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      :  . و "      داد وعده شما به خداوند گوید شیطان آید پایان به کار چون
خود               وعده بر ولی دادم وعده شما به نیز من و بود درست او وعده

دعوتتان         .   انکه جز نیاوردم برهانی و دلیل هیچ برایتان و کردم خلف
را.            نکنید؛خود ملمت پسمرا کردید؛ اجابت مرا دعوت نیز شما کردم

 " .          . فریادرسمن  شما نه ام فریادرسشما من نه کنید ملمت

آیه               ابراهیم ی سوره کریم 22قران



نکنید:             .⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔ قضاوت را رمان ؛ پارت آخرین خواندن از قبل تا لطفا توجه

 .       . اخم     انداختم نگاهی اش چهره به یواشکی بود گرفته را بغضگلویم
    . اخم        همان با حتی دوستشداشتم ولی ؛ میترساند محکمشمرا های

        . ندیده      محکمی آن به اخمی با وقت هیچ بود ناآشنا من برای که هایی
 ! است؟.         عوضشده که میکرد وانمود چرا چرا؟ بودمش

خودم              که غیرتی و غرور جز بود عوضشده او وجود در چیزی چه
   .    . خودم     که ای گذشته میکردم جبران باید بودم اششده باعثشکست

. را    مالشکردم لگد

داشتم              وقت یکسال فقط من و بود یکساله محرمیت ی صیغه مدت
 . بسازم      اول از را چیز همه

و            نشست محرمیت ی صیغه مشترک ی برگه پای دویمان هر امضای
. همراهشهستم     .        که نیاورد رو به حتی آمدیم بیرون محضر از بعد؛

او            .   به ایستاد محضر های پله پایین اما افتاد راه به من از جلوتر
 : گفت       کند نگاهم آنکه بدون که رسیدم

.         ... تمومه_  چی همه ، بفهمه چیزی کسی اگه باشه حواست

   .         . که  کردم خودم بود زیادی من برای هم کشیدن آه حتی کردم سکوت
. باد    خودم بر لعنت

سوار            ماشینشو رفتسمت و گذشت خیابان از خداحافظی بی بعد
.           . برساند   اصلی خیابان تا مرا نداد خودشزحمت به حتی رفت و شد

خاطرات           ذره ذره داشت که محرمیتمان برگه سنگینی و ماندم من
. میکرد       گوشزد من به را ام گذشته

امید              و بسازم اول از میخواستم و بودم کرده خراب را چیز همه خودم
 . هر           نبود بیش توهمی هم این ولی شود قبل مثل باز داشتم

    .        ، شد روز به نشد ساخته قبل مثل شد؛دیگر خراب که ساختمانی
 . من            بود شده همینطور هم من زندگی حال و عوضشد شد، جدید

و           میکردم فکر اشتباهاتم به داشتم خاطراتم های مخروبه سسر بالی
. را       چیز همه بسازم دوباره که میخواستم

   . بود،         رفته زمان نمیشد قبل مثل هم ساختن این با حتی ولی
شکل             اول از دوباره چیز همه اگر حتی و بود مانده تلخ خاطرات

. نداشت        دوایی و نمیشد دوا خاطرات زهر میگرفت،

ی    .          خانه ، همسرم با میخواستم که ای خانه ام خانه به برگشتم
... ولی  .  باشد رویاهایم



    . مبل،       روی نشستم هدف بی ندادم گریستن ی اجازه چشمانم به حتی
   . تیک           به نگاهم زندگی این از بودم کلفه من و نبود امیدی نبود، کاری

به        .        سری و آمد می شب شاید بود ساعت های عقربه آمد و رفت تیک
شب  .  .          شاید اا واقع ، برخواستم ، شدم امیدوار یکدفعه شاید میزد من

. آمد  می

   . کردم         درست غذا نمیشد کهنه وقت هیچ که بود برایم عشقشامیدی
      .       . باز   را لباسهایم کمد در من جز بود آماده چیز همه بیاید شب بلکه

  . سمت         دستم گشتم لباسمناسبی دنبال وسواسخاصی با و کردم
     .      ، لباسی پوششهر پشت میشدم پشیمان میرفت، که لباسی هر

    . و         بلوز یک بالخره انداخت سخشمی افکارم به که بود ای خاطره
        . لباسبه    پشت از ای خاطره ولی بود ساده پوشیدم و برداشتم دامن

 . نمیکرد    کجی دهن من

   .      . یک   که چشمانی میکردم فرار چشمانم دیدن از ایستادم آینه جلوی
        . ریای      بی عشق و صادقانه محبت روی به چیز همه روی شد بسته روز

         . از.    و کشیدم لبم روی و برداشتم رژی فوری گزیدم را لبم بهروز
. رفتم    کنار آینه جلوی

   . مامور         همه انگار بود شده کابوسخاطراتم جا، همه و چیز همه
یادآوری             به بدهند ام شکنجه که ، بدهند عذابم که بودند شده عذابم

کردم        :"    " . اشتباه که اعترافشکردم فریاد با بارها که گناهی
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روشنایی            کافی اندازه به بود میز روی که شمعی چند ضعیف نور
   . گل .          شاخه روی نگاهم بود کرده روشن را میز دور تا دور تنها نداشت

گذاشته            میز گلدان روی بهروز از استقبال برای که بود سرخی های
  .    . در .      شوقی برخواستم جا از فوری شد بلند در زنگ ناگهان بودم

           . شدن   باز دکمه زدن با همراه و خانه در سمت دویدم کرد فوران قلبم
 .     . در        شد،خودشبود باز در کردم باز بهروز از استقبال برای را در،در

 . بود            پیدا بلندش سیاهی،قامت از ای حاله در فقط ، راهرو تاریکی



گفتم   : ذوق با

عزیزم_  سلم

     . خانه      " "  وارد حرفی هیچ بی شنید مرا عزیزم حتی نه و داد جوابی نه
     . رها         مبل روی خودشرا راحتی های مبل از یکی رفتسمت و شد

 : گفت     مقدمه بی و کرد

... خب_

گفتم       : تعجب با و بستم را در

!! خب_ 

: گفت     کند نگاهم آنکه بی

. برم_     میخوام بزن حرفتو خب

.    !! نداشتم_ حرفی من حرف

زد     :  فریاد عصبانیتسرم با

         ! کنم؟_  ات صیغه خواستی من از که پسمریضی نداشتی؟ حرفی

   .      . به   باز اما کند تحقیرم اینطوری بخواهد نمیکردم فکر گزیدم را لبم
:          . گفتم  و زدم پاهایشزانو مقابل و رفتم جلو نیاوردم رو

 ...     ...   ... ... میخوام_ ندارم زیادی ی خواسته باشم کنارت بزار بزار بهروز
. باشی  همسرم

!    ... دار_ مدت اما نیستم؟ هستم

جانم              در را گذشته های ثانیه ی همه زهر که بود ای دار،کلمه مدت
             .، شد تمام مهلت وقتی و باشی که میدهم مهلت بار این یعنی ریخت

 ! ؟  برو

 .    _ : خدا        به دارم سست دو گفتم و پاهایشخواباندم روی را سرم

...     _ : بازیو         مسخره این کن جمع زد فریاد و داد هل عقب به مرا محکم
 ...          ... حواستو  شنیدم حال به تا که ای جمله ترین مزخرف دارم سست دو

 ...     ... عاشق      من نیستم قبلی بهروز من مهناز میگم چی ببین کن جمع
        ... تفریح  واسه خودت اصرار به فقط هم رو تو هستم زندگیم

 ...        ... فهمیدی؟  میبینی کنی،بد تر دراز گلیمت از پاتو کردم خودم،صیغه

شنیدنش             جز ای چاره میخواستم که بلند صدایی با که در رفتسمت
: باشد،گفتم  نداشته

 ...    ... پشیمانم_ خدا به بهروز



      !  . اول      شب ی خاطره شد این همین رفت و شد بسته محکم در
  .    .    .   . به  لعنت زندگی به لعنت خودم به لعنت شکست بغضم ما محرمیت

هیچ       .     دیگر که زندگی کردند محبوسخود اینگونه مرا که آرزوهایی
غمش             های حفره در را چیز همه که غالبی سیاهی جز نداشت رنگی

باز.            تا بشکند را خاطراتم سکوت صدایم بلکه تا کشیدم فریاد میبلعید
زندگی                چگونه که کنم مرور باز تا ؛ بیاورم یاد به باز تا ؛ بکشم زجر

به             عبور قفل من پیاپی های فریاد و کشاندم تباهی به را خودم
بودم             نشسته زانو دو زمین روی که همانگونه من و شکست را گذشته

. کردم    سیر گذشته به
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          . و   من عکسبزرگ قاب به نگاهم شد؛ باز تا چشمانم بود شده صبح
    .      . تاج  تخت؛ دیگر طرف مان تخت مقابل دیوار درست ؛خورد بهروز

. لباسعروس          ؛ تر طرف آن کمی و بود عروسیم

  .       . آرام   مثل شنیدم می صدایشرا اما نبود بهروز نشستم تخت روی
صدا،               آن با میشد مگر ولی نکند بیدار مرا تا کرد می زمزمه و میخواند

: خواند.         می او که شعری آن با آنهم خوابید

نیست         دیگه جای و تویی من سب قل تو

نیست       دیگه خیلیای مثل تو سل د

پات        میمونه من سب قل باشی چی هر تو

هات      خوبی کرده سافاقه چقدر ببین



    . را       صبحانه میز داشت سالن توی اومدم لباسخواب همان با
و.            بود گذاشته گلدانی درون میز وسط هم را عروسم گل دسته میچید

شعرشرا            بقیه و میچرخید میز دور وسواسخاصی با داشت هنوز
میخواند:

فقط         من آرزوی تنها شده؛ تو کنار ، بدون

ازت        قلبمو روزی یه که محاله این

 

ازت       ام خسته ببیننی ؛ بگیرمو

  . عاشقم          بهروز نگاهشکردم و آشپزخانه به متصل دیوار به زدم تکیه
     . لبخندی.        لبم به حالیکه در میداد نشان که بود همانی ؛ نداشت ادعا بود

: گفتم          بود چیده برایم که میزی از آمیز تشکر بود

. بخیر_    صبح سلم

به               من که گفت سلمی از ؛ زیباتر را جوابم و من سمت سرشچرخید
 : کردم   هدیه او

 .  ...  ...   ... بشین-     بفرما جانم مهناز من سب قل بانوی بر سلم

دیدم               و ببینم کمال و تمام را میز که بود شده دراز میز دستشسمت
: گفتم  و

 !    ... کرده_  چه آقامون بله

: گفت      و گرفت ای مغرورانه ژست

 .  ... بفرما_    دیگه اینیم ما

:     . گفتم        و نگاهشکردم خورد کاچی ظرف به چشمم که رفتم جلو

.       ... آورده_  کاچی واسم مامان که نگو بهروز وای

خندید:

. حدسزدی_    درست بعله

. نیستم-      کاچی خوردن اهل اصل

.       . حلقت-     توی بریزم خودم دادم قول اهلشمیشی امروز حال

: گفت             و آورد چهره به جوابم در اخمی که نگاهشکردم اخم با



 .          ... چشم_   بگی باید میزنه حرفی بهت مرد یه وقتی ببینم بخور

: گفتم      و لوسکردم را خودم

! مرد؟_   کدوم

. دیگه_   من

: شد           تر اخمشجدی که افتاد چشمام شیطنت نگاهشبه بعد

!!         ... چشم_   بگی گفت چی هر بهت مردی هر پس نه

مقابلم             و ریخت جون مادر هنر کاچی از برایم ای کاسه که خندیدم
: گفت   و گذاشت

.  ... به_     به کاچی این داره عطری چه

. ببینم—   بخور خودت

. بخورم—          من نباید کردن درست شما واسه دیگه؛ نه خب

 : گفتم   اصرار با

. قاشق_   یه حال

: گفت      و کرد کج لبشرا

.        ... آد_    نمی خوشم کاچی از اصل من بابا خب خیلی

        . به     مجبور را او اینکه از خوشحالی با کردم رو دستشرا بالخره
: گفت   .           و انداخت بهم تفاوتی بی نگاه که زدم کف بودم کرده اعتراف

  ... کاچی_          بفرما زدی که کفهم گرفتی؛ ازم که اعترافم دیگه؛ خب
 . بخور   رو ات

...    ... من_ که نمیشد بهروز

: گفت     جدی و نداد مهلت

. نمیشه_ 

      . و         مزه و طعم از اصل بخورم را کاچی ظرف تمام شد باعث اجبارش
  . از            بعد نیامد خوشم غالب؛ شیرینی آن اشو محلی روغن تند بوی آن

هم              بهروز حتی که کردم ماوج و کج را ام قیافه چنان کاچی؛ خوردن
. اشگرفت   خنده
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ی               جعبه در حال که ام گذشته های روز حسرت با مرا و رفت بهروز
این            خاک آه یک غلظت با گاهی و بود محبوس ذهنم خاطرات

      . نور     زیر محضخانه؛ تاریکی در گذاشت تنها میشد؛ گرفته خاطرات
کرده            نورانی را شام میز نفسشان آخرین با که هایی شمع همان

       . از   بهروز با مشترکم زندگی اول روز خاطرات بودم نشسته بودند؛
 .        . اشتباه    چکید چشمانم از لجبازی با اشکی و گذشت ام خسته ذهن

      . از        تر سخت من گناه جبران میکنم جبران را چیز همه که میکردم فکر
         . یین    مز آرزو رنگین اسم به فقط که مسموم هوسی بود ها حرف این
به               آرزویم رنگین تصور از که حال و بود کرده خام مرا و بود شده

در            فقط که قشنگی خاطرات و بودم مانده من بودم؛ رسیده سراب
و              بود خاکستر بهروز برای که زندگیم از هایی خرابه و بود مانده ذهنم

تعمیر        !  قابل و مخروبه ، من برای

    .       . بهروز   خالی جای به رفت شام میز سمت باز نگاهم برخواستم جا از
نبود              و بودم گذاشته میز روی گلدان در من اینبار که گلهایی شاخه و
بانوی        .    : "   بر سلم ی جمله حتی زیبا لبخند آن و عروسی گل دسته آن

من  ". سب قل

؛شاید            برایشنوشتم را احساسقلبم تمام و برداشتم را ام گوشی
.        . میدید  او و میگریستند و میتپیدند کلمات شاید کند باور

            ... تو   "  پای بار این من بشکنی را دلم هم دیگر بار صد اگر جان بهروز
میمانم. "

        . طولی     که گذاشتم میز روی را ام گوشی کردم ارسال را پیامک
 : برخواست     پیامکم جواب صدای نکشید

" . کنم   "     باورت که نکن باور



            . به   را گریستن ی اجازه و گرفتم را سرم دست دو با گرفت درد سرم
  .        . بازگشت  اولین بود ما موقت ازدواج اول شب آنشب؛ دادم چشمانم

              . ، آن از تر قبل خیلی اشرا فاتحه که عشقی قبر سر بر بازگشت من
   .        . سش  پرس و سوال بود قبرم اول شب من برای ولی بودم خوانده

. میکردند            توبیخ مرا داشتند همه و همه ؛ بهروز رفتار و وجدانم

     . عقب      به که ای دکمه داشت بازگشت ی دکمه کاشزندگی
   . میخواست         دلم اگر میزدیم رقم دیگری جور را چیز همه و برمیگشتیم

  . آرزو         همان شود ممکن من برای محال آرزویی همیشه برای یکبار
        . و.     بستم را چشمانم که روزی به گذشته به بازگشت آرزوی بود
         . را   قلبم ؛ سسممنوع هو که روزی همان به ایستادم بهروز مقابل
      . گذشته       به بازگشت ی کاشدکمه نبینم را همسرم عشق تا کرد درگیر
 ...   ...   . همین      برگردم کاش کاش خدایا بود فعال من زندگی برای لاقل

.  ... یکبار...    همیشه برای یکبار یکبار

التماسی            از و بستم را چشمانم و گذاشتم دستانم روی را سرم
ریختم      . اشک نبود ممکن که بیهوده

را                قلبت وسط ؛ ای برنده سی شیشه تکه یک ؛ ای سدشنه خاری؛ گاهی
    ... همان          آنشب من و نفسمیکشی مرگ؛ به ؛ سختی به و شکافد می

. داشتم   را حال
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       . داماد     عروسو نام لذت ی همه بالخره بود بهزاد سی بدر خاله دعوتی
خوبی            دلیل است خانواده دو های دعوتی ، عروسی مراسم از بعد

   . ؛خواهر         بدری خاله است هم با خانواده دو بیشتر آشنایی برای
بزرگ             ی خاله دختر که بزرگ آنقدر بود؛ بهزاد ،مادر خانم فضه بزرگتر

   ! زن         بدری؛ خاله من سال و سن هم داشت خودشدختری بهروز
و            نداشت دادن دعوتی توانایی کهولتسن؛ شدت از که بود مسنی

خانم             خجسته بزرگش؛ دختر پای تشکیلتشبه و مراسم این ی همه
   .          . خاله  خود از بودند مهربانی جوشو و جنب پر ی خانواده بود افتاده



خاله               ی نوه و خانم دخترشخجسته تا گرفته سال و سن آن با بدری
. میشد               سال و سن هم من با تقریبا که بود فرداد دنیا همان که بدری

چشمانش           با و بود مخصوصخودشنشسته صندلی روی بدری خاله
گفت          : بهروز به شوخی به که میکرد حاکمیت جمع بین

... بگیر_       پوست خانمت واسه سیب یه

: گفت    لبخند با بهزاد

   ... باشه؟_   ای دیگه امر جان خاله چشم

بود              شبیه سلطنتی حکم و فرمان به بیشتر که لحنی با باز بدری خاله
 : اشگفت         زاده خواهر از خاله یه درخواست تا

. بگیر_      پوست من واسه هم یکی

 : گفت     خنده با خانم خجسته

... رو_         ات خاله که میشناسی دیگه؛ ببخشید جان بهروز

: گفت    خنده با بهروز

.   ... نمیشم_   نترسدلخور خاله دختر آره

گفت          :  و کرد نگاه خیره بهروز به خنده با دنیا

. بگیرید_          پوست من واسه هم یکی میگیرید پوست که شما

زد               را حرف این دنیا تا چرا نمیدانم ولی نگرفتم دل به بدری خاله از
پوست     .         اشسیب خاله دختر برای من شوهر شدم دلخور او از کمی

حرفش!            که فهمیدم شد؛ بلند همه ی خنده صدای وقتی اما بگیرد؟
تا   .          بود نیامده دستم ها آن خانوادگی قانون هنوز نبوده بیش شوخی

     . سیب       از قاچ اولین بهروز میگویند جدی کجا میکنند شوخی کجا بدانم
: گفت       بلند و کرد من تقدیم را

 .  ... همسرم_      اول بدری خاله ی اجازه با

سیب            بشقاب بهروز که چاقویشبرداشتم سر از را سیب لبخند با
: گفت         و برد بدری خاله سمت را شده خرد

. عزیز_        ست سلطن بدری خانم سرکار خدمت اینم

بهروز              که بکوبد بهروز سر توی که کرد بلند عصایشرا بدری خاله
 : گفت      و جایشنشست سر دوید

.    ...   ... نزن_      دیگه شما میزنن همه نداره زدن داماد تازه جان خاله

       . ی      خاله دختر ؛ خانم خجسته شوهر شد بلند همه ی خنده صدای
: گفت         بهروز جوابشوخی در فردادی صولت ؛آقای بهروز



 ...            ... همه_     و دایی و عمه و عمو و خاله و زن سب چو خانم بدری بزن نه
. خخله...      نخوره هرکی سر توی خگله

:     . گفت          خنده با دنیا کرد صدا بمب مثل ، جمع سل ک ی خنده صدای

.  ... البته_     بهروز سن جو از دور

!!!!        . جنابی      یه آقایی؛ یه بهروز؟ گفت چرا پرید لبانم روی از لبخند باز
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میکشاندم               وجدانم ی سمحکمه به ذهنم در را او داشتم دنیا؛ به نگاهم با
.       . افتادند        هیاهو از همه ای لحظه شد زده در زنگ که قصاصمیکردم و

خانه               وارد شلوار و کت و متوسط قدی با جوانی مرد و شد باز در
بود .        .       کور یا او انگار اما میکرد سنگینی جوان مرد روی همه نگاه شد

 . آورد            نمی رو به و میدید یا نمیدید را نگاه سنگینی آنهمه

. همه—   به سلم

به       .         دستشرا دو و ایستاد بهروز مقابل آمد بهروز و من سمت به بعد
.           . شدم   متوجه را او با دادن دست برای بهروز اکراه کرد سمتشدراز

        . بهروز       به و کرد من به ای اشاره افتاد من به جوان مرد نگاه بعد
گفت: 

. جان_        بهروز نمیکنی معرفی همسرت به و من

  _ : داریوشدادفر       ایشون گفت و گرفت قرار معذوریت در بهروز
. دنیا    عموی ؛ هستند

گفتم     : و زدم لبخندی

. سلم_ 

 . آنقدر            چرا زد خشکم ای لحظه که کوبید نگاهم در نگاهشرا میخ چنان
   . نگاهشاصل           از را پایم تا سر ؟ میکرد شکافی کالبد مرا داشت دقیق

 :      . گفت  و زد جلفی لبخند نیامد خوشم



. خوشبختم_

        . کردم     نگاه او به اینکارشفقط از متعجب شد دراز سمتم دستشبه
و              ها مهمان باقی سمت چرخید فوری و انداخت دستشرا و خندید که

: گفت  بلند

. همگیسلم_  

کنار              رفت که کرد دریافت ضعف و دلسردی با توک و تک جوابشرا
    .       . گوش  نزدیک را سرم شد ایجاد ذهنم در سوال یه برادرشنشست

       _ : ؟    پسفامیلیشدادفره چرا دنیاست عموی اگه گفتم و بردم بهروز
که؟     میبود فرداد باید

 : کرد   زمزمه آرام

      ...   _، عوضکرده خودشو خودشفامیلی صولته ناتنی برادر
باشه   . خاص میخواسته

   !  _ : قشنگتر       که فرداد خب؟ چرا گفتم خودم با بهروز حرف از متعجب
.    " "        ! نمیکنه  تغیری چندان که فر بردن جلو و عقب یه با حال دادفره؟ از

تیز               زیادی بهروز گوشهای یا میزدم حرف خودم با بلند زیادی من یا
: داد      آهسته را جوابم که بود

 .     ... داره_         فرق بقیه با است بافته جدا ای تافته مرد این ال ک

سکوتی          .  خشکید هم شوخی طبع تقریبا داریوشدادفر آمدن از بعد
.      . بودم    سکوت این از متحیر شد حاکم دلیل بی

! دعوتشکردند؟         بودند؛چرا آمدنشمعذب از اگر خب

 : گفت             و ایستاد سالن وسط دنیا که بودم سوال این درگیر هنوز

. هستیم_          سروران شما قدوم منتظر چیدیم رو شام سفره عزیزان

.        . رفتم      بهروز بازوی در دست هم من رفتند شام سمتسفره همه
آستین            و نشست بهروز و من مقابل دقیقا داریوشدادفر سفره؛ سر

. نمایشگذاشت            به ساعتطلیشرا و داد بال پیراهنشرا سفید
 :     . ؛گفتم     گوشبهروز زیر ماند باز تعجب از دهانم

! ساعتشطلست؟_ 

: داد       جواب من به اخمی با بهروز

.  ... طلست_    آره مهناز نگاهشنکن

: گفتم    خودم با باز

. پولداریه_   پسعجب



 : شنید     بهروز باز و

. داره_     ...    تفریحی کشتی اشه دقیقه یه واسه پولدار

! کجا؟—  ! تفریحی کشتی

  ... زیر—            خیلیا داره هم رستوران کیش؛ توی داره؛ هتل ؛ قشم کیش؛
 . میکنن   دستشکار

...    ... پولیه— سخر چه اوه

 : گفت            و کرد نگاهم عصبانیت با و برگرداند کامل سرشرا بهروز

جمع_ !!   !!  جلوی مهناز

. شدم—   شوکه ببخشید
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: خواندم       بار صدمین برای را بهروز پیامک

،           3ساعت   "  باغچه شاپ کافی ، من ی اداره نزدیک بیا امروز،
بمون  " منتظرم

بود      .        !  کرده شاپ کافی به دعوت منو شد دمیده قلبم توی ذوقی یه

جدید         .       جای یه از تا بیا نیست زدن حرف جای خونه اون توی یعنی این
. کنیم         شروع جدید عشق یه و جدید حرف یه

نگاه               . ساعتم با باز و کردم محکم ام شونه روی رو کیفم بند ذوق با
ده             هر گویی که بودند رفته ابد خواب به انگار هایش عقربه لعنتی

دقیقه            یک آنها برای ، میگذشت بیقرار سن م سب حسا به که دقیقه
            . به  آمدن با هم آنها که ماشینهایی بین را نگاهم حرص با چرخشبود

. گردنم            کردم نگاه ، ترافیک ایجاد و بودند شده دردسرم باعث ، خیابان
پرسیدم           : و کشیدم جلو شاگرد و راننده صندلی بین از را



؟_     برسیم مونده خیلی آقا

. دیگه_            دقیقه ده فقط بشه باز ترافیک این اگه خانم نه

گفتم         : لب زیر و کشیدم عقب حرصسرمو با

. شانس_      این به لعنت ای

ساعت               با را گوشیم را ست ساع و کردم نگاه را بهروز پیامک تنها باز و
.         . بود   جلو ام مچی ساعت ، دقیقه یک مقایسه ام مچی

     . آسوده       تا بستم را چشمانم بودم جلوتر هنوز دقیقه یک اندازه به
میگوید     : که کنم تصور بتوانم

مهناز   "      " بخشیدمت

    . این         نقشخیال از حتی بمیرم ذوق از داشت جا لحظه آن که وای
      . به      خیابان دیدم که کردم باز چشم نشست چشمم به اشک هم تصور

. نیست          ترافیک از خبری و شده باز آسایی معجزه طرز

 "    . الهی           لب زیر بود گذاشته باز ام توبه برای را راه انگار هم خدا
 . تار "            یه انداختم جیبم توی ی آینه به نگاهی استرس با و گفتم شکری
   .     . من    در عیبی هیچ صافشکردم انگشتم ناخن با بود کج ابرویم مزاحم

           .  ، بودم عیب پا تا سر بخشودنی نا گناه آن با من میدید نباید
. بیافزاید          باطنم عیب به هم را ظاهرم عیب باز نمیخواستم

    . کافی.        در سرعتسمت به شدم پیاده و دادم را راننده پول رسیدم
مشتریان              ی همه بین را نگاهم ، در کردن باز با و رفتم شاپ

  !     . کرده.     شوخی بود کرده اذیت مرا نکند نبود بهروز کدام هیچ چرخاندم
!

پیامک            مجازی ی صفحه همان پشت از میشد کلمشرا جدیت نه
خواند.

.     . باز       برایشپیشآمده کاری حتما نشستم و کردم انتخاب خالی میز یه
  . ساعت      .     قرارمان دقیقه ده و سه رفت ام مچی سمتساعت نگاهم

. بهروز              ی اندازه به نه اما بودم رسیده دیر هم من و بود سه

را              التماسخدا لب زیر باز و گرفتم گاز اضطراب شدت از را لبم
کردم:

بشه_      ...  ...     امروز همین بهروز خدایا چی همه بشه تموم ، امروز همین
. قبلی   بهروز همون

پیوست           : وقوع به واقعیت صدایشدر که میکردم دعا بسته چشم

. سلم_ 
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      . عالم      در که حیوانی ترین احمق شبیه شدم مسخ و کردم باز چشم
           .  ، عمد به بهروز که خورد گره صورتم روی آشنایی لبخند شد خلق

گفت    :  دادنم زجر برای

معرفحضورتون_    ...      که عاشقم همسر و مهناز سابقم همسر
هستن.

 .  .  . ثانیه        تمام شدم ذوب شدم آب کرد اشاره او به راست دست با بعد
به        .    !  من سادگی به خندیدند من به بلند بلند گذشته روزهای های

کردم          . باز خودم زندگی به را دوستم پای چگونه اینکه

بهروز             .  رسید لبانم مرز به گره و گیر هزار با و سختی به نفسم
همسر             حال و بود دوستم بهترین زمانی که من دوست به و نشست

: گفت     میشد محسوب سابقم شوهر

؟_    عزیزم میخوری چی

آن  ! .    .        به میریخت قلبم روی اسید اگر حس با و کشدار عزیزمی چه
. سوزاند       مرا کلمه آن که نمیسوختم اندازه

شنیدم       : را او صدای که کشیدم آه

. جان_      بهروز نیست مهم واسم

توصیفی     !... چه و لقبی چه

. شنید" "   "  "  جان و گفت عزیزم

   . من          ؟ چرا شد پشیمان که بپرسد چیزی خواست و کرد نگاهم بهروز
   !    ! پشیمان     پسچرا کرد خودشدعوتم ؟ نبودم ناخوانده مهمان که

! ؟  شد

به               لیمو به دمنوش یه قهوه، فنجان یه ، نبات و چای لیوان یه سفارش
داد      . را شکلتی کیک دو همراه



نبات           ! و چای تا سفارشمیداد، زهر من برای میدادم ترجیح

بهروز              که ببینم کمتر را عذابم مامور تا بودم گرفته پایین را سرم
گفت   :  و نگذاشت

       ...  ... اون_   بود خبرا چه ؟ اومدی کی بگو تعریفکن خانم مهناز خب
دوستت           واسه حتما دلت ؟ گشتی حسابی خوشگذشت؟ ؟ طرفها

رو              هم که گذاشتم شاپ کافی قرار همین واسه منم ، بود شده تنگ
ببینید.

    ...      . خوشو  روزهای یار آن را گذشته خاطرات ست دوس آن نگاهشکردم
. است        من فریب فکر در نمیدانستم که لبخند

دوستی              خوب خاطرات ی همه ، دید را معنایم پر ی خیره نگاه وقتی
گفت           :  و گرفت را بهروز دست و زد کنار را مان

.   ... عزیزم_   بده حالم جان بهروز

پرسید   : دستپاچه بهروز

شکلتی_      ...     کیک برات الن بذار حتما افتاده فشارت عزیزم؟ چرا
میاره.

     . از       تا گزیدم هم را لبم نداشت را حرص انهمه فشار طاقت دندانهایم
: گفت          بلند بهروز که کنم کم هایم دندان روی فشار

حالشبده_         . خانمم آقا؟ شد چی سفارشما این

         . چه  شاپ کافی به رفتن از بهروز قصد فهمیدم تازه کاشنمیامدم
  . بود.         جایی دنبال نبود شروع برای دیگر حرفی و دیگر جایی دنبال بود

مرا              تا بزند قلبم روی میخواست که ما جدایی سن نشا ، کردن تمام برای
. سوزاند     که ، بسوزاند حسابی

...           . شکلتی  کیک و لیمو به دمنوش ، قهوه ، نبات چای رسید سفارشات

مقابلم             را کاری زهر بهروز وقتی میامد کار چه به کامم شیرینی اما
. بود  نشانده
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چای            لیوان در را نبات باریک چوبک و برداشتم را نبات چای
ولی.            نباشد همسرش و بهروز به نگاهم که بود این در سعیم چرخاندم

:   . گفت      که چرا بود شدن دیدن بهروز قصد انگار

       ... هم_   وقته خیلی ؟ بزنید حرف باهم نمیخواید قدیمی دوستان خب
. ندیدید  رو

  . بود         زیاد حرف چرخاندم بهروز فعلی خاصهمسر نگاه سوی را نگاهم
   . میشد.      .      که نگاهی بود نگاه جنساحساس از نبود جنسکلم از ولی

سادگیم             .    ، مرا زد دور را چیز همه او و من چشمان رنگی ی دایره در
   ... بهترین          دست به آنهم برد تاراج به راحت چه که را باورهایم ، را

دوستم !

       . چون     گرفت من از نگاهشرا که آنقدر زد حرفهایشرا خوب نگاهم
 .       . که   را رفاقتمان دوران های خنده تمام دیدن نداشت دیدن طاقت

بستلخ       . بود ای خاطره فقط حال

: داد     ادامه بهروز اینحال با

... مهناز_               بخندید بگید هم با قبل مثل تا کردم دعوت رو تا دو شما من
!      ... میز   روی ریختی رو چایی تمام ؟ کردی چکار

        .      ، او نگاه ی دایره در خاطراتم آنقدر آمد پایین میز سمت به نگاهم
کرده              خالی چایم لیوان سر را حرصم که کرد گوشزد من به را حماقتم

روی               را چای لیوان نصف ، لیوان در نبات چوبک تند حرکت با و بودم
بودم    . کرده خالی میز

میز            روی شده ریخته چای روی و برداشتم کاغذی دستمال پر چند
      . نشسته .     مقابلم و بود شده نازل عذاب بود شده تند نفسم گذاشتم

بود.

بغضش            داشت که ریختم گلویی پای چای شیرین زهر از ای جرعه
. سرفه.           زد را گلویم و بود شیرین زیادی هم شیرین زهر این میشکست

 ...     _ : باید    من میکنم خوشبختی آرزوی براتون ببخشید گفتم و کردم ای
برم.

!         ...! ؟_   نزدی حرف دوستت با چرا مدت اینهمه بعد ؟ کجا

     ... شما_       به نکته یه بهتره ولی خان بهروز حرف واسه زیاده وقت
بهترین...          سابق همسر با نمیاد قدیمی دوست یه وقت هیچ بگم



         ... شوهر   و زن یک بین چی همه اگه حتی چون کنه دوستشازدواج
. میمونه          زنده و باقی هنوز خاطرات ، بشه تموم

همان             یا همسرش سوی به و گرفتم بهروز از مخصوصا را نگاهم بعد
پرسیدم      :  و چرخاندم خودم قدیمی دوست

دارن_              رفاقت ادعای که دوستایی از دسته اون با از من ، ضمن در
حرفی             ، میسازن لونه ، زندگیت های خرابه روی وقتشمیان به ولی

! ؟   .     نیست اینطور ندارم گفتن برای

انداختم                ام شانه روی را کیفم بند من و کرد نگاهم نه و داد جوابی نه
. شاپ          کافی از خروج سمت به کردم تند قدم و
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          . انداختم  حرص با و برداشتم دوشم روی از را کیفم خونه برگشتم
        . و     بکشاند شاپ کافی تا مرا میخواست فقط ها مبل از یکی روی

! کند         گوشزد من به را شان عاشقانه ی رابطه

      . را      زندگیم تمام بودم کرده تباه من نمیشد خالی کارا این با حرصم
من. !!

             ، نمیبینی را ها نخ سر بزرگترین که میشوی لوح ساده آنقدر وقتی
ی             علقه ی متوجه ، موقع همان که میرفت انتظار من از چطور

! ؟       بشوم همسرم به ، دوستم بهترین

   .      . خوبی     تمام من شوم ی علقه این باعث شدم بانی و باعث خودم
خودم             و بخورند حسرت همه تا گذاشتم دید معرض در را زندگیم های

. دویدم    آرزوهایم سراب دنبال

وقفه             در زنگ که گذشت خودم های تفسیر و تحلیل از چقدر نمیدانم
. انداخت     هایم تحلیل بین ای

        !  . شاپش    کافی سوپرایز اثر تا بود آمده حتما بود بهروز کردم باز را در
. ببیند    وجودم در را



.     . آمدنش        تا نکشید طولی رفتم داخل و گذاشتم باز را ورودی در
اندازه              به نه اما بشوم شوکه که بود بلند آنقدر در شدن کوبیده صدای

زد    : که فریادی ی

! ؟_        بری شی بلند داد اجازه بهت کی

. قلبم_ 

...       ... میدیدی_   و میاستادی باید اینها از بیشتر کرد غلط قلبت

:    . گفتم       مقابلشو ایستادم درید را قلبم رگهای تک فریادهایشتک

          ...! جام_  سر میاد کی فهمیدم رفتم که وقتی همون که من ؟ چرا
! میدیدمش؟...      باید چرا پسحال

زد           :  فریاد صورتم حرصتوی با را جوابم و زد پوزخندی

 ...    ... عاشق_     من مهناز دوستشدارم من بگیری رو گناهت جواب تا
پشت...             ، کردم ات صیغه که بهشبگی کلمه یه روز یه اگه همسرمم

. دیدی     منم ، دیدی گوشتو

. ترکید  بغضم

که_              کنی قبول نمیخوای تو پسچرا کردم اشتباه کردم قبول که من
؟       نبوده من تقصیر فقط ما جدایی

و              انگشتشفشرد دو با محکم رو ام چونه که دوید صورتم روی اشکام
گفت :

... نداشتم_        انتظار تو از فقط من ، چون

زدم   : فریاد محکم

        ... خاله_    اون حتی نباشیم هم با ما میخواستن همه باش داشته انتظار
!! مقصر ...     میگی من به اونوقت بدری

. دهانم    توی کوبید محکم

پیچید        : گوشم صدایشدر ولی برگشت کامل سرم

تا_ ...             حالیکه در نمیخوای منو تو که فهموندی همه به رفتنت با تو
؛             دادم جواب ، گفتطلقشبده بهم کسی هر رفتنت از قبل

    ...     ... تو  فقط میگی حال چطور مهناز کردی سله منو تو دوستشدارم
   ...      ! جلوی  از گمشو حال تویی مقصر من نظر از ؟ نیستی مقصر

چشمام.

  . را             اتاقم در اتاقم سمت رفتم و پسزدم دست پشت با را لبم خون رد
بالشت              گودی توی را سرم و تخت روی کردم پرت خودمو ، بستم که

. کردم        خفه را هایم فریاد صدای و گذاشتم



♣♣♣

مات♣

یگانه :   مرضیه نویسنده

11پارت 

   . که       ای عاشقانه روزهای داشت را گذشته روزهای حسرت دلم باز
. نمیگشت    بر دیگر انگار

. دید              را ام گذشته خاطرات ، اشک های پسپرده از اشکم پر چشمان

گفتم"        .   : آهسته میزدم چرخ بهروز با لباس فروشگاه توی

. قیمتاشبالست_     اینجا بهروز

: گفت      و داد دستم به فشاری

.     ... نمیخرم_   لباسعید فوقشمن سرت فدای

گفتم       : اخم با سمتشو چرخید سرم

          ! خودش_   واسه آنچنانی مانتو یه زنشرفته بگن همه که ؟ چی دیگه
! لباسبخره؟          خودش واسه اومده شوهرشپولشکم و خریده

: گفت         گوشم زیر و آورد پایین کمی سرشرو

         ... رو_    چیزا واسشبهترین دارم دوست ، زنمم عاشق من چه بقیه به
. دید...       نتواند آنکه هر شود کور تا بخرم

کرد      : زمزمه آهسته که زدم لبخندی

ازت_             بوسه یه و خپرو اتاق توی میکشونمت همینجا که نخند اونجوری
میگیرما.

: شد     تبدیل خنده به لبخندم

. اینستا_       بره هم فیلممون دیگه هیچی

: گفت   خونسردی با

            ... چانش_ جکی افتضاح فیلم اون با کیش ی شبکه از دیگه که ما بره
. نیستیم   بدتر که



گفتم       : و گزیدم را لبم خجالت با

بهروز_    !! سرم به خاک

گفت     : و خندید او اینبار

؟_   چطوره اون

!!      . تومن      هزار پنجاه و پانصد رفت مانتو قیمت سمت نگاهم اول

. قیمتشبالست_    خیلی

: گفت             و گرفت ام شانه کنار و برداشت رگال روی از را مانتو

.   ... کن  خپرو برو است معرکه

... آخه_   بهروز

گفت       :  و خپرو اتاق سمت داد خهلم

. بروووو_

     . لبخند          و همان در شدن باز کردم تن را مانتو و بستم را خپرو اتاق در
: گفت   .         و آورد داخل در لی از سرشرا همان بهروز رضایت

من_     ! دارم دلبری چه

   ...      ... سرتچی_  تو بگو نمیکنی ولخرجیا این از بیخودی تو لوسنشو
میگذره؟

             ، ممکن شکل ترین مظلوم به اشرا قیافه ، عمیق نفسی با همراه
گفت    : و آورد در

.      ... پاشمیریزم_         به رو دنیا همه بده من به بوسه یه من سن جا دلبر فقط

! ؟_     بوسه یه فقط

مخلفاتشدیگه_      . با بوسه یه

در               و دادم خهل عقب به کفدستم با را سرش و شیطنتشخندیدم از
. بستم  را

.       . یادمه    بود بهروز ی هدیه که مانتویی زیباترین خریدم را مانتو همان
برای               پولی که ؛ گفت بهروز شد تموم من های خرید ی همه وقتی که

شوخی             ، شدم متوجه که بود موقع آن من و خودشنمانده خریدهای
. بشنوم          را بقیه های کنایه باید آنسال عید ، شوخی
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:       .  . گفت      و انداخت من به تندی نگاه بود بهروز شد باز ضرب با اتاق در

. ام_              گرسنه من ، بیرون بیا شو بلند ، شده تموم اشکات اگه

 .       . دیگر      بهروز نیاورد خودش روی به و دید یا ندید را لبم ورم اصل انگار
      . زندگی     به بازگشت از حال بهر اما هایشنداشت گذشته به شباهتی

. نبودم     ناراضی ، او با

       . که    حال کردم فکر و آشپزخونه سمت رفتم آمدم بیرون اتاق از
 . که          یادمه باشد داشته دوست که کنم درست غذایی ، بماند میخواد
   "    .  . زندگی    و زن ی مجله هم بهروز شدم مشغول بود پلو شیرین عاشق

  . نگاهش"         گاهی گه میزد ورق و بود دستشگرفته روی را
 . کشیدم.         آهی بود که بود خورده گره ابروهایشهمچنان هنوز میکردم

فقطحسرتشان           حال که گذشته شیرین خاطرات ی همه وسعت به
. بود    مانده باقی برایم

! ؟              کند رفتار من با ها گذشته مثل من، سز بهرو روزی ، میشد یعنی

  . با           نگاهم همچنان سوزاند و بسوزاند را قلبم که داشت جا هم دوم آه
. بود          خاطرات درگیر ذهنم و ، آه با لبانم بهروز،

و "               سست کفش و کیف و ، قیمت گران مانتوی آن خرید از بعد
یک             به ناهار برای مرا ، خرید برایم بهروز که بلندی قواره روسری

       . منتظر   و بودیم نشسته رستوران میز پشت کرد دعوت رستوران
: گفت     بهروز که سفارشات آمدن

؟_          زدی حرف بدری، خاله دعوتی داریوشروز با تو

صحبت_ !!... ...          سر خودشاومد ، بودی سیاسی بحث گرم تو خب من
. زد        حرف من با و کرد باز رو

گفت    : و کرد اخمی

 ... میگفت؟_ چی خب

. چیزا_        همین خهتلشو و کارش از هیچی

او              از را حرفی انگار که بود مونده صورتم روی طوری یه بهروز نگاه
: گفتم     که ام کرده مخفی

.    ... گفت_   رو ها همین نکن نگام اونجوری



! ؟_        کیشهستی عاشق نگفتی پستو

چطور؟_    ...   گفتم شایدم نمیاد یادم خب

 : گفت             و برگرداند من از را سرش و داد بیرون محکم نفسشرو

. داده_             ما به هتلشرو توی اقامت روز سه ، ما ازدواج کادوی

زدم  : فریاد

!! ؟_ ...   میگی راست واااای

: گفت      و کرد محکم اخمشرو

به_     !!...      سفر عاشق بهشگفتی همینجوری ای ندیده هتل تو مگه
کیشی؟!

: گفتم     و گزیدم را لبم

. خدا_   به نه

و             کرد نگاهم و ایستاد ما میز کنار ومحجبه چادری خانمی موقع همون
گفت:

!! ؟_    جاوید مهناز خانم

را             اش چهره شناختنش، برای و چرخاندم چادری خانم سمت را سرم
           . آویز  و بود بسته لبنانی ، مرتب و قشنگ اشرا روسری کردم آنالیز

      . ی       فاصله با اشرا مشکی چادر بود اشزده روسری به سرخی گل
کرده             سوار ، سر رنگشروی کرم روسری از تر عقب سانتی سه

باز.               تا بود گرفته چانه زیر از درست را چادر ی لبه دو اینحال با بود
. نیامد.           چیزی خاطرم به من اما داشت آشنایی چشمانشبرق نشود
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: گفت             و کنکاشکنم ذهنم در ، آن از بیشتر تا نداد مهلت

.       ... دبیرستانت_  دوران دوستصمیمی ، بانکی فاطمه منم



        . شد     هم آشناتر ، خاطرات هجوم با کم کم اومد آشنا چشمم به تازه
جمله.              گفتن و بهروز، لب زیر خغرلند باعث که ذوق از فریادی با همراه

گفتم  "  "      : و جابرخاستم از شد، زشته کوتاه ی

! مدت_ !!...    اینهمه بودی کجا فاطمه

: گفت      و داد دست من با

... معرفت_      بی بودی کجا تو

: گفت           میداد نشانم را خانمی دستش، با حالیکه در بعد

که_           کردم نگاهت خیلی دیدمت، اتفاقی که بیرون اومدم خواهرم با
. نه      یا خودتی که بشناسمت دقیق

. خونمون_           بیای روز یه بزنم زنگ بهت بده تو شماره

صحبت             و بیکاری از افتاد بهروز به نگاهم گرفتم، که اشرا شماره
قاشق               ی دسته پشت با و بود شده حوصله بی ، فاطمه و من های

      . به      مجبور ، بهروز وجود بخاطر میکشید نامرئی خطوطی ، میز روی
: گفتم      و شدم فاطمه با خداحافظی

. میزنم_     زنگ بهت حتما

و              چرخید بهروز سمت فوری و بود ها حرف این از باهوشتر فاطمه
گفت:

. شدم_   مزاحم ببخشید

گفت       : و کرد بلند سر چنان بعروز

مزاحمتی_     . چه خواهشمیکنم، نه

 ! میبرد              فیض فاطمه منو های صحبت از ، داشت لحظه آن تا انگار که

رفت           و خداخافظی دنبالش، به و کرد خواهی معذرت باز فاطمه
: گفت.     فاطمه رفتن با بهروز

!! دبیرستان_      دوران داشتی دوستایی عجب

! ؟_  چطور

...   !! شما_  اونوقت محجبه

گفتم   : اخم با

! ؟_    چی من اونوقت

زیر_              بزن رو موهاتو ، میگم آرایشمیکنی، ، آرایشنکن میگم بهت
. کنن         درستت بیان قدیمیت دوستای بلکه گوشنمیدی، روسریت



گفتم     : دلخوری و ناراحتی با

گفتی_   ...     ! بهم خواستی چی هر بهروز آقا باشه

: گفت      ای بامزه لحن با فوری

!      ...! ؟_  ...  مخلفاتشپرید با بوسه حال ؟ گفتم وای ای

دراز              دست که نگاهشکردم حرص با و شدم اشعصبی رویی پر از
: گفت               و انگشتشگرفت دو با را ام گونه و ، ام گونه سمت کرد

       ... واسه_    دستشویی ، نداره خپرو اتاق اگه اینجا بهروز سل خوشگ نکن اخم
داره      . که ، بوسه یه گرفتن

اخم  .     !      با همچنان من و خودشخندید و خودشگفت خندید بعد
" . نگاهشمیکردم 
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    . حوادث        در بهروز انگار اما بودم بهروز منتظر و بودم چیده را سفره
           .    ، بود دستش در که ای مجله اون توی واقعا یا بود شده غرق مجله

یا              بود نشده غذا میز شدن چیده ی متوجه که بود خواندنی خبر اونقدر
التماس           حال بهر که کنم التماسآمدنشرا دلشمیخواست آنکه

: گفتم      و کردم انتخاب را کردن

. حاضره_     غذا ، جان بهروز

         . قیافه     همان با و مبل روی کرد پرت را مجله انداخت من به تندی نگاه
       . دقیق     نگاهشرا صندلیشو کنار ایستاد میز سمت عبوساومد ی

:  . پرسید   بعد چرخاند میز روی

؟_      کردی درست چیه این

. بود        .       راه در ای بهانه یعنی ترسیدم ، بود جوابشواضح که سوالی از
همین               ، کشیدم غذا برای که زحمتی و خوردم که دهنی تو آن از بعد

:     . گفتم    مهربانی با اما داشتم کم را بهانه

. داری_     دوست که پلو شیرین



بیشتر              مرا و بود شده تر جدی حال که اخمی همان با سرشرا
: گفت  میترساند

دارم؟_         دوست پلو شیرین من کردی فکر چرا

: دادم   !      جواب و کشیدم آه گرفت را بهانه

... شما_     ، جان بهروز

پرسید            : و رفت نشانه من سمت به اشرا اشاره انگشت فوری

!       ...! ؟_   میره و میکنه رها جانشرو کسی شمام؟ جان من،

گفتم            : که شد خشک ، بهروز ی زده یخ چشمان روی نگاهم

بودی_      ! پلو شیرین عاشق تو بهروز

حالیکه             در و کرد بلند دست روی و برداشت را پلو دیسشیرین
: گفت        میچرخاند پلو دیسشیرین روی نگاهشرا

. نیستم_        حال که بودم چیزا خیلی عاشق من

. پذیرایی             وسط کرد پرت دیسرا و دوخت من به نگاهشرا بعد

  "  " بلند         هم من آخ بلند صدای ، دیسبرنج شدن شکسته صدای همراه
: گفت.             و زد پوزخندی که حبسکردم گلو بغضتوی با را نفسم شد

دوست_     ...        چی من میدونه تو از بهتر اون عزیییزم پیشهمسر میرم
دارم.

: گفتم          و گرفت ام گریه که میرفت در داشتسمت

... بهروز_ 

: دادم      ادامه که برنگشت ولی ایستاد

؟_          میبخشی منو ، بیافتم پات به کنم، التماست

گفت     : قاطع ، مکث بدون

.        ... نه_ نکشی رو کشیدم من که زجری تا نه

.      . اشک    با ، بغض با دادم جواب فوری منم

.    ...       ... میدم_  حق بهت چون میخرم جان به رو زجر این من باشه

قطعا            باید نفسکه آن خلفعمق ناگهان اما کشید بلندی نفس
زد     : فریاد ، آرامشمیکرد
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؟_      میخری جان به راحت چه

زد        : فریاد باز و آمد جلو قدمی چند

 ...!     ...! کنایه_      از ؟ میاد خوشت تحقیر از کنی؟ تحمل میتونی کجا تا ببینم
!       ! ؟  شنیدی حال تا زبون زخم ؟ چی

که            گرفتم پایین را سرم عصبیش، نگاه ترس از مقابلم، رسید
لرزید         : فریادش امواج از تنم تمام که کشید فریادی

لعنتی_  ... بگو

دادم              : جواب که ترسمیلرزید از صدایم و بود فرش های گل به نگام

.   ...    ... میترسم_    عصبانیتت از من میدونی که تو خواهشمیکنم بهروز

شد   : فریادشمحکمتر

! میترسی؟_ 

های              ضربه در نگاهم که داد تکان چنان مرا و گرفت را هایم شانه
شد          : بیشتر ترسم و صورتشخورد به ام شانه تکان

!      ...! ؟_      کردی خیانت بهم که میترسیدی ؟ فروختی منو که میترسیدی

گفتم  : فوری

.     ... شدم_  ...    جدا ازت فقط من نکردم خیانت بهت من نه

شد            : صدایشبم ای لحظه که ، گوشم توی زد محکم چنان

         ...! احساس_    و عشق تموم عوضی سل آشغا اون بخاطر تو ؟ چیه خیانت
برسی       ...    چی به میخواستی فروختی منو تو کردی، مال لگد پاکمو
 ...!   ...!     ...! آغوششارزش  ؟ بود چطور ؟ کثافت آغوشاون به ؟ هان

! ؟  داشت

بد             را حالم هم گذشته روزهای آوری یاد حتی بود گرفته ام گریه
التماسکردم.    : گریه با میکرد

...   ... برگشتم_    که حال کردم اشتباه بهروز



 . قدمی            چند داد هل عقب به محکم مرا و شود تمام حرفم نگذاشت باز
که            .   شد خوب شدم نقشزمین بعد و رفتم عقب به ، تعادل عدم با

نشد             آرام بهروز اما میکردم ترسسکته از وگرنه شد ایجاد ای فاصله
زد    : نعره باز و

    ... سر_         این توی وقت هر کنم فکر بخشیدنت به ای ثانیه حتی نمیتونم
... صاحاب  بی

: داد             ادامه و گیجگاهشزد به ضربه چند اشمحکم اشاره انگشت با

اینکه_             ... فکر بودی، هوسباز مردک اون زن ، روز یه اینکه فکر

      .        ، غم فشار از حسکردم صورتشقرمز و بود شده تند نفسهایش
گفت      : باز که آورده نفسکم

... آغوشاون_   ...   توی شبایی یه

: کشیدم  فریاد

... ...   ... بسه_ ... خدا رو تو بسه بهروز

شکمم             توی پایشمحکم ضرب با اومد جلو که التماسکردم گریه با
گفت   : و زد

  ...      ...  ... شب_  هر من سرمه توی خوره مثل ساله یه نگم؟ چرا دهنتو ببند
... خوابیدم      آور جنون فکر این با

گفتم        :  و پاهاشگذاشتم روی رو دستم دو

...     ... مادرت_  خاک ارواح رو تو بهروز

که               داد هل عقب به مرا و گرفت را دستشسرم ضرب با چنان ناگهان
رمق       .       بی و حال بی ای لحظه خورد پشتسرم دیوار به محکم سرم

           . باد    به مرا که بود حرصی آنقدر ام جمله از هنوز نه بهروز ولی شدم
            . من  و ارزشداشت ها این از بیشتر او برای مادرش گرفت کتک
آنقدر    .         بعروز مادر ، خانم فضه که چرا بودم خورده ممنوعه قسمی

سیلی             .   چند کرد دق ، بهروز از من جدایی از بعد که داشت دوست مرا
              ، مادرش خاک ازای در همه ، پیاپی های مشت ، دهنی تو یه جانانه،

در                ، بود خورده سرم به که ای ضربه همان با انگار من اما شد نثارم
. بودم   بیهوشی حال
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نگه    .        بسته هامو پلک دادم ترجیح که اونقدر بود سنگین بدجوری سرم
: پرسید .          که شنیدم رو بهروز نگران صدای وقتی اما دارم

دکتر؟_     آقای حالشچطوره

!       !    . ؟   بود نگرانم که بود بهروز ؟ خودشبود ببینمشواقعا خواست دلم

: شنیدم    را دکتر جواب

       ...! میتونه_   ، کنه شکایت ازت بره اگه میدونی بکشیش؟ میخواستی
. ؟        بگیره ازت هم اشرو دیه حتی

  .       . وسایلشرا    دکتر کردم باز را هایم پلک آرام سکوت و بود سکوت
از            رنگی دیگر که ای چهره با بهروز و کیفشمیگذاشت درون

. میکرد       نگاه او به ، نداشت عصبانیت

 . سرم           هنوز کردم باز کامل را چشمانم که رفت بیرون اتاق از دکتر
  .      . اتاق  به بهروز کشبمانم دراز همانگونه شدم مجبور میکرد درد

خشکش          در کنار ، بازم چشمان دیدن با که برگشت
:          . گفتم. و کشیدم عقب کمی را خودم ، چرا نمیدانم ترسیدم زد

. بهروز_   ...    نمیگم خدا به نمیگم دیگه

با             صدایم که برداشت ، اتاق سمت به قدمی و شد اخمشمحکم
: شد    تر بلند التماس

. خواهشمیکنم_   بهروز

گرفت              را دستم دو هر مچ که بود شده صورتم سپر اختیار بی دستانم
        .       ، ترس از نگاهم های حلقه هنوز اما زد کنار صورتم جلوی از آرام و

: گفت         من چشم در چشم که میزد دو دو

.   ... برو_  امروز همین مهناز

بغضی      .         با که ماندم خیره او به متعجب حبسشد سینه در هم نفسم
: گفت    درگیرشبود که

   ....   ... قبلی_    بهروز اون من شدم روانی من ام دیوونه من
بزنم...         ، بود نزدیک امروز همین نیست، خودم دست نیستم

.     ... نمیخوریم...  هم درد به ما مهناز برو بکشمت

!            ! ؟  بود برآشفته اینگونه بود، زده من به که کتکی بخاطر نمیشد باورم
: گفتم  مصمم



      ...    ... حال_  این مسبب من بوده، من از نبوده تو از اشتباه بهروز نمیرم
.  ... پسمیمونم   ام تو خراب

زد   : فریاد محکم

!       ... ؟_   بکشمت بزنم بعدی ی دفعه میخوای لعنتی بروووو

     !     . یکبار    حتی یکبار که کسی کردم؟ چه او با من چکید چشمانم از اشک
و      !         بود گرفته کتک باد به مرا حال بود نشده بلند رویم دستشبه

... .       ... ! من     قلبشزدم به من را زخم این ؟ بود عصبی بخاطرشاینچنین
.

بهروز_  ...

اش            گونه روی و کردم سمتصورتشدراز به آرام را دستم
پلک.           زیر از اشکی قطره و بست چشمانشرا ای لحظه کشیدم

. شد      اشظاهر گونه چشمانشروی

: گفتم         و کردم پاک اشکشرا دستم شست با

    ...  ... چه_       که کنی باور میخوام پسمیمونم آوردم سرت رو بل این من
. پشیمونم  قدر

: کشید        فریاد و پسزد محکم را دستم

منی_                بختیای بد ی همه مسبب تو که میره یادم نکن فکر ، میدونم بله
     ...   ... دستم.  باز که نمیکنم تضمین ولی بمون بمونی میخوای خودته میل

. نشه   بلند روت

من             سز بهرو لب روی که لبخندهایی ی همه تلخی وسعت به زدم لبخندی
:      . گفتم      تلخ لبخند همان با نمیشد زنده دیگر و بود خشکیده

. میمونم_   و میدونم

   . ی          نحوه همان از رفت در سمت به و فشرد بهم محکم دندانهایشرا
. نمیشود          قبل مثل دیگر بهروز که فهمیدم اتاق در بستن
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        . شیک   کفشهای و تومانی هزار پنجاه و پانصد مانتوی بود شده عید
   . بهروز         رضایت لبخند گرچه بود خاصکرده مرا سستش، کیف و مجلسی

من           جذب همه نگاه میرفتیم جاییکه هر ولی بود افتخارم باعث
 : گفت.           دیدنم با ، ضعیفش چشمهای آن با بدری خاله حتی میشد

!  ... تیپی_     چه عروسخانم به به

میبینه       "    ". قشنگ چشماتون سی تکرار ی جمله همان جز نداشتم جوابی

مانتوی            آن پوشیدن با فقط بهروز منو زندگی مشترک عید اولین اما
 .       . منزل      هنوز بود راه در منتظره غیر اتفاق یک بود نشده ، خاص ، خاص

     . روز        سه پیشنهاد آن از بعد آمد داریوشدادفر باز که بودیم بدری خاله
              ، ما ازدواج کادوی عنوان به ، کیش اشدر ستاره پنج هتل در اقامت

. بود        سنگین سر او با بهروز هم هنوز

کادوی             از بهروز چرا که سوال یک پاسخ درگیر هنوز هم من و
  . من         مقابل دقیقا نشد زده ذوق من مثل داریوش، ی سخاوتمندانه
    . بی       که بهروز سمت چرخیدم شد صورتم نگاهشمیخ باز و نشست

: گفت  مقدمه

.      ... بگیری_  ازم رو ازدواجت کادوی نیومدی جان بهروز

نشان            سیب یک کندن پوست سرگرم خودشرا میداد ترجیح که بهروز
: گفت  دهد

. نداریم_     اومدن کیش وقت

: شد     شنیده باز داریوش صدای

دیگه_    ...           روز سه دو واسه بزنم زنگ ها بچه به میخوای داری که الن
؟        بذارم کنار براتون رو هتل اتاق بهترین

گفتم      : و کردم ذوق اختیار بی

! ؟_   !...  بریم بهروز واااای

رو              اخمش، با متناقض لبخندی با و شد حواله سمتم بهروز محکم اخم
: گفت   من به

سوسن،_             عمه ی خونه بریم روزی چند ، نبود قرار مگه جان مهناز
! ؟  شمال

: گفتم           و نگیرم را بهروز ی اشاره که بودم گیج آنقدر

.     ... خودشمسافرته_  که سوسن عمه نه

: گفتم        و داد بیرون محکم نفسشرا بهروز



؟_      نگفتی من به پسچرا

: گفت   باز داریوش

؟_       ...        نه یا پسفردا واسه بزنم تلفن شد پیدا خالی وقت انگار پس

گفت    : جدیت با بهروز

      ... چمدونمون_     بریم میکشه طول روز یه فقط نمیرسیم پسفردا نه
. قطار             نه میشه پیدا هواپیما بلیط نه الن بعدشهم ، ببندیم رو

داشت           ما ازدواج کادوی دادن برای زیادی اصرار انگار داریوشکه
گفت:

تا_              پنج پسفردا واسه ، دارم قرارداد که آژانسهوایی اون با اتفاقا
دارن؟     ...       نگه واستون تاشرو دو بگم داریم خالی ، هواپیما بلیط

گفتم       : و بهروز سمت چرخیدم شوق با

نگو_         . نه ، من سن جا ، بهروز وااای

و               داریوشدوخت به بعد ، من به اول حرفشرا از خپر نگاه بهروز
گفت:

... باشه_ 

و            کرد ام حواله اخمی بهروز که زدم جیغی ناخواسته خوشحالی از
. جانانه      ای کنایه ، بدری خاله

        ... هی_    حال ، نمیخوردن شوهرشون ی اجازه بی آب قدیم زنای زنم
! ؟          نمیگیری تو ، میاد ابرو و چشم بیچاره این

          . و  بهروز مقابل اونم بدری خاله از رو حرفی همچین توقع زد خشکم
       . بلند  داریوش ولی کشید نفسعمیق فقط بهروز داریوشنداشتم

دوباره             را دستم میان ی گرفته پوست سیب ناراحتی با من و خندید
. نزنم            هیچی به لب ، دادم ترجیح و گذاشتم پیشدستی روی
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: توپید              بهم عصبانیت با بهروز ، آمدیم بیرون که بدری خاله ی خانه از

             _، سوسن عمه ی خونه بری میخواستی میگم بهت میزنم زل وقتی
! ؟     چیه منظورم نمیگیری چرا

: گفتم     و نگاهشکردم متعجب

رد_               رو خوبی اون به کادو میخوای که بدونم باید کجا از من خب
کنی !

: حرصگفت   با

بابا_      !!...        !... میشی تر بچه هم بچه یه از گاهی مهناز ، وای وای وای
. همینجوریش             نمیاد خوشم آدم این از من ، بگن بهت زبونی چه به من

بگیرم               رو دستت شم بلند من حال ، میده قورت رو نگاشتو با داره
! هتلش؟   ببرمت

: گفتم        میکردم باز را ماشین در حالیکه در

. میدونی_         خوب خودتم است، همشبهونه اینا بهروز

پشت            نشست هم او که صندلیم روی نشستم و جوابشنشدم منتظر
: گفت   و فرمان

          ...    _، کیش بریم نمیخوام ، دارم رو تو اختیار من اصل است بهونه آره
؟    میگی چی حال

زدم     : ناراحتیسرشفریاد با

!   ...!! کردی_    قبول تو واقعا ای مسخره خیلی

: گفت        و کرد روشن را ماشین خونسردی با

             _، کردیم رو فکرامون ما میگم میزنم زنگ ، نشده طوری که حال
. دیگه    وقت یه باشه

: گفتم             قهر حالت با و پنجره سمت به چرخاندم بهروز از را سرم

. نزن_      حرف منم با دیگه

 .      . دیگه     چون شد خراب هامون دیدنی عید تمام افتاد براه و نزد حرفی
   .  . مثل       که من خانه برگشتیم رفتن دیدنی عید برای نموند ای حوصله

مشکلی            من قهر با که میکرد وانمود هم بهروز و بودم قهر
          .، بکشم غرورشبیرون جلد از اونو نمیتونم اینطوری دیدم ندارد

با             پوشیدم کلوشکوتاه دامن یه و خوابمو اتاق به رفتم همین واسه
رنگ                پر رژ و کردم باز هم رو موهام ، ای گلبه باز یقه پیراهن یه

         . جلد     توی رفتم باز ، اومدم بیرون که اتاق از زدم لبم روی رو جگریم
 . کم .           کم چرخیدم خونه دور تا دور گردگیری اسم به دور یه قهرم



        . خیالم     عین مثل من و بود شده من جذب شدم بهروز نگاه ی متوجه
رفتم.              ، شد زوم من روی که بهروز نگاه و شد تمام که گردگیریم نبود

.      .    . اومد  دنبالم و نیاورد طاقت که شدم کار مشغول مثل آشپزخونه توی

کرد              بغل منو ، سرم پشت از که میکردم آماده رو ناهار وسایل داشتم
: گفت  و

شیطون؟_     بزنی گولم میخوای

: گفتم    جدی لحنی با

میخوری_  ...     ! گول شما هم چقدر آخی

گفت          : و آورد جلو ام شانه کنار از سرشرا

. کیشمیبرمت_              بریم بگی حال همین ، زدی تو که تیپی این با

گفتم     : سمتشو چرخیدم فوری

. دیگه_   پسبریم

: گفت         و صورتم توی کرد فوت نفسشرا کلفه

       ... ... اون_    مزخرف پیشنهاد ، بار یه همین ولی باشه مهناز منو کشتی
میکنما      . قبول رو ، هیز مرتیکه

گفتم           : و کردم غنچه ، او از دلبری برای رو لبام

. بار_    یه همین

: گفت         گوشم زیر و آغوشکشید در منو محکم

.   ... میکردی_    کاشدرکم مهناز دارم دوستت

.        ... میکنم_   درکت هم بیشتر برگردیم ، کیش بریم میکنم درکت

. زد         ام گونه به ای بوسه و خندید بلند
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          . هتل      دیدن برای ، نبود دلم تو دل که من شد کیشقطعی به ما سفر
حتی              چی همه برای ، دیدنیش های مکان کیشو دیدن برای ، داریوش

      . نظر      به مشتاق چندان بهروز اما بیکران دریای و قشنگ ساحل آن
کیش.           به کرد رزو برایمان داریوش خود که پروازی همان با نمیرسید

بگیریم.         ماشین میخواستیم تازه و کیشبودیم فرودگاه توی رفتیم
  . از          که من خورد زنگ بهروز موبایل گوشی که هتل به رفتن برای

هم            را انتظار دقیقه چند همان ی حوصله ، الوصفم زاید هیجان
: گفتم       بهروز به زنی لب با نداشتم

. دیگه_    تمومشکن

: گفت         تعجب با که بود من نگاهشبه بهروز

.   ... ... بیرون_   !!...  !!...  میایم الن باشه بگم چی کیش فرودگاه جا همین

پرسیدم       : ، کرد قطع که را گوشی

؟_    بود کی

.      ... ماست_  منتظر فرودگاه درب جلوی میگه داریوش

!    ...! بود_   تهران دیروز اینکه ؟ چی

. ...      ... مرموزه_     دیگه میاد بدم کاراش همین از داشته پرواز دیروز همون

خروجی           درب سمت و گرفت چمدانشرا بلند ی دسته بعد
      . سی.  سمر سک تویوتا فرودگاه بیرونی ی محوطه در دنبالشرفتم رفت

    . اختیار     ماشینشبی دیدن با میکشید رو انتظارمون داریوش مشکی
: گفتم    و زدم سوتی

!  ... ماشینی_ چه وووه

  . داریوش        ماشین سوار ساکتشوم شدم مجبور که کرد اخمی بهروز
جواب.       .    و کردیم سلم عقب من و نشست جلو صندلی بهروز شدیم

: گفت    بهروز که داد

. میومدیم_          خودمون نبود راهی هتل تا ؟ کشیدید زحمت چرا

: داد            جواب و کرد نگاه من به وسط ی آینه درون از

گرفتن_             معطل و نشید اذیت گرما توی که اومدم خانم مهناز بخاطر
تاکسی.

: گفتم   لبخند با

. لطفتون_    از ممنون

: داد   جواب آهسته



. خواهشمیکنم_ 

       .    . بیرون  به گاهی گه پنجره از هم من نزد کسحرفی هیچ شد سکوت
ی             شیشه و جاده سمت میچرخید سرم باز وقت هر که میکردم نگاه

 . نگاهشیه          داریوشمیشدم ی خیره نگاه ی متوجه ، ماشین جلوی
   . نگاهشفرار         از باز میجوشید خونم در ، زهر مثل که داشت حسی

      . سمت      به برگشت سرم باز وقتی اما چپ سمت سی پنجره ست سم کردم
 .        .! کردم      لج کرد ام آشفته پیگیر، سه نگا این کرد شکار نگاهشمرا ، جلو

سمتم                 به ، وسط ی آینه درون از اشکه خیره نگاه به زدم زل منم و
!      . شد    تا چهار تعجب از چشمانم زد چشمکی که میتابید

 !  . تعادل          بود دیوانه برگرداندم او از را سرم و گزیدم را لبم فوری
جا.             همان از ، بود دیده داریوشرا نگاه بهروز لحظه یک اگر نداشت

. تهران  برمیگشتیم

.     . مجلل        و زیبا بسیار هتلی هتل رسیدیم تا دادم اجباری سکوت به ستن
          . یکی   به داریوشرو ، شدیم که هتل ساختمان وارد نبود وصف قابل

: گفت         داریوشکرد به تعظیمی که هتل مهمانداران از

    ... خاصمون_     های مخصوصمهمان اتاق هستند من اختصاصی مهمان
. بدید   بهشون رو

. قربان_  چشم

و            کرد دراز لبی درون راحتی مبلمان سمت به داریوشدستشرا
گفت:

. بشه_             حاضر اتاقتون تا بخوریم هم با قهوه یا چایی یه بفرمایید
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همراهمان          داریوشهم که نشستیم لبی درون راحتی مبل روی
اطراف.       .   به نگاهم نداشت ما همراهی جز کاری اصل انگار آمد



   . قشنگی         دیدن لاقل میگذراند نظر از رو جزئیات ی همه و میچرخید
گاه             بی و گاه نگاه توسط شدن غافلگیر از بود بهتر داریوش هتل

خودش .

: داریوشگفت  

      ... هم_       یکی ، لکچری و مدرن یکی داریم غذاخوری سالن تا دو اینجا ما
. جنوب           محلی مردم رسوم و آداب و فرهنگ طبق و سنتی

به             هم اتفاقی حتی تا کنم دیدن سرگرم را نگاهم آنقدر داشتم سعی
:     . پرسید   و نگذاشت خودش اما نرود داریوش سمت

      ... ؟_   بدم نشونتون رو اطراف بریم میخواید خانم مهناز

        . نشان    فقط من به هتلشرا میخواست چرا شدم سوالششوکه از
   .       ! سرانگشتان  ی ضربه از کردم نگاه بهروز به چشمی زیر ؟ دهد

عصبانیتشبردم           . به پی ، راحتی مبل ی دسته دستشروی

من               که ندهم بهروز دست ای بهانه تا و انداختم پایین را سرم فوری
 . کردم           رو پر آنقدر را او و شدم داریوشخیره به

. ممنون_   نخیر

دلیل .     . بی و بلند خندید

    ... سرویس_        و غذاها ی کلیه باشید راحت ؟ نیستید راحت چرا شما
   ... این         از کنید، استفاده رایگانه روز سه این در شما برای هتل رفاهی

. پیشمیاد     کم ها فرصت

       . تا      بود کشانده را بهروز و من انگار آمد بدم تکبرش خالت این از
بکشد     .  رخمان به پولشرا

پای                روی پایشرا ، هتل گردشدر به دعوت آن از بعد که مخصوصا
بهروز             سمت نگاهشرا مبلشو پشتی به زد تکیه و انداخت دیگر

. نگاهشکرد     مغرورانه و چرخاند

          . دعوای   یک او با ، هتل اتاق به ورودمان با میدانستم بود عصبی بهروز
      .  . را   چای های فنجان ، گارسون آمد چای داشت خواهم حسابی

: پرسید           و کرد صاف کمر بعد و داد قرار مقابلمان مودبانه

قربان_    . باشه امری

: داد   داریوشجواب

. بری_  میتونی

گفت        :  و ساعتطلیشانداخت به نگاهی داریوش



      ... همراه_       ، کردید میل که رو چاییتون ناهاره وقت دیگه ساعت یه تا
     .... سالن     توی هم یک ساعت سر میدم نشونتون رو اتاقتون مهماندار
       .... واسه    ، میخوریم سالن این توی رو ناهار هستم منتظرتون ، مدرن

. سنتی    سالن میریم شام

با             ، فوری که داریوشرفت سمت به لحظه یک اختیار بی نگاهم
: پرسید      و کرد غافلگیر نگاهشمرا

    ... ؟_  خانم مهناز هستید راضی ؟ خوبه

          . بهروز  اگر که وای ؟ بودم سخنشمن روی مدام چرا شدم معذب
برای            بود ای بهانه داریوش کارهای تک تک ، بگیرد بهانه میخواست

. گرفت .   که بهروز
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: انداخت        لرزه هتل اتاق در بهروز فریاد صدای

   ...   ...! تو_    میخواسته فقط انگار عوضی ی مرتیکه ؟ میخواستی همینو
. کیش     بیای کنه دعوت رو

: گفت       و درآورد داریوشرو ادای بعد

خوشتون_           اینجا از خانم مهناز ، نشن اذیت خانم مهناز
...          ... مهناز  ؟ ببینید رو هتل اطراف ببرم رو شما من میخواید ؟ میاد

... ؟  خانم

: خراشید     را گوشم باز فریادش

      ... ؟_     شدی لل حال که میخواستی همینو کوفت و مهناز ای

: گفتم      و نگاهشکردم ناراحتی با

! ؟_        عوضیه اون که چه من به

و             کرد تنگ برایم چشماشو ، شد عصبانیتشاضافه به که حرصی با
گفت:



خدا_   .... به مهناز

زدم    : فریاد عصبانیت با

      ...! داریوش_     اون خاطر واسه بزنی منو میخوای ؟ چی خدا به
.     ... ... کن!...   خالی خودتو بزن بیا آفرین جان بهروز آفرین عوضی؟

توی              میز پشت و رفتم اتاق تراسبزرگ سمت ، قهر حالت با بعد
. نشستم             ، داشت هتل زیبای ی محوطی به کامل ساشراف که ، تراس

آن             برای شوقم و ذوق تمام که بودم عصبی بهروز دست از اونقدر
        . صندلی   های پایه شدن کشیده صدای که نکشید طولی شد کور سفر

. تراسشنیدم        های سنگ روی ، را مقابلم

دیدم             ی زاویه در بهروز تا ، محوطه دلباز فضای سمت چرخیدم کامل
نباشد.

. مهناز_

که            بودم دستشدلخور از هنوز ولی کرد آرامم آرامشصدایشکمی
: داد  ادامه

... !        ... چشاش_      ؟ کورم من کرده فکر هیز ی مرتیکه بده حق من به بابا
. کرد        بسنگات از اومد در کاسه از

: کرد           کشی روشخودشمنت به باز که بهشندادم جوابی

؟_      نمیشی دیوونه باشی تو

: حرصگفتم   با

. بشی_            خالی تا بزن عوضی اون جای به منو ، نه

    .         ، حرفهایش کلمات باز گرفت را دستم و کرد دراز سمتم دستشرا
که            شد سحری بهترین ، مهربانش و ملیم لحن صدایشو طنین

. کند  جادویم

.         ... بشه_  بلند نازم مهناز روی اگه بهروز دست بشکنه عزیزم؟ زدم

: گفتم   لب زیر

. نکنه_  خدا

: گفت        باز که شنید را ام جمله انگار

شما_       .... که بشکنه کنه خدا نه

: حرصگفتم   با

نکنه_   . خدا



: گفت      و داد دستم به فشاری

. کن_   نگاه منو

: گفتم          و کردم لج ، داشت خریدار نازم که حال

.  ... دلخورم_  ازت نمیخوام

: گفت  بلند

که_     ... بهروز بمیره سای

: زدم  فریاد

! ... دیوونه_   نکنه خدا

انگشتانم             سر حسبه دستشکلی فشار باز و صدا بی اما خندید
ریخت.

       ... ... این_   مثل یکی وقتی که کنم چکار خب دیوونتم مهناز عاشقتم
    ... شالت       میگم بهت دفعه صد میشم عصبی ، میکنه نگات هیز آشغال

. گوشنمیدی     ببند، درست رو

سمتش   : چرخید سرم

! ؟_        منه شال بستن محکم شما مشکل الن

: داد        جواب اخم با و کشید بلندی نفس

              _، من جز کسی ببینه نداره طاقت لعنتی دل این که اینه من مشکل
. میکنه  نگات

".        "  . میکنن     نگام بقیه که چه من به یعنی نگاهشکردم سینه به دست

: گفت             و کرد تمام جا همان را بحث ولی فهمید را نگاهم حرف

. ها_            میدزدمت میام حال همین که نکن نگام اونجوری بهروز جان

را             سرش و برخاست میز پشت از که حرفشزدم شیطنت از لبخندی
جاری             قلبم تپشهای عمق تا مهربانشرا نگاه و گرفت صورتم جلوی

: گفت   و کرد

. من_      سگ قشن چشم سل خوشگ دارم دوستت

و              داد هدیه لبانم به خواهی معذرت عنوان به ، رسمی ای بوسه بعد
گفت:

؟_     ناهار واسه بریم
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  .    .  . مزاحمت    بدون بهروز و من نفری دو بودیم ناهار میز سر
شیرین .     .      به ای اشاره بهروز بود عالی هتل غذای واقعا داریوش

: گفت      و بشقابشکرد درون پلوی

 ... ؟_ نمیخوری عالیه

. دارم_       دوست فسنجونشرو من نه

: گفت          و سپرد من به نگاهشرا لبخند با بهروز

که_            نخوری پلو شیرین بهتره که شیرینی خودت اونقدر تو البته
. برسونم        نتونم هتل اتاق تا خودمو دیگه میترسم

نگاهشبه   .            و شد جمع کم کم که زد لبخندی هم او حرفشخندیدم از
. رفت   پشتسرم

 .           . اخمای  شده پیدا داریوش ی کله و سر باز شدم مطمئن ریخت دلم
  . اخمهای           همان با شد تبدیل یقین به سشکم ، رفت هم در که بهروز

     . موهای        و ندادم دستش ای بهانه کرد اشاره شالم و من به محکم
که              زدم شالم زیر ، بریزند بیرون شالم از داشتند اصرار که را سلختم

: شد       بلند سرم پشت داریوشاز صدای

!   ... بود_       اونجا قرارمون بودم منتظرتون مدرن سالن توی من

. دلیل      بی همراهی اینهمه از وای

: گفت          و بهروز منو بین ما صندلی نشست پررو پررو

؟_     چطوره غذا خب

     . آنکه         بی و کردم اخم شد خیره من جوابشبه گرفتن برای باز و
: گفتم   نگاهشکنم

همسرم_             و من دنبال مدام که ندارید هتل توی ای دیگه کار شما
! ؟  هستید

تعجبششدم           . ی متوجه وضوح به ولی نگاهشنمیکردم آنکه با



... که_       میکنه حکم نوازی مهمان رسم خب

: گفتم             و دهد یاد من به نوازیشرا مهمان رسوم و آداب نگذاشتم

همراهی_  ...        اینهمه با ولی نوازیتون مهمان از ممنون دادفر آقای
نوازی             ! مهمان رسم تا تعقیبم تحت میکنم فکر بیشتر من ، شما

: گفت         و برخاست میز پشت از و کرد مکثی

. نداشتم_     مزاحمت قصد ببخشید

 : گفتم     جدی لحن همان با

همسرم_            منو دیگه که میشم ممنون ولی نداشتید قصدشرو شما
. کنید      رها خودمون حال به رو

   .   . شده     خیره چی به داشت رو خیلی میکرد نگاهم خیره خیره داشت
          . دست   که میزد بیرون شالم زیر از داشت باز موهایم نمیدونم ، بود

: گفت          که زدم موهایم به چنگی و شال زیر بردم

   ...     ... در_  داشتید کاری اگه جسارتم واسه میخوام معذرت بازم باشه
خدمتم.

: گفتم      فوری و نگاهشکردم اینبار

. نداریم_   کاری

خنده              . زیر زد بهروز که رفت و کرد خم تعظیم علمت به سرشرو
: گفتم    و زدم لبخندی

اومد؟_      خوشت ؟ بود چطور

.   ... داغونشکردی_   رسما بود عالی

.     ... میخوریم_   رو غذامون راحت حال حقشبود

: گفتم          و کردم دراز بهروز بشقاب سمت را قاشقم بعد

پلوشچطوره_      . شیرین ببینم بذار
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      . خیلی       که بود خسته آنقدر بهروز بود هتل در ما اقامت شب اولین
...  . من   اما خوابشبرد زود

منظره       .        به و تراسنشستم توی کلفه خیال و فکر دنیا یک و ماندم
    .     . به     روی پیاده هوس وزید می خنکی نسیم شدم خیره هتل بیرون ی

. زد  سرم

در              پشت از رو اتاق کلید و کردم سر رو شالم و پوشیدم مانتو
برداشتم.

می               ساحل به دریا سوی از که خنکی نسیم ، زدم بیرون که هتل از
      . هتل    ورودی درب همان جلوی ای لحظه خورد صورتم به وزید

  . کیش     .     شبهای بود خوب هوا چقدر کشیدم بلندی نفس و ایستادم
. بود       مهتابی و خنک تابستان شبهای مثل

ی              فرششده سنگ ی جاده و رفتم پایین رویم جلوی های پله از
 . هایم          قدم پیشگرفتم در را هتل ی محوطه بزرگ استخر اطراف

آن                و مطبوع هوای آن ی لحظه به لحظه از تا بود طمانینه با و آرام
       . نگاهم      و بودم کرده قلب پشتم را دستانم ببرم لذت ، زیبا ی منظره

شکل            مربع فرشهای سنگ چارچوب وسط دقیقا که پاهایم به را
دوختم   . ، ،مینشست

بخیر_   . شب

        .   . و   شد من با قدم هم که کردم اخم بود همیشگی مزاحم آمد بال سرم
پرسید:

نخوابیدی؟_      که کرده اذیتت غذا

. آمد      کلمشبدم خودمانی لحن از

: گفت            سینه به دست و ایستاد که انداختم او به تندی نگاه

زدم_    ! بدی حرف

            _، خودمونیتون کلم با منو خلوت ، میدید اجازه خودتون به چطور
بزنید؟  بهم

: گفت    و زد لبخندی

؟_     مگه زدم بهم

: گفت     که نگاهشکردم فقط



. بودم_       صحبت برای مناسب فرصت دنبال

بوده؟_         همین هم اینجا به دعوتتون پسدلیل

جورایی_   . یه

کنید؟_      صحبت میخواید چی مورد در

. همسرتون_    مورد در

شد    : تر محکم اخمم

بهروز_  !!

    .    . در    باید داریوش چرا شد اضطراب وجودم تمام داد تکان سرشرا
     . داریوشخوششنمی      از بهروز چرا بزند حرف من با بهروز مورد

میشد .           . مربوط ها آن دوی هر به سوال این جواب شاید آمد

شود            خاموشنمی کنجکاوی آتشاین که میدانستم و شدم کنجکاو
. دانستن     و شنیدن با مگر

: گفتم             و دوختم او به را نگاهم و کشیدم بلندی نفس ای لحظه

؟_      بزنیم حرف کجا باشه

    ... ؟_     میخورید کیک و چایی سنتی ی چایخونه بریم

همین_        . ، بشنوم رو حرفاتون میخوام فقط

. میزنیم_  ...   حرف همونجا باشه

          . به  میگوید راست کردم باور که نگاهشبود در حسی نگاهشکردم
. همراهشرفتم    خاطر همین
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میز               نگاهشبه از فرار برای من و بود من داریوشبه ی خیره نگاه
:       . گفتم   که بزند حرف نمیخواست انگار بودم دوخته چشم

. دارید_    حرف گفتید

      .  . به     بالجبار و کردم بلند سر گرفت حرصم شد جوابم تنها ، سکوت
میترساند  .         . مرا که داشت لب به مرموز لبخندی نگاه چشمانش

؟_         بگید من به میخواستید چی بگید میشه

            ، شدم مجبور باز که خورد گره مرموز لبخند آن با مشکوکش نگاه
: داد        جواب که بگیرم او از را چشمانم

داری؟_           قشنگی چشمای چه که گفته بهت بهروز حال تا

: داد             ادامه که آمد نگاهشبال تعجبسمت با سرم و بند نفسم

! ؟_            کنی زندگی بهروز با که ، واقعا نیست تو حیف

: دادم         پاسخشرا جدی و محکم و کردم اخمی

   ...! چی_      دارید هست هواستون خوشنیست حالتون انگار شما
قصد            انگار ولی بزنید حرف بهروز مورد در میخواید گفتید ؟ میگید

. ندارم           رو شما مزخرفات شنیدن وقت من و دارید ای دیگه

: گفت     که برخاستم جا از

؟_           بوده کی عاشق باشما ازدواج از قبل بهروز میدونید

  "       . گول  دیدی میگفت من داریوشبه ی پیروزمندانه نگاه زد خشکم
رفتن       "       فرمان عقلم نه من و خوردی رو بهروز ی عاشقانه رفتار

فریاد     .        که قلبم فرمان ی شده تسخیر ماندن فرمان نه و میداد،
       " ! صندلی : "     روی نشستن به مجبور باز ، ؟ کی بپرسعاشق میکشید

. شدم  ام

به              خراشمیداد، را قلبم که ای کنایه مسموم زهر با داریوش تیز نگاه
که   بود من

گفت         : و شد داریوشاضافه سز پیرو نگاه به لبخندی

.  ... حدسمیزدم_    نگفته پسبهتون

             ، میشد تر ور شعله وجودم در لحظه به لحظه که عصبانیتی با
پرسیدم:

؟_     بوده کی اون

: گفت               و زد سینه به ها دسته صندلیشو پشتی به زد تکیه و خندید

میگم؟_        بهتون راحتی این به میکنید فکر



بود    .    ! انداخته دست مرا نگاهشکردم خشم با

             ، بازگویشنکرد و انداخت سرم به که مبهم رازی از عصبی و کلفه
: گفتم      و برخاستم جا از باز

     ... ... ازدواج_      بهروز با من که فعل نگید نیست مهم واسم دیگه اصل
منه     . عاشق اون و کردم

: گفت            و کرد تر حرصی مرا و شد تر بلند اش خنده
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کرده_          . ازدواج شما با قبلی عشق فراموشکردن برای شایدم

   . در      پشتسوال داشتسوال معنی هزاران کلماتشچرا نمیدانم
دارشبودم             کنایه نگاه آن مسحور اختیار بی من و میشد متولد ذهنم

: داد   ادامه که

.     ... نگرفتم_   رو جلوت که من برو خب

تا             کشیدم نفسعمیق چند بلتکلیف و گزیدم محکم را لبم ی گوشه
سته              سم اشمثل خنده صدای باز که بروم یا بمانم که بگیرم تصمیم بتوانم

. رفت      فرو سرم توی سلری سد ی

!    ... درگیری_  خودت با چرا بشین خب

.  ... میشنوم_  همینجوری راحتم

. بشین_      ...      ، بری حال از میترسم نداری که میخواد شنیدنشطاقت

اما            .  گرفت درد سکم سف که کردم قفل هم روی چنان را هایم دندان
: گفتم      و کردم باز دهان فوری

. میرم_     یا میگید یا



          ... دختری_   با میخواسته بهروز ، بهروز و تو ازدواج از قبل خودته میل
نمیشه،             ولی میرن هم نامزدی پای تا حتی ، کنه ازدواج آشناها از

بهروز            چرا که شده پشیمون شایدم ، نکرده ازدواج دختر اون هنوزم
. کرده   رد رو

پرسیدم       : و دادم قورت را گلویم آب

؟_     کیه دختر اون

. نیست_   غریبه

پرسیدم   : تر عصبی

؟_   کیه

. اغواگر          مرموزی طرز نگاهشبه و شد لبخندشنیشدار

. حدسبزن_    خودت

نمیدونم_   . من

. میفهمی_          خودت زودی به ولی بگم نمیتونم پسمنم

من               از بلند گامهای با و داد هل عقب به صندلیشرا معطلی بی بعد
به  .           پاسخشجانم گرفتن تا که انداخت جانم به فقطسوالی شد دور

. میرسید  لب

باز   .            را در آرام و چرخاندم در قفل در را اتاق کلید اتاق به برگشتم
صدای .       .     بستم که را در بود حاکم اتاق در تاریکی و سکوت کردم

: کرد     شوکه مرا بهروز عصبی

! ؟_    بودی کجا

شدت              از تا گرفتم ام سینه ی قفسه روی محکم را ترسدستم از
آرام             قلبم تپشهای ، نگذاشت بهروز فریاد که بکاهد قلبم ضربان

بگیرد :

! ؟_      بودی کجا میگم بهت

نگاه              از بهروز نگاه ولی نگاهشکردم عصبانیت با و زدم را برق کلید
لحنی              با و بیایم کوتاه من شدم مجبور که بود تر خشمگین من

: بگویم         او کردن آرام امید به و ، آرامتر

. بزنم_    قدم رفتم

؟_   ! شب موقع این

: گفتم        و برداشتم سرم روی از را شالم

. نمیبرد_     خوابم ، خب



. بیام_      باهات تا میکردی بیدارم

و              دادم جولن من اینبار که بود قبل از تر آرام صدایشکمی لحن
: گفتم  عصبی

!       ...! ؟_   داری شک من به مگه ؟ بهروز چته

: گفت          میترساند مرا که خشمی با و برخاست جا از

      ... اون_     با ولی بزنم قدم رفتم میگی مهناز میکنی عصبیم داری
هواخوری    ! رفتی عوضی مرتیکه
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ظاهری            عصبانیتی با ولی ، سرم پشت دیوار به ترسچسبیدم از
دادم  : جواب

. اومد_        همراهم اون ، بودم تنها من

یکدفعه    .       که میزد چرخ چشمانم نگاهشتوی ایستاد من قدمی یک
: کشید   فریاد سرم

  ... باهاش_          چرا تو فرصته دنبال فقط انگار که هم کثافت عوضی این
.          ... جاش  سر حالشبیاد تا بارشمیکردی ناسزا تا دو زدی؟ قدم

گفتم             : و دادم بیرون ، بازم نیمه لبان بین از محکم را نفسم

داری_         . اطمینان که من به ، عوضیه اون

شده          .    تر آرام شد چشمانشماندگار در سکوت در نگاهم ای ثانیه چند
: گفتم   که بود

بهروز_  .

دوباره            که بود گرفته چشمانم از نگاهشرا های گردشحلقه تازه
: گفتم      که برگشت چشمانم نگاهشسمت

؟_            کنی نامزد کسی با میخواستی ، ازدواج از قبل تو



   . جدی         و مصمم آنقدر شد ثابت نگاهم نگاهشدر های حلقه ثانیه چند
    . مکثی "  "         از بعد اما کردم داریوششک حرف صحت به که ، نه گفت

پرسید:

؟_       گفته رو مزخرف حرف این کی

. دلم   .       باخت نگاهشرنگ که ندادم جوابشرا بود سوالشمشکوک
 . عصبانیت .           تنها بود نمانده ، نگاهش در ، جدیت آنهمه از چیزی لرزید

: گفتم             و زدم تلخی لبخند که بود شده ور شعله اشدوباره چهره

بله_  " "   . یعنی نه پس

گفت       : و کرد هم در اخماشرو

هم_    ! ...         ، داریوشدروغگو اون با یا هواخوری رفتی ؟ مهناز چته تو
صحبتشدی  !

؟_    !...        ! دروغگو شد اون ، کردی مخفی ازم تو دروغگو شد حال

: حرصگفت           با و سایید هم روی محکم هایشرا دندون

اون_               و تو و میدونم من ، بزنه سرت به هوسهواخوری دیگه یکبار
سر     . اون و هوا

   . یک   .       با من اما کشید دراز و تخت برگشتسمت نگاهشکردم فقط
که               بودم درگیر همچنان ، دروغ از آزرده قلب یک و ذهنم در سوال

شد    : بلند باز صدایش

! واستی؟_       اونجا میخوای صبح فردا تا

؟_     ...    بود کی اون نگرفتم رو جوابم هنوز

داد         : جوابمو عصبی و سرشکشید روی رو پتو

. نیومده_       تو به ها فضولی این

: شدم   تر حرصی

         ... ! و_    نکرده ازدواج هنوز که کیه اون بدونم نباید من ؟ فضولیه این
     ... که         بوده کی اون بدونم نباید ؟ بوده برده شوهرمو دل ، من از قبل

؟             میخوره بهم چی همه بعد و باهاشمیری نامزدی پای تا تو

کشید       : فریاد و پسزد را پتو

        ... این_      از تر سگی رو بهروز تا ببند دهنتو نداره ربطی تو به میگم بهت
نکردی .

  . دیوار          کنج همون زد چنگ گلوم به سرطانی ی غده یه بغضمثل
 . فرستادم             لعنت داریوشرا لب زیر و کردم بغل زانو و نشستم
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  . حتی          که طوری بود شده بحثم اینطوری بهروز با که بود بار اولین
            ، دیوار کنج چرا کنارشنرفتم، چرا ، نخوابیدم چرا که نکرد اعتراضی

. کردم    بغل غم زانوی

        . فاش     نمیخواست که خمهری به سر راز این میداد عذابم تفاوت این و
           . رفتارهای   تک تک خیالم و فکر در ساعتی تا شب همان بود چه کند،

  . که         دختر این گذراندم نظر از را میشناختم که دخترهایی با بهروز
؟  بود

یک         .    شبیه چیزی بگیرم آرام که نمیگذاشت قلبم توی چیزی یه
. بود...  ...  .      آرامشم راه تنها این میفهمیدم باید خوره یک وسوسه

.       . دیوار     به تکیه سر و نشسته همانطور برد خوابم کی آخرشنفهمیدم
که               رفتم خواب به ، مبهم افکار همان با ، زمان و ساعت از غافل
   . نرم        بالشتی روی سرم کشید و گرفت محکم مرا دستی حسکردم

تر               عمیق خوابم و کرد نشست ، هایم شانه روی گرم پتوی و آمد فرود
لی .            ، خستگی رفع و دیگر پهلوی چرخشبه بخاطر بالخره تا شد
های   .           ی دایره ، نشست نگاهم در که چیزی اولین شد باز چشمانم

        . تماشایم    و بود نشسته کنارم ، آماده و حاضر بود بهروز نگاه سیاه
میکرد.

   . برخلف          ، لبخند بی نگاهشثابتشد در نگاهم که زدم پلک بار چند
: گفت    جدی ، همیشه

.   ...! گرسنگی_   از خمردیم عجب چه

    .         ، هایم شانه روی پتوی نشستم و برگرداندم او از را سرم دلخوری با
: گفت      که کرد سقوط زمین روی

. صبحانه_    بریم شو حاضر



و               زدم شانه مثل ، چنگ چندین با حوصله بی و زدم چنگی را موهایم
گفتم:

. ندارم_      میل من بفرمایید شما

. صورتشآمد      به جذبه پر اخمی

.  ... شو_   حاضر نباشه حرف

بود     : من اخم نوبت اینبار

...         ... ولی_  بدونم ، نبود مهم واسمم نمیدونستم چیزی دیشب تا بهروز
اشرو              بقیه برم یا میگی ، میشم دیوونه دارم فهمیدم که دیشب از
               ، کنه ام دیوونه تا گفت بهم رو راز این که عوضی همون از ، هم

بپرسم .

آن           صدایشبه لحن که میترساند کمی مرا چشمانشداشت جدیت
افزود    : جدیت و جذبه

....        ...   ...  _، ببینمت آشغال ی مرتیکه اون با دوباره قسم خدا به مهناز

      . آخر  .     که داشت تردید هنوز انگار مکثشرفت با نفسم کرد مکثی
        .       ، تردید بی نفس، یک یکدفعه، که نه یا بیاورد زبان به را تهدیدش

گفت:

. میدم_   طلقت

   .     . یک     فقط شاید نگاهشکردم واج و هاج شنیدم درست که نشد باورم
 : گفتم  .     و زدم پوزخند بود تهدید

... میگی_   دروغ

: شدم       لل که کشید سرم فریادی چنان

. میدم_       طلقت ، خودت جان به
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 .    . همچنان      نگاهم خورد محکمی قسم چه لرزید بغض شدت از ام چانه
     . و        مانتو و برخاست جا از شد تر حرصی که نگاهشمیچرخید در مصمم

: گفت       و سمتم کرد پرت را شالم

. میگم_     بهت شو بلند

    . را        مانتو ، اجبار به کرد خرد بیشتر را اعصابم فاحشرفتارش، تفاوت
چشمانم             اشک نم با و انداختم سرم روی همانطور را شالم و پوشیدم
     . که      بود ایستاده اتاقمان درب جلوی کردم پاک را چشمانم دور ،

  . قصد           انگار اما شدم اتاق در کردن باز منتظر و کردم پا را کفشهایم
نداشت  ! خروجم

با              کفدستشرا که انداختم اش جذبه پر ی چهره به کوتاهی نگاه
شال             زیر را همه و گذاشت شالم از زده بیرون موهای روی عصبانیت

: گفت   و زد

. بزنی_          بیرون شالت از موهاتو نمیخوام گفتم دفعه صد

:      . گفت        قبل از تر لجباز اما نبینم عصبیشرا نگاه تا بستم رو چشمانم

  ... گفتم؟_    چی شنیدی نیستی؟ که خواب

: زد           فریاد و شد عصبی باز ناگهان که بود جوابشسکوتم

؟_   شنیدی

: کردم    زمزمه لب زیر

. شنیدم_ 

        . از       ، بغض جز چیزی نمیخواست دلم اصل رفت و کرد باز را اتاق در
. چه             نداشتم هم را بهروز با بحث ی حوصله ولی ، برود پایین گلویم

عسل  !       . ماه بجای بود مار زهر شد سفری

بی            و صدایشآرام که نشستم رستوران خالی میزهای از یکی پشت
: شد   شنیده جدیت

. بردار_        صبحانتو ، سلف میز سر بیا

: گفتم     نگاهشکنم اونکه بی

. میخورم_        منم برداری چی هر برو شما

    . فرو        باعث نفسعمیق چند رفت و نکرد لجبازی اینبار شکر رو خدا
          . درد   ، دردش از تا میفشردم هایم دندان زیر را لبم شد بغضم نشاندن

. فراموشکنم    را قلبم



مخلفات.      .    روی نگاهم گذاشت میز روی را صبحانه سینی برگشت
             . عسل  ، خامه ، بالنگ مربای و ،کره گردو و پنیر ، خاملت چرخید صبحانه

. عدسی     کوچک ای پیاله و

صبحانه              خوردن ادای مثل تا برداشتم تست نان از ای تکه فقط من اما
. بیاورم   در را

... نخور_    خالی نون

. ندارم_   اشتها

کننده           . بغضخفه آن درگیر هنوز من و بود آرام هنوز

         . از     ای تکه روی مربا و کره از ای لقمه آمد بال چشمانم دستشجلوی
. تست  نان

نگاهش            محبتشسمت اصطلح به ی لقمه از ، اختیار بی نگاهم
ببخشید.         "  " . کوتاه ی جمله یک و داشت لبخند نگاهش اعماق رفت

گریه            و شوم عاجز اشکهایم کنترل از تا بود کافی جمله همان
که.             لحنی با و گرفت را دستم که نگاهشچرخاندم از را سرم کنم

: گفت      داشت اعجازشخبر از خوب

.    ... رو_  صبحانه نکن کوفتم مهناز

باز              که کنم مهار را ام گریه صدای تا گرفتم دهانم جلوی را دستم
گفت:

.  ... ببین_  منو مهناز

     . که       چشمانشدوختم به را نگاهم کرد عاجزم اصرارش، اما بود سخت
: زد        لب ، صدا بی و زد لبخند

. خدا_     به دارم دوستت

  . دستش           فشار لرزید گریه از شدت به هایم شانه و بستم را چشمانم
: کرد           مهربانیسقوط عمق صدایشبه و شد بیشتر انگشتانم روی

.    ...     ... میکنه_   ام دیوونه اشکات نکن گریه خدا رو تو کردم غلط

: گفت            و داد جا انگشتانم بین را لقمه که کردم باز چشم

! ؟_            میکنی عصبی منو چی پسواسه منو سگی اخلق میدونی

: گفت          باز که کشیدم دست اشکانم روی سبابه انگشت با

.  ... خواهشمیکنم_   عزیزم بخور

: کرد         خگل اش شوخی که بودم نداده جوابی هنوز



کم_              یه بگیرم عدسی از ایراد یه بزنم صدا رو گارسون بذار اصل
بخندی.

: گفتم         که بزند صدا تا برد بال دستشرا

. خدا_    رو تو نه

: گفت             و زد لبخند من لبخند به و شد تر دار لبخندشجان

.... مهناز_   عشقمی
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در              که جنجالی داریوشو حرف کیشبخاطر به ما ی روزه سه سفر
. نچسبید       دلم به زیاد کرد، ایجاد قلبم

بهروز           العمل عکس بخاطر ولی بود داریوش حرف به حواسم تمام
. نمیشدم        رد داریوشهم متری دو از حتی

مثل              روز دو و مفصل دعوای روز یک با ما اقامت روز سه بالخره
رسید      . اتمام به صلح آرامشو

خانم            خجسته ، بهروز ی خاله دختر نرسیده هنوز و تهران برگشتیم
.   . لاقل        شدم حرصی خیلی دیدنی عید میارند تشریف دارند که زد زنگ

بعد       !  ، خونه به برسه پامون میذاشتن

که            " زدن زنگ ، نرسیده هنوز که کنیم فرار میخواستیم ما انگار
تون    " !! دیدنی عید میاییم

یه             و گذاشتم چایی و آشپزخونه توی دویدم فوری ، خونه رسیدم تا
 . خواستم            شده خورد در زنگ که کشیدم خونه به سسرکی سسر ، دستی

    . پرسی         احوال و حال صدای زد سرم به فکری که عوضکنم رو لباسم
شوهر            ، فردادی صولت آقای همراه اشبه خاله دختر و بهروز

رو               ، دنیا زبان از نوروز عید گفتن تبریک صدای آخر در و خانم خجسته
شنیدم.



همه               به دور همان از و پذیرایی سمت رفتم و کردم باز رو اتاق در
 . خجسته           آشپزخونه سمت رفتم و گفتم تبریک رو عید و کردم سلم

: گفت  خانم

      ... چایی_     هم میچرخیم داریم صبح از ما جان نکشمهناز زحمت
. بشین      بیا ، شیرینی هم خوردیم

و            پذیرایی برگشتم بالجبار من و بود نیامده جوش کتری آب هنوز
من       .      به دقیقی نگاه خانم خجسته نشستم نفره دو مبل روی دنیا کنار

: گفت   و انداخت

؟_          گلم نگرفتی خونه واسه ، لباسعید امسال

برسیم_  ...           فرودگاه از ما که ندادید وقت شما چون ولی گرفتم چرا
. عوضکنم       رو لباسم نتونستم ، خونه

      ....   ... میرسند_    فردا اینا بابا همشگفتم من جان صولت دیدی سا سا سا
   .... اشکال       ولی دیگه بخشید رسیدن دیروز نه گفتی شما ، تهران

هیچی             بهروز و کردی خرید شما فقط امسال که میدونن همه ، نداره
. عزیزم  نخریده

لبخندی            ولی داشت خانم خجسته دروغ از نشان صولت آقا متحیر نگاه
تهدید             و خیره نگاه آن با میتوانستم که بود عکسالعملی تنها زورکی

. بیاورم             لب به خانم خجسته دار کنایه نگاه و من به بهروز آمیز

گوشم              در دنیا که دادم ترجیح شنیدن کنایه و زدن حرف به را سکوت
گفت:

     ... دوست_       رو بهروز زیادی کم یه جان مهناز نشو دلخور مامانم از
داره.

: گفتم    و زدم پوزخندی

. زیادی_  ... بعله
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: پرسید             و کرد باز رو صحبت سر ، جمله یک همین با دنیا

؟_     کیشخوشگذشت

ی          .      خنده باعث حرکت این خیر نه و بود بعله نه که دادم تکون سری
: گفت    که شد دنیا

.        ... نمیره_  جوب یه توی آبشون داریوش با بهروز میدونستم

: کردم      زمزمه آروم و کشیدم آهی

. بپرسم_      ازت سوال یه میشه

. بپرس_ 

داشته؟_           دوست رو کسی من با ازدواج از قبل بهروز

: زد      یخ چشمام توی دنیا نگاه

؟_     گفته بهت کی

. داریوش_ 

: گفت          و دستاشدوخت به و گرفت چشمام از نگاهشو

. ... آره_    نمیگفت کاشبهت

: پرسیدم        بالفاصله و گزیدم اختیار بی رو لبم

بوده؟_    کی اون

.     ... میشی_     اذیت ، ولشکن گلم بهتره برات ندونی

     .   . بین    ای فاصله ، کوتاه مکثی میدونست پسدنیا رفت بال قلبم ضربان
: گفتم    که انداخت حرفمان

.    ... میده_   عذابم ندونستنشبیشتر بگو بهم

    . دانستن     از نگاهشمرا حالت شد چشمانم مهمان نگاهشدوباره
: گفت   که ترساند

.  ...   ... نکن_   اصرار میشه نابود زندگیت مهناز میکنی فکر

   ... ؟_   کیه اون مگه ؟ آخه چرا

و            بپرسم را بعدی سوال نگذاشت بهروز صدای که کشید بلندی نفس
گفت:

.  ...   ... جوشاومد_   خکشت خودشو کتری خانم مهناز



دنیا   ! ...         حرف پی حواسم تمام ولی کردم دم چایی موقع بد عجب
آشپزخونه.           وارد بهروز که میچیدم سینی توی رو چای های فنجان بود

: گفت   و شد

... نگیر_      گرم دنیا با زیاد

! ؟_  چرا

.  ... فضولیه_    دختر نمیاد ازشخوشم

: گفتم     و نگاهشکردم کنجکاو

کنه؟_       فضولی چی توی میخواد مثل

: گفت    عصبی و حرصی

          ... همون_  میشم باز ، بزنی حرف حرفم روی زیادی بخوای اگه مهناز
ها   . سگی بهروز

رفت           . بیرون آشپزخونه از که برگردوندم ازش قهر حالت با سرمو
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به      .        ، خانم تعارفخجسته رقم علی برگشتم پذیرایی به چای سینی با
میکردم             فکرشرو اونچه از زودتر را چای فنجان ولی ، نداشتن میل

برداشتند    ! سینی روی از

مورد              بهروز اخم با که نشستم دنیا کنار دوباره ، تعارفچای از بعد
        . زمزمه   آرام و دنیا سمت برگرداندم را سرم اما شدم واقع تهدید

کردم:

. بوده_         کی دختر اون بدونم میخوام هنوزم من

را            جوابم لب زیر میگرفت خودشپوست برای سیبی حالیکه در دنیا
داد:



     ....! ؟_      بدم دست از سرمو میخوای ؟ بهروز چشمای مقابل اینجا

         ... ؟_  چطوره ، تعطیلت از بعد واسه میذاریم قرار یه باشه

. خوبه_ 

حواله             بهم که ابرویی و چشم با که بهروز سمت چرخاندم را سرم
. کشید      نشون و خط برام کرد،

و            برخاستند مبل روی از و کردند رفتن قصد خانم خجسته بالخره
گفتند:

همسرت_           و نباشه پارسال مثل امسالت امیدوارم جان بهروز خب
. باشه     جیبت فکر به بیشتر

به       .       و شد متوجه دنیا که آنقدر شدم ناراحت کنایه این شنیدن از خیلی
: گفت   من جای

          ...   _، نداره ربطی ما مخارجشبه و خرج و بهروز جیب خانوم مامان
. نکن     دخالت زندگیشون توی لطفا

: داد             جواب و نرفت رو از باز و داد تکون سری خانوم خجسته

      ... ! داره_      بهروز که میدونن فامیل ی همه ؟ نیست مربوط ما به چطور
خانوم              این اونوقت و میکنه کار ، خانوم این واسه کندنی جوون چه با

میریزه             رو بهروز پول آنچنانی کیف و مانتو و ولخرجی با جوری چه
جوب  . توی

: گفت       بهروز اینبار که بگم چیزی خواستم

         ... نکنم_   خرج مهناز واسه من نباش، من جیب نگران شما خاله دختر
. کنم    خرج کی واسه

لبخندم            که کردم حواله خانم خجسته ی خورده شکست نگاه به لبخندی
: گفت             دستشمیانداخت ساعد روی کیفشرا حالیکه در بعد و دید را

           ... زیادی_  وقتیشوهرمون ، ها زن ما ، زنم ، خودم من جان بهروز
. میشیم       خپررو بپاشکنه و بریز واسمون

: کرد     اعتراض خان صولت اینبار

   ... ؟_   برم من نمیای خجسته بسه

. باشید_      داشته خوبی سال بهرحال

رفتند            . نهایت در و خانم خجسته کنایات آخر بندی جمع شد اینم

شد           : بلند باز بهروز عصبی صدای بستم را خانه در تا

نگیر؟_        گرم دنیا با زیاد نگفتم بهت
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حالیکه              در و رفتم میز روی های پیشدستی سمت او به توجه بی
: گفتم       میکردم جمع را ها پیشدستی

. حساسی_    زیادی تو

: شد   تر عصبی

         ...! که_     نشناسم دخترشرو و ام خاله دختر اگه من ؟ هستم زیادی من
.        ... چشم   بگو نگیر باهاشگرم میگم بهت وقتی بمیرم برم باید

جواب            آشپزخانه سمت میرفتم پیشدستی از پر دستی با حالیکه در
دادم:

! داد؟_           جوری چه مادرشرو ی کنایه جواب که ندیدی

: گفت       بلند صدایی با و شد حرصی

 ... میگم_        بهت مارموزه دنیا ولی میزنه راست رو حرفشو خجسته
. خلص         و چشم بگو کلم یه نزن باهاشحرف

ظرفشویی            توی گذاشتم را ها پیشدستی ، اصرارش اینهمه از کلفه
گفتم  : و

. ... چشم_   خب خیلی

انداخت    .           دیگر پای روی پا یه و مبل روی نشست نشد آرام بهروز اما
: گفت  و

میگفتی؟_    چی حال

. هیچی_ 

: گفت         عصبی که میشستم رو ها پیشدستی داشتم



       ... میکردید؟_     پچ پچ هم با چی مورد در نیار در بازی مسخره

: دادم            جوابشرا کلفه ، میشستم را خوری میوه چاقوهای حالیکه در

. دیگه_    هیچی میگم

و            لرزید ترس از دستم چطور نفهمیدم که کشید فریادی چنان ناگهان
: برید       را دستم خوری میوه تیز چاقوی

. ازشپرسیدی_             رو چی همه یعنی ، هیچی میگی تو که اینجوری

انگشتم           محکم حالیکه در و سینک توی انداختم را ظرفشویی اسکاج
: گفتم     ناله با میفشردم را

.   ... بریدم_    رو دستم دیوونه بسکن

. شد             ظاهر کنارم که بشورم را دستم تا کردم باز را آب شیر

   ... هنرمند؟_  باز کردی چکار ببینم

.          ... بریدم_     رو دستم و ترسیدم ، زدی داد جوری یه سا تو اشتقصیر همه

با             حالیکه در و کشید کنار ظرفشویی جلوی از و گرفت را دستم
: گفت       میبست را دستم ، زخم چسب

؟_           باشه جمع حواست نباید تو ، بزنم داد من حال

و               زد لبخندی و خورد گره نگاهم نگاهشبه که نگاهشکردم اخم با
اش           چهره عصبانیت جای محبت و زد پیشانیم وسط ای بوسه

: گفت    و شد جایگزین

. ...   ... قبول_     میزدم داد نباید مقصرم من ایندفعه خب

؟_       مقصری تو دفعه همین فقط

: داد         جواب و درآمیخت هم با لبخندش و اخم

حالیم_   ...         هیچی وگرنه بشم سگی نباید که میدونی خودت نشو پررو
نیست.

: گفتم     و دادم تکان سری

.        ... شد_  سگی اخلقتون جوری چه کیشدیدم توی بعله

: گفت          و آورد جلو لبانم به رسیدن مرز تا سرشو

سگی_         ... نگو دیگه تو ، سگی میگم من حال

و             کاشت لبانم روی هام خنده وسط ای بوسه که حرفشخندیدم از
: گفت          میکند جادویم باز میدانست که لحنی با لب زیر

.    ... نبودم_     عاشقت اینقدر کاش مهناز دارم دوستت زیادی



و              کلم از شد عاجز لبانم و ماند ثابت نگاهش در چشمانم های حلقه
در             خیره شدم ای مجسمه ادعایش، بی کلم ی شده تسخیر من

نگاهش .
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    . اضطراب      مثل حسی یه گاهی باشید شده اینطوری هم شما شاید
   . چی           هر انگار کنی فکر نتونی که میبنده رو عقلت پای و دست چنان

میرسی             نتیجه این به بیشتر ، میگیری تفکر ژست و میکنی فکر بیشتر
. کرده    قفل مغزت که

           .   ، روز هر و روز هر ، گفت داریوشبهم که رازی شدم اینطوری من
را                باورم و تفکر و کرد قفل بهروز به نسبت را قلبم ، بیشتر و بیشتر

. خراب    او به نسبت

. بشکنم         را لعنتی قفل این که نمیشد میکردم هرکاری

  .         ، میکرد نگاهم میگذاشتم ادابازی پای هایشرا بوسه ، میبوسید مرا
 . میزد          لبخند میجوید خودشرا ی گذشته ،عشق من در حسمیکردم

 . با           توانم اشمیشوید چهره از را قبلی ناکام عشق رد ،حسمیکردم
. بود          رفته دست از مسموم حسهای و فکر این

 . چه              هر زدیم حرف هم با کمی و زدم زنگ دنیا به عید تعطیلت از بعد
عوضخواست            در ولی نگفت بگوید، را حقیقت من به کردم اصرار

.          . قبول   نیشزد ، دلم به آلود زهر اضطراب همان باز ببینیم را همدیگر
با.             بود شرکت بهروز که ، کاری ساعت یه هفته، وسط روز یه کردم

من   .           از و داد من به را شاپی آدرسکافی دنیا گذاشتیم قرار هم
.       . استرس     بودم ساعت و روز آن تاب بی باشم آنجا ساعت خواستسر

دست.         از را زندگیم تمام حقیقت دانستن با میترسیدم داشتم
      . که.      آوردم نمی را وضع آن تحمل نبود هم دیگر ای چاره اما بدهم



عاشقش           بهروز که هست اطرافم در دختری اینکه تفکر با بخواهم
. کنم        زندگی ، نکرده ازدواج هنوز و بوده

  . آماده          و حاضر رسیدم موعود ساعت به من و رفتند ها لحظه بالخره
که.            ، ام روسری بستن مدل درگیر و بودم ایستاده آینه جلوی شدم

: خورد   زنگ تلفن

بله؟_ 

. وفا_    بی سلم

آشنا   . نا صدایی

    ... ؟_   دارید کار کی با ؟ شما

خانم_    . مهناز با

نمیارم_    . جا به

: پیچید      گوشم اشدر خنده صدای

.   ... نبود_     این قرارمون نیاری جا به بایدم

: داد      ادامه که بودم کرده هنگ

رو_  ...           هم و بزنی زنگ بهم بود قرار که بانکی فاطمه منم
. کردم.           پیدا رو تو ی شماره بختی بد چه به میدونی ببینیم

    ...    ... هم_   ؟ خونمون میای فردا ببخشید بودم درگیر بخدا فاطمه واااای
. دارم        احتیاج بهت هم ، ببینیم رو همدیگه

.           ... بشی_  دعوت قدیمی دوست یه ی خونه اینکه از بهتر چی چشم

       ... ؟_    باشه ، میکنم درست ساده غذای یه بیا پسناهار

. زدم_              زنگ موقع بد ببخشید ؟ بری جایی داری عجله انگار ، باشه

      ... پیامک_  ...    برات آدرسرو شب میبینمت، فردا شده دیرم ، آره ببخش
میکنم.

. بگذره_   خوش

. کرد        قطع و کنم تشکر نداد مهلت و
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            . بود   روحم بی ی چهره توی ، حسی یه ، چیزی یه اما بودم شده حاضر
            . پشت   ، روحم بی صورت تا کردم تر رنگ پر رو لبم رژ میداد آزارم که

. کند      گم رد قرمزش، رنگ

  . قشنگی         شاپ کافی رفتم و آژانسدادم به را شاپ آدرسکافی
لیوان.         .   حتی جنسچوب از کامل دکوراسیونی با چوبی ای کلبه بود

که             قشنگی شمعدانی های گلدان و بود چوبی هم ها میز روی های
. بود           شده چیده شیشه کنار ، مرتب پنجره سمت در همه

یکی              پشت از که دیدم را دنیا که بودم شاپ کافی تماشای محو هنوز
  .  . آرایششغلیظ      آنقدر نشناختمش اصل داد تکان دست برایم میزها از

      . رقص       هوا در که دستی آن اما باشد خودش کردم شک اول که بود
نمیخورد          ! تکان ، من برای ، دلیل بی ، میخورد

.     . داد         را جوابم تامل با کردم کمرنگسلم لبخندی با و سمتشرفتم به
رفتسمت            اختیار بی نگاهم و شکل مربع چوبی میز پشت نشستم

دستش        . جلوی ، چوبی قاب در باز سمنوی

خانم_     ! کردی خوشگل چه

. آمد      بال سمنو روی از سرم

. همین_  !...      ، زدم قرمز رژ فقط من

: گفت     و زد نگاهشبرقی

     ... اینطوری_      که بیاد گفتی بهروزم نکنه نیست کم دلبری برای همینم
زدی  ! تیپ

  !           . یا   ؟ بود داده تغییر را ام چهره اینقدر ، رژ یه حرفهایششدم مات
؟   ! میزد کنایه دنیا

میخوری؟_   ...   چی بگو ولشکن اصل

: گفتم         که ، من سمت چرخاند را سمنو بعد

. سفارشمیدم_        ، باشی من مهمون اگه

: گفت   و خندید



. بعد_    دفعه باشه

: گفتم   تعارف بی

.   ... اینجوری_       نیستم راحت بالست خیلی اینجا قیمت آخه نه

: داد         جواب که بود رسیده لبخند به اش خنده

. هستیم_        ...     دیگه یکی مهمان امروز تو نه ، میکنم حساب من نه

! ؟_   کی

: گفت    و زد چشمکی

. میبینیش_    میاد حال

: گفت          دنیا که بودم ناشناخته میزبان این دیدن برای کنجکاو

  ... میخوری؟_          چی نگفتی بزنیم حرف هم با کم یه بهتره حال خب

  ...    ... برام_     بهروز از بهتره کنیم صحبت الن اومد میزبان وقتی باشه
بگو.

: گفت          چشمانم در خیره صندلیشو پشتی به زد تکیه

            _، دختره ولی پیشرفتند هم نامزدی تا که بود دختری عاشق بهروز
       ... خیلی   بهروز میدونم من که جایی تا ولی نخواست رو بهروز

. دوستشداشت 
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؟_      بود کی دختر اون

   . احتمال        سکوتشهزار کرد مضطربم که نشست دنیا لب روی لبخندی
:    . گفتم     و شدم عصبی کرد سرازیر ذهنم به را

پس؟_    نمیگی چرا



: داد        را جوابم دهنده آزار لبخند همان با

همه_               امروز همین ، بگم من ، هستی عصبی بهروز دست از الن تو
. میندازی            در بهروز با منو ، اونوقت و میدی لو رو چی

: گفتم     و کشیدم نفسعمیقی

. بگو_   آرومم

: گفت             و شد خم جلو به و گذاشت میز روی دستانشرا ساعد

 ...        ... امروز_   من باش داشته تحمل کم یه ولی میگم بهت جان مهناز
. بگم        بهت رو دیگه راز یه که اومدم

! رازی؟_   چه

های              پنجره سمت به نگاهشرا حالیکه در و چرخاند ناز با سرشرا
: گفت    برمیگرداند شاپ کافی

اونو_              که حال که بده نشون دختر اون به اینکه خاطر واسه بهروز
بهش            فضه خاله که دختری اولین با ، زیاده واسشدختر نخواسته

که               ای بیچاره دختر اون و کرد، ازدواج چرا و چون بی ، کرد معرفی
بودی       . تو ، خورد رو بهروز گول

          . و  خندید که بود شده خشک دنیا صورت روی هنوز نگاهم زد خشکم
گفت:

عشقش_            از بتونه تا داره قشنگی زندگی میکنه وانمود داره بهروز
... چون   بگیره انتقام

پرسیدم      : و حبسکردم را نفسم

چی؟_  چون

کار_              از کار ولی شد پشیمون بهروز ازدواج از بعد دختر اون چون
بود  . گذشته

.      . چطور     میشوم خفه دارم واقعا حسکردم حبسشد به محکوم نفسم
کرد؟             بازی برام رو ها نقشعاشق چرا بزنه؟ گول منو تونست بهروز

باورشکنم؟    گذاشت چرا

: شد             باز اراده بی ای زمزمه به لبانم و نفسکشیدم سختی به

. ... دروغه_  ... دروغه نه

  .    . عالم     در اصل نداشت معنی ماندن دیگر بروم که برخاستم جا از
:    . گفتم  نفسنفسزنان بودم دیگری

. برم_    باید من



: گفت        تعجب با و گرفت را دستم دنیا

.      ! بشین_  ، داریم مهمان تازه ؟ کجا

    . بود        ای مجسمه جسمم اما نشستم اختیار بی من و شد کشیده دستم
  : باور           چرا میپرسید من از مدام که درگیرم و تلطم پر ذهن برای

. همشدروغه...  میکنی؟

. نیستی_           آماده دختر اون اسم شنیدن برای تو گفتم دیدی

: پرسیدم            و جنگیدم اشکام با سختی به ولی میگرفت ام گریه داشت

میشناسمش؟_  من

: گفت       کشیده و داد تکان سری دنیا

. بعععععله _

. شد        بسته اختیار بی چشمانم و ریخت دلم

مهناز؟_   خوبی

: داد      ادامه دنیا که کشیدم آه

 ...     ... نوبت_      حال بیاد؟ بگم رو امروز مهمون نامرد بهروز خیال بی بابا
.       ... شه  خوب حالت که بخوریم چیزی یه هاست خوردنی
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لیت         .    موزیک ولی هستم خواب ، کنم تصور تا بود بسته چشمانم
میز             روی دنیا انگشتان بلند های ناخن های ظریفضربه صدای ، کافه

که                میگفت من به ، زد صدا را نامم فقط خودشکه نهایتصدای در و
. نیستم  خواب

 .        . هر    تصور بود رسیده آخر به من برای دنیا انگار اشک با گشودم چشم
. غم           باشد درآورده را عاشقی سادای برایم بهروز اینکه جز داشتم چیزی



قطره             موجش و بنشیند چشمانم در دریا که بود زیاد آنقدر نگاهم
. بدهد            خهل هایم گونه سمت به چشمانم از زور به را اشکی

: گفت     و کرد اخمی دنیا

     ...   ... زشت_  رفتار جواب میخوای اینجوری تو نداری طاقت دیدی بیا
بهشبدی؟    رو بهروز

: گفت             دنیا که کردم پاک را چشمانم ی گوشه نم ، سرانگشتانم با

اعصابت_            برای که سفارشمیدم زبان گاو دمنوشگل یه برات
. همیشه...    مثل که خودمم خوبه

      . داشت     فکرم و بود کافه درون جسمم سفارشداد کی نفهمیدم اصل
. میکرد          مرور را بهروز و من مشترک خاطرات تک تک

 .     . دلیلی  .    چه میگفت دروغ دنیا شاید اصل بود باورشسخت کشیدم آه
؟       کنم باور حرفهایشرا داشت

فوری             و شد دمیده جسمم کالبد در دوباره جان فکر این از انگار
گفتم:

. ببینم_       رو دختر اون باید من

. شد            ماندگار صورتم روی ، من تصمیم از دنیا ی خیره نگاه

       ...   ... طاقت_  تا بشه بهتر حالت کم یه بذار نمیشه امروز اما باشه
. کنی   پیدا شنیدن

حس     .     !    حقیقتا ولی تحمل به برسد چه نبود صبر برای طاقتی اصل
. ندارم        سکشش آن از بیشتر دیگر آنروز کردم

. محترم_     های خانوم سلم

ایستاده             کنارم که مردی صورت به متحیر که ، صدا سمت چرخید سرم
. ماندم   خیره بود،

: گفت      و دنیا نگاهشبرگشتسمت

؟_       نه یا باشیم تنها میشه

: گفت        و کرد کج کمی لبشرا دنیا

میشه؟_      چی باشم من حال

. عزیزم_   مزاحمی

. هنوز            نشست دیگری میز پشت رفت و برداشت کیفشرا خغر خغر با دنیا
انداخت             من به ای شکافانه کالبد نگاه که داریوشبودم دیدن از متحیر

. ماند         لبانم نگاهشروی ی خیره های حلقه و



! میکنید؟_     چکار اینجا شما

: گفت     و کرد ای خنده

    ... ؟_    بزنم ازشسر نباید منه ی کافه

! شماست؟_     ی کافه اینجا

♣♣♣

مات ♣

یگانه :    مرضیه نویسنده

)37پارت  گذشته(  خاطرات

: داد        جواب و آورد لب به لبخندی نیمچه

... نداره_     رو شما قابل

مجبور         .    من که آنقدر میخرد چرخ چشمانم در پروا بی و نگاهشصاف
      . آنهم         بود حرفلزم تنها سکوت گرفتم او از را نگاهم و شدم حیا به

داریوش          !  دیدن و بهروز زندگی راز شنیدن از بعد

: گفت         و ندانست لزم را حرف این او اما

     . کله_      سرتون رسما شما محترم همسر گفت چی دنیا که شنیدید
. عشقشبودید.       تنبیه برای ای وسیله شما گذاشته

     . که     نداشت داریوشربطی به اصل شد ظاهر صورتم توی اخمی
: گفتم   .        اخم ی اضافه به عصبانیت با کند دخالت بخواهد

!. بگید_            من به اینو تا اینجا اومدید که هستید بیکار خیلی

: گفت      که نشست لبانم نگاهشروی

. نیومدم_     این برای فقط

 . نبود    .     بردار دست چشمانشهم میداد نگاهشحرصم سنگینی

اومدید؟_     چی پسبرای



 ...     ... بازنده_    حس داری حسی چه الن میدونم داشتم براتون پیشنهادی
.      ... کنی...    ادب شوهرتو کنم کمکت میخوای نیست حسخوبی اصل ها

مانع         .    این شاید لبانم جلوی گرفتم و برداشتم میز روی از دستمالی
بود        . لزم او ی خیره نگاه برابر در

.       ... دارم_   شک قضیه اصل توی هنوز من نیست لزم

.       . چوبیش .     صندلی پشتی به زد تکیه صدا پر و بلند خندید

           ... آقا_  و شناسنامتون توی میخوره طلق خمهر ، کنید باور شما تا خوبه
. پیشعشقش    میره بهروز

: گفتم  عصبی

شما_             به سدخلی چه بهروز منو ی قضیه ، نمیفهمم اصل من
. نمیشم...       ازشجدا دوستشدارم ، شوهرمه داره؟

. میده_       طلقتون اون ولی شاید شما

میخش              چشمانم به انگار که خیره نگاه آن با ، داریوش دار کنایه لبخند
:      . گفتم       و برخاستم میز پشت از میکرد ام دیوانه داشت ، بود زده

. ... خداحافظ_      تون پیشبینی از ممنون

         . برای    که بود گوشم در دنیا داریوشو صدای هنوز رفتم در سمت به
     . از        گوشهایم دیگر ولی زدند صدا را نامم هم پشتسر توقفم

       . در    و خلوت جای یک میرفتم میخواست دلم بود شده متنفر شنیدن
شده             خپر دیگر که سسری یاری برای تا میدادم اجازه چشمانم به عوض

 . که             بسراید مرثیه ای قطره چند ، فرضیه و احتمالت و افکار از بود
خودم            . ی خانه خواب اتاق کنج در مگر نشد پیدا جایی همچین
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کنج               ، خانه تاریکی در من و بود شده تاریک که بود وقت خیلی هوا
دل               یک به را خودم و بودم زده بغل را زانوهایم ، خواب اتاق دیوار

 .     . رد       فقط بریزم تا نبود اشکی دیگر بودم کرده مهمان ، گریه ، سیر
کردنشان            پاک ی حوصله اصل که بود مانده صورتم روی اشکانم سیاه

. نداشتم  را

    . اینحال       با و کیست میدانستم شد شنیده خانه در شدن بسته صدای
. برخاستن          برای نه داشتم اشکانم کردن پاک برای نه رمقی

؟_   مهناز

 .          . فکر  اا مطمئن خواب اتاق سمت آمد و زد را پذیرایی برق ندادم جوابی
خواب                اتاق برق تا که عوضکند لباسشرا تا آمد و نیستم خانه در کرد

. صورتشپرید         رنگ ، دید مرا و زد را

     ! ؟      شد نگرانم واقعا یا ؟ بود فیلم هم این یعنی

: پرسید    و سمتم دوید

  ...! ؟_    شده طوریت ؟ شده چی

دقت              با بعد و کرد وارسی را دستانم که بود خورده سکوت خمهر لبانم
         . مقابلم    ، ندید خراشی هیچ از اثری هیچ وقتی شد خیره صورتم به

: پرسید             بود شده هم بیشتر انگار حال که نگرانی همان با و نشست

! ؟_          گفته چیزی خجسته خاله دختر زده، حرفی کسی

          . دختر   های کنایه و حرفها عمرم آخر تا بودم حاضر بود کاشگفته
دروغ            دنیا ، دخترش عوضحرفهای در ولی بشنوم را خجسته خاله

میبود.

که           نشست بهروز مضطرب چشمان در نمناکم هنوز و سرد نگاه
: گفت  عصبی

        ... چیزی_      یه دلشوره از خمردم ؟ نمیزنی حرف چرا ؟ تو چتشده مهناز
خب  . بگو

آن               در را ، سوال ترین احمقانه و شد جدا هم از زحمت به لبانم
: پرسیدم   ، لحظه

بهروز؟_     داری دوستم چقدر

: شد      تبدیل خشم نگاهشبه نگرانی

      !   ...! منتظر_     من جدی نگاه باز و سوالیه؟ چه این ؟ کردی ام مسخره
جواب .



        ...! اونوقت_    ، شده سیاه صورتت ، کردی گریه اینهمه ؟ تو چتشده
! ؟     دارم دوستت چقدر میپرسی

. جدی          نگاه و حسسرد همان با نگاهشکردم فقط

! ؟_     چته اا واقع تو مهناز

: دادم    جوابشرا جدی

     ... چطور_        ؟ گفتی دروغ بهم چرا ؟ نه مگه ، نداری و نداشتی دوستم
بهم               عشقه چی هر از حالم دیگه ؟ کنی بازی من زندگی با اومد دلت

میخوره.

: شد     تر اخمشمحکم گره

 ...!       ... بهت_      کی گرفتم؟ بازی به رو تو کی من ؟ تو میگی چرت چرا
! ؟   گفتم دروغ

: شد   فریاد صدایم

...       ... خواستی_    فقط تو و داد پیشنهاد مادرت نبودم انتخابت من

به              چشمانم باز عوض در و بزنم را حرفم ی بقیه تا نچرخید زبانم
. کرد           دیوانه را بهروز ، ام گریه صدای و نشست اشک
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مهناز_  !!

: گفتم           و شدم خیره او به اشکم پر چشمان نگاه با

. بهروز_     نمیکنم باورت دیگه

به               اشرا دغدغه پر نگاه و گرفت را بازویم محکم که برخاستم جا از
: دوخت  چشمانم



.     .  ...! بزن_   حرفتو راست رو نکن گیجم چتشده؟

       . با      که کرد تر محکم دستشرا فشار نشدم رها ولی کشیدم را بازویم
: گفتم  ناله

.     ... .... نمیخوام_   رو زندگی این دیگه نمیخوام کن ولم

ی             بیهوده تقلهای جواب در حالیکه در و آغوششکشید به مرا محکم
مسموم              زهر از ، میکرد بیشتر هایم شانه دور بازوانشرا فشار ، من

. گرفت         کمک ، کردنم رام افسونگرشبرای صدای آن

   ... گریه_    میشم دیوونه میدونی میخوامت؟ چقدر میدونی
...!           ... باز  میکنی؟ روانیم ، هات پرت و چرت با چی پسواسه ؟ میکنی

! ؟         کردی بافی فلسفه ، خودت سی تنهای توی نشستی

سمت             سرشرا که بازوانشاسیر میان و بودم شده خسته تقل از
: گفت     و کرد کج گوشم

          ... تاوانشو_    سبد ، بدی تحویلم پرت و چرت دیگه بار یه مهناز نفسمی تو
میبینی.

              ، بود شده ایجاد که کمی ی فاصله از تا کشیدم عقب کمی را سرم
: گفتم     که ببینم نگاهشرا

تو_             ، نداری دوستم تو ، میگم راست که میدونی خوب خودت
فقط ....

اشطولنی           .    بوسه کرد سکوت به مجبور مرا ، لبانم روی ای بوسه با
        . مانعی       ، هم تقلهایم تمام و من و کنم سکوت که کند مجبورم تا شد

. نبودیم  برایش

مجبور             مرا بالخره اینکه از لبخندی با و کشید عقب سرشرا بالخره
برایم              را خودش و من ی علقه مورد آهنگ ، است کرده سکوت به

: کرد  زمزمه

تو_      کوی شبای کرد، دیوانه منو

هست        تر دیوانه مگه من تو،از روی مهتاب

تو،      سابروی تو،کمون آهوی چشم

هست        زیباترم مگه تو از تو، موی پریشون

: داد           ادامه و بوسید را پیشانیم که نگاهشمیکردم فقط

نگذری       من از ، افسونگری یه تو



بهتری         اون از تو ، هاست قصه تو پری

قدمات       زیر پات، فرشزیر من سل د

. نبات     سخ شا پیشکشت، غزل هزار

     .     . با    خواندنش زیبای طرز از تفکر بی و اختیار بی آمد لبم روی لبخندی
میدرخشید          . کمان رنگین یک نگاهشمثل توی که حسی آنهمه

: گفت    و زد چشمکی

    ...   ...      _، بدید اجازه اگه حال اشکاتو نبینم دیگه بخند تو فقط ، عشقم
ها            !! اومدم سرکار از من ال مث بابا ، بخوریم چایی یه بریم
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به               دنیا که حرفهایی ولی بود شده بهتر حالم ، بهروز رفتار با آنکه با
میکرد             تولید مسموم افکاری ذهنم در مدام ، بود کرده ترزیق من ذهن

. بیایم       کنار ها آن با نمیتوانستم که

روی             رفتارهایشاز از کدام هیچ و گفته دروغ من به بهروز اینکه
قلبم              در زهرشرا ، مدام نیشعقربی مثل ، نیست علقه و عشق

میریخت.

با            .    دیدار شاید زدم زنگ فاطمه به شب همان ، خرابم حال ی همه با
 . فردای           برساند جواب به را ذهنم ی ریخته بهم معادلت میتوانست او

. شد      مهمانم ناهار برای فاطمه انروز

را             ام سبزی قورمه ، برود سرکارش به میخواست بهروز که صبح اول
. گذاشتم  بار

و                کرد کج قابلمه سمت به ام شانه کنار از را سرش که بودم گاز پای
گفت:



برم_               جور چه حال ، واسم گذاشته قورمه این ، ببین تو خدا وای
؟  سرکار

یگانه              محسن های آهنگ از یکی ریتم صدایشبه و لحنشطنز آنکه با
. نیاورد          لبم به هم را لبخند حتی ولی ، بود

: گفت       و دوخت من به نگاهشرا

     ... یه_      حالت دیشب از عزیزم؟ چیه ها باشه غمگین مهنازم نبینم
طوریه !

. نیست_   چیزی

! ؟_            بشه اینجوری نیست که چیزی واسه آدم میشه مگه آخه

: گفتم       و نگاهشچرخاندم سمت را سرم

. آورد_  ...       من سر رو بل این دروغ میدونی

.    ...! گلم_   نگو دروغ خب ؟ دروغ

: گفتم  عصبی

بهروز_  ...

. جاااان_

. گفتی_         دروغ من به تو نگفتم دروغ من

: شد         صورتشجدی و رفت هم هایشدر اخم

. باشم_       گفته دروغی بهت نمیاد یادم

: داد             ادامه و نشاند صورتم به ای بوسه که حرفشزدم از پوزخندی

... الن_             بزنی حرف من با موردش در بیشتر اومدم که شب بده قول
.    .... برم  ببوسکه منو عزیزم دیرمه

. حسشنیست_  

که_        ... بیارن مرگمو خبر امروز همین الهی

قدمی            سمتشکه برگشتم دستم ،میون داغی پیاز قاشق با حرص با
: گفت    و رفت عقب

. پسببوسدیگه_   

و             صورتشزدم به سردی سی بوسه که آورد صورتم جلوی سرشرا
گفتم:

لطفا_    ببرید تشریف



: گفت     و چرخاند صورتشرا

؟_     سمتچی این

نبود؟_     دیرت تو مگه

. کرد_         کاری یه میشه بوسه یه با حال

که           دادم نشون قابلمه توی پیازهای زدن هم مشغول را خودم
: گفت        و زد حلقه کمرم دور دستانشرا

    ...     ... کنی_   قهر اگه که میدونی ها برگردونی ازم روتو نبینم جان مهناز
. میکنم  چکارت

و            شد خم یکدفعه که بودم کارم تهدیدشمشغول به توجه بی
. انداخت        دوشش روی مرا و گرفت را زانوهایم
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. زمین_  ...   بذار منو بهروز

. نمیذارم_    نخندی تا

: گفتم       و اشزدم شانه به مشتی

. دیوونه_    زمین بذارم

.      ... پایین_  بذارمت تا داری دوستم بگو عاشقمی بگو

. نمیگم_ 

. خواستی_    خودت باشه

و       .        زمین به رو سر آن با من کرد چرخیدن به شروع و گفت اینو
اش              شانه روی داشتم ، بود شده قفل بهروز ی شانه روی که پاهایی

. میزدم     جیغ و میخوردم چرخ



. ... واستا_     بهروز خورد بهم حالم

وایستم_    . تا بگو

. پایین_              بذارم ، میشکنه دومون هر سر ، زمین میخوریم هم با روانی

: گفت     باز دنده یک لجباز

. باش_    ...   زود بگو نداره راهی هیچ

: گفتم  بالجبار

. دارم_   سست دو دیوونه

      . را.       لبخندم حرصو نتوانستم اما من هم میرفت گیج او سر هم ایستاد
: گفتم          حرصی لبخند همان با و کنم پنهان او از

سوخت_             . من پیاز هم شد دیرت تو هم پس؟ نمیری چرا

       . با      که لبخندی جواب در و آمد جلو شد اغواگر خاصی طرز نگاهشبه
ای              بوسه و زد آمیزی محبت لبخند ، میدرخشید ، من لب حرصروی

: گفت       و کرد موهایم به هدیه دیگر

بزنیم_         . حرف هم با باید اومدم که شب

: گفت       بلند و در رفتسمت و

. سوخت_     پیازهاتم که ببخشید

و                گزیدم را لبم ، اش جمله این گفتن با که بودم رفتارششده مات
  .      .  . شدم   مجبور بود سوخته ها پیاز تمام بله آشپزخانه سمت دویدم
بار               را ام سبزی قورمه و کنم سرخ و کنم خرد پیاز اول از دوباره

بذارم.

  . نگاهشحس           میکرد آرامم که بود بهروز رفتار در چیزی اینحال با اما
احتمالت           تمام ، خودشمیکرد درگیر مرا وقتی که داشت صداقتی

          . نقشبازی    برایم که بود آن از تر نگاهشصادق میزد بهم را ذهنم
کند.

تپشهای            کلمشدرگیر آنقدر ، دارد دوستم ، میگفت وقتی حتی
. نبود       باورشگریزی جز که قلبشمیشد

حقیقت             و کنم صحبت بهروز با شب همان که گرفتم تصمیم اینحال با
. خودشبشنوم     زبان از را
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خودم             .  زدم مادرم به زنگ یه آماده غذا و شد تمام که خانه کارهای
سر             آنها به دیر به دیر و نبودم برایشان خوبی فرزند میدانستم خوب

میزدم.

کرده             سرگرم ، گردی ایران با را خودشان و نبودن تنها آنها البته
پیک.            سبد یه و چادر یه و میگرفتند را پدر بازنشستگی حقوق بودند

 . جاده          به میزدند را دل و میگذاشتند ماشین پشت نیک

چند           درگیری از حرفی هایم احوالپرسی میان نیامد دلم حال بهر
. بزنم      حرفی ام ذهنی ی روزه

خانم             بالخره که بودم فاطمه آمدن منتظر من و بود آماده چی همه
 .           . با  دستش میان کوچک کادوی و زیبا گل شاخه یه با آوردند تشریف

مبل           روی نشست نشستن، به تعارفشکردم و کردیم روبوسی هم
: گفت    و تلویزیون کنار

خانم؟_     خبر چه خب

. میگذرونیم_    ... شکر رو خدا

حرفزدی_             جوری یه ترسوندی، منو ، زدیم حرف باهم که دیشب
. ورشکسته      و افسرده های آدم مثل

: گفتم            و رویشنشستم روبه و گذاشتم میز روی را چای سینی

.   . پره_       دلم خیلی بزنم حرف باهات فرصت سر باید آره

: گفت       و کرد نگاهم تعجب با فاطمه

شده؟_       چی کردی نگرانم عزیزم بگو خوب

: گفتم            و رویشنشستم روبه و گذاشتم میز روی را چای سینی

. بزنم_        حرف یکی با میخواد دلم خیلی آره

: پرسید       و کرد نگاهم نگرانی با فاطمه

کردی؟_    نگرانم شده چی



به             رو مبل روی نشستم مقابلشو میز روی گذاشتم را چای سینی
    . خشک         صورتم نگاهشروی دادم برایشتوضیح را چی همه و او روی

: گفت        حرفهایم شدن تمام از بعد و شد

. نمیخوره_              روز به آقا به کارها این و ها حرف این اصل نمیشه باورم

این             در کیشخواستم تو بار یه فاطمه میشم دیوونه دارم من ولی
چنان             ، بزنم باهاشحرف ، داشته دوست رو کسی قبل که مورد

این              با شم می دیوونه دارم طرفی از حال نگو که انداخت راه دعوای
. دروغ         یا راست که موندم طرفی از و افکار

کنی_               باور رو اون ، اینو حرف اینکه جای به نداره کاری که این خوب
.       ... خودشبشنو     زبان از را حقیقت بزن حرف شوهرت با اول

        . بهروز      با مورد این در زدن حرف بود فاطمه با حق کردم سکوت
. بود        ممکن حل راه تنها ولی بود سخت

به                تایید مهر بهروز ، گفتن از بعد که بود این از ترسمن تمام اما
. کند           تر خراب را خرابم اینکارشحال با و بزند حرفهایم
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دیگران      .        های حرف به زیاد که این از کرد صحبت من با خیلی فاطمه
چرا              اصل اینکه و کنم اعتماد همسرم به فقط و فقط و گوشندهم
    ! از          قصدی اا حتم و فاشکند؟ من برای را رازی همچین ، ،دنیا باید

. است      داشته راز این فاشکردن

بودم               شده قبل روز از تر آرام خیلی فاطمه های حرف با که آن با
بهروز               اگر که بود این آن و بود وجودم توی بزرگ دلهره یک هنوز ولی
! میکردم؟            کار چه باید کرد،من می اعتراف راز این حقیقت به ،



خودم            وضع و سر به رفتنشکمی از بعد فاطمه سفارشات طبق
  . را.         موهایم پوشیدم مشکی تفنگی شلوار با کوتاه تونیک یک رسیدم

آراستگی           از صورتم نبودن خالی برای و کردم اسبی دم

. زدم        لبانم به هم صورتی رژ یک ،

    . گل  .        شاخه روی نگاهم کرد غافلگیرم که گل ای شاخه با آمد بهروز
. من       چشمان به او نگاه و بود

. قشنگی_     گل شاخه چه سلم

.        . نمیرسه_     که من قشنگ سه ما قشنگی به من سز نا سمه بر سلم

  . هم           او آشپزخانه سمت رفتم و اشزدم جواب در رنگی بی لبخند
    .     . تب     انگار داشتم دلشوره نبود دلم تو دل لباسعوضکند تا رفت

      .       ، من زندگی حقیقت کابوسکه این بود داغ تنم تمام و بودم کرده
بهروز             گرفت می را جانم داشت ، گفت می دنیا که باشد همان

: گفت     و پذیرایی به برگشت

. بهتره_     حالت بینم می

. جاشه_     سر حرفامون ولی آره

. بزنیم_       حرف تا بیار چایی یه باشه

. ما           حرفهای آغاز برای بود ای بهانه ، چای لیوان دو

نشستم             نفره سه مبل دیگر طرف گذاشتم میز روی که را چای سینی
       . می      ذوبم که داشت نگاهشتابشمحبتی دوختم بهروز به را نگاهم و

: بپرسم      که نشد مانع ولی کرد

بهروز_

بهروز_  . جان

خودش               که نه یا بپرسم که ماندم ، کرد نثارم که جانی از ای لحظه
گفت:

. دیگه_   بگو

: نگاهشپرسیدم    در خیره

میخواستی؟_     منو واقعا تو

می  .            بر اشترکی ثانیه سپسهر در قلبم که سکوتی کرد سکوت
      . بغض      نتوانستم ، شد طولنی سکوتشکه غم دنیا یک عمق به داشت

: گفتم              بود کرده دورگه را صدایم که بغضی ی توده همان با و نکنم

داری؟_            دوستم گفتی پسچرا ؟ چرا ؟ نمیخواستی پسمنو



: کرد       باز و بست لحظهای چشمانشرا

          ! یک_     که شده چی ؟ میده معنی چه سوالت این ؟ مهناز تو چتشده
؟       میپرسی من از سوالیی همچین دفعه

را  .             سوال این چرا ؛ گفت بلکه داشته دوستم ، گفت نه شکست بغضم
.         . کنم  باور نمیخواستم که بود جوابشهمانی یعنی پرسم می

: گفتم   گریه با

         . و_    داشتی دوست را دختری که داره پسحقیقت بده منو جواب
. کردی           ازدواج من با ، دختر اون دادن عذاب خاطره واسه

     . چشمانش      به دفعه یک عصبانیت ابروانشنشست بین محکمی گره
. مهربانششد           نگاه فاتح ثانیه عرضچند در و یورشبرد
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: شد   بلند صدایش

! گفته؟_          بهت کی را ها پرت و چرت این

       ! میشی؟_    عصبی چرا پرته و چرت اگه ؟ پرته و چرت

من              که گفت چیزی لب زیر و برگرداند من از ای لحظه سرشرا
بودم        .    جواب منتظر هنوز دیدم لبانشرا خوردن تکان فقط و نشنیدم

: پرسید           قبل از تر آرام صدایی ختن با اما عصبی که

گفته؟_          بهت کی رو ها پرت و چرت این گفتم

گریه            هوای باز چشمانم ولی آمد هایم گونه روی اشک قطره چند
 .         . حتما .  کرد می ترم تاب اشبی قراری بی نگاهشکردم داشت

       . با      نگاهشرا که شد طولنی سکوتم بدانم خواست نمی که بود چیزی
: چرخاند    سمتم به خشم

توام؟_   با مهناز

میگی؟_     راستشرو ، بگم



گفت         : کوتاه مکثی از بعد و کشید بلندی نفس

بگو_

دنیا_

گفت       .      : و زد پوزخند بعد کمی کرد اخم باز دنیا اسم شنیدن از

! کردی؟_     باور حرفاشو واقعا تو

        . کیه_       ؟ کیه دختر اون بگو تو حال کرد خراب رو حالم ولی نکردم باور
کردی؟            ازدواج من با دادنش عذاب بخاطر تو میشناسمشو من که

گفتم              : و کشیدم عقب را خودم که بگیرد را دستم تا کرد دراز دست

بگو_  بهروز

. بگم_            تا آغوشمن تو بیای باید ولی گم می خوب خیلی

. کشاند          می آشوب به نگاهشمرا غم ولی بود آرام

اونوقت؟_  چرا

. کنم_   آرومت تا

. بگو_  آرومم

گفت       : و کرد نگاهم فقط ثانیه چند

ازش_               هم رو دختر اون اسم خوب شنیدی، دنیا از رو چی همه که تو
. پرسیدی  می

. نگفت_  بهم

من     .          قلب ، کشید او که آهی از بیشتر بلند و غلیظ کشید آهی
و.             انداخت پایین کمی سرشرا و گرفت من از نگاهشرا سوخت

گفت :

. داشتم_       دوست رو نفر یک من آره،

  .          ، احساسم تمام زدم یخ که حسکردم اول جمله همان شنیدن با
. زد          یخ هم ، خاطراتم حتی و ، آرزوهایم تمام

. داشتم             بهروز به که آتشینی و داغ عشق حتی شد سرد چیز همه

زود_           خیلی ولی کافیه عشق شروع برای فقط کردم می فکر
اون     .        خود اما بودند ما ازدواج موافق همه نیست طور این که فهمیدم

      . و       رفتیم هم نامزدی پای تا کرد اولشقبول یعنی نخواست منو دختر
مجبورش           که گفت ها مهمون همه نگاه مقابل نامزدی درستشب

. بگه      بله من به که کردند



: داد         ادامه بهروز و گرفت اوج چشمام توی اشک

    .        . قصد_   شب همون از بشی خرد همه نگاه مقابل که این بود حسبدی
ماه    .           یه اینکه تا نکردم فکر تلفی جز چیز هیچ به کنم تلفی که کردم

. کرد                 معرفی ، من به ، مادرم دوستان از یکی رو تو ماجرا، این از بعد

       . حرف     که نگاهشبود التماسدر کلی آمد بال نگاهم نگاهشسمت
باز              اما بودم، اشکهایم درگیر که حالی در من و کنم باور هایشرا

به              بزنم زار بیشتر و بیشتر تا شد متولد گلویم وسط دوباره ، بغضی
. اشک       جز نداشت درمانی که خرابی حال
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  . کاشدر          برگرداند گذشته به مرا زمان تونل مثل باز گذشته خاطرات
اعتراف           بهروز که روز همان از کاشزمان میماندم گذشته همان

         . جلوی    تا روز همان به گشتم می بر کاشدوباره نمیرفت جلوتر ، کرد
. میگرفتم     را ام گذشته اشتباهات

  . که           حال شد می ممکن داشتم دوست که بود آرزویی ترین محال این
  . صدای            تنها کشیدم آه نبود، ممکن ، محال آرزوی و نبودم گذشته در
  . هفته           یک میشکست را خانه سنگین سکوت که بود من نفسهای

. نداشتم           خبری او از و بود نیامده خانه بهروز که بود

    . خواست         دلشنمی انگار داد تماس رد زدم موبایلشزنگ به وقت هر
و          .   مادر به بود نمانده گفتن برای حرفی شاید یا باشد بینمان حرفی

مرا               حتی که نبودند حاضر و بودند قهر من با هنوز زدم زنگ هم پدرم
ببینند.

    . من         بازگشت دانستم می بود شده قفل من برای همه قلب سر د انگار
و        .     نگاه از محرومیت محرومیت نام به زندانی به تبعید تبعید یعنی

  . خرابه           بلخره اما مادرم و پدر تا گرفته بهروز از همه محبت و عشق
     . که         بودم فهمیده دیر من میشد آباد جایی یک از باید من زندگی های
         . را    تکراری ی جمله این بار هزاران آنکه با دارد دوستم چقدر بهروز

سی           زندان سم محکو حال و نکردم باورش ولی بود کرده تکرار برایم



            . بود  تپیده برایم بارها که قلبی که داشتم امید هم باز اما بودم تنهایی
. بتپد               به بهروز ی سینه در من نام به و من برای دیگر یکبار ،

خالی             نان لقمه دو نداشتم را خودم برای کردن درست حسغذا چون
   . شوق           از بهاری شد زده خانه زنگ که شدم می خواب آماده و خوردم

  .      . روی     لبخند بود بهروز در سمت دویدم نشست شکوفه به قلبم در
   _ : خوشاومدی       عزیزم سلم گفتم و گرفت جان من خشک لبان

خانه               وارد و گذاشت جواب بی را سلمم و انداخت من به ی سرد نگاه
: گفت          و کرد پرت سمتی به کتشرا و شد

داریم؟_      چی شام ام گرسنه

       . بزنم؟_   مرغ تخم تا دو برات میخوای نکردم درست چیزی

گفت          : خانه چرخشنگاهشدر با و من سمت چرخید

کردم_             ات صیغه کردی فکر کنی؟ می چیکار شده خراب این سی تو پس
     . فهمیدی؟     حالتسوخت به دلم کنی ناز من واسه که

 . باز            باشد نداشته خروج اجازه نفسم تا بستم هم روی محکم را لبانم
. مانده              باقی های حرف و ها گذشته همه تکرار و بود برزخ سی هوا هوا

پیراهنش             های دکمه که حالی در و مبل روی انداخت را خودش بهروز
: گفت       کرد می باز یکی یکی را

. دیگه_           بزن رو مرغ تخم همون برو واستادی چی واسه

. نداشت         آمدن کوتاه قصد بهروز ولی آشپزخانه سمت رفتم

تو_     .      .  همش افتادم فلکتی چه به ببین من زندگی به زدی گند
. احمق     سی تو ، مقصری

   . بی          لب زیر میلرزید دستانم باز و بود شده فریاد دلیل صدایشبی
کردم    : می زمزمه اختیار

نگو_        . این از بیشتر خدا رو تو بهروز

      . من       و بود کرده تغییر خیلی نبود ها گذشته مثل دیگر بهروز ولی
. مسببشبودم 
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گوش              بهروز های حرف به و ریختم می اشک گاز کنار ، ماهیتابه پای
میدادم.

خریدم_             نمی خودم واسه اگر ؟ چی گذاشتم؟ کم برات چی سخر سن م
فروختی؟      .      منو چی پسواسه خریدم می خوب که تو واسه

و              کردم باز را نان نایلکس کور گره زحمت به لرزشدستانم همان با
. برایشبردم           ماهیتابه همراه و سینی روی لواشگذاشتم نان دو

       . یواشکی      و نشستم او از دورتر کمی بود قرمز دلیل بی باز چشمانش
          . درونش  ی قرینه تخممرغ دو آن و ماهیتابه به نگاهی نگاهشکردم

: گفت     لب زیر و انداخت

گرفته_              بدری خاله از ، بشنوم کنایه همه از باید تو خاطر واسه حال
تا...

  .       . ای    لقمه میشود ختم کی تایشبه میدانستم گزیدم باز را لبم
انداخت        من به نگاهی و خودشگرفت برای

چی؟_           که موبایلم به زدی زنگ دفعه صد بنال چته؟ خب

میایی؟_     کی بپرسم خواستم فقط

. اومدم_    که دیدی خب

زد            : غر لب زیر که فشردم هم روی محکم را لبانم باز

برای_             که زندگی از میاد خوشت بگو ،خب میشی لل میام تا چرا
داره؟          حالی چه شدن دار زن مرد یه صیغه ساختم؟

: کردم        زمزمه و گرفت موج چشمانم در اشک

. بهروز_    کردم غلط

: کشید        ،فریاد ماهیتابه پرتاب با همراه ناگهان

      .        _، منو زندگی ، تو سط غل نمیکنه زنده منو سر ،ماد تو کردن غلط
مجبور    .       که آوردی سرم بلیی تو برنمیگردونه بهم منو خوشبختی
فراموششکرده           که کنم زندگی کسی با خودم تنبیه واسه شدم

بودم.

گفتم      : و گرفت شدت ام گریه

که_             .    من بابا گی می رو همشهمین که ماه ،یه خدا رو تو بسه بهروز
درست             رو چی همه اول از بذار کردم اشتباه گفتم کردم غلط گفتم

کنیم.



زد  : نعره

  .           ! حال_  تو میشم دار بچه زودی به و دارم زن الن من اول؟ کدوم
 !      . چرا       بود؟ ما زندگی اول این باشی من ای صیغه زن میتونی فقط

    .    . آخر        تا یا کاریم آخر ما نیست کار در اولی دیگه که بفهمی نمیخوای
پیش              میری و کنی می گم گورتو یا میمونی من ای صیغه زن عمر

. شدی         جدا من خاطرشاز به که عوضی همون

گفتم      : که لرزید می ام چانه

. میمونم_     ، بهروز میمونم

سمتم            به عصبانیت با ولی است برایشمهم من، ماندن میکردم فکر
: زد      دیگری فریاد باز و آمد

هر_             که بشه چی که بمونی ؟میخوای میاد خوشت خوردن کتک از تو
بخوری؟   کتک روز

سرخی             به را اشکم پر چشمان حلقههای و زدم تکیه دیوار به ترسیده
: گفتم     و دوختم بهروز نگاه

. بخورم_          کتک حاضرم آره، میکنه آروم رو تو اگه

: گفت      و زد پایم به لگدی

. نده_        منو جواب ، ببند رو دهنت

پشت              را هایم بسحرف از شدم خسته چون نبستم را دهانم من اما
تاوان     .        که داشت تاوان چقدر اشتباه یک مگر زدم قفل ام بسته دهان

. نبود     شدنی تمام من گناه

همون_             خدا تورو ولی بیار سرم میخوای که بلیی هر بزن منو بهروز
. بودی    باشکه بهروزی
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             ، لرزید می خشم شدت از که ای ،چانه هم هایشروی دندان فشار
. ترساند  مرا

تنهایی        .  .    دوماه از خسته بودم خسته بود رفته دست از توانم دیگر اما
          . ولی     زد می ترسموج هنوز دلم ته آنکه با شنیدن کنایه ماه دو از

و            مقابلشایستادم و برخاستم جا از بهروز نگاه در خیره مصمم
گفتم:

منو_               بگی من عوضبه در ولی ، روز ،هر بخورم کتک روز هر حاضرم
بودم              کرده گریه هم نماز سجاده کنار ماه دو اگه خدا به ، میبخشی

    .      . کنی    می فکر چرا نکشیدم درد کم منم بهروز بود بخشیده منو خدا
اون               کنار که روزهایی تک تک در ، خوشگذشته من به مدت این توی

. کردم        لعنت رو خودم بودم باز هوس کثافت

: توپید              صورتم حرصتوی با و انگشتشگرفت دو با محکم را ام چانه

سن_              ز زمانی، یه دونم می که همین نزن حرف من با کثافت گذشته از
خواب             شبا بوده آشغال و عوضی مرتیکه اون کنار من، سق عش ، من

. بزنی           حرفشرو بخوای برام که این به برسه چه ندارم

           . نفسهای  و عصبانیت از سرخ صورتی با آورد نفسکم کرد مکثی
کرد               می بازگو برایم دلشرا در نشسته غم زیاد فشار که عصبی و تند

گفت:

نه_        ... . میشم آروم بزنم کتکت اگه کنی می فکر

: داد           ادامه و اشزد سینه قفسه به محکم ضربه چندین

. مهناز_           باشم قبل بهروز نمیتونم نمیگیره آروم من لعنتی قلب این
نمیتونم.

کشیدم    : فریاد من اینبار

کردم_            سکوت امروز تا بدونی؟ مقصر منو میخوای فقط چرا ؟ چرا
     .     . اولشبه     از که تو مقصری هم تو بهروز نشدی ولی بشی آروم بلکه

.          . شاید   کردی ازدواج باهام چرا نگفتی من به که تو گفتی دروغ من
. نمیزد         سر من از اشتباه این بودی گفته اگه

جلو              به حرکت یک با مرا و دستشگرفت توی محکم مرا پیراهن یقه
گفت     : صورتم توی و کشید

جز_      .        نداره هم به ربطی هیچ اینا ننداز من گردن خودتو کاری گند
.        . فروختی     پول و ثروت به منو تو داشتم دوستت صادقانه من اینکه

زدم    : فریاد گریه با

نه_ ...



گفت        : و داد هل عقب به منو محکم

            ... نکبتش_  قیافه اون عاشق ؟ رفتی چی پسواسه نه؟ چی شو خفه
پولش؟     عاشق یا بودی؟

: زدم           فریاد میکرد ام دیوانه داشت هم گذشته حماقت یادآوری حتی

     . اعتراف_        ، کردم غلطی اگر بزنی کنایه بهم اینقدر نداری حق بسه
تو              که کنی قبول نیستی حاضر هنوز تو اما کردم اشتباه که کردم هم

. بودی   مقصر هم

و              برافروخته ی چهره آن با ، اش وقفه بی و مکرر نفسهای
مرا             ای لحظه برای بود نشسته خون به خشم شدت از که چشمانی

ترساند.

ثانیه              فقط بهروز بعدی عکسالعمل وقوع تا ترس ی لحظه آن از اما
           . دستش   دور دور چند و کشید حرکت یک با را کمربندش بود فاصله ای

. افتاد       جانم به فریاد با و چرخاند

. میشم_          آروم من که کتکه با تنها توئه با حق

       . خاطر      به روزی که انگار نه انگار بود رحمانه بی و ضرباتشمحکم
پایش             و دست چطور ، خوری میوه چاقوی یک با دستم انگشت بریدن

قبل          .     بهروز دیگر او چرخید می دورم پروانه چون و کرد می گم را
. نمیشد   و نبود
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   .     . روزی    که لبی کشیدم لبم به دستی بودم افتاده پذیرایی گوشه
ها              بوسه عوضآن در امروز و بود بهروز محبت با های بوسه جایگاه
بود.           .   کلفه بهروز سمت چرخید دلهره ترسو با و آرام نگاهم خونی
      . با  .     همچنان و خودشمیچرخید دور نداشت قرار و آروم عصبی و

: کرد        می غرغر قبل از تر آرام صدای

. دیگه_       ببند ببند، دهنتو میگم بهت



. بود        .       من خاطر به هم این کلفگی و قراری بی یعنی جمله یک همین
من            چشم در چشم و من مقابل ایستاد که نگاهشمیکردم همچنان

قرار            قرارشرا بی نگاه و اشکشید آشفته موهای به دستی
قول  .           به که من ؟ چرا بیقراری گرنه و داشت دوستم کرد چشمانم

 !       . ؟     داشت وجدان عذاب پسچرا شدم می تنبیه باید خودش

      . بهروز        فریاد میان در ام ناله کردم ناله درد شدت از که خودم تکانی
: شد  گم

...    ... همینو_        ببند دهنتو یعنی خفه یعنی ، شو خفه میگم بهت
. کنم     ناکارت بزنم که میخواستی

. نشست       ام خونی لب کنج کمرنگی لبخند

       . عادت_        کتک به تنم دیگه که من بزن ، میشی آروم تو اینجوری اگه آره
کرده.

ولی     .        داشت دوستم قلبشهنوز اعماق در کردم می درک حالشرا
بود             کرده احساسشایجاد و من بین سدی ، گذشته تلخ های خاطره

جز       .        راهی من حرف شنیدن از بعد بشکند را سد این توانست نمی که
. نداشت  رفتن

. احساسکرد             شد می هم فاصله همان از قلبشرا قرار بی ضربان
     . ماندم          من او رفتن با نشود رو برایم دلش ست دس آن از بیشتر تا رفت
پلک              .    پشت بلکه بود خواب آن درمان راه تنها که ، درد خپر سن ت یک و

نمی              باز برایم دیگر که ببرد ام گذشته خاطرات به مرا و بنشیند هایم
امید.            به بستم را چشمانم و کشیدم دراز دونفره تخت روی گشت

. باشد             تنم روی نشسته درد دوای خواب و ، بخوابم زود خیلی اینکه

برایم              دعا یک فقط و فقط دعا یک عمرم تمام از اگر میخواست دلم
     . خوشی       روزهای از یکی به بود گذشته به بازگشت ، میشد برآورده

. درد            زور از نه بود تفریح سر از برایم زدن لبخند که

آمدنش             با تا بود بهروز آمدن ام روزانه انتظار تمام که روزهایی به
پر         .        های نگاه ، روزهای به ببافد نوازشگونه و کند شانه را موهایم

عاشقانه         . های کلم ، دلبرانه های ناز ، خواهش

           ، گذشته خوب روزهای حسرت شد جاری چشمانم از داغ اشکی
ربود     . چشمانم از را خواب

هم              هایم فریاد صدای حتی که کردم کابوسگم کدام نگاه پشت را تو
         . من   تنهایی شبهای ، شبها ترین تاریک چرا نمیرسد گوشت به

ی.               ستاره این بر ، ای برایلحظه فقط میکشم را التماسماه است
ابرهای        .        پشت که روزهاست من ماه ولی بکشد رخ به نوری ، نور بی

. است   خفته سیاه
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عذاب             برایم دنیا های خوشی همه ، کرد اعتراف بهروز که روزی از
نبود            نگاهشاغواگر و نداشت عشق طعم برایم هایش بوسه دیگر شد

. بود       شده آغاز من قلب پاییزی فصل

دیگر              و بود پژمرده و زرد ام عاشقانه خاطرات دفتر های برگه تک تک
همان   .          در که خورد قسم بارها بهروز آنکه با نداشت ارزشی برایم

. کرد             نمی باور من قلب ولی است شده ام عاشق ، نامزدی دوران

دیگران             تا ، بهروز زندگی بر سوار ام شده مترسکی حسمیکردم
       . خوب    ها مترسک همه برخلف که مترسکی بخورند حسرت و ببینند
زندگی              مزاحم های کلغ دل به حسرت تا گشت می خوب ، پوشید می

         . نمایشی  چوبکی دانست خودشنمی که تفاوت این با بگذارد اش
. بیشنیست 

      . این       دانستند می همه که این میسوخت خودم حال به خیلی دلم
غافل               من و است علت چه به ها گشتن خوب و ، ها پوشیدن خوب

. میکرد      ام دیوانه داشت ، بودم

روز             . هدف بی هایم شب و هدفشبمیشد بی روزهایم فقط
بود      .   .       برده یادم از که عادتی عادت به اجبار به کشیدم نفسمی انگار

               ، ام سینه از که است نفسهایی همان زندگی و مرگ تفاوت تنها ،
. خیزد   برمی است

با              داشت سعی مدام و بود ناراحت من رفتار تغییر از خیلی بهروز
در                هوا و حال آن از مرا بود شده رنگ بی من برای که هایی محبت

. نبود     موفق ولی ، بیاورد

لی             لبه انگشتانشرا نوازشسر و بودم خواب که روز آن مثل
         . به   موهایم انتهای در نوازشهایشگاهی بین در حسکردم موهایم

با               و کرد می بازشان حوصله با و آرام که خورد می بر کوچکی گره
. کرد            می آرام را خودش دل نه که را دلم لمسموهایم



. جان_      مهناز بشی بیدار خوای نمی

که               کردم او به را پشتم و چرخیدم ، شنیدم که صدایی به تفاوت بی
گفت:

؟_              کنی می ببری رو پشتت که دارم دوست رو کردنت ناز میدونی

: داد      ادامه که بود جوابشسکوت

دم_              ،چایی چیدم رو صبحانه میز ، گرفتم سنگک نان واست رفتم
کنی؟                 به خواب از دل خوای نمی ، ها ام خونه جمعه یه فقط ، کردم

: گفت           و خواباند بازویم روی سرشرا دید که را سکوتم

                _، پیغمبر به ، دین به که ، بخورم قسم کی جان به ؟ دلگیری ازم هنوز
مهناز          . عاشقتم من ، عزیزی واسم که خودت جان به

گفتم         : سلم بی و شد باز جهت بی چشمانم

. نگی_       دروغ بازم که معلوم کجا از

مرا               و گرفت را ام شانه و کرد بلند بازویم روی از فوری سرشرا
           . آن   با شد نگاهشثابت در روز چند از بعد نگاهم خودش سمت کشید

آنقدر            داشتم دوست نگاهشرا حالت ولی بودم دلخور ازشخیلی که
که              ای ثانیه چند کند نگاهم فقط و فقط مدام خواستم می فقط که

: گفت   کرد نگاهم

. نه _      یا شد ثابت بهت حال
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خریدار            همچنان او گذشت بهروز با من سرد رابطه از هفتهای چند
. تفاوت      بی من و بود نازم

شاپ               کافی در خواست من از باز و زد زنگ من به دنیا اینکه تا
     .    . و     دنیا به حسخوبی بروم خواستم نمی ببینیم را همدیگر داریوش،
حسو                آنقدر ولی ، نداشتم ، بود فاشکرده برایم را بهروز راز اینکه

تغییر             برای فقط دادم ترجیح که بودم گرفته را افسرده های آدم حال



رسیدم      .        دنیا از زودتر من بار این داریوشبروم شاپ کافی به روحیه
. نشستم        پنجره نزدیک میزهای از یکی پشت و

نوعی               به کدام هر که هایی آدم به ، بود بیرون به پنجره از نگاهم
. بودند     خودشان های گرفتاری درگیر

سلم_

همه        .        این از شدم کلفه داریوشبود رو به رو سمت به چرخید سرم
سمجی .

گفت     : که ندادم جوابشرا

نیستم؟_        هم سلم جواب یک لیق حتی یعنی

شدم    : پاسخ به مجبور

سلم_ 

زدی؟_              حرف بهروز با ، میگذره ما قبلی دیدار از که است هفته چند

: گفت             که کردم اخم داد قرار مخاطب مرا ی مقدمه بی اینکه از

ناراحتشدی؟_    چرا

گفتم      : و نگاهشکردم اخم با

کردید؟_       خطاب تو را من چرا شما

گفت     : و زد جلفی لبخند

. کنیم_          صحبت هم با کلمی تشریفات از دور به خواستم

: پرسیدم     ناراحتی و اخم باهمان

؟_   چرا

. بدم_           جواب بتونم تر راحت من تا نکنی اخم شما میشه

: گفت        که برگرداندم را سرم و کشیدم پوفی

قبل_               ثانیا بزنیم حرف هم با حسابی و درست نشد که قبل دفعه اول
. سفارشبده       چیزی یه صحبتی هر از

. ندارم_   میل چیزی

سفارش_           براتون من بزارید ، شاپ کافی اومدید بلخره که نمیشه
چطوره؟ .         گردویی کیک با لیمو به دمنوش یه بگیرم

صحبت              سر باز بعد و داد خودشسفارش من جای به که کردم سکوت
: کرد   باز را



توی_            که اتفاقی بابت خیلی بزنم رو حرفم راحت بدی اجازه اگه
از       .      یکی کردن اشتباه میدونی متاسفم ، افتاد بهروز و تو زندگی

میدیم،          انجام زندگیمون طول در آدمها ما که اتفاقاتیه بارزترین

           ، گرفت را اشتباهات این پیشرفت جلوی میشه ها وقت خیلی اما
            ، نقطه همان از دوباره باید میکنه اشتباه آدمیزاد که جایی هر بالخره

باعث     .        فداکاری و گذشت که حرف این باشه داشته دوباره شروع یه
              ، میکنه درست رو چی همه یا ، ببره اشتباهش به پی انسان میشه

بگو            . بهم اینه از غیر کنی می فکر اگه محضه دروغ یک

لبخند           چشمانششدم خیره اختیار بی نگاهشو برگشتسمت سرم
: گفت   و زد

. کنی_         می نگاه قشنگ چقدر دونستی می هیچ

برگرداندم        .     باز را سرم زده خجالت نگاهم و شد ملتهب هایم گونه
: داد     ادامه که پنجره سمت

. نه_          یا موافقی من حرف با نگفتید من به

چیه؟_         من زندگی اشتباه از منظورتون دقیقا نمیدونم هنوز

بهروز_   . با ازدواج

نگاهش       .      در منظور بی نگاهم او برگشتسمت اراده بی باز سرم
: گفت       و زد لبخند که ماند خیره

. دارم_     دوستت من مهناز
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زده  .            نگاهشزل به که همانطور ای ثانیه چند که آنقدر شدم شوکه
گفت             : و زد لبخند که ، چشمانشماندم روشن نگاه در خیره بودم

؟_   نمیکنی باور



  ...  _ : به          چطور بکشید خجالت گفتم و گزیدم را لبم و آمدم خودم به
کنید           !  علقه ابراز متاهل زن یک به که میدید اجازه خودتون

باید_         .  فقط کرد درست میشه همیشه اشتباهو گفتم همین واسه
می  .            موردشتحقیق در بهروز با ازدواج از قبل باید تو گرفت تصمیم

برات               تا ، دادی نمی باز حقه آدم یه دست زندگیتو جوری این و کردی
. بزنه           رقم زندگیت صفحات روی را ممکن خطخطی ترین خوشگل

. منه_   عاشق بهروز

خندید:

. است_            دیگه دلشپیشیکی و توئه عاشق زبان به آره

. نداره_  امکان

گفت   : عصبانیت با

گذشته_           میدونی حتی وقتی میگیره حرصم تو سادگی همه این از
رو              گذشت با و فداکار زن واسشادای میخوای باز و بوده چی شوهر

              . اون  ؟ نگرفته بازی به رو تو هم الن که میدونی کجا از تو کنی بازی
خودش             های فامیل جلوی باز تا کنه می سعی داره فقط و فقط

به               تا ، رفت و گذاشت زنشهم که بهشنگن همه تا نشه خراب
. بگیره         دختر اون از خودشرا انتقام بتونه اصطلح

 . وقفه  .         آمد ما میز سفارشات که بدهم نداشتم جوابی کشیدم آهی
.       . سکوت  هم و تفکر برای هم بود خوبی

ساهرم             فشار با حالیکه در و گذاشتم دستم جلوی دمنوشرا لیوان
: گفتم           زدم می هم را آن محتوای لیوان، سر د سر سس روی

. دارم_           دوست را همسرم و متاهلم من حال هر به

ات_     .      گذشته اشتباهات پای میخوای چرا بده خودت به فرصت یه
عمرت            آخر تا میخوای میاد؟ خوشت یکنواخت زندگی این از ؟ بمونی

و            دوستشداری که شوهری با افسرده ی قیافه همین با همینجوری
؟      کنی زندگی نداره دوستت اون

 .     . با   .     بود لبریز صبرم کاسه نداشتم شنیدن توان دیگر گزیدم را لبم
گفتم   : عصبی حالتی

. بشنوم_    نمیخوام دیگه بسه

من_           .  کن فکر من حرفهای روی ولی نمیزنم حرفی دیگه باشه
  .    . ایران      از رویایی زندگی یه بسازم برات رو زندگی بهترین میتونم

. نیست.       چیزی کم بخوای تو هرجا میریم



  .      . خوب     عاشق بودم پول عاشق همیشه من لرزید دلم لحظه یک برای
هم        .      پول بدون زندگی از گشتن خوب ، پوشیدن خوب ، کردن خرج

. بودم     بیزار هم ، میترسیدم

. بود            مانده داریوشخیره روشن چشمان در اراده بی چشمانم باز
. میکرد      .      سیر دیگری جای افکارم نداشتم خیره نگاه این از قصدی

: گفت        و خرید را نگاهم داریوشحریصانه ولی

کن_     فکر حرفام به

دلم            دست تنها نه ثانیه چند برای که بود پیشنهادشغیرمنتظره آنقدر
زندگی             یک از تصوراتم در همیشه که رویاهایی به مرا بلکه لرزاند را

آمدن       .        بیرون برای و کشیدم نفسبلندی خبرد ، داشتم راحت و آل ایده
و            .    بود داغ کشیدم سر را دمنوشم از ای جرعه ، ممنوعه فکر آن از

: گفت   .       و خندید بلند بلند داریوش سوزاند را زبانم

. نسوزی_ 

و               تعقیب در اینکه از و گذاشتم دهان به را گردویی کیک از ای تکه
. معذبشدم      داریوشبودم نگاه گریز
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کلفگی           .   . مثل کلمه یک در شود می پیچیده هم در دنیا تمام گاهی
دنیای          .   تمام ندارد شدن باز قصد که شده پیچیده کلفی مثل درست

که        .       بود ذهنم در زیادی های چرا بود شده پیچیده هم در انگار هم من
. نداشت  جواب

ابراز             داریوش بودم کرده شک بهروز به عشقم در که حال باید چرا
با              ازدواج از قبل چرا ؟ کردم ازدواج بهروز با من چرا میکرد؟ محبت

دیگر           . چرای هزاران و ؟ بودم نشده داریوشآشنا با بهروز

    . با          خواست می دلم خراب روحیم حال اما ، بود خوب ام جسمی حال
     . دارم         راز که نبود کسی بپرسم ذهنم های چرا از و بزنم حرف کسی

فاطمه   . جز باشد



که              ، بگذارم را دوستانه دیدار یک قراره و بزدم زنگ او به خواستم
. کرد               منزلشدعوت به مرا و زد زنگ من خودشبه ، روز همان اتفاقا

      . خواستم      او از خاطر همین به هستم معذب آنجا کمی که میدانستم
    . برای    .      بودیم جایی دنبال نکرد قبول او بار این بیاید دیدنم به که

بود             شان خانه نزدیک که پارکی به که داد پیشنهاد که کردن صحبت
    . با.        پوشیدم مشکی مانتوی کردم قبول ولی بود دور برایم کمی بروم

  .         . رفت  دستم بود روحم بی صورت به نگاهم آینه جلوی لیمویی شال
   .     . بهروز      موقع همان بود بهتر طور این هایم لب خرژ از یکی سمت
ایستاده .       .      آینه جلوی که مرا روز هر از زودتر برخلفهمیشه آمد

پرسید     : و دید ، بودم

؟_         میبرند تشریف کجا من سل خوشگ سنم خا به به

. دارم_    قرار دوستم با

دوستت؟_  کدوم

: حرصگفتم            با و شدم عصبی کمی جویش، پرسو از

. فاطمه_ 

خودش             سمت به را صورتم نیمرخ ، کرد دراز دست و آمد جلوتر
.  : ببینمت   گفت و چرخاند

بعد             و زد لبخندی که بودم عصبی و حوصله بی سمتش، چرخید صورتم
      : کاش        ولی ، داری خوبی دوست گفت و برد شالم زیر را موهایم آرام

             ، نزنی تیپ ، رفتن بیرون واسه اینجوری و بگیری یاد ازش خورده یه
. میزنی           خرژ و کنی می سرت شال اینجوری که نمیاد خوشم

گفتم   : اخم با

. بهروز_    ندارم انتقاد حوصله

چرا؟_

: زدم   فریاد عصبی

اومدی_               دیگه یکی عشق با که ؟تو کنی نمی انتقاد خودت از ؟چرا چرا
. کردی       خراب رو بیگناه دختر یه زندگی

صورتشجدی        : و شد لبشمحو روی لبخند

من_             ؟ گناهه کردن ازدواج مگه نکردم خراب را کسی زندگی من
. همسرمم  عاشق

. کنم_       می باور حتما که اینه آره



داشت            مقابلشنگه دوباره مرا و گرفت را بازویم عصبانیت با ناگهان
: گفت  و

      . داری_        که ماهه یه نزدیک الن خودته مشکل کنی نمی باور تو اگه
          . شدی،   عصبی ، اخلقی بد ، نمیخوابی من کنار شبا میکنه فرار ازم

         . داری   ولی داشتم و دارم دوستت چون ؟ چرا نگفتم هیچی ولی
نداشته     .     .     دوستت اگه من بیا خودت به مهناز بری می سر را حوصلم

؟               بیام کنار ، ات مسخره های رفتار این با باید چی واسه ، باشم

و             برداشتم عقب به قدمی و کشیدم دستشبیرون میون از را بازوم
گفتم:

خاطر_               به رو تو که اونایی ی همه باز و برم من میترسی چون
کنند               ات مسخره ، داد رد جواب بهت که کردند مسخره ات قبلی نامزد

. نخواست          رو تو همسرتم دیدی ؛ بگن بار این و

: زد   فریاد محکم

چرته_ 

: زدم     فریاد متقابل هم من

برات_              من که کنی، می نقشبازی داری هم هنوز تو نیست چرت
. نیستم   ولی مهمم

:         . گفت  عصبانیت با و برداشت سویم به قدم شد عصبی

بد_             همسرانشان با که دیگه مردای از خیلی مثل تونم می هم هنوز
دفعه     .       این اما خوام نمی ولی کنم رفتار باهات میکنند، رفتار

لعنتیت              شال اون و کن پاک را ات مسخره رژ ، نداره امتحانشضرر
. دوستت          دیدن بری نمیزارم گرنه و تر بکشجلو رو

♣♣♣

مات♣

گذشته (   )53پارت  خاطرات

زد      .       : فریاد که گرفتم پایین را سرم گرفت زدنشدلم حرف لحن از

؟_      نه یا شنیدی توام با



صدایی            ، بود جاخوشکرده درونشبغضی که گلویی از زحمت به
. شنیدم: _ درآمد

گفت     : و شد تر آرام

. منتظرم_   .    خونه در جلوی میام باهات من

   . دلم  .           روز آن تا شد بد حالم ، خانه در شدن بسته صدای با رفت و
         . بار   و گذاشتم آرایشم میز روی را دستانم کف بود نگرفته آنقدر

و       .       آمد بال آرام آرام سرم انداختم دستانم روی را هایم شانه سنگین
چشمانم            در اشک ، آینه درون مهناز صورت توی نشست صاف نگاهم

: زدم     فریاد که میزد موج

لعنتی_ 

صورتم   .        .  چون کردم می پاک رو آرایشم ، باید حال گریستم دقیقه چند
.         . کردم    پاک را آرایشم مرطوب دستمال کمک با بود شده سیاه کامل

   . در          جلوی بهروز آمدم بیرون خانه از و کشیدم جلوتر کمی را شالم
کمی       .     .   اا تقریب افتادیم راه به پیاده بستم را در که بود ایستاده خانه

 .       . که      ببینمش که خواست نمی دلم حتی میرفتم راه او از تر عقب
که             کرد مجبورم و گرفت را دستم حرفی هیچ بی و ایستاد ناگهان

     . و      .    داد دستم به فشاری حبسشد نفسم بروم اشراه شانه به شانه
: گفت  آرام

. خوام_    می معذرت

گفت          : و کرد من به نگاهی نیم که ندادم جوابی

کردی؟_   گریه چرا

: داد        ادامه که بود سکوت همان باز جوابم

رفتارهای_      .       این با روزا، این نمیدونی مهناز کنی می دیوونم داری
. دارم    حالی چه تو

پرسید      : رسیدیم که کوچه سر به

گذاشتی؟_   قرار کجا

: شدم     دادن جواب به مجبور

. خونشون_    نزدیک پارک

  . راه           به نشست عقب صندلی من همراه و گرفت دربست ، ماشین یه
چرخاند.            ال کام سرشرا و انداخت ام شانه روی دستشرا افتادیم

  . سرشرا  .          میشد طی که بود راهی به نیمرخم ، من ولی من سمت
: کرد        زمزمه گوشم زیر و چسباند گیجگاهم به



کیه؟_    بهروز عشقه

: دادنشگفتم    حرص برای

. نگفته_        بهم رو لعنتی اون اسم نمیدونم،

.   _ : لوسنشو      مهناز شد خالی صورتم نفسمحکمشتوی

: گفت            و اشخواباند شانه روی را سرم که نگاهشنکردم حتی

. تو_    تویی فقط

بردارم            : اش شانه روی از را سرم که باعثشد راننده صدای

؟_          فرمایید می تر آدرسدقیق ، آقا برم کجا

و               پنجره سمت چرخاندم شانه کنار از را سرم ، من و داد جواب بهروز
بهروز    . .        از هنوز اما بودم شده آرامتر رسیدیم شدم خیره بیرون به

پارک  .     .    دور سنمک سنم شدیم پارک وارد بهروز همراه بودم دلخور
به.              من نه و گذاشته قرار پارک کجای فاطمه که پرسید او نه چرخیدیم

نیمکت  .           روی را فاطمه بالخره که زدیم چرخ آنقدر اما گفتم او
و          .    کرد سلم بهروز کردیم پیدا پارک مکان ، ترین دنج در پارک چوبی

او         .   .     رفتن از بعد رفت و ها بچه بازی محوطه سمت رود می که گفت
: پرسید         که فاطمه کنار نیمکت روی نشستم ،

خبر؟_      چه ؟ خبچطوری

 : پرسید      نگرانی با که کشیدم آه

کشی؟_    می آه چرا

جان             چشمانم در اشک و نشست گلویم در دلیل بغضبی دوباره
: پرسید      نگرانی با فاطمه که گرفت

مهناز_ !!

دادم      : جواب که شد جاری اشکانم

. ... خسته_   فاطمه شدم خسته
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شد   : متعجب فاطمه

 .    .        ! از_   دارید آرومی زندگی داری خوبی این به شوهر که تو ؟ چی از
! شدی؟   خسته چی

.    _ : منه          زندگی ظاهر اینا گفتم و کشیدم بال را ام بینی دستم با

گفت    : اخم با

؟_     باطنشچیه خوب

. بودم_       گفته بهت که رو بهروز قضیه

. رفت_      ، شد تموم که اون

گفتم      : عصبانیت حرصو با

. بیام_   ....  .     باهاشکنار نمیتونم نشد تموم فاطمه نشد تموم

: گفت     و کرد اخم

. گیری_     !        می سخت اینقدر چرا عاشقته شوهر بعیده تو از مهناز

توان_  .   .         دیگه منم ، داره توانی یه هرکسی نتوانم من نمیگیرم سخت
که .            .   اون داد قرار بهروز راه سر منو خدا چرا موندم من اصل ندارم

ببخشمش       .   نمیتونم ندارم رو زندگی اینجور طاقت من میدونست
. نمیتونم...

   .       ... تو_  ببین برو نکن ناشکری داری رو زندگی بهترین نگو کفر
...    ... ندیدی    سبد سمرد خبره چه خانواده دادگاههای

. دیدم_

: گفت        تعجب با و من سمت چرخید فاطمه

! بخشی؟_            نمی چیزی همچین خاطر به را بهروز واقعا تو مهناز

گفتم         : و کردم پاک را اشکانم و کشیدم آهی

افتاده_         . زندگیم توی هم دیگه اتفاق یه روزا این

چی؟_

گرفتم          : دستشرا و فاطمه سمت چرخیدم من بار این

. ها_       نگی کسی به خدا رو تو

. میگم_   نه بگو

دنیا_    ... ناتنی عموی



:  . خندیدم_       داره کیشهتل در که همونی خب

.       .... کرده_      علقه ابراز من به اون اون یادته خوب هم تو آره

: گفت          تعجب با و کشید عقب خودشرا فاطمه

! چی؟_ 

گفت             : عصبانیت با فاطمه که گرفتم پایین را سرم و کشیدم خجالت

!    ... شعوریه_    بی چه سرشکنم تو خاک

: گفتم  فوری

           ! حق_    من ولی بشه بازی من زندگی با که اینه شعور ؟ چیه شعور
؟      کنم انتخاب دوباره باشم نداشته

شد      : تا چهار فاطمه چشمای

!      ! نبودی_       حرفا این اهل تو ؟ چی یعنی حرفها این مهناز

.        .... بشم_      جدا بهروز از بگیرم تصمیم شاید شاید کنم می فکر دارم

گفت           : و چوبی نیمکت پشتی به زد تکیه محکم فاطمه

.      ...   ... میشی_   پشیمون خدا به نکن اینکارو مهناز نه من خدای

دادم   : جواب عصبی

          ....! ازدواج_  بهروز با چرا که پشیمونم هم حال همین من ؟ پشیمون
راهم.             سر داریوشرو خدا چرا میپرسم خودم از بار هزار روزی کردم

نداد؟  قرار

            .... راهت_ سر خدا چرا ، بود تو زندگی داریوشمرد اگه اا واقع همین
دوست          .    همیشه تو نداده قرار راهت سر نشانه کم خدا ؟ نداد قرار

وار              دیوونه و باشه خوشقیافه و خوشتیپ ، ات آینده همسر داشتی
. میخواستی ...        همیشه که همونیه بهروز خب عاشقت

  ... پسچرا_         باشه پولدارم ام آینده همسر داشتم دوست همیشه من
؟    نداره پول بهروز

گفت           : بود شده شوکه من حرفهای از کار این که فاطمه

    ... انتخاب_        اسمش دیگه این نکن بازی زندگیت با خدا رو تو مهناز
         .... دیگه.  نشه ، شدی پشیمون بعدها که نکن کاری حماقته این نیست
.          ... نکن  خراب باز زن مرتیکه اون واسه رو زندگیتون کرد کاری

گفتم   : عصبانیت با



ندیدی_   !          خودت چشمای با رو چیزی وقتی چرا فاطمه بعیده تو از
را               جوابم عصبی فاطمه ؟ بازه زن میدونی کجا از تو ؟ میزنی تهمت

داد:

. میکنه_           علقه ابراز متاهل خانم یه به که اونجایی از
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سکوت             شکننده فاطمه اینکه تا بود حاکم مان بین سکوت ای ثانیه چند
شد.

بخوای_              چیزی هر سر که نیست بازی خاله آدم هر زندگی مهناز ببین
دلیل              ، شده مرتکب هم اشتباهی یه روز به حتی اگه همشبزنی، به

شوهر             کنی، خراب اون اشتباه خاطر به رو زندگیتون تو که نمیشه
عاشقته    . ، داره دوستت

میاره_     . در رو عاشقا سادای

: افتاد      صورتم روی فاطمه تند نگاه

کنم_            . نمی فکر طور این من کنی می فکر اینطوری تو

حقیقته_ .

گفت    : عصبی فاطمه

حرف_               تو با خواست من از و زد زنگ من به شوهرت که اینه حقیقت
حرف             تو با خواست من از ، بود افسردگیت نگران خیلی بهروز بزنم

بیارم             . در حالت این از رو تو و کنم کاری بتونم بلکه بزنم

گفتم           : ولی گرفتم قرار تحتتأثیر فاطمه کلم شنیدن از آنکه با

بهش_            دیگه من فاطمه ببخشم رو بهروز نمیتونم من حال این با
ندارم  . اعتماد



: خورد      گره هم در فاطمه ابروهای

بهش_     .        نتونی تو که نکرده کاری شوهرت توروخدا بسکن مهناز
. کنی  اعتماد

چند   .    .       که احساساتی با خودم با بودم کرده لج کشیدم بلندی نفس
 . جوابم              نبود من با دلش اول از اصل که بود کرده مردی درگیر مرا ماه

: گفت      که بود سکوت فاطمه برای

... اگه_               ، مهناز میترسم زندگیت برای من ، کن فکر بیشتر خدا رو تو
خدا              ... بدی دست از زندگیتو پوچ و هیچ سر ، نکرده خدای وقتی یه اگه
از...             تو زندگی دوباره نتونی دیگه شاید وقت اون ولی نکنه خدا نکنه

. بسازی  اول

گرفت             را دستم شنود نمی حرفی من از سکوت جز دید وقتی فاطمه
: گفت  و

. باشی_            آروم کنارش میتونی تو که همونیه بهروز باشکه داشته باور
تو               مگه ، افتاده اتفاق که همونیه تو برای ، خیر باشکه داشته ایمان

خدا                با گفتی ، بودی دل دو بهروز با ازدواج از قبل که نگفتی من به
بری             بار یه خوشبختشدی و دادی مثبت جواب اگر که کردی شرط
نرفتی              تون ازدواج از بعد ماه دو مگه ، پخشکنی نمک صالح امامزاده

خدا                به جان مهناز کردی، تردید حال پسچرا نکردی، ادا رو شرطت و
    . خاطر   .      به تو زندگی عزیزم کن لعنت و شیطون شیطانه وسوسه این

. نزن      هم به اون اینو حرفهای

هایشدوختم            . چمن و پارک سرسبزی به را نگاهم و کشیدم آهی

. میاد_         داره ، نداره دوریتو طاقت شوهر بفرما

آمد             می بهروز که خلفجهتی را نگاهم فاطمه حرف به توجه بی
شنیدم      : را بهروز صدای که چرخاندم

. بخوریم_         چیزی یه بریم شده تمام هاتون صحبت اگه

: داد       جواب من جای به فاطمه

منزل_       . برم باید من ممنون نه

: کرد     اصرار باز بهروز

با_   فروشیه         ۱۰حال آبمیوه یه پارک سمت اون نمیشه طوری دقیقه
کردید              صحبت هم شما ، کنیم تازه گلویی یه بریم داره هم صندلی که

خانوم؟    ....   مهناز نه شده خشک گلوتون حتما

 _ : بله        گفتم و انداختم نگاهی بهروز به اجبار به

: گفت      و برخاست جا از فاطمه



بعدی_             دفعه انشالله حال ندارم، تعارف برم دیگه من بدید اجازه
. میشم  مزاحمتون

ماندید_             می مهناز منو کنار اگر میدونید صلح که طور هر باشه
. شدیم   می خوشحال

اجازه_             . با ، بهتره باشید تنها مهناز با شما اگه کنم فکر

خم            بودم نشسته نیمکت روی هنوز که من سمت سرشرا فاطمه
: گفت   و کرد

. کن       فکر من های حرف روی

خداحافظ    "  "        " " بگویم من که آن از قبل و خداحافظ گفت بلند بعد
رفت.
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و             انداخت ام شانه روی دستشرا و نشست نیمکت روی کنارم بهروز
: گفت     .         که بود او سمت به من نیمروخ کرد روانه سمتم نگاهشرا

   ... گلم؟_           میخوری چی معجون یا بستنی هویج یا هویج آب ، جان مهناز

هیچی_

دیگه_      . بگو ، عزیزم نکن ناز

بهروز             سمت به را سرم و دادم بیرون سینه از محکم را نفسم
      . که      بود طوری همان نگاهشباز شدم چشمانشخیره به و چرخاندم

. گرفتم    .       آرام که شد چطور دانم نمی کرد می ام دیوانه

دلخورم_   ازت

:         . داد    را جوابم که نگاهشبودم محو هنوز گفتم را این من

چرا؟_  ... بمیرم الهی

؟_              بگیرم یاد فاطمه از گفتی ؟چرا کردی مقایسه فاطمه با منو چرا

: گفت       و صورتشآورد به بامزه اخم



موهای_      .        اون حرصمیخورم من آخه ببخشید تک ، سک ت ، من سز مهنا
لبت    ...         به رنگ پر لب رژه میشم دیوونه من بیرون میندازی تو قشنگ

میزنی.

:  .      . گفت_       کرد تر محکم اخمشرا میشی دیوونه تو که میبینه منو کی

       . منو_        قیافه و تیپ این با وقتی میشم روانی دیگه که ببینه کسی اگه
. کنم            می کور چشماشو که ببینه کسی اگه ، کنی می دیوونه

احساسگفت            : از پر لحنی با که گرفت حرفشخندم از

  ...    ... نگات_  ...    من بزار بخند فقط تو خندید من مهناز بالخره جانم ای
کنم .

: گفت              که اکتفاء لبخندی به و کردم جور و جمع رو ام خنده فوری

بخوریم_      . چیزی یه بریم حال

     . و       خوردیم بستنی هویج آب همراهشرفتم که هم راضی بالخره
    .     . بهتر  خیلی حالم حسکردم عوضکردم را لباسم خانه برگشتیم

اعجاز            .   یا کند سنگینی که نبود من دل در حرفی دیگر انگار ، شده
بود            من قلب روی مانده جا حرفهای سنگینی یا بود فاطمه حرفهای

. بود      رفته بین از حال که

می              شیطنت کمی ها مدت از بعد دلم که بودم شده سبک آنقدر حال
پوشیدم .            کلوشکوتاه مشکی دامن با باز یقه سفید بلوز یک خواست

. پذیرایی           توی آمدم و زدم لبانم به قرمزی لب رژ و

یک            گذاشتن بهانه به که بود نشسته مبل روی تلویزیون جلوی بهروز
:         . گفت    و کرد برانداز را پایم تا سر مقابلشرفتم چای لیوان

     . دستانشرا_   ....   که زدم لبخند شیرین صنم دلبر دلبر صنمی شیرین
گفت    : و گشود برایم

لبخند_    . این به جانم

مرا             دستان مچ فوری که گذاشتم، میز برایشروی را چای سینی
      . خیره       و خودشنشاند کنار مرا بنشینم کنارش و نکنم فرار تا گرفت

: گفت       و کرد نگاهم نزدیک از خیره

تو      کوی شبای کرد دیوانه مرا

. هست         تر دیوانه مگه من تو،از روی مهتاب

تو          موی پریشون تو، ابروی کمان تو، آهوی چشم

. هست      زیباترم مگه تو از



  . در          نگاهم بخشید می جان را قلبم که تکراری ابیات همان باز
: گفت           و زد صورتم به ای بوسه که بود چشمانشنشسته

؟_            نه ، میخوابی اتاقم توی دیگه امشب کنم فکر

. کنم_   فکر باید

: کرد   اخم

. دیگه_          نداره کردن فکر زدی که تیپی این با

قلبشگفت          : ته از باز که گرفت حرفشخندم از

. بود_           شده تنگ خیلی هات خنده برای دلم ، جان ای

زیر                 و نشاند بوسه موهایم روی به و داد اش شانه تکیه را سرم بعد و
کرد   : زمزمه لب

. مهناز_      دارم دوست خیلی خدا به
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      . سوار         باز من، قلب سر جادوگ بخشیدم را بهروز ، من و گذشت ماه یک
   . بهروز         های دلبری شود قلبم فاتح توانست و شد من احساسات بر

یک  .            برایم ، رفتنش از قبل روز هر که بود وقتی چند نداشت تمامی
نان            کنار صبحانه میز روی و نوشت می کاغذی روی عاشقانه جمله
خانه          .      به که شبها و ببینم تا گذاشت می بود خریده برایم که ای تازه

شاخه    تک برمیگشت

باز        .       که کارهایشبود همین با آورد می هدیه برایم ، زده خربان گلی
سر    .             همان با ، شدم بیدار خواب از که صبح روز آن بود کرده رام مرا

سمت              رفتم ، بود نوشته برایم که ای حمله بیقرار ، آشفته وضع و
      . تا       دور که کاغذی تکه روی بخوانم را بهروز یادداشت که صبحانه میز

: بود          نوشته ، بود کشیده کوچک های قلب دورشرا



سوردی  "                چه کند نمی جادو مرا تو زیبای به هم ، ها قصه شهر جادوگر
! ؟              ای کرده نگاهت اسیر همیشه تا را دلم که خواندی، برایم لبانت زیر

"

.  : دیوونه             گفتم اختیار بی لب زیر و دادم سر ای اشخنده جمله از

و          .     نان لقمه چند صبحانه میز پشت برگشتم و شستم را صورتم و سر
وسط        .     کردم قصد اول زد زنگ موبایلم خوردم که گردو و پنیر

روی   .           که موبایلم زنگ صدای از ، زود خیلی اما ندهم جواب صبحانه
. بدهم         جواب را گوشی شدم مجبور ، بود اعصابم

الو_  

جان_   . مهناز سلم

پرسید         : که دادم جوابسلمشرا که بود دنیا

چطوری_ 

ممنون_  . خوبم

حال_          .  کافیشاپ برسونم خودمو که نشد ، قبلی ی دفعه ببخشید
؟       بیرون بریم هم با میای امروز

     . دنبال   و کردم مکث بیاورم بهانه خواستم

: گفت     که بودم ای بهانه

؟_    داری کاری

خودشگفت  "   "     : که ، آره بگویم خواستم

نمیشم_  ...   ...    . مزاحمت پسباشه بیای خواد نمی آهان

: شد     باز لبانم اختیار بی

. بهتر_      وقت یه باشی دنیا

بگم_     ...         بهت چیزی بهروز مورد در که خواستم فقط بهتر وقت یه آره
تر    . مناسب وقت باشه

جان_       _    مهناز نیست مهم ؟ بگی میخواستی چی بهروز مورد در
دیگه....            حقیقت یه خواستم ، مرددی تصمیم در که گفت داریوشبهم

میبینم           .    که حال اما بره بین از تردیدت که بگم بهت بهروز مورد در هم
 .   ....  _ . مگه        کن صبر کن صبر دیگه وقت یه باشه ، بهتره روحیت حال

! ؟         بوده بهروز زندگی تو هم ای دیگه حقیقت

:   . پرسیدم        دوباره کرد می ام دیوانه داشت دنیا ، سکوت

؟_    شنیدی صدامو دنیا



به_              دلم ولی کنم خراب رو حالت ندارم قصد ، قسم خدا به مهناز
جدا  ....           بهروز از زودتر چه هر بودم تو جای اگه من میسوزه حالت

میشدم .

. کردی_      دیوونم بگو شده؟ چی مگه

. ببینمت_      باید نمیشه تلفن پشت

نمیام_     . شاپ کافی من

دیدنت_    . میام من باشه

؟_    میای کی خوبه

چطوره؟_     دیگه ساعت یه تا

منتظرم_  .

نبود          .    قرار انگار شد تلطم پر قلبم باز کردم قطع که را گوشیم
با         .      و کشیدم بلندی نفس خوشکند جا بهروز و من زندگی آرامشدر

: گفتم  خودم

. کنم_       قضاوت نباید نشنیدم چیزی تا
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. بود          دنیا دستان میان شده پیچ کادو جعبه روی نگاهم

؟_    چیه این

. ناقابله_

؟_     مناسبت چه به

. داریوشه_      هدیه ، نیست من هدیه



.     . نزدم   .     هم پلک حتی شد خشک جعبه روی چشمانم ایستاد قلبم
    . برداشتم        را جعبه در شد دراز جعبه سمت دستانم اراده بی بالخره

. بود.            خوابیده ای زنانه ادکلن جعبه درون رنگی های پوشه میان در
با             و کشیدم بیرون جعبه از را ادکلن زیبای و ظریف ی شیشه

که       .      بود مطبوع آنقدر عطرش بوییدم را آن ، شیشه در برداشتن
کرد  . مستم

؟_      مناسبتی چه به آخه

گفت        : و نشاند لب به معناداری لبخند دنیا

نمیخواد_    .   . مناسبت دیگه سله سد دیگه

. گرونه_    این معلومه آخه

گفت      : و کرد اخمی دنیا

حال_    !...       .  نیست داریوشپولی واسه پول این تو میزنی حرفا چه
باشه     .۶۰۰یا  ۵۰۰فوقش  داده تومن

. شد    گرد چشمانم

تومن !!۶۰۰_

حداقلش_ .

سنگینی             دستانم روی انگار که را ادکلن و دادم قورت را گلویم آب
گفتم      : و جعبه درون گذاشتم میکرد

پسشبده_       . بکش، زحمت جان دنیا

میشه_     !!   . ناراحت ، مهناز سر به خاک

ازشقبول_             رو گرونی ادکلن همچین یه باید چی واسه من آخه
دیگه!     . است هدیه بالخره کنم؟

. میخواد_         دلیل هم هدیه ، باشه که است هدیه

؟_         داره اشکالی ، عوضکنه رو روحیت خواسته

میشه_      . عصبی ، بفهمه بهروز اگه

گفت       : و کرد کج لبشرا دنیا

. خودشکنه_ !!            گندکاریهای واسه فکری یه اول بره بهتره اون بهروز

: گفت_            و کشید آهی دنیا چیه؟ گنهکاری از منظورت ، ببخشید

  ... خوام_            نمی عوضشده هوات و حال تازه ، جان مهناز ولشکن
. بگیرم   حالتو دوباره



.   ... دنیا_   بگو گرفتی دیگه

گفت      : و کشید بلندی نفس

چی_                 بهروز مورد در تصمیمت بگو من به اول ، کن ول رو اینا بابا ای
راضی  _    ...       ، زد حرف باهام هم دوستم کردم فکر راستشخیلی ؟ شد

بیام     .  کوتاه فعل که شدم

.   ... _!    ! بانکی_  فاطمه نمیشناسیش ؟ دوستت کدوم ؟ دوستت

شناخت                می را او انگار که کرد زمزمه طوری ، لب زیر را فاطمه اسم
:       . پرسیدم.       اطلعات همه این از متعجب داد را شان آدرسخانه بعد

شناسیش؟_       می کجا از تو

. بودند_        فضه خاله خونه قبلی همسایه اونا بابا

همسایه_ !!

.        ... بود_ رفته هم فاطمه خواستگاری بهروز تازه آره

زده            وحشت چشمان و دهانشگرفت جلوی کفدستشرا ناگهان بعد
: کرد        زمزمه و دوخت من به اشرا

میگفتم_     ! نباید خدا وای
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گفتی؟_  چی

گفت  : فوری

. بگیر_ ....    نشنیده ، هیچی هیچی

! ؟_   فاطمه خواستگاری

: گفت       و گزید محکم لبشرا دنیا

گفتم_          . بهت من نگی کسی به خدا رو تو

گفتم    : عصبانیت با



یا_   ... میگی دنیا

ترسگفت   : از

میگم_ .

: گفت             و دوخت من به نگاهشرا ترس با بعد و کرد مکثی

نامزدی_            توی و دوستشداشت بهروز که دختری اون قضیه از بعد
قبلی        .    همسایه خوب فاطمه خواستگاری میره بهروز ، میگه بهشنه

رد          .    جواب فاطمه داشتند هم با ای دوستانه ارتباط و بودند فضه خاله
که               هم قضیه باقی و میکنه معرفی بهروز به رو عوضتو در و میده

مشخصه .

را              دنیا های حرف مابقی دیگر که داد دست من به خرابی حال چنان
از.             ، رفتارش از ، فاطمه از بهروز اندازه از بیش تعریف نشنیدم

. خورد              وسطسرم محکم که بود خپتکی مثل همه و همه حجابش،
  _ . ؟       خوبی مهناز خورد تکان که چشمام جلوی دنیا دست

گفتم   : زحمت به

آره_ .

. گفتم_         بهت من نگی وقت یه خدا رو تو

حیطه  .            از دیگر بهروز و من زندگی رازهای کردم حسمی کشیدم آه
وقت    .      .     کاشهیچ گرچه من جز دانستند می همه شدند خارج راز ی

     . تمام  .       حال که آن از بود دانستن از بهتر خیلی ندانستن دانستم نمی
مرور             اول از دوباره رازها این فاششدن بین ذره با گذشته خاطرات

             ، به شود تبدیل اهمیت بی و معمولی رفتارهای و ها حرف و گردد
نیشدار         . گاهی حساسو ظریفو های نکته

و           .    فقط دنیا نشدم مکان و زمان متوجه دیگر که شد بد حالم آنقدر
برای               فقط گاهی و دادم می تکان سر گاهی من و زد حرفمی فقط

آخرشرا               ی جمله ی کلمه تک ، دربیاورم را گوشدادن سادای که این
. کردم   می تکرار

درسته_  !  .  . یادته ؟ واقعا

که          .   خودم میگرفت تصمیم لحظه همان از داشت ذهنم واقع در ولی
خواست             نمی دلم اصل اما کنم تحمل توانم نمی دیگر کردم حسمی

نمی         .      بیشتر راه پسیک بزنم حرفی مورد این در بهروز یا فاطمه به
ماند.

قول              به یا کردم می پوشی چشم و بخشیدم می را بهروز باید یا
  . رفت          دنیا گرفتم می دوباره شروع برای را نهایی تصمیم داریوشآن

ادکلن          .      جعبه و ماندم من گذاشت تنها خیال و فکر از عالمی با مرا و



روی             که بود بنزینی اشمثل مطبوع بوی که خوشش، عطر با
شعله              چنان دلخوری از ای جرقه با و شد ریخته بهروز و من خاطرات

آتش             خروارها زیر در بهروز و خوشمن خاطرات تمام که شد ور
که        .      همسر اسم به تعهدی تعهد یک جز نماند باقی چیزی و سوخت

بود                . جا بر ، بود مانده باقی دستم در که ای حلقه اثرش، تنها هنوز

. آمد        بال سینه از سختی به نفسم

 . انگار            گذاشتم طلهایم جعبه در و کشیدم بیرون دستم از هم را حلقه
    . که         چیزی تنها حال بود کرده سخفت را گردنم طلیشدور فلزی رکاب

دیر       .          و دنیا رفتن برکت به هم آن که تفکر و بود سکوت ، داشتم کم
. شد        جور ، شرکت از بهروز همیشگی آمدن
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به              بود آتشی قلبم در ولی میزدم لبخند ظاهر به که بود روز چند
روز            .  روز یک برای بودم گذاشته را همه که حرفی دنیا یک وسعت

بهروز   . از طلقم

نوشت             : می برایم صبح روز هر همچنان من تصمیم از خبر بی بهروز

دوستت   "     .        ، من سب آشو پر سب قل سر ویرانگ کند می ویرانم نگاهت
همه .             جملت ولی ، دارم دوستت ، عزیزی بگویم که است ساده دارم

احساسم    .          از ای گوشه که است ای کلمه فقط نیست احساسمن ی
         .    ، آورد نمیتوان کاغذ روی که کلماتی وسعت به تپد قلبشمی در

دارم  ." دوستت

حسمی          .   کند آرامم تا میداد آزارم بیشتر و هایشبیشتر حرف
اش            عاشقانه ظاهر به های حرف تمام خام احمقانه خوب چه کردم

مثل .       .      هم من گرفتم تصمیم نیاوردم خودم روی به باز اما شدم



به               را او ، گفت نه بهروز به اش نامزدی شب در که دختری همان
بازی              به و بود آورده در را عشق ادای برایم که روزهایی تمام تلفی

.          . انداخت      سرم به دنیا اول را فکر این البته بگیرم بازی به ، بود گرفته

به                 که حرفهایی مورد در باز و زد زنگ من به ما دیدار از بعد روز چند
و                .  گفته من به را چیز همه او نگویم دیگران به که گفت بود زده من

تشویقم            بسیار گفتم او به طلق برای تصمیمم مورد در من وقتی
که                بود جا آن و کنم تمام را طرفه یک بازی این زودتر هرچه که کرد

همه              و دانم می چیزهایی چه که نیاورم رو به چطور ، کرد پیشنهاد
 .      . شاید       کردم قبول چرا دانم نمی بگویم بهروز به دادگاه در را چیز
بچشد           . را خرابم حال از ای گوشه هم بهروز میخواست، دلم

نکردم             . توجه چیز هیچ به که بودم مصمم نقشه آن اجرای برای آنقدر
دیدن       .          برای که بود شبی هم بار یک آن نلرزید من دل بار یک جز و

برخورد     .        من با صمیمی و گرم همیشه رفتیم بهروز مادر خانوم فضه
برایمان .      .      که را خانهشان در دیدنشرفتیم به بهروز همراه میکرد

: گفت        و بوسید را صورتم اول کرد باز

. بود_            شده ذره یک براتون دلم اومدی کردی خوب چه سلم وای

  _ : جان؟       مهناز چطوری پرسید و شد خیره چشمانم در بعد

مادرجون_  . خوبم

.   _ : نمیکنه        که اذیتت گفت و کرد نگاهم لبخند با خانوم فضه

نه_  . کم

خندید   : بهروز

کنم؟_      ...        اذیت را مهناز میاد من به اصل جان مادر خدا به نه

  . کنار    .      مرا کمکشکنم نگذاشت حتی مادرجان شدیم خانه وارد
گفت        : و آورد خودشچای و نشاند بهروز

. بمونید_        شام باید امشب اومدید کردید خوب چه

: گفت      دربایستی رو بی بهروز

. جان_      مادر مونیم می حتما

: گفت          و شد خیره من به باز جان خانم

؟_    خوبی تو

: گفتم            و گنجاندم کلمات دل در را دروغ ، ظاهری لبخندی با

ممنون_   . بله



گفت_    !       : خنده با بهروز ؟ خبری عوضشده خیلی قیافت

! خبری؟_   چه

 . کف_        .     پرید صورتم از رنگ خوره می باردار زنهای به مهناز قیافه
: گفتم         فوری و گذاشتم ام گونه روی را دستم

واقعا_  !
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مادرشگفت          : سوی به و کرد نگاهم لبخند با بهروز

. دارید_            پیشمن خوب هدیه یه ، باشه درست حدسشما اگر

: گفت     و خندید خانم فضه

. میشه_    معلوم الن

و              کردم نگاه بهروز به اخم با فوری که آشپزخانه رفتسمت بعد
گفتم:

    ! که_       نیست خبری ؟ میکنی ذوق الکی چی واسه

گفت      : و انداخت بال ابرویی

. بود_    شاید حال

    _ : زودتر         میخواد دلم من خب گفت که شدم قیافشخیره به تعجب با
بشم  ... بابا

شد     : تر محکم من اخم

گفت_        .       : و داد سر ای خنده تو و میدونم من خونه بریم بزار بهروز

میشه_      .       . کنده امم کله برم خونه میمونم اینجا من امشب ، مادر

گفت          : و پذیرایی توی برگشت پیشدستی یک با مادرجون

. بخور             داری دوست رو کدوم هر لواشک نوع چند و شیرینی تا چند



که    .         گذاشتم دهنم به لواشکی ذوق با پرکشید لواشکها برای دلم
گفت   : جان مادر

. شده_      خبری کنم فکر بله

      . ای    :     بامزه لحن با جان خانم زوده هنوز جان خانوم نگو گفتم اخم با
گفت :

شده         . موهاشسفید تمام بهروز ؟ زوده کجا

ارثیه_    اون

داد      : جواب اخم با جان خانم

. خواهید_              می بهتر این از دیگه من کردنشپای بزرگ ، بیار یکی شما

فکر              به که بود شده آب دهانم در جان خانم خوشمزه ملسو لواشک
           . جدا  بهروز از توانستم نمی دیگر بود می خبری واقعا اگر رفتم فرو

. آمد .     سراغم تردید باز شوم

یک               ، اتفاق یک ، میکردم طلق قصد وقت هر که بود حکمتی چه این
       .   . من     که میرفت احتمال هم بار این دانم نمی شد می مانع ، حادثه

.            . آزمایشبدهم  که بود این کردم می باید که کاری اولین باشم باردار
و            رفتم آزمایشگاه به بگویم بهروز به آنکه بی روز همان فردای

 .        . آشفته   بود حاضر ظهر از بعد جوابشبرای دادم آزمایشبارداری
بود   .       . زده سرم به فکر هزار مضطرب و بودم

! ؟                 میشد چه بچه این وجود با من تکلیف ، بود کار در ای بچه واقعا اگر

اما             .  کنم فکر بهروز برابر در آمدن کوتاه به که خواستم نمی حتی
. نداشت         امکان مزاحم یک وجود با هم گرفتن طلق

و   .             رفتم راه خانه در ها دیوانه مثل ظهر از بعد تا بودم شده کلفه
            . جواب  و رفتم اتلفوقت بدون ، شد که ظهر از بعد کردم فکر

 .    . به   .   .  شد سست پاهایم ایستاد قلبم بود مثبت گرفتم را آزمایشم
نشستم           . و رساندم آزمایشگاه درون صندلی اولین تا را خودم زور

.       . میکشید       تیر درد از سرم آزمایشبود ی برگه اعداد روی نگاهم

وجود             راه یک فقط حال و بود آمده آمدنشمیترسیدم از که مزاحمی
خلصشوم         . مزاحم این شر از که داشت

برگه              که بود این کردم که کاری اولین و خانه برگشتم آشفته حال با
کردن             کم برای تصمیمم اگر تا کنم مخفی بهروز چشم از آزمایشرا

. نشود          خبر با بهروز ، شد قطعی مزاحم این شر
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       . با      حتی را همسرم همراه زندگی دیگر بودم آشفته که بود روزی چند
دلم     .         به تردید مزاحم این آمدن با ولی خواستم نمی هایش، عاشقانه

قصد   .           منم و نداشت خبر من بارداری از هنوز بهروز بود یافته راه
. نداشتم     را او به گفتن

برایم             هم جدیدی درگیری ، بودم درگیر مشکلتم با که روزها همان در
. شد  ایجاد

: آورد          برایم بزرگ جعبه یک پستچی که بود صبح

. دارید_     بسته یه خانم

و              شدم خیره ، بود پستچی دستان در که بزرگی جعبه به تعجب با
گفتم :

کیه؟_    طرف از

بفرمایید_           . امضا اا لطف شده، داخلشنوشته حتما خانم نمیدونم

    . کنجکاو         آنکه از بیشتر برگشتم خانه به و کردم امضا را پستی دفتر

جعبه             درون بدانم که بودم کنجکاو ، است کسی چه طرف از باشم
؟  چیست

: پیچید            خانه در متعجبم صدای کردم باز که را جعبه در

من_    !! خدای وای

آبی         . رز های گل از پر جعبه یک

یک               و کردم جستجو جعبه درون و دادم قورت را دهانم آب زحمت به
: بود       نوشته که کردم پیدا کوچک برگه

             " ، شدم قرارت بی ، کردی عاشقم ، کردی طاقتم بی جان مهناز
داریوش         .        . " هستم یادت به همچنان من ولی ، کردی رهایم



         . با    نگاهم و افتاد دستم انگشتان میان از کاغذ برخاست نهادم از آه
آبی     . رز گل های شاخه

خزل          .     دقیقه چند از بعد رفتم فرو فکر به و گرفتم دندان زیر را لبم
موبایل               شماره به و برخاستم جا از مصمم ، رز گل های شاخه به زدن

. زدم              زنگ ، بود شده نوشته ها گل درون کاغذ همان پشت داریوشکه

بله_ 

سلم_

مهناز_ !!

گفتم          : زحمت که آب بی و خشک شد کویری دهانم

  _ . ؟دوست_         اومد خوشت رسید دستم به شما رز گل جعبه الن
داشتی؟

گفتم     : و کشیدم بلندی نفس

  .... تو_           اگه میشه حل چرا ، نمیشه حل چیزی من داشتن دوست با
میشیم                . هم مال تو و من ، بدی جرات خود به کم یک اگه ، بخوای

      . ادامه       که گزیدم محکمتر را لبم شد داغ حرفاشگوشهایم شنیدن از
داد:

کمکت_              میتونم بخوای اگه ، کنم تحمل رو تو دوری نمیتونم من دیگه
               ، کنیم می شروع رو خوبی زندگی هم با ما بشی، جدا بهروز از کنم

؟      چطوره میریم ایران از ال اص

آمده              سرم بلیی چه که داشتم تردید هنوز من و میزد تند تند قلبم
: گفت   که است

؟_           داری دوستم هم تو که کنی امیدوارم خوای نمی

گفتم    : و کردم مکثی

. دارم_            کوچولو مزاحم یه ، بشم جدا بهروز از نمیتونم فعل نه

  !  _ : نیست        مشکلی ؟ بارداری کرد نفوذ استخوانم مغز صدایشتا که
. شرشخلصشی             از امروز همین بری که فرستم می آدرسبرات یه

کشید               : فریاد قلبم در بلندی صدای آمد در صدا به من قلب خطر آژیر

؟    "       کنی می چیکار داری مهناز

         ! حتی        ، تو خاطر به که مردی به ؟ کنی می خیانت شوهرت به داری تو
و                نبینه رو تو از غیر تا حیا، اسم به کشیده ای پرده چشماش روی

؟             میزنی حرف بارداریت از غریبه مرد یه با داری تو وقت اون



   . در          اضطرابی چنان کردم قطع را گوشی فوری که شد چی دانم نمی
   . روی        نشستم کلفه داشتم پیچه دل انگار که بود نشسته وجودم
گردش             داریوشدر نامه و جعبه درون های گل بین نگاهم و صندلی

. آمد         در صدا به خانه تلفن که ، بود
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الو_

! ؟_    کردی قطع چرا

ترسگفتم  .     : با ، کلفه داریوشبود

. نمیتونیم_   ما نه

؟       :   چرا گفت و بدهم ادامه را حرفم نگذاشت

        _، داره دوستم بهروز هنوز چون

. نمیکنم        خیانت من همسرمه، به من خیانت این

خندید :

          ! بهت_  اول اون از زندگیشو ،حقیقت بهروز که اینه خیانت ؟ خیانت
تو.       .        ؟ کنم ثابت بهت میخوای شه قبلی نامزد عاشق هنوز اون نگفت

. میکنه           ازدواج کی با میره بهروز ببینی تا بگیر ازش،طلق

گفت         : که بدهم که نداشتم جوابی حبسشد نفسم

. بنویس_   آدرسرو

نوشتم          . آدرسرا و کردم حرفشاطاعت از چرا نمیدانم

باهاشون_            من هم پولشرو اومدم، داریوشدادفر آقای طرف از بگو
پولشنباش  ...   . نگران کردم حساب

... آخه_



  ...   _ :       ، برو فردا آخه بی آخه گفت و بدهم ادامه را حرفم نگذاشت
کنم      . می هماهنگ باهاشون من امروز

         . خوش    جا وجودم در که بود آشوب همان باز کردم قطع را گوشی
مجبور  .          .  کرد نمی رهایم که بودم افکاری درگیر شب تا بود کرده

   . و           فقط بندازم آشغال سطل در داریوشرا رز های گل جعبه شدم
بود              داده من به که آدرسی با اشرا یادداشت کاغذ تکه همان فقط
         . که    آدرسی به بودم گرفته تصمیم که آن با داشتم نگه پیشخودم
 . آنقدر              نداشتم قرار و آرام هم باز اما ، بروم بود داده من داریوشبه

: گفت           شام میز سر و شد متوجه هم بهروز حتی که

! ؟_      خوبه حالت ، جان مهناز

ام     .     .     بارداری متوجه نکند ریخت دلم لحظه یک آمد بال تعجب با سرم
! بود؟  شده

! ؟_   چطور

؟         ...   ۱۰الن_  نمیخوری چرا کنی می بازی غذات با داری است دقیقه

و    .       بودم نخورده هم قاشق یک حتی برگشت بشقابم سوی نگاهم
گفتم       : ،که بود باقی نخورده دست بشقابم

. میکنه    ...   درد سرم بخوابم میرم دارم من

خواب     .         جای به ولی کشیدم دراز تخت روی خواب اتاق سوی به رفتم
 . به              بود کرده ام کلفه صبح از که شدم مواجه افکاری هجوم با هم باز

  : کردم           زمزمه لب زیر و گذاشتم هم روی را چشمانم زور

تو"             اگه میدونم اما ، کدومه غلط ، کدومه درست نمیدونم دیگه خدایا
میتونی             ، کنه تغییر ام آینده که کنی کاری حال همین میتونی بخوای

. مردد     یا کنی مصمم منو

دارم             . نیاز کمکت به الن ولی بودم برات بدی بنده من شاید خدایا
" . کنم  .     .   ...   خواهشمی بگو بهم کنم چیکار بگو بهم کن آرومم

اجازه             بی چشمانم از اشک و فشردم هم روی محکم را هایم چشم
ولی   .        عمیق خوابی خوابیدم و گرفتم آرام کمکم آمد صورتم روی

روز .     .      . هر اتفاقات همان شبیه خودم زندگی شبیه واقعیتی واقعی
در    .          مرا که بود خوابی واقعیت بار این اما تصمیمها و تردیدها همان

تصمیم                و شوم غرق ، بود نیامده هنوز که ای آینده در تا بلعید می خود
اما .            ، دهید می اهمیت هایتان خواب به چقدر شما نمیدانم بگیرم

نشانه       .       یا شروع برای ای نشانه شود می نشانه یک هم خواب گاهی
. پایان   برای ای



که        .      روزهایی سوی آن تا آینده تا پرواز وسعت به دارد عالمی خواب
صبح              تا شب آن من و نزده آفتابشسر و نشده صبح برایت هنوز

که     .        تصمیمی برای بود ای نشانه شاید کردم سفر ام آینده روزهای
. بگیرم  میخواستم
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   .        . نشستم   تخت روی تردید دنیا یک و بودم من باز بود شده صبح
نزدیک.      .   افتاد دیوار روی ساعت به کار   .   ۹نگاهم امروز باید بود صبح

بهروز    .         .   باز پذیرایی سمت رفتم و پسزدم را پتو کردم می تمام را
بود            : نوشته برایم ای نامه و بود چیده برایم را صبحانه میز

      ! من "       زندگی فرشته ولی دانم نمی ؟ خوابند می مگر هم ها فرشته
و       .          خیر به ، من ی بوسه با خصبحت شود می همیشه از نازتر خواب در

سلمتی     . " به و عشق به

می  .          که امروز همین چرا ؟ سلمتی و عشق چرا گرفتم اضطراب
به             بنویسد باید خلصشوم بهروز و من زندگی مزاحم شر از خواهم

؟        سلمتی به ، عشقو به و خیر

آنها             از رهایی برای که شد می متولد ذهنم در پشتسوال سوال
کاغذ             بعد و خوردم صبحانه لقمه چند و نشستم میز پشت ، سوالت

. نشود         انصرافم موجب تا کردم پاره را بهروز یادداشت

نبود              . خوش حالم چرا دانم نمی ولی بودم مصمم تصمیمم در آنکه با
به             .  پیچید می دلم در ماری مثل دلشوره و لرزید می شدت به دستانم

همراه              و بستم را مانتوم های دکمه ، لرزشدستانم همه آن با زحمت
روز           .    آن انگار افتادم راه به ، بود داده داریوش که آدرسی کاغذ با

میدیدم   .            خواب انگار که بود رنگی یه ، داشت حسی یه نبود دیروز مثل
!   ... ؟.       .       چرا جهت بی استرس، همه آن دلیل ،بی دلهره همه آن

بد         .      که زد غر کلی خواندم راننده برای آدرسرا و شدم تاکسی سوار
دربست              اصل ، بگویم شدم مجبور که چنان و چنان ، ترافیکه ، مسیره



آرام  .        .    من اما گرفت آرام جمله یه همان گفتن با کنید حساب
و.               بود بند نفسهایم به نفر یک زندگی ؟ بود شده مرگم چه نگرفتم

لحظهای        .    را چشمانم کنم قطع نفسرا این سد بن میخواستم من
: گفتم      .    خودم با رفتم فرو فکر به و بستم

بیاد "               . " دنیا به بچه این نذارم که داده من به را اجازه این خدا خوب

دادم       : را حرفم جواب خودم باز و

!          ! ؟ "    ای گرفته اجازه خدا سد خو از هفتم آسمان رفتی ؟ اجازه کدوم
 " ! ؟              بخشید بهت رو هدیه این چرا که بده اجازه خودش بود قرار اگه

با          .    ناچار به بدهم وجدانم سرکوب در که نداشتم جوابی و بودم کلفه
آدرسی             به بود کرده رسوخ وجودم در که ای دلهره و اضطراب همان

. رفتم    بود گرفته که

  . بی      .       تنم بود کرده یخ پایم و دست شدم آپارتمان وارد وضعی یه با
         . و   سلم بیهیچ ، ایستادم که منشی میز مقابل لرزید می اراده

گفتم  : احوالپرسی

کردن_   ...       . معرفی دادفر آقای ، منو خانوم ببخشید

به                دقیق نگاهی ، رفته رو و رنگ و چروک شال آن با میانسال خانم
 : گفت     و انداخت صورتم

؟_        زده گول جوری چه رو تو

: پرسیدم  متعجب

! ؟_   چی

بیای_                 شکم تو بچه یه با حال که ، زده گول جوری چه رو تو ، پرسیدم
؟   سقط واسه

نمیشم_    . متوجه رو منظورتون

: گفت         و داد تکان دستشرا کلفه میانسال خانم

    ...     ...    _، میشه وقتشکه وقت نزن راه اون به خودتو بابا خوب خیلی
جواب             باید که حال ولی کنید می غلطی چه دارید ، میدونید همتون

نمیشید    . ،متوجه بدید

: گفتم       اخم با افتاد زاریم دو تازه

!     ...    ... ؟_     چی یعنی ، غلط دارم همسر من خانوم کنید درستصحبت
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      !!   ...! ؟_    همسرشمیشی تو گفته بهت ساده سک دختر ؟ داری ، همسر
عقد          .      رو کدوم هیچ ولی میگه همینو تو مثل ساده دختر یه به روز هر

نمیکنه.

گفتم     : و خوردم جا

یا_       !       میدید انجام منو کار حال میزنید حرف چی از نمیفهمم که من
؟  نه

.   _ : فعل       بشینید بفرمایید گفت و انداخت من به تندی نگاه

در             و آمد بیرون دکتر اتاق از خانمی که انتظار صندلی روی نشستم
جلب              را توجهم رفت، می راه خمیده قدی با درد شدت از که حالی

کرد :

. نوبتشماست_    خانم بفرمایید

سن    .             زن که ، دکتر خانم ، بستم که را اتاق در دکتر اتاق سمت رفتم
. کند     .          جا از مرا قلب که داشت نگاهشچیزی کرد نگاهم ، بود بالیی

روی_              بخواب ، بپوش رو تخت روی سن گا ، اون ، عوضکن لباساتو
. معاینه  تخت

: ترسپرسیدم          با و دادم قورت را دهانم آب

داره؟_   درد

. حسنمیکنی_       چیزی تو ، نترس

در             نکرد ترسرهایم ولی دادم انجام دستوراتشرا و گزیدم را لبم
که              کشیدم دراز معاینه تخت روی ، لرزیدم ترسمی شدت از که حالی

: گفت   دکتر خانم

کنی؟_       می سقط که اولته ی بچه

بله_

و_           ...  زعفرون کن استراحت فقط روز سه تا خونه رفتی که اینجا از
دارچین       .       و عوضدمنوشزنجبیل در نخور محمدی گل و زبان گاو گل

کردی؟      پر را رضایتنامه ، بخور



نه_

لرزاند       : را تنم دکتر خانم بلند صدای

مولوی_   خانم

بله_

! نکردند؟_       پر را نامه رضایت ایشون چرا

. کردند_          معرفی دادفر آقای که هستند خانمی همون ایشون آخه

. خوب_ ...  خیلی آهان

بود             چه بقیه با میکرد معرفی دادفر آقای که کسانی فرق دانم نمی
         . بی     لب زیر و ترسبستم با را چشمانم خواست نمی نامه رضایت که

" ... منو   :  "       کنم ببخشخواهشمی منو خدایا کردم زمزمه اختیار

فریادم              صدای و شد باز چشمانم که پیچید دلم در دردی چنان ناگهان
. بودم .      تحمل به مجبور اما بلند

.           ... بخور_  مسکن یه خونه رفتی ، نبود بیشتر ماهت، یه شد تموم

   . می            گیج سرم زدم چنگ لباسم به و اومدم پایین تخت از زحمت به
       . زحمت       و زور هزار به را لباسم شد می تار چشمانم جلوی و رفت

   . ماشین          خانه تا آمدم بیرون ، شده خراب آن از و عوضکردم
خانه .            به حتی کردم می فکر که بود شده خراب آنقدر حالم گرفتم

. رسم  نمی

از                  توانم تمام ، کردم باز را خانه در و آوردم در کیفم از را خانه کلید تا
    . بدی  .       سرگیجه ضعفو شدم خانه وارد خوران تلو تلو رفت دست
  . لباسخانگی            کرد نمی رهایم پیچه دل و درد دل طرفی از و داشتم

. افتادم         تخت روی و خوردم مسکن یه و پوشیدم

. زدم              ناله درد از و کردم جمع شکمم توی درد شدت از را پاهایم

تحمل         . جز نبود من درد تسکین برای راهی دیگر

 . انگار          نداشتم بازگشت راه ولی شدم پشیمان درد همان چشیدن با
به              باید میدانستم شروع برای که بودم ایستاده پلی یکسوی در من

به               تا کنم خراب پشتسرم را رفته راه باید ولی برسم پل سمت آن
ادامه              که بودم مجبور ، بودم گذشته پل از که حال و برنگردم عقب

دهم...
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  ...   .... عزیزم؟_ چیه جان مهناز مهناز

              ، بود نشسته تخت روی کنارم که بهبهروز و عقب به برگرداندم سر
: گفتم    و کردم نگاهی

؟_    اومدی کی

     .... عزیزم؟_  کنی می ناله چرا الن همین

.  _ : دارم         درد گفتم و گرفتم را هایم ناله جلوی زور به

: صورتشآمد    به اخمی

! ؟_   چرا

گفت     : که بدهم نداشتم جوابی

خیابان_       . سر درمانگاه همین بریم بیا

میاری؟_   ...        برام نبات و زنجبیل چای لیوان یه میشم خوب نه

. میارم_  ...  ...    برات الن من کن استراحت عزیزم چشم

. انداختم              چنگ پتو به و دادم سر ای ناله آرام من و رفت بهروز

         . که    وجدان عذاب یا بود درد از دانم نمی بودم گرفته وجدان عذاب
     .   . چای     لیوان که حالی در برگشت بهروز گرفت جا چشمانم در اشک

را           .   سینی کنارم نشست ، آورد می سینی یک روی ، رنگی کم
در   .          که نگرانی با و کشید صورتم به دستی پاتختی روی گذاشت

. شد         خیره من به بود رسیده اوج چشمانشبه

بریم_     ....     ...  بیا کنی می نگران داری منو گلم پریده خیلی رنگت مهناز
دکتر.

. کرد             باز را زبانم قفل و بمانم ساکت نگذاشت لعنتی وجدان عذاب آن
: بغضگفتم   با

  .    . اشک_   ....    با کرد نگاهم متعجب کردم کاری یک من من بهروز
بودم             درگیر بهروز نگران نگاه و ، گلویم میان بغضنشسته ، چشمانم

پرسید   : بهروز که

   ! ؟_       شده چی ؟ کنی می گریه چرا



.      ... انداختم_ ....      رو بچه رفتم امروز خواستم نمی رو بچه این من من

خورد              گره هم ابروانشتوی کم کم و شد گرد تعجب از بهروز چشمان
نبود       .     راهی ولی ترسیدم قفل هم روی هایشباعصبانیت دندان و

. بودم      کرده آنچه به اعتراف جز

.... ولی_   ...    میگفتم بهت باید ببخشبهروز منو

زود             خیلی و رفت بیرون اتاق از و برخاست کنارم از عصبانیت با
که            داشت اشتباهی عمق از حکایت ، خانه در شدن کوبیده صدای
دوای   .     .       هم نبات و زنجبیل چای بود بد واقعا حالم بودم داده انجام

. نشد  دردم

بی               درد برای ، بود مرهمی خوب خانه سکوت و افتادم تخت روی باز
من  . امان

هایم               حرف میان در که نبود کسی و پیچید می خانه در هایم زمزمه
کند   : توبیخ مرا

کردم_   ....    ... ببخشاشتباه منو خدایا کردم اشتباه

بلکه             نشد کمتر تنها نه دردم اما رفتم خواب به زمزمهها همان با
را   .              درد ، بودم خواب در که مدتی تمام در حتی ، چنانکه شد هم بیشتر
در    .        .  نداشت فرقی برایم دیگر بیداری و خواب حسمیکردم وضوح به

آنقدر      .        .  شدم بیدار درد فشار از اینکه تا داشتم درد ، حالت دو هر
و         .     زدم درد از فریادی پیچیدم می خودم به که بود شده شدید دردم

.... بهروز : _ گفتم

: گفتم         .    فریاد با شد باز وحشت با اتاق در که نکشید طولی

. کن_   ....    کاری یه میمیرم دارم

در            .  بود خودش جای سر ، من دست عصبانیتشاز اما بود نگران
: زد           فریاد سرم باز آورد می را ام مانتو حالیکه

   ! رفتی_      .....      چی واسه ؟ ای دیوانه مگه تو آخه کردی غلطی چه ببین
! کردی؟   کاری همچین

.... وای              دیدم که آمدم پایین تخت از که کرد تنم زور به را مانتو

رفته               من از که خونی همه آن دیدن با بودم کرده کثیف را تخت تمام
که         .      حالی در هم بهروز رفت گیج سرم و شد تار چشمانم ، بود

با             و گذاشت کنار را عصبانیت بود تخت روی کثیف ملحفه نگاهشبه
انداخت              می سرم روی را ام روسری که حالی در و آمد سمتم نگرانی

گفت :

میام_        . زود ، آژانسبگیرم یه برم من



این      .        است ممکن که شدم متوجه تازه دادم تکیه دیوار به زحمت به
را      .          نفره دو پتوی و انداختم چنگ پتو به کنم کثیف را جا همه طوری

نشستم            . زمین روی زانو دو درد شدت از و پیچیدم خودم دور
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کرد            . می صحبت تلفن با که شنیدم می را بهروز نگران صدای

.  ...    .... .  .... الن_    همین دیره دقیقه ده نه الن همین خوام می ماشین یه

... _ : بهروز       فریاد صدایم و شد شدید دردم باز

: آمد     اتاق سمت به سراسیمه

جانم_ .

. کن_   ...   ....   کاری یه خدا رو تو کن کاری یه

.       ....  ... آد_  می ، در جلوی بریم تا گرفتم ماشین عزیزم جانم

: گفتم     فریاد و ناله با

.... شم_ ...    بلند تونم نمی آی

.     . نگرانی         طعم با اینبار اما زد غر باز و کرد کمکم و دوید جلو

... آخه_            جهنم به بچه اون حال آوردی، خودت سر بلیی چه ببین آخه
! کردی       خودت با بود کاری چه این

بی              و حال بی چطور که کردم رفتم،حسمی می راه که چنان هم
   .     . نزدیک    مسیر آنکه با رسیدیم بیمارستان تا زحمت به شوم می تر حال

هلک             داشتم خونریزی شدت از من ولی بودیم آژانسآمده با و بود
         . را  همه توجه بهروز فریاد صدای شدیم که بیمارستان وارد شدم می

: کرد  جلب

. کنه_         کمک یکی خدا تورو ، کنه کمک یکی



ویلچر            روی بهروز،مرا توضیحات با و دویدند ما سمت به پرستار دو
بردند        . بخشزنان سمت به و نشاندند

از           ،بعد دربیمارستان بستری یکشب و داشتم تشخیصی کورتاژ یه
. کمتر          دردم و بود شده بهتر خیلی ،حالم کورتاژ عمل

. کرد          غلبه من بر حسابی پشیمانی که بود وقت آن

من              از را قرار و آرام خب ولی نداشت سودی هیچ پشیمانی این گرچه
. بود  گرفته

اخم         . آمد دنبالم مرخصشدم،بهروز بیمارستان از که آنروز فردای
اول     .       ی سرخانه بودم رسیده تازه انگار داشت حرف کمی هایشباز

. آوردم       سرخودم را بل این چرا که

خواب       .        اتاق سمت شدیم که خانه وارد نزد حرف من با خانه خود تا
      . از       نشان واین بود تمیز تختی رو کشیدم دراز تخت روی و ، رفتم

   .       . و   بود کرده قهر نیامد هم ، اتاقم سمت حتی اما داشت بهروز زحمات
. گرفت     .      ام گریه که قدر آن رنجاند را دلم قهرشحسابی

به             بیشتر بهروز رفتار این ولی کردم اشتباه دانستم می خوب خودم
         . می    بود افتاده براه که جگری بوی از آنکه با زد می خنجر قلبم

کند         . می کباب جگر برایم که بزنم حدس توانستم

و               نکرد باز هایشرا اخم ، هم آورد برایم جیگر سینی وقتی حتی اما
  .      . آخر    وقتی مخصوصا رفتارشگرفت این از خیلی دلم نزد حرف من با

. نخوابید         هم کنارم و نیامد خواب اتاق به شب

این              کردم که کاری ،اولین شدم بیدار خواب از وقتی روز آن ی فردا
باقی             بهروز از یادداشتی شاید ، بزنم صبحانه میز به سری که بود

باشد .

.       . با     نداشت گفتن برای حرفی یعنی این و نبود هم یادداشتی حتی اما
. شد          تر مصمم خودم درتصمیم که گرفت حرصم آنقدر اینکارش

به             و گرفتم ماشین یه ، کردم که کاری اولین صبحانه خوردن بعداز
. دادم       درخواستطلق و رفتم خانواده دادگاه

پسدر             ، باشد نداشته گفتن برای حرفی هیچ احساست حتی وقتی
. دارند          ها حرف همسرت و تو بین ها فاصله واقع

ظاهری            تعهد این از جدایی جز بزنند،راهی حرف ها فاصله وقتی و
در .              و بکشیم یدک را همسر اسم و باشیم هم کنار که فایده چه نیست

. باشیم     نداشته حرفی هیچ واقع
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دست              به دادگاه ی احضاریه ی ،نامه آینده روز چند طی در دانستم می
   . هایش           محلی بی از نزدم بهروز به ،حرفی حال آن با ، رسد می بهروز

دلخور              ،آنقدر زد نمی حرف من با سلمی ی اندازه به حتی اینکه ،و
. شود           غافلگیر دادگاه ی نامه دیدن با خواستم می که بودم

از              آنقدر شرایط آن در ولی دانم می نبود، درست من کار این شاید
             ، راه همین جز چیز هیچ که بودم ناراحت قهرش بخاطر ، بهروز دست

. کرد    نمی آرام مرا

که             ناشایستی کار بخاطر مرا بخواهد که دادم نمی حق بهروز به اصل
            .    ، هم آن و ، بودم لوسشده زیاد من ، هم شاید کند تنبیه ، کردم

خودشوابسته            به عشقشمرا ابراز با مدام که بود بهروزی مقصر
. بود  کرده

کردم          .   می فکر بودم او از جدایی برای همیشه از تر مصمم وحال
بیاید               کنار تواند نمی ماهه، یه ی بچه یک دادن دست از با که بهروزی
     . این       سکوتشبر با که مخصوصا بیاید کنار توانست نخواهد هم من با

      . طی     بهروز سکوت و قهر با چندروزی کوبید می تایید مهر احتمال،
حرف.             یا من خوب پخت دست تمجیدشاز و تعریف از خبری دیگر شد

. هایشنبود          گل شاخه همان حتی یا اش عاشقانه های

ام             . شده نزدیک تکراری ی روزها آن انتهای به که مشخصبود کامل

خواست              در از و برسد بهروز دست به نامه تا کردم صبر آنهمه با
به     .          دادگاه ی احضاریه ی نامه رسیدن از قبل اما شود خبر با من طلق

. رسید       دستم به بهروز ی بهروز،نامه دست

برای               حوصلگی بی با و شدم بیدار خواب از روز هر مثل که بود صبح
یادداشتی          کاغذ به چشمم که رفتم پذیرائی سمت صبحانه خوردن

. خورد         می چشم به ناهارخوری میز روی که افتاد

این              .   با غلبه قلبم بر دلیل بی شوقی و کرد باز جا صورتم روی لبخند
را             نامه ، شد خواهم مواجه بهروز ی عاشقانه جملت با که تفکر

: وخواندم  برداشتم



. برو    "          ببینمت خونه خوام نمی ، اومدم خونه که بعدازظهر امروز
" . کنیم          روشن رو تکلیفمون فرصت سر تا مادرت ی خونه

را              دلم ته چنان نامه این ولی بودم داده طلق درخواست خودم آنکه با
و      بغضکردم که کرد خالی

زمرمه   : لب زیر

. امروز_         فقط نه همیشه برای ولی رم می باشه

مادرم             .  رفتم مادرم ی خانه به و کردم جمع را لباسهایم روز همان
شد         . شوکه ، مسافرتی چمدان آن با دیدنم با

: تعجبشگفتم      جواب در لحظه همان

بشم_      . جدا ازبهروز خوام می من

تا              خواسته من از بهروز که کردند نمی باور پدرم نه و مادر نه
     . برایم      اصل ها آن باور اما شود روشن تکلیفمان تا بروم پیششان

. نبود  مهم

مصمم             بهروز از جدایی برای تصمیمم در آنقدر آنروز به تا من چون
نبودم .

  . آمدنشتعجب           از آمد دیدنم از فاطمه که بود روز همان ظهر از بعد
کردم .

. روم             می مادرم ی خانه من که دانست نمی بهروز جز کسی چون

    . مهمانی      به داشت قصد انگار بود لباسپوشیده مجلسی و شیک
کجا.             آمده؟و دیدنم به چرا نکردم هم سوال او از حتی من ولی برود

و             سلم مادرم با خوشرویی و خوشحالی با او اما برود؟ خواهد می
. مادر             بروم او با تا شوم حاضر خواست من از بعد و کرد احوالپرسی

. شد            شوکه قبل از بیشتر و انداخت ما دوی هر به نگاهی
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سلمتی؟_   به کجا

: لبخندگفت   با فاطمه

شه_         . می شوکه مهناز مطمئنما که خوب جای یه

توضیحی             هیچ بی و روم می کجا بپرسم که نبود مهم برایم اصل
گفتم: 

. آم_     نمی جایی باشما من

وگفت    : کرد اخم فاطمه

برمت_    ...    . می زور به خودته دست مگه

. آم_      نمی نزن زور خودی بی

شد       :  تر جدی فاطمه ی چهره اخم

. داریم_           کار شو حاضر گم می بهت لوسنشو مهناز

: شد   فریاد صدایم

. آم_      نمی گم می کری؟ مگه

!    : چشه؟       این پرسید و کرد مادر به رو فاطمه

از_             خواد می گفت حرفی هیچ بی اومده ،صبح بدونم اگه خدا به
. بشه  بهروزجدا

: شد    شوکه هم فاطمه

  !! آخه؟_ چرا چی؟

: داد   جواب مادر

. خدا_    به دونم نمی

: گفت       و کرد نگاهم اخم با فاطمه

آری_            می در چیه بازیا مسخره این مگه؟ نکردم صحبت باهات من
! که  ....  واقعا شوهرت مهناز؟بیچاره

: گفتم         و شدم کرد،عصبی قضاوت مرا زود اینکه از

....         ! چون_  بهتر ولی ببینه منو خواد نمی دیگه خودآقا بهروز؟ بیچاره
. بودم             داده رو درخواستطلق و دادگاه بودم رفته من اون از قبل

: شد      گرد تعجب از فاطمه چشمای

! دادی؟_    !!      درخواستطلق رفتی تو مهناز گی می چی

: گفتم      وجدی محکم ، افتخار با



. بله_

 ... چرا؟_   آخه سرم به خاک

زدم   : فریاد عصبی

      ...       ! دروغ_ من اولشبه از آقا این بدونی باید که تو چراشرو چرا؟
بعد              و بود شنیده رد جواب همه از و بود رفته همه ،خواستگاری گفت

   ... ادای        ، هم خوب کنه ازدواج زودتر بود خواسته فقط تلفی برای
دلشرو              حقیقت خوب دیگه روزه چند این ولی آورد می در رو عاشقا

          ... کنه   بازی رو نقشعاشقا بلده فقط که کسی با من کرد رو واسم
. کنم   نمی ،زندگی

.   ! عاشقته_    شوهرت مهناز؟ گی می چی

      ...     !! .... تو_ حتی داده فریب رو همه گیره می ام خنده عاشق مزخرفه
رو...           تصمیمم من چون نکن دخالت بهروز منو زندگی توی فاطمه رو

. دادم      رو طلقم درخواست و گرفتم

: گفت       باز و نبود بردار دست فاطمه

. بگید_     ....     بهش چیزی یه شما شده ءتفاهم باشسو مطمئن

: گفت        و کشید سینه به بلندی نفس مادرم

من_    ....       ،حال داده درخواستطلق خودشرفته جان فاطمه بگم چی
بهش؟    بگم چی

    ... انوقت_      کرده دعوت رو همه گرفته تولد براش شوهرشامشب اخه
! داده؟        درخواستطلق رفته وسط این خانم این

!! تولد_

: گفت       اخم با فاطمه و پرسیدم من

... تولد_ .... بله

: گفتم    تر مصمم باز

. خونه_        اون به گردم برنمی من هرحال به

: گفت     عصبانیت با مادر اینبار

که_        ...      دونستیم می پدرتم و من ره نمی سرت تو حرفحساب چرا تو
بگیره       . تولد برات امروز خواد می بهروز

       ..     ... این_ با خوام نمی دیگه اصل من نیست تولد من سی مساله مادرجان
. تمام   ... کنم زندگی مرد

. شد         خشک صورتم روی فاطمه و مادر متعجب نگاه
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 . با             خورد بهم من نرفتن با ، بود گرفته برایم بهروز که تولدی جشن
شوقی            اما ، داشتم وجدان عذاب ، اینکارم بخاطر دلم ته آنکه

    . رفتار       تاثیر بهروز خواستم می جوشید می قلبم در هم آمیز شیطنت
      .       ، خوردن بهم با کردم می فکر ببیند بیشتر را آخر روزهای این سرد
ی              نشانه این و نیامد ولی بیاید دنبالم شب همان بهروز ، تولد جشن

.          . است    شده راضی طلق به هم او اینکه ی نشانه بود من برای خوبی

. برخاست        در زنگ که بودیم صبحانه میز سر

کند             راضی مرا گری سفسطه با و بیاید تا بود فاطمه بازهم احتمال
: مادرگفت     .  اما نگیرم طلق بهروز از که

. بهروزه_

گفت        : و انداخت من به تندی نگاه پدر

. کن_    باز و در

و         .    سلم صدای کردم قفل را در و اتاقم سمت دویدم فوری
که              هایی قدم بعد و شنیدم می را پدر و بهروز و مادر احوالپرسی

. آمد        می اتاقم سمت و داشت غمی سنگینی

. بود     غم از صدایشسرشار

بزنم_ ...     . حرف باهات خوام می مهناز

دادم             : جواب رحمی بی با ، صدایشبود در که غمی آنهمه با

ندارم_     . تو با حرفی من

کرد     : بلندتر کمی صدایشرا

. چیه_        کارت این علت بدونم دارم حق من

: گفت          و زد در به ای ضربه که ندادم جوابی



ده؟_     می معنی چه سکوتت

...    ... مشخصه_      هم دادگاه تاریخ نیست ما بین حرفی یعنی سکوتم

خداحافظ.

: درکوبید    به عصبانیت با

ببینم_    . درو کن باز

شد        : یکی بهروز صدای با هم پدر صدای

.         ... بزن_    حرف همسرت با بشین کن باز و در درنیار بازی بچه مهناز

.    ...  ... بزنم_     که نیست حرفی گم می شید نمی متوجه چرا شما

: شد     بلند بهروز عصبی صدای

دادی؟_       درخواستطلق چرا بدونم نباید من

         ... باهات_   خوام نمی دیگه که بدونی که قدر همین بدونی نیست لزم
. کافیه   کنم زندگی

: گفت        و کوبید در به محکمی مشت پدر

به_         ...     شو زندگی آدم مگه کنی می بلغور چیه ها پرت و چرت این
. زنه      می هم به راحتی همین

فریادزدم:

بهمش_ ...            باید آره ، شه می تکراری وقتی شه می خسته وقتی آره
زد.

: شد       شنیده قبل از آرامتر بهروز صدای

ولی_             بودم ناراحت دستت از فقط روز چند این خدا به جان مهناز
    ....     ... بزار   کن باز و در عزیزم ، نشدی تکراری توبرام نشدم خسته ازت

. بزنیم    حرف باهم بشینیم

: گفتم       انصافی بی با و کشیدم آهی

... بهروز_      شدم خسته تو از من

    . جوری         بد ، حرفم انگار لرزاند را دلم ای لحظه که شد حاکم سکوتی
. بود     شکسته را بهروز دل

: گفت         سکوت ای دقیقه چند از بعد که آنقدر

...  .. اجازه_   با شدم مزاحمتون ببخشید



صدایشتصور  .             لحن شنیدن با ولی ندیدم اشرا چهره آنکه با رفت و
       . مشت       پدر ، بهروز رفتن از بعد شد ناراحت و غمگین چقدر که کردم

گفت      :  و زد در به محکمی

       ... می_    بگیری طلق بهروز از کردی فکر اگه مهناز واکن گوشاتو خوب
نمی            دختری همچنین من ، خوندی کور خونه این توی برگردی تونی

خوام.

: زدم    حرصفریاد با

بهم_           رو تون گردی ایران سفرهای مبادا تا برنمیگردم نترسید
. سازم ....   ...      می خودم درد با من باشید خوش برید بزنم

 . سر               آخر کوبید در به لگد و مشت با توانست تا و کرد حمله در به پدر
دور                اتاقم در از را پدر ، در شدن شکسته از قبل توانست که بود مادر

کند.

♣♣♣

♣ مات  رمان

71پارت  

      . از         پیام چندین ، عوض در دادگاه روز تا نشد بهروز از خبری دیگر
و   .         طلق در وقت هر که عاشقانه هایی پیام کردم داریوشدریافت

. کرد           قرصمی را دلم باز شدم می مردد ، تصمیمم

          . باور    رویی و رنگ با ، هفته دو از بعد رسید فرا دادگاه روز
     . خیلی .     ولی برایشسوخت دلم بود شده لغر صورتشکمی نکردنی

گفتن        .   برای حرفی پیشرفتم قاضی اتاق سمت به مصمم زود
نداشتم.

. جمله        یک جز نداشتم طلق برای هم دلیلی

. قاضی_          آقای کنم زندگی آقا این با خوام نمی من

: گفت         وجدی مصمم را جمله یک هم بهروز و

قاضی_      . آقای دم طلقشنمی منم



و              صلح برای قاضی آقای صحبت و جمله دو همین با اول ی جلسه
       . بهروز      رفتم، بیرون که دادگاه در از رسید پایان به ، من بازگشت

     . هفته          دو از نگاهشبعد داشت نگه مرا و گرفت را بازویم و آمد دنبالم
: گفت         ثانیه چند از بعد و نشست چشمانم در

طلقتمی_             به راضی من ، نمیخوای منو گفتی که همین نکن فکر
من ....     .      ...  باش نداشته دوستم تو باشه مهناز دم نمی طلقت من شم

. کنم        می زندگی باهات و دارم دوست که

: وگفتم      نگاهشکردم جدی و سرد

   ... که_        بدونی باید لاقل زدی نمی حرفو این داشتی دوستم واقعا اگه
پسمنو         ...  سبرزخه دلشنیست توی عشقی که کسی برای زندگی

. نکن       برزخ وارد خودت خودخواهی بخاطر

: گفت    و شد عصبی

اثبات_            بخاطر داره که کسی که دونستی می لاقل هم کاشتو
اگه           که خواد خودشنمی برای چیزی التماسمیکنه، عشقشبهت

بخاطر            لاقل ، بود خودخواه اگه و خودخواه شد می خواست می
التماسنمی            و نمیکرد کوچک خودشرو ، شده که خودشم غرور

کرد..  

التماسشچیه؟_    پسدلیل

. قبولشنداری_            تو که کنه ثابت رو چیزی بهت خواد می حتما

کنم_  ....        . نمی قبول من التماسکنی سالم هزار نکش زحمت

ی           .    خانه گرچه پدر ی خانه برگشتم و شدم دور بهروز از سرعت به
فریاد      .       صدای شب هر و روز هر نبود آرامی محیط چندان هم پدرم

می              جویا مرا علتطلق و کرد تعریفمی بهروز از که اعتراضپدرم
. بود     بلند سرم بر شد

پدر          .     تعریفهای نه کور چشمانم و بود شده کر گوشهایم انگار اما
در             طلق این به اعتراضش صدای نه ، میرفت گوشم در بهروز از

ی  .           عاشقانه های پیام فقط و فقط من چشمان مینشست گوشم
. میشد            مست او ادکلن خوش عطر از و دید می داریوشرا

آنکه             .   با ایام آن در من روز و حال برای است مناسبی ی کلمه ساغوا
هم              هفته یک همان در ولی بود بعد ی هفته بعدیمان دادگاه تاریخ

محبوسمی               اتاق در را خودم من و آمد می دیدنم به گاهی گه بهروز
ای.             نامه برایم سوم روز گذشت طریق این به که روز دو یکی کردم

پشت.          .   از البته زد حرف من با کلی اشهم نامه ی فرستنده فرستاد
  . بهروز    .        پیک فاطمه نشنید من از جمله یک حتی ولی اتاق ی بسته در



بیشتر         .      مرا اینکارش، اما میرساند من به هایشرا نامه و بود شده
محکمتر        . طلق برای را تصمیمم و میکرد عصبی

. خواندم         می هایشرا نامه وجود این با اما

   

مهناز    " 

را                . نبودنت اثر ، دید باید که دارد شباهت ای موزه به تو بدون ام خانه
. شدند            خشک و حسکردند را نبودنت هم آشپزخانه درون های گلدان

. پیچد            می خانه تمام در که شده فریادی صداترین پر سکوت و

          . ... و  است آغوشمن در تو جای هنوز عزیزم برگرد جان مهناز
نمانده             عکستوخیره از غیر چیزی به ای رفته که روزی از چشمانم

است .

. بشکنی      ...       را خانه این مرگ سکوت تا برگردی که منتظرم هم هنوز و
 "
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   . یک          بهروز حرف شد تمام نتیجه بی هم دادگاه سوم و دوم جلسه
بود؛   جمله

." طلقشنمیدم"   من

      . رسید       پایان به که سوم جلسه درخواستطلق و اصرار باز من و
      . سالن      از خروج از قبل درست دوید دنبالم دادگاه، از خروج هنگام

. داشت         مقابلشنگه مرا و زد چنگ را بازویم

          . و     سرد من نگاه خواهشو از پر او نگاه کرد تلقی نگاهم نگاهشدر
. احساس  بی

.      ...     ... نکن_ خسته خودتو خودی بی دم نمی طلقت من مهناز



.        ... گردم_  برنمی خونه اون به من ولی نده طلقم

: زد         فریاد سرم یکدفعه و نگاهشعوضشد رنگ

دلیل_              یه آخه گذاشتم؟ کم برات چی من مرگته؟ چه تو چتشده؟ تو
! طلق   واسه بیار

کنم؟_           زندگی باهات خوام نمی دیگه که محکمتر این از دلیل

  .        . علت   درگیر بود درگیر من با نگاهشحتی انگار کرد نگاهم عصبی
کارهایم.

! چرا؟_

   ...     .  ... هم_   اینجوری ولی نده دی نمی طلقم همین شدم خسته ازت
. خونه      اون توی گردم برنمی من

. شدم            دور او از بلند های قدم با و کشیدم رو بازویم

     . بیزار       بهروز از آنقدر گاهی شده مرگم چه دانستم نمی هم خودم
شدم             می همیشه از تر مصمم طلق برای تصمیمم روی که شدم می

آمد              می سراغم به تردید تب که برایشمیسوخت دلم چنان گاهی و
. انداخت          می لرزه به عقوبتطلق از را تنم و

   . خواست         نمی دلم آمد دیدنم به بهروز مادر خانم، فضه یکبار حتی
 . مجبور           بودم مصمم طلق برای که بود روزهایی همان از آنروز ولی

   . تصورم،          برخلف اما نبیند مرا تا حبسکنم اتاق در را خودم شدم
خانه                در من که بود گفته او به مادر آنکه با و نشست اتاق در پشت

و              در گوشهمین به رو هام حرف من جوابشگفت؛ در ولی نیستم
. برسونه        گوشمهناز به بلکه خونم می دیوار

 . سنگین            شد ام سینه ی قفسه زندانی اشنفسم جمله این شنیدن با
:          . شد   بلند گریه با خانم فضه صدای وقتی مخصوصا بغض پر و

       ...  ... اون_  نبوده برات خوبی همسر بهروز اگه دخترم جان مهناز
      ...   ... تربیت   خوب رو پسرم که منی مقصرم من عزیزم نیست مقصر

  ...   ... دوستت     بهروز عزیزم اما کنه همسرداری چطوری که نکردم
بهروز...            از گرفتی تصمیم که خوای می عشق از بالتر چی داره

جداشی؟

    ... بهشزنگ          بار صد روزشاومده به چه رفتی که روزی از ببین بیا
       .   ... می      رو مهناز بوی ام خونه گفت نیومد ولی من ی خونه بیاد که زدم

درمانش...            تا بگو چیه؟ درخواستطلقت علت چیه؟ دردت بگو آخه ده
از.              خوای نمی رو بهروز دیگه گی می فقط و کردی سکوت اینکه کنم
         . می    بهروز به ایرادی یه عیبی یه کاشلاقل بدتره ناسزاست چی هر

به              وقتی ولی بشی ازشجدا داری حق که خوشبود دلم تا گرفتی



مرگ            آرزوی بهروز جای به من دوستشنداری، دیگه گی می بهروز
... اون      به برسه چه کنم می

    ...    ... دوریت    از داره شوهرت زندگیت سر برگرد جان مهناز خدا تورو
           ... اغراق   شه می دیوونه داره بهروز گم می اگه خدا به شه می دیوونه
 ...       ... ببین...       زنه نمی غذا به لب ببین ببین روزشرو و حال بیا نکردم

 ...           ... آخه  مهناز مهناز گه می میاد راست ره، می چپ ببین نداره خواب
    . چیزی          از وقتی آدمی شدی خسته بهروز از تو که حرف نشد که این

عاشق             که اون ولی نباشه کار توی عشق پای که شه می خسته
! گلم؟ !!!      شدی ازشخسته چرا توئه

 .     .      . باز   بودم شده مردد باز سوزش پر ولی صدا بی کشیدم آه آرام
عکسعروسی            قاب سوی به نگاهم باز و شد افکارم کابوس تردید

. ماند             خیره بود مادرم و پدر اتاق دیوار به که بهروز و من
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. نداشتم      هم را خودم حوصله حتی

باید               دانستم نمی هم هنوز و بودم افکارم و خودم با جدال در و درگیر
        .     . طلق  در مرا باز شاید که کسی تنها زدم زنگ دنیا به کنم چکار

       . و        آمد من از زودتر دنیا اینبار شاپ کافی همان باز و کرد می مصمم
. کردم            بسنده سلم یک به و نشستم بود، داده حتیسفارشهم

: گفتم     داد که را جوابم

. دنیا_     شم می دیوونه دارم

      . برخوردم،       خودم شبیه نگاهی با وقتی بود سرد من مثل هم او نگاه
: پرسیدم    و کردم تعجب

نیست؟_      خوب حالت چته؟ تو

: گفت      و گرفت محکم را دستانم

... بگم_     خوام می چیزی یه

 :   !        . گفت  که کرد؟ می صدایشچه التماسدر آنهمه شدم شوکه



.         ...  ... عاشقشبود_ بهروز که هستم دختری همون من من مهناز

         .   . یخ  دستان به فشاری که نزدم هم پلک حتی شدم خشک خوردم جا
 : گفت     و داد ام زده

      ...     ... عاشق_   بهروز و بهروزم عاشق من شو جدا بهروز از خدا رو تو
. مهناز...       برسیم هم به ما بذار من

. نشد            ولی بزنم حرفی تا شد جدا هم از بار چندین لبانم

        . دانستم      نمی و بود شده قفل مغزم اصل بود کرده گم را کلمات انگار
: داد      ادامه که بگویم باید چه

      ... ازدواج_      اون با تونی می تو شده داریوشعاشقت عوض در ولی
کنی.

: گفت            و شاپ کافی دیگر سوی کرد دراز دستشرا بعد

ببین_   . اونجارو

    .   . مشکی      شلواری و کت داریوشبود گرفت را او دست رد نگاهم
. آمد            جلو بود، گل از پر سینی یک با و بود پوشیده

یک               همه، نگاه مقابل در و رسید ما میز به که بود شلوغ تقریبا کافه
به               را سینی و گذاشت زمین روی دیگرشرا پای و کرد خم پایشرا

           . بیافتد،   گل از پر سینی درون به نگاهم آنکه از قبل گرفت من سمت
  . نگین         برق شد بلند کافه های مشتری باقی زدن دست صدای

    . و          ماند باز دهانم زد را چشمانم بود، خفته ها گل میان که انگشتری
: گفت     نگاهم در خیره او

     ... کنی؟_ می ازدواج من با مهناز

       . نگاهی       و تعجب از باز دهانی با بودم شده زمین روی آدم ترین گیج
 : گفتم           زحمت به بود، حرکت در دنیا داریوشو بین که

 ...  ... من_ من

 : شد     بلند ها مشتری صدای

.  ... بگو_    بگو رو بله بهش

. انداختم             پایین را سرم و کشیدم نفسی و دادم قورت را دهانم آب

: داریوشگفت      که کردم تامل آنقدر

خوش_              رو دلم تا بدی هم منو با ازدواج قول لاقل خوای نمی یعنی
کنم؟

...   ... هنوز_ من آخه



.      ...    ... گیرم_  می هم وکیل برات مونم می منتظرت دونم می

منتظر             نگاه و بود گرفته ریتم حال که ها مشتری زدن کف صدای
و              کردم دراز دست که کرد نمی رهایم دنیا، لب روی لبخند داریوشو

: گفتم           و برداشتم سینی درون های گل میان از را انگشتر

. بمونی_    منتظر باید

: گفت       و شد تر رنگ پر لبخندش

. مونم_   می

اعلم             بلند مشتریان، های زدن کف میان در و برخاست زمین روی از
کرد:

      ... سفارش_     یه تونه می کسی هر هستید من مهمان همه امشب
. بده  رایگان

: گفت              و کرد خم صورتم کنار تا را سرش که بود داریوش به نگاهم

هست؟_   اجازه

 : گفتم       و کشیدم عقب را سرم فوری

.  ...    ... نه_ نگرفتم طلق تا نه

: گفت    و زد لبخند

.          ... کشی_  می انتظار این با آخرشمنو که تو باشه

        . تنها     باز دنیا و من و داریوشرفت دنیا برگشتسمت باز نگاهم
: گفت         و کرد نگاهم لبخند با دنیا که شدیم

. کنم_         خواهشمی برسم، بهروز به منم بذار

   .         . سوی  به نگاهم بود من قطعی تصمیم راه اول این تازه کشیدم آهی
.          . درخشش   پر و زیبا بسیار ولی بود نگین تک داریوشچرخید انگشتر
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نوشتم؛       کاغذ روی و برداشتم را خودکار

      .       ... حرفی"  آخرین این کنم می فکر رسیدیم آخر به تو و من بهروز
          . به    بازگشت به مجبور مرا و ندهی طلقم اگه حتی بزنم باید که باشد

. شنید           نخواهی حرفی من از دیگر هم باز کنی، ات خانه

. گوشکن        هایم حرف به خوب پسلطفا

      . اما         بارش پر تپشو پر بود بهاری های باران مثل تو و من زندگی
.         ... نیست   که بود بازگشت برای کاشعطشی اما شد قطع بالخره

از               تو و من و بخورد رقم زندگیمان در خوب اتفاق این بذار پسلطفا
. شویم   جدا هم

. شویم              می دور هم از هم، از جدایی با تو و من نکن فکر

طلق             برای من نظر و من به که قائلم خاصی احترام برایت من
      . کسی        از ها آدم ما وقتی گوشکردی حرفم به و شدی ارزشقائل

     . ها،        قدیمی قول به یا است حل راه بهترین جدایی شویم، می خسته
           . دلی  آنها طلق چون گرفتن نمی طلق ها قدیمی چه گر کندن دل

. نداشتن              هم به نسبت محبتی و عشق هیچ دیگر هایشان دل در و بود
آرزوی              ، حبسشده قفسی در که است ای پرنده مثل اکنون من حال

 . بهروز،           کرده محال برایم را آرزو این تو، اسم ولی دارد پریدن
   ... از          خواهم می کن آزاد مرا داری، دوستم هنوز اگر کنم خواهشمی

            . خواهم  می که حال و هست و بوده من محال آرزوی این بروم ایران
. نشو       مانع برسم، آرزویم به و بروم

      . که       بیاید زندگیت در کسی امیدوارم کنم می آرزو را ها بهترین برایت
. نیاورد            در را عشق ادای من مثل و باشد داشته دوستت صمیمانه

. نبودم           خوبی بازیگر وقت هیچ من و است سختی کار بازیگری

... آخر         در اما ببخشو خاطر این به مرا

باشد،              داشته دوست را تو که کن کسی تقدیم را دلت های عاشقانه
نقش               در بودم بازیگری فقط من و باشد گرفته بازی به را تو اینکه نه

همسرت.

. مهربانیت    تقدیم ها بهترین

مهناز "



. فرستادم           پستسفارشی برایشبا و گذاشتم پاکتی درون را نامه
: داد              پیام ام گوشی به برایشفرستادم، که ای نامه از بعد روز دو

داشتم "           دوستت صادقانه که روزهایی ی همه بخاطر بخشمت نمی
       ... به       کسی وقتی حال هر به اما گرفتی بازی به مرا عشق تو ولی
  . شدم          راضی شده حتمی او احساسدر مرگ ندارد، ای علقه چیزی

" . بخششهرگز     ولی طلق به

   . اشچند          جمله لرزید قلبم و حبسشد سینه در ای لحظه نفسم
  .        . از     شاید شد محو خاطرم از زود خیلی اما کرد درگیر را ذهنم روزی

   . نگاهش          ای لحظه زدیم امضا را طلق ی برگه پای که روزی همان
های.              حلقه و بود رفته گود و بود شده چشمانشسیاه زیر کردم

. کرد       جستجو چشمانم احساسدر نگاهشبی

: گفت          لب زیر و لرزاند را تنم که کشید آهی

رهات_             کشیدم من که آهی همون بدون اینو ولی رسیدی آرزوت به
... مهناز   کنه نمی

     . او         از فوری را نگاهم شد تکه حرفشتکه این شنیدن از قلبم انگار
. آمدم          بیرون دادگاه از و برداشتم را کیفم و گرفتم
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  .        . کسی       هر حدیث و حرف کلی با ماه سه گذشت ما طلق از ماه سه
. کرد              تفسیر را بهروز و من طلق توانست، که جور هر مدرکی، هر با

    . کدام            هیچ با من من از ای عده و دانستند بهروز از را مشکل ای عده
         . مادرم      و پدر های کنایه و ها حرف جز نداشتم کاری ها حرف این از

. داشت       ادامه ساعت هر روز هر که

     . را       حرفشنیدن آنهمه طاقت بود شده لبریز دستشان از صبرم واقعا
    . در        من امید تنها بودم داریوش سوی از اقدامی منتظر و نداشتم

آمدن               ها، حرف و ها کنایه ی همه شنیدن برای ماه سه این طول
. داریوشبود 



من            ولی دیدیم می را همدیگر شاپ کافی همان در گهگاهی البته
. بودم     رسمی خواستگاری یه منتظر

داریوش               گذشت، که بهروز و من طلق از روز سه و ماه سه دقیقا که
. آمد   خواستگاری برای

  .      . پدر       اما منطقی و دلیل هیچ بی بود مخالف اول همان از که مادر
       . از      زیبا ولی کوچک سبدی با داریوش رسید می نظر به تر منطقی

ماندن              قصد که گفت اول همان از و آمد خواستگاریم به رز های گل
. ببرد              خود با مرا ازدواج از بعد خواهد می و ندارد را ایران در

        . حرفش      روی زیاد من، ی اشاره با اما کرد مخالفت پدر که بود اینجا
.              . شد  پا به مان خانه در بحث داریوشکلی رفتن از بعد اما نکرد اصرار

: گفت             که فهمیدم نمی را عصبانیت این دلیل من و بود عصبی پدر

کنی؟_          ازدواج پسره این با که گرفتی طلق بهروز از

داریوش؟_            با ازدواجم یا بهروز از من طلق چیه؟ شما مشکل الن

 : گفت       و کرد ام حواله اخمی پدر

  ... مهناز؟_   چته تویی من مشکل

شدی؟           جدا بهروز از که بری ایران از خواستی می تو

.      ... شدم_ خسته بهروز از من نه

: کشید   فریاد پدر

همین؟_ 

. همین_  بله

. بده_      رد جواب اینم به پس

کنم؟_     کاری همچین باید چرا

      ... و_        ازدواج منظور هنوز که تو میشی خسته اینم از تو اینکه برای
و           خوب ازدواج یه داری توقع چطور نفهمیدی رو خانواده تشکیل

! باشی؟   داشته ماندگار

: گفت        مادر که شدم دلخور پدر حرف از

      ... مشکل_        پسره این گم می من ندارم ها حرف این به کاری من اصل
داره...

. ناراحتشرم_          پدر حرفهای از بیشتر مادر حرف از

       ! میذاری؟_    عیب مردم جوون روی چرا آخه جان؟ مادر مشکلی چه



یه_              روی بذاره دست باید چرا زد ازشحرف که ثروت اینهمه با این
.         ... کنه  ازدواج مجرد دختر یه با بره خب متاهل زن

 : حرصگفتم   با

. شده_    داریوشعاشقم خب

: داد      جواب و کرد اخم مادر

و_              لرزه می باشدلشزود مطمئن شده متاهل زن یه عاشق اینکه
. کنار     میذاره هم رو تو

: گفتم    و شدم عصبانی

گرفتن_             با که بمونم دلتون سور ، من خواید می بگید یکدفعه خب
رد            داریوشجواب به دارید، توقع ای افتاده پا پیش ایرادهای همچین

بدم.

     : و        باشی عاقل دارم توقع گفت و کرد نصیبم تندشرا نگاه پدر
. بگیری   تصمیم درست

: داد         را پدر جواب غلیظ آهی با همراه مادر

          ... از_     خارج به سفر از غیر چیزی به الن این بشه عاقل این نکنم فکر
. کنه    نمی فکر کشور
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     . مجبور        که بود سخت آنقدر بود خیلیسخت مادر و پدر کردن راضی
دعوای             یک در و بزنم را احترام و ادب داریوشقید بخاطر شدم

. بایستم   مقابلشان حسابی،

      . بودم      نزده حرفشحرف روی آنروز تا شد عصبی دستم از خیلی پدر
ی            قاطعانه مخالفت وقتی ولی صدایشنبردم از بالتر را صدایم و

 ... آنچه           و کنم سکوت نتوانستم داریوشدیدم، با ازدواجم با را پدرم
.  ... شد  میشد نباید



و             ماند صورتم روی ای ثانیه من،چند حرکت این از مادر متعجب نگاه
و               کرد نگاهم بودم، اشندیده چهره در آنروز تا که خشمی با پدر بعد

گفت:

  ... هر_            به دلیلی هر به که بدون اینو ولی کن باهاشازدواج برو باشه
و               من ی خونه تو بزاری پاتو دیگه نداری حق ، شدی ازشجدا دلیلی

. کنی      صدا پدر اسم به منو

و         .      مصمم زود خیلی یما ا خوردم جا ای لحظه پدر، جدی تهدید از
: گفتم        و زدم نگاهشزل در ، جدی

. باشه-

دندان             فشار زیر فکشداشت که را فشاری که شد عصبی چنان
: گفت     .      و کشید بلندی نفس احساسکردم میکرد، هایشتحمل

بیرون_           . برو ام خونه از کن گم گورتو فردا همین

: زد            فریاد قبل از محکمتر پدر که بزند حرفی خواست مادر

. فردا_  همین

به              و بستم را چمدانم شب همان من و کند حرکتی نتوانست مادر و
را   .         همدیگر تا شاپ کافی در گذاشتیم قراری دادم پیام داریوش

یک            .  بود ام خانواده میان در من حضور شب آخرین آنشب و ببینیم
 . اینکه           بود گرفته جان قلبم در تخریب طعم به عجیب احساس

آینده              سمت به رفتن جز راهی و کردم خراب را چیز همه میدانستم
میکرد      . دگرگون را حالم ، ندارم

و              ماندم می من ، میکردم تصورشرا که نبود چیزی آن آینده اگر
چرا            نمیدانم و نداشت بازگشت برای راهی که شده ویران ای گذشته
روزی                 که داد می من به را نوید این ام برزخمی روزهای ، حال حسو

گشت       . خواهم بر ها ویرانه همین به

در           .     پدر و مادر آمدم بیرون م پدری ی خانه از چمدانی با آنروز فردای
          " پشتسرم   " را در من و کردند سکوت ، من خداحافط ی کلمه جواب

چیز .        .    یک تنها نبود توصیف قابل که بود آشوبی درونم بستم
بود  .          . نشسته دستم داریوشدر از که انگشتری میکرد امیدوارم
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آرام              را سرم و کردم حلقه زبانم گاو دمنوشگل لیوان دور را دستانم
:     . گفت          و زد لبخند کرد شکار را نگاهم داریوش نگاه که آوردم بال آرام

....... رفتنمون_           کارای دنبال افتیم می میکنیم عقد فردا ، من عشق
 . خبر       یه کن ول رو اینا حال

! ؟_  خبری چه

گفت    : و زد چشمکی

. کرد_        رو ، دلشرو دست بهروز

! ؟       : _ چی گفتم و نشدم متوجه داریوشرا منظور

. گرفته _          رو بعله و دنیا خواستگاری رفته دیشب بهروز

پرسیدم         : کنجکاوی با اختیار بی و حبسشد نفسم

! واقعا؟_ 

        ....... ازدواج_   کی با بهروز ببین بگیر طلق تو گفتم گفتم بهت دیدی
میکنه.

. سوختم              درون از ولی بودم شده جدا بهروز از آنکه با چرا دانم نمی
  . اصرارش            ولی کند تنبیه را دنیا تا کرد ازدواج من با که شد باورم

. بود             مانده باقی توجیح بی برایم هنوز ، خانه به من برگشتن برای

گفت     : که میزد لبخند داریوش

.....          ... فردا_     تا کن سر من بی رو امشب یه بخور رو دمنوشت حال
. عشقم    منی مال فردا

اجازه             چشمانم به فقط و زدم لبخند بهروز فکر از افکارم خروج برای
خوشو               ای آینده تفکر در من و بماند داریوشخیره چهری به تا دادم

امیدوار.

       . های     خیابان در که خوابه دو ای خانه داریوشرفتم خانه به آنشب
      . و     مرتب اشزدم خانه در چرخی داشت قرار شاپ کافی اطراف

.         _ :     . خوره  نمی مجرد مرد یه ی خانه به گفتم شوخی به که بود منظم

خندید :

. نخوره_          یا بخوره که نیستم خونه اصل من آخه

: گفت        که رفتم ها اتاق از یکی سمت



.... میخوام_  امشب

گفت             : متعجب که چرخاندم قفل در را کلید و شدم اتاق وارد فوری

! ؟_  !!      کردی قفل و در چرا مهناز

.   ... بخیر_       شب فرداست مال نخوای و بخوای چی هر

.         . میارم_  در سرت کاراتو این تلفی شب فردا بلیی خیلی

گفتم  : بلند

بخیر_   . شب

ظهر             از قبل و کردیم عقد برای را کارهایمان ی همه آنروز فردای
        . غریبی     آن به عقدی شاهد روز آن تا رفتیم محضر به عقد برای

 . متعجب.           دار محضر داریوشو و من جز نبود کس هيچ نبودم
پرسیدم :

! ؟_      نیست لزم عقد برای شاهد مگه

 . نباشه_      لزم که دادم پولشو نه

میانسالی            مرد که دار محضر که نکردم کنجکاوی زیاد ولی کردم تعجب
گفت               : میشد دیده خانه دفتر میز پشت از زور به که کوتاه قدی با بود

. کنید_       معین رو عقد مهلت خب

: پرسیدم        و کردم نگاه داریوش به تعجب با

! نداره_      مهلت که عقد عقد؟ مهلت

گفت    : و زد چشمکی

   .    ....   .... ی_     دوره یه نامزدی عنوان به ست صیغه گلم نیست عقد این
.    .... کنیم   عقد بعد باشیم نامزد کوتاه

که             بودم نکرده خراب را سرم پشت های پل تمام چون ریخت دلم
       . انگشت    فوری که نگاهشکردم عصبانیت با داریوشبشوم ی صیغه

گفت         : و اشگذاشت بینی مقابل اشرا اشاره

..    ....   ...... میدم_ توضیح بعدا نه الن هیسس
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     !      . از    من طلق ازای در ماهه سه محرمیت صیغه یه نبود کار در عقدی
بهروز! 

       . عصبانیت    با آمدیم بیرون که محضر از شدم می دیووانه داشتم
گفتم :

. نبود_   این قرارمون

گفت   : و خندید

.   ...     .... شو_  سوار میکنم تعیین من قرارو جان عسل

  . همان          از بودم شده سپکر خیلی خانه برگشتیم و شدیم ماشین سوار
 . ترسیدم           شد گرفته حالم است دار مدت ما عقد فهمیدم که لحظه

وارد        .      گشود که را خانه در نمیدیدم و نمیدانستم که ای ینده آ برای
      ... ماهه      : _ سه صیغه یه برای من داریوش گفتم دلخور لحنی با و شدم

. نشدم    جدا بهروز از

گفت     : و زد کجی لبخند

  .....    ...... تلخ_     انقدر حال عشقم میکنم عقدت باشعزیزم داشته صبر
. میچسبی        دل به بیشتر باشی شیرین که نشو

میداشتگفت          :  بر سویم به قدمی که حالی در بعد

 .         .... برداری_   سرت از رو شالت اون خوای نمی من عسل خب

گفتم              : حال همان در و برداشتم سرم از را شالم غلیظ آهی با همراه

. که_     میریم ایران از گفتی

.     ....    .... اومدیم_   محضر از تازه تو عجولی چقدر بابا ای

گفت        :  و برداشت سویم به دیگر قدمی بعد

خودم_              با که بگیرم تصمیم وقت اون تا ارزه می چقدر من دلبر ببینم
. نه   یا ببرمش

: کردم  اخم

.    !     . کالئم_   من مگه ؟ چی یعنی ارزه می چی یعنی

. کرد .        خالی را دلم ته اش خنده خندید



   .   . از_         رو تو کنم عقدت کنم خرجت باید چی واسه من کردی پسفکر
.       .     ..... زنه  برمه و دور زیاد که چیزی خوردم سخر مغز مگه ببرم ایران

گفتم       : و نگاشکردم عصبی گرفت، حرصم

شما_          ارزشیابی ملک بپرسم میشه میگی؟ببخشید الن اینارو تو
چیه؟

گفت      : و آمد جلوتر قدمی خندید

...... منم_   خوده ملک

       . آمد   جلوتر که نبود واضح منظورشبرایم چون نگاهشکردم متعجب
فریادی              که کشید را موهایم چنان و زد موهایم به چنگی خشونت با و

گفتم   : و کشیدم

. کندی_     موهامو میکنی چیکار آی

    .... که_      .....  نیست اینجا کسی بزن میزنی داد قشنگ چقدر جاانم ای
   .      .... طبقات  بریم میخوای کردم کرایه رو ساختمان کل بشنوه صداتو

. ؟   ببینیم رو دیگه

. کنجکاو            کرد رها را سرم و شد کم موهایم لی دستشاز فشار
.          . میرسید  نظر به کاری دفتر یه اول ی طبقه دنبالشرفتم

کشیده              سیگارهای از پر میزی با مبله و خالی ی خانه یه دوم طبقه
      . خانم         و زد را در زنگ سوم طبقه اما و مشروب های شیشه و شده

.         . رفت     کنار در جلوی از داریوش دیدن با کرد باز را در میانسالی
  . راز         میدانستم شد متولد وجودم در مرگ حستلخ شبیه چیزی

. میکند           ام دیوانه بیشتر بهروز زندگی راز از هست، داریوشهرچه
 : زد       داریوشفریاد که شدیم خانه وارد

.   ..... داریم_ مهمان دخترا

  . لباس             با شدند سالن وارد دختر تا هفتهشت و شد باز اتاق در و
        . و    انداخت ام شانه روی داریوشدستشرا مختلف و رنگارنگ های

گفت :

.        .. مهناز_  من، عسل من، عشق من، سوگلی میکنم معرفی

تفکری             که کند باور نمیخواستم و داشت خود در را تعجب هنوز نگاهم
. داره      صحت میخوره، چرخ درسرم که

داریوشگفتم        : که دادم قورت را دهانم آب

! ؟_     چیه ملک فهمیدی حال
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: خورد     تکان ترس با لبانم

...  ... تو_ تو

کرد؛      تکمیل خودش مرا ی جمله

       ...   ... خوش_  من حرمسرای های زن جمع به عشقم آره عزیزم آره
اومدی.

      . نفهمیدم      دیگر و رفت گیج سرم ایستاد قلبم و شد سست پاهام
. رفتم      حال از که شد چطور

   .    .    . خواب   چیز همه تکراری آرزوی یک بار چندمین برای کردم آرزو باز
          ... بهروز...   ی خانه در هنوز و گشودم می کاشچشم چیز همه باشه

بودم.

 . داریوش           شد باز خورد، صورتم به که محکمی ی ضربه با چشمانم
: داریوشگفت          که میانسال خانم همان با بود سرم بالی

.      ... بهشبده_  رو قند آب خانم لله

    . همیشه          ها ترین تلخ نوشیدم رو دنیا قند آب ترین تلخ از ای جرعه
...           . ها   عشق ترین تلخ رازها، ترین تلخ حقایق، ترین تلخ بود من سهم

چرا؟!

       . خم     صورتم جلوی داریوشسرشرا که کرد می درد بدجوری سرم
    ...  _ : رفتی؟   حال از چرا دلم عزیز گفت و کرد

: داد       ادامه که نگاهشکردم خشم با

. فهمم_      نمی رو عصبانیتت این دلیل

.       ! نبود_      این تو و من قرار زدی گول منو تو فهمی؟ نمی

خندید:



هان؟_    بود بود؟چی چی

: گفتم           و فشردم هم روی محکم را هایم دندان حرص با

      ... ات_     موره و کلکسیون زن من باشم حرمسرات زن نخواستم من
.  ... همین.      باشم عقدیت همسر خواستم من نیستم

: گفت    بلند و خندید

      ... رقابتی_      چون بکن رو پستلشت خوان می همینو همه هم اینا
. داری  تنگاتنگ

       . آلود      هوس نگاه که بودم خام خیلی نگاهششدم طرز اون از متنفر
. کردم      تفسیر عشق به داریوشرا

: گفت            خانم لله به که بود او به آمیزم نفرت نگاه هنوز

. اشکن_    آماده واسم

: گفت        و دوخت من به نگاهشرو بعد

. عشقم_   منتظرتم بال

.            . کردم  می آویز حلق را خودم لحظه همان خواست می دلم رفت و
   . کنارم           خانم لله گریه زیر زدم ای ناله با که جوشید چشمانم در اشک

: گفت   و نشست

.      ... باشی_   اینجا که خواستی خودت نداره فایده گریه

 : گفتم      لب زیر و کشیدم آه

... آره_

.       . مشروب       و سیگار از پر میزی بود برویم رو میز روی خیره نگاهم
داریوششوم؟         حرمسرای همسر که بود؟ این من عاقبت

سرم              در بهروز های حرف و غم به محبوسشد ام سینه نفسدر
پیچید؛

ولی"          داشتم دوستت صادقانه که روزهایی همه بخاطر بخشمت نمی
" گرفتی      بازی به مرا عشق تو

بهروز؟       آه عقوبت بود؟ عقوبت همان این

بود،           داریوشرویشپهن بساط که میز همان روی همچنان نگاهم
:      . گفت   گوشم در خانم لله بود مانده خیره

          ... بال،_  نفرستما و نکنم حاضرت دیگه ساعت نیم تا اگر شو بلند
. کنه    می رو پوستم



          . چه   کند تحمل مرا وزن نداشت توان که پاهایی با برخاستم جا از
. بکشاند        قربانگاه سوی به مرا اینکه به برسد

با             کوتاه، و سرخابی لباسخوابی که بودم من بعد، ساعت نیم اما
که            رفتم می زندگی شروع سوی به داشتم زننده، و تند آرایشی

. بودم     کرده آرزویشرا خودم
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صورتم              به سرم بالی ی پنجره از خورشید نور تا و کردم، باز چشم
     . زد         حلقه چشمانم در اشک آمد یادم به تلخ خاطرات ی همه باز خورد،

. پیچید        خانه تمام در ام گریه صدای و

آن             به نه توانستم نمی عنوان هیچ به حال که بودم کرده غلطی
. فرار      آن از نه کنم اعتراف

ظاهر             آرایش، میز ی آینه درون من از تصویری که نشستم تخت روی
. باشم       من این شد نمی باورم شد

. بود             تنم داریوشروی های دندان جای حتی و گردنم روی های کبودی

غرایز             با آدم یک تا بود شبیه بیشتر وحشی حیوان یک داریوشبه
. شد .           تنم درد دوای تنها اشک باز و کشیدم آه حیوانی

       . ازدواج     از بعد روز آرزوی اولین این پیشبهروز گشتم کاشبرمی
.          . کردنشنه    آرزو ولی بود محال برایم که آرزویی بود داریوش و من

. کردم         شانه آرام آرام را ام خورده چنگ موهای

 . به             شد می کنده سرم از داشت انگار که کرد می درد موهایم آنقدر
. بستم            را ها آن و کردم تحمل را زدنشان شانه درد زحمت

        . داریوش      خواستم، خدا از دل، ته از فقط لباس نه خواستم می غذا نه
           . مبادا   ترساینکه با که شد بلند واحد در زنگ صدای نبینم دیگر را

:      . برخاست      خانم لله صدای تا نکردم باز را در داریوشباشد،

.    ... درو_ کن باز منم



بهروز             که آهی عذاب چشیدن برای بمانم زنده تا آمد بال باز نفسم
کشید.

 .         . نگاهم    بود خانم لله دست روی صبحانه سینی یک کردم باز را در
: گفت             و دید را تنم های کبودی جای نگاه، اولین با و کرد

مردک_            این زندگی تو گذاشتی پاتو تحقیق، بی که کردی اشتباه خیلی
روانی.

: داد     ادامه که گرفت بغضم

کردی؟_    فرار خونتون از

... نه_

! کردی؟_      داریوشازدواج با پسچرا

   ... تو؟_ آید نمی مفصله

منتظر            و آشپزخانه پیشخوان روی گذاشت را سینی و شد خانه وارد
: گفتم      که شد زندگیم داستان شنیدن

      ... یه_      واسه آرزوهاتو ی همه وقتی ولی دونم می کردم اشتباه خیلی
مونه              می دلت به حسرت وگرنه آخرشبری تا باید کنی می فدا نفر

. نرفتی     خط ته تا که

: گفت    و زد پوزخندی

. نبردی_          داریوشپی با زندگی عمق به هنوز تو پس

: داد        توضیح بیشتر که بودم نفهمیده منظورشرا

از_              فرار شه می آرزوت تنها کنی، زندگی مرد این با که مدت یه
      ...     ... آره  می دختر تا ده روزی داره جنسی بیماری مردک اون دست
      ... گفت،        باید چی آدم این به شه نمی راضی ولی شده خراب این توی

نظرت؟  به

: گفت             غلیظی آه با خانم لله که شنوم می چی شد نمی باورم

 ... همش_         عشقه و محبت وجودشنیست، در که چیزی تنها
می.           چی دخترا این از خیلی سر نیست براشمهم اصل هوسه

فرسته...            می رو ها بعضی دوستاش، به فروشه می رو ها بعضی آد
      ... که          اونایی از تو کن دعا داره می نگه اینجا هم رو ها بعضی و دبی

. نباشی     دوستاش به فروشه می

 : شد    پاره دلم بند

چرا؟_



      .... نفله_       و دختر یه آخری این خودشهستن از تر وحشی اونا چون
کردن.

 : ترسگفتم   با

چیه؟_  منظورتون

 : گفت   اخم با

.     ... کشتن_       رو بیچاره دختره زنی می خنگی به خودتو یا خنگی

چرا؟_

         ... لذت_   بیشتر اینا بکشه، درد بیشتر طرف چی هر دارن لذت جنون
. برن  می
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سختی              به من قلب که بودند زده قفل من، قلب تپشهای بر انگار
. زد  می

: گفتم      و کردم ترسزمزمه با

.     ... پیشبهروز_   گردم برمی برگردم خوام می

کیه؟_  بهروز

. شوهرم_

 : شد      تا چهار خانم لله چشمای

داشتی؟_   شوهر تو

: زد       فریاد که دادم تکان را سرم

!          ... کنی؟_ زندگی روانی این با پساومدی چی واسه احمق

.    ...    ... خوردم_   حرفاشو گول داره دوسم گفت شده عاشقم گفت



: گفت    و زد پوزخند

         ... رها_   زنجیری ی دیوونه یه خاطر واسه همسرتو تو ای دیوانه واقعا
.    !! شه!    نمی باورم من خدای وای کردی؟

: گفتم            بود کرده ایجاد لرزش صدایم در حتی که ای دلهره با

کنم؟_          فرار اینجا از تونم می چطوری بگید شه می

. کردیم_          می فرار خودمون ما که بود ممکن فرار اگه

.     ... کرد_     فرار شه می داریوشنیست که الن خب

. خودشه      دست آپارتمان از خروج کلید

       ... تا       نداره حیاط و جنوبیه هم آپارتمان داره رو کلید یک همین اینجا و
کور             هاشرو پنجره هم اول طبقه پایین، پرید دیوار روی از بشه

.           ... دارند     میله ها پنجره هم سوم و دوم ی طبقه کرد فرار نشه تا کرده

داد            : ادامه ام چهره به نگاهی با خانم لله که کشیدم آه

.       ... خوبه_    تو با رفتارش که فعل نخور غصه زیاد حال

  ...    ! بینید؟_   نمی کبوده تنم تمام خوبه؟ من با

.             ... بسته_   رو تو زنجیر با نه و سوزوندتت سیگار با نه هنوز ندیدی تو نه

     . و       نبودم خواب واقعا یعنی شنوم می چی دارم شد نمی باورم
. بود     روانی بیمار داریوشیک

. گذاشت              تنها بود، جدیدم زندان که ای خانه در مرا و رفت خانم لله

. نداشتم           جراتشرا ولی کشتم می را خودم خواست می دلم

...   .        . من     خدای چای و پنیر و نان ای تکه افتاد صبحانه سینی روی نگاهم
   ... حال         همین من میشه من خلصی باعث درگاهت به اعتراف اگر

.      ... برگردان      بهروز زندگی به منو کردم اشتباه که کنم می اعتراف

مستجاب             دعایم بهروز، آه بخاطر یا بود شده دیر کردن دعا برای یا
رویایی              کردم، می فکر که بودم شده زندگی وارد تازه من و شد نمی

. نبود        بیش کابوسی واقع در ولی بود خواهد

  . واقعا          اگر پیشبهروز فکرم و بود صبحانه سینی روی نگاهم هنوز
ابراز            چرا خواست؟ می چی برای مرا بود، روانی بیمار یه داریوش
عشقشفقط            یعنی شم؟ جدا بهروز از کرد وادارم چرا کرد؟ علقه

بود؟   یکهوس

           . دست  و بایستم اشتباهم پای نتوانم که ترسیدم می این از کشیدم آه
. پدرم       ی خانه برگردم درازتر پا از



      . کلید        با واحد، در لحظه همان حبسشد سینه در نفسم فکر، این از
 ...  :       .   . چطوری؟  عشقم گفت و زد دیدنم از لبخندی داریوشبود شد باز

: گفت           و پشتسرشبست را در که ندادم جوابشرا

       ... ماه_     ریم می داریم کن جمع لباساتو دارن واست خوب خبر یه
عسل.

کجا؟_

... دبی_

ازم             محکمی نیشگون و کرد دراز صورتم سمت دستشرا و آمد جلوتر
: گفت           خنده با او و کشیدم دردشجیغ از که گرفت

!   ... چسبید_  چه جان ای

: گفت            و آورد صورتم جلوی صورتشرا که نگاهشکردم اخم با

ناراحتی؟_           شدی جدا خان بهروز از چون نکنه عشقم؟ چیه

: فاشکردم            را دلم راز اختیار بی و برگرداندم ازش را سرم

.      ... نبود_ وحشی تو مثل بهروز آره

دوخت         . مبل به میخ مثل فریادشمرا صدای ناگهان
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من_  ...             که چرخیدی من بر و دور اونقدر که تویی وحشی بنند دهنتو
کردم     .  عقدت و شدم سخر

: گفتم           و نشدم که میشدم کاشلل ، شد بیشتر حرصم

از_               کردی اصرار هی که بودی تو اا ثانی ، کردی صیغه ، نکردی عقد اول
تو         ... ، کردی علقه ابراز تو بشم جدا بهروز



برای    .           که خشمی با او و زمین روی شدم پرت گوشم توی زد محکم
: گرفت              من سمت اشرا اشاره انگشت ، وار تهدید ، میدیدم بار اولین

تو_            ...  میخواستی منو و داشتی شوهر که بودی هرزه یه خودت تو
اگه      ...      ...  واکن گوشاتو خوب هم حال میجنبید خودت گوش و سر

ی               آواره تا میبخشم رو صیغه حال همین ، کنی زر زر زیادی بخوای
بشی    ... خیابون و کوچه

فهمیدی؟

: خوندم             نوحه خودم دل ی واسه لب زیر و نگاهشکردم بغضکرده

! دادی_     نشون خودتو زود چه

: شد    بیشتر فریادش صدای

باز؟_    زدی زر چی

: زدم      فریاد عصبانیت حرصو با

برت_             و دور دختر تا هزار که تو میخواستی؟ چی ی واسه منو
چرا؟ ...      ...  شدی من پیچ پا چرا ریختن

و              سوزاند قبل از بیشتر را دلم که زد لبخنی ، عصبانیت اونهمه میون
گفت :

من_         ...  .    کردی فکر همین داشتم بودن تو با شب فقطهوسیه من
تا               هزار تو قول به که ، من خاطر واسه همسرشرو که رو کسی

...    ! حال          همین شاید میکنم؟ عقد میکنه، ول ریخته برم و دور ، دختر
که   ...  ...   ...      داره خودت به بستگی داشتم نگهت شایدم شدم سیر ازت

من             با بخوای یا التماسکنی و بیافتی بهروز پای به بری بخوای
بسازی   . و بمانی

: زدم       سرشفریاد که گرفت حرصم آنقدر

کثافت_     ...    . بیزارم ازت هستی عوضی آشغالی یه تو

زهری           .     هر نگاهشاز کشید بال مرا و گرفت را ام یقه و شد حرصی
: شد      ریخته جانم به تر مسموم

دیگه،_  ...       ...     دخترای مثل نه کردم حالتو رعایت دیشب تا من ببین
هر    ...      ...     که بدونی خوبه شدی من سیگاری جا نه کردم کبود رو تنت

فکر      ...      ...   تو بشه من سیگاری جا باید کنه خقد خقد من واسه کسی
توی           بیای خواستی خودت که هوسباز هرزه یه هستی؟ کی کردی
هنوز  ...       ...    چشمام چون میدم بهت دیگه فرصت پسیه من زندگی

میکنم   ...          ... سیگاریت جا یا کردی غلط میگی الن یا نشده سیر ازت
فهمیدی؟



را               ام عصبی و تند نفسهای و فشردم هم روی محکم را هایم دندان
: زد       .      فریاد که بودم مردد کردم رها بازم نیمه لبان بین از

نه؟_   یا میگی

من      ...      برای لحظه آن ولی نیست راحت همیشه کلمات بعضی گفتن
با          .      سوختن از اینکه نه کردم غلط بگویم که بود این ، تر راحت خیلی

ی       ...  ...      خانه به برگشتن از نه بترسم داریوش برگ های سیگار ته
به   .            که حال و بودم هایم آرزو پل طرف آن من ترسیدم می پدرم
پس             ، نبوده بیش سرابی که دیدم می خوب ، بودم رسیده آرزویم

برگشتن     "    "       سرافکنده تا بود تر راحت کردم غلط ی کلمه یه گفتن
داریوشگوشزد              با ازدواج برای ، من به مدام که مادری و پیشپدر

انداختم         . گوش پشت را هایشان حرف من و کردند

: گفتم      و کردم باز را لبانم

کردم_  . غلط

: گفت     و زد لبخندی مغرورانه

واسه_   ...           بگو ، جون پیشلله برو شو بلند حال خانم مهناز آفرین
بسازه        . ازت خفن تیپ یه ، من امشب

از    .     .       ، سوم طبقه سمت به نبود ای چاره ولی شد سچندشم حرفش از
از               اشکی قطره میگذاشتم، که ای پله هر روی پا و رفتم پایین ها پله

میشد   . سرازیر چشمانم

غم  .         .        از نگاهشپر ، دیدنم با کرد باز را در ، دخترها از یکی زدم درو
سرد          .       تن مثل هم آغوشاو آغوشکشید در مرا حرفی هیچ بی و شد

میداد         . داریوشرا های بوسه زهر بوی ، من

: پرسید       و آمد جلو دیدنمان با لله

باز؟_   شده چه

: گفتم    و نگاهشکردم

خفن_          ... تیپ یه امشب واسه بیام گفت عوضی ی مرتیکه

بلندی             هین جوان دختر و لله که بودم نگفته بیشتر را همینجا تا
. کردند          باز دلم به هم ترسرا پای و کشیدند
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یاد         .         ، احوالت این ی همه با یما ا تر تلخ آن آوری یاد و بود تلخ خاطرات
را             بهروز عصبی و تند رفتار که میداد نیرو من به خاطرات آوری

که   .          کردم سپری پیشداریوش را روزهایی اینکه کنم تحمل بیشتر
های              فریاد تحمل و بود چیز یه ، بود مانده تنم آثارشروی هنوز

. بود       .       شیرین برایم بود هرچه یما ا دیگر چیز یک ، عصبانیت از بهروز
داریوش         .    با بهروز داره دوستم که دیدم نگاهشمی در هنوز چون

را    .         ام گذشته نمیتوانست یما ا داشت دوستم بهروز داشت فرق خیلی
بعد .             .  گرفت می کتک باد به مرا و میشد عصبی وقت پسهر بپذیرد

با                که پشیمانش، های نگاه با ، هایش قراری بی با و میشد تابم بی
               ، میشد ،خیره بود زده من به که هایی ضربه به ام چهره در ، نگرانی
از  .   ...    .      ای لحظه حتی او بود هوس اا تمام داریوش ولی میگرفتم آرام

کرد،     .         می پشیمانی ابراز زبان به هم اگر نمیشد پشیمان ، من آزار
چند             .  سرشداشت در آزارم برای دیگه ای نقشه باز که بود این برای
               ، بود بهروز و من قبلی ی خانه که ای خانه در من که میشد ماهی

دلم           .  نبود خوشبهروز نواهای از خبری اینبار یما ا میکردم زندگی
میخواند        : برایم صدایشکه قشنگ لحظه آن برای

نگذری        من ،از افسونگری یه تو

بهتری         اون از تو ، هاست قصه تو پری

هات        قدم زیر ، پات فرشزیر دلم

نبات      سخ شا ، پیشکشت غزل هزار

. بود   شده تنگ

  " نزده          "  صدا جان مهناز مرا هم یکبار حتی ، بودم برگشته که روزی از
برایم             را داشتنی دوست و قشنگ شعر آن هم یکبار حتی و بود

هم  .          .   آنروز میبرد گور به داشت را ها گذشته حسرت دلم بود نخوانده
روزهای              مرور و تلخم و تاریک ی گذشته به کوتاه یکسفر از بعد

یک    .         .  بیاید بهروز بلکه چیدم را شام ی سفره کشیدم آه ، اخیرم
نشد              . او از خبری و گذشت ، آمد می معمول که ساعتی از ساعت



دهانم             به را قاشق اولین تا و کشیدم غذا خودم برای ، بالجبار
برخاست      .   در زنگ صدای گذاشتم

روزی  .       .     چند که مخصوصا بود می بهروز جز کسی نکند ترسیدم اول
پاسبان             انگار که دیدم می را همسایه پسر مشکوک های نگاه ، بود

میزد               . دید مرا ، بیایم ایوان به خواستم می وقت هر و بود شده خانه

از              .  رفتم در جلوی ی پله تا و کردم سرم روسری تردید ترسو با
: زدم     صدا آرام در پشت

کیه؟_

: آمد    که آشنا صدایی

اونجایی_   ...   . میدونم مهناز کن باز

دیوار    .   .       به زدم تکیه ترس با داریوشبود افتاد سرم از روسری
: گفتم   و راهرو

میخوای؟_   چی اینجا

درو_  ...    ... کن باز دارم کارت

میزنم_              زنگ ، نری در جلوی از الن همین اگه ندارم باهات کاری من
ده   و صد

.     ...  ! میخواد_ ...     رو تو دلم عشقم نبودی ای کینه تو مهناز

زدم    : حرصفریاد با

ازدواج_   ...      ...     بهروز و من نیستم تو مهناز الن من کثافت دهنتو ببند
کردیم .

: داد     جواب و خندید

! ؟_    !!     میدونه هم دنیا بهروز با تو

نیست_      . مهم واسم هم اصل نمیدونم

           !    _، صولت ، من برادر ی خونه تو الن شما بهروز ای ساده تو چقدر
گرفته    . تولد دنیا برای

باز    .           .   یما ا غم از پر شهر یک وسعت به برداشت ترکی قلبم لرزید دلم
گفتم:

پلیس_       . بزنم زنگ یا داریوشمیری

تا_  ...            اومدم من که بگن بهروز به ها همسایه خوام می بزن زنگ
کنه        . می موردت در فکری چه بهروز ببینم

: گفتم        ناله با و نشستم زمین روی مستآصل



؟_         نمیکنی ولم چرا عوضی؟ میخوای چی جونم از

کرد            : زمزمه آرام ، کند خام مرا میخواست که لحنی با صدایش

برام_      ...      ... داشتی فرق همه با مهناز بودی من عشق همیشه تو
تو  ...            یاد به هم اصل ، خودشداره واسه یکی بهروز عزیزم برگرد

من ...   ... یما ا نیست

: گفتم  فوری

داری_             خودت واسه تا هزار هم تو ، داره خودش واسه بهروز اگه
عشق  ...            و شدند کور چشمام روزی یه اینکه تاوان به من برو ،برگرد

به       ...      برگردم دوباره خوام نمی محبوسم اینجا ، ندیدم رو بهروز ناب
تو     . گاه شکنجه و زندان
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زد               حرف و زد حرف خانه در داریوشکنار که شد دقیقه چند دانم نمی
اینکه.            .   تا بودم او کنار که خامی روزهای برای ریختم اشک باز ومن

. کرد       خشک جا در مرا فریادی صدای

میکنی؟_      غلطی چه اینجا تو

داریوش    .             ی یقه که بهروز به و کردم باز را در فودی بود بهروز صدای
عوض       .       در و ندید مرا بهروز انداختم نگاهی ، بود چسبیده محکم را

: گفت          و کرد ای اشاره من به چشم داریوشبا

بزنم_     . سر عشقم از اومدم

کثافت      .   .   زیادی حقشبود داریوشنشست دهان توی محکمی مشت
گفت   .     : و داریوشخندید بود عوضی و

که_        ...      میخوره بر غیرتت به عشقم گم می میگیره حرصت چرا ؟ چیه
غیرت               با مردای سادای میخوای یا بوده من ی معشوقه روزی یه تو زن

با           ... که روزهایی تک تک از میخوای ؟ بیاری در رو



پیچید      :  کوچه در بهروز فریاد صدای

نکردم_      . للت تا کثافت شو لل

داریوشجدا               از زحمت به را او و گرفتم را بهروز بازوی و دویدم جلو
کردم

گفتم  : و

خواهشمیکنم_    ... بهروز

ور             شعله من دیدن با آتشخشمش و افتاد من چشمانشبه ناگهان
زد .           : فریاد و کرد پرت خانه سمت مرا زور به شد

مهناز_    ... کشمت می

را               داریوش و بهروز دعوای صدای در پشت از من و بست را در بهروز
زدم     :  فریاد فقط و شنیدم

بهروز_    ...      ...  ... مادرت خاک ارواح رو تو خدا رو تو بهروز

یافت              . پایان ها آن دعوای ، ها همسایه از تا چند وساطت با بالخره
عصبانیتی          .     با بهروز نگاه شد باز خانه در دفعه یک که آمد بال نفسم

آمد              . سمتم به ، چشمانشبیشتر در و بود اشظاهر چهره در که

! ؟_         دیدنت بیاد که میدی پیغام بهش حال

گرفت       :  فاصله هم از تعجب از لبانم

من_ !!

گفت             : و کرد آزاد کمرش دور از را بندش کمر دست یک با

ریشم_             به بری و بذاری منو راحت میزارم ایندفعه میکنی فکر
بخندی.

گفتم      : و آوردم بال را دستانم

خودشاومد_   ...      ...   . ندادم پیغام من خدا به گوشکن بهروز

محکم              ی ضربه اولین و داد بیرون سینه از محکم تندشرا نفسهای
و    .     .      چرخیدم می خانه دور گذاشتم فرار به پا کرد نثارم کمربندشرا

. زد   می او

ها  .             ضربه آن درد یما ا ای وکنایه بود اشحرفی ضربه هر داشت درد
: داد            می نسبت من به که بود هایی حرف از بیشتر برایم

    ...    ... ! خونه_   فاحشه خوای می میکنم درستت من ؟ شدی هرزه
؟  ...   آره ؟ بزنی



را              در خواستم شدم اتاق وارد و کردم دستشفرار از لحظه یک در
بودم        .       گرفته را در جلوی من نشد که شود آرام بلکه ببندم سرم پشت

در                  نهایت در و داد خهل اتاق داخل به مرا ، فشار با در پشت از او و
شد   . باز کامل

گفت         : و سرشبست پشت را در

دور_        !       ، نزدم کتکت روزه چند ؟ شده تنگ من های کتک واسه دلت
کدام .            هیچ یما ا دادم توضیح ، خواهشکردم ، التماسکردم برداشتی

نداشت  .  اثری

ته               از ضربه هر با من و نشست می تنم روی کمربند محکم های ضربه
کردم    . می ناله دل

میکنی_  ...   . اشتباه خدا به

کشید  : فریاد

؟_       ...       داری هم خدا مگه تو نیار نجست زبون به رو خدا اسم

که             بشی هوسباز مرد یه ی صیغه رفتی نمی داشتی خدا اگه
زده       . دبی توی رو خونه فاحشه بزرگترین

بهروز_  ..

زد   : فریاد محکم

       ...       _، کردم ات صیغه اگه نکن فکر نیار کثیفت زبون به رو اسمم
بر  ...  ...          باز خوام نمی ، بشی هرزه باز نمیخوام نخیر دارم دوست

عوضی    .    پیشاون گردی

اشتباه_         ...    دونم می گردم نمی بر پیشداریوش من خدا به بهروز
کنم    ...          . نمی تکرار اشتباهو یه بار دو من دونم می ، کردم

شلقش            های ضربه تسلیم و بودم آورده بال سمتش را دستانم کف
ترسناکی              لحن به و فشرد هم روی هایشرا دندان حرص با که بودم

گفت :

لجن_       ...   ...    گند بوی تو تن باشم بین خوش بهت نمیتونم من ولی
رو ...             نجست تن اون ، کثیفت خون که بخوری کتک اونقدر باید میده

کنه  . پاک

کشیدم        .         . جیغ گریه با من و زد محکم زد و برد بال را کمربندش باز و



♣♣♣

مات ♣

85پارت 

کابوس   .          .  میکرد درد تنم تمام و زدم نفسنفسمی پریدم خواب از
اتاق           .    در نگاهم بود کرده دیوانه مرا ، پیشبهروز من گشت باز های

پیش              که دیدم می خواب شب هر و داریوشبودم ی خانه در چرخید
و         ... بخشد نمی مرا بهروز و ام برگشته بهروز

هم           .    این شاید کردم باز چشم اتاق در باز نفسبلندی با همراه
سیگاریش   .         .   جا بود داریوش و من خواب اتاق ، نه بود دیگر کابوسی

و           .      پسزدم را پتو بود خاموشکرده زور به که هایی سیگار از بود پر
خواب    .           چیز همه که کنم شکر را خدا دانستم نمی رفتم بیرون اتاق از

     .         ، من بیداری و خواب بود خواب چیز همه که بخورم حسرت یا بود
دیوانه    .     .     داریوش ام بیداری کابوسبود دو هر نداشت هم با فرقی
بهروزی              ، من خواب و خواست هوسشمی برای فقط مرا که بود ای

داریوشبودم             با که روزهایی انتقام داشت و بخشید نمی مرا که بود
شاید     .     .       ، سرد آب لیوان یک بود گرفته درد سرم گرفت می من از را

هنوز       .      .  نوشیدم سردی آب ، لیوان کرد خاموشمی را تنم تند تب
را         .       خانه سر تا سر نگاهم نبود داریوش از خبری ولی ، بود شب نیمه

و .  .            کشیدم دراز تخت روی باز و خواب اتاق به برگشتم نبود پایید
صورتم   . به دستی

کردم        : زمزمه لب زیر بلند نفسی با همراه

خانم_ ...         ...    ... دنیا با سابقت نامزد با حتما ؟ میکنی چکار الن بهروز
و       ... گردی می ، خرم خوشو

ساکت            .  کرد دعوت سکوت به مرا ، واحد در شدن باز صدای ناگهان
بعد .      .           و است شب نیمه که انگار نه انگار شد بسته ضرب با در شدم

خواند        .      . داریوشمی که شعری آمد می لب زیر که ای زمزمه صدای
هایش            .   قدم زدم خواب به را خودم و کشیدم سرم روی را پتو فوری

من           .     به را این فرود زمین روی تامل با و آمد می اتاق سمت که
داریوش    .        های قدم شنیدن سز تی گوشهایم نیست هوشیار که فهماند

پیچید        :  اتاق بلندشدر صدای که بود شده

مهناز_ .. .



کرد             : تر بلند صدایشرا که خوابم من کند فکر بلکه ندادم جوابی

آشغال_  ...  ...    ... توام با ناز مه

زبانش             از ناسزایی هر کرد می مست وقتی ، گزیدم محکم را لبم
گفتم   .        : و پسزدم را پتو آرام زد می بیرون

؟_       زنی می داد چرا ؟ چیه

.....   .... می_        ....    بردار تختم روی از سلشتو تن ، کن گم گورتو شو بلند
بخوابم  . خوام

تخت                از فوری من و کرد را خواست در خودشاین ، شکر رو خدا
پذیرایی           . سمت رفتم ، برداشتم را بالشتم با و پریدم پایین

نکشید          .   طولی آمد پذیرایی تا ، تخت مستشروی تن افتادن صدای
زد    : فریاد باز که

اینجا_  ...  ...   . بیا ناز مه

و              کرد نگاهم خمارش چشمان با اتاق سمت رفتم و کشیدم بلندی ساه
گفت :

.   ... میکنه_   ...   ...  درد کمرم بده ماساژ رو پشتم بیا

سر     .            فشار با آرام ، بود خوابیده شکم به حالیکه در رفتم جلو اکراه با
گفت        : که آوردم کمرشفشار به ، انگشتانم

ببند_    ...     ...   . چمدونم کن اتو واسم روشن بلوز یه فردا

پرسیدم      .    :  تعجب با شد خشک دستانم حرفش، از

! ؟_  چمدون

گفت      : و کرد چندشی ای خنده

   ...  ...  ... چند_      ...   خوام می هلو عسل ، عشق کردم پیدا جیگر یه
مسافرت ....    . باهاشبرم روزی

حرصگفتم   : با

! ؟_    ...          داری می هوسبر اینهمه از دست کی واقعا کشی نمی خجالت

نصیحت_    ...      ...   ....  منو حال فراموشکردی رو کثافتت خود شو خفه تو
؟   کنی می

طلق_        ...     سابقم شوهر از بشم محسوب کثافت که نکردم کاری من
یکی             ... با روز هر جنابعالی ولی کردم عقد قانونی و شرعی و گرفتم

 ! ؟     تو یا منم کثافت



مرا              و گرفت را دستم دو مچ و چرخید سمتم چرخشناگهانی یک با
زیر            محکم را دستانم مچ حالیکه در و کوبید تخت روی محکم

گفت    : فشرد انگشتانشمی

بگو_   ...       ...  . شکنم می رو دستات جفت وگرنه کثافتی که بگو

شد    :  بلند فریادم صدای

آی_   ...  . شکست دستم آی

بگو_  .

بگویم    : شدم مجبور باز

روانی_   ... خیلیخب

را        .      خون شور ی مزه زد دهانم توی محکم بزنم را حرفم نگذاشت
صورتم               توی ، داد می الکل بوی که تند نفسهایی با که حسکردم

زد  : فریاد
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کثافتی_   ... بگو

گرفت   : ام گریه

داریوش_  ...

بود             : تر شدید دستانم مچ دستانشروی فشار و تر محکم دوم فریاد

بشکنم_      ... دستاتو جفت یا گی می

: گفتم   گریه با

کثافتم_   .  من

برای               که لبخندی همان با بعد و کرد کم دستانشرا فشار و زد لبخند
گفت        : ، بود آمیز کنایه حرف کلی من



می_   ...       ....    پایین طبقه پیشدخترای ری می امشب از من کثافت خب
بعد ...    ...      ...     به حال از ولی بودی من سوگلی تو امشب همین تا خوابی

 ...   ...    .... فکر    ...  میکنم درستت دادم رو بهت زیادی بقیه مثل شی می
اتاقم    ...    . از گمشو ؟ بهروزم من کردی

رفتم              وقتشب آن ، دو حالت به و رفتم بیرون اتاقش از فوری
با   .     .          دیدنم با و کرد باز را در لله زدم در گریه با پایین ی طبقه

گفت  : نگرانی

کرده؟_    چیکارت

نگاه                و زد را پذیرایی برق لله ، گرفت شدت ام گریه و شدم خانه وارد
گفت      : و انداخت صورتم به دقیقی

حتما_      . شده لق دندونات از یکی

گریستم             . و انداختم آغوشلله در را خودم گریه از فریادی با همراه

غلط_      ...    ...   من کردم اشتباه من پیشهمسرم برگردم خوام می من
میشنوی ...    ... صدامو خدا کردم

پایین_  ...           . میآد و میشه تر داریوشدیوونه ، بزنی فریاد باش آروم

های         .      آرزو طمع به من ریختم اشک و کردم گریه صبح های نزدیک تا
و     .        میدید ثروتشرا و پول چشمم داریوششدم زندگی وارد خام
را        ...      جانم داشت سسم همین حال و نگاهشبود هوس سسم از غافل

گرفت    . می ذره ذره

می             صدایم ، خواست می مرا اگر که بودم شده برایشعروسکی من
              ، خواست نمی مرا اگر و بوسید می مرا و کرد می نوازشم ، زد

لگدشبود             . و مشت تخلیه خواستگاه که آشغال و کثافت یک میشدم

زمین             روی ، پذیرائی وسط همانجا که ریختم اشک و کردم فکر آنقدر
کابوسی   .    .   .   شروع نبود آرامش نبود خواب یما ا خواب رفتم خواب به

و  .           هرشب و هرشب که پیشبهروز من کابوسبازگشت بود دیگر
میشد   . تکراری هرشب

فهمیدم             . نمی را بیداری و خواب فرق و بودم شده دیوانه که آنقدر

؟_      خوابیدی اینجا چرا عزیزم آخی

چشم                با و گشودم چشم ، صدا ختن به توجه بی ، شدم هوشیار کم کم
ماند         . داریوشخیره صورت در نگاهم ، کردن باز

و             کرد دراز لبانم سمت دستشرا که کشیدم عقب فوری رو سرم
گفت :

کرده_     . ورم جوری بد لبت



گفتم   : اخم با

؟_            پریده سرت از مستی یا گرفتی وجدان عذاب ؟ چیه

گفتم     :  که شد نمایان لبخندش

داریوش_      . میشم متنفر ازت وقتا گاهی

وگفت   :  کرد اخمی

کردم_  ...           . چکار نفهمیدم اصل و بودم مست دیشب که من عزیزم چرا

؟_         کنی می چکار بفهمی تا نکن مست خب

گفت    :  و زد پوزخندی

هست_      . دیگه چیز یه مستی عالم

           .   ، کرد می تحقیر ، میزد مرا بود کاری چه این بود گرفته حرصم
عشقش              و شور هوسو و مستی به را همه بعد گفت می ناسزای

! میداد؟  ربط

گفت          : که بودم گردانده بر او از هنوز را سرم

شده_        ...    . قطعی سفرمون طور همین خودتم واسه ، ببند را چمدونم

چشمانش            در حرفشرا صحت سمتشتا چرخید اختیار بی سرم
گفت      :  لبخند با که کنم جستجو

کن_         . عجله ، بمونی جا هواپیما از نمیخوای اگه

گفتم   : تردید با

گی_   . می دروغ

مونن_    . پرواز بلیط اینا

خوشی       .     .   با بود واقعی چیز همه گرفت سمت به هواپیما بلیط دو بعد
گفتم :

میریم؟_   داریم واقعا

پررو _               خیلی ، ببرم که نیست معلوم هنوز رو تو ولی میرم دارم من
گفت .           : که ، بکنید را فکرش آنچه از تر پررو بود

برمت_    ...   . می ببوسی منو اگه
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نبود   .           . مهم من برای ایران از خروج جز چیز هیچ بودم شده کور
چقدر      .        که رفت یادم از پاک انگار شدم داریوشمهربان با که آنقدر

ای    .             بوسه ، ولی بود آورده سرم که بلیی آنهمه با بودم دلخور او از
لله               .  کنم فکر هایم آرزو به تا شد کور من چشمان باز و گرفت من از

ای        .      نقشه حتما بود معتقد نشد زده شگفت داریوشزیاد رفتار این از
به  .             خواستم نمی حتی ، هواپیما های بلیط دیدن با من یما ا دارد برایم

ایران      .         از داریوش همراه ، بعد روز سه کنم فکر سفر از غیر چیزی
کارم .        .    به کاری بود شده مهربان و داریوشصمیمی رفتار رفتیم

   .   " "  " به      " هم من میزد صدا عزیزم ، عشقم لفظ با مرا مدام و نداشت
را              سختی روزهای چه ، بودیم ایران در وقتی بود رفته یادم از خکل

        . راحت   تا بروم ایران از داشتم دوست همیشه گذراندم سر پشت
داریوشگفت  .         : ، دبی فرودگاه در نشستن با کنم زندگی

؟ _  ...         نگفتم دروغ بهت که شد باورت بفرما

گفتم             : و هاشکاشتم گونه روی ای بوسه ذوق از و نگاهشکردم

داریوش _   . عشقمی

تا .            .  است شده عشقم ، سفر این بخاطر که فهمید خوب انگار خندید
بلندی     .          نمای آب که شیکی و بزرگ بسیار هتل نبود زیادی راه ما هتل

و               چهارم طبقه آن ارتفاع تا که بود خوشکرده اشجا لبی وسط در
ذوقی   .        .   با رفتیم مان اتاق سمت هایمان چمدان با میرفت هتل پنجم

داریوشگفت         :  که میکردم نگاه اطراف به سرشار

نباش_     ... ها بدید ندید مثل

گفتم    : و کردم اخم

کنم_     ...         . نگاه اطراف به داره اشکالی چه نیومدم دبی تاحال من خب

گفت   : خونسردی با

برو_           ...   ... خودت نیا من با ، کنی نگاه اطراف به میخوای اگه باشه
بکشم             . خودم دنبال ، اومده کوره داهات از که رو یکی نمیاد خوشم



گفتم       : و شدم ناراحت حرفشخیلی از

بودی_          . من مثل اول ی دفعه هم تو خود

خندید :

بزرگ _        ...     دبی توی من عشقم نداشته وجود اولی دفعه من ی واسه
اینجاست ...       ... کارم و ام سرمایه اصل شدم

گفتم      :  و کردم کج را لبم

خوب_           ...   . تو باشه ؟ بهتری تو بگی میخوای حال ؟ چی که خب

عادی     .      خیلی میخواست دلم خیلی شدیم هتل در اتاقمان وارد
با             .  شدم شیکی اتاق چه وارد که نیاورم خودم روی به و کنم برخورد

کنار             لوکسبزرگ خواب چراغ آن و چوب اا تمام راحتی های مبل آن
دور                سقف از مانند حریر ای پرده که ای نفره دو خواب تخت و اتاق در

طلیی     .             وانی با بزرگ و زیبا حمام آن یا و بود گرفته دورشرا تا
روشن            معطر های خوششمع عطر و رنگ سفید سرویسی و رنگ

طبقه  .          .   از شدم خیره بیرون به و پنجره سمت به رفتم وان دور
شدم              بلندشخیره و کوتاه های ساختمان و شهر و پایین به ، پانزدهم

بی      .        لب زیر و نگویم چیزی نتوانستم داشت آبی و زیبا آسمان چه
گفتم  : اختیار

قشنگه_  . خیلی

حریر    .         و بود انداخته تخت روی خودشرا داریوش سمت چرخید سرم
دو            .  بود کرده مخصوصشوصل رنگ طلیی زنجیر به را تخت دور های

جوابم             در که میکرد نگاهم و بود سرشگذاشته زیر دستشرا ساعد
گفت :

میکنم_         .  نگاه دیگه خوشگل یه به دارم من

داد         : ادامه که آمد لبم به افتخار با لبخندی

اندازته_        ...      .  ببینم بپوش رو یکی لباسشبه از پر اتاق کمد توی

راست       .      طرف دیواری کمد یک رفتم سالن ی گوشه اتاق تک سمت
شهر               به خمشرف که زیبا بالکنی و اتاق در نفره یک تخت یک و دیوار

بود . 

ماکسی     .       .   یک بود کمد در زیبایی لباسهای گشودم را دیواری کمد در
             ، دار کفشپاشنه همراه و کردم انتخاب طلیی های پولک با ای نقره

می         .     من به چقدر پوشیدم ، بود لباسها پایین طبقه همرنگشکه
که .             .    اتاق از داشت چپم پای ران کنار تا بزرگی چاک و بود بنده یه آمد

و  .            زد ام زیبایی تاکید در سوتی و کرد نگاهم داریوش امدم بیرون
گفت :
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بپوش_  ...   ...   . امشب اینو خوبه همین خب شدی ماه

! ؟_       بپوشم چی یعنی ، بپوشم

بیای_         . همراهم تو خوام می داریم دعوت مهمانی یعنی

؟_    !! لباس این با

داره _     . اشکالی مگه آره

حتما        .     بود بهروز اگر شدم زده داریوششگفت خونسردی همه آن از
. کشت          می مهمانی آن لباسدر آن دیدن با مرا

قول               به و بود پا به ها هتل از یکی سالن در که بزرگی مهمانی
آن            توی دبی صادرات و تجارت های گنده کله از داریوشخیلی

بود  .           . شده چیده سالن سر تا سر بزرگی سلف میز بودند مهمانی

بودند             . کردن صحبت و رقصیدن و نوشیدن حال در مردان و زنان و
استتار           برای موهایم بلندی از و کشیدم سشوار را بلندم موهای
همچین    .        آرزوی همیشه من که آن با گرفتم کمک برهنه بازوهای

عجیبی               حال مجلس، آن به ورود با چرا دانم نمی اما داشتم را روزی
آتشتندش  .          در مرا داشت وجدان عذاب شبیه چیزی کردم پیدا

آرایش .            با و بودم زده داریوشحلقه دست دور را بازویم میسوزاند
برنداشته    .        ، هم همراه بیشتر قدم چند شدم مهمانی وارد ملیم

با              و آمدند ما طرف مشکی شلوار و کت با مرد چند که بودیم
به            آنها از یکی نگاه که ، کردند داریوشاحوالپرسی با خوشامدگویی

به   .       .    را خودم گرفت نگاهشلرزم از لحظه یک شد جذب سمتم
از               تر بلند اا نسبت قد آن با جوان مرد که کردم جور و جمع سختی

: داریوشگفت 

نمیکنی؟_  معرفی

شد      : دراز سمتم داریوشبه دست



مهناز_    عزیزم دوست

داریوشسریع     .       که بگویم چیزی خواستم زد بیرون حدقه از چشمانم
 . مرد             کرد سکوت به مجبور مرا زد که چشمکی با و چرخید سمتم به

: لرزاند        را تنم باز که زد لبخندی جوان

       ... می_       پیدا کجا از رو دخترا این دیروز از بهتر روز داریوشهر آفرین
؟   تو کنی

لب.                 زیر و برگرداندم او از را سرم زد هم به را حالم ، اش خنده خندید
گفتم : 

. مرگ _

: گفت    افتخار با داریوش

توانم_                 نمی و من رقیب میشی تو دیگه که بگم تو به را کارم راز اگر
باشم     . اول نفر کارم توی

گفت           : خنده با و داریوشزد شانه روی دستی جوان مرد

کلک_  ای

که            شد رقصجلب سمتسکوی خیلیها توجه موسیقی بلند صدای با
گفت     : و کرد نگاهم داریوش

آخر_             هستی همسرم تو که بگی کسی به کلم یک مهمونی توی اگه
حقته      . بیاد بلییسرت هر شب

گفتم      : و نگاشکردم اخم با

غیرتی_    بی خیلی

. خوشغیرت_       ای تو حال خوشبه

لیوان             دو و کشید سلف میز سمت مراسم محکم حرکت یک با بعد
گفتم  .         : که گرفت من سمت به را یکی برداشت کوفتی

نمیخورم_ .

و              جیغ و موسیقی بلند صدای میان در که ، زد فریادی سرم محکم
شد     : گم ها مهمان فریاد

. صورتت_      توی نریختم تا بخور

گفتم          : و گرفتم او از را گیلسکوفتی زور به

ایران_    ...        از منو تو ؟ سرته تو چی نبود این داریوشقرارمون
گیلس              یک ، مرد همه این میون تیپی این ، اینجا بیام که نکشوندی

بخورم  . زهرماری



گفت .            : و کرد لبانشدور کنار از دستشرا گیلسمیون خندید

؟_          فهمیدی کجا از ، باهوش دختر به آفرین

گرفت            : جان گوشم در لله صدای و لرزید تنم اش خنده از

خیلیا   "           .  باشه حواست ، داره واست نقشه یه داریوش مطمئنم من
برنگشتن      . " دیگه و باهاشرفتن

استرسپرسیدم   : با

؟_      سرته تو چی نگفتی

کشید              برهنه بازوی به دستی و کرد غیرتشنگاهم بی و هرزه نگاه با
به               بیشتر مرا و میزد حلقه کمرم دور دستشرا که حالی در بعد و

گفت    : میکرد خودشنزدیک

دلم_      .      شدی خوشگل امشب خیلی عشقم میفهمی خودت زودی به
             ، ببینند رو تو همه تا بزنم باهات مهمونی همین وسط دور یه میخواد

من  . خوشگل

دلم            .  تعریفشخوشنشد به دلم ولی کرد تعریف ازم خیلی آنکه با
عرض  .       .     چه که خواب دیده خوابی برایم که شدم مطمئن شد آشوب

. بسترسناک     دیده کابوسی کنم
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. کردم            می نگاه اطراف به و بودم نشسته میزها از یکی سر

و               بود رفته و بود گذاشته تنها داریوشمرا که شد می ای دقیقه چند
از          .    داشت حوصلم دیدم نمی را او چرخاندم می چشم قدر هر من

آمد           . سمتم به تیپی خوش سن جوا پسر که میرفت سر تنهایی



بلکه              ، شدم جابجا ، جایم سر که بود شده میخ صورتم نگاهشروی
بی   .           و مقابلم نشست که برگرداندم او از را سرم نبینم نگاهشرا

گفت  : مقدمه

؟_   هستید تنها

بودم     .     : جواب به مجبور او سمت به چرخید سرم

.... هم_   الن نه

گفتم          : داریوشفوری تهدید یادآوری با که همسرم بگویم خواستم

تنهان_    . همه الن

گفت     : و زد لبخند

شما_         . جز بینم نمی ای همه که من

: گفت    که کردم سکوت

؟_      کنید می زندگی اینجا

. گردش_       برای ، دبی اومدم تازگی نه

: گفت        و زد لبخندی

همچین_           توی میزاشتی رو پاتو نباید اومدید گردش برای اگر
؟ ....       نیومدن همراهتون مادرتان یا پدر مهمونی

نه_

؟_           کرده معرفی شما به رو مهمونی این کی اصل

دوستان_   . از یکی

بگیرید       . ازشفاصله ، ندارید خوبی دوست

و    .         کردم نگاهشاعتماد صداقت به چرا نمیدانم شد برابر چند ترسم
پرسیدم :        

؟_          داره ایرادی چه مهمونی این بپرسم شه می

گرفت      : تمسخر به لبخندشمرا با

آمدید_      ! کجا ندارید خبر پسواقعا

دادم      : جوابشرا اخم با

کردید_          . نمی مسخره اینجوری منو شما که داشتم خبر اگر

سپرد       : من به نگاهشرا و خندید



است_       . دبی تجار اشراف مهمانی این

. نیست_     بد که این خب

به_       .       و شد خشک گلویم آب است جنسی تجارت ، تجارت از منظور
گفتم  :    سختی

! ؟   _  چی

  : داد       جواب که بود چشمانم نگاهشتوی

بوده_           . قصدشفروششما کرده معرفی اینجا را شما کی هر

:           . گفت   جوان مرد که لرزید می دلیل بی تنم تمام افتادم سرفه به

؟_    خوبه حالتون

بپوشم_                 که دادند من به لباسرو این ، باشم اینجا خوام نمی من ، نه
لباسچیه          . این پوشیدن از قصد نمیدونستم اصل ،

. کنم_         می کمکتون من ، نباشید نگران خوب خیلی

تردید    .        .   وقتی کرد اعتماد او به شد می چطور نگاهشکردم ترس با
: گفت     خواند نگاهم در را

از_               یکی دور باید الن بقیه مثل بود شما آزار قصدم اگر من نترسید
بپرسم           را شما تنهایی علت بیام اینکه نه میچرخیدم مهمانی خانمهای

.

گفتم     : و کشیدم بلندی نفس

؟ _      کنید کمکم میتونید جوری چه

گرفت          : سمتم و آورد کتشدر داخل جیب از کارتی

             _، اومدم دوستم زیاد اصرار به امشب هم من ، منه شرکت این
احساسترس              وقت هر اگه ، ندارم مجالس این به هم زیادی علقه
به             بیاید کاری ساعت در یا بزنید زنگ موبایلم شماره به یا کردید

آدرسشرکتم  .

داد        : ادامه که گرفتم او از را کارت

پنت_             توی برید تونید می باشید دور بقیه دید از خواهید می اگر
هاوس....

نیست        . اونجا کسی و شلوغه سرشون همه اینجا

گفت           : که ترسمیلرزید شدت از تنم ، برخاستم جا از



. 150طبقه_ 

گفتم        :  فوری و دادم قورت را دهانم آب

ممنون_ .

. شدم           آسانسور وارد و رفتم خروجی در سرعتسمت به و
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  . آسانسور           وقتی بود کرده کر را عالم همه انگار قلبم تپشهای صدای
طبقه   نفسعمیق         150در یک و شدم پیاده آسانسور از ایستاد

: میکردم.           زمزمه لب زیر ولی رفتم می راه زحمت به کشیدم

بی_  ....        خیلی ، بفروشی منو میخواستی آشغال داریوشعوضی
شرفی .

از           .  کردم حرکت ، بود راستم سمت که بزرگی شیشهای درهای سمت
رو              محوطه وارد و شدم رد ، بود رویم جلوی که بزرگی های شیشه

طبقه   طرف  .          150باز و بزرگ گل های گلدان با زیبا ای محوطه شدم
بودند            . شنا مشغول آن در نفری سه دو ، که استخری دیگر

نفس            چند و نشستم استخر کنار خالی های صندلی از یکی روی
در  .     .        که هم نفری سه دو همان بود شده بهتر حالم کشیدم عمیق

سمت             به و آمدند بیرون استخر از دقیقه چند از بعد بودند استخر
        .     ، محوطه بزرگ ای شیشه در از بعد رفتند استخر کناری دوشهای

پنت     .          در تنها و تک بودم مانده من حال کردند حرکت رختکن سمت به
احساس                ، آنجا در آنکه ، جای به بیشتر که ، لکچری و هاوسزیبا

. فشرد        می را بغضگلویم ، آرامشکنم

کرده     .      پیدا اسفناکی زندگی چه گریستم و شدم اشکهایم مغلوب
سختی.              به و شناختم نمی کسرا هیچ که شهری در بودم آمده بودم

. کنم     اعتماد کسی به میتوانستم



صدا               همسرم را او حتی آمد نمی دلم که غیرت بی مرد یک با آنهم
می .              سرگیجه و درد نبضبه ترسمثل و اضطراب شدت از سرم بزنم

. کرد       جلب را توجهم صدایی که کوبید

های        .      چراغ سمت چرخید نگاهم جلف و بلند بود زنی های خنده صدای
نور   .          زیر ، استخر کنار راحتی های صندلی روی استخر طرف آن

             ، محوطه زیبای و بلند های گلدان ،کنار هاوس پنت روشن های چراغ
. کرد         می دلبری داشت ، لباسکوتاه با زنی

توانستم            می خوب ولی دیدم نمی را همراهشبود که مردی چهره
با               خنده و شوخی خلوتشبا در داشت چگونه غریبه مرد آن که ببینم

.... زن  آن

لب       .         زیر و برگرداندم آنها از را سرم خورد هم به هم خودم از حالم
کردم  : زمزمه

آرزویشرا  _             که دبی اینم ؟ رسیدی آرزوت به مهناز سرت بر خاک
اومدی            یا ببینی رو خاکبرسری کارهای این که اینجا اومدی ، داشتی

! ؟         ها کثافت این از یکی به بشی فروخته

افتادم             . بهروز یاد به باز و کشیدم ام پیشانی روی حرصدستی با
زندگی              چنین این به را ام دغدغه بی و آرام زندگی چرا ؟ چرا

؟   فروختم افتضاحی

شد             . بیشتر ولی ، شود کمتر چشمانم سوزشاشک تا کشیدم آه
بهروزی           .  شدم بهروز دلتنگ بیشتر من و آتشگرفت من قلب تمام

یاد               به مرا حتی دیگر شاید و کرده ازدواج دنیا با دانستم می حال که
. نیاورد  هم

شد          : زنده سرم در بهروز حرف که کشیدم آه دوباره

              "  ، کشیدم من که آهی همون بدون اینو ولی ، رسیدی آرزوت به
مهناز   " نمیکنه رهات

شد            : باز زمزمه این به لبانم و نشست چشمانم در اشک باز

       ... نفرینم _      ، افتادم روزی چه به ببین کن حللم خدا رو تو بهروز
ام ...      . شده نفرین خودم من نکن

مرا            .   آنها شد سمتشجلب ام توجه زن آن خنده بلند صدای با ناگهان
    . جوان         سن ز بلند صدای بودند آسوده و راحت خاطر همین به دیدند نمی

برخاست :

نباش  _   . داریوشوحشی

زحمت        .    .  به بود داریوش شد خشک آنها سمت نگاهم و ایستاد قلبم
سلر      .      سد مثل هایشان خنده صدای ببینم بهتر تا ایستادم پاهایم روی



آنها      .     .  سمتشان حرصرفتم با میکرد سوراخ را سرم مغز داشت
گفتم           : فریاد شبیه صدایی با که نشدند من حضور متوجه اصل

. داریوش  _

از      .         که بود صورتم روی جوان زن نگاه گرفتند آرام دو هر ای لحظه
داریوشپرسید  :

میشناسیش؟_  

تر              عصبی مرا این و داشت او عصبانیت از داریوشحاکی تند نگاه
کرد  . می

عصبانیتش           .     به هم اخمی من از او نه ، میشدم عصبانی او از باید من
گفت   : و افزود

. بمون_       پایین همون نگفتم بهت مگه

گفتم    : و زدم پوزخندی

رها_               ، هرزه آدم مشت یه میون منو ؟ برسی کارت به تو که بمونم
؟           هستی خودت حال و عشق فکر به اومدی و کردی

دور               جوان زن آن از قدمی چند من همراه و گرفت را دستم مچ فوری
شد .
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گفت        : صورتم توی خشم با و ایستاد مقابلم

گفتم_               که میزی همون سر میری کنی می گم گورتو ، صدا و سر بی
. بیام    من تا میشینی

داری_               تو اونوقت ، بیشتره من از زن اون سسن ، کنن سرت بر خاک
! ؟      کنی دنبالشموسموسمی



گفت           : و داد دستشبود اسیر هنوز که دستم به فشاری

.    ... کن _   گم گورتو نزن زیادی حرف

آن            شکستن مقابل در داشتم و بودم درگیر گلویم بغضتوی با
گفتم     : که کردم می مقاومت

. نمیمونم_    ....       اینجا من ، هتل برمیگردم برگردم خوام می من

: گفت    و زد پوزخند

  ... شب _    ....      برو میذاشتمت هتل همون توی باید دیگه لیاقتی بی
. میارم    جا حالتو برمیگردم

آدمهایش               و کثیف مهمانی آن از و شدم جدا او از بلند هایی قدم با
زدن      .          با ، کردم باز که را اتاق در هتل برگشتم یکراست و کردم فرار
بلند               و انداختم بزرگ ی نفره دو تخت روی را خودم ، اتاق های برق

 .        . بودم  مانده بود خورده رقم برایم سرنوشتشومی چه گریستم بلند
نگاهش              در ، بهروز از طلق از قبل داریوشرا هوسامروز چرا که

آتشسوزانششعله      .         با را قلبم تمام و برخاست نهادم از آه ؟ ندیدم
          "    "  . آتشی  چنان ولی ، بود حرفی دو کلمه یک فقط آه شاید کرد ور

معنایشکرد         . نمیشد ، دنیا عالم در که داشت

و              میسوخت که کنم تعبیر عذاب از جهنمی به را آن توانم می شاید
میسوزاند.

   . و        چرخشکلید صدای رفت فرو خواب در چشمانم که گریستم آنقدر
گرفت               . چشمانم از را خواب و کرد بیدار مرا که بود اتاق در شدن باز

ایستاده              در کنار داریوشکه سوی به را نگاهم و کردم بلند را سرم
بی   .        .    و آمد جلو صورتشقرمز و بود خون چشمانشرنگ دوختم ، بود

زد         : فریاد سرم و گرفت را موهایم حرفی هیچ

سپروندی _            . رو دختر اون ؟ امروز کردی غلطی چه میدونی هیچ

با              اما میشد جدا ریشه از داشت موهایم تک تک انگار که آن با
گفتم  : نیشخند

! ؟_         بود دختر سالش، و سن اون با

گفت             : و زد موهایم به دیگری چنگ و شد تر حرصی حرفم از

               _  ، کنم می معرفی که رو هایی دختر تک تک باید من ، دیوانه احمق
بفروشمشون      . تونم نمی وگرنه کنم تست

از            تر تلخ خودشخیلی زبان از داریوش زندگی کثیف حقیقت شنیدن
رنگ       .         تردیدها ی همه ، او گفتن با بود ذهنم توی نشسته تردید و شک

باقی              ذهنم محضدر حقیقت یک از سیاه ای حاله جز چیزی و باخت



            .، شود آتشچشمانم تا جوشید، می چشمانم در اشک حالیکه در نماند
هفت               مار این به دل زود اینقدر و شد می کور کاشچشمانم ای که

گفتم   .  : بست نمی خط

بهروز _                از منو چرا ؟ من سراغ اومدی چرا ، داری تست روز هر که تو
؟           داره دوستم اا واقع بهروز میدونستی که تو ؟ کردی جدا

تخت               خودشروی و عقب به داد خهل مرا بعد و کشید را موهایم محکم
گفت    : و کشید دراز

میخواستم _     .       که رو دخترایی از خیلی بهروز از انتقام واسه فقط
که             کنم بهشثابت خواستم فقط منم ، درآورد چنگم از دبی بیارم

خودش          . همسر حتی ، کرد خام رو کسی هر میشه

و    .          کرد وارد قلبم به عمیقی جراحت که طوری بود دار نگاهشطعنه
داد  : ادامه

مثل  _      ....    ...     نه گرنه و هوس رفع برای فقط خواستم بار یک ، رو تو
میدونی          . گری لوندی نه و بلدی کار ، دخترا بقیه

زدم      .    : سرشفریاد بغضلرزید شدت از ام چونه

  .... فکر _    ...       من من زندگی به زدی گند تو داریوش شعوری بی خیلی
.     .   ... ببخشه   منو کاشبهروز میکردم اشتباه عاشقمی تو میکردم

خندید :

؟ _     بشه چی که ببخشه

گفتم  : مصمم

. پیشش _    برگردم که

داد      : جواب که شد نگاهشعصبی

حال _     ...          ، نمیدم بهت من و منه دست پاسپورتت نمیری جا هیچ تو
برگرد.

وسط    .          این باید من که بود انتقامی چه این شد بیشتر دردم سر
زدم   .      : فریاد دل ته از شدم می قربانی

. خداااا  _ 

گرفت              دهانم جلوی دستشرا حرکت یک با و کرد حمله سمتم ناگهان
گفت   : عصبی و

. کردی _    ...         بیدار را هتل خکل وقتشب این بابا شو خفه



   .    . می       بلند بلند زدم می زار برداشت دهانم جلوی از دستشرا بعد
نجسش      .      لبان طعم خواستم نمی شد سکوتم خمهر لبانش که گریستم

نداشت  .          . کاری ، من ی اجازه به او ولی سچشم سب را
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را     .        دستانم ، کمربند محکم ضربات جای بود کبودم دستان روی نگاهم
و        .        اتاق سرد دیوار به زدم تکیه بود کرده کبود مچ تا بازو از اا تمام

که  .      .         هایی کتک ی همه با که این شاید ، بود همین دیوانگی زدم لبخند
شاید        "   " .  شکرت خدایا گفتم می بار هزار روزی ولی ، میخوردم

دلیلی            .   چه داشتم دلیل من ولی بود شبیه ها دیوانه به احوالم و حال
کبودی            .   این بود بهروز غیرت و عشق اثر ها کبودی این اینکه از بالتر
روی    .           از یا هوس روی از که هایی کبودی به ارزشداشت برایم ها

آرامشی          .   با ارزید می ، میشد ظاهر تنم داریوشروی های شکنجه
کشیدم        . نفسعمیقی ، بود عجیب برایم که

که           .     صبح به صبح داشت چیشک همه به بهروز که شد می وقتی چند
از               بعد و میکرد متر را سالن های پرده ، برود شرکت به خواست می
را           .    کارش علت کرد می تکرار را کار همین هم میگشت بر که ظهر
من  .            و بود شده دعوایی کوچه در اتفاقی که روز یک اما دانستم نمی

داد                 با شب ، است خبر چه کوچه در ببینم تا زدم کنار را پرده اختیار بی
چرا     .        شدم متوجه که بود وقت آن تازه شدم مواجه بهروز بیداد و

کند    . می کاری همچین

هدف         .     بی را خانه کرد می چک را تماسم های شماره و تلفن
ها .       .       پیام و تماسها تکتک میکرد نگاه بار صد را موبایلم میگشت

غیره     . و عکسها و

به                تا ، کرد حبسمی خواب اتاق در مرا صبح اول از هم تازگیها
سشکاکی        .     این حسمیکردم نکنم باز کسی برای را خودشدر قول

هم       .         باز من ، حال هر به اما است روانی بیمار یک شبیه بهروز های



طلقی           اثر را آمیزش جنون های رفتار این و دوستشداشتم
بانیشبودم       . و باعث خودم که میدانستم

تنم                . به را لرزش و آورد من لبان بر را لبخند خانه در شدن باز صدای
چرخش        .      صدای که نکشید طولی ترس از لرزش و عشق از لبخند

. شد     شنیده قفل در کلید

دیوار      .      به بیشتر را خودم لرزید ترسمی از نگاهم حلقههای
بگیرد .             . جا آن در حسی که بود آن از چشمانشسردتر نگاه چسباندم

گفت      : که بود من نگاهشبه

؟ _  خوبی

گفتم       : ، جوابم عواقب از دلهره با

. خوبم _ 

گفت       .        : که بود من با نگاهشهنوز تخت ی لبه نشست و آمد جلو

اینجا _    ...   . بیا جان مهناز بیا

طلب   "  "          من از میخواست که بود جانی ازای در جان این دانم نمی
که      .         نشستم تخت ی لبه و رفتم جلو دلشبودم سن جا اا واقع یا کند

پرسید :

؟ _     کردی چیکار امروز

نکردم_    .  . کاری بودم اتاق توی هیچی

پرسید  : باز

؟ _         میزدی حرف تلفن با کی پسبا

. نزدم _    حرف کسی با

کرد    .          حمله سویم به ناگهان که کشیدم نفسبلندی داد تکان سرشرا
تخت               روی و بود کفدستشگرفته با محکم را سرم که حالی در و

گفت   : کوبید می

. بود _   ...       ساشغال تلفن زدم زنگ من هرزه دروغگوی

چطور _       .         ، درشقفله که اتاقی از اصل بودم اتاق توی من ، خدا به
؟   رفتم بیرون

برد         : بال صدایشرا و کشید محکم را موهایم

بده _    ...     . بهم رو کلید عوضی داری کلید تو

بهروز_    . ندارم خدا به

گفت      : و کوبید دهانم توی محکم



؟ _     ....      کیه میشناسی خدا تو نیار رو خدا اسم

حرفم               روی اصرار با باز ، بهروز شکاکی ی همه با و نشدم خسته باز
کردم  . پافشاری

ندارم_    ...      . کلید تو جان به ندارم کلید خدا به

کردی _   ....           . نمی رهام که ، بودم عزیز برات اگه من چرا من جان

دور         .     باز را موهایم برداشت را خانه خکل کشید سرم که دادی صدای
گفت    : و پیچید دستش

؟ _              سکشم سب زبونت زیر از کتک با یا میزدی حرف کی با داشتی میگی

افتادم   : گریه به

و _       .        گرفته رو اینجا شماره کسی شاید نزدم زنگ من ، بهروز خدا به
باعثشده            تداخل این گرفتی رو خونه شماره موقع همون هم تو

بخوره     . ساشغال بوق تو واسه

. کرد        ذهنشخطور به فکر این تازه انگار

چشمانش      .       ناگهان بعد و بوسید مرا لبخندشظاهر و شد اخمشکمتر
که    .          حالی در و فشرد گردنم دور دستانشرا گرفت جنون رنگ باز
صورتم             توی نفرت با میکرد دستانشقطع فشار شدت از ، را نفسم

گفت :

میگی _   . دروغ
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              ، بودم دیده که کابوسی فکر از تا بود حل راه تنها نفسعمیق چند
هم  .               شاید یا و بودم کرده گم را بیداری و رویا بین مرز دیگر شوم رها

هتل    .          اتاق در باز نگاهم و تخت روی نشستم نداشت مرزی من برای



در .             آسوده و راحت و بود کرده من به داریوشپشتشرا چرخید
آنهمه  .            با داریوش چرا که ؛ جوشید ذهنم در سوال این بود خواب

دید؟       کابوسنمی میکرد که کاری کثافت

یک          .    با همراه بودم شده عذاب به محکوم که بودم من فقط انگار
رنگم         .      ای نقره لباسشب چرخاندم اتاق در را نگاهم باز ، نفس سینه

بود             . یافته پایان بالخره لعنتی مهمانی آن و بود افتاده اتاق ی گوشه
آیا               و است تاریخی چه در و کجا بعدی مهمانی که نبود معلوم هیچ یما ا

و               میکردم فرار باز باید یا شدم می فروخته هم من ، بعدی مهمانی در
آنهمه     .     .     از خسته دیگر بودم آورده نفسکم گشتم می بر هتل به

کابوسی       .       همان مثل چیز کاشهمه بودم آورده نفسکم ، اضطراب
گریستم        .       می آنقدر کاشیکشب میشدم بیدار آن از یکشب که بود

بودم             من میشدم، بیدار خواب از که صبح ولی میشد کور چشمانم که
و  ...            نوشت می کاغذ روی برایم که قشنگی جملت همان با بهروز و

از     .        ، خاطرات آوری یاد از اشکی گذاشت می صبحانه میز روی
را   .           بود داده من به جوان مرد که کارتی هنوز آمد فرود چشمانم

هنوز          .  بودم مردد ایران به برگشتن برای تصمیمم در یما ا داشتم
چه              که کنند فکر یا خوشبختم چقدر من ، کنند فکر همه میخواستم

دارم   .  رویایی زندگی

و        .     برگردم نمیتوانستم من است تر سخت گناه خود از گناه اعتراف
باید           .   پس ام کرده اشتباه من که کنم اعتراف مادرم و پیشپدر

رسید           . می استخوان به کارد جاییکه تا دادم می ادامه همچنان

روز    .         .   سه کردم می فکرشرا که آنچه از زودتر رسید زود خیلی که
داریوش         .   اینبار شدیم دعوت دیگری مهمانی ، اول مهمانی از بعد

خالیمی                 را دلم ته که بود اصرار این و بیایم حتما که داشت اصرار
لباسشب .         .    دست چند روم نمی که خوشگفتم زبان با اول کرد

گفت     : و انداخت تخت روی

ببینم_      . بپوش رو اینها از یکی

زدم      : سرشفریاد ، گرفت حرصم

! ؟_     ...      تو شنوی نمی مگه نمیام من گم می بهت

به                محکم آنرا و زد شب لباسهای از یکی به چنگی و شد دیوانه باز
گفت      : و کوبید ام سینه تخت

کنم_         . تنت ، کبود ستن با یا پوشی می

گفتم      : و لباسزدم به چنگی

پس_       ...       داری چیکار من به خب کنی تست رو دخترا بری نمیخوای مگه
دیگه...    .  برو خودت



انتهای            و کشید موهام به دستی و لبشآورد به عصبی لبخندی
گفت        : و دستشگرفت در محکم را موهایم

داره_     . ربط خودم اینشبه

داد             : ادامه ، من بلند جیغ همراه کشید یکدفعه را موهایم انتهای بعد

همشلی_       ...       ، شده بلند زیادی نکردم کوتاه موهاتو تا کن پستنت
میکنه     . گیر دستم انگشتای

آزرد              . مرا بیشتر که داد سر کریحی ای خنده و رفت بیرون اتاق از

پوشیدم            . را لباسشب و شدم مغلوب بالخره که بود این و

قلبم            دور سمی پیچشپیچکی مثل اضطراب ، لحظه همان از یما ا
وحشی .           از ولی نداشتم مهمانی این به نسبت احساسخوبی پیچید

ترسیدم      .  می داریوشهم های گری

با        .     آرایشکرده زنی افتاد آینه به نگاهم ای لحظه آسانسور توی
اش             برهنه های شانه سر که باز لباسشبی و کشیده سشوار موهای

 ! کی        .      ؟ بودم من این واقعا بود نشسته آینه در ، میکرد نمایی خود
های             مهمانی بازی شب خیمه عروسک کی از ؟ شدم حیا بی اینقدر

شدم             . جدا بهروز از که روزی همان از شاید ؟ بودم داریوششده

چشمانم                در اشک و آمد بند ، وضع و سر آن با خودم دیدن از نفسم
نداشتم  .     . فراری راه یما ا جوششکرد
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میکردم             . فکرشرا حتی که بود آنچه از بدتر خیلی شب آن مهمانی
وارد              کردم فکر ، ورود بدو ی لحظه همان در که بود افتضاح آنقدر

هایی      .        وضع و سر با هایی دختر شدم انسان فروش و خرید بازار
میشدند            . معرفی سسن بالی ، آنتیک شب لباسهای و غریب و عجیب



نکند     .    .      ، که فکر این گرفت درد سرم بودند عرب ها مهمان اکثر
مرا             داشت ، است کشانده مهمانی آن به فروش برای را داریوشمن

   ! دختر  .          نه من ؟ کجا مهمانیها جور این و کجا من میکرد دیوانه
از             .    قبل من بودم شده خارج کشور از کار خاطر به نه و بودم فراری

بود     .      . ام زندگی در آرامشعمیقی بودم داریوشخوشبخت با ازدواج
خوشی          .   چرا میخرید خواستم می هرچه برایم بهروز کردم می تر لب
همچین              فدای را ام داشتنی دوست و آرام زندگی که زد دلم زیر آنقدر
        ! گذشته    خوب روزهای یادآوری از فقط حال که ؟ کردم سرابی سی آرزو

؟"   "   بکشم آه

به           باید میکنیم فکر که است روزهایی همان در همیشه خوشبختی
رسیدن           معنی به همیشه آرزوها به رسیدن و برویم آرزوهایمان دنبال

حسرت          ، میرسیم آرزوهایمان به وقتی و نیست خوشبختی به
!. بودیم        آرزوهایمان خسرت در که داریم را روزهایی

که             کردم می لعنت را خودم داشتم فقط مهمانی آن لحظات تمام در
می    .           را موهایم یا میکرد کبود را تنم تمام کاش داریوشآمدم با چرا

گذاشتم         . نمی مهمانی آن در را پایم ولی کند

مهمانی           در داریوش، بازوی دور دست که بودم شده مترسکی
میچرخید .

نگاه               حتی و ها خیلی صحبت لحن از اما نبودم بلد عربی مکالمه آنکه با
سوالی            داریوشچه از ، بفهمم خوب توانستم می کثیفشان های

پرسند  . می

برای       .       بودم ای برنده برگ من کردم مرگ آرزوی و بستم را چشمانم
می          .   دلم بود فروشمن برای قیمت بالترین منتظر او داریوشو

       .     ، نداشت همسرش روی غیرت که کسی کنم خفه را او خواست
که        .     مجلسبود آخر میشد محو روزگار صفحه از که بهتر همان

جدا             او از که تنومند بادیگارد دو با ثروتمند بسیار اما ایرانی پیرمرد
: گفت            مقدمه داریوشبی به رو و آمد جلو ، شدند نمی

؟ _   آخرشچند

          . دستشرا  که فشردم محکم داریوشرا بازوی ترس از ایستاد قلبم
گفت     : و گذاشت دستم روی

. نیست _       فروشی ، پدربزرگ گرفتی اشتباه

     . چشمان      در نگاهشکه جدیت داریوش سمت چرخید متعجبسرم
: داد            ادامه که آورد لبم به را لبخند بود مانده خیره پیرمرد

. بفروشمش _            بخوام که نمیشم سیر حالها حال ، یکی این از من

گفت           : که ، کرد بد را حالم پدربزرگ لبه روی پوزخند



واسه _        ...     کنم می کرایه ندارم خرید قصد منم ، بشی خسته نمیخواد
شب  . یه

کردم            : التماسزمزمه با و دادم قورت را گلویم آب زحمت به

. داریوش _ 

سی _        .     اختصاص ، یکی این میگم چی نگرفتی درست ، پدربزرگ دیگه نه
نمیبره           . خوابم ، کرایشبدم نمیتونم هم شب یه ، منه

گفت            : و انداخت داریوش و من به ای توزانه کینه نگاه پیرمرد

کردی _          . رد منو که این از میشی پشیمون اا بعد باشه

و  .           بوسیدم داریوشرا صورت فوری که شدم خوشحال آنقدر رفت و
گفتم:

. میشدم _       دیوانه داشتم ممنونم وای

    _  :       ، بگه بهش نیست یکی گفت که بود پیرمرد دنبال نگاهشهنوز
رو         !....      آخرتت کفن برو تو خودتی فکر به اینقدر ، وقت یه نکنی خترش

بدوز .

آنقدر           و برگشتم هتل داریوشبه همراه و کشیدم نفسعمیقی
هایشاز              بدی تمام که کرد رد را مرد داریوشآن که شدم خوشحال

             ، مهربان همسری مثل و شدم سخر از تر سخر باز و رفت خاطرم
آوردم      . بجا را ام وظایفهمسری
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          . کرد    هوشیارم و لرزاند را تنم ، هوا سی سرد سوز بود شب های نیمه
 . چشمان.         اششدم خالی جای متوجه داریوشکه سمت چرخیدم

    .   . پیچیدم     خودم دور را ملحفه نبود داریوش شد باز کامل آلودم خواب
باز     .     .        ، رو به رو سق اتا در چرخید اطراف به نگاهم آمدم پایین تخت از و

نفس .    .       .  کشید می تراسسیگار داریوشروی کشیدم سرک آرام بود



اشمرا              خنده صدای که برگردم خواستم و آمد بال گلویم از ای آسوده
کرد  : میخکوب

نگو _   ...  . پدربزرگ نگو

گوشدادم   .         : باز و بردم جلوتر را سرم بود صدایشواضح

نیست _       .   ...    پخته قیمتشهمینه نزن چونه قیمت سر بزرگ بابا ببین
که   .         .  گفتم داره خوبی استعداد ، بشه روشکار اگه نیست خامم ولی

داره      . قیمتشفرق ، یکی این

باعث          .     که مبادا تا دادم نمی خودم به هم نفسکشیدن ی اجازه حتی
و      .         پیچید می دلم در مار مثل دلهره نشنوم داریوشرا صدای ، شود

میزد    . نیشم گاهی گه

چون _     ...       ...  نشدم ازشسیر من که گفتم منه سر اسی دل علتشهم
ختنده             . قیمتش سکم سی همین واسه ، بذارم پا خودم سل د رو اول باید

از          .    میخواست دلم گرفتم دهانم جلوی را دستم و گزیدم محکم را لبم
نفس             صدای حتی دستم محکم فشار با ولی کشیدم می فریاد دل ته

. کردم     قطع هم را هایم

دیگه _  ...    . آخرشه این دلر هزار

. غلتید         هایم گونه روی اشک و بستم را چشمانم

حال _   ....       ... واسشزیاده عرب مشتری ، نمیخوای بابابزرگ نزن چونه
دادم      . تخفیف ، هموطنی تو چون

      . و        کشیدم جلو کمی را سرم حسکردم را هایم گونه روی اشک داغی
محو                هوا در ، بال سمت به رو که دیدم را داریوش سیگار غلیظ دود

میشد. 

با _ ...       ...        این ، بود گفتن من از زن همه اون میون میشه سوگلی ببین
نگو   ...      ...      . که عسلیه یه این نکن مقایسه بقیه با اینو داره فرق بقیه

هیچ       .      دیگر میشد باعث دردش گرفتم دندان زیر را لبم محکم باز
. نباشم           بین داریوشخوش به ، وقت هیچ ست وق هیچ ست وق

بزرگ _   ...     ...        بابا بکنم دل باید من خخب نه هم پسفردا نه فردا باشه
شبتخوش ...    ...   . دستت میرسه آخرهفته جان

صورتم        .    روی اشکای فوری کشیدم دراز عجله با و تخت سمت دویدم
. زدم         خواب به را خودم و کردم پاک را

      . استشمام     هنوز سیگارشرا تند بوی آمد داریوش که نکشید طولی
را .              تخت روی ملحفه آرام که حالی در بعد و کشید دراز کنارم میکردم

کرد           : زمزمه لب زیر ، کشید می بال بازویم روی تا



بکنم _       . دل ازت چطور من آخه عشقم

می               تا و گرفتم می کتک باد به را او موقع همان خواست می دلم
   .        . تا   شب آن بود محال آرزویم ولی کردم مرگ آرزوی زدم می خورد

سسش       .     سپ خواستم وقت هر بود بازویم داریوشروی کثیف دست صبح
داد                . جا ام شانه روی سرشرا و خودشکشید سمت به مرا باز ، بزنم
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         . داریوش   کثیف دست از تنم تمام کردم حسمی داشتم احساسبدی
         . اشغیرت  زندگی فرد عزیزترین روی حتی که مردی نجسشده
         . فرصت    اولین در صبح فردا که نجسبود آنقدر بود نجس ، نداشت
دراز              وان در ها مدت نجاست همه آن رفع برای و حمام به رفتم

     . ایران   .     از خروج آرزوی من خواستم می پول من گریستم و کشیدم
حال    و داشتم را

بهترین    .     .   در میپوشیدم را لباسها بهترین بودم رسیده آرزویم به
شوهری          .   اما کردم می زندگی شهر بهترین در و داشتم اقامت هتل

.         . بفروشد    پول خاطر به مرا میخواست که آنقدر غیرت بی ، داشتم
. من         جز است گرانقدر اطرافم چیز همه حسکردم

    . ارزشش       من از گردنبندم ارزشداشت من از بیشتر لباسهایم
   .          .  ، همسرش که منی بودم من عالم در چیز ترین ارزش بی بود بیشتر

. خواست    نمی را او

    . اثر   .       وسواسخاصی با بود حمام کردم که کاری اولین بود شده صبح
    . کارتی         شماره به بعد کردم پاک تنم روی از داریوشرا کثیف دست

. نداد            جواب ولی زدم زنگ بود داده من به جوان مرد که

. کنم        فرار زودتر چه هر که بودم مصمم



شده               آشنا او با مهمانی در که جوان مرد آن شرکت به ، همین برای
          . را  کنم داریوشفرار دست از میخواستم که این جریان رفتم بودم
           . پسبگیرم  او از را پاسپورتم اول باید که کرد راهنماییم برایشگفتم

. برگرداند      ایران به مرا بتواند تا

فکر     .           برای وقت من و نبود داریوش شکر را خدا هتل برگشتم امید نا
زیر  .               از که بود این آمد می بر دستم از که حلی راه تنها داشتم کردن

؟      .    چطور اما بکشم بیرون را پاسپورت زبانشجای

. نمیخورد            گول ترفندم با راحتی این به که بود باهوش آنقدر داریوش

که     .         کردم می فکر همچنان و کشیدم آه چرخید اتاق در ناامیدم نگاه
بطری             رفتسمت نگاهم که بگیرم او از را پاسپورتم طریقی چه به

چیده             پنجره کنار گرد میز روی داریوشکه مشروب وارنگ و رنگ های
. بود  شده

گفتم      .       : و زدم بشکن خوشحالی با گذشت سرم از برق مثل فکری

. داریوش  _    کنم می رامت

نزدیک            و زنانه آرایشگاه اولین به و برداشتم پول مقداری عجله با
مدل  .              ، کاتالوگ روی از ، شکسته پا و دست ، زحمت به رفتم هتل

در    .        روشن عسلی ای نسکافه را موهایم کردم انتخاب مویی رنگ
.       . بودم .        استاد هم آرایشکردن در گشتم بر هتل به عجله با بعد آوردم

  . آرایشلیت           کردم میکاپ زیبا و ای حرفه و آرایشنشستم میز جلوی
با        .        ، آینه در خودم دیدن از نشاندم صورتم روی گریم کمی با همراه

لباسهای              میان وسواسدر با بعد و زدم لبخند زیبایی آرایشو آن
بلوز      .        یک ، شد انتخابم آخر در گشتم لباسمناسب یک دنبال شب

مشکی        . کلوشکوتاه دامن با باز یقه سفید

زدم             . چشمک آینه درون مهناز به افتخار با و گرفتم ژست آیینه جلوی
ظاهر              نگاهم در غم ، بکشم داریوشحرف زبان از نتوانم اینکه فکر از

شد .

اون _     ...          ی همه مثل ، ات آینده نمیخوای اگه مهناز بتونی باید تو
           ، سسن روی موندن زنده واسه مجبورند الن که بشه دخترایی

. بتونی       باید ، کنند عرضه را خودشان

کردم      : زمزمه همیشه از تر مصمم

  ... این _   ...        از کن کمکم تو ولی کردم اشتباه میدونم کن کمکم خدایا
. نرم      فرو باتلق این توی بیشتر

جلوی                همان قیافه و تیپ آن با من دیدن با و آمد داریوش که بود ظهر
. کرد   خکپ در



♣♣♣

مات♣

97پارت 

تو _   ...      ! کردی کار چه من عزیز

  : گفتم         و رفتم جلو ناز با و زدم لبخند

؟  _    میاد ؟خوشت خوبه

که                ، بزنم جیغ تا زد چنگ ها وحشی مثل بعد و کشید موهایم به دستی
ناز              با باز اما کردم می تحمل را سکششموهایم درد که حالی در

گفتم :

. عزیزم _          باشه ؟ آره کنم لوندی واست میخوای گفتی

که             بگیرد آغوش در مرا خواست و افتاد پایین موهایم میان دستشاز
گفتم      : و شدم دور او از

. عزیزم  _   نکن عجله

      . به        و کردم برایشپر گیلسی شد خیره من به و تخت لبه نشست
             . بر  من از چشم که حالی در و گرفت دستم از را گیلس دادم دستش

داشتگفت   : نمی

. میشم _  ...    صبورم واست چشم

دلبرانه             و رفتم راه ناز با نگاهش جلوی من و نوشید جرعه جرعه
که   .     .     کردم پر دوباره شد خالی گیلساول کردم برایشدلبری

گفت :

نریز  _   . دیگه بسه

گفتم     : زدم که چشمکی با

خوام  _     ...      .  می توئه روز امروز نکن عجله نکردی داغ ولی هنوز
کنم     ....        . مستت سر اول خوام می فقط ببینی منو روی اون امروز



      . با      خواست می دلم که چشمانی کرد نگاهم حریصانه و خندید بلند
هنوز     .          من و بود نوشیده هم را گیلسدوم بیاورم در کاسه از دستانم

گفت           : کلفه که بودم داشته نگه آغوشم حسرت در را او

. دیگه _   ...   بیا مهناز کردی دیوونم

گفتم    : و زدم چرخی

زوده _  .

 . از             آغوششافتادم در من و کشید محکم را دستم و نیاورد طاقت
گفت          : و کرد نگاهم صورتشداشتم با که کمی فاصله

؟ _        عشقم بکنم دل ازت جوری چه

پرسیدم          : تعجب با اما میدانستم منظورشرا آنکه با

میمونم  _        . کنارت همیشه من ؟ بکنی دل چرا

توانسته            فقط من و بود رفته خواب به شده مست داریوشمست
اختفای            محل به ، او برای هایم دلبری میان در بالخره بودم

اتاق   .    . دیواری کمد ببرم پی پاسپورتها

اول          .     نگاه در اما کمد سراغ رفتم و امدم پایین تخت روی از آرام
ضربه   .           کمد های دیواره به دستم کف با نشدم ناامید نکردم پیدا چیزی

عصبی            .  نبود که باشد مخفی جای هایشیک دیواره پشت بلکه ، زدم
گفتم   : لب زیر

... لعنتی _ 

لب    .     .       زیر و اتاق کف نشستم نبود که نبود اما گشتم را ها سکشو
   : کردم  زمزمه

. دروغگو  _   انداخته دستم

         . یه      و بودم کرده باز را آن در یک بود دیواری کمد به ناامیدانه نگاهم
نه    . را دیگر لنگه

خاصمی             برقی و زرق با که بود شبی لباسهای روی نگاهم
درخشید.

گذاشتم      . پیشانیم روی را کفدستم

از     .          حرفکشیدن و دلبری همه آن از بعد بود مانده تنم در خستگی
باز          .  نگاهم بودم شده مواجه بسته درهای با داریوشحال زبان زیر

. زد           سرم به فکری لحظه یک که چرخید شب لباسهای میان

تک          .   تک جیب کردم داریوشجستجو لباسهای میان در و پریدم جا از
دو        .       کف و کشیدم آه ناامید نکردم پیدا چیزی ولی گشتم هایشرا کت



سی             ها شانه وزن و گذاشتم کمد کفی روی خستگی شدت از را دستم
. زدم             آن روی محکمی حرصمشت با و انداختم رویش را ام خسته

متوجه    .        که زدم تری آرام مشت دوباره ازشدرآمد عجیبی صدای
است         . خالی ، دیواری سد کم کفی صفحه زیر شدم

به               چشمم که کردم بلند را دیواری کمد سف ک بزرگ ی تخته بدبختی با
درون         .      از را کیف فوری افتاد پوشه و مدارک بسته چند و کیف یک
توانستم   .          راحت و نبود رمزدار کیف ، شکر را خدا کشیدم بیرون کمد

پوشه          .      در و نشدم ناامید نبود کیف آن در پاسپورتم اما کنم باز را آن
گشتم    . هم دیگر های

! ؟  _          ،آره کنی سخر منو پسمیخواستی ، خوبه
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با  .            چنان ، کنم نگاه خواستم تا اما داریوشبود صدای برگشت سرم
فریادشروی            صدای و شدم نقشزمین که کوبید صورتم توی مشت

شد   : بلند سرم

؟ _        آره کنی فرضمی سخر منو حال

گفتم                : می فریاد و جیغ با من و شد می نثارم که بود لگد و مشت

کنم _     ...     ...    خواهشمی ایران برگردم من بذار خدا رو تو داریوش

کرد        .     ادبم خوب آنقدر نشنود که میخواست یا شنید نمی را صدایم
     . نفسافتاد          از خودشهم افتادم اتاق گوشه درد پر و خونی تنی با که

من.               نگاهشبه که حالی در ، زمین روی نفسزنان خستگی شدت از
گفت     : و نشست ، بود

      ...   ... که _    ، داشتم دوستت واقعا من لیاقتی بی کنم سرت بر خاک
تو             .   اونوقت کردم رد ، من و دادن بهم ، تو برای را قیمت بالترین

! ؟      بزنی دور منو خواستی می



زد          : فریاد سرم محکم ناگهان که نداشتم زدن حرف توان

!  ... هان؟_       کنی می غلطی چه ایران برگردی میخوای

              ، میکردم گریه و بودم افتاده زمین روی ناتوانی و درد از که حالی در
دادم  : جواب

ببخشه_             منو تا بیفتم بهروز پای و دست به برگردم خوام می

: خندید     عصبانیت با حرفم از

پیشبهروز _  ...          برگردی میخوای که داری کم چی اینجا احمقی خیلی
     ... می ...       زندگی داری هتل بهترین توئه تن تو لباسها بهترین گدا

  ... ؟          آره نمیاد خوشت ، داری کلفتی به عادت چون ولی کنی

سرشخالی         : بر و کردم فریاد را قدرتم تمام

گنهکار _       .     ...   خیلی باشم کثیف خیلی شاید نیستم حیا بی من چون نه
. میشه     سرم حیا ولی باشم

کثیف             بازی این وارد اختیار بی حتی که دخترایی جنساون از من
بیارن             در رو ها فاحشه ادای بار چند روزی مجبورن حال و شدن

ولی .             کنم تراسپرت بالی از رو خودم حال همین حاضرم من نیستم
نشه            . دراز من ستن دستشسمت ، غیرتم بی سر شوه جز کسی

با          .     من های حرف بیشتر قلبم و ، میسوخت گلویم فریاد، شدت از
داریوش             سوزنی سر اندازه به حتی داشت خود در که فریادی همه آن

:        . گفت   جوابم در و زد پوزخند فقط نکرد متحول را

یه_              حال ولی میزدن رو حرفا همین اولش، هم دخترا نترساون
شدند    . عیار تمام فاحشه

. شدم     بهشخیره نفرت با

      . سمت        برگرداندم او از را سرم خورد هم اشبه چهره دیدن از حالم
تراس .

پرش               یک با فقط که بود دنیای سوی من نگاه و بود روشن هنوز هوا
و       .        ها خواب ی همه بین مرزی میشد گشوده سویم تراسبه بالی از

غیر           .   جایی کابوسبودند مثل که هایی بیداری ی همه یا کابوسهایم
دنیا   . این از

بی             را شبی پشیمانی شدت از بودم داریوششده همسر که روزی از
شب      .        کابوسبه با را روزهایم تمام نکردم سپری بهروز خاطره و یاد
هم         .      کابوسهایم در حتی صبح کابوسبه با را هایم شب و رساندم
هزار    .         با و برمیگشتم اگر که بود منطقی بود منطقی بهروز رفتار

منطقی         . بخشید نمی او و بخششمیکردم التماسازشدرخواست



که          .      یک مرا که بود منطقی داد نمی طلق من خاطر به را دنیا که بود
قدر              و بود شده پشیمان حال که دنیایی به ، بودم رهایشکرده بار

... مرگ        .     .  داشتم راه پسیک داد می ترجیح ، میدانست اشرا زندگی
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دستهایم           .  تراسدویدم سمت به لنگان لنگ و برخاستم توانم تمام با
 .    . هیچ         بود زیادی ارتفاع کردم نگاه پایین به و گذاشتم نرده روی را

نمی             جسمم از چیزی و پوشاند نمی را سنگفرشخیابان خون جز چیز
بیشتر.             ، من ست بازگش بی سی پشیمان درد از سقوط این درد آیا ماند

بود؟

؟                بود بیشتر ، من کسی بی شبهای های اشک از ، سقوط این درد آیا

همین              .   به ببیند حال آن با ، تراس کنار در مرا تا نبود اتاق داریوشدر
. کردم           فکر و تراسایستادم کنار مردد راحت خیال با خاطر

مرگ  .   .   .   . به سقوط به کابوس به درد به

        . کردم       رد نرده روی از را پایم یک بود خوبی فرصت ، شدن تمام برای
پرشی     .         ارتفاع به باز و پرتگاه لبه درست تراسگذاشتم طرف آن و

شد         .      کشیده بازویم دفعه یک شدم خیره ، بود لزم ام رهایی برای که
با               و کنم مقاومت نتوانستم ، نبود سرم پشت به حواسم ، من چون و

افتادم      تراس های سنگ روی سر

شد    : بلند داریوش فریاد

خودم _    ....   ...   ... . ؟ میفهمی میکشمت خودم ؟ بمیری میخوای دیوونه

کمربند       .        و لگد و مشت ضربات با کرد حرفشعمل به همانجا از و
را               تکراری جمله یک تنها و میزدم جیغ ، آمد فرود تنم بر داریوشکه

: آوردم    می زبان به

. بمیرم _     ...   خوام می بمیرم خوام می بزن



متوقف             داریوش، ی رحمانه بی و مردانه و محکم ضربات میان زمان
شد .

دوای            بیهوشی و سپردم فراموشی دست به را زمان من که آنقدر
هم     .        بیهوشی عالم در حتی من اما نداشت درمان که شد دردی

در   .           جان تا که بود گرفته سیاه رنگ روزهایم آنقدر دیدم کابوسمی
. کابوس         و بود کابوس ، بود جسم این کالبد

گذر            ، خواست که بود سنگین نگاهشآنقدر کرد نگاهم عصبی بهروز
پرسید        .     : و آمد جلوتر ببینم چشمانش در را گذشته تلخ خاطرات تمام

برگشتی؟ _  چرا

بی               خواست نمی که تنی درد از بگویم ؟ برگشتم چرا ؟ بود چه جوابم
؟                نبود بیش هوسی اول روز از که عشقی از گفتم می یا ؟ کند حیایی

؟           برد مرگ پای تا مرا که اشتباهی از پشیمانی یا

فریاد        .      سرم عصبی بهروز آمد بیرون گلویم از آه با همراه نفسی
زد :

هایی _     ...        غلط چه که ندارم خبر کردی فکر ؟ نمیدونم من کردی فکر
نکردم         .    . غلطی من بود خیلیسخت حرفشبرایم این ؟ کردی می

برایشسرزنششوم،            اینجور که ، کردم غلطی نه ولی خوردم کتک
تمسخر      . اینجور که حیایی بی نه

گفتم        : بود زده که حرفی از ناراحتی با

تو _             که نکردم غلطی من ولی ، کردم اشتباه دارم قبول و میدونم
. کنی    می فکرشرو

: گذشت      هم فریاد حد صدایشاز

     .     ... پیچیده _   فامیل کل خبرشتو میکنن فکر چی بقیه هیچی من ال اص
. رفتی      ...      می هایی مهمونی چه تو آشغال سی سشعوض داریو اون با که

می             او ولی بودم حفظشکرده که حیایی از دفاع برای بار این
. شکست             را فریاد مرز صدایم ، کند متهم آن نبود به مرا خواست
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کج_               پامو ای ذره من ، ایستادم خیلیها مقابل در ولی ، رفتم من آره
کار         ....     ترین راحت اونجا کنی مسخره منو ، بخوای تو حال که نذاشتم

وجودت             در که حیایی تحمل ، تحمل ترین سخت و بود حیایی بی
بودنم      ....        حیا با بخاطر منو تو حال نباشی بقیه مثل تا است مانعی

! ؟   میکنی مواخذه

کوبید               صورتم تو سیلی چنان و گرفت محکم را ام چانه ، حرکت یک با
و   .           کرد خالی صورتم توی اشرا عصبی نفسهای برگشت سرم که

گفت   : جوابم در

بسه  _       ... من واسه ، بودی اونجا همینکه

از  ...         ...  ...   بگو هان ؟ کرده می کار چه ها فاحشه میون من مهناز
عوضی   ...           اون به منو که گذاشتم کم برات چی من کن دفاع خودت

فروختی؟

هرزه             خودت واسه بری و بشی راحت تا بشی جدا من از میخواستی
؟  گری

  ... داریوش          با زندگی ؟ شدی هیز مردک اون ابروی و چشم عاشق یا
چرا     ...         ، خوشبختی خود رفتیسمت که تو ؟ بود رویایی چقدر عزیزت

          ... ! لعنتی   چرا ؟ پسچرا ، نبود رفتن آرزوت مگه ؟ پسبرگشتی
! ؟  برگشتی

تردید                بی ولی ، شود می چه بدهم جوابشرا اگر دانستم می که آن با
دادم  : جواب

من _            ...  برسم ، بود ایران از رفتن که آرزویم به خواستم فقط من
به              من بردن از قصدی داریوشچه و برم کجا قراره اونجا نمیدونستم

مرتکب  ...           را گناه بزرگترین داری حرفات این با هم تو داره دبی
میزنی      . تهمت من به و میشی

من               به که تهمتی این خاطر به باشه یادت اینو داری ایمان خدا به اگه
نمیکنم   . حللت زدی

کند    .           جدا ریشه از را آنها ، بدشنمیامد انگار کشید محکمتر را موهایم
دست.          .    به روزی بودم کرده عادت زدنها چنگ این به دیگر من اما

نبود    .       . درد برایم دردها این اصل بهروز امروز داریوشو

کرد           : تازه را قلبم داغ ، زد بهروز که حرفی ولی

که _    ...         .   منم کنم حلل رو تو باید که منم این نکن حللم میخوای اگه
که             ...   منی دادم دست از ، تو ی رفته باد بر آرزوی بخاطر را مادرم

من        ...  ...  . من شد سیاه تو بخاطر عمرم قشنگ روزهای تمام



دستانش             ، شود خودشمتوجه حتی آنکه بی که بود شده عصبی آنقدر
نفس      .       ها آسمی مثل گاهی حتی میزد سرخی نگاهشبه و میلرزید

سختی .   . به میکشید

تاوان               باید کی تا من ؟ چی من ولی نکند فراموش که داشت حق شاید
 .          ! در   میشد سراب ، میرسیدم آرزوهایم به وقت هر چرا ؟ پسمیدادم

آرزوی               دبی در و شد سراب که داشتم را دبی به رفتن آرزوی ، ایران
آنهم     ... که پیشبهروز بازگشت

     .      ، بودند نوشته پیشانیم روی بود همین من زندگی تقدیر انگار
رنج     ... ، درد ، کابوس
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که    .            طرف هر از که است کلماتی دسته آن از درد بود درد تنم تمام
نه     .            و شود می کم درد این از ای ذره نه است درد بنویسی و بخوانی

برطرف .

  . آه          اگر بود شده نفسکشیدنم شیوه تازگی به هم کشیدن آه
خفه               ، برزخ من برای و بود لذت همه برای که دنیایی در ، نمیکشیدم

درد  .             . با جز آمد نمی بیرون ام سینه از آه این اما شدم می

در              خفگی حالت و درد با که میکرد گیر ام سینه وسط نفسم چنان
آه              هزاران با و نفسنفسمیزدم خالص، هوای از ای ذره جستجوی

. میماندم           زنده ، داشت خود در هوا ای ذره فقط که

رختخواب _  ...    ...      توی ماهی یه باید هاتشکسته دنده نخور تکون
بشی    . خوب تا بمونی

گفتم   : زحمت به

؟ _   کجام من



. کرد  _   ...     خبر دکتر شوهرت هتل اتاق توی

          . و  زنده کابوسهای همان و کوفتی هتل همان باز چرخید سرم
: پرسیدم             که نبود داریوش از خبری ، که تفاوت این با اما واقعی

؟  _    خودشکجاست

گفت            : میرسید پرستارم نظر به و بود نشسته کنارم که جوانی خانم

       ... و _   گرفتن امشب پرستارت عنوان به منو بودن دعوت مهمانی
رفتن  . خودشون

آن    .          .  ام شکسته های دنده و من از تر مهم بود مهم خیلی مهمانی
              ، غصه همه آن تحمل توان از آخرشقلبم که نشست قلبم به غم قدر

وجودم            چقدر و نفسبکشد قدری بلکه ، شکافت هایشرا دنده
یک  !!             به ، روز و حال آن با مرا شوهرم که آنقدر ارزشداشت

مهر   .     .    سکوت در آنقدر پنجره سمت چرخید سرم داد ترجیح مهمانی
مثل                من و رفت زمان و شد تاریک هوا که کردم فکر ، لبانم ی خورده

لحظه              همان در ، میکنند شک بیداری و خواب در گاهی که ها دیوانه
 . کردم  شک

پیش         .     من بازگشت رویای برعکس یا ؟ خواب یا بود بیداری این یعنی
! ؟             من شب کابوسهر گذشته تلخ خاطرات این و است بیداری بهروز

. بود       .       ام روزانه عادت سردرد اصل بود شده گرم درد به باز سرم
و         .     خواب امتحان برای بود وصل دستم به که افتاد خرمی سس به نگاهم

گفت           : پرستار که گذاشتم خرم سس سوزن روی را ،دستم بیداری
میشه_     . قطع خرمت سس نزن دست

دستم               رگ از را خرم سس سوزن لحظه یک در ، او حرف به توجه بی
زیر      .         و کرد باز جا لبانم روی لبخند زد فواره خون که کشیدم بیرون

گفتم  : لب

بیدارم   _ .

خانوم         :  _     ... کنی می کار چه پرسید ، من کار این از حیرت با پرستار
! ؟     کردی کار چه ببین

تا              فشرد می محکم را خرم سس سوزن دستشجای با که حالی در بعد
. کرد         نگاه من به اخم با بیاید بند خونش

کردی _     . پاره دستتو رگ زدی

جواب            بود دیوانگی و من اشتراک نقطه که جنونآمیز لبخند همان با
؟ :  _  ...   میفهمی بیدارم من دادم

پرسید      : و کرد نگاهم متعجب پرستار



.     ! بیداری _   که معلومه خوب ؟ چیه منظورت

داشتم        .     دوست من ولی کرد باز را خودش جای چشمانم در اشک
دوست     .      .  بودم پیشبهروز کاش نشست می حقیقت به کابوسهایم

داریوش           . از تا خوردم می او از را کتک این داشتم
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      . لب         من ، هم اا قطع ام شده دیوانه انگار که کرد نگاهم طوری پرستار
           . شبشمیشد   و روز و بود من جای کسی هر یعنی بودم دیوانگی مرز
دیوانه               ، کرد می خودششک بیداری و خواب در که جایی تا ، کابوس

شد  . می

: زد        چسب را دستم رگ روی پرستار

     ... بهشدست _      دوباره خواهشا ولی کنم وصل رو دستت خرم سس باید
نزن.

. نیست _    نیازی نکش زحمت

نمیشه _    . ، پایینه فشارت

. نیست _   نیازی میگم

. نخواستی _        خودت که میگم همسرتون به من باشه

. بریزد               آشغال سطل در را آن تا رفت و کرد جمع را خرم سس حرص با

که               دست دور افقی از ذرهای من نگاه و رفتند هدفمی بی ها ثانیه
. نمیشد        برداشته ، بود نگاهم ی پنجره تنها

. بتابد            سیاهم زندگی بر که بودم امیدی ی روزنه منتظر لحظه هر

. بودم              دوخته پنجره به را نگاهم من و رفتند می هم دنبال ها ثانیه
گذاشته                تنها خانه در مرا و بود رفته لجبازی و لج آن از بعد پرستار

تنی               درد و ام شکسته های دنده درد و بودم اتاق در من و بود



همه               و همه ، بود شده سله داریوشخوب لگد و مشت ضربات زیر که
من                به خودشرا زود خیلی که بود سرابی از ، سردم های آه حتی

. داد  نشان

و             ترین زیبا مرگ گاهی ولی نه یا کردید تجربه هم شما نمیدانم
. بیفتد            اتفاق زندگی میان در تواند می که است اتفاقی ترین شیرین

تر           . امیدوارانه نوعی به اما است زندگی نوعی هم مرگ شاید

روزها              آن در من و کشیدم می انتظارشرا که بود اتفاقی همان مرگ
دو        .     های نزدیک ساعت بودم نادر اتفاق همان منتظر فقط و فقط
به               نگاهم خواست نمی اصل دلم ، شد باز اتاق در که بود شب نیمه

      . سمت    را سرم خاطر همین به بیفتد داریوش نفرتانگیز چهره
. برگرداندم  راست

. نشست      تختم کنار و آمد جلو

. نیست _           مربوط تو به که کاری توی کشیدن عاقبتسرک اینم

. میرم _       شده خراب این از بالخره من

   ...     ... ؟ _    بری میخوای کجا داری رو زندگی بهترین سرت به زده تو

دادم         : جواب حسرت با ، غلیظ آهی با همراه

به _            و داشت دوست مرا ، بود بهروز کنار زندگیم روزهای بهترین
. بود          کرده وقفمن چشمانشرا حتی عشق این خاطر

و          .     ثروت ی بهانه بودم ندیده را عشق همه این ، احمق سن م ولی
سرابی            میبینم رسیدن آنها همه به که حال که گرفتم را آرزوهایی

. نبود  بیش

داریوشخونسرد              ولی آمد بال مرگ و سختی به و شد قفل نفسم باز
نبود  .       . برایشمهم هم من مرگ حتی کرد نگاهم
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آن                حتی و ، من وخیم حال به توجه بی ، حوصله بی و داریوشخسته
: گفت           و داد تکان هوا در دستشرا ، تنگ نفسهای

خان _      .       بهروز با من سی زندگ اعتقادات نزن حرف فلسفی من واسه
داره    . فرق ، شما

لذت              این از پسچرا ، آفرید مردها برای را زن خدا معتقدم من
 ! ؟            بمونم نفر یک پایبند و کنم محروم را خودم ، شیرین

 !       ! باورم       خودش؟ نفع به چیز همه ؟ آفرینشداشت از تعبیری چه
باشد         ! مغرور و خودخواه حد این تا کسی نمیشد

اونو  _           ...   چطور گذاشت هم تعهد یه ، آفرینشهایش ی همه کنار خدا
    ! اجازه            بهت خدا کی ؟ داره فرق بقیه خدای با تو سی خدا چرا ؟ نمیبینی

! ؟           شیرین لذت بذاری اسمشرو و کنی خیانت که داد

شد  : عصبی

ها _            . دهنت توی میزنم ، ندارم شنیدن پرت و چرت حوصله مهناز

گفتم  : جسورانه

واسه _ ....       .      جوابی وقت هر ال ک دارم که دردهایی همه روی اینم بزن
میگم            . پرت و چرت میگی ، نداری اعتقاداتت سچ پو سی فلسفه

هم                دنیا این ، دنیا اون عقوبت از قبل مطمئنم من که بدون اینو ولی
طمع     .          به که را کسی هر ، همینه دنیا رسی می کارهات عقوبت به

من      .    . مثل درست بلعید ، شد درشغرق لذت

گفت          : و سپسزد رویم از را پتو عصبانیت با

. نشکستم _              هم رو سالمت ی دنده تا چهار همون تا بگیر خون خفه
برگردی         ...     نمیتونی دیگه تو دارم برات هم دیگه خبر یه ، ثانی در

ایران .

: گفتم   مصمم

ببین  _    . حال ، برمیگردم

نفس .            و کرد مسموم را قلبم تمام که داشت خندهاشزهری خندید
گرفتم    .     . دلشوره جهت بی سخت برایم را کشیدن

فضه _         ...   چون بدم بهت هم رو پاسپورتت اگه حتی برگردی نمیتونی
بهروز   .... مادر خانوم



میکشت  .        . مرا داشت سکوت لحظه چند همان کرد مکث

کرد _   . فوت امروز

داد      : ادامه که کشیدم بلندی حین

               _ ، کرد دق بهروز از تو طلق ی غصه از ، میگن فامیل اهل ی همه
میکنه           . رفتاری چه باهات پیشه عاشق بهروز همان ببین برگرد حال

داریوش        .      چهره ترسبه با لرزید می دلیل بی ، نگاهم های حلقه
: گفتم    و شدم خیره

میگی _  ... دروغ

به             او ولی کنم باور حرفشرا که داشت جدیت سردشآنقدر نگاه
: گفت      و نکرد بسنده نگاه همان

دروغ  _    ...         بشه که نیست چیزی زندگی و مرگ بگم دروغ باید چرا
بپرسی          . ات خانواده از ایران بزنی زنگ میتونی ، گفت

      . به      که بود پناهگاهی بهترین سکوت بود افتاده درد به بدجوری سرم
خانم     .        فضه صدای ، خاطراتم گذر در سپردم سامنشدل ی سایه

پیچید :

اون   "            ، نبوده برات خوبی همسر بهروز اگه دخترم جان مهناز
نیست  مقصر

چطوری  .          که نکردم تربیت خوب رو پسرم که منی مقصرم من
کنه  ." همسرداری
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: گفت                و سمتم به کرد پرت را شالم و مانتو بهروز و شد باز اتاق در

. بپوشش_ 



گفت     : که نگاهشکردم متعجب

. بیرون_   بریم میخوام

. ام            شده آزاد حبسخانگی آن از که کردم ذوق چرا نمدانم

و               رنگ بی صورت به ، آینه جلوی و پوشیدم را شالم و مانتو فوری
. انداختم   نگاهی رویم

سرم               سک یک فقط ، بود ریخته دور بهروز که ، آرایشم لوازم عوضهمه در
. بپوشاند             را بیمارم و زرد ی چهره آن بلکه تا زدم صورتم به

. _  : حاضرم       گفتم که بود منتظرم اتاق بیرون بهروز

         . افتادم،      عقب او از من اگر که قبل برخلف افتاد راه به من از جلوتر
:       . گفتم       ، زدیم بیرون خانه از گرفت می را دستم و ایستاد می

میریم؟ _   داریم کجا

. بشه_            مرور واست بیشتر هات گذشته تا ببینی رو نفر یه میبرمت

:      . ترسگفتم     با و ایستادم کرد قفل پاهایم چرا نمیدانم

. نمیام_  من

 : گفت    و سمتم چرخید

چرا؟_ 

من_            . بهروز شدم خسته دیگه شه می مرور برام روز هر ها گذشته
قهر     .            با ، تنهایی با ، خوردم که هایی کتک با پسدادم را گناهم تاوان

. تمومشکن       دیگه ، مادرم و پدر

گفت        : و زد پوزخند و کرد نگاهم خونسرد

. پسمیدی_          تاوان ، بگم من وقتی تا نه

. خودشکشید          همراه و گرفت را دستم خشونت با بعد

با _    ...      ...     خودم که من نکن خرد منو قدر این کنم التماسمی بهروز
؟             نمیبخشی منو پسچرا ، کردم غلط گفتم بهت اومدم خودم پای

داد   : جواب عصبی

نمیشه _    ...          . آروم ، تو کردم غلط کلمه یک با من لعنتی قلب این
. ببخشمت        .     تا زوده حال دادم دست از ، تو بخاطر رو مادرم

این         .     علت غضب با ایستاد و بایستد که کشیدم دستشرا من اینبار
التماسگفتم          : با که کرد جستجو نگاهم در را کارم



که _              همین ، ایتشدم صیغه همسر ، عقدیت همسر جای به که همین
هیچ              من و میزنی کتکم روز هر که همین ، خونت توی کردی حبسم

بسنیست         . ها همین ، کنم نمی اعتراضی

: گفت      و داد دستم به فشاری

.  ... بسنیست _  نه

        .       ، تازه نفس سینه یک با همراه خودشکشید دنبال مرا بازم بعد و
کردم          . فکر ، قضیه مثبت ی جنبه به باز

داغش       .         تن گرمای و ها مدت از بعد دستشبود میان در دستم که این
 .     . سوار       آمد لبم روی لبخند میشد سرازیر من سرد دست در داشت

     .      . عقب  صندلی روی دو هر او و بودم من فقط شدیم تاکسی
      . ،که.    اشگذاشتم شانه روی را سرم بود خوبی فرصت نشستیم

: گفت       و کرد نگاهم اخم با فوری

.  ... زشته  _   بنشین درست

.  ... شوهرمی _    ؟ باشه زشت چرا

حرفشبود      . سر اخم با همچنان

. بنشین _   درست گفتم

را     .         گلویم میان بغضنشسته و نشستم صاف شد تکه هزار باز قلبم
 . رسیدیم            نکرد که خاموشکند را آتشبغضم که کردم آهی به تبدیل

. بود          .     خودش خانه بله انداخت خانوم فضه یاد به مرا که ای خانه

   . ؟  اینجا چرا لرزید تنم

؟        ببینم را کسی چه خواست می بهروز

دستم             از محکمی نیشگون و کردم بسته و باز بار چندین را چشمانم
جلبشد       .     : سمتم بهروز نگاه گفتم بلندی اخ دردش از که گرفتم

؟_  چیه

هیچی _

   . نشان   .        دستم درد بود اخم ، رفتارش ترین عادی کرد اخم بازی
و   .          بیداری کابوس همه این از شدم خسته خدایا بیدارم که میداد

کابوسوار   . سی بیدار
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 .           . بس   حال در هم بیدارم ، ام گذشته در همه چرا باشم بیدار چقدر
کابوس؟            اینهمه برزخی؟ عذاب اینهمه ؟ بیداری همه این نیست

  .     . فضه          ی خانه شدم خانه وارد شد باز در و زد را خانه در زنگ بهروز
. جدید      دکوراسیون با ولی بود خانم

میرفت               ها مبل از یکی سمت به که حالی در و شد جدا ازم بهروز
گفت :

. آمد_     مهمانت بیا با

. میزد            شکنجه هزار به لحظه هر شمار، ثانیه مثل قلبم تپشهای

    . شد          باز اتاق در نمیآورد اینجا به مرا بهروز گرنه و بود شکنجه اا حتم
اتاق   .             از میآمد، او به بسیار که شلوار و تونیک با دنیا ایستاد قلبم و

آمد       : جلو لبخند با و شد خارج

عزیزم_   . خوشآمدی

. بود   .    .        مرگ خود این ، نبود عذاب نبود شکنجه این بود گرفته حرصم
دید              : را نفرت ، من نگاه در و بوسید را صورتم و آمد جلو

؟_     جان مهناز چیه

گفتم     :  و نگاهشکردم عصبی

! ؟_    چیه ؟واقعا چیه

   _  : ؟        بهروز اذیتشکردی گفت بهروز به و برگرداند سر تعجب با

داد      : ادامه دنیا که نداد جوابی

،و_             بهشالتماسکردی تو که گفت من پیشبه روز چند بهروز
خیلی            ، باشی داشته پناهی سر بلکه ایشباشی صیغه زن خواستی

. بزنیم              حرف باهم تا اینجا بیای روز ،یه گفتم خودم با ، شدم ناراحت

ی           .  واژه بزند کنایه من به میخواهد فهمیدکه میشد کلمشهم از حتی
من             به را اشتباهم و کند خار مرا کردتا سادا غلیظ التماسراچنان

گوشزد.



میشناختی_             من از بیشتر رو کثافتت عموی که تو ؟ بزنیم حرفی چه
دروغگو             آدمی برام رو بهروز عوض ودر حوندی گوشم توی مدام چرا

! ؟     دادی جلوه خیانتکار و

پرسید       : تعجب با چنان و کرد حیرت

 ! ؟  من

. نباشد         او کار شاید که کردم شک خودمم که

... من_            جان مهناز تخیلتته ی زایده این کردم؟ کاری همچین من کی
. نیستم       ارتباط در عموم با سالهاست اصل

  !          ! قرار_  کی ؟ عوضی اون شاپ کافی کشوند منو بود کی ؟ واقعا
!       ! ؟  میگفت بهروز بدی از کی ؟ میذاشت

نشسته      .    تلویزیون جلوی خونسرد بهروز رفتسمت ای لحظه نگاهم
دیروز           .   تا اینکه میشنید را دنیا منو دعوتی صدای انگار نه انگار و بود

دست              حال چرا ، نزنم دنیا به ازدواجمون از حرغی من ، داشت اصرار
    ! از           حرفی چه میخواست ؟ بود آورده دنیا ی خانه به و بود گرفته مرا

؟    بشنود دنیا من

:    . گفتم      بلند صدایی با ندیدم العملی عکس بهروز از وقتی

و_  ...           داری دوست زندگیتو نگفتی مگه ؟ آوردی اینجا منو چرا بهروز
؟           اینجا کشوندی منو پسچرا ، بفهمه چیزی دنیا نمیخوای

حسی     .     .  هیچ ریخت نگاهشدلم سردی از آمد من سردشسمت نگاه
کینه   .     . یا حسترحم حتی نگاهشنمیجوشید در

  ...      ... آوردم_      رو تو کنه کار نمیتونه و بارداره داره کمک به نیاز دنیا
کمکشکنی  .

...   ... ! که_  آوردی منو ؟ چی

        . فاتح    انگار که میزد لبخند افتخار با چنان دنیا برگشتسمت نگاهم
  .   .    . که    قلبی بهروز قلب فاتح بود شده که شده تاریخ جنگ بزرگترین

. میزد     برایم عاشقانه چقدر یکروز

: زدم   فریلد عصبی

.  ... نمیکنم_       کار جادوگر ی دختره این برای من

: گفت             و کرد نگاهم میفروخت من نگاهشبه در که فخری با دنیا

         ... ای_   صیغه زن و عقدی زن بین فرقی یه بالخره عزیزم چرا
هست ...

... و            میکنم چه نفهمیدم دیگر که کرد ام دیوانه لبخندشچنان و
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         . سرش     که حالی در و زدم چنگ موهایشرا شدم ور سمتشحمله به
سرش              را هایم عقده تمام ، میکشیدم سمت آن و سمت این به را

: کردم  فریاد

    ... داریوش _     میدونستی عوضی توی کردی خراب زندگیمو کثافت توی
!            ... ؟    کنم کار تو واسه من حال نگفتی من به ولی ، آدمیه جور چه

موهایش            همچنان من دستان ولی بود شده بلند دنیا های جیغ صدای
سعی          .     که حالی در دیدم مقابلم را بهروز دستان که زد می چنگ را

: کشید        فریاد کند، جدا دنیا از مرا میکرد،

. مهناز _   ولشکن

: بود    من جوابشفریاد

اشکنم    ...        . خفه خودم دستای با خواهم می کنم ولشنمی

 .       . وقتی     بود دنیا بلند حاصلشجیغ ولی کشید محکم را دستانم بهروز
. زد                گوشم توی محکم ، کند جدا دنیا از مرا تواند نمی که دید بهروز

به       .         که دیدم را دنیا نگاه وقتی اما شد شل دستانم و رفت گیج سرم
    . سمت         را او چنان کردم سمتشحمله باز ، میخندید من تحقیر این

سمتش              باز من و شد نقشزمین کمر با محکم که دادم خهل زمین
. شدم   ور حمله

زدم               . چنگ را او و بردم صورتشفرو در قدرت تمام با را هایم ناخن
به               لگدی چنان بهروز که ، بود گرفته را خانه امانشتمام بی های جیغ

. شدم         مچاله خودم در درد از که زد پهلویم

شد     : سرم آوار باز صدایش



       ...   ... جز _  کسی هیچ کنی نمی قبول چرا روانیشدی شدی وحشی
  ...   ... طلق   .    تو خواستی تو کردی انتخاب تو نیست مقصر خودت

. دادند ....     پیشنهاد بهت فقط بقیه گرفتی

من !           و میشد مجازات نباید پیشنهادی همچین خاطر به این پیشنهاد
! ؟        میدادم اینگونه را انتخاب این تاوان باید

: پیچید      سرم در دنیا گریه صدای

   ...    . من  _       خونه از رو وحشی این حالتسوخت به دلم که منه تقصیر
. بیرون  ببر

نفر              یک که عمقشدارد در حقارتی چنان حرفی پنج کلمه این ، تحقیر
. میشود       غرق دیگران نگاه کثیف فاضلب در

برداشته             دیگران تحقیر کثافت را پایت تا سر که کنی وقتیحسمی
چه             تلشمیکنی باتلق این از آمدن بیرون برای داری همچنان تو و

. داشت    خواهی حسبدی

      . و         نریختم اشک ، نکردم گریه کرد بلند مرا و کشید را دستم مچ بهروز
تا       .        برگرداند خانه به مرا ، بهروز کردم سکوت به محکوم هم را بغضم

با     .         کرد باز برایم را اتاق در وقتی باشم تنهایی اتاق زندانی باز
: گفت    من به عصبانیت

بپوسی  _     . اتاق این توی حقته

حرفش _   ...             به و دیدم نجات فرشته یه رو دنیا که من حق منه حق آره
اون              حال که ، آتشبزنم رو زندگیم اون پیشنهاد به تا کردم اعتماد

! ؟            کلفت یه بشم من و من سوگلیشوهر ، بشه عجوزه

طلق _  ...        ...      رو تو نه گفتم گفتم هم دنیا به من نگو چرت ببند دهنتو
. رو    اون نه میدم

: دادم           جوابشرا عصبانیت حرصو سر از ای خنده با

ام _   !!...     ...       زندگی که کسی با من بده طلق منو نه افتخاری چه وای
بهروز       .         ، میکشم رو دنیا روز یه بلخره نمیام کنار ، آتشکشیده به را

روز     .... یه قسم خدا به

پایان             به خون سر جوشششو با حرفم که دهانم توی زد محکم چنان
دوخت.           : من به خشمشرا نگاهشکه برگشتسمت نگاهم رسید

اون _     ...       و بمونی اشتباهاتت پای یادبگیر کنی نمی غلطی همچین تو
. ننویسی     بقیه پای به رو

      . و       زمین روی نشستم زانو دو دادم آمدن فرود اجازه اشکانم به اینجا
گفتم:



خدا _ ...       ...   ...   به شدم خسته میشم شکنجه دارم هاست ماه من بهروز
. کنم   ...           می رو کار این خودم بکشیا منو یا بهروز تمومشکن

هم               او کرد متحول را او که کلمم صداقت یا بود صدایم عجز دانم نمی
گفت            : و اشکشید پیشانی به دستی و زمین کف نشست کلفه

ای _   ...         ...    کینه از چی همه از ، شدم خسته دیگه منم مهناز میدونی
کاش   ...        ....  درشنیست عشقی هیچ که زندگی از نداره تمومی که

مهناز    . برنمیگشتی وقت هیچ
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را    .   ...       تصورش که شکلی به اما همسرم به آرزوهایم به رسیدم من
. نبود          گذشته عاشق آن همسرم و شد خراب آرزوهایم نداشتم،

که              خواست دلم خیلی ، گشتم نمی بر وقت کاشهیچ ، گفت وقتی
ای              لحظه ، من مرگ شاید ، بدهم جان نگاهش، مقابل لحظه همان

هایش       .       درد از روز آن بهروز میکرد برایشزنده را ها گذشته عشق
گذشته .             از که تصوراتی چرا و ببخشد مرا تواند نمی چرا اینکه گفت

رفتار               من با گذشته مثل تواند نمی چرا و کند رهایشنمی ، دارد ام
کند .

من         .         و رفت زد که هایشرا حرف گوششدم پا تا سر من و گفت او
: بود       .       گوشم در صدایشهمچنان اما گذاشت تنها حرف از دنیایی با را

دستت _       ...     خواستم وقت هر باشم قبل مثل خواستم وقت هر مهناز
هر           ...  دیدم چشمم جلوی داریوشرو کثیف های دست ، بگیرم را

داریوشتوی      ...      سد آلو هوس صدای عشقم ، کنم صدات خواستم وقت
. پیچید  گوشم

تصور             تمامشرو من ، گذشته چی ات گذشته توی بگی نیست لزم
ازت .             زود خیلی و خواست می یکشب برای رو تو داریوش کردم

و  .             ببره دبی سرایشتوی فاحشه به را تو گرفت تصمیم بعد شد سیر
کنه    . درآمد کسب ازت



اشمی   .          شکنجه ، داشتند هم کلمات حتی انگار کشید نفسعمیقی
کردند:

اون _    ...     ...      برام دیگه تو ولی نه یا رفتی تو شد چی اونجا نمیدونم
         ...   ، فکرش حتی که شده کشیده جاهایی به پات نیستی قبلی مهناز
منو   ...          ...  بوده فروشی تنت روز یک اینکه اسم حتی میکنه روانی منو

فراموش  ...    ....      رو اینا نمیتونم من مهناز نمیتونم من میکنه وحشی
سینم ....       ...      به رد دست خودت بری که خواستی خودت تو چون کنم

حال   .... و زدی

گفتم            : بود خونی هنوز که لبانی همان با و شد روان اشکانم

باز _    ...         ای خونه کثافت هیچ به پام من مادرت خاک ارواح بهروز
من ...     ... خدا خداوندی به نشد

کشید  : فریاد

بسه _

:         . گفت  و کنم دفاع خودم از حتی نگذاشت شدم خشک

    ...   . قبل _  ...    مثل دیگه ما بفهم اینو نیست خودم دست مهناز نمیتونم
میمونیم  ...     . هستیم که همین همین نمیشیم

روی            از ، بودم گذاشته التماسمقابلشزمین برای که را دستانم
گفتم      : لب زیر و برداشتم زمین

. همین _  ...   ...  باشیم همین باشه

     ... رو _           تو روز هر اینکه ؟ راحته من برای ، هم همین کنی می فکر تو
یه      ...          تا بچرخم خونه دور تا دور بیام شب حبسکنم ، خواب اتاق توی

فکر       ...        این و خودم کردن خالی و تو زدن کتک واسه کنم پیدا بهونه
! ؟ ...     ....    راحته این وسواس و شک این لعنتی

: داد        ادامه و کشید سینه به تازه هوای

بلند _              تو روی دست وقت هر که جوشه می ام سینه توی چیزی یه
و                 سر با رو تو عوض در و میگیره چشمام از را خواب صبح تا کنم می

ی  ...           سینه این و کنه می چشمانم پرده روی تصویر خونی صورتی
میسوزه ...    . و میسوزه لمذهب

      . حرف       ولی دانست خودشنمی هایشگوشدادم حرف به عشق با
میداد      : عشق بوی ، هایشعجیب

بدترین _      ...       ، من برای هم همین بمونیم همین ، نگو راحت اینقدر
خودم ...     ...  ...  ...   ولی شدم شایدم میشم روانی دارم اا رسم برزخه

نمیدونم .



پایین          .    را سرم گرفتم دستشرا و کردم سمتشدراز به را دستانم
دستش              روی آرام را سرم بعد و دستشزدم روی ای بوسه و بردم

: گفتم   و گذاشتم

مقصر _              خودم چون ، دارم دوست هم را تو زدن کتک حتی من بهروز
تو .     .          قول به یا سختیها این ی همه با باشم پیشتو حاضرم بودم

بدم     .         ... دست از هم را تو خواهم نمی باشی کنارم تو ولی شکنجهها
طلب          ...      تا بگو من به خوای نمی منو دیگه که حسکردی روزی یه اگه

راهه  ...     .  آخرین مرگ چون کنم مرگ

کوچکی        .    قطره که انداخت وقفه حرفهایمان بین ای ثانیه چند سکوت
اشک      .        که بهروز و کردم بلند سر آمد فرود صورتم روی اشک از

       . فوری    که کنم پاک اشکانشرا خواستم انداختم نگاهی ، میریخت
با                 خانه در که نکشید ثانیه به و رفت بیرون اتاق از و پسزد را دستم

. شد   بسته ضرب

ام              اشاره انگشت سر با بود ام گونه روی هنوز که را بهروز اشک
اشک               این ، بود او دست اثر که گذاشتم لبی زخم روی آرام و برداشتم

امید          . و بود عشق ، بود مرهم ، میکرد دوا
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بهتر     .         حالم و گذشت می ای هفته چند نشستم تخت روی سختی به
داریوشمیترسیدم              . از ، بود بهبودی به رو حالم که حال اما بود شده

بفروشد         . هوسباز پیرمرد آن به مرا که ترسیدم می

نه      ...        و داشتم پاسپورت ، نه اما فرار برای میکردم پیدا راهی باید
. کند         کمکم که کسی حتی نه و کافی پول

روی     .         .   از میداد جواب شاید ، شاید که راه یک بود مانده برایم راه یک
بسته        .       چند ، باکسحمام روی رفتم حمام سمت به و آمدم پایین تخت

    .        . دراز  تخت روی دوباره اتاق به برگشتم و برداشتم را یکی بود تیغ
و        .       تراسبود به خیره چشمانم نجات راه تنها به کردم فکر و کشیدم

افکار    . تلطم در ذهنم



داریوش         .      تند عطر بوی باز آورد بیرون فکر از مرا در شدن باز صدای
. کرد    پر را اتاق

آیی _       ...        می من با امشب پساز ؟ شدی بهتر انگار ؟ چطوری امروز
مهمانی.

. نمیام _

! ؟ _  چی

: کردم   تکرار مصمم

نمیام _

توئه _   ...    . دست مگه کنی می غلط

ام   .      .     سینه قفسه هنوز شد قطع ای لحظه نفسم تخت روی نشستم
    . روی            را تیغ که شد می خارج سینهام از کندی به نفسم و کرد می درد

گفتم     : و گذاشتم دستم شاهرگ

منه _   . دست آره

. میگویم.    .      جدی که نداشت باور کرد ام مسخره خندید

دستشامانت _ ...               که بهشدادم نامه یه ، کردم پیدا رو نفر یک بخند
. پلیسبده             تحویل رو نامه اون ، اومد سرم بلیی هر که بمونه

            . حرص   با ؟ گرفت نمی جدی را هایم حرف چرا خدایا خندید هم باز
کشیدم  : فریادی

؟ _   ...      بکشم رو تیغ میخوای نداره امتحانشضرر

: گفت       و آمد جلو خنده همان با

کنم _    ...         . می واست رو کار این خودم باشه ؟ بکشی خودتو میخوای

حسکردم               که ، دستم مچ روی زد محکم چنان ثانیه عرضچند در بعد
حالی   .             در و برداشت را آن که ، افتاد دستم از تیغ شکست دستم مچ

گفت           : ، فشرد می محکم را گردنم دست یک با که

؟ _          بزنم رو گردنت رگ یا بهتره کنم ات خفه

و      .   .     شد تار چشمانم رفت نفسم شد بیشتر و دستشبیشتر فشار
تقلی           .   در برداشت گلویم روی از دستشرا ناگهان که ، کر گوشهایم

کشیدم             . سینه به را هوا حریصانه و افتادم سرفه نفسبه ای جرعه
خندید    : بلند بلند که

نیست _      . راحت زیادم خمردن دیدی



پشت   .     .    .    از اشک نبود راحت خمردن بود او با حق بستم را چشمانم
: گفت         خنده با که شد جاری ام بسته پلکهای

؟ _              خمردی ن که کنید می گریه یا ای زنده که کنی می گریه الن

کردم  : زمزمه

برگردم _    ...       یا بمیرم خوام می من داریوش میکردی سخلصم کاش
. نمیخورم ...     دردت به من ایران

ام               گونه روی ، نوازشوار و آرام و کرد دراز سمتم به دستشرا
کشید.

 ...      ... با _  ...     نشدم سیر ازت هنوز من ؟ برگردی میخوای چرا ؟ چرا
نیستی              بلد حتی ، برم و دور سی دخترا از خیلی مثل و خامی اونکه

. دارم           دوست رو تو سی سادگ این من ولی ، کنی دلبری

           .   ، خال و خوشخط مار آن که بود باورشسخت کردم باز چشم
. بگوید  راست

گفت         : صورتم توی و آورد جلو سرشرا که

؟ _          نه یا ، مهمانی آیی می من با امشب
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. بیام _        باهات نمیتونم ، نیست خوب حالم هنوز

. کنم _           می این از بدتر رو حالت گرنه و آیی می

بی  .      .      و سنگین های کتک بود داریوش روشعاشقانه این کشیدم آه
از       .      میبرد خودشلذت چون گذاشت می عشق اسمشرا که رحمانه

. دادن     رنج و کشیدن عذاب

: گفت             و زد کنار صورتم روی از را موهایم که نگاهشکردم فقط



همسر _    ...          تو ، بگم همه به امشب خوام می بپوش لباسخوب یه
منی.

جز         .     ای چاره ولی اا حتم داشت ای نقشه باز نکردم باور حرفشرا
پس  .           .  بزنم تیغ با را دستم رگ بودم نتوانسته حتی من نبود اطاعت

. رفتم     می او با باید

عذاب              همه این که ، کردم گریه که ، رفت بیرون اتاق از داریوش
و  .              گذشت می ما ی صیغه مدت از که بود ماه دو که نداشت تمامی

ادامه              برای توانی دیگر من اما ، بود مانده باقی دیگر ماه یک هنوز
اخباری   .             جز و بودم شده جدا بهروز از که بود ماه پنج نداشتم ، دادن

نداشتم             . هم او از دیگری خبر ، رساند می گوشم داریوشبه که

که              نبود روزی و گذشته به کاشبرمیگشتم ، کنم آرزو که نبود روزی
 ... گوشهایم           چرا ؟ چرا نکنم فکر ، ام خوشگذشته خاطرات خاطر به

؟           نشنیدم را بهروز عاشق قلب تپشهای و شد کر

؟    ...          ندیدم را التماسبهروز خواهشو پر نگاه و شد کور چشمانم چرا

      . خراب       پشتسرم را پل آخرین نداشت بازگشت ، شده رفته های راه
        ، داریوش خاطر به کاشلاقل و بودم کرده

حرفی      .      .  افتادم فاطمه حرف یاد به ایستادم نمی مادرم و پدر مقابل
بود       . کرده پیدا معنا برایم حال که

میدهد  "            ... برایشقرار زیادی های نشانه کسی هر زندگی در خدا
ببینیم       " و باشیم بینا ما کاش که

مخالفت        .  بودم دیده دیروز را امروزم های شکنجه نشانههای
زن             به که کسی بود گفته که ، فاطمه حرفهای ، پدرم سرسخت

و              بهروز حتی و است پسنگاهشهرزه ، بندد می دل ، شوهردار
همه       ...       با که بودم خام چقدر التماسهایش و خانوم فضه اصرارش،

بر              پا تا ، کردم خداحافظی خوشم روزهای از ، داریوش خاطر به اینها
. بگذارم    بهروز زندگی جهنم

دراز           هیچکدام سمت دستم اما چرخید شب لباسهای میان چشمم
 "   " .        . شیوه .   آه نبود داریوش های مهمانی در من جای بودم مردد نشد

به    .         و برداشتم ساده لباسمشکی یک بالخره بود شده نفسکشیدنم
یکی  .              این ، لباسبرهنه همه آن میان در ، شکر را خدا پوشیدم زحمت

. بود   تر پوشیده

در              چهارچوب داریوشدر که ، کشبستم با سادگی به هم را موهایم
.            . پیدا  رضایت عدم نگاهش، از و بود من نگاهشبه شد ظاهر

. نمیاد _  ...    ازشخوشم عوضشکن



.     ... میاد _  ازشخوشم من نداره اشکال

لباس               یک بعد و کرد جستجو لباسهایم میان در و رفت کمد در سمت
         . درد     تا کوبید سینم به محکم لباسرا اما آمد سمتم و برداشت دیگر

. کند        بلند باز را ام شکسته های دنده

. گفتم            ناسزا او به لب زیر و شدم خم درد شدت از

. نکشیدی _ ...   ...        درد بیشتر تا پسعوضشکن اومد؟ دردت آخی

آوردم        بال سر و نفسکشیدم زحمت به

.     ... خوام _  می همینو من پوشم نمی

عوضش  _    ...       ... میشکنم تو ها دنده تموم میزنم نیست حالیت انگار تو
کن .

؟  _            کردی ازدواج من با چرا ، نداشتی دوستم که تو داریوش

: گفت           و آتشکشید به بیشتر را قلبم که زد نیشخندی

دخترای _         ...     تا چند که عوضی بهروز اون از انتقام خوب حال حسو
. داد       فراری رو برم و دور خوب

نگاهم         .    حسرت با شد تمام سنگین من برای جمله این شنیدن چقدر
گفتم      : و دوختم او به را

! ؟ _        داری م نگه خواهی می پسچرا

. بیارم _          در کردم برات که رو مخارجی و خرج باید

  .           ، اا رسم شد خراب سرم روی که ، بود آواری حرفشمثل این
. کرد    تایید را فروشم

   .      ...   _ ، پول هرچی ایران برگردم بزار خدا تورو میدم بهت پولشو
. میدم     بهت ، دارم ایران

. بود _  ...  کجا پولت تو

دارم _  ...      پول خدا به دارم پول

میدم...                . تو به رو همه ، گرفتم بهروز از که ، م مهریه ، طلهام

. ارزی _   ...       می اینا از بیشتر تو عشقم کمه اینا

به    .            که حالی در و آرایشگرفتم میز به را دستم رفت دست از توانم
: گفتم     کشیدم نفسمی سختی

بزار _   ...  . ایران برگردم بزار



         .     ، آب طلب در ماهی مثل ، چرا نمیدانم نکرد من حال به توجهی
صدای              که حالی در و زدم چنگ زمین به حریصانه ، نفسکشیدن برای

. رفتم             حال از ، پیچید می اتاق در ام نیمه نفسهای بلند
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می       .      واضح را اطرافم صدای سقف به نگاهم و بود باز چشمانم
. نداشتم           بر سقف از را نگاهم لحظهای حتی ولی ، شنیدم

! ؟ _ ...     چششده این دکتر

. دیده _    ...        آسیب دوباره ، هاشهم دنده شده عصبی شوک دچار

: شد       بلند دکتر عصبی صدای ناگهان بعد

؟_        دادفر ، کردی کار باهاشچه تو

.    ! نکردم _  کاری من ؟ من

کبود _             ستن و شکسته های دنده با و گرفته مزمن افسردگی زن این
نکردی؟    ...    کاری میگی افتاده تخت این روی

: داد            ادامه باز دکتر و شنیدم را داریوشکشید که بلندی پوف

جنازه _        ...      یه خوای نمی اگه کنه استراحت حالها حال باید حال هر به
از          .     میخوای هم اگر باشه خودش حال به بزار ، بمونه دستت روی

. شه       .     دارو تنها این کن بهشمحبت بیاریش، در افسردگی

.             . بود  سفیدشزیبا رنگ و ها بری گچ آن با اتاق سقف رفت دکتر
داریوشدوباره          .   بود حقیقی دنیای از زیباتر ، من سی وارونه دنیای

:         . گفت    که بود سقف همان به هنوز نگاهم نشست کنارم و برگشت

من _      ...        ، کردی فکر اگه خوندی کور تمومشکن رو اداها این مهناز
؟   ...   فهمیدی ایران برگردی میذارم

را            حرصسرم با که بود مانده سقف روی ثابت همچنان نگاهم
. خودش   سمت چرخاند



. دیوونه _    هستم تو با

که     .           ، دید چه من سرد نگاه در دانم نمی نگاهشکردم حرفی هیچ بی
       . هم      روی هایشرا دندان حرص با کرد باز چشمانشجا ترسدر

گفت    : بلند و فشرد

. لعنتی _

شنیدم           : داریوشرا صدای سمتسقفو چرخاندم باز را نگاهم

. خوندی _       ...       کور ، شوم می راضی اداها این با من کردی فکر اگر

: داد        ادامه باز و نشنید من از جوابی

بیاد _              ، نمیکنه ازشدل و قبلیشرسیده سق عش به تازه ، شوهرت اون
مهمونی   .            توی رو تو که دادم پیام فامیل به که اا مخصوص بگیره رو تو

داری       . زیاد طالب و برم می هام

از              را نگاهم ثانیهای حتی ولی آتشزد را قلبم حرفشتمام آنکه با
که  .         .    جایی تا کرد تر عصبی از داریوشرا ، اینکارم برنگرداندم سقف

: پیچید      اتاق کل فریادشدر صدای

. میگم _    چی میشنوی اصل

بیرون                اتاق از و زد در به لگدی تر عصبی او و بدهم که نداشتم جوابی
    . باز.         دانستم می اما گریختم شب آن مهمانی از ترفند همان با رفت

. داشت          نخواهم داریوشرهایی های شکنجه و عذاب دست از

 . تکه              کرد رها خانه در تنها خراب حال همان با را من و داریوشرفت
داریوش              رفتن با و نزدم دست آن به اا عمد که گذاشت سرم بالی نانی

خوابیدم   . فقط ،

بیدار                خواب از ، زنی ی خنده صدای از که بود چند ساعت دانم نمی
را .               نگاهم حلقههای زدم که پلکی اولین با من و بود باز اتاق در شدم

شد    .     : بلند داریوش صدای دوختم سقف به باز

زدم _           . حرفشرو برات که ای دیوونه همون ، اینم عزیزم

پیچید      : گوشم در زن متعجب صدای

!    ... ؟_  ...     است زنده ؟ چششده این وای

. نداره _ ...        حرکتی و نفسمیکشه فقط ولی آره

؟ _ ...   چرا آخی

. نذاشتم _        من که ، بکشه خودشو خواست می

: برخاست         زن آن ، مستانه ی خنده صدای



. راحتشه _       تا ، عزیزم میزاشتی خوب

. خندیدند      دو هر بار این و

شیطانی              .  بشنوم را آنها صدای تا شد گذاشته باز ، اا عمد اتاق در بعد و
این       .       مقصودشاز دانستم می خوب بودم ندیده داریوش از تر پلید ،

. دهد  .          عذاب مرا خودش، حساب به خواست می چیست کار

و                کردم فکر گذشته به فقط و فقط ، دو آن صدای میان در من و
بهروز      .     ...  صدای هایم هاطره صدای جز نشنیدم دو آن صدای از چیزی

: خواند       می برایم ها گذشته مثل که

 

تو        کوی شبای ، کرد دیوانه مرا

هست          تر دیوانه مگه منم از ، تو روی مهتاب

تو           موی پریشان ، تو ابروی کمون ، تو آهوی چشم

. هست     زیباترم مگه تو از

نگذری       من از ، افسونگری یه توی

بهتری          اون از تو ، هاست قصه تو پری

پات      فرشزیر ، من سل د

نبات          شاخه ، پیشکشت غزل هزار ، هات قدم زیر

تو             و من مجنون و لیلی تو و من ، حوا و آدم

تو             و من بهرام و آزاده ، تو و من فرهاد و شیرین

تو             و من زلیخا و یوسف ، تو و من میترا و سلیم

تو              و من بیژن و منیژه ، تو و من زال و رودابه
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ولی        .     کردم نگاهشنمی رفت بال سقف داریوشتا سیگار غلیظ دود
به        .       عمیقی پوک و آمد جلو داشت نمی بر من از نگاهشرا او

سمت             به اا عمد سیگارشرا خاکستری دود که حالی در و سیگارشزد
: گفت         داد، می بیرون دهانش از ، من صورت

مجبور _            ، نمیخوری تکون و انداختی تخت این روی ، خودتو وقتی
بزارم     . واست جایگزین که شدم

حرفهای              به ، ای طعنه خوب و بود لبهایم کلم تنها ، سکوت
چه .            و ، خاموشیست ابلهان جواب ؛ بودند گفته قدیم از غیرمنطقی

             . کنار  سرشرا و شد تر عصبی ، دید که مرا سکوت چون گفتند خوب
: گفت    و آورد صورتم

حد _    ...         چه تا کنیم می امتحان ، باشه بزنی حرف پسنمیخوای
. ای  افسرده

تا             را سیگارش حرارت که بود اتاق رنگسقف سفیدی به هنوز نگاهم
: شنیدم            گوشم کنار از نحسشرا صدای و حسکردم بازویم کنار

کنارم _      ...       حالها حال ، میکردم فکر شدی ام سیگاری جا زود تو
. نخواستی    خودت ولی باشی

حتی             نه ولی ، حسکردم را سیگار زیاد حرارت از بازویم سوزش
یک         .       ، جسم یک وجود وقتی خوردم تکان درد شدت از حتی نه و گفتم

این                از که باشد منتظر باید ، شود ارزشمی بی ، انسان یک نفس،
کنند            . استفاده ، آشغال یکسطل عنوان به ، ارزش بی جسم

کاربردی            هیچ ستنم که شدم ارزشی بی آنقدر داریوش برای من و
برگش        . های سیگار سی جاسیگار جز ، برایشنداشت

چهره            به را بازویم سیگارشروی سوختن داغی حتی که دید وقتی
کشید        : فریادی حرصسرم با ، ندادم راه

که _    ! ...         میبینی ، لعنتی سقف اون روی چیزی روانیشدی واقعا تو
! ؟      داری نمی بر ازش چشم

خارج    .  .        اتاق از و کشید بلندی نفس سکوت بود همیشه مثل جوابم
سرخی .            .  بازویم سمت چرخید سرم ، پشتسرشبست که را در شد

سوختگی

برای              اشکی و حسکردم وجود تمام با را دردش و دیدم را بازویم
هایم             گونه روی و خورد خسر چشمانم از آتش، آن خاموشکردن

غلتید.

؟        .    چرا جاسیگاری ، شد شبه یک داریوش، سوگلی



میزد       .        لبخند ، حال همه در چون بودم عروسک عاشق ، بودم که کودک
 .        . این.       زد می لبخند ، زدم کتکشمی میزد لبخند ، کردم دعوایشمی

. شد          نمی جدا او از و صورتشبود حالت لبخند

و              بودند ها عروسک مثل هم ها آدم که است خوب چقدر میکردم فکر
      .    . این    ، فهمم می حال اما شرایطی هر در زدند می لبخند مدام

وقتی   .   محضاست اشتباه

             ، فشارد می را قلبت تمام درد وقتی ، میزند حلقه چشمانت در اشک
؟  ...    چرا لبخند ؟ چرا

آدم             .   تو کنی حسنمی را درد تو ، میکنند فکر ، بزنی لبخند اگر
و              مردم های حرف و شود می بیشتر دردت نتیجه در ، هستی صبوری

. برابر      چند برایت دیگران های شکنجه

  . بودند           مجبور بودند طور همین ، داریوشهم بر و دور های عروسک
تبدیل              ، من مثل مبادا تا بزنند لبخند ، فقط احساسشان همه جای به

می   .          ، سوزشسیگار و درد چشیدن یکبار ولی شوند جاسیگاری به
. زدن         لبخند بیخودی و کشیدن درد بارها به ارزید

       . ای  .      دیوانه من او، نظر از نیامد من سمت داریوشدیگر شد همان
مهمانی  .   .           در و بزند مرا قید تا شد باعث همین شد بهتر نبودم بیش
            . دیواری   چهار آن در ، من دنیای و زندگی همه ، حال نکنم شرکت ها

. شد   می خلصه

صبح                تا شب و میشدم خیره آن به که بود دیواری همان ، شب تا صبح
. همان    ، هم

که                این تا ، ماندم سقف و دیوار به خیره اتاق آن در کی تا نمیدانم
     . قصد         اگر ، ترسیدم اول شد اتاق داریوشوارد همراه نفر یک روز یک

به      .         نجات برای خودشرا که کبوتری مثل کردم می چه ، داشت بدی
دیوانه               مثل همچنان یا کردم تلشمی باید ، زد قفسمی دیوار و در

ماندم       . می دیوار به خیره ، ها

: رسید          گوشم داریوشبه صدای که بودم افکار همین در

فقط _    ...     ...  بکشونمش خودمم دنبال نمیتونم برده سر حوصلمو دیگه
؟          ...   میتونی نکنه فرار وقت یه ، که بهشباشه حواست

. رسید      گوشم به جوان مرد صدای

    ...      ...   _ ، داره پاسپورت اگه میرسه ازار بی نظرم به نداره کاری
بردش         . و ویلچر روی نشوند رو اون میشه



اما  .              بود رفته بال قلبم ضربان که آن با ، میرفتم باید کجا ریخت قلبم
     . روی        سفید نقطه همان جز بدوزم چشم آن به که نداشتم را جایی

دیوار.

گفت        : من به رو و آمد داریوشجلو

 ... میشنوی؟ _    ...   ایران میفرستمت دارم رسیدی آرزوت به

از           .     را نگاهم اما شد دوا ام خسته جان به گوارا شربتی مثل ، شوق
. بود     .       زود کار این برای هنوز برنداشتم دیوار ی سینه روی
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تر   .           حیا با خیلی دوستانشکه از یکی همراه مرا نگفت داریوشدروغ
به       .        همچنان ، امام فرودگاه خود تا فرستاد ایران به ، بود داریوش از

          . محالم   آرزوی روزی که سفری از ، تلخ خاطراتی با بودم خیره روبرو
. ایران.      به بودم برگشته حال بود

جاری            چشمانم از اشک ، نشست فرودگاه در هواپیما که همین اما
در.            و داریوشبرگرداندم دوست ، فرمانی آقای سمت را سرم شد

    : اشگفتم      زده حیرت چشمان مقابل

ممنونم  _    شما زحمات از

: ماند     باز تحیر لبانشاز

شده _    ! خوب حالتون شما

. بود _     ...         داریوش دست از فرار راه تنها این بودم خوب اولشهم از

: گفت         و موهایشکشید به دستی و زد لبخندی

. کنید _           می داریوشفرار دست از که هستید نفری اولین شما

: گفتم        عمیق و نفسراحت یک با همراه

. ایرانم _     که نمیشه باورم هنوز



 . حال            آمدم پایین هواپیما پلههای از و برخاستم ام صندلی روی از بعد
نداشتم             .    را کسی بهروز حتی نه و پدر نه و مادر نه ؟ میرفتم باید کجا

فاطمه       . ، قدیمی دوست یک جز ،

پول              کافی اندازه به چون و گرفتم ماشین یک ، کردم که کاری اولین
ی           هدیه انگشتر فروش قصد ، طلفروشی اولین دیدن با نداشتم

می   .            در انگشتم دور از را ، دار طناب این باید کردم داریوشرا
آوردم.

: گفت     انگشتر دیدن با طلفروش

نیست _    طل این خانم

.    .... ! کنید _  می اشتباه ؟ چی

    ... و _   ....     طل فرق اگه نداره هم ارزشچندانی مرغوبه استیل این
... انداختم          نمی راه طلفروشی دیگه که شناختم نمی رو بدل

سادگی      .      به دلم در اما شد طلفروشخشک صورت روی چشمانم
: گفتم   ناسزا خودم

داریوشفروختی "              ... به ، هیچی به را خودت مهناز سرت بر خاک
انگشتر   ...        این دادن برای هم ژستی چه کلهبردار عوضی مردک

گرفت. "

تاکسی           سوار دوباره و گرفتم فروشنده دست از را انگشتر باحرص
   . زرنگی .    .       تنها شاید طلیی نه و داشتم پولی نه نبود راهی هیچ شدم
مادر                دست را هایم پول و طلها تمام ، که بود این ، بودم کرده که

. کردم .      ازدواج داریوش با بعد سپردم

      . پذیرفت       می مرا او دانم نمی فاطمه خانه رفتم تاکسی با راست یک
: شد  .      .        افشنیده اف از مادرش صدای زدم را خانه در زنگ نه یا

بله _

. در _     ...     دم بیاد بگید میشه هستم فاطمه دوست من سلم

. لحظه _   چند بله

چادری           .   با فاطمه شد باز در اینکه تا کشید طول ای دقیقه چند یه
: خشکشزد              جا در من دیدن با و گشت ظاهر در چهارچوب در سفید

مهناز _ !!

            ، روزهایش همه ازای در و آمد یادم به غربتم دوران دردهای تمام
:        . گفتم   و انداختم آغوشش در را خودم شد جاری اشکانم

داری؟_       قبول دوستت عنوان به منو هنوز



: گفت        و انداخت هایم شانه دور دستانشرا

.    ... عزیزم _    خوشآمدی دارم قبول که البته

از              را کوچکم چمدان که حالی در و بست هردویمان سر پشت را در
: گفت    گرفت می من

. نشناختمت _   ...    اصل اول شدی لغر چقدر

. باهات _       دارم حرف دنیا یه من فاطمه

. بشنوم _         که دارم گوششنوا یه ، منم چشم

وارد   .          فاطمه همراه و کردم سلم فاطمه مادر به شدیم خانه وارد
:     . گفتم  ورود اول همان شدم اتاق

برگردم _      .      نباید اصل گفته پدرم ندارم رفتن برای جایی هیچ من
بمونم؟ .       اینجا شب چند میشه حال خونش

: داد       جواب که کرد مهربانشآرامم نگاه

  ...     ...    ... ازشخبر _  نخور رو پدرت غصه چشم روی قدمت عزیزم بله
میتونم           .   مطمئنم دلتنگی از مریضشد ، تو رفتن از بعد ، دارم

. برگردی     تو که راضیشکنم

: داد           ادامه و زد چشمکی لبخند با بعد و کرد مکثی

. روز _             چند تا نمیکنم ولت که منم ، تو اصلی مشکل الن البته

بیرون              پرآشوب دوران همه آن از اشمرا خنده با و خندید بلند بعد
کشید.
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     . می       را ام سوخته بازوی گفتم فاطمه برای را سفرم ماجرای تمام
از         .   .    تر غلیظ کشید آه داریوشرا های شکنجه از برخی حتی و دید

: گفت           و گرفت را دستم بعد و من درد پر سینه

. بزنیم _            حرف مادرت و پدر با بریم که اینه کار اولین حال



. بود           روز به دیدن من دید از کار اولین اما

؟ _     داری خبر بهروز از

رد                برای و برگرداند من از را سرش و کرد مخفی من از نگاهشرا غم
. خاکی       جاده به زد ، کردن گم

شکلیهست؟ _      چه دبی حال میگم

: پرسیدم   دوباره

حالشخوبه؟ _   بهروز

: داد        را جوابم و کشید آه بار این

دکترا _   ...  ...       ...  حتی چششده ، نمیدونه کی هیچ مریضه نه ، حقیقتا
. مریضیشموندن   توی

کابوس  .        .    تمام در بودم دیده خوابشرا مدت تمام من نشد باورم
. نداشت         حقیقت این نه ، بود سالم بهروز هایم

! مریضیشچیه؟ _      نمیدونن که چی یعنی

: دوخت             من به بعد و چرخاند اتاق در اشرا زده غم نگاه

   ...       ...    _ ، گفتن بعد داره معده مشکل ، گفتن بعد سرطانه ، گفتند اول
بهروز    ...        مریضی بالخره ، نمیدونه کی هیچ کرده پیدا اعصاب مشکل

چیه.

: گفتم       .    بغضکرده این جز داشتم را خبری هر طاقت

         ...   _ ، ام گذشته سخت روزهای اون همه توی من نداره امکان نه
!. بود    خوب دیدم خوابشو

کاملترین              من برای که کرد، باز جا ، فاطمه لب روی تلخی لبخند
. بود  توضیح

واقعیت _    ...      ...  بوده خواب روزها اون همه مهناز دیدی خواب تو
همینه.

: زدم  فریاد

سرش _  ...   ...     ...      رو بل این من ندارم رو یکی این طاقت ، نه فاطمه نه
من...  . آوردم

از             .  بودم کرده پیدا ، جستجو مدتها از بعد که بود آغوششپناهی
انتظارش     .       که را ای آینده خواب دیگر شد تمام کابوسهایم شبها همان

          .     ، رویا عالم در که ، بود من تخیلت آنها ندیدم ، کشیدم می را

. محضبود          حقیقت گویی که کرد می جلوه واقعی چنان



         . دست   از ، بودم توانسته که حال خواستم نمی شد آشوب دلم
فاطمه         .      ، من اصرار با بدهم دست از را بهروز ، داریوشخلصشوم
تمام             .  داد من به بود، بستری آن در بهروز که را بیمارستانی آدرس

اینکه     .        .   به کابوسهایم و تخیلت به کردن فکر کردم فکر را راه طول
با             و میشوم مواجه بهروز سرسختی با گردم بر ایران به که روزی

چه            .  بیاورد در خود موقت عقد به مرا که میخواهم او از التماس
رویایی  ! تخیل

وای        .      ...  او با دیدار و دنیا ببخشد مرا خواست نمی که بهروز های کتک
و     .           بودم آورده ایمان ، هم خودم دیوانگی به دیگر بود رویا همه و همه

 . شد           داریوشسپری کنار که ، بود کثیفشبهایی اثر این

. بخششدم             وارد و فروشخریدم گل پسر یک دست از گلی شاخه
اشک    .        با چشمانم ، بهروز دیدار برای میکوبید وار طبل قلبم

العمل             عکس برای بود تلطم در دلم و کشید می را انتظار پشیمانی
در .     .        و کشیدم سینه به نفسعمیقی اتاقشایستادم در پشت او

. زد          خشکم ، که کردم باز دفعه یک را اتاق

. زد          یخ من صورت روی خانوم خجسته و دنیا نگاه

به       .       را نگاهم و رفتم جلو نشنیدم جوابشرا هرگز که کردم سلمی
لغر           .   چقدر دوختم ، بود کشیده دراز تخت روی که بهروز باز چشمان

بیمار  .             و رنگ زرد چهره و بیمارستان رنگ لباسآبی آن با بود شده
:  . گفتم      .       جوشید می چشمانم در اشک باز آورد درد به را قلبم که

بهروز _

و  .           حسکردم گلویشرا در بغضنشسته راحتی به لبانشلرزید
خجسته     .      که بگوید چیزی خواست شد بارانی من چشمانشمثل

را                اتاق در و کشید بیرون اتاق از مرا زور به و گرفت را بازویم خانوم
. گوشم           زیر زد محکم حرفی هیچ بی و پشتسرشبست
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عصبانیتگفت         : با که شدم خیره او به متعجب



   ....     ....    .... که _   وقتی اون ؟ چی که برگشتی درد و بهروز مرگ و بهروز
بیچاره              سز بهرو یاد مگه ، میخوای طلق کفشکه یه توی کردی پاتو

! ؟         بهروز ، میگی اومدی حال که ، بودی

من _ ...

: گفت        عصبی و کنم کامل را حرفم نگذاشت

  ... فامیل _  ...         همه ، میدونن همه ، ندارم خبر کردی فکر دهنتو ببند
می ...            بهروز ، بهروز اومدی حال ، کردی گری فاحشه رفتی میدونن

اگه...        ...        ، فضه خاله خاک ارواح به شدن نامزد هم با دنیا و بهروز کنی
براه             آبروریزی چنان ، بهروز سمت بیای دوباره و بذاری کج تو پا

. دختری             همچین سپسانداختن از ، کنند حظ پدرت و مادر که بندازم

لحظهای           .   چشمانم پشتسرشبست را در و شد اتاق وارد بعد و
بود      .         . من تخیل ی زایده هم این کاش نبینند مرا تاریک دنیای تا بستم

بهروز   .    .        برای که گلی شاخه همان با کاشکابوسبود بود کاشرویا
و       .      آمد استقبالم به فاطمه فاطمه خانه به برگشتم ، بودم برده

: پرسید  مشتاق

دیدیش؟ _

. خانه          ورودی اول ی پله روی افتادم و رفتم وا

. نذاشت _   خانوم خجسته

. نشست      کنارم و آمد جلو فاطمه

... دنیا _         و بهروز ولی نه یا میدونی نمیدونم مهناز

میدونم _

: داد            ادامه باز و گفت می ذکر لب زیر حالیکه در فاطمه

حال _     .    ...   ، شاید خواست نمی بهروز بود خانم خجسته خود اصرار
نکردند        . ازدواج که هنوز ، کرد کاری بشه

. بود             ام شبانه کابوسهای از بهتر خیلی ، واقعیت قسمت این شاید
و     .        فشردم هم روی محکم را لبانم بود نکرده ازدواج بهروز لاقل

سسد .     .       حال که رقیبسرسختی از شنیدم که حرفهایی از گریستم
          . حال   و بود شده خراب پشتسرم که خپلهایی از بود شده راهم

بسازم       . دوباره را شان تک تک میخواستم

و      .    "    "  میشه درست ؛ میگفت مدام کرد امیدوار مرا خیلی اما فاطمه
پدر               خانه تا مرا ، مرحله اولین در ، فردا که گرفت تصمیم شب همان

     .    . همراه    ، روز آن فردای بود خیلیسخت کند همراهی مادرم و

. رفتم            پدری خانه به ، مادرم و پدر با صحبت برای فاطمه



              ، کند راضی را مادرم و پدر توانست اگر و برود فاطمه اول شد قرار
به                پارک ترین نزدیک در من و رفت فاطمه و بزنم را خانه زنگ هم من

. منتظرشنشستم   خانه

می             بال بازی های سرسره از که کودکانی بین در هدف بی نگاهم
  . کاشکودکی           میچرخید ، خوردند می خسر آن روی از باز و رفتند

یک             از باره سه و دوباره خسرخوردن همین ، اشتباهم تنها که بودم
. بود  سرسره

فریب         .     کودکانه من اما کودکانه لذت قصد به فقط ، تکراری بازی یک
               ، سالم الهی اراده به و برد پرتگاه لبه تا مرا بارها که خوردم را مردی

برگشتم.

و              بودم کرده عادت آن به بود مدتها که تکراری دردی میکرد درد سرم
. خورد       زنگ تلفن که بودم فکر در

بیا _  مهناز

     . و        برداشتم را کیفم فوری نشست چشمانم در اشک ، شوق شدت از
  . مرا     .      یعنی کوبید می شدت به قلبم خانه سمت کردم تند قدم

مرحله             آخرین ، خانه در زنگ ؟ بودند بخشیده مرا یعنی ؟ میپذیرفتند
   .      . شدم       خانه وارد شد باز در بعد و بود اضطرابم رسیدن اوج به ، ی

    . را.          دستانش گریه با شد ظاهر ، ورودی در کنار مادر که نکشید طولی
گفت    : و گشود برایم

مهناز _

. گریستم         و آغوششانداختم در را خودم تامل بی

. کردم _  ...    اشتباه خدا به کردم اشتباه

          . چشمانش    در اشک و بود مادر از تر نگاهشجدی آمد مادر کنار پدر
. نداشت  راه

آغوشپدر  .            در را خودم تا شدم جدا آغوشمادر از کرد نگاهم
علمت      .      به مادر ناله صدای کوبید صورتم توی محکم که بیاندازم

کرد   .           می نگاهم جدیت و خشم با همچنان پدر ولی شد بلند اعتراض
گفتم           : و بوسیدم پایشرا و شدن خم فوری که

. پدر _   کردم غلط
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گریه    .     .     یکریز مادر ولی بود سکوتشخوب اما زد آتشم پدر نگاه
: شکست.       را سکوت که بود فاطمه میکرد

کرد _     ...       ... تعریف که اوضاعی اون با برگشته که شکر الهی بازم
. بوده     خدا معجزه برگشتنشفقط

: گفت               و زد ضربه چند و راستشکشید ران روی ، راست دست با پدر

داده _             ... دست از رو خوبی این اون به همسرش ، نکرده فرقی النم
. اولش        خونه سر برگشته درازتر پا از دست

گفت        : باز فاطمه که گرفتم پایین را سرم

.         ... ببخشه _    رو جون مهناز ، بهروز آقا شاید نیست معلوم هنوز البته

داد    : جواب عصبی پدر

؟_           ... پخششده بهروز و دنیا عروسی های کارت وقتی چطوری
که             میشه طوری چه ، باخبرند بهروز و مهناز جدایی از همه وقتی

؟  برگرده

روز                  آن از روز آن باز و داد پدرم به را حق ، کشید که نفسی با فاطمه
کاشبه             کردم آرزو بار هزارمین برای و خوردم حسرت که شد هایی

. برمیگشتم  گذشته

حرفهای              شنیدن نوبت حال و رفت بعد و ماند ای دقیقه چند فاطمه
: گفت  .          مادر به رو که بود عصبی هنوز پدر بود خودمانی

. ببینمش _     ...     خوام نمی فعل اتاقش توی بره بهشبگو

.        . میشد      شروع جایی یک از باید بالخره بودم راضی اما ، شکست دلم
. رویا       یک به تا کابوس یک از

است    .        . سخت همیشه ها اولین میگویند همه بود شروع کاشاین
که              هایی اولین مثل ، مشترک زندگی اول مثل ، ها اولی کلس مثل

.      ... هاست       دوباره تکرار دوباره چون افتد می اتفاق یکشکست از بعد

ها           . شکستن و ها کنایه ، ها نگاه ، ها حرف

انداختم               تخت روی معطلی بی را خودم و بستم را در و رفتم اتاقم به
           . از  آرامشبعد راه تنها و ناگفتنی حرفهای همدم تنها گریستم و

. طوفان  یک



باید          .     ها اشک این رسید آرامشمی به اشک با فقط ، تنهایم دنیای
           . و   بودم ساده ، کردم خامی که روزهایی عوضهمه در شد می ریخته

خوردم  . فریب

نگاهم          .  بود اتاق دیوار روی بهروز منو عکسعروسی قاب هنوز
       . زدم      قاب عکسدرون طعنه به پوزخندی شد ها خاطره قاب به خیره

 . آخرین    .         بود گوشم در ، خانوم فضه صدای هنوز تخت روی نشستم و
محبوسکرده            را خودم اتاق همین در شنیدم صدایشرا که باری

بودم.

در             .   نفسم برگردم که کند راضیم تا و زد می حرف اتاق در پشت او
          .    ، قلبم وجدان عذاب ندای به ، روز کاشهمان شد سنگین ، سینه

نبود                در که ای شایعه همه آن با حال تا گشتم برمی و دادم گوشمی
شدم          . نمی مواجه ، بودند ساخته برایم اطرافیان ، من

شدن       .    فاحشه شایعه کنم نفرین داریوشرو چطور دانستم نمی
در           مرا تا بود انداخته فامیل های زبان سر ، مرا

میله              که دیگری زندان در تا بودم برگشته من حال و دارد نگه دبی
برای          .    سندی چه شوم حبس، بود دیگران تهمتهای و کنایه هایشاز

. داشتم    ام گناهی بی

بی             من که ، دهد شهادت توانست داریوشمی خود جز شاهد کدام
 . مادر  .            بود پدرم سنگین نگاه ، من برای ، بدتر همه از نکردهام حیایی

   . با           پدر ولی نیستم کارها این اهل من که ، حرفشبود روی مصرانه
دلم               که کرد می برانداز را پایم تا سر طوری تردید از پر نگاه همان

. لرزید       نگاهشمی زیر بارها و بارها

          . تنم     تمام ، افتاد می من نگاهشبه که همین بیاورد زبان به نبود لزم
   . عاقبت           هم این افتاد می لرزه به ، نگاهش تهمت با همراه طعنه از

. شد        منتهی سراب به که بود آرزویی خوش

حال     .        و میدیدم رویای چقدر را زندگی بود سرم در فکرهایی چه
اما             کند می جلوه زیبا که است حبابی تنها زندگی که میدانستم خوب

ترک             حباب ، کنی می گرفتنشدراز برای که را دستت انگشت سر
. نمیماند          باقی ازش چیزی و شود می نابود و برمیدارد

      . روز       همان فردای که کردم قصد کردم می کاری باید حال هر به
.          . زدم      حرفمی او با همه از اول باید بروم بهروز دیدن به ، دوباره
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. مرخصشدند_        ایشون بگم باید بار چند خانوم

که   .         بود، خواسته بهروز خود یا خانم خجسته شاید بود باورشسخت
      . باور       را حرفسرپرستار آنکه با دیدنشنرود به مهناز نام به کسی

موبایلش         .   شماره شدم خارج بیمارستان از اجبار به ولی ، نکردم
         . او     به قبلی خط همان با خواستم نمی ولی بود ام گوشی در هنوز

بزنم  . زنگ

گوشیشزنگ              به آن با و خریدم ایرانسل دیگر خط یک دلیل همین به
: داد .          جواب ، خوردن بوق بار چندین از بعد زدم

بله _

.        . آورد       می چشم به را صدایشاشک شد دردم پر ی سسسینه حب نفسم

بله _  ...  الو

. نیایم        حساب به مزاحم تا میزدم حرف باید

سلم _

: پرسید      هستم من که کرد شک

شما؟ _ 

فرقی              هیچ ، جدایی از قبل خاطرات همه آن آوری یاد با نامم گفتن
نداشت.

مهنازم _

: دادم        .    ادامه فوری پیچید گوشم نفسهایشدر شدن تند صدای

. ببینمت _ ...        میخوام ، نکن قطع خدا تورو بهروز

.         .... نداریم _  هم با کاری دیگه تو و من ؟ چرا

. ببینمت _ ...    باید من داریم

:  . بازگفتم  .   تردید یعنی این کرد سکوت

. من _        ناراحتشدم خیلی متاسفم مادرت خاطر به

یادش              به را ها گذشته تا نیاورد طاقت یعنی ، اشغال بوق صدای و
یک .               در که دیواری به زدم تکیه و دادم دست از را قدرتم کلفه بیاورم



خیره      .        عابران به فقط ای ثانیه چند بود سرم پشت ، شلوغ خیابان
. بودم              آنها از یکی کاشجای ، کردم آرزو هرکدام گذر در و شدم

. مهناز     جز ، بودم کسی

        . او    و نصیبشکرد خدا را همسر بهترین بود خوشبخت که مهنازی
. رهایشکرد 

صدای               ، باشم زده حرفی که آن بی بار این و گرفتم را شماره دوباره
. رسید     گوشم به بهروز عصبی

نمیخوام _    ...        و بشنوم رو صدات خوام نمی بردار سرم از دست
ببینمت.

یک _  ...        .    همین فقط کنم خواهشمی ، ببینمت باید من بهروز ولی
بار .

کردم             استفاده فرصت این از من که دلشلرزید شاید کرد سکوت باز
التماس    . باز فوری و

.       ... بار _      یک همین کنم خواهشمی ها گذشته خاطر به لاقل بهروز

: داد       بیرون سینه از محکم نفسشرا

. اونجا _               بیا بزنم سر یه ، مادرم قبلی خونه برم خوام می ظهر از بعد

پرسیدم   : زده ذوق

چند؟ _   ساعت باشه

.۵ساعت _  ظهر    از بعد

قبول   .               که همین اما ، بود سرد من کلمشبا لحن که آن با کرد قطع و
و                خانه برگشتم و شدم شوق و ذوق از سرشار ، بزنم حرف او با کرد

  . که           مادر گشتم ظهر از بعد قرار برای لباس دنبال خاص وسواسی با
: پرسید       ، دید مرا شوق و ذوق

شده؟ _  چی

. بزنم _       حرف بهروز با برم خوام می

کرده _ !....     . نامزد که بهروز بهروز

. میدونم _

؟  _ ....        بگی چی بهروز به بری میخوای خب

بزنه _     . بهم نامزدیشرو بگم

: گفت     و زد پوزخند مادر



میاد _             ، گرفتی ازشطلق که ، تو واسه بهروز کنی می فکر
؟      بزنه بهم نامزدیشرو

   .          ، هم مادر شد خشک ، بودم کرده انتخاب که لباسی روی دستانم
: حرصگفتم        با که کشید می آه چنان

؟ _             کنم چیکار میگی شما حال ؟ ندید امید من به اینقدر میشه

: داد      جواب ضعیف صدای با مادر

. بزن _        ...     رو بهروز قید کنی به که نمیاد بر دستت از کاری

مادر          . برگشتسمت نگاهم و سردم بدن کنار افتاد دستم
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را              آبی سرخ شال با خاکستری مانتو یک بالخره و زدم دریا به دل
آن    .         .    جای به خریدم گل شاخه یک باز ، راه سر رفتم و کردم انتخاب

نگذاشت           خانوم خجسته و برایشبردم بیمارستان در که گلی شاخه
. بدهم   او به

داشتم          .   . تردید کردم مکث ثانیه چند ، خانم فضه خانه در پشت
زدم           .   زنگ من با بهروز برخورد نحوه از ، استرس و داشتم دلشوره

.         . ی    بفرمایید نه و پرسشی حتی نه شد باز در که

طبقه  .           .   سر د بود طبقه دو کلنگی خانه یک ، خانوم فضه خانه شدم وارد
گفتم          .     : و شدم وارد آنجاست بهروز که حدسزدم من و بود باز اول

سلم _ 

گفت              : ، من سلم جواب دادن بدون و آمد بیرون خانه اتاق تک از

تو _   بیا

         .     ، کنم فکر میخواست یا داشت کار نمیدانم بستم پشتسرم را در
وانمود    .        .  چرخید می آشپزخانه و پذیرایی در مدام میکند کار دارد که

گفت         .      :  که مبل روی نشستم کند می مرتب را خانه دارد که کرد می



میشنوم _

       . تازه      که کودکی مثل خالی ذهنی با کردند فرار ذهنم از کلمات تمام
گفتم      : فقط کند باز زبان میخواهد

سا _  ...

نگاهش            .  ایستاد فاصله با ، رویم به رو و آمد بیرون آشپزخانه از
  .        . حتی    وقتی شد تکه هزار نگاهشقلبم رنگ از بود کرده تغییر چقدر

حرف           چیزی چه از میخواستم من ، نمیشناخت نگاهشمرا در
! ؟  بزنم

گفت         : ، دید مرا مکث و سکوت وقتی

. بگی _     چی ، اومدی میدونم

: داد          ادامه که روحشبود بی چشمان به هنوز نگاهم

. زندگیت _    سر برگردی میخوای

گفتم         : و دادم قورت را گلویم آب زحمت به

 ... ولی _     کردم اشتباه میدونم بهروز

               _ ، دنیا منو نداریم هم با حرفی هیچ دیگه تو و من ، مهناز نداره ولی
. نکن            بیخود پسالتماس پخش، هم عروسی کارت و کردیم نامزد

. بزنم _    حرف بذار بهروز

گفت     : و کرد نگاهم خونسرد

     .      ...  _ ، میدونن فامیل کل الن باشه مونده حرفی اگر البته بزن حرف
کاره      . چه و بودی کجا تو

واسه _   ...         ...  کنه موندگار دبی تو و من خواست می سش داریو کار اینا
همین...

: شد _   بلند فریادش

رفته _    ...             . در ، خراب زن یه اسم به فامیل توی ، تو اسم کی هر کار
بگن       ...          همه که ، من زندگی تو بیای میخوای ، بوده که کی هر کار حال

! ؟         گرفت دوباره اولشرو زنخراب رفت بهروز ،

    .    !!  .    ، کشیدم زجر من نکردم کاری من خراب افتاد دوران به سرم
صفت                باید حال پسچرا ، ندادم حیایی بی به تن ولی ، خوردم کتک

. میدادند         نسبت من به ، را بدکاره زن یک

: بغضگفتم   با

اون _           ... ، داریوشنمیدونی و من زندگی از هیچی تو بهروز



: گفت           و آورد بال من علمتسکوت به کفدستشرا

داریوشندارم _            ... و تو های کاری کثافت شنیدن به ای علقه هیچ
این  ...       .      برای سختی تاوان من نشو سبز راه سر هم دیگه برو برگرد

بشه          . تکرار دوران اون دوباره نمیخوام دیگه و دادم جدایی

سشزن _     ...        داریو پیشاون نمیخوام دیگه من بمونم که اومدم من ولی
. برگردم  باز

کرد      : کر را گوشم فریادش،

       ...   ...  ... ! یا _  بمونی میخوای که چه من به خوشحالم چقدر وای ؟ اا واقع
داریوشزن ...            که خوندم سرت اون توی من که وقتی اون برگردی
من               با که افتادی راه من دنبال اومدی حال ؟ ندادی گوش چرا ، بازه

... ؟              زندگی کدوم ؟ زندگیت سر برگردی که ؟ بشه چی که بزنی حرف
   .             ، مهناز برو بهروز اون من ، نه ، هستی قبلی مهناز اون تو ، نه

خاطرات  ...           یادآوری از حتی ، دیدنت از ، اسمت از ببینمت نمیخوام
. میخوره      هم به حالم ، گذشته

شوهر  .          که ، شدم زن بهم حال اینقدر نمیدانستم ترکید بغضم
     . مبل       روی از سختی به کند می فکر اینطور موردم در سابقم

: گفتم   و برخاستم

پای _         ...   من داره بازگشتی راه یه اشتباهی هر ولی میرم باشه
داریوشبودم             ... با که مدتی تمام که بدون اینو اما ، هستم اشتباهم

. نکردم        بیحیایی ، بوده که سختی هر به

اون             به پا ، همراهش ، نشدم راضی اینکه خاطر به بارها حتی
خودکشی            قصد ، خوردم کتک ، بزارم ، کثافتشبش های مهمونی

نداشتم              بر حیایی بی سمت به قدمی ولی ، شکست هایم دنده ، کردم
کنم.               واگذارشمی ، زده رو تهمت این ، من پشتسرم هرکی حال

بوده           . رفتارم شاهد ، لحظات تمام ، که خدایی اون به

خیساز             صورتی با و ببینم را بهروز عکسالعمل تا نایستادم حتی
. زدم      بیرون اش خانه از اشک
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بود     .        دردی کمترین ، سردرد و سرگیجه خانه برگشتم خراب حالی با
     . شنیدن         از بعد هم آن ببرم نام ، خراب حال آن از میتوانستم که

که   .            ، حبسکردم اتاقم در را خودم حرفی هیچ بی بهروز های حرف
: شد     بلند باز پدر صدای

بازیه _  ...           ... خاله کرده فکر ، است فایده بی نگفتم من خانوم بفرما
. کنیم           ازدواج باهم بیا بگه بره فردا ، بگیره طلق امروز

: داد   جواب مادر

خراب _     ...         ، کافی ی اندازه حالشبه اون نزن حرف تو روخدا تو
هست .

: شد       بلند پدر فریاد صدای باز اما

شما _         ...     و من چقدر جهنم به ، هست که حالشخرابهست
چیکار           .  نیست زندگی مرد ، عوضی مردک این که کشتیم رو خودمون

مگه  ...           ،خب دوسشدارم ، گفت و سرشگذاشت صداشروی ؟ کرد
؟      ...     اینجا اومده چرا پیشعشقش بره ، دوسشنداشت

اشک              صدا بی و آرام ، بودم انداخته تخت روی را خودم که همانطور
برخاست.         : من از دفاع در باز مادر صدای ریختم

راهشاین _             ، بوده اشتباه خودشفهمیده حال ، کرده که کاری هر
. سرزنششکنیم      هم ما که نیست

پیچید      : سرم توی پدر فریاد صدای

فامیل _             توی که منم خود این ؟ کنم سرزنششمی دارم من الن
؟    .          ... برگشت دبی از دخترت میگن من به همه سرزنشمیشم ، دارم

اون       ...        اگه ؟ میده معنی چه اینا بوده اخلقی غیر باند یه تو شنیدیم
زبونشون               سر مردم که ، چیه حرفا پساین ، نکرده خطا پا از دست

میارن.

. گریست     بلند صدای با مادر

کارها _    ...   ...        این اهل ام بچه خدا به نگو اینجوری خدا رو هیستو
نیست.

          ... بهروز _  از بخاطرش که مردی که بهشگفتن همه وقتی ؟ نیست
   ، شدی جدا

و                نکرد قبول ولی ، داشته چشم مردم سزن به که ، هوسبازه مرد یه
خودش              پسحتما ، کنه باهاشازدواج باید کفشکه یک توی کرد پاشو

... گرنه     و داشته سکرم هم



. شد       بلند فریاد با مادر گریه صدای

. تمومشکن _ ...      ، میگم بهت بسه

نداشت         . تمامی مادر سر بر پدر فریاد صدای اما

برو  _    ...           ، بفرما ، کردی ازشحمایت همیشه که تو مقصری تو اصل
. بگیر      تحویل رو ات هرزه دختر

من              بخاطر اشرا حنجره حسکردم که بود بلند آنقدر مادر جیغ صدای
. کرد   پاره ،

توی _           ...      ، هم دقیقه یه بزنی من دختر به ناروا تهمت دیگه بار یه اگر
. نمیمونم   خونه این

خونه _               از رفتن قصد که ، داری سر زیر حتما رو یکی هم تو چیه
آره؟ ...  کردی

      ... زن _  ...   به ؟داری میگی چی میفهمی حیایی بی خیلی بکش خجالت
! ؟     میزنی تهمت هم خودت

آن               تا که بود هایی عذاب ی همه از بیشتر مادر و پدر دعوای صدای
کردم   .             باز را اتاق در اشک از پر صورتی با که آنقدر بودم کشیده روز

فریاد              به مجبور متاسفانه ، دو آن صدای بر ، صدایم غلبه برای و
شدم.

. نکنید _ ...              دعوا هم با ، هرزه یه خاطر به ، خودتون قول به بسه

دستم               کف که ، بگیرد آغوش در مرا خواست و آمد سمتم گریه با مادر
شدت              از بدنم تمام که حالی در و آوردم بال توقف علمت به را

: گفتم     ، لرزید می ناراحتی

می _   ...    .      جا همون باید شاید برمیگشتم نباید من میگید راست شما
طوری               هم حال ، حیا بی بقیه مثل بشم یکی یا بمیرم یا تا موندم

. میرم       خونه این از من ، نشده

: دادم       ادامه که بیاید جلو خواست مادر

هر _    ...     .    خواهم نمی نیست صلح به ماندن مادر کنم خواهشمی
بیندازم         . هم جان به را نفر دو شما روز

لب                زیر ، کردم می جمع را چمدانم باز که حالی در و اتاق تو برگشتم
گفتم:

             _ ، بشوی رد کنارشهم از اگر که میده گند بوی آنقدر حیایی بی
تو     ...     ...     رو بل این داریوش تو به لعنت میگیرد بویشرا تنت تمام

. آوردی  سرم



. شد              ظاهر در چهارچوب در گریه با مادر ، پوشیدم که را م مانتو

را _  ...              تو که نیست این قصدش خدا به ولی ، بوده عصبی پدر مهناز
. بیرون     بندازه خونه این از

              ، کردم می مرتب را آن که حالی در و انداختم سرم روی را شالم
دادم    : را مادر جواب

. بمونم _         اینجا نمیتونم دیگه من هست که هرچی قصه

و       .        نگاهشکردم جدی و مصمم اما گرفت را بازویم و آمد جلو مادر
گفتم:

هردومونه _   ...     . نفع به این مادر برم بزار

های                اشک و پدر سکوت از پر نگاه مقابل در من و ریخت اشک مادر
. کردم      ترک را خانه ، مادر
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 . سنگینی           میزد چنگ صورتم توی که ، بود پاییز اواسط سرد هوای
روی               تا کردم احساسمی ام شانه روی بیشتر ، را غم از پر چمدانی

. فاطمه .          خانه همان ، جز نداشتم رفتن برای جایی دستم

. برگشتم         دوباره ، پناهگاهم تنها به و گرفتم ماشین

 .      . همان        نبود خانه در کسی انگار نشد باز در ، زدم زنگ هرچه اما
باز       .        آسمان سمت به را کفدستم گرفت باران که ، بودم در پشت

بود      .      . بارانی ، زیبا آسمان آوردم بال را سرم و کردم

روحم _              و جسم روی از اینگونه مرا بد خاطرات همه ، میخوای خدایا
بارانم       . این مشتاق پسمن ؟ بشوری

به             و خیسشدم پاییز باران زیر و فاطمه خانه پله روی نشستم
             ، خیسنشوند تا کردند می فرار پاییز، تند رگبار زیر از که مردمی

           .  ، نبود رحمت باران مگر ، بود چه فرارشان علت نمیدانم شدم خیره
؟         کردند می فرار الهی رحمت از پسچرا



که             باران ریز و قشنگ قطرات به و نشستم باران زیر چقدر نمیدانم
شدم           . خیره ، نشست می دستم و صورت و سر روی

مهناز  _

گفت   .   .  .      :  که برخاستم جا از تنها بود فاطمه اومد بال سرم

؟ _      کنی می کار چه اینجا

؟ _      باشم مهمونت روز چند میتونم

. کرد    نگاهم لبخند با

فرستادم _   ...      ...    و مادر فرستاده واسم رو تو خدا ؟ میگی واقعا
برمیگردم            ... ترمینال از الن ، اقوام از یکی ختم واسه ، شهرستان

. اومدم     در تنهایی از وای

گفت       : کرد، باز که را خانه در

. خیسشدی _   ...    حسابی تو برو

سمت   .            دوید می که حالی در و زد را پذیرایی برق شدم خانه وارد
گفت  : آشپزخانه

؟ _       ...     ورا این شده چی نخوری سرما که بذارم چایی یه برات

گفتم        : بودم ایستاده در کنار که که همانطور

. باشم _    پدرم خونه نمیتونم

: خشکشزد 

چرا _

. کنند _           دعوا هم با ، من خاطر به روز هر نمیخوام

               ، آمد می سمتم به قدم به قدم که حالی در و گفت بلندی آخ فاطمه
      . خیس       لباسهای آن با مرا گشود آغوشکشیدنم در برای دستانشرا

گفت      : و داد آغوششجای در

. کنی _    .     تحمل باید ولی سخته ، میدونم مهناز

. شد       بلند صدایم و گرفت ام گریه

کرده _    ...            حیایی بی اگه که ، فاطمه ، نکردم حیای بی من خدا به
. موند            نمی تنم داریوشروی های شکنجه جای اینقدر بودم

. نیستی _          حرفا این اهل اصل تو ، میدونم مهناز عزیزم

:           . گفتم    و دادم جا آغوشفاطمه در بیشتر را خودم شد تر بلند صدایم



شایعه _           بقیه برای که میدن اجازه خودشون به مردم پسچطور
بهش                 کنایه ی ، من مورد در یکی ، میره جا هر باید پدرم چرا ، بسازند

چرا            ... و بده گوش شایعات این به باید بهروز چرا ، بزنه

        . نداشت      تحمل تنم و رفت می گیج سرم شدم رمق بی و حال بی
  . بخش.        .    لذت بود کاشمرگ بود آمده سراغم به که بود کاشمرگ

. دنبالشمیگشتم       بود مدتها که احساسی ترین

از   .             بعد ، عصبانیت استرسو و فشار شدت از فقط من نبود مرگ اما
آغوش             در بودم، مانده پاییزی سرد باران زیر دقیقه چند که آن

. رفتم    حال از فاطمه

است         .    تصویری خیال خیالی بی دنیای یعنی ، بیهوشی یا خواب دنیای
خدا              .  است واقعی گویی که برد می خود در را تو چنان که واقعی غیر

ذهنم              ، بخواهد که نبود واقعیتی هیچ ، من بیهوشی دنیای در شکر را
کند   .  درگیر را

همه             .  بردم یاد از را گذشته سیاه خاطرات همه ، ای دقیقه چند فقط
چیز        .     . همه خیال بی ها تهمت و ها کنایه ، ها حرف

. بود          .    کنارم فاطمه شد باز چشمانم و گرفت جان کم کم هایم پلک
:     . گفت        و زد لبخندی بود تختشآورده روی تا چگونه مرا نمیدانستم

خوبی _

یا     .        میکشیدم درد یا آنقدر باید من کار چه میخواستم بودن خوب
. آمد       می سراغم به مرگ تا بیماری

:        . داد     ادامه ندادم را فاطمه جواب وقتی نداشتم ای دیگه راه هیچ

      .   ...     _ ، داری نیاز استراحت به تو بخواب بگیر اندازم می روت رو پتو
هفته              همین توی ، گوشکنی مرا حرف و باشی خوبی دختر اگه مهناز
بر          .      کاری دستت از اگه صالح زاده امام میریم ، تنهایی ، دوتایی ما

. میاد       بر اونا دست از ، نمیاد

: گفتم       و شد باز هم از لبانم

. کنم _  ...          دل و درد خانوم یه با میخواد دلم قم بریم

              ، میپوشاند اشرا چهره غم که لبخندی با و شد متاثر حرفم از فاطمه
داد  : جواب

. جمکران _ ...    ...       و قم میمیریم روزه یه خوبیه فکر اینم آخی
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من       .         و زد زنگ موبایلم به بار چندین گشت می دنبالم که بود مادر تنها
باور     .         البته ، که شده نگرانم پدر ، گفت هستم فاطمه منزل که گفتم

نبود .              . صلح به هم این که برگردم ، خواستم که وقت هر گفت نکردم
شدم      . فاطمه مهمان روزی چند

    . درست        شامی کوکو فاطمه برویم قم به روز یک که گذاشتیم قرار
       .      ، ترمینال های ماشین از یکی سوار کردیم لقمه ناهار برای و کرد

. رفتیم        قم به روزه یک یکسفر برای

      . اتفاق       یک یا معجزه یک با شود درست چیز همه که میخواست دلم
نیاید .             . بیرون دهانم از کلمی صلوات جز ، کردم نذر راه تمام نادر

. بردم         سر به خودم تنهایی در را راه تمام

نداشت             . من با زدن حرف برای اصراری ، میدید مرا حال که فاطمه
         . به      که بود این ، کردیم که کاری اولین رسیدیم قم به که بود ظهر

. برویم  زیارت

رفتیم              . حرم سمت و خریدم ، شده دوخته سفید چادر یک ، بازار از
از         .   اشک افتاد معصومه خانم طلیی گنبد به چشمم که همین

. شد   جاری چشمانم

پاکدامنی             به ناروا تهمت ، کند درک خوب توانست می زن یک فقط
همه      .       .   جای بود اشک ، من کلم تمام است سنگین چقدر ، زن یک

. دردها       و ها غصه و ها حرف

توانستم   .     .     راحت که آنقدر بود خلوت تقریبا حرم شدیم صحن وارد
        .     ، رسید مبارک ضریح به دستم که همین برسانم ضریح به را دستم

شده      .       پاک ذهنم از کلمات تمام جوششکرد چشمانم از اشک باز
. نداشتم .       گفتن برای حرفی هیچ انگار بود

من            ناگفته حرفهای تمام ، ها اشک همین که میدانستم خوب اما
از.               ، ناروا تهمت آن ننگ ، بلکه تا چسباندم ضریح به را صورتم است
برای                و کردم رها را ضریح ، خخدام اصرار به بعد و شود پاک ام پیشانی

     . از     ای گوشه در فاطمه کنار برگشتم عقب به زیارتنامه خواندن



دلم         .    در بعد خواندیم را نامه زیارت و نشستیم حضرت بزرگ شبستان
. شد         جاری ، دل زبان به هایم حرف ،

کاری              آینه ، حرم معماری ی کننده خیره سی زیبای بین در همچنان نگاهم
خودش              زبان با دلم و گشت می ، شبستان زیبای های لوستر و ها

. میزد    حرفشرا

گفت    :  فاطمه اینکه تا

ناهار _    برای بریم خوب

بریم _

روی              ، بود حرم نزدیک که کوچکی بوستان در و آمدیم بیرون حرم از
زیارت          .    برای بعد خوردیم را ناهار ، نفره دو رنگ سبز صندلی یک

گرفتیم    . ماشین جمکران مسجد

حسمیکردم         .   بود خوب خیلی خلفهمیشه بر روزم آن حال
بی             کسی بودم حسکرده هم شاید یا گیرد می جواب من التماسهای

. داد          گوش حرفهایم به ، ام گذشته و من قضاوت

از             دردم که میدانست و نارواست ها تهمت ، داشت باور که کسی
. اساساست        بی های شایعه و حرفها همه

اولین             با بعد و کردیم زیارت و خواندیم نماز هم جمکران مسجد در
من    .         به عجیب قوتی که روزه یک سفری برگشتیم تهران به اتوبوس

بهروز.             با دوباره ، روز همان فردای ، کردم قصد که آنقدر بخشید
. بزنم  حرف

را         .     قلبم باز صدایش کردم عملی را تصمیمم ، روز آن فردای و
. کرد  آشوب

نزن _       . زنگ من به دیگه نگفتم مگه

. ببینمت _     باید دیگه بار یک

. هستم _ ...        مراسم دار و گیر توی من نمیشه

نشدم        . ناامید باز اما ، شکست بدجوری دلم

. دقیقه _        چند فقط ، نمیگیرم رو وقتت زیاد

ساخت  .    . امیدوار تأملشمرا کرد مکث

مادرم _   خونه بیا

. شدم   زده ذوق

حتما _    ... میام ظهر از بعد



        . او      چه بود حافظم همیشه خدا اگرچه کرد قطع خداحافظی بی باز و
به               ، میخواست دلم چرا دانم نمی ولی گفت نمی چه و گفت می

و               نگفت که خوشکنم را دلم ، او خداحافظی کلمه یک گفتن همان
داشتم   .      . امید هم باز اما خوشنشد دلم
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شاید      .          . او و بودم دیدار این تاب بی من بود بهروز و من ملقاتسوم

تا      .           بود کرده لج من با ، هم زمان انگار رفت پیشمی کندی به ساعت
     . فاطمه     .   که زدم چرخی دورخانه بودم کلفه نرسد اتمام به روز آن

گفت :

بنشین _    دقیقه یک مهناز

نمیتونم _

و _               درست لاقل تا بشین ؟ میشه حل مشکلی ، تو زدن دور با الن
. کنی   فکر حسابی

            . شدت   از اما ، کردم مبل میخ را خودم زور به پذیرفتم حرفشرا
کرد         .      نگاهم فاطمه باز که کوبیدم می زمین به را پایم مدام کلفگی

: گفت  و

؟ _      بگی بهشچی بری میخوای

کنارشباشم _       . که بذاره جوری یه بگم

گفتم            : که نبود عملی حرف این انگار که کشید بلندی نفس

پیشبهروز _  ...         ... برگردم دوباره که آرزومه تنها حال فاطمه میدونی
. نمیخوام     هیچی خدا از دیگه

؟ _    نشد اگه و

ادامه             فاطمه که گرفت را بغضگلویم ، حرفشهم شنیدن از حتی
داد :



دوباره _              از تر راحت شاید زندگی یه زدن هم به که کن قبول مهناز
... شاید      اصل ، باشه اون ساختن

دادم       : جواب دلیل بی اخمی با فوری

بشه _  ...   . باید نداره شاید

دادم       : ادامه من که کرد سکوت فاطمه

معشوقه _             تا هزار داریوشو از تر سخت بهروز با مجدد زندگی دیگه
        ... فقط   که بشم بهروز موقت همسر حتی حاضرم نیست اشکه

. نباشم      ازشجدا ولی باشه کنارم

نه    .       . گفتنشرا جرات ولی داشت حرف کرد نگاهم فقط فاطمه

گفتم   : من که

. شده _    ...     که طوری هر پیشبهروز برگردم باید

گفت    : فاطمه بار این

شروع _            یعنی ، عوضیخلصشدی مردک اون شر از که همین
           . ، نکرده خدای هم اون که پیشبهروز برگردی میخوای چرا دوباره

چند                که میدونی کجا از تو ، بزنه بهت رو ها گذشته کنایه ، اختیار بی
؟         داشت نخواهی خوب ازدواج یه ، دیگه وقت

دادم     : جواب و شدم عصبی

. نمیخوام _      رو کسی بهروز از غیر

: گفت        و کرد فوت نفسشرا محکم فاطمه

. باش _    آروم خوب خیلی

      . وسواس         با باز ظهر از بعد نزدیم حرفی هم با دیگر ظهر از بعد تا
هیچ       .        بی ، خانه در هم باز بهروز دیدن رفتم و کردم انتخاب لباس

فضه      .   .      یاد مرا خانه سکوت شدم وارد شد باز برایم جوابی و سوال
. انداخت  خانم

را            بهروز صدای که فرستادم می روحشصلوات شادی برای لب زیر
شنیدم .

الن _         .     هم حرفاتو همه داری حرف که میدی پیغام ، هی چیه خوب
تمام   . و بزن

سلم _

که      .       خواست دلشنمی اصل انگار داد جواب طولنی مکثی از بعد
گفتم    .   : که بدهد را سلمم جواب



میخوای _  ...        ... چطور ، نشده مادرت سال هنوز سواله برام

: گفت          و کرد قطع را حرفم ، عصبی لحنی با

. نداره _          ربطی تو به اصل این ؟ بپرسی اینو اومدی

. سواله _    برام فقط گفتم

بود         "     بیخودی سوال این گفت من نگاهشبه با و کرد نگاهم عصبی
داد" .      : جوابشرا هرحال به اما

حال _           ...  همین زیارتی سفر یا و ساده عقد یه گیریم نمی مراسم
؟              داری حرف ، که دادی پیغام من به ، همین واسه ، سرکار

. بزنم _        حرف باهات خودم مورد در اومدم نه

: گفت     و انداخت بال ابرویی

              ! بیای _  ، خودت مورد در ، بخوای که هستم تو ی کاره چه من ؟ خودت
. بزنی    حرف من با

      . فرستادم      هایم ریه به نفسعمیقی داشتم نیاز اکسیژن سینه یک به
گفتم  : و

شده _ ...              . که قیمتی هر به ، پیشتو برگردم خوام می من بهروز

. نگاهشکردم .           فقط اما کرد می ام اشعصبی خنده خندید

ازدواج _    .        دارم و نمیخوام تورو اصل من قیمتشمشخصه ؟ قیمت
رد  .             بری و کنی کوچیک این از بیشتر خودتو بهتره هم تو کنم می

کارت.

را                اش آرامشچای با و بود نشسته مبل روی که او به و رفتم جلوتر
  . مردی    .       همان بود جذاب برایم اش چهره چقدر کردم نگاه ، مینوشید
کور              چقدر و بودم نشده صورتشخیره به دقیق آنقدر روز آن تا که
. است            جذاب برایم چقدر ، زندگیم مرد بهترین ، ندیدم که بودم

  . همچین      .    توقع کرد نگاهم متعجب پاهایش مقابل در نشستم زانو دو
یا   .           بشکنم را غرورم نباید ، کرد می فکر هنوز شاید نداشت را کاری

مقابل               در زدن زانو آن با ، که مغرورم هنوز کرد می فکر هم شاید
. کردم        خطخطی باطلشرا تفکرات پاهایشهمه
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دو _          .     الن که تو باشم موقتت همسر که ام راضی حتی من ، بهروز
کسی   .       .     تو جز من خودمون قبلی خونه و مادریت خونه داری خونه تا

ندارم  .... رو

بمبی       .      اشمثل ه خنده صدای خندید حرفهایم میان خندید بلند بلند
. شد      منفجر سرم توی که بود

دیگه _       .        ، دارم کار ، دارم خونه داری منو زندگی کتاب و پسحساب
؟  چی

نکردم _        .         حیای بی من ، کن باور برگردم ، خوام می من ، جان بهروز
تو.              داریوشعوضی رو میزنی تو که هایی حرف این قسم قرآن به

و           .... بمونم دبی همون که کنه مجبورم تا انداخته مردم دهن

فریاد              صدایش، و کرد پرت دیوار سمت به محکم اشرا چای لیوان
نبودم       : من که شد روزهایی ی همه

آشغال _  ...          اون با زندگیت افتضاح دوران از نیست لزم شو خفه
               ، شو دور چشمام جلوی از شو بلند ، شنیدم کافی قدر به ، بگی برام

عذابمه   . مایه وجودت

صدایم              تا کند غلبه او بلند صدای بر میخواستم که بلند صدای با فوری
: گفتم   بشنود را

شرایطی _          .   حاضرم دارم دوستت هنوز ولی ، کردم غلط من ، بهروز
هفته          .     .  باش کنارم تو فقط بپذیرم ، باشه که هرچی ، بگی تو که رو

برگردم     .           .   بزار بخوای تو که طور هر ، بار یک ، ماهی روز یک ، ای
بهروز ...

داد         موهایشجا لی به ل دستشرا دو

: گفت             بود شده ظاهر چهره در تردید وضوح به که حالی در و

میخوای _               ، برسی چی به که ، پیشم برگردی میخوای ، بشه چی که
روز            هر میخواد دلت شایدم یا بشنوی رو هات گذشته سرکوفت روز

بخوری            . مفصل کتک یه من از آوردی سرم که بلیی تلفی به

باز              که بود این راه بهترین ، چهرهاشمیدیدم در را تردید که حال
. التماسکنم 

دیر _     ...  .        من ، کردم باورت دیر من حقمه بزنی کتکم اگه تو آره
بذاری             شرطی هر ، بهروز عزیزی برایم و پاکی تو چقدر که فهمیدم



لاقل  .            . مدتدار ، باشم کنارت فقط ، کن عقدم نمیگم پذیرم می
شدی  ...      ... خسته ازم وقت هر کن امتحان

ادامه             و گذاشتم غرورم مانده ته روی پا ولی ، بود گفتنشسخت
دادم :

این _              لاقل ولی بشی جدا من از میتونی ، شدی خسته ازم وقت هر
باهاشازدواج      .       میخوای که کسی همون بده من به رو دوباره فرصت

زندگی                و تو به نسبت ، روزی یه رو تردید و شک که همونیه ، کنی
فاش     .        برام زندگیمو راز که کسی همان کاشت دلم توی ، خوبمون
جدا .               تو از که این ، بشه چی که خواست می ، میخواست چی کرد

. کنه           جبران خودشرو گذشته و برگرده خودش بتونه تا بشم

: داد          ادامه باز دیدهم را بهروز تامل با سکوت وقتی

من _               از زودتر رو تو چون ، بشه تو عقدی زن الن داره حق دنیا
   . باور ...        را صداقتت نشناختم رو تو ولی بودم کنارت من شناخت

. ام  نکرده

بیشتر              رو تو قدر ، شناخت می اشرا ناتنی عموی چون اون ولی
یه .    .         ازت ولی ، خودمه اشتباه تاوان این ندارم اعتراضی دونست

کسی             ، نیست لزم موقت عقد برای ، بهروز خوام می فرصت
حق     .    .     شدی پشیمون اگه برگردم بزار فقط میدم قول بهت ، بفهمه

. داری    رو عقد فسخ

ادامه      .        که میکرد فکر حرفهایم به داشت بود آرام ولی کرد می نگاهم
دادم :

خواهشمی _      ...    .    بهروز کنم خواهشمی بده من به را فرصت این
کنم .

.      . کرد        بیشتر را بینمان فاصله برخاست و شد جدا مبل از یکباره به
شده      .        راضی که رسید می نظر به کشید سینه به نفسعمیق چند
چند      .        از بعد و پنجره رفتسمت بود کرده اختیار را سکوت ولی

سپرد      .        : من به که بود نگاهشجدی من سمت ، چرخید سکوت دقیقه

شرط _     . چند به ولی باشه

آمد       . صورتم روی باهم لبخند و اشک

. پذیرم _     می باشه شرطی هر

نیست _       .       . کار در ای مهریه اا ثانی نمیشه خبردار عقد کساز هیچ ال او
اشرا              مالی توان چون ندادم رو تو مخارج و خرج اصل من شاید

ندارم.

: دادم   جواب فوری



. نیست _     مهم اصل نیست مهم

داد  : ادامه

بود _            . خواهد چطوری مدت این توی ، تو با رفتارم که نمیدونم
حال   .       .     هر به ولی نباشه تو با متناسب رفتارم شاید نه یا میبخشمت

پذیرفتم           . فقط من و برگردی که خواستی خودت نداری شکایت حق

چیز               همه روز همون ، بفهمند ، خجسته خاله دختر یا دنیا روزی یه اگه
گفتن  .             حق تو ولی ، بگم بهشون هم خودم ، شاید البته میشه تموم

بدون     . اینو ، نداری

دوخت              نگاهم های حلقه به دوباره سردشرا و جدی نگاه همان از بعد
گفت  : و

. دنیا _         و من مراسم از بعد باشه موقت عقد

♣♣♣

مات♣

123پارت 

از               که ، بودم قولی منتظر صبرانه بی من و کردند عقد دنیا و بهروز
بود   .           . داده نشان من به خوششرا روی دنیا انگار بودم گرفته بهروز

بزرگترین              انگار ، شرایط همه آن با ، موقت عقد همان ، قول همان
. بود       شده برآورده که ، بود آرزویم

به                باز ولی شد می آشوب دلم هم دو آن عقد نام شنیدن پساز حتی
به               را شب ، بودم گرفته بهروز از قولشرا که خودم موقت عقد امید

رساندم   . می روز

ناامید            .   دیگر نشد خبری و گذشت دنیا و بهروز عقد بعد هفته یک اما
. رسید.          دستم پیامشبه ، روز یک اینکه تا شدم

ساعت  "    باش          "۱۰فردا خودمان خانه قبلی کوچه سر خیابان ، صبح

فاطمه             خانه کل در شوق آن از فریادی که شد پیامشباعثشوقی
صبح .               فردا تا و شدند خیره من به تعجب با مادرشهم و فاطمه پیچید

. شدم         زنده و مردم شوق از بار صد ،



ساعت         از زودتر حتی ، روز آن بهروز      ۱۰فردای بودم قرار سر ، صبح
      .        ، محضر به ورود از قبل نبود واضح برایم دلیلش که اخمی با آمد

گفت          : و داد من به را مان قبلی خانه کلید

. نداری _     ...        رفتن بیرون حق هم خونه از اونجا بر عقد از بعد

: دادم    جواب شوق با

چشم _

چشم            . گرفت تمسخر باد نگاهشبه با مرا و انداخت من به نگاهی
  .      ! محضر     وارد نیاوردم رویم به اصل ولی ؟ داشت تمسخر من گفتن

. کند .             ثبت را موقت عقد برگه تا داد را ها شناسنامه بهروز شدیم
پرسید   : دار محضر

؟ _   صیغه مدت

داد   : جواب بهروز

. سال _   یک

       ، زد پیچک دلم در عجیب ذوقی باز

گفت    : دار محضر که

. بشه _          پرداخت اول همون باید ، موقت عقد در مهریه

: گفتم            که باشم جوابگو یعنی ، دوخت من به نگاهشرا بهروز

. آقا _     حاج نمیخوام مهریه من

. نشست          صورتم روی محضردار تعجب و سوال از پر نگاه

. توئه _      حق مهریه ، دخترم چرا

داد       : جواب من جای به عصبی بهروز

حتما _             ، نمیخواد خودش وقتی ، آقا حاج سرشزیاده از مهریه چون
میگه      . که میدونه ارزشخودشرو

که              شد جمع غم فشار از قلبم چنان ، بهروز حرف این شنیدن از
عقد    .          اتاق سمت ، دار محضر اشاره با نیامد بال لحظهای نفسم

ها .              گذشته با ، امروز سز بهرو چقدر ، فهمیدم که بود لحظه آن رفتیم
. دارد  فرق

♣♣♣



مات♣

124پارت 

 .       . اخم     انداختم نگاهی اش چهره به یواشکی بود گرفته را بغضگلویم
    . اخم        همان با حتی دوستشداشتم ولی ؛ میترساند محکمشمرا های

        . ندیده      محکمی آن به اخمی با وقت هیچ بود ناآشنا من برای که هایی
 ! است؟.         عوضشده که میکرد وانمود چرا چرا؟ بودمش

خودم              که غیرتی و غرور جز بود عوضشده او وجود در چیزی چه
   .    . خودم     که ای گذشته میکردم جبران باید بودم اششده باعثشکست

. را    مالشکردم لگد

داشتم              وقت یکسال فقط من و بود یکساله محرمیت ی صیغه مدت
 . بسازم      اول از را چیز همه

و            نشست محرمیت ی صیغه مشترک ی برگه پای دویمان هر امضای
. همراهشهستم     .        که نیاورد رو به حتی آمدیم بیرون محضر از بعد؛

او            .   به ایستاد محضر های پله پایین اما افتاد راه به من از جلوتر
 : گفت       کند نگاهم آنکه بدون که رسیدم

.         ... تمومه_  چی همه ، بفهمه چیزی کسی اگه باشه حواست

   .         . که  کردم خودم بود زیادی من برای هم کشیدن آه حتی کردم سکوت
. باد    خودم بر لعنت

سوار            ماشینشو رفتسمت و گذشت خیابان از خداحافظی بی بعد
.           . برساند   اصلی خیابان تا مرا نداد خودشزحمت به حتی رفت و شد

خاطرات           ذره ذره داشت که محرمیتمان برگه سنگینی و ماندم من
. میکرد       گوشزد من به را ام گذشته

امید              و بسازم اول از میخواستم و بودم کرده خراب را چیز همه خودم
 . هر           نبود بیش توهمی هم این ولی شود قبل مثل باز داشتم

    .        ، شد روز به نشد ساخته قبل مثل شد؛دیگر خراب که ساختمانی
 . من            بود شده همینطور هم من زندگی حال و عوضشد شد، جدید

و           میکردم فکر اشتباهاتم به داشتم خاطراتم های مخروبه سسر بالی
. را       چیز همه بسازم دوباره که میخواستم

   . بود،         رفته زمان نمیشد قبل مثل هم ساختن این با حتی ولی
شکل             اول از دوباره چیز همه اگر حتی و بود مانده تلخ خاطرات

. نداشت        دوایی و نمیشد دوا خاطرات زهر میگرفت،



ی    .          خانه ، همسرم با میخواستم که ای خانه ام خانه به برگشتم
... ولی  .  باشد رویاهایم

    . مبل،       روی نشستم هدف بی ندادم گریستن ی اجازه چشمانم به حتی
   . تیک           به نگاهم زندگی این از بودم کلفه من و نبود امیدی نبود، کاری

به        .        سری و آمد می شب شاید بود ساعت های عقربه آمد و رفت تیک
شب  .  .          شاید اا واقع ، برخواستم ، شدم امیدوار یکدفعه شاید میزد من

. آمد  می

   . کردم         درست غذا نمیشد کهنه وقت هیچ که بود برایم عشقشامیدی
      .       . باز   را لباسهایم کمد در من جز بود آماده چیز همه بیاید شب بلکه

  . سمت         دستم گشتم لباسمناسبی دنبال وسواسخاصی با و کردم
     .      ، لباسی پوششهر پشت میشدم پشیمان میرفت، که لباسی هر

    . و         بلوز یک بالخره انداخت سخشمی افکارم به که بود ای خاطره
        . لباسبه    پشت از ای خاطره ولی بود ساده پوشیدم و برداشتم دامن

 . نمیکرد    کجی دهن من

   .      . یک   که چشمانی میکردم فرار چشمانم دیدن از ایستادم آینه جلوی
        . ریای      بی عشق و صادقانه محبت روی به چیز همه روی شد بسته روز

         . از.    و کشیدم لبم روی و برداشتم رژی فوری گزیدم را لبم بهروز
. رفتم    کنار آینه جلوی

   . مامور         همه انگار بود شده کابوسخاطراتم جا، همه و چیز همه
یادآوری             به بدهند ام شکنجه که ، بدهند عذابم که بودند شده عذابم

کردم        :"    " . اشتباه که اعترافشکردم فریاد با بارها که گناهی
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روشنایی            کافی اندازه به بود میز روی که شمعی چند ضعیف نور
   . گل .          شاخه روی نگاهم بود کرده روشن را میز دور تا دور تنها نداشت

گذاشته            میز گلدان روی بهروز از استقبال برای که بود سرخی های
  .    . در .      شوقی برخواستم جا از فوری شد بلند در زنگ ناگهان بودم

           . شدن   باز دکمه زدن با همراه و خانه در سمت دویدم کرد فوران قلبم



 .     . در        شد،خودشبود باز در کردم باز بهروز از استقبال برای را در،در
 . بود            پیدا بلندش سیاهی،قامت از ای حاله در فقط ، راهرو تاریکی

گفتم   : ذوق با

عزیزم _  سلم

     . خانه      " "  وارد حرفی هیچ بی شنید مرا عزیزم حتی نه و داد جوابی نه
     . رها         مبل روی خودشرا راحتی های مبل از یکی رفتسمت و شد

 : گفت     مقدمه بی و کرد

... خب _

گفتم       : تعجب با و بستم را در

!! خب _ 

: گفت     کند نگاهم آنکه بی

. برم _     میخوام بزن حرفتو خب

.    !! نداشتم _ حرفی من حرف

زد     :  فریاد عصبانیتسرم با

         ! کنم؟ _  ات صیغه خواستی من از که پسمریضی نداشتی؟ حرفی

   .      . به   باز اما کند تحقیرم اینطوری بخواهد نمیکردم فکر گزیدم را لبم
:          . گفتم  و زدم پاهایشزانو مقابل و رفتم جلو نیاوردم رو

 ...     ...   ... ... میخوام _ ندارم زیادی ی خواسته باشم کنارت بزار بزار بهروز
. باشی  همسرم

!    ... دار _ مدت اما نیستم؟ هستم

جانم              در را گذشته های ثانیه ی همه زهر که بود ای دار،کلمه مدت
             .، شد تمام مهلت وقتی و باشی که میدهم مهلت بار این یعنی ریخت

 ! ؟  برو

    : گفتم        و پاهایشخواباندم روی را سرم

 . خدا  _    به دارم سست دو

...     _  : بازیو         مسخره این کن جمع زد فریاد و داد هل عقب به مرا محکم
 ...          ... حواستو  شنیدم حال به تا که ای جمله ترین مزخرف دارم سست دو

 ...     ... عاشق      من نیستم قبلی بهروز من مهناز میگم چی ببین کن جمع
        ... تفریح  واسه خودت اصرار به فقط هم رو تو هستم زندگیم

 ...        ... فهمیدی؟  میبینی کنی،بد تر دراز گلیمت از پاتو کردم خودم،صیغه



شنیدنش             جز ای چاره میخواستم که بلند صدایی با که در رفتسمت
: باشد،گفتم  نداشته

 ...    ... پشیمانم _ خدا به بهروز

      !  . اول      شب ی خاطره شد این همین رفت و شد بسته محکم در
  .    .    .   . به  لعنت زندگی به لعنت خودم به لعنت شکست بغضم ما محرمیت

هیچ       .     دیگر که زندگی کردند محبوسخود اینگونه مرا که آرزوهایی
غمش             های حفره در را چیز همه که غالبی سیاهی جز نداشت رنگی

باز.            تا بشکند را خاطراتم سکوت صدایم بلکه تا کشیدم فریاد میبلعید
زندگی                چگونه که کنم مرور باز تا ؛ بیاورم یاد به باز تا ؛ بکشم زجر

به             عبور قفل من پیاپی های فریاد و کشاندم تباهی به را خودم
بودم             نشسته زانو دو زمین روی که همانگونه من و شکست را گذشته

. کردم    سیر گذشته به
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    . حوادث        در بهروز انگار اما بودم بهروز منتظر و بودم چیده را سفره
           .    ، بود دستش در که ای مجله اون توی واقعا یا بود شده غرق مجله

یا              بود نشده غذا میز شدن چیده ی متوجه که بود خواندنی خبر اونقدر
التماس           حال بهر که کنم التماسآمدنشرا دلشمیخواست آنکه

: گفتم      و کردم انتخاب را کردن

. حاضره _     غذا ، جان بهروز

         . قیافه     همان با و مبل روی کرد پرت را مجله انداخت من به تندی نگاه
       . دقیق     نگاهشرا صندلیشو کنار ایستاد میز سمت عبوساومد ی

:  . پرسید   بعد چرخاند میز روی

؟ _      کردی درست چیه این

. بود        .       راه در ای بهانه یعنی ترسیدم ، بود جوابشواضح که سوالی از
همین               ، کشیدم غذا برای که زحمتی و خوردم که دهنی تو آن از بعد

:     . گفتم    مهربانی با اما داشتم کم را بهانه

. داری _     دوست که پلو شیرین



بیشتر              مرا و بود شده تر جدی حال که اخمی همان با سرشرا
: گفت  میترساند

دارم؟  _         دوست پلو شیرین من کردی فکر چرا

: دادم   !      جواب و کشیدم آه گرفت را بهانه

... شما  _     ، جان بهروز

پرسید            : و رفت نشانه من سمت به اشرا اشاره انگشت فوری

!       ...! ؟  _   میره و میکنه رها جانشرو کسی شمام؟ جان من،

گفتم            : که شد خشک ، بهروز ی زده یخ چشمان روی نگاهم

بودی  _      ! پلو شیرین عاشق تو بهروز

حالیکه             در و کرد بلند دست روی و برداشت را پلو دیسشیرین
: گفت        میچرخاند پلو دیسشیرین روی نگاهشرا

. نیستم  _        حال که بودم چیزا خیلی عاشق من

. پذیرایی             وسط کرد پرت دیسرا و دوخت من به نگاهشرا بعد

  "  " بلند         هم من آخ بلند صدای ، دیسبرنج شدن شکسته صدای همراه
: گفت.             و زد پوزخندی که حبسکردم گلو بغضتوی با را نفسم شد

دوست  _     ...        چی من میدونه تو از بهتر اون عزیییزم پیشهمسر میرم
دارم.

: گفتم          و گرفت ام گریه که میرفت در داشتسمت

... بهروز  _ 

: دادم      ادامه که برنگشت ولی ایستاد

؟  _          میبخشی منو ، بیافتم پات به کنم، التماست

گفت     : قاطع ، مکث بدون

.        ... نه  _ نکشی رو کشیدم من که زجری تا نه

.      . اشک    با ، بغض با دادم جواب فوری منم

.    ...       ... میدم  _  حق بهت چون میخرم جان به رو زجر این من باشه

قطعا            باید نفسکه آن خلفعمق ناگهان اما کشید بلندی نفس
زد     : فریاد ، آرامشمیکرد
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؟  _      میخری جان به راحت چه

زد        : فریاد باز و آمد جلو قدمی چند

...!     ...! از  _      ؟ میاد خوشت تحقیر از کنی؟ تحمل میتونی کجا تا ببینم
!       ! ؟   شنیدی حال تا زبون زخم ؟ چی کنایه

که            گرفتم پایین را سرم عصبیش، نگاه ترس از مقابلم، رسید
لرزید         : فریادش امواج از تنم تمام که کشید فریادی

لعنتی  _  ... بگو

دادم              : جواب که ترسمیلرزید از صدایم و بود فرش های گل به نگام

.   ...    ... میترسم  _    عصبانیتت از من میدونی که تو خواهشمیکنم بهروز

شد   : فریادشمحکمتر

! میترسی؟  _ 

های              ضربه در نگاهم که داد تکان چنان مرا و گرفت را هایم شانه
شد          : بیشتر ترسم و صورتشخورد به ام شانه تکان

!      ...! ؟  _      کردی خیانت بهم که میترسیدی ؟ فروختی منو که میترسیدی

گفتم  : فوری

.     ... شدم  _  ...    جدا ازت فقط من نکردم خیانت بهت من نه

شد            : صدایشبم ای لحظه که ، گوشم توی زد محکم چنان

        ...! و  _    عشق تموم عوضی سل آشغا اون بخاطر تو ؟ چیه خیانت
چی        ...   به میخواستی فروختی منو تو کردی، مال لگد پاکمو احساس

...!   ...!     ...! آغوشش   ؟ بود چطور ؟ کثافت آغوشاون به ؟ هان برسی
! ؟   ارزشداشت

بد             را حالم هم گذشته روزهای آوری یاد حتی بود گرفته ام گریه
التماسکردم.    : گریه با میکرد



...   ... برگشتم  _    که حال کردم اشتباه بهروز

 . قدمی            چند داد هل عقب به محکم مرا و شود تمام حرفم نگذاشت باز
که            .   شد خوب شدم نقشزمین بعد و رفتم عقب به ، تعادل عدم با

نشد             آرام بهروز اما میکردم ترسسکته از وگرنه شد ایجاد ای فاصله
زد    : نعره باز و

   ... این  _         توی وقت هر کنم فکر بخشیدنت به ای ثانیه حتی نمیتونم
... صاحاب   بی سر

: داد             ادامه و گیجگاهشزد به ضربه چند اشمحکم اشاره انگشت با

اینکه  _             ... فکر بودی، هوسباز مردک اون زن ، روز یه اینکه فکر

      .        ، غم فشار از حسکردم صورتشقرمز و بود شده تند نفسهایش
گفت      : باز که آورده نفسکم

... آغوشاون  _   ...   توی شبایی یه

: کشیدم  فریاد

... ...   ... بسه  _ ... خدا رو تو بسه بهروز

شکمم             توی پایشمحکم ضرب با اومد جلو که التماسکردم گریه با
گفت   : و زد

  ...      ...  ... شب  _  هر من سرمه توی خوره مثل ساله یه نگم؟ چرا دهنتو ببند
... خوابیدم      آور جنون فکر این با

گفتم        :  و پاهاشگذاشتم روی رو دستم دو

...     ... مادرت  _  خاک ارواح رو تو بهروز

که               داد هل عقب به مرا و گرفت را دستشسرم ضرب با چنان ناگهان
رمق       .       بی و حال بی ای لحظه خورد پشتسرم دیوار به محکم سرم

           . باد    به مرا که بود حرصی آنقدر ام جمله از هنوز نه بهروز ولی شدم
            . من  و ارزشداشت ها این از بیشتر او برای مادرش گرفت کتک
آنقدر    .         بعروز مادر ، خانم فضه که چرا بودم خورده ممنوعه قسمی

سیلی             .   چند کرد دق ، بهروز از من جدایی از بعد که داشت دوست مرا
              ، مادرش خاک ازای در همه ، پیاپی های مشت ، دهنی تو یه جانانه،

در                ، بود خورده سرم به که ای ضربه همان با انگار من اما شد نثارم
. بودم   بیهوشی حال
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نگه    .        بسته هامو پلک دادم ترجیح که اونقدر بود سنگین بدجوری سرم
: پرسید .          که شنیدم رو بهروز نگران صدای وقتی اما دارم

دکتر؟  _     آقای حالشچطوره

!       !    . ؟   بود نگرانم که بود بهروز ؟ خودشبود ببینمشواقعا خواست دلم

: شنیدم    را دکتر جواب

       ...! میتونه  _   ، کنه شکایت ازت بره اگه میدونی بکشیش؟ میخواستی
. ؟        بگیره ازت هم اشرو دیه حتی

  .       . وسایلشرا    دکتر کردم باز را هایم پلک آرام سکوت و بود سکوت
از            رنگی دیگر که ای چهره با بهروز و کیفشمیگذاشت درون

. میکرد       نگاه او به ، نداشت عصبانیت

 . سرم           هنوز کردم باز کامل را چشمانم که رفت بیرون اتاق از دکتر
  .      . اتاق  به بهروز کشبمانم دراز همانگونه شدم مجبور میکرد درد

خشکش          در کنار ، بازم چشمان دیدن با که برگشت
:          . گفتم. و کشیدم عقب کمی را خودم ، چرا نمیدانم ترسیدم زد

. بهروز  _   ...    نمیگم خدا به نمیگم دیگه

با             صدایم که برداشت ، اتاق سمت به قدمی و شد اخمشمحکم
: شد    تر بلند التماس

. خواهشمیکنم  _   بهروز

گرفت              را دستم دو هر مچ که بود شده صورتم سپر اختیار بی دستانم
        .       ، ترس از نگاهم های حلقه هنوز اما زد کنار صورتم جلوی از آرام و

: گفت         من چشم در چشم که میزد دو دو

.   ... برو  _  امروز همین مهناز

بغضی      .         با که ماندم خیره او به متعجب حبسشد سینه در هم نفسم
: گفت    درگیرشبود که



   ....   ... قبلی  _    بهروز اون من شدم روانی من ام دیوونه من
بزنم...         ، بود نزدیک امروز همین نیست، خودم دست نیستم

.     ... نمیخوریم...  هم درد به ما مهناز برو بکشمت

!            ! ؟  بود برآشفته اینگونه بود، زده من به که کتکی بخاطر نمیشد باورم
: گفتم  مصمم

      ...    ... حال_  این مسبب من بوده، من از نبوده تو از اشتباه بهروز نمیرم
.  ... پسمیمونم   ام تو خراب

زد   : فریاد محکم

!       ... ؟  _   بکشمت بزنم بعدی ی دفعه میخوای لعنتی بروووو

     !     . یکبار    حتی یکبار که کسی کردم؟ چه او با من چکید چشمانم از اشک
و      !         بود گرفته کتک باد به مرا حال بود نشده بلند رویم دستشبه

... .       ... ! من     قلبشزدم به من را زخم این ؟ بود عصبی بخاطرشاینچنین
.

بهروز  _  ...

اش            گونه روی و کردم سمتصورتشدراز به آرام را دستم
پلک.           زیر از اشکی قطره و بست چشمانشرا ای لحظه کشیدم

. شد      اشظاهر گونه چشمانشروی

: گفتم         و کردم پاک اشکشرا دستم شست با

    ...  ... چه  _       که کنی باور میخوام پسمیمونم آوردم سرت رو بل این من
. پشیمونم  قدر

: کشید        فریاد و پسزد محکم را دستم

بختیای  _               بد ی همه مسبب تو که میره یادم نکن فکر ، میدونم بله
    ...   ... باز .  که نمیکنم تضمین ولی بمون بمونی میخوای خودته میل منی

. نشه    بلند روت دستم

من             سز بهرو لب روی که لبخندهایی ی همه تلخی وسعت به زدم لبخندی
:      . گفتم      تلخ لبخند همان با نمیشد زنده دیگر و بود خشکیده

. میمونم  _   و میدونم

   . ی          نحوه همان از رفت در سمت به و فشرد بهم محکم دندانهایشرا
. نمیشود          قبل مثل دیگر بهروز که فهمیدم اتاق در بستن
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  . کاشدر          برگرداند گذشته به مرا زمان تونل مثل باز گذشته خاطرات
اعتراف           بهروز که روز همان از کاشزمان میماندم گذشته همان

         . جلوی    تا روز همان به گشتم می بر کاشدوباره نمیرفت جلوتر ، کرد
. میگرفتم     را ام گذشته اشتباهات

  . که           حال شد می ممکن داشتم دوست که بود آرزویی ترین محال این
  . صدای            تنها کشیدم آه نبود، ممکن ، محال آرزوی و نبودم گذشته در
  . هفته           یک میشکست را خانه سنگین سکوت که بود من نفسهای

. نداشتم           خبری او از و بود نیامده خانه بهروز که بود

    . خواست         دلشنمی انگار داد تماس رد زدم موبایلشزنگ به وقت هر
و          .   مادر به بود نمانده گفتن برای حرفی شاید یا باشد بینمان حرفی

مرا               حتی که نبودند حاضر و بودند قهر من با هنوز زدم زنگ هم پدرم
ببینند.

    . من         بازگشت دانستم می بود شده قفل من برای همه قلب سر د انگار
و        .     نگاه از محرومیت محرومیت نام به زندانی به تبعید تبعید یعنی

  . خرابه           بلخره اما مادرم و پدر تا گرفته بهروز از همه محبت و عشق
     . که         بودم فهمیده دیر من میشد آباد جایی یک از باید من زندگی های
         . را    تکراری ی جمله این بار هزاران آنکه با دارد دوستم چقدر بهروز

سی           زندان سم محکو حال و نکردم باورش ولی بود کرده تکرار برایم
            . بود  تپیده برایم بارها که قلبی که داشتم امید هم باز اما بودم تنهایی

. بتپد               به بهروز ی سینه در من نام به و من برای دیگر یکبار ،

خالی             نان لقمه دو نداشتم را خودم برای کردن درست حسغذا چون
   . شوق           از بهاری شد زده خانه زنگ که شدم می خواب آماده و خوردم

  .      . روی     لبخند بود بهروز در سمت دویدم نشست شکوفه به قلبم در
   _ : خوشاومدی       عزیزم سلم گفتم و گرفت جان من خشک لبان

خانه               وارد و گذاشت جواب بی را سلمم و انداخت من به ی سرد نگاه
: گفت          و کرد پرت سمتی به کتشرا و شد

داریم؟_      چی شام ام گرسنه

       . بزنم؟_   مرغ تخم تا دو برات میخوای نکردم درست چیزی



گفت          : خانه چرخشنگاهشدر با و من سمت چرخید

کردم_             ات صیغه کردی فکر کنی؟ می چیکار شده خراب این سی تو پس
     . فهمیدی؟     حالتسوخت به دلم کنی ناز من واسه که

 . باز            باشد نداشته خروج اجازه نفسم تا بستم هم روی محکم را لبانم
. مانده              باقی های حرف و ها گذشته همه تکرار و بود برزخ سی هوا هوا

پیراهنش             های دکمه که حالی در و مبل روی انداخت را خودش بهروز
: گفت       کرد می باز یکی یکی را

. دیگه_           بزن رو مرغ تخم همون برو واستادی چی واسه

. نداشت         آمدن کوتاه قصد بهروز ولی آشپزخانه سمت رفتم

تو_     .      .  همش افتادم فلکتی چه به ببین من زندگی به زدی گند
. احمق     سی تو ، مقصری

   . بی          لب زیر میلرزید دستانم باز و بود شده فریاد دلیل صدایشبی
کردم    : می زمزمه اختیار

نگو_        . این از بیشتر خدا رو تو بهروز

      . من       و بود کرده تغییر خیلی نبود ها گذشته مثل دیگر بهروز ولی
. مسببشبودم 
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گوش              بهروز های حرف به و ریختم می اشک گاز کنار ، ماهیتابه پای
میدادم.

خریدم_             نمی خودم واسه اگر ؟ چی گذاشتم؟ کم برات چی سخر سن م
فروختی؟      .      منو چی پسواسه خریدم می خوب که تو واسه



و              کردم باز را نان نایلکس کور گره زحمت به لرزشدستانم همان با
. برایشبردم           ماهیتابه همراه و سینی روی لواشگذاشتم نان دو

       . یواشکی      و نشستم او از دورتر کمی بود قرمز دلیل بی باز چشمانش
          . درونش  ی قرینه تخممرغ دو آن و ماهیتابه به نگاهی نگاهشکردم

: گفت     لب زیر و انداخت

گرفته_              بدری خاله از ، بشنوم کنایه همه از باید تو خاطر واسه حال
تا...

  .       . ای    لقمه میشود ختم کی تایشبه میدانستم گزیدم باز را لبم
انداخت        من به نگاهی و خودشگرفت برای

چی؟_           که موبایلم به زدی زنگ دفعه صد بنال چته؟ خب

میایی؟_     کی بپرسم خواستم فقط

. اومدم_    که دیدی خب

زد            : غر لب زیر که فشردم هم روی محکم را لبانم باز

برای_             که زندگی از میاد خوشت بگو ،خب میشی لل میام تا چرا
داره؟          حالی چه شدن دار زن مرد یه صیغه ساختم؟

: کردم        زمزمه و گرفت موج چشمانم در اشک

. بهروز_    کردم غلط

: کشید        ،فریاد ماهیتابه پرتاب با همراه ناگهان

      .        _، منو زندگی ، تو سط غل نمیکنه زنده منو سر ،ماد تو کردن غلط
مجبور    .       که آوردی سرم بلیی تو برنمیگردونه بهم منو خوشبختی
فراموششکرده           که کنم زندگی کسی با خودم تنبیه واسه شدم

بودم.

گفتم      : و گرفت شدت ام گریه

که_             .    من بابا گی می رو همشهمین که ماه ،یه خدا رو تو بسه بهروز
درست             رو چی همه اول از بذار کردم اشتباه گفتم کردم غلط گفتم

کنیم.

زد  : نعره

  .           ! حال_  تو میشم دار بچه زودی به و دارم زن الن من اول؟ کدوم
 !      . چرا       بود؟ ما زندگی اول این باشی من ای صیغه زن میتونی فقط

    .    . آخر        تا یا کاریم آخر ما نیست کار در اولی دیگه که بفهمی نمیخوای
پیش              میری و کنی می گم گورتو یا میمونی من ای صیغه زن عمر

. شدی         جدا من خاطرشاز به که عوضی همون



گفتم      : که لرزید می ام چانه

. میمونم_     ، بهروز میمونم

سمتم            به عصبانیت با ولی است برایشمهم من، ماندن میکردم فکر
: زد      دیگری فریاد باز و آمد

هر_             که بشه چی که بمونی ؟میخوای میاد خوشت خوردن کتک از تو
بخوری؟   کتک روز

سرخی             به را اشکم پر چشمان حلقههای و زدم تکیه دیوار به ترسیده
: گفتم     و دوختم بهروز نگاه

. بخورم_          کتک حاضرم آره، میکنه آروم رو تو اگه

: گفت      و زد پایم به لگدی

. نده_        منو جواب ، ببند رو دهنت

پشت              را هایم بسحرف از شدم خسته چون نبستم را دهانم من اما
تاوان     .        که داشت تاوان چقدر اشتباه یک مگر زدم قفل ام بسته دهان

. نبود     شدنی تمام من گناه

همون_             خدا تورو ولی بیار سرم میخوای که بلیی هر بزن منو بهروز
. بودی    باشکه بهروزی
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آورم        .      نمی یاد به دیگر است رفته در دستم از گذشته روزهای حساب
می               که چیزی تنها ، میگذرد روز به منو موقت عقد از روز چند که

. خوشنیست       حالم که است این دانم

مدام              فلکی و چرخ مثل خاطرات و خسته تنم و کبود روز هر جسمم
شده    .         بدبین و شکاک خیلی روزها این بهروز چرخند می سرم دور

  . خودشگفت .         میکند نگران مرا غریبشهم و عجیب کارهای است
باخبر              را خودشهمه و شود خبردار ما عقد از کسی خواهد نمی که



خبر .        .       بی که روزی آن مثل بود من برای فقط خبر این عواقب کرد
. شد                بلند در زنگ که بودم خانه در ، مان موقت عقد راز فاششدن از

       .       ، هست که هر که بود معلوم شد می خورده زنگ هم پشتسر
. بدهد          من به را در کردن باز مهلت نمیخواهد

. رسید    "  "       گوشم به آشنا فریادی صدای کیه بپرسم خواستم تا

غلطیمی _   ...    ...       چه که ایران برگشتی هرزه کن باز فاحشه کن باز
زندگی              وسط بذاری پاتو که ، کنی خراب منو دختر زندگی که ؟ کنی

خانه     .    .      فاحشه توی تو جای آشغالی یه تو بکش خجالت ، من دختر
کنی؟   ...     چیکار اومدی اینجا بوده دبی های

از  .              و گرفتم را سرم که بود بلند چنان ، خانم خجسته صدای لرزید تنم
            ، میرسید هم هوشهمسایهها به اا مطمئن و میزد که حرفهایی درد

گریستم.

که _                ، بودی زندگی زن اگه تو ، رو لعنتی در این کن باز میگم بهت
شوهرت           که حال ، نمیرفتی داریوش سراغ ، داشتی شوهر وقتی

نمیذارم             . من ؟ کنی خراب منو دختر زندگی تا اومدی ، داده طلقت
بیای                و پایین نندازی ، گاو مثل تو سر دیگه که بیارم سرت بلیی چنان

بزنی      . ،چادر بقیه زندگی وسط

: کشید           فریاد باز و کوبید در به محکم لگد چند بعد

هرزه _    ...      ...    یه این سنخرابه ز ، زن این بدونید ها همسایه مردم آهای
. باشید...    مراقبشوهراتون است

مدام              که بود سنگی مثل من برای ولی بود حرف فقط که هایی حرف
  . کاشلاقل      خورد می صورتم و سر به

آمیز      .         کنایه های حرف ، از سردردی چنان داشتم را خودم از دفاع حق
شدت              از و گریستم می بلند که حالی در که گرفتم ، خانم خجسته

: کردم           زمزمه گریه با و زمین روی افتادم ، سردرد

            ... اینقدر _  حق از دفاع ولی ، راحته انقدر زدن تهمت چرا چرا؟ خدا
 ... چرا؟.         تهمته حرفها این که کنم ثابت نمیتونم چرا سخت

    . آن     ...    با توانم تمام برداشت خراش گلویم که چرا ، میزدم جیغ چنان
خانه   .           به خیسم چشمان نگاه و زمین روی بودم افتاده رفت ها فریاد

. بود       ساخته برایم بهروز که بود تاریکی

.        . حق      نداشتم را ها پرده زدن کنار حق بود بسته را ها پنجره تمام
را             خانه از رفتن بیرون حق ، نداشتم را خانه چراغ کردن روشن
همین              با بهروز اما ، بود اشتباهم عقوبت همان ، تازه این و نداشتم

. شد     نمی آرام هم کارها



می                پیشم که ساعتی یک همان در ، زد می سر من به که شب هر
. میکرد        پیدا تهمت یک برای بهانهای ماند،

رو"                چی ؟ داشتی مهمون ؟ زیادند چرا آشغال این ؟ کیه بشقاب این
من               از قبل کسی پوشیدی؟ لباسرا این چرا ؟ کردی قایم کمد توی

؟   " بوده اینجا

دلم       .    .  بودم شده خسته دیگر تکراری بهانه ، هزار هزاران و
تمام       .     خواست می دلم فاطمه مثل کسی با بزنم حرف میخواست

قاب            .   در داد می زندانی یک خاطرات بوی که را ام زندگی های ثانیه
عوضآغوش              در مرا کسی و کنم جاری زبان به ، کلمات کوچک

دلداری            .   و بگیرد آغوش در تنگ ، بود شده ممنوع برایم که بهروز
پایان.            به زودی به سخت روزهای این که میکرد امیدوارم یا بدهد

میرسد .

چیز          .    همه به است روانی بیمار یک بهروز که بودم کرده باور دیگر
     .    . فراموش  گاهی خودشهم حرفهای خودش به حتی داشت شک

. کرد  می
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. نشدنی              تمام سعادت دنیا یه یعنی خوب دوست یک یه ، من نظر به

باز                شاید ، نبود فاطمه ، بهروز خراب حال و شرایطسخت آن در اگر
. زدم           می را گذشته جبران قید و شد می طاق طاقتم

شد           .   قرار کردم اشصحبت رفتاری علیم و بهروز مورد در فاطمه با
گزارش               را بهروز های حالت و برود روانشناس نزد به او ، من جای به

کند.

            ، زدم حرف فاطمه با موبایلم با گوشی با که دقیقهای چند همان
من               موبایل و باشد زده زنگ ، بهروز نکند که کردم پیدا را این استرس

اشغال.



بهروز              سوی از تماسی منتظر دقیقه چند تا ، تماس کردن قطع از بعد
سراغ              به راحت خیال با ، نشد او تماس از خبری وقتی ولی بودم

بسته  .          محکم صدای که کردم می درست غذا داشتم رفتم کارهایم
با      .     .    بود بهروز رفتم پذیرایی سمت به ترساند مرا ورودی درب شدن

گفتم      : و استقبالشآمدم به لبخند

عزیزم _  سلم

               ، سلم جواب ، جای به اینکه اشو خشم از پر نگاه تندشو نفسهای
   . فرار            به پا ترساند مرا ، کشید حرکت یک با ، کمربندشرا برد دست

جای .              اگر که کسی هر که ، بود العملی عکس ترین عادی این گذاشتم
. میزد          سر او از مواقعی چنین در ، بود من

: کشید             نعره و شد تر عصبی ، من کردن فرار از بهروز اما

فرار _           که ، کردی چکار پسمیدونی خودت میکنی؟ فرار کجا
؟ ...   آره میکنی

را               جوابش در پشت از و کنم قفل را در تا دویدم خواب اتاق سمت
. دوید              دنبالم به ، هم بهروز ، من دویدن با همراه که بدهم

در             .  شد مانعم ، داشتم را در بستن قصد توانم تمام با وقتی درست
باید           .       ، که بود او حال زمین روی شدم پرت من و کرد باز شدت به را

. میزد    کتک و میپرسید

میزدی؟ _     حرف کی با گفتم

ترسگفتم   : با

. هست_    ...   ...     گوشیم تماسشتوی فاطمه با خدا به فاطمه با

پرسید      : که زد نفسنفسمی

. نداره_           ترس اینقدر که اسم یه گفتن کردی؟ فرار پسچرا

دستته _ ...     . کمربند تو خب خب

. میان            کرد باز صورتشجا حرصدر باز و بود من نگاهشروی
پرسید      .  : تردید و ، جنون ، عصبانیت

؟ _     بوده اینجا داریوش

جواب   .   !    .    خواستم تا بود داریوشکجا توهمی چه شد چهارتا چشمانم
کشیدم          .  : جیغ نشست تنم روی ، کمربند محکم ضربه اولین ، بدهم

. نه _   ...  خدا به نه

داریوش؟ _        گفتم ، کردی تعجب پسچرا



؟ _          اینجا بیاد باید چرا داریوش، آخه ب خو

. ببندم              را چشمانم ، بعدی ی ترسضربه از شد باعث اش نعره صدای

... مثلسگ _    میگی دروغ

گفتم   : گریه با

پس _               ، نکردی قفل خودت ، رو خونه در مگه ، نیومده کسی خدا به
؟       تو بیاد خواد می یکی چطوری

گفت    : و زد پوزخند

     . داریوش _       ، بده منو جواب میشه حل کلیدساز یک آوردن با اونکه
کرد؟     می غلطی چه اینجا

: گفتم          و آوردم بال تسلیم علمت به را دستانم کف

؟ _              شکاکشدی اینقدر چرا تو ، کن باور ، نیومده کسی خدا به

گوشم              صدایشدر که ، بود التماسهایم جواب دیگری محکم ی ضربه
شد  : بم

روز _               هر ، کردم نمی فکر ، کردم می صیغه رو کثافت توی وقتی
گذشته    ...        اون و تو دست از ندارم خواب کنی شکنجه منو بخواهی

   ... و  ندارم خواب ات کوفتی

. بینم          می عوضی مردک آغوشاون توی رو تو مدام

شد      : برابر فریادشچند صدای بعد

. پیشاون _     آخرشمیری میدونم

: گفتم   گریه با

. نه_  ...   خدا به نه

             ... اون _  واسه ، بودی من ی دونه یه یکی ، که وقتی اون شو خفه
مگه                ، نری چرا ، ساختم جهنم واست که حال ، کردی رها منو ، عوضی

. باشه   کم عقلت

التماسگفتم            : هزار با و کردم پاهایشدراز سمت را دستم فوری

.   ... کن _   ...       باور نمیرم ، هم بکشی منو اگه بهروز نمیرم خدا به

کلمشبیشتر .            و ریخت دلم که بود ترسناک آنقدر اش خنده خندید
. نشاند     قلبم در را دلهره

رو  _               تو اگه گفتی ، کنم می امتحانت ، قبلش ولی کنم می باور باشه
؟       ...   نه پیشداریوش نمیری ، هم بکشم



پی              های ضربه فریادش، صدای ، همراه یکدفعه که ، دادم تکان سری
: آمد       فرود بدنم بر کمربندش پی در

پسبمیر  _ 
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یک             مدام که بهروز های نعره و من فایده بی التماسهای صدای
پیچید         : خانه کل در ، میکرد تکرار را جمله

. کنی _     ...     ثابت حرفتو باید میبرمت مرگ مرز تا

به             لباسم ، بهروز ی وحشیانه ضربات زیر و میسوخت تنم تمام
شاید  .         .   دادم دست از هم را مقاومت توان دیگر نشست ۲۰خون

حتی                 دیگر ، آخر ضربه چند در من و زد می فقط که شد می ای دقیقه
اتاق     .     کف بودم افتاده نداشتم هم خوردن تکان قدرت

می                اشک آرام ، میسوخت که تنی درد از رمق بی و حال بی و
ضربه .                و شد تر آرام سوم ضربه زد، که را آخر محکم ضربه دو ریختم

از    .            روز آن تا که گریه با و انداخت را کمربند نوازشرسید به چهارم
: زد      فریاد ، بودم ندیده او

مهناز _

. دوخت             چشمانم به نگاهشرا و کرد بلند را سرم دوید سمتم به
کاش            .  اشک و ، نگرانی ، پشیمانی خواهش، از بود پر چشمانش

        . لب    زیر زحمت به بیهوشی حالت در من بود همین نگاهشهمیشه
کردم  : زمزمه

بهروز _    ... رم نمی خدا به

بیهوشی            آخر لحظه فریادشدر صدای و بستم آسوده را چشمانم بعد
سینش            به محکم فریادش، با همزمان را سرم که حالی در

: شد    بلند ، میفشرد

مهناز _



می             ترجیح را دیوانگی هم خودم ، شاید که بودم رسیده جایی به
که .       .      تصمیمی با اا قطع که عاقل تا ، باشم دیوانه میخواستم دادم
بود         .      شده که طور هر بودم شبیه ها دیوانه به بیشتر ، بودم گرفته

. میماندم     حرفم پای ، باید

                ، زد می که هایی کنایه همه با ، اش سنگین و سخت های کتک همه با
 . تنها               آورد می ذوق سر مرا کتک هر از بعد که ، نگاهشبود در چیزی

به                   میزد، و برد می مرگ مرز تا مرا ،که دعوا دفعه هر از بعد ، روز یک
       . اش     عاشقانه نوازشهای از من و میشد تبدیل ها گذشته بهروز

. باشم             آماده ، بعدی دفعه کتکهای برای تا کردم می سیراب را قلبم

. زخمه _    ...       از خپر زن این تن تمام آقا کردی کار چه

: شنیدم     را بهروز مستاصل صدای

.     ... میره _     دست از داره کنید کاری یه شما آقا

: شد     بلند مرد عصبی صدای

. کتکشنمیزدی _         اینجوری ، نره دستت از میخواستی اگه

. کتکشزدم _    گفته کی

.   ... مشخصه _  کامل کمربنده جای

. دارم _    ...   اختیارشو زنمه داشتم، دوست اصل

شنیدم      : ناشناسرا مرد عصبی جواب

بیرون _          . برو ما بیمارستان از دار برش تو پسزن

: التماسشد    بهروز صدای

        ... که _     ساعت دو الن ، کنید کاری یه کنم خواهشمی دکتر آقای
بیهوشه.

: داد    جواب عصبی دکتر

    ...      ...   _ ، شوهرشی که شما مربوطه چه من به بیهوشه که بیهوشه
کار         .    آوردیشچه نداره رو شکنجه اینجور طاقت ، زن یه نفهمیدی

؟             کتک باد بگیریشبه ، فردا باز که خوبشکنم ، کنم

دکتر _   ...   آقای کنم خواهشمی

. تخت _  ...    اون روی بذارش برو

بسته             چشمانم که همانطور ، نداشتم هم را هایم پلک کردن باز رمق
 . زیرلب                 نشاند وجود به را درد ، تخت با ، زخمم از خپر تن تماس ، بود

گفتم  : بلند



آخ _ 

نشست       : گوشجانم در آرام بهروز صدای

. کن _ ... ...   باز چشماتو مهناز جانم

    . بالی           را دکتر حضور بود دنیا کار ترین سخت ، من های پلک کردن باز
. حسکردم   سرم

بدن _            .   تمام نمیشه خوب ، روزه یه ها زخم این ، محترم آقای ببین
و      .          نویسم براشمی تقویتی خرم سس تا چند من کردی تکه تکه و زن این

دارو   . تا چند

              ، چسب و استریل گاز با بعد میدی شستشو رو زخم ، بریشخونه می
نه       . یا میفهمی ، کنی می پانسمان

.   ... حتما _ بله بله

که _                بعدی دفعه ، قسم خدا به ، بلدی رو گفتن بله لاقل ، خوبه
پلیس      میزنم زنگ ، تو       .  ۱۱۰ببینمت مگه تیمارستان ببره رو تو بیاد ،

انداختی؟          روز این به رو زن این که هستی روانی

شد       : دکتر صحبت ادامه باعث بهروز سکوت

تماس _       .     شماره با همراه بنویس کاغذ این روی رو آدرسخونتون
. موبایل   و خونه

؟ _   چی واسه

شد        : بلند بهروز سر بر دکتر فریاد صدای

. نه _              یا است زنده زن این ، ببینم بیام فردا من ، اینکه واسه

صدای             و شنیدم تختم کنار از را بهروز های قدم شدن دور صدای
گفت      : کنان نجوا که دکتر زمزمه

روانی _   ! دیوانه
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روی   .           .   مرا نگرانی با بهروز و زخم از پر تنی با من برگشتیم خانه به
: کرد            می زمزمه لب زیر که حالی در بعد و گذاشت تخت

. مهناز _  ...  جان مهناز

    . زنگ        صدای موقع همان بیاورد در تنم از را پیراهنم کرد سعی
:    . داد  جواب عصبی موبایلشبرخاست

؟ _ ...     میزنی زنگ هی چیه بله

_

؟ _         کنم کار چه من ؟ چی که خوب

_

نمیفهمی؟        ، نیستم تهران ، مأموریتم میگم بهت

_

. ها_          نمیام خونه دیگه بزنی زنگ دیگه بار یه دنیا

 : زد          غر لب زیر و کرد قطع تماسرو بعد

. نفهم _

شد     : جانم صدایشآرام باز

؟_  ...     میشنوی صدامو مهناز مهناز

   .   . را       چشمانش نگرانی زد لبخندی گشودم چشم و زدم پلک زحمت به
دوخت   : من به

خوبی؟ _

کردم        : جدا هم از زحمت به را لبانم

؟ _        میمونم بازم که کنی می باور

از         .    را موهایم چشمانشنشست در اشک و نگاهشلرزید های حلقه
گفت      : و زد کنار صورتم روی

. کردم _   ...   باور عزیزم آره

بهروز _

گفت    : زیبا و غلیظ

بهروز _   جان

جوششکرد             : چشمانم در دوباره اشک و شد آرام تنم درد تمام انگار



بهم _   ...      .  ...   فقط فقط میمونم پیشت ، نمیرم جایی من خدا به
. کن  اعتماد

: داد         جواب که اشدوید گونه هایشروی اشک

تو _    ...        که میبینم همشخواب روزها این مهناز نیست خودم دست
توی       ...       رو تو خواب توی وقتی میخندی من به پیشداریوشو رفتی

نمی      .    .   اصل نیست خودم دست میشم روانی ، میبینم آغوشاون
صبح      .          تا شاید ، نمیرفتی حال از تو اگه کنم می کار چه ، فهمم

میزدم  . همانطور

کردم          : زمزمه لب زیر و بستم ای لحظه را چشمانم

. تو _    ...    ...  هم دارم نیاز من هم مشاوره بریم باهم بیا

اثر  .      .       که را تنم های زخم موافقت نه و کرد مخالفت نه کرد سکوت
  . من           باز کرد پانسمان و داد شستشو بتادین با ، خودشبود دست

خانهاش              و بهروز جز چون ، بمانم که باشم که شدم راضی ، دیوانه
دعوا  .            از بعد های محبت و نوازشها همان به دلم نداشتم جایی

. دیگر  .     است همین دیوانگی بود خوش

صورتش            روی دقیقه چند نگاهم ، کرد پانسمان را هایم زخم وقتی
             .، ها گذشته مثل باز صدایش لحن که نگاهشسپردم به دل منم ماند

شد  : اغواگر

 .           ... هرقدر _   شه نمی ولی ، شد می قبل مثل چی همه خواد می دلم
جنون    .           این باز ، میدونم ولی خوبم الن ، مهناز نمیشه کنم می سعی

. میبره           یادم از رو چیز همه و میکنه کور چشمامو ،

کردم   : تکرار باز

دارم _        ...    ... سست دو من کنم خواهشمی ، مشاوره بریم بیا بهروز
. بشی   .       درمان لاقل تا مشاوره بریم نمیکنم دل ازت

: گفت     و کشید غلیظی آه

؟ _   ...     ام دیوانه من تو نظر به

ی _               همه ؟ مشاوره بریم که باشی دیوانه باید حتما کنی می فکر چرا
. مشاوره      میرن مشکلتشون توی ها آدم

. میفهمی _  ...         خودمونه دست تو و من زندگی راهحل نمیرم من

بار        .       این و شد عصبی ولی خواهشکردم ، او به نگاهم التماس با
زد   : محکمی فریاد

. برو _       ...  بزار ام دیوانه من کنی می فکر اگه



گفتم         : آلود بغض صدای با و گرفتم دستشرا

        .     _ ، برم میخواستم اگه ، بهروز نمیرم من نزن ، رفتن حرف اینقدر
. میرفتم             ، جدایی واسه بود خوبی ی بهانه که ، اوضاع همین توی

. نشستم      تخت روی زحمت به بعد

   . شنیدن          از حسکردم لبانشچسباندم به را لبانم و بردم جلو را سرم
  . از           من کرد ایجاد لبههایمان بین فاصلهای اشک و شد تر آرام حرفم

هدیه       .       هم به ای بوسه دوباره میگریست ، پشیمانی از او و شوق
به               بهروز غرور بدون که ، بود نیازی اولین این مدتها از بعد و دادیم

ها   .           . گذشته مثل درست ، مهربانی با ، نوازش با رسید می اجابت
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گفت  : فاطمه

خواهشا _   ...          ، پرسیدم دکتر از رو چی همه من جان مهناز ببین
از     ...          باید زودتر چه هر ، گفت دکتر میگم نکن بحث من با اینقدر

. بشه   همسرشجدا

: گفتم        و دادم دیگرم دست به را گوشی

     ... که _ ...      است هفته سه الن شده بهتر بهروز خدا به فاطمه
. شده   رفتارشخوب

: زد    فریاد سرم عصبی

بهشدست _  ...     ...     جنون دوباره موقته اینا همه ، گفت جون احمق
میده.

گفتم  : من

نمیشم _    . ازشجدا من

گفت           : عصبی لحنی با که شد حرصی دستم از آنقدر فاطمه

روانپزشک _     ...     ...   دکتر مهناز بفهمی نمیخوای چرا وای وای وای
اصل              حتی ، بشه درمان باید ، گرفته مجنون مرد این ، میگه داره



چه            داره نباشه خودشمتوجه ممکنه ، خودشنیست رفتاراشدست
؟  .          کنی باهاشزندگی که داری اصرار اینقدر چرا میکنه کار

. خودمه _     گناه تاوان این چون

خودتو _     ...           ، تو که نیست راضی هم خدا ، بابا مهناز غلطه ، تفکر این
اون  .              ، بشه درمان بره بزار ، ترکشکن نمیگم که من تازه کنی فدا

زندگیت    . سر برگرد وقت

. درمانشنمیره _    سراغ اون

میدونی؟ _    کجا از تو

. زدم _   باهاشحرف

مونه _            . می جنون مثل ، خطرناک بیماری این ، مهناز وادارشکن
. نشه          خودشمتوجه اصل و بیاره سرت بلیی یه ممکنه

سینه            همه ، فاطمه اصرار و بهروز حالخراب ، آینده روزهای ابهام
که       .      عمیق نفسی با همراه کرد تنگ نفسکشیدن برای را ام

گفتم         : کند باز را تنگم ی سینه ، میخواستم

   ... تو _   ...       که بگو بزن بهشزنگ حال همین راستی میشه چی ببینم
و               میزنه زنگ گوشیم به ربع یه هر چون ، میزدی حرف من با داشتی

. نباشه       اشغال که میکنه چک رو اون

همه _ ...           ...   به نه میگی ، بشه درمان باید آدم این میگن بهت بفرما
. داره   چیشک

. ای _  ...        متوجه شدم، شک این باعث من جان فاطمه

اینو _           .  خطرناکه بهروز روحی حال فعل ، نباشی یا باعثشباشی تو
. خداحافظ       ... کن فرو خرابت ی کله اون توی

: گفتم   لب زیر

خداحافظ _

     . آن     .   حال حسو سادهترین داشتم اضطراب کردم قطع رو گوشی و
کرده  .            عادت نگرانی و اضطراب ترس، ، دلهره به دیگر بود روزهایم

که .             میرفت بال علئم این شدت از آنقدر قلبم ضربان روز هر بودم
. آوردم     می نفسکم گاهی

آرام               بهروز ، حسابی کاری کتک آن از بعد که بود ای هفته سه اما
          . که  بود نرفته یادم هنوز ولی شد خوب بالخره زخمهایم بود گرفته

      .     ، بهبودی این در بهروز البته کشیدم سختی بهبودیشان برای چقدر
من  .           از آنقدر که ، میدانست مقصر خودشرا شاید بود موثر

           . می  دیدنم به شد می هفته چند که بیمارستان دکتر حتی کرد مراقبت



ای              بهانه خودش وگرنه ، بود خانه در بهروز که زمانی البته ، آمد
بهروز                روانی حالت مورد در من به هم او ، شد می دعوا برای ، دیگر

. کرد  گوشزد

  . یک            حتی برود مشاوره به ، شد نمی راضی بهروز که فایده چه اما
راضیش      .       باید چطور من وقت آن کرد نمی قبول را ساده مشاوره

. برود     پیشروانپزشک که میکردم

کرده              پیدا دوام ای هفته سه اینبار که ، آرامشبهروز خاطر به البته
باز             ولی است بهبودی به حالشرو که بودم شده امیدوار ،کمی بود
        . جنون     یک برای بود شروعی باز که طوفانی بود راه در طوفانی انگار

دیگر.

که          .    داشتم علیمی بودم مشکوک حالم حسو به که بود روزی چند
     . بچه        این خواست می دلم باشم باردار شاید که کرد می خوشحال مرا

. باشد      بهروز منو زندگی برای تحولی

؟             چطوری ولی دادم آزمایشمی باید ، مطلب این از اطمینان برای
. نداشتم              را خانه از خروج اجازه و بود قفل ، من روی خانه، سر د
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نشان             بهروز و من زندگی در کم کم خودشرا آرامشداشت روی
ویار  .            بودنشو مطلق استراحت اشو بارداری خاطر به دنیا داد می

دلیل             همین به و کرد مادرشاقامت خانه در ، بهروز نسبت شدید
. بود      .      خدا کار هم این میآمد من دیدن به هرشب بهروز

دلشوره             برایم کمی ، نه یا هستم باردار نمیدانستم اینکه از تردید اما
تمام   .             با بار این چون ، شدم می ناراحت ، نبودم اگر کرد می ایجاد

بهروز              به چگونه باید ، بودم اگر و خواستم می را بچه این وجود
میگفتم .

میوه             کوکتل بشقاب برایشیک ، آمد خانه به بهروز وقتی شب آن
   . و            کرد نگاهم شدم خیره او به لذت با و کنارشنشستم بعد ، بردم

پرسید:



؟ _   شده چی

هیچی _

؟ _       کنی می نگاهم پساینطوری چرا

واسه _         ...     شده تنگ دلم بزنیم چرخی یه بیرون بریم شام از بعد میای
...

: پرسید         مقدمه بی و کرد قطع را حرفم

؟ _   شدی خسته

؟ _   چی از

من _     با زندگی از

نه _ .

؟ _     بیرون بریم پسچرا

. بخوریم _           هم با و بگیریم بستنی دوتا هوسکرده دلم خوب

         .     ، دهد دست او به جنوبی باز ترساینکه کرد نگاهم فقط ثانیه چند
گفتم     : که کرد نمی رهایم

. نمیریم _      ، نداری دوست اگه خب

. میریم _   شو حاضر

کرد          . اخم من به بهروز که زدم خوشحالی از جیغی

.    ... شد _  کر گوشم خبرته چه

به        .      که بودم فکر در رفتیم خانه نزدیک پارک اولین به بهروز همراه
یکچک           و برسانم داروخانه یک به را خودم نحوی

نه            . یا باردارم که کنم پیدا اطمینان و بگیرم ساده بی بی

نمی      .          جدا من از ، لحظهای حتی بهروز نبود ممکن کار این ال عم اما
   . کارهایش .          این و برد خودش با مرا ، هم بستنی خرید برای حتی شد

. خوشکند          جا دلم در دلهره که میشد باعث باز

             ، بود جدی بچه قضیه اگر و نداشت کافی اطمینان من به هنوز او
. شد           می قطعی ، کرد نمی باور را حرفم اینکه امکان

در        .      که هایی بچه به نشستیم پارک خالی های نیمکت از نیمکتی روی
. بودم              خیره ، کردند می بازی و چرخیدند ،می پارک بازی محوطه

؟ _        میاد خوشت ها بچه از تو بهروز

نمیدونم _



حسی                 چه ؟ نمیشی بابا ، دیگه وقت چند تا مگه ؟ چی یعنی نمیدونم
؟  داری

گفت     : و کشید غلیظی آه

شوهریم _    ...          و زن اسم به فقط دنیا و من ندارم حسخوبی
وگرنه ...

جواب      .         اگر شاید که خوششد دلم اما نگفت اشرا ادامه دیگر و
. کند          استقبال آن از بهروز ، باشد مثبت آزمایشمن

حد              چه تا بهروز حال دانستم نمی واقعا یا بودم خوشخیال زیادی یا
. است  خطرناک

گفتم      : ها بستنی خوردن از بعد

قرص _            تا چند داروخونه یه بریم شده تموم قرصهام من بهروز
بگیرم.

سلسله            یک شروع که اخمی با همراه و من سرشبرگشتسمت
: پرسید         و کرد نگاهم ، بود قلبم در دلشوره

؟ _   قرصچی

دیگه _          . خوردم می تنم های زخم برای که قرصهایی

نشد؟ _   تموم مگه

.       ... بخورم _ ماه یک تا گفت دکتر نه

باشه _

. داروخانه   .         به رفتن برای ای بهانه هم این شدم زده ذوق
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مسئول           از بهروز چشم از دور چطوری که هست یادم هنوز
استفاده        .     جرئت حال اما کردم بی بی چک یک درخواست ، داروخانه



من    .            . دست در بی بی چک و بود کار سر بهروز نداشتم را آن از
 .   . می         میترسیدم ولی بود شده خشک آن روی که بود مدتها نگاهم

              ، بچه همان از را دعوا یک شروع برای ، ای بهانه باز بهروز ترسیدم
. بگیرد   سر از

     . را         حالم که دوستی تنها زد زنگ فاطمه که ، بودم افکار همین در
اجازه                و زد می زنگ بهروز به آنکه از بعد روز هر و شد می جویا

: زد           می حرف من با گرفت می را من با صحبت

سلم _ ... الو

خوبی؟ _    ... جان فاطمه سلم

  ... چطوری؟ _   تو خوبم همیشه من

. فاطمه _    دارم دلهره

چرا؟ _

ای_         .      بهونه یه به دیشب نه یا باردارم که کردم شک که روزیه چند
ترسم            می حال اما بگیرم بی بی چک و داروخونه برم تونستم

. امتحانشکنم 

بهونه _  ...            یه ، همین باز نمیگی ؟ نگفتی بهروز به باز مهناز وای
. دعوا   واسه میشه

. نیست _         معلوم چیزی که هنوز ، بگم چی آخه

   .   .   ... مثبت _  ...    اگه الن بهشمیگفتی نباشه معلوم تو دست از خدا ای
. نیست       من بچه این میگه اصل باشه

. شد       خراب سرم روی فاطمه عصبی صدای

         ...    _ ، بشه درمان بره ، ولشکن میگم بهت همینه تو زندگی مهناز
هر  .     .      ترسهای همین با باهاشبسازی باید پس نمیتونم میگی

الکی       .      موضوع یک برای الکی های بهانه همین با ، روزه

            ، دیگه ، تو اومدن کوتاه این باشی؟ داشته ،دعوا میخوای کی تا
تا    .          شاید ، نشه درمان زودتر ، بهروز اگه مهناز نیست گذشته جبران

هرگز     عمرش، آخر

. نشه  درمان

من _       .       ، نمیکنه خودشقبول وقتی میشه بلند گرم جای از نفست تو
راضیشکنم؟   چطوری



پس _              ، کنه می نوازشت و میچرخه دورت ، دعوا هر از بعد وقتی
پیشش            دیگه نشه درمان اگه ، بگو موقع ،همون داره دوستت هنوز

نمیمونی.

: گفتم         تعجب با و گذاشتم سرم روی را دستم

      ...   ! معلوم _    دیگه بزنم حرفی همچین من فاطمه نمیشه ؟ میگی چی
. نه     یا بمونم زنده نیست

: کرد     کر را فریادشگوشم

پر  _             شکایتشرا فرم ، بیمارستان رفتی که ، قبل دفعه پسچرا
درمان          . ببرنشواسه ، زور به بقیه لاقل تا نکردی

. نمیاد _    ...   دلم کنم ازششکایت نمیتونم

شوهرت  _        .       یعنیچی، نمیاد دلم دلته همون از ، میکشی چی هر تو
با    .           اومدی، کنار ماهه سه داریوشفقط با تو بفهم ، سضروانیه مری

بیای؟     کنار میخوای چقدر بهروز

داریوش _     ...      ولی داره دوستم بهروز داره داریوشفرق با بهروز
نداشت.

. شد        خالی گوشی توی ، فاطمه نفسمحکم

گفت _            روانپزشک میگم ، نکن دست اون و دست این اینقدر مهناز
الن           .   تو حالیشنشه و بکشه همسرشرو جنون حال توی ، ممکنه

      . شاید      ، بشه درمان بهروز اگه ال باشاص خودت فکر به فقط فعل
. کن                فکر اینم به ، ببخشه رو تو و بیاد کنار ات گذشته با تر راحت

به    .         ، نیستم قادر که دونستم می فقط کدومه درست راه نمیدونستم
فقط    .          من و گفت و گفت و گفت فاطمه کنم عمل فاطمه حرفهای
لاقل  .             که شدم مصمم ، کردم قطع را گوشی آنکه از بعد دادم گوش

. کنم      امتحان را بی بی چک

زیر           .   مدام رفتم دستشویی سمت ، لرزید ترسمی از که دستانی با
        _  : ؟   باشه شو خوشحال ، کنم خواهشمی بهروز گفتم می لب

       . بی       بی چک های خط روی نگاهم پیچید می دلم در اضطراب باز و
و.               داد می را منفی جواب معنی که ، شد ظاهر قرمز خط اولین بود

جواب          .   یعنی شد قرمز هم دوم خط که بودم منتظر همچنان من
. بود  مثبت

زدم    : فریاد اختیار بی

مثبته _



زود        .    خیلی اما شکست درهم را محضخانه سکوت فریادم صدای
: کردم         زمزمه لب زیر نگرانی با و گرفتم آرام

. بگویم _     بهروز به چطور حال

        . ماندم    من و شد جونم بلی دلشوره دوباره زد خشکم پذیرایی وسط
موجب           یا شد خواهد بهروز خوشحالی باعث نمیدانستم که رازی و

جنونش.
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غذا          .    لذت با کردم نگاه بهروز به تردید با بودیم شام سفره سر
نیاز             آن شکستن برای که بود حاکم ما بین عمیق سکوتی اما میخورد

. بود    مقدمه یک به

کف            .  بردم بهروز بشقاب سمت و کردم خپر و برداشتم را برنج کفگیر
: گفت       و گرفت کفگیر مقابل دستشرا

. کافیه _    همین دیگه نه

را              چنگالم و قاشق صدای که حالی در و دیسگذاشتم درون را کفگیر
: گفتم     کردم می بلند عمدا

؟ _       ؟حالشچطوره خبر چه دنیا از

             _ ، بشم رد دخترخاله خونه در دم از نمیده اجازه اصل ، ندارم خبری
. بپرسم        حالشرو برم اینکه به برسه چه

نمی       .         ، بودم شده حسود آنقدر کی از گزیدم اختیار بی ذوق از را لبم
با           .    را لبم باشد من برای فقط بهروز خواست می دلم ولی ، دانم

: گفتم      و کردم تر زبانم نوک

. افتاده _    اتفاقی یه بهروز

       . و      شد چنگالشتمام و قاشق دعوای گرفتم پایین نگاهش از را سرم
. بشقابشخشک       سر بالی حرکت دستانشبی

؟ _   شده چی



رفت      .    .     بال قلبم ضربان کرد عرق صورتم شد تند دلیل بی نفسهایم
     . مصمم        و بستم را چشمانم برداشت را وجودم تمام ترس نتیجه در و

گفتم:

. باردارم _ ... من

به             مجبور ، بهروز سکوت با بالخره که بود بسته چشمانم ثانیه چند
رفت    .         بال کمی لبخند حالت لبشبه گوشه شدم چشمانم کردن باز

: پرسید     و نزد لبخند اما

فهمیدی؟ _   کجا از

بی _             بی چک یک ، داروخانه رفتیم و بیرون رفتیم که روزی همان
. بشم    مطمئن تا گرفتم

     .   . عرق     و شد منظم نفسم شدم آرام نگاهشبود خونسردی به نگاهم
: گفت      که خشک هم پیشانی سرد

. نداشتیم _       باهم ای رابطه که ما ولی

رگهای     .      .  کرد نگاهشجستجو در نگاهم زد بیرون حدقه از چشمانم
بال             تندی به رو کم نفسهایشکم و شد چشمانشظاهر قرمز
میز .            روی محکمی مشت که اشریخت چهره دیدن از دلم رفت

کوبید:

. نداشتیم _       ای رابطه که ما میگم بهت

: گشودم          لب زحمت ترسبه و دلهره همه آن میان

... ...  ...    .... که _  ... معلومه میگی داری چی چی جان بهروز

: زد  فریاد

بارداری _  ...           ! ، میگی تو اونوقت ، نمیاد یادم چیزی اصل من شو خفه

        . ترس     با که برداشت سمتم به خیزی چنان کرد گیر گلو میان نفسم
از             نتوانستم ولی کنم فرار خواستم و دادم هل عقب به را صندلی

سقوط             زمین سمت و دادم دست از را تعادلم و برخیزم صندلی روی
کردم.

صورتش    .         و زد می شدت نبضگردنشبه شد عصبیشدورگه صدای
    . خون  .       رنگ چشمانشکامل ایستاد سرم بالی و آمد جلو قرمز کامل

: گفت               میبرد بال مرگ حد تا را ترسم که لحنی با که بود شده

کردی _   ...        . رو ، رو خودت گند بلخره ؟ پسبارداری

زمین               روی اجبار به من و داد نمی من به برخاستن مهلت که حالی در
گفتم        : شوم دور او از تا خزیدم می



    ... ...    ...   ... _ ، نکردم کاری من من توروخدا کن فکر جان بهروز بهروز
؟                 بشه باز میتونه چطوری ، قفله اا تمام که ای خونه سر د اصل ، کن باور

آنها             محکم قفل میان از و فشرد هم حرصروی با دندانهایشرا
: زد  فریاد

... یا _         .     میگی یا حال من نه چطوری، بگی تو باید رو این

کردم       .        جمع شکم درون را پاهایم فوری زد پایم به را محکم لگد اولین
گفتم  : و

.    ... نکردم _ ...    ...   کاری من خدا تورو کن باور بهروز بهروز

. رساند            صفر به برایم را باورش احتمال و لرزاند را تنم تمام

   ... هرزه _    ...     ، گفتم دادی نشون خودتو بلخره رو کثیفت دهن ببند
انکار...  .    ...      میخوای جوری چه دیگه دلیل اینم بفرما گفتم شدی
. کنی ...           رد میخوای جوری چه رو محکمی این به دلیل کنی

زدم     : فریاد محکم گریه با

 . توئه _ ...     منو بچه این نه

. میشه _  معلوم

. خواب        اتاق رفتسمت تند قدمهای با بعد
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    .  . در       کمربند همان باز برگشت نمیدانم ، بکند خواست می کار چه
:       . گفتم  و برخاستم جا از فوری دستشبود

چیکار _ ...   ... ...    ...    خوای می کنم خواهشمی بهروز خدا تورو بهروز
کنی؟

  ...          ... اون _  شایدم آیی می حرف به بزنم که شلق تا چند عزیزم هیچی
....    ... میدمشآزمایشژنتیک    ...  میبرمشآزمایشگاه بیاد حرف به بچه

. مهناز          کنم می رو پوستت ، نباشه من مال اگه



: کشیدم    جیغ زده وحشت

.   ....    ... خودته _ !! ....    بچه این ای دیوانه تو شدی روانی تو بهروز

: گفت            و آورد فرود تنم روی محکم و برد بال کمربندشرا

 ... اون _  ...      ...  بگو ؟ میفهمی پایین نمیافته آسمون از بچه شو خفه
اینجا؟     اومده کی داریوشعوضی

دادم      .       : جواب درد از جیغ با همراه خورد تنم به کمربند دوم ضربه

. کن _    ...    باور بهروز نیومده اینجا داریوش اصل

. داریوش _   ...      به فروختی رو تنت اشغال شو خفه

. میدونه _    ...     ...   اون فاطمه به بزن زنگ خدا رو تو بهروز

کنم _  ...     .      می خرستت خد خودم من است کاره چه فاطمه دهنتو ببند
    ... ؟...     اینجا اومده داریوشکی ؟ بزنم بازم یا میگی

...    _  : مادرت       خاک ارواح به گفتم و کردم محافظصورتم را دستانم

 . بعد             کرد نثارم را بعدی ضربه و کنم کامل را ام جمله تا نگذاشت
در              .  افتاد جانم به لگد با و انداخت ای گوشه را کمربند و نشد راضی

. نشد             ولی نخورد پهلویم و شکم ضرباتشبه بلکه تا شدم مچاله خودم

 .         . صدای      داد نسبت من به ، بود تهمتی هر کرد نثارم ، بود ناسزایی هر
نسبت                من به که ، بود ناروایی آنهمه از ، من سع دفا تنها ام گریه

. نداشت      ای فایده ولی ، میداد

     . حرف      و بود فریاد اا تمام نبود خوشمهربانی آوای صدایشدیگر
. دیوانه           یک های حرف و آمیز جنون حرفهای اا هایشتمام

   .  . های       حرف البته نمیدانم بودم داده گوش فاطمه حرفای کاشبه
. نداشت   اثری فاطمه

    ...    ... تو _  میریزم تو خاکستر میسوزونم رو تنت مهناز میکشمت
... تو ...        ...     شدی هرزه تو من اعتماد به زدی گند باز تو فاضلب

ام              بارداری خبر و بهروز از خیالم در که قشنگی و خوب دنیای تمام
صدای       .      . رفت باد به و شد خاکستر شد خراب سرم بر بودم، ساخته

ای              دقیقه چند که اشباعثشد عصبی و تند های نفسنفسزدن
تمام           .   .  کردم باز چشم دارد بر ، زدنم کتک از دست ، هوا طلب برای

زمین        .       روی را ترسخودم با نشسته خون به باز و بود درد تنم
گرفتم      فاصله او از و کشیدم

کشید          : فریاد دوباره ، اش خستگی همه با باز که



.... ؟ _              کنی فرار دستم از میتونی کنی می فکر ؟ کنی می فرار کجا
. میفهمی     .... ...  مدرک دارم مدرک من دفعه این

              ، میکردم زمزمه لب زیر و خورد می تکان طرف دو ترسبه با سرم
. میشد           ادا لکنت با ، ترس شدت از که ای زمزمه

.  ... ...  ... ... ای  _ ... دیوانه تو ای دیونه دیو تو

: زد  فریاد

ام _      . دیوانه من اصل آره

گفت            : سینشو به زد محکم و کرد مشت دستشرا

   ... بودی _    ...    زندگیم تموم بودم ات دیوونه مهناز بودم عاشقت من
     ... رفت        زندگیم ، رفت عشقم کردی خراب رو چیز همه طلقت با ولی

؟               عادی آدم یه بشم میگی تو حال ، رفت تو غصه از مادرم ،

بود              افتاده لکنت به اضطراب شدت از که زبانی و تنم تمام لرزش با
گفتم:

. ... نکردم _ ... ... ... ... ن خطایی من م من

: کرد .        مسلم برایم جنونشرا که ای خنده خندید

و _              لگد تا دو واسه ؟ میترسی و لرزی می اینجوری چی پسواسه
... یا       ترسیدی قدر این ، مشت

: کشید     فریاد محکم را یا

بشه؟ _          رو تو کاری کثافت و گند ترسی می یا

 . جنون    .           بودم ندیده حالت آن در را او روز آن تا بود جنون خود او
. افتاد       اتفاق که بود، لحظه همان
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زندانی          .   باز کابوس رنگ هایم شب و گرفت رنگشب روزهایم باز
شکمم    .      .     داخل را پاهایم بودم زده تکیه دیوار کنج خواب اتاق در شدم

. میکشیدم      آه فقط و کردم جمع

                ، بعد ی هفته اوایل تا هایشرا کتک و بهروز باید من و بود هفته آخر
شد   .     .       . بیشتر ترسم بهروز دیدن با شد باز اتاق در کردم می تحمل
    . بود          آرام ظاهر به چسباندم دیوار به توانستم می که جایی تا را خودم

. رفت       نمی اطمینانی آرامششهیچ به ولی

: گفت            که بود صورتم نگاهشروی و ایستاد سرم بالی آمد جلو

بگی؟ _    رو حقیقت نمیخوای

. تکرار      همان و اصرار همان باز

. کنم _ ...           اعتراف بخوام که نکردم کاری ، من خدا به بهروز

: گفت         صورتم مقابل درست و شد زانوهایشخم روی

! افتاده؟ _        آسمون از بچه این بگی پسمیخوای

گفتم              می باید چه ، ببیند خواست نمی وقتی را واضحی آن به حقیقت
و.                شوم خیره او به ام بارانی و گرفته غم چشمان با که این جز

بگویم :

.     ...    ... بهروز _ ماست بچه این نمیاد یادت چرا چرا

  . فریاد   .         سرم کرد احاطه ترسمرا از لرزی باز که شد اخمشمحکم
. بستم.        را ترسچشمانم از که فریادی کشید

.    ... نه _   ...    یا میگی است حرومزاده یه نیست من بچه

نمی   .          را حرفم که ، گفت می چشمانشقاطعانه شد روان اشکم
پذیرد.

او             ولی نشوم محسوب گناهکار بیگناه، من تا میدید خاطراتشرا باید
          . برگرداندم    او از دلخوری با را سرم و کشیدم آه نمیاورد یاد به چیزی

. شد    تر عصبی که

. لعنتی _      بزن حرف ، میگم بهت

: حرصگفتم        با هم من و شدم عصبی

...         ...    ... ؟ _    کنم اعتراف نکردم، که کاری به گناهم بی وقتی ؟ بگم چی
رو    ...          ات بچه خودت قول به تا بکش منو بیا میشه راحت خیالت اگه

. نه        یا توئه مال بشی مطمئن آزمایشگاه ببری

کارشمرا             این با و اشکوبید پیشانی وسط محکم کفدستشرا
. ترساند  بیشتر



آزمایشهم _    ...      ...   میگم بهت دارم حال همین نیست من بچه اون
نمیخواد.

: زدم    فریاد عجز با

  ...   ...    ... کاشبهت _   متاسفم خودم برای سرت به زده تو شدی روانی
. دادم.         نمی بهت رو خبر این کاشاصل نمیگفتم

داد    . تحویلم عصبی خنده

. کنی _          داریوشت تقدیم بیاریشو بدنیا پس، میخواستی

،من   .         میکوبیدم صورتم توی محکم که حالی در شد بیشتر عصبانیتم
گفتم     .   .   .     : و کردم گریه زدم زار زدم فریاد شدم دیوانه او مثل هم

. ماست _    ...  ...    بچه این بفهم ماست بچه این بهروز

     . از          نفسهایشرا صدای شد دیوار به تکیه سرم رمق بی و حال بی
سمت       .        را سرم کرد دراز دست شنیدم می ام بسته های پلک پشت

     .      . چند  ولی نمیدانم چرایشرا داشت غم هم او نگاه نگاهشچرخاند
. کرد    نگاهم فقط ثانیهای

کابوسه _ ...     ...       شده شبم هر خواب وقتی بفهمی منو باید تو مهناز
کردم  ...           ... گم رو بیداری و خواب بین مرز دیگه وقتی تو خیانتت

. کنم         باور رو حرفت داری توقع من از چطوری

. شدم         خیره او به اشک پر چشمان همان با

          ... !    _ ، نداری اعتماد من به تو نداری، باورم تو ؟ بهروز منم مقصر
     !      ...!   ، مشاوره برو میگم چرا ؟ ببینم تاوانشرا باید من ؟ مقصرم من

نمیری؟

        . و  .     بود او نگاه فقط ای ثانیه چند بدهد که نداشت جوابی کرد سکوت
        . عمیق       نفسی با همراه و برخاست جا از شد یکی هم در که من نگاه

: گفت          ، بود تردیدش از پر قلب چاره تنها که

روی _   ...     ...   گذاشتی پا کردم باورت بار یک چون کنم باورت نمیتونم
            ... رها  التماسهام همه با منو کردم، اعتماد بهت بار یک باورهام همه

. اعتمادی   ...          بی جز ، نیست ای چاره پسحال رفتی و کردی

: شد      حرفشفریاد انتهای باز و

. بگو _   بهم لعنتی
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سمت       .        آرامشبه اوج از دفعه صدایشیک نو از روزی ، نو از روز
نبود        .       فراری راه دیگر دیوار کنج شد نثارم هایش لگد باز و رفت فریاد

         . عربده     او و کردم تحمل داشتم توان تا بگریزم بهروز دست از که
تمام            .   وقتی کرد خالی خودشرا و زد کتک و زد لگد و کشید

زد   فریادهایشرا

: گفت     نفسنفسزنان ،

کنی؟ _    انکار بازم میخوای

باز   .       .      سختی به را لبم میدید را او زحمت به چشمانم شدم رمق بی
گفتم   : و کردم

... کن _  باور

      . باز   .      و خودم در شدم مچاله کرد می درد تنم تمام زمین روی افتادم
کردم  : ناله

. نکردم _      کاری خدا به بهروز

  . آن       .       از میسوخت تنم تمام و بودم خسته زدم می ناله درد از بار این
اعترافمی         .       دروغ به باید شاید کتک و درد همه آن از و انکار همه

او        .      . انداخت تخت روی خودشرا داشت می بر سرم از دست تا کردم
. بود    شده خسته هم

. آغوشداریوشبودی _   ...       توی ، دیدم خودم دیدمت خودم من

: کرد       تر بلند را ام ناله حرفش

نکردم _    ...     . کاری من قرآن به خودته تخیل این بهروز

  ....        ... روی _  ، دیدمت ؟ نکنم اعتماد خودمم چشمای به دیگه شو خفه
. داریوشبودی      با ، تخت همین

مرز     .    .  بهروز نداشت فایده گفتن دیگر گریستم بلندبلند و زدم ناله
این               جدال و جنگ میان داشتم من و بود کرده گم را واقعیت و تخیل
درد      .           این ، او نظر از ولی نبود خوش حالم دادم می جان ، جبهه دو

. بود  حقم

زندگی  .           برزخ بزرگترین ، بود شده که دردی به بیصدا، گریستم آرام
حد .       .      از زیاد بهروز میدانستم آوردم سرش را بل این خودم من



           . زندگیش  به ، ام دوباره برگشت با حال و ترکشکردم دارد دوستم
. دلشکاشتم         در را بدبینی و شک تخم ،خودم

تخت          .    روی بهروز ایستادم پا روی و شدم کنده زمین از سختی به
.           . رفتم  دستشویی سمت به و شدم کنارشرد از آرام بود خوابیده

شکسته             استخوانهایم ، کردم می فکر که کرد می درد تنم تمام آنقدر
.         . کند .     تایید حسرا این که نبود کسی بود شکسته هم شاید است

افتاد           . بهروز صورت اصلح ژیلت به چشمم ، باکسدستشویی جلوی
. کرد       نفوذ قلبم در شیطان لحظه یک

گرفتار "    ...          حال و کردی داریوشفرار کنار از تو بکشمهناز خودتو
خوب    ...       ...    که این کنی می صبر داری چی واسه شدی دیگه روانی یه

پس ...       ...      ...  میکنه رها را تو نه پیشمیگیره درمانشرو راه نه نمیشه
؟         " چی که بکشی درد و بمونی زنده میخوای

روشویی              طرف دو را دستم دو کف که حالی در و بستم را چشمانم
آرام               ، انداختم می آن روی را ام خسته های شانه وزن و گرفتم می
این .             حال که کردم فرار نیرنگ هزار به داریوش دست از من گرفتم

! شوم؟    بهروز گرفتار گونه

 .     . فشارم      میلرزید شدت به پاهایم پیچید دستشویی در هقم هق صدای
        .   .  ، اصلح ژیلت لرزشرفتسمت با دستم داشتم ضعف بود افتاده

کرد          : خشک جا در مرا بهروز بلند فریاد صدای که

مهناز _

از  .         .    نفسهایم زد بیرون حدقه از امکان حد تا چشمانم ایستاد قلبم
سمت      .        که هایشرا قدم صدای که شد تند باز ، ترس شدت

:       . کشید     می فریاد پیاپی چنان هم شنیدم را آمد می دستشویی

مهناز _

نگاه       .       که کشیدم عقب را خودم شد باز ضرب با ، دستشویی در
   . بلند           نفس چند شد آمیخته من، نگاه در ترسنشسته با ، او عصبی

از      .           مرا و من سمت کرد دراز دست بعد زد موهایشچنگ به و کشید
. آغوششگرفت        در یکراست و کشید بیرون دستشویی

میان  .             .   محکم آغوشگرم و فریاد آن به نه و کتکها آن به نه خوردم جا
: گفت     که میشدم بازوانشفشرده
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هستم _   ...     .  و بودم مجبور ببخشمهناز منو

خودشجدا             از مرا ناگهان که میزند حرف چه از فهمیدم نمی هنوز
: گفت     .         خشم با و تخت رو کرد پرتم کشید اتاق سمت و کرد

. ،نمیتونم _     بیام باهاشکنار نمیتونم

. بست      باز را اتاق در بعد

   ... خوبی   ...  ...    روزهای به برگردان گذشته به مرا من خدای من خدای
من    ...         .  بود عادی انسان یک که روزهایی همان به داشتم بهروز با که

. ندارم      حالشرا این تحمل توان

محکم               چنان شد باز اتاق در باز که کردم را التماسخدا و ریختم اشک
: زدم              ناله بلند و کردم فرار دیوار کنج سمت بلندی جیغ با همراه که

...  ...    ... من _  ...  ...  کن ولم کنم خواهشمی نکردم کاری بهروز قرآن به
. خدا  ...    رو تو نکردم کاری

اضطراب            جای به و کرد آرامم اشکمی چهره ی مظلومانه حالت
و     .         آمد جلو مظلوم چهره همان با او نشاند چشمانم به را اشک

. زد   زانو مقابلم

. بشه _      ...    ...    تموم بذار خدا رو تو بشه تموم چی همه بزار مهناز

پیشت_    ! ...          ام زنده که روزی تا گفتم بهت من ؟ بشه تموم چی
؟ ...   یادته میمونم

گفت    .       : و کرد خم سرشرا نگاهشنشست در اشک

 .   .     ...  ... یا _  تحملشسخته میشم دیوونه دارم من ولی یادمه میدونم
... آشغال       ...     اون با یا باز کردی ترکم و رفتی میبینم خواب

        . و     برگرداند من از گریه با را سرش دهد ادامه حرفشرا نتوانست
گفت:

 ...     ... راهی _     ولی کنم می اذیتت دارم شدم خسته خودم دستم از
. راهه     یه همین فقط ندارم



طور         .       آن ، را او تا شد صورتشمات روی اشک های دانه روی نگاهم
            . ریزد   می اشک ، میزند زانو ، پایت جلوی مرد یک وقتی بودم ندیده که

پیدا              حالی چه کند، می بازگو برایت دلشرا در نشسته غم نهایت و
. کنی  می

دانههای   .        سمتصورتشو کردم دراز دست ریختم همراهشاشک
: گفتم         و کردم پاک دستم با اشکشرا درشت

...    ... نکردم _        خیانت بهت کنم نمی ترکت من که اینه واقعیت بهروز
. باورشکن   ...   بهروز اینه واقعیت

نگاه            .  چرخاند سمتم باز را سرش و کشید پیشانی به دستشرا کلفه
. کرد      متاثرم چشمانش، گرفته غم

تو _     ...      ...   اگه حتی بینم می رو چیز همه ندارم باوری دیگه من مهناز
      ... می  ...   ...  ترکم داری تو میبینم وقتی چشمامه من باور کنی انکار

. کنم     باورت چطور ، کنی

 ...    ! این _  !!           تخیله اینا ؟ اینجام الن پسچرا ، کردم ترکت اگه من من
. کن        ...   قبول حرفمو کنم خواهشمی بهروز ، توئه توهم ها

داد    .       . چشمانم خورد به باز نگاهشرا کشید صورتم به دستی
آرام   . ، مهربان

. بودید _          .     اتاق همین توی داریوش با رو تو ، دیدم من ؟ خیانتچی

... بوده  _ ...   ...       ...    تخیل یه بوده خواب یه اونم خدا به جان بهروز بهروز
. نیست      ...      ایران اصل عوضی اون داریوشندارم از خبری ال اص من

      . و       شد صورتشدمیده به خشم شد جنون رنگ باز چشمانش، رنگ
: زد  فریاد

. خودم _  ... دیدمش خودم

: گفتم            لرزیدم ترسمی با که حالی در و گرفتم دستشرا

.      ... نیست  _  واقعیت ، کردی خیال من بهروز

. شد             اعتماد بی من به نگاهشباز و پسزد محکم را دستم

غلطی  _  ...  ...     ...       چه ، بره یادم تا نیست واقعی بگو خیاله بگو بگو آره
کردی؟

هجوم              من قلب به باز ترس و رفت می بالتر ثانیه به ثانیه صدایش
            . سرم  که بودم پیچیده خودم در ماری مثل ترس، شدت از آورد می

: زد  فریاد



  ... میگی  _  ...        کردی می غلطی سشداریوشچه آغو توی تو آشغال
نشون ...        ...     بهت رو خیال سپسافتاده بچه این که بوده خیال خیال

میدم.

: زدم     صورتشفریاد توی محکم

      ....   _  ، توئه و من بچه این خدا به بهروز

. کنم  _    تمومشمی من

.     . دادم         تکان را سرم ندارد ای فایده گفتن ، کردم فکر چرا نمیدانم
را      .        چیز چه خواهد می دانستم نمی بود تر راحت کردن تمام شاید

.           . بود  بهتر روز و حال این از بود هرچه اما کند تمام

با              ، من به رو بعد و شلوارشدرآورد جیب از را چاقویی ناگهان
: گفت         ، ترسمیلرزید هایشاز حلقه که نگاهی

... بمیره _   بذار

. برد             فرو شکمم در دسته انتهای تا را چاقو بزنم حرفی خواستم تا
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گرفته              را وجودم تمام که دردی از را دستم ، ممتد جیغی با همراه
     .         ، من جیغ امتداد در تخت روی نشستم و فشردم شکمم روی ، بود

. سکوت    و بود سکوت

تا    .           که چاقویی نه و بود بهروز از خبری نه چرخید اطراف به سرم
. باشد        رفته فرو ، شکم در دسته انتهای

من        .     خونیکفدست برداشتم شکمم روی از ناباوری با را دستم
نگاهم      .         .  روزی چه ، وقتی چه ، بود زمانی چه شدم گیج که ، نبود

. بود    .       صبح نیم و یازده ساعت دیواری ساعت روی رفت

رفتم              و اومدم پایین تخت از ؟ ساعت این تا بودم خوابیده کی از
     . بود  .       تمیز و مرتب خانه آرامشبود کمال در چیز همه پذیرایی سمت

. کوبید          می محکم و تند هم هنوز من قلب ولی



صبحانه      .   .     کامل میز یک رفتم جلو شد جلب صبحانه میز سمت نگاهم
چشمم       .        که نان سمت کردم دراز دست کرد جلب را نظرم ، شده چیده

. افتاد         ، بود نان کنار که یادداشتی کاغذ به

      ! زندگی  "        فرشته ولی ، دانم نمی ؟ خوابند می مگر هم ها فرشته
       . بخیر         ، من ی بوسه با صبحت شود می همیشه از تر ناز خواب در من

سلمتی      . " به و عشق به و

 . انگار  .       .    بود بهروز جمله بود آشنا برایم چقدر جمله این زد خشکم
موبایلم    .         زنگ صدای که بودم فکر در هنوز بود شده تکرار قبل

کردم .     : وصل تماسرا برخاست

حرف  _ ... ...            مولوی خانم با کلی من ؟ کار سر گذاشتی منو مهناز الو
. گرفتم        برات وقت یه امروز واسه که زدم

گفتم         : ، دلخوری سن بیا آنطور و صدا از متعجب

! ؟  _ ...  شما سلم

          ...     ! یه _  نگفتی مگه ، نزدیم حرف هم با مگه دیگه داریوشام ؟ شما
دکتر            خانم یه آدرس مگه ، داری بهروز از طلق واسه مزاحم

؟              نرفتی امروز پسچرا ، ندادم بهت آدرسرو من مگه ، نمیخواستی

مثل  .        .    لب زیر زمین به افتاد گوشم کنار از گوشی ایستاد قلبم
کردم      : تکرار خودم با ها دیوانه

. بیدارم _  ...   من بیدارم من

      . بلندی      آخ که گرفت درد چنان گرفتم هام گونه از محکمی نیشگون
وای .      .     .  بودم باردار هنوز من شکمم روی رفت اختیار بی دستم گفتم

. بود         نیفتاده کابوسوار اتفاقات آن از کدام هیچ هنوز

. شوق           از فریادی شد، تبدیل فریاد به ام زمزمه بار این

. بیدارم _  من

جواب             در و برداشتم ، بود افتاده زمین روی که را گوشیم فوری
: گفتم         عصبانیت با بود خط پشت هنوز داریوشکه

رو _  ...  ...         زندگیم ، نمیشم جدا بهروز از من هوسباز مردک بمیر برو
...          . دیگه    دخترای اون با منو که خوردم خر مغز مگه نمیدم دست از هم

بیام      ...        باهات که خوردم خر مغز مگه کنی زندانی لله با خونه توی
دبی.

شد  : شوکه

!       ! ؟ _    میشناسی کجا از رو لله ؟ تو میگی چی



کنار _  ...            را فامیلی حرمت بشی، من مزاحم دیگه بار یک اگه شو خفه
از             نوامیسمردم برای مزاحمت جرم به تا میگم بهروز به و میگذارم

. ایرانه        ...   اینجا آقا حضرت نیست دبی اینجا ، کنه شکایت

و                هیجان شدت از که حالی در و کردم قطع را ام حرصگوشی با و
دیوانه  .           خود مثل لب زیر و زدم خانه توی دوری میلرزیدم خوشحالی

: کردم    نجوا ، ها

توی _  ...       ...      رو چی همه من دیدم خواب رو چی همه من شکرت خدایا
. دیدم  خواب

به               شکر سجده ، هم پشتسر بار چندین و زمین روی افتادم زانو دو
            . تردید  تصمیمم در تا داد نشان من به را تاریکم آینده خدا آوردم جا

. برگردم   و کنم

دویدم            .  میرفت تاریکی سوی به رو ام آینده که روزی همان از درست
  . برای  .           دلم بود خانم فضه زدم، زنگ او به که کسی اولین تلفن سمت

. بود     شده صدایشتنگ شنیدن

الو _

  ... ؟ _   ...    خوبی الهی برم قربونتون جان مادر الو

        ... ؟ _   نمیکنه اذیتت که بهروز ؟ خوبی تو عروسگلم سلم

. شد            جمع چشمانم در اشک ، خانوم فضه محبت همه آن از

... مادرجون _   نه

؟  _             کنم درست واست داری دوست چی ، اینجا بیاید ناهار هفته آخر

. دارم          دوست باشه هرچی ، عالیه پختشما دست

.     ... منتظرم _ هفته پسآخر باشه

.  ... خداحافظ _ اا حتم

هنوز               که فشردم قلبم روی محکم را دستم ، کردم قطع که را گوشی
. کوبید           می پرفشار و محکم ثانیه به ثانیه هیجان شدت از
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           . همه    آن ، دردها آن ، کابوسها آن همه یعنی بود نشده باورم هنوز
! بود؟        خواب ، شکنجه و عذاب و زجر

            .  ، هم باز و نشوم بیدار دیگر خوابی از باز ترسیدم می ترسیدم می
  . جواب     .     هنوز بودم بیدار اا ظاهر اما برگردد قبل حالت به اوضاع

آنکه              از خبر بی بهروز هنوز و بود کمد سکشوی در ، بارداریم آزمایش
. شده  پدر

        . که       باز که بود شده ظهر از بعد گذشت هیجان همه آن از ساعتی یک
و   .   .         کردم وصل تماسرا جدی لحنی با بود دنیا خورد زنگ موبایلم

گفتم:

بله  _

     . ها  _  ...       پرت و چرت اون زد زنگ داریوشبهم تو؟ خوبی مهناز سلم
! ؟    بهشگفتی بود چی

شما  _      ...      .  نبود پرت و چرت حرفام خانم دنیا کن وا گوشاتو خوب
نخیر               ؟ بشم جدا بهروز از تا کنید خام منو میتونید ، کردید فکر دوتا

          ... ، داره برش و دور دختر ، اونقدر شما عموی خانوم

و     .           من زندگی سر از دست بهتره هم شما اا ثانی نیست من به نیازی که
         ... خواسته  می قبل که دختری اون میدونم خوب حال برداری بهروز

. کیه     ، بشه بهروز نامزده

      ...       ...  ... _  ، من از کی ، نمیدونم بوده خیر قصدم ، خدا به من من مهناز
... ولی   ...  گفته بد بهت

کاری  _             منم ، نداره سودی دیگه الن شما پشیمونی ، دنیا نداره ولی
 ...   ...     ... که    امروزمه حال مهمه برام الن اونچه ندارم بهروز گذشته به

بخوای         .       ، دیگه بار یک اگه هستم همسرم عاشق و عالیه ، شکر را خدا
در               میام ، بزنی بهم رو بهروز منو زندگی ، کارات و حرفات با

رو               تو ، حسابی ، مادرت سگ قشن سی حرفا سی عوضهمه در ، خونتون
. کنار    میزارم و میشورم

نکنه _   !...     !       ؟ مادرم های حرف کدوم سرت به زده واقعا تو میگی چی
بودم؟          من ، بهروز سی قبل سد نامز که گفته بهت مادرم

.         ... داده _ گزارش ، تو مادر از بالتر یکی نخیر

... مهناز _  ببین

          ... موبایلم _   سی صفحه روی رو، تو اسم ، امروز از اگه دنیا ببین تو
؟             نه یا فهمیدی ، میگم بهروز به رو چی همه ، ببینم



. دیوونه _

گفتم      : لب زیر که کرد قطع

.    ... پررو _ ی دختره خودتی

. افتاد          می اتفاق داشت که بود همانی چیز همه انگار

میخواست            که بود دختری همان دنیا و شناخت را داریوشلله وقتی
اولین              شروع با ، هم من آینده پس ، برگردد خودش قبلی زندگی به

بودم            . دیده کابوسوارم سی رویاها در که میشد همانی ، اشتباهم
تلفن            . میز کنار صندلی روی نشستم ، بلند نفس یک با همراه

اشتباه      .          این من شاید ، نبود الهی رحمت اگر کردم شکر را خدا باز و
با    .           اگه ؛ گفت می همیشه که فاطمه قول به میشدم مرتکب را بزرگ

            ، بگیره رو دستت باید که باشجایی مطمئن ، باشی دوست خدا
میگیره.

بچه               من و گرفت را دستم خدا که بودم کرده خیری کار چه دانم نمی
داد         . نشان را راه و نکردم سقط را ام

.       . چرخید        خانه در شوق با چشمانم بود مادرم خیر دعای اثر هم شاید

انرژی              پر و برخاستم جا از و شد متولد وجودم در انرژی دنیا یک
گفتم:

کنم _            .  تلفی باید ، کنم می درست خوب شام یه عشقم واسه

واقعا             میخواستم حال و بودم زده لبخند ظاهر به رو قبل روزهای همه
 .   . غذا        شدم مشغول بودم رسیده کابوسهایم پایان به که باشم شاد

ژله              . یکظرف حتی و خیار و ماست ، کاهو سالد، ، کردم درست

بودم      .   .     . بهروز قرار بی شد شب رسیدم خودم به و لباسپوشیدم
بودند             . گرفته فاصله من از بود سالها انگار که هایی گذشته قرار بی

بهروز               برای دلم سالها و ماهها قدر به اما ، بودم خواب در یکشب
:    .      . زدم   فریاد شوق با شد زده خانه در زنگ بود شده تنگ

آمدم _

وارد           .  ایستادم در چارچوب استقبالشکنار برای و کردم باز را در
وقت                 خیلی شاید که مرتب وضع و سر آن با ، من دیدن با شد، که خانه
. کرد               باز لبانشجا روی شوقی لبخند ، بود برده یاد از دیگر ، بود

به               را خودم ، نداد را او رسیدن و ایستادن مهلت من لبخندشبه همان
او         . سمت به دویدم و کردم آغوششرها سمت

پرسید :



! شده؟ _   خبر چه

. کرد         متعجب را او و برخاست ام گریه صدای

مهناز _ !!
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گفتم        : اشک از پر صورت با شوق با

. بود _  ...       شده تنگ صدات برای دلم مهناز جان

: پرسید  متعجب

        ! برام _       دلت چقدر الن تا دیشب از ؟ ندیدی منو که روزه چند مگه
شده  ! تنگ

بوسه            سع طم حریصانه و اشچسباندم سینه قفسه به محکم را سرم
. کردم  ای

را              لبانش لبانشو سمت آوردم بال را سرم و ایستادم پا پنج روی
.          . گرفت   جا چشمانم در اجازه بی هم باز اشک زدم ای بوسه

!     ! کنی؟ _     می گریه چرا ؟ مهناز شده چت

... خدا _      به دارم دوست خیلی بهروز

حلقه           .  شوکه من حرکت این از بهروز و شد جاری باز اشکانم
: گفت             و زد موهایم روی ای بوسه و کرد تر تنگ دستانشرا

داری؟ _    افسونگری سد قص باز

خواند          : زیبایشبرایم و قشنگ لحن آن با آرام و

... افسونگری _  توی

: خواندم     ادامهاشرا من و

. بهتری  _   ...          اون از تو ، هاست قصه تو پری نگذری من از

: دادیم        ادامه هم با دو هر بعد و



         ...     _ ، پیشکشت ، غزل هزار ، قدمهات زیر پات فرشزیر من سل د
. نبات  شاخه

و              ندادم او به اجازه که شکستن به انداخت می چنگ هنوز بغضگلویم
گفتم:

حرف _             باهات ، شدم عصبی شدم، بد که وقتیه چند میدونم بهروز
... کردم       قهر ، نخوابیدم کنارت ، نزدم

: گفت       و گذاشت دهانم جلوی دستشرا

. داخل _   ...     ...   بریم بزار بعد باشه زدن حرف عزیزم ماهی تو

   . وارد           هم همراه شدم آغوششجدا از و پسزدم دستم با را اشکانم
.            . زد  سوتی و شام ی شده چیده میز نگاهشرفتسمت شدیم خانه

. افسونگری _       یه تو ، راستی راستی نه

بهروز            .  کرد باز را خودش جای لبخند ، اشکم خیساز صورت میان
  . قلبم            هنوز ریختم چای او برای من و عوضکند لباسشرا تا رفت

. افتادم             دنبالشراه چای سینی همراه من و آمد که بود نگرفته آرام
. اشگرفت   خنده

! ؟ _       امروز تو شکلیشدی این چرا

؟ _   شکلی چه

: گفت      و لبانشکرد به اشاره

. بشه _      قبلیخشک محبت اثر نمیزاری

: گفتم             دفعه یک و بردم فرو دهانم داخل به را لبانم و خندیدم

؟ _        فضه مامان خونه میریم هفته آخر راستی

نه _

؟  _  چرا

میرم _         ...     دوستام با منم خودتون مادر ی خونه میری شما ، هفته آخر
کوه.

: گفتم    و کردم اخم

؟ _  داشتیم

: گفت   و خندید

. داریم _



در              و زد چشمکی و گرفت را دستم که شدم دلخور جوابشکمی از
گفت        : میکشید مبلها از یکی سمت مرا حالیکه

ولی _      ... نه که کوه سه کو حال

ی       :  _      خونه میریم ، میگم جدی گفتم که بود گذاشته سرکار منو باز
خانوم؟  فضه

. نیستم _   ...     هفته آخر من جان مهناز نمیشه

کجایی؟ _   ، ببخشید

: گفت       و کرد غنچه برایم لبانشرا

. بگم _   تا ببوس

و              نگفت بوسیدیدمشکه و کردم خم سر و گرفت ام حرفشخنده از
 . خاکی          جاده زد و پاهایشنشاند روی عوضمرا در

. کن _              صبر ، میدم نشونت ؟ آره ؟ میبری دل من، از حال

. برایشدلبری          باز و کردم کج را سرم خنده با

اولشه _  تازه

. میشه _  ...    کم تحملم نخند، دلم جان

. بشه _    کم خوام می

: شد     گرد تعجب چشمانشاز

. افتادی _   راه آفرین

. نه _       که چرا ، بله شوهرم واسه

خاطر            به خوب را واقعیت میخواستم که چشمانی با من و خندید
. شدم     خیره او به بسپارند
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که              روز آن فردای ولی است، خبر چه هفته آخر ، نفهمیدم شب آن
لبخند            .  شدم تولدم تاریخ متوجه ، دیدم را هفته آخر تاریخ فرصت، سر

          . چون   بگیرد، را تولدم موعد از زودتر خواست می شاید آمد لبم به
. بود        هفته اواسط بعد، ی هفته در تولدم

و      .       کشیدم نفسعمیقی که آنقدر احساسشدم و عشق از سرشار
مهربانی        . و عشق همه این به زدم لبخند

خواست       .    .    نمی انگار گرفت حرصم خیلی زد داریوشزنگ باز روز آن
شدم           .   مجبور رفت سرشنمی توی حرف و دارد بر سرم از دست

: بدهم  جواب

بله _

ساعت _   ...          امروز ، خودم شاپ کافی توی من مهناز بعد ۴گوشکن
. منتظرتم    ، ظهر از

بیام؟ _    باید چی واسه

. بشه _       زده تا مونده که حرفایی واسه

. ندارم _     شما با حرفی من

بگم؟ _  ...          بهروز به حرفامو و بزنم، زنگ که نمیخوای دارم من

    .      . جنونآمیز  حال ای لحظه داشت ترسبرم چرا نمیدونم ریخت دلم
: گفتم       که شد ظاهر چشمانم جلوی بهروز

. میام _  باشه

     . حتی           ، هم را شالم شدم حاضر آرایش، بدون ، جدی و مصمم بار این
هیز         .     چشمان سه حیف مبادا نباشد پیدا مویم تار یک که ، بستم طوری

. داریوششود 

 ! حتی            ؟ افتاد می صورتم داریوشبه هرزه نگاه که نبود حیفمن
. نجسبود       و داشت زهر نگاهشهم

منتظرم             دنیا ، داریوش جای به اما ، شاپ کافی رسیدم ساعت سر
: گفتم .       میزشو سمت رفتم عصبی بود

؟ _        میگم چی من نمیشی متوجه تو چرا

بشین _

: گفتم   و نشستم

. نمیگیرم _    طلق من ببین

: گفت            و دوخت من به اشرا افسرده و زده غم نگاه



. میمیره _           برات که یکی ، داری مجنون سن مجنو یه تو مهناز

سمت         .   نگاهم کرد اشاره چشم با که منظورشنشدم متوجه هنوز
  .         . دیگر   حال میآمد سمتم به گل سینی یک با داریوش اشرفت اشاره

چیست       . سینی درون که دانستم می خوب

: گفت          مشتریان ی همه نگاه مقابل در و آمد جلو

میدی؟ _   اجازه

از     .        حرکاتشرا تمام که دانست نمی نگاهشکردم فقط پوزخند با
خم  .   .            را دیگر پای و گذاشت زمین روی را پا یک زد زانو هستم حفظ

دنیا .            .  برداشت را شاپ کافی کل ، مشتریان هورای و جیغ صدای کرد
گفت:

             _ ، میاره در رو عاشقا سادای داره ، نمیخوره دردت به بهروز ، مهناز
. داریوشعاشقته   ولی

: داریوشگفت     که زدم پوزخند

؟ _      بانو میدی افتخار من به

روی            همه منتظر نگاه و بود گرفته ریتم مشتریان های زدن کف
جا               از و گل سی سین زیر زدم محکم که بود من حرکات و من صورت

: گفتم   و برخاستم

        ... تا _      هزار ، بودی عاشق واقعا اگه تو تو مسخره اداهای این کن جمع
و    ...          خونه یه سی تو کردی نمی جمع رو دخترا نبود برت دورو دختر

.          ... نمیشم   ازشجدا ، دارم دوست رو بهروز من کنی درست حرمسرا

من       .       از را رفتاری همچین توقع دنیا هم ، شد داریوششوکه هم
که .            شاپ کافی در سمت رفتم ، اضافی حرف هیچ بی نداشتند

: زدم         فریاد که برخاست مشتریان ی اعتراضهمه ،صدای

قرار _           هایی بازی رمانتیک همچین تاثیر تحت زود بهتره هم شما
...             ... برشهستند    و دور زن تا هزار ، زنبازه ، آدم این ندید جو و نگیرید

. نباشید    بین ظاهر اینقدر

و             دنیا زده حیرت چشمان به را نگاهم آخرین که شدند ساکت همه
    . میکرد        درد باز سرم آمدم بیرون شاپ کافی از و انداختم داریوش

. باشد      دردی همچین باشد تا ولی

درد              ، سلمتی درد ، ترافیک درد ، خستگی درد ، خوشزندگی درد
حسکرده     .         وجودم تمام با را درد من عادی روزهای از شدن کسل

بود .      . واقعیت ، نبود رویا بودم



که           .   همیشه کردیم تجربه زندگی در ما از کدام هر شاید که واقعیتی
یک             .  است سند من مثل نفر یک برای ولی ، شود نمی سندیت خواب

دوستان               هم نفر یک خوابشو ، من مثل نفر یک وجدانش، عذاب نفر
همه  .             برای خدا ، گم را راه و کنید می تردید وقتی اقوامش و

سند  .      . و دلیل هزاران به میشود هدایتگر

شکر        .      .   الهی دادم راه سینه نفسبه کند می رد یکی ، پذیرد می یکی
از          .       پایی رد حتی که زندگی کردم رد را ام آینده زندگی سند ، من که

همین       .       داریوش، امروز رفتار همین بود شده پیدا امروزم در ، آن
در             و دیدم خواب در که خانمی لله همان ، دنیا تکراری حرفهای

.... دیگر      های همان و بود واقعیت
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  . آن            با شد خشک ، بود نوشته کاغذ روی که بهروز جمله روی چشمانم
. گرفت           دلم ولی ، دانستم می نیتشرا و قصد که

" . باشی "      .      خونه ، بیام نمیخوام مادرت خونه برو امروز مهناز

بهروز            نامه کاغذ قبلشزیر اما شدم رفتن آماده و لباسپوشیدم
نوشتم :

ولی "              میرم باشه ؟ نیستم افسونگرت دیگه ؟ شدی خسته من از
همیشه  ." برای

بل  .     .       . و بودم شده شیطون باز اذیتشکنم کمی خواستم زدم لبخند
آغوششانداختم   .             در را خودم ، کرد باز برایم را در تا مادر خانه رفتم

واقعیت             دیگر و بودم دیده قبل روزهای در که کابوسی تلفی به و
. بوسیدم      اشرا پیشانی ، نداشت

: گفت   بلند پدر

تو _  بیا

: گفتم             احترام و ادب با و کردم خم را سرم و زدم لبخند

. جون _   بابا سلم



: گفت      و داد بال ابروهایشرا

جاش _  !           . سر اومده عقلت که سرت توی زده بهروز مودب چه

: گفتم "   "            خنده با ناراحتشوم آنکه بی من و گفت بلندی سای مادر

. زده _      خدا ، نزده بهروز نه

: داد      جواب و زد پوزخند پدر

. بمونی _        همینجوری که بزنه بازم ، کنه خدا

: گفت      و گرفت را دستم مادر

با _               ؟ بزنی سر ما از اومدی که شده چی حال ، میکنه باباتشوخی
؟    شده دعوات بهروز

که   .         داشت خبر بهروز برنامه از هم او حتما نگاهشکردم متعجب
گفتم :

نه _

. شده _  ...    دعواتون کردم فکر خوب چه

ایجاد            دلخوری کمی جمله آن با خواهد می بهروز که میدانستم خوب
رازدار              عجیب مادر اما کند غافلگیر مرا بتواند ، تولدم شب در تا کند

. داد !             لو را خودش ، نشده وارد در از که رازدار آنقدر بود

نیستی؟ _     ناراحت که بهروز از

! چی؟ _  واسه

. نوشته _        کاغذ توی یا زده بهت که حرفایی

باهم        بهروز و مادر که مشخصشد کامل

. کردهاند        صحبت من تولد جشن برنامه مورد در

گفت            : خاطر همین به شود می دستشرو دارد که فهمید مادر

. گفتم _    همینطوری البته

          . را     چیز همه خوب که که شد متوجه تازه خورد گره نگاهم نگاهشدر
گفت      : و خندید ، داده لو

. اشمیخونه _           بچه نگاه از رو چیز همه مادر یه

: گفتم   خنده با

کاغذ _ !! ...           روی بهروز که شده نوشته ، من نگاه کجای دقیقا ببخشید
! ؟   نوشته چی



: گفت           و زد ام شانه به دستی و خندید باز مادر

. نکن _     فضولی بزرگترها کار تو

: گفتم       و مبل پشتی به زدم تکیه

. فضولی _           میشه من سوال ، ندارید جوابی وقتی ، دیگه آره

   .   . تلویزیون     چشمانشسمت نگاهشکردم شد بلند مادر خنده صدای
 ...   . چقدر       .   شکر خدایا دوستشداشتم من سمت رخشبه نیم و بود

به              ، پدرم سلم شنیدن به مادرم، لبخند دیدن به ، خوشبختم من
نفس             یک سادگی به ، خوشبختم من خدایا ، همسرم محبت آغوشپر

آسوده.

سراغم    .         فاطمه ، بودم دیده که کابوسی همان طبق شد ظهر از بعد
خبر          .      . بی هم من ال مث برویم جایی هم با باید که کرد بهانه و آمد

. رفتم      فاطمه همراه و شدم حاضر

آن              و طرف این کلی مرا و بود آمده دنبالم خودش ماشین با فاطمه
         . خراب  ماشین ، است ترافیک که گرفت بهانه الکی چرخاند طرف

. غیره               و غیره و برود راه تواند نمی بیشتر دو د دنده از و است

: گفتم            و شدم پیاده ماشین از رساند خانه به مرا وقتی بالخره

.      ...    ... خبره _    چه دونم می من زرنگی نکن فکر ها خانم خانم ببین

: گفت        لبخند با و کرد نازک چشمی گوشه

. خانوم _ !     پسخوشبحالت ؟ اا واقع

: گفتم        .      ، نشد باز در زدم زنگ و ایم ایستاده خانه در پشت

. کنم_            باز کلید با رو در خودم که خواهند می اا حتم

: گفت      و داد تکان سری فاطمه

. من _  ...       بگم چی ، داری خبر خوب دیگه زرنگی

. کردم       باز را در و انداختم کلید
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       .    .    ، کردم باز که را ورودی در شدیم خانه وارد سکوت و بود سکوت
. روشن          ها چراغ و شد بلند ها زدن کف صدای

خاله               البته و پدرم و مادر حتی تا گرفته خانم فضه از ، بودند همه
با                دنیا و دار کنایه لبخندی با خانم خجسته و خابهت با اخم آن با بدری

. حرص   از نیشخندی

به   ...   ...         و بود دستشگرفته روی را کیک که من دل عزیز من سز بهرو و
. آمد   می سمتم

 . بهروز          نشست چشمانم در اشک ، لبخند همپای ولی زدم لبخند
سینه              از هیجان شدت از داشت را قلبم که صدایی با و ایستاد مقابلم

: گفت     ، کشید می بیرون

. جان _   ...     مهناز دارم دوست خیلی عزیزم مبارک تولدت

گفتم         : و چشیدم را لبانم روی سک اش شور طعم

. عزیزم _    بهروز بیشتر من

گفت      : و گرفت را بازویم فاطمه

خشله _    ...     ...  ...   . دستا بفرمایید نندازید راه هندی فیلم دیگه بسه خب

دنیا           .    به وقتی کردم احوالپرسی و سلم همه با من و زدند کف همه
: گفت.     سردی لحن با رسیدم

. داری _        باور رو بهروز هنوز که احمقی خیلی

: گفتم        و داشتم صورتشنگه روی را نگاهم

هم _           .   تو نداشتی بر بقیه زندگی سر از دست ، چون بیشتر تو
نباش            . عجول اینقدر ، میخوره رقم هم تو تقدیر ، داری قسمتی
ازش            رو دیگه یکی خوشبختی ، خوشبختی به رسیدن واسه که نخواه

کابوسه.      . عین نیست خوشبختی این بگیری

. نداد            جوابی و برگرداند من از را سرش و شد نگاهم مات

           . من    که بود هدفشاین که بود این از غیر مگر بدهد که نداشت جوابی
هدفش               به که حال و باشد بهروز کنار ، اش گذشته جبران به تا بروم

. بود       دلخور من از ، بود نرسیده

زندگی           .  زندگی شود هایشمی شیرینی و ها تلخی همه با زندگی
یا      .         شادی به فقط بود زنده شود نمی شادی و غم به زنده یعنی

          .      ، ات زندگی های لحظه تمام ، اگر حتی که غم به فقط ، کرد زندگی
شود        .     نمی زندگی این کابوساست ، باشد شادی از شار سر



ی.   .            کاسه در هم با را شادی و غم که همین همین یعنی خوشبختی
دل   .           هایش، شادی به ، هایشبسازی غم با کنی تقسیم روزیت

من .             .  شوق به گاهی ، اشک به گاهی ، کنی قسمت را نگاهت نبندی
هایش                شادی و غم ی همه با ، دارم بهروز کنار که را ای ساده زندگی

. دارم  دوست

.   . نیست          غم کابوسنیست اما ، است زیاد ما زندگی های نداشته
در              ولی باشم نداشته را رفاه آن ، حاضرم من که است رفاهی داشتن
       .       ، من رفاه ، من گاه تکیه باشم داشته را همسرم عوضآغوشگرم

. است     بهروز ، من شادی

آغوشش           ، سشزندگی تپ قلبش ، نگاهشعشق آرامش، وجودش
. است           خوشبختی سراسر ، بودن او با های ثانیه و مهربانی

  . ها          خیلی نگیرید کم دست را تان زندگی ساده های خوشبختی این
خوب             لحظه تمام در و کنند می نگاه ها خوشبختی این به حریصانه

خوشبختی              این به چنگی تا ، هستند شما از غفلت یک منتظر ، شما
بزنند.

از            .  داشت فراوانی های کادو ، گرفت برایم بهروز که ای ساده تولد
بیشتر        .         همه از ها هدیه از یکی ولی طل و پول تا گرفته شال و بلوز

جذب  .     .         را ها خیلی نگاه که چیزی همان نایاب و بود گرانبها ارزید می
کرد   . خودشمی

 . شام               شد نمی دریغ من از ای لحظه که ، بود همسرم عاشق نگاه آن و
    . سادگی          این به تولد کردیم باز را کادوها و بریدیم را کیک خوردیم، را

. رفتند     همه و شد تمام

حال             ، خانه سکوت در من و بود رفته مهمانان بدرقه برای بهروز
مهمان       .      ، نفسآسودگی یک میکردم نگاه دیوارش و در به خوب

سگ              تن گاهی ، بود دیده که کابوسی فشار از هنوز که کردم ای سینه
. میشد   نفسکشیدن

     . سقف         از هنوز ها بادکنک کرد جلب را توجهم ، تزئینات برق و زرق
خودنمایی             ها میز روی کیک و میوه از پیشدستی کلی و بودند آویزان

:        .   . گفت  و پشتسرشبست را در برگشت بهروز کرد می

؟ _ ...   ...          نوشتی ، ام نامه پایان بود چی این من سل خوشگ خانم خب

♣♣♣



مات♣

آخر  پارت

دادم  : جواب

. کردن  _    اذیت محض فقط

 . دلم            کرد مجسم را تخیلی بهروز برایم ، ای لحظه که کرد اخمی
. خندید        و کرد باز اخمشرا که ریخت

مرا     .         و انداخت ام شانه روی دستشرا کنارم نشست و آمد جلو
.     .      . بود   من پناه بهترین اشزدم شانه به تکیه خودشکشید سمت

؟ _     نه یا شدی غافلگیر

خواب  .            در را اتفاقات این همه چون ، بودم نشده غافلگیر چرا دروغ
 .           . به  شدم می غافلگیر شاید نبود صادقه رویای آن اگر ولی بودم دیده

: گفتم   دلیل همین

بله _

: گفت      و داد بازویم به فشاری

نه؟ _      یا اومد خوشت کادوهات از

. بهروز _     ...  ممنونم کشیدی زحمت ، خیلی خیلی

که              کرد بیرون تن از را خپرکار روز یک خستگی و کشید نفسراحتی
گفتم:

. بدم _       کادو بهت که منه نوبت حال

: کرد      باز صدایشراه در تعجب

! ؟ _ !!    من به کادو

    . متعجبش       هنوز نگاه مقابل مقابلش ایستادم و شدم آغوششجدا از
    : گفتم  و

. میشی  _   خوشحال میدونم

آزمایش             جواب دنبال ، کمد سکشوی در و رفتم اتاقم سمت به بعد
    . حال .       در هنوز دستانم نبود آزمایش جواب ، گشتم هرچی گشتم

خیال        .     هم بارداریم نکند عجیب ترسی با درگیر فکرم و بود جستجوی
نیستم .     . باردار ال اص نکنه بوده

  . به           دست شد ظاهر در چارچوب کنار بهروز که بودم افکار همین در
: گفت        و در چارچوب به زد تکیه سینه



؟ _        گمشده ، کادوت ؟ میگردی چی دنبال

          . برایم   واقعیت و تخیل مرز هنوز اینکه از کردم اخمی خندید بعد و
            . کشید  بیرون ای برگه خودش کمد سکشوی از و آمد جلو که نبود واضح

: گفت          و من مقابل آرایش، میز روی گذاشت و

گشتی؟ _    می این دنبال

من    .    .    .  داشت پسحقیقت کشیدم نفسراحتی بود آزمایشم ی برگه
و  .           بود ایستاده سرم پشت که بهروز سمت چرخید سرم بودم باردار

. میکرد     نگاهم لبخند با داشت

برشداشتی؟ _   تو

نگفتی؟ _ ...           بهم چرا ، میگی من به کی ببینم میخواستم بله

پشتسرم               که بهروز به ، آرایش میز آینه درون و کردم صاف را کمرم
. شدم     خیره ، بود ایستاده

. بگم _       خاصبهت روز یه تو خواستم

: گفت       و کرد حلقه دورم دستانشرا

می _  ...            چرخ سرم توی مدام ، عجیب و بد ترس یه مهناز ترسیدم
. کنی .              سقط رو بچه بتونی تا نگفتی من به نکنه گفتم خودم با خورد

تصمیم               اگر که افتادم خیالی یاد به و بردم فرو دهان داخل به را لبانم
به     .        را بهروز تردید ، سکوتم میخورد رقم ، نمیگرفتم درستی

:  . پرسید   کرد تبدیل یقین

! ؟ _       واقعا کنی کاری همچین میخواستی یعنی

و    .           گرفتم اش، آینه درون سه نگا از را نگاهم بودم جواب به ناگزیر
گفتم:

      ...  ...    ... شاید _ و کردم اشتباه خیلی من من منصرفشدم ولی شاید
              ، پیش روز چند ، ولی رفتم پیشمی و ماندم می اشتباه در همچنان

...  ... بهروز     عوضشد برایم چیز همه

: دادم     ادامه و کردم مکثی

     . گذشته _       که نیست مهم اصل خوشبختم تو کنار چقدر که فهمیدم من
. میکند    ...         خوب را حالم که توست الن حال مهم بوده چی تو ی

کنار              و گذاشت ام شانه روی اشرا چانه و آورد پایین سرشرا
: کرد      زمزمه آینه به رو گوشم

.    ...       ... زندگیمی _  تموم ولی نه یا کنی می باور نمیدونم مهناز دیوونتم



      . را        شوق همه این جلوی اما کنم گریه بلند بلند خواستم می شوق از
بغضگفتم      : با تنها و گرفتم

. دونم _  می

و  "            حوادث اما میباشد، اساسواقعیت بر ، رمان این ی ایده
" . است       بوده تخیلی آن شخصیتهای و اتفاقات

: فرمودند     السلم علیه علی امام

ها،"           چشم بیداری ها، دل ست غفل سد وجو با

". بخشد      نمی سودی

رمان            .  این خواندن برای شما ی همه همراهی از تشکر با

. شویم            بیدار غفلت خواب از ، خویش فطرت ندای به که باشد
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یگانه    مرضیه
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