراري هاي حرف همان هربار و ام کرده سر بازجويي اتاق در را روز تمام

 !تكراري هاي رفتن بیرون اين از ام شده بیزار چه که من بر واي ؛ بروم بیرون و بكنم دل دلگیرام سلول از

 مي باز اتاق در...کرده قفل هم به را لرزان هاي دست که دستبندي به افتد مي نگاهم و نشینم مي اتاق توي

 ودش کم شايد ، بلعد مي را عطرش پوستم ي ذره ذره و پیچد مي توتون بوي ، بگیرم باال را سرم نیست نیازي...شود

 !دلتنگي ي کشنده تب اين

 نفس دلیل تنها...مردم...مهردادم چشمان ي زده طوفان ساحل در شود مي گم نگاهم و گیرم مي باال را چشمانم

 !کشیدنم

 !تنش عطر کشیدن جان به در کنند مي کاري اضافه هايم شش

 :گويد مي خودش، نه و است باور قابل من براي نه که لبخندي با و نشیند مي رويم به رو

 گذره؟ مي خوش ما از دور خانومي؟ خوبي-

 :کش پیش بدش يا خوب ، گذرد نمي او بدون

 !مهرداد گذره مي دير-

 نیستند يكسان ها لحظه

 !فرارند تو با

 !کشدارند تو بي

 !خوابیده گاليه...خوابیده ناله ها لب اين پشت دانم مي و دهد مي فشار هم روي را هايش لب

 !باشد آخرينش شايد که تماسي اين از شود مي داغ تنم و گذارد مي دستم روي را دستش

 :ندارم باور را اش خنده هم باز زند؛ مي لبخند هم باز

 !بیرون میاي و شه مي تموم قضیه اين زود زوده کاراته دنبال میثم-

 !ندارم باور که گويم نمي ؛ گويد مي دروغ
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 :گويد مي و کشد مي است شده بیشتر ديشب از خورم مي قسم که سفید تارهاي چند آن با موهايش بین دستي

 گذاره؟ نمي سخت که خیلي اينجا خوبه؟ حالت-

 !نیست بد هم اونقدرا اينجا نه-

 !ندارد باورم که گويد نمي گويم؛ مي دروغ

 !ها دروغ اين از گذريم مي راحت چه ايم رسیده خط آخر به که حاال       

 !سرباز اين ست خبري بد پیك چه...شده تمام مالقات وقت که گويد مي مهرداد به سرباز و شود مي باز در

 :گويد مي لرزد مي آشكار که صدايي با و شود مي بلند جايش از کالفه مهرداد

 !کنه نمي اذيتت من چشم از دور که کوچولومون خوبه؟ جسمیت حال بارش-

 و بماند بايد داند مي هم او انگار کند، نمي قراري بي که هاست ساعت...گرفته ياد مادرش از را شدن رام هم فرزندم

 :پدرش دنیاي ي همه بشود من از بعد

 !نباش نگران مهرداد خوبه هم بچه-

 : گويد مي لبخند با

 !بیرون آوردمت تو اين از بزني هم به چشم تا بارش...شكر رو خدا-

 !آيد نمي هم کتايون،روي خون غرق ي جنازه ديدن ترس از هاست ساعت هايم چشم که نمیداني...داني نمي

 !انجامید خواهد طول به عمري زدن هم بر چشم اين دانم مي...دانم مي

 مهرداد

 همین حاضرم و ام نشسته رويش به رو حال، اما شوم کتايون شوهر محتاج که کردم نمي هم را فكرش حتي هیچگاه

 . کند امضا را رضايت ي برگه زير دم ولیه دومیت عنوان به تا بیفتم پايش به و بشكنم را اي شیشه ديوار

 ...!کند بازي را پیشه عاشق هاي انسان نقش تا گرفته تصمیم يكبار همین ، اما او

 ...!دهد نمي رضايت گويد مي

 يم و میريزم چشمانم در را التماسم تمام...نیست ام مردانه غرور زدن باال وقت حال بندم، مي را هايم چشم کالفگي با

 :گويم

 !خواي مي پول چقدر بگو بده، رقم فقط تو -
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 :ست يكي اما او حرف

 !خوره نمي من درد به تو پول -

 :است بخشش اين نرخ بردن باال خاطر به پوشالي محبت اين کنم مي فكر احمقانه هم باز من و

 !کنم مي التماست! میدم پول بهت بخواي چقدر هر...بارداره من زن ببین -

 :گويد مي و میزند پوزخندي

 !نیست خوبي زياد کار بودن زنه دو! بدوني اولت زن جايگزين رو غزل االن از کن سعي -

 ...!فكري چه در غزل و ست فكري چه در او

 زجر مرا و بگذرد عالم هاي پول ي همه از است حاضر او ندارد؛ اي فايده افتادن مرد اين پاي به اين از بیش دانم مي

 !دهد

 منحوس وجود به را آدم و عالم فحش دلم در که همانطور و گیرم مي تحويل زندان ورودي در از را موبايلم گوشي

 متماس گوي جواب زني بغض پر صداي اما گیرم، مي را میثم تلفن شماره کشم، مي خبرش بي همجا از شوهر و کتايون

 :است

 ...!مهرداد آقا الو -

 : است شدن مرگ دق حال در غصه از میثم ي گفته به که ست هلیا

 خوبین؟ خانوم هلیا سالم -

 :خواهد مي گريه هم من دل خدايا...من و شود مي مخلوط گريه هق هق با صدايش

 میده؟ رضايت زدين؟ حرف کتايون شوهر با شد چي -

 !بودن خبر بد اين از بیزارم چه...منفي صفت اين از بیزارم چه ؛"نه" بگويم که گردد نمي بر زبانم

 هستن؟ میثم آقا -

 :نیست بیانم ياراي که را آنچه هر خواند مي ام نگفته کلمات میان از

 ده؟ نمي رضايت پس -

 پیدا نجات من و آيد مي خط سوي آن از میثم صداي است؛ بهتر چیز همه از سكوت گاهي...کنم نمي تايید را حرفش

 :کند مي سنگیني هايم شانه روي که گناه بار اين از کنم مي

 شد؟ چي جان مهرداد سالم -
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 :شنوم نمي هم خودم که است آهسته آنقدر صدايم

 !نمیده رضايت -

 !بزنم حرف باهاش من میزاشتي بايد -

 زندگي نابودي شاهد تنها و نشستن گوشه يك است کشنده چه برايم داند نمي که او...روزم و حال از داند مي چه

 .بودن عشقم

 و همد مي تكیه ماشین به را خاصیتم بي و کوفته تن ندارد، درّه از کمي پايم زيرِ  زمین...دارم بر قدم از قدم توانم نمي

 :گويم مي

 میثم؟ بريزم سرم تو خاکي چه بايد -

 درد از بودن، سرگشته درد از...من و دهد مي سر ناله گوارشم ناقص سیستم جزء جزء کشند، مي خنجر دلم توي انگار

 !سوزم مي بارشم درمان بي

 بنده اون کن صحبت بارش پدر با برو موقع اون تا هم تو بدم، آب گوشي و سر يه اونجا بیام خودم من بزار مهرداد -

 !شه مي بدتر خیلي بازجويي براي سراغش بره پلیس موقع يه اگه بشنوه، تو زبون از داره حق خدا

 !ندارم را گفتنش روي...من اما دارد را چیز همه دانستن حق او

 را امانم تهوع و خورد مي هم به دلم. اندازم مي ماشین صندلي روي را خودم بدبختي هزار با و کنم مي قطع را گوشي

 !ام کشیده روز دو اين که هايي گرسنگي تمام ريختن بیرون براي بريده

 در بارش که کنم تصور دارم دوست. کند باور را فاجعه همه اين...را مصیبت همه اين تواند نمي هنوز ذهنم از بخشي

 هم موهبت از مرا بارداري خستگي اين که است اين ام غصه تنها و رفته خواب به آرامي به تخت روي. است خانه

 ...!کرده منع او با صحبتي

 ارچه هم ،هنوز دهد مي میثم که هايي بیني خوش تمام با بیايم؛ کنار روزهايش سخت گذران با...نبودش با توانم نمي

 !بارش بدون اي آينده وجود احتمال از لرزد مي تنم ستون

 !باشد تخت باالي عكس همان...بارش از يادگارم تنها و باشم من که روزي تصور از میزند زجه وجودم تمام

 نیست قلب صداي

 توست پاي صداي

 دوي مي ام سینه در ها شب که

 شوي خسته کمي ست کافي
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 !بايستي ست کافي

***************************************** 

 . اندازم مي پايین را سرم خواسته نا و نشینم مي بارش پدري ي خانه هاي مبل روي

 االيب يتان جگرگوشه نیست بعید بگويم خواهم مي رويي چه است؛با زندان در دخترتان بگويم تا ام آمده رويي چه با

 . برود دار ي چوبه

 هب کنند پشت که نیستند من پدر مثل همه. شوند شاد فرزندشان نابودي و غم از تا نیستند کتايون مثل که همه

 .کنند خالص زندگي بار نكبتِ  بار از را خودشان و فرزندشان نامعلوم سرنوشت

 هب را بارش زندگي دوباره که بگويم است فرزندمان ي گهواره کردن رنگ حال در مهرباني با که پدرش به رويي چه با

 !ام کشیده لجن

 :گويد مي و نشیند مي رويم به رو نیست من اليق که مهرباني با

 میاد؟ کي بارش راستي! دلتنگتونه خیلي بارانم جان، مهرداد اومدي کردي کاري خوب -

 :است آخر روز انتظار چشم زندان هاي میله پشت بارش هستي؟ که انتظار چشم

 !کنم صحبت باهاتون بايد پدر -

 !نیستم پدر، نام به کردنش صدا اليق که دانم مي هم خوب دانم، مي

 خوبه؟ بچه و خودش حال افتاده؟ اتفاقي بارش براي -

 گرفته؛ من از را کشیدن نفس ناي که است دار طناب سختي شايد...دهد مي فشار را ام خرخره نامرئي دستي انگار

 .کنم مي تعريف برايش را حادثه تمام وقتي شود مي جاري چشمانم از اشك و اندازم مي تر پايین را سرم

 ودمخ نور سرعت با...گذاشته قلبش روي را دستش و شده قرمز رنگش...گیرم مي باال را سرم بینم، مي که را سكوتش

 :گويم مي مدام و گذارم مي دهانش در را زباني زير کوچك قرص و رسانم مي هايش قرص به را

  شه کم سرش از مو يه نمیزارم خدا به -

- .... 

 ...پدر باشین آروم -

 ماشین توي را او تا آيد مي در تنم از جان و کنم مي بلندش مصیبت هزار با. شد نخواهد نصیبش آرامش که دانم مي

 .نشانم مي
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 او به را بارش وضعیت از پرسیدن يا زدن حرف فرصت. دهد مي جواب بوق اولین با او و گیرم مي را محمد ي شماره

 :گويم مي تند تند فقط دهم، نمي

 باران ي مدرسه بره بگو هم غزل به برسون، رو خودت بیمارستان برمش مي دارم شده بد بارش پدر حال محمد -

 !دنبالش

 :پرسد مي ست نگراني از سرشار که لحني با است؛ کرده هول هم او

 بیمارستان؟ کدوم -

 !امیر پیش برمش مي -

 !کردم اخراج را بارش که آنروزي به کشد مي پر ذهنم و کنم مي طي را بیمارستان مسیر

 عادت طبق که هست يادم خوب بودم، فراري آن از من و بود زده ريشه دلم در که حالي و حس درگیر...بودم درگیر

 در کرده خوش جا هاي چوبي ابنبات آن با شیطان دختر آن ديدن با را دلم تا بردم پناه ها مانیتور اتاق به هرروزم

 .نبود اما کنم، آرام دهانش،

 . بودم بیزار حس اين از من و کرد مي قراري بي قلبم و نبود بارش

 به...نگرفت آرام من دل اما است، بیمارستان در بارش پدر که گفت او و زدم زنگ محمد به که هست يادم خوب

 !بودم کرده عادت ديدنش به...بودنش

 نبود هب کردنش، اخراج با خواستم کنم، تنبیه اشتباه و مورد بي وابستگي اين بابت را دلم ، را خودم خواستم آمد وقتي

 .ام شبانه کابوس شد اش شكسته دل نگاه اما، کنم عادت روزش هر

 اما...کردم مي دعوت خلسه به مشروب نوشیدن و سیگار و پیپ کشیدن با را تنم نبودش در چقدر که مانده يادم خوب

 . بود نشدني پیدا او بي آرامش که خدا به

 سراپا...من و کرد مي توبیخ عزيز دادن آزار و خوردن مشروب خاطر به مرا وقتي پیچد مي گوشم در هنوز صدايش

 ...!سپردم مي خاطر به مبادا روز براي را وجودش ي ذره ذره و بودم شده چشم

 تسس خاطر به اگر کردم، نمي ام زندگي جهنم وارد را بارش و گذاشتم نمي عقلم روي پا کاش شدم، نمي تسلیم کاش

 ...!شد نمي دچار سرنوشت اين به بارشم نبود من دلي

 !بیزار سیاهي از...من آبي چشم و سیاهي به بود محكوم من زندگي

 .کنم مي دراز برانكار روي را پدرش پرستاران کمك با و دارم مي نگه بیمارستان در جلوي
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 به را پشتم اورژانس راهرو در. ام آمده در زانو از کدامیك براي دانم نمي ديگر که شده تلمبار ام سینه در غم آنقدر

 ... !خزم مي پايین به ذره ذره و میدهم تكیه ديوار

 !داد خواهم درست از دادگاه حكم بدون را بارش...شود کم پدرش سر از مويي اگر که میدانم خوب را اين

 ديوانه هاي تپش غرق عجیب... من قلب اما شده استیبل بارش پدر حال.  ام نشسته بیمارستان هاي نیمكت روي

 .است کننده

 با که میثمي به میدوزم چشم و گیرم مي باال را سرم نشیند؛ مي ام شانه روي که دستي لمس حس با پرم مي جا از

 :است من تشويش از پر ي چهره گر نظاره عمیق لبخند يك و آرامش از سرشار صورتي

 اينجايي گفت زدم زنگ محمد نمیدادي،به جواب زدم مي زنگ موبايلت به هرچقدر -

 :را ضعفم احساس و شكستگي اين نبیند تا اندازم مي پايین را سرم

 ...!خورد هم به حالش دادم بارش پدر روبه خبر وقتي -

 !ندارم کردن صحبت ناي حقیقتا دهم؛ نمي بیشتري توضیح

 :گويد مي و گیرد مي جاي نیمكت روي کنارم

 ترسناك فیلم عین پسر...کنه فرار تو دست از شه آزاد بارش وقتي که زدي هم به خودت براي ريختي و سر يه -

 !شدي

 از نبود احترام بحث اگر هیچ؛ ديگر که را مزه بي هاي شوخي به خنديدن توانايي ندارم، را اش واهي هاي امید کشش

 عزيز بارش براي که هر نیست خودم دست اما بردم، مي پناه خود هاي تنهايي دنیاي به باز و شدم مي بلند کنارش

 . نیست مستثني قاعده اين از هم مرد اين و دارد جاي من قلب در است

 تكیه همسر کردن ناامید از ناشي ي خفه بغض روي گذارم مي پا و بارش آزادي محال فرض به میزنم پوزخندي فقط

 .کنم مي سكوت و خودم به کرده

 :گويد مي و میزند پشتم به اهسته ي ضربه چند

 !داد تحويل منم به میزد تو به که حرفايي همون کتايون شوهر...بازداشگاه رفتم امروز -

 ي گوشه و گیرم مي هايم دست بین را سرم بشكنم؛ هم در ناامیدي از حال که نداشتم او از گرفتن نتیجه به امیدي

 .ناتواني درد از شود مي خیس چشمم

 :دهد مي ادامه کردن صحبت به همچنان اما میثم

 ...!آوردم در رو اش پرونده آمار -
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 !هیچ! باشد؟ داشته تواند مي من بارش سرنوشت در تاثیري چه مرد آن وجنايت جرم

 زندانه؟ که ماهه : نزديكه االن دونستي مي -

 میثم و میدهم تكان ندانستن ي نشانه به را سرم نبود؛ اين وضعم که داشتم خبر اش زندگي لجنزار و کتايون از اگر من

 :من حوصلگي بي اين به کند نمي توجهي

 !نبوده کافي کردنش زنداني براي مدارك اما شده دستگیر هم کتايون -

 :ها رفتن در قسر اين به داشت عادت کتايون نیست، اي تازه چیزه هم اين

 داره؟ بارش به ربطي چه اينا میثم -

 :بیگانه لبخند و نگاه اين با...من تن و آرام عجیب نگاهش و است عمیق لبخندش

 شه؟ نمي راضي پول با چرا دوني مي -

  دارد؟ هم ديگري دلیل من دادن زجر جز مگر

 :شود مي تر شاد ثانیه به ثانیه لحنش و بیند مي چشمانم در را کنجكاوري

 !بريدن رو حكمش و شده تشكیل پیش ي هفته نظر تجديد دادگاه...گرفتنش شیشه کیلو سه دو با -

 مي خارج او دهان از که اي کلمه به کلمه بلعیدن براي شده گوش وجودم ي همه... شود مي تر بلند قلبم تپش صداي

 :شود

 !کنن مي اعدامش شنبه -

 در سرعت با خون آنقدر...را خبرش از برخواسته مفهوم کنم درك توانم نمي انگار اما پیچد مي گوشم در میثم صداي

 :شوند پاره هايم رگ آن هر ترسم مي که شود مي پمپاژ هايم رگ میان

 میثم؟ چیه منظورت...من -

 :گويد مي و کوبد مي کتفم روي برادرانه را دستش

 اهدشو به توجه با...کافیه بارش آزادي براي تو رضايت و هستي کتايون دم ولي تنها تو حكمش اجراي از بعد يعني -

 ارشب و شه نمي محسوب اجتماعي ضرر هیچ گرفته صورت قتل که کرد اثبات شه مي سرعت به ، شاکي نبود و پرونده

 !کنه سپري زندان توي نیست مجبور روهم يكروز حتي

 !خوش هاي خبر دلچسب حجم اين از کنم مي دُز اُور... اينبار اما ام، گرفته خو بد هاي خبر شنیدن به

 . کنم مي گريه محبا بي اينبار و شود مي جاري چشمانم از اشك...شود مي بلند جايم از فرياد با
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 اين رد که چیزي تنها کنند؛ نمي گريه ها مرد گويند مي که نیست مهم ، کنند مي نگاهم تعجب با مردم که نیست مهم

 !است بارش داشتن دوباره دلچسب حس دارد اهمیت لحظه

 چك

 چك

  چكد مي قلبم

  اي واژگونه شمع قطرات مثل

 پايم، انگشتان روي

 !ديدارت شادي از

 کنم، مي شكر را خدا بار هزار که دوبار نه يكبار نه کنم؛ مي سجده سنگي زمین همان روي فهمم نمي را خودم حال

 خدايي همان که میدانم هم خوب دانم، مي.  يمان گسسته هم از زندگي نجات است معجزه بارش، ماندن است معجزه

 . نبود مجازات مستحق کتايون مرگ براي هیچكس که میدانست کسي هر از بهتر نشسته ها باال آن که

 !جهنم...اوست ابدي جايگاه که رفته جايي به...کتايون و کند مادري تا گردد مي باز زندگي به من بارش

 بارش

 يها ديوار پشت ام زندگي زودي به که کردم مي فكر قبل روز چند همین تا هاست، لحظه انگیز حیرت تفاوت زندگي

 آلوده چه اگر که هستم هوايي بلعیدن ذره ذره و نهادن بیرون قدم منتظر امروز...امروز و شود مي تمام زندان ي بسته

 !دهد مي آزادي طعم عجیب اما، است

 دادگاهي نكند که کردم شك لحظه يك براي آمد ديدنم به که زماني. هست يادم را مهرداد آلود اشك ي چهره هنوز

 بخشیده ذوق از...من و گريست مي شادي از من مهرداد اما. کند مي گريه چنین اين او که آمده اعدامم حكم نشده

 !شدنم

 آزاد موقت صورت به من و گذارد مي میز روي دادگاه حكم با را الزم ي وثیقه و کند مي امضا را رضايت ي برگه مهرداد

 .شوم مي

 :گويد مي و دهد مي فشار گرمش آغوش میان را وجودم مهرداد گذاريم، مي بیرون بازداشتگاه در از را پايمان تا

 !میدم قول بهت بكشي، زندگي تو سختي کوچكترين زارم نمي ديگه خانومي، شد تموم چیز همه-

 ي مخمصه از گفت...شد و شود مي خوب باران حال گفت است؛ مردانه مهرداد هاي قول گويد، مي راست که میدانم

 !گويد نمي دروغ من مرد...شدم و شوم مي آزاد کتايون
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 :گويد مي و کند مي نگاهم لبخند با محمد ، چرخوانم مي را سرم ؛ شويم مي جدا هم از اوهومي اهم صداي با

 زندون؟ ي گوشه بیفتین عفتي مسائل خاطر به خواين مي نیومده بیرون هنوز چیه-

 هم میثم. کردم سر زندان در که تنهايي روزهاي و کتايون مرگ يادآوري دارد دردي چه میداند خدا اما خندم مي

 :گويد مي و نشاند مي لب روي کجي لبخند ، هست

 ...!باشن خوش بزار محمد نكن اذيتشون-

 :گويم مي کنم، مي بازي افتاده پايم زير که کوچكي سنگ با که طور همین و اندازم مي پايین را سرم

 کنیم؟ کار چي بايد میثم؟ شه مي چي حاال-

 :کند مي روانه دلم به را دنیا اطمینان تمام صدايش

 !من به بسپرين رو ها چیز ي بقیه و منتظرتونن که کسايي تمام پیش خونه برين بايد حاال-

 چشمانم در را دنیا قدرداني و سپاس تمام... بدهم را جوابش نتوان که هست زياد انقدر ها باور قابل غیر تمام باور حجم

 . میزنم لبخند او به و میريزم

 :گويد مي دهد مي فشار خود به مرا که همانطور و کند مي حلقه ام شانه روي را دستش مهرداد

 !داريم کار کلي که عزيزم بريم بهتره-

 :گويد مي و کند مي باز را ماشین در سرخوشي با محمد

 !داريم کار کلي باشین زود اره-

 :هايش ابرو بین افتاده چین لمس براي کند مي ضعف دلم و کند مي مصنوعي اخمي مهرداد

 بیاي؟ ما با خواي مي هم تو مگه-

 نیاوردم؟ ماشین رفته يادت مهرداد؟ کردي فكر چي پس-

 :کنند مي بحث و جر هم با ساله دو هاي بچه مثل

 !دربیاري بازي خر سر بزارم عمرا!  میاوردي ماشین خب-

 :گويد مي و کوبد مي ديگرش دست روي دست يك با محمد

 !بري من ماله با بیاري ماشین خواد نمي گفتي بهم اومدني خودت شده ذلیل-

  هدايت صندلي روي ، هستم خنده غرق دو اين ي مكالمه که را من که طور همین و کند مي باز را ماشین در مهرداد
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 :گويد مي و کند مي

 !داريم کار يكم بارش و من برگرد تاکسي با تو حاال-

 :گويد مي و اندازد مي باال ابرويي

 !من برادر گفتي مي اول از خب اهان-

 :گويد مي و میزند محمد به محكمي گردني پس

 ! عزيز خونه میايم بعدش بشه چكاب يه گرفتم دکتر وقت بارش براي! منحرف چشمام جلوي از گمشو-

 :گويد مي لبخندزنان محمد

 !شد باورم منم باشه-

 .کند مي فرار و کند مي قرض هم ديگر دوپاي دارد پا دو محمد میزند، شیرجه زدنش کتك دوباره قصد به که مهرداد

 !ندارد عادت ها بودن شاد اين به بدنم فیزيك ، دارد حق خنده؛ شدت از گرفته درد دلم

 .بود روزهايم اين آور خفقان منزلگاه که بازداشتگاهي آن از شويم مي دور و نشیند مي فرمان پشت مهرداد

 هم ار مصیبت اين تا کنیم باور داريمتا نیاز زمان به انگار. ايم کرده سكوت دو هر و کنیم مي طي را ها کوچه پس کوچه

 طوفاني يشبها میان از هم باز خورشید که برسیم باور اين به تا داريم نیاز انگار. گذاشتیم سر پشت بود، فالکتي هر به

 !کرده طلوع مان زندگي

 :گويد مي و دهد مي فشار رويش را خودش ي مردانه دست و گذارد مي ماشین ي دنده روي را دستم

 !بشي چكاب يه دکتر بريم بايد-

 :گويم ومي کشم مي شكمم روي دستي

 !مهرداد خوبه حالم-

 خود سمت به را من حرکت يك با و اندازد مي بغلم زير را دستش ، کند نمي آرام را او هم دست تماس اين انگار

 :کند مي متمايل

 !دلم عزيز نداره ضرري که کردن چك يه ولي خانومي، دونم مي-

 مي و دهم مي تكیه قدرتمندش بازوي روي را سرم مديونیم؛ دوباره فرصت اين به ها اين از بیش ، گويد مي راست

 :گويم

 !میاد بدم خودم از مهرداد...نشده کم وجدانم عذاب از چیزي اما شدم آزاد اينكه با-
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 اولین در را ماشین حرکت يك با مهرداد آيد؛ نمي پايین و کرده خوش جا چشمانم پشت که باراني از لرزد مي صدايم

 :گويد مي و میدارد نگه ، کند مي پیدا که پارکي جاي

 بارش؟ گي مي چي-

 :را چشمانش نبینم تا اندازم مي پايین را سرم

 !ندارم رو کردن مادري لیاقت من...مهرداد کشتم آدم من-

 که گويم مي خودم ب باز و بندد مي نقش ذهنم در خودم مادر پاك ي چهره آيد مي که مادر اسم میزنم، را دلم حرف

 . آورم مي کم او پاکي پیش چقدر

 :چشمانش آرام ساحل در شوم مي غرق اورد؛ مي باال را سرم و کند مي قالب ام چانه زير را دستش

  ايونکت نبود معلوم کردي نمي دفاع خودت از اگه! کردي کارو اون ات بچه نجات براي تو...دنیاي مادر بهترين تو بارش-

 !نداشتي اي ديگه راه تو میاورد؛ معصوم طفل اون و تو سر باليي چه

 دنیايم تمام و بودم مادر...رسید نمي ذهنم به ديگري ي چاره هیچ لحظه آن در که داند مي خدا ، گويد مي راستي

 .بود گشته تنم مهمان دوباره ناباوري کمال در که بود فرزندي حفظ

 . کند مي پاك وجودم از را عالم هاي نگراني تمام نشاند مي ام پیشاني روي مهرداد که آرامي ي بوسه

 مي فشار را دستم مهرداد گرافي؛ سونو پروب آرام حرکت از شود مي مور مور تنم پوست و ام کشیده دراز تخت روي

 !نیستي تنها...نباش نگران ديگر که گويد مي چشمانش لبخند با و دهد

 :گويد مي و کند مي اشاره مانیتور روي کوچكي حجم به دست با و زند مي لبخند دکتر

 !سالم و صحیح...شما کوچولوي اينم-

 دنیا به انتظار در صبرانه بي مهرداد و من و هست او...فرزندم بودن تصور از شود مي جمع چشمانم در اشك

 .تپند مي تو براي صبرانه بي زيادي هاي قلب اينجا بیا، تر زود فرزندم...آمدنش

 :گويد مي مهرباني با دکتر

 اولتونه؟ ي بچه-

 :میداند مقصر جنینم سقط بابت را خودش هنوز دانم مي اندازد؛ مي پايین را سرش مهرداد

 !شد سقط اولمون ي بچه-

 :گويد مي برد، مي سمت ان و سمت اين شكمم سطح روي را پروب که طور همان دکتر
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 امكان اين و طبیعیه هم مادر رحم شكل شكر رو خدا کرده، خوش جا تو اون خوب کوچولو اين عوض در نداره عیبي-

 نهبمو باقي طبیعي طور همین آخر هاي ماه تا مادر خون فشار که باشیم مواظب بايد فقط میاره، پايین رو دوباره سقط

 دستگاه روي را کوچي ي دکمه دکتر نزني؛ لبخند صورت پهناي به و بشنوي را فرزندت بودن سالم خبر است محال

 :گويد مي و دهد مي فشار

 !کوچولوتون قلب صداي اينم خب-

 گوش، شده دويمان هر سراپاي که میدانم خوب میشود، تر محكم هم مهرداد دستان فشار شنوم، مي را قلبش صداي

 حس چرا دانم نمي و پیچد مي اتاق در که اوست قلب صداي شیرين؛ هاي تپش اين پالس پالس سپردن جان به براي

 !شود مي کوبیده اتاق ديوار و در به که است مهرداد منو عشق صداي اين کنم مي

 چشمانم از که آرامي هاي اشك از شده پر صورتم سراسر که فهمم مي تازه و نشیند مي ام گونه روي مهرداد دست

 !شده جاري

 :گويد مي دکتر به رو و کند مي پاك را شكمم روي سرد هاي ژل ، دهد مي دکتر که دستمالي با مهرداد

 میدين؟ روپیشنهاد زايماني نوع چه شما باشه؟ داشته خاصي غذايي رژيم خانومم نیست الزم مدت اين تو-

 :گويد مي مهرداد، بودن عجول همه اين از لب به لبخند دکتر

 هستم، طبیعي زايمان موافق اصوال هم زايمان براي بره؛ هم ابي زير جاهايي يه شه مي خب اما میدم بهش رژيم يه-

 خونه توي خصوصي صورت به تونین مي راحتترين خونه تو اگه يا کنین شرکت رو الماز هاي کالس دوره بهتره

 !گرفت قطعي تصمیم شه نمي آخر هاي ماه تا حال هر در کنین، برگذارش

 :گويد مي مهرداد که رويم مي بیرون دکتر اتاق از

 !بیام و بپرسم دکتر از سوال به برم من واستا اينجا دقیقه يه خانومي-

 مي اصرار که هم چقدر هر. ايد مي بیرون دقیقا چند از بعد و شود مي اتاق وارد ، بدهد زدن حرف فرصت اينكه از قبل

 !گويد نمي... مخفي ي مكالمه اين به راجع چیزي من به ندارد، اي فايده کنم

************************************************* 

 :گويد مي و کند مي پارك عزيز ي خانه جلوي را ماشین

 !دلتنگته چقدر باران دوني نمي...اينجان همه-

 !باشم او با فقط و فقط خواهم مي را امروز بگويم اگر است خواهي خود
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 مي متمايل خودش سمت به مرا و گیرد مي را دستم بازوي مهرداد که شوم پیاده تا گیرم مي در دستگیره به دست

 :کند

 ...!بارش کنم تحمل اين از بیشتر تونم نمي-

 و خشن هاي بوسه و گذاشته صورتم دور را دستانش که شده مهردادي هاي لب اسیر هايم لب آيم مي خودم به تا

 .کند مي من ي تشنه هاي لب نثار را شیرينش

 را صورتش اما کند مي جدا را هايش لب که تابم بي هنوز ام، تشنه هنوز. خواستنش ي وسوسه از شود مي داغ تنم

 :کشیده و بلند...نشیند مي صورتم روي هايش نفس برد؛ نمي عقب اي ذره حتي

 !باشیم تنها که جا يه بريم و گرديم بر اومديم که راهي همین از گه مي شیطونه-

 !میزند شیريني هاي حرف چه شیطان اين گاهي

 :گويد مي ، بیند مي که را لبخندم

 !اومده خوشش چقدرم گرفته بال-

 :گويد مي خمار چشماني با لب زير مهرداد و قهقه شود مي لبخندم

 کني؟ تندتر منو آتیش که خندي مي اينجوري معرفت بي-

 باز و شود مي قطع مهرداد هاي لب ي دوباره تماس با ام کنم؛خنده مي باال و پايین را سرم بلند هاي خنده آن میان در

 .گیرد مي آتش وجودم سلول سلول

 هم به انگار که لبهايي تماس اين شود مي قطع و پريم مي جا از دو هر خورد مي ماشین ي شیشه به که اي ضربه با

 .بود چسبیده

 !عزيز و مريم انگیز بر شیطنت لبخند ديدن از خجالت از شوم مي آب

 :گويد مي عزيز به رو کنان خنده مريم

 !میزاشته تنهاشون نبايد گفت مي که دونست مي چیزي يه محمد اين-

 !بود نگفته سرمان پشت که هايي پرت و چرت چه محمد اين داند مي خدا

 :گويد مي ، کند مي باز را در که همینطور و کشد مي دهانش روي دستي مهرداد

 !مزاحمند جفتشون برادر خواهر-
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 شده غرق مريم و عزيز آغوش میان در آيم مي خودم به تا و شود مي پیاده ماشین از ، خجالت از فروافتاده سر همان با

 :دهند نمي من به هم دادن پاسخ فرصت و پرسند مي چیز يك کدام هر. ام

 عزيزم؟ طوره چه حالت-

 خوبه؟ بچه-

 گفت؟ چي دکتر-

 ...گذشت سخت بهت-

 !دارد ادامه خانه داخل به رسیدن ي لحظه تا سواالت سیل اين و

 و اوردند مي هجوم سمتم به باران و هلیا. گويد مي تبريك و آيد مي جلو امیر.  چرخانم مي سالن دور تا دور را سرم

 روي را باران که همینطور و کند مي جدايشان مصیبت هزار با مهرداد. شوند مي آويزان پاهايم از يكي و گردن از يكي

 :گويد مي کند مي بلند دست

 !نكنین خفه مو بچه و زن بابا-

 :گويد مي و ايستد مي کمر به دست هلیا

 !رسید وا رسید ما به که حاال باشین هم با که پیچوندين هم رو محمد شب سر از خوبه تو؛ خسیسي چقدر مهرداد وا-

 !برده فرو اش میوه بشقاب در را سرش عجیب که کند مي تمرکز محمدي روي مهرداد و من خشم پر نگاه

 :گويد مي چرخواند مي مهرداد و من سر باالي را اسپند که همانطور هست؛ هم غزل

 با زياد باشین مواظب االن...!کنن خلوت هم با يكم دارن حق ها طفلي نكنین اذيت منو داداش زن و داداش اين انقدر-

 !نندازن راه ريزي ابرو در جلوي مثل نباشن تنها هم

 !بسته پشت از هم را سي بي بي دست خبررساني در مريم

 :گويد مي و اندازد مي محمد به را اش طوفاني نگاه دوباره مهرداد

 !گه مي متلك من به وجبي نیم کردي، در ه ب راه از هم رو غزل اين که کنن سرت تو خاك محمد-

 نیامده او شود مي مگر میزند، شور دلم. بینمش مي کمتر گردم مي چه هر اما پدرم، دنبال به چرخد مي دوراتاق نگاهم

 !باشد؟

 کجاست؟ بابام-

 :سكوت اين از شويند مي رخت دلم در و شوند مي ساکت همه
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 افتاده؟ اتفاقي بابام براي مهرداد-

 :گويد مي ، گیرد مي دستانش میان را لرزشم حال در تن که همینطور و گذارد مي زمین روي را باران مهرداد

 !بغله اتاق همین تو بابات لرزي مي چرا خانومي-

 باشم؟ دخترش من اينكه از دارد ننگ نكند نیامده؟ پیشوازم به چرا پس ، هست اگر

 اتاق؟ از بیرون بیاد نشده حاضر که میاد بدش من از انقدر يعني-

 مهرداد باشد؛ نداشته دوست مرا ديگر او اينكه تصور از کنم مي هق هق دارم، دوست را پدرم نیست، خودم دست

 :گويد مي کند، مي دعوت آرامش به مرا هايش دست نوازش با که همانطور

 ...شد بد حالش يكم شد اتفاقات متوجه وقتي فقط...کوچولوشه ي نوه اون و تو عاشق خانومي؟بابات حرفیه چه اين-

 !است؟ بد پدرم حال

 !اتاقه تو کنه استراحت بیشتر اينكه براي فقط خوبه، خوبه االن کن باور ولي-

 . شوم نمي آرام نبینمش خودم چشمان با تا کشم، مي بیرون مهرداد آغوش از را خودم

 .دهم مي تشخیص هايش لب روي بسته نقش لبخند از را اين است، سالم را؛ چشمانش او و کنم مي باز را اتاق در من

 :گويد مي و کند مي باز هم از را دستانش کشیده، دراز تخت روي که همانطور

 بابا؟ اومدي-

 !بمانم همیشه براي اينبار ديگر که آمدم ، پدر آمدم

 اين به تا اينكه از کند مي گله گاهي میزند؛ بوسه سرم روي او و اندازم مي ش پدرانه آ؛وش و ها دست میان را خودم

 !داده را قلبم پاکي جواب که کند مي شكر رو خدا گاهي و کردم نگرانش حد

 :گويد مي و کشد مي بو را تنم هستم؛ خوب او چشمان در باشم چه هر...است پدر

 مي دلم. بودم بیمارستان تو داد بهم رو خوب خبر اون و اومد مهرداد که روزي...بارش بود سختي روزاي خیلي-

 !کردن مرخصم ديروز تازه... نشد اما پیشت بیام روز همون خواست

 :گفت و دوخت من سر باالي به را نگاهش

 ...پسرم ممنونم ازت مهرداد-

 هم من که داند مي خدا داده؛ تكیه در چارچوب به لبخند با که مهردادي به دوزم مي را نگاهم و گردانم مي بر را رويم

 ...!ممنونم او از
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 خوابم ماشین در برگشت مسیر در که بودم کشیده بیداري مدت اين انقدر. شوم مي بیدار خواب از مهرداد صداي با

 .میكنم جا به جا ماشین صندلي روي را ام کوفته تن و کنم مي باز آهسته را هايم چشم. برد

 :گويد مي فردش به منحصر مهرباني با مهرداد

 .رسیديم ديگه خانومي پاشو-

 هاينك از وقبل شوم مي خیره اطراف به کمي. ندارد يمان کوچه به شباهتي هیچ اطرافمان فضاي اما رسیديم گويد مي

 :گويد مي مهرداد بشناسد را بیاباني ي گرفته نم ي کوچه اين

 !باغمون آوردمت-

 بل مهمان لبخند. است خوش خاطرات سراسر من براي باغ اين شود، مي کشیده ماشین از بیرون به اختیار بي پاهايم

 :گويم مي و شوم مي آويزان مهرداد گردن به ذوق از ، شود مي هايم

 !کردي خوشحالم چقدر دوني نمي مهرداد واي-

 :گويد مي و نشاند مي ام گونه روي نرمي ي بوسه

 فردا از مريم و غزل و محمد... بشي مواجه اونجا بد خاطرات با ديگه خواد نمي دلم...فروش واسه گذاشتم رو خونه-

 !جديدمون ي خونه برن مي رو هامون اسباب

 به شدن مواجه از چقدر که داند مي خدا دارد، من هاي خواسته از فراتر تدبیري مهرداد کنم، مي نگاهش بهت با

 !بودم بیزار خانه آن خونین هاي سنگفرش

 يك شود مي خارج دهانم از که چیزي تنها اما کنم بیان او از تشكر براي را دنیا کلمات زيباترين خواهد مي دلم

 !است ساده "ممنونم"

 :گويد مي و گیرد مي داغش هاي پنجه میان را دستم

 گي؟ مي چي ست هلیا ي خونه ديوار به ديوار خونمون بدوني اگه تازه-

 :گويم مي نپرم، پايین و باال شده هم فرزندم سالمت خاطر به کنم مي تالش که همانطور و کشم مي جیغ ذوق از

 !کنم جبران رو خوبیت همه اين جوري چه دونم نمي مهرداد-

 ستبرش ي سینه و چوبي در بین را تنم. ايم ايستاده کلبه درورودي جلوي درست و ايم گذشته باغ کوچك حیاط از

 :کند مي زمزمه لب زير و کند مي اسر

 !داري جبران فرصت هرروز باغیم که اي هفته يه اين تازه...کني جبران توني مي جوري چه میدونم خوب من ولي-

 :گويم مي و کشم مي هم در را هايم اخم
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 !بزاره تنها تو با منو خواست نمي که میدونست چیزي يه محمد-

 :کويد مي داغ من ي تشنه هاي لب به کلمه هر با زند مي حرف وقتي که انقدر...است نزديك هايش لب

 !نشیم سوخته دهن و نخورده آش بزار ، میزنه رو حرفش که اون-

  و است گرم کلبه فضاي قبل ي دفعه خالف بر. کند مي هدايت داخل به را تشنه هنوز منه و کند مي باز را کلبه در

 سر تا سر که اي کلبه به افتد مي چشمم شود مي روشن که فانوس پیچد؛اولین مي سرش تا سر در خوبي بوي عجیب

 !شده تزئین نرگس هاي گل با

 :گويم مي و چرخم مي مهرداد سمت به ذوق با

 کني؟ درستش کردي وقت کي...شده خوشگل چقدر اينجا مهرداد-

 :گويد مي و کند مي حلقه کمرم دور را دستش دو و اندازد مي را در چفتي

 !نشه سردش خانومم و بگیره هوا يكم که روشنكرديم هم رو نفتي بخاري. بوديم اينجا محمد با صبح از ديروز-

 :گويم مي و کنم مي اشاره اتاق وسط شده انداخته تشك به دست با و اندازم مي باال ابرويي

 !ها کردي درست حجله خودت براي خوب-

 :گويد مي و کند مي نزديك هايم گوش به را هايش لب

 ...نكنم خطا پا از دست که کردم مقاومت خیلي بوسیدي منو و بوديم اينجا که قبل ي دفعه -

 :گويد مي و زند مي زل چشمان به و کشد مي کنار را سرش

 !نیست خبرا اون از ايندفعه ولي-

 سمنف ، شود مي کشیده گیسوانم ماين شانه مثل که دستش...کند مي باز را سرم کش و میدارد بر سرم روي از را شالم

 ...!گیرد مي

 مي داند مي ؛ را سرم موهاي میزند چنگ دلنشین خشمي با او و کنم مي حلقه گردنش پشت را دستم دو هر

 ...!شوم مي تر تشنه نزديكي اين از من...شوم نمي سیراب دهد، مي حرکت هايم لب روي که را هايش لب خواهمش،

 آيم مي که خودم به و زند مي خیمه رويم... گذارتم مي تشك روي آزادش دست با شده، کشیده دويمان هر هاي نفس

 بي هاي بوسه گرماي از کند مي بخار ، شود مي ذوب ، شود مي داغ وجودم ي ذره ذره گرفته؛ مهرداد عطر تنم پوست

 :گويد مي و کند مي نگاه خمارم چشمان کارد؛به مي تنم جاي جاي و صورت روي که کراني

 ...که نداره عیبي...کنیم احتیاط اگه گفت...پرسیدم دکتر از اتاق تو رفتم که امروز-
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 ماله من وجود تمام يعني اين ، زنم مي دستش انگشتان روي اي بوسه.بشوم شدن خجالتي اين فداي خواهد مي دلم

 :میگويد و زند مي لبخند توست؛

 ...!بگي بهم شدي اذيت ذره يه حتي اگه بده قول-

 کند نمي حس عشق لذت جز چیزي وجودم تمام اما میدهم قول

 مي و میزند ام شانه سر روي اي بوسه. گیرم مي جشن را بودنش نفس نفس و ام کرده مچاله مهرداد آغوش در را خودم

 :گويد

 خوبه؟ حالت خانومي-

 نباشم؟ حال سر حال سر من و باشد مهرداد شود مي مگر

 !باشم تونم نمي اين از بهتر-

 :گويد مي و کشد مي شكمم ي برهنه پوست روي را دستش

 ...!داره تو خوبي به مادري که خوشبخته خیلي کوچولو اين-

 :شده کتايون هاي نامهرباني درگیر ذهنش هم باز

 !تو خوبیه به پدري لبته-

 :گويم مي و کشم مي اش سینه روي فرضي هاي خط...کند مي سكوت جوابم در

 چطوره؟ بزرگ آقا حال...مهرداد-

 :گويد مي و میزند پوزخندي

 !بیاره دست به رو بزرگت آقا مالیه مهر بتونه دوباره تا کنه مي خودشیريني داره شديد نادر که فعال-

 براي را غرورش هرروز که کسي نیست؛ مستثني قاعده اين از هم نادر و دارند بد سرنوشت يك بد هاي انسان ي همه

 :دارد را دنیا سرنوشت بدترين بدهد، حراج چوب به پول

 !دستشه تو اون و اين گدايي کاسه عمرش آخر تا اون-

 :گويد مي و کشد مي آغوشم در تر محكم

 زندگي گذاشته اسمشو که لجنزاري همون تو که بهتر همون...کافیه نخوره من ي خانواده به دستش ديگه که همین-

 !بزنه پا و دست
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 مي ، شود مي هايم چشم مهمان آهسته آهسته خواب که طور همان و کنم مي جا به جا مهرداد بازوي روي را سرم

 :گويم

 !نشه تموم هفته يه اين کاش-

 :گويد مي که ست مهردادي آرام ي خنده جوابم

 !خوبه هاي هفته اين از پر توش که داريم فرصت عمر يه آبي چشم نخور غصه -

 !ندارم...بهشت به نیازي باشم، داشته را مهرداد اگر باشد که هم جهنم گويد؛ مي راست همیشه مثل

********************************************** 

 :گويم مي کجاست منشاش سر دانم نمي که عصبانیتي با و میزنم چنگ را ماشین صندلي درد از

 مهرداد؟ میرسیم کي -

 :است نوسان در خیابان و من ي نشسته عرق صورت بین مدام نگاهش و است کرده هول

 !باش آروم يكم خانومي، رسیديم ديگه-

 به...يعني اين و رسیده دقیقه 5 به هايم درد بین ي فاصله...نیاورم طاقت ديگر ظهر سر و شد شروع دردم صبح از

 .آمد خواهد دنیا به فرزندم زودي

 را او دست پیچد، مي تنم در که دردي هر با کنم، نمي رها را دستش... کشم مي دراز برانكار روي مهرداد کمك با

 .میدهم فشار بیشتر

 هک اين ذوق به فقط مهرداد و بود داده را آب در زيامان پیشنهاد دکتر. کشم مي دراز آب تست توي پرستاران کمك با

 .بدهم جان درد از ترسم مي رسیده پايش که حال. کرد قبول دارد، حضور ي اجازه هم خودش

 : گويد مي مدام دکتر. ندارد اي فايده کند مي فقان درد از وجودم جز جز چقدر هر

 ...بزن زور-

 اي فايده انگار اما برم مي کار به را الماز هاي کالس هاي آموخته تمام...ها تالش اين است دردناك چقدر که داند نمي

 ...بعد و دهم مي فشار دارد، کردنم آرام در سعي کلماتش با مدام که را مهرداد دست باز...ندارد

 با ، کشیدم عشق مسیر در که هايي سختي تمام ام، زندگي روزهاي تلخي تمام تنم، در بسته نقش دردهاي تمام

 ...!شود مي تمام آيد مي بیرون آب میان از که فرزندم ي گريه صداي

 !شود مي شروع...آب زير فرياد همین با...ام زندگي دفتر روشن ي صفحه که گويد مي قلبم در حسي
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 !هاست فراموشي روياي خواب

 دريابم، را خواب

 هاست خاموشي دولت آن در که

 مرا خواب در تو با

 !هاست آغوشي هم ناب لذت

 بینم، مي ها رويا در را امیدم هاي گل شكوفايي من

 :گويد مي من به که ندايي و

 است تاريك شب گرچه

 دار قوي دل

 است نزديك سحر

 پايان

 شب 47 ساعت مهر 41 شنبه چهار

 

 رمان اين میگردم، بر گندمزار رمان با هفته يه بعد و میرم. بوديد من با داستان اين تو که ممنونم ازتون گلم دوستاي

 احساس اين شمام مديون و شدم تر قوي خیلي شما راهنمايي و کمك با بگم تونم مي االن و بود من اول ي تجربه

 !رو قدرت

 يم اشتباه اونقدر است ديگه آدم هزار مثل نادر...نادر يكیش...بود معلوم نا رمانم در نفر چند سرنوشت گلم دوستاي

 !بمیره خودش جهالت در يا بخوره سنگ به سرش يا تا کنه

 ...هناگفت يه بشه بزاريم...فعال اما بنويسم غزل ي اينده از رو داستاني آينده در شايد بمونه، واقعي غزل بزاريم...غزل

 مديون رو رمان اين ي کلمه به کلمه من...تونستم نمي شد، نمي شما بدون...تشكره فقط و فقط حرفام آخر

 ...! موال به عاشقتونم...شمام

 !حق يا
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