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  مرگ ماهی: رمان
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 نوشتھ فاطمھ حیدری|ماهی مرگ مانر

 

 :چکیده

 . شده تبدیل سکوت از پر و پیچیده ازدواج یک به که معین و ماهدخت سنتی ازدواج

 ..شود باز اعتراض به باالخره پیوند این بسته دهان میشود باعث که معین برادر حضور و

 دارد ادمها نگاه به بستگی چیز همه

 .زندگیست ماهی براي که مرگ میگوییم شدنی غرق به ما

 

ــر در ــه ه ــک اي خان ــتطیل ی ــبز مس ــود س ــه دارد، وج ــقها ک ــذتها و عش ــات و ل ــا تعلق ــم انج  دره
 ! میامیزد

 ..ایست خانه هر سبز مستطیل خواب تخت

ــاهم ــتیم، م ــا داش ــن ام ــر م ــبح روز ه ــی ص ــاخ کل ــرگ و ش ــان و زرد ب ــش از زده طوف ــع روی  جم
 ...میکردم

 !بود فاصله از پر ما، بقاي مستطیل...سرش ان هم او تخت سر این من

 .گفت شببخیر زودتر او و کردیم تماشا سریال خوردیم، شام باهم ما و است شب

ــا ــدم، ماشــین در را ظرفه ــان ســاتن خــواب لبــاس و زدم مســواك چی ــن را تجــردم زم ــردم ت  و ک
 .کردم انتخاب خزیدن براي را تخت نقطه ترین انتهایی
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ــا و ام گونــه زیــر میگــذارم را دســتم  کریســتالی اویــز بــه جــانی بــی هــاي ضــربه اشــاره انگشــت ب
 ...هرشب مثل نمیامد، خوابم. میزنم شبخواب

ــار ــاه چه ــان از م ــت ازدواجم ــی روز. میگذش ــبحش از عروس ــی ص ــترس کل ــوق و اس ــتم، ش  داش
 ازش...برسـد  اتمـام  بـه  ام زنـدگی  دخترانـه  نیمـه  انشـب  بـود  قـرار  و بیافتـد  بزرگـی  اتفاقات قراربود

 موهـایم  درگیـر  مشـکی  سـنجاقهاي  حتـی  کـرد، ...کنـد  کمـک  لباسـم  زیـپ  کـردن  بـاز  در خواستم
ــرد ازاد را ــا...ک ــه دســتی اخــر در ام ــاك را ارایشــم وقتــی و کشــید ام شــانه ب ــه و کــردم پ ــاق ب  ات

 !بود خوابیده دیوار به رو تخت چپ سمت برگشتم

 میرانـد،  چـپ  سـمت  او. کـردیم  پیـدا  هـم  زنـدگی  در را جایمـان  همیشـه  بـراي  کـه  بـود  اینجوري
 ...فاصله کلی با اما میراندم سرش پشت هم من! نه مخالف نه. مخالف سمت ذاتا هم من

 جـا  در بودنـد  هـم  از دور هـم  مسـواکمان  حتـی ...بـود  مـا  زنـدگی  کلیدي واژه "فاصله" این میدانی
 !حمام در لیفمان حتی و لباسهایمان حتی و مسواکی

 بیتـا  مثـل  مـن  بـراي  او حـاال  و رفیـق  کـم  کـم  بعـد ..رودربایسـتی  کلـی  با بودیم غریبه اول روزهاي
 !مهران شاید او براي من و بود

 !بود نخوابیده پشتش اي نقشه و برنامه هیچ و..عاشقانه نه بود اجباري نه ما ازدواج

 بیسـت  کـه  میکـردم  فکـر  ایـن  بـه  داشـتم  مـن  و امـد  خواسـتگاري  به پدربزرگش پیشنهاد به معین
 مــن فرصــت اخــرین شــاید معــین فهمیــدم کــردم فکــر کــه بیشــتر و نیســت، کــم ســال هشــت و

 ...باشد

 و احمقانــه کلمــه همــان..کــردم ازدواج ترســناك و ســرد و وحشــتناك کلمــه ان تــرس از مــن بلــه
 را امیـدم  تمـام  و کـردم  ازدواج ترشـیدگی  تـرس  از مـن ...دختـران  ریشـه  بـه  افتـاده  کـه  ریشـه  بـی 

 ..یانه میشود حساب ازدواج این نمیدانم اصال که. ازدواج از بعد عشق به بستم
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ــار تاســف خیلــی نمیــدانم ــود ب ــا یکــی جــز ام ســاله 28 عمــر تمــام در مــن کــه ب  خواســتگار دوت
  است؟ هضم قابل و معمولی یا ام؟ نداشته

 برخـورد  اینجـور  نداشـتم،  کـم  بـودن  کسـی  خانـه  خـانوم  بـراي  چیـزي  مـن  چـون ...نبـود  من براي
 .میامد مبهم برایم من با روزگار

 مـادر  و شـد  فـوت  پـدرش  سـالگی  هشـت  در...میکـرد  زنـدگی  بـزرگش  پـدر  پـیش  کودکی از معین
ــرادرش و ــاجرت ب ــد مه ــا...کردن ــود ام ــان محم ــین خ ــت را مع ــزرگ و میخواس ــردنش ب ــم ک ! راه

 ..میکرد رشد معین دست زیر ثروتش تمام تقریبا

 .دیگر ادمهاي واسطه به انهم میدانستم، همسرم از من که بود چیزي تمام این

 بـود  چیـزي  هـم  اینهـا !  مـن  از جـذابتر  خیلـی ..جـذاب  البتـه  و قانونمنـد  دیسـیپلینی،  اداب، مبادي
 !کنارش زندگی واسطه به اینبار اما میدانستم همسرم از که

 ...و من فرهنگی و متوسط کامال خانواده...اسمان خوده معین و بودیم اسمان و زمین بین ما

 .نمیگویم چیزي معین از

 سـوله  از یکـی  مـدیریت  پـرورش  امـوزش  از بازنشسـتگی  از بعـد ...بـود  خـان  محمـود  غـار  یـار  پدرم
 ..سپرد بابا به را اش نجاري هاي

 سـوراخ  همـه  کـه  منـی  بـراي  ایـن ! میکـرد  کـار  همسـرم  نظـر  زیـر  پـدرم  کـه  بـود  بـد  خیلی این و
 .میامد کننده ناراحت بود، پر نفس عزت شعار از زندگیم هاي سمبه

 ! بودم شکننده مامان قول به و مظلوم بابا قول به ارام، نهایت بی دخترهاي ان از من
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 بـه  و میچیـد  میـزم  روي مقـوي  تـنقالت  انـواع  و اجیـل  و پسـته  مامـان ..روحـی  هـم  و فیزیکـی  هم
ــوردم ــداد خ ــا می ــاش ام ــزي ک ــه چی ــم ب ــق روح ــد تزری ــی و...میکردن ــد وقت ــورم میدی  داد نمیخ
 "میشکنی الغري از روز یه اخر نفهم زبون دختره" میکشید

 "تو نصفشو میگیرم من نصفشو میشکنه فوقش" میگفت و میخندید هم بابا

 و..ادمهــا از یادگــاري یادگاریســت، عاشــق بابــا میــدانی...پــولش کیــف در میگذاشــت را نصــفم البــد
 پـدرم  همکـاران  و کـرد  فـوت  مـادربزرگم ...نگهمیـدارد  ایـش  قهـوه  چـرم  پـول  کیف در را چیز همه

ــرایش ــد چــاپ تســلیت اگهــی روزنامــه در ب ــا...کردن ــرد جــدا را قســمت ان دســت ب ــان از و ک  هم
 مـرا  دبسـتان  اول کارنامـه ...باباسـت  پـول  کیـف  در افتخـار  پـر  کاغـذ  تکـه  االن تـا  پیش سال هجده

 "خاطره جز نمیمونه چیز هیچ" میگوید بابا..چیز همه و عکسها...دارد هم

ــا میکــنم فکــر مــن امــا ــا میکنــد ســعی بیشــتر باب  مــن وگرنــه نگهــدارد زنــده را انهــا یادگــاري، ب
 کــه حیــف! میشــوند منقضـی  غــذایی مــواد مثـل  و میکننــد عمــر مــا مثـل  هــم خــاطرات معتقـدم 

 پـول  کیـف . ببـرم  سـوال  زیـر  را ادمهـا  دلخوشـی  نـدارم  عـادت  مـن  چـون  بگویم، بابا به نمیتوانستم
 .بود بابا دلخوشی هم اي قهوه

 کلکســیونر یــک مــادرم..ایــش شیشــه اشــیاء بوفــه در میگذاشــت را دیگــرم نصــف قطعــا هــم مــادر
ــود، ــمه ب ــاي مجس ــک ه ــه کوچ ــع اي شیش ــرد جم ــه! میک ــز هم ــد در را چی ــادش ح ــع زی  جم
 .قطعا ها مجسمه کنار میگذاشت هم من...میکرد

 !ماهدخت-

 :سمتش برمیگردم ارام

 نخوابیدي؟-

 :سمتش میشوم نیمخیز که من و میگیرد پیشانی به را دستش
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 شده؟ چی-

 بدي؟ بهم قرص یه میشه-

 میگرنته؟-

 سري

 

 کــه همـانطور ..برمیگـردم  قـوي  مسـکن  دو بـا  و میــروم اشـپزخانه  بـه ..میدهـد  تکـان  اره معنـاي  بـه 
 :میکنم زمزمه دستش میدهم را اب

  شدي؟ عصبی شد؟ چیزي امروز-

 :سمتش میروم و برمیداردم را ام نخی شالهاي از یکی من و باال میاندازد را سرش

 بکنی؟ میخواي چیکار-

 !جلو بیار سرتو-

 :میگیرد را مچم

  کنی؟ سرم شال میخواي-

 :میخندم کوتاه

  نه-

 دراز میکــنم کمکــش...میــزنم گــره محکــم و میبنــدم چشــمانش روي دقیقــا ســرش دور را شــال و
 !میکنم تاریک را اتاق همه و بکشد

 :میکشم دراز فاصله با کنارش
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 ...میخوابی راحتتر اینطوري-

 .کردم بدخوابت ببخشید-

 :میکشم باال گلویم زیر تا را پتو

 ....نبودم خواب-

ــا ــی یکجــوري م ــودیم خنث ــبت ب ــم نس ــه..به ــی او ن ــر خنث ــود ت ــن و ب ــه واقعیــت ای ــرا روح هم  م
 ! نیستم جذاب معین براي کافی اندازه به شاید اینکه...میخورد

 تمــام دیگــري حــرف و ســوال هــیچ بــدون معمــولی و روتــین مســئله یــک مثــل ازدواجمــان شــب
 ..نمیاوردیم هم روي به را چیز همه ما! نه فراموش اما شد،

 ..نداشت خبر ازش کسی و شده مدفون اتاق همین سقف زیر مسئله این

 را همـدیگر  حتمـا  یـا  و ببوسـیم  را همـدیگر  ناگهـانی  کـه  نمیخواسـت  مـا  از کسـی  پـدریم  خانه در
 از و شـویم  دار بچـه  زودتـر  بخواهنـد  ازمـان  و بخـوریم  غـذا  بشـقاب  یـک  در و کنـیم  خطاب عزیزم

 همـان  و نمیکـردیم  بـازي  نقشـی  رفیـق  تـا  دو مثـل  مـا ! عشـق  اثبـات  براي ها بازي لوس قبیل این
 !خواب رخت در که بودیم همان غذا، سر که بودیم همان..خانه در که بودیم

 در او گـاهی  و میبـردیم،  پـیش  را انهـا  صـبح  تـا  بـاهم  و میـاورد  را اش حسابرسـی  دفترهـاي  گاهی
 !خوب خیلی..بود خوبی خیلی رفیق او...میکرد کمک ام نامه پایان کارهاي

 خفتـه  محکـم  و معرفـت  بـا  ارام، بسـیار  معـین  یـک  قانونمنـد  و متکبـر  جذبـه،  پـر  نقـاب  ان درپس
 .مینشینم صبحانه میز سر ان با هرصبح من که بود

 و...بـود  نخواهـد  معلـوم  هـم  اخـرش  نداشـته  چـون  ابتـدایی  بگـویم  بایـد  بخـواهی  را راه ایـن  انتهاي
 ...نمیدیدم را شروع اینجور خواب که من
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 میشـود  پـر  اغـوش  یـک  بـا  فاصـله  ایـن ...فاصـله  دنیـا  یـک  مـا  بـین  و است سرد مان خانه مستطیل
 !نیست جغرافیا از مشکل ولی

ــن ــا فاصــله ای ــر میــدانی...نیســت چیــزي ه ــرین نشــدنی پ ــا فاصــله ت ــین دنی  کــه چیزیســت ان ب
 !!شدي اخر در که چیزیست ان و باشی میخواستی

 :میکند زمزمه که معین و عقب برمیگردم..میکشید دست بازویم روي کسی

 !ماهدخت بیدارشو-

ــمانم ــالم را چشـ ــت روي و میمـ ــینم تخـ ــدزفري...مینشـ ــش در را هنـ ــذارد گوشـ ــاله و میگـ  کـ
 !میدوید میرفت کردنم بیدار از بعد صبح هرروز..سرش میکشد را سوییشرت

 خــودم چــاي و میــز چــپ ســمت میگــذارم را معــین کــرفس اب لیــوان...میکــنم امــاده را صــبحانه
 ...را

 رو و زیـر  را خانـه  کـل ...نـه  یـا  ام کـرده  پیـدا  را اش شـده  طلسـم  دفتـر  کـه  داد پیام بیتا باز دیشب
 :نگهمیدارم گوشم و شانه بین را گوشی..نبود ازش نشانی اما کردم

 !دیگه میارم برات کردم پیدا خوب...منو کردي خسته جان بیتا-

 کسـی  دسـت  دفتـر  اون نمیخـوام ! مهمـه  خیلـی  مسـئله  ایـن  ماهـدخت  نمیفهمـی  تـو  اینکه مثل-
 !میشم بیچاره من اونوقت بیافته،

 :میمکم را ام عسلی انگشت و میگذارم میز روي را سرخ گل مرباي و عسل کاسه

 نمیشــه متوجــه بیافتــه کســی دســت بعدشــم پیشــه ســالهاي بــرا اون مــن؟ عزیــزه چیــه بیچــاره-
 ...میفهمیشون خودت فقط که احساسی جمالت سري یه...که نوشتی تو اونارو
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 را لـبش  پشـت  میایسـتد،  رویـم  روبـه  کـرده  عـرق  تـن  بـا  کـه  معین و میکند فوت سخت را نفسش
ــد، پــاك ــایلش و هنــدزفري میکن  و برمیــدارد را کرفســش اب لیــوان و کــانتر روي میگــذارد را موب

 ...مینوشد

 روي را دسـتم ! همـین  کنـد  گلـه  بـود  بلـد  فقـط  نمیـزد  حـرف  نـه  میزد، حرف داشت همینطور بیتا
 :میگویم معین روبه و میگذارم تلفن دهنی

 ...شه تحمل قابل حداقل بدمزست خیلی بریزم؟ باهاش هویجم یا سیب اب میخواي-

 :میگوید میرود حمام سمت که همانطور میز روي میگذارد را لیوان

 !عالیه نه-

 ...ببرم برایش را لباسهایش که میکند اشاره دست با و

 ام قیافــه و میخــورم کرفســش اب از مقــداري...میپیچــانم را بیتــا بــدبختی بــه و میــدهم تکــان ســر
 ...میشود جمع

 ..میپوشم را بیرونم لباسهاي و میکنم دم را چاي

 !ماهی-

 .باشم تنگ این گلی ماهی میامد خوشم خیلی من و ماهی، میگفت من به معین فقط

 :کمدش در میشوم دوال کمر تا و اتاق سمت میدوم

 !رفت یادم تورو پاك ببخشید-

 :میامد در الي از صدایش

 .میره یادت منو همیشه تو-
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 :کند خشک را خودش تا بهش میکنم پشت و مقابلش نگهمیدارم را حوله

 ...کتابخونه بذار منو راهت سر لطفا معین-

ــم ــرمش رو و حســابی درســت هیکــل ان و برگــردم میخواســت دل ــا را ف ــا! کــنم تماش  بجــایش ام
 :دادم ادامه

 .بخري میگم دارم الزم چیزایی یه بگیر تماس باهام خونه برمیگردي داري-

 را لبخنــدم میخـواهم ..میکشـد  الغـرم  شـانه  بـه  را لخـتش  شـانه  عمـد  بـه  و میکنـد  عبـور  کنـارم  از
 :میکند نگاهم پیچش حوله تنه پایین با که او و کنم پنهان

 همین؟-

 بــی میشــمارم را اش ســینه زیــره ریــز خالهــاي و میکــنم رصــد را تــنش جغرافیــاي کــه همــانطور
 :میگویم حواس

 !نه-

 :میایستد رویم روبه کامال دارد، کجی و نامحسوس لبخند 

  چی؟ دیگه-

 :میگویم تاخیر با و میکنم نگاه چشمانش به

 ...همین-

 پوشیده لباس او و میکنم شیرین را چایم بمانم منتظرش اینکه بدون. میکنم ترك را اتاق و

 :میگوید مینشیند میز پشت که همانطور

 کتابخونه؟ بري چرا بخرم برات بگو میخواي؟ رو خاصی کتاب-
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 !بخرمش نمیارزه نامه، پایان براي میخوام رو کوتاهیش قسمت یه فقط مرسی نه-

 از بعـد  و میـروم  اتـاق  بـه  میکشـم،  سـر  خـالی  را ام شـده  سـرد  چـاي  همـه  مـن  و نمیگوید چیزي
 :میزنم داد اتاق از میشوم، حاضر مختصر ارایش

 شد؟ بهتر سرت راسی-

ــه میبنــدم را مــانتوام دگمــه کــه همــانطور  روي از را ظــروف داشــت..بیــرون میــاورم در از را ام کل
 :میکرد جمع میز

 .بود عالی سنتیت راهکار اون اره-

 از را نـان  سـبد  و لیـوان  کـه  همـانطور  و میـروم،  اشـپزخانه  بـه  و میکـنم  سـر  را ابی شال و میخندم
 :میگویم میگیرم دستش

 ...عالیه راهکارهام همه من-

ــه اره ــن همیش ــاي م ــالی راهکاره ــتم، ع ــل داش ــاي مث ــه مادره ــراي پرتجرب ــر ب ــانی دردي ه  درم
 یـاد  را او کارهـایم  بعضـی  میگفـت  معـین ...دسـتم  سـوزن  و نـخ  یـک  درزي هـر  بـراي  و بـود  سراغم

 .بودم مدرن پوسته یک با سنتی زن یک من! میاندازد مادرش

 درســت هــاي تصــمیم هــم همیشــه چــون نبــود کــافی ایــن امــا داشــتم خــوبی راهکارهــاي مــن
 !نمیگرفتم

 .ندارد ته که اش قهوه فنجان و میکنم نگاه چایم مانده ته به و میدهم تکیه سینک به

 نمیمانـد؟  سـرد  وقـت  هـیچ  قهـوه  چـرا  کـردي  فکـر  امـا ..میمانـد  نـزده  دهان همیشه چاي میدانی،
 بـس  از بـوده،  بـس  از نباشـد  هـم  تکـراري . شـده  تکـراري  امـا  چـاي ..خارجیسـت ..است شیکتر چون

 .ندارد جذابیتی شده دم ها خانه در صبح هرروز



12 
 

ــازه ــر ت ــبحانه دیگ ــاي ص ــرپایی ه ــم س ــک ه ــاگ ی ــوه م ــان قه ــد دستش ــهر و میگیرن ــر را ش  مت
ــد ــن..میکنن ــم م ــدم ه ــان ش ــاي هم ــاره چ ــوز..بیچ ــان در هن ــاي هم ــنتی دنی ــودم س ــدگی خ  زن

 قـدیمی  زنهـاي  مـا  میـدانی  میکنـد؟  فرقـی  چـه  ببیننـد  قـدیمی  فناتیـک  زن یک مرا بگذار..میکنم
 حــذف زنــدگی از نمیتــوان را مــا..ایــم مانــده ســرزمین ایــن خــون و گوشــت در کــه میــراثیم یــک
 حتــی و دارد اصــالت بــه ربــط چیزهــایی یــک..قلــب بــه رگ و رگ بــه خــون احتیــاج مثــل...کــرد
 میگویند؟ چه همه میاید که صبحانه اسم اخر و اول...عادت

 :میگویند

 ..شیرین "چاي" و پنیر و نان

 

ــا ــران بیت ــب ومه ــان امش ــا مهم ــتند م ــویدباقالی...هس ــا ش ــه ب ــت ماهیچ ــردم درس ــاي و ک  کرپه
 .دارد دوست معین میدانستم که کالباسی

 :میکند خرد سفیدهارا کلم و اشپزخانه صندلی روي نشسته بیتا

 کردین؟ دعوا باز-

 :میکند زخمی را کلم حرص با

 تحملـش  ام دقیقـه  یـک  نبـود  پارسـا  خـاطر  بـه  اگـه ! بگیـره  منـو  جـون  اومـده  فقـط  عزرائیل این-
 ..نمیکردم

 بـود  خـودش  خـاطر  بـه ! میفهمیـدم  مـن  داشـت،  دوسـتش  هـا  پـر  و غـر  ایـن  همه با میگفت دروغ
 .مانده مهران پاي االن تا که

 آه...یه اونو منم...اونو منم میدونه خل خوشه الکی ادم یه منو مهران میدونی-
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 :میدهد ادامه و میزند تخته روي محکمی ضربه چاقو با و

 اروم و پــذیر مسـئولیت  مــرد یـه  اون ازدواجمــون دوم سـال  بــود، چـاك  ســینه و عاشـق  اول سـال -
 میـاد  شـبا ..بـدتر ..بـدتر ..بـدتر  چهـارم  سـال ...میشـه  عـوض  چیـز  همـه  سـوم  سـال  چرا نمیدونم بود،

ــه ــون میخــوره غــذا خون ــه، شــکایت همــه از میبینــه تلوزی ــانو و زمــین میکن  احمــق و بیســواد زم
 میخـوره  اخرشبشـو  چـایی ..ناراضـیه  هـم  کوچـه  سـر  نـانوایی  و جمهـور  ریـیس  و اسفالت از میدونه،

 "کنی قفل درو نره یادت" میگه بخوابه اینکه از قبل و

ــه یــه منــو کــه همونطــوري میــدونی ــو مــنم میدونــه رویــایی و خجســته زن  پاســبون یــه فقــط اون
 خـام  کودکـانم  خیـاالي  بـا  خودمـو  مـنم !خونـه  تـو  میکنـه  بـازي  پاسـبونو  یـه  نقـش  کامال... میدونم
 محافظــت نــداره دوســش هــیچ کــه اي خونــه از تــا میخوابــه تلوزیــون جلــوي اینکــه مــثال میکــنم

 .کنه

 !بود دربانش مهران که بود ساخته ارامنشهر یک و گراها کمال ان از بود، نویسنده بیتا

 نشـان  قشـنگ  را خـودش  نبـود  بلـد  اصـال  امـا  مینوشـت  قشـنگ  کـه  همـانطور  میـزد  حرف قشنگ
 !شوهرش به بدهد

 نمیفهمیــد ولــی...بــود کــرده پــر باشــیم موفــق و جــذاب چگونــه ســمینارهاي را زنــدگیش تمــام 
ــارق ــه اینطــور وقتــی اینهــا همــه از ف  جــذاب چقــدر میــزد حــرف هــم پشــت وقفــه بــی و بچگان
 !سمینار بی اموزش، بی.میشد

 :میکشم دستش زیر از میکرد خراب را ها کلم داشت

 ..میکنم خرد بذار-

 !میدم انجام بقیشو خودم میشی، خسته مرسی-
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 ماهدخت؟ کنم چیکار بنظرت-

 :میکشم پیشانی به دستی

 چیو؟ بیتا؟ کنی چیکار چیو-

 ..مهرانو-

 :میکشم سلفون را ساالد ظرف

 کــه وحشــتناك انقــدر نــه حــداقل.نیســت ســاختی ازش تــو کــه هیــوالیی اون مهــران مــن بنظــر-
 .کرد کاري باهاش نشه

 !اونن مثل همه میکنی فکر داري، معینو! خوشه دلت-

 نکنـد  خـدا  میدیـد؟  را دیگـر  چیـز  چـه  متیـنش  لبخنـد  و ارامـش  و پـول  جز بیتا بود؟ چطور معین
 .را اغوشش و نخواهد را زنش که حدي به...باشند سرد حد این تا معین مثل همه

 دسـترس  در هرچـه ..اسـت  دورتـر  کـه  هرچیـزي ..اسـت  بهتـر  نـداریم  کـه  چیزي ان همیشه میدانی
 !نیست

 .داریم خودمونو مشکالت ماهم-

 ....نکردي ازدواج بزور حداقل-

 خــودم مـن ! نــه مـادرم  پــدر کنـد،  ازدواج مهـران  بــا تـا  کردنــد مجبـورش  مــادرش پـدر  خـوب،  اره
 ...کردم مجبور را خودم

 .داري دوسش االن میدونم که من-
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ــا معــین و نمیگویــد چیــزي  ســرك اشــپزخانه بــه اش زده ژل بــراق موهــاي و ســفید تیشــرت ان ب
 :میکشد

 نیست؟ اماده شام ماهی-

 :دستش میدهم را ها بشقاب

 !میز رو بذار بشقابارم این چرا-

 :میزند داد که مهران و

 !نمیریم گرسنگی از خونه تو ما که بده، یاد بیتا به کم یه کارا این از ماهدخت-

 :میچینیم را میز معین با

 !داده یاد بهم بیتا کرپارو اطالعت محض-

 .ندادن یاد بهش بانوان هاي جذابیت رمز و راز سمینار تو بود بلد خودش اینارو قطعا-

 :باال میدهد را ابرویش تاي یک بیتا

 یـاد  معـین  از تـوام  ضـمن  در..ناپـذیري  تغییـر  متاسـفانه ! کـرده  اثـر  تـو  رو رمـزا  و راز ایـن  چقدرم-
 .فقط میدي دستور و میشینی سلطنتت تخت رو خونه تو... بگیر

 :میخندد معین

 !شام بیاین..بیتا بیخیال -

 دیــدن دل کــه مــن و میکــرد دعــوایش داشــت بیتــا...نمیکــرد رهــا را بــاکس ایکــس کــه پارســا و
 .میکنم راضیش پسندم کودك نرمه زبان همان با خودم و نداشتم را بچه شده تحقیر قیافه

 !ایم نشسته نفره هشت میز پشت نفره پنج بعد دقیقه دو
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 هـم  بـا  خـانواده  دوتـا  اجبـار  بـه  پـیش  سـال  هشـت  و بودنـد  عمـو  پسـر  عمـو  دختـر  بیتـا  و مهران
 و کشــید بــدبختی کلــی بــود، دانشــگاهش اســتادان از یکــی شــیفته و عاشــق بیتــا...کردنــد ازدواج
 .نشدند هم مال که هم اخرش

 !بودند کنایه و گله و دعوا حال در لحظه هر حاال

 ..رفته خواب به بیتا دستان روي پارسا

 :اش شانه به میزند بیتا که میکند خداحافظی زودتر مهران

 نه؟ بیارم باید پارسارو من حتما کجا؟-

 :میکند زمزمه من به رو میگیرد ازش را پارسا که همانطور مهران

 !نفر یه این دراورد منو پدر-

 ...میروم اتاق سمت به و درمیاورم را شالم و میبندم را ورودي در

 رفتـه  چشـمم  در کـه  اي مـژه  بـا  و میشـوم  خـم  اینـه  جلـو  کـه  مـن  و درمیـاورد  را تیشرتش معین
 :میگویم همانطور درگیرم،

 میگفت؟ چی مهران-

ــی- ــون هیچ ــه هم ــاي گل ــگی ه ــن..همیش ــا ای ــر دوت ــنن فک ــا میک ــدر م ــونیم؟ پ ــا مادرش ــا ی  م
 کنن؟ ازدواج کردیم مجبورشون

 :سرم پشت میاید او و میزنم لبخند

 میکنی؟ چیکار-

 ...میپوشید را لباسش میرفت زودتر کاش
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 !چشمم تو رفته مژه-

 :میگیرد را مچم و برمیگرداندم

 .میشه بدتر نمالش انقدر-

 .دربیاورد را خاصیت بی مژه کردن فوت با میکند سعی و صورتم روي میشود خم

 البـه  کـه  را اش چانـه  زیـر  ریـز  لـک  ان حتـی  و بـودم  ندیـده  فاصـله  ایـن  در را صـورتش  حال به تا
 ل

 ..بود شده گم ریش ته اي

 زدي؟ رو شامپو کدوم-

 چشـمانش  در ان بجـاي  امـا  موسـت  کـم  ات سـینه  انقـدر  چطـور  بپرسـم  میخواسـت  دلم هم من و
 :گرفت عمیقی دم نبود، بردار دست که او و گفتم را مارکش و کردم نگاه

 .میدي شکالت بوي-

 .بود دماغم زیر همیشه بو این میدادم، هم نخواستن بوي

 هلـو  میگفتـی  تـو  بـاز  حتمـا  و شکالتیسـت  بـدنم  شـامپو  کـه  نمیگـویم  و میدهم قورت را دهانم اب
 تحریـک  خـودم  فقـط  کـنم  فکـر  و بایسـتیم  بهـم  نزدیـک  انقـدر  نمیخواسـتم  مـن  و است خوشبوتر

 زنـت  مـن  کـه  انگـار  نـه  انگـار . میکنـی  سـوال  تـنم  بـوي  از فقـط  حـس،  بی فوالد مثل تو و میشوم
 !هستم

 :عقب میکشم را خودم

 .شد خوب مرسی-
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ــر ــنم فک ــدا میک ــد از جدی ــدر قص ــوي انق ــن جل ــت م ــرود راه لخ ــم! می ــداد حرص ــا می ــن ب  ای
 خمیــر بــرایم تــا جلــو میــاورم را مســواکم مــن و میایســتد حمــام اینــه روي روبــه کنــارم...کــارش
ــدان ــد دن ــر. بزن ــدان خمی ــوت دن ــه فرنگــی ت ــود برانگیــز تاســف...بچگان ــی ب  طعــم نمیتوانســتم ول

ــدانها خمیــر نعنــاي تنــد و دردنــاك ــراي خیلــی موضــوع ایــن اول روزهــاي و کــنم تحمــل را دن  ب
 و میایــد بــدم باشــد داشــته نعنــا درش کـه  هرچیــزي از میدانســت دیگــر. میامــد دار خنــده معـین 

 .نمیخورد نعنایی ادامس دیگر او میدانستم من

 !بود میکردم حس من اما نبود حرفی هرشب، عین میکنیم، نگاه بهم اینه در

 :میشویی را دهانت

 .بود عالی خیلی غذا راسی-

 :میکنم زمزمه میزنم کنار را تختی رو که همانطور

 !مرسی-

ــاموش را چــراغ ــی خ ــر را دســتت..میکن ــه و میگــذاري ســرت زی ــاي لوســتر ب ــان زیب ــره اتاقم  خی
 هــاي ضــربه میگیــرم پــیش را ام شــبانه بــازي خــواب شــب بــه رو برمیگــردم کــه مــن و میشــوي

 :میزنم کریستالش به اهسته

 !ماهی-

 :دادم را جوابش یکجوري هم من و زد صدا یکجوري

 ...بله-

 :میکند زمزمه...میکنم نگاهش منتظر و سمتش برمیگردم نمیزند حرفی

 !خوشبختیم ما-
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ــم ــزد دل ــبم و میری ــا..قل ــودیم، خوشــبخت م ــه ب ــوان ب ــق دو عن ــه و رفی ــی همخان  خوشــبخت خیل
 .یکدیگر براي هستیم چه نبود مشخص اصال... اما بودیم

 ! خوبیم االن ما...داریم چیو بجاش االن و میخواستیم چیو نیست مهم-

 نمیخواسـتم  تـو  از خاصـتر  را کسـی  نمیخواسـتم،  چیـزي  مـن . میـزنم  لبخنـد  بهـش  جواب جاي به
 .نیست ما قسمت انگار که میخواستم عشق فقط من

 :میزنی لب بکنی من به را پشتت اینکه از قبل و میکنی نگاهم لحظه چند

 .خوشبوتره هلوییه از این-

 !سرش پس موهاي صاف خط و میشوم خیره گردنش به و میزنم جانی بی لبخند

 بـد  ایـن  بـرود؟  پـیش  همینطـور  زنـدگیمان  میخواسـت  نمیخواسـت؟  مـرا  کـه  داشـتم  کـم  چه من
 فیلمهـا  مـال  اش همـه  بوسـه؟  و لبخنـد  امیـزش  و عشـق  و میشـد؟  چـه  نیازهایمـان  پـس ..اما نبود
  بود؟

 میرود؟ عاشق ادمهاي سراغ به درد شبها میگویند چرا

 یادگاري؟ از پر ادمهاي سراغ و

 ..ما سراغ میاید هم خاطرگی بی کنید باور

 ..باشد داشته دوستمان شب یک الاقل نداریم را کسی که ما سراغ

 !تنهاییم لحظه هر که ما...نیست شبها مخصوص این و

 .الکیست حرفهاي استاد مامان
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ــایی یــک هــوا روي ــه صــدش از درصــد یــک کــه میگفــت چیزه  خــودش تقصــیر. میخــورد درد ب
 چیـزي  نمیتوانسـت  کـه  بـس  از..بـود  زده کـوك  را دهـانش  بـود  زنـده  تـا  بزرگم پدر..جان اقا نیست

ــاال را اش ناگفتــه حرفهــاي و برداشــت بشــکاف یــک اقاجــان مــرگ بعــد بگویــد،  جــان اقــا.. اورد ب
 امـا  میـداد  فیصـله  را خـانوادگی  دعواهـاي ..بـازار  اهـل  و همسـایه  و در بـراي  امـا  بود خوبی سخنران
 بیچـاره  دایـی  امـا  میانـداخت  راه شـادمانی  بنگـاه ..میرسـید  دیـر  فـامیلی  احتالفهـاي  موقـع  همیشه

 بایـد  کـه  انجـایی  وقـت  هـیچ  ادمهـا  میکـنم  فکـر ...مانـده  عـذب  همچنـان  سـالگی  سـه  و سـی  تا ام
 .نیستند باشند

 هـر  اخـر  کـرد  مجبـور  را مـا  کـه  پرانـد  چیـزي  و کـرد  بـاز  دهـان  اول روزهـاي  همان از مامان حاال
 .باشیم اینجا هفته

 ...محمودخان خانه ها جمعه و بود ما خانه تایم همیشه ها پنجشنبه

 کـه  منـی  و میپرسـد  معـین  از راه بـه  راه و مبـل  روي نشسـته  سـهیل  دایـی  و نیامـده  هنـوز  معین
 ...ندارم بارش و کار از چندانی اطالعات خیلی

 ! میچینیم را شام سفره مامان با

 امـا  بـود  دیرجوشـی  و رك و تلـخ  ادم سـهیل ..امـده  معـین  یعنـی  ایـن  و میامـد  سهیل خنده صداي
 چنــدان دو را صــمیمیت ایــن بودنــد ســال و ســن هــم چــون ان از غیــر میامــد خوشــش معــین از

 .میکرد

 ..بدهم راحت لباس بهش تا میرویم من اتاق به و میدهیم دست باهم

 خوبی؟-

 :میکشم بیرون کاغذي ساك از را اش طوسی تیشرت



21 
 

 ..اوهوم-

 :میدارد نگهم سوالش با که بیرون بروم میخواهم! میدهم دستش به را تیشرت و

 خبر؟ چه-

 :کند عوض را پیراهنش تا تحریرم میز کردن مرتب بهانه به رومیگیرم

 ..خیر خبر-

 تنهایی؟ اینجا صبح از-

 !بارداره نسیم راسی...اینجا اومدن شوهرش و نسیم سر یه البته..اوهوم-

 :میکند نگاه چشمانم در میکند را تیشرت مارك که همانطور و میایستد رویم روبه میاید

 !زود چقدر-

 :کنم نگاه چشمانش به میکنم سعی

 !خوب باالست سنشون-

 ...کوچیکتره تو از-

 :میافتد باز و گوشم پشت میزنم را موهایم و میدهم قورت را دهانم اب

 تیشرتتو؟ نمیپوشی چرا-

 !ماهدخت-
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 داشــتم توقــع میــزد صــدایم اینطــور وقــت هــر میشــوم خیــره پاهایمــان بــه و میکــنم تــر را لــبم
 بودم،چنــان دارم دوســتت یــک منتظــر حتــی یــا و کنــیم درســت چیــزو همــه بیــا بگویــد بعــدش

 :میزد صدا را اسمم زیبا

 هوم؟-

  سوزوندي؟ صبح امروز پیراهنمو میدونستی-

 !اي احمقانه انتظار میشود،چه خالی بادم

 :میکنم بازي انگشتم با و میفشارم هم روي را پلکم..بود فهمیده پس

 !نمیشه مشخص جلیقت زیر میکردم فکر-

 :بود لبش کنج که کجی لبخند و گوشم پشت میزند را موهایم

 !نپوشیدم جلیقه امروز همین دقیقا-

 .مقابلش در زمستانیم من چقدر و بود داغ چقدر و خورد، گوشم الله به که دستش

 ..خشکشویی بدي لباساتو بهتره میکنم فکر-

 .کنم خواهی معذرت نکرد مجبورم که بودم ممنون ازش

 . بایستم میگوید و میکشد را دستم بیرون بروم اینکه از قبل و میزند لبخند

 هدیـه  عاشـق  مـن ...دسـتم  میدهـد  و درمیـاورد  را اي شـده  پـیچ  روزنامـه  بسـته  ایـش  قهوه کیف از
 :میگویم میکنم پاره را روزنامه ذوق با که همانطور..بودم شدن سورپرایز ان از بیشتر و

 سوزوندمه؟ لباستو اینکه جایزه-

 ...تنبیه شایدم یا-
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 :خنده زیر زدم و بستم چشم ایش سرمه جلد دیدن با بود حسابرسی بلند دفتر

 ریلی؟-

ــتش ــذارد را دس ــت میگ ــانه پش ــم و ام ش ــد هل ــمت میده ــم و در س ــود خ ــایم روي میش  و موه
 :میکند زمزمه

 ...خدمتتم در صبح تا امشب..اوهوم-

ــبم ــه میکــنم لعنــتش دلــم در و میگیــرم گــاز را ل  زمزمــه ناخــداگاه و دوپهلــویش حــرف خــاطر ب
 :میکنم

 ...الف همش...نداري جنمشم اخه-

 بایــد کـه  مـن  و..هـم  خـودم  پریـده،  لبـت  روي از لبخنــد کـه  میبیـنم  مـن  و میایسـتی  جایـت  سـر 
 .نشوم پسرخاله سریع تا میگرفتم خودم از محکم نیشگان یک

 "...گرخیدیا موندي؟ کجا معین"

 اخـر  تـا  و میکنـد  عبـور  کنـارم  از بگویـد  چیـزي  اینکـه  بـدون ! میامـد  نـرد  تختـه  تاسـهاي  صداي و
 !نمیکند نگاهم شب

 حرفهــاي ان از احمقهــا مثــل مــن و میخندیــدیم داشــتیم. چیــز همــه بــه زدم گنــد چطــور ببــین
 .زدم سرد

ــرایش و نمیخــورد نوشــابه میــریختم، غــذا بــرایش همــش و نشســتم کنــارش سرشــام  اب لیــوان ب
 ازش..بزنـد  حـرف  باهـام  میکـردم  کـاري  و میکنـدم  پوسـت  میـوه  فـیلم  تماشـاي  موقع..گذاشتم یخ

 مــن بــراي فقــط او از! میترســیدم خیلــی..چـرا  شــود خــراب دوســتیمان اینکــه از ولــی نمیترسـیدم 
 .کنم خرابش نمیخواستم من و مانده کشیده نم دوستی همین
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 ایـن  از نـرین  دیگـه ..ماهـدخت  دادم گذاشـتم  کنـار  بـادمجون  ترشـی  شیشـه  یـه  بـرات  جان معین-
 .بخرین بیرونیا

ــق معــین ــود ترشــی عاش ــن و ب ــن از م ــا ای ــرق چشــمش...نداشــتم اصــال هنره ــد ب ــکر و میزن  تش
 ...میکند

 بابـا،  خـاطر  همـین  بـه  میکـنم  فکـر  اصـال ..بـود  قـابلی  دار خانـه  اما نبود خوبی سخنران هرچه مادر
 خـانواده  در نگهداشـتن  بـزور  و داشـتن  دوسـت  بـزور  چـون  تحمـل  میگـویم .میکـرد  تحمل را مامان

ــود ارثــی مــا  بایــد"میخوانــدم را دردنــاك جملــه یــک نگــاهش در لحظــه هــر کــه معــین مثــل..ب
 "باشم داشته دوستت

 

 دیگـر  باشـم  داشـته  دوسـت  را تـو  بـدبختی  یـک  بـه  بایـد  مـن  امـا  نیستی داشتنی دوست تو یعنی
 .کرد میشود چه

 :باخت را بازي امشب که معین و میکند جمع را تخته سهیل

 .نمیذاره کنار زن یه ما برا بعد میذاره ترشیم شما برا-

 :میزند بیجانی لبخند معین

 بگر خودت باید نکن اشتباه-

 .دي

 .نمیشنوم را حرفهایشان الباقی دیگر من و میخندد سهیل

 پشــیمان قطعــا...میکــرد انتخــاب بایــد خــودش کــرده؟ انتخــاب مــرا پــدربزرگش کــه بــود پشــیمان
 .میکردیم زندگی ها شوهر و زن همه مثل ماهم وگرنه بود
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 و بـود  گرفتـه  را ماشـین  همـه  سـرکه  بـوي ...میکنـد  صـادر  برگشـت  فرمـان  بپرسـد  ازم اینکه بدون
  خفه جمله این دردناك حجم پشت داشتم که من

 :میشدم

 ...خونمون تو میبینمش هرروز دارم! بیاري زبون به نیست الزم-

 چیو؟-

 :میگذارم پاهایم بین را ترشی

 .پشیمونیتو-

 :سمتم برمیگردد

 !ماهدخت-

 بــه هــدف بــه کنــیم تبــدیل اونــو تــا داریــم نیــاز دردم بــه...داریــم نیــاز غــم بــه مــا نــداره عیبــی-
 .میکنه تر پذیر اسیب نمیکنه قویتر منو درد این اما...اینده

 !میزنی؟ چیه حرفا این-

 !بگرده زندگیش زن دنبال خودش باید سهیلم میگی درست-

 ..کردي برداشت بد-

 ..نیست مهم-

 منو ببین..مهمه خیلی-

 :میکنم نگاهش
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  پشیمونی؟ تو-

 زنـدگی  از بیشـتري  چیزهـاي  مـن ...بـودم  خسـته  معنـی  بـی  هـاي  رفاقـت  اینجـور  از فقط..نمیدانم
 !میخواستم

 !پشیمونی پس-

 :میکنی زمزمه و میکشی دهانت دور دستی...نمیشد باز صاحبم بی دهان

 ...پشیمونی که معلومه-

 !وضعیت این از شدم خسته فقط-

 ..ساختی وضعیتو این تو-

 :سمتش برمیگردم تعجب با

  من؟-

 :میدهد پایین را شیشه و میکشد گردنش پشت دستی

 !کنیم دعوا نمیخوام-

 .میدیم انجام داریم االن دقیقا که اینکاریه-

 ...کنیم تمومش بهتره پس-

 پـاك  را بحـث  تمـام  خـاطر  همـین  بـه  میترسـید  مسـائل  کـردن  حـل  از بـود،  همـین  معین مشکل
 !میترسیدم منهم..هم من و میکرد

 !بودیم ترسو انقدر که جفتمان برسر خاك
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 :بود ارام و دلخور نهایت بی که او صداي و میکنم نگاه بغلی ماشین به قرمز چراغ پشت

  ماهدخت؟ الف-

 کـردم  نـاراحتش  چقـدر  میـدانم  امـا  نمیـاورد،  رویـم  بـه  کـاش  خـدایا  اه..میفشـارم  هـم  روي را لبم
 ..اورده زبان به که

 میخوام معذرت-

 :میشود سبز چراغ و میکند فوت را نفسش

 .نکن خواهی معذرت میدي خرج به صداقت اینکه براي وقت هیچ-

 !شدي کنی؟موفق زدم خجالت حرفات این با داري قصد-

 ..ماه پنج چهار این تو شناختی بهتر منو میکردم فکر-

 بــدت قیمــه از و میخـوابی  تخــت چـپ  ســمت میخــوري، کـرفس  اب صــبح هـرروز  میــدونم فقـط -
 ...معین فهمیدم ازت چندماه این تو که چیزیه تمام این! میاد

 :مثل میکند زمزمه چیزي و میزند پوزخند

 .پس کن دقت بیشتر کم یه-

 ..میکنم خاموش یکی یکی سرش پشت من و میکند روشن یکی یکی را خانه چراغهاي

 میخوابــد ســیاره دورتــرین در او و میــزنیم میکنیم،مســواك عــوض را لباســمان هرشــب، قــرار مثــل
 .میشوم تبعید تخت سر ان به من و

 ...نمیبرد خوابم و درگیره مغزم تمام من و گذشته هم بامداد سه از ساعت

 ...میکشم رویش از را پتو و میخورم غلت
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 و نگرفـت  اغـوش  در مـرا  وقـت  هـیچ  او بعـد  و کـردیم  ازدواج مـا  بـودم؟  رفتـه  اشـتباه  را راه کجاي
 ...نکردم اعتراضی من که بود این اش احمقانه قسمت

  نیستم؟ زیبا کافی اندازه به میکرد فکر یا نمیاید؟ خوشش الغر زنهاي از نمیدانم

 تـا  نمیـزد  دسـت  بهـم  نـدارم؟  چـه  مـن .. کـرده  خـودش  گیـر  در مـرا  شبهاي تمام سوال این خدایا
 بدهد؟ طالقم راحتتر

 میکننـد،  حسـودي  هـم  تـن  لبـاس  بـه  ادمهـا ..میگیـرد  بازوهـایش  میـان  را بالشـت  و میخورد تکانی
 ...حتی همدیگر هاي خوشبختی به ماشین خانه، به

 یـک  عـین  تخـت  ایـن  گوشـه  کـه  مـن  مثـل  اسـت،  هایشـان  نداشته اندازه به درست ادمها حسادت
 و میگیـرم  دل بـه  کینـه  توسـت  بازوهـاي  میـان  کـه  بالشـتی  از و ام افتـاده  مصـرف  بـی  گوشت تکه
 .نرم و سفید بالشت یک کمترینش...است کمتر چیزها خیلی از زن این میکنم فکر

 !ماهی-

 ...میریزد قلبم

  نمیبره؟ خوابت-

 ایــن در حضــورش باشــی، رفتــه دیگــر کشــور بــه کشــوري از کــه انگــار...ســمتم میکشــد را تــنش
 .میامد غریب همینقدر نزدیکی

 :میزند کنار گوشم روي از را موهایم

 ..نبود خودمون زندگی به منظورم واقعا من-

 ! باشه زندگی اسمش نیستم مطمین-
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 :مطمین اما بود ارام صدایش

 .میکنیم عادت-

 دعـوت  ارامشـی  بـه  مـرا  حقـی  چـه  بـه ..کنـیم  عـادت  بایـد  چـرا  کـه  بکشـم  فریـاد  میخواسـت  دلم
 :کردم زمزمه اما کرده؟ طوفان مرا تمام که میکنی

  قیمتی؟ چه به اینه، من سوال اما میکنن عادت ادمها همه-

 کمــرم روي از را پیــراهنم اهســته و کنــارم مینشــیند بعــد..نمیدهــد نشــان واکنشــی لحظــه چنــد
 ...باال میزند

 !میکنی چیکار-

 .بخوابی راحتتر تا دارم سنتی راهکار یه-

 روي کشــیدن  خــط بــه کــرد شــروع  انگشــتانش ســر بــا کــه  او و میــزنم بیجــانی لبخنــد
ــرم ــدانم...کم ــدر نمی ــدانم و گذشــت چق ــر نمی ــویی اث ــود اش دلج ــا ب ــا دســتانش ی ــی ام  زود خیل
 ...گرفت خوابم

 !دلم توقعست کم چه ببین

 ...دور راه از حتی راضیست نوازش به

 .من کوچک هاي دلخوشی براي باش بزرگ هاي بهانه دنبال هی تو حاال

 

 داده دسـت  از کـامال  کـه  را شـوهري  و زن نسـبت ! بـود  مـاهگی  شـش  اسـتانه  در مـا  عجیب زندگی
 یکـی  ایـن ...میکـردم  حفـظ  را مـان  کشـیده  نـم  دوسـتی  دنـدان  و چنـگ  بـا  داشـتم  مـن  اما بودیم

 .برود دستمان از نمیخواستم
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 دارم کــه چیــزي داشــتن بــراي بخــواهم روزي کــه نمیکــرد خطــور ذهــنم بــه هــم اي ثانیــه بــراي
 .کنم تالش اینطور

 ...تغییر اینهمه از متعجب همه و بودم شده زیبا..میکردم نگاه اینه در عروسیمان روز

ــور را خــودم ــردم تص ــا و میکشــد اغوشــم در پشــت از او وقتــی میک ــه را جایشــان چراغه  شــمع ب
ــوي میدهنــد، ــا و میپیچــد هــوا در گــل ب  لحظــات اخــرین انگــار کــه میــامیزیم هــم در جــوري م

 ...ماست

 را عاشــقانه  فیلمهــاي و رمانهــا گــول نیســت، الزم تصــور ام ایســتاده اینــه روي روبــه حــاال
 !است نزدیکتر شما به میبینید اینه در انچه از تنهایی...نخورید

 :میبوسد را ام گونه و کانتر روي میگذارد را ها دلمه قابلمه! مامان پیک بود شده هم سهیل

 !شدیا چاق..ساخته بهت ازدواج ماشاال-

 :میکنم نگاهش تمسخر با

 !میزنی ربط بی حرفاي اون از مامان عین اوقات گاهی-

 !خوب بیشعوري بس از-

 او کـه  میفهمیـد  خـودش ! نمیکـرد  هـا  شـوخی  اینطـور  مـن  بـا  معـین  مقابـل  که بودم ممنون ازش
 اخـالق  بـی  ام خـانواده  و خـود  نگـاهش  در نمیخواسـتم  مـن  و اخالقیسـت  اصـول  بـه  پایبند زیادي

 .برسیم نظر به ادب بی و

  شدیم؟ دور هم از چقدر ازدواجت بعد میدونی-

 :مینشینم کنارش و میز وسط میگذارم را میوه سبد
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 رستوران؟ نیومدي تاحاال کی میدونی و-

 :میکنم زمزمه و ام شانه دور میگذارم و میکنم بلند را سنگینش و بزرگ دست

 نیست؟ مشخص ظاهرم تو اصال این میدونی ناخوشه؟ حالم خیلی میدونی-

 :میکند دور خودش از مرا

  شدي؟ مریض-

 :باال میاندازم کله

 میکنه؟ اذیتت معین-

 :میکرد ناراحتم هرلحظه گرفتنم نادیده با اش، محلی بی با اره

 !نه-

 ...اره یعنی تاخیر با نه این-

 !میکنی تصور تو که اونجوري نه-

 ..ماهدخت بزن حرف-

 :میکنم نگاهش تمنا با

 !سخته خیلی سهیل..میکنم نرم پنجه و دست حرفا این با دارم ماهه شش-

 ...میکنی نگرانم داري-

 .ندارم رو کسی که تو جز اما بزنم حرف زندگیم و خودم از کسی با میخواد دلم-

 :میبوسد را مشتم
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 !دایی عشق بگو-

 بــرادرزاده و هــا خــواهرزاده همــه از مــرا میدانســتم نمیگفــت، دروغ دایــی عشــق میگفــت کــه ایــن
 . دارد دوست بیشتر هایش

 ..میمونه خودمون بین-

 !میمونه-

 !بذاره تاثیر معین با رفتارت رو نباید این و-

 ..نمیدم قول-

 هیچی پس-

 !میکنم سعیمو ولی-

 از بـودیم  شـده  بـزرگ  بـاهم  بـودیم،  راحـت  بـاهم  خیلـی  سـهیل  و مـن  میکنم، نگاهش لحظه چند
 :میکنم جان...یکی این اما میزدیم حرف اي مسئله هر

 ..میزنه گیج معین و من رابطه یکم-

 چی؟ یعنی-

 !نیستیم شوهرا و زن همه مثل...مثال یعنی..یعنی-

 چجورین؟ شوهرا و زن همه-

 !بشن نزدیک بهم میکنن سعی-

  دورین؟ ازهم شما و-
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 دقیقا-

ــوب- ــه خ ــی اینک ــب خیل ــت عجی ــماها...نیس ــنتی ش ــردین ازدواج س ــی ک ــراي راه خیل ــف ب  کش
 .دارین همدیگه

 !راه این تو میشد هم تالشی کاش اما اره-

ــا ماهــدخت- ــد ی ــا میگفتــی بهــم اصــال نبای ــبهم انقــدر گفتــی کــه حــاالم ی  حــرف مزخــرف و م
 !کن کالمش یک..نزن

 :میکنم کالمش یک و میبندم چشم میکشم، عمیقی نفس

 !نداریم رابطه باهم ما-

 خشــک انگــاري کــه ســهیل و کــنم بــاز چشــم نــدارم رو..اســت اتــش دلــم و شــده ســرخ صــورتم
 :میکنم زمزمه.شده

 چی یعنی نپرس توروخدا-

 چی؟ یعنی-

 :میکنم فوت را نفسم کالفه

 .نکن سختش انقدر برام-

 :میزند پلک بار چندین و مینشیند رویم روبه چهارزانو

 دوتـا  عمـال  بعـد ..ماهـه  شـش ..کـردین  ازدواج دوتـا  شـما ...لودشـم  دیگـه  بار یه بذار هنگم من ببین-
 درسته؟ فقط دوستین

 :میدهم تکان سر



34 
 

 ...اصال نخواستی تو شاید یا نکردي؟ اعتراض ماه شش همه تو و-

 :میکنم باز تسلیم حالت به را دستم

 جلـو  بـرم  نمیتـونم  مـن  سـهیل  ببـین  خـوب ..میکـنم  فکـر  همـش  مـن  امـا ! نیسـت  اینطـور  نه نه-
 !بهش کنم تحمیل خودمو نمیخوام..نمیخواد منو وقتی

 اگــر میکنیــد؟ زنــدگی چــرا اصــال پــس نخــوادت؟ کــه چتــه مگــه مزخرفیــه؟ چــه ایــن تحمیــل؟-
 .کنید تمومش خوب نمیخواین اونجوري همدیگرو

 :میروم عقب زده وحشت

 ! پدرم خونه برگردم و مطلقه زن یه بشم اخرش نمیخوام من...اصال نه نه میگی؟ داري چی-

ــت از ــه وحش ــیدگی" کلم ــن "ترش ــه ت ــدهیم ازدواج ب ــود و می ــاي در را خ ــه خیابانه ــا رابط  ره
 میکنـیم  گـم  اینبـار  رابطـه  خیابانهـاي  در و نمیشـویم  جـدا  "مطلقـه " کلمـه  تـرس  از بعد، میکنیم،
 تعلـق  و زنجیـر . میـاورد  مـن  مثـل  ترسـویی  ادمهـاي  سـر  بـه  ازدواج کـه  بـود  کاري این..را خودمان

 .میکردند گیري تصمیم عقل جاي به که کلمات به لعنت...کلمات به

 نقــش حــداقل پــس بشــه اینطــور نمیخــواي کــه خوبــه خیلــی...نبــود طــالق بــه حتمــا منظــورم-
 زنـی  تـو  نمیـدونم ... اصـال  یـا  بـزن  حـرف  بـاره  درایـن  باهـاش  یـا ...نکـن  بـازي  خونه این تو مترسکو

 !جلو برو...میدونی بهتر

 و اخـرین  طـالق  ماهـدخت ..باشـه  داشـته  احتیـاج  تـو  کمـک  بـه   و داره مشـکلی  معـین  اصـال  شاید
ــو! زوده خیلــی االن...راهــه اخــرین و اخــرین ــاقلی، ت ! بگیــري دســتت شــرایطو بلــدي میفهمــی، ع

 فـک ...میشـه  تـو  مـدیون  زنـدگی  ایـن  عمـر  اخـر  تـا  بعـد ..بکـن  تـالش  تـو  نمیکنـه  کاري معین اگه
 !شو زندگیتون قهرمان تو مردن، فقط قهرمانا نکن
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 همیشه دستان یاد و میشوم خیره دستانش به...میفشارم هم روي را لبم

 

 ...میافتم معین داغ

 :میکنم زمزمه و میگیرم پوست پرتقال برایش کنم، جور و جمع را خودم میکنم سعی

 میپیچونــدم ادمــو و عــالم همــه و خونــه دانشــگاهو کــه روزایــی اون بــرا دلــم چطــوره؟ بــار و کــار-
 ..شده ذره یه رستوران میومدم

 :مانده خیره دستانم به و میزند لبخند

 .شده ذره یه برات ها بچه دل! پیشم بیا بپیچون معینو حاال-

 ...نداره کاري کارا این به که معین-

 اخالقه؟ خوش حداقل پس-

 :دستش میدهم را بشقاب

 ...مهربونه جدا و اخالقه خوش که معلومه-

 :میخندد

 ..نمیاد بهش مهربونه؟-

ــاد اصــال اره- ــه نقــش در بگــم فقــط...نمی ــه دوســت ی ــاري...بهترین ــاد دســتش از هرک  انجــام بربی
 ... فقط! میده

 ...میکنه بازي اشتباه داره نقششو فقط-

 :میزنم لب و میکشم هم روي را پاهایم
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ــه- ــی هم ــه چ ــه ی ــم! جوری ــی میترس ــزنم حرف ــرورم ب ــته غ ــه، شکس ــن بش ــس از م ــدن زده پ  ش
ــم ــرورم از میترس ــتر غ ــم بیش ــوام و! میترس ــین نمیخ ــرون دو هم ــاقتمون ق ــم رو رف ــت از ه  دس

 .میدیم دست از کمم حضور همین...کرد زندگی نمیشه دیگه اونجوري بدیم،

 :میگوید و دهانم جلوي نگهمیدارد خیاري حلقه

 فکــر بعــد! میشــین دورتــر ازهــم همینطــوري نمیگــه، هیچــی اون هــی..نمیگــی هیچــی تــو هــی-
 زندگی؟ یه ساختن براي نمیارزه غرورت شکستن یا و ریسک میکنی

 :برمیدارم کارد سر از را خیار

 .شدنش خرابتر شاید یا و-

 !ماهدخت نبودي منفی انرژي..ها بعیده تو از حرفا این-

 :میزنم لبخند

ــوزم- ــه نیســتم، هن ــاري ی ــاالخره میکــنم ک ــن...ب  الکــی حــداقل! نیســتم خــوردن شکســت ادم م
 ..نه خوردن شکست

 . بگیري دستت شرایطو میتونی و داري برش چقدر که میدونم اینم...میدونم-

 :میبوسد را ام شقیقه

 .میکنی درستش تو...میشه درست چی همه-

 :میروم اغوشش به بعد و میگیرم را دستش برود اینکه از قبل

 دایی؟ میکردم چیکار نداشتم تورو-

 !دایی و زهرمار-
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 !میامد بدش گفتنها دایی این از...میخندم

 ...داشتم او به نسبت سال و سن کم خواهرزاده یک از فراتر حسی هم من

ــا ــام ب ــلیقه تم ــوانم و س ــار ت ــت نه ــنم درس ــه..میک ــاي دلم ــان ه ــم را مام ــرف در ه  دار در ظ
ــود بــار اولــین...میگــذارم  تــا خانــه در از دلمــه و مــرغ بــوي...بــروم کــارش محــل بــه میخواســتم ب

 بـوي  زنـانگی،  بـوي  بـود،  همـراه  بـامن  خوشـگلش  منشـی  روي روبـه  همینجـا  تـا  و البـی  تـا  اژانس
 ...بود من با خانه خانم بوي این! میکنم فتح دارم من میجنگم، دارم من بوي تالش،

 :میگویم ارامم همیشه صداي همان با و میزنم نرمی لبخند

 هستن؟ متین اقاي-

 کردین؟ هماهنگ قبال بله-

 ...نه-

 ...دارن مهمان لطفا بمونید منتظر-

 لخـت  مـوي  بـا  را بلونـدش  موهـاي ! مینشـینم  رویـش  روبـه  خردلـی  مبـل  روي و میـدهم  تکان سر
 حـق  شـاید ...خانـه  در روحـم  بـی  چهـره  بـا  ارایشـش  خـوش  صـورت  و میکـنم  مقایسـه  ام مشکی و

 ...نداشت حق بودم، زنش من..نداشت حق نه! نخواهد مرا داشت

 پاکـت . بـود  نگهداشـته  منتظـر  مـرا  دقیقـه  پـنج  و چهـل  مهمـانش  و داشـتم  قـرار  بیتـا  با دو ساعت
 :میز روي میگذارم را

 !معین به بدین پاکتو این رفت مهمانش میشه اگه...بمونم منتظر این از بیشتر نمیتونم من-

 :میاندازد باال ابرو
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 هستین؟ دوستشون-

 :بودم دوستش کامال بله

 .هستم همسرشون-

 :عذرخواهی به میکند شروع

 ..شرمندم واقعا من-

 ..نیست مشکلی-

 .نیستن غریبه مهمانشون بفرمایید، شما نه-

ــربه ــاهی ض ــه کوت ــزنم در ب ــر و می ــواب منتظ ــانم ج ــرك در الي از نمیم ــم س ــل روي...میکش  مب
 کـه  کسـانی  همـه  و معـین  بـراي  مـن  نبـود؟  غریبـه ..رویـش  روبـه  هـم  دختـر  و بـود  نشسته چرمی

 !بودم من غریبه..بودم غریبه میشناخت

 :سمتم میاید و میشود بلند میاندازد، باال ابرو دیدنم با

 میکنی؟ چیکار اینجا ماهی-

 !این جز هرچیزي یا...امدي خوش عزیزم میگفت بود بهتر شاید

 :باال میگیرم را پاکت و میزنم لبخند

 ...بیارم غذا برات امروز گفتم-

 حتـی  بـود  بلنـد  خیلـی  قـدش ...میشـود  بلنـد  پـایم  جلـوي  دختـر  و میگـذارد  کمرم روي را دستش
 ...اش اي قهوه موهاي و روشن چشمهاي و معین از بلندتر

 !برگشته هست روزي سه دو..خالم دختر مهسا-
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ــان..دادم دســت باهــاش و کجــا از نپرســیدم ــه ایــن از ام ــا دخترخال  جــایی از هــم همیشــه کــه ه
 معرفـی  کسـی  بـه  اینطـور  مـرا  بـار  اولـین  بـراي  کـه  معـین  و.اسـت  دور ما به خیلی که اند برگشته
 "خانومم"..میکرد

 ..نبود همیشه معین که معین و بود تصنعی لبخندمهسا واقعا؟ بودم خانومش

 !بیایم عروسیتون براي نشد متاسفانه-

 ...هستیم خدمتتون در شب یه حتما بجاش-

 :میگیرد دستم از را پاکت معین...هم طبیعی نه؟ بودم خوب

 !تو این خبره چه اووممم اخه؟ کشیدي زحمت چرا-

 دیــر حــاال...نیومـدم  داخــل کاریـه  قضــیه میکـردم  فکــر نشســتم بیـرون  هســت سـاعتی  یــک مـن -
 .دارم قرار بیتا با شده

 ..منشیم به نگفتی چرا-

 باعـث  میکـردم  حـس  و اضـافیم  میکـردم  حـس  در، سـمت  میـروم  عقـب  عقـب  و میـدهم  تکان سر
 کـرده  مشـکوك  مـرا  دنیـا  زنهـاي  همـه  اصـال ..اش منشـی  حتـی ...مهساسـت  معین محلی بی بانی و

 !دیگران به نسب کیفیتم به خودم، به نه معین به بودند،

 !میرسونمت وایسا ماهدخت-

 !خدانگهدار...میرم خودم نه-

 ...ماهی-
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 چقــدر معــین میکــردم حــس کــه مــن و میایــد یــادم کشــیدن نفــس. میکــنم فــرار معطلــی بــی و
 !نگاهش لهجه نه، حرفهایش.لحظات ان در بود شده غریبه

 بغـض  کـه  بـس  از..بیـرون  زده اب از جزیـره  یـک  مثـل  سـرم  میکـردم  حـس ...داشـتم  عجیبی حال
 !داشتم

 حرصم میامد، بدم ازش

 

 ...رابطه این ترمیم به امیدداشتم که بودم متنفر هم خودم از و میداد

 ! کرد پنچر را چرخم او زدم، استارت تا

 !بکنم کاري نمیتوانستم که بودم احمق هم من و بکند را اینکار بامن نداشت حق

 چیــز همــه جنســی رابطــه کــه میشــدند عقیــده هــم دنیــا همــه حتمــا میگفــتم هامــان نداشــته از
 !مهم خیلی..بود مهم اما نبود چیز همه! نیست

 .رودربایستی اینهمه از.میکرد رها غریبگی اینهمه از مارا حداقلش

 اتـو  احتـرام  عالمـه  یـک  پشـت  میـزدیم  اگـرم  نمیـزدیم  حـرف . ماهـه  شـش  سـکوت  ایـن  از خستم
 . شده کنترل و خرده

 !مرز از پر اما صمیمانه. شاگرد و استاد مثل اي رابطه

 .توري سیم از دیوار، از بودم، متنفر مرز از من

ــل عاشــق مــن ــودم، پ ــایی..پنجــره عاشــق ب ــن از..ارتباطنــد دلیــل کــه چیزه  دلســردي اســباب ای
 !متنفرم
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 .میزدیم گول را خودمان پشتش فقط که اي شیشه دیوار یک بود، مرز یک ما بین و

 را لــبم و بــاال میگیــرم را ســرم میکشــم عمیــق نفــس بچکــد، اشــک قطــره یــک حتــی نمیگــذارم
 بـر  قـرار  اگـر ! میمـانم  اشـتباهم  پـاي  و کـردم  اشـتباه  خـودم  مـن  و..دادم قـول  خودم به من..میگزم

 !کنم تحمل قابل را ماندن این حداقل باید پس است نشدن جدا

 همبازي پی در میکوبد را هرخانه در که کودکی

 .بخواهد مرا که انیم دنبال اي هرخانه در هم من

 یکــروز میخـواهم  گفـت  و مـادرش  خانــه گذاشـت  را پارسـا ..میدهـد  تکــان دسـت  بـرایم  دور از بیتـا 
 ...بود خودش براي هرروز او البته! باشم خودم براي

ــه ســه ــر را پاســاژ طبق ــا زی ــا و میگــذاریم پ ــل شــومیز یــک بیت  نگــاهش...بپســندد نتوانســت ناقاب
 بـا ..بـود  بهتـر  هـم  بیتـا  میکـنم  حـس  بـود؟  بهتـر  مـن  از بیتـا ..میخندیـد  فروشـنده  با داشت میکنم
ــا اســت بزرگتــر ازم ســال چنــد اینکــه ــاق در روي اینــه در و برمیگــردم...ام  نگــاه را خــودم پــرو ات
 مثـل  کـه  ام قیافـه  و...میامـدم  چشـم  بـه  دختـرش  مثـل  بیتـا  کنـار  بـودم  الغر و ریز بس از میکنم،
ــر ــا دبیرســتانی دخت ــود، ه ــان از فقــط ب ــه انهایش ــد ک ــی از بع ــدن درس کل ــره خوان ــولی نم  را قب

 بهـم  پدرانـه  حـس  و میکـرد  نگـاهم  بچـه  یـک  چشـم  بـه  زن از بیشـتر  معـین  هـم  شـاید ...نیاوردند
 امـا  میرسـید  دختـرش  بـه  پـدر  یـک  مثـل  میکـرد  هرکـاري  بـرایم  نمیامـد  دور هـم  خیلـی ...داشت
 ...نبود همسر

 کـارتش  دیـدن  حتـی  میافتـد،  معـین  کـارت  بـه  چشـمم ...هـم  بیتـا  و میخـرم  روسـري  خـودم  براي
 بسـته  دهـانم  میخواسـت  حتمـا  میریخـت،  پـول  چقـدر  هرهفتـه  نبـود  معلـوم ...میکـرد  عصـبیم  هم

 .خودم براي میساختم داستان داشتم..میزدم توهم داشتم خدایا اه...بماند
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ــارت ــودم ک ــدارم را خ ــول و برمی ــري پ ــا روس ــم بیت ــاب راه ــنم حس ــاهم.میک ــه در ب ــاژ کاف  پاس
 ...مینشینیم

 ...معینه-

 :میکنم نگاه اش گوشی صفحه به

 .نیستم فرم رو زیاد امروز بدي؟ جوابشو خودت میشه-

 میدهـد  هـل  سـمتم  را منـو  و اش شـانه  و گـوش  بـین  میگـذارد  را گوشـی  و میدهـد  تکان سر فقط
 مثـل  و بـود  بیتـا  دسـت  در کوچـک  شـی  ان پشـت  حواسـم  همـه  مـن  امـا ..کـنم  انتخاب میگوید و

 ...سرد صبحانه بشقاب روي گذاشتم دست احمقها

 یـا  بـود  شـده  دختـرش  نگـران ..گرفـت  را سـراغم  و میگفـت  راسـت  اسـت  خاموش گوشیش میگفت
 همسرش؟ نگران

 :میدهد کیک و قهوه تا دو سفارش و میز روي میاندازد را موبایل

 شده؟ دعواتون-

 ..نه-

 :میزند پوزخند

 .نه که معلومه-

ــر میگــذارم را دســتم ــه زی ــه و ام چان ــه و میکــنم فکــر مهســا ب ــواره و قــد ب ــه چهــره و ق . اش زنان
 :میکنم زمزمه

 جوابه؟ باشگاه نظرت به-
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 :میکرد بازي بازي اش ورامده ناخن با داشت

 چی؟ جوابه...ترمیم برم باید صاحاب بی-

 بیاد فرم رو هیکلم کم یه برم میخوام-

 االن؟ چشه مگه-

 !میزم ریز معین کنار خیلی میدونی...توپرترشم یکم-

 !بودم نشنیده ازاین تر ور و شر-

 ...میخوردم شیرین شیرینه شیرینه که من و میاوردند هارا قهوه

 !بیتا-

 هوم؟-

 :بودم دل دو

 میشناسی؟ معینو دخترخاله تو-

 کدومشونو؟-

 مگه؟ داره چندتا-

  نمیشناسی؟ معینو هاي دخترخاله گرفته؟ شوخیت!! ماهدخت-

 ...میشناسم چرا-

 خوب؟-

 :میکنم زمزمه افتاده شانه
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 ...نمیشناسم نه-

 :میخندد و میز روي میزند اي ضربه

 !تباهی خیلی تو بابا-

 :میگذارم زهرمارم دهان در را کیک از برشی و نمیگویم چیزي

 .میکنه زندگی شیراز متاهله روژینم ست روسیه مهسا..روژین و مهسا-

 ..میشناسی معینو ساله خیلی تو میدونی..اوهوم-

 ...خیلی نه-

 داشته؟ عالقه دخترخالش همین به میکنی فک-

 مهسا؟-

 !متنفر..بودم متنفر مکث این از...میکند جمع را اش چانه و میدهم تکان سر

 .نمیدونم-

 چی؟ یعنی-

 االن حرفــا ایــن البتــه...کســی بــه داشــته عالقــه قــبال اره امــا...یانــه بــوده مهســا نمیــدونم یعنــی-
 ..میاین بهم واقعا شما...نداره معنی

 واقعا؟ میامدیم؟ بهم نظرش به

 باهم؟ دارین مشکلی..ماهدخت میزنی مشکوك-

 ...باشیم داشته مشکلی باهم منتظري فقط تو-
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 :میخندد

 .بذارم اختیارت در تجربیاتمو میخوام خنگه نه-

 مـا  خانـه  در کـه  انچـه ...کـنم  اسـتفاده  زنـدگیم  در دیگـري  هـرکس  یـا  و او تجربـه  از نداشت امکان
 و بـود  خودشـان  بـراي  فقـط  مهـران  و بیتـا  مشـکالت  کـه  همـانطور ..بـود  ماننـد  بـی  میافتـاد  اتفاق
 .نمیخورد دیگر ادمهاي درد به حلهایشان راه قطعا

 نخواي بخواي نظر اختالف و دعوا که خالصه-

 .دیرتر یا زودتر یکم حاال..هست

ــا ــا فقــط..نمیکــردیم دعــوا م ــاهم ارام فــوق صــداي ب ــی اخــرش همیشــه و میکــردیم مخالفــت ب  ب
 .میکردیم پاك را مساله صورت نتیجه

 اولین میدونی-

 

  هرچیزي تو اونا از باالتر نمیاد خوششون مردا که اینه بدونی باید که چیزي

 نمیـاد  خوشـش  اصـال ..میکنـه  محـدود  منـو ...میزنـه  بـال  مـن  سـر  بـاال  عقـاب  یه مثه مهران.. باشی
 بـراي  نذاشـت  همـین  خـاطر  بـه ... بخـونم  اون از بیشـتر  بفهمـم،  اون از بیشـتر  بـدونم،  اون از بیشتر

ــرا ــاهی...کــنم شــرکت دکت ــات گ ــا اون میکــنم فــک اوق ــال چهارت ــاالي..داره ب ــنم ب ــال کنــده م  م
 ...میسوزه کتفم! کرده خودش

 باشه داشته سطحی و خنگ زن یه نداره دوست مطمینا...نیست اینطوري معین نه-

 فــک...کنیــد تحمــل همــدیگرو بایــد فقــط کــه میرســید جــایی بــه نخــواي بخــواي..هرچــی حــاال-
 میکـنم،  کـار  خـونش  تـو  اهـن  گـاو  مثـل  کرده؟اینکـه  تحمـل  قابـل  مهـران  بـراي  منـو  چی میکنی
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 پـر  بازوهاشـو  بـین  میتـونم  مـنم  میخـواد  بالشـت  وقتـی  و میکـنم  نگـاش  بز مثه میده دستور وقتی
 ...کنم

 کـه  وحشـی  بـاغ  ان در مـا ..میکـرد  نگـاه  زناشـویی  زنـدگی  بـه  وحشـتناك  خیلـی  او نبود، اینطور نه
 کلمـه  یـک  انکـه  بـا  بزنـد  حـرف  گذاشـتم  و شـدم  سـاکت  فقـط  امـا ! نمیکردیم زندگی میگفت بیتا
 .نداشتم قبول را نفره دو زندگی به نسبت بیرحمانه جمالت ان از هم

ــه ســریعتر هرچــه داشــتم دوســت ــه ب ــدازم ماشــین در را چــرك رختهــاي..برگــردم خان  شــام..بیان
 ...نمیگذاشت مهسا یاد اما نگهدارم گرم را خانه و کنم درست

 و پتــو زیـر  خزیـدم  و بـافتم  خـیس  همـانطور  را موهــایم گـرفتم  دوش رسـیدن  محـض  بـه  بجـایش 
 .کند خودش تسلیم مرا بغض نگذاشتم

ــه و ظریــف دســتهاي ــوم دســتهاي...مــن زنان ــد دوســت مــن دســتهاي..مــن مظل  در را کســی دارن
 !بگیرند اغوش

 میشویند ظرف اما

 میکنند پاك شیشه

 .... میکشند جارو

 !که نمیفهمید معین اما..بدهند انجام بزرگتري کارهاي باید من دستهاي

 .صورتم روي میکشم را ملحفه ناخداگاه من و میامد قفل در کلید چرخش صداي

 .میامد اتاق تا عطرش بوي و میکرد صدایم

 خوابی؟ ماهی-
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ــا کــه را ملحفــه و میشــود ســنگین تخــت  روي از را موهــایم...میزنــد کنــار صــورتم رو از احتیــاط ب
 :میکند زمزمه را اسمم و میزند باال ام پیشانی

 !ماهی نیستی خواب که تو-

 ...بخوابم میخواستم-

 :میزند لبخند..میکنم باز چشم بعد و

 .هفته ساعت تازه موقع؟ این-

 !خستم-

 ..نبود خودم دست اما باشم سرد نمیخواستم میشد؟ اینطور چرا خدایا

 اي؟ خسته فقط-

 :میزند لب..چشمانم در درست اوهم و میکنم نگاهش لحظه چند

 ...امروز میشدي معطل نباید میدونم-

  دلخورم؟ معطلی براي میکرد فکر واقعا

 !نیست مهم-

 :تخت روي بود زده زانو انطور مارکش شلوار و کت با...خودش سمت میکشد را بازویم

 !ببینمت-

 :میکنم نگاهش

 ناراحتی؟ ازم-
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 :میکنم نگاهش بز مثل بیتا، مثل

 !ماهی متنفرم سکوت از من...بگو دلیلشم بگو، بهم ناراحتی ازم وقتی-

 ..متنفرم منم-

 .بزن حرف باهام پس-

 موهـایم  و میدیـد  پیکـر  و در بـی  نازکـه  تـاپ  ایـن  بـا  مـرا  بـود  بـار  اولین...میکنم نگاهش مینشینم،
 ...داشت نم کمی هنوز که

 ..مسخرست خیلی زندگیمون-

 :میزنی لبخند

  بخوام؟ معذرت ازت بابتش-

 !میخواهم را این من بده، توضیح کمی مهسا حضور بابت نه...میگذارم هم روي چشم

 چندماه؟ این تو شناختی چجوري منو...معین-

 :میشود خیره ام سینه به و میکشد موهایم بافت روي را اش اشاره انگشت

 . سلیقه خوش..حساس..مظلوم...اروم تو؟؟؟-

 :میکند نگاه چشمهایم به

 !ایه فاجعه چه اشپزیت ببین خودت وزنمم تغییر از-

 لبخنـدش  نـم  نـم  کـه  او و کـردم  نگـاهش  فقـط ..بشـنوم  میخواسـت  دلـم  کـه  نبـود  چیـزي  ان این
 :زد لب و ریخت



49 
 

 شده؟ چت تو-

 :میدهم قورت باهم را جمله تکه چند و بغض مقداري و دهان اب

 !نمیشناسم دخترخالتو حتی من-

 :میگذارد هم روي پلک چندلحظه

 !نمیبینمشون زیاد-

 فلـج  صـاحبم  بـی  زبـان  امـا  بـود  پـر  دلـم ...میـروم  ور متکـا  کنـار  بلنـد  نـخ  بـا  و میـدهم  تکـان  سر
 .میترسیدم ارامش این دادن ازدست از..شده

 :میکند زمزمه همانطور و درمیاورد را کتش

 ..میدونی خودت..بود بینظیر غذاهات-

 :مینشیند رویم روبه...را سفیدش نازك تیشرت و..میکند پا را شلوارکش

 ..سرده خونه ناراحتی که تو-

 

 ببینم اینجا بیا-

 بافــت و میگیــرد دســت را موهــایم...بنشــینم بهــش پشــت میکنــد مجبــورم و میکشــد را دســتم و
 ...میشد مورمورم هایم شانه به میکشید که انگشتانش..میکند باز ارام ارام را نمدارم

 مـن  هـی  و..میامـد  صـبر  هـی  و میکـرد  عطسـه  قلـبم ... بکشـی  بینـی  زیر و برداري را پري که انگار
 .نگهداشتم دهان در زبان

 :هم نفسش و میامد گوشم حوالی از صدایش
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 ...میخوام معذرت-

 :میزنم لب گرفته صداي با

 چی؟ براي-

 ...باشی اینطوري االن شده باعث که چیزایی همه براي-

 توئه؟ تقصیر میکنی فکر-

 .اره بخشیش یه-

 ...توست تقصیر اش همه میکنم فکر من

 ..میخواي معذرت فقط همیشه-

  بخوام؟ ازت چی دیگه-

 :میکند زمزمه و بومیکند را موهایم..نمیگویم چیزي

 رابطمـون  حفـظ  کـه  کنـی  درك بایـد  اینـو ..بهـت  دادم حقـو  میکـنم  عـذرخواهی  وقتـی  نکن فک-
 ...منه حقانیت اثبات از مهمتر برام

 حقی؟ میکنی فکر تو و-

 ! اره نمیزنی حرف تو وقتی تا-

 بــه...میکــرد رشــته رشـته  را موهــایم داشــت کـه  او و بیــرون میــدهم پلکـانی  را نفســم...جالــب چـه 
 ...بود شده فر نمش و بافت خاطر

 جوجه؟ نکردي خشک موهاتو چرا-
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 ..لغزید لرزید، قلبم

 میاد؟ بدت ها جوجه از تو-

 م لب تو و رسیده گردنم تا گرمت نفس...نگفتی چیزي اما پیچید گوشم در ایت خنده نفس

 

 :یزنی

 کرد؟ ناراحت تورو مهسا دیدن-

 ...ناراحتم اش دخترخاله دیدن و او از ناشیانه اینقدر میفهمید نباید...خورد لیز ام کفی قلبم

 !نه-

 محـروم  نفسـگیر  لحظـات  ایـن  ادامـه  از مـرا  دیگـر  عبـارت  بـه ...عقـب  رفـت  و کـرد  فـوت  را نفسش
 .کرد

 !که نیستی مرد...داري دوستم بگویی من به که بده اجازه خودت به مردي اگر

 ...داشتم ارامش همراه تشویش یکجور کنارش

 هـم  بوسـه  و حـرف  و اغـوش  بـا  نفـر  یـک  کنـد  ارام سـکوتش  بـا  را تـو  میتوانسـت  نفـر  یک میدانی
 .بود ها معجزه اینجور ادم معین..نمیتوانست

 گذاشــتی را دســتت..بــودم نشســته هنــوز مــن امــا کشــیدي دراز کنــارم امــدي و زدي را مســواکت
 .میکردي نگاه بهم و سرت زیر

 ..میزنند لبخند بهم و میکنند عبور هم کنار از تاریک خیابانی در که...بودیم غریبه دو شبیه

 کردم زمزمه ناخداگاه
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 "برو شدي خسته هروقت"

 بـود  ایـن ..مـن  کـه  میـزد  اي احمقانـه  حـرف  همچـین  اش زنـدگی  کجـاي  عاقلی زن کدام..خدایا اه
 ...داشتم انتظار خودم از که نبود چیزي ان این...بودم متاسف خودم براي جنگیدنم؟

 .نبود خودم دست این و میکردم خراب داشتم اي ناشیانه طرز به

 ...کردم حراج تورا..میفروشد نامحرم به را خواهرش که غیرت بی برادر یک مثل

ــودن کــم چقــدر بفهمــد نمیتوانســت کســی  اینهــا..نخواهــد و باشــد کنــارم اینکــه..اســت ســخت ب
 دسـت  چیـز  همـه ..معـین  عـالی  موقعیـت  و اتـاق  ایـن  بیـرون  زنهـاي  مقایسـه ..میکـرد  له مرا داشت

 ...بگیرند من از را ادعا انهمه و نفس به اعتماد تا اند داده هم دست به

 کـه  دهـم  نشـان  انکسـی  را معـین  و بـدانم  کننـده  خسـته  را خـودم  اینکـه  بـود  اش نشـانه  هم این
 ...میکند مدارا من با دارد

 اگـر  گرفـت  گـل  را دنیـا  ایـن  در بود،بایـد  کـرده  خـودش  مسـخره  مـرا  کـه  زندگی این سر بر خاك
 ...باشم خوشبخت من نخواهد

 ابـزیم  نـه  مـن  میـدانی ...میخواسـت  صـدقه  قربـان  دلـم ..میخواسـت  شـانه  دلـم  و بـودم  شده افسرده
 بـا  مـرا  حیـات  بسـاط  بایـد  کـه  نمیفهمـی  تـو  و...زیـم  بغـل  جانور یک من پستاندار نه و دوزیست نه

 ..دیگر نمیفهمی یحتمل کنی؟ فراهم سینه یک

 :گفتی و کشیدي را دستم..کردي نگاهم....برگرداندي را سرت

 ...دیوانه بغلم بیا-

 ..نمیشود ادم خود ي خانه جا هیچ که نمیگویند بیراه فهمیدم من و گرفتی اغوشت در مرا
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ــا صــبح هــرروز ادمهــا ــاق ب ــاوتی اتف ــذت احســاس متف ــد ل ــادري..میکنن ــودکش کــه م ــه را ک  روان
 .. میشود بیدار خواب از همسرش نوازش با که زنی..میکند مدرسه

 میکند شروع را روز گنجشکهایش عشق به وفا بی هاي بچه جاي به که پیرمردي

 و نشسـتن  بـراي  جـایی  و خلـوت  اتوبـوس  یـک  از چیـز  هـیچ  مـن  مثـل  تنهـایی  ادمهـایی  بـراي  اما
 رفــتن خــواب بــه کســی اغــوش در لــذت از و بــاران کنــار بنشــینم..نیســت لــذتبخش بــاران کمــی
 ..بگویم

 در کنـار ...میـزد  داد بیچـاره  اشـپزهاي  سـر  بازداشـت  سـهیل  و...بـود  شـلوغ  همیشـه  مثـل  رستوران
ــپزخانه ورودي ــتم اش ــرم..میایس ــپزخانه ه ــورد اش ــه میخ ــورتم ب ــت...ص ــه دس ــینه ب ــا و س  ان ب

 و میکـرد  انـور  اینـور  دسـتش  بـا  را داغ هـاي  گوشـت ...کـنم  پنهـانش  صـبح  از نمیتوانم که لبخندي
 روي اشـاره  انگشـت  گذاشـتن  بـا ...میشـد  ترسـناك  چقـدر  بـود  عصـبی  وقتـی  میدانسـتم ...میزد داد

 ..باشند ساکت میخواهم اشپزخانه اهالی از ام بینی

  میخندین؟ چی به..میکنم صحبت دارم شما با-

 دعــواي حتــی زیباســت، چیــز همــه امــروز چقــدر میکــنم احســاس و میخنــدم..عقــب برمیگــردد و
 ...اشپزها شدن مظلوم حتی..سهیل

 !دایی خان میخندن دارن تو به-

 :میگیري را دستم میایستی رویم روبه

 اره؟ دایی خان-

 دوبـار  یـه  اینکـارا  بجـاي ! پـره  همیشـه  مثـل  ببـین  سـالنو  بـرو ...بزنیـا  داد سرشـون  نداري حق...اره-
 !روزیا یه میشن خسته اینام...بده انرژي کن، تشکر ازشون
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 :میگیرد انگشت دو بین را ام بینی

 ..نیومده شما به فضولیش-

 "برمیگردم زود" میزنم داد و میدهم تکان دست که من و اتاقش سمت میکشد مرا

 ...خوشحالی خبره؟ چه-

 مقـابلم  را چـاي  و مینشـیند  رویـم  روبـه ...میکـنم  تعریـف  بـرایش  را چیـز  همـه  و میاندازم پا روي پا
 میگذارد میز روي

 .ماهدخت تو اي دیوونه-

 ...خیلی اوهوم-

 دسـت  اون و شـدي  مظلـوم  کـردي،  نـاز  فقـط  تـو  نـدادي؟  انجـام  کـاري  تو که گرفتی نظر در اینو-
 !مرده دست قدرت باشه یادت..جنبوند

 کـه  نمیخواسـت  او اگـر ..نمیکـرد  دعـوت  اغوشـش  مهمـانی  بـه  مـرا  کـه  نمیخواست او اگر...میروم وا
  یعنی؟ میکرد خرم داشت معین! بودیم قهر همانطور صبح فردا تا ما

 اینـی  مـیگم  فقـط ..کنـی  شـک  افتـاده  االن تـا  کـه  اتفـاقی  هـر  بـه  و  خـودت  تو بري نگفتم اینارو-
 !چرا میکنه معین که کاري اما...نیست تالش میگی تو که

 :میگوید او و میکنم بازي ناخنم کنار بیجان پوست با

 تــو کنــی درســت اینــو!!! محلیــه بــی سنگرشــون اخــرین کــه هســتی ادمــایی اون از تــو متاســفانه-
 .حله مسائلت نصف بزنی حرف و کنی باز دهنتو اون و خودت

 :میکنم زمزمه و میشوم خیره چاي بخار به
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 ایم؟ کاره هیچ زنا ما میکنی فکر واقعا-

 ..اره چیزا بعضی تو-

 :میکنم زمزمه ترکش از قبل و میشوم بلند

 ...کیه دست قدرت میدم نشون بهش-

 ...ببرم خودم با میکند مجبورم و میگذارد پاکت در حسابی شیشلیگ پرس دو رفتنم از قبل

 ریـس  و راسـت  ام نامـه  پایـان  بـراي  را نهـایی  کارهـاي  و هـم  صـحافی  بـه ..میـزنم  سـري  مامـان  به
 ...میکنم

ــه ــه ب ــایم خان ــراهن...می ــد پی ــالی بلن ــن را ام پرتق ــنم ت ــه..میک ــودم ب ــودي و میرســم خ ــاي بیگ  ه
 دیـر  اگـر ..کـنم  قناعـت  همسـرم  اغـوش  انگشـت  بنـد  بـه  نمیتوانسـتم  مـن ...میکـنم  بـاز  را ابجوشی

 از قطعــا و نمیبخشــیدم را خــودم چــه؟ میکــرد تمـام  را کــار دیگــري زن هــر و مهســا و میجنبیـدم 
 .میشدم متنفر معین

 

ــا ــاز بیت ــت ب ــم داش ــورد را مخ ــی...میخ ــپیکر روي را گوش ــذارم اس ــاالد و میگ ــه س ــزئین را الوی  ت
 :میکنم

 ...سر یه اینجا بیاین شب اخرش-

 :میگذارم دهانم را خیارشور ته

 ..بیایم شام از کن تعارف حداقل-

 :میخندد

 ..امشب داریم سبزیجات بشقاب بجاش نداریم شام ما-
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 اخه؟ کرده گناهی چه مهران اون-

 خــودش بــه همچــین نبــاش اون نگــران تــو ضــمن در..افتــادم ایــن گیــر کــه کــردم مــن گنــاهو-
 ..خونه میاد بعد میرسه

 ..برسه خودش به خونه تو کن کاري یه خو-

 !خوشه دلت بابا برو-

ــم ــود، خــوش دل ــا ب ــود خــوش واقع ــان میخواســتم..ب ــازي قهرم ــاورم ب ــرار..دربی ــود ق ــت ب  را خجال
 ! هم را غرورم و کنار بگذارم

 ..بود افتاده جانم به شیرینی استرس یک..میکرد عرق و میلرزید تنم همه میافتادم یادش

 ...میداد نشان تر تیره را ام استخوانی هاي شانه که پیراهنم و میداد یاس گل بوي خانه

 را دسـتم  مـن  و زد در کـه  همـانطور ..پیشـرفت  میخواسـتم  کـه  همـانطور  چیـز  همـه  کـه  خوب چه
 شــب یــک وعــده و دادم تســلی قلــبم بــه و گــرفتم نفــس..بســتم چشــم....دســتگیره روي گذاشــتم

 ...را حسابی و درست

 ...میکنم باز را در و لبم روي میکارم لبخند

ــبم، ــم، قل ــدم نفس ــتم و لبخن ــتگیره روي دس ــه دس ــاهم هم ــتند ب ــه...میایس ــاهم هم ــوکه ب  ش
 ...میکشند خجالت باهم همه..میشوند

 اینطـور  نمیشـناختمش  کـه  دیگـري  مـرد  جلـوي  مـن  و نمیشـناختمش  کـه  دیگـري  مرد بود معین
 کـه  انگـار  ایسـتاد،  رویـم  روبـه  دقیقـا  و امـد  کـه  معـین  و...بـود  شـده  خشـک  پاهایم و بودم ایستاده

 ســمت پریــدم و امــدم خــودم بــه تــازه مــن و غریــد را اســمم و کــرد اخــم...کنــد پنهــانم بخواهــد
 ...اتاق
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 میامــد، مــرد صــداي..شــدم اوار تخــت روي و ام ســینه روي گذاشــتم را دســتم بســتم را در
 :میرسید گوشم به اتاق حوالی از صدایش که معین و...میخندید

 ..زهرمار-

 ترســیده چشـمهاي  احمقهـا  مثـل  مـن  و میکـرد  نگـاهم  کجـش  لبخنـد  و لعنتـی  چشـمهاي  ان بـا  
 جـایش  عصـبانیت  ان حـاال  میکنـد،  نگـاهم  لحظـه  چنـد  داخـل  میایـد . میگشـت  او و معـین  بین ام
 داد دار معنی لبخند یک به را

 

 داشت؟ تمسخرم..داشت سرگرمی چشمهایش و بود ه

 موهـاي  اش اشـاره  انگشـت  بـا ...ام شـده  خیـره  دسـتهایم  بـه  مجسـمه  مثـل  مـن  و مینشـیند  کنارم
 ..میافتد پت پت به قلبم..میدهد عقب را گردنم دور

  بودي؟ کرده قایم کی از خودتو االن تا-

 میخواسـتم ..نـزن  مـن  بـه  را حرفهـا  ایـن  جـان  معـین  بگـویم  میخواهـد  دلـم  و میگیـرم  گـاز  را لبم
 امـا  نیسـت  مـن  بـه  حواسـت  و هسـتی  اینکـه ...اسـت  بـودن  نـوع  بدترین بودنت اما هستی تو بگویم

 :میگوید باز او و شدم ساکت جایش به

 ..خانوم کردي نمایی رو چجوري حاال و-

 ..امد کش ناخداگاه منهم لب و دل که کشید انقدر را خانومش

 انگشـتش  و کـرد  نگـاه  چشـمهایم  بـه ..گذاشـت  ام ترقـوه  اسـتخوان  روي را اش اشـاره  انگشـت  نوك
 گرفتـه  بـاال  را سـفیدم  پـرچم  مـن  و...بـود  معـین  دسـت  قـدرت  متاسـفانه، ...دسـتم  کف تا کشید را

 :زدم لب.بودم



58 
 

 میکنی؟ بازي باهام داري-

 لـب  و کـردي  رافـوت  ایـت  خنـده  نفـس ..گوشـم  بـه  چسـباندي  را لبـت  و زدي کنـار  را موهـایم  باز
 :زدي

 بـاور .. میکـنم  تقـدیمت  دسـتی  دو خـودم  راهـی  اول همـین  بگـو  بگیـري  میخـواي  هرچـی  بازي؟-
 ...بهتره خیلی باختن دل از مالباختن کن

 ثروتتم؟ دنبال میکنی فکر تو-

 .ادمه یه اموال جزو هم اغوش اما نه-

 .ماسید درهم و دراورد بازي بچه باز قلبم

 بزنیم حرف باهم قضایا این درباره باید ما-

 قضایا؟ کدوم-

 نگــاه چشــمانم بــه لحظــه چنــد فقــط جــایم همــه جــاي بــه کــاش و میــدهم قــورت را دهــانم اب
 :دریا به زدم را دلم من و میکرد

 ..نیستیم شوهر و زن عمال ما و گذشته ماه شش اینکه-

 :میخندي

 ...عمال-

 !معین بهت لعنت

 "حاال شب واسه بذارینش"صدایش و میزد در به کسی

 :گفت معین و بستم بیشعور،چشم مردك
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 ...میدادم خبر بهت باید-

  چیو؟-

 ...خونه میام برادرم با اینکه-

 :میماند باز دهانم

  برادرت؟-

-.. 

  کردم؟ ازدواج کی با من! معین-

ــدارم پنهــانی چیــز هــیچ مــن-  اسایشــگاهه االنــم میــدونی..دیــدي عکسشــو کــه مــادرمو..مــاهی ن
 ...کیا فقط..ساله خیلی

 :میشود بلند و میفشارد و رانم روي میگذارد را دستش 

 چیـزي ..نشـناختی  بهتـر  هـم  رو عتیقـه  ایـن ...نرفتـه  خـان  محمـود  پـیش  هنـوز  برگشـته  روزه سه-
 .ندادي دست از رو

ــت بعــد و ــرون رف ــروم نداشــتم رو...بی ــاك را رژم.. ب ــدازم شــالی و عــوض را لباســم...میکــنم پ  میان
ــا احمــق مــردك..ســرم روي  کــرده خــودم صــرف وقــت کرد،چقــدر خــراب را شــبمان حضــورش ب
 .شد خراب اش همه حاال و بودم

 همـان  بـا ...میشـود  بلنـد  میـدهم  کـه  سـالم ..میامـد  بنظـر  رهـا  و القیـد ...راحتـی  روي بـود  داده لم
 :میکند تعظیم دیگر دست یک با و پشتش میگذارد را دستش یک مضحکش لبخند

 !مادمازل درود-
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ــوده مرتیکــه میکــرد ام مســخره ــازل گفــت..ل ــبم...مادم ــه را ل ــدان ب ــرم دن ــه او و میگی ــرعکس ک  ب
 .اوردن رو به از پر و بود پروا بی نگاهش معین

 .اومدین خوش-

 .میدیدمتون باید اینا از زودتر-

 ..بود گفته برام شما از معین-

ــدازد بــاال ابــرو کیــا...میشــود خیــره نیمــرخم بــه و کمــرم پشــت میگــذارد را دســتش  دوري و میان
 :میزند

 .بود قشنگی سورپرایز هرحال در...بود نگفته ازتو ولی-

 و تــا ســه قاشــقها تــا، ســه لیوانهــا..میــروم اشــپزخانه بــه..میــدادم فحشــش نبــود معــین بــرادر اگــر
 ..میشود تا سه بشقابها

 صـدا  بـا  و اسـت  خـوش  اینجـور  میدیـدم  بـود  بـاري  اولـین ...هـم  معـین  و میامـد  کیـا  قهقه صداي
 و مــژه تیــره و عجیــب ترکیــب ان و امیرکیــا روشــن چشــمان..میکــنم نگاهشــان...میخنــدد
ــامنظم ریــش تــه و اســتخوانی صــورتش..ابروهــایش  معــین از کــه قــدش و غریــب عجیــب نگــاه...ن

 .بود چه ان نمیدانم من و کرده جذابتر اورا معین در چیزي اما..بود تر کوتاه کمی

ــا ــر همیشــه خــواهر یــک حســرت و میکــنم نگاهشــان لبخنــد ب  و برمیگــردد معــین..مانــده دلــم ب
 :میکند غافلگیرم

 ماهی؟ کمک بیام-

 :صدا نه میکند تکرار را اسمم و برمیگردد هم کیا

 دریا؟ یا تُنگه معین حاال! ماهی-



61 
 

 :میدهد تکان را انگشتش معین...میشد صمیمی زود چه

 ..ماهی میگم بهش من فقط-

 .میگذاشت منتظرم انقدر او فقط و نمیبوسید مرا او فقط

 :میاندازم باال شانه

 ...نمیدونم-

 :شده خیره چشمهایم به که کیا و میایند اشپزخانه سمت هردو

 .دستش میده کار بعد میگرده طعمش دور..ست کوسه معین...کدوم هیچ-

 .کرد کز اي گوشه و  جمع را پایش و دست ترسید، قلبم میگفت؟ داشت چه

 بودي؟ سهیل پیش-

 ...اوهوم-

 کیه؟ سهیل-

 :میگوید میگذارد کیا بشقاب در را کبابی هاي دنده که همانطور معین

 .ماهی داییِ-

 ..ماهدخت..ماهی-

 داشت؟ مشکلی اسمم با نبود؟..بود دیوانه..خوردن به میکند شروع و میاندازد باال شانه

 کیا؟ برمیگردي کی-

 .شی خالص شرم از میخواي همیشه...برسم بذار-
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 :میگذارد دهانش برنج قاشق و میرود اي غره چشم معین

 !اصفهان نمایندگیاي میذارمت بمونی اگر-

 :میزند پوزخند کیا

 ..دستت زیر افتاده محمودخان ثروت میذاریم؟-

 ! بود همین براي برگردي تا میکرد التماست وقتی...خواست اینجوري خودش-

 نمیارزید ازادیم دادن دست از به ثروت اینهمه اوردن دست به-

 بگیره؟ ازت بود قرار چیو خان محمود ازادي؟-

ــرفتن- ــه گ ــا ن ــوري اتفاق ــه اونج ــی ی ــت رو چیزای ــو میذاش ــنم ت ــورم و...دام ــرد مجب  بــه میک
 ..تو مثه...ازدواج

 :میکند اخم معین...میشود کور اشتهایم و میدهم قورت بسختی را دهانم اب

 ...نکرده مجبور منو کسی-

 !کبابیه عجب...هرچی حاال-

 را دستش که معین و میخورم اب هم پشت

 

ــر از ــم روي میگــذارد میــز زی ــر واکــنش یــک در ناخــداگاه و ران  کــردم پــرت را دســتش ارادي غی
 ..کنار

  دیدي؟ مهسارو-

 ..شدم سنگ مثل که من و میکند نگاهم معین
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 ..اره-

 ..داشت برنامه کلی-

 برداشـته  را اتـاق  همـه  انـروز  کـه  عطـرش  بـوي  از...قـامتش  و قـد  از قطعـا  و میامد خوشش مهسا از
 سـردر  عـین ...انـد  ریختـه  خیابـان  در ریـگ  مثـل ..هسـتند  جـا  همـه  او مثـل  زنهایی میدانی اما..بود

 شـکننده؟  انقـدر ..احمـق  انقـدر  اي؟ دیـده  مـن  مثـل  امـا ..میبینیشـان  جا همه روبگردانی اند، مغازه
 .را مثالم به برسد چه اي ندیده مراهم کن باور

  چطوره؟ خاله-

 !ندیدمشون میشه یکسالی ان تورنتو اونا-

  بود؟ تو پیش مهسا-

  هست؟ کجا االن بود؟ کجا بود؟ مهم مهسا انقدر چرا

 ..اره-

 جــز را کســی یعنــی..اســت حســاس مهســا روي یعنــی بــود؟ تــو پــیش چــرا یعنــی معــین مکــث
 ...نیست ماللی داري؟ دوست من از غیر را کسی...دارد دوست همسرش

 ..داد نخواهم دست از را نیاوردم بدست که را کسی

 .نشدم زنده و مردم خودم در بار چندین من و! میلرزید لبم و دلم نفسم،

 چـرا ! گریـه  زیـر  میـزنم  بعـدش ...بعـد  و میکـنم  قفـل  را در بعـد  و حمـام  بعـد  و میبـرم  پناه اتاق به
 نبود؟ صادق من با چرا و میکرد؟ من با را اینکار

 ...ماهی-
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 انهمـه  پشـت  نبـود  ارام انقـدر  کـه  صـورتش  بـه  میکوبیـدم  مشـت  بـا  میخواست دلم لحظات این در
 !راز

 :میکنم بداخالقی بار اولین براي

 !ماهی نگو من به-

 !میخوام معذرت کیا حرفاي بابت من-

 .میخوره بهم ازش حالم! نکن تکرار احمقانرو جمله این انقدرم..برو-

ــدگیمان ــده زن ــود پرش ــذرتخواهی از ب ــرکین دل و او مع ــن چ ــر..م ــذرهایی از پ ــه ع ــم در ک  دل
 . میزد لبخند لبم اما نپذیرفتمشان

 ...نمیدونی تو که هست چیزایی یه-

 :میزنم داد

  بگی؟ بهم باید جملرو این تازه ماه شش بعد-

 !کن باز درو..باش اروم ماهی-

 قرمــز صـورتم  تمـام  میکـنم،  پـاك  را اشـکم ...میکـنم  بـاز  را در...میرفـت  داشـت  میامـد  کیـا  صـداي 
 ..بود

 :میشوم دور ازش و میبرم عقب را دستم دو که بگیرد را دستم میخواهد

 .نزن دست من به-

 .کنیم راهی را احمقش برادر تا میروم پذیرایی سمت به و

 :میکند زمزمه و میدوزد ام کرده گریه صورت به را مرموزش لبخند
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 ..گرمتون خیلی خیلی استقبال البته و...شام بخاطر مرسی-

 .نبینمش دیگر امیدوارم و کردم نثارش دلم در بودم بلد فحش هرچه

ــین ــا مع ــراهیش در دم ت ــدو هم ــن میکن ــر م ــانم منتظ ــروف همــه..نمیم ــرازیر را ظ ــنم س  در میک
 روي روبــه و میپوشــم را خــوابم لبــاس. میکــنم رهــا ریختــه بهــم همــانطور را اشــپزخانه و ســینک

 کـنم،  گریـه  میخواسـت  دلـم ..میگیـرد  فرنگـی  تـوت  مـزه  دهـانم  همـه  و میایسـتم  حمام بزرگ اینه
 اینــه  در ســرم  پشــت  و بــاال  میــاورم  را ســرم ..میدیــد  را ضــعفم  ایــن  از بیشــتر  نبایــد  امــا

 ..میکنم خالی را دهانم محتویات و میگیرم نگاه..میبینمش

 ..ماهی-

 .اونور برو-

 :میکند سد را راهم

ــن- ــیفهمم م ــه نم ــبانیت اینهم ــراي عص ــه؟ ب ــا چی ــه کی ــی ی ــه عوض ــام ب ــت، تم ــول معناس  قب
 .میخوام معذرت من که گفتم! میزنه زخم فقط...دارم

 :داشت درش حرف کلی نگاهم میکنم نگاهش

 ...ندارم توقعی اون از-

 :میکشد را دستم

ــن- ــار م ــردم؟ چیک ــته ک ــدم خس ــدر ش ــد انق ــارت رو از بای ــم رفت ــی بفهم ــده چ ــی از و ش  چ
 !بزن حرف پانتومیمه؟ مگه..دلخوري

 :بیرون میپرید گریه میکردم باز دهان اگر و میلرزید ام چانه
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 ...ماهی-

 :کنار میزنمش که من و گردنم پشت ام، شانه به میکشد دست کند؟ خرم میخواست باز

 چقـدر  شـده  همسـرت  اجبـارا  همسـرت  اینکـه  نمیـدونی  امـا ...مهمـه  بـرام  خیلی غرورم میدونی تو-
 ...میکنه بد حالمو

 !نبوده درکار اجباري هیچ..میگه ور شرو کیا ماهدخت-

 :میکشد دستم از اما میکنم باز را ملحفه...میروم تخت سمت به و کنار میزنم را دستش

 .بخوابی اینجوري نمیذارم-

 ..ندارم احتیاجی اجازت به-

 :میکشم دراز او به پشت و میکنم رهایش...نمیخورد تکان او و میکشم را ملحفه

 .بخوره بهم زندگیمون کیا احمقانه جمله دوتا با نمیذارم-

 :برمیگردم میگیرد حرصم

 بخوره؟ بهم بخواد که ساختیم چیزي مگه هان؟ معین؟ زندگی کدوم-

 :برمیگردم که بگوید چیزي میخواهد

 !دخترخالتو هاي برنامه اونم..زدم بهم من که فعال-

 را بیــرون هــاي چــراغ و تلوزیــون...رفتــه مــیفهمم تخــت شــدن ســبک از...میکنــد فــوت را نفســش
 ...شده تاریک تاریکه که اتاق و میکند عوض را لباسش...میکند خاموش

 خیـره  شـبخواب  کریسـتال  بـرق  بـه ..میافتـد  ام بینـی  نـوك  از...میخـورد  سـر  چشمم گوشه از اشک
 البتــه و...اسـت  مـن  سرنوشـت  هـم  ایـن  نــدارد عیبـی ...میکشـید  عمیـق  نفسـهاي  کـه  او و. ام شـده 
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 تــرین نشـانی  بـی  خـودم  مــن و رفـت  و گرفـت  مـن  از را دیگــري ادرس امـد  هرکـه  مـن،  خاصـیت 
 .زمینم روي ادم

 رد ام ســینه زیــر از را دســتش...میچســبد بهــم پشــت از یکدفعــه وقتــی میشــود رگ بــه رگ قلــبم
ــد ــراهن..خــودش ســمت میکشــدم و میکن ــنش پی ــود ت ــن و نب ــه م  ســنگینتر بغضــم هرلحظــه ک

 :میکند جا گردنم و گوش بین را تیزش صورت..میشد

 ...ماهی-

 :اي گرفته اغوش در اینطور را غمگین گوشت تکه یک تو و است، غمگین تنم

 ...نبوده کار در اجباري-

 :میزنم لب..میگفت دروغ

 ...داره؟انکارش درد کجاش زندگی این میدونی-

 ..نیست انکار بخدا-

 .بخوابم بذار-

 ..ماهی-

 

 .بدي گوش بهم باید-

 

 !ماهی-
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 !نیست خالم دختر فقط مهسا-

 

 ...سابقمه همسر مهسا-

 بمی من داشت امکان

 

ــا؟ رم؟ ــرد نفســم...لحظــه همــین همینج ــام و بــود س ــت زمســتان از تــنم تم  منجمــد واقعی
 :میکنم زمزمه اهنی ادم مثل...شده

 ...عقب برو-

 ...بزنیم حرف درموردش بذار ماهی-

 وجـدان  هـم  خـودش  چـه؟  خـودش  نمیدانسـت؟  پـدرم  بـودم؟  کـرده  ازدواج چطـور  من..من خداي
  نداشت؟

 ...دورشو ازم فقط-

 جنسیسـت  رابطـه  کمبودمـان  همـه  میکـردم  فکـر  کـه  مـاهی  شـش  تمـام  بـود،  دروغ زندگیم تمام
 ...بود بندي خالی

 .بودم گفته زیبایی دروغهاي خودم به چقدر و ساختم رویا خودم براي چقدر

ــردم، تمــرین صــبح از چقــدر ــین جــان معــین بگــویم میخواســتم ک ــا ب ــوار یــک م  وحشــتناك دی
 کرده؟ چه او حاال اما..کن خراب مرا منم، دیوار بگویم و کنم ایثار میخواستم..است

 ...عزیزم-
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ــتش ــنم دور از را دس ــاز ت ــنم ب ــودم و میک ــم را خ ــه میکش ــت لب ــدایا...تخ ــت خ ــه داش ــرم چ  برس
 هــم روي چشــم نمیتوانســتم کــه ســرم در دردي چنــان و شــد وارد بهــم شــوکی چنــان میامــد؟
 ...بگذارم

 هـایی  پاسـخ  از همیشـه  ادم..نسـاخت  دیگـر  و کوبیـد  مـرا  ویالیـی  خانـه  یـک  مثـل  تمام بیرحمی با
 بهتـري  فحشـهاي  بعـدش  امـا  میکنـی  دعـوا  کـه  وقتهـایی  مثـل ..شاکیسـت  و ناراضـی  داده قبال که

 نــزدم کــه حرفــایی از نیســتم ناراضــی دادم قــبال کــه پاســخهایی از مــن میــدانی امــا.میایــد یــادت
 پوشــالی کلــه روده و دل اش احمقانــه حرفــاي گذاشــتم و مانــدم ســاکت مترســک مثــل..پشــیمانم

ــرا ــزد بیــرون م ــه بود،مترســک ایــن فرقمــان تنهــا. بری ــد لبخنــد کالغهــا حماقــت ب ــه مــن میزن  ب
 .خودم حماقت

 .بشی نزدیک بهم نداري حق وقت هیچ دیگه-

 بــراي انــد امــده انــد میکــروب مثــل...نمیکننــد اکتفــا قلــب شکســتگی بــه دردهــا بعضــی میــدانی
 ..ته تا ریشه، از خرابی،

 فکـر  و...شـد  سـفید  موهـایم  از کـوچکی  دسـته ..بـود  ام شـقیقه  روي اینـه  جلـوي  صبح هم درد این
 .نشسته موهایم روي هم کمی حاال میبارید، دلم در صبح تا که برفهاییست اینها میکنم

 

 پیـروزي  و میخـوري  شکسـت  نمیشـوند،  عملـی  هـا  وعـده  میـدهی،  وعـده  خـودت  بـه  هرروز وقتی
 ایــن...میشــوي ناامیــد خــودت از تــو و انــد ســراب ارزوهــا همــه دیگــر...میایــد نظــر بــه دور خیلــی

 .بود کرده من با معین که کاریست
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ــودم از ــاقتم، و خ ــانواده از حم ــین از ام، خ ــان و مع ــه از..محمودخ ــا هم ــاکیم دنی ــدانی..ش  از می
 بــی و عجلــه انهمــه بــه مــن و...ببــازي خــودت بــه کــه نــدارد درد انقــدر بخــوري شکســت هرکــه
 .باختم نااگاهی و توجهی

 .کردم ترك را انجا حرف بی من و بود خانه صبح معین..است جمعه

 مـرده  شـوهر  ادمهـاي  عـین  کـه  مـن  و میزنـد  حـرف  تلفـن  بـا  بابـا ....میکنـد  پـاك  مـاهی  دارد مادر
 ..کانتر سمت ان ام نشسته

 ..اینور بده اشغاالرو کیسه اون مادر-

 ...سمتش میکشم را کیسه

  ماهدخت؟ چته-

 هیچی-

 نیست؟..خونس که معین..اینجا اومدي اي جمعه صبح-

 ...زنگهایش با میسوزاند را موبایلم دارد االن و بود خانه

 :میزد حرف داشت هنوز بابا

 ..شد تنگ براتون دفعه یه دلم-

 بـه  داشـتم،  هـم  مـن ! داشـت  وسـواس ...شـیر  زیـر  میگیـرد  ارنـج  تا را دستش و سینک سمت میرود
 !معین به همسر، به اغوش،

 .ببینم اینجا بیا حاال-
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 مامــان و میفشــارم هــم روي را لــبم میخواســت، گریــه و لرزیــد دلــم...میکنــد بــاز اغــوش بــرایم و
 :میگوید

 کردین؟ دعوا معین با نکنه-

 نمیکردنـد؟  دعـوا  بـاهم  بابـا  مامـان  مگـر  نکنـد؟  چـرا ...میترسـاند  مـرا  جمـالت  شـروع  اینجور نکنه؟
  چه؟ شوهرها و زن همه

ــان ــوا از مام ــید، دع ــی میترس ــدایی از یعن ــه اســم از طــالق، از میترســید، ج ــا...مطلق ــراث اینه  می
 !بود ما خانواده زنانگی

ــدا اغوشــش از ــا و میشــوم ج ــه باب ــحبتهایش ک ــام ص ــده تم ــاهم میخــواهم ازش...ش ــه ب ــاط ب  حی
 چــرا محمودخــان میپرســیدم، چینــی مقدمــه بــی میخواســت دلــم مینشــینیم، تخــت روي...بــرویم

 چیــزي چـه  گـرو  مـن  و کـردي  داشـتی؟چه  بـدهی  شـما  اینکـه  و کـرد؟  انتخـاب  معـین  بـراي  مـرا 
 :میکنم زمزمه و میزنم نرمی لبخند بجایش بودم؟

 ...ازتون داشتم سوالی یه بابا-

 !بپرس..جان بابا خیره-

 میدونید؟ معین خانواده درباره چقدر شما..اومممم..شما-

 شده؟ چیزي-

 !بگین بهم فقط..نه نه-

 :دیگرش پاي روي میاندازد را پایش

 ..جان بابا میدونی خودت که تو-
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 !هیچی نمیدانستم، هیچی من نه

  میدونید؟ چی شما..بابا معین خانواده درباره-

 امـادش  خـودش ..کنـه  تـربیتش  خـودش  تـا  بمونـه  پیشـش  معـین  میخواسـت  محمود که میدونی-
 دیــده  نکــنم  فکــر...نداشــت  معینــو جــنم  وقــت  هــیچ برادرشــم  اون...ثــروتش بــراي  کنــه

 ..مادرشون با میکنن زندگی خارج..باشیش

 خوب؟-

  نیومدن؟ ازدواجتون مراسم براي چرا که ناراحتی هنوز تو-

 :بود خوبی دروغ

 ..اره-

 ...اسایشگاهه تو چندساله مادرشون جان بابا-

 اسایشگاهه؟ تو چرا-

 بــا مادرشــون یــونس، مــرگ از قبــل ولــی میــدونی، کــه نیــار معــین رو بــه باشــه خودمــون بــین-
ــود ارتبــاط در پســرخالش ــره طالقشــو کــال میخواســت محمــود..ب ــونس کــه بگی  و میکنــه فــوت ی

 نـدارم  خبـر  کـه  میافتـه  براشـون  اتفاقـات  سـري  یـه  اونجـا ...میکـنن  مهـاجرت  خواسـته  خدا از اینام
 ..نگهداشت معینو که میدونست چیزي یه محمودم! اسایشگاه میذاره مادرشو داداشه اما

 :پایین میاورد را صدایش

 ....استغفراهللا و بار و بند بی و باز دختر..نیست اهل اصن ام پسره اون-

 عروسیمون؟ نیومدن چرا...بابا-
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 نمیگـه  کـه  محمـود ! میخواسـت  همینـو  معیـنم  خـود ...بشـن  متوجـه  نذاشـت  اصـال  خـان  محمود-
! بشــه میــراث و ارث مــدعی نکنــه کــه برگــردن مــادرش و پســره نخواســت میکــنم فــک مــن ولــی
ــد داداشــه حــاال ــه میوم ــه مامان ــر..نمیتونســت ک ــان دخت ــد ج ــدت اینهمــه بع ــاد حــاال م ــی ی  چ

 !میکشی عذاب خودت اینجوري نکن، زندگی حاشیه تو بابا کن ولش..افتادي

 !بابا-

 :میکند نگاهم منتظر

  خواستگاریم؟ بیاد کرد مجبور معینو خان محمود میکنی فکر شما-

 بـود  دیـده  چنـدبار  تـورو  محمـود ...نکـنم  گمـان  باباجـان  نـه ..اجبـار  امـا  داد پیشـنهاد  تورو محمود-
  بابا؟ هستی چی دنبال جان ماهدخت! خواسته دیدنت از بعد معینم گفت اومد خوشش

 :میکنم زمزمه و میگیرم دست به را سرم

 !االن نه...میپرسیدم پیش ماه شش باید اینارو-

 ...میدونستی تو که اینارو ماهدخت-

 ! اشتباهی جاي بودم امده که کند لعنت مرا خدا..اما میدانستم

 بکـنم  را سـرم  کبـک  مثـل  دیگـر  نمیخواسـتم  و بـرود  بـاد  بـه  زنـدگیم  تـا  نمینشستم همینطور من
 !برف تو

 حـرف  خـودش  بـا  بایـد ..رسـاندم  خانـه  بـه  بسـرعت  را خـودم  و نمانـدم  را نهـار  کـرد  هرکاري مامان
 .میزدم

 :سمتم امد دیدنم با و مبل روي بود نشسته
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 .کن نگاه لعنتیتو گوشی اون کجایی؟ معلومه ماهی-

 :میایستم رویش روبه درست و میاندازم مبل روي را شالم و مانتو

 .کردي ترکم کردم فک-

 :میگویم و میکنم جمع را قدرتم و نفس به اعتماد همه

 !باش صادق من با همیشه براي یکبار-

 ...نگفتم دروغ بهت وقت هیچ من-

 !دروغه بزرگترین کردي مخفی ازم زندگیتو از مهمی بخش که همین-

 !کنم پاکش دادم ترجیح که احمقانست و اهمیت بی انقدر برام بخش اون-

 زخمیــت روش بکشـی  دسـتتو  نیسـت  تـو  حـرف  بـه ..نیسـت  تیـز  چـاقو  بگـی  هـی  کـه  اینـه  مثـل -
ــو حــرف بــه کــردنم پــاك! میکنــه ــو فقــط داره حضــور گذشــته اون نخــواهی خــواهی نیســت، ت  ت
 !نکنی فکر بهشون دیگه دادي ترجیح

 :میبندد چشم و میکند نگاهم لحظه چند

 و مهسـا  مـن،  فقـط ..نمیدونـه  محمودخـانم ...مـاهی  نـداره  خبـر  کسـی  هـیچ  قضیه این از...اما باشه-
 !کیا

 :باال میاندازم ابرو
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 معـین،  زرنگـی  خیلـی  تـو  میـدونی ! خـوردم  ادمـو  یـه  گـول  فقـط  کـه  شـدم  امیدوار حداقل خوبه-
 نمیـدونم ! لـوح  سـاده  احمـق  یـه  مـن  و...هسـتی  خـوبیم  بـازیگر  حتـی  العـاده،  فـوق  سیاستمدار یه

 ...کردم زندگیم با اینکارو چرا

 :دهانم جلوي دیگر دست و میگیرم کمرم به را دستم

 کردم؟ خوش چی به دلمو که نمیفهمم اینو..میدونم یعنی-

 ..نبوده اجباري ازدواجمون که کن باور اینو فقط تو-

 :نبیند را لبم لرزش تا دهانم روي میگذارم را دستم باز

 ...کنه ارومم نمیتونه اینم باور-

 ...رویم روبه هم تو و میشوم خیره پاهایم به...مینشینم مبل روي

 ...بودي سابقت زن فکر تو بودي کنارم که رو ماهی شش این تمام-

ــه- ــودم ن ــاهی نب ــودم..م ــی مهســا! نب ــود اون ــه نب ــتم ک ــاور...میخواس ــون از کــن ب  ازت اول روز هم
 ...میومد خوشم

 مــورد غــذاي نمیخریـد؟  را داشــت دوسـت  کــه لباســی مـثال  میامــد؟ خوشـش  چیزهــا از اینجـوري 
 نمیخوابید؟ میامد خوشش ازش که همسري با و نمیخورد؟ را اش عالقه

 ...بود شده مچاله خودش در که قلبم و میدهم تکان را پاهایم

 ..میخوره بهم دروغ از حالم-

 :میدهد تکان تاسف با را سرش
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 زیـادي  مـن  واسـه  نیسـت  تـوام  تقصـیر .میبینـی  منـو  اشـتباهات  فقـط  اینه مشکلت ماهی میدونی-
 ..کردم مالحظتو...نخواستم چیزي ازت ماه شش تمام من اما! بوده رو

 :میزنم پوزخند

 .واقعا ممنونم کردي؟ مالحظمو تازه-

 :میکنم زمزمه خودم با و میدهم تکان تاسف حالت با را ام چانه

ــدر- ــد ازخــودم چق ــودم ناامی ــر..ب ــردم فک ــه دارم مشــکلی میک ــی پشــتتو هرشــب ک ــم میکن  و به
 .میدونستم کم و میکردم تحقیر دیگه زناي کنار خودمو چقدر...میخوابی

 :باال میرود صدایش و میکند نگاهم ناباورانه

 زنــم کــه اي رابطــه از مــنم متنفــري دروغ از تــو کــه همونطــوري..داشــتی کــه معلومــه مشــکل؟-
 ..بود تو مشکل این! متنفررررم باشه دیگه جاي فکرش

 :ماهه شش وحشتناك سکوت این از بودم خسته...بزنم داد میخواست دلم منم میزد؟ داد

 ...حتما مهسا پیش باشه؟ کی پیش فکرم نیافتی؟ پس که میگیري پیشو دست داري-

 :میدهم ادامه و میخندم و

ــه- ــا ات بهان ــخره واقع ــود مس ــن...ب ــو م ــر ت ــالم 28 عم ــا س ــیچ ب ــردي ه ــر م ــو غی ــه از ت  رابط
  معین؟ باشه کی پیش فکرم..میاوردي بهتري هاي بهانه حداقل...نداشتم

 :میزند داد که او و

ــتاد اون پـــیش- ــگاه اسـ ــنیدنش از فقـــط اینکـــه مثـــل متنفـــري؟ دروغ از! لعنتیـــت دانشـ  شـ
 ..نوشتی توش که خزعبالتی اون همه با خوندم دفترچتو اون..توروخدا کن بس...متنفري
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 :اش سینه تخت میزند و باالتر میرود صدایش

 شـب  چـون  شـدم،  متـوجهش  دیـر  متاسـفانه ...بـود  اون پـیش  فکـرت  دادي بلـه  من به وقتی حتی-
ــیمون ــر اون عروسـ ــدم ورارو و شـ ــه..خونـ ــومش وگرنـ ــردم تمـ ــا میکـ ــیدم امـ ــربه میترسـ  ضـ

 !ماهی رویی و چشم بی واقعا تو اما...کنم اذیتت بهت شدن نزدیک با نمیخواستم..بخوري

 بـاال  کـه  اش سـینه  و شـده  تیـره  و تاریـک  بشـدت  کـه  چشـمانش  بـه ...میکـنم  نگـاه  بهـش  ناباورانه
 :میشد پایین

 ..معین-

ــه- ــت دیگ ــی باب ــه چیزای ــیر ک ــن تقص ــت م ــذرت ازت نیس ــواهی مع ــنم خ ــر...نمیک ــردم فک  میک
 ..میفهمی

  کجاست؟ دفترچه اون-

 :میزند نیشخند

 ...میزد بهم حالمو هرخطش خوندن! سوزوندمش چون متاسفم مهمه؟ خیلی برات-

 !نبود من مال دفترچه اون-

 .میده دست بهم بودن احمق حس..ماهی حداقل نرو در زیرش از ناشیانه انقدر اه-

 کـردنم  قضـاوت  تـو  بگـی،  دروغ بلـدي  خـوب  کـه  همونطـوري ..نـه  یـا  کنـی  بـاور  نیسـت  مهم برام-
 کـه  کـردم  ازدواج تـو  بـا  و داشـتم  دوسـت  رو کسـی  اگـر  حتـی ...بـود  بیتـا  مال دفترچه اون! ماهري

 نکـرده  گنـاه  نکـن  سـعی  رفتـارا  ایـن  بـا  بیخـودي  پـس ...معـین  نمیکنـه  کـم  تو گناه از این نداشتم،
 ...بدي جلوه خودت از بزرگتر منو

  باشه؟ تو دست دفترچه اون باید چرا-
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 ..براش نگهدارم من بود داده اونو بیتا...بگی بهم بود کافی فقط-

ــه را دســتش دو ــر ب ــرد کم ــه و میگی ــل جــایی ب ــه مث ــره مبــل پای ــیش فکــرش او...میشــود خی  پ
 مـاه  شـش  همـه  انگـار ..داشـت  خـونریزي  مهسـا  نـام  بـه  زخمـی  از مغـزم  تمـام  مـن  و بـود  دفترچه

ــتنم ــرم در نخواس ــی نظ ــت ب ــد اهمی ــین و میام ــت زن..مع ــرم..داش ــبال همس ــت زن ق  ازم و داش
 برخــورد بــامن اضــافه ادم یــک مثــل شــوهرم بــرادر...میکــرد مالقــاتش حــاال و...بــود کــرده مخفــی
 .میکرد ام دیوانه داشت اینها...میدانستند اجباري را بودنم و میکرد

 :میکند زمزمه 

ــیچ- ــو وقــت ه ــا بعضــی...نمیکــردم درك رابطمون ــودیم، دوســت وقت ــا بعضــی ب ــه از بیشــتر وقت  ی
 ..غریبه یه واست اوقات بیشتر و دوست

 ! نمیشم قائل اهمیت انقدر ها غریبه واسه وقت هیچ من-

 .میزدي حرف باهام کاش-

 ...داشتی زن قبال که میگفتی اول روز همون تو کاش-

 .گفتنه نصفه از بهتر نگفتن-

  بدونم؟ باید که داره وجود دیگه چی مگه-

 :میکند زمزمه تاخیر با...نمیگوید چیزي و میکند نگاهم لحظه چند

 ..میکنه درست چیزو همه زمان-

 نکـنم  گمـون  شـده،  زخمـی  مـا  زنـدگی ! زخـم  نـه ..خراشـه  میکنـه  درسـتش  زمـان  که چیزي اون-
 ! بشه خوب ها حاال حاال
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 ! رابطه این تنه و..بود زخمی من تن نمفهمید او

 ..میکنی فراموش-

 :میزنم نیشخند

 ..باوري خوش-

 .کردم فراموش و افتاد اتفاق اما نداشتم باور من-

 .نمیده اهمیتی ما باوراي به دنیا-

 ..گوشم پشت میزند را موهایم...میایستد رویم به رو میاید

 ماهی-

ــبم..میگیــرد محکــم را کمــرم و نمیگــذارد کــه دورشــوم ازش میخــواهم ــد زنــگ قل ــا میزن  مــن ام
 نمی را جوابش

 

 :دهم

  ندارم؟ جنمشو میکنی فکر هنوزم-

 !نمیخوره دردم به دیگه-

 .نیستم پشیمون ازش االن اما..کردم ثروت فداي احساسیمو زندگی من-

 چقـدر  مـن  نمیدانسـت  کـه  او...شـوم  خـرش  دیگـر  نمیخواسـتم  امـا ...بـود  چـه  منظـورش  نفهمیـدم 
 بگیـرم  فاصـله  میخواسـتم  ازش..خـودش  بـه  میزنـد  گنـد  سـاده  لمـس  یـک  بـا  دلـم  و شلم و پفکی

 :نگذاشت اما
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 بري؟ بذارم اینکه براي داره وجود دلیلی چه دیگه-

 :کردم زمزمه ولی این؟ از بزرگتر دلیل...مهسا

 ! اعتماد عدم-

 ..نداره وجود اي دیگه چیز هیچ-

ــه از..میکــنم بغــض ــارا و میترســیدم خــودم شــدن مطلق ــه ادمه ــن خــاطر ب ــد ای ــد دی ــرزنش ب  س
ــردم ــاال میک ــودم ح ــده خ ــودم ش ــزوي ب ــا ان از ج ــر...ادمه ــه دیگ ــین ب ــس ان مع ــوب ح  را خ

 ..نبود خودم دست این و میکرد ناراحتم قضیه این یاداوري..نداشتم

 ...نمیکنه رهام ام لحظه یک حتی-

 ...ماهی ندارم عالقه بهش دیگه من-

 کــف...بــود مــن هــاي دلخــوري از کــوچکی بخــش فقــط ایــن میترســم؟ اش عالقــه از میکــرد فکــر
 :میکند زمزمه صورتم توي و گردنم روي میگذارد را دستش

 تجربــه رو واقعـی  موهـاي  یکبـار  تـو ..کنـی  تحمــل گیسـارو  کـاله  نمیتـونی  میریـزه  موهـات  وقتـی -
 تشـخیص  سـریع  خیلـی  رو بقیـه  بـودن  هـوس  میشـی  عاشـق  یکبـار  وقتـی  همینـه  عشـقم ! کردي
 !میدي

 ..بالعکس یا هوس مهسا و بودم عشق من بفهمم نخواستم

 :گوشم و گونه میان جایی میگذارد را لبش

 ! ماهی بسه فاصله-

 :صورتم روي میکشد را لبش او و میزنم چنگ را لباسش
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 ...بدم دست از تورم نمیخوام-

 :مینالم

 باهـات  داشـتی  زن داشـتم  خبـر  اگـر  میکنـی  فکـر ...گرفتـی  مـن  از انتخـابو  حـق ...گفتی دروغ بهم-
 میکردم؟ ازدواج

 :میکند نگاهم و عقب میبرد را صورتش

  ایه؟ احمقانه نگاه چه این ماهی؟ مریضیه بودن مطلقه مگه...یکیم و بیست قرن تو ما-

 ..کنم چیکار باید نمیدونم من..اما ببخشیم که میخوام کردم مخفی گفتم، دروغ من

 ...نکنی کاري هیچ کافیه فقط..همین-

 راحتی؟ همین به. بري بذاري تو و-

 و طـالق  از کـه  اونـایی  از..ام سـنتی  احمـق  زنـاي  اون از مـن ...کنـی  تحملـم  بایـد  حاالهـا  حـاال  نه-
 ثمــره تنهــا کـنن  فــک اینکـه  از...میترســم مـادر  پــدر خونــه بـه  برگشــتن و مطلقـه  اســم و جـدایی 

ــا..میترســم شــده مرجــوعی ازدواجشــون ــودیم هــم جــنس از اولــم از م ــو...نب  و بیســت قــرن تــو ت
 ...من و یکمی

 .میکنی خراب داري رو شده رفع لحظه در که چیزي همه-

 غـرور  بـود  قـرار  کـه  جـایی  تـا  داشـتم،  بهـت  خـوب  العـاده  فوق حس یه..نشده درست چیزي هیچ-
 بـاهم  کـه  بخـوام  ازت و کنـار  بـذارم  رو نیسـت  تـو  قـرن  بـه  متعلـق  کـه  اونچیزایی همه و خجالت و

 بهـم  کـه  اي لحظـه  همـون  از امـا ..اوردي خـودت  بـا  برادرتـو  کـه  روز همـون ...باشـیم  داشـته  رابطه
 میکـنم  حـس  حـاال ...هـوا  رفـت  شـد  دود مثبـتم  احساسـات  تمـام  بـود  سـابقت  همسـر  مهسا گفتی

 ...خوردم رودست
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 ..میرن بین از احساساتت ساده چقدر-

 ..میگیرم تصمیم منطقم با متاسفانه چون اره-

 از کـه  اینـه  خـاطر  بـه  کنـی  عـوض  ادمـارو  بعضـی  نمیتـونی  اگـر  اینکـه  گرفتم یاد چیزیو یه...معین
ــون ــتی جنسش ــس نیس ــره پ ــون بهت ــله ازش ــري فاص ــه...بگی ــنم البت ــوام م ــل دروغگ ــو مث ــن..ت  م

 گفتم خودم به دروغارو زیباترین

 :میکنم زمزمه و میگیرم فاصله ازش

 !باش نداشته کارم به کاري مدت یه فقط-

 ..کنم پرواز بعد و بمیرم شوم، پروانه میخواستم

 ...میپرم بعد و مینشینم ادمها مانده ته روي..شدم مگس اما

 ..کردم ازدواج فقط اما شوم عاشق میخواستم

 

 ..میکنند کوچ یکروزي باالخره شان همه..اند پرستو مردها میگفت بیتا

 وفاترینشـان  بـی ..ات خانـه  از هـم  یکسـري ..مـرگ  بـا  یکسـري  میکننـد،  کـوچ  مردهـا  میگوید راست
 ادم اغــوش از امــا بمیرنــد کــاش اه..اخــري ایــن..میکنــد کــوچ اغوشــت از امــا میمانــد کنــارت هــم
 .نکنند کوچ

 از را کـوچ  پرسـتوها  چـون ..اسـمانند  زنهـا  میکـنم  فکـر  مـن  ولـی ..هسـتند  چـه  زنهـا  نگفـت  بیتا اما
 .میکنند شروع اسمان

 بــه و اشــپزخانه پنجــره روي روبــه ام نکند؟نشســته کــوچ مــن از تــا باشــم بهــار میتوانســتم چقــدر
 .میبندم عاشق جانوران روي را چشمم..و...مردها..زنها...ادمها...میکنم نگاه ها ماشین عبور
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 جـایش  بـه  کنـد  عـوض  را جـایش  کـه  نمیرسـد  عقلـش  و کـودك  چشـم  در میزنـد  مستقیم افتاب
 در میــاوردش و میگیــرد را دســتش پــدرش..میزنــد کنــار چشــمش جلــوي از را نــامرئی چیــز یــک
 !خودش سایه زیر ببرد  بگیردو مرا دست میتوانست هم معین..سایه

 ایــن..بــود شــده کســی خــرج قــبال کــه اي ســایه ایــن..نمیخواســتم را دوتــایی ســایه ایــن مــن امــا
 ...میاید خوشش ازم فقط که معینی

 مـن  از فقـط  معـین  و میخواسـت  شـدن  داشـته  دوسـت  دلـم ...میگرفـت  بهانـه  دلم و بودم شده بچه
 .میامد خوشش

 عاشـقش  داشـت،  زن..امـا  میشـدم  عاشـقش  کلـه  بـا  میامـد  خوشـش  ازم پـیش  مـاه  یـک  حتی اگر
 .میاید خوشش من از فقط حاال و بود

 ..مینوشم را شده سرد چاي و...میز روي میگذارم را کرفسش اب

 ..ام افتاده دهن از...اما بودم خانه این چاي منهم

 !نگرفت دوش امروز..رویم روبه مینشیند و مبل روي میاندازد را سوییشرتش

 !بخیر صبح-

 :میزند صدایم که او و میکنم نگاه خیابان به...میدهم تکان سر

 !ماهی-

ــا و کــره بــه اغشــته تســت نــان و کــرده دراز را دســتش  و میگیــرم ازش...نگهداشــته ســمتم را مرب
 "مرسی" میگویم نبود خودم دست که زمستانی لحن ان با و میز روي میگذارم

 .نرفتیم خان محمود خونه هفتست دو-
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 ...میامد دستش به چقدر..ساده حلقه و میکنم نگاه دستانش به

 میاي؟-

 نگـاه  دسـتش  بـه  ام؟ بچـه  میکـرد  فکـر  نمیـرفتم؟  پـدربزرگش  خانـه  او بـا  لجبازي براي میکرد فکر
 .بود اهسته زیادي ام "میام" و میکنم بازي ام حلقه با و میکنم

 :دستم روي میگذارد را دستش

 .نکن اینکارو-

  جایش؟ سر میگذارم و درمیاورم را ام حلقه اینکه چکاري؟

 ...میروم اتاق سمت بشویم را فنجان انکه بی و سینک در میریزم را چایم ته

 غـروب  تـا  میرفـت  کـه  او و...سـاکتتر  حتـی  و بـود  شـکلی  همـین  صـبحها  جمعه این تا جمعه ان از
 پــیش هفتــه جمعــه از..میــزدم خــواب بــه را خــودم زود خیلــی و میچیــدم میــز روي را شــامش و

ــر ــردم فک ــر میک ــور اوضــاع اگ ــنم دق بمانــد همینط ــاع..میک ــور اوض  دق مــن و مانــد همینط
 لحظـه  امـا  میـرویم  خودکشـی  مـرز  تـا  کـه  داریـم  روزهـایی  همـه،  مـا  و است همین زندگی..نکردم

 .میگذرد هم روزها این..میاندازیم را تیغ اخر

 چهـارچوب  بـه ...میکـنم  گـیس  را خیسـم  موهـاي  و اینـه  جلـوي  مینشـینم  و میکـنم  مرتب را تخت
 :میکند نگاهم و داده تکیه

 .میخوري سرما-

 :نمیروم رو از که من و میکند نگاه نیمرخم به..مینشیند کنارم میاید

 ..برم باید دیگه روز دو  تا من ماهی-
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 بپرسـم  اینکـه  بـدون ...میشـود  خـارج  دسـتم  از ام شـده  بافتـه  مـوي  و...سـمتش  برمیگردم ناخداگاه
 :میدهد را نگاهم سوال جواب خودش

 بایـد  مـن ...بمونـه  همیشـه  بـراي  کـه  کـرده  کارشـو  نگفـت  کـدوممون  هـیچ  بـه ...بمونه میخواد کیا-
 .بدم سامون و سر مامانو کاراي و برم

 تنـگ  بـرایش  دلـم  بـرود  اگـر  هـا  دلخـوري  تمـام  بـا  کـردم  حـس  فقط نمیرود، کیا خود چرا نگفتم
 .میشود

  اینا؟ مامان خونه بري مدت این تو میخواي-

 :بافتن میکنم شروع سر از دوباره

 مدته؟ چه-

 ...مطمینا نمیکشه طول ماه یک از بیشتر-

ــاه یــک  ســاعت بیســت و هفتصــد...ســاعت بیســت و هفتصــد یعنــی روز ســی...روز ســی یعنــی م
 تنهایی؟ چقدر یعنی

 ...ماهی-

 :میدهم تکان سر

 .نمیرم بخواي تو اگه-

 ..ساعت بیست هفتصدو نه اما برود میخواستم

 بیاي؟ من با میخواي-

 ...معین اینکه مثل نیستی متوجه اصال-
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 ...کنم تحمل شکلی این خونمونو نمیتونم دیگه که متوجهم خوب خیلی قطعا-

 همــانطور کــه معــین و بیــرون میکشــم را ام طوســی مــانتو...کمــد ســمت میــروم و میشــوم بلنــد
 ...نمیخورد جم و اینه جلوي نشسته

 .است ده نزدیک ساعت

 میریم؟ کی-

 ...ماهی-

 بله؟-

 ...اونجان هم کیا و مهسا-

 :بهش میکنم پشت و درمیاورم را پیراهنم و میدهم قورت را دهانم اب

 .باشن-

 !نریم میشی اذیت اگه-

 بـه  میکـنم  شـروع  وسـواس  بـا  و جـایش  سـر  برمیگـردانم  را ام طوسـی  مـانتو  و نمیـدهم  را جوابش
 بینــی و...میکــنم ارایــش را ایــم قهــوه ســاده چشــمهاي و مینشــینم اینــه جلــوي. پوشــیدن لبــاس

 .بود صورتم زیباي عضو که سرباالیم

 "مهسایی از بهتر خیلی تو ماهدخت" میکنم نگاه خودم به و میزنم عطر

 خوشـتیپ  انقـدر  کـاش  میایـد،  اینجـا  تـا  هـم  عطـرش  بـوي ..جـین  شـلوار  و پوشیده اي سرمه پلیور
 ..نبود

 !جذابم خیلی من که بپذیري اینو باید-
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 .نگرانم انقدر که پذیرفتم

 ! بهترم مهسا از میگفت بهم کاش میگذراند، نظر از را سرتاپایم

 .نیست انتظار از دقیقتر زمانی هیچ اما...میشمارم دلم در..ایم مانده قرمز چراغ پشت

 ..میکند نگاهم

 ماهی-

 ...شده خیره چشمانم به او و سمتش برمیگردم..بود ارام نهایت بی صدایش

 ..باشی متنفر من از نمیخوام-

 ...دیوانه..دیوانه

 !نیستم-

 .میاد بدت ولی-

 ...میامد بدم کاش

 گناهک از من-

 .میاد بدم گناه از نمیاد، بدم ار

 ..داري وجود که عزیزم است این تو گناه و

ــه در ــور این ــه اسانس ــه اي شیش ــت ک ــط درس ــه وس ــد خان ــودم درمیام ــاه را خ ــنم نگ ــوب..میک  خ
 .بودم خوب کن باور...بودم
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ــا و اش شــده کــاري منبــت صــندلی روي نشســته خــان محمــود ــه کــه کی  داشــتند و رویــش روب
 .بود نفر یک دنبال اما چشمم..میزدند حرف

 فقــط میشـد  بلنــد معـین  بـراي  فقــط...میکنـد  قطــع را کیـا  حـرف  معــین دیـدن  بــا خـان  محمـود 
 .میبوسید را معین زن پیشانی

 :میفشارد را بازویم خان محمود

 جان؟ ماهدخت چطوري-

 ...میدهم را جوابش و میزنم نرمی لبخند

 :میشود خم کمر تا میاندازد باال ابرو دیدنم با کیا

 ...مادمازل-

 :گفت او و کردم سالم...نمیشد صاف باهاش دلم

 .دماغم زیر میزنه پرتقال بوي میبینم رو ماهی-

 از..نبـودي  اینجـا  کـاش  اه...مهسـا  و میدهـد  دسـت  کیـا  بـا  معـین ...میخنـدد  او و بهـش  میکنم اخم
 :میگوید معین و پایین میاید ها پله

 .ماهی میگم بهش من فقط-

 امـا  هـوي  میکـرد  صـدایم  بـودم  حاضـر ! بـود  مهـم  اسـمش ...نبـود  مهم معین براي خیلی ماهی این
 .نمیگفت دروغ بهم
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ــا ــرت مهسـ ــی تیشـ ــنش خردلـ ــرده تـ ــین و کـ ــذب جـ ــک و جـ ــوت یـ ــمی بـ ــگ پشـ  همرنـ
 کـه  دستشـان  و میدهـد  دسـت  کـه  معـین  بـا  و خوشـرنگ  و بـود  تـر  کوتاه من از موهایش...لباسش

 !همین..میدهد تکان سر فقط و میزند لبخند بهم...چشمم در میشود خار

 !برمیگشتیم کاش...بودم پشیمان راهی اول همین..مینشیند کیا کنار

 یـک  در تـنم  همـه  مـن  و میـزد  حـرف  محمودخـان ...میکـرد  نگـاهم  زیبـایش  چشـمان  ان بـا  مهسا
 .بود شده پیچیده عجیب غریبگی

 !اینجایم منم...هستم منم...بزنم داد میخواست دلم من و دوپایی من، روي بود ایستاده مهسا

 ...داد ادمیزاد خورد به خوري چایی قاشق با بزور دوا مثل نمیشد را عشق که، نمیشد اما

 عاشـقم  تـا  میگیـرم  کـرفس  اب بـرایش  الـود  خـواب  چشـم  بـا  چطـور  کـه  میدیـد  صـبح  یکروز باید
 ...شود

  چطوره؟ محسن...ماهدخت-

 :میگیرم مهسا از نگاه بسختی

 !دارن سالم..خوبن بابام-

 ..خورده خاك نرد تخته این اینجا؟ نیومده تاحاالس کی میدونی-

 .بود شده ام خیره مهسا از بدتر...کیا نگاه از بودم کالفه و میزنم لبخند

  داره؟ دستپختی چه عروسمون میدونی خان محمود-
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 رســتوران از را انــروز غــذاي میدانســت کــه او! بــودم متنفــر زدنــش حــرف از...مســخره عروســمون؟
 بـود  نکـرده  کـاري  او! بـزنمش  لحظـه  ایـن  در میخواهـد  دلـم  و میگیـرد  را دسـتم  معین..بودم اورده

 .غریب و عجیب خانواده این داشتن جرم به میکشتمش باید..داشتم حرص ازش اما

 .کرده تعریف کلی دخترش اشپزي هنر از محسن اما بخوریم دستپختشو نشد قسمت-

 :هم روي میاندازد را پایش مهسا

 چطوره؟ هوم؟...خانوم ماهدخت با امروز نهار خوب-

 ..کنم درست را امروزشان نهار که گرفتند تصمیم من براي هم با همه شد، چه نمیدانم

 .کنم فرار مهسا و کیا نگاه به الوده هواي این از میخواستم فقط که من و

 .برود بیرون خواست بود درانجا که خانومی از معین و میروم اشپزخانه به

 :میلرزید جایم همه و دستم...میشویم را دستم و باال میزنم را استینم

 .کن ولش نداري حوصلشو ماهی-

 .داشت کار باهات خان محمود برو-

 .میکند ترکم حرف بی بعد و میکند نگاهم لحظه چند

 !لعنتی لعبته.میامد مهسا خنده صداي...میدهم تکیه کانتر به شوم، تنها بودم منتظر

 بـودم  خانـه  ایـن  مهمـان  مـن ...بـزنم  فریـاد  میخواسـت  دلـم  و میلرزیـد  دستم...میکنم پوست پیازي
 پــرت را پیــاز...ام پیشــانی روي میگــذارم را دســتم پشــت. کلفتشــان شــدم مســخرگی همــین بــه و

 ..نبود خودم دست واقعا که اشکم و سینک در میکنم

 نبود؟..تحقیر در پوشیده تعریف یک حساسم؟ زیادي من یا بودند کرده تحقیرم
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ــی ــا را ام بین ــت ب ــت پش ــاك دس ــنم پ ــه ، میک ــدا را تخت ــنم پی ــان روي و نمیک ــانتر هم ــروع ک  ش
 .پیاز کردن خرد به میکنم

 ...سرته پشت تخته-

 ســمت ســرعت بــه. میگیــرد نشــانه اســتخوان تــا را گوشــتم کــه احمــق چــاقوي و میپــرم جــایم از
 کنـــارم..درمیـــاورد کـــوچکی چـــوبی جعبـــه کشـــو از...میگیـــرم شـــیر زیـــر و میـــروم ســـینک
 امیختـه  عطـر . کـرد  رسـوخ  مغـزم  تـه  تـا  نفـس  یـک  بـا  کـه  بود تند حدي به عطرش بوي.میایستد

 .سیگار بوي به

 مادمازل؟ کردي چیکار-

 .کنم سرویس را دهنش بزنم میخواست دلم مادمازل میگفت وقتی

 ...میریزد الشم و اش انگشت روي را بتادین

 و لـب  روي احمقانـه  لبخنـد  ان یکبـار  عجـب  چـه ..میکنـد  بلنـد  را سـرش  کـه  کیـا  و میچکد اشکم
 :نبود چشمانش در

 تو؟ میکنی گریه چرا-

 .خستم هم دارم گریه هم! چی همه دست از...نگاهتان دست از...شماها دست از

 :میپیچد انگشتم دور را باند

 ..الکشو-

ــد و ــد لبخن ــگ الك..میزن ــه و رن ــرد مســخره را ام گلبهــی رفت ــی. میکشــم عقــب را دســتم.میک  ب
 ...میکنم خرد را پیاز و برمیدارم را تخته میشویم، را کارد تشکر
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 ...مادمازل-

 :میکوبم تخته روي محکم را چاقو

 ...دارم اسم من-

 :میامد گوشم بیخ از صدایش

 ...نشدي مادام هنوز تو اخه مادام؟ بگم میاد؟ بدت مادمازل از-

 و میــدهم قــورت ســختی بــه را دهــانم اب...روت بــه تــف اي...بــود فهمیــده کجــا از...میریــزد قلــبم
 :میاندازد باال ابرو..میکنم نگاهش

 شدي؟-

 گفته؟ بهت اینو کی-

 :میدهد تکیه اشپزخانه وسط جزیره به پشت از

 .میفهمم خانوما چشماي از من-

 !مزخرفه-

 :میخندد

 مزخرفه که معلومه-

 ...روانی

 مهسا..نیست عجیب البته من براي...شنیدم خونتون اومدم که روز اون-
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 ...بگذره بد معین به نمیذاره که

 کــه هــم حــاال میریخــت یــا میشکســت یــا میلغزیــد یــا میلرزیــد یــا داشــت؟ گنــاه چــه قلــب ایــن
 .خودم از و میخواهم معذرت قلبم از.بود ایستاده

 برنگشته؟ تازه مگه مهسا-

 ! نبود اونجا بیشتر ماه یک ولی برگشتیم باهم-

 ...میگی من به اینارو چرا-

 :برمیدارد میز روي ظرف از خیاري

 رفتـار  چطـوري  نیسـت  بلـد  تـوام  بـا ...نبـود  بلـد  رو بـانو  یـه  بـا  رفتـار  اداب وقـت  هیچ معین چون-
 ...کنه

 :میدهد تکان صورتم روي روبه را شده نصف خیار و میاندازد باال شانه

 .بدونه خرحمالیاتو قدر حداقل نه لیاقتم...باشه داشته لیاقتتو که باش کسی با-

 .میکند ترکم و سینک داخل میکند پرت را خیار تلخ ته

ــه ایــن در داشــت دلیلــی چــه ــه ایــن در بمــانم؟ خان ــوي کــه خان ــز و کــاري مخفــی کثافتــه ب  رم
 .نداشتم اعتماد سوزنی سر ادمهایش به من و بود خراب خانه این هواي..میداد

ــالق و اداب ــه و اخ ــز هم ــزم را چی ــیفم دور میری ــدارم را ک ــا برمی ــود ب ــان محم ــداحافظی خ  خ
 :میدود دنبالم معین...میروم و میکنم

 یکدفعه؟ شد چی ماهی-

 :میکشد خشم با را بازویم..نمیدهم را جوابش
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 ...باتوام-

 :عقب میکشم را خودم

 .خونه برم میخوام کن ولم-

 :میزند داد و میایستد حیاط وسط

  شده؟ چی دوباره-

 :میزنم داد هم من

 ..میکنه خفم ساختم خودم براي که اي احمقانه زندگی این داره فقط هیچی-

 همــه امــدم وقتــی...میشــود بســته در رســیدنش از قبــل میکنــد صــدایم او و میشــود بــاز اسانســور
 .میکند خونریزي دارد روحم و زخمیست دستم میروم دارم که حاال بود سالم جایم

 .میدهم تکان دست ماشین اولین براي و خیابان در میکنم پرت را خودم

 ایســتاده وسـطش  میبینــی یهـو ...بــدبختی یکـی  دلتنگـی  یکــی..نمیشناسـد  زمــان چیـز  دو میـدانی 
 .بودم ایستاده بدبختی دایره در درست ومن. اي

ــا ــه خــود ت ــراي خان ــراي و ریخــتم اشــک خــودم ب ــی اینهمــه ب ــودن طفیل ــه..ب  رســیدن محــض ب
 ...کردم جمع را اشغالهایم همه و برداشتم را چمدانم

 یـا  بـود  واقعیـت  اینهـا ! میـداد  دسـت  از را کـارش  شـاید  کـه  بابـا  و..حتمـا  میکرد دق غصه از مادرم
  توهم؟

 و چمــدان در لباســهایم روي میگــذارم را ســرم تخــت، روي میشــوم اوار میکــنم مچالــه را پیــراهنم
 .بپوسی و بمانی همینجا باید...ترسویت برسر خاك.میکنم گریه هاي هاي



95 
 

 :میشود ظاهر رویم روبه...میکنم پاك را اشکم که من و میامد قفل در کلید چرخش صداي

 ماهدخت؟ چیه چمدون این-

 .اتاق گوشه میکند پرت و میکشد دستم از را پیراهن

 افتاد؟ اتفاقی چه اونجا-

 :میایستم رویش روبه و میکنم پاك استینم با را اشکم

 نه؟ بودي ارتباط در مهسا با کردیم ازدواج که اي موقع همون از-

 :میکشد ریشش ته به دستی

 ...مهسا دوباره خدا واي-

-... 

ــا دقیقــا مــاهی ببیــنم- ــا داري؟ مشــکل چــی ب ــا داشــتم زن قــبال اینکــه ب  مهســا زن اون اینکــه ی
 شاکی؟ کدومش بوده؟از

 ...شاکیم میزنی حرف ازش راحت که وقیحی انقدر اینکه از-

 :میزند داد و توالت میز روي میکوبد را دستش

 .دیگه توام کن بس-

 .بودم نشنیده خانه این در اینطور را صدایش حال تابه و میپرد تنم

 میــرود ســر قابلمـه  از غــذا بیـرون،  میزنــد نـاچیز  و کوچــک درز یـک  از چیــز همـه  یکــروز بـاالخره 
 میرفتم؟ سر نباید من
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 :میکشم داد

 ردیـف  مـن  و خـودت  بـراي  ابکـی  دلیـل  یـه ...نـداري  اشـتیاقی  هـیچ  مـن  به...منی کنار ماهه شش-
  چیه؟ خزعبالت این معین؟ چیه اینا...مزخرف دفترچه یه...کردي

 ...یه محضه حتی برات من که میکردي برطرف کجا نیازاتو

 .میگی پرت و چرت داري! شدي جنی-

 :میکوبم پا

 ...بگو.بودي ارتباط در مهسا با ماه شش این تمام که بگو...معین نگو دروغ بهم انقدر...نشدم-

. 

 :میگیرم را اش یقه

 شـدن  دوم از مـن .متنفـرم  بـودن  اضـافی  از مـن ..ایسـتاده  ادمـا  بـین  کـه  باشـم  اونـی  نمیخوام من-
 .بزن حرف. بیزارم

 ایـن  میشـد،  زمـین  کـره  روي موجـود  ترسـناکترین  میـزد  داد وقتـی  میکنـد،  بـاز  هـم  از را دستش
 :فهمیدم امروز همین را

 یــه..نمیفهمــی تــو! مجبــورم..دارم...داشــتم رابطــه باهــاش اره بشــنوي؟ میخــواي چــی بگــم؟ چــی-
 تختــه بــه و در میکنــی، قهــر میشــه کیشــمیش و کــیش تــا بــري، بلــدي فقــط...منطقــی بــی ادم

 !نشنوي تا گوشت رو میذاري دستتو میکوبی،

 :باالتر میرود صدایش
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ــزنم، حــرف باهــات نمیتــونم هیچــی مــورد در- ــون در باهــات نمیتــونم رو موضــوعی هیچــی ب  می
 میکـردم  تغییـر  عـزم  کـه  شـبی  هـر  کـه  سـردي  انقـدر ...زدن گنـد  بـه  میکنـی  شـروع  چـون ...بذارم

 دفترچــه اون اره. متنفــري انگــار کــه میکــردي رفتــار باهــام جــوري یــه. میکــردي عــوض تصــمیمو
 .کشوند خودش پشت ماه شش منو و میزدم گول خودمو فقط باهاش..بود بهانه بهترین

ــق- ــتی ح ــو نداش ــه من ــودت بازیچ ــی خ ــرا.بکن ــاش چ ــاط باه ــتی؟ ارتب ــرا داش ــرا داري؟ چ  چ
 مجبوري؟

 :میکشد فریاد و کنار میکند پرت و میکند پیراهنش از را دستم

 .میبست دهنشو میکردم کاري باید چون-

ــودم انداختــه را خــودم دقیقــا مــن  همســر داشــت، زن کــه زنــدگی. کامــل زنــدگی یــک وســط ب
 همـان  مـن ..هیچـی  نـه  بـودم  همسـر  نـه  کـه  مـن  بـودم  چـه  دقیقـا  مـن ...داشـت  هـم  مـرد  داشت
 .بودم هیچی

 :میکند زمزمه و میگیرد دست به را سرش..تخت روي مینشنید

 ...چرا محترم اما نبودي عزیز برام مهسا اندازه به تو اوایل اون-

 .شد راضی احترام به دلم که بودم احمق چه من

 !نه تو با ازدواج اما بود اجباري مهسا طالق-

 قل و بود من ثروت دنبال که باشم کسی با نمیتونستم

 

 !میخواست باهم چیزو همه مهسا...برادرم ب

 :میزنم لب ها مرده مثل
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 معین؟ هستی کی تو -

 ..اوردم بدشانسی فقط من.نیستم میکنی فک که هیوالیی اون من.-

 اش گرفتــه گــه گذشــته همــه از را مــاه شــش همــه بایــد..میشــدم ریکــاوري بایــد..میبنــدم چشــم
 :میکنم زمزمه صورتش توي و ام شقیقه روي میگذارم دست...میکردم تفکیک

  کشید؟ زهرمارم و کوفت این و تخت به...رابطتون ماه شش این تو بگو بهم فقط-

 ...بود کافی برایم نگاه همین و میکند نگاهم فقط

 اینهمــه و مــاه شــش میکــردم فکــر مــن چــرا...میکــرد راضــیت کــه معلومــه...کشــید کــه معلومــه-
 سادم؟ اونقدر چرا واقعا کردي؟ زندگی کنارم نجیبانه مدت

 شکســت خــودم از مــن میجنگیــدم، خــودم بــا مــن گذشــت؟ اســون مــن بــراي میکنــی فــک تــو-
 .میخوردم

 بهــم چیــز همــه میگفــت اگــر و میگــه خــان محمــود بــه چیــزو همــه کــه میکــرد تهدیــدم مهســا
 دسـت  از رو چیـزي  حـداقل  تـو  کـه ..بـدم  طالقـت  راحتتـر  کـه  نـزدم  دست بهت من...من. میریخت

 .وسط این باشی نداده

 ؟!بدي طالقم-

 از رو چیــزي نمیترســم دیگــه االن.نــداره معنــایی بــرام االن دیگــه کــه بــود احمقانــه فکــر یــه اون-
 .کرد نامم به بود حقم که رو هرچیزي خان محمود پیش ماه یک درست...بدم دست

  میدید؟ را ثروتش فقط
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 اینکـه  تـا ..بـودم  بامهسـا  کـه  بـود  سـال  سـه  مـنم ...مهسـا  جـز  بخـواي  هرکیـو  گفـت  خان محمود-
 بــازي عوضــی اره...دادم تــرجیح مهســا بــه بــودو حقــم کــه ثروتــی مــن..کشــیدو وســط ارثــو بحــث

 ...بشه باز زندگیم به تو پاي شد باعث این..نیستم پشیمون ازش اما دراوردم

 !لعنتی پول این واسه همش...پول بخاطر کنی؟ بدبخت منم بشه؟ باز من پاي-

 از ثـروت  ایـن  سـر  مـن ...پـول  فقـط  نگـو  راحـت  انقـدر  بـود،  مـن  حقه میخواستم که چیزایی همه-
 احساســیم، حســابی درســت زنــدگی از  کنارشــون، زنــدگی از خــانوادم، از گذشــتم، چیــزام خیلــی

 دنیــا همـه  از منـو  ثــروت ایـن ...ندیـدم  ســاله هشـت  مـادرمو ..دادم دســت از برادرمـو  صـمیمت  مـن 
 .باشم داشته که حقمه اینو دادم دست از چیزمو همه که حاال..کرد جدا

 :میکنم زمزمه بغض با

 .بهتره باختن دل از مالباختن گفتی بهم-

 .بهتره اره باشه وسط تو پاي اگه-

 و دل...حمــام ســمت میــدوم...میــاوردم بــاال را چیــز همــه میخواســت دلــم و داشــتم تهــوع حالــت
 بــه را ســرم و میــدهم تکیــه را دســتم! مینشــینم فرنگــی توالــت پــاي...میخــورد پــیچ بهــم ام روده

 ...میگیرم دست

 :خودش سمت میکشدم

 خوبی؟ ماهی..ماهی-

ــوب؟ ــوب خ ــر از خ ــه او نظ ــود؟ چ ــر ب ــدگی مگ ــار زن ــدر کن ــادرم پ ــه م ــدي چ ــت؟ ب  ارام داش
 فــوقش...دختــر پیــر میگفــتن بهــم فــوقش...میخندیــدم بــود، مهــم خیلــی ایــن میخندیــدم،...بــودم

 :میزنم لب. بود حرف همه...میترسیدم ها فوق این از...ترشیده میگفتند
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 .کردم اشتباهی چه-

 را ات رفتــه هــاي راه تمــام کــه برســی جــایی بــه یکــروز اینکــه..نبــود جملــه ایــن از بــدتر هیچــی
 کـه  چشـمانم  و داغـم  صـورت  میگیـرد،  دسـت  در را صـورتم ..رویـم  روبـه  میزنـد  زانـو . بدانی اشتباه

 :تب کمی و داشت اب

 درســت چیــزو همــه..میکــنم درســش مــن...نیســتم تــو اشــتباه مــن...مــاهی نکــردي اشــتباه نــه-
 .میکنم

 نده وعده توروقران-

 بســازه چیــزو همـه  میتونــه وعـده ..نکــن اسـتفاده  وحشــتناك کلمــه ایـن  از عزیــزت جـان  بــه تـورو 
 ...کنه نابود چیزو همه میتونه

ــاهی- ــده..م ــت وع ــه نیس ــط...واقعیت ــرین فق ــکل اخ ــن مش ــین م ــود هم ــه و ب ــزو هم ــاال چی  ح
ــاري مهســا...فهمیــدي ــه ک ــه نمیتون ــک همــون...بکن ــاه ی ــیش م ــزي پ ــه چی ــتو ک  بهــش میخواس

 ...نداریم کاري باهم دیگه ما...دادم

 ...ندارم باورت دیگه-

 ..ماهی-

ــه- ــبلم دفع ــی ق ــی گفت ــت هیچ ــه نیس ــدونم ک ــر..ن ــا روز، ه ــر دقیق ــه داره روز ه ــدي ی  در گن
 مـن  بـا  چـرا . میـرم  فـرو  کـردم  درسـت  خـودم  بـراي  کـه  بـاتالقی  ایـن  تـو  بیشتر دارم هرروز...میاد

  اخه؟ کردي اینکارو
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ــن- ــتم م ــا میخواس ــدن ب ــو اوم ــدگی ت ــنم زن ــه م ــدگی ی ــولی زن ــه معم ــن..بش ــورو م ــل از ت  قب
 میکنــی درك شــرایطمو صــبوري، منطقــی، میکــردم فکــر داشــتم، ازت متفــاوتی دیــد...میشــناختم

 ...حرفایی این از تر ضعیف خیلی فهمیدم بعدش اما..میمونی کنارم و

 چی؟ خودم پس ام؟ قوي اینجوري میشم؟ منطقی بپذیرم رو گفتی که چیزایی همه اگر-

 . نزدم دست بهت که بدم طالقت میخواستم میگی من روي تو صاف

 !میشدم مطمین باید فقط...ماهی.ماهی،،-

 :اش سینه تخت میزنم

 افتادم؟ روز این به من وقتی داره اهمیتی چه االن اصال...المصب چی از چی؟ از-

 .بمونه همینجوري نمیذارم-

 بــدونی اینکــه بــی..تــو مثــل میکنــه، بخــواد هرکــاري...نمیگیــره اجــازه تــو و مــن از زنــدگی ایــن-
 معمـــولی زنـــدگی ســـاختن همـــش...وســـط کشـــیدي منـــو پـــاي داره عـــواقبی چـــه کـــارات

 فکـر  درسـتم ...میشـه  اسـمت  بـه  چـی  همـه  زودتـر  کنـی  ازدواج اگـر  میکـردي  فکـر  مطمینم...نبود
 میخواسـت  کـه  خـانم  محمـود  رسـیدي،  ثروتـت  بـه  تـو .زدي هـوا  رو محمودخـانو  پیشـنهاد ...کردي

 مـن ..مـن ...رسـیدن  میخواسـتن  کـه  چیـزي  اون بـه  همـه ! معـین ...هـم  مهسـا ...باشـه  راحت خیالش
 !ماهدخت بیچاره..من بیچاره وسط؟ این رفتم هدر چرا

 .کنار کن پرت بینو ذره این معین جان...داشتن زندگیشون تو سیاه لکه یه ادمام پاکترین-

 .واضح خیلیم..میشه دیده مسلحم غیر چشم با تو گذشته بین؟ ذره-

 :میکند پاك را اش کرده عرق پیشانی

 .دیگه کنم چیکار باید نمیدونم واقعا-
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 دیــده زنــدگیم اداره بــراي خوابهــایی چــه دارم، کفایــت چقــدر میکــردم فکــر.نمیدانســتم هــم مــن
 و میکردم منع را ضعیف و وسیله زنهاي بودم،

 

 ..میرفتم را راه همان داشتم خودم حاال

 : کنم می زمزمه خودم براي ندارد اعتقاد حافظ به که ناامیدي فروش فال مثل

 شُستم می کتاب از شراب نام که منی-

 )ثالث اخوان* (کرد فروشم می دکان کاتب زمانه،

 را چمـدانش  معـین  و دوخـتم  چشـم  میـوت  تلوزیـون  بـه ...دادم لـم  مبـل  روي مـرده  مثـل  شـب  تا
 بیـرون  بنشـین  میگفـت  قلـبم  ببنـد  را چمـدانت  تـوهم  شـو  بلنـد  میگفـت  پاهایم هی...میکرد جمع
 ..است سرد

ــه میــدهم تکیــه را ســرم ــا و مبــل پشــتی ب ــه را دنی ــادرم معــین، از بعــد...میبیــنم وارون  مقصــر م
 "اسـت  بـد  طـالق "میخوانـد  گوشـم  زیـر  ریـز  یـک  مـادرم  شـدم  بـالغ  دختـر  یـک  که روزي از...بود

ــالق ــالق..اه ط ــف ط ــالق...پی ــار و ط ــالق زهرم ــازد زن..درد و ط ــد زن..میس ــبوري زن...میبخش  ص
 ...میکند

 .نگوید اخ و بتمرگد تفکرات پوسیده دیواري چهار این در باید اخرش که بمیرد زن

 هـیچ  از بعـد ...مقصـرم  مـن  فقـط  حـاال  میکـنم  نگـاه  بـود  کـه  همانطور دنیا به و میکنم بلند را سرم
 بـراي  ام شـده  زاده مـن ..کـنم  تمـام  لحظـه  یـک  در را چیـز  همـه  نیسـتم  بلـد  چـون  مقصـرم ! کس
 ...دادن کش
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 قشـنگی  حـرف  ولـی  بابـا ...طـالق  از ازدواج، از مردهـا،  از اجتمـاع،  از میترسـاند،  همیشـه  مـرا  مامان
 "بزرگیه گناه شدن ناامید جون دختر" میگفت میزد،

 ؟...ناامیدي یا است گناه زندگی این به است؟امید گناه ماندنم نمیدانم لحظه این در حاال

 قلـب  بمـان؟  میگویـد  کـه  قلـبم  یـا  بـرو  و کـن  گنـاه  میگوینـد  پاهایم که است درست نمیدانم حاال
 .لوسم قلب...بیشعورم

 و لبــاس، پارچـه  بــا دسـتش  ســایش صـداي  گــاهی بـود،  رفتــه فـرو  عجیــب سـکوت  یــک در خانـه 
 .چمدانش زیپ بستن صداي اخرینش

 یــه "مــاهی کـنم  چــه تـو  دســت از مــن" یـک ...میکنــد نگـاهم ..میایســتد رویــم روبـه  لحظــه چنـد 
 هــاي موشــه گوشــه ان هــم ناقابــل "ببخشــید" یــه حتــی.بــود چشــمانش در "دیوانــه ي دختــره"

 .میدیدم هم نگاهش

 .بري نمیذارم و میکنم درسش من ماهی-

ــد اول ــید بای ــواهی میپرس ــروي؟ میخ ــن و ب ــودم روي از م ــرمنده خ ــوم ش ــویم و بش ــرم بگ  منتظ
 .نه فعال و میشود چه زندگی این اخر ببینم

ــدرد ادمــاي میگــه خــان محمــود- ــو رو حســابی درســت و بخــور ب ــدگیت ت  دارم مــن...نگهــدار زن
 .میکنم کارو همین

 ! ضعیف و منطقم بی بود معتقد که االن تا حسابیم؟ درست ادم ان من میکرد فکر

 هـم  معـین  خـود  اگـر  حتـی  کـه  بـودم  خـورد  انقـدر  و بـود  خراب حالم انقدر..مینشیند کنارم میاید
 .نمیکردم ردش میشد اغوش برایم

 ..خودش سمت میکشدم..تنم دور میاندازد را دستش ارامی به
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 .کنیم شروع اول از بیا فقط...ماهی...اوردم شانسی بد فقط من..میگفتم دروغ بهت نباید-

 دروغ اینهمـه  از بعـد  داشـتم  دوسـت  را تـنش  گرمـاي  کـه  کـنم  گریـه  خـودم  بـراي  میخواست دلم
 ..کنن زنم سر بر خاك.حماقت و

 :میکند زمزمه و ام شقیقه روي میگذارد را لبش

 ..دلم عزیزه ببخشید-

 کـه  تـویی  بگـویم  میخواسـتم  نکـرده،  شـاقی  کـار  میکنـد  عـذرخواهی  کـه  کسـی  بگویم میخواستم
 انجـام  را لعنتـی  کـار  ان دیگـر  و کنـی  عـذرخواهی  بـار  یـک  اگـر  نیسـتی،  قـوي  میخـواهی  معذرت

 .قویم ببخشم باید همیشه که من بگویم میخواستم..هستی قوي گفت بشود شاید ندهی

 و بـود  درد..میبـرم  پنـاه  خـودش  بـه  خـودش  از..اغوشـش  در میخـورم  سـر ...میـدهم  قـورت  را بعضم
 .هم نیز درمان

ــه از صــورتم  ــین را ام بینــی..میشــود جمــع گری ــه را لباســش..میکــنم پنهــان گــردنش ب  چنــگ ب
 :میکنم زمزمه میلرزد گریه از که صدایی با و میگیرم

 .معین متنفرم ازت-

 .متنفرم ازت میگن عاشقشن که مردي به فقط زنا-

 ..بودم خسته سرد زندگی این از میخواست، گرما..میخواست اغوش دلم اما نبودم عاشقش

 نفــس عمیقــا مــرا کــه او و بــودیم عجیــب کشــمکش یــک بــین..میکشــد ام گونــه بــه را اش گونــه
 روي دسـتش ..بوسـید  را لـبم  لـبش  نـداد  مجـال  امـا  بکشـم  نفسـش  میخواسـتم  هـم  مـن ..میکشید

 :کرد زمزمه و خزید تنم

 برم قربونت-
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ــزنم پســش نمیتوانســتم...نخــواهمش نمیتوانســتم ــنم! ب ــود خمیــر و خــرد ت  توجــه کمــی مــن و ب
 .بودن زن کمی و مرد کمی میخواستم،

 :میکند زمزمه و میبوسد را گردنم..تخت روي میگذاردم و میکند بغلم

 در میتـونی  کـه  کسـی  تنهـا  و برسـونی  لـذت  اوج بـه  منـو  همـه  میتـونی  کـه  هستی کسی تنها تو-
 ..بگیري ازم لذتو اون همه لحظه

 قشــنگ بنظــرم خیلــی چیــزي در بــرایش بــودم کــس تنهــا مــن کــه همــین نبــود مهــم اش بقیــه
 .میسپردم دروغگوام شوهر به را خودم داشتم..بود زیباتر خیلی دروغهایش از..میامد

 :کردم زمزمه بشنود را منطقم صداي میخواستم حالم خالف بر و میلم خالف بر

 .میدم غریزمو جواب دارم نیست، تو خاصیت تختم این رو اگر-

 ..بوسیدم سخت و زد لبخند

 فریـاد  هـم  سـر  مـا  شـد،  فـاش  او دروغهـاي  زدیـم،  داد کـردیم،  دعـوا ..بـود  محض دیوانگی یک این
 .اوردیم پناه بهم خسته هم از حاال و کشیدیم

 ..بود شده وارونه اي احمقانه طرز به چیز همه

 !او جاي من و بود تخت راست سمت او شدیم بیدار ازخواب صبح وقتی که طوري

 ســختی کــار اصــال وهســت بــود هرچــه و زنــدگی بــه زدن پــا پشــت و کــردن خــداحافظی میــدانی
 بـه  لگـد  میتوانـد  کـردن  خـراب ..نـه  کـردن  خـراب  امـا  بخواهـد  زمـان  سـالها  شـاید  ساختن...نیست
 هــم مــن نــدارد کــاري کــه کــردن ویــران..لبــاس از نــخ یــک کشــیدن یــا باشــد شــنی قلعــه یــک

 مشــکل امــا شــوم، گــور و گــم بــروم و کــنم رهــا را مزخــرفش اتفاقهــاي و زنــدگی همــه میتــوانم
 هیچ غذاي معین اینکه و..ندارم را بعدش هاي بیچارگی حوصله من که اینجاست
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 ...خماري مثل دلتنگی و...ست نشئگی مثل چیزي اغوشی هم

 ....بودم نشئگی یک خمارِ من

 گناهـان ..وسـط  بگـذاري  را تـرازو  بزنـی،  را اسـتاپش  دکمـه  بایـد  میرسـد  کـه  کار اینجاي به میدانی
 ...دیگر طرف را اغوش و بوسه بریزي، طرف یک را

 ..بود هایش بوسه از تر سنگین معین گناهان کفه دیدم و کردم را همینکار هم من

 ...صبورم و قوي،بخشنده زنی میگویند

. کـنم  صـبر  هـم  و ببخشـم  هـم  بمـانم  قـوي  هـم  ناقابـل  بوسـه  یـک  بـا  فقـط  میخواست من از بعد
  بود؟ منصفانه

 .کنار وکشیدم معین گناهان کفه روي گذاشتم هم را نیازم و تمایالت من..نشد و نبود نه

 .است سرخ سرخ سرخه که چشمانش و انداخته پایین را سرش...نشسته تخت لبه

 .بود کوفته و میکرد درد که تنم و. خشکم لب روي میکشم را انگشتم

 .میکشم بو عطر  مثل را دیشب هاي صحنه همه و میبندم چشم

 را مســیر ایــن بــاران زیــر ریــز یــک او و...میباریــد بــاران ام چانــه زیــر تــا موهــایم رویــش محــل از
 .میبوسید

 و بـود  مـه  میباریـد،  بـرف  قلـبم  کوهسـتانی  نـواحی  امـا  بـاران،  زبـانم  بـاران،  لـبم  بـود،  باران دستم
 .لغزنده معمول طبق که هم جاده

 . بودن زن براي و کردن ناز براي...میمردم بودن او با براي داشتم
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 عقـل  دسـت  تـوپ  امـا ..میـزد  فریـاد  میکشـید،  داد میپریـد،  پـایین  بـاال  زمـین  کنار مربی مثل قلبم
 بـه  را خـودم  تـا  اسـت  بهتـر  ببـازم  معـین  بـه  را بـازي  کـردم  حـس  لحظه یک در من و افتاد بیرحم
 ..خودم

 .انداخت فاصله ما بین "نمیتونم اما متاسفم" مثل چیزي و کنار کشیدم همین خاطر به

 لـک  مثـل  مـا،  بـین  زده چنبـره  دروغ...کـاري  مخفـی  و بـود  دروغ میگذاشـت  فاصـله  که انچه البته
 نمیکــرد، پــاك را خطــا ایــن لــک اي شــوینده مــواد هــیچ مــان، رابطــه فــرشِ روي نشســته چــاي
 .داشت را خودش جاي که اغوش و بوسه

 نگـاه  نشسـته  خـاك  بـه  منـه  بـه  نشسـته  تعجـب  بـه  کـه  چشـمانی  بـا  دید را ام نشینی عقب وقتی
 مـا "عالمـه  یـک  درش زد صـدا  کـه  را اسـمم  مـاهی  نگفـت  همیشـه  مثـل  "!!!مـاهی " گفـت  و کـرد 
 بـی  خیلـی "یـک  "کـرده  چفـت  هـم  بـراي  مـارا  هـاي  مهـره  و پـیچ  خـدا  انگـار "یـک  "همـیم  براي

 .صدایش در و بود نامم در "معرفتی

 

 بوسـید،باز  را ام گونـه ..کـرد  نگـاهم  بـاز  "داري حـق " گفـت  "باشـه "گفـت ..کـرد  نگـاهم  لحظه چند
 .کرد رهایم اخر و بوسید

 و آلـت  نـا  بـه  هسـت  چینـی  گـره  هنـر  در اصـطالحی  میامدیم،میـدانی  نظـر  بـه  عالی باهم واقعا ما
 چفـت  خـوبی  بـه  هـم  در و امـاده  هـم  بـراي  کـه  انـد  خـورده  صـیغل  طـوري  چـوب  دو یعنـی ..لقط

 ..میشوند

 چـه  امـا  رفتـه،  رو و رنـگ  مسـتطیل  ایـن  در بـودیم  هـم  لقـط  و الـت  هـم  مـا  دیشـب  میکـنم  فکر
  زنانه؟ حسهاي با میکردم
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 هــایی خودخــوري فکـر  مــاه، شـش  فکــر مهسـا،  فکــر امـا  بــزنم پسـش  اوج در اینطــور نمیخواسـتم 
 از بعــد رابطــه بــه تــن اگــر ببخشــم را خــودم راحــت انقــدر نمیتوانســتم..نمیگذاشــت میکــردم کــه
  برنمیایم خودم پس از میدانم چون و میدادم دعوا

 .برایم معین پس از االن دادم ترجیح

 تنـه  بـاال  بـا  کـه  او و ریختـه  بهـم  تخـت  نگـرفتم،  کـرفس  اب مـن  و ندویـد  بـود،  صبح یازده ساعت
 .شده خیره پاهایش به و نشسته تخت لبه است ساعت دو لختش

 حــرف میخواســتی...میکنــی نگــاهم برمیگــردي،..میکــنم تــنم و برمیــدارم تخــت لبــه از را تیشــرتم
 ...حمام رفتی و برداشتی را ات حوله شدي بلند و نزدي اما بزنی

 هـاي  بوسـه  زیـر  از اگـر  بـودم  احمـق  میخواسـت  مـرا  دیگـر  سـاعتی  در دیگر، روزي بود کافی فقط
 .بود کرده انتخاب را اشتباهی زمان..اما میرفتم در بکرش

 ..نیست تو تقصیر

 ...نیستی بلد را بانو یک با رفتار اداب تو میگوید، راست کیا

 ..میکنی ویران بدتر کنی درست میایی

 ..میکنی باز را زخم سر اشتباها ببوسی را زخم روي میایی

 .میشکنم و میافتم دستت از بگیري بغلم میایی

 ..نمیدانی مرا که نیست خودت دست هوایی، به سر

 ..نمیتوانی مرا که

 ..گاهی مرا که
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 ..شاید مرا که

 ..باید مرا که

 ... کمی مرا که...نداري دوستم نیست خودت دست

 کرمــدار بیســکوییتهاي و خرمــا و میــز روي میگــذارم داغ شــیر لیــوان دو میکــنم، مرتــب را تخــت
 .را

 کـذایی  دفترچـه  سـراغ  بـاز  بـود،  زده زنـگ  بیتـا ..میکـنم  روشـن  را موبـایلم  و میـزنم  برق به را تلفن
 بــه اغلــب امــا کــنم ســرویس را مهــنش دهــن بــزنم میخواســت دلــم اوقــات گــاهی! گرفتــه را اش

 .میشدم سرویس پرند و چرند انهمه پشت خودم و میزدم لبخند رویش

ــش ــه دادن فح ــا ب ــان ذهــن در ادمه ــودت پریش ــه جــوري خ ــیچ ک ــد کــس ه ــا نفهم ــا واقع  واقع
 .است لذتبخش

 کــه را شــیر..اشــپزخانه ســمت میــرود بعــد میکنــد نگــاه ســاعت بــه..انداختــه ســرش روي را حولــه
 توانســتم چطــور امــد؟ دلــم چطــور...هــایش صــدقه قربــان یــاد کــه مــن و میزنــد لبخنــد میبینــد
 و میبوســید مــرا اینطــور کســی دیگــر نبــود معلــوم کــنم؟ محــروم بیشــترش شــنیدن از را خــودم

 .دادم دستش از فرسا جان ریسک یک با من اما! یانه میرفت قربانم و میکرد نازم

 بـود  ماههـا  انگـار ...میکـردم  گردگیـري  را گرفتـه  خـاك  میـز  داشـتم ...کشـید  سر انتها تا را فنجانش
 و میـداد  شـامپو  بـوي ...کـرد  نگـاهم  لحظـه  چنـد ..ایسـتاد  رویـم  روبـه  امـد ..ام نرسـیده  خانـه  بـه  که

 در را دســتم دو و میــز روي انـداخت  و گرفــت را پارچــه.میـزد  بــرق تمیــزي از کـه  اش بینــی نـوك 
 میشــود؟ بــاورت..لغزیــد مغــزم حتــی..لرزیــد قلــبم کــه انــداخت بهــم نگــاهی...نگهداشــت دســتش

 مغزم حتی

 ..بوسید محکم و لبش سمت برد را دستم دو بعد 
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 ا کاش...میافتن بدا ادم گیر خوبا ادم همیشه-

 

 ...نبودي خوب نقدر

ــه نگاهــت...نگاهــت بعــد و ــک ک ــرچم ی ــزرگ ســفید پ ــان تکــان درش ب ــن...میخــورد تک ــه م  از ن
 بـود  همینـی  دنیـا  نگـاه  صـلحترین  سـفیر  مطمیـنم  گنـده،اما  کارهـاي  از نـه  میاورم در سر سیاست

 .انداختی من به تو که

 قاتـل  یـک  مثـل ..بـود  طعـم  خـوش  چقـدر  کـه  ات بوسـه  و بوسـیدي  اما گفتی دروغ که بهت لعنت
 .بود همانطور معین...کرده پنهان عاشقانه جمالت الي را خودش ماهرانه که

 تمـام  اشـتباه  یـه  همـون  حـاال ! بـود  مهسـا  مـن  اشـتباه  کـردم،  اشـتباه  یکبار فقط زندگیم تمام تو-
 هزارتـا .نمیشـه  پـاك  مـن  دامـن  از دیگـه  سـال  هـزار  تـا  کـه  لکـه  یـه ...سوال زیر برده خوبمو کاراي
 .ناعادالنست واقعا اشتباه؟ یدونه از دروغ

 !میشه شروع همونجا از نیست،جبران دیر باشی صادق بگیري تصمیم که زمان هر-

 چیه؟ میدونی جبران ي الزمه-

 ..نه-

 .دوباره فرصت یه-

 :میکند زمزمه او و نمیگویم چیزي

 چیه؟ دوباره فرصت یه داشتن الزمه میدونی و-

 بخشنده؟ ادم یه-
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 :میزند لبخند

 !تو نه-

ــاهم ــار ب ــوریم نه ــزي...میخ ــب از چی ــا و دیش ــش و مهس ــاهگی ش ــه و م ــیچ و رابط ــت ه  و کوف
 ...نمیزنیم زهرماري

 :کرد زمزمه و کشید کرد،بو سالم بازش نیش با باز امد کیا بود غروب هفت نزدیک ساعت

 .میدین خوش بوي همیشه شما مادمازل-

 بـرایش ...میکنـد  تـرم  عصـبی  اسـت  مـرض  و غـرض  از پـر  کـه  حـاال  گفتنهایش مادمازل این...دلقک
ــتش معــین...مینشــینم کنارشــان...میــاورم چــاي ــود گذاشــته را تبل  مــپش روي کیــا و میــز روي ب

 نــیم بــه.بگیــرد دســتش را چیــز همــه کیــا مــاه یــک ایــن در بــود قــرار..میــداد نشــانش را چیــزي
 .نبودند و بودند هم شبیه.میکنم نگاه رخشان

.. بودنــد جفتگیــري حــال در کرگــدن دو کــه تیشــرتش روي انتزاعــی طــرح...کیــا عجیــب لباســهاي
ــر ــنم فک ــن میک ــرض ســرتاپایش ادم ای ــاهم...اســت م ــدوزد میبیند،چشــم را نگ ــه می ــت ب ــا تبل  ام

ــد ــد لبخنـ ــزي و میزنـ ــد چیـ ــرا..نمیگویـ ــدر چـ ــه انقـ ــور درد بـ ــود نخـ ــن بـ ــد ادم؟ ایـ  و القیـ
 !میگفت میامد دهنش به هرچه و بود ادب میداد،بی میخندید،حرص...رها

 و بــود خــورده اتــو و تمیــز همیشــه اش جیبــی دســتمال میپوشــید، مردانــه پیــراهن کــه معــین و
 .برادر اسمشان و بودند متفاوت سیاره دو از. هم رفتارهایش

ــه ــتبند ب ــرم دس ــا چ ــاه کی ــنم نگ ــاعت و میک ــه س ــین مردان ــین...مع ــه مع ــاق ب ــرود ات ــن و می  م
 .میشد طوفانی باز دریا این و میزد دیگري حرف مبادا باشم تنها بااو نمیخواستم

 :میگویم حرص با...کند کالفه را ادم بود بلد خوب..نمیدهم را نگاهش جواب
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 چیه؟-

 :میکند زمزمه و باال میاورد را دستش کف

 نمیشه؟ یانه؟ میشه جا من دست تویه کمرت کوچولویی ازبس میکردم فکر داشتم-

 در کلمــه یــک. میبنــدم را در و میــروم اتــاق ســمت بســرعت..نبــود حــالیش هیچــی...احمــق،نفهم
 "وقیح" داشتم وصفش

ــزم ــوخت مغ ــورتم و س ــه ص ــرم ک ــود گ ــت...ب ــتانم پش ــه را دس ــه ب ــبانم ام گون ــه و میچس  زمزم
 "مریض روانیِ..االغ پسره"میکنم

ــام ــک تم ــاعت ی ــاق در را س ــینم ات ــدایش و مینش ــه ص ــت ک ــس" میگف ــردا پ ــبح ف ــودم ص  خ
 "اوکیه..دیگه فرودگاه میرسونمت

 "مادمازل خداحافظ"زد داد بعد و

 ...نبود کافی اما دادم فحشش کلی

 .نپرسیدم چیزي شب اخر تا من و نگفت رفتن از چیزي

 بـه  و شـود  تنـگ  تـا  کشـیدم  پشـت  از را لباسـم  ناخـداگاه ..بـزنم  مسـواك  تـا  ایستادم اینه روي روبه
 معـین  دسـتان  در مـن  جـاي  میکـنم  فکـر  و میانـدازم  را لبـاس ...و کیـا  و...کـردم  نگاه کمرم انحناي

 !نبود که بود

 دور راه از را دســتانش او و..میکــنم پشــت بهــش..او جــاي ســر مــن و میخوابــد تخــت راســت طـرف 
 .کشید نفس و کرد نوازش. بود گرفته را بالشت کل که بلندم موهاي..میرساند موهایم به

 ...بخوابم خواست دلم تخت هرجاي ماه یک بود قرار و نبینمش ماه یک بود قرار
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 !معین-

 ..جونم-

 چیه؟ بخشیدن الزمه میدونی-

. 

 ...دوري-

 

 رفـت  و امـد  نیمـه  نصـفه  بیتـا ..بـود  کـرج  بابـا  داشـت،  دوره مامـان  بود، نامم پایان دفاع جلسه امروز
 لحظـه  اخـرین  تـا  امـا ..داشـتم  اسـترس ..کـردم  حـس  تنهـا  را خـودم  نهایـت  بی لحظات ان در من و

 تعظــیم بــرایم..داخــل امــد کیــا و شــد بــاز در الي اینکــه تــا دادم ارائــه ممکــن شــکل بهتــرین بــه
 هـاي  صـندلی  روي نشسـت  و "مادمـازل "زد لـب .رفـت  در دسـتم  از کـالم  رشـته  و شـدم  هول..کرد

 ...مه ته ان چوبی

ــود دوختــه را اش شــیطانی نگــاه ان ــه دســت..بهــم ب ــز درســت نمیتوانســتم مــن و ســینه ب  تمرک
 !کرد فروکش لحظه در نفسم به اعتماد همه...کنم

 و لبتـاب  کـرد  کمـک ...هیچـی  نـه  کـرد  سـالم  نـه ..ایسـتاد  کنـارم  امد...کردم تمامش چطور نمیدانم
 .کردم جمع را کاغذهایم

 بــا کــه او و کــردم نگــاهش لحظــه چنــد نگهداشــت، بــرایم را در رفــت جلــوتر و برداشــت را کــیفم
 :زد لب اي مسخره حالت

 ..بودي افتضاح-

 :گفتم شوم رد کنارش از اینکه از قبل و کشیدم دستش از را کیفم..زد لبخند و
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 ...توش زدي گند اومدي تو-

 :میکردم بیشتر را سرعتم ناخداگاه من و دوید دنبالم

 ...میدم حق بهت کردم، پرت که البته کردم؟ پرت حواستو-

 کنی؟ پرت حواسمو تو تو؟-

ــتش دو ــب در را دس ــلوار جی ــنگش ش ــرو ت ــرده ف ــانه...ک ــدازد را اش ش ــاال میان ــگاه در از...ب  دانش
 :میگوید و میکشد را کیفم و میشوم خارج

 .میرسونمت-

 :میایستم

 دارم؟ دفاع امروز میدونستی کجا از-

 !میفهمم خانوما چشم از-

 نه؟ درمیاري ادما چار و چش تو از حتما ادرسم-

 :میگوید و میخندد

 .نشین اذیت وقت یه بشم شما راننده..گفت بهم معین-

ــه ــرم ب ــود، فک ــان از ب ــم...دور راه هم ــداخت اب دل ــد...ان ــا بع ــودم ب ــتم خ ــه گف ــا هم ــاهر اینه  تظ
 .متنفرم شک از..نداشت کارها این به کاري بود خودش وقتی...است

 را گلــویم پیچیــده بســته فصــاي ان در کــه تنــدي ســیگار بــوي..میشــوم ماشــینش ســوار
 :میکشم پایین را پنجره سرعت به..میسوزاند

 ...جهنمیه چه این-
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ــاز را داشــبورد در و ســمتم میشــود دوال  کــه همــانطور او و در ســمت میکشــم را خــودم..میکنــد ب
 :میگوید امیزش تمسخر خنده با برمیدارد را عطري شیشه

 .دیگه موندي مادمازل هنوز کردي کارارو همین-

 :کنم کنترل را صدایم لرزش میکنم سعی و میگیرم گاز را لبم...میزند هوا در دوپیس

 ..ادبی بی واقعا شما-

 ..جذابی واقعا شمام-

 مسـخره  را ام قیافـه  و جـذاب  میگفـت  مـن  بـه  میکـرد؟  ام مسـخره ..خندیـد  او امـا  ریخت قلبم من
 کرد؟

 ..کنی مسخره منو نداري حق-

 مسخره؟-

 همــین بـا  بـود  گرفتــه کـه  بـارانی  همـین  در و شــوم پیـاده  میخواسـت  دلــم. راسـت  بـه  میپیچـد  و
ــا و ســنگین کولــه  را وســایلم خانــه بــروم بــود قــرار..میگشــتم خیابانهــا در چتــر بــی ســر همــین ب

 بـه  را خـودم  نامـه  پایـان  از رهـایی  افتخـار  بـه  بعـد  بپوشـم  را ام صـورتی  شـال  کـنم  ارایش بگذارم
 .کرد خراب را چیز همه و رسید سر بیموقع عزرائیل اما..نشد اما. کنم دعوت گرم شام یک

 جریـان  هـوا  در سـرد  عطـر  ایـن  بـوي  بـا  کـه  مالیمـی  موزیـک  بـه  و شیشه به میدهم تکیه را سرم
 ...دادم گوش داشت

 بود؟ چی درباره نامت پایان-

 ادعایش؟ همه ان با بود شده راننده برساند؟ مرا بود امده فقط
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 . موقع بی ادمهاي روانی بررسی-

 ...باشن موقع بی میتونن متفاوتی شکالي به ادما خوب-

 !تو حضور و حاال مثه-

 ! معینه زندگیه تو تو حضور مثه دیگش نوع یه اما...حرفیه اینم-

 .میسوخت قلبم اعماق تا که میزد نیش یکجوري...سمتش برمیگردم ارام و میکند یخ تنم

 !نگهدار-

 ...شو بزرگ یکم سالته؟ چند-

 .میاد بدم ازت-

 :است قفل در...کنار میزند و باال میاندازد ابرو

 !کن بازش-

 میاد؟ بدت من از گفتی-

 ...درو این کن باز-

 ازش میتـونی  ببـري  لـذت  جـذاب  و زیبـا  چیـز  یـه  از میتـونی ! هسـتی  اینطـوري  چـرا  تو نمیدونم-
 احمقی..کنی دوري و بشی متنفر

 ..میکنی استفاده دوم راه از همش چون

 ...ماند نتیجه بی در کردن باز براي ام مذبوحانه تالش

 ! کنی توهین بهم نداري حق-
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 ..نگفت چیزي و کرد روشن را ماشین

 کـرده  ظلـم  بهشـان  نـدهی  فحـش  هـا  بعضـی  بـه  اوقـات  گـاهی  جـدا  امـا  ندهم فحشش میخواستم
 .اي

 :گفت او و گرفتم ارام سرجایم

 ...ببند کمربندتو-

 ...نمیامد بیرون و بود کرده گیر کمربند

 بلدي؟-

 :سمتش برمیگردم حرص با

 ..بلدم که معلومه-

 ...اوه-

 میکشی؟ رخم به ثروتتو-

 بکشم؟ رخت به ثروتمو که هستی کی تو-

 ..نباشه انسانیت اگر چیه پول اما...داري پول تو فقط! نیستی کسی توام نیستم، کسی من-

 ...برامن نکن سخنرانی-

 امــا میرســه ارث بــه ادم بابــاي از پــول کــه نمیفهمــی...بفهمــی نکــنم فــک امــا میکــنم-
 ..اي که نرفتی االنم تا معلومه...دنبالش بري خودت باید قطعا....انسانیت
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 ســعی و نحــیفم تــن روي درســت ســمتم میشــود خــم کــه او و میماســد دهــانم در حــرف بقیــه و
 خفــه ســیگارش و عطــر از داشــتم کــه مــن و بــود کــرده گیــر..بکشــد را کمربنــد میکنــد
 .بود شامپو بوي به نزدیک هم عطرش حتی میداد، تمیزي بوي همیشه معین...میشدم

 ..بده ادامه شد؟ چی-

 :دستم داد را سرکمربند و بیرون دادم را نفسم..هم را خودش و کشید را کمربند..خندید

 بلدي؟ که اینو-

 .بزنم داد سرش بلند صداي با میخواست دلم و کشیدم دستش از

 !داره تورو پرونیاي لگد حوصله کی..میخوره دردت به صبور معین همون-

 گیـرم  بزنـد؟  حـرف  اینطـوري  میکـرد  جـرات  چطـور  بـاال،  میپـرد  ابروهـایم  و میشـود  باز چشمهایم
 اد بی و وقیح طرفها ان زندگی که

 

 ]21:06 28.12.16] ,�ماهـــی مرگـــ

ــارش ب ــعور اورده، ب ــم ش ــت؟ ه ــن نداش ــرادرش زن م ــودم ب ــا و ب ــثال م ــبت م ــاوندي نس  خویش
 اوووف.... و داشتیم

 !من با کن صحبت درست-

 :میزند لبخند نیمرخش

 نه؟ درمیارم حرصتو-

 ..میکنی بد حالمو بیشتر-
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 :میزند لب و میکند نگاهم نداشت خنده اصال چشمانش

 !شه خوب من با حالت فقط که بیارم سرت بالیی یه میتونم-

 .نگاهش انجور از و لحنش از ترس، از..میریزد قلبم

 .نکنه تو محتاج رو اي بنده هیچ خدا..خوبه حالم من-

 ...نکنم گمان خوبه؟ حالت معینم با-

 .بزند حرفهارا این نداشت لزومی اما میگفت راست خوب

 عاشقته؟ میکنی فکر-

 ...نه که معلومه

 .نکنم گمان عشق اما...میزنه قشنگ حرفاي معین-

 ثروتمنده خیلی معین خوب-

 داره؟ ربطی چه-

 ....پول زیاده معین بال و دست تو که چیزیم میذاره مایه دلش از خالیه دستش که کسی-

 کـنم  نگـاهش  اینکـه  بـدون  و..پنجـره  سـمت  برمیگـردم  و میشـوم  خیـره  نیمـرخش  بـه  لحظه چند
 :میکنم زمزمه

 !میاد غیرعادي...رفته که حاال جایی برسونه منو نمیفرستاد ادم بود تهران وقتی معین-

 ...میکنه اعتماد جلب داره-
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 را ادم کـه  بخنـدد  چطـور  شـرایطی  هـر  در میدانسـت  و بخنـدد،  کجـا  دقیقـا  میدانسـت ...میخندد و
 .بسوزاند عمیقا

 میامد؟ ناشناخته و موذي ادم این انقدر چرا..میکنم نگاه بهش و میدهم تکیه در به

 کـه  دروغهـایی  تمـام  بـا ...بـود  شـده  تنـگ  بـرایش  دلـم ..مـن  و نبـود  معـین  مثـل  اصـال  رفتارهایش
ــان چشــمانش گفــت ــود مهرب ــا و ب ــا کی ــام ب ــامال اش تلخــی و رکــی تم ــر و ترســناك ک ــل غی  قاب
 ...میامد اعتماد

  میخواي؟ چی-

 :میکند نگاهم و نمیگویم چیزي

 ناراحتی؟ تو همیشه انقدر چرا-

 اصال نه-

 ..میکنم نگاه بزرگش دستان به و میزنم لبخند تمسخر با و

 !نه یا شادي میگه که چشماته این بخندن لبات اگه حتی-

 !غمگینی میگه همش شناختمت من که وقتیم از

 :میکنم زمزمه و پنجره سمت برمیگردم

 .برنمیاد دستت از کاري کردنم تر غمگین جز تو...یانه باشه-

 ..تنده زبونم یکم من..نشو دلخور-

 :میگردانم چشم کاسه در را مردمکم
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 میکـنن  بـارت  کلـی  کـه  اونـایی  از...درنیـار  خوبـارو  ادم اداي خـدا  تـورو  امـا  بکـن  میخواي هرکاري-
 دیگــه..زنــدگی بــراي میشــه ســختی جــاي دنیـا  اینجــوري...نیســت چیــزي دلمــون تــو مــیگن بعـد 

 .داد تشخیص دروغ از واقعیتو نمیشه

 :باال میدهد را موهایش انگشتانش با

 .خوبی تو بابا باشه-

 ..اما نیستم خوب منم-

 :حرفم وسط میپرد و میکند نگاهم

ــیگن هــی بعضــیا میــدونی- ــدن م ــه بگــی بهشــون کــه ب ــو ن ــا ت ــی اتفاق ــوام. خــوبی خیل  اون از ت
 .بعضیایی

 بحـث  معـین  انجـا  بـود  ایـن  فـرقش  تنهـا ! معـین  بـا  بحـث  عـین  درست...میماند نصفه او با بحثهایم
 !من اینجا میکرد، ماستمالی را

 ...نگهمیدارد خانه در دم

 ..باشی من نگران نیست الزم اما ممنون-

 !نیستم نگرانت-

 :گفت شوم پیاده اینکه از قبل..گفتم را احمقانه جمله این چرا نبود، نگران که معلومه

 .میمونه برات که کسیه تنها چون باشی خودت نگران باید همیشه-

ــه از اینکــه از قبــل و کــردم خــداحافظی ــاال ســاختمان هــاي پل ــروم ب  ماشــین از امــد، صــدایش ب
 :بود شده پیاده
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 .داره کارت خونه بیاي فردا گفت محمودخان رفت یادم راسی-

 چیکار؟-

 !میفهمی-

 .میکند ترکم سرعت به او و میدهم تکان سر

 شـانه  را موهـایم  دیگـري  چیـز  هـر  و شـام  و چـاي  بجـاي ...داشـت  کـم  چیـزي  و بـود  تاریـک  خانـه 
 ...کردم باز را لبتاب و زدم رژ کمی زدم،

 انالیـن  ببنـدم  را برنامـه  میخواسـتم  کـه  هـایی  ثانیـه  اخـرین  در درسـت  و شـد  کج لبم نبود، انالین
 .شد

 خــواب چشــمانش و ژولیــده موهــایش نبــود، تــنش تیشــرت کــه او و کــردم صــاف را پیــراهنم یقــه
 :داشت

 بودي؟ خواب-

 !شی انالین بودم منتظر نه-

 !بخواب برو..میزنیم حرف بعدا میخواي اگر-

 :میشود تنگ چشمانش و میخندد

 حاال؟ میزنی حرف اروم تو چرا-

 :میزنم لبخند

 !همینطوري-

 بود؟ خوب دفاع-
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ــد- ــود ب ــا..نب ــرا واقع ــا چ ــتادي کی ــالم؟ فرس ــه دنب ــري چ ــردي فک ــا! ک ــودي اینج ــن از ب ــارا ای  ک
 ...نمیکردي

 ایـن  از بـودم  چـون  ضـمن  در. نکنـی  تنهـایی  حـس  تـا  اونجـا  بیـاد  گفـتم  فقـط  دنبالـت  نفرستادم-
 ..نمیکردم کارا

 میکرد؟ اعتماد جلب داشت کیا قول به یا

 .باشم برادرت با که اینه از بهتر باشم تنها-

 :میخندد

 بدي؟ باهاش انقدر چرا-

 ..نداره مرزي هیچ ادما با رفتارش تو و حیاست بی ادبه، بی چون-

 .کردیم عادت همه ما-

 ...نکردین جالبی کار-

 ...ماهی! بیخیال-

 :میدهم سرتکان

 بازه؟ چرا موهات-

 :میگوید او و میاندازم باال شانه و میکشم بهشان دستی

 !موهاتو بباف االن-

 ..حاال میبندم-
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 !االن نه-

 :بافتن به میکنم شروع و سمت یک میدهم را موهایم

 ...شامپوت و میاد شکالت بوي-

 ...را موهایم کنم نگاهش اینکه بدون همچنان و نمیگویم چیزي و میلرزد دلم

 کافیه؟ دوري ماه یک میکنی فکر تو-

 کافیه؟ چی براي-

 .کردن فراموش براي-

 :میزنم لبخند و میکنم نگاهش..میبندم مویم انتهاي به را ریز کش

 ..کافیه هفتم یه تو؟ کردن فراموش براي-

 :کرد اخم

 ...ماهی-

 .کردم شوخی-

 :میگویم من و میکشد موهایش به دستی و میجود را باالیش لب

 ..بخواب برو-

 ماهی؟ میشنون چشمات-

 :میکنم نگاهش فقط...بودند کور قطعا گوشهایم اما نه

 ...عجیبی واقعا تو-
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-... 

  کوچیک؟ خاطر تعلق یه حتی کردیم، زندگی هم کنار ماه شش ما-

 ..برم باید من-

 !نمیري نه-

 :ماند لبتاب در روي دستم

 د رو مورد دراین بهتره-

 .کنیم صحبت رو ر

 :میکند زمزمه و میکشد دست را ریشش ته دستش دو با

 .نمیزنیم حرف مورد این در باشه-

 :گفت خودش اینکه تا نداشتیم دیگري موردي فعال

 خان؟ محمود خونه میري فردا-

 داره؟ چیکارم میدونی تو اره-

 ..کرده اخراج حسابدارو کیا-

 چرا؟-

 ...تو گفتم خان محمود به من. گرفته مچشو میدونم چه-

 گفتی؟ خان محمود به رفتی بپرسی منو نظر اینکه بدون تو بعد...گرفتم اها-

 نیست توش اجباري..نمیخواي بگو نشده چیزي که هنوز-
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 ...دارم رودربایستی باهاش نه، بگم نمیتونم من که بگه محمودخان اگه-

 ...میشی دور خونه محیط از...میشی سرگرم موقتا نیست؟...که خوبه برات-

 .کنم کار برادرت کنار ندارم دوست-

 ..باشه نداشته کارت به کاري... میزنم حرف باهاش من-

 .بربیام پسش از میتونم خودم-

 .میدونم-

 داري؟ اعتماد کیا به-

 ..نه-

 دستش؟ سپردي چیزو همه چرا پس-

 !بکنه نمیتونه کاري چون-

 :میکنم زمزمه ناخداگاه

 حرفایی این از زرنگتر تو..نمیتونه که معلومه-

 بده؟ زرنگ شوهر-

 .بوده بد االن تا که من براي-

 :فشرد هم روي را لبش...گرفت را منظورم

 ..میکنم درستش-

 امیدوارم-
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 :میشد مهربان نهایت بی گاهی که چشمانش و میزند لبخند

 ...عزیزم برو-

 ..بخیر شبت-

 ..بخواب تخت اونور-

 .میبندم را لبتاب در و میزنم لبخند

 امـا  داشـتم  نبـود،  امـا  بـود  بـالم  و دسـت  در معـروف  قـول  بـه  کـه  داشـت  را چیزهـایی  هـواي  دلم
 ..میخواست شانه دلم..نداشتم

 !صبور و محکم پهن

 ..مهربان حال عین در و قدرتمند بزرگ، میخواست، دست دلم

 یـا  پـایش  روي بگذارنـد  را سرشـان  تـا  باشـند  داشـته  را مـردي  دنیاکـه  زنهـاي  همه حق و بود حقم
 ...کند تاییدش اوهم و بزنند مفت حرف سیر دل یک و بدهند تکیه اش سینه به

 داشتم نیاز شانه یک به بیشتر االن من اما

 ..است مهم و کلیدي هاي واژه ان از شانه

 میکشی مویم به که اي شانه چه

 ...میکنی وگریه بهش میدهی تکیه را سرت که اي شانه چه

 !دیگریست چیز تو هاي شانه اما
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 سـخت  تلـخ  گوشـت  ادم ان کـنم  بـاور  نمیتوانسـتم  شـده،  عاشـق  سـهیل  گمـانم  بـه  میگفت مامان
 از زودتـر  کـه  شـدم  دلخـور . خـودش  جـز  شـود  کسـی  عاشـق  بتوانـد  امده دنیا به مدیر ذاتا پسندکه

 شـده  نصـیبش  دار مـادر  پـدر  عشـقهاي  ان از شـده  عاشـق  اگـر  خواسـتم  خـدا  از اما نفهمیدم اینها
 آه...که من مثل نه..باشد

ــی ادم ــارهم نیســت، مجــرم عشــق ب ــت بیم ــک فقــط نیس ــم ی  ســوزنی ســر و اســت بدشــانس ک
 .بدبخت

 عشـق  رسـوب  بنـا  اگـر  امـا .بدیسـت  چیـز  مانـدگی  تـه ..میکنـد  رسوب اینها همه اب، کتري، سماور،
 زیباتر؟ نشینی ته این از چیز چه..باشد ادمها در

 :میزند داد مامان.میریزم ها البالو قابلمه در را شکر

 ماهدخت؟ میکنی چیکار-

 ...عقب میکشم را شکر بزرگ ظرف و میایم خودم به

 اش بـوي ...تـراس  بـه  میـروم . میزنـد  غـر  و برمیـدارد  البالوهـا  روي از را اضـافی  شـکرهاي  قاشق با او
 نگـاه  سـاعت  بـه ..شـده  تنـگ  لبخنـد  بـراي  دلـش  یکـی  اینجـا  و میامد خنده بوي..داغ سیر و میامد
 !خان محمود خانه میرفتم سه باید..میکنم

 .میدي اب به گل دست تاحاال صبح از کجاست حواست-

 :نکرده کار از بودم خسته را، دستم و میکشم را تنم

 .نیست چیزي-

 :میگیرد مقابلم را کنده پوست هاي میوه ظرف

 خبر؟ چه معین از-
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 .زدیم حرف باهم دیشب-

 :مینشیند رویم روبه

 خودتی؟ تو انقدر تنگه دلت-

 گفتـه  دروغ خیلـی  بهـم "بگـویم  میخواسـتم  "مـن  مـادر  میکنـی  فکرهـایی  چـه " بگـویم  میخواستم
 :گفتم و زدم لبخند اما داشت حرف دلم کلی "شده تنگ برایش دلم اما

 .اره-

 :میبوسد و میگیرد را دستم

 ..مادر زودتر برمیگرده-

 امـا  برگـردد  معـین  کـاش  بگـویم  میخواسـتم  و نمیمیـرم  مـن  هسـتی  تـو  تـا  مادر بگویم میخواستم
 کــاري تــوهم دســت از بمیــرم مــن و باشــد دروغ بــاز اگــر کــه..نــه کــاري مخفــی...نــه دروغ دیگــر
 !نگفتم اما..نیست ساخته

ــن ــص م ــرور متخص ــاي م ــه حرفه ــا ام، ناگفت ــرز ت ــتن م ــروم، خواس ــانم می ــاز را ده ــنم ب  و میک
ــالم دو میخــواهم ــزم ک ــرون بری ــا بی ــز چــه..نمیشــود ام ــه چی ــر غمگینان ــورت از ت  کلمــات دادن ق

 خـودم  بـراي  هنـوز  میـان  ایـن  در چشـمانم  و کوفتـه  تـنم  میخندیـد،  لـبم  و بود زخم گلویم است؟
ــد ــارغ.بودن ــه از ف ــا هم ــان میشــدند غمگــین دنی ــه میخواســت دلشــان کــه هرزم ــد گری  و میکردن
 .میخوابند خودشان روي میکشند پلک سرما از بودند خسته دنیا از که گاهی

ــه ــاقم ب ــري ات ــر میروم،روس ــمی حری ــار ام یش ــزنم، رابخ ــانتو می ــاییزه م ــرم پ ــگ ک ــوب از را رن  چ
 تنهـا  کـه  چشـمهایی  ان بـه  و میکـنم  نگـاه  خـودم  بـه . میبـافم  را روشـنم  زیتونی موهاي و برمیدارم

 و معمــولی چهـره  ایـن  بـه  کیـا  ام، اسـتخوانی  گونـه  روي میکشـم  دسـت ...مـن  از بودنـد  مـن  سـهم 
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 کــه چشــمانم و میکــنم تمدیــد را ام اجــري رژ چــرا؟ کــرد؟ ام مســخره جــذاب؟ میگفــت بیجــان
 سـیاه  را جـایش  همـه  و زبـر  و زیـر  هسـتند،  چشـم  ارایـش  عاشـق  زنهـا . داشـت  کـم  سیاه خط یک

 خــط مهــم کلمــات زیــر وقتــی مانــده مــا ســرِ دبســتان از عــادت ایــن میــدانی..میکننــد
 هـم  زنهـا  میکـنم  فکـر ...هسـتند  مـا  مهـم  حرفهـاي  چشـمها .چشـمانمان  زیـر  هـم  حاال...میکشیدیم

ــر ــم روي و زی ــط چش ــند، خ ــد میکش ــد، تاکی ــد داد میکنن ــه میزنن ــال" ک ــه بیخی ــا هم ــه دنی  ب
  "کن گوش من چشمهاي

 !مهمشان کلمات خصوص به دارند، شدن خوانده به مبرمی احتیاج زنها

 نمیخواهـد،  هـم  پرسـتیژ  و دکتـرا  و مـدرك  داد، انجـام  نبایـد  سـختی  کـار  انهـا  کـردن  راضـی  براي
 خـدا  دیگـر  کـه  باشـد  بغلـم ! شـنیدن  بـراي  نـو  حـد  در سـالم  گـوش  یـک .میخواهد گوش یک فقط

 .بیامرزد را پدرتان

 حرفهــایش و کیـا  مقابـل  در میـدهم  قــول خـودم  بـه  مسـیر  تمــام و میکـنم  خـداحافظی  مامـان  بـا 
 بـرایش  مرزهـارا  یکسـري  بایـد  ببیـنمش  بیشـتر  بـود  قـرار  اگـر  بـود،  سـخت  خیلی باشم، تفاوت بی

 کـه  اسـت  ایـن  کـردنم  قبـول  شـرط  بگـویم  خـان  محمـود  بـه  بـود  قـرار  که البته. میکردم مشخص
 احتــرام بهـم  داشــت، دوسـت  مــرا میکـرد،  قبــول. باشـد  مــان خانـه  در کــارم همـه  و نــروم شـرکت 
 !بودم معین زن من مهمتر همه از میذاشت

 میزبــان از مهمــان خانــه ایــن در اســت همــین همیشــه نبــود، کســی ســالن، وســط بــودم ایســتاده
 .میکند استقبال

 !جان ماهدخت-

 جـذاب  انقـدر  هـم  هنـوز  سـن  ایـن  در پیرمـرد  یـک  میشـود  چطـور  میکـنم  فکر و عقب، برمیگردم
 باشد؟
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 !عزیزم بشین-

 کـه  میدیـد  مـرا  انطـور  او فقـط  شـاید  میکـردم،  پیـدا  نفـس  بـه  اعتمـاد  بـودم  خان محمود با وقتی
ــتم ــودش.میخواس ــرایم خ ــار ب ــاچ ان ــد چهارق ــین از میکن ــد مع ــودم از و میپرس ــتر خ ــه. بیش  ب

 خوشـتیپ  او مثـل  هـم  معـین ...اش مشـکی  جلیقـه  و خاکسـتري  پیـراهن  و میکـنم  نگـاه  کارهایش
 ! بود

 .میامد پیکر و در بی و القید میپوشید، پاره شلوار داشت، عجیب لباسهاي که کیا و

 ..گفت بهم دیشب معین راسش محمودخان-

 چیو؟-

 ..االن..اینجا..رو حضورم دلیل-

 :میاندازد پا رو پا و میخندد

 !نمیداد پس نم قبلنا..اها-

 :جلوتر میشود خم او و نمیگویم چیزي

 واقعـا  مـن  میکـرد  کـار  برامـون  سـاله  خیلـی  سـرمدي ...گرفتـه  حسـابداررو  یارو این مچ کیا راسش-
 غریبـه  از چـرا  تخصصشـه  عروسـیمون  تـا  گفـتم ...شـده  چـی  حـاال  نمیـدونم  داشـتم،  اعتمـاد  بهش

 بخوایم ها

 .بود معین عین درست که مرگمایی مکش چشمک و زد لبخند

 ...هفته اول از نداره عیب اگر فقط ندارم قضیه این با مشکلی من-

 ..بخواي تو هرجور-
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 ..برگرده معین تا موقتا؟ بدم؟ انجام خونه تو کارارو من شرکت بجاي...میشه فقط-

  چی؟ دیگه...میبینمت بیشتر منم عالیه خیلیم همینجا چشم روي به اینم-

 نتوانستم

 :گفت که او و زدم لبخند جایش ،به خودم خانه بگویم دوباره نمیشد رویم و

 و راضــی پیشــنهادم از میبینمــت هربــار...میخواســتم معــین بــراي کــه بــودي دختــري همــون تــو-
 .میشم خوشحالتر

. بزنــد بــرایم کوهلریـا  خــودش قــول بـه  گــل از نشــا تـا  دو داد قــول میــرویم، اش گلخانـه  بــه بـاهم 
 را زاریـم  دو حـال  و ببیـنم  را کیـا  داشـت  امکـان ...نکـردم  قبـول  بمـانم  شـام  بـراي  کرد اصرار هرچه
 را ام کالفـه  نفـس . میکـردم  فـرار  ازش کـه  میشـود  بـاز  کسـی  روبـه  درسـت  اسانسور در.کند خراب

ــوا در ــوت ه ــنم ف ــاده و میک ــوم پی ــرو.میش ــاال اب ــدازد ب ــاله و میان ــرت ک ــی سوییش  را اش طوس
 :میکند فوت را سیگارش دود.برمیدارد

 ...مادمازل سالم-

 :میشوم رد کنارش از و میدهم تکان سر

 !جان ماهی-

 :میکنم نگاهش لحظه چند برمیگردم تعجب با

 جان؟ واقعا-

 :سمتم میاید میزند لبخند

 شد بهتر میونمون شاید بگم فقط گفتم نه-
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 !جان یه با حتما-

 ..بزنم حرف باهات میخواستم-

 خوب؟-

 ...ببینیم بیشتر همو قراره که حاال-

 !ببینیم نیست قرار-

 کارو؟ نکردي قبول چی؟ یعنی-

 ..شرکت تو نه اما چرا-

 :میگوید و جیبش داخل میکند را دستش میکند نگاهم لحظه چند

 !بشه درست چیزایی یه وسط این میخوام فقط باشه-

 چیزایی؟ چه-

 :میزند کج لبخند

 ...مادمازل دراوردي زبونی چه-

 !متنفرم ساختی که بازي این از-

 ...تري گنده بازي یه تو خودت تو بازي؟ کدوم بازي؟-

 :میگوید او و میکنم اخم

ــازي بزرگتــرین- ــه ازدواج زنــدگی ب ــو کــه همــونی کردن ــردي، خــوب ببــري..وسطشــی درســت ت  ب
 ! باختی بد ببازي
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 :میکرد فتح را تنم تمام او با بحث موقع همیشه که لرزشی و میدهم قورت را دهانم اب

 !تنهایی شرایط هر در که باشه سخت باید تو براي...بهتره بازیا اینجور خوبه-

 : میکند فوت صورتم تو را سیگار دود

 رو جدیــد آدمـاى  بـا  شـدن  آشـنا  ى حوصـله . نـدارم  میشناسـمو  کـه  ادمـایی  حوصـله  مـن  عزیـزم -
 خـالی  نیسـت،  تنهـایی  اسـمش  میبینـی  تـو  کـه  اینـی  و پلتیکـه  یـه  نیسـت  ضعف یه این.ندارم هم

 .نخاله از زندگیمه نگهداشتن

 :بود ارام بسیار که صدایش و میزند لبخند و میکند کج گردن او و میاندازم باال شانه

 زندگیم؟ تو میبینی خودتو جاي-

 مـن  و میکنـد  پـرت  را سـیگارش  فیلـی،  قـدم  یـک  میشـود  نزدیـک  بهـم  قدم یک نمیگویم، چیزي
 :نگهمیدارد هم روي روبه و میاورد باال را دستش دو...نه یا میترسم ازش نمیدانم

 تـو  ادمـی  کـم ...وسـط  حـد  یـه . شـلوغی  و تنهـایی  بـین  جـایی ...ایسـتادي  الیـه  ایـن  بـین  دقیقا تو-
 !هیچکس شاید یا..میایسته الیه این روي من زندگی

 داشـتم  دوپـا  کـه  میـدانم  را ایـن .. نمیـدانم  هـم  کـردم  حـس  چـه  من و نمیدانم داشت چه نگاهش
 داد پیام که شب تا...شدم دور و شدم دور و شدم دور او از و کردم قرض دیگر دوپاي

 "کنی باز پلک کافیه فقط میفهمم چشاتو حرف من بچرخونی زبون نیست الزم تو"

 .شدم خیره خودم چشمان در اینه روبه صبح تا که من و میزد چشمم در قلبم

 

 گرفتـاري  الي البـه  هـا،  روزمرگـی  الي البـه  میشـوید؟  فرامـوش  داریـد  کنیـد  احسـاس  گاهی شده
 برود؟ یادشان را تو و مغزشان ته کنی رسوب..ادمها الي البه..ها
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 فرامــوش مــرا دوســتانم...عشــق الي البــه رفتــه یــادش مــرا عزیــزم دایــی...افتــاده اتفــاق مــن بــراي
 معــین و انــد کــرده فرامــوش را قــدیم ماهــدخت ان پــدرم و مــادر..تجــرد دنیــاي الي البــه کردنــد

 ...آه...که

 .من کوچک جهان از و است کم دنیا از چیزي انگار معین بی رفیق، بی تنهایی، خانه، ان در

 و کـار  درگیـر  روزهـاي  میانـه،  حسـی ..غمگـین  نـه  بـودم  خـوش  نـه  هفتـه  دو نبود، که بود هفته دو
 .تنهایی درگیر شبهاي

ــارا رســید ــز روي ه ــارخوري می ــنم نه ــر..میچی ــز را حسابرســی دفت ــز روي نی ــه می ــل روي روب ! مب
 صـــدایم بود،گـــاهی اتـــاقش در کـــه محمودخـــان و میـــزنم را ام مشـــکی فـــریم گـــرد عینـــک

 .کنارم میامد میزد،گاهی

 نداشتی؟ تماس معین با-

ــد ــب ان از بع ــه ش ــایم ک ــرایش را موه ــافتم ب ــا و ب ــایش ب ــبم حرفه ــک را قل ــه داد قلقل ــاس! ن  تم
 عـادت  خانـه  در ازارش بـی  و ارام حضـور  بـه ! بـود  تنـگ  بـرایش  دلـم ..و..نشـد  و نخواستم و...نداشتم

ــه داشــتم،  شــیوه ایــن میکرد،دلتنــگ نــوازش را مویم،بــازویم در میکشــید دســت صــبحها اینکــه ب
 .بودم کردنش بیدار در نوین

 !زدیم حرف چرا-

 :میزند زانویش روي اي ضربه و کنارم مینشیند

 ..نمیشه ریس و راست کارا کردم، گم چیزي یه انگار نیست معین-

 !داشتم کم منهم..نوازش و صدقه قربان اغوش، مثل چیزي داشتم کم هم من

 ندارین؟ دوست معین اندازه به کیارو-
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 :میکند نگاهم چندلحظه

 .ندارم قبولش معین اندازه به اما دارم دوسش که معلومه هست ام نوه کیاهم-

 مطلـوبی  بـاالنس  رابطـه ..میرفـت  ادم مثـل  میامـد،  ادم مثـل  نداشـت،  کـارم  بـه  کـاري  مدت این در
 لـذت  نـه  و هسـتم  هـایش  شـیطنت  دادن پـره  بـه  پـره  اهـل  نـه  مـن  فهمیـده  انگـار ! بود کرده پیدا

 .بودم راضی بس اتش این از من.کشیده عقب و شده ناامید..میبرم

 کمبـود  همـه  مـرد  پیـر  ایـن  کنـار  میکـنم  فکـر  و میبوسـد  را ام شـقیقه  و میکشد ام شانه به دستی
 .کند مهري بی اش کرده عزیز نوه اگر حتی.شد خواهد جبران محبتم

ــین ــاب ماش ــایم روي را حس ــذارم پ ــایم...میگ ــا را موه ــداد ب ــاالي م ــرم ب ــع س ــنم جم  دور و میک
 ..میگذارم کنار و میکشم کش ندارم کاري باهاشان دیگر که رسیدهایی

ــورد را اعصــابم و میخــورد ســر ام بینــی روي از عینــک ــودم گشــنه. میکــرد خ ــین صــبح از و ب  ع
 ...میجنبید دهانم باید کردن کار موقع بود بدي عادت..خوردم هوله هله تراکتور

 مانــدن خانــه از میگفـتم  معــین بـه  بایــد حـاال ! رفتــه خــواب کـه  پــایم و میـدهم  نــرمش را گـردنم 
 است؟ بهتر واقعا

 ..کن استراحت کم یه-

 :میاندازم سرم روي را گردنم دور شال سرعت به

 !ترسیدم-

ــد ــه کجــی لبخن ــم میزندروب ــیند روی ــته دو و مینش ــته بس ــادام و پس  روي میگــذارد هنــدي ب
 ...اصال...نمیامد بهش جدي قیافه...میز

 چیه؟ اینا-
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 :بیرون میکشد جیبش از را سیگار بسته و میکند دراز میز روي را پایش

 ...اجیل میگن بهش-

 :کرد فوت شدت با انطور که دودي بعد و فندك صداي و نمیگویم چیزي

 ..داري دوست شاید گفتم میخوردي مدت این تو دیدم-

 . بود انداخته من سر مامان را عادت این..داشتم دوست که معلومه

 .بعیده واقعا مهربونیا این عجیبه-

 میترسی؟ من از-

 :بود نافذ و اهسته صدایش

 .ترسید باید تنها ادماي مهربونیِ از-

 .ترسید بیشتر باید مهربون ادماي تنهایی از-

 میمانـد  نفـس  بـا  مبـارزه  مثـل  شـور  هـاي  پسـته  ان بـه  نـزدن  دسـت ...ابـدا  مهربـان  امـا  بود تنها او
 .میکنم تشکر میدارم برش که همانطور

 ..دربیار موهات تو از مدادو اون-

 :هم حاال میبست، را چشمش سیگار از میگرفت دم وقتی...دهانم در ماند جویده ي پسته

 من؟ از میپیچونی چیو-

 ...بیرون میکشم مویم الي البه از را مداد ارامی به و نمیگویم چیزي

  دیدم؟ زندگیم تو زن کم کردي فک تو-
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 !!ندیدي من مثل قطعا اما نه-

 خـودش  مثـل  او دور ادمهـاي  ندیـده،  مـن  مثـل  کـه  اسـت  معلـوم ...میشـود  تعجـب  از پر چشمانش
 .ندیده حال تابه او که هستم کسی قطعا من و بودند قانون بی و بار و بند بی مرز، بی

 .بود تو عین داشتم دختر دوس یه پیش سال خیلی اتفاقا-

 :ببندم را دهانم نتوانستم اما میکنم سرگرم را خودم

 .کنی انتخاب کیو میدونی اما االن..بود شده اشتباه حتما-

 !هیچی یا..چی همه یا گذشته، نیمه نصف هاي رابطه این من سن از دیگه-

 !فهمیدم چی همه از منظورتو-

 .باهوشی خیلی تو...فهمیدي که معلومه-

 :میکنم نگاهش

 میکنی؟ مسخرم-

 :میاندازد را پایش

ــو- ــو میکــنم؟ مســخرت دارم مــن میکنــی فکــر همــش چــرا ت ــا ت  تمســخرو و تعریــف فــرق واقع
  نمیفهمی؟

 !نمیفهمم نه باشی تو گوینده اگر-

 :میخندد

 !!!گوینده-
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 :میگوید و دهانش میگذارد اي پسته

 ...تمسخر میگن این به-

 اي پسـته  و دهـانم  جلـوي  امـد  دسـتش ..میخـورد  سـر  هـی  لعنتـی  عینـک  و میفشارم هم روي لب
 بـود  کـرده  فکـر  اوووف..او و میکـنم  بـاز  را دهـانم  میکـرد  فکـر  واقعـا ..بـود  کـرده  سـوا  پوسـت  از که

  بودم؟ که من کجاست؟ اینجا

 الي البـه  اش "جهـنم  بـه " و میگـذارد  دهـانش  را پسـته  میانـدازد  بـاال  شـانه ..عقـب  میکشم را سرم
 .میشود گم خوردنش

 ..بگیرد مرا سرعت بود امده فقط میرفت و میشد بلند کاش

 :میکند نگاه کردنم کار به و میزند زانو میز انطرف درست رویم روبه

 شرکت؟ بیاي نخواستی چرا-

 

 !شمام با-

 !!نخواستم چون-

 

 !سخته واقعا میگی درست..اي کننده قانع دلیل چه واو-

 :میکنم نگاهش

 کردن مسخره میگن اینم به-

 :میخندد بلند صداي با
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 ..نباش مسخره انقدر خوب-

 :میدهم تکان تاسف با را سرم

 ..که واقعا-

 چی؟ که واقعا-

 نمیگویـد  چیـزي  امـا ..ببینـد  را صـورتم  تـا  میکنـد  دوال را سـرش ..میپرسـید  هـم  پشـت  و میخندید
 تـو  بگـویم  میخواسـتم  میکنـی؟  اذیـتم  انقـدر  چـرا  مرگتـه؟  چـه  بپرسـم  میخواسـت  دلـم  کـه  من و

 :گفت اهسته و صورتم در کرد فوت را نفسش که..میاید بدم حرفها این از من میدانی که

 .نکردم مسخرت جذابی گفتم وقتی-

 :میگویم و میکنم جمع را انرژیم همه میکنم نگاهش کوفتی فاصله همان از و میریزد قلبم

 میکنی؟ اینکارو چی براي میزنی؟ حرفارو این چرا-

 :میزند لبخند

 ..جذا گفتم اگر..میکنم تملق نه میگم دروغ نه...صادقیم ادم من چون-

 .میکنم خواهش کن بس-

 بهــت دارم..دارم دوســت قیــافتو و برادرمــی زن تــو داره؟ عیبــی چــه مگــه کــنم؟ بــس چــرا چــرا؟-
 پســند پلنــگ اولــم از معــین..میدونســتم نمیگــه؟ بهــت معــین...نکنــه..خوبــه خیلــی قیافــت مــیگم

 ...بود سلیقه بد اصن..بود

 .ندارم احتیاجی بهش..نکن تعریف من از دیگه لطفا اما نیتت حسن از مرسی..واقعا ممنونم-

 :میدهد تکان صورتم روبه را اش اشاره انگشت
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ــا- ــو...داري اتفاق ــاي اون از ت ــی زن ــاد ب ــه اعتم ــی ب ــو خودشــونو کــه نفس ــه ت  کــم چــی هم
 کـن،  نگـاه  خـودت  بـه ! بکـنم  کـارو  ایـن  میخـوام  مـن ..بشـی  بـزرگ  تو نمیکنه کاري معین..میبینن

 وبـدون  کـن  تکـرار  خـودت  بـا  اینـو ..هسـتی  جـذابی  زن واقعـا  تـو  بسـاطی  و بند هیچ بی ارایش، بی
 اینجــوري نیــار رو بــه میکــنن مســخرت اگــر حتــی! نمیکــنن مســخرت میکــنن تعریــف ازت وقتــی
 .بهتره

 .نیستی پدرم توام..کنی تربیتم میخواي که نیستم بچت من-

 .جامعم از جزوي منم و میاد بوجود جامعه تو نمیافته اتفاق خانواده تو اینا عزیزم-

 :وسایلم کردن جمع به میکنم شروع

 ..میدي ازار منو فقط-

 :میکشد را دستم

 .نکن-

 :نیز چشمانش و است ارام لحنش اما نگهمیدارد را دستم دو مچ خشونت با

 ..وایسا..نکن فرار-

 !نمیکنم فرار من کن ولم-

 ازارت میخـوام  مـن  میکنـی  فـک  همـش  چـرا ..میـدي  انجـام  داري االن دقیقـا  کـه  کاریـه  این چرا-
 میکنــی فــک کــه هیــوالیی اون مــن. ســاختی خـودت  بــرا خــودت کــه تــوهمی..توهمــه اینــا بـدم؟ 
 ..نیستم

 هستی؟ چی من ذهن تو که مهمه برات-
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 :میشود بیشتر دستش فشار میکند، نگاهم لحظه چند

 ..برادرمی زن تو-

 !بود اي احمقانه سوال چه این بودم، برادرش زن که معلومه

 ..کن ول دستمو-

 ..ماهی-

 !ماهی نگو من به-

 :دارد خنده صدایش

 هستی؟ چی پس..میخوري لیز ادم دست از بس از. دیگه ماهی خوب-

 !کن ول دستمو حاال باشه-

 ..منو ببین-

 :میکنم نگاهش

 ..بترسی نباید تلخه و رك که ادمی از..کن استفاده فندقیت مغز اون از-

 واقعا؟ میترسیدم ازش

 ..داري بیشتردوست رو دروغگو ادماي تو کرده ثابت تجربه البته-

 نیست چیزي همچین-

 ..کن ثابتش پس-

 ..تو به حتما کی؟ به-
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 ..خودت به نه-

 محکـم  اینطـور  قلـبم  چـرا  نمیـدانم  میکـنم،  جمـع  را وسـایلم  سـرعت  بـه  من و میکند رها را دستم
 :میکوبید

 کــه ایـنن  عاشـق  ادمـا  همــه...اورده بـار  اینجـوري  تـورو  جامعــه..البتـه  داري حقـم  مـاهی  میـدونی -
ــادروغ رو بیخیــالی و خــوب لحظــات..بگــی دروغ بهشــون  مــاهم خونــه تــو..میکــنن ســپري بقیــه ب
 .میدادن ترجیح من به معینو بود، همین همیشه

 ..نیست دروغگو معین-

 :میخندد

 واقعیـت  بـاور  برابـر  در میـاد  خوشـت  دروغگـو  و دروغ از اینکـه  از غیـر .. نگـو  مـن  بـه  اینو تو دیگه-
 .نکردي عادت بهش میزنه پس واقعیتو بدنت...مقاومی هم

 هستی؟ برادري چه تو-

 :میکند باز هم از را دستانش

 همــه از مــن دادم، خــوبی بــا معینــو بــدیاي جــواب همیشــه مــن! بــرادر بهتــرین..بــرادرم بهتــرین-
 ! برادریم همچین من..معین خاطر به گذشتم حقوقم و حق

ــود عصــبانی ــا ب ــه میکشــد عمیقــی نفــس..نمیــزد داد ام ــم روب ــا را عینــک و میایســتد روی ــک ب  ی
 :برمیدارد ام بینی روي از حرکت

 ..کنن درستش میدم-

 :میگوید بیرون برود در از اینکه از قبل و
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 .میرسونمت-

 بغلـم  زیـر  زدم را وسـایلم  محمودخـان  بـا  خـداحافظی  از بعـد  مـن  و رفـت  امـا  نه، بگویم میخواستم
 .کرد باز رابرایم در داخل از که او و

 و جـر  و غرغرهـا  حوصـله  ابـدا  کـه  مـن ...بـود  کـرده  دعـوتم  نهـار  فـردا  بـراي  که خواندم را بیتا پیام
 .نداشتم را بحثهایشان

 .نیست شلوغ زیاد دورت توام اما تنهام من میکردم فک داشتم-

 نگــاه را تهــران خـیس  ترافیــک و کــیفم تـه  میانــدازم را گوشـی  بــدهم را بیتــا جـواب  اینکــه بـدون 
 :میکنم

 ...برامن میکنیا ناز خیلی تو-

 .باشد وراج انقدر نمیخورد بهش

 ..ماهی-

 

 بگم؟ من نداري دوست ماهی میگه بهت معین چون-

 

 ...میگم من ولی-

 :خندید و شنید را "نفهمم زبان" زمزمه

 ..بزنم حرف باهات که پام به بیافتی روز یه میخواد دلم انقدر-

 :اوهم خنده و بود بلندتر اینبار ام "بیشعور"
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 .عقل میشد که نبود باشه بیشعور که اینه کارش دل عزیزم-

 .عزیزم نگو من به-

 .کنم لطف ابراز بهشون خداشونه از بقیه-

 .نگهدار بقیه همون براي رو همایونیت لطفاي-

 :میکند زمزمه و فرمان روي میزند اش لعنتی لبخند همان با میدهد، تکان سر

 ...نیست حالیت داغی-

 :میکند نگاه برج خاموش انتهاي به و میکند کج نگهمیدارد،سر خانه روي روبه

 نمیترسی؟-

 :برمیدارم را کیفم

 .پیشت بیام میترسی-

 

 از را اش کلـه ..سـنگی  هـاي  پلـه  سـمت  میـروم  و میکـنم  کوتـاهی  تشـکر  و میشـوم  پیاده! نمک بی
 :بیرون اورده ماشین

 ..نیست حالیت داغی...هستم خوبیم شوهر برادر من..ماهی-

 ..لحنش به حرفش، میزنم،به لبخند ناخداگاه من و

ــه ــه ب ــروم، ام خان ــه می ــه ب ــک خان ــاکتم و تاری ــراهن..س ــوابم پی ــواك میپوشــم، را خ ــزنم مس  و می
 سـیل ..میکـنم  بـاز  را تلگـرامم ...پریـده  تخـت  و بالشـت  یـاد  از تـنش  بـوي ..معین سهم سمت میخزم

 !کجایی کلی.. بده جواب کلی داشت، عزیزم کلی میخوانم، را پیامهایش
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 :نوشتم برایش

  کو؟ هات صدقه قربون-

 :کرد تایپ و شد روشن چراغش..شدي انالین که تو و زدم لبخند

 ...بفرست عکس یه پس-

 ...فرستادم برایش عکسی و کردم مرتب را موهایم

 !نمیدونی که تو..موهات..موهات-

 :نوشتم برایش و افتادم کیا جمله یاد.کرد خیس را خودش و لغزید و لرزید دلم

 ...نیست حالیت داغی-

 .داغم ، که نیست حالیم شاید یا-

  "بفرس صداتو" "بزن حرف"میگفت که او و خندیدم

 و معـین  بـه  مـرا  شـب  تـا  صـبح  از کیـا ...را ارامـش  حضـور  مـنهم ...را موهـایم  و میخواست را صدایم
 شـک  حرفهـایش ..میـدادم  وا مـن  میگفـت  عزیـزم  یـک  او کـه  شـبها  و میکـرد  مشکوك دنیا ادمهاي

 .میبرد و میشست هارا شبه و

 برمیگردي؟ کی-

 ..شده ریس و راست مامان کاراي-

 ...خوبه-

 شده؟ تنگ برام دلت-
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 :نوشتم صدایم جاي به

 ...باشه شده باید-

 ! خیلی..تنگا خیلی ماهی ببین...شده تنگ من دل-

 "هات خنده قربون"گفت که او و خندیدم

 ...میدادم گوش را اخرش ویس ساعتها تا اما کردم خاموش را شبخواب هم من و خوابید

 امــا اســت قشــنگ لبخنــدم نمیگفــت.داشــت دوستشــان امــا دارم زیبــایی موهــاي نمیگفــت معــین
 کیـا  و داشـت  فـرق  شـکلش  فقـط  میگفـت  هـم  معـین  میکـرد،  اشـتباه  کیـا ..میرفت ام خنده قربان

 راضـی  خـودم  از مـن  و..بدهـد  تغییـر  مـرا  میخواسـت ..بـود  رودربایسـتی  بـی  هـم  هـایش  تعریف که
 امـا  بـود  کـرده  اشـتباه  معـین  راضـیم؟  دروغگـو  و دروغ از میکـرد  فکـر  چـرا ! نبـودم  شـاید  یـا ..بودم
 را ادم بـاالخره  هـا  رابطـه  میکـرد؟  جمـع  اعتمـاد  کیـا  قـول  بـه  داشـت  یا..دارد دوستم میکردم حس
 ..میکنند عوض

 میتوانـد  هـم  را خـوب  ادمهـاي  بـد  هـاي  رابطـه ..دارنـد  اهمیـت  ها رابطه نیستند مهم ادمها میدانی
 ..راهم بد ادمهاي خوب رابطه و. دهد تغییر

 

  میگذرد؟ مگر المصب..نیست دقیق بودن منتظر مثل ساعتی هیچ میدانی

 ..دورتر ان برقی پله به من و میکرد نگاهم کیا..بودیم ورودش منتظر ها شیشه پشت

 ..ماهی-

 :میکند نگاهم لحظه چند او و سمتش برمیگردم

 محمودخان؟ خونه بریم اینجا از-



148 
 

 ...باشه خسته باید االن معین میکنم فکر-

 :میدهد تکان سر

 !فرداشب...گرفته مهمونی یه محمودخان-

 :بودم میکنم،مردد نگاهش لحظه چند...میزند پوزخند و

 !میکنی حسودي بهش-

 :شده خیره من از غیر جایی به و میخندد

 ..میکنم حسودي که معلومه-

 بـده  دسـتت  کـار  حسـادتت  کـه ..داشـتم  همینـو  دلهـره  همـش  نبود معین که ماهی یک این تمام-
 .کنی زخمی معینو اموال بخواي و

 وجــودم همــه میکــرد نگــاهم اینطــور وقتــی..میگیــرد دســت بــه را شــالم لبــه و ســمتم برمیگــردد
ــد، ــرا نمیدانســتم میلرزی ــا میترســیدم ازش نمیدانســتم و...چ  یکجــور داشــت خاصــی جــادوي او ی

 :بود چشمانش در شیطنت به امیخته تحقیر

 و حقیــر انقــدر نـه ..نمیکــنم بــازي اینجـوري  مــن..نیســت مـن  شــان در کاریــا خـرده  ایــن...عزیـزم -
 میکـنم  کـاري  مـن  نمیجـنگم  هـم  باشـه  اگـر  حتـی ...بـاال  بکشـم  اموالشـو  ادم یه نبود تو که عوضی

 از کمتـر  مـن  هـاي  دارایـی  نکـن  فـک  ضـمن  در..کنـه  تقـدیمم  چیزشـو  همـه  دستی دو طرف خود
 مـن  کـه  چیـزي  و ادمـاس  اعتمـاد  داره اون کـه  چیـزي ...بـوده  هـم  انـدازه  بـه  مـا  ارث سهم...معینه
 ...باشه بهت اطرافیان اعتماد از بیشتر داراییهات که روزي از امان. سیاسته ندارم

 ...معینه نام به محمودخان اموال همه دیگه االن..نیست ارثش سهم فقط-

 !میدونم-



149 
 

 .توئه از تر ثروتمند خیلی معین پس-

 ...میشه ارزش بی مقابلش در معین براي پول اونهمه که میارم بدست رو چیزي من-

 :میزند چشمک

 !میدم قول بهت-

 خـالیش  جـاي  بـه  مـن  و میـدود  اي شیشـه  دیـوار  مـوازات  ،بـه  مـن  از زودتـر  میدهـد  تکـان  دست
 خــالی تــو طبلهــاي ان از کــاش بــود؟ الف اش همــه نــه یــا میکــرد؟ بــازي کثیــف...ام شــده خیــره
 .باشد

ــلوار ــین ش ــرت و ج ــودان تیش ــکی ج ــنش مش ــود ت ــر...ب ــین کمت ــا را مع ــپ ب ــر تی ــمی غی  رس
 قـد  خـانوم  و..میکـردم  حـس  را خـالش  کـه  بـود  اینجـا  حـاال  و بـود  شـده  تنگ برایش دلم...میدیدم

 ایسـتاده  نداشـت  معـین  و کیـا  بـه  ربطـی  هـیچ  کـه  روشـن  ابـی  چشمان با پوش خوش و الغر بلند
 ..بود

 را دســتم  و کــرد دراز را دســتش  و مکیــد را لــبش...زد لبخنــد  بهــم معــین  کــردیم، ســالم
ــرد بغلــم..گرفــت ــداد بهــم امنیــت حــس اغوشــش و ک ــوي و می ــن و عطــرش ب  حــس...گــرمش ت
 ! ولگردیست بروم او اغوش غیر هرجایی میکردم

 معـین  محکـم  هـاي  شـانه  پـس  از...گذاشـت  گوشـم  روي را لـبش  و فشـرد  خـودش  بـه  سـخت  مرا
 از حــالی معــین صــداي اهنـگ ...میکــرد نگــاه چشــمانم در صـاف  و داشــت لبخنــد میدیــدم، را کیـا 
 :گذراند دلم

 بــاور بــود قشــنگ خـالیتم  جــاي مــاهی..قشـنگه  خالیشــونم جــاي کـه  دارن مهــارت انقــدر بعضـیا -
 !کن
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 :گفت مادرش روبه و کرد رها مرا..رفت وا دلم  و شدم شل..بود بیحالی نبود، حال

 !خانومم...ماهی از اینم..مامان-

 قـد  بـه  معـین،  پـدر  بـه  خیـانتش  بـه  و چشـمانش  رنـگ  بـه  نداشـتم  خوبی حس زدم، لبخند بهش
 شـفقت  یـک ..بـود  او عـین  معـین  نگـاه  حالـت  فشـرد،  دسـتش  در را دسـتم  زد، لبخند بهم...بلندش

 :نداشت را زنانه ناز ان و گرفته صدایش..نیامد خوش دلم به اما داشت خاصی مهربانی و

 ..کردم دیر اینهمه که ببخشید-

 کشـید  زمـین  روي محکـم  را چمـدان  کیـا ...گرفـت  اغـوش  در را کمـرم  بـاز  معـین ...زدم لبخند تنها
 :افتاد راه و

 .خونه باشه بازیا هندي بقیه بسه-

 !دگري حال حالم و میبود دیگري جور باید دلم...هم هوا روي نبودم، زمین روي

 :میگوید معین به رو و میکند نگاهم اینه از کیا

 .خودش براي مرده پا یه جدا ماهدخت-

ــین ــت مع ــم و برگش ــد به ــن و زد لبخن ــه م ــالم ک ــوري ح ــود یکج ــین...ب ــندلی دو ب ــته ص  نشس
 دلهـره ..غمگـین  نـه  و بـود  شـاد  دلـم  نـه  و بـودم  نشسـته  معـین  و کیـا  بـین  بـرادر،  دوتـا  بین..بودم

 هشـت  کـه  زنـدگی  ایـن  از...میخـورد  را شـهر  و میکـرد  نگـاه  بیـرون  بـه  مادرشـان . دلیل بی داشتم
 .میترسیدم میشدند وارد بهش تازه ادمهاي هی و گذشته ازش ماه

 :کرد نگاه کیا به او و دادم سرتکان گیجها مثل "خوبی؟" زد لب..برگشت معین

 رفتم؟ که وقتی از شده بهتر وضعیت-
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 :پرسید کیا

 چی؟ وضعیت-

 ..دوتا شما مخملی جنگ-

 :میزند لبخند میکند، نگاهم اینه از کیا

 ...نه مادمازل؟ داشتیم جنگ ماباهم-

 ...نمیکرد صدایم اسم این به دیگر بود وقت خیلی...مادمازل میگفت معین جلو

 ..پیر،جوون...دختر،پسر..مخالف موافق،..میجنگنه باهمه کیا-

 ..نمیخورد خودش به اسمش...گفت خانم ملیحه اینرا

 :خندید کیا

 ...اصوال میپوشونن هاشونو بچه عیب مامانا-

 :کیا شانه روي کشید دست و خندید هم مادرش

 ..اونجوري که بپوشونم سرتاپاتو باید-

ــد چشــمانش کــرد، نگــاهم اینــه از کیــا ــراي..خــورد چــین کنــارش و خندی ــین ب ــار اول  تمــام در ب
 چشـمانش  تـوي  سرخوشـی  لبخنـد  یکجـور  و غـرض  بـی  نـرم،  نگـاهش  میشـناختم  را او کـه  مدتی

 .بود کرده نرم را کیا سخت زیپ اش مادرانه حضور صابون شاید..بود

 کـه  کـودکی  مثـل ..پرانـدنم  لگـد  از حتـی  کـردنم  کـار  از میگفـت،  مـن  از بنـد  یک کیا خانه خود تا
 ...بودم خوبی بچه مدت این در چقدر میگفت داشت کیا و...بازگشته سفر از پدرش

 ..نه خانم ملیحه و میشویم پیاده...نگهمیدارد خانه دم
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 نمیشین؟ پیاده شما-

 کر ذوق میدادم، قرارش مخاطب که بود باري اولین این

 

 بود؟ ده

 ..ببینم محمودخانو برم میخوام..عزیزم نه-

 :ماشین عقب از میامد کیا صداي

 ..نیستا مشتاق خیلیم محمودخان-

 :بود ایستاده ماشین و در بین که معین و پایین گذاشت را معین چمدان

 .همه میریم فردا بکنیم استراحتی یه..باال بیاین جان مامان-

 ..ببینمش باید امشب نه-

 ..باال ببرم چمدونارو من! میدونید صالح هرجور..نمیکنم مجبورتون-

 : دادم تکان سر برایش

 !منتظرتونم..بیارید تشریف فردا حتما پس هیچی که امروز خانوم ملیحه-

 را سـرش  و داد تکیـه  ماشـین  سـتون  روي دسـتم  کنـار  را دسـتش ..ایسـتاد  سـرم  پشـت  درست کیا
 :داد عبور سرم کنار از

 نیست؟ حواست ماهی..مهمونیه محمودخان خونه فردا-

 ..نمیریخت صورتم روي را نفسش اینجور و عقبتر میرفت کاش
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 ..جان ماهدخت میشم مزاحم هستم، حاالحاالها من-

 بـه  نسـبت  داشـتم  بیمـورد  سـردي  یکجـور ...میامـد  بـدم  لحظـات  ایـن  در خودم از و دادم تکان سر
 ..میداد بهم شرمندگی مثل حسی هایش عزیزم و گرم لبخندهاي با خانم ملیحه و.او

ــتم ــب رف ــا عق ــانی ت ــورد، تک ــورد بخ ــایم...نخ ــه را پ ــایش ب ــد..زدم پ ــت و خندی ــب رف ــب..عق  ل
 "خدافظ"زدم

 را انگشــتم رفــتم کشــیدم،جلو را دســتم عجیــب حرکــت یــک در مــن و کشــید و گرفــت را مچــم
 :کردم تهدیدش و دادم تکان جلویش

 ...بزنی دست بهم دیگه یکبار اگر فهمیدي؟..بزنی دست بهم نداري حق-

 :امد جلو قدم یک خودش

 میکنی؟ کارم چی میشه؟ چی-

 ...کردم ترکش حرف بی و کردم فوت را نفسم

 از را کیــف..زد لبخنــد رویــم بــه شــد، بلنــد دیــدنم بــا...خیــره جــایی بــه..بــود نشســته تخــت روي
 ام گونــه و کشــید دســت را ام بافتــه موهــاي..دراورد را شــالم..انــداخت زمــین روي و گرفــت دســتم

 :کرد لمس را

 ..ماهی ببین-

 ان و بلنــد و تیــز بینــی ان و اش همیشــه از کوتــاهتر موهــاي بــه ریشــش، تــه بــه کــردم، نگــاهش
 ..میبوسید خوب االنصاف و الحق که لبهایی

 ..بگم برات بذار پس! نمیدونی..شدي مهمی ادم چقدر نمیدونی تو میدونی؟-
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 از حضــورش، اسـترس  از اینکـه ...دیگریسـت  جـاي  فکــرم و میـدهم  قـورت  سـختی  بـه  را دهـانم  اب
ــین برگشــتش دم عجیــب حــال ــود دیشــب هم ــام و شــدم پری ــم تم ــد دل ــرد درد...میپیچی  و میک
 ..بود پریده رنگم

 زمـین  روي ادم بـدترین  و بهتـرین  حـال  منـو  حـال  نگـاه  یـه  بـا  میتـونی  کـه  هستی کسی تنها تو-
 ..بدون خودتو قدر..بکنی

 :کرد لمس را لبم و زدم لبخند بهش

 مـن  کـردن  وابسـته  و دلبـري  بـراي  تالشـی  هـیچ  میکـردیم  زنـدگی  هـم  کنـار  که روزایی تمام تو-
 کـاري  هـیچ  بـی  کـه  خاصـیته  یـه ..توئـه  مهـارت  ایـن  افتـاد،  اتفـاق  ایـن  حـال  ایـن  بـا ..ندادي انجام

 ..بیاري من سره بالیی همچین میتونی

ــرا و تخـــت روي نشســـت ــاند مـ ــایش روي نشـ ــایم..پـ ــت زد را موهـ ــم پشـ ــه و گوشـ  را ام گونـ
 :برنداشت را لبش...بوسید

 !بود شده تنگ برات دلم واقعا..نه معمولیا این از ببین..بود شده تنگ برات دلم-

 نیمـه  نصـفه  ایـن  بـه ..حسـی  بـی  ایـن  بـه ..کـردم  بغـض  بیخودي و کردم پنهان گردنش بین را سرم
  میزد؟ حرفها این از هم مهسا به...نداشتم و داشتم دوست را حرفهایش..ها اومدن خوش

 ..ماهی-

 جانم؟-

ــانتوام ــاپ..دراورد را م ــه بچــه ت ــنم کــه مینیــونی طــرح گان ــود ت  را شــانه..شــد اش خنــده باعــث ب
 و موهـایم  کـردن  بـاز  بـه  کـرد  شـروع  و داد تکیـه  تخـت  پشـتی  بـه  نشـاند  پـایش  بین مرا و بوسید

 :میامد بم و دور و غریب که صدایش
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 ...ماهی-

 :کرد زمزمه و فرسا جان و طوالنی کرد مکث

 !شدم عاشقت جدي جدي میکنم فکر-

 اب مثـل ...افتـاد  پـت  پـت  بـه  دماونـد  هـاي  جـاده  خـاکی  سـرباالیی  در بنـزین  بی ماشین مثل قلبم
 مثـل ..لرزانـد  مـرا  فقـط  بـود  هرچـه ..برمیگشـت  و میخـورد  دیـواره  بـه  دلـم  بسـته  در ظـرف  یک در

 دلـم  امـا  میامـد؟  بـدش  شـدن  داشـته  دوسـت  از کسـی  چـه ...بـود  درخـت  بـه  تبر هاي ضربه اولین
 مــنم"میکشـیدم  جیــغ برمیگشـتم  میشــدم، شـوکه  میــزدم، لبخنـد  میشــدم، خوشـحال  میخواسـت 

 نخواستم؟ یا..نشد اما "شدم عاشقت

 کـم  تـورو  فقـط  دلـم  بـودم،  تمـوم  نیمـه  پـازل  یـه  مثـل ...شـده  چیده هم کنار چیز همه انگار االن-
 !خانوووم...تحملت این...ارامشت این! داشت

 "خانومم"زد لب چندباره و گردنم روي گذاشت را لبش

 بــه منحصــر کــه هــایی صــدقه قربــان دلــم و شــدن بوســیده و بوســیدن داشــت، را تمنــایش دلــم
ــین ــود مع ــم..ب ــتم چش ــتم و بس ــردم را دس ــب ب ــت و عق ــردنش پش ــتم، گ ــایش گذاش ــا را موه  ب

 :بود غرق موهایم دریاي در او و کردم نوازش خشونت

 !میکردم پیدات زودتر کاش-

 ..میکردي پیدایم مهسا از قبلتر خیلی کاش واقعا...کاش

 میگفـت  کیـا ..میـداد  بـروز  را احساسـش  مـن  از بهتـر  درخـت  یـک  میکـردم  احساس لحظات ان در
 زیبــا انقــدر میتوانســت چطــور معــین از غیـر  کســی بیانــدازد، راه را موتــورم تــا میخــواهم را کسـی 

 و اعتمـاد  بـه  ربـط ..نداشـت  هـم  خـودم  حتـی  و طـرف  نابلـدي  بـه  ربطـی  مشـکل  ایـن  ببوسد؟ مرا
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 زیـر  اهـن  تکـه  یـک  مثـل  امـده  کـه  حـاال  بـود؟  چـه  برگشـتش  بـراي  انتظـارم  انهمه. داشت امنیت
ــن از و میخــورد بهــم خــودم از حــالم...میــروم ضــعف دســتش  مثــل نمیتوانســتم کــه لحظــاتی ای

 !باشم طبیعی معین

 مثـل  مـدیریت،  مثـل  میکـنم  زنـدگیم  تـو  کـه  کـارایی  همـه  اولـی ...دسـتن  دو کـارا  میدونی ماهی-
 .احساسی کارهاي دوم و کارخونه و شرکت کاراي

 و را ام شــانه و...میبوســد را گــردنم پشــت ام، شــانه روي میریــزد را موهــایم کــه او و میــزنم لبخنــد
 :را روحم حرفهایش با

 ..نباف خودت موهاتو-

 چرا؟-

 !احساسیم کار...منه کار این-

 چهارز..سمتش برمیگردم

 

 و دســت پوســت اصــطحکاك صــداي و میکشــم دســت اش گونــه بــه...مینشــینم رویــش بــه رو انــو
 یکــدیگر ممــاس زانوهایمــان ســر دقیقــا شــوم نزدیکتــر تــا میکشــد را پــایم دو...تیــزش ریــش تــه

 دلـم  بـه  اطمینـان  و نداشـتم  زبـان  امـا  بالشـت  روي عطـرش  و بـود  شـده  تنـگ  بـرایش  دلـم . است
 .شوم متنفر ازش بکند کاري دیگر دقیقه دو نکند که

ــف دو ــتم ک ــه روي را دس ــتم اش گون ــا..گذاش ــا حتم ــودش ب ــت خ ــل میگف ــدم، خ ــا ش ــط ام  فق
 .کنم فکر میخواستم

 ...ماهی-
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 :زد لبخند که او و دادم را جوابش نگاهم با

 !میکنی تلف وقت داري-

 :گفت باز او و ریخت دلم

 !نخوامت نمیشه نمیخواي، منو که هرچقدرم فهمیدم مدت این تو متاسفانه-

ــار را دســتم و ــق و زد کن ــوالنی و عمی ــبم ط ــتم..بوســید را ل ــا میخواس ــاهی ام ــه گ ــی..ن  دروغ وقت
 ..نه بود مهسایی عاشق میامد یادم وقتی..نه میگفت

ــه مــن ــه نداشــتم اعتمــاد هرچــه ب ــود، بلــد مــرا خــوب چنــان...چــرا او لبهــاي ب ــه چنــان ب  ماهران
 ي بنـده  احمـق  منـه  و میـدادم  وا سـریع  کـه  هـم  پفکـی  احمقـه  مـنِ  میکـرد،  ام خفه که میبوسید

 ..شوهرم حتی میکنم دریغ خودم از دنیارا همه که هم محبت و نوازش

 :کردم زمزمه و لبش روي گذاشتم را انگشتم..عقب بردم را صورتم

 ..متاسفم-

 را دسـتش ..دادم تکـان  اره معنـاي  بـه  را سـرم  و گرفـت  ام خنـده  کـرد،  اشـاره  پـایین  بـه  سـرش  با
 :گفت و تخت روي زد

  اخه؟ من با میکنی اینکارو چرا-

 بوسـید  را ام گونـه  شـود  بلنـد  تخـت  رو از اینکـه  از قبـل  و کـرد  بـاز  را پیـراهنش  دکمـه ...خندید و
 :کرد زمزمه و

 ...هست دیگه راه هزار اینکه و..باشم نداشته دوست همچنان که نمیشه باعث اینا-

-ا... 
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 فـوت  را نفسـم ...بـود  شـده  برداشـته  دوشـم  روي از بـاري  انگـار ..گرفـت  فاصـله  ازم سـریع  و خندید
ــره انهمــه از انگــار و داشــتم عجیبــی اســترس..مالیــدم را ام پیشــانی و کــردم  کاســته بیمــورد دله

 .بود شده

 خانـه  ایـن  در بـود  مـاه  یـک  زیادیسـت،  زمـان  مـاه  یـک ...میامـد  شـامپو  بـوي  و رفـتم  اشپزخانه به
 مسـواکی  جـا  بـه  را سـرش  تنهـا  مـن  مسـواك  تمـام  مـاه  یـک  و بـود  نپیچیده مردانه شامپوي بوي
 !من مثل بود، داده تکیه

 خریـدهایش  یکـی  یکـی  و بـود  نشسـته  پـذیرایی  وسـط  کـه  او و کـردم  درسـت  ماکـارانی  شام براي
 :میکردم نگاه دور از من و نگهمیداشت و درمیارد را

 ...ماهی... ماهی-

ــاه حریــر مشــکی خــواب لبــاس و ســمتش برگشــتم ــاال بنــد دو از را کوت  عــین و بــود نگهداشــته ب
 :خندیدم..میکرد نگاهم ها بچه

 کیه؟ برا-

 ..کیا براي..معلومه-

ــود بینظیــر لبــاس ایــن در کیــا تصــور...خنــده زیــر زدم بلنــد  از همچنــان مــن و ایســتاد پشــتم..ب
 تماشــا لبخنــد بــا را ام خنــده و کــرد دیــوارم را خــودش..بــودم متمایــل عقــب بــه خنــده
 امـا  بزنـد  حـرف  میکـرد  سـعی  کـه  او و بـود  دسـتم  ماکـارانی  مایـه  از چـرب  چـوبی  قاشـق ...میکرد
 ...نمیزد

 ...بخند فقط تو-



159 
 

 و بوســید را ام گونــه..شــد رد گیــر ســرعت روي از انگــار دلــم کــه مــن و داشــت نــوازش صــدایش
 :برگشت چمدانش سمت به سریع

 ..مامانه چمدون تو اونا گرفتم برات هم راحت پیراهن چندتا-

 ... و لباس و عطر اینهمه چیکار میخوام معین؟ کردي خرید اینهمه چرا-

 :میکنم ارایش لوازم و الك و رژها به اي اشاره قاشق با و

 .دارم کردن ارایش حوصله من چقدرم-

 ...خوبی ارایشم بی تو-

 :گفتم ناخداگاه..و خوبم بساط و بند بی میگفت افتادم کیا حرف یاد

 !معین-

 جونم؟-

 میاد؟ خوشت پلنگ دختراي از تو-

 :خنده زیر زد

 شکلین؟ چه پلنگا-

 ..میدونی خودت-

 :میزد لباسی چوب به را لباسها

  چیه؟ اسمشون...میاد خوشم تو مثه دختراي از من چجورین پلنگا نمیدونم من-

 :انداختم باال شانه
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 ...ملنگا..میدون چه-

 ســمت کشــید را بحــث شــام ســر..کــرد زمزمــه "مــن بــرم قربونــت" مثــل چیــزي و خندیــد قهقــه
 :انداختم باال شانه من و امده خوشم ازش پرسید..مادرش

 ..نیومد خوشت تو..شد عالقمند بهت ندید گفتم تو از بس از ولی-

 !ندارن من امد خوش به نیازي ادما-

 ..دارم من اتفاقا-

 !شوهرمی تو خوب-

 :لبش هم چشمش هم داشت لبخند کردم، نگاه نگاهش به و کردم بلند را سرم شد، ساکت

 اینو؟ میدونی خوبه خیلی بودن تو شوهر-

 ..دادم قورت را دهانم در ماسیده هاي ماکارانی و شد داغ صورتم

ــود، شــده خــوب خیلــی امشــب ــد، مــرا میخواســت هــی ب  هــی و میرفــت ام صــدقه قربــان بخندان
 فــرق همیشــه بــا..طبیعیســت و دل تــه از کارهــایش همــه میکــردم حــس مــن و..میشــد ام خیــره
 و رفتـیم  تـراس  بـه  هـم  بـا ...بشـوریم  ظـرف  دوتـایی  کـرد  مجبـورم  کردیم، جمع را میز باهم.داشت
 :میامد نظر به الود خواب خیلی که او و خوردیم چاي

 !ماهی-

 ..بود جدیتر صدایش

 بله؟-
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 دلـیلش  فقـط .نبـوده  کـاري  پنهـان  دلـیلش  فقـط  کـردم،  مخفـی  ازت کـه  رو چیزي هر االن تا اگر-
 داره، فــرق اســمون تــا زمــین اوال اون حــس بــا دارم بهــت االن کــه اي عالقــه مــاهی..نبــوده تــرس
 نگفـتم  چیـزي  اگـر .بـدم  دسـتت  از نخـوام  کـه  بـود  کـافی  همـون  بودم قایل خاصی احترام یه برات

ــه لحظــم یــک حتــی نمیخــوام کــه مطمیــنم االن امــا. بــود همــین واســه فقــط  فــک نداشــتنت ب
 ...معنایی تمام به خانوم یه تو من؟ براي باشه تو از بهتر میتونه کی...کنم

 :کرد زمزمه و گذاشت ام شقیقه روي را لبش کرد، بغلم

 طـرز  بـه  لحظـه  ایـن  تـو  بگـم  بهـت  بایـد  میکنـی،  زنـدگی  لحظه در که هستی ادمهایی اون از اگر-
 ...عاشقتم اي مسخره

 

 ..نمیشناختم را کس هیچ بود، شلوغی میهمانی

 .گذاشت هم روي پلک فقط او و زدم لبخند بهش..میکرد نگاهم معین

ــه ــدان و شــیک پیراهنهــاي کــردم، نگــاه خانمهــا ب ــاز نچن  ادمهــا اغلــب...معــین مثــل مردانــی و ب
 و شــده ارایـش  موهـاي ...میکــرد چنـدان  دو را زیبـایی  کــه سـالن  طالیـی  نورهــاي و بودنـد  مشـکی 

 بـراي  و نـدارم  تعلـق  اینجـا  بـه  چقـدر  کـردم  حـس  لحظـه  یـک  در! مـن  از زیبـاتر  چقدر صورتهایی
 محـیط  درهمچـین  کـه  انهـایی  همـه ...داده جلـوه  احمـق  مـرا  حجـابم  کـردم  حـس  عمـرم  در یکبار

 میکـنم  افتخـار  حجـابم  بـه  میگوینـد  غـرور  پـر  سـینه  و بلنـد  سـر  با و میگیرند قرار تفاوتها دردناك
ــرف ــت ح ــد، زده مف ــرش، ان ــا اخ ــالش ب ــظ و ت ــرور حف ــازهم غ ــک در ب ــه ی ــورا لحظ ــه ت  دیوان
 تـو  و میکنـد  تصـرف  تـورا  کـه  لعنتیسـت  حـس  ایـن  نیسـت  هـم  غلطش و درست سر بحث..میکند

! نیسـت  هـم  خـودت  دسـتت ...حـس ...میکنـی  حـس  امـا  باشـی  بیشـتر  شـاید  کمی، میکنی فکر هی
 و بوسـید،  را دسـتم  معـین ...هـم  مهسـا  بـا  حتـی  کـردم،  احوالپرسـی  نمیشـناختم  که کسانی همه با
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 مــن از هرچـه  هرکــه و بـودم  ارام بـود،  خــوب حـالم  واقعــا امشـب ...دارد کـار  محمودخــان بـا  گفـت 
 کـه  کـنم  تلقـین  خـودم  بـه  و نکـنم  نگـاه  زیبـا  خانمهـاي  بـه  کـردم  سعی.نمیکردم دریغ میخواست

 ســیاه جمعیــت ان الي البــه از دور از کیــا. کــرده بهتــرم مــاتم ارایــش و ابروهــا جدیــد رنــگ ایــن
 انهـایی  از زدم، لبخنـد  بهـش  ناخـداگاه  "مادمـازل "زد لـب  و اورد بـاال  را گیالسـش  دیـد،  مـرا  پوش

 .داشت درش "ناامیدم ازت" کلی که انهایی از "نمیشوي ادم تو" که

 بـرخالف  میدیـدمش  رسـمی  لبـاس  و شـلوار  و کـت  در کـه  بـود  بـاري  اولـین  این..ایستاد رویم روبه
 .برداشتم که بردارم مقایسه از دست خواستم و..معین

 ...غریبی اینجا-

 :میگوید او و میدهم تکان سر

  دربیاي؟ تنهایی از کنم معرفی بهت ادم چندتا دور راه همین از میخواي-

 "اللی؟"زد لب او و انداختم باال شانه

 :کرد اشاره کوتاهی قد و گنده شکم مرد به پرش دست همان با ایستاد کنارم خندیدم،

 نــه موتــوره فــروش و خریــد کــار تــو نــه نکــن اشــتباه..موتورچیــه نصــرت اســمش میبینــی؟ اونــو-
 البتـه ..همـین  خوبیـه  دزد فقـط ..بـوده  موتـوري  پیـک  اجدادیشـون  و اب شـغل  نـه  و قطعاتش حتی
 کـرد،  عـوض  اسمشـو  شـد  پولـدار  وقتـی  کـه  کاربلـد  چوپـون  یـه  دیبا، کیوان میگن بهش همه االن
ــه ــر ی ــم دخت ــر از احمق ــر س ــت فق ــش رف ــر شــد زن ــه دو س ــم هفت ــکم ه ــد زن ش ــاال اوم ــم ب  ه

 ! که میبینی..خودش

 :امده خوشش تعجبم از او و میکنم نگاهش شگفتی لبخند با
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 ادم مـا  امـا  بدبختـه  چقـدر  نمیدونـه  هنـوز  اون میـدونی ...میـدوه  داره کـه  کوچولـو  بچه پسر اون یا-
 هــم از میکــنن حــس میگــذره شــوهر و زن بــار نکبــار زنــدگی از ســال ده وقتــی. میــدونیم بزرگــا
 شـن  دار بچـه  میگیـرن  تصـمیم  محمودخـان  راهنمـایی  بـا  امـا  بگیـرن  طـالق  شدن،میخوان خسته

 ترکشــون مامانـه  کـه  اینجوریـه ...کـنن  دعـوت  عمیقتـر  لجــن یـه  بـه  خودشـونو  هـم  و بچـه  هـم  تـا 
ــه ــدر و میکن ــره زن پ ــن و میگی ــه ای ــه بچ ــام ک ــلح اور پی ــوده ص ــط ب ــه فق ــه میش ــه ی  بدبخت
 کـه  اي بچـه  یـه  بـا  اوار و شـده  خـراب  زنـدگی  میکـنن  فکـر  کـه  احمقـن  انقـدر  چـرا  اخـه ..کوچولو
 بشه؟ مرمت دوباره قراره نداره زحمت جز چیزي

 :میگوید اهسته که او و میشوم خیره بچه به ناراحتی با

 ..میکنه فرق باهم شکلش فقط بدبختیم همه ما نکن نگاه بهش ترحم با-

 :کنم نگاه بلندي قد و جوان زن به میکند مجبورم و خودش سمت میکشد را استینم

 نــداره، زیبــایی ظــاهر..تنشــه بلنــد اســتین لبــاس میبینــی؟ رو بلنــد قــد و الغــر خــانم دختــر اون-
ــداره شانســم ــراي راهــی هــیچ و ســوخته تــنش تمــام بچگــی تــو...ایســتاده مــرده پیــر کنــار!  ن  ب
 فقـر  میکـنم  فکـر  مـن  میـدونی ...معنـا  تمـام  بـه  میلیـاردر  یـه  شیواس، اسمش..نداره وجود درمانش

 نمیتونـه  بـازم  زدن دو سـگ  و کـردن  کـار  عمـر  یـه  بـا  بارکشـی  االغ هـیچ  ارثیـه،  هـردوش  ثروت و
 هـیچ  دنیـا  ایـن  تـو ...اختالسـگر  یـا  دزده یـا  بـدون  کـرد  اگـر ...کنـه  جمـع  دختر این اندازه به ثروتی
 کسـی  بگـم  بهـت  جالبـه  بـود،  مجـرد  دوسـالگی  و سـی  تـا . نمیشـه  گنـده  الکـی  و برنامـه  بـی  کس

 پرسـت  پـول  پیـر  الشـخور  یـه  امـا ..هـوم ...تـنش  و نبـود  خوشـگل  چـون  ثروت، این همه با نگرفتش
ــرجیح ــاش داد ت ــه ازدواج باه ــوب...کن ــی خ ــه، خیل ــاید زبل ــن ش ــر م ــناختمش زودت ــارو میش  اینک
 .برده پناه کی به ببین تنهایی ترس از بدبختیه، ادم ثروت اینهمه با شیوا ولی...میکردم

 :میکند زمزمه گوشم زیر
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 .ارثیه هم بدبختی کن باور-

 ازدواج دختـر  پیـر  لعنتـی  اسـم  تـرس  و کسـی  بـی  از مـنم  میفهمیـد  اگـر  میشـود،  دگرگـون  حالم
ــه ارثیســت؟ هــم مــن بــدبختی میکــرد فکــر و بــدبخت؟ میگفــت  بهــم کــردم  ایــن خــودم مــن ن

 .کردم بزرگش و ساختم خودم دستهاي با را بدبختی

 ادمـاي  بـا  بخـواي  حیـف ..حیفـه ...ارزشـه  بـا  واقعـا  بـودن  تنهـا  بمـونی؟  غریـب  نمیدي ترجیح حاال-
 ! کنی خرابش موقتی

 :کج و جذاب لبخندهاي ان از زد، لبخند او و داشت حرف چشمانش چقدر میکنم، نگاهش

 همـین  رسـم  و اسـم  چنـدتا  دونسـتن  بـه  نـداره  ربطـی  اشـنایی ...غـریبم  اینجا تو مثل منم میدونی-
 ...غریبی باشی نداشته تعلق مکان اون به که

ــا جوابشــو و کــردم کمــک ادمــا ایــن از خیلــی بــه مــن  از یکــی مهمونیــا ایــن..گــرفتم فراموشــی ب
 تماشـا  لـذت  بـا  رو کردنشـون  بـدي  کـردم،  خـوبی  کـه  ادمـایی  میشـینم  اینکـه ..منه هاي سرگرمی

 .میکنم

 میگ من اما بودند خوب اند؟ بدبخت هستند اینجا که ادمهایی میکرد فکر کیا

 

 .ترند بدبخت همه از اند کرده گیر لعنتی دنیاي این وسط حد که ادمهایی ویم

ــان ــایی هم ــه ه ــبحانه ک ــري ص ــک الکچ ــد الی ــون و میکنن ــدي ن ــد قن ــاي در میزنن ــا چ ــرم ت  ن
 عمـل  اینسـتاگرام  پلنـگ  شـبیه  را دماغشـان  تـا  میزننـد  خریـد  و شـکم  از میکننـد،  جمع پول..شود

 بــودنش وســط حــد ایــن از جامعــه، فشــار از خــودش، از. نمیشــوند هــم گربــه بچــه اخــرش کننــد
 اخـرش ...خـدا  از ببـرد  لـذت  میخواهـد ..میترسـد  مـادرش  از بکنـد،  حجـاب  میخواهـد ..میشـود  بیزار
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 دنیـایی  در را خـودش  و میکنـد  ازدواج میشـود،  چینـی  بلنـد  شاسـی  سـوار  اي گربـه  دمـاغ  همان با
 یکــروز اخــرش کــه وار میمــون و تقلیــدي دنیــاي...وســط نــه و پــایین نــه باالســت نــه کــه میبینــد

 .است بدبختر همه از کرده گم را راهش که ادمی میکند اشتباه کیا..میکند اش خسته

 خوبی؟ ماهی-

 :میکنم نگاهش گیج

 از میخواسـتم  فقـط ..میشـه  تلـخ  اخـرش  همیشـه  بیـارم  ارامـش  نمیتـونم  وقـت  هـیچ  من خدایا اه-
 .دربیاي تنهایی

 :میزنم نرمی لبخند همین براي نکرده اثر رویم دردها این بدهم نشان میخواستم

 !میکنه درد سرم کم یه فقط خوبم من-

 :بروم دنبالش میکند مجبورم و میاندازد باال ابرو

 .معین پیش برم باید-

 ...نمیکنه فرار معین-

 :میایستم اتاقش دم..دنبالش هم من و باال میرود ها پله از

 ..نمیام داخل من-

 ..کامان! اوووف..ماهی-

 :میدهم تکیه کناري در به

 .معین پیش برم باید بگو نداري کاري اگر میمونم منتظر همینجا-

 :میدارد نگهش برمیگردد، عینک جعبه با و میرود داخل
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  دارم؟ چیکار باهات کردي فک مثال-

 و طالیـی  دور عینـک  یـک  بـه  را جـایش  ام سـاده  و گـرد  عینـک  میگیـرم،  ازش را جعبـه  حرف بی
 ..بود داده سبک و ظریف

 ...چیه دیگه این-

 ...ها فریم گرونترین و بهترین از یکی-

 .باشه مزخرف میتونه گرونم چیز یه-

 :میدهد تکیه سرم کنار را دستش و میچرخاند چشم کاسه در را مردمکش

 ..کافیه فقط..نمیدازي خودت باشم مهربون کنم، تا خوب باهات میخوام هی-

 :میگیرد دستم از را عینک و

 ..چشمت به بزنی-

 :ام بینی روي میگذارد و

 ! کنی تشکر ازم بعد و..اینجوري-

 :میکنم کج را لبم

 !بهم میدادي قبلیو عینک الشه کاش اي اما ممنونم-

 :نمیکند رهایم صدایش که ،او پله سمت برمیگردم

 ..ماهی-

 !ماهی میگی بهم تنهاییم وقتی-
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 :کرده کج را گردنش و جذبش شلوار جیب در را دستش که او و برمیگردم را پله یک

 !ماهدخت..بگم میخواستم چیزایی یه -

 :میدهم تکان سر

 ..بگه بهت معین خود میدم ترجیح اما-

 بگه؟ چی بهم باید معین-

 !بدونی که توئه حق...میگه خودش-

 :میایم باال دیگر پله یک لرزید هردو قلبم و دلم

 .بکشم عذاب داري دوست میکنی؟ حساسم حرفا این با چرا-

 :بود جدي و ارام چشمانم چقدر میایستد، رویم روبه

 عاشقشی؟-

 .نبود من جواب این-

 ! نیستی-

 :میگوید او و میدهم قورت بسختی را دهانم اب

 !نیستی بلد داشتنو دوست و دادن اهمیت..نیستی بلد-

 :میشوم کفري

 فکـر  تـو ..میکـردي  فـرو  مغـزم  تـو  همینـارو  داشـتی  مـاه  یـه  این تموم..کیا کن بس دیگه، کن بس-
 بیـرون  کـردي  پـرت  خونـه  از دخترتـو  دوسـت  چطـوري  دیـدم  کـه  شـبی  همـون  نه بلدي؟ میکنی



168 
 

 مـن  الاقـل  کـه  اینـه  فرقمـون  تنهـا ...مـن  عـین  بـدي،  اهمیـت  کسـی  بـه  نیسـتی  بلـد  توام فهمیدم
 !میکنم سعیمو

 حماقـت  داشـتن،  دوسـت  خـوردن،  شکسـت  اول بایـد  بگیـري؟پس  یـاد  رو شـدن  عاشـق  میخواي-
 ..نمیگیره یاد شدن عاشق با رو شدن عاشق کس هیچ...بگیري یاد رو دیوونگی و

 :میدهم تکان رویش روبه و میکنم مشت را دستم..میفشارم هم روي لب

 بـه  نـداریم،  رابطـه  بـاهم  کـه  نـداره  ربطـی  تـو  بـه  دارم، شـوهرم  به حسی چه که نداره ربطی تو به-
 نـداره  ربـط  تـو  بـه  هیچـی  مـا  زنـدگی  تـو ...نیسـتم  بلـد  داشـتنو  دوسـت  مـن  کـه  نـداره  ربطـی  تو

 بدونم؟ باید چی دیگه من بگه؟ بهم باید چی معین بدونم میخوام فقط من..کیا

 میکرد؟ دل و درد داشت کی پیش هفته همین-

 :میکشم ام پیشانی به دستی

ــتباه- ــردم اش ــاالم..ک ــواي ح ــتتو روي اون میخ ــی؟ رو پس ــتی راز کن ــو رو دوس ــمنی ت ــاش دش  ف
 جهنم به..بکن کنی؟

 ..نداریم رازي ما-

 ..نیستی من رازهاي دونستن الیق تو-

 :میخندد

ــاور داري دوســت امــا میگــه دروغ بهــت میــدونی..ســختته- ــه؟ مگــه..کنــی ب  دلــت تــو دل االنــم ن
 دیگـه  چیـز  یـه  گنـد  دوبـاره  میترسـی  بلبـل؟  و گـل  شـده؟  خـوب  چـی  همـه  میکنـی  فک...نیست
 ..کنم تمومش وضعو این زودتر که میبودم اتو یه منتظر بودم من دراد؟

 !کن بس-
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 !میکنه خرت فقط معین..احساستو..رابندازه زبونتو که باشی کسی با باید-

 بهم؟ بگه باید چی معین-

ــودش از- ــیتري نب ــا راض ــورش ت ــدونم..حض ــام! می ــش این ــه هم ــش...فیلمت ــه هم ــه..تلقین ــا هم  زن
 و هرضـرب  بـه ..وظیفسـت  یـه  همسـر  داشـتن  دوسـت  میکـنن  فـک  میکـنن،  وظیفـه  حس همینن،

ــدبختی و زور ــا! خــر دیگــه خــرن! بشــن عالقمنــد بهــش میخــوان ب ــذارش نمیتــونی باب ــار ب  از..کن
 .نیست سختتر که هروئین و شیشه

 ..کیا-

 ! بگه بهت خودش بگو..کیا و زهرمار-

 رهایـت  بعـد  و دیوانـه  کـه  میانـدازد  ادم جـان  بـه  اي خـوره  چنـان  میکنـد،  تـرکم  راحتی همین به
 !بود او خاصیت این...میکند

ــدا را معــین ــنم، پی ــا داشــت میک ــاي ب ــم...میکــرد صــحبت جــوانی اق ــد به ــد لبخن  را دســتم میزن
 بـه  "بگویـد؟  مـن  بـه  بایـد  چـه  معـین  اقـا " بگـویم  میخواسـتم ..میکنـد  نگـاهم  جـوان  مرد میگیرد،
 :کردم زمزمه گوشش زیر ایستادم پا پنجه روي کشیدم، را دستش جایش

 که مونده چی بگی؟ بهم باید چی تو-

 

 باشی؟ نگفته بهم

 :میرویم سالن خلوت گوشه به میکند خواهی معذرت مرد از میشود کمرنگ لبخندش

 ماهی؟ میگی چی-

 :ببینمش همیشه از واضحتر میشد باعث چشمانم روي عینک و میدهم قورت را دهانم اب
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 اوردي؟ کجا از عینکو این-

 بدونم؟ باید چیو دیگه معین-

 نیست؟..خوبه االن چی همه ماهی؟ چی یعنی بدونی؟ باید چیو-

 !خرشوم که میدادم اجازه من شاید یا و..میفهمید هم کیا میکرد، خرم

 ...بگو بهم توروخدا-

 !نمیفهمم من اخه؟ شد چی دفعه یه-

 .میکنی مخفی ازم داري رو چیزي یه میکنم فکر فقط نشده چیزي-

 :میگیرد دست در را صورتم

 زدي؟ حرف مهسا با...ماهی گفته؟ بهت اینو کی-

 :میکشم ام پیشانی به دستی

 !نمیشه تموم مهسا چرا خدایا-

 مـا  بـه  ادم کلـی  میـدونی ...میشـه  درسـت  داره زنـدگیمون  تـازه ! توروخـدا  کـن  بس..باز زدي توهم-
 انقــدر کــنن؟ خـراب  مــارو زنــدگی کـه  ایــنن دنبـال  چقــدر میــدونی میکـنن؟  حســودي زنـدگیم  و

 ! بره بین از چی همه دفعه یه نمیدم اجازه منم نباش، ساده

 ...کنم اعتماد بهت باید چرا-

ــه ــد را ام گون ــن و میبوس ــم فقــط م ــردارد کمــرم روي از را دســتش میخواســت دل ــبش و ب  از را ل
 ! ام گونه
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 و میگذشـت  هـم  امشـب ...دیگـر  دردي بـا  بـود  امـده  کیـا  حـاال  بـود،  شـده  ارام شـک  درد ایـن  تازه
 امـا  میـزد  مـن  پـیش  را معـین  زیـراب  بـود،  حسـود  کیـا ! نمیگذشـتم  راحتـی  بـه  اتفـاق  ایـن  از من

 بود؟..نبود که دروغ حرفهایش

 و انگـار  بزنـد  حـرف  نبـود  بلـد  بـود،  سـاکت  گذرانـدم،  خـانم  ملیحـه  کنـار  را میهمـانی  اخـر  ساعات
 لحظـه  میکنـد،  تـرك  را محمودخـان  خانـه  کـه  هسـتیم  نفراتـی  اخـرین ...خیلـی  راضـیم،  خیلی من
 :میکند زمزمه و میدارد نگهم کیا بلند چوبی در کنار درست اخر

 ...ماهی نباش ترسو انقدر-

 

 ! نیست اینطور نگفتم..نه نگفتم "نمیاد خوشت من از چرا میدونم "گفت خانم ملیحه

 خـود  درسـت  میـزد  لبخنـد  وقتـی  و میانـداخت  کیـا  یـاد  مـرا  کـه  چشمانش...رویش روبه نشاند مرا
 !معین

 ..ولی...جان ماهدخت میدونی چی تو نمیدونم من-

 :میکشد عمیقی نفس

 بـه  مـن ...نکـردم  خطـایی  نظرخـودم  از! نـه  خـودم  تبرئـه  امـا  بـودم  جبران دنبال سالها این تمام تو-
 !بودم مدیون دلم

 !گذشته ها گذشته-

 ...نگذشته میگه چشمات اما میگه اینو زبونت-

 !نمیاد بدم ازتون من بدونید میخوام فقط-

 !میزنن حرف چشمات من، به باشی نداشته بدو حس اون میخوام من-
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 :میگوید او و میکنم نگاهی منتظر

 بـدنت  زور بـه  عشـق  و ارزو و رویـا  اونهمـه  بـا  کـن  فـک ..بـودم  عالقمنـد  خالم پسر به بچگی از من-
 تونسـتم  مـن  شـد،  بهتـر  وضـع  چندسـال  بعـد ... متنفـري  ازش هـیچ  کـه  نداري دوسش که یکی به

 بـه  منـو  احسـاس  نتونسـت  بچـم  دوتـا  حضـور  حتـی ! هرگـز  داشـتن  دوسـت  امـا  کـنم  عادت بهش
 بـود  کـار  تـو  زنـدگیش  تمـام  نداشـت،  میلـی  مـن  بـه  اونـم  میکردم؟ باید چیکار! بده تغییر پدرشون

 دورم زیــاد! گرفـت  طـالق  مـام  زنـدگی  شـلوغی  دوران همــون تـو  پسـرخالم ! ثـروت  کـردن  جمـع  و
 جـواب  بایـد  جـایی  یـه  بـاالخره ..نداشـتم  سـنی  کـه  مـن ..بـود  شـده  تـازه  دلـم  داغ دوباره میپلکید،

 باشـم  مـادري  یـه  نمیتونسـتم  میکـردم؟  زنـدگی  بقیـه  خـاطر  بـه  بایـد  کجـا  تا تاکی؟ میدادم، دلمو
 بـدي  اسـم  داشـت؟  ارزشـی  چـه  حضـور  اون اصـال ! دیگـه  جـاي  روحـش  اما خونس تو جسمش که

 کــردم خیانــت هـم  دادن شــوهرم بــزور کـه  اونموقــع..دار شــوهر زن خیانـت  مــیگن بهــش کـه  داره
 بـه  مثبتـی  دیـد  میتـونی  نـه  کنـی  درك منـو  میتـونی  نـه  زنـی  که تویی حتی! دلم و خودم به ولی
 بگـم  بهـت  اینـو  میخـوام  امـا ! سـهله  کـه  اونـورتر  پـا  یـه  و جماعت مرد دیگه باشی داشته قضیه این
 خـودت  فقـط  کنـی،  درك شـرایط  اون تـو  خودتـو  حـال  میتـونی  خـودت  فقـط  و فقـط  و فقـط  که

 چـه  بفهمـی  میتـونی  خـودت  فقـط  کنـی،  سـرزنش  یـا  بـدي  دلـداري  رو خـودت  موقـع  بـه  میتونی
ــا درســت! داري حســی ــو غلطشــو ی ــه میفهمــی ت ــا ن ــا! ادم ــردن قضــاوت متاســفانه ام ــاد رو نک  ی
 روز یـه  میکـنن  سـرزنش  منـو  کـه  ادمـایی  خواسـتم  همیشـه  امـا  گذشـتم  مـن  نداره عیب! نگرفتیم

 گیـر  دیـوار  تـا  دو بـین  کـه  منـو  مثـل  زنـی  یـه  حـال  تا بگیرن قرار شرایط اون در لحظه یک فقط و
 ! بفهمن کرده

 :میکند زمزمه و میگیرد را دستم

 ! کرد نمیشه کاریش متاسفانه! عقله از بلندتر خیلی دل صداي باشه یادت همیشه اینو-

 :احتیاطم پر زمزمه بعد و میکنم نگاهش لحظه چند
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 بودین؟ اسایشگاه سال چند چرا بپرسم میشه-

 :دارد دار کلک داستانهاي ان از یعنی دارد داستان سوالم یعنی زد لبخندي

 رو دامـنم  خـاطرش  بـه  کـه  ادمـی  و جدیـدم  همسـر  خـالم،  پسـر ...کـرد  تـرك  منو مهاجرت از بعد-
 ! کرد ترکم کردم دار لکه

 !سنگینیه درد خیلی این میدم، حق-

 نگاههـاي  زیـر  تـا  رفـتم  خـودم  خواسـت  بـا  اسایشـگاه  نـرفتم  فاجعـه  وزن خـاطر  بـه  من عزیزم نه-
 کــی میگفـت ...نمیومـد  کنـار  باهـام  سـال  سـالهاي  تـا  نکـن،  نگـاه  االنشـو ! نباشـم  کیـا  بـار  سـرزنش 

 اون تـو  داشـتم  نمیفهمیـد  اونکـه  امـا ! کنـه  خیانـت  شـوهرش  بـه  بچـه  دوتـا  بـا  کـه  زنیه از کثیفتر
 تــرحم و محبــت کــم یــه خریــدن واســه مــنم! نمیفهمیــد کــه اون..میشــدم تلــف روح بــی زنــدگی

 .همین کیا، اسایش براي ، نه خودم براي اونم اسایشگاه، رفتم

ــی زن اون ــود زرنگ ــین در و ب ــال ع ــاتی ح ــک! احساس ــب ی ــگفت ترکی ــز ش ــاب و انگی ــل! کمی  قاب
  بود؟ اعتماد

 خوبه؟ زندگیتون-

 :میگویم طوالنی تاخیر با ناگهانی و بود مقدمه بی

 !خوب اره-

 !نه اصال نه، یعنی تاخیر اینهمه-

 دســتش همســر کــدام بــراي..میکــنم نگــاه انگشــتش بــر نشســته حلقــه بــه و میگیــرم گــاز را لــبم
  کرده؟
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 نگــاهش داره، دوسـت  معـین ..چـرا  معـین  بخـواي  راستشــو...نمیبیـنم  بینتـون  حـالی  و شـور  هـیچ -
 ...اما..گرمه بهت

 سردم؟ من بنظرتون-

 !میشم متوجه خوب..زنم یه من اما نفهمه معین شاید...تصنعیه گرمات اما نه-

 

 صـبحانه  و تـو  یـاد  و بشـه  بیـدار  خـواب  از نبـود  صـبحی ! یکریـز  هـم،  پشـت ...میگفـت  تـو  از مدام-
 زنـدگیش  تـو  زمـانی  هـیچ  کـال ...نبـود  ادمـا  اینجـور  از معـین ! نگـه  بودنـت  کـدبانو  از و نیافتـه  هات

 ...کنه تعریف ازش که نشده کسی جذب خیلی

 !خوبیم باهم ما-

 .نیست کافی بودن خوب اما...خوبین اره-

 :بود رمق بی و کشیده نم صدایش

 !هستی عجیبی ادم تو میگه کیا-

 :باال میاندازم ابرو

 دیده؟ عجیب منو جدا عجیب؟-

 :میخندد

 !ریختی بهم معادالتشو معتقده-

 داشت؟ اي معادله قبل از مگه-

 :میگویم ومن میاندازد باال شانه
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 عزیزن؟ اولیا بچه همیشه چرا-

 ..نیست اینطور-

 نیست؟ واقعا-

 :پا روي میاندازد پا و میکشد اش الجوردي کت به دستی

 همیشـه  بـردمش  خـودم  بـا  اینکـه  خـاطر  بـه  هـم  کیـا  بـودم  دلتنگش همیشه و بود دور ازم معین-
 !بود متنفر حتی گاهی و شاکی ازم

 باهاتون؟ بیاد نمیخواست متنفر؟-

ــه بچگــی از کیــا...عنــوان هــیچ بــه- ــه خاصــی عالق  دلــش و بــود عاشــقش...داشــت محمودخــان ب
 معینـو  محمودخـان  و میبـردم  بـاالخره  پسـرامو  از یکـی  بایـد  مـن ! شـه  بـزرگ  اون کنـار  میخواست

 نمیتونســتم بــودم، مــادر مــن امــا کنــه بــزرگ هــم رو کیــا میخواســت دلــش البتــه! کــرد انتخــاب
 ! کنم ولشون اینطور

  ؟!متنفره محمودخان از میکردم فکر همیشه چرا-

 جـونش  هنـوزم ! کـردم  جداشـون  مـن  نداشـت  تقصـیري  اون باشـه،  متنفـر  ازش کـه  نبـود  یکروزم-
 میره، در براش

 

 ...نمیاره رو به

 داره؟ دوست محمودخانو کیا اندازه به معینم-

ــا- ــق کی ــه عاش ــراي و محمودخان ــین ب ــه مع ــرد ی ــل م ــرام قاب ــین! احت ــق مع ــیچ عاش ــی ه  کس
 !تو شاید...نیست
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 زده؟ حرف باهاتون معین-

 ! ابدا که مشکالتش از نمیزنه، حرف بامن زیاد اصوال معین-

 :کجاست نبود معلوم اصال او و بودم کیا دنبال میکشم، ام پیشانی به دستی

 !میشه درس-

 :میاندازم خانه دور به نگاه تصنعی و میشوم بلند جایم از سریع که بگوید چیزي میخواست

  نیست؟ کیا-

 چطور؟-

 !داشتم باهاش واجبی کار...نبود شرکت امروز-

 باالست..اومده تازه-

 و نمیخواسـت  دلـم ...میگـذارم  پـا  زیـر  پیرزنهـا  مثـل  درسـت  را چـوبی  هـاي  پلـه  و میدهم تکان سر
 ..میخواست

 .میترسیدم بازهم و میترسیدم حقیقت از

ــه ــه اي تق ــاقش در ب ــزنم ات ــتم...می ــر نمیتوانس ــانم، منتظ ــی بم ــاز کل ــوار و ن ــت اط ــاز را در..داش  ب
ــا کــه او و میکــنم ــان لخــت باالتنــه ان ب ــده تخــتش کوســنهاي و بالشــت می ــود لمی ــا..ب ــدنم ب  دی

 صــورتش بــه فقــط میکــنم ســعی.بــود پریــده بــاال ابروهــایش و کــرد خــاموش را رو روبــه تلوزیــون
 :کنم نگاه

 مـن  بـراي  ایـن  و شـده  هـول  کمـی  و بـود  کـرده  تعجـب ..میشـود  نیمخیز او و میکشم عمیقی نفس
 :بود انگیز شگفت
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 میکنی؟ چیکار اینجا-

 !داشتم کار باتو-

 :مینشینم تختش نرم دریاي بین رویش روبه

 داري؟ کار شخصا من با باره اولین ماه سه دو این تو میدونی-

 مهمه؟ برات-

 :میاندازد باال شانه میکند، نگاهم لحظه چند

 !مایی خانواده غریب عجیب عروس تو..مهمه که معلومه-

 :میپرسم کج سر با و میگذارم دستم روي را دستم میکنم اخم

 عجیبه؟ من کجاي چیه؟ حرفت-

 :میزند کجی پوزخند نزدیک میاورد را سرش

 ...درکه قابل غیر سرتاپات تو! ماهی ببین-

 یکریــز بــرادرت از پشــتیبانی بجــاي اومــدي، دنیــا ســر اون از! تــویی درکــه قابــل غیــر کــه اونــی-
 .اي پیچیده ادم یه تو! نعل به یکی میخ به یکی!!! میزنی براش

 .خودم به برمیگردونی دیگه جور یه میگم هرچی هستی اهنی ادم مثل تو-

 ...نیومد خوشم-

ــا...بــزنم قشــنگ حرفــاي بــرات تــا نمیگیــرم پــول کــه مــن! نیــاد-  مــن داداش زن همینجــوري باب
ــار میگــه دروغ بهــت شــدي،  بهــت میکنــی، نگــاه میشــینی فقــط داشــته زن میفهمــی میــاي، کن

 یـه  همـه  بـه  مـن  نیسـت  مـن  مثـه  معـین  میلنگـه،  کـار  جـاي  یـه  بابـا ! نرفتـی  جلـویی  نزده دست
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ــا تــو میکنــی نگــاه فقــط..مریضــاس مثــه امــا زنــدگیش تــو ندیــده زن ایــن زدم پاتــک  بــی زن! باب
 .اولینشی تو باشیم داشته اگر غیرت

 تــف را دنیــا جــواب مزخرفتــرین و میــدهم قــورت را دهــانم اب میــزنم، لبخنــد امــا میشــکند قلـبم 
 :میکنم

 ! خوبیه گاه تکیه معین-

 :خنده زیر میزند

 !نگو ور و شر عزیزت جان تورو-

 :میدهد تکان صورتم جلوي را اشاره انگشت میکند نگاهم جدي بعد

 تکیـه  بعضـیا ! نـه  کـی  بـه  بـدي  تکیـه  میتـونی  کـی  بـه  بـدي  تشـخیص  راحتی این به نمیتونی تو-
 .پرتگاهن نیستن گاه

 !کنم بحث باهات اینجا نیومدم-

 و داشـت  سـرطان  کـه  بـزرگم  مـادر  عـین ! میکنـی  پـاك  مسـیلرو  صـورت  فقط..تباهی خیلی تو بابا-
 مجبــور اونوقــت بعــد داره وجــود مشــکلی یــه قطعــا میدونســت چــون..نمیرفــت دکتــر وقــت هــیچ
 !کنه حل مشکلو میشد

 اشــکار زنــدگیتون اســرار از پــرده معــین و تــو لطــف بــه مــاه چنــد ایــن تــو بــس از! میترســم اره-
 .شده

 ! بزدل...ضعیف! ترسویی-

 :میکند زمزمه و
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 ! بالت زیر بگیریشون باید که اونایی ضعیفم، زناي عاشق من-

 :میکنم زمزمه و میبندم چشم

 میترسم همش من-

ــدونم- ــی از می ــی چ ــی! میترس ــداریش وقت ــرت ن ــوري حس ــداري میخ ــی ن ــش وقت ــه داری  اون ب
 .نباشه ممکنه که میکنی فکر روزایی

 :میکوبم دیگرم دست کف را دستم پشت افتاده شانه و خسته

 .کیا نمیشه قرص وقت هیچ من دل ته یعنی این نیست ترس این-

 ! کیا نگو من به-

 :میگوید و میخندد او و میکنم کج را لبم

 بـدت  خـودت  از انقـدر  یعنـی . میشـی  ناراحـت  میکـنم  رفتـار  خـودت  مثـل  خـودت  بـا  وقتـی  چرا-
  میاد؟

 .میاد خودم به فقط بودن اینجوري چون نه-

 :است دور کیا از بسیار که میزند امیزي شفقت لبخند و میکند نگاهم لحظه چند

 حاال؟ گرفتی رو همایونی وقت چی براي-

 !رو مهمانی شب تمام نا حرف...بگن باید ایرانی پادشاه-

 .نداره وجود علیحضرت براي بایدي-

 :میخندد اش، سینه تخت میکوبم و برمیدارم را کوسن ناخداگاه
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 ! میاد خوشم داره تازه نه-

 !کیا جدیم من-

 :عقب میکند پرت را سرش

 ...کامان-

 .ادم جون به بندازي خوره بلدي فقط وت-

 !تضمینی میکنم، بیچارت جونت؟ به بندازم خودمو میخواي...منه خاصیت این عزیزم-

 باش جدي دقیقه یه-

 ..اوکی-

 :میکند نگاهم جدي بسیار و سینه به دست و

 بهــم بایـد  چـی ! بگـو  بهـم  تــو....نـدارم  طاقـت  مـن ! هفتـه  یـه  ایــن تـو  نگفتـه  بهـم  چیـزي  معـین -
 .میکنی فلج دوباره پامونو نو رابطه جمله یه همین با داري تو..بگه

 بــاال پــایین را اش عضــالنی هــاي ســینه میدهــد، گــوش چشــمانم بــه جــدي خیلــی کــه همــانطور
 ..میکند

 !نکن کارو این-

 :میکند تکرار

 کار؟ کدوم-

 اي؟ بامزه خیلی میکنی فک-
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 ! را غریب و عجیب کار همان و میاندازد باال شانه

 میگـذارد  در روي دسـت  میـدود،  ایـش  خنـده  صـداي  بـا ..در سـمت  میـروم  و میشـوم  بلند حرص با
 :است نرم و نافذ صدایش و

 .ماهی این خورد لیز باز-

 ...زد حساب حرف کالم دو نمیشه تو با-

 !برگرد-

 ..بردار دستتو-

 ..ماهی من برا نکن ناز-

 :سمتش برمیگردم

 میکنی فک بودن اویزون بهت ها نخاله بس از..متوهمی-

 

 اینـو ! میکنـی  رفتـار  همـه  بـا  خیـاري  دوغ اب..نـدارن  جایگـاه  تـو  زنـدگی  تـو  ادما...همینن هم بقیه
 توجـه  بـه  نیـازي  داداشـتم  زن مـن  کـنم  نـاز  بـرات  کـه  نیسـتم  دورت دختراي اون من بفهمی باید

 .ندارم تو

 :کردم عصبیش باالخره..میکشد عمیقی نفس میگذارد، هم روي چشم

 ...اوکی-

 چی؟ اوکی-

 ...میدم گوش-
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 .میدي تکون جادیگتو یه میکنی شروع نیستم،االن تو مسخره من-

 :را اش خنده جلوي و میگیرد گاز را لبش

 ..کیا-

 !نگا زدنتو حرف خودت خو کیا و زهرمار-

 ..که واقعا-

 ...بده وا..نمودي بابا-

 :میدهم قورت را دهانم اب...نمیشد که فاصله این از

 !عقبتر برو-

 ...راحتم-

 چیه؟ چیز اون بگو بهم فقط-

 چیز؟-

 :میزنم داد

 !لعنتی نزن حرف دیوار و در تو-

 ...بگه بهت معین خود میخواستم فقط داري؟ استرس انقدر چرا-

 ...بگو تو نمیگه اون-

 ..داره اي دیگه لطف معین زبون از شنیدنش-

 :میخورد سر کمرم روي عرق قطرات و میزد دهانم در قلبم
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 !بگو-

 :میاورد نزدیک را سرش نگهمیدارد، دندان بین را لبش

 ...کنم خراب بینتونو نیومدم من بفهمی باید-

-... 

 ...بدونی باید اینو-

 !بچرخونی انگشت رو ادم بلدي خوب که بهت لعنت-

 ...کن مالحظه کم یه..زشته بندیات جمله خیلی تو-

 ...هزار رو رفته تحملم استانه دیگه من! بگو نفس یه...نیست شوخی وقت االن واقعا-

 نفس؟ یه-

 ...نفس یه-

 !گفت دروغ بهت معین-

 :میکنم بغض

 چی؟ دیگه باز-

 ! نداره مهسا به اي عالقه اصال اون...نداشت رابطه مهسا با دیگه کرد ازدواج تو با وقتی-

 خـوش  بـراي  کـنم  بغـل  را کیـا  حتـی  یـا  و بـدوم،  کـنم،  پـرواز  میخواسـت  دلـم ! زیـاد  و بود کم هوا
 ...بودنش خبر

 ...کردم نگاهش لحظه چند
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 .میشی جذاب جدا میمونه باز دهنت تعجب از وقتی-

 ...بگه افتضاحی چیز همچین باید چرا-

 :میاندازد باال شانه

 !بپرس خودش از اینو-

  میدونی تو-

 .بگه خودش بذار اینو اما میدونم-

 چیـزي  چـه  بـود،  نکـرده  خیانـت  بهـم  شـوهرم ..نداشـت  اهمیـت  دیگـري  چیز هیچ نبود، مهم دیگر
 داشتم؟ نیاز خبر این از بهتر

 کـیفم  خـداحافظی  و حـرف  بـی ..بیـرون  میانـدازم  سـختی  بـه  را "مرسـی " و میکشـم  عمیقی نفس
 بهـم  شـرکت  تـا  امـد  و رفـت  بـراي  محمودخـان  اهـدایی  ماشـین  بـا  خانـه  تـا  و بغلـم  زیـر  میزنم را

 همـه  از همـین  همـین ..زدم لبخنـد ...کـردم  رد را غمگـین  هـاي  اهنـگ ...میـرانم  سـر  یـک  بود داده
 بغض،یـک  یـک  بـود  شـده  ایـن ...نکـرده  کـاري  ازدواجمـان  از بعـد  معـین  اینکه! بود کافی برایم دنیا

 .ناشدنی انکار و گنده عقده

 داشـت  ایـن ...میشـد  فـتح  دیگـري  دسـتان  در او و بـودم  شـده  تبعیـد  شـوهرم  اغـوش  کشـور  از من
 میــدان ایــن پیــروز و بــاال اورد را ســفیدش پــرچم ناکــامی بــاالخره امشــب حــاال میکــرد، ام دیوانــه

 بود؟ من جز کسی چه

ــه ــد موهــاي پوشــیدم، را معــین ســوغات پیــراهن...بیشــتر را خــودم و...اراســتم را خان  و دســت زائ
 ...درش کردم خالی را تردید و شک و ایستادم زباله سطل سر باال اخر در و...تراشیدم را پایم

 :گفتی و باال انداختی ابرو...رویم روبه بعد بودي، در پشت
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 بارونیه؟ هوا امروز-

 تحملهـاي  ایـن  از مـن  کـه ...کـردم  دلبـري  عمـري  بعـد  گردنـت،  دور انـداختم  را دستم زدم، لبخند
 :جانم بی زمزمه و بوسیدم را لبش بودم، خسته مردانه

  گفتی؟ دروغ بهم چرا-

 ...ماهی-

 :میبوسم را لبش کنج

 ازدواجمون؟ بعد نداشتی رابطه مهسا با نگفتی چرا-

 ...من-

ــیچ االن ــزي ه ــتم چی ــا...نمیخواس ــه اغوشــی تنه ــیم ک ــا را خوش ــوم شــریک ان ب ــیچ.. ش ــس ه  ک
ــم مــن و میشــد یکســاله کمکــم داشــت همســرم اغــوش نداشــتن ،حســرت نمیفهمیــد ــده دل  پرن

 ! برخورده اشنایی به حاال و کرده گم را دسته که مهاجري

 ...هم او و بودم خسته من میشد، تمام داشت غرورم که جهنم به بود، کافی دوري

 اورا کــه چشـمایم  میکـرد،  زمزمـه  را نـامم  کـه  او لبهـاي  و..داشـتم  دوسـت  لحظـات  ان در را خـودم 
 !بودم او اغوش در وقتی تا داشتم دوست را خودم همه من..میدید پریشان و  تار

 .کردم دعوت لبهایش سفره به را محتاجم لب و تنش به را خودم من و بود خوبی شب

 ...نبودیم خودمان در را شب تمام که ما و ماند گاز روي شده سرد که غذا

 !رسیدگی و اب و میخواهد هرس..کوچکیست باغچه مستطیلمان

 ! زده بیرون برف زیر از اي جوانه
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 ! شده باز که داشتم را اي غنچه حس

 ..شده بادام که اي شکوفه

 ..شده دان که اناري

 !زده باال جوي محدودیت از که ابی و

 ..رها دخترانگی بند از دلم و خیس زنانگی اب از ام جامه بود، غریبی حس

 بـه  و ام گونـه  زیـر  میگـذارم  را دسـتم ...کـرده  یـخ  مانـده  بیـرون  پتـو  زیر از که بازویم و بود داغ تنم
 ...میشوم خیره خوابش غرق صورت

 .بودم عمیق لبخند یک محتاج هرلحظه من و میخندید انگار میبوسید وقتی

 فقـط ...میکـرد  نـوازش  زیبـا  انگیـزي  شـگفت  طـرز  بـه  معـین  فقـط  یـا  بودنـد  او مثـل  همه نمیدانم
 را سـفیدش  پـرچم  او مقابـل  در فقـط  مـن  انـدام  لشـکر  و بـود،  بلـد  مـرا  تـن  جغرافیاي او دستهاي

 !میگرفت باال

 مثـل  انـرا  مـن  و شـود  تمـام  عظمـتش  تمـام  بـا  بودنمـان  بـاهم  و اغوشـی  هـم  ایـن  میخواست دلم
 تجربـه  انـرا  یکبـار  بایـد  فقـط  میکـردم  حـس ! چمـدان  تـه  بگـذارم  و کـنم  تـا  نو حد در پیراهن یک
 تـن  زیـاد  انـرا  نبایـد ! شـود  کهنـه  اصـال  بپوسـد، ..شـود  کـش  نـخ  مـان  رابطـه  پارچـه  میترسم...کرد

 ...میزدیم

ــتم ــانی روي میکشــم را انگش ــزار..اش پیش ــرش در نقشــه ه ــن و داشــت س ــم م ــودم بســته چش  ب
 رابطــه میکــنم فکــر! انهــا بــه بــودم بســته دل مــن و بــود اش پیشــانی روي خــط هــزار و رویشــان

 ...بستن وچشم دلبستن بین غریبیست
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ــراي ــی خــودت ب ــذاري هــم روي پلــک میخــوانی، الالی  سروصــداي بعــد و میبنــدي چشــم و میگ
 میگوینــد بهــش! اي رفتـه  خــواب بـه  تــو اخـر  نمیبینــی، کـه  میزنــد گـره  چیــزي بـه  را دلــت دنیـا 

 ..بسته چشمان با دلبستگی

 چـه  باشـد،  هنـدزفري  سـیم  چـه  اسـت،  بـد  خیلـی  خـوردگی  گـره  خوردگیست، گره نوعی دلبستن
 !بیربطش نوع از دل به دل چه کتانی، بند چه بلند، موهاي

 .بدیست چیز خوردگی ،گره نگهدارید باز همیشه را دلتان نصیحت؛سفره شما به من از

 زودتـر  چـرا  میخـوردم  افسـوس  کـه  بـود  زیـاد  و عمیـق  چنـان  ان شـب  یـک  لـذت  بگویم میخواهم
 تـا  ببخشـید  یـک  معطـل  معطلـم،  کـه  هسـتم  ادمهـایی  ان از مـن ...نکـردم  رهـا  بند این از را خودم

 متاسـفانه ...کـنم  بغـض  کـه  دروغ یـک  معطـل  بـدارم،  دوسـت  تـا  دارم دوسـتت  یک معطل! ببخشم
 نـدارم  دوسـت  اصـال  را خـودم  مـن  میکشـیدم،  انتظـار  و مینشسـتم  اتفاقهـا  پشـت  بودم، همین من

 و همیـنم  مـن  کـرد؟  میشـود  چـه  امـا  باشـند  نداشـته  دوسـت  مـرا  کـه  میـدهم  حق هم ادمها به و
 .میداد نجات تنهایی غم از مرا جسم دو ادغام مثل احمقانه و کوچک چیزهاي همین گاهی

 شـب  یـک  داشـتن  دلـم  هـم  مـن ..میدهـد  اهمیـت  بـودن  از بیشـتر  داشـتن  به است همین ادمیزاد
 مــال کمــال و تمــام میخواســتم مــن! میخواســت وســیع اغــوش یــک عمیــق، بوســه یــک رویــایی،

 ..هرچه و هرزمان بود، که حاالهر..باشم کسی

ــاز چشــم ــه چشــمش بعــد میکنــد نگــاهم لحظــه چنــد! اســت منــگ...میکنــد ب  ام شــانه لختــی ب
ــد ــتش...میافت ــه روي از را دس ــه ملحف ــی ب ــوس روي نرم ــرم ق ــذارد، کم ــدم میگ ــمت میکش  س
 :میکند زمزمه و خودش

 !ماهی کردم صیدت باالخره-

 ..گرفتم قالبتو خودم من شایدم-
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 :میزدیم حرف اهسته نهایت بی...میرفت باال نباید صدایمان و بود خواب کسی انگار

 ...ماهی-

 :میدهم را جوابش نگاهم با

 ...ماهی تو-

 ! پلنگ توام-

 !دهنمه اندازه که میپرم اي لقمه براي من نه-

 :میزنی لب تو و میکنیم نگاه را همدیگر میکند، نوازش را موهایم و

 .نیستی زنی هیچ مثل تو-

 کردي؟ امتحان زنارو همه همه تو-

 :حساسم و نرم گونه به را تیزش گونه و میچسباند، خودش به بیشتر مرا میزند لبخند

 باشه؟ تو شیرینی به میتونه کی-

 و تجـربگیم  بـی  تمـام  بـا  گـرفتم،  کـار  بـه  را تالشـم  تمـام  مـن  نبـود  نـه  بـود؟  شـیرین  بود؟ مهسا؟
 !رساند اوج به مرا مهارتش تمام با معین

 :تنم دور میکند گره را دستانش و میکند پنهان مویم و گوش میان جایی را لبش

 !بدیم دست از همدیگرو نذار! من ماهیِ..ماهی-

 :میداد خوبی بوي چه میکشم، عمیقی نفس

 ! بقیه دست میافتیم-
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 ! دیگران با رقابت براي نه بخواه خودم براي منو-

 ...توروبخوان میکنن غلط دیگران-

 ایــن..میدهــد قلقلــک را ادم بیشــتر عاشــقتم و دارم دوســتت از هزاربــار کــه هســت حرفهــایی یــک
 ! بود ها جمله همان از دیگران اضافی غلط براي قلدري

 بودي؟ مهسا با گفتی بهم چرا-

 :پرحرف و طوالنی میکند نگاهم

 ارتباطی؟ در مهسا با چرا بگو بهم تو-

 ...نگفت بهم مهسا-

 :میکند نگاهم جدیتر

 گفت؟ کی پس چی؟ یعنی-

 !کردم زمزمه را کیا اسم اما بودم مردد

 :میکند نگاهم بهت با و میشود نیمخیز

 زدي؟ حـرف  باهـاش  چیـزا  ایـن  دربـاره  چـرا  تـو  بـودم؟  رابطـه  در بامهسـا  من گفتی بهش تو کیا؟-
 ..ماهی

 خـوبی  حـال  مـن  رفتـی،  و زدي بهـم  حرفـو  اون کـه  بـودم  بـدي  دوران اون تـو  درسـت  نبودي، تو-
 ...کردم دل و درد باهاش شب یه فقط! نداشتم

 :گرفت دندان زیر را درشتش لب و رفت درهم اخمش...میکند فوت سخت را نفسش

  دل؟ و درد براي مناسبیه ادم کیا کردي فک چرا واقعا-
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 تــو از دلیلشــو مــن حــاال و! بگــه بهــم تــو از زودتــر بایــد فهمیــد امــا نکــنم گمــون مناســب؟ ادم-
 !میخوام

 :میبوسد ارام را لبم کنج و میکشد مویم به دست...میکشد عمیقی نفس

  بزنیم؟ حرف باهم درموردش مناسب موقع یه میذاري-

 :میکنم نگاهش فقط

 اوکی؟! توئه و من براي فقط امروز-

 ...نااگاهی قیمت به حتی! را فراموشی و را امروز...میخواستم را همین من

 کردن فرار یعنی!  است همین زندگی اصال

 

 ! کسی سمت به حتی یا چیزي سمت به فرار چیزي، از فرار ،

 ولـت  وقـت  هـیچ  چیزهـایی  یـک ..فـردا  یـا  امـروز  نیسـت  مهـم  باشـد،  چقـدر  سـرعتت  نیسـت  مهم
 !نمیکند

 میـاورد  در الي از را سـرش  هـی ...بـروم  حمـام  بـه  میکنـد  مجبـورم  کـه  او و میـزنم  بیجـانی  لبخند
 میگفت او و میزدم جیغ من...داخل

 "...دهنم زیر رفته مزت که حاال" 

 !هم من و میخندید

 را ام شـکالتی  لـب ...میشـد  سـرخ  ام گونـه  مـن  و میـزد  حـرف ...میکشـد  تسـت  نـان  روي را شکالت
 گفت گوشم زیر و خندید و بوسید
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 "....پدرت بر اي"

ــد چقــدر فهمیــدم دیشــب همــان از ــه...باشــد منحــرف حتــی و شــیرین حیــا، بــی میتوان ــدازه ب  ان
 !کیا اندازه به کن باور..کیا

 :میگفت گوشم دم هی که او و خندیدیم کردیم، خرید...بودیم باهم را روز تمام

 !زندگیم تو اومدي کجا از تو-

 ...میکرد بحث و جر مهران با داشت باز که او و میکردم درست شام

 !دارم عذاب الهه یه خودم من...جدت جان کن ولمون مهران-

 :میخندد او و میاندازم باال ابرو

 !بیاین شما-

 :میگوید کند قطع را تلفن اینکه از  قبل  و میچشد ماکارانی مایع از...میبوسد را ام گونه

 ! میدم خبرشو کنم، مشورت ماهی با حاال-

 خبره؟ چه-

 :میز روي را تلفن و میاندازد باال شانه

 !بدقلق..دیگه بیتاس-

 .فقط حساسه کم یه-

 :میخندد

 ؟!میدونی...میکنن حسودي ما زندگی به-
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 :میکنم زمزمه

 !تره پذیر اسیب باشه چشم تو بیشتر که هایی رابطه و زندگی.. نخند-

 ! غرغرو بیتاي نه طرفم ماهی با من که مهمه اینجاشم خوب-

 ...نیستن من مثل که همه-

 :میزند کجی لبخند

 !نمیاد بهت حرفا این اصن-

 :میگذارم سینک داخل را فلزي سبد

 چرا؟-

 !نمیکنی تعریف خودت از بس از-

 :میگویم میگیرم عقبتر را صورتم که همانطور و سبد داخل میکنم خالی را قابلمه

 !کن تعریف تو خوب-

 :برمیگردم طوالنیش سکوت از...میکند نگاهم و کانتر به میدهد تکیه

 ! شدي ساکت وسط اومد ما خوبیاي پاي تا شد؟ چی-

 :میکنم ریز هارا جعفري که من و میزند لبخند

 بریزم؟ هم پیتزا پنیر یکم روش داري؟ دوست جعفري-

 ...خانومی واقعا! ها نه الکیا خانوم این از ببین...خانومی تو-

 :مان نفره چهار چوبی میز روي میشود خم او و میخورد لیز قلب
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 ...بزرگتره غرورت از قلبت فهمیدم دیشب-

 :میکنم نگاهش و میکشم کار از دست

 !میگی دروغ خودت به من خاطر به-

 :باال میاندازم ابرو

 چی؟ یعنی-

ــی- ــن یعن ــیفهمم م ــزم م ــراي...عزی ــظ ب ــی رو چشــمتو رابطمــون حف ــزا خیل ــدي چی ــنم...میبن  م
 !همینم

 !میکنی معذرتخواهی سریع فقط تو...نمیبندي چشم تو معین-

 دادنــش ادامــه بـا  میترســه فقــط مقصـره،  کمتــر ببخشــید میگـه  زودتــر کــه اونـی ..همینــه قضـیه -
 .میبندم چشم اینجوري من! بپره خوب چیزاي همه

 بعـد  و میبوسـد  را لخـتم  شـانه ...میایسـتد  رویـم  روبـه  درسـت  میایـد  کـه  او و میکـنم  نگاهش فقط
 :میشود خیره چشمانم به

ــیچ- ــذرتخواهی ازت حســابی و درســت نشــد وقــت ه ــه! کــنم مع ــام، مخفــی همــه خــاطر ب  کاری
 بـه  و بـود  خودمـون  خـاطر  بـه  کـردم  مخفـی  رو هرچـی  بفهـم ..مـاهی  ببـین ...بـدون  ولی...اشتباهام

 داره کنــی فـک  همـش  اینکــه...داره بـدي  اسـترس  یــه...بـدمت  دسـت  از میترســیدم! خـودم  خـاطر 
 !میشه خراب چیز همه

 !معین-

 :میکند نگاهم منتظر
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 نداري؟ دوسش دیگه-

 همــه تــو! نــدارم دوســش ســوزن ســر یــه حتــی قســم خونــه ایــن گلــی مــاهی جــان بــه..نــدارم-
 ...زنمی..همکارمی...دوستمی بهترین هم..پرکردي زندگیمو جاخالیاي

 :میگذارد ام گونه روي را لبش و

 !عشقمی-

  گلیم؟ ماهی چون داري دوستم...ضعیفه خیلی حافظشون گلیا ماهی-

 ..چون دارم دوست-

 :میگیرد فاصله ازم

 خیلـی  هـم  بـه  مـا  چـون  دارم دوسـت ...میـاد  خیلـی  بعضـیا  عزیزمه،بـه  مثـه  داشتنم دوست ماهی-
 !میایم

 :گوشم توي ریخت را ایش خنده صداي او و کردم بغلش..سرخورد و لغزید دلم

 میگه؟ چی بردون میدونی-

 میکنه؟ تعریف من از-

 :میخندد

 ...میشد شما دوست بهترین بود مرد اگر که کنید ازدواج زنی با میگه.. اره-

 :میگوید باز

 و صـــبوري چقـــدر...ســـازگاري چقـــدر..همراهـــی چقـــدر دادي نشـــون زنـــدگیمون اول روز از-
 ...چقدر
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 .احمقم چقدر گاهی و-

 ...نه-

 !اره-

 :میخندد

 .میشه من نفع به! اره-

 .میکنم رفاقت خودم ضرر به و تو نفع به دارم همش من-

 اي؟ خسته-

 :میکنم کج سر و اش شانه روي میگذارم را دستم هردو مچ

 بمالی؟ هامو شونه میخواي..اره-

 :میگوید میاورد نزدیک را صورتش که همانطور

 دندون؟ با چرا عزیزم؟ دست با چرا میشه باز بوس با که اي گره-

ــدم ــش و میخن ــاز در به ــردن ب ــره ک ــان گ ــک کورم ــنم کم ــاهم...میک ــام ب ــوریم، ش ــیلم میخ  ف
 ...کیا از...مادرش از...خان محمود از میزند، حرف...شده گرم زبانش موتور معین...میبینیم

 شـوهر  و زن همـه  مثـل  بشـکند؟  نـازك  شیشـه  یـک  همـین  و دریـده  پـرده  یـه  همـین  بود منتظر
 را ترسـش  مـن  مثـل  هـم  او و...بـود  بنـد  شـب  یـک  بـه  چیـز  همـه  انگـار ...بـودیم  شـده  عادي هاي

ــه ــه و بگــم چیــزي مبــادا کــه..دور بــود ریخت  را حرمــت ســخنی مبــادا شــود، خــراب رابط
 همـه  روي بسـتن  چشـم  بـا  مـن  و شـده  سـد  مـا  بـین  کـه  بود پوشالی دیوار مشت یه اینها...بشکند

 .کردم کم را شان
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ــاال...خوابیــده تخــت چــپ ســمت ــاد و میکــنم نگــاهش..میایســتم ســرش ب  تکتــک و قبــل شــب ی
 در را مـان  زنـدگی  همـه  مغـز  چـپ  کـره  نـیم  مـرگ  از بعـد  میگوینـد ..نمیـرود  خـاطرم  از ها لحظه
 ا من فیلم تمام میکنم فک...میاورد یادمان به فیلم مثل دقیقه چند عرض

 

 ! میداد بهم که نفسی به اعتماد حس و معین مطبوع حضور..باشد انگیز دل لحظات همان ز

 :نوشتم کیا براي تردید و کلنجار کلی با برداشتم را موبایلم

 ..مرسی-

 داد جواب بعد ثانیه چند

 "چی؟ براي"

 کردم نگاه معین به و زدم لبخند

 "!بگه افتضاحی دروغ همچین معین باید چرا نمیدونم فقط...واقعیت گفتن براي"

 میگفت که معین ارام زمزمه و کنار گذاشتم را گوشی شدم ناامید جوابش از وقتی

 "بیارمت؟ یا بغلم میاي" 

 عـادي  زن چقـدر  میکـردم  حـس  کـه  مـن  و بـود  ارامـی  شـب ...بیـارتم  کـه  خواستم ازش و خندیدم
 شـرکت  بـه  خواسـت  ازم...خـورد  را کرفسـش  اب کـرد،  حمـام  شـد،  بلنـد  معـین ...ام شـده  نرمالی و

 تکیــه در بــه...رفــت و بوســید مــرا اخــر در و کــردم انتخــاب را پیــراهنش...کــنم اســتراحت و نیــایم
 بیتــا بــا...خانــه جــان بــه افتــادم..انگیــزه و داشــتم انــرژي چقــدر..کــردم نگــاه خانــه کــل بــه و دادم

 !برویم شان خانه به فردا خواست ازم که او و کردم صحبت

 :نوشت که کیا و...میکردم چک را پیامهایم داشتم من و بود ظهر سه ساعت
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 "شرکت نیومدي"

 "دیشب..ندادي جوابمو"

 :نوشت تاخیر با باز

 "پرسیدي؟ چی"

 :نوشت او و فرستادم برایش را دیشب پیام دوباره..گاهی بود زن بهم حال اه

 "افتضاحتر چیز یه کردن مخفی براي شاید"

 

ــی ــد کســی انکــه ب ــار بدان ــا ب ــب بارهــا..ام گریســته ه ــه قل ــا...زدم چســب بهــم را ام تکــه تک  باره
 و بگیــرم تصــمیم شــبِ یــک کــه نیســت اینطــور...شــدم بلنــد و خــوردم زمــین بارهــا و ناامیدشــدم

 ..ندهم اهمیت چیزي هیچ به دیگر

 از انگـار  امـا  اسـت  شکسـت  چنـدمین  و دلهـره  چنـدمین  نمیـدانم . کـردم  تجربـه  را بارهـا  بارها، من
 ســراغم بـه  اعتمـادي  بــی و شـک  و اضـطراب  ایـن  کــه بـس  از...رسـیدم  حســی بـی  بـه  درد شـدت 

 !امده

 پشـت  حـاال ...کـردم  تـرك  را خانـه  بـدهم  جـواب  معـین  زنگهـاي  بـه  انکـه  بـی  و بدهم خبر انکه بی
 اش خانـه  بـه  کـه  باریسـت  دومـین  ایـن ! میکنـد  نگـاهم  تعجـب  بـا  کـه  او و! ام ایستاده کیا خانه در

 :میروم داخل و نمیمانم دعوتش منتظر...میایم

 بهـم  چیـزارو  همـه  خـودت  یـا  بـده  بهـم  مهسـارو  ادرس یـا ! چیـز  یـه  بـراي  فقـط  اومـدم،  اینجا تا-
 !بگو

 !چیز دو شد این-
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 ...نمیامد نظر به سرحال زیاد و نمیکرد شوخی

 میکنی؟ من زندگی با اینکارو چرا-

 :میکند خالی را فنجان مانده ته بود، الود خواب چشمانش

 ...باتوام-

 :اش اهسته صداي و خواب اتاق سمت میرود کند نگاهم اینکه بدون

 !نیست کسی بردار حال تو از وسایلتو برو بیا-

 :میکشم را تیشرتش کوتاه استین غیظ با میداد، حرصم نبودم؟ کسی من

 ...بده جوابمو-

 :میگذارد هم روي چشم

 صبحی؟ سر چیکار اینجا اومدي-

 چیه؟ افتضاحتر چیز اون میکنه؟ مخفی من از چیرو معین-

 :میگوید بعد و میکند نگاهم لحظه چند

 !بیخیال-

 میري؟ و میریزي زهرتو چی؟ یعنی-

 :میگوید اهسته

 !کردم اشتباه-
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 و سـاده  زیـادي  کـردمش  اشـتباه ! نبـود  کالمـش  در ریـا  و دروغ و حـرص  میکـنم،  نگـاهش  مبهوت
 ...میامد تکلف بی

 !کیا جواب نشد من براي کردم اشتباه-

 نگـاهم  چشـم  زیـر  از و میگیـرد  عقـب  کـه  را سـرش  و کـانتر  بـه  میدهـد  تکیـه  پشـت  از برمیگردد،
 :میشد شنیده سختی به که صدایش و میکند

 !بکن زندگیتو برو...بپرونم چیزي یه خواستم فقط-

 :نکند نگاه چشمانم به داشت سعی که او و میایستم رویش روبه

 ...ببین-

 :کند نگاه صورتم به میکنم مجبورش

 ایــن! میــزنیم حــرف مــوردش در بعــدا گفــت معــین چــون نپرونــدي، الکــی میــدونم کیــا، ببــین-
 ...هست چیزي یعنی

 :میکند نزدیک را صورتش و میفشارد هم روي دندان

 کردي؟ شروع تو شدم، بیخیال من که حاال-

 از کـه  هـرروز ! کـن  خالصـم  بگـو ..رو اعتمـادي  بـی  و اسـترس  اینهمـه  کـنم،  تمومش میخوام اتفاقا-
 راضـی  خـود  از بـرادر  دوتـا  گیـر ...خسـتم ! ادمـم  مـنم  بخـدا ...بـدم  خبـر  یه منتظر میشم بلند خواب

 ..بگو بهم تو! بپرسم ازش نمیخوام و بمونم منتظر نمیتونم...افتادم مبهم و

 زیـادي  کـه  سـالمش  و زده بغـل  زیـر  را کـیفش  بیـرون،  میایـد  اتـاق  از مـوطالیی  و بلنـد  قد دختر
 :میکنم نگاه کیا کالفه چهره به بدهم را جوابش انکه بی..بود ارام
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 ...توروخدا باش مرد ذره یه-

 !زودتر برو حاالم نیستم، مرد-

 :میکنم نگاه را دختر ناباورانه

 میکنی؟ بیرونم داري-

 داد و صــورتم تــوي میریــزد را خشــمگینش نگــاه ان...میشــود بلنــد و میــز روي میکوبــد را فنجــان
 :میزند

 ...میکنم همینکارو دارم دقیقا-

 ...میلرزید تنم ترسناکش نگاه و دادش از...کند ترك را خانه زودتر میگوید دختر به تشر با و

 لحـن  بـا  و میایسـتم  رویـش  روبـه ! نمیرسـید  نظـر  بـه  پشـیمان  اصـال  او و امد در شدن بسته صداي
 :میگویم نرمتري

 ...نیستی من جاي تو-

 :شود کامل حرفم نمیگذارد

 .نیستیم هم جاي کدوم هیچ ما معلومه،-

 :ام شقیقه روي میزنم اشاره انگشت با

 ازاد مــنم هــاي درگیــري و مــن زنــدگی کنــی ازادشــون اگــر کــه توئــه، ســر تــو چیــزا ســري یــه-
 ...میشه

 !ندارن ربطی من به کن، باز خودت زندگیتو گوراي و گیر برو-

 :نرود باال صدایم میکنم سعی و میکوبم پا
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 رو چـاقو  تـو ! کـن  بـازش  بـرو  میگـی  کنـار  وایمیسـی  بعـد  میزنـی  گره تو میندازي، گیر تو المصب-
 ...میچرخونی زخم تو مدام نمیکشی بیرون میکنی،اما فرو

 :میرساند صفر به را فاصله

 چیـزي  معـین  خـود  زبـون  از میترسـی  چـون ...نـداري  جـرات  چـون  مـن،  سـراغ  میاي چرا میدونم-
 فرصـت  یـه  بهـت  دارم مـن  کـن،  گـوش  خـوبم ...کـن  گـوش  ولـی . نیسـت  میلـت  باب که بشنوي رو

 ...میکنم تر کور هاتو گره بذاري دمم رو پا اگر...بري تا کنار کشیدم ماهی ببین...میدم

ــه را دهــانم اب  مــن و میکشــد گــردنش پشــت دســتی..عقبتــر میــروم و میــدهم قــورت ســختی ب
 :میکنم زمزمه

 .بده رو مهسا ادرس حداقل-

 !!ندارم-

 ..میشه مگه-

 !بدم نمیخواد دلم..نمیدم و دارم-

 !بیرحمی-

 :میدهد تکان را انگشتش

ــه تــوام؟ طــرف کــردي فــک چــرا- ــو اینبــار ن  تــوروهم بازیــاي لــوس حوصــله...داداشــمم زمــین ت
 ! برو زودتر حاالم. کن حلش خودت داري مشکلی...ندارم

 نمیتـونم  رو هیشـکی  حـرف ...نـدارم  اعتمـاد  کسـی  هـیچ  بـه  کـه  میبـرم  سـر  بـه  وضـعیتی  تو من-
 !کنم باور
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 :میزند پوزخند

 تـو  تـو  چیـه؟  میـدونی  مشـکلت ! کـردي  بـاور  زود خیلـی  نداشـتن  رابطـه  گفـتم  وقتـی ...نـه  نـه  نه-
 میخــواد دلــت کــه اونــی.داري دوســت کــه میکنــی بــاور رو اونــی نــداره، فرقــی باشــی هروضــعیتی

 !میپذیري رو بشنوي

 .بفهمی نمیتونی اینو تو..بکنم کارا خیلی مجبورم زندگیم بقاي براي من-

 همیشــگیتو کــاراي و خونــت بــرو و همینطــور دهنــتم چشــماتوببند، زنــدگیت بقــاي بــراي باشــه-
 ! بکن

 :نیایم نظر به شکننده انقدر میکنم سعی و میدهم قورت را بغضم

ــو داره کنــی حــس وقتــی ســخته خیلــی- ــز طرفــت اگــه ،مخصوصــا میگــه دروغ روت ت  هــم عزی
 زندگی ببین...باشه

 

 انـداختی  درمونـو  بـی  درد ایـن  دوبـاره  تـو  تـا  میکـردم  حـس  اینطـور  من حداقل بود شده نرمال ما
 .من جون به

 پـذیرایی  چـوبی  میـز  روي عنکبـوت  مثـل  را دسـتش  دو و میکنـد  فـوت  را نفسـش  میبنـدد،  چشم
 :میگذارد

 ...ماهی-

 ؟!نمیبینی تقالمو...تنگ بیرون افتادم ماهی؟ کدوم-

 :میزند لب و پیشانی روي میگذارد دست

 !ماهی..ماهی..ماهی-
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ــرد اي ــن بمی ــاهی ای ــه م ــدگی ک ــور اب در زن ــرایش ش ــادت ب ــار.شــده ع ــایش کن ــندلی روي پ  ص
 :میکنم نگاهش و مینشینم

ــین- ــتن دروغ بب ــه گف ــران ب ــه، دیگ ــار راحت ــا ک ــخت اونج ــه س ــه میش ــد ک ــه بای ــودت ب  دروغ خ
ــی ــدونم...بگ ــدا نمی ــراي خ ــه ب ــی اونهم ــه دروغ ــه ک ــودم ب ــتم، خ ــراي گف ــردن اروم ب ــم ک  دل
 ! یانه میبخشه اونارو خدا نمیدونم...گفتم

ــدا- ــاي خ ــعیفو ادم ــه ض ــایی. میبخش ــه ادم ــرخم ک ــنن س ــه و میک ــاج همیش ــرتن محت  رو مغف
ــه ــا! میبخش ــت در ام ــاي نهای ــوي ادمه ــاب رو ق ــه انتخ ــدا. میکن ــق خ ــاي عاش ــرکش ادم  و س

 بـراش  قـوي  ادمـاي  بـا  گـرفتن  کشـتی .بکشـنش  چـالش  بـه  و بـذارن  دمـش  رو پا که اونایی...عاصی
 عمـدي  رو سـهوي  اشـتباه  یـه  نـه ...ببخشـه  تـا  کنـی  گنـاه  عمـدا  داره دوسـت  خـدا . تره بخش لذت

 .نداره تورو مثه ادمایی حوصله خدا ببین،. میده جلوش ضعیف این! ببخشه

 اتـاق  سـمت  بـه  کـه  اخـر  لحظـه  و بـود  پـایین  بـه  بـاال  از نگـاهش  میکرد، تحقیرم او و بودم ضعیف
 :کرد زمزمه میرفت

ــتت از- ــازه...کــن اســتفاده فرص ــونی االن ت ــدگی میت ــم زن ــو به ــی جــور جمــع ریختت ــا..کن  االن ت
 .سرت پشت ببند درم! بوده معنی بی میکردي هرکاري

ــدگیم ــع را زن ــنم؟ جم ــس ک ــا پ ــتم االن ت ــه داش ــردم؟ چ ــویم میک ــار از گل ــض فش ــت بغ  داش
ــد ــودم...میترکی ــا را خ ــه ت ــاندم خان ــس و کش ــردم ح ــا ک ــاداوري ب ــاي ی ــا حرفه ــاز کی ــو از ب  ن
ــار...میشــکنم ــبم هرب ــن انتظــار انگــار و میگرفــت درد قل ــرجیح. نداشــتم او از را تحقیــر حجــم ای  ت

. بیـرحم  درون و خشـن  پوسـته  ایـن  تـا  کنـد  برخـورد  بـامن  تلـخ  و مسـخره  زبـان  همـان  با میدادم
 حـل  خانـه  همـین  در را خانـه  ایـن  مشـکل  بایـد  میکـردم،  حـل  خـودش  بـا  را مشـکلم  باالخره باید

 کـه  مـن  امـا ! عـوارض  بـی  درد، بـی  شـود،  درسـت  لحظـه  در چیـز  همـه  میخواسـتم  فقط..میکردم
 .شود براورده نیست بلد کنم ارزو را شدنش خوب اگر که است من زندگی این ندارم، شانس
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 پیـاز  نـو  از بـاز ! سـقوط  هـم  شـاید  و میکـردم  پـرواز  دیگـري  جـاي  مـن  و سـوخت  داغـم  پیاز دوبار
 مغـزم  و اضـطراب  اینهمـه  تحمـل  دیگـر  تـنم  و بـودم  خسـته . ریخـتم  اشـک  نـو  از باز و کردم خورد
 .نداشت را ناآگاهی از حجم این توان

ــرایش را در ــاز ب ــه مــوش مثــل و کــردم ب ــردم پنــاه اتــاق بــه ســوراخ، ب  تخــت روي هــدف بــی و ب
 کـه  نگـاهش  و سـنگ  روي دمپـاییش  و میـز  روي کلیـدش  دسـته  صـداي  و میامـد  بـویش ..نشستم

 :میکرد سنگینی

 !ماهی-

 :بود مهربان همیشه..میزند لبخند میکنم نگاهش

 ...عزیزم سالم-

 !نشنیدم را خودم سالم هم خودم

 حــرف باهــام درمیــاورد را پیــراهنش کــه همــانطور را کــتش کــه همــانطور و میایســتد رویــم روبــه
 :میزند

 !پکري؟-

 :باال میاندازم سر

 ...هستی-

-.. 

 !ماهی-

 .بزنیم حرف باید-
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 :میکند فوت سخت را نفسش و میبندد چشم میکند، رها را استینش سر دکمه

 !متنفرم جمله این از-

 :میزنم لب

 .همینطور منم-

 و تخــت روي میکشــم دراز...میجویــد را مغــزم همــه داشــت اســترس و میرفــت ضــعف داشــت تــنم
 از را موهـایم  او و میشـوم  خیـره  سـقف  بـه ...کنـارم  تنـگ  شـلوار  و بـاز  نیمـه  پیـراهن  همان با هم او

 !بود ژلوفن خود نوازشهایش بودم، دستانش عاشق...کنار میزند ام پیشانی روي

 ..برداشته ترك-

 :میکند نگاه باال به

 سقف؟-

 :میکنم زمزمه

 ! اعتماد-

 و میکنــد فــوت را نفســش ناامیــد و خســته! میخــواهم چــه فهمیــده چیســت، ســر حــرف فهمیــد
 :سمتم برمیگردد

 .اتفاق همه این پشت میشکنه کمرم داره ماهی-

 ...شکسته من مال نداشت خبر
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 کـه  درایـتم  بـا ! سـال  و سـن  ایـن  تـو  اونـم  هسـتم،  مـرد  تـرین  قوي میکردم حس زندگیم تمام تو-
 هنــوزم بســته چشــم...داشــتم رو دنیــا همــه اعتمــاد مــاهی ببــین..کــرده اعتمــاد بهــم محمودخــان

 !ندارم رو مهمتره همه از برام اعتمادت که تویی..تو..اما دارن قبولم همه

 !نیستم من مقصر-

 . خودمه تقصیر همش که همینجاست دقیقا مشکل-

 :میکند زمزمه و میچسباند پیراهنم از زده بیرون شانه به را لبش

 ! بشه اینجوري نبود قرار-

 ...معین-

 ...بشم عاشقت نبود قرار-

 عقـب  میکشـم  را خـودم  خـرم،  انقـدر  کـه  بکشـد  مـرا  میخـواهم  خـدا  از و میزنم چنگ را تختی رو
 :میگویم کنم نگاهش اینکه بدون و

 نصـفه  ویروونـه  ایـن ! بـازي  گربـه  و مـوش  ایـن  بشـه  تمـوم  بـذار  بگـو،  بهـم  چیزو همه حاال همین-
 اروم اغوشــش تــو کــه کســی شــوهرم، کــنم تحمــل نمیتــونم. نیســت زنــدگی اســمش کــه نیمــه

 یـه  انگـار  نمیـدونم،  تـو  دربـاره  چیـزا  خیلـی  میکـنم  حـس  معـین ! باشـه  غریبـه  باهام انقدر میگیرم
 ! یکی خونه همسایه یه...صمیمیتر کم یه همکارم

 ایـن  بـه  لعنـت " یـک  "شـده  اشـتباه " یـک  "بریـدم  مـاهی " یـک  چشـمانش  در میکند نگاهم فقط
 ...بود "لحظات

  یعنی شدم قدم پیش وقتی! معین هست.. هست. غرورمه از بزرگتر قلبم گفتی...معین-
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 ایـن  چجـوري  نمیـدونم  دیگـه  مـن  معـین ...چـی  همـه  رو بسـتم  چشـم  یعنی پات، موندم من ببین
ــا رو رابطــرو ــد اصــال! نگهــدارم پ ــه ایــن نیســتمش، بل ــه ت ــدونم..زورم  فقــط غلطــه؟ درســته؟ نمی
 .کنم تالش بلدم اینجوري من میدونم

 :میکند زمزمه تلخی خنده با و میگزد را اش گوشتی لبش

 ا...بدم پس جواب پایین سر با بخوام روز یه نمیکردم فک-

 

 ! زنم جلو ونم

 :باال میگیرد را سرش

 !نمیشه تمومم المصب..میخورم چوبشو دارم هنوز... بود محض حماقت یه مهسا-

 :نمیخواستم من و میگیرد را دستم

 خــر لبخنــد از زودتــر فیزیکــی تمــاس بــا...بــدردنخورم و پفکــی خیلــی مــن! معــین اینکــارو نکــن-
 !میشم

 :میبندم چشم من و میکشد اش پیشانی به دستی

 چشـم  امـا  نداشـتم  کـم  اشـتباه ..کـردم  تحمـل  خیلـی  مـن ...کـردم  فکـر  خیلـی  بیاي اینکه از قبل-
 منـو  کـه  مـردي  بـا  دیگـه  دادم قـول  خـودم  بـه  معـین ...میومـد  بعیـد  مـن  از کـه  بستم چیزایی رو

 ..یکساله نمیدونی تو...نیست من حق این...نباشم میرنجونه

 :میگذارم ام سینه روي را دستم

 یکســاله...زوجهــا همــه از متفــاوت دنیــا، ادمــاي از جــدا دودي، هالــه یــه تــو دارم تمــوم یکســاله-
 تـا  نـدارم  رو کسـی  امـا  دارم حـرف  و اتفـاق  بـس  از میتـرکم  دارم..میکـنم  زنـدگی  خـودم  توي دارم
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ــراش ــم ب ــن...بگ ــه م ــه ادم ی ــاکت جامع ــل و گریز،س ــه منفع ــض ک ــاي مح ــدا رض ــه خ ــت ی  دوس
 اي گربــه هــیچ میگفــت مامــانم...بــودم اعتمــاد بــی همــه بــه زنــدگیم تمــام! نــداره هــم صــمیمی

 ..االن..معین شدم بزرگ حرف این با من! نمیگیره موش خدا رضاي محض

 :گلو دور میاندازم را دستم بغض با

 سـنگ  کـه  سـهیلی ..بـزنم  حـرف  میتـونم  پـدرم  بـا  نـه  میفهمـه،  منـو  مـادرم  نه!!! میشم خفه دارم-
 تـو  و نـدارم  تـو  جـز  رو کسـی  دقـایق  ایـن  تـو ..روزا ایـن  تـو  معین ببین...رفته یادش منو بود صبورم

 !میگیري ازم داري همینم کاري مخفی با

 ...فقط من-

ــکم ــد اش ــه و میچک ــه اي جمل ــت ک ــه داش ــرد ام خف ــل را میک ــتخوان مث ــو در اس ــف گل ــردم ت  ک
 :بیرون

 بود؟ چم من مگه بشی؟ عاشقم نبود قرار چرا-

 :میکشد اغوش در را سرم خشم با

 !بودم خر من...بشم تو فداي...نکن گریه-

 و میگفــت دروغ بهــم نبایــد..میشــد اینطــور نبایــد میگــرفتم؟ ارام مــن چــرا و میکــرد؟ ارامــم چــرا
 .نداشتم اي برنده برگ هیچ من! میکرد خوب را حالم

 ...اما باشم صادق باهات میخوام-

 :میشوم جدا اغوشش از

 ...بزن حرف! معین نه دیگه...نه دیگه اما-
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 و ریــز خالهـاي  ان و میکـنم  نگـاه  تمیـزت  سـینه  بــه..اي بسـته  چشـم  ایـم،  نشسـته  هـم  روي روبـه 
 ! زیبا

 ..کنم شروع خوب جاهاي از اول بذار-

 بـه  را خـودش  گرفتـه  پـر  ام سـینه  در کـه  اي پرنـده ! تنـد  گـاهی  میزنـد،  کنـد  گرفتـه،  بهانـه  قلبم
 !جان معین کن ازاد را ام پرنده! امده پایین خونم حقیقت و شده تنگ عرصه میکوبد، دیوار

 دووم زنــدگی ایــن نمیکــردم فکــر چــون...کــردم ازدواج قــبال کــه بگــم بهــت نداشــتم قصــد مــن-
 !بیاره

 سـر  کیـا  تـا  بشـه؟  نامـت  بـه  اموالـت  و مـال  زودتـر  تـا  کـردي  ازدواج مـن  با که اینه بدش قسمت-
 نرسیده؟

 :میکند پاك هیچ از را دهانش

 امــا بگــم شــرایطم از اوایــل اون میخواســتم هــی..بــودي خــوبی دختــر تــو چــون کــردم ازدواج نــه-
 اگـر  کـه  نبـودم  خـودم  فکـر  بـه  فقـط  کـه  بـدونی  اینـو  بایـد ...ظریـف  متـین،  بودي، اروم تو! نمیشد

 میخواسـتم  فقـط ! چیـه  بـه  چـی  نمیدونسـتی  کـه  تـوام  میخوابیـدم،  باهـات  کـاري  اول همون بودم
 ! باشی نداده دست از رو چیزي میگیري طالق اگر

 ..شده تباه من خاطر به ایندت نکنی حس میخواستم

 :میزنم لب و میکنم پاك را اشکم

 ...بد خبراي سروقت برو سریع-

 ســر از بــود اشــتباه یــه...نداشــتم عالقــه مهســا بــه دیگــه کــردیم ازدواج وقتــی حتــی مــا! مــاهی-
 !لجبازي
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 کی؟ با لجبازي-

 

 معین؟ باکی-

 ...کیا با-

 :میگزم را لبم

 !کیا خاطر به میگذشتی مهسا از بود تو براي همیشه چی، همه-

 .کردم اونکارو چرا نمیدونم من...بود محض بازي بچه-

 مهسـا ..کـرد  خـورد  منـو  واقعـا . بـدن  تـرجیح  بهـت  برادرتـو  کـه  ایـن  بـده،  خیلی..بود بار دومین این
 ادمـاي  دنبـال  عقـاب  مثـه  کیـا ..عاطفـه  قـبلش  و مهسـا ! میکـرد  نگـاه  بانـک  عـابر  یـه  مثـل  مـن  به

 کیـا ! گذاشـت  کنـار  منـو  کیـا  دیـدن  محـض  بـه  و بـود  ایـام  دانشـکده  هم از عاطفه..بود من زندگی
 ...بودن عوضی من زندگی زناي  نه،

 !بکنی باهام اینکارو که نمیده تو به اینو مجوز ازاینا کدوم هیچ-

-... 

 زنـدگیمون  اول مـاه  شـش  تـو  نداشـتی  احساسـی  رابطـه  باهـاش  اگـر  گفتـی؟  دروغ چـرا  بگو بهم-
 باهاش؟ داشتی چیکار پس

 ...میزند تخت روي اي ضربه غلیظی اه با...و میفشارد هم روي پلک..میکند تر لب

 ...بگو-

 میذاري؟ تنهام-
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 ..معین-

 ...میکنی ترکم-

 !داره بودنش افتضاح میزان به بستگی-

  نیست؟ حساب اینا چی؟ تو به من عشق میزان بعد-

 میکردي؟ چیکار ماه شش اون تو..بگو فقط-

 ...میکردیم روشن احمقانرو اشتباه اون تکلیف-

 :میگوید او و میدهم قورت سختی به را دهانم اب

 کردم؟ چیکار میدونی تو خاطر به..تو خاطر به من ماهی-

 

 ...مهسا نام به زدم ارثیمو نصف من-

 :میشوم خیره دهانش به ناباورانه

 ...معین-

 

 کردي؟ اینکارو چرا..چرا-

 ...کنم زندگی تو با میخواستم چون-

 داشت؟ من به ربطی چه این-
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 ...بزن حرف-

 :میشود خشدار صدایش و میکشد گردنش به دستی

 !میگرفتم بچرو مسئولیت باید نمیدادم اگر...ماهی...چون-

 !میکردم را فکرش

 !میدانستم

ــود مــن درد انتهــاي ایــن ــه نمیکــردم تصــور هــم درصــد یــک امــا ب  انقــدر پیوســتنش حقیقــت ب
 !بچه...باشد هضم قابل غیر و اور شوك سخت،

 همــین مــن مخفــی زنــدگی همــه مــاهی! بــده ازارت بخــواد کــه نیســتم مــردي اون مــن...مــاهی-
 ...همین فقط..بود

 !فاجعه..فاجعه یعنی من براي همین و بود؟ کم او نظر از همین

 فک جمله این به نمیتوانم و بردارم چشم نمیتوانم ام، شده خیره اش چانه به

 

 دارد و شـده  موریانـه  جملـه  ایـن ...اسـت  بچـه  یـک  صـاحب  و مطلقـه  مـرد  یـک  معـین  کـه  نکنم ر
 میاوردنــد ســرم هربالیــی بــودم، کــرده مســخره را خـودم  انگــار...میجــود را وجــودم تــک تــک پایـه 
 ! بچه...دارد بچه میگفت حاال! میبستم چشم و میشدم خفه

 دنیـا ..بپـذیرم  روهـم  یکـی  ایـن  نمیتـونم ...مـاهی  خـوردم  شکسـت  احساسـیم  زنـدگی  تو خیلی من-
 !اي دیگه چیز یه تو ماهی..اي دیگه هرخر و مهسا و عاطفه گورپدر! طرفی یه تو طرفه یه
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ــن ــز م ــري چی ــودم، دیگ ــهاي ازان ب ــوب جنس ــراي خ ــول ب ــوردن، گ ــور خ ــال، و بش ــم آخ بم  ه
 میتوانسـتم  چطـور  نمیشـد،  رد گلـویم  از بغـض  و نمیرفـت،  تـو  هـم  گوشـم  از بچـه  کلمه...نمیگوید

 ببندم؟ چشم هم اینبار

 فقـط . تـوش  خـورد  گنـد  چـی  همـه ...بـود  بدشانسـی  مـاهی،  بکـنم  باهـات  اینکارو نمیخواستم من-
 پیــدا تــو در خودمــو میکــنم فــک دارم،فقــط دوســت چــرا نمیــدونم..دارم دوســت کــه بفهــم اینــو

 !میکنم

 :میکنم زمزمه و میکنم نگاهش لحظه چند

 مسـیولیت  بـار  زیـر  از میخواسـتی  فقـط  شـاید ..مـن  خـاطر  بـه  دادي ثروتتـو  نیسـتم  مطمین حتی-
 وقـت  هـیچ ..نمیکنـی  مـن  بـراي  کـاري  تـو ...ترسـیدي  ابـروت  از یـا ...کنی خالی شونه بچت نگهداري

 !نکردي

 ..نشو انصاف بی-

 :میکنم زمزمه و زیرش میخزم و کنار میزنم را ملحفه اهنی ادم مثل

 ...معین نیست تو تقصیر-

-... 

 !کردم حساب تو رو زیادي من-

 ...بود شکسته قلبم میدانی

ــل ــک پیشــانی خطــوط مث ــرزن ی ــاله پی ــبم نودس ــدر قل ــق همانق ــروك عمی ــو! شــده چ ــردن ات  ک
 تـــا بـــدي یکجـــور...گذاشـــت نمیشـــود هـــم فـــرش زیـــر و قطـــور کتابهـــاي الي نمیخواهـــد،

 !نمیشود هم صاف...خورده
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 .کردند سقوط دردناکی یکطور باهم هردو باورهایم و قلبم

 ...اما شود بلند جایش از میخواهد دلم...عزادارم دل..ام بیچاره دل

 !نمیتواند کن باور

 ..دارد را خودش خاص مشکالت زندگی در انسانی هر

 ...جسمی یکی روحی، یکی مالی، یکی

 بـا  و امیـز  مسـالمت  و منطقـی  بایـد  چیـز  همـه  میکـردم  فکـر  عمـري  کـه  بـود  ایـن  من مشکل اما
 !شود حل زدن حرف

 !باختم هم نروم باختم، بروم! ماندن یا است بهتر رفتن نمیدانم که ام ایستاده جایی حاال

 ! است بیشتر دردش کدام دید باید باشد، کار در هم باختی

 شکسته دندان  و است کور گره که ام ایستاده ام زندگی تاریخ از جایی در درست امروز

 !کنم؟ بازش چطور اینکه سوالم بزرگترین و

 امــا میـزدم  لبخنــد تصـمیماتم  و هـا  انتخــاب یـاد  بـا  کــه میکـردم  زنـدگی  جــوري میخواسـت  دلـم 
 ! اشتباه پشت اشتباه چه؟ حاال

ــه ان کوبیــد را دري هــر کــه همــانیم مــن  پــوچ همــان زد را دســتی هــر پشــت بــود، متــروك خان
 .بداقبالم و ریخته بهم و ساده زن ان من! بود خالی خواند فاتحه که گوري هر سر..بود

 خانـه  بـه  و هـم  را ام شخصـی  وسـایل  و برداشـتم  را کـیفم  کـه  مـن  و جمعـه  صـبح ...پیش روز سه
 !بردم پناه سهیل
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 مبهــوت و مــات...مانــدم منتظــر اش خانــه در شــب تــا و برداشــتم اش همیشــگی جــاي از را کلیــد
 :گفت اخر در و داد گوش عجیبم حرفهاي و موقع بی حضور به

 کنی؟ چیکار میخواي-

 :نالیدم من و

 !بیرون بکشم باتالق این از باید خودمو-

 "رستوران بیا داشتی حوصله اگه" ام شده خیره تخت کنار یادداشت به حاال

 سـهیل  بـا  اش خانـه  در پشـت  امـد  شـب  همـان  معـین ..بـودم  اورده پنـاه  او خانه به که بود روز سه
 !ببینمش نمیخواستم اما کرد صدا مرا...زد حرف

 روبـه  کـه  تـو  و کـردم  بـاز  را در..پریـدم  خـواب  از در زنـگ  صـداي  بـا  کـه  پـیش  ثانیه یک همین تا
 :گفتی و کردي فوت را نفست بستی، چشم! ایستادي رویم

 !باشه خالی تخت سمت یه هرشب اینکه جز..ترك جز هستم، تنبیهی هر اماده من-

 :میشود رد در چهارچوب از بعدیش قدم که او و میکنم نگاهش جدي و خشک

 درسـش  میتـونم  حـاال ..نمیترسـم  هیچـی  از میکـنم  حـس  حـاال ...مـاهی  شـده  رو چـی  همـه  حاال-
 !کم یه..بیا راه باهام تو فقط کنم،

 همـان  چیـز  همـه ...و همیشـگی  ریـش  تـه  و سـفید  پیـراهن  و تمیـز  شـلوار  کـت  به...میکنم نگاهش
 کلـی  و راسـخ  عـزم  کلـی ! نبـود  همیشـه  مثـل  نگـاهش ..نگـاهش  ولـی  بـود  یکسـال  ایـن  در که بود

 ...میزد موج درش "باش باهام"

ــد ــه اینطــور میگذاشــتم نبای ــره چشــمانم ب ــان اینجــوري شــود، خی  و میشــدم خــر میشــدم، مهرب
 ..میکرد تنگ هوس کوچکم قلب دوباره
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 :میایستم حضورش به پشت و میگیرم رو

 ...ماهی-

 :بود امده باال جانم ته تا که بغض و میکنم بغل را خودم

 ! معین بدي خیلی-

 :نزدیک خیلی..میامد نزدیک از که نفسش و سرم روي میکنم حس را اش سایه

  و بشنوه رو غذایی بوي آدم میگه، مامانم-

 !شه می مریض میگیره، نفسش باشدش، نداشته و بخواد دلش

 را دسـتش ..نداشـتم  چتـر  مـن  و شرشـر  میباریـد،  بـاران  کـه  دلـم  در و میـدهم  قـورت  را دهانم اب
 :میامد گوشم و شانه بین جایی از نفسش و ام شانه روي گذاشت

 !بود پیچیده خونه توي بوت چطوري دیروز نمیدونی تو-

 مــن احســاس تــن انــدازه دیگــر حرفهــا ایــن نمیفهمیــد امــا بــرایم میبافــت شــعر داشــت..خــدایا اه
 :نمیشد

 !معین برو-

 :میکند فوت را نفسش ناامیدانه

 !دارن رو دوباره فرصت یه لیاقت لعنتی دنیاي این ادماي همه ماهی-

 :میلرزید صدایم نباید

 ! قبلی اشتباه همون تکرار براي نه اما..دارن-
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 !میرفت پیش خوب داشت..بود بهتر نمیکردم نگاهش که همین

 دســت از چیزمـو  همـه  حــاال...برسـم  دیگـه  چیـزاي  خیلــی بـه  کـه  زدم رو چیــزا خیلـی  قیـد  مـن -
  چی؟ یعنی چیز همه میدونی! ماهی دادم

 تنــدتر قلــبم میزنــد حــرف وقتــی کــه کــردم اعتــراف دلــم در و بســتم چشــم و میلرزیــد ام چانــه
 .نیست طبیعی اصال وضعیت این میدانم فقط..کندتر هم شاید نمیدانم..میتپد

 :میگرداند برم

 سـره  اون نبـره  بچمـو  تـا  دادم بـاج  باشـم،  تـو  پـیش  تـا  مهسـا  بـه  دادم بـاج  مـن  میـدونی؟  هان؟-
 ! بگذرم بچم و تو خیر از نمیتونم..نگهدارم زندگیمو عزیز ادماي که دادم باج! دنیا

 یـک  بـین  نفسـش  کـه  او و میشـوم  خیـره  اش مردانـه  و تمیـز  کفشـهاي  بـه  و میکنم پاك را اشکم
 :بود پیچیده درماندگی و خستگی عالمِ

 !چی یعنی چیز همه نمیفهمی تو-

 بـودم؟  کـرده  تحمـل  را کاریهـایش  مخفـی  و دروغهـا  تمـام  کـه  منـی  میکـرد؟  نفهمـی  به متهم مرا
 ...بماند ارام چیز همه تا بودم کرده فدا را خودم من میبستم؟ چشم و میفهمیدم که منی

 ! نمیگفتی دروغ بهم میفهمیدي اگر تو میفهمی؟ تو میدونی؟ چی تو-

 !تو از.نگفتم که میترسیدم روزا همین از-

 :میزنم نیشخند

 !منم اینا همه مقصر انگار که میزنی حرف یکجوري-

 ! ماهی خرم من..زبلی و باهوش خیلیم..زمینی روي ادم ترین بیگناه اصن تو...نیستی مقصر-
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 :میزند خودش سینه به اشاره انگشت با و

 مشــکل دادم، وا تــو از زودتــر چــون...عاشــقترم تــو از چــون چــرا؟ میــدونی احمقــم، ادم اون مــن-
 یـه  زنـدگیمون  بـه  میکـنم  التماسـت  دارم مـن ! دارم دوسـت  تـو  از بیشـتر  زنـدگیمونو  مـن  همینه،
 چی؟ تو اما بدي فرصت

 را دســتهایم..میکـرد  اتشــی معـین  عجیــب منطقهـاي  فقــط را مظلـوم  و ارام مــن...میکـرد  عصـبانیم 
 :میزنم داد و میکنم باز هم از

 زنــدگیمو کــه بســتم چشــم چــی همــه رو تمــوم یکســال مــن! انصــافی بــی واقعــا تــو چــی؟ مــن-
 ...پوشوندم گندکاریاتو من نگهدارم

 :میشود نزدیک بهم قدم یک و میخندد

 بو خودت خاطر به موندي اگر نکردي؟ ترکم چرا نرفتی؟ اونموقع چرا-

 

ــاتو وقتــی...د ــا حرف ــا ب ــدگاهت میشــنیدم، بیت ــه نســبت دی ــدگی ب ــدم رو زناشــویی زن ــاورم..میدی  ب
 تـرکم  اگـر ! مونـدن  تنهـا  و طـالق  فوبیـاي ! مـاهی  داري فوبیـا  تـو  میکـنم  فکـر . میترسـی  تو میشد

 کــه ایــن از ســوا... میــذارم زیرپــا غرورمــو دارم مــن امــا! بــود خــودت خــاطر بــه کــن بــاور نکــردي
 .نباشیم هم براي ما حیفه! مناسبیم چقدر هم براي میکنم ،فک دارم دوست

 :میزنم زل چشمانش به بیرحمانه

 !معین ندارم واقعا...ندارم اعتماد بهت من.نباشه اعتماد توش که زندگیه حیف-

 بـه  و میگیـرد  کمـر  بـه  کـت  زیـر  از را دسـتش  و میکنـد  پـاك  را خشـکش  لـب  غضـب  و حـرص  با
 :میگویم ارامتر...میشود خیره جایی
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 چـه ! نیسـت  کـه  البتـه  نـه،  یـا  کوتاهـه  یکسـال  نمیـدونم ..بـود  کوتـاه  داستان یه چیز همه کن فک-
 !بیمزه شوخی یه بود، شوخی یه کن فک میدونم

 :میکشد جلو را خودش..میزند پوزخند

 شوخی؟ راحتی؟ همین به-

 بــا و میگیــرد دســت در را ام چانــه کــه او و میانــدازم بــاال شــانه کوتــاه و میکــنم نگــاه اش یقــه بــه
 :میکند زمزمه دارد خشم که لحنی

 !میشن عاشق زود کوچیکه دلشون بعضیا باشی شوخیات مواظب بهتره عزیزم-

ــد پنجــره ســمت و عقــب میکشــم را خــودم ــذیرایی افقــی و بلن  میکشــم، عمیــق نفــس..میــروم پ
ــا کــه را حرفهــایی و میبنــدم چشــم  میخواســتم اگــر میــدهم تحــویلش را کــردم تمــرین خــودم ب
 :میایستاد عقب باید فقط برود پیش خوب

 نقشـی  اون نگـو ...کـنم  تحمـل  مهسـارو  حضـور  نمیتـونم  مـن  بشـه  حـل  مـاهم  بـین  اعتمـاد  بحث-
 نـداره،  بسـت  و چفـت  زنـدگی  ایـن ...شماسـت  بـین  پـل  بچـه  اون نخـواهی  خـواهی ..داره نداره،اتفاقا

 بــراي بــازه جــاش همــه.دیگــس ادمــاي نیمــه نصــفه حضــور از پــر زنــدگی ایــن..نــداره چهــارچوب
 باشـم  شـریک  بقیـه  بـا  خونمـو  اینکـه  از...میـاد  بـدم  دریـا  تـو  زنـدگی  از من! نمیتونم من ها، غریبه

 ...خودم براي فقط میخوام تنگ یه من متنفرم،

 :میپرسد ارام میایستد، رویم روبه

 چی؟ یعنی اینا-

ــد ــی از نمیترســم، میکــردم ثابــت بهــش بای ــودن او ب ــد..هــم طــالق و تنهــایی از و نمیترســم ب  بای
 زخمــی اسـت،  خســته جنـگ  از کـه  داشــتم را گالدیـاتوري  حـس ! میکــردم ثابـت  را ام گنـده  دروغ
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 هـورا  بـرایش  مـردم  امـا  ام بریـده  مـن  هـا  لعنتـی  بزنـد  فریـاد  میخواهـد  دلـش  و ایسـتاده  خونی و
 دهـانم  اب ! بخـوري  را اخـر  ضـربه  اینکـه  از قبـل  بـزن  تـو   را اخـر  ضـربه  که بده، ادامه که میکشند

 :نگهمیدارم باال را ام چانه و میدهم قورت را

 !شیم جدا بهتره یعنی-

 :میگوید تمسخر با بعد و خنده زیر میزند بعد میبرد، ماتش اول

  دادین؟ تشخیص شما بهتره؟-

 :میگوید جدي کامال او و میکنم اخم

 .میگیري تصمیم یکنفره ، دونفره زندگی یه براي که ممنونم واقعا-

 :میکنم تر را لبم

 !نشدیم ساخته هم براي ما.. بود رابطه این ترمیم براي زیادي زمان یکسال-

 :میزند پرصدایی پوزخند

  نشدیم؟ ساخته هم براي میگی کردن ویروون از بعد-

 کردم؟ ویروون من-

 ! معماري تو...نه-

 :میکند زمزمه و میچرخد یکدور

 ...معماري عجب-
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ــه ــانتر ب ــه ک ــد تکی ــه...میده ــدر خان ــق نفســهاي صــداي فقــط کــه شــده ارام انق ــد او عمی  و  میای
 سـر  تاسـف  بـا  نبـود،  معلـوم  میکـرد  فکـر  چـه  بـه  داشـت ...میزنـد  کـانتر  زیـر  کـه  اش ناخن ضربات

 !نمیکردم درك را خودم...بود گرفته و میزد تند شدت به قلبم که من و میداد تکان

 ...معین-

 ...نه..نه-

-... 

 .نمیدم طالقت من-

 دلـم  انگـار  امـد،  خوشـش  دلـم  لرزیـد،  دلـم  چـون  کـنم  عـذرخواهی  بایـد  خـودم  از نشـدم،  ناراحت
 داشت؟ کشمکش حوصله که دیگر اما بشنود را همین میخواست

 !خونه اون به برنمیگردم من-

 میزنـی  دلـم  از کـه  معـین  کنـد  لعنتـت  خـدا ..عطـرش  بـوي  و میجـود  را لـبش  میایسـتد  رویم روبه
 ...جلو

 ..چرا-

 !نمیتونم-

 !نمیخواي منو که اینه موضوع...میتونی بخواي اگر-

 .کنم اعتماد بهت نمیتونم من-

 ! ماهی نمیکنی پیدا..نمیکنی پیدا باشه؟ اشتباه بی که میخواي رو ادمی-
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 اغـوش  بـه  میکـردم  پـرتش  کجـا؟  بـه  کجـا؟ ..میکـردم  پـرتش  و میگـرفتم  را اش یقه میخواست دلم
 ...خودم

 ان از مطمئنتــر باشـه،  شـده  پشـیمون  هـم  بعـد  و لغزیـده  پـاش  و کـرده  خطـا  بـار  یـه  کـه  آدمـی -
 !نلغزیده پاش حال به تا که آدمیه

 .نیستم بخشنده کافی اندازه به من منه، از مشکل! بگی تو هرچی اصن...باشه-

 :میخندد حرص با

 !نیستی عاشق کافی اندازه به تو عزیزم نه-

ــا.هســتم..هســتم ــودن اینطــور ام ــر..نداشــتم دوســت را ب ــه میبخشــیدمش اگ ــت و خــودم ب  و هوی
ــانگی ــت ام زن ــردم اهان ــر! میک ــیدم اگ ــی میبخش ــش یعن ــوز به ــر مج ــتباهی ه ــل از را اش  داده قب

 .ام کرده خیانت خودم به اینطور...ام

 .خواستی خودت تو نکردم، مجبورت من خوابیدي؟ باهام چرا نداري دوستم اگر-

 :میگشت زخم دنبال و بود گرفته دستش نمک کیسه یک که او و..  دهان و میبندم چشم

 بــاهم و کنــی زنــدگی باهــام یکســال باشــم، حاللــت باشــم، تجربــت اولــین مــن میشــه؟ چجــوري-
 ...عجیب هم مسخرس هم این باشی؟ نداشته اي عالقه بهم بعد باشیم داشته رابطه

 !نداري خبر من احساسات از تو-

 :میزند داد

 ..دارم خبر..دارم -

 :میدهد تکان صورتم جلو را اش اشاره انگشت که او و میپرد تنم
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 ..نکش گند به عشقو داري، بهم اي عالقه نگو-

 :میلرزد صدایم

 !اورد زبون به نباید که چیزو همه-

 :میزند پوزخند

 کـه  چیزیـه  همـون  دقیقـا  داشـتن  دوسـت  میگـی،  کـه  نیسـت  چیـزي  اون داشـتن  دوسـت ...دقیقا-
 نداري عالقه زندگی این به کافی اندازه به تو و...میدي انجامش

 

 ]01:38 19.01.17] ,�ماهـــی مرگـــ

! 

 انگـار  و میکـرد  بـازي  مـن  زمـین  در داشـت ...میـروم  اشـپزخانه  بـه  و میکشـم  ام پیشـانی  به دستی
 :میگوید که او و میکشم سر انتها تا را اب لیوان..بودم افتضاح لحظات این مقصر من

 !بگیري طالق تو که نیست قرار اصال چون...ماهی نمیدم طالقت من-

ــی ــع وقت ــدرت ازموض ــار ق ــرد رفت ــبی میک ــدم عص ــم میش ــیله در انه ــه اي مس ــن ک ــرش م  مقص
 :گفتم و کوباندم سینک کنار را لیوان..نبودم

 ..اون از قبل...میدي توام و میگیرم-

 ...بکن جون ماهی..باید میگفتم، باید

ــه فقــط میبخشــم، مهــرمم- ــه ی ــا...میخــوام خون ــن اخــر ت ــه ای ــه...هفت ــه ی ــرام خون ــر، ب ــن بگی  م
 ...بگم بهشون قضیرو این نمیخوام فعال و مادرم پدر پیش برنمیگردم
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 ...ماهی-

 :گفتم برسد بنظر محکم داشتم سعی که صدایی با و میروم سهیل اتاق سمت به

 !نیا اینجا ام دیگه...بده تحویل بهم خونرو هفته این اخر تا-

 بـه  دل دسـتانت  زنجیـر  بـی  میترسـیدم  کـه  مـن  و لغزنـده  هـا  جـاده  و بـود  برفی زندگی این هواي
  میخورد؟ درد چه به زندگی این میماند، برف بر یکنفر پاي جاي فقط وقتی...بزنم خیابان

 کـردن  ارام دوش خاصـیت  اصـال  میـدانی ...بـردم  پنـاه  حمـام  گوشـه  بـه  لباسـها  همـان  بـا  جایش به
 .بریزم اشک و بهش بدهم تکیه تا تو دوش چه باشد حمام دوش چه حاال است

 

 هـم  مـن  زنـدگی ...میکـرد  ریـز  را هـا  سـبزي  تمـام  مهـارت  بـا  کـه  او و بودم خیره مادر دستهاي به
ــود، همــین ــود نشســته یکــی ب ــداقبالی ســاطور و ب ــه میکشــید ب ــن ب ــار ت ــن روزگ ــرم و م  زخمیت
 .میکرد

 شده؟ چیزي ماهدخت-

 داشـتم  بـزنم؟  حـرف  بـااو  ام زنانـه  احمـق  تصـمیمهاي  و زنانـه  زنـدگی  از تـا  نداشـتم  را کسـی  چرا
 ...میترکیدم

 !مامان نه-

 نمیاد؟ نهار معین-

 :میروم تراس سمت بیحوصله

 اخه؟ باشه دوم بار که اومده نهار کی معین-
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ــپ را تــراس در ــنم، کی ــی صــندلی رو مینشــینم میک ــت اهن ــه در بــه پش  را دســتم..اي شیش
 میریـزم  را افتـاد  جـانم  بـه  اتـاقم  دیـدن  بـا  و صـبح  از کـه  دردي و بغـض  این و دهانم روي میگذارم

 !بیرون

 کــه کســی مثــل طــوالنی دقــایق و کــردم بــاز را اتــاقم در..مــادر پــیش امــدم الطلــوع علــی صــبح
ــزي ــت از عزی ــر داده دس ــاقم باالس ــاتم ات ــرفتم م ــم! گ ــراي دل ــایم ان ب ــوخت روزه ــرا...س ــر چ  فک
 خـودم  سـر  خـودم  کـه  بـود  بالیـی  چـه  ایـن  بـود؟  اشـتباه  خانـه  ایـن  و اتـاق  این در ماندن میکردم
 اوردم؟

 :بود کرده گریه کلی که صدایم و گوشم دم میگذارم گوشی صفحه دیدن بدون

 کجایی؟-

 :میدهم را جوابش سرد..بودم دلخور ازش چقدر من و بود کیا

 !مادرم خونه-

 !اینجا بیا دنبالت میفرستم ماشین یه اوکی-

 کجاست؟ اونجا-

 ..من خونه-

 :میدهم تکیه ها نرده به و میشوم بلند

  اونجا؟ بیام باید چی براي-

 !میفهمی بیا.. دارم واجبی خیلی کار-

 !نمیتونم متاسفم-
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 ...مهمیه کار میگم چی؟ یعنی-

 کردي؟ رفتار باهام چجوري رفته یادت بار اخرین-

 :میشود ارامتر صدایش و میکند فوت را نفسش

 کنم؟ خواهی معذرت االن-

 !برام نمیکنه کاري معذرتخواهیت االن شکست بد خیلی دلم لحظه اون-

 !اونجاس دیگه دقیقه پنج باش حاضر..میگم همینو که منم-

 ..من-

ــین را موبایــل کــه مــن و میکنــد قطــع  را عصــبانیم نفــس و میبنــدم چشــم و میفشــارم دســتم ب
 و کـرده  اخـم  کـه  مامـان  و میـزنم  تـن  را پـالتوام ...میکـنم  نثـارش  عوضـی  لـب  زیـر  و میکـنم  فوت

 :شاکیست

  وضعشه؟ چه این کجا؟-

 !باز میام مامان دارم مهمی کار-

 ...ماهدخت شدي عجیب خیلی مدته یه شده؟ توچت-

 :میبندم را ام چکمه زیپ

 ! نیست هیچی..مامان میکنید اشتباه-

 ماهدخت نمیکنم اشتباه من-

 :میشوم کالفه
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 بگم باشه الزم که نیست چیزي-

 :میکشد را بازویم

  داري؟ مشکل معین با-

 نه-

 نیومده؟ اینجا که شده یکماه میدونی..داري-

 :نداشتم کنترل صدایم روي

 .نپیچ پام و پر به انقدر مامانم نیست چیزي گفتم-

 خانـه  از خـروج  محـض  بـه  و میگـذارم  جـواب  بـی  را نگـاهش  سـواالت  همـه  و میبندم محکم را در
 کـه  کیـا  اصـال  بـود،  افتـاده  شـور  دلـم ..میکنـد  بـاز  بـرایم  کـه  را عقب در و میبینم را شرکت راننده

 .داشت بدخبري فقط او چون..بود همین میگرفت خبر ازم

 !نمیکند نگاهم حتی..داخل میرود و میکند باز برویم را در

 ...بگو مهمتو کار سریع چیکار؟ اینجا کشوندي منو-

 !جان ماهی-

 و میکشــم عمیقــی نفـس  و میگــذارم ام ســینه روي را دسـتم  برمیگــردم، خــانوم ملیحـه  صــداي بـا 
 :میگویم اهسته

 !ترسیدم-

 :میکند عذرخواهی و میبوسد را ام گونه میزند، لبخند

 !عزیزم بشین بیا-
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 نبـود  معلـوم  و داده تکیـه  وسـط  جزیـره  بـه  بـود  ایسـتاده  اشـپزخانه  در کیـا  و مینشینم رویش روبه
 !سرامیکی کپل فنجان ان در مینوشید چه

 شده؟ چیزي-

 :میزند ام شانه به اي ضربه

 ! شده چیزي که معلومه-

 :میدزدد را نگاهش او و میاندازم کیا به گیجی نگاه

 .نمیشم متوجه-

 !کنی زندگی جدا میخواي گفت کیا به معین-

 گفت؟ معین-

 یـه  اسـتاد  میـدونی  کـه  کیـاهم ..امنـه  و مطمـین  خونـه  یـه  دنبـال  گفـت  وضـوح،  ایـن  بـه  نه البته-
 ! بزنه حرف کرد مجبورش..زدن دستی

 بـودم  خـراب  و بیحوصـله  کـافی  انـدازه  بـه  بـود؟  چـه  بـراي  بازیهـایش  مسـخره  ایـن  میکنم نگاهش
 کـه  طالیـیم  اثـر  اخـرین  و زدم داد رسـتوران  کارکنـان  کردم،سـر  بـدي  دعـواي  سـهیل  بـا ...اینروزها

 !گذاشتم تنها دلخور و جواب بی انطور را مادر

 خوب؟-

 :پایم روي میگذارد را دستش

 ! زندگیتون به داد دوباره شانس یه بشه شاید-

 :میکنم نگاهش و میدهم قورت را دهانم اب
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 کنید؟ وساطت گفته بهتون معین-

 :میخندد

 بــودم مطمـین  کــه مسـئلرو  ایـن  نمیزنــه، حـرف  مـن  بــا زیـاد  معــین کـه  گفـتم ! نــه کـه  معلومـه -
 حسـاس  هـاي  لحظـه  تـو  نکـردم،  مـادري  معـین  بـراي  کـافی  انـدازه  به کردم حس فقط من! نمیگه

 !نخوره بهم زندگیتون که بکنم کاري بتونم شاید حاال نبودم، زندگیش مهم و

 بودین؟ خبر با مهسا با رابطش از شما-

 :میگوید تاخیر با و میشود محو لبخندش

 !زادمه خواهر مهسا..اره خوب-

 :میدهم تکان سر

 مــن هــم حــاال...بکنــه وحشــتناکو اشــتباه اون نمیذاشــتین موقــع همــون بــود بهتــر شــاید پــس-
 .بگذرم اشتباه این از نمیتونم

 !میگین چی میفهمم من جان ماهدخت-

 معینــو میتــونی فقــط شــما..دارم حســی چــه نمیفهمــین...مــیگم چــی مــن نمیفهمــین شــما نــه-
 !کردین پدرشون با که کاري همون...گذاشته شما پاي جا اون، چون کنی درك

 میلرزیـد  تـنم ...میکـنم  پـاك  را لـبم  پشـت  عـرق  و میکشـم  ام پیشـانی  بـه  دسـتی ..میماند باز لبش
 :صدایم و

 !مدت این عصبیم خیلی من.. میخوام معذرت-

 :میرود اتاق سمت به و میشود بلند کنارم از نرمی به و میدهد سرتکان فقط
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 ..خانوم ملیحه-

 ازردن خـاطر  بـه  حتمـا  کـنم  نگـاه  را عقـب  نداشـتم  جـرات ..نمیایسـتد  و میگیـرد  بـاال  را اش دست
 !بساطم زیر میزد مادرش

 نشس رویم روبه جایش به اما

 

 :کرد زمزمه و دستم داد اب لیوان یک ت،

 !باش عصبی همیشه لطفا-

 زیـر  دهـانم  کـه  همـانطور  و صـورتم  بـه  دسـتی  و سرمیکشـم  نفـس  یـک  را اب...زد کجـی  لبخند و
 :میکنم زمزمه مخفیست دستم

 .هستین اینجوري چرا شماها-

 !زد اي احمقانه خنده تک و گذاشت زانواش روي را ارنجش کرد، نگاهم

 بخــواین ازم کــه خونــت بکشــونی منــو میچینــی نقشــه حــاال..میــاوردي بــد خبــر فقــط دیــروز تــا-
 !ببخشم معینو

 مـن  بگـی  میخـواي  مـثال ! چیـه  مـن  بـه  ربطـش  اصـال  و داره بخشـیدنت  بـه  ربطـی  چـه  بـد  خبر-
 انداختم؟ ره شادمانی بنگاه حاال و بزنم بهم بینتونو داشتم قصد

 :نگهمیدارم دهانم روبه را ام شده مشت دست

-ا مطمئنم بابت این از...میخواستی که معلومه..ا... 

 :هرگز لبانش...چشمانش داشت لبخند
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 برسه؟ چی من به بود قرار بعد-

 :باال میاندازم شانه

 چــون شــاید! کنــی خــالی حرصــتو میخواســتی فقــط برســه چیــزي نبــود قــرار شــاید...نمیــدونم-
 رو مهســا چــون..نخواســت تــورو محمودخــان چــون شــاید بــود، همــه توجــه مــورد همیشــه معــین
 !شدن دونفر،سوم بین سخته خیلی...داد هم دست از که البته اورد، بدست

ــد لبخنــدش ــی و پری ــدبار...ریخــت نگــاهش در فحــش و غضــب کل ــاز دهــان چن ــد ب  اخــر و میکن
 :میگوید میفشارد هم روي دندان که همانطور و میدهد تکان صورتم در را اش اشاره انگشت

 میـزنم  وگرنـه  نکـن  تکـرار  اشـغالو  جملـه  ایـن  دیگـه  فهمیـدي؟ ...بـرم  تـا  کـردم  انتخاب خودم من-
 !میکنم سرویس دهنتو

ــانم اب ــورت را ده ــدهم ق ــل و می ــه مث ــیده ي بچ ــت ترس ــایم و دس ــع را پ ــنم جم ــب و میک  عق
 !میامد نظر به مصمم صورتش و جدي کامال تهدیدش..میکشم

 :میگوید تر اهسته بعد و میکشد اش پیشانی به دستی

 !همین! سوخت تو براي دلم فقط....فقط نداره، ربطی کسی به هدفم و قصد-

 ؟!میسوزه ام کسی برا دلت تو-

 :میدهد تکان سر و میمکد را پایینش لب میاندازدو بهم بدي نگاهم

 !بچسبش دودستی..نمیشه هرکسی نصیب-

ــو بگــویم میخواســتم ــرین ت ــرین خودشــیفته و متکبرت ــرین خودخــواه و ت ــد ترینهــاي همــه.. و ت  ب
 :شکست را سکوت که او و بستم فرو لب و ترسیدم اما دنیایی
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 میشی؟ اروم شدن جدا با میکنی فکر-

 :میزنم لب و میکنم نگاه ناخنم کنار ورامده پوست به

 .نمیدونم-

 موندن؟ با-

 :میکردم بغض میشد ام مسخره زندگی بحث تا. میدهم تکان سر

 !واقعا نمیدونم-

 ..واضحه خیلی این-

 ..نیست نه-

 کجــا میفهمیـد  و دلـش  دیـوار  بــه میکـرد  اویـزان  ادم تـا  میســاختند دماسـنجی  دانشـمندان  کـاش 
 .است معتدلتر احوال هواي و اب

 ...میشود بهتر ادم دل حال کجا

 !هستی خوبی زن تو-

 بـه  ارام کـه  او و میکـنم  نگـاهش  و میگیـرم  بـاال  را سـرم  متعجـب  البتـه  و اشـک  از پـر  چشـمان  با
 :میامد نظر

 ...نمیسوخت براش دلم بود اي دیگه هرکس یا مهسا شاید-

 

 :میکند اشاره بهم دست با و میدهم تکیه
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 نگــاه بــز عــین اینطــور و نمیگرفتــی خــودت بــه مظلومــو و مســخره قیافــه ایــن انقــدر اگــه شــاید-
 . میکردم تموم کردمو شروع که کاري همون نمیکردي

 !خودتی بز-

 اش همیشـگی  صـداقت  ایـن ! گرفـت  ام خنـده  هـم  خـودم ...زیرخنـده  زد و کـرد  نگـاهم  لحظه چند
ــترس ــاامنی و اس ــی ن ــرد دور ازم را روان ــاال...میک ــد ح ــددهان هرچن ــود ب ــایش و ب ــی دم از مثاله  ب

 !نمیگفت دروغ اما ادبانه

 ...هستی تلخی ادم تو-

 :زد کجی لبخند که او و بود گربه ناله مثل صدایم

 نمیاد؟ خوششون مادام-

 ام زمزمـه ..نیامـد  بیـرون  چیـزي  امـا  مانـد  بـاز  دهـانم ! ریخـت  فـرو  ام سینه در چیزي و مادام گفت
 :میشد وصل و قطع

 ...از...تو-

 :شد بلند و خندید

ــی- ــه الک ــیج ک ــکر مس ــته تش ــه نمیفرس ــانومی ی ــه خ ــدگی ک ــیش زن ــواس روي جنس ــد و ه  بع
 .شده برطرف موانعش همه میفهمه

 چندثانیـه  تنهـا  او میکـنم  فکـر  و میشـود  بسـته  و بـاز  ام بینـی  هـاي  پـره ...میگـذارم  هم روي چشم
 :باشد ادم میتواند

 ...وقیحی خیلی-
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 :کرد زمزمه و سرم باالي درست مبل لبه گذاشت را دستش

 ...خودشونو میدن لو ادما خود میزنم حدس فقط من راستش-

 :گفت و خندید و

 ..مادااام...کنی عذرخواهی مادرم از بري بهتره حاالم-

 .پره ازش دلت میکردم فکر-

 ســرش تــو گذشتشــو و بزنــی حــرف بــد باهــاش نــداري حــق تــو...نــداره ربطــی تــو بــه ولــی پــره-
 ...ام اصال..نیستی اي کاره تو بودم اتفاق از جزئی و پسرشم من...بکوبی

 :اندکی وصدایم میبرم باال را دستم

 ...دیگه فهمیدم باشه-

 :باال میاندازد ابرو

 !نزنا داد من سر-

 و مینشـیند  دیـدنم  بـا  بـود  کشـیده  دراز تخـت  روي کـه  خـانم  ملیحـه  و میـروم  اتـاقش  به بیجواب
 :کنارش نیز من

 اواخـر  ایـن  یکـم ...نداشـت  مـن  بـه  ربطـی  اصـال  مسـئله  ایـن ! میخـوام  عذر واقعا من..خانوم ملیحه-
 !ریختس بهم اعصابم

 :میگیرد را دستم
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 سـه  نگـرفتم  معینـو  جلـوي  مـن ...واقعیتـه  اینکـه  از نـه  حرفـت  از امـا  شدم ناراحت..عزیزم میدونم-
 بدسـت  دلشـو  کـاراش  تاییـد  بـا  میخواسـتم  راسـتش ... و بـود  زادم خـواهر  مهسـا  خـوب  پـیش  سال
 .افتاده دور ادماي کاري شیرین جورایی یه بیارم

 :هم و میخندد

 اون بــه برگــردم اگــر امــا دارم عالقــه معــین بــه بگیــرم، طــالق نمیخــواد دلــم مــن خــانم ملیحــه-
 ! داشت نخواهیم باهم ارومی لحظات خونه

 اخه؟ چرا-

ــواهی بچــه اون چــون! واضــحه- ــو نخــواهی خ ــدگی ت ــا زن ــا و...داره حضــور م ــادرش قطع ــن! م  م
 سـت  پنجـره  و در بـی  خونـه  یـه  مثـه  مـا  زنـدگی  میدونیـد ! زنـدگی  ایـن  تـو  نـدارم  امنـی  احساس
ــی ــواد هرک ــاد بخ ــی می ــواد هرکس ــره بخ ــین! می ــوادهمرو مع ــی میخ ــداره راض ــرو..نگه ــا! هم  ام

 کامـل  امـا  باشـه  داشـته  میتونـه  منـو ...داره نیمـه  نصـفه  ادم سـري  یـه  فقـط  کارش این با میفهمهن
 ...کاري پنهان با! کرده اینکارو خودش اون..نه

 .داره دوست معین مطمینم و باشه، اینا همه حالل میتونه عشق میکنم فکر من ماهدخت-

 زنـدگی  اونـم  مشـترك،  زنـدگی  بـراي  نیسـت  کـافی  ایـن  امـا  خـانوم  ملیحـه  داره دوسـتم  میدونم-
 اورد اي کننـده  قـانع  حتـی  و متفـاوت  هـاي  توجیـه  دروغ بـراي  بشـه  شـاید  ببینیـد ! مـا  بهمریخته

 کـه  ادمیـه  مـن  مشـکل  نیسـت  دروغ مـن  مشـکل ...نمیـده  تغییـر  رو بـودن  دروغگـو  واقعیت این اما
 ! میگه دروغ

 ...نمیدونم من...نیست دروغگو واقعا معین-

 :میدهد تکان سر و



236 
 

 دیگـه  بشـه  شـروع  جـایی  یـه  از وقتـی  امـا ! کـرده  اینکـارو  مـورد  ایـن  تـو  فقط میدونم و نیست نه-
 .کنم اعتماد نمیتونم دیگه من نکنه پنهان رو چیزي اگه حتی...نداره تمومی

 :نمیگوید چیزي و میکند فوت را نفسش

 بـا ..شـدس  خـراب  همـه  بـا  رابطـم  االن مـن  میدونیـد ... امـا  کـردم  ناامیـدتون  کـه  میخوام معذرت-
 االن...خودمــه نوبــت االن میگــه راســت اون میکــنم فــک ولــی داشــتم، وحشــتناکی دعــواي دایــیم

 ! مجبورم اما..سخته برام خیلی نمیتونم،! باشم خودخواه کم یه باید

 .کرد زندگی طرفه یک اینطوري نمیشه..میگی درست شاید-

ــه- ــانوم ملیح ــی خ ــه این ــد ک ــون میبینی ــتاده جلوت ــا ایس ــن واقع ــتم م ــی! نیس ــرد وقت ــودم مج  ب
ــات ــه مشخص ــتم، اي دیگ ــه داش ــه روم هم ــه جــور ی ــاب اي دیگ ــاز حس ــردن، ب ــل میک  و عاق

 کــار دخترانــه دبیرســتان تــوي مــدت یــه حتــی میــدادم؟ مشــاوره بقیــه بــه میشــه بــاورتون...اروم
 واقعــا..خودمــه تقصــیر ســاخت؟ چــی مــن از زنــدگی ایــن ببینیــد امــا! زمینــه همــین تــو میکــردم

 هـر  و بـده  تغییـر  منـو  رفتـاري  هـر  دادم اجـازه  و جلـو  اومـدم  پـاك  ضـمیر  بـا  نـوازد  یه عین میگم
 ملیحـه  مـیگم  جـدا  متنفـرم،  جدیـد  ادم ایـن  از مـن ! شـدم  خـم  سـمت  همون به وزید باد که طرف
 فکـر ...رو زناشـوییم  زنـدگی  تـوي  احمقـانم  واکنشـهاي  و نـدارم  دوسـت  رو خـودم  اصـال  مـن  خانوم

 مـن ...خـودم  خونـه  تـو  سـرم  و بـود  سـاکت  و کـرد  تحمـل  بایـد  فقـط  مشترك زندگی توي میکردم
 اختیــار در خودمــو بایـد  کــه جــایی درسـت ! نبــودم بلــد دونفـررو  زنــدگی اداب و شــوهرداري واقعـا 

! شــدم ســاکت میــزدم حــرف باهــاش بایــد کــه جــایی و کــردمش محــروم ، میــدادم قــرار شــوهرم
ــم ــه االن ــر روزه ی ــردم تغیی ــک و نک ــط شــبه ی ــیدم بطــالن خ ــت و ضــعیف ادم اون رو نکش  شکس

 هنـوزم  نـه ..زنـدگیم  مـن  سـوپر  بشـم  بچسـبونمو  بهـم  هـامو  تیکـه  نگـرفتم  تصـمیم  یکروزه خورده،
ــه دارم فقــط نکــرده تغییــر مــن در هیچــی..اینجاســت ترســو ماهــدخت او ــورترم روز دو ب  فکــر اون
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 درسـتی  جـاي  بـودم  اگـرم ..نبـودم  نگـر  اینـده  وقـت  هـیچ ...نـدادم  انجـام  وقت هیچ که کاري میکنم
 !نکردم استفاده ازش

 فکــر...شــد ازدواجــم احمقانــه تصــمیم بــه منجــر انهــم و کــردم نگــري اینــده یکبــار کــه نگفــتم و
 !میسازد دخترانه اتاق همان در تنها دختر پیر یک من از اینده میکردم

 :میپیچاند انگشتش دور را اضافه نخ و میکشد پایش روي دستی و میکند تر را لبش

 انجــام میکنــه تبــدیل داري دوســش و بــودي کــه ادمــی اون بــه تــورو میکنــی فکــر کــه هرکــاري-
 .بده انجامش..باشه کردنه؟ زندگی جدا کار اون..بده

 از و بــودم راضــی خــودم از داشــتم خــوبی خیلــی حــس...میــدهم قــورت را بغضــم و میــزنم لبخنــد
 ! امروزم حرفهاي تمام

 هنوز؟ نکرده پیدا که رو جایی معین-

 ..یانه هست دنبالش نمیدونم اصال-

 !هست-

 :میشد بهتر دلم حال اینطور مگر! میکردم ردش باز من و میکرد اصرارم یکم و نبود کاش

 بـراي  کـنم  فـک  امـا ...اینجـا  بیـام  مـن  بـود  قـرار  خالیـه،  خونه این روي روبه واحد...جان ماهدخت-
 !نیست غریبه مال هم امنه هم...باشه مناسبتر تو

 !کنم اواره شمارو نمیخوام خانوم ملیحه نه نه-

 :بود "شدي؟ بچه" و "نگو پرت و چرت" کلی درش که اي خنده یکجور میخندد،

 ...دختر چیه اواره-
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 :میگوید و میکشد ام شانه به دستی

 ...پشتشه منظوري و قصد میکنه فکر بگه کیا اگر چون میزنم حرف معین با خودم من-

 ...آخه-

 اینجـا  بـاش  مطمـین ! کنـه  نامـت  بـه  کافیـه  فقـط ..اونـه  مـال  اونجـام ..خواسـتی  خونـه  معین از تو-
 ...بهتره برات خیلی

 در کیـا  اینکـه  تـا  بـودم  ایسـتاده  هنـوز  افتضـاح  و درهـم  فکـر  کلـی  بـا  مـن  و میکنـد  تـرك  را اتاق
 :گفت کجش لبخند ان با و شد ظاهر در چهارچوب

 !نیبِر هی-

 ...میکنی نگاه دستانت به و میز سمت ان اي نشسته

 چـی  مـن  از مـاهی "کـردي  زمزمـه  و شـدي  دلگیـر  تـو  و کـرد  برخـورد  خشک و سرد باهات سهیل
 !دادم تحویلش اعتنایی بی فقط من و "سهیل؟ پیش ساختی

 :میکند صاف گلو سهیل

 ایـن  میخـوام  فقـط  بشـه،  منصـرف  گرفتـه  کـه  تصـمیمی  از ماهـدخت  کـه  اینجـا  بیـاي  نگفتم من-
 مـن  ، بشـه  صـاف  کـدورتا  بخـواد  دلـم  هرچقـدرم ! بگیـرین  تصـمیم  بعـد ...ریشه از کنید حل قضیرو

 فقـط ...نیسـت  کـس  هـیچ  دسـت  نیسـت،  مـن  دسـت  یعنـی ! کـنم  حـل  شـمارو  مشـکالت  نمیتونم
 ! کنید خراب یا کنید درستش میتونید دوتا خودتون

 بـه ...کـردم  مـرور  را داشـتم  انچـه  تمـام  روز چنـد  ایـن  در کـه  مـن  و میجـود  را پـایینش  لـب  معین
 !بودم خسته ضعیف و عرضه بی تن این از که هم خودم و بود کرده پرم سهیل معروف قول
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ــی- ــو ول ــوب این ــدونم خ ــین می ــاري! مع ــه ک ــا ک ــدخت ب ــردي ماه ــتناکه ک ــدر...وحش ــن انق  ای
 شــکل ازدواج ایــن وقــت هــیچ گفتــنش بــا شــاید کــه بــود افتضــاح و بــزرگ مخفیکــاري

 اگـر ..میکنـی  اینکـارو  االنـم  معـین،  کـردي  بـازي  ماهـدخت  اینـده  بـا  بگـم  سـاده  خیلـی ...نمیگرفت
 ...باخته ماهدخت بازم بشین جدا

 !!! نمیگوید هیچ و میکند فوت محکم را نفسش و میبندد چشم

 :اینبار من به رومیکند کند؟ بازي را عادل قاضیهاي نقش میخواست مثال سهیل

 مـال  بـوده  هرچـی  اینکـه  داره مزیـت  یـه  شـما  قضـیه ...دیـدم  زیـاد  بخشـیدنا  و خیانتـا  ایـن  از من-
 ...داشته وجود ماهدختی وقتی نه..زندگیتون دوران تو نه...گذشتست

 :میکند نگاه ساعتش به میشود بلند سهیل و میکنم تر را لبم

ــه- ــدازه ب ــر کــافی ان ــردم، دی ــد ک ــرم بای ــاتون معــین...ب ــا شــد تمــوم حرف ــدختو لطف  برســون ماه
 !راهت سر رستوران

 !میشود گم سهیل خداحافظی بین اش "حتما" زمزمه و میدهد تکان سر

 یعنـی ...نمیامـد  نظـر  بـه  ارام اصـال  او و...رنگـش  سـبز  برجسـته  رگ و میکـنم  نگـاه  الغـرم  پاهاي به
 !نبود صورتش در همیشگی ارامش ان

 :میکنم زمزمه و میبندم چشم میشکاند، را انگشتانش غلنج و میداد تکان را پایش

 ...لطفا نکن اینکارو-

ــتش ــاورد را ک ــتین و درمی ــراهن اس ــی پی ــاال را اش اب ــد ب ــاعت..میزن ــد س ــی بن ــوه چرم  و اي قه
 !هماهنگ و بود پوش خوش همیشه...همرنگش کفش و کمربند
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 تصـمیم  مـادرم  بعـد  کـنم؟  نگـاه  فقـط  و بشـینم  گوشـه  یـه  زمینـی  سـیب  گونی یه عین باید چرا-
 خونمـون  از بـذارم  بایـد  چـرا ...میکنـی  قبـول  تـوام  بعـد  و میگـه  کـه  اي خونـه  اون بـه  بري میگیره

  بري؟

 :نمیگذارد که او و میکنم باز دهان

 ...تره درست این! بري خونم از نمیذارم من بگم میخوام...نرسوندم منظورمو خوب نه-

 :باال میاندازم چانه و میدهم قورت را دهانم اب

 !گرفتم رو تصمیمم...نمیمونم تو اجازه منتظر من-

 ...یکروز-

 :میگیرد باال را انگشتش و

 بــی و حرمتــی بــی بهــت یکســاله زنــدگی ایــن تــو کــه بگــو رو لحظــه یــک و ثانیــه یــک ، یکبــار-
 بــی روي از رفتــارم کــه بگــو دقیقشــو یــک! باشــم کــرده اعتنــایی بــی کــه باشــم، کــرده احترامــی

 ! بودم خوب تو براي باشم هرگهی من...باشه بوده مهري

 :میرفت لرزش به رو داشت که صدایم و میگزم را لبم

 ..نه گذشتت اما خوبی خیلی تو-

 :بود نشده کنترل که صدایش و میز روي میکوبد را دستش

 ...گرفتین یاد فیلما این تو از که اي کلیشه جمالت مشت یه! کن بس..ماهدخت کن بس-

 و کـرد  تغییـر  چنـان  لحظـه  یـک  در کـرده،  بـاد  شـلنگ  انـدازه  اش پیشـانی  رگ که او و میپرد تنم
 :شده ضعیف و مریض روانش مدت دراین من مثل اوهم فهمیدم که شد عصبی چنان
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ــوي ادم اینهمــه- ــن ت ــا ازدواج قبــل هســتن شــهر ای ــاري کثافــت هزارت ــردن، ک ــه ک  دســتمال مث
 بهـش ..باشـه  شـرعی  میخواسـتم  امـا  کـردم  غلطـی  یـه  مـن  حـاال  میکـنن،  عـوض  زیرخواب کاغذي
 وایســادم، پــاش امــا کــردم غلطــی یــه ببــین! نمیبیــنمش بخشــش قابــل غیــر امــا نمیکــنم افتخــار

ــاي مــن مــاهی...گذاشــتم خــالی مهســارو شناســنامه کــردم، تامینشــون  ازشــون کــه اشــتباهاتی پ
 .میکنم چیکار دارم دوستش که اشتباهی براي ببین میمونم، هم متنفرم

 دوسـتش  کـه  اشـتباهی  بـودم؟  اشـتباهش  مـن  میـزد،  گنجشـک  مثـل  قلـبم  کـه  من و شده ارامتر
 :میکشد اش پیشانی به دستی داشت؟

 حضــور کـه  میکـنم  تالشـمو  همــه و پشـیمونم  کـردم،  اشـتباه  گفــتم خواسـتم،  معـذرت  بـار  هـزار -
 ! دیگه کن بس توروخدا میخواي؟ چی تو نمیدونم...نکنی احساس پسرمو و مهسا

 بچـم،  میگفـت  وقتـی  میامـد،  مهسـا  اسـم  وقتـی  میـریختم،  دور و میکـردم  جـارو  را چیز همه اصال
 احمقانـه  کـامال  و نبـود  منطقـی ...میشـد  حسـود  تـنم  و جـان  همـه  دارد مهسـا  از کـه  پسري پسرم،

 ..میکرد پر عصبانیت و حرص از را تنم سراسر اما

 :میگذارم میز لبه را انگشتم سه و میشوم جابجا مبل روي

 چیـزي  دیگـه  گفتـی  ازدواجـت  قضـیه  از بعـد ...کـنم  بـاور  نمیتـونم  رو حرفـات  که اینه من مشکل-
 امـا ! کـردم  بـاور  هـم  اسـونی  همـین  بـه ...گفتـی  جـدیت  همـین  بـه  معـین  ببـین ! نـدونم  که نیست
 چیه؟ من تکلیف...کنم اعتماد بهت نمیتونم..شد رو جدید چیز یه شد؟ چی بعدش

 چیه؟ من تکلیف دارم، دوست...بري خونم از نمیخوام من-

 پـدرم،  جـز  مـردي ...داشـت  دوسـتم  کسـی  بـاالخره  سـال  ،نـه  هشـت  و بیست از بعد داشت، دوستم
 :کنم تکیه نمیتوانستم حرفهایش به اما چرا اش سینه به من و داشت دوستم سهیل جز
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 از بهتـر  خیلـی ..میـدن  جـون  موقعیتـت  و تـو  بـراي ..ریختـه  شـهر  ایـن  خیابونـاي  تـو  دختر اینهمه-
 !من از تر خیلی...کالستر با قویتر، من،

 ز فقط دلم نه و نبود من حرف این

 

 ]01:21 24.01.17] ,�ماهـــی مرگـــ

 مـــن میکـــرد نگـــاه را منـــی غیـــر اگـــر کـــه پرانـــد، چیـــزي و چرخیـــد صـــاحبم بـــی بـــان
 پنجـه  بـا  را اش کـرده  عـرق  پیشـانی  بـه  چسـبیده  مـوي  چنـدتار  میزنـد،  کجی پوزخند...میسوختم

ــاال  کریســتال در میدهــد ســر میــز روي کریســتال ظــرف از را نگــاهش کــه همــانطور و میدهــد ب
 :میگوید چشمانم

 ...بگردم دنبالش خیابونا تو نرم که قائلم احترام عشق براي اونقدر من-

 :سمتم میشود خم و

 ...میگی چی بفهم باشم، تو شبیه یکی دنبال اونجا که نکردم پیدات خیابون تو من-

 بیـا  سـفر  بـرویم  بیـا  اش کـذایی  بچـه  و مهسـا  بیخیـال  بگـویم  و ببنـدم  چشـم  بـاز  میخواسـت  دلم
 تــو و بگیــرم کــرفس اب برایــت راســت، تــو و بخــوابم تخــت چــپ ســمت مــن مــان، خانــه بــرویم
ــرد اب دوش ــري، س ــا بگی ــد، ام ــدگی ان نمیش ــر زن ــطراب پ ــر و اض ــک از پ ــتمش،...ش  نمیخواس

 تحمـل  نمیتوانسـتم  را بـودم  گنـد  و فسـاد  یـک  منتظـر  هرلحظـه  کـه  اي پردلهـره  زنـدگی  همچین
 ...کنم

 چـه؟  ببینـد  را پسـرش  بخواهـد  وقتـی  میمانـد  زنـدگیمان  از دور مهسـا  میگفـت  هـم  هرچقدر حاال
 و بــود زیبـا  چــه؟ مهسـا  پــیش میرفـت  و میشــد دعوایمـان  روزي اگــر...میشـدم  دیوانــه مـن  روز ان
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ــد ــایی...لون ــی زیب ــورتش وحش ــومیت از جــذابتر ص ــی معص ــره روح ب ــن چه ــود م ــش و ب ــق به  ح
 . بگذارد کنار او خاطر به مرا که میدادم

 !وضع این از میره سر داره حوصلم بزن حرف لطفا ماهدخت-

 !حرفی هیچ نداشتم، حرفی

 باشه؟ داشته میتونه ارزشی چه خونه به من برگشتن بزور هستم، حرفم سر هنوز من-

ــز روي و میشــود بلنــد ــه می ــم روب ــه مینشــیند،زانوانش روی ــوانم ب  اصــال چشــمانش و میخــورد زان
 ...نداشت عطوفت و مهربانی

 متوجهی؟ پایین میاي پله یه توام میام کوتاه من ماهدخت-

 :میکردم غریبی حس ماهی، نمیگفت چرا

 ...اومدم کوتاه خیلی االن تا-

 ...میکنیم تالش طرفه دو زندگیمون حفظ براي اینبار-

 هـاي  نـایژه  بـراي  بـرد  شـده  مالیم،سـاخته  خیلـی  نـه  و تنـد  خیلـی  نـه  بـود،  خـوب  عطرش چقدر
 .من دلتنگ

 منصفانست؟! مدت یه فقط...کنی زندگی جدا میتونی تو و نمیدم طالقت من-

 :میزنم پوزخند

 ؟!نمیگیرن تصمیم نفره یه دونفره زندگی براي میگفت بود کی-

ــودم، مــن- ــو دســت بســپرم اگــر امــا ب ــه االن مــن...بهــم میریــزي چیــزو همــه ت  و گذشــت اون ب
 ..دارم نیاز مهربونیت
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 چــون!  بگــى نــه حــال عــین در و باشــى داشــته مهربــونى قلــب باشــى، گذشــتی بــا آدم میتــونى-
 نیستم؟ رئوفی ادم دیگه بنظرت نه میگم

 :میدهد تکان صورتم روبه دقیقا را اش اشاره انگشت و میشود کج داري معنا لبخند به لبش

 روهـم  خـودت  اینـده  خودتـو  کـه  جـوري  میشـی،  بـد  اي بیرحمانـه  خیلـی  طـرز  بـه  وقـتش  به تو-
! میشـی  منعطـف  منفعتـت  بـراي  فقـط  ماهـدخت  نـداري  رئـوفی  قلـب  اتفاقـا  تـو ! میکنـی  فراموش

 ..خودتی فکر به فقط و فقط تو متاسفانه دیگرانی فکر به که توهمته این

 :میکنم رها را صدایم و میگیرم گر

ــه میرفــت؟ اول ماههــاي همــون بــود مــن از غیــر کســی اگــر میــدونی-  هــر و ازدواج خــاطر بــه ن
 زنـدگی  هـم  کنـار  همخونـه  دوتـا  مثـل  مـا  کـه  اي مسـخره  روزاي اون خـاطر  بـه  زهرمارت و کوفت

 احمقانـت  دوري اون بـا  تـو  کـردم،  تحمیـل  بهـت  خودمـو  میکـردم  فکـر  مـدت  تمـام  من میکردیم،
 ایـن  تـو  نمیکنـی  پیـدا  دیگـه  رو زنـی  هـیچ  درضـمن ! نذاشـتی  بـاقی  بـرام  نفـس  به اعتماد اي ذره

ــه دوره ــا کــه زمون ــدن وجــود ب ــن فهمی ــزرگ راز ای ــازم ب ــات ب ــه پ ــدیمی و احمقــم مــن...بمون  و ق
ــین امــا پوســیده ــه زن هم ــت کهن ــه، درك تــورو تونس ــی مــن کن  محمودخــان نذاشــتم حت

ــتم ــدر بفهمه،نذاش ــادرم پ ــن م ــرکس! بفهم ــه ه ــود اي دیگ ــهرو ب ــرد ش ــی و پرمیک ــال ازت کل  م
 اینکـه  و خواسـتم  خونـه  یـه  ازت فقـط  مـن  ریشـته،  بـیخ  نمـونش  یـه  کـه  بمونـه  سـاکت  تا میکند
 ! بذاري راحتم

 :بود تنگ نفسمان و شده قرمز هردو و میکند باز را پیراهنش اول دکمه

 و بــود خـودت  بـراي  بخشـیدي  اگـر  ماهـدخت  ، بگـم  مــنم بـذار  پـس  میـذاري  منـت  کـه  مرسـی -
 اینـدت  و تـو  فکـر  بـه  زنـدگیمون  مراحـل  تمـام  تـو  مـن  امـا ! خودتـه  بـراي  نمیـاي  کوتاه که حاالم

 بهــت دارم، دوســت کــه امــروزي همــین تــا نداشــتم عالقــه بهــت کــه اولــی شــب از حتــی بــودم،
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 بـدون  باشـی  داشـته  بهتـري  زنـدگی  میتـونی  مـاجرا  ایـن  از بعـد  میکـردم  فکـر  چـون  نـزدم  دست
 کــه میترسـید  و کــرده گیـر  مسـخرم  دل چــون بگـم  واقعیتــو نمیتونسـتم  هـم  بعــدها مـن،  ردپـاي 

 بـه  همیشـه  مـن ...بـود  تـو  خـاطر  بـه  بـازم  بـودي،  تـو  اونـم  داشـت  هـدف  یه من کاري مخفی...بري
 !ماهی نه تو... نه تو ولی فکرتم

 :هم او و مینشینم عقب و میزنم پوزخند

ــو- ــی ت ــد حت ــو تول ــادت من ــود ی ــد...نب ــن بع ــر اون م ــا س ــتم دنی ــه داش ــدم برنام ــراي میچی  ب
 تکــرارش هرلحظــه و زنــدگیمون اول اغمــاض همــون فقــط...نکــردي تالشــی هــیچ تــو...غافلگیریــت

 مثــه کــردي؟ رابطمــون بهبــود بــراي تالشــی چــه مــاهی؟ کــردي چیکــار بخشــیدن جــز...میکنــی
 ..شدي قائم لعنتیت بخشش این پشت همیشه...کردي بازي بازي باهاش فقط لق دندون

 :میزند دیگرش دست کف به را دستش پشت

 امـا ! میکـنم  جبـران ...نمیکنـه  زنـی  هـیچ  کـه  کـاري  کـردي،  بزرگـواري  تـو  مرسـی،  ممنونم، باشه-
 مـن  زدن پـا  و دسـت  بـه  و نشسـتی  صـندلی  روي رفتـی  کـردي  ول نیمـه  نصـفه  زندگیمونو بعدش

 و بسـتی  چشـم  فقـط ...میومـدي  راه باهـام  کـم  یـه  نیسـت  الزم بخشـیدن  فقـط ...بفهـم ! کردي نگاه
 !شده برداشته تو دوش رو از دیگه وظائف همه بود بزرگی کار چون کردي فکر

 :میفشارم هم روي دندان

 پیشـقدم  بایـد  کـه  اونـی  حساسـیتم  رو میبنـدم  چشـم  وقتـی  زنـم؟  یـه  مـن  کـه  میفهمی اصال تو-
 بشه

 

 !باختم قافیرو که بودم من اخرش هرچند! من نه تویی
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 :میزند رانش روي اي ضربه و میدهد تکان سر

 .میکنی ترجمم خودت زبون به فقط ماهدخت، نمیفهمی منو تو...نه..نه-

 :میگوید ارامتر او و میگیرم بدست را سرم

 ..کن فک بیشتر توام! کنیم زندگی هم از جدا مدت یه فقط نمیدم طالقت من-

 را دسـتم ... بـود  شـده  عـادي  غیـر  و طـوالنی  خیلـی  کـه  او سـکوت  و میشـوم  خیـره  ناخنهایم به باز
 بــی اش زمزمــه و میکنــد نگــاهم لحظــه نگهمیدارد،چنــد دهــانش جلــوي و میبــرد بــاال و میگیــرد

 :بود اهسته نهایت

 .نداره احتیاج ندارم نیاز بهت من که اي اندازه به کس هیچ کن باور باش من مال-

 :میزنم لب و میبندم چشم

 ! میخواي منم اخرش میگی بخواد دلت هرچی-

 :میگذارد صورتم طرف دو را دستش دو بنشینم مبل لبه میکند مجبورم و میخندد

 ...بگم کیا و مادرم به دلیلشو نمیتونم و! خونه اون تو بفرستمت میترسم-

 میترسی؟ چی از-

ــد نگــاهم ــه را شســتش انگشــت میکن ــب ب ــایینم ل ــایم میکشــد، پ ــد را موه  و گوشــم پشــت میزن
 "کیا"میکند زمزمه

 :میزنم لبخند ناخداگاه

  دارم؟ فرق اونا با من نفهمیدي هنوز عاطفم؟ و مهسا مثل من میکنی فکر-

 ...نیست که ادم خود دست-
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 !ندارن جذابیت من براي کیا مثه مردایی بدون اینو-

 :میپرسد نافذش لحن ان با و باال میاندازد ابرو

 دارن؟ جذابیت برات مردایی چجور-

 خــوب و دارنــد بچــه و زن قــبال کــه انهــایی و کــار پنهــان و دروغگــو مردهــاي بگــویم میخواســتم
ــد ــالم از بلدن ــی ادم و ع ــد، مخف ــایی از کنن ــه انه ــرفس اب ک ــد ک ــد و میخورن ــان و کمربن  کفشش
 بــودن ملکــه حــس اغوششــان در صــبح تــا شـب  یــک و میبوســند زیبــا کــه انهــایی از! اســت سـت 

 !شدم الل اما تو بگویم میخواستم ، میکنی

ــدازد دســت ــد، اســتراحت زمــان در بوکســوري چشــمانش و گــردنم پشــت میان ــاتوري میمان  گالدی
 .کرده رها نیمه را اثرش که هنرمندي و گفته بس اتش که

 میشم؟ زنایی چه جذب من میدونی ولی-

 :میگوید و میفشارم هم روي لب

 بـا  کـه  اونـایی  از! نمیـده  بهـت  سـگ  محـل  و میخوابـه  تختـت  راسـت  سـمت  ماههـا  کـه  اونایی از-
ــود خــواب چشــم ــرات ال  کمــک حسابرســی کــاراي تــو شــب اخــر تــا و میکنــه درســت صــبحانه ب

 و احساســن بــی کــه اونــایی از! نمیتــونی امــا بــري دنبــالش نمیخــواي هــی کــه اونــایی از میکنــه،
 هـیچ  دسـت  تـا  تنـگ  تـو  بنـدازمش  میخـوام  کـه  ماهیهـایی  اون از نـدارن،  رحـم  اونـایی  از...ضعیف
 ...بودمی دنبالش عمري که همونی تو ماهی ببین! نرسه بهش اي کوسه

 ! خورد تنگ دیواره به و کرد شنا مشترکمان گلی ماهی مثل و لرزید قلبم

 :در سمت رفت و برداشت را کتش...کشید عقب سریع و محکم و عمیق بوسید را لبم ناگاه

 !منتظرم پایین-
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! مــور مــور دلــم و بــود شــده تــرك تــرك اش غــافلگیري از کــه لــبم و شــدم حاضــر گــیج و منــگ
 .بودم دلتنگ باز اش بدي باهمه بودم، دلتنگش

 :زد لب که او و شدم پیاده و کردم تشکر نگفت چیزي رستوران خود تا

 !لعنتی احساس بی دارم دوست-

 ایــن مهــم باشــد، میخواهــد هرچــه...نیســت مهــم زیــاد دارم دوســتت جــواب میکــنم فکــر میــدانی
 زبـانم  بـی  ترسـوي  یـک  هنـوز  مـن  و...بیـاوري  زبـان  بـه  انـرا  تا باشی داشته را این جسارت که است

 ...ام مانده زندگی این دست روي که

 

ــه رو چــوبی ســاعت بــه و گردنــت پشــت گذاشــتی را دســتت...راحتــی مبــل روي اي نشســته  رو ب
 ! اي شده خیره

 نیســت چیــزي کــه هــا دي ســی و کتــاب و لبــاس ایــن میکــنم، جمــع را چمــدانم دارم کــه مــن و
ــا و روزنامــه الي میپیچیــدم را خــودم بایــد  مینوشــتم مــوزي کــارتن روي اي حوصــله بــی خــط ب

  "شود حمل احتیاط با شکستنی،"

 .بترکم تا بودم بغض یک منتظر لحظه هر که انقدر

 .مغرور من هم عاشقی تو هم که مابگذرد هردوي تقصیرات سر از خدا

 بـی  شـاهد  اسـت  قـرار  نفـره  دو تخـت  ایـن  دیگـر ...میکـنم  نگـاهش  و نگهمیدارم باال را ابیم پیراهن
 چـه  هـوا  در لنـگ  زنـدگی  ایـن  بـا  میخـواهم  نیسـت  معلـوم  کـه  مـن  و. باشد یکنفر هاي حوصلگی

 .کنم

 . میشود غافلگیر گرمت حضور از که من همه و میپیچد تنم دور دستت
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 بــه مــرا و میگــذاري گــردنم روي را لبــت کــه تــو و. چمــدان روي میکنــد ســقوط پــر مثــل لبــاس
 "عزیزم"میکنی زمزمه و میفشاري خودت

 بـه  پـایم  نـو  احساسـات  ایـن  چقـدر ...پفکـیم  چقـدر  میدانسـت  هـم  خـودش  میکرد، خر مرا اینکارها
 .است بند تف

ــه در ــه این ــان ب ــاه خودم ــنم نگ ــم و میک ــراي دل ــن ب ــویر ای ــگ تص ــد تن ــد خواه ــد...ش ــود بلن  و ب
 پشــتم کــوه انــدازه بــه حجمــی...بــود داده جــوش تــنم دور حفــاظ مثــل را دســتانش و چهارشــانه

 ریـزش  و میخـورد  غلـت  داشـت  کـوه  ایـن  ارتفـاع  از کـه  تکلیفـی  بـی  سـنگ  تکه من و بود ایستاده
 .میکرد

 لبخنــد میکنـی،  نگــاه چشـمانم  بــه اینـه  از و میکشــی ام گونـه  بــه را تیـزش  ریــش تـه  ان بــا لبـت 
 ...بار اخرین براي و محکم ام، میفشاري و میزنی کجی

 ...اخرینام عاشق من-

 :میکند زمزمه و صورتش روي روبه برمیگردانم را سرم

 ..نگاه اخرین-

 .چندبار و چندین میگرداند صورتم روي را چشمانش

ــه رو صــدایش  تنــد و کنــد برنمیامــد،هی دســتش از کــاري مــن طفلکــی قلــب و میرفــت افــول ب
 :میشد

 ...نوازش اخرین-

 ...میچکاند اخرم تن به را محبتش عطر و میتکاند جایم همه را دستش و

 ...بوسه اخرین-
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ــبم و ــد، را ل ــق میبوس ــوالنی و عمی ــم" ان از و ط ــت دل ــا، "میشــه تنگ ــاش" ان از داره ــروي ک  "ن
 ...ها

 حـــال عـــین در و بـــود لطیـــف همیشـــه اش احساســـی حضـــور...هـــا معـــین مخصـــوص ان از
 .بود اغشته درد به مزین نرم حریر یک به چیز همه...خشن

 ! خودم به مخصوص درد...لذتبخش و مزمن درد یک..دردي تو عزیزم

 .میبندي دل دردت به تو میکنند دوا را دردشان همه! دیوانه ماهی اي..اي..اي

 زمزمــه و کنــار میزنــی را موهــایم میزنــی، خیمــه رویــم و تخــت روي ام میخوابــانی میکنــی، بغلــم
 :داشت نشان و خط اندازه بی ات

 ...نیست اخریش اینا میدم قول بهت-

 اهنــی ادم عـین  میکنــد، حلقـه  تــنم دور را دسـتش  و خــودش هـاي  شــانه روي میانـدازد  را دسـتم 
 .میتپید اش سینه در گرم العاده فوق قلب یک و بود سرد اش فلزي تن که

 ...رفتنیم دم کاراي عاشق فقط من-

 گونـه  روي گذاشـتم  را دسـتم  دو بجـایش ...بیـرون  نپـرد  سـرخود  حـرف  تـا  فشـردم  هم روي را لبم
 :زدم لب و تیزش هاي

 !بشه درست چیز همه باید-

 :میچسباند دستم کف به را لبش و میکند کج را صورتش

 .بمونی خونه اون تو زیاد نمیذارم-
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 ان ایــن اعتمــاد، بــه اغشــته داشــتن دوســت یــک میکــردم، اعتمــاد دوبــاره تــا میکــرد کــاري بایــد
 و بـاال  کشـیدم  را خـودم  گذاشـتم،  کمـرش  روي را دسـتم . داشـت  الزم مـا  زنـدکی  کـه  بـود  چیزي

 :زدم لب

 !نذار-

 بـزرگ  خانـه  ایـن  بـراي  کـه  مـن  و... معمـولی  و سـاده  وسـایل  جدیـدم،  خانـه  وسـط  بـودم  ایستاده
 .سلطنتی و انچنانی برج ان نه بودم شده

 ...میکنم نگاه مسیرش به و میخورد لیز چرخش چهار روي و میدهم هل پا با را چمدانم

 خــوش و باریــک تــراس و ســفید سراســر اشــپزخانه یــک و داشــت بــزرگ نچنــدان خــواب اتــاق دو
 .منظره

 فـردا  بـود  قـرار  و میـدادم  انجـام  تمـام  هفتـه  یـک  کـه  بـود  کـاري  کـردم،این  ریجکت را بیتا تماس
ــز همــه ــه را چی ــان ب ــا و مام ــار در طــالق بگــویم میخواســتم...بگــویم باب  معــین یعنــی نیســت، ک

ــت ــه نذاش ــاهی ک ــنامه از م ــط اش شناس ــورد خ ــتم...بخ ــویم میخواس ــق بگ ــور عاش ــین اینج  تعی
 ممکــن برگــردیم، اســت میــدهیم،ممکن فرصــت بهــم داریــم مــا بگــویم میخواســتم..هــام تکلیــف

 !نیست مشخص بپاچد چیز همه است

 "میکنه نشئم روزها تا مخدره مثل بودن تو با"بود نوشته که معین و لرزید ام گوشی

 بــه! خماریــه همیشـه  نشــئگی بعــد"نوشـتم  بــرایش کوتـاه  شــد گــرم ام گونـه  و دلــم و زدم لبخنـد 
 "اومدي خوش سخت روزاي

 مدرسـه  ژیگـول  شـاگرد  پسرشـان  دوسـت  و دارنـد  مخفـی  موبایـل  کـه  هـا  دبیرسـتانی  دختـر  مثل
ــبم و کــرد ذوق دلــم کناریســت ــاال دلــم مــاهی و خندیــد ل ــد پــایین ب  اغــوش در را خــودش و پری

 .کشید
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 ام کالفــه غــذایی مــواد خریــد فکــر و میکــنم فــوت را ام خســته نفــس...بــود خــالی خالیــه یخچــال
 ...میکند

 ســرد کـه  هــوا اه... و بـود  سـرد  هــوا میـزنم،  خیابـان  بــه و برمیـدارم  را پـولم  کیــف لباسـها  باهمـان 
 و کـردم  نـاز  بـرایش  کـه  دوبـار  کـه،  نبـودم  ادمهـا  ایـن  از... میخواسـت  اغـوش  عـادتم  بد دل میشد

 ي بنـده  نفهـم  زبـان  مـاهی  ایـن  فهمیـدم  و شـد  بـدعادت  دلـم  میخریـد  شیرین چه و خرید را نازم
 .است دست و نوازش و بوسه

 :بیرون بود شده خم که کیا و برگشتم بوق صداي با

 میري؟ کجا-

ــه، معــین...میترســید ازش معــین ــده را خــودش دیوان ــود ندی  بغــل را خــودش کــه خــودش کــه، ب
ــرد، ــودش نمیک ــراي خ ــودش ب ــایی ان از خ ــه حرفه ــد ک ــرز ب ــه ل ــان ب ــداخت، ادم ج ــزد میان  نمی

ــه ــم...ک ــل را دل ــودش مقاب ــد خ ــه نمیدی ــت چطــور ک ــایش و دس ــم را پ ــرد گ ــه میک ــا از وگرن  کی
 نمیترسید

 

 !خالیه یخچال خرید، میرم-

 ...برسونمت باال بیا-

 :میزد بوق که عقبی ماشین و کردم تشکر

 .بدو بابا نکن ناز-

 نـاز  هرگـز  اهانـت  کـوه  ان بـراي  میفهمیـد  تـا  میانـداختم  دهـانش  از را نکـن  نـاز  جملـه  ایـن  کاش
 !نمیکنم
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 :میکند نگاهم و میاندازد داشبورد روي را عینکش

 نفهمیدم؟ من اومدي کی-

 :بودند نااشنا که کردم نگاه خیابانها به

 !بفهمی باید تو، دربونی مگه-

 عرصـه  میدیـد  را کوتـاهم  زبـان  وقتـی  و بـود  پـروا  بـی  و پـررو  میکـردم،  مقابله طور همین او با باید
 .میگرفتم ازش را میدان این باید من و میدانست گسترده نمکریزي براي را

 ..نمیگوید چیزي و میکند نگاهم اي خنده نفس و تعجب با

 .میکنم خریدمو همینجا نگهدار لطفا..خوبه فروشگاه این-

 پـاي  هـم  و میشـود  پیـاده  اوهـم  کـه  کـنم  تشـکر  میخـواهم  میشـوم  پیاده و میکند پارك را ماشین
 هـا  قفسـه  بـه  و میـدهم  هـل  را چرخـدار  سـبد ...فروشـگاه  بعـد  و میایـد  خیابـان  سـمت  ان بـه  من
 .نمیگفت چیزي و میامد راه کنارم..میکنم نگاه

 :میگویم میگردم انقضایش تاریخ دنبال که همانطور و میگیرم دستم را رب قوطی

 .برمیام پسش از برس کارت به برو-

 !بردار اینو...نداره هم خوبی بوي و میشه گوله نیست، مناسب مارك اون-

 تکــان و میگیــرد بــاال را ذرت کنســرو او و میکــنم نگــاهش...ســبد داخــل میکنــد پــرت را قــوطی و
 :میدهد

 میخواي؟-

 :سبد داخل میاندازد اما میدهم تکان سر نه معناي به تعجب با
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 .خوشمزس ماکارانی تو...نباش سلیقه بی-

 نظـرم  بـه  توجـه  بـی  و میکـرد  انتخـاب  را چیـز  همـه  و مـایع  روغـن  و چیـپس  و چـرب  کـم  شیر از
 ...سبد داخل  فاصله همان از میکرد پرت

 ! ندارم الزم اینارم نصف...بسه دیگه-

 :گفت و زد کنار را کارتم اخر در...رفتم صندوق سمت به و

 .جیبت تو بذار حاال داري پول که افرین-

ــداد حــرف فرصــت ــز ن ــت را رم ــاهم را وســایل گف ــیم کیســه در ب ــتیم و ریخت ــی و نشس  ارام خیل
ــا و کــردم تشــکر ازش ــه ت ــردیم داخــل را هــا کیســه کــرد کمکــم..نگفــت چیــزي خان  اخــر در و ب

 :گفت اما برود بودم منتظر

 شــام بــراي کنــی دعــوتم و بپــزي خوشــمزه و چــرب ماکــارانی یــه میتــونی لطفــم جبــران بــراي-
 ...خونت

 ... کنم کنترلش نمیتوانم دیگر بدهم رو کیا به اگر میدانستم و کردم اخم

ــوام امــا کــردي لطــف نداشــتم، اینــا و حســاب و کمــک انتظــار-  لبخنــد و شــام و دعــوت انتظــار ت
 ..نیست خبرا این از! باش نداشته

 :باال پرید ابرویش

 .شدي ادب بی خیلی نچ نچ...بودي اداب مبادي خیلی تو ماهی-

 :ایستادم باز در کنار

 ...خونت بري میخوام ازت اینجوري همین خاطر به مودبم هنوزم من-
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 :در سمت میاید قیدي بی با و میاندازد باال شانه

 بهـم  باهـاش  قرارمـو  کـه  بیچـاره  دختـره  اون حیـف ...نـداره  منـو  بـا  مشترك شام سعادت هرکسی-
ــا شــما هــوووف! خریــد بیــام تــو بــا زدم  میشــه داده بهتــون کــه شانســایی از...همینیــد همتــون زن

 !نمیکنید استفاده

 :میروم غره چشم

 !دادم نشون کفایتی بی من علیحضرت دادید من به شانسو این که مرسی-

 :میدهد تکیه چوبی در به را اش شانه و میایستد در چهارچوب از بیرون و میخندد

 ...بانمک بیافت روز این یاد دنبالم افتادي شانس یه دنبال وقتی-

 غـذایی  مـواد  بـین  گوجـه  رب قـوطی  بـه  کـه  مـن  و رفـت  اسانسـور  سـمت  دیگـري  حرف بی بعد و
 .بودم شده خیره

 میـداد  جـان  کـه  خانـه  ایـن  تـراس  و تمیـز  را غریـب  و گرفتـه  خـاك  وسایل کردم، جابجا را وسایل
 ...فکر و نگاه و چاي براي

 و رویــش روبــه هــم کوتــاهی میــز...زمــین روي کشــیدم تــراس تــا را اتــاق کوتــاه و چــوبی صــندلی
 .بود داده من نشان را حسابیش و درست زوایه باالخره انگار که شهر

ــراي ــده و نشســتم و ریخــتم چــاي خــودم ب ــزم االغ و دل مــاهی و ذهــن پرن ــا کــردم رهــا را مغ  ت
 .میخواستم ارامش کمی که من و بچرند

ــایم ــداختم را پ ــایم روي ان ــن و پ ــته ذه ــیم ام خس ــالش س ــه اتص ــه ب ــا هم ــع را دنی ــرده قط  ک
ــود  از اطمینــانش بیخیــال و معــین نگــاه خــواهش بیخیــال صــبح، امــروز اغوشــی هــم بیخیــال...ب

 ایـن  در کـه  رمقـی  بـی  افتـاب  و بسـتم  چشـم  و صـندلی  بـه  دادم تکیـه  را سـرم ...رسم زود برگشت
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 گــرم امــا میتابیــد...رنــج و ناامیــدي روزهــاي بــین بــود لبخنــد و امیــد مثــل میتابیــد ســرد هــواي
 .نمیکرد

 خــوب! نبــودش از میکــرد معــذرتخواهی مــدت تمــام کــه او فرســتادم ســهیل بــراي را خانــه ادرس
ــردم درك ــري میک ــري ان از اش درگی ــاي درگی ــا ه ــود، زیب ــقی ب ــاز و عاش ــی و ن ــاز و نازکش  ف

 .کند من درگیر را خودش نمیخواستم من و برنمیگشت دوران این...ازدواج

 ...بودم کرده مطلقه مرد یک زندگی درگیر را خودم ازدواج با یکبار که منی

 مشـترك  زنـدگی  امـا ...کـنم  لهشـان  کفشـم  زیـر  میتوانسـتم  و بودنـد  مورچـه  قـد  بـاال  این از ادمها
 بود؟ کرده چه من با

 !دوتایی سقف ارتفاع زیر هاي مورچه ما و است کفش است همین ازدواج

 

 ماهدخت؟ شدي دیوونه-

 !بود بینی پیش قابل و کامال داشتم، را انتظارش

 :میکرد داد و جیغ مامان و نمیگفت چیزي بابا

  نداري؟ دوستش دلیل؟ بی! احمقانست ك واقعا-

 زنـدگی  هـم  از جـدا  مـدتی  یـه  بگیـریم،  طـالق  نیسـت  قـرار  فعـال  ما درضمن. مامان ازمنه مشکل-
 !میاد پیش چی ببینیم کنیم

 :پایش روي میزند

  ایه؟ صیغه چه دیگه هم از جدا مشکلی؟ چه مشکل؟-
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 :میدهم تکان را دستم و میبندم چشم

 !بهتره جفتمون براي اینجوري...نکن شلوغش مامانش-

 ...دلت زیر زده خوشی-

 :میکند زمزمه و مینشیند مامان کنار که انقدر است ارام بابا و میزنم پوزخند

 ..میگه چی ببینیم بذار-

 ...واي طالق؟ کنه؟ چیکار میخواد نمیفهمی تو؟ میگی چی-

 :میزنم میز روي محکمی ضربه ناخداگاه

 طـالق؟ ...چـاه  ایـن  تـو  انـداختیم  پوسـیدت  نگـاه  همـین  بـا  تـو ! کـن  بـس ...مامـان  دیگـه  کن بس-
 ..داشت برم ترس که کردي گندش انقدر

 :باالتر میرود صدایم و میکنم بغض

 ! توروخدا کنید جمع..اَه پیفه بده طالق...میکردي پر حرفا همین از مغزمو ریز یه بچگی از-

ــه و میشــوم بلنــد ــه و ام ســینه روي میگــذارم را دســتم میچکــد، اشــکم میایســتم رویشــان روب  ب
 :میکشم عربده هایم خفگی همه خاطر

 نـه  و مـوقعیتش  نـه  ظـاهرش،  نـه  پـولش،  نـه  کـنم؟  ازدواج معـین  بـا  کـردم  قبـول  چـرا  میدونید-
 ..ترشیدگی ترس از...عالقه حتی

 :میکشم داد

 تــو...کــارات و تــو خــاطر بــه...دختــر پیــر بگــن بهــم زن مفــت حــرف ادمــاي ایــن اینکــه تــرس از-
ــارم ــردي بیچ ــان، ک ــو مام ــد اون و ت ــدیمیت عقای ــاالم! ق ــه ح ــوام دیگ ــازه نمیخ ــدم اج ــار ب  افک
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 اي لحظـه  همـون  از. بـده  دسـتم  کـار  ایـن  از بیشـتر  کـردي  تزریقشـون  کلـم  تـو  بـزور  که اشتباهی
 فکرمیکــردي عمــري کــه چیزایــی اون و تــو بنــد از فهمیــدم بــردم معــین جلــو طالقــو کلمــه کــه

ــته ــا درس ــدم ره ــان ش ــن! مام ــدگی ای ــت االن زن ــه، دس ــونم من ــرابش میت ــنم، خ ــا ک  اول از ی
 ..کنم باخبرتون تصمیمم از اومدم بگیرم مشورت نیومدم اینجا..منه با تصمیم...بسازمش

 :میگویم ببندم را در اینکه از قبل میکنم پاك استینم با را اشکم و میزنم چنگ را کیفم

 از بلـدي  فقـط  تـو ! بودنـه  مطلقـه  بعـدیت  تـرس  امـا  راحتـه،  خیالـت  نمیترشـم  اینکه از دیگه حاال-
 عمـر  یـه  مامـان ! دیگـه  هـاي  کـامروایی  بـه  میزنیـد  گنـد  ناکـامی  یه از ترس با اصال...بترسی زندگی

 مـن ..دیگـه  اینطـوري  نمیتـونم ...نتـیجش  شـد  نیمـه  نصـفه  زنـدگی  ایـن  و ترسـوندي  منـو  کلمات با
 ! بیام کنار نمیتونم ترس اینهمه با

 ســاختمان در ام گریــه صــداي تــا فشــردم دهــنم روي را دســتم و بیــرون کــردم پــرت را خــودم و
 تمـامم  و میلرزیـد  تـنم  میکـردم  دعـوا  و میـزدم  داد وقتـی ! میلرزیـد  تـنم ...دویـدم  را هـا  پله..نپیچد

 .نداشتم عادت وضعیت این به زیاد حاشیه بی و بودم ارام که منی و میکرد یخ

ــان در هــدف بــی  برداشــته دوشــم روي از وحشــتناك و عظــیم حجــم یــک انگــار میدویــدم، خیاب
 .بود شده

 گریـه،  هـم ...نبـود  معلـوم  حـالم  و بـودم  شـده  سـبک ! عمیـق  نفـس  و اسـمان  و میخواسـت  بال دلم
 .میکرد بیداد من در توامان رهایی و اسارت کن باور..اسارت حتی ازادي، هم

 بــراي ارمیــدن بــراي نــه شــده افریــده شــب معتقــدم مــن و.میــزد بــاران نمــنم و بــود شــده شــب
ــراي قطعــا بــاران و.مــن مثــل ســردرگمی ادمهــاي  موقــع خــدا انگــار کــه مــا دل کــردن خــیس ب
 .سنگ تراشیدن از را قبلمان و افرید گل از را تنمان ساخت،
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ــم ــا، میخواســت دل ــه همینجــا همینج ــه همینجــا ام، ایســتاده ک ــیاه رد ک ــه روي اشــک س  ام گون
ــکیده، ــان خش ــهاي فغ ــی کفش ــده ام راحت ــدانم و درام ــایم، نمی ــی کج ــید، راه از کس ــزد میرس  می

ــداره اشــکال" میگفــت و ام شــانه روي ــداره عیبــی" "زدي گنــد اگــر ن ــاي پســش از کــه ن  "برنمی
 "نداره عیبی شد هرچی"

 کـه  مـن  بیچـاره ... سـرم  بـود  ریختـه  و دیـده  کـس  بـی  مـرا  کـه  صـاحب  بـی  هـواي  این و نبود، اما
 !بود افتاده تک

ــه ــراف هرچ ــاه را اط ــردم نگ ــتم ک ــایم نمیدانس ــض...کج ــتم بغ ــل و داش ــا مث ــتم احمقه ــب نشس  ل
 ببـین . امشـب  هـواي  بـه  ریختـه  بـادم  کـه  کـرده  کینـه  خـدا  حـاال  و بـود  خـیس  تـنم  تمام جدول،
. اتوبـان  حاشـیه  بـه  اورده حـاال  تـویی  کـه  انجـا  بیـاورد  مـرا  میتوانسـت  کـه  احمـق  پاهاي این معین

 !برسرش خاك اي

 تعبیـر  بـس  اتـش  بـه  میـزدم  زنـگ  اگـر  کـردم،  مکـث  معـین  اسـم  روي کشـیدم  بیـرون  را موبایلم
ــرد ــر. میک ــگ اگ ــزدم زن ــا می ــر ب ــد تحقی ــانی از و میام ــه خیاب ــتم ک ــت نمیدانس ــم کجاس  جمع
 دختـر  صـداي  نمیکـردم  اشـتباه ...میگیـرم  را سـهیل  شـماره  جـایش  بـه  و میشـوم  پشـیمان ..میکـرد 

 ...کردم قطع سرعت به را گوشی و بستم چشم! موزیک و خنده و بود

 در ازدواج ایــن از میخــورد، بهــم خــودم از حــالم گریــه، زیــر میــزنم و پــایم روي میگــذارم را ســرم
 ...هم دستم و بود خالی خالیه پشتم..حمایتی بی اینهمه از... درهواتر جدایی و هوا

ــاال میکشــیدم را ام بینــی کــه همــانطور و کــردم پیــدا اخیــر تماســهاي لیســت از را کیــا شــماره  ب
 از صـدایش  کـه  بـودم  شـده  ناامیـد ...دهـد  جـواب  تـا  بـودم  منتظـر  و گوشـم  دم گذاشـتم  را موبایل
 :داد نجاتم خط انسوي

 بله؟-
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  دادم؟ وا اینطور چرا احمق منِ و کرد؟ بیشتر را ام گریه چرا

 دنبالم؟ بیاي میشه-

 :دادم فشار و دهانم روي گذاشتم را دستم

  میکنی؟ گریه داري-

 :نالیدم گربه بچه عین دستم، الي از

 ...بیا-

 :شد نگران صدایش

  کجایی؟..میام-

 :نشوم خفه تا کشیدم نفس

 ...نمیدونم-

 ...حتما هست اطراف اون چیزي تابلویی یه چی؟ یعنی-

 ب نشسته زمین روي اتوبان کنار

 

 را سـبز  بـزرگ  تـابلوي  هرسـه ...نمیدیـد  خـوب  چشـمم  تـاریکی  ان در میدانسـتم؟  بایـد  کجا از ودم
 :کرد زمزمه او و خواندم

 شدي؟ دیوونه..ماهی-

ــار دومــین ایــن  و میشــدم دیوانــه داشــتم واقعــا شــاید.میشــنیدمش کــه بــود نکبــت روز ایــن در ب
 .میکنند انکار را جنونشان واقعی هاي دیوانه. نداشتم خبر خودم
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ــاال کشــیدم را ام بینــی پرصــدا ــزي خواســتم و ب ــل شــارژ کــه بگــویم چی  بعــد و شــد تمــام موبای
 !خاموش

 یـخ  سـرما  از ام بینـی  نـوك ...بسـتم  انتهـا  تـا  را کلفـتم  مـانتوي  دکمـه  و کیف ته کردم ناامیدپرتش
 .سرخ دستم فشار از لبم دور و  گریه از چشمهایم بودو

 مـن  و شـد  پیـاده  سـرعت  بـه ..زد ترمـز  بـاالخره  کـه  او و بـودم  منتظـر  دقیقـه  پـنج  و چهل بیشتراز
 و ســرزنش کلـی . ماشــین سـمت  کشــیدم را خـودم  و کـردم  بلنــد زور بـه  را خشــکم و زده یـخ  تـن 

 داشت؟ اهمیتی چه اما بود نگاهش در فحش

 ســمتم بــه را بخــاري و بــود ســاکت امــا تــوبیخ و تنبیــه بــه کنــد شــروع میرســد تــا بــودم منتظــر
 .کرد تنظیم

 صـبح  از کـه  بـود  درمـانی  بـی  درد چـه  ایـن .شـدم  خیـره  خیابانهـا  بـه  بغـض  با و دادم تکیه را سرم
 .بود افتاده گلویم به که المصب بغض این و جانم به

 .کرد روشن را داخل چراغ و خاموش را ماشین..تاریک و بست بن کوچه یک داخل پیچید

ــت ــمتم برگشـ ــاتش و سـ ــاس از را حرکـ ــه انعکـ ــدم شیشـ ــاهم. میدیـ ــرد نگـ ــزي و میکـ  چیـ
 مــن و داشــت برنامــه...داشــت قــرار حتمــا بــود، جمعــه شــب کــرد، ســاعتش بــه نگــاهی.نمیگفــت

 .بگردد کرده بغض دیوانه زن یک دنبال هوا این در بیرون کشاندمش

 بـودم  بلـد  کشـیدم  مـادرم  سـر  کـه  دادهـایی  ان از کـاش .زمـین  کـف  بـود  چسبیده نفسم به اعتماد
 بـره  و بیـرون  گـرگ  جـاي  بـه  بـودم  بـرعکس  بابـا  قـول  بـه  امـا ..کیـا  سر بر گاهی و بکشم معین سر

 .مردم بره و بودم خانه گرگ...خانه

 شده؟ چی-
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 .میکرد ضایعم و بیرون میزد گریه میکردم باز دهان اگر که برنمیگردم

 :پایم روي میاندازد و درمیاورد را سوییشرتش

 .گرمشی زودتر بپوش-

 .بترکد خودم دستان در داشت امکان لحظه هر که بود وحشتناك بمب یک! نمیخورم تکان

 ...باتوام-

 چشـمم  گوشـه  از صـدا  و سـر  بـی  مظلـوم،  اشـک  قطـره  یـک  و میـدهم  قـورت  صـدا  با را دهانم اب
 .میخورد سر

 اونـی  بـراي  گرفتـی  اشـتباه  نـدي؟  جـواب  کنـی،  پشـت  کـه  بیـرون  شـب  موقـع  این کشوندي منو-
 .گشتم دنبالت اتوبان حاشیه تو ساعت یه که منی نه بگیري قیافه باید حالت به ریده که

 :میزنم لب و میکنم نگاهش جانم بی چشمان با و سمتش برمیگردم داغان و خسته

 !اومدي که مرسی-

 بــزنم؟ داد سـرش  میخواســت کـنم،  تشــکر ازش نداشـت  توقــع...شـد  کــن بـاور  شــد؟ خـالی  بـادش 
 میخواست؟ دعوا دلش

 و طوسـی  ورزشـی  شـلوار  بـه  مـن  و داد تکیـه  فرمـان  بـه  را ارنجـش  و کشـید  موهـایش  بـه  دستی
 را نگــاهش وقفــه بــی همینطــور او و گرفتــه شــدت بــاران...میکــردم نگــاه نــازکش ســفید تیشــرت

 و خریــت نمیتوانــد ادم. بــود راحتتــر معــین از کیــا نگــاه ســرزنش تحمــل. صــورتم روي میریخــت
 .ببیند دارد دوستش که کسی چشم در را خودش حماقت

 :میکند زمزمه
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 مادام؟ تو مرگته چه-

 :ام چانه و لرزید لبم. شد مچاله و شد خون دلم من و مادام گفت

 ...انقدر نکن گریه اَه-

 و میکــرد تمــام و میانــداخت راه جنســی زنــدگی میکــرد اراده! نبــود مــن جــاي...نمیفهمیــد کــه او
 و ازاد و القیـد  و بـود  تعهـد  بـی  و نمیخواسـت  پشـتوانه  و بـود  مـرد  و زنـدگی  و خانـه  و داشـت  پول
 . هستم "ماهی" بگویم کافیست فقط رهایی اینهمه مقابل در که من

 دیگـر  یکـی  تفکـرات  تنـگ  در و بـودن  مـاهی ...بـدتر  تنـگ  در اسـارت  و اسـت  بد خیلی بودن ماهی
 .واویال دیگر که بودن اسیر

 .کردم تجربه را واویالهایش زندگی همه در من

 شد؟ دعوات معین با-

 !نه-

 کی؟ پس-

 !هیشکی-

 ...بزن حرف کن باز کوچولوتو دهن اون پس مادام نیستم صبوري ادم اصال من-

 .بود ها ماهی مثل هم کوچکم دهن میگفت راست

 ...شده ضعیف خیلی اعصابم! بیرون زدم..سرش کشیدم داد. شد دعوام مادرم با هیچی-

 :میگوید میکند روشن را ماشین که همانطور و برمیگردد بعد میکند نگاهم لحظه چند

 !مطمیم زدن، گند براي شدي ساخته تو-
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  بود؟ اش دلداري

 :میگوید و میگیرد عقب دنده

 تـو ...بشـه  راه روبـه  سـگیت  حـال  ایـن  کـنم  کـاري  یـه  میتـونم  امـا  شـی  اروم بگـم  چیزي نمیتونم-
 !میدي وا زود

 :کردم زمزمه و بستم چشم

 !دارم خواهش یه ازت-

 :زدم بغلم زیر را دستم دو من و بگو یعنی هومش

 ...ارزشمنده زن یه براي خیلی اون! نشکون دلمو حرفات با انقدر-

 :داشت خنده صدایش

 میکنی؟ برام چیکار تو عوضش در بدم انجام برات میخواي که سختیه خیلی اینکار خوب-

 بگــویم بــود کــافی.بــود دســتم کــف درســت ضــعفش نقطــه و میکــنم نگــاهش میکــنم بــاز چشــم
ــه...کنــد خفــه مــرا و دره تــه بیانــدازد را ماشــین تــا نخواســت تــورا خــان محمــود  تــاخیر خــاطر ب

 :میزنم لب من و میکند نگاهم

 !ارزشمنده مرد یه براي خیلی اون..نمیشکونم غرورتو-

 خیـره  جلـو  بـه  و کشـید  دنـدان  بـه  داخـل  از را پـایینش  لـب  بعـد  و کرد نگاهم طوالنی لحظه چند
 :کردم زمزمه ریز خاطر همین به نگهدارم ام سینه در را سنگین حجم این نمیتوانستم...شد

 منـو ...ام نـامرئی  انگـار  اصـال ...کنـه  کمکـم  نمیتونـه  کـس  هـیچ  کـه  ایستادم جایی یه میکنم حس-
 .ندارم اهمیت کسی هیچ براي من! مشکالتمو و نمیبینن
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 :راست به میپیچد

 !نباشی مهم دنیا ادماي همه براي نیست مهم-

 :میدهم قورت سختی به را دهانم اب

 برا مهمه ولی-

 

 .باشم مهم نفر یک ي

 :پرحرف و طوالنی میکند نگاهم

 .نگیر خودت به عزادارهارو ژست این انقدر ببین-

 ژست؟ کدوم-

 :میکند اشاره بهم دست با

 .کردنت بغض فرت و فرت این و سیاه پا سرتا...پوشیدنت لباس حتی! ماهی همین..همین-

 ..ندارم عادت زندگی اینجور به من نیست خودم دست-

ــاالخره وحشــتناك و ســخت هرچقــدر-  روزي یــه بــاش مطمــین اینــو میشــه، درســت روزي یــه ب
 .میشه درست

 .نیست مشخص تاریخش اما میشه درست-

 امیـد  بهـت  دارم کـه  نافرمـه  وضـعت  چقـدر  ببـین  ادمـام  امیـد  کشـیدن  گـه  بـه  اسـتاد  مـن  ببین-
 ..میدم

 ...نگهمیدارد خیابان کنار را ماشین که او و میشود کج لبخند اسم به لبم
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 :میکند باز برایم را در

 ...داري ناز خیلی دیگه تو بابا کنم؟ باز براتون درو منتظري مادام-

 :میگویم میشوم پیاده که همانطور

 ...خونه برم باید ندارم حوصله واقعا من میریم؟ کجا! شم پیاده نیست الزم کردم فکر نه-

 ...میریم میخوریم چیزي یه-

 ...اخه-

 :میز پشت مینشیند

 ... انقدر حاالم تو، نه افتادم زندگیم و کار از من اصل در ببین-

 :میاورم باال را انگشتم

 ....نکن استفاده ناز منفوره کلمه اون از-

 :میخندد

 چرا؟-

 ...نمیکنم ناز مردي هیچ براي نه تو براي نه من-

 :میزند کجی لبخند و میز روي میشود دوال

 !داري ناز ذاتا تو...میدونم-

 ...میکنم فوت را نفسم و میگذارم هم روي چشم

 :میدهد تکیه و میاورد فرود دیگري روي را دستش کف
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 ...درنیارم بازي عوضی میکنم سعی امشب یه! اوکی-

 ...میدهد سفارش برنج بدون جوجه خودش و سوپ من براي بخواهد را نظرم انکه بی و

 یـا  یـک  شـاید  کـم  خیلـی  خـوردیم؟  غـذا  بیـرون  معـین  بـا  چنـدبار ...میکـنم  نگـاه  اطـراف  و دور به
 .احمق ماهی...میاوردم بهانه همیشه! دوبار

 ...میبینم خودم روي را فکریش نگاه و برمیگردم

 ...میگما-

 میکــنم فکــر و میکــنم بــازي بــازي میــز روي دار مــدل کاغــذي دســتمال بــا و میــدهم تکــان ســر
 کـردم  تـن  را اش گنـده  سوییشـرت ...اسـت  بـد  بـودن  کیـان  مقابـل  و اینجـا  بـراي  تیپم و سر چقدر

 !نحیفم و الغر هاي شانه ان با ها مرده مادر عین و

 .است خوشتیپ بازهم ورزشی شلوار و تیشرت با میکنم نگاه خودش به بعد

 نبود؟ زندگیت تو کسی معین قبل-

 :میگزم را باالیم لب

 !نه-

 وقت؟ هیچ-

 :میدهم سرتکان

 طرفه؟ یک حتی-

 :میزنم لب و میشکانم را دستم قلنج
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ــیش ســال خیلــی- ــا...دانشــکدمون هــاي بچــه از یکــی پ  فکــر اصــال! نشــد جــدي وقــت هــیچ ام
 ...دارم وجود بدونه نمیکنم

 بودي؟ ندیده ازدواج از قبل معینو-

 !بودن قدیمی دوستاي محمودخان و بابام خوب...چرا دور از چندباري یه-

 ...کردي قبول همینجوري پس-

 چی؟ یعنی همینجوري-

 :کرد نگاه چشمانم به میگذاشت میز روي را غذا که گارسون دستان پس از

 .نداشتی بهش اي عالقه یعنی-

 ...میشود غذایش مشغول هم او....میزنم هم را سوپم و نمیدهم جوابی

 چی؟ تو-

 :میکند مشت دهانش جلوي را دستش

 چی؟ من-

 نبوده؟ زندگیت تو کسی-

 :میدهد قورت را اش لقمه

 !هست...بوده من زندگی تو ادم هزارتا...هزارتا-

 :میگویم کنم نگاهش اینکه بدون

 !میگم رو احساسیت زندگی نه، جنسیت زندگی-
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ــه ــاطر ب ــاخیرش خ ــر ت ــد س ــنم بلن ــا و میک ــروي ب ــاال اب ــه ب ــده و رفت ــمانش خن ــه چش  مواج
 :میاندازم باال شانه...میشوم

 !چیه-

 :دارد پوزخند انگار و میکند نگاهم یکجوري

 ...نبوده هیشکی نبوده نه-

 ...مهسا! نگو دروغ-

 :بشقاب کنار میگذارد را چنگالش

 ...کنم پاك منو به چسبونده معین که اي بیمزه انگ این همیشه براي یکبار بذار-

 :میکند قفل درهم را دستانش

 زنـدگی  زنـاي  از کـدوم  هـیچ  نـه  مهسـا  نـه ! وقـت  هـیچ ..نداشـتم  مهسا به اي عالقه وقت هیچ من-
 ...معین

 میگه؟ دروغ معین-

 یکطرفـه  بـود  اي عالقـه  اگـر  نمیخواسـتم  مهسـارو  مـن ...بـوده  تفـاهم  سـوء  زنـدگیش  کل فقط نه-
 !میکنه متهم منو معین...سمتم اومد خودش اون نداشتم حسی عاطفم به من...بود

 !نخواستی خودت تو میکنم فکر...باشی نداشته جذابیت کسی براي میتونی بخواي اگر تو-

 ...چرنده-

 اصـال  و بـود  فکـر  و حـرف  از پـر  سـکوت  ایـن ...میشـویم  غـذایمان  مشـغول  هـردو  و نمیگویم چیزي
 .نمیامد معمولی
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ــر او ــذایش زودت ــام را غ ــد تم ــرم و میکن ــد منتظ ــمت...میمان ــین س ــروم ماش ــه می ــانتویم ک  را م
 :میکشد

 ...شدم سنگین بریم راه کم یه بیا-

 :میکنم نگاه ساعت به

 !شده دیر-

 منتظرته؟ کسی خونه-

 رفــتن راه نــاي و بــود مــن از جلــوتر خیلــی...میــافتم راه دنبــالش میفشــارم هــم روي لــب
 :میرود راه عقبی عقب و برمیگردد..نداشتم

 !تنبلی چقدر..بابا بخور تکون...یاال-

 گرانقیمــت ماشــینهاي...رســتوران کنــار کوچــه داخــل میپیچــد کــه او و میکــنم بیشــتر را ســرعتم
 :میزند داد فاصله همان از...بودند پارك هم پشت

 .دیگه تنگ توي میپري تنگ این از فقط...برسی دریا به نمیتونی تو...ماهی-

 :میزنم داد و نگهمیدارم دهانم دور را دستم دو میگیرد ام خنده

 توچی؟...تنگه تو جاش ماهی-

 :اش سینه روي میگذارد را دستش و میرود عقب عقب

 چی؟ من-

 .میدن راهش دریا تو نه جاشه تنگ نه که اي کوسه تو-

 !دارم شش من-
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 :میخندم

 .باشی داشته گذاشتنمو وقت لیاقت بذار! اَه... ماهی بیا راه-

 :میدوم

 ...بریم بیا-

 :میخندد..میزنم نفس نفس و میشوم دوال زانو روي من و میدهد تکیه ماشین به

 !فلپس مایکل نمیري-

 کیه؟ این-

 ...شنا قهرمان-

 دس و طالیی کیف به چشمم و میزنم لبخند

 

 :شیشه روي میگذارم را دستم...میافتد ماشین داخل تی

 !خوشگله چقدر-

 چی؟-

 این-

 و میزنــد گرانقمیــت ماشــین بــه اي ضــربه و میکنــد نگــاه نیمــرخم بــه...میکــنم اشــاره کیــف بــه و
 :اش زمزمه

 خودم؟ دست از کنم چیکار...اي-
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 ..باال بپرد ابروهایم میشود باعث اش "...فاك" زمزمه و میکنم نگاهش تعجب با

ــا ــر صــداي و میشــکاند را شیشــه اجــر یــک ب ــد در ماشــین دزدگی ــوي را دســتم...میای ــانم جل  ده
 :بیرون میریزد جهت بی و بیخود هم ام خنده و نگهمیدارم

 !!!کردي؟ چیکار-

 :میخندد

 ...نمیدونم-

 :میکنم تکرار باز احمقها مثل

 ! بود کاري چه این من خداي-

 ...دیوونگی-

 کــردم پـرت  را خــودم و دویـدیم  ماشــین دم تـا ! دنبــالش هـم  مــن..دویـد  و بغلــم انـداخت  را کیـف 
 :زد داد و خندیدم...صندلی روي

 !احمق..احمق-

 ...داد گاز و کرد روشن را ماشین

 ...بکن هرکاري اوردنش بدست براي میاد خوشت چیزي از وقتی-

 :رومیکنم و زیر را کیف و میکنم فوت را نفسم

 باشه؟ قوانین خالف اگر حتی-

 :میکند نگاهم
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 !باشه قوانین خالف اگه حتی-

 و رهـایی  یـک  نمـاد  فقـط  نمیامـد  زیبـا  چشـمم  بـه  دیگـر ...میکـردم  نگـاه  کیـف  بـه  مقصـد  خود تا
ــراي هرچیــزي از داشــتم عــادت مــن! بــود محــض دیــوانگی  انگــار کیــا و بســازم حســرت خــودم ب

 ..شکلی هر به! هرراهی از داشتن، و اوردن بدست براي بود شده افریده

 :پارکینگ داخل برود داشتم انتظار من و...نگهداشت خانه روي روبه

 !جایی برم باید-

 :داخل میشوم خم دودي شیشه از و میشوم پیاده میدهم تکان سر

 ...مرسی-

 کدومش؟ براي-

 .کنم فراموش رو غمم شدي باعث و...دنبالم اومدي اینکه براي-

 ...کنی تشکر باید کیف خاطر به-

 :میخندم

 !ممنونم-

 :میکند روشن را ماشین و میدهد تکان سر

 !کردم منع جذابم هاي برنامه از خودمو و زدي زنگ که بود بار اخرین این-

 میتونــه اي برنامــه چــه دیگــه خندیــدم کلــی...خــرابم حــال تمــام بــا...بــود خــوب خیلــی امشــب-
 باشه؟ جذابتر

 :میگیرم فاصله ماشین از من و نمیگوید چیزي
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 ..یا...نمیکنم درك من شایدم-

 :میاندازم باال شانه

 کوچیکه؟ خیلی من دنیاي-

 :میزند لب و میکند نگاهم لحظه چند

 !پاکه خیلی تو دنیاي-

 از مـرا  بـود  امـده  کـه  پیغمبـر  یـک  مثـل ...رفـت  و داد گـاز  باشـد  ام خـداحافظی  منتظـر  انکـه  بی و
 .بود ها معجزه اینجور ادم او...شود گم زدن پلک یک در و بدهد نجات خودم

 

 ..بود سرماخوردگی هواي هوا و داشتم شدید درد تن

 نــداري جســمی درد کــه هــم روزي...درد دنــدان یکــروز دلــدرد، یکــروز داري، ســردرد کــه یکــروز
 !میشود شروع دردت روح

 .است اغوش اما روح چراي و چون بی درمان...ست دوایی ها مرض همه براي

 را ســاتور ماهرانـه  کـه  دسـتهایش  و رســتوران جدیـد  سراشـپز  بـه  و کشــیدم بـازویم  را دسـتم  کـف 
 ..میکردم نگاه میبرد پایین باال

 ! بود مرجان اسمش..بدهد نشان من به را جانش باالخره سهیل بود قرار

 دلــم کــه مـن  و بوســید را رویـم  گذاشــت، ام زده یــخ دسـت  در دســت امـد،  اشــپزخانه عقـب  در از
 هلـش  و کمـر  پشـت  گذاشـتم  را دسـتم ..برنگشـت  دیگـر  و رفـت  شـدنمان  دور انقـدر  و سهیل براي
 .سالن سمت دادم
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ــدش ــاه ق ــود کوت ــاي و ب ــیاه موه ــی و س ــفرم بین ــی خوش ــاي و عمل ــازك لبه ــمانش..ن ــر چش  از پ
 .میانداخت معین یاد مرا و بود مهربانی

ــم کــه اه ــرایش دل ــی ب ــدازه ب ــود تنــگ ان ــام دیشــب...ب ــان از گفــت داد پی ــر تختم  از..اســت متنف
! ریخــت اشــک و خندیــد شــد، خــوش دلــم...اســت متنفــر خالیســت طــرفش یــک وقتــی تختمــان
 "منه پیش راعین روزه دو" نوشت او و دادم بوسه یک با را جوابش

 ..احمقم دل! خانه به برگردد خواست و کرد تعجب لرزید، دلم

 بـا  دیـدارش  فکـر  مـرا  تمـام  و کـردم  خـاموش  را موبایـل  خـاطر  همـین  به بگویم که نداشتم چیزي
 !اه...و میکرد خر را معین بعد! معین و من خانه بچه، دنبال میامد...کرد تصرف مهسا

 ..را معین نداشتن وحشتناك خرافات این میکردم تمام باید

 "هستین صمیمی خیلی خواهرزاده و دایی یه عنوان به" میگفت مرجان

 ...کند پر مرا خالهاي همه میتواند معین کرد فکر او و کردم ازدواج من اینکه تا! بودیم

 !داد تغییر را چیز همه ازدواج این که...کردم ازدواج اینکه تا بودم متفاوتی ادم خیلی من

 ! میشود هم عاشقتر گفت...مانده عاشقش گفت...شده سهیل عاشق گفت

 !نداشتم دوست کافی اندازه به را کس هیچ کردم حس بار اولین براي من و

 مسـیرت  کجاینـد  میفهمـی  کـه  ازانهـایی ...بشـکنی  را ات قسـم  میرسـد  کـه  اسمشـان  کـه  انهایی از
ــدر را ــر دور هرچق ــدهی تغیی ــایی از...می ــه انه ــه ک ــان ب ــب خاطرش ــه ل ــایی ب ــی چیزه ــه میزن  ک

ــري ــت! متنف ــه دس ــاري ب ــه ک ــی ک ــس...میترس ــنم ح ــه میک ــدازه ب ــافی ان ــی ک ــق را کس  عاش
 ...دیوانگی و بودن دیووانه اندازه به! شود ارضا روحم که انقدر...نیستم
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 معـین  گفـتم ...میپیچیـد  سـرم  در بـدخبر  نـاقوس  یـک  مثـل  و نمیرفـت  یـادم  از کیا ترسناك جمله
 .باشم داشته دوست باید چون دارم دوست را معین من که بود معتقد او و دارم دوست را

 ...ریخت بهم مرا جهان و جان تمام اما رفت و گفت را همین

 ایسـتاده  منتظـرم  پـایینتر  چهـارراه  دوتـا  بیتـا  اینکـه  فکـر  امـا  بزنـد  حـرف  بیشتر میخواست مرجان
 .بمانم کنارش بیشتر نمیداد اجازه

 :کرد اخم اغوشم جواب در و موهایش روي گذاشت را عینکش که او و دیدمش دور از

 .ماهدخت کنم قطع رابطمونو دیگه میخواستم-

 :بود دلخور او و کردم نگاهش متعجب

 تلفنـامو  جـواب  حـداقل  نبـود  توضـیح  بـه  الزم باشـه ...مسـخرس  چـرا  بگـی  اگر نکن نگاه اینجوري-
 ...میدادي

 ...میکند گله یکریز که او و مینشینیم پاساژ کافه در باهم...پایین میاندازم سر شرمنده

 !کنم چیکار باید نمیدونستم..بیتا نبودي من جاي-

 دیگــه یکــی کمــک میتــونیم خودمــون جــاي تــو امــا...نیســت اي دیگــه کــس جــاي کــس هــیچ-
 .ناراحتم خودمم از! بذاري درمیون باهام مشکالتتو که ندیدي ادمی منو اصال تو...باشیم

 .نداشتم رو زندگی اینجور امادگی فقط من...نزن حرفو این-

 :میگیرد را دستم

 !گوشش تو زدم محکم سیلی یه...گفت معین وقتی-

 :خنده زیر زدم
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 ...کردي چیکار-

 !همینه عوضی مرداي سزاي...کردم اینکارو تو براي-

 :میدهیم سفارش قهوه و کیک همیشه مثل و میدهم تکیه

 ..فقط نیست عوضی معین-

 چی؟ فقط-

 !بیخیال..جوریه یه...فقط-

 .سخته واقعا معین شناخت میکنم فکر که االن-

 لـب  و میکـنم  نگـاه  بیتـا  سـفید  حلقـه  بـه  و مینوشـم  را ام قهـوه  از اي جرعـه  و میـدهم  تکـان  سر
 :میزنم

 .شده تنگ شناخت قابل غیر ادم این براي دلم-

 :میز روي میزند

 ...نباش مسخره انقدر-

 :میگوید باز او و میخندم

 .کیه دست دنیا بفهمه میکردم باهاش رو کرد که کاري همین بودم من-

 .ضعیفه ادماي کار انتقام-

 :میکند کج را لبش

 میکنن؟ چیکار قوي ادماي-
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 :میاندازم باال شانه و میکنم نگاهش لحظه چند

 !میبخشن...نمیدونم-

 اگـر ..میکنـه  فـرق  چیـز  همـه  عمـل  پـاي  کلمسـت،  مشـت  یـه  همـش  اینا...خدا تورو بابا کن جمع-
 .اینجا نه بودي خونت االن میبخشیدي

 !هستم قویی ادم نگفتم که من-

 ...میرساندم جدیدم خانه تا اش مردانه و بلند شاسی ماشین ان با و نمیگوید چیزي

 همــه رســتوران اشــپزخانه عــرق و غــذا بــوي...پارســا دنبــال میرفــت بایــد هــم او و نمیکــنم تعــارف
 و میپـیچم  موهـایم  دور ماهرانـه  را حولـه  میکـنم،  دم چـاي  و میگیـرم  دوشـی ...بـود  گرفتـه  را جانم
 .مینشیند حوله و مو مخلوط از کوهی سرم روي

 ..کردم ریجکتش و زد زنگ معین بودم که مرجان پیش

 !میگیرم را اش شماره و داغ چاي در میزنم را بیسکوییت..کوتاه پایه مبل روي مینشینم

 :میشود رد سرعتگیر روي از انگار دلم صدایش با برمیدارد بوق دومین با

 میکنی؟ ریجکت شوهرتو دیگه حاال-

 .میکند استفاده شوهر و همسر لفظ از عمدي انقدر اینروزها چرا میدانستم و زدم لبخند

 چطوره؟ صورتت-

 خ ،او خنده زیر میزنم و

 

 :میگوید جدي یلی



279 
 

 .خوردم بخیه تا سه-

 :مینشینم صاف و میاندازم را پاهایم بود؟ کرده چه میریزد،بیتا دلم

 ...شد چی صورتت چی؟-

 ...زدم بخیه دلمو عزیزم نشده چیزي صورتم-

 :غریدم و بیرون دادم را نفسم بستم چشم

 .اي مسخره واقعا...مسخره-

 :خندید

 ..شدي نگرانم-

 .میشم نگران ببینه اسیب مورچم یه-

 کردي؟ مقایسه مورچه با منو االن-

 :نمیدهم را سوالش جواب

 ...بودي زده زنگ ظهر-

 :میکشد عمیقی نفس

 ...کنی جمع وسایالتو میخوام...امادس گفتم که اي خونه اون-

 بکنم؟ اینکارو باید چی براي-

 .باشی خونه اون تو نمیخوام چون-

 !تو دل شد که همش...،نمیخوام میخوام همش..کن بس-
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 ...میره جا هزار فکرم من نیست شرکت کیا که وقتی هر-

 :میکند غلط دلت بزنم داد سرش میخواست دلم میکنم اخم

  کردي؟ فرض چی منو...که واقعا-

 ...نیستی تو من مشکل-

 رو کسـی  هـیچ  شـناخت  زحمـت  تـو  نمیشناسـی،  برادرتـو  اصـال  تـو ..نیسـت  ادمی همچین هم کیا-
 .من حتی معین، نمیدي خودت به

 سخته؟..بده انجام من خاطر اسایش براي اینکارو حاال...درسته باشه-

ــل همینطوریشــم! ســخته اره- ــه مث ــه خون ــام ب ــره درضــمن...دوش ــو بهت ــو طــرز اون و خودت  فکرت
 .کنی شک بهش که نیستم ادمی اون من...معین کنی درست

 ...ماهی-

 خــودش بــراي جدیــد نســخه مینشســت هــرروز نمیفهمیــد، کــه او و میلرزیــد دســتم عصــبانیت از
 !کنم عمل هم من داشت توقع و میپیچید

 !من به اونم شک،...اعتمادي بی...نمیاد بدم این از بیشتر هیچی از-

 !نیست خودتم دست...میکنن اشتباه همه..ماهی معصومی تو مگه-

 بـا  تصـمیم ...کسـی  هـیچ  نـه  خـانوادت  نـه  بـرادرت  نـه  داري، اعتمـاد  مـن  بـه  نه تو...متاسفم برات-
ــا مشــورت و خــودت ــا چیــز همــه و خــودت ب ــه ب ــن! خودت ــامال کنــی فکــر شــده باعــث ای ــه ک  ب

 ..من به توهم و ندارم تو به من که اعتمادي یکیه، دقیقا ما مشکل...حقی
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 رو مـن ...نمیکـنم  خیانـت  مـن ! معصـومم ...اره مـورد  ایـن  تـو  میـدم  نشـون  بهت و نمیرم اینجا از من
 .گرفتی اشتباه خودت با

ــدازم و میکــنم قطــع را گوشــی حــرف بــی و ــا را صــورتم. میــز روي میان  مخفــی ســردم دســتان ب
 "دیوانه...دیوانه... احمق معین"میدهم فحش بهش ها دیوانه مثل و میکنم

 تـا  بمـان  دور انقـدر  میگفـت  سـهیل  بگیـر،  انتقـام  میگفـت  بیتـا  بودنـد،  شده دیوانه انگار ادمها همه
ــد یکــروز ــا و بیای ــردت کتــک ب ــا.. بب ــرد فکــر کی ــن میک ــدگی ای ــان میگفــت..تصنعیســت زن  قهرت

 اتفـاقی  بـراي  چـون  بـروم  دیگـري  خانـه  بـه  میخواسـت  ازم کـه  معـین  و...هم تان اشتی تصنعیست
 ...است بعید بودنم ماهی و من از که نیافتاده، که بود عزادار

 ...کنند دیوانه هم مرا میخواستند و بودن دیوانه همه

ــوي ــل پت ــافرتی مخم ــی روي را مس ــداختم راحت ــیدم دراز و ان ــولی روز...کش ــود معم ــا ب ــین ام  مع
 !میکند را کار همین همیشه...کرد خرابش

 موقـع  ایـن  میتوانسـت  کسـی  چـه ...میکوبیـد  در بـه  اهنگـین  کسـی  خـودم  روي میکشـم  که را پتو
 کیا؟ جز بود نشناس وقت انقدر کسی چه کیا؟ جز بزند در اینطور بیاید

 ...کردم باز را در تمام حوصلگی بی با و کشیدم صورتم و سر دور را پتو

 ...نمیکرد تمام را زدن در

 نکنی؟ کارو این میشه-

 !نه-

 :میشود کم نم نم که صدا و میبندم چشم کالفه

 .قیافشو-
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 :میاندازم پا یک روي را وزنم

 داري؟ چیکار-

 شده؟ سردش ماهی-

 ...بده نجات منو خدایا-

 :داخل میکشد گردن

 خاموشه؟ ماهی خونه شوفاژ-

 :میکنم جمع را صورتم

 !داداشت هم تو هم..ارثیه شما خانواده تو بیمزگی-

 :میکند نگاهم سینه به دست

 زده؟ لگدت کی چیه؟-

 ..برو نداري کاري اگر هیشکی-

 :میشود عصبانی و در چوب به میکوبد را دستش کف که میبندم نیمه تا را در و

 چی؟ که...ببینم وایسا-

 چی؟ که چی-

 دزدي خـوردیم،  شـام  رفتـیم  کـردم،  جمعـت  خیـابون  کـف  از اومـدم ...بـود  خـوب  پـیش  هفتـه  تا-
  قیافه؟ تو رفتی من برا یکدفعه شد چی حاال ندیدمت، امشب تا کردیم هم

 .ام حوصله بی االن فقط قیافه تو نرفتم براتو من-
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 مدلی؟ یه روز هر نمیشی خسته خودت از خودت-

 :میزنم لب و میکنم نگاهش لحظه چند میدهم تکیه در به

 .خستم خیلی ساختم خودم براي که زندگی این و خودم از...خستم چرا-

 !ماهی-

 انقـدر ...بـود  معـین  تقصـیر  همـش  عقبتـر،  رفـتم  و برداشـتم  را ام تکیـه  نفـوذش  انطور و صدایش از
 :میکردم تعبیر یکجور را میکرد هررفتاري بودم، شده حساس حرکتش هر روي که گفت

  میکنی؟ چیکار اینجا نمیفهمم اصن-

 :میکند باز هم از را دستانش

 !باش ادم کم یه میکنی؟ رفتار اینطوري چرا..بزنم سر بهت اومدم-

 .باشه موثر حضورت االن نمیکنم فک و ندارم، حوصله فقط-

 :میزند پوزخند و میکند فرو تنگش شلوار جیب در را دستش

  نبود حواسم اصال واقعا، میخوام معذرت اوه-

 .باشی داشته نیاز چیزي تو که دارم وجود وقتی فقط من

 :میگیرم پیشانی به را دستم

 ..فقط نیست چیزي همچین-

 :میدهد هول دستش با را در

 ...ببینم اونور برو بگی چیزي نمیخواد-
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 کجا؟-

 :رویش میکشد را دستش پشت میرود، شوفاژ سمت به یکراست

 سردن؟ چرا-

 ...خرابن چون-

 :میدهد تکان سر تاسف با و میکند نگاهم لحظه چند

 !دردسري همش-

 :باال میدهد را پیراهنش استین و

ــدي انجــام کــاري نکــرده الزم کنــی؟ درســت بیــاي گفــتم مــن مگــه-  منــت هــم پــیش پــیش..ب
 ...میذاري

 :میدهد تکان هوا در را دستش بپراند را مزاحمی مگس انگار و شوفاژ جلوي میزند زانو

 اون..میزنی حرف زیاد-

 

 ...بیار اچارو جعبه

 زمزمـه  میگـذارم  پـایش  کنـار  کـه  همـانطور  برمیگـردم  جعبـه  بـا  و میـروم  خانـه  رختشور سمت به
 :میکنم

 ...اچار نه ابزار جعبه-

 .کوفتی هر-
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ــو ــر را پت ــم دورم محکمت ــل روي و میکش ــه مب ــوم مچال ــم...میش ــذارم چش ــم روي میگ ــا و ه  تنه
 ...میامد شوفاژ بدنه به فلزي شی گهگاه برخورد صداي

 ...نمیکنم درك دوتارو شما فاز-

 بــدون...میکــرد ســفت را چیــزي و میــزد زور کــه همــانطور بــود ارام اعتــراض یــک مثــل صــدایش
 :میزنم لب کنم باز چشم اینکه

 .کنی درك تو نیست الزم-

 یــه هردوتــاتون..میخــوره بهــم جــداییتون تــو معــین تحمــل و قضــیه ایــن تــو تحملــت، از حــالم-
 بـزور  بیـاد  میتونـه  معیـنم  و کنـی  تمـومش  میتـونی ..میبریـد  بکـار  متفـاوت  مسـائل  تـو  رو تکتنیک

 ...خونش ببره بگیره دستتو

  نیست عرضگی بی معناي به من صبوري-

 .نیستی اشنا باهاش تو که پایبنده چیزایی به من دل

 مثال؟ چی به-

-... 

 !ببینم کن باز چشاتو-

 :میفشارم هم روي محکمتر

 .باتوام-

 ...نمیخوام-

 ....این کننده کسل هردوتون-



286 
 

 :میگویم حرص با

 ...میزنم حرف باهات که متنفرم خودم از-

 .نمیدي جوابمو وقتی متنفرم ازت منم-

 بـود؟  بزرگتـر  معـین  بازوهـاي ! بـود  تـالش  در کـه  بـزرگش  بازوهـاي  و رخـش  نیم..میکنم باز چشم
 ... و تر چهارشانه و بلندتر بود، اره

 .احمقانه قیاسهاي شده ام لحظه هر که کردي کاري معین کند لعنتت خدا اه

 را اســتینش میایســتد رویــم روبــه کــه همــانطور و میشــوید ســینک در را دســتانش میشــود بلنــد
 :پایین میکشد

 !بکنه کامل کنه سرویس یه بیاري رو یکی باید اما میکنه گرم خونتو فعال-

 درسـت  هـا  بچـه  عـین  میشـدم،  خفـه  انگـار  نمیگفـتم  اگـر  در سـمت  میـرود  او و میـدهم  تکان سر
 :گفتم ها بچه مثل

 ..نیستم کننده کسل اصال من نیست، میکنی فک که اونجوري-

 :میریزد تفاوتی بی هم زدنش پلک از و برمیگردد

 .نباش احمق اونقدر فقط میکنی چیکار نیست مهم برام-

 :میفشارم هم روي دندان

 نیستم-

 :میدهد تکان صورتم توي را اش اشاره انگشت

 ..انکار همینه، نشونش اولین هستی چرا-
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 :کند طوفانی مرا جمله یک با میتوانست میکنم، اخم

 .کنی توهین بلدي فقط تو-

 هـی  میگیـري  پـول  تـو  انگـار  امـا  باشـه،  خوشـایندت  کـه  بـزنم  حرفـایی  بـرات  نمیگیـرم  پـول  من-
 !دربیاري بازي احمق

 ...میاورد در استینش از دیگري جواب او میگفتم هرچه که نداشتم جوابی

 ...برمیگردم و برمیدارم را طالیی کیف میروم اتاق سمت به

 !بیا-

 کنم؟ چیکارش-

 ...بده پسش-

 میشی عصبانی احمقی میگم-

 :بیرون کرد پرتش و پنجره سمت رفت و کشید دستم از را کیف و

 ...پایین کنم پرت بعد بچرخونم دور چند قشنگ بردارم تورم میخواد دلم-

 .کنی بارم لیچار و وایسی اینجا بدم اجازه باید چرا نمیدونم-

 ..نیست معین چون واضحه-

 !میترسی ازش...نمیومدي بود اگر پس-

 :باال میاندازد شانه

 .نداري دوسش که تو! مهمه تو حس...نیست مهم معین به من حس.. بترسم که گیرم-
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 ...نگو مزخرف-

 :میپرسد در سمت میرود که همانطور

 بمیري؟ براش حاضري-

 همــه مثــل هــم مــن و مســلما میگفــت را همــین زنــی هــر.  اره میگفــتم بایــد فقــط نمیدانســتم،
 .بودم دیگر زنهاي

 !اره-

 :میخندد

 میکنی؟ ام زندگی براش اسونه، خیلی اینکه-

 :میگوید که او و میدهد ارور مغزم

 ...بودي پیشش االن میکردي اگر نه-

 :میبندد نیمه تا را در

 !شببخیر..نره یادت اینو منه با حق همیشه-

 گذشت؟..نگذشت بخیر شب

 

 و کـردم،  پـر  را سـبدم  مهابـا  بـی  رفتـیم،  خریـد  مرکـز  بـه  بیتـا  بـا ...خواسـت  تنـوع  دلـم  عمري بعد
 .خالی را جیب
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 هـاي  کـردن  پـر  و خالهـا  میـداد،  خـوبی  حـس  بهـم  خریـد ...حتـی  نداشـتم  احتیـاج  کـه  چیزهایی
 درسـت  شـدم  پیـاده  کـه  اسانسـور  از...نگهمیـدارد  خوشـحال  صـباحی  چنـد  را ادمیـزاد  انهـا  موقتی
 !پایش کنار بچه کریر و جذاب و بلند قد...بود ایستاده خانه در جلوي

 ...بود بد خبر یک مثل حضورش ریخت، قلبم و شد تنگ نفسم

 حتـی ...ببـرم  داخـل  را پاکتهـا  کـرد  کمکـم  حـرف  بـی  کـه  او و کشـیدم  بیـرون  کـیفم  ته از را کلید
 ! کنم نگاه اش بچه به نمیخواستم

 .میامد نظر به خونسرد خیلی که او و بود خواب

 نگـاه  دیـوار  و در بـه  بـود  نشسـته  مبـل  روي سـالن،  بـه  برگشـتم  و کـردم  پـرت  تخت روي را پاکتها
 :گفت و کرد نگاه چشمانم به که او و نشستم رویش روبه میکرد،

 !بزنیم حرف باید-

 ...میامد نظر به نفس به اعتماد با خیلی او و بود کرده عرق دستم کف

 مورد؟ چه در-

 .معین مورد در-

 :میکشد بهم را دستش دو و میکشد عمیق نفس مینشیند، مبل لبه که او و نمیگویم چیزي

 . هستم اش بچه مادر من...کنیم برخورد قضیه این با منطقی بیا-

 توئه؟ منطق این-

 :باال میاورد را دستش

 ...بزنم حرفمو انتها تا بذار-
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 :میکند تر را لبش که او و میکنم نگاهش

 ..شدیم بزرگ باهم بچگی از معین و کیا و من-

 مــرگ از بعـد  مــادرم و مـن ...بــود امـد  و رفــت در نفـر  ســه مـا  بــین پیچیـده  احساســات سـري  یـه 
 و نمیومـد  نظـر  بـه  راضـی  مـا  حضـور  از خـان  محمـود ...کـردیم  زنـدگی  اینـا  خاله کنار بابا دلخراش

 جلـوي  بعـد  بـه  جـایی  یـه  از کـرد،  بیـرون  خونـه  اون از مـارو  خالـه  خیانـت  یعنی اتفاق، اون از بعد
 بـدتر  ممنوعسـت  چیـزي  میگفـتن  وقتـی  نبـود،  کـن  گـوش  حـرف  اصـوال  کیـا ...گرفـت  مـارو  رابطه

 گرفتنمـون  فاصـله  بـا  داشـت  اعتقـاد  و میدونسـت  لـق  دنـدون  مـارو  خـان  محمود...میرفت سمتش
 پـدرم  وجـود  بـا  مـا ...بـودم  معنـا  تمـام  بـه  احمـق  یـه  و بـود  کـم  سـنم  مـن ..امـا  من...میشیم کنده

 زنـدگی  تجربـه  بعـد  نمیتونسـتم  مـن ...بهـم  ریخـت  چیـز  همـه  بعـدش  امـا  داشـتیم  خـوبی  زندگی
ــو شــاهانه ــه ت ــه اون محمودخــان خون ــگ خون ــه و تن ــی و قناعــت اونهم ــولی ب ــنم تحمــل رو پ . ک

 ! بود خوبی گزینه معین...معین

 هـم  میبـرد،  حسـاب  کیـا  از هـم  معـین  امـا  کنـی  بـاور  نمیتـونی ..بود کیا با رقابت در همیشه معین
 لـذت  زنـدگی  از کیـا  انـدازه  بـه  کـدوممون  هـیچ ..پـروا  بـی  ازاد، رهـا  باشـه،  اون مثل داشت دوست
 بـه  مجبـور  نـداري  تـرس  از مـدام  مـنم  و بـود  محمودخـان  چهـارچوب  تـو  همیشـه  معـین  نبردیم،
 همـین  و چـرا  کیـا  امـا  نکـردیم  زنـدگی  میخواسـتیم  کـه  اونجـوري  کـدوم  هـیچ  مـا ...بـودم  انتخاب

 امـا  نبـود،  هـوا  و حـال  ایـن  تـو  اصـال  کیـا ...باشـه  داشـته  باهـاش  رقابـت  حس یه معین میشد باعث
ــم روابطــش روي معــین ــود حســاس ه ــامی همــه مقصــر و ب ــا هاشــو ناک  از خــوب.میدونســت کی
 داشـتم  دوسـت  رو کیـا  مـن ...بـود  اداب مبـادي  و اروم خیلـی  معـین  و درمیـاورد  بـازي  قلدر بچگی

 ....بودم عوضی خیلی خیلی اره! معینه میمونه محمودخان گردونه تو که اونی میدونستم اما

ــانم اب ــورت را ده ــدهم ق ــه او و می ــتی ک ــه دس ــانی ب ــد اش پیش ــواهم و میکش ــریعتر میخ ــه س  ب
 :سریع خیلی برسد معین
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 ...داشتم جفتشون به مالکیتی حس یه طرفی از-

 :میخندم تمسخر و تعجب با

 ...مسخرس واقعا جفتشون؟-

 اونموقـع  کـه  نمیبخشـم  خودمـو  داشـت،  دوسـتم  معـین ! نبـود  خـودم  دسـت  امـا  بـود  مسخره اره-
ــارو ــاش اونک ــردم باه ــه...ک ــودش اصــرار ب ــیغه خ ــردیم، ص ــان ک ــه و مام ــان در خال ــودن جری  از...ب

 !واقعا میکردم فکر چی نمیدونم...اصال..کنم ول کیاروهم نمیتونستم طرفی

 بـا  هـم  سـیب  یـک  کـردن  قسـمت  بـه  راضـی  ادمیـزاد ...رفـت  ضـعف  تـنم  همـه  صـیغه  گفت وقتی
 خـودش  گذشـته  از و نشسـته  مـن  جلـوي  راحـت  انقـدر  کـه  کـنم  بـاور  نمیتوانسـتم  نیست، دیگري

 قـدیمی  داسـتان  یـک  اگـر  حتـی  کـنم،  قسـمت  کسـی  بـا  را شـوهرم  نمیتوانسـتم  میگوید، معین و
 .میبود

 نمیـدونی ...کنـه  جـذب  زنـو  یـه  تالشـی  هـیچ  بـدون  میتونـه  چطـور  نمیـدونی  نبـودي،  کیـا  بـا  تو-
ــر مهربونیــاش و میشــه خــوب چقــدر بشــی نزدیــک بهــش وقتــی  چقــدر خلقیــاش کــج ســایه زی

ــه ــو لذتبخش ــدونی ت ــه نمی ــم وگرن ــق به ــدادي ح ــاي جــذابیت! می ــین ه ــار مع ــذیر انک ــود ناپ  و ب
 بــاور! فهمیــد معــین اینکــه تــا...بکــنم کــاري نمیتونســتم واقعــا مــن نحــوي، بــه هرکــدوم...کیــاهم
 بـود  کیـا  تقصـیر  میکـرد  فکـر ! کنـه  بـاور  نمیخواسـت ...داشـتم  دوسـت  کیا اندازه به اونو که نمیکرد

 معـین  بـا  اگـر  میکـردم  فکـر ...رفـتم  کیـا  بـا  مـن  قضـیه  اون از بعـد  و...بـودم  زده گند من نبود ولی
 رفتـار  اشـغال  یـه  مثـل  مـن  بـا  معـین  خـاطر  بـه ...نمونـد  امـا  میمونـه  بـرام  کیـا  بدم ادامه نتونستم

 داشـتم  کیـارو  نـه ...بـاردارم  فهمیـدم  رفتـنم  از بعـد  هفتـه  دو..خـالم  مثـل  گفـت  کرد، تحقیرم! کرد
 !معین نه
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 چیـزي  هـیچ  امـا ...بـرادرزادش  خـاطر  بـه  فقـط  داشـت  هوامـو  خیلـی  باردارم فهمید اینکه بعد البته
 !نرفت پیش میخواستم که اونجوري

 ...ندارم هیچی حاال میخواستم باهم همرو چون

 زدم، تشـر  خـودم  بـه ...میسـوخت  بـرایش  داشـت  دلـم  کـه  مـن  و میـزد  موج چشمانش در پشیمانی
 ...بود معین سابق زن اون میشدم دلرحم نباید نه

  کردي؟ مخفی ازش بچرو براچی-

 :اش سینه روي میگذارد را دستش

 ...بودم مطمین میگرفت ازم راعینو بود، متنفر من از-

 ....میشد خبردار نباید محمودخان چون نمیگرفت میدونی خودتم-

 بود دیگه راه تا هزار-

 

 ..هام برنامه همه به زد گند و گفت معین به چیزو همه کیا کردنش، مخفی براي

 ..رازها کردن برمال بود، تخصصش کیا اینکه مثل

 میخوره؟ من درد چه به زدي؟ چی براي حرفارو این-

 :میکند زمزمه و میکشد پسرش گونه به دستی

 ! پریشونم چندساله من نمیدونی تو...خستم وضعیت این از-

 :میشود خیره چشمانم به

 ...برگردوندم بهش معینو اموال همه-
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 خمیـده  و زخمـی  چقـدر  میدیـدم  حـاال  بـودم  سـاخته  بـت  یـک  مهسـا  از میکنم، نگاهش تعجب با
 :است

 ...کنم بزرگ تنها پسرمونو نمیخوام فقط-

 :گرفتم انتها تا که را دلش حرف و ایستاد تپش از قلبم

 میخواي؟ چی من از-

 ....بچه یه با من....داري فرصت منی، از جوونتر تو...بگم میخوام فقط-

 :میگرفت را جانم زدنش حرف ان با داشت

 ...نیست میل بی معینم-

 بزنی؟ حرف درست میشه-

 :میگیرد گاز داخل از را اش گونه

 کـم  خوبیـه،  پـدر  جـدا  معـین ..پشـیمونم  واقعـا  مـن ...کـنم  درسـت  چیـزو  همـه  میخـوام  فقط من-
 تـو  میخـواد  دلـم  میکنـه  رفتـار  و میـذاره  وقـت  بـراش  چطـور  میبیـنم  وقتـی ...پسرش براي نمیذاره

 !باشم فامیلی دایره این

 چی؟-

 :میزند پلک تند و تند و باال میاورد را دستش دو

ــدونم- ــرا می ــدا چ ــدگی ج ــد، زن ــش میکنی ــاد به ــداري اعتم ــنم و ن ــه معی ــم ی ــو ک ــن ت ــوارد ای  م
 مـن  ماهـدخت ..مـن ...چیـز  همـه  بـه  میزنـه  گنـد  همـین  و نـداره  اعتقـاد  جبـر  به..ضعیفه واکنشش
 ....پسرمه پدر اون اما نیستم عاشقش
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ــتم اشــپزخانه کــانتر ســمت بــه شــدم بلنــد ارادي غیــر واکــنش یــک در میلرزیــد تــنم تمــام  و رف
 :کردم زمزمه و گذاشتم دهانم روي را دستم دادم تکیه بهش

 میخواي؟ چی من از میفهمی -

 :میامد سرم پشت از صدایش

 ...فق باشه تو پیش اوقات بیشتر حاضرم من-

 اصـال  کـه  هـم  خـودم  و رفـت،  عقـب  قـدم  چنـد  کـه  زدم صـورتش  بـه  اي کشیده چنان و برگشتم
 ...نبودم دنیا این در

 :کردم زمزمه لرزان صداي ان با کنم نگاهش اینکه بدون و دادم تکیه کانتر به

 ...بیرون گمشو-

 ..من-

 ...بیرون برو من خونه از-

 :بود در دستگیره روي دستش و داشت برش رفت کریر سمت به

 ایـن  میخواسـتم  فقـط  مـن  هسـتم،  معـین  و بچـم  زنـدگی  تـو  همیشـه  مـن  نخواي چه بخواي چه-
ــرایطو ــونش ش ــنم اس ــراي ک ــون ب ــنم...هردوم ــادت ای ــره ی ــه ن ــن ک ــین م ــدگی زن اول ــین زن  مع

 !زندگیش مهم زن اولین..بودم

 ! رفت و داد غسلش پاکی اب با اخر در چرخاند، دور چند و کرد فرو را چاقواش

 بـاورش ...شـدم  خیـره  رو روبـه  سـتون  بـه  مـرده  یـک  عـین  و گـرفتم  بدست را سرم نشستم، همانجا
 معـین  کـردن  قسـمت  از رویـم  روبـه  نشسـت  مـن،  ي خانـه  بـود  امـده  بـود؟  مهسـا  ایـن  بود سخت
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 و بگیـردش  معـین  بـاز  میخواسـت ...امـا  بیـایم،  کنـار  حضـورش  بـا  میخواسـت  فقـط  کـاش  میگفت؟
 !کنیم هضم را هم بودن کناریکدیگر خوشحال هووهاي مثل درست ما

 تـا  بـزنم  انقـدر  بـزنم،  انقـدر  را کسـی  میخواسـت  دلـم  جـدا ! میکـوفتم  مشـت  باید و میزدم داد باید
 !خودم حال شاید یا و بیاید جا حالش

 همانجـا  انگـار،  نبـود  کسـی  امـا ...کوبانـدم  در بـه  مشـت  بـا  رفـتم  کیـا  خانه سمت به کردم باز را در
 !شده خیره اش خانه در به سرگردان و نشستم سرد سنگ روي راهرو در

 میخواسـت  نیسـت؟  میـل  بـی  هـم  معـین  میگفـت ...امـا  بـزنم  زنـگ  معـین  بـه  خواسـتم  بار چندین
 نبود؟ میل بی واقعا بکشد؟ مرا

 بـود،  شـده  عجیـب  احساسـات  یکسـري  درگیـر  مغـزم  تمـام ...میبنـدم  چشـم  و میدهم تکیه را سرم
 ...بود مشتهایم در قدرتش مرکز که سراسري خشم یک

 نشسـته  و داده تکیـه  ام خانـه  در بـه  همچنـان  هـا  مـرده  مثـل  دیوانـه،  مثـل  مـن  و شـد  تاریک هوا
ــودم ــم...ب ــت دل ــی میخواس ــد کس ــکمم میام ــکافت را ش ــن و میش ــه ای ــید ازش را درد گول  میکش
 :میکرد راحتم و بیرون

 ...ماهی-

 :گفتم هذیون

 ...ماهی نگو من به-

 :زد زانو رویم روبه او و میکنم باز چشم

 نشستی؟ اینجا چرا-
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 او فقـط ..میشـنید  را حـرفم  قضـاوت  بـی  کـه  بـود  کیـا  فقـط  ولـی  چـرا  نمیدانسـتم  بـودم،  او منتظر
 .بچرخانم را زبانم نبود الزم باهاش زدن حرف براي که بود

 !بزنم یکیرو میخواد دلم-

 :میخندد

 کیو؟-

 ...نمیکنه فرقی-

 :میکند دراز را دستش و میایستد رویم روبه میکنم؟ شوخی دارم میکرد فکر

 ..پاشو-

 ...نگهمیدارد باز برایم را اش خانه در میشوم بلند کنم، قبول را کمکش اینکه بدون

 !نمیام تو-

 ..کن بس-

 ..خونت تو بیام نمیخوام-

 :میکند عبور کنارم از

 !تو بیا..نیستی جذاب برام باید که انقدر تو-

 سـمتم،  میانـدازد  قرمـز  دسـتکش  تـا  دو میایـد  بیـرون  اتـاقش  از او و میکـنم  فـوت  سـخت  را نفسم
 !خوابش اتاق روي روبه اتاق به میکند اشاره و میپوشمش

 لحظـه  چنـد ...میـروم  سـمتش  بـه  حرفـی  هـیچ  بـدون ..بـود  اویـزان  بـزرگ  و مشـکی  بـوکس  کیس
 ...میکوبم ارامی مشت بعد و میکنم نگاهش
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 بیشــتر دردش کـرده  گیـر  مـن  گلــوي در کـه  انچیـزي  امـا  بـود،  ســخت خیلـی  بـود،  سـفت  خیلـی 
 ..بود

ــر را بعــدي مشــت ــه و زدم محکمت ــد کــه ام چان ــانم و میلرزی ــد، زب ــه میچرخی ــه بیشــتر ام زمزم  ب
 :میماند هذیان

 !احمق...احمق-

 :میتوانم حرفها این از محکمتر خیلی میکردم حس

 ..خرم من اره خرم؟ من ؟!میخواد چی من از-

 ترکیـده  کـه  بغضـم  و کوبیـدم  کیسـه  بـه  قـدرتم  تمـام  بـا  و کنـار  کـردم  پرت و دراوردم را دستکش
 :هم صدایم و بود

 ...اشغال...اشغال..نفهم زنیکه-

ــعف دســتانم ــت ض ــام و میرف ــنم تم ــود، خشــم ت ــا صــداي ب ــه از کی ــود دود اي هال ــه ال ــم ب  گوش
 :میرسید

 میکنی؟ چیکار ماهی-

 درد این اما میشد خرد داشت دستم بند بند

 

 او صــورت بــه کیســه جــاي بــه را مشــت و برگشــتم ام، شــانه روي گذاشــت دســت نمیشــد، خــالی
 دو بـا  هجـر  عصـر  عـین  میخواسـت  نبـود؟  میـل  بـی  معـین  واقعـا ...نکشید عقب اما امد دردش زدم،
 .،.اش سینه به مشتی کند؟ زندگی زن

 :گرفت را مچم...برسد سرانجام به دیگر ضربه نگذاشت که او و زدم کتفش به را بعدي مشت
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 !اروم...باش اروم-

 خـودش  سـمت  بـه  مـرا  ناگـاه  بـه  او و خـوردم  تکـان  میدهـد  جـان  کـه  اي خـورده  تیـر  اسـب  مثل
ــین و کشــید ــازویش ب ــرد محاصــره ب ــاد...ک ــه زدم فری ــد، رهــایم ک ــوز کن ــد هن  کیســه حســاب بای

 مــرا خشـم  بـا  ان یـک  و کـردم  تقـال ...بـود  خـود  جـاي  در درد هنـوز  میرسـیدم،  را گرفتـه  اللمـونی 
 :کشید داد و تنم به چسبید پشت از و گرفت

 ...جات سر وایسا-

 !خر سر بی پسرش، بی مهسا، بی بود، معین خانه در من جاي..نبود انجا که من جاي

 ...باخته کرد حس و زد نفس نفس ایستاد، شد، رام درونم سرکش اسب

 بهـش  مـن  و بـود  پشـتم  دیـوار  یـک  مثـل  بـود،  پیچیـده  دسـتانم  در درد و میرفـت  ضعف تنم تمام
 :کرد زمزمه و شد عمیق نفسش...دادم تکیه

 میکنی؟ داري غلطی چه-

 بـود  امـده  ام بینـی  اب هـا  بـدبخت  عـین  و میلرزیـد  صـدایم  صـورتم،  روي کشـیدم  را لـرزانم  دست
 :بود اشک خیس صورتم کل و ام چانه روي تا

 .نشدم ساخته چالش پر زندگی این براي من...ادما با اومدن کنار...نیستم بلد-

 ...نکن گریه-

 کیـا  دیـوار  بـه  بیشـتر؟  سـاعت؟  یـک  چقـدر،  نمیـدانم ...بگیـرد  شـدت  ام گریـه  تا بود کافی همین و
 خشــک مــن اشــکهاي اشــپزخانه، صــندلی روي ایــم نشســته حــاال و میــزدم زار و بــودم داده تکیــه
 ...میرسد الشم و اش دست داد به خاموش و ساکت او و شده
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 میـاورد  بیـرون  را زرد مـاده  مقـداري  بـزرگش  انگشـت  ان بـا  میکنـد  بـاز  را رنگ زرد کرم قوطی در
 ...میکشد دستم روي و

 ...شد کبود زود چقدر-

ــت ــازك پوس ــتان و ن ــیفم دس ــر نح ــل مگ ــدر تحم ــت؟ را درد انق ــتش دو ارام داش ــید را انگش  کش
 ...کبودم دست روي

 ...کن تعریف-

 چیو؟-

 ...نکش حرف من از انقدر-

 و قـدیمی ...بـود  رویشـان  بخیـه  جـاي  و زخـم  کلـی  و بودنـد  بـزرگ  خیلـی  میکـنم  نگاه دستانش به
 !دعوایی

 جـا  دسـتم  یـک  در کمـرت  میگفـت  افتـادم  حـرفش  یـاد  میشـد،  جـا  مشـتش  یک در من دستان و
 ....من و میشود

 :کشیدم عقب را دستم میکردم؟ فکر چه به داشتم

 ..میکنم اینکارو خودم-

 :شد خیره چشمانم به...کشیدم من و کشید، را دستم

  میگذره؟ مغزت اون تو چی-

 !هیچی...هیچی

 :پیچید دورشان را بانداژ و مالیدم دیگر دست به را پماد خودم و نکرد اصرار
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 ...نمیکنی حس دردو گرمی تازه-

-... 

 .نکنی غلطا این از باشی تو تا-

 ..میخوام معذرت-

 ...کردم خودم بینی به اي اشاره و

 !سنگینه خیلی دستت-

 رفـتم  و شـدم  بلنـد ...نبـود  مانـدن  بیشـتر  بـه  لزومـی  حـرف،  پـر  و طـوالنی ...اوهم و کردم نگاه بهش
 :در سمت

 امروز؟ بود شده چی-

 :کردم زمزمه و کشیدم عمیقی نفس کردم، باز را در

 ...خونه برمیگردم فردا-

 :سمتم امد و شد بلند جایش از

 چی؟ براي چی؟-

 ... بستم را در بدهم را جوابش اینکه بدون و

ــدگیم دادن دســت از خطــر چــون ــیخ زن ــود، گوشــم ب  شــدم، بیخیــال را عشــق و اعتمــاد چــون ب
 تهدیــد و ترسـاند  و کوبیـد  مـرا  و امـد  چـون ...بـود  بلــد خـوب  را کـارش  مـن  بـرخالف  مهسـا  چـون 

 ..کرد

 .میشد دیگري ماهی خانه من، تنگ میگذاشتم دست روي دست و میماندم همینجا اگر
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  چیست؟ زندگی اصل میدانی

 ! میدانم من

 باشـیم  داشـته  دوستشـان  باید،باید،بایـد  بقـا  بـراي  امـا  نـداریم  دوستشـان  کـه  چیزهایی مجموعه به
 ...اجبار مشت یک جز نیست چیزي زندگی دیگر عبارت به یا. میگویند زندگی

 !انتخاب حق بی خالی، جاي بی گزینه، بی

 جیـب  تـوي  کشـمش  نخـود  مثـل  دنیـا  حسـهاي  همـه  بـداریم  دوسـت  مجبـوریم  کـه  مایی براي و
 الي از را مانـده  هـاي  تکـه  بایـد  روز چنـد  تـا  و دهانـت  میریـزي  مشـت  یـک  میاندازي دست است،
 ..میکند پیدا ادامه چرخه این دوباره و...بکشی بیرون روزگار دندان

  چطور؟ میدانی میکنی، تقسیم را جبرت اینبار است، همین هم عشق

ــا میکنــی صــید جیبــت از کشــمش نخــود مشــت یــک ــدهی نمیخــوري ام ــه می  کــه کســی ان ب
 !همین..اجبار در است اجبار زندگی...بدهی باید و شده انتخاب

 و خـودم  کـه  بالیـی  بـه ...ام شـده  خیـره  اشـپزخانه  پنجـره  بـه  و رنـگ  زرد تاکسـی  داخل ام نشسته
 ...میکنم فکر ایم اورده سرم زندگی

 ...کردن تقسیم به میکنی شروع اول همان از وقتی

 تـو  پـول  خوابـت،  جـاي  بعـد  غـذایت،  بعـد  لباسـت،  کمـد  بعـد  میکنـی،  نصـف  را هایـت  لحظه اول
 ...میشود دیگري سهم توست براي که اغوشی...اغوشت حتی و را جیبت

 ..است تحمل قابل کار اینجاي تا

 اوسـت  بـه  وابسـته  خوشـحالیت  میکنـی،  تقسـیم  را لبخنـدت  حمقاتـت  اثبـات  بـراي  یکـروز  انکـه  تا
 ...هم ازادیت و
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 ...بزنی خط خودت الویت از را خودت و باشی دوم همیشه باید وقتی

 میگویند؟ چه میکند تکه دو را چیز همه که بیرحمی و تیز چاقوي این به میدانی

 !ازدواج افرین،

 ..میکند ما با ازدواج که کاریست این

ــی؟ ــه میبین ــق اش هم ــت، تفری ــه اس ــیم اش هم ــت تقس ــه.اس ــت هم ــم باورهای ــزد به ــر میری  فک
 میــدهی، دسـت  از همــش امـا ...او لبخنــد جمـع  لبخنــدت و میشـود  ضــرب هایـت  خوشــی میکنـی 
 ...نکنم گمان اوردن؟ بدست

 ...ام گذاشته "خوار نصف" را موجود این اسم من و

ــزور و...ایــم شــده جمــع دورهــم نیمــه نصــف ادم مشــت یــک کــه اســت اینطــور  اضــافی نصــف ب
 .میچپانیم همدیگر خالی نیمه  در را خودمان

 !نمیشود نکن تالش...نمیشود جان بابا

 ...هستی دنبالش که نیست چیزي ان ازدواج

 !پنجره به باز و میکنم نگاه ایم قهوه چمدان به

 ان از اي ذره حتـی  انکـه  بـدون  کنـد،  خـودش  بـراي  را قلـبم  همـه  کـه  هسـتم  کسـی  دنبال به من
 هیچـی  کـس  هـیچ  بـه  و بخـورد  هـم  را هـایش  تکـه  اخـرین  تـا  تولـد  کیـک  مثـل  بگـذارد،  برایم را

 ...نرسد

 ...کرد نخواهم پیدا اما...مهربانم خوار نصف یک دنبال من
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ــی ان ــه کس ــت ک ــد برای ــودت میمان ــتی خ ــودت و هس ــود...خ ــمش نخ ــت کش ــرام را های ــن ح  نک
 !دیوانه

 ...نفس به اعتماد با میکنم فوت را نفسم

 را چمـدانم  و میکـنم  حسـاب  را تاکسـی  پـول  میشـوم،  پیـاده  سـاختگی  نفـس  بـه  اعتمـاد  یک با نه
 !میکشم خودم دنبال

 لبخنـد،  بـی  حـرف  بـی  سـالم  بـی  خانـه،  در دم امـد  صـبح  کیـا  میکـنم،  نگـاه  خودم به اسانسور در
 بـازي  عاشـق  ادمهـا  اصـال  میانـداخت،  راه بـازي  یکجـور  داشـت  چشـمانش  بـا ...کـرد  نگاهم اخم بی

ــازیش هــم میخواســتم مــن همینطــور، هــم معــین...بقیــه مثــل هســتند،کیاهم  انگــار امــا باشــم ب
 ! بودم بازیش همبازي،اسباب از بیشتر

 اینجـا  رفـت،  و داد تکـان  را سـرش  بعـد  و کـرد  نگـاهم  و ایسـتاد  بیشـتر  خیلـی  ربـع،  یک از بیشتر
 .میکند خداحافظی اینطور کیا فهمیدم که بود

 !کردم خداحافظی خانه با او روش وبه کردم، نگاه ساعتها را خانه ایستادم هم من

ــه بــه و نشســته تاکســی در کــه اســت ســاعت چنــد میــدانی  از دقیقــا میــدانی میکــنم؟ نگــاه خان
 میخواسـتم  هرانچـه  بـه  کـه  برگـردم،  کـه  کـردم؟  دل رایـک  دلـم  و نگذاشـتم  هـم  روي پلک دیروز
 !است باخت از پر تهش که نکنم کنم پشت

ــی ــت؟ عوض ــه بازیس ــر اینک ــق دیگ ــاد و عش ــدگی و اعتم ــترك زن ــم مش ــت مه ــروزي و نیس  و پی
 ...باشد دارد؟ اهمیت برایم شکست

 !بخورد شکست مهسا از نمیخواهد که ضعیفم عوضی یک من
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 نــدارد،این دگـر  رنگــی معـین  بـه  اعتمــادم حنـاي  دارم؟ رودربایســتی کـه  بـا ..ببــازد نمیخواهـد  کـه 
 دسـت  از اعتمـاد  نـه  برمیگـردد،  محبـت  نـه  میکنـد،  کمـک  شـدنم  دوم بـه  فقـط  هـا  خریـدن  وقت
 معـین  میمانـد،  مشـکالت  شـدن  درسـت  منتظـر  و مینشسـت  فقـط ..نمیکـرد  حرکتـی  معـین ...رفته
 !است من از تر ترسو

 .بود تاریک بدجور روزها این و تاریک من دل و تاریک خانه میکنم، باز را در

 .. اول روز مثل تمیز خانه و میداد را معین عطر بوي هوا

 ..میکرد بیداد من در متضاد حس دو میکشم، اتاق تا را چمدانم

ــس ــت ادم ح ــورده شکس ــتم، را اي خ ــی ادم داش ــه احمق ــرش ک ــی قه ــت ب ــی من ــده کش  و مان
 ...برگشته و برداشته بازي لوس از دست خودش

 !تر افتاده عقل از دل درازتر، پا از دست

 .کرده تنش رزم لباس که جنگجویی حس و

 طـرف  یـک  میخوانـد،  فاتحـه  و میایسـتد  گـور  سـر  بـر  کـه  ادمـی  مثـل  میایستم، خواب تخت پایین
 سـمتی  و کهنـه  سـمتش  یـک  کـه  تختـی  نخـورده،  دسـت  انگـار  دیگـر  طـرف  و بود رفته فرو تخت
 !خستگی خیلی یا دارد حسرت خیلی یا باشد مانده نوتر دیگر

 یـاد  و میکـنم  نگـاه  شـبخواب  بـه ...انـداختم  تخـت  روي را خـودم  کـنم  عـوض  را لباسـم  اینکه بدون
 ایــن میکــرد، خســته را چشــمانم شــبخواب ایــن بــا بــازي شــبها میــافتم، ازدواجمــان اول روزهــاي

 .میکند خواب مرا مبهمان اینده دغدغه شبها

 ام سـینه  دامـن  جدیـدا  کـه  قلـب  طـپش  ایـن  و داشـتم  اسـوده  و ارام روان بودنـد،  پشتم ام خانواده
 ...نداشت وجود گرفته را



305 
 

 براي درستی تصمیم و بفهمد مرا که ندارم را کسی هیچ میکنم حس حاال

 

 !ادمهاست به امیدم وچشم مراحل همه در زدم گند هم خودم که بگیرد م

ــرم دوش ــایم و میگیـ ــک را موهـ ــنم خشـ ــت...میکـ ــم و دسـ ــه دلـ ــار بـ ــپزي و کـ ــیچ و اشـ  هـ
ــت ــوي...نمیرف ــون جل ــتم تلوزی ــنم و نشس ــا ت ــه و اینج ــم هم ــاي روح ــر ج ــود دیگ ــا...ب ــه کی  باهم
 نبود؟.بود عاقل اش احمقانه رفتارهاي

ــد، اب از درســت همیشــه حرفهــایش ــایش درمیام ــا را ادم راهکاره ــرد ره ــه...میک ــع ب ــاکت موق  س
 .شوي بلند انگیزه با بلکه نه، انتقام براي که میزد ضربه یکجور موقع به و میشد

 ...و نمیکرد قضاوت

 !بود وضعش چه این هستند؟ اشنایان از تر روراست باتو غریبه ادمهاي همیشه چرا خدایا آه

 بایـد  برسـد  معـین  وقتـی  نمیدانسـتم  میـزد،  بهـم  را خانـه  ایـن  سـکوت  میامد کسی میخواست دلم
 ..بزنم حرف کسی با میخواست دلم نشده؟ هیچی انگار کنم رفتار جوري کنم، چه

ــا ــت بیت ــط نمیتوانس ــنود، فق ــت بش ــانش نمیتوانس ــدد را ده ــا و ببن ــوش تنه ــد گ ــهیل...ده  س
 و ام کـرده  بـزرگ  را چیـز  همـه  نظـرش  بـه  بـود،  شـده  دور ازم کنـد،  درك را دردهـایم  نمیتوانست

 از میگفــتم؟ چــه میــزدم زنــگ میایســتد، کیــا نــام ســانتی چنــد در انگشــتم...باشــم ســازگار بایــد
 بکند؟ میتوانست برایم کار چه تلفن پشت

 او "بلـه " بعـد  و بـوق  صـداي  و میگـذارم  میـز  روي سـاعتی  بمـب  مثـل  را موبایـل  و میزنم را ضربه
 !بود سخت و سرد بینهایت که

 :میکشم بهم را دستم
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 وقتـی ! برگـردم  میتـونم  نـه  بمـونم  میتـونم  نـه ...میخـه  از پـر  خونـه  این همه انگار اما برگشتم، من-
 فقـط  میخـواد  دلـم  میـدونی؟  میفهمـی؟ ! کـنم  رفتـار  باهـاش  بایـد  چجـوري  نمیدونم برگرده معین
 !همین...پرشه دیگه یکی صداي از خونه فضاي بزنه حرف یکی

 :میامد خیابان صداي

 ..معل..نگیرم دیگه شاید یا..میگیرم تماس بعدا باشم مزاحمت نمیخوام بیرونی اگه-

 ؟!دیوانه تو میگی چی-

 تکیــه دســتم بــه را ســرم ناامیــد و میــدهم قــورت را دهــانم اب.داشــت لبخنــد و بــود ارام صــدایش
 :میدهم

 بدم؟ چی جوابشو من..برگشتم از میکنه تعجب و میرسه االن میگم فقط-

 ..نپرسه سوال کن کاري یه...بدي جوابی نیست الزم-

 

 شده؟ تنگ براش دلت بگو بهم دور، بریز چیزو همه-

 :میزنم رانم روي اي ضربه ناامید و خسته

 .نداره دلتنگیمو لیاقت که بشم کسی دلتنگ نیست انصاف...بخدا نیست انصاف-

 اینه؟ از بیشتر لیاقتت فکرمیکنی-

 ..کمتره میکنی فکر تو انگار-

 !نزن مفت حرف-

 ...واقعا مرسی-
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 فقـط  مـن  هـم  پـاي  بـه  شـدین  حـروم  کـدومتون  نمـیگم  مـن ...نـدارم  حوصله ننداز راه واقعا واقعا-
 ...بجنگی خودت قول به رفتی که حاال میگم

 گفتی؟ اینجوري چرا-

 چجوري؟-

 !بیهودست و مسخره چیز یه برات انگار که همینجوري-

 ...درضمن...نکن وراجی انقدر دارم کار.. مسخرس برام چون-

 :میگوید و میکشد عمیقی نفس

ــو- ــن ت ــزي ابکــی عاشــقی و عشــق و احساســی قضــایاي ای ــه هرچی ــه ک  دادن دســت از قیمــت ب
 بـدهی  ایـن  از بیشـتر  تـا  کـن  ولـش ..گرونـه  زیـادي  باشـه  خوبـت  حـال  و ارامـش  و نفس به اعتماد

 !نیاوردي باال

 برمیگشتم؟ وضع این با نباید میگی داري-

ــیگم دارم- ــو م ــی ادم ت ــتی، احمق ــمیماي ادم هس ــی،عین تص ــودم آن ــیگم دارم..خ ــاال م ــه ح  ک
 از کـه  اونجـایی  تـا  بکـن  تالشـتو  مـیگم ...وسـط  ایـن  بـاش  خـودت  ورژن بهترین الاقل کردي خریت
 !نکن خرج این از بیشتر نشد، دیدي باشی، راضی خودت

 :میکنم زمزمه گرفته ارام قلبم طپش انگار و میکشم عمیقی نفس

 میزنی؟ حرفا این از معینم به-

 !تالطمی در تو که انقدر نمیکنه، احساسی زندگی درگیر زیاد خودشو معین اینکه مثل-

 نداره؟ نتیجه تالشم میگی یا بیکارم؟ من میکنی فکر-



308 
 

ــاري- ــن رو ک ــه بک ــالتو ک ــر ح ــه، بهت ــی اون میکن ــرو رو راه ــه ب ــدا ک ــرت بع ــوري حس ــرا نخ  چ
 ...بدي ادامه میتونی چجوري خودت ببین دور بریز معینو..نکردي امتحانش

 :میکشم و درهم میکنم قفل را دستم

 ..بچسبی منو و کنی ول برادرتو کنم باور نمیتونم-

 چی؟ یعنی بچسبم؟ تورو-

 :موبایل سمت میشوم خم شده، هول

 ...میگ میکنی که راهنمایی یعنی..برادرت ضرر به و من نفع به چطور اینه منظورم نه نه،-

 !ماهی-

 :میدهم جواب سریع

 بله؟-

 :داشت حسی چه نبود معلوم صدایش

 نداري؟ کاري-

 :گفتم اهسته...میکرد اینطور چرا

 .گذاشتی وقت که ممنونم نه-

 ...کرد قطع خداحافظی بی و اوکی گفت...کرد قطع و "اوکی"گفت

ــرین ــن ورژن بهت ــد م ــد، لبخن ــپزي میزن ــد، اش ــی میکن ــد، پرحرف ــرف میکن ــوید، ظ ــرین میش  بهت
ــه را خــودش مــن ورژن  بــه را ســتم و ظلــم و درد مــن ورژن بهتــرین...میزنــد چــپ علــی کوچــه ب
 ! نمیاورد خودش روي



309 
 

 باش؟ همان میگفت بازهم میدید را ورژنم بهترین کیا اگر

 ..ام سینه در من قلب صداي و میامد قفل در کلید صداي

 و فشـردم  دسـتم  بـین  را چـاقو ...کـرد  صـدایم  بلنـد  صـداي  بـا  غـذا  بـوي  و روشن چراغهاي دیدن با
 ...بیرون رفتم و کردم رهایش سینک در و کشیدم عمیق نفس

ــه ــانتر ب ــه ک ــدهم تکی ــاهش و می ــنم، نگ ــتم میک ــاهم در میخواس ــد نگ ــی و لبخن ــد، فراموش  باش
ــود نمیــدانم ــه ب ــداخت را کیــف فقــط...یان ــد را صــورتم...ســمتم امــد و مبــل روي ان ــده و کاوی  خن
 :کرد متعجبی

 !برمیگردي میدونستم...میدونستم-

 بدي؟ زحمت خودت به نیست الزم میدونستی-

 :میگیرد را بازوهایم...میشدم تلخ داشتم اه

 .حرفایی این از عاقلتر میدونستم نه-

 بــه را دســتم...امــد اشــنا بــرایم تــنش گرمــاي...میفشــارد خــودش بــه و میکشــد اغوشــم در محکــم
 :بوسید را گوشم زیر او و کردم حلقه تنش دور ارامی

 وفادار-

 ...خونته تو ي

 !زندگیست جبرهاي از یکی هم وفاداري...نیست ادمی هیچ خون در وفاداري... نبود نه

 !سیاه یا است سفید یا...نیست خاکستري..ندارد وسط حد است اعتماد عین درست وفاداري

 .نداري اصال یا داري اعتماد کامال یا
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 نفعشـان  بـه  کـه  زمـانی  هـر  خواسـت،  دلشـان  وقـت  هـر  میخواهنـد،  وقـت  هـر  بفهمند باید ادمها و
 ...سیاه یا است سفید یا اعتماد...رها دیگر بار و کنند اعتماد نمیتوانند بود

 بـازي  خـودم  نفـع  بـه  را اعتمـاد  داشـتم  میکـردم،  عمـل  صـد  و صـفر  قـانون  خالف بر داشتم من و
 !عوضی زن یک میشدم داشتم..میکردم

 .میگذاشتم خاکستري روي را وفاداري و اعتماد عقربه داشتم

 

 غــم در میکننــد شــادي بــه تظــاهر کــه لحظــه همــان درســت هســتند، غمگینــی موجــودات زنهــا
 ..میبرند سر به ممکن حالت ترین انگیز

 جـایی  یـک  از باشـند،فقط  دیوانـه  نکـه  میزننـد،  را لبخنـد  و عشـق  و خوشـبختی  قیـد  اوقات گاهی
 دل تــه از خنــده میکنــد کفایــت نکننــد گریــه کــه همــین...نباشــند بــدبخت میخواهنــد  بعــد بــه

 !پیشکش

 !خویش رخت ورطه این از بکشی بیرون فقط میخواهی که جاییست همان اینجا

 لحظـه  یـک  اسـت  لـذتبخش  لـق  دنـدان  بـا  بـازي  دارد، باریـک  مـرز  یـک  ناامیـدي  و لـذت  میدانی
ــت ــا کافیس ــدان ت ــش دن ــر تحمل ــد س ــل و بیای ــه مث ــته دکم ــتین خس ــراهن سراس ــه پی  مردان

ــد ــذت...بیافت ــدهی دســت از را ل ــی درســت و...می ــان کــه وقت ــی زب ــه میزن ــدان خــالی جــاي ب  دن
 !میشود شروع ناامیدي

ــا ــین ب ــودن مع ــوب ب ــود خ ــی ب ــاکش ان در حت ــک کش ــا دروغ، و ش ــه ت ــد اینک ــاف بن ــاد ن  اعتم
 و زن بـین  گرمـا  و شـور  و عشـق  خـالی  جـاي  اسـت،  دردنـاك  هرچیـزي  خـالی  جـاي  به نگاه...افتاد
 .است ترسناك حتی و دردناکتر همه از مرد
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 خوردن میل نه میکردم بازي غذایم با

 !معین احوال خوش هاي نگاه به دادن جواب اشتهاي نه داشتم 

 نمیخوري؟ چرا ماهی-

 :دهم جواب میخواهد اش "هوم؟" با باز او و میدهم تکان سر

 ..ندارم میل-

 نداري؟ میل روزه دو-

 :میگذارم بشقاب گوشه را چنگالم حوصله بی

 !ندارم میل روزه دو اره-

 :میگیرد را دستم مچ میکنم عبور که کنارش از و میشوم بلند و

 اخه؟ تو چته-

ــد ــه چن ــاهش لحظ ــنم، نگ ــایی از میک ــه انه ــی درش ک ــرزنش کل ــت، س ــتم داش ــویم میخواس  بگ
 :گفتم بجایش اما هیچی

 میکنی؟ فکر چی خودت-

 :میگیرد را دستم دو و عقبتر میکشد را صندلی

 اونـم  بخشـیده،  اگـر  میکـنم  فکـر  مـن ...باشـه  خـوب  حـالم  بایـد  خونـه  برگشته زنم میکنم فکر من-
 ...اینکه مگر باشه خوب حالش باید

 زمزمـه  نداشـتم  خـوبی  احسـاس  اش نزدیکـی  از چـرا  نمیـدانم  میایسـتد،  رویـم  روبـه  میشـود،  بلند
 :میکند
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 !باشی نبخشیده اینکه مگر-

 :میگرفتم را جلویش باید میداد نشتی داشت دهانم

 بود؟ مهم برات رفتنم اصال-

 :داد نشتی

 ..بود که معلومه-

 ...دنب نیومدي مرد مثل یکبارم خدا، رضاي محض! نبود نبود، نه-

 :بدهد پس جواب که نمیدید جایگاهی در را خودش اصال که او و نمیداد اجازه بغض

 ...باشی تنها میخواستم فقط من-

 :زمین میکوبم را پایم حرص با

 مـن  بـه  بـود،  خونـه  اون از رفتـنم  ذکـرت  و فکـر  تمـام  تنهـایی؟  کـدوم ! کن بس..توروخدا کن بس-
 راحــت نفــس برگشــتم کــه حـاال ...میکــردي فکــر کیــا بــا احمقانـت  رقابــت اون بــه نمیکــردي فکـر 

ــی ــی میکش ــکر میگ ــاز خداروش ــا ب ــدگی ادم کی ــو زن ــر من ــزده ب ــی..ن ــتم میگ ــن! میدونس ــو ای  من
 میدونستم؟...بیاي کوتاه نمیکردم فک میگفتی من خر دل برا حداقل! معین میسوزونه

 :میکشم داد و زمین میکوبم را پایم

 اخه؟ بیشعوري تو چقدر! معین میدونستم؟-

 !ماهی نزن داد-

 ...کنه خالیم نمیتونه زدنم داد حتی!نمیکشم دیگه.. لهم ام، خسته! میزنم-

 :میکوبم ام شقیقه به ام اشاره انگشت و کند نگاهم یکنمم مجبورش
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 بـی  مسـابقه  ایـن  از نشـدي  خسـته ! مریضـه  روحـت  مریضـه،  ذهنـت  تـو ! معـین  ببـین ...منـو  ببین-
ــا داري برنــده؟ ــا میکنــی؟ رقابــت کــی ب  فکــرم احمقانــت ترســاي ایــن و تــو بــه اصــال اون کیــا؟ ب
 ...نمیشم تو عقده و کینه این قربانی من! برادرت به نباختن شده وجودت همه تو...نمیکنه

 !کن بس-

 :باشد پر دلش نداشت حق که او و میلرزد تنم دادش از

 ..خستم اعتماد جلب و تنش و دوري اینهمه از...خستم منم-

 :میزنم نیشخند

 ...بگو رو کردي من اعتماد جلب براي که کارایی اون از یکی...داره خنده واقعا هه هه-

 :میشود خیره چشمانم به و میگیرد کمر به را دستش یک و میفشارد هم روي را لب

 میخوره؟ بدرد چه اعتماد جلب بدي، دست از رو کسی قراره اگر...میداشتم نگهت باید اول-

 :میکنم تنگ چشم و میایستم اش سینه به سینه

 داري؟ منو میکنی فکر االن واقعا-

 ...شاید متعجب غروب یک کرد، افول چشمانش در چیزي

 :میگوید ارامتر و میکشد دندان به را باالیش لب میخورد تکان ادمش سیب

ــن- ــط م ــدونو فق ــرات می ــاز ب ــتم ب ــن...گذاش ــی م ــتم رو راه ــه رف ــد از ک ــی دی ــردا از خیل ــی م  ب
 .کنی انتخاب خواستم اما...غیرتیه

 دلتــنگش کــه بــودم احمــق چقــدر میکــنم فکــر لحظــه یــک در و میایســتم اش ســینه بــه ســینه
 :شدم
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 راه میکنــی فکـر  و باشـی  رفتـه  رو راهـی  یـه  میخـواي  فقــط نیسـت  مهـم  بـرات  مقصـد  تـو  ببـین -
 !فراره راه همون نجات

 :میزنم اش سینه به را ام اشاره انگشت

ــونم کــه میدونســتی اول از میدونســتی،- ــرم، طــالق نمیت ــرون میدونســتی بگی ــن بی  کــه تنــگ ای
! معـین  میشناسـمت  خـوب  دیگـه ...نمیکـردي  کـاري  و نـدارم  اي چـاره  میدونسـتی  میمیـرم،  بیافتم

 کــه اینجاســت اخــرم و اول خونــه میدونســتی...بــود فیلمــت همــه حرفــام اون بــود، راحــت خیالــت
ــا گفتــی...نکــردي تالشــی ــودن جلــد میــدونی؟...برمیگــرده خونســت همــین جلــد کفتــر ایــن باب  ب

 رفـتن  پـاي  نـه  وقـت  هـیچ  کـه  باشـی  داشـته  صـاحبش  و قفـس  بـه  وابسـتگی  و خاطر تعلق یعنی
 خونـه  ایـن  جلـد  کفتـر  مـن  معـین  ببـین  امـا ...همونجاسـت  جـات  اخـر  و اول کـه ..برگشت نه داري

 ...نیستم

 :میلرزد که چانه و میدهم قورت را بغضم

 ...اوردم پناه تو اشیونه به که لونم بی کفتر یه فقط من-

 پـاك  را اشـک  قطـره  ایـن  سـرعت  بـه  بایـد  کـه  مـن  و میکـرد  نگاهم فقط بود امده بند زبانش انگار
 ل قلب و لرزان پاي و  لرزان لبهاي و میکشم چشمم روي را استینم...میکردم

 

 :میکنم نگاه چشمانش به و میروم عقب عقب رزان

 و بــذارم کنــار نفســمو عــزت میکنــی مجبــورم اینکــه از متنفــر میشــم، متنفــر ازت اوقــات بعضــی-
 ..هاست موقع همون از این معین، میشم متنفر ازت اوقات بعضی...بزنم حرفایی همچین



315 
 

ــدم را در ــبم و میبن ــل قل ــک مث ــه ی ــت تک ــان گوش ــورد تک ــل...میخ ــین مث ــاي در جن  اول ماهه
 ...جان کم همانقدر و خفیف همانقدر بارداري،

 ایـن  بـا  ازهمـه  بیشـتر  میکـردم  غریبگـی ...ادمهـا  همـه  بـا  دنیـا،  همـه  بـا  میکردم، غریبگی احساس
 !مرد این با خانه،

ــتم دروغ ــه گفـ ــین کـ ــم، را معـ ــرعکس میشناسـ ــال بـ ــم اصـ ــناختمش هـ ــتم...نمیشـ  نمیدانسـ
 نــه یــا بـرایم  کنــد خــالی میـدان  میخواســت واقعــا! دارد نقشـه  یــا سادگیســت روي از واکنشـهایش 

 بود؟ بلد خوب را بودنم کفتر

 مثــل ادمهــایی داشــت، هــم تــرس! میترســیدم بــود ســرش در کــه چیزهــایی ان از میترســم، ازش
 اسـیب  گنـاه  بـی  ادمهـاي  میکننـد  کـه  خطـر  مهمتـر  همـه  از و سیاسـتمدار  و هسـتند  زرنگ معین

 ...نه خودشان اما میبینند

 بـه  حـاال  داشـتم،  رویاهـایی  و ارزوهـا  چـه ...میکـنم  نگـاه  تخـت  بـاالي  عروسـیمان  بـزرگ  شاسی به
 عکـس  از...میامـد  پـوچ  نهایـت  بـی  بـود  سـرم  در کـه  شـادي  و بـراق  لبخند و سفید لباس این نظرم

 احمقــی، کـه  اي لحظـه  همـان  میکننـد،  ثبـت  را لحظــه همـان  درسـت  عکسـها  متاسـفانه  متنفـرم، 
 !خوشبختی میکنی فکر و شادي،

ــر ان از ــه تفک ــه اي احمقان ــت ک ــن پش ــس ای ــده عک ــود خوابی ــزار ب ــودم بی ــک در...ب ــنش ی  واک
ــاه ــه ناخوداگ ــتم، ســمتش ب ــوار از رف ــدم دی ــین عــین و کن ــه جورابهــاي کــه مع ــین را، اش گول  ع

 قلـبم  هرلحظـه  کـه  خـودم  مثـل  و را بانـک  رسـیدهاي  کـه  بابـا  عـین  را، چـرك  رختهاي که مامان
 !کنار کردم را،پرتش

 ...در پشت بیاید شد باعث بلندش صداي و شکست دیواري کمد در از قسمتی

 !ماهی شد؟ چی-
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 میگـذاري  را خـالی  چمـدان  کـه  اسـت  همـان  بهانـه  چیسـت؟  بهانـه  میـدانی  تـو  داشـت،  بهانه دلم
 ،بـی "را صـاحب  بـی  ان جلـو  بکـش "کنـد  اشـاره  تـا  میبنـدي  شـل  را ات روسري بترسد، تا در کنار
 دلــت روي نـه  کـه  ســرت روي را نگـاهش  چتـر  تــا میـروي  بـاران  بــه بگیـري  سـرت  بــر چتـر  انکـه 

 محتـاجیم،  محبـت  و مهـر  دسـت  کـف  یـک  داشـتن  بـه  کـه  فقـرا  فقیـر  مـا  بـراي  خالصه...نگهدارد
 !باشی داده قفس بابت هزینه کلی اما بخواهد پرواز دلت که است همان بهانه

 ...جان ماهدخت-

 :کرد زمزمه

 مـن ...مـاهی ...کـرد  درگیـرم  خیلـی  راعـین  مـدت  ایـن  میبـودم  پیگیـر  بیشـتر  بایـد  من...باتوئه حق-
 !میخوام معذرت

 بـراي  شـد  اشـتباه  و میخـوام  عـذر  و نفهم؛ببخشـید  مـردك  اخـر  بکشـم  داد سـرش  میخواسـت  دلم
 .شکاندي را قلبم که منی براي نه میخوري کسی شانه به خیابان در که است وقت ان

 ان بــا میامــد اگــر نمیخواســت دلــم...کــردم قفلــش و پریــدم ســریع کــه کنــد بــاز را در میخواســت
ــدهاي ــاص ترفن ــودش خ ــم در خ ــت، اغوش ــد میگرف ــردنم بع ــید را گ ــر و میبوس ــم زی  ان از گوش

 او از کمـی  رد دنبـال  بـه  تـنم  و قلـبم  اهـو،  دنبـال  پلنـگ  مثـل  روز چنـدین  تا که میکرد نجواهایی
 ...میکرد طلب حمایت و میکشید بو

 اخه؟ چیه بازیا بچه این میکنی؟ قفل درو چرا ماهی-

 ایـن  از هاسـت،  بـزرگ  ادم بـراي  کـه  دغدغـه  اینهمـه  از بشـوم،  بچـه  و باشـم  بچـه  میخواسـت  دلم
 .بیزارم اند کرده پا و دست بزرگها ادم که زندگی
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 نمیخواســتی چــی؟ یعنــی کــارا ایــن مــاهی، نمیکــنم درکــت اصــال میــارم، کــم دارم واقعــا مــن-
 کنـیم  تـالش  بایـد  اومـدي  اگـر  ولـی ...نمیومـدي  خـوب  داشـتی؟  احتیـاج  بیشتري زمان به بسازي؟

 !نیست واقعا...نیست زندگی اسمش داریم ما که اینی کنیم، زندگی ادمیزاد مثه

 و کوچـک  بسـیار  او دیـد  از التمشـک ...بـود  همـین  هـم  مـن  مشـکل  خـوب  نمیکنم، درکت میگفت
 .میامد سخت و دور خیلی بود بخشش قابل هم اگر من نظر از و بود بخشش قابل

 ...ماهی-

 :میزند در به اي ضربه ناخن با

 .برنمیاد دستم از کاري داشتنت دوست از بیشتر بخواي راستشو-

 !بود درش "هست که همین ببین" و قلدري کلی صدایش

ــول نمیخواســتم، عشــق مــن ــایی و پ ــم قشــنگ حرفهــاي و زیب  میخواســتم فقــط...نمیخواســتم ه
 ...بدانم او از کمی

 هـم  مـن  کننـد،  صـید  چیـزي  تـا  صـدقات  صـندوق  بـه  میاندازنـد  قـالب  کـه  محتاجی ادمهاي مثل
 ...بیرون بکشم سرش ان از چیزي میخواست دلم

 مثــل را ســرش کاســه تــا میخواســتم چــاقو یــک زمــان، اینهمــه بــا نــه ارامــش، ایــن بــه نــه حــاال
 ایـن ...میکشـیدم  بیـرون  بـود  زنـدگیمان  و خـودم  دربـاره  فکـر  و حـس  هرچـه  و کـنم  قـاچ  هندوانه

 !بود ممکن غیر راه تنها

 ...شدن پرنده به بودم داده کاربري تغییر بودن ماهی از جدیدا

 .بال روي قیچی مشترك زندگی و بود قفسم خانه
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ــی ــض وقت ــردم بغ ــم میک ــگ قفس ــد، تن ــد میش ــزدم بای ــرون، می ــه بی ــن وگرن ــر ای ــم زدن پرپ  تلف
 ...میکرد

 دسـت  بـه  را سـرش  و نشسـته  خـاموش  تلوزیـون  روي روبـه ...برداشـتم  را کـیفم  و کـردن  تـن  مانتو
 :سمتم میاید و میپرد جا از میشنود که را در صداي...گرفته

 کجا؟ ماهی کجا؟-

 :میزنم لب را در که همانطور و میبندم را ام کتانی بند

 !برم راه کم یه میخوام-

 :میکند باز را در

 ...بریم باهم بذار-

ــمت ــور س ــروم اسانس ــه می ــیفم ک ــد، را ک ــبی میکش ــوم عص ــردم و میش ــورتش در برمیگ  داد ص
 :میزنم

 بیاي؟ کجا...چاردیواري این از بیرون میرم تو دست از-

 :نزند داد اینکه براي تالشش و خودش سمت میکشد خشم با را مانتوام

 ..میشم بد بشم اما نمیشم عصبی...نیار باال منو سگ روي اون ببین-

 همین از ترسیدم، واقعا که بود خشکش لحن و نگاه در خشمی چنان

 

 ان از اسـمم  جـاي  بـه  اش"ببـین " ان از. ترسـیدم  مـن  امـا  میبـود،  بایـد  ابکـی  که اي کلیشه تهدید
 .ترسیدم نگاهش در هاي"بدم دستت کار نذار"
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 بـد  میگویـد  وقتـی  نمیدانسـتم  هنـوز  بـودم،  ندیـده  را شـوهرم  سـگ  روي هنـوز  بـود  جالـب  خیلی
 کــرده زنــدگی دعــوا بــی و عاشــقانه خیلــی مــا اینکــه نــه میشــود، چطــور یعنــی میشــوم عصــبی
 از ایـن  ایـم،  ندیـده  را هـم  دیگـر  روهـاي  کـه  بـودیم  حـرف  کـم  و اتفـاق  کـم  انقـدر  مـا  نـه  باشیم،
 .بدبختیست از درست این است، شناخت نداشتن از نیست شانسی خوش

 :میکنم لباسم از ارام را دستش

 ...برمیگردم-

 !ماهی-

 :میشوم اسانسور سوار

 .برم راه میخوام-

 بـی  و...میشـوم  سـوار  را اتوبـوس  اولـین  و میـزدم  کـارت  ام، گرفتـه  یـاد  احمقانـه  کـار  یک ها تازگی
 و بـاال  میـدهم  یقـه  مافیـا  مـث  و میبـرم  پنـاه  صـندلی  تـرین  انتهـایی  به کجاست مقصدم بدانم انکه

 انهـایی  و اسـت  پدرشـان  ارث صـندلی  انگـار  کـه  انهـایی  بـه ...میکـنم  نگـاه  را دنیـا  سـیاه  کاله زیر از
 و هسـت  جـا  همـه  حواسـم  و کـنج  ایـن  ام نشسـته ...میکننـد  دیگـري  شـانه  حوالـه  را خودشـان  که

 ..نیست من به حواسش کسی

ــه ــاه میانســال زن ب ــر..میکــنم نگ ــی ســایه را پشــتش و ســیاه خــط را چشــمش زی  رژ...کشــیده اب
ــورتی ــی ص ــب از کم ــاالیش ل ــرون زده ب ــلوغی ان در...بی ــداي و ش ــده ص ــاي خوانن ــداي ه  بدص
 در نبـود  و بـود  هرچـه  و کیـف  زیـر  کشـید  حرکـت  یـک  در..پـایین  گرفـت  را جراحـی  تیغ اتوبوسی
 در انگــار کــه احمــق دختــر و انـداخت  راســت و چــپ بــه نگـاهی ...شــد ســرازیر اش مشــکی کیسـه 

 ..نبود که نبود دزد و اعتماد بی دنیاي این

 ! شد نگاهم متوجه...بغلش زیر زد را کیسه
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ــید، ــا ترس ــمان در ام ــن چش ــیچ م ــزي ه ــود چی ــت، وج ــن نداش ــط م ــده فق ــودم ام ــوس ب  اتوب
 !بدهد تسکینم دیگران بدبختی تا بودم امده...گردي

 میرفـت  عقـب  عقـب  برنداشـت،  چشـمم  از چشـم  شـد  بـاز  در کـه  اي لحظـه  تـا  اخـر،  ي لحظـه  تا
 ...بیرون دادند هولش جمعیت و در سمت

 !شد تمام و

 . میبرد خودش با مرا داشت کجا نبود معلوم که موجهایی و زندگیست این از من ترس

 ...میزند ضربه و میکند نگاهم خیره خیره وقیحتر زندگی هی میروم عقب عقب هی

 ...میلرزد کیا اسم برمیدارم، کیف بغل جیب از را گوشی

 ادم نـه  باشـم  کـس  بـی  نکـه  دارم؟ را کسـی  مگـر  دیوانـه  ایـن  جـز  دیـدم  امـا  کنم قطع میخواستم
 تنهـا  بـا  بـودن  کـار  و کـس  بـی ! نداشـتم  را "کسـی " امـا ...دوسـت  و خـانواده  و فامیـل  داشتم، زیاد

 .دارد فرق بودن

 بله؟-

 !نبودي خونه-

 :میگوید باز خودش میکردم؟ چه حاال نبودم که نبودم خوب؟

 کجایی؟..الو-

 ...همینجا-

 نمیزنی؟ حرف چرا-

 :میبندم چشم و میدهم تکیه شیشه به را سرم
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 خونه؟ اومدي داشتی کاري-

 ..اینجوریه صدات چرا..اره معین با-

 چجوریه؟-

 ...ناخوشم که کن کم شرو کیا میگی داري انگار-

 گفت؟ چیزي معین-

 ...نه-

 ناخوشم؟ فهمیدي کجا از-

 !صدات...مهمتر همه از! بدي لوکیشن اینکه جاي به همینجات از...سالم جاي به ات بله از-

 بــه را خــودش یــا نمیفهمیــد؟ کنــارم زنــدگی از معــین ناخوشــم میفهمیــد صــدایم از کیــا چطــور
 میزد؟ نفهمی

 !ناخوشم اره-

 کجایی؟-

 ...اتوبوس تو-

 میري؟ کجا-

 نیست مشخص...نمیدونم-

 :دارد خنده صدایش

 خیابون؟ به زدي داري، درد هرروز هرروز..مرگته چه تو-
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 بپرسـی  بزنـی،  زنـگ  خواسـت  دلـت  حـاال ...کـردي  برخـورد  بـد  خیلـی  مـن  بـا  بـار  اخرین تو ببین-
ــام ــرا کج ــه چ ــودم خون ــخیص و نب ــدي تش ــم ب ــت و ناخوش ــی طباب ــن. کن ــا م ــله االن واقع  حوص
 ....ام میزنم حرف باهات اینطوري که ناراحتم خیلی و ندارم، خودمم

 ...ماهی-

 است؟ صدازدن وضع چه این بیشعور مسخره

 باشه؟...داییت رستوران ببر منو فردا-

 :میگویم ارامتر و میکنم نگاه خیابان به

 داري؟ کار چی سهیل با-

 ...براش دارم پیشنهاد یه-

 کاري؟-

 ...کاري-

 :گفت کالفه که او و میامد بوق صداي و میگویم اوهومی

 !مصب سگ این از متنفرم..لعنتی کمربند-

 :میزند لبخند زدنش غر به دلم

 ...ماهی منو ببین-

 ببینمش؟ پشت این از نمیتوانم نمیفهمید

 ...ها نمیره جوي تویه ابمون باشی اینجوري میاي فردا ببین-
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 !توروقران کن ولم-

 .میکنم تالشمو-

 ...کرد قطع را تماس کوتاه "میبینمت" یک با

ــاده ــوم پی ــی و میش ــدف ب ــین روي ه ــت اول ــز نیمک ــی قرم ــینم اهن ــوس در...مینش ــا اتوب  ادمه
 ...بود دیگري طور هم کیا و دیگر جور خیابان در یکجورند،

 کـاري  خواسـت  دیـد  کـه  را ناخوشـم  حـال  امـا  دیگـري،  حـرف ...داشـت  دیگـري  کـار  میکردم حس
 !دیگر است دیوانه..شود خوش کند

 ..نشسته جدول روي و بود دستش فال هاي بسته میکنم، نگاه دخترك به

 .میگشتم خیابانها در و بودم گرفته دستم را خودم که من مثل

 پــاك را اشــکت میخــواهی؟ دســتمال بــداقبالی؟ بگــویم غمگیــنش صــورت بــه میخواســتم
 ...بفرما میخواهی؟ شانه...کن

 !کن بغلم غمم زانوي من نگیر، اغوش در اینطور را خودت عزیزم

 

 !نداره حرف جدا...خوردم ماهی خونه هاتو شیشلیک بار اولین من-

 ...کیا حد زیاداز تمجیدهاي و تعریف از تشکر به کرد شروع و زد لبخند سهیل

 :کنجکاو و بودم حوصله بی

 ...بگو پیشنهادتو کیا-

 نمیبینی؟ میخورم غذا دارم-
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ــرود اینکــه از قبــل و میزنــد کجــی لبخنــد ســهیل.میگــذارد دهــان بــه را کبــابی گوشــت تکــه و  ب
 "برمیگردم"میگوید بیرون

ــار، ــت طلبک ــت روي دس ــته دس ــن از گذاش ــمت ای ــز س ــاهش می ــنم نگ ــال...میک ــرد را چنگ  میگی
 ...طرفم

 :میگذارم سفید بشقاب لبه و میکشم را چنگال حرص با

 ...برم زودتر باید دعوتیم اینا بیتا خونه امشب...نکن معطلم-

 ...الجونی انقدر که همینه براي نمیخوري؟ واقعا-

 !نیا سوسه-

 :میگوید مسخره به

 .بکنم دل کباب این از نمیتونم-

 ...نداره ربطی من به بعدش به اینجا از اوکی، سهیل؟ با شریکی بزنی؟ رستوران میخواي-

 :میکند پاك را لبش دور کنار، میگذارد را قاشق باالخره او و میشوم بلند و

 ...محمودخان خونه میاد امشب گفت معین-

 میشدم؟ رسوا اینطور چرا او؟ مقابل در چرا میکنم، فوت را نفسم و میبندم چشم

 :میایستد رویم در رو میشود بلند او و میزنم میز روي را دستم کف

 میکنی؟ فرار چی از-

 کمرنــگ و ریــز خـال  و تیــز بینـی  ان و مشــکیش و پـر  ابروهــاي بـه  میکــنم، نگـاهش  لحظــه چنـد 
 .چشمش گوشه
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ــه روزي از- ــدمت ک ــک دی ــه ی ــزون ام لحظ ــودي می ــونی؟...نب ــه مجن ــن اي؟ دیوون ــدگی اص  زن
 تو؟ میکنی

 ...برادرت..برادرت-

 داري؟ عقل تو بارونی؟ اتوبان وسط میندازي خودتو گردي؟ اتوبوس میري پامیشی-

 ..نه-

 !داري ادعاشو اما-

 !نکن بدترش دیگه تو...کافی اندازه به خرابم من-

 :جیبش در میکند فرو را دستش

  نمیشی؟ بیخیال چرا تو تهگذش مدت اینهمه بابا میکنی؟ سختش چرا خرابی؟ چرا چرا؟-

 سخته؟ خیلی کن فراموشش...تو اي کینه چقدر

 :میزنم پوزخند

 نمیکنه؟ اینکارو مهسا چرا نیست سخت اگر-

 داره؟ اون به ربطی چه-

 ...داره ربط لعنتیت دخترخاله این به چیز همه دقیقا-

 :میکند کج اش شانه روي را سرش

 همـه  نکـن  خـراب  بـاش  داشـته  سیاسـت  تـو  نـداره،  شـما  زنـدگی  بـه  دخلـی  دیگه اون میگم من-
 !چیزو
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 میـدم  حـق  خـودم  بـه  کنـه  عقـدش  معـین  کـنم  قبـول  میخـواد  ازم خـونم  میـاد  وقتی میگم منم-
 .نباشم میزون وقت هیچ

 :میکند صاف را سرش و میپرد چشمانش کمرنگ لبخند

 زد؟ حرفی همچین مهسا چی؟-

 نداشتی؟ خبر کنم باور-

 :میکند اخم

 ...نداشتم خبر که معلومه-

 :میدهم تکیه چوبی میز به و تکان سري تاسف با

 بهش؟ گفتی چی تو-

 :میکنم زمزمه و میمکم را لبم

 !گوشش تو زدم-

 :خندید صدایش

 .جذابتره خشنت ورژن... واکنشات-

 :درمیاورم را ادایش

 ...واقعا نداره خنده-

 :میخندد بیشتر

 .داره دردي چه میدونم خوردم مشت ازت من-
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 ...بود حقش ناو-

 :میکشد موهایش به دستی...عمیق و طوالنی میکند، نگاهم لحظه چند

 نزدي؟ حرف باره دراین معین با-

 :میکنم بازي شالم پر با

 ...نه-

 ...مگ تو-

 :میکند عوض کامل مهارت با را حرفش سهیل ورود با

 !میرسونمت اال من...نباش نگران نداره عیبی-

 :میکرد خشک دستمال با را خیسش دست سهیل

 شده؟ چیزي-

 :داد دست سهیل با و برداشت را سوییچش و سوییشرت میکردم، نگاه کیا به همانطور

 فـردا ...میرسـونمش  مـن ..شـده  دیرشـم  میدیـد،  امـروز  بیتـارو  بایـد  اینکـه،  مثـل  نبود یادش ماهی-
 بزنیم؟ حرف درموردش داري وقت

 !حتما اره...اره-

 :بودم نشده لود هنوز که من و میایستد خروجی در کنار کیا

 !شد دیرت ماهی دیگه بیا د-

 :میکند زمزمه گوشم زیر و میکشد اغوشم در اخر لحظه که میدهم دست سهیل با
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 است؟ دیوونه پسره این-

 ..امدم بیرون و زدم جانی بی لبخند

 :بستم را در بنشینم اینکه بدون و کرد باز داخل از را در

  کردي؟ سرهم بود چی دروغا این چی؟ یعنی-

 !بشین بیا-

 داشتی؟ کار باسهیل اصال-

 :میگرداند چشم کاسه در را مردمکش

 !بابا بشین بیا ببینم؟ سگیت حال این با رو تو بودم اومده کردي فک-

 کجا؟-

 ...مشکالتت دهن تو بزنی باید چطور بدم یاد بهت میخوام-

 :چشم به میزند را افتابیش عینک که او و میکنم نگاهش

 .نمیکنم باز درو اینبار بیشعوریت خاطر به-

 ...میبندم محکم را در و مینشینم

ــم ــا نمیپرس ــرویم، کج ــم می ــرا نمیپرس ــدر چ ــروي ارام انق ــط می ــه فق ــیگار ب ــیدنش س ــاه کش  نگ
 .خودش خاص اتیکت ان با...میکنم

 هــا صــندلی چــرم و ماشــین بــوگیر و عطــر و ســیگار بــوي بــود، پخــش حــال در مالیمــی موزیــک
 تـم  روي بـود  پـرواز  حـس  مثـل  چیـزي  میخوانـد  خواننـده  بـا  کـه  هم کیا هاي زمزمه و شده قاطی

 .بهار
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 :میکنم زمزمه و میدهم تکیه صندلی پشت به را سرم

 ...شه کم زندگیمون سر از مهسا شر میخواد دلم-

 :طرفم میکند فوت را دودش و میاندازد بهم کوتاهی نگاه

 ..میشه-

 :میگوید باز او و میزنم پوزخند

 ...میکنم درستش من-

 :میگویم امیز کنایه

 کدومش؟. خودت شاید یا من؟مهسا؟ نفع به-

 :میکند نگاهم سفیه اندر عاقل

 ببرم؟ نفعی چه باید خودم خودم؟-

 .داري خودتو خاص دالیل همیشه تو نمیدونم-

 :میکند زمزمه و بیرون میکند پرت را سیگارش

 ...احمق توام طرف من-

 منی؟ طرف چرا کستم هیچ که من...اما من...خالته دختر...برادرته منی؟ طرف چرا چرا؟-

 :باال میرود صدایش

 ...ماهی چون! ضعیفی چون...چیز همه تو میزنی گند خودت چون...خري چون-

 :میکنم بغض
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 .احمقم کم یه فقط نیستم ضعیف من-

 صورت ان با

 

 :میزند اخم با همراه لبخند شاکی

 !احمقم ماهیاي از محافظت عاشق من خو-

 :میگوید او و میدهم تکان سر تاسف با

 ...نباش نگران میکنم،تو درستش من...نده تکون سر اینجوري-

 .کنم زندگی جدا من شد باعث کردي درست رو چیزي که باري اخرین-

 .بود معین خونه به برگشت کردي درست خودت که چیزیم اخرین-

 :سمتش برمیگردم

 ..گرفتم تصمیمو این خودم حداقل-

 کـه  هسـتی  اونـایی  از تـو  نـداره؟  عیـب  کنـی  حماقـت  خـودت  اگـر  میگـی  داري یعنـی ! نفهمیدم-
 میدن؟ ترجیح دیگران مصلحت به خودشونو اشتباه

 :میکنم زمزمه و میکشم کردم عرق لب باالي به دستی

 ...توروخدا کن ولم-

 نابــاوري کمــال در او و میشــود اشــنا مســیر کــه انجــا تــا نمیگویــد، دیگرچیــزي و میزنــد پوزخنــد
 ...میایستد شرکت روي روبه

 !شو پیاده-
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 شدي؟ دیوونه-

 :میکند باز را سمتم در

 ...میگم پایین بیا-

 ...شدیم ساکت ما و کرد باز را در ناگهان که او و میکردیم بحث و جر معین اتاق در پشت تا

 .کرد باز "میکنی؟ چیکار اینجا"جمله با را دهانش و

 :میدهد جواب زودتر کیا 

 ! اوردمش من-

 :میکرد نگاهمان بین ذره زیر مردانه شلوار جیب در دست...داخل برویم تا کنار میرود

 خوب؟-

 :میکند نگاهم کیا

 ...ماهی بگو-

 :بهت لعنت یعنی میکنم نگاهش یکجوري و میدهم قورت را دهانم اب

 بگم؟ چی-

 همـین  واسـه  بگـو ...سـرت  بـاال  بیـاره  هـوو  معـین  کنـی  قبـول  گفت بهت خونت در اومد مهسا بگو-
 ...برگشتی

 :میدهد تکان را دستش
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 زدنـه  حـرف  راه بهتـرین  کـه  بگیـر  یـاد  بگیـر،  یـاد  نمیزنـی؟  حـرف  چـرا ...مـاهی  اخـه  اللی چرا تو-
 غلطـی  چـه  مهسـا  بگـو  بهـش ...میزنـی  حـرف  بـد  داري بـدون  پـس  نشـد  حـل  مشکل اینطوري اگر

 !کرده

 :باال انداخت شانه و ایستاد پا پاشنه روي...نبود متعجب و شوکه اصال معین

 چی؟ که خوب-

  نرفت؟...رفت وا کیا

 :کرد کج سر و ایستاد رویش روبه

 نه؟ نیومد بدت مثکه چی؟ که خوب همین؟-

 :کرد تنگ چشم و نگاهش گنگ معین

 جدیدته؟ روش این-

 چی؟ براي جدید روش-

 :میکرد نگاهم

 جدیدته روش این...بقیه زندگی تو کنی جا خودتو که میکنی سفیدي ریش-

 :میزند لب و

 ...متاهل خانوماي جذب براي-

 کیــا..احمــق معــین...شــود تمــام زودتــر امــروز میخــواهم خــدا از و میگــذارم ســینه روي را دســتم
 :عقب میکشد دودست با را موهایش و میخندد ناباورانه
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 ایـن  میخـوام  مـن ...مـیگم  زنـت  مشـکالت  از دارم مـن  معـین؟  هسـتی  کـی  دیگـه  تـو ! من خداي-
 ...کنم درستش قضیرو

 .نشه خرابتر تا نزن دست چیزي به فقط تو...کیا کنی درست رو چیزي تو نمیخوام من-

 زده شـگفت  نکـرد،  تعجـب  کـه  میکـنم  فکـر  ایـن  بـه  هرلحظـه  مـن  و میدهد تکان سر تاسف با کیا
 بــاال شــانه نگفــت امــا اســت دروغ میگفــت بایــد کــرد، غلــط مهســا میگفــت میــزد داد بایــد...نشــد

 چه؟ که خوب انداخت

 :میزند معین سینه قفه به ارام را اش اشاره انگشت میایستد اش سینه به سینه کیا

 دلــش بگــو..میبــري زنــدگیتون از پاشــو بگــو...نکــردي اســتقبال پیشنهادمهســا از بگــو مــاهی بــه-
 !کشیده کافی اندازه به بالست و هول تو همش بدبخت این...شه اروم

 ماهی؟ دلسوز شدي چرا تو-

 جهـنم  بـه  میکنـه؟  سـفیدي  ریـش  چـرا  کیـا  میگـی  تـو  مـاهی،  دل میگم من...تباهی خیلی تو بابا-
 نیستی؟ شوهرش مگه...بکن درستو کار تو میگه، کسی چه که

 ...نکن دخالت ما زندگی تو! نمیگم بهت دیگه کیا-

 !معین شو ادم یکم...برم ابکیت تهدید با که نیستم اینجا تو حرف به من-

 ...کیا ببند دهنتو اون یکم! شد پیدا تو کله و سر اینکه تا نداشتیم مشکلی ماباهم-

 :میفشارم هم روي دندان

 بگی؟ من به واقعیتو نبود قرار نمیومد کیا اگر یعنی-

 :میگوید ارامتر و باال میاورد را دستش امیز مسالمت
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 ...اومد موقع بدترین این. داشت زمان به بستگی داشت، ربط خودمون به اون اما چرا-

 :میزنم پوزخند

  وقتشه؟ کی که کنی اندیشی مصلحت تو تا بگذره دیگم یکسال بود قرار یعنی اها-

 :میگیرد را ام جمله ادامه کیا

 ...بود ازدواج قبل وقتش-

 :میزند داد و میز روي میکوبد را دستش بود، شده عصبی

 ...کیا کن بس-

 ...بیخود نزن داد-

 بگیري؟ امتیاز بقیه نامساعد شرایط از میخواي کی تا-

 :میزند دیگر دست کف به را راستش دست پشت کیا

 تنهـا  میفهمـی  بـذاري  کنـار  مسـخررو  لجبـازي  ایـن  دقیقـه  یـه  اگـر  باشه، کلت تو عقل جو یه اگر-
 !من نه تویی میگیره امتیاز که کسی

 :میدهد فشارش کمی و کیا سینه روي میگذارد را دستش کف و میایستد نزدیکش

 !کیا بیرون بکش ما زندگی از کلتو...بگیرم امتیاز تو هاي ضربه از نمیخوام من-

 چیـزي  انگـار  هـم  کیـا ! سـاختگیش  ارامـش  ایـن  از و ترسـیدم  ازش...بـود  تهدیـد  کلـی  صدایش در
 :در سمت رفت عقب عقب حرص با که کرد حس

 مـن  میکنـی،  رفتـار  هـا  عرضـه  بـی  مثـل  عمـد  از...چیـز  همـه  بـه  میزنی گند تنه یه داري خودت-
 !معین میفهمم میشناسمت، که
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 :میدهد تکان را اش اشاره انگشت و میکند نگاه من به اخر لحظه

 ...توام تیم تو همینه براي-

ــاق و ــرك را ات ــد ت ــدر...میکن ــم انق ــه ازش دل ــود گرفت ــدر ب ــدي انتظــار در انق ــب از تایی ــر او جان  ب
 !میپاشم درون از دارم کردم حس و نگفت تا ماندم کیا حرفهاي

 .نمیگذاشت معین روي تاثیري انگار هم زدن حرف پرده بی و کردن رو رودر

 کـرده  حمایـت  الل و زبـان  بـی  مـن  از...بـود  کـرده  دفـاع  روحـم  و مـن  از...کیـا  دنبـال  میـرفتم  باید
 !برادرش از شنیدن توهین قیمت به...بود

 ب توانستم فقط

 

 سـر  بجـایش  نمیخواسـتم  را ایـن  و میترکیـد  بغضـم  میکـردم  بـاز  زبـان  اگـر  کـه  شوم متاسف رایش
 ...کردم ترك را اتاق  کنم نگاهش اینکه بدون و دادم تکان

ــاز را ماشــین در داشــت ــه توجــه بــی میکــرد، ب ــوق ب ــدم راننــده ب ــود نزدیــک...ســمتش دوی ــه ب  ب
 :زد داد و بود عصبانی...او سمت انداختم را خودم که کنم برخورد ماشینی

 االغ؟ چی ماشین زیر میرفتی میکنی؟ کار چی-

 و بــرده عقــب را شــالم بــاد..بــود هــم دانــی قــدر نگــاهم در و داشــتم بغــض و میــزدم نفــس نفــس
 بغـض  و برچیـده  لـب  میابـد،  دیگـري  مـادر  بـوي  بـه  دامنـی  کـه  مادري بی بچه مثل درهوا موهایم

 :گفتم کرده

 ...کنی تلخ برادریتونو رابطه من خاطر به نباید-

 !بابا کن ولمون...برادر کدوم-
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 :دادم تکیه پنجره به کنارش، نشستم دعوت بی که من و مینشیند حضورم به توجه بی

 ...نمیکنه قبولش معین تویی چون بزنی حقم حرف اگه حتی-

-... 

 ...برو ارومتر کم یه-

-... 

 ...کیا-

 بعـد  کنـه  دوا درمونتـو  بـی  درد ایـن  میخـوام  ازش تـو؟  نمیزنـی  حـرف  کلمه یک چرا...کیا زهرمار-
 برادري؟ میگی تو باال اون من به ریده میگی؟ برادري رابطه از اومدي شدي؟ الل تو خود

 ..کردي تالش برام که مرسی-

 مــن نیســتی قائــل ارزش خــودت بــراي وقتــی اصــن...نمیکنــی خــودت بــراي خــودت کــه کــاري-
 !چی همه به بزن گند...برو توام...اصال جهنم به بخرم؟ ارزش برات چی براي

 ...دهانم در بزند و بگویم چیزي میترسیدم که بود عصبانی انقدر

 ...میزنم پا و دست برات انقدر که من سر بر خاك-

 میزنی؟ چرا-

 :زد داد و برگشت که او و بودم کرده ناله زخمی سگ مثل

 !نمیدونم-

 :زدم داد هم من نیستم؟ بلد من میکرد فکر
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 !جواب نشد نمیدونم-

 :باالتر رفت من از صدایش و زد فرمان به اي ضربه

 دنبالم؟ اومدي چرا تو-

 :زدم فریاد ها دیوانه مثل خودش، مثل

 !نمیدونم-

ــه برگشــت و کــرد نگــاهم لحظــه چنــد  و داد تکــان ســر چنــدبار و کــرد فــوت را نفســش...جلــو ب
 فریـاد  یـک  دلمـان ...اوهـم  بـودم،  شـده  رهـا  انگـار ...میشـد  پـایین  بـاال  عصـبانیت  از اش سینه قفسه

 انـرژي  از مملـو  ماشـین  هـواي  و بـود  بـاال  هـا  شیشـه  و بـود  کـرده  عـرق  تـنم ! میخواسـت  دل ته از
 کـردم  نگـاه  خیابانهـا  بـه  و گذاشـتم  سـر  پنجـره  شیشـه  بـه ....بـود  سـبکی  و پـرواز  و شـده  ازاد هاي
ــه ــن ک ــه م ــودم دیوان ــدم ب ــالش ام ــه...دنب ــه ک ــودم دیوان ــار ب ــن کن ــوه ای ــه ک ــار همیش  ارام زهرم

 پشـتش  حـرف  کلـی  کلمـه  ایـن ...نمیـدانم  میگفـتم  نبایـد  مـن  و دنبـالم  امـدي  چـرا  گفـت ...گرفتم
 :کردم زمزمه همین براي خودش براي بود

 دل حــرف خــوب خیلــی تــو...بیــرون بریزمشــون چطــور نمیــدونم امــا دارم حــرف عالمــه یــه مــن-
 ..دنبالت اومدم همین براي کردي حمایت حریمم از...کردي دفاع ازم. میزنی منو

 کـه  همـانطور  امـا  نداشـتم  را انتظـارش  میگشـت،  چیـزي  دنبـال  قرمـز  چـراغ  پشت و نگفت چیزي
 :کرد زمزمه بود لبش کنج سیگار

 ...میزنم پا و دست برات همین واسه منم-

ــه و گــرفتم ازش را فلــش میلرزیــد؟ چــرا دســتش  عــین کــردم، کــم را صــدایش و زدم دســتگاه ب
 و چشـم  بـی  و زدم داد سـرش ! کـردم  پـا  و دسـت  بـرایش  هـم  مـن  بـود؟  دلیل دنبال...گفت ها بچه
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 نیمــرخش بــه کشــیدم، داد ســرش و ماشــینش در نشســتم مــن و بــود حقــم دنبــال...کــردم رویــی
 ... هم باشد تشکر هم که گفتم چیزي و کردم نگاه

 .میندازي کوه یاد منو تو و ضعیفم من-

 ...نداشت داشت؟ تشکر درش اصال

 ! زده شگفت کمی و طوالنی کرد، نگاهم

ــانه ــاال ش ــداختم ب ــوووف او و ان ــش پ ــوت را نفس ــرد ف ــه و ک ــل اش زمزم ــه از قب ــین اینک  را ماش
 :نگهدارد

 .کوهتم من که تو بیچاره-

 فیلمهــا یــاد مــرا کارهــایش ایســتاد، ارتفــاع لبــه و کــرد لــه را ســیگارش تــه..شــد پیــاده
 پشــتش کــه همــانطور و رفــتم ســمتش بــه...بــود گذاشــته جــا ماشــین در را فنــدکش...میانــداخت

 بــین ســیگار زیــر درســت کــردم روشــن را اش طالیــی فنــدك و بــردم جلــو را دســتم دو ایســتادم
 ! دندانش

 کنــارش...کــرده روشــن را سـیگارش  یعنــی کــرد صــعود اش شـانه  پــس از کــه دودي از امــا ندیـدم 
 ...کردم نگاه غروب به و ایستادم

ــروب ــراي غ ــن ب ــذابیتی م ــت ج ــرروز نداش ــاهدش ه ــودم، ش ــر ب ــی روز ه ــات از یک  و زن احساس
 ...نبود جدید من براي این و میکرد افول ما شوهري

  ببینه؟ حماقتش و ناکامیا مقصر منو میخواد کی تا-

 !نیست اینطور میدونی که تو...نداره اهمیت-

 :میکند نگاهم چشم گوشه از
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 میدونی؟...برادرمه-

 .میبرد خودش با را شالم داشت که باد و میگزم را لبم

 !کنم خراب زندگیشو نمیخوام...ندارم بهش کاري من بفهمه باید-

 میدونم-

 .نمیدونه اون-

 !پیشش میرفتیم نباید امروز-

 :میگوید و میکند نگاهم میایستد رویم روبه

  خوب؟...نیستی برام برادر زن یه از بیشتر چیزي تو...میگه چرت معین ماهی،-

 ..میدونم-

 ...فقط کنم درست بینتونو میخوام اگر-

 !بدي نشون معین به خودتو میخواي...برادریته اثبات براي فقط-

 ...اره یعنی گذاشتن هم روي پلک این

 !میومد بدم ازت واقعا اولش...نیست این فقط-

 چرا؟ اخه-

 پـیش  کـم ! بمـونی  معـین  واسـه  میخـواد  دلـم  کـه  میـاد  خوشـم  ازت حـاال ...دلیـل  بی میدونم چه-
 ...بیاد خوشم کسی از من میاد

 :میزنم نرمی لبخند
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 ...خودت نفع به بازم پس که، گفتم-

 نیست؟ تو نفع به بگی میخواي-

 .میشود گم صدایش پر فوت بین ام "هست" زمزمه و میکنم نگاهش لحظه چند

 :میکند نگاه من از غیر اي نقطه به ام شانه پس از و باال میدهد را موهایش

 متاسفانه اما، میسوزه براش دلم-

 

 ...داستانه ي زرنگه ادم معین

 :میکنم بغل را میکنم،خودم لرز

 .نگهمیداره بسته دهنشو چون معینه زرنگه ادم-

  … دادنیم تاوان حال در همیشه بیرون میریزیم دلمونه تو هرچی که ما

 دلتـو  حـرف  نکـن،  تظـاهر  کنـارش ..نیسـت  خنـگ  امـا  شـقه  کلـه  معـین ...ماهی ببین!  نکن اشتباه-
 میفهمی؟ بگذره مصرفش تاریخ نذار بزن،

 دســتش بـه  تعجـب  بــا..طـرفم  گرفـت  را ســیگار زد، لبخنـد  چشـمانش  کــه او و میـدهم  تکـان  سـر 
 :کردم نگاه

 ...نکشیدم تاحاال-

 ..میشی اروم چطوري میدونم من! اوهوم-

 چجوري؟-

 !نکردي تاحاال که کارایی تجربه با-
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ــیگار ــتش از را س ــرم دس ــا و میگی ــاط ب ــک احتی ــزنم پ ــدارم را دودش...می ــل و نگهمی ــودش مث  خ
 :میخندد...صورتش وسط درست میکنم فوت

 ...حاال خوب-

 :میکند نگاه ساعتش به

 نشه؟ دیر بیتا خونه-

 :میکنم زمزمه تاخیر با و میزنم لبخند...میکرد ام مسخره

 .میدي نشونم خوبتو روي اون که مرسی-

 دارم؟ بدم روي من مگه-

 !نخوره درد به بقیش...داري خوب روي یه فقط-

 :گفت ارام و ایستاد کنارم بعد کرد نگاهم فقط که نداشت جواب شاید میکند، کج سر

 ...سهیل اندازه به کن حساب من روي-

 .کرد کارو همین سهیلم میره، یادت منو و درمیاي تنهایی از روز یه توام-

 ...بدونی قدرمو اونموقع تا بهتره-

 و دادم تکیـه  بـازویش  بـه  را سـرم  چیـزي  هـیچ  و فکـر  بـی  و شـدم  نزدیـک  بهـش  و کـردم  نگاهش
 :گفتم

 مونده؟ خیلی اونروز تا-

 :گفت دیر خیلی
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 ..نیاد وقت هیچ شاید-

 !من حال به خوش-

 بایــد گفــت او و کــردیم نگــاه رو روبــه حــال بــی منظــره بــه حــرف بــی و ســاکت اي دقیقــه چنــد
 بـه  و برداشـت  چیـزي  زمـین  از برگشـت  از قبـل  او و رفـتم  ماشـین  سـمت  بـه  زودتـر  بـرود،  جایی
 ...دوید ماشین سمت

ــودم، خوشــحال ــی بیخیــال ب ــاالخره معــین، عمــدي هــاي عرضــگی ب  را حــرفم کــه امــد کســی ب
 شــانه یــک همــین..اسـت  بــرد بــرد بــازي میکنـد  درکــم اگــر بگویــد و باشـد  صــادق باهــام بفهمـد، 

 ...بودم شده راضی شد نصیبم نیمه نصفه

  "بعد براي باشه"گفتم اما من بزند حرف میخواست امد که معین

 ! بگذارم بالشت روي سر درد با بود ممکن و بدهد امید و روحیه تا نبود باز کیا

 کـافی  ایـن ! میـدادم  کـوه  حـس  او بـه  مـن  میکـردو  حـل  مـرا  مشـکالت  او تـیم،  یک بودیم شده ما
  نبود؟

 کرد تمام را اش خداحافظی لحظه ناتمام حرف و داد پیام شب اخر خودش

 

 منـو  اشـتباه !  دیوانـه  مـاهی ...بخـواب  بعـد  شـی  اروم بگـم  بهـت  چیـزي  یـه  بذار بخوابی؟ میخواي"
 "نکنی عادت تنهایی به کن سعی فقط نکن،

 

 ...هستند اینطور هم ادمها و ها رابطه دارند، را خودشان مخصوص بوي مکانها همه
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 کنــار از کــه وقتهــایی بخصــوص..میــداد زمســتان اخــر بــوي همیشــه پــدري خانــه در ســبزم اتــاق
ــه بهــش و میگذشــتم شــمعدانی ــزدم تن ــراي او و می ــام ب ــاق کــل انتق ــا را ات ــر خــودش عطــر ب  پ

 .میگرفت عید دم بوي جانم همه...میکرد

 شـان  رابطـه  و میـزد  بـرق  کمـد  و تخـت  چوبهـاي  میـداد،  پـارافین  و واکـس  بـوي  مامـان  و بابا اتاق
 . داشت شفافی و روشن عطر هم

 .کردم مهاجرت ازاد ابهاي به و بودم کنده جنگل از من

ــاال ــر ح ــوي دیگ ــا ب ــدادم، دری ــوي می ــاهی ب ــرده م ــدف و م ــته ص ــبم...شکس ــنها الي قل ــر ش  گی
 ...میروم فرو زمین به نفس چند میزند که موج...کرده

 و میشـود  سـبز  درخـت  یـک  ام مـرده  کـه  همانجـایی  درسـت  بعـد  سـال  چنـد  کننـد،  هم دفن مرا
 بکنـد  قلـب  یـک  بـاالیی  شـاخه  ان از و بایسـتد  پـا  پنجـه  روي میتوانـد  خواسـت  کـه  تنهایی ادم هر

 ...تنهاییش شبهاي براي

 صـاحبم  و گرفتـه  نـان  خـورده  بـوي  تـنگم  کـه  حـاال ..نیسـت  روزهـا  این جواب پردازي رویا که حاال
 ...میاید کدر نظرم به دنیا نکرده، عوض را ابم روزیست چند

 ...حرفیست بی به الوده هوا و میدهد قهر بوي جا همه

 .میکنیم تماشا را تسخیرناپذیران داریم بار صدمین براي

 !سمت این من نشسته، کاناپه سمت ان او

 !کاناپست جهان یک نیست، کاناپه یک ما فاصله واقع در

 ...میکند کج را تنش و سینه زیر میزند را دستش
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ــر روز ان از ــاهم دیگ ــرف ب ــزدیم ح ــک...ن ــه ی ــت هفت ــه اس ــدایمان ک ــده، ص ــک درنیام ــر ی  و قه
 ...طرفه دو دلخوري

 عبــور هــم کنــار از برخــورد بــی میخوابیــدیم، بهــم پشــت میخــوردیم، غــذا ســکوت در هفتــه یــک
 ...نکنیم نگاه هم چشم در میکردیم را تالشمان تمام و میکردیم

 ...میامد جدید بسیار من براي قهر هفته یک

 قلـنج  شـب  نیمـه  هـم  وسـایل  اسـباب  حتـی  بـود،  ندیـده  خـودش  بـه  مـارا  اسـم  هفتـه  یـک  خانه
 ...نمیشکاندند

 ام گونـه  روي را لـبش  کنـار  زد را موهـایم  بـودم  بیـدار  و خـواب  وقتـی  دیشـب  فقـط  دیشب، او، اما
 "حتی...نکردم فکر مهسا پیشنهاد به لحظم یک حتی" گفت و گذاشت

 کامـل ..گفـتم  احسـنت  دیـالوگش  انتخـاب  بـه  مـن  و...میکـرد  تمـرین  را هفتـه  یـک  ایـن  تمام انگار
 !کرد ارام را ام خوابیده خشم و نرم و کوتاه و بود

 بـودم  مهمـه  ادم مـن  نمیفهمیـد  امـا  بدهـد  حـرص  را کیـا  کـه  بـود  ان براي نگفته هرچه میدانستم
 میمردم؟ بیخبري از داشتم من و

 از صــحنه ایــن از...میگــردد شــام مجلــل میــز دور گرفتــه، دســتش را بیســبال چــوب دنیــرو رابــرت
 روبـه  سـرعت  بـه  میگیـرد،  را دسـتم  مـچ  میکـنم  عبـور  کـه  کنـارش  از و میشوم بلند میترسم، فیلم

 ان هــر میتوانســت چطــور...میکــرد تکــرار را دیشــبش جملــه دیگــر یکبــار کــاش...میایســتد رویــم
 نمیتوانســتم چــرا مــن چشــمانش؟ در بریــزد صــداقت و شــفقت انقــدر دارد دوســت کــه اي لحظــه

 درشان؟ بریزم شکایت و گله کمی

 :نگهداشت بازویم روي تا باال کشید مچم از را دستش
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 هـیچ  نـه  میکـنم  عقـد  مهسـارو  نـه  میکـنم،  خیانـت  نـه  بهـت  من...سادست خیلی این ببین! ماهی-
 تـو ! نمیکنـی  فکـر  چیـزا  ایـن  بـه  دیگـه  چـی  یعنـی  "دارم دوسـت " بفهمـی  اگـه  فقـط ! دیگـه  چیز

  چی؟ یعنی دارم دوست میفهمی

 !هی...بگوید هی میخواهد دلم میدهم، قورت را دهانم اب

 :گردنم پشت میگذارد و میکند رد موهایم زیر از را دستش

 !نبخشی نداري حق تو و...ماهی میکنم خواهی معذرت ازت که باریه اخرین این-

 میشه؟ چی نبخشم اگه-

 لبهــایم جنــگ بــه اینکــه از قبــل و میکنــد حرکــت صــورتم مثلــث بــین چشــمانش..میپــرد لــبش
 :میکند زمزمه بیاید

 .میکنم خواهی معذرت دوباره-

ــه داشــتم را ســفید جملــه ان انتظــار نــه....مــدتها از بعــد و طــوالنی و عمیــق میبوســد، را لــبم و  ن
 ! را صورتی بوسه این انتظار

 :صورتم به میکند پرت را نفسش ام پیشانی به میچسباند را اش پیشانی

 از بیشـتر  خونـه،  برگـردي  زود انقـدرا  باشـی  داشـته  قصـد  نمیکـردم  فـک  مـن  بگـم،  واقعیتـو  بذار-
 شــده کیــا...نباشــی اونجـا  فقــط تــا بــودم دیگـه  خونــه یــه دنبــال باشـم  برگردونــدنت دنبــال اینکـه 
 امـا  نـه،  اون و میکـنم  تـالش  چیـز  همـه  بـراي  مـن  متنفـرم،  کیـا  مقابـل  معینـه  از من! من فوبیاي

 خـودم  دسـت  حساسـم  کیـا  روي مـن  نیسـت  تـو  بـه  مربـوط  فقـط  قضـیه  ایـن ! میـاره  دستشون به
 !ماهی نیست

 :لرزید برایش ام چانه و سوخت برایش دلم
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 اهنگـاي  و شـغل  و شـامپو  مـارك  و لبـاس  سـت  و غـذایی  سـلیقه  جـز  مـاهی،  نمیشناسـی  منو تو-
 میخــواد دلــم کــه اونجــوري بــذار...نمیــدونی مــن از هیچــی ناپــذیران تســخیر و قمیشــی ســیاوش

 بـد  رفتـار  یـه  مقابـل  در نـاگزیري  گـاهی ...واکنشـهام  بـا  نـه  بشـناس  کنشـهام  بـا  منو بشناسی، منو
 !شناختی اونها با منو تو و بودم ناگزیر من...باشی داشته بد واکنش توام

 :گوشم پشت میزند را موهایم میکنم، تر را لبم

 ...دارم دوست نفرو یه فقط من..بخواد همزمان نفرو دو کسی تاحاال نشنیدم-

 میــز روي بیســبال چــوب بــا را شــلواري کــت مــرد کلــه کــه دیــدم را دنیــرو هــایش شــانه پــس از
 ...نیامد ترسناك نظرم به دیگر انگار دیدم، باالخره کرد، پخش

 از...نداشـت  بـدي  حـس  کـردنش  حکـم ...بیـرون  بـرویم  شـام  داد دسـتور  بیـرون،  بـرویم  شـام  گفت
 میرفــت همیشــه از تنــدتر گذاشــت، شــادي موزیــک...شــد دیگــري ادم ماشــین در نشســتیم وقتــی

 !میزد حرف باهام و

 اسـمهاي  رسـتوران  انتخـاب  سـر  بـر  کـه  لحظـه  ان تـا  بـود  ندیـده  خـودش  بـه  خنـده  هنوز صورتم
 !زدم لبخند ناخداگاه من و میگفت زشت و عجیب

 نبود قرار

 کامــل مهــارت او و فشــردم کوتــاه انحنــاي یــک در را ام خنــده نبــود، خــودم دســت امــا بــدهم وا
 !تالش بی کن باور. میخواست هرچه به رسیدن براي داشت

 میشه؟ رفع مروارید گوشواره و بلریان سرویس با خانوما قهر-

 :میکنم زمزمه و میکنم نگاه بیرون به

 نه-
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 چی؟ پاستیل و نوتال و میلکا و کیندر با-

 :سمتش برمیگردم و میکنم مخفی را لبخندم

 !بشه رفع شاید کوبیده نهار و چرب پاچه کله یه صبحونه، با ولی نه-

 :پرسیدم من و بلند صداي با خندید

 چی؟ مردا شما-

 ...توقعیم کم خیلی ها ما-

 کنه؟ درست خوشمزه شام یه خانومتون-

 :میکند نگاهم چشم گوشه از

 .کنه درست شام براي خودشو خانوممون نه-

 ...میریزم پنجره شیشه به را لبخندم و میدهم تکان سر تاسف با

 کوفـت  هـیچ  نـه  و نـوتال  بـا  نـه  برلیـان  بـا  نـه  نمیشـناختم،  هـم  را خـودم  هنـوز  من بود این مشکل
 .میکردم فراموشش فقط...نمیشد رفع دلخوریم دیگري

 :میکنم زمزمه خودم براي

 !پاستیل و کیندر...هه-

 :گفت که شنید

 ...نیستی دخترا بقیه مثه تو-

 :باال میاندازم ابرو
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 ..میشه خر چیزا این با کی اخه-

 :میگوید بلند صداي با و میخندد

 !کن باور...خیلیا-

 ایـن  از کـه  هـم  دانشـگاهی  دوسـتهاي ...بـود  مرجـان  و بـود  بیتـا  نمیشـناختم،  را زیادي ادمهاي من
 .میشدند خر بزرگتري چیزهاي با ادمها من کوچک دنیاي در شاید...نداشتند ها بازي لوس

 .باشد واقعی نمیکردم فکر که اي مسخره اسم همان با نگهمیدارد، رستوران کنار

 ...برگشت و شست را دستش داد، سفارش چیزي خودش انتخاب به

 :گفت و میز روي گذاشت و کشید دستم از را گوشی

 ...نشستم روت روبه وقتی اونم متنفرم، موبایل با کردن بازي از-

 :داد ادامه او و کشیدم بازویم به دستی نگفتم، چیزي

 مسافرت؟ بریم باهم داري دوست-

 روبـه  کـه  معینـی  بـا  امـا  نـه  میکـرد  حسـودي  کیـا  بـه  کـه  معینـی  بـا  میکـنم،  نگاهش لحظه چند
 .داشتم دوست چرا بود نشسته رویم

 ...نمیاد بدم-

 :میکشد بهم را دستش مشتاقانه

 داري؟ دوست کجارو-

 ..باشه ارامش که هرجا-
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 خانوم؟ داري ارامش کجا شما-

 :شدم یکجوري من و کشید را خانومش

 .نمیدونم-

 میکنه؟ ارومت چی دقیقا االن-

 االن؟ همین االن؟-

 ...االن همین-

 :میکنم بغل را خودم و میدهم تکیه صندلی به

 ارومـم  میتونـه  ایـن ...ببـره  خـاطرم  از رو امـروز  از قبـل  خـاطرات  همـه  بتونـه  که و بخورم قرص یه-
 .کنه

 کــارا ایــن بــه نیــازي کــرد فرامــوش افتضــاحو دیــروزه زیبــا خیلــی فــرداي یــه بــا میشــه عزیــزم-
 ...نیست

 ...نمیکنه کار من براي نسخه این-

ــذایمان ــد، را غ ــد میاورن ــدتها بع ــاز اشــتهایم م ــود شــده ب ــرایم! ب ــذاي از میریخــت، نوشــیدنی ب  غ
 :میگفت...میگذاشت بشقابم در خودش

 خرید؟ بریم بعدش-

 ...ندارم نیاز چیزي من-

 .میکنی پیدا نیاز دفعه یه ببینی وقتی-

 :گفت ارامتر کند نگاهم اینکه بدون نگفتم چیزي
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 ...بخریم هم کیا براي چیزي یه بریم-

 :میکند پاك را دهانش دور دستمال با او و میکنم نگاهش

 .باشم شکار دستش از هرچقدر کنم تحمل نمیتونم رقمرو یه این...دلخوره دستم از-

 کنی؟ معذرتخواهی ازش میخواي-

 از همــرو بخــواي کــه بــده خیلــی ایــن..باشــه ناراحــت ازم کســی بــذارم نمیتــونم...گنــدم اخــالق-
 ...نگهداري راضی خودت

 .نیستی میدي نشون که اونجوري-

 ...بهتره منو ببینن اهمیت بی و محکم بقیه بذار-

 ...بگم "نه" نمیتونم که اینه مشکلم ولی

 .نیست مشکل این-

 ...هست-

 احمــق مهربــان یـک  فقــط...ظــاهرش بـرخالف  بــود، مهربـان  خیلــی...میکــنم نگـاهش  لحظــه چنـد 
 :میکنم زمزمه فکري! حسود

 .بشناسن را همدیگرو زیادي ادمها نیست خوب میکنم فکر میدونی-

 چرا؟-

 :میگویم بنوشم لیوانم از اینکه از قبل و میدهم تکیه بشقاب به را چنگال

 .میشه اسون خیلی ضعف، نقطه اوردن بدست انوقت-
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 خطرناکیه؟ چیز ضعف نقطه-

 .بگیري انتقام بهتري راه از و کنی اذیت طرفتو راحتتر بتونی میشه باعث.. خیلی-

 !بیرحمه ادماي کار ضعفها نقطه راه از انتقام...انصافیه بی-

 :باال میاندازم شانه

 .کرد نمیشه کاریش-

 :میزند لبخند

 ...نباشن بیرحم انقدر کنن سعی ادما اینکارا همه جاي به بهتره شاید-

 .میشن بیرحم لحظه در ادما...نمیان دنیا به بیرحم که ادمها-

 :چشمانم در میریزم لبخند

 ...دلخورم ازت کنی حس تو کنم کاري باید کنم اذیتت بخوام اگر میدونم االن من مثال-

 :میخندد

 .نکردم کاري قبلش میفهمم، من-

 .نمیشن متوجه خودشون میکنن ناراحت رو کسی وقتی ادما نصف-

 .نمیشدن ناراحت بشن متوجه اینکه بدون ادماهم کاش-

 ...میکنم نگاهش و میزنم لبخند

 !جنگ سردار میشدي باید تو-
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 بحـث  بـه  میـل  خـوردن  از بیشـتر ...بـاال  میانـدازد  ابـرو  و نگهمیـدارد  پـرش  دهـان  مقابل را دستش
 :داشتم

 .میکردي صادر صلح فرمان همش اونجوري...اره-

 :میگوید و میخورد اب

 .متنفرم جنگ از-

 متنفري؟ یا میترسی-

 .متنفرم ازش میترسم چون-

 بــود حرفایمــان درگیــر فکــرم.بــود شــده جالــب...میکــرد اعتــراف بــودنش ترســو بــه راحــت خیلــی
 تـا ...بـود  دیگـري  جـاي  ذهـنم  مـن  میـزد  حـرف  بخـریم  چیـزي  چـه  کیـا  بـراي  اینکه درباره داشت

 :میپرسم صدایش به توجه بی میکرد؟ اعتراف ترسش به کجا

 ...کردي گریه تاحاال تو-

 :سمتم برمیگردد تعجب با

 ..میزدم حرف داشتم-

 نکردي؟ گریه تاحاال بگو بهم اما میدونم-

 باشه؟ نکرده گریه وقت هیچ کسی میشه مگه-

 :میکنم نگاهش مشتاقانه

 تورو چی چی؟ سر-
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 انداخت؟ گریه به

 .میگم بهت بریم؟ راه کم یه -

 و بـود  زبـانم  زیـر  لذیـذ  گوشـت  خـوش  طعـم ...میـروم  خروجـی  سـمت  بـه  زودتـر  من میشویم بلند
ــار اولــین بــراي ــم داشــتم، حســی همچــین ب  چــه اصــال کــرده، گریــه چــرا بفهمــم میخواســت دل
 میاندازد؟ گریه به را او چیزي

 مــرا...میکــنم نگــاه چشــمانش اطمینــان بــه و میترســم میانــدازد، ام شــانه دور را دســتش پشــت از
ــه ــن و میکشــاند راه ب ــه منتظــر م ــودم او از اي جمل ــوز...ب ــه دو هن ــه هفت ــد ب ــده عی ــود مان ــا ب  ام

 ...بودند زده شکوفه توك و تک درختها

 ...معین بگو-

 بگیري؟ ازم دیگه ضعف نقطه یه میخواي-

 .میدم قول نمیکنم استفاده ازشون...نیستم بیرحمی ادم من-

 :میکند جا ظریفم پنجه بین را اش پنجه

ــود روزي بــدترینش امــا نکــردم گریــه کــم-  اینجــا مــن...برنمیگــرده دیگــه مامــانم فهمیــدم کــه ب
 خـودش  بـا  مـنم  تـا  برمیگـرده  زود داد قـول  بهـم  میشـدیم  جـدا  هم از داشتیم که روزي اما موندم

 بدیـه  چیـز  خیلـی  امیـد ! دور بریـز  ذهنـت  از بقیـرو ...تـو  و مـن  شـدیم  دیگـه  گفت محموخان...ببره
 هیچـی ...میکـردم  رفتـار  خـودم  اتـاق  تـوي  مهمـان  مثـل  مـادرم  برگشت امید به ماه یک من! ماهی

 ...نمیکنه نابود ادمو امید اندازه به

 ...نگرفتی دل به کینه ازشون اینها همه با-

 .میشدم بد باهاش کاش..همینه مشکلم که میگم-
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 :میزنم لب و میکنم نگاه نیمرخش به

 ...میکنن گریه میشن امید نا چی همه از دیگه وقتی مردا پس-

 .میکنه کارو همین ادما همه با امید نداره زن و مرد-

 ...نمیکنن گریه دیگه میشن امید نا چی همه از وقتی زنها نه-

 :میزند لبخند

 .پس کن گریه همیشه-

 .معین میدونم خوب تورو ازار راه دیگه اما..دستت نمیدم ضعف نقطه من نکن اشتباه-

 :میشود عمیقتر اش خنده

 !بکنی نمیتونی کاري هیچ تو-

 چرا؟-

 :میکند بند صورتم طرف دو به را دستش...میایستد

 چـون  بکنـی  نمیتـونی  کـاري  تـو ...میشـه  بـزرگ  ضعفهاشـونم  نقطـه  میشـن  کـه  بزرگ ادما عزیزم-
 ...ندارم تو جز ضعمی نقطه من

 ...ریخت پایین برگ کلی بتکانند، را دلم پاییزي درخت که انگار

ــازه کشــید، را دســتم ــدیم را هــا مغ ــرین در مــن و دی ــار را خودمــان هــا مغــازه ویت ــاه هــم کن  نگ
 ...میامد غریبی تصویر میکردم،

 ...زدیم حرف من عطر مارك درباره اش خانه تا و خریدیم عطر کیا براي من انتخاب به
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 :بودیم اش خانه نزدیک

 ...معین-

 :بود اهسته هومش

 ! نشو عصبانی..نده اهمیت گفت چیزي کیا اگه-

 :میخندد

 بشم؟ عصبانی راحتیا این به من دیدي مگه-

 بینـی  پـیش  قابـل  اصـال  همـه  از بـدتر  تنـده،  زبـونش  میشناسـی  برادرتـو  که خودت میگم فقط نه-
 ..نیست

 :سمتم برمیگردد و میکند پارك را ماشین

 .نیست بیشعور اما شاید بینی پیش قابل غیر عزیزم-

 عـین  کیـا  کـردم  فکـر  و زدم لبخنـد  کارهـایش  یـاداوري  بـا ...خـودش  جـاي  به بود هم بیشعور اتفاقا
 !گاهی فقط.میشود بزرگ گاهی که است نفهم و تخس پسرهاي

 بــا را در...بزنــد حــرف او بــا تنهــا اول معــین میخواســتم نبینــد، مــرا کــه جــایی...میایســتم در کنــار
 :میگوید دهد سالم انکه بی و میکند باز تاخیر

 چیکار؟ اومدي اینجا-

 ...کرد دراز را دستش و داد سالم معین

 میرفتی؟ جایی داشتی-

 ...اره-
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 ...نمیکشه طول زیاد کارم-

 !شده دیرم بعد براي باشه-

 تعجـب ...میکنـد  سـالم  زودتـر  دیـدنم  بـا  کـه  او و میـدهم  نشـان  را خـودم  نیسـت؟  بیشعور میگفت
 ! بود کرده

 :سمتش میگیرد را پاکت معین

 ..میام دوباره فردا برس کارت به برو بدیم، اینو اومدیم فقط-

 :میرود کنار در مقابل از

  دارم وقت ساعت یه حاال-

 :میکنم زمزمه و میکنم عبور کنارش از...میکند باز انتها تا را در و

 ...داري وقت ساعت یه که-

 نگـاه  را عکسـهایش  و شـومینه  کنـار  بـود  ایسـتاده  معـین  دیـدم  کـه  نبیـنم  را لبخنـدش  میخواست
 خالصـه  چیزهـایی  چـه  در زنـدگیش  آه...و سـاحل  کنـار  و خـارجی  دخترهـاي  بـا  اش همـه ..میکـرد 

 .ادم این بود شده

 ...گذاشت رویمان روبه دست در را قهوه فنجان دو بگیرد سینی انکه بی

 :میکند نگاه بهم

 چیه؟ پاکت این قضیه-

 :میگوید معین

 ...بخریم رو کادو این برات دلخوري رفع براي داد پیشنهاد ماهی-
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 میداد؟ نشان ماجرا خوبه ادم مرا داشت میکنم، نگاهش تعجب با

 در را عطــر از مقــداري...میکنــد بــازش و میکشــد بیــرون پاکــت از را عطــر بــاال میانــدازد ابــرو کیــا
 ...میکشد بو و میکند اسپري هوا

 ...خوبه-

 خوبه؟ همین؟

 ...میشست را دستش داشت...میروم پیشش دستشویی بهانه به من و میرود اشپزخانه به

 ..بود خوشبو خیلی عطر براي مرسی-

 :میکند اعتراض او و میزنم کتفش به اي ضربه

 !چته-

 !برعکسه کامال میبینم اما...نیست بیشعور اما اره بینی پیش قابل غیر کیا گفت معین-

 !داري لطف من به بس از-

 :میکنم اخم

 ...بده نشون خودت از معقول واکنش یه توام گذاشته پاپیش که حاال...کیا باش ادم کم یه-

 ..کردم تشکر منم-

 .معین از نه من از-

 ...تو منو کشتی-

 .کنید خواهی عذر هم از باید هم. طرفه دو بوده، طرفه دو افتادین هم جون به اگر-
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 مجبـورم  داري" یـک  "افتـادم  گیـري  عجـب " یـک ..میکنـد  نگـاهم  و کمـرش  بـه  میزند دست ناچار
 .بود نگاهش در واضحی "میکنی

 در برقـی  و کـرد  تشـکر  معـین  از وقتـی  داشـتم  را قهرمـان  یـک  حـس  من و میکند ترکم حرف بی
 ...نشد خاموش شب اخر تا که بود معین چشمهاي

 همـه ...بودنـد  کـرده  تصـرف  را ذهـنم  همـه  هـا  ضـعف  نقطـه  و کیـا  و معـین  و بـود  تاریـک  جا همه
 ن زندار مردهاي

 

 دسـت  میافتادنـد؟  خـاك  بـه  چطـور  انهـا  چـه؟  مجـرد  مردهـاي  بـود؟  همسرشـان  انهـا  ضـعف  قطه
 :نوشتم برایش و کردم پیدا را موبایل و متکا زیر کشیدم

 کیا؟ چیه تو ضعف نقطه-

 

 تجربــه نیســت، شــخص یــک بــه مخصــوص ذهنـیش  نــوع ان از حتــی کــور هــاي درگیــري بعضـی 
 !اند چشیده انرا ها خیلی که ایست کننده ناراحت

 میزنـی،  قـدم  رابطـه  روي پیـاده  در مـدتها  تـا  درمیـایی،  طـوالنی  قهـر  و دعـوا  یک از بکن را فکرش
 کـه  را تنـت  هـا  فاحشـه  مثـل  مجبـوري  تـو . شـود  خـراب  چیـز  همـه  دوباره مبادا اینکه و احتیاط با

 گـرد  رابطـه  هـواي  دوبـاره  مبـادا  بسـپاري  طـرف  بـه  را مغـزت  تـنِ  مجبـوري ...بفروشی را مغزت نه،
 ...بگیرد

 رابطـه  هـواي  و اسـت  مسـاعد  شـرایط  کـه  حـاال  اسـت،  جـنس  همـین  از امـروز  من ذهنی درگیري
 پیــروي"بســاز و بســوز" اصــل از همیشــه کــه هــم مــن ببیــنم، را راعــین میخواهــد مــن از افتــابی
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 داد و کوبیـد  پـا  دلـم  امـا  چرخیـد  "نـداره  عیبـی  باشـه " بـه  زبـانم  و بـود  لبخنـد  لبم روي   میکنم
 !نه کشید

 از مــاهم...نکنــد خوزســتانی را اي رابطــه هــیچ هــواي خــدا...بــود ریختــه دلــم بــه تــرس کــنم، چـه 
 مطبــوع ســوییت یــک در فعــال و کــردیم کــوچ رابطــه جنــوبِ تــر تیــره روزهــاي و تیــره شــبهاي

 .میکند پرت رابطه کدام هواي به را بساطمان تقدیر ببینیم تا...میبریم سر به کوهستانی

ــا ــه اي، شــده خــم کمــد در کمــر ت ــه را ســفید کمــري حول  دراز تخــت روي...پیچانــدي خــودت ب
 بـاال  بـه  پـایین  از و پـایین  بـه  بـاال  از اسـکنر  دسـتگاه  مثـل  کـردم،  تـنم  سـتون  را دسـتم  و کشیدم
 :کردم رصدش

 شدي؟ چاق-

 :میکنم خم شانه روي را سرم و پا روي میاندازم پا برمیگردد، تعجب با

 ..شدي چاق-

 :میگوید مسخره به و میگذارد کنارم را سبزش تیشرت مینشیند تخت رو ارامی به

 نداري؟ دوست چاق مرد شما-

 :میگویم و میاندازم باال شانه

 !ورزش نمیري صبحا-

 :کیاست عین کجش لبخند

 ..بغلت از شم بلند نمیاد دلم صبا اخه-

 !من خوشبحال...اوو-
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 کردي؟ باور-

 :میکنم رها تخت روي را خودم کامال و برمیدارم را دستم

 ..کرد باور باید قشنگو دروغ اصن! داره عیبی چه-

ــا میکــردیم مســخره را همــدیگر داشــتیم اش همــه کــار اینجــاي تــا  ســکوت یــک از بعــد اینکــه ت
 :کرد نگاه بهم و سرش زیر گذاشت را دستش کشید دراز کنارم طوالنی

 بود؟ چی الت ایده میکردي؟ تصور چجوري ایندتو شوهر ذهنت توي همیشه-

 و اجتمــاعی شــرایط و شــغل و ظــاهر از کــه دخترهــا همــه بــرعکس..بــود اره بــود؟ عجیــب خیلــی
... نداشــتم اي شـده  تعیـین  پـیش  از الگــوي هـیچ  مـن  میکننـد  تصــور را طـرف  چشـم  رنـگ  حتـی 

 میشـود  دریـا  و مقصـد  درگیـر  انقـدر  بـرود،  دریـا  بـه  میخواهـد  بـار  اولـین  براي که اي زده ذوق ادم
 !میکند فراموش را راه که

 مـن  و باشـد  میخواسـتم  فقـط ...نکـردم  فکـر  امـدنش  چطـور  بـه  بـودم  کسـی  امـدن  فکر به بس از 
 .کیفیتش تا بودم حضور یک خواهان بیشتر

 !نمیکردم فکر طپشش تعداد به و میخواستم نبود،اغوش مهم مساحتش و میخواستم خانه

 گذشــتند، انروزهـا ...شـدم  غافـل  اورد بــاد کـه  چیزهـایی  از کـه  بــودم هـایم  نداشـته  مشـغول  انقـدر 
ــراي کــه هــم اواخــر ایــن نداشــت گفــتن کــه نوجــوانی دار خنــده الهــاي ایــده  از چیــزي امــدن ب

 !بودم دعا مشغول سخت من باران، یا ببارد سنگ میخواست حاال میکردم، دعا اسمان

 دیگه؟ داره فایده چه-

 ...بودم شبیه میخواستی که چیزي اون به چقدر ببینم میخوام-
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 از بهتــر خیلــی درمـواقعی ! نبــود هــم نزدیـک  حتــی...اوردم شــانس درصـد  چنــد ببینــد میخواسـت 
 .بود بخواهد باید من همچون معمولی دختر یک انچه

 :میکشم اي قهوه و ریز بسیار خال روي را انگشتم و میکنم نگاه تمیزش سینه به

 دلــم فقــط مــن...داشــتم توقــع خــودم از بخــوام چیــزي طــرفم از اینکــه از بیشــتر همیشــه مــن-
 ریــتم ایــن بتونــه کــه کســی باشــم، داشــته دوســتش خــودم از بیشــتر کــه بیــاد کســی میخواســت
ــو ــه، عــوض یکنواخت ــی کن ــه اون ــراش ک ــاري ب ــنم رو ک ــا کــه بک ــردم، االن ت ــراي نمیک ــدنش ب  دی

 خالصـه ..امیـد  بـه  اگـر ..عشـق  بـه  اگـر ...کـنم  تجربـه  اتفاقهـارو  بـدترین  و بزنم دور رو مسیر دورترین
 دیـوونگی  داشـتم،  دوسـت  کـه  بکنـه  جـوري  همـون  منـو  کنـه،  عـوض  منـو  که میخواستم رو کسی

 ...همون میگن؟ بهش چی و ارتفاع و عشق و

ــود چــاه مثــل نگــاهش طــوالنی، و عمیــق شــده، خیــره چشــمهایم بــه ــداختی ســنگ بایــد ب  میان
 :یانه هست درش چیزي ببینی

 دغدغــه اون داره؟ معنــایی چــه زنــدگی دیگــه میخواســتی عمــري کــه بیــاد بدســت همــونی اگــر-
 !لذتبخشه همون لعنتی، اون...لحظات اون بهش، رسیدن

 :میکنم را لبم پوست

   بیهودست؟ داشتن رویا میگی پس-

 :میگذارد کمرم روي را دستش و میکند نزدیک خودش به را تنم

 ...نرسیم بهش که داریم رویا ما اصال-

 :میکشد کمرم هالل به را انگشتش
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! کنــی تجربـه  هــارو نداشـتنی  داشــتنِ لحظـاتی  تــا فرصـته  یــه رویـا  کنــیم، خیـال  میتــونیم فقـط -
 !بشن براورده رویاها نیست قرار

 غیــرممکن داشتنشــون کــه نبــودن چیزهــایی امــا داشــتم یعنــی نداشــتم، رویــا وقــت هــیچ مــن-
 ...نرسیدم همونام به من اما باشه،

 :میکند جدا لبم پوست از را دستم

 تـو  از چیـزارو  اون بایـد  روزي یـه  بـاالخره ! کـردي  تـالش  بـراش  چقـدر  خـودت  ببینی بهتره! نکن-
 .کنی واقعیش و بیرون بیاري سرت

 جـذاب ...میکـنم  نگـاه  بلنـدش  و تیـز  بینـی  بـه  مـن  و میگـذارد  خـودش  لخـت  شـانه  روي را دستم
 .بود زیبا خشمگینی یکجور او اما..نداشت اهمیت برایم مردها چهره زیبایی بود،

 بود؟ چی تو ال ایده-

 ...من ال ایده-

 :میشود جا جابه و میفشارد هم روي را لبش

 بشـی  خوشـحال  اینکـه  از بیشـتر  باشـه  نزدیـک  ادم هـاي  ال ایـده  بـه  زیـادي  یکـی  وقتی میدونی-
 .بترسی باید

 چرا؟-

 وابست-

 !وابستگی...عزیزم گی

 ...تعهد...عزیزم تعهد از ترس میگم من-
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 :میفشارد خودم این به را خودش و میزند لبخند

 ..پدرت بر اي-

 :میپرسم سریع و میکنم تمام را بازي نگاه 

 ! بدو میخواستی؟ چی تو بگو بهم چی؟ تو-

 :شد گذار تاثیر و نافذ بسیار لحظه در صدایش

 اونــا از شــعورش بــا امــا بفهمــه، ضــعفامو نقطــه هوشــش بــا کــه میخواســتم رو کســی مــن مــن؟-
 ...نکنه استفاده

 :میکنم نزدیکتر بهش را خودم ناخداگاه و میزنم لبخند کمکم

 ایـده  ایـن  از قبـل  شـد  پیـدا  کلـت  و سـر  تـو  کـه  هسـت  یکسـالی  حـرف ! مـاهی  االنمـه  حرف این-
 ...االم

 :میدهد سرتکان تاسف با

 !بود احمقانه...من خداي-

 بودن؟ چی-

 .بمونه برام تو جلوي ابرو جو یه بذار-

 :میخندم

 !بگو-

 ...حرفا این و ظاهري مالکاي میدونم چه-
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 !نکش خجالت...پسندي پلنگ میگفت راست کیا پس-

ــوك و خندیــد  لبهــا شــدند، جــدي چشــمها و کــرد نگــاهم فاصــله همــان از...بوســید را ام بینــی ن
 کـه  تـن  و نمیـدانم  خـوب  یـا  میـداد  بـد  فرمانهـاي  داشـت  مغـز  و کردنـد  جـور  و جمع را خودشان

 .بود ندیده خودش به نَفْس هواي سالها انگار اتاقمان و میخواست افتاب دلش

 :کرد زمزمه

 ...ماهیاست دور دور االن! چیه پلنگ-

 دیـر  کمـی  مـن  و...بوسـید  مـرا  بـود،  رضـا  عالمـت  کـه  سـکوت  و گرفـت  اجـازه  نگـاهم  از نگاهش با
 ...شدم همراهش اما

 ...شیشه پشت دنیایشان و شیشه دلشان بود، شیشه شان خانه و بودند ارام ها ماهی

ــا ــتن ب ــه شکس ــد، خان ــان نمیمیرن ــی از ام ــه وقت ــه ک ــان شیش ــکند، دلش ــروع بش ــد ش ــه میکنن  ب
 !اب روي رقصیدن

 سـکوت  یـک  در او... پـیچ  و پـررگ  مـاجراي  یـک  بـود  سـرم  زیـر  کـه  بازویی و میکنم نگاه سقف به
 عمیقتـر  میترسـیدم  کـه  بیشـتر،  مـا  و بـود  ارام خانـه  انقـدر ...میکـرد  نگـاه  رنگم بی نیمرخ به غریب
 :بود ارام اندازه بی و داشت خش صدایش...بکشم نفس

 !خوبی خیلی تو-

 باشـد،  مـن  خوشـایند  بـراي  حرفـی  و کنـد  احساسـی  را شـرایط  بخواهـد  نکـه  حرفش، بود یکجوري
 بـی   خـوبی؟  چقـدر  هسـت  حالیـت  اصـال  تـو  ببـین  میزننـد  داد کـه  انهـا  از میـداد  خبر بهم داشت

 :زدم لب بگیرم سقف گچی هاي کشویی از را نگاهم انکه

 انتظارت؟ به نسبت توقعتت؟ به نسبت اما مرسی-
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 :بالشتم روي ریخت را نفسش و پاهایش میان بلعید را پایم

 !گذشته هاي تجربه به نسبت-

 :بردارم چشم خطها چشمی تعقیب از نمیتوانستم

 تعریــف ازم میخــواي اگـه  حتــی...میخـوره  بهــم حـالم  هــا تجربــه ایـن  از امــا خوبـه  خیلــی تجربـه -
 !نکن مقایسه هات تجربه با منو کنی

ــش ــورد نفس ــه خ ــم ب ــاز و گوش ــردو ب ــاکت ه ــدیم، س ــانطور ش ــه هم ــن ک ــت م ــقف از دس  س
 مـا  و بیـاورد  را پسـرش  مهسـا  دیگـر  سـاعت  یـک  بـود  قـرار ...نمیکـرد  رها مرا اوهم نگاه برنمیداشتم

 و عقدنامـه  و شناسـنامه  هربـار  کـه  نمیشـد  کـردیم،  اثبـات  هـم  در را خودمـان  مـدتها  از بعـد  یکبار
 امضــاء کــه لــب دو...ببوســی بایــد فقــط گــاهی دربیــاوري، صــندوق از را زهرمــار و کوفــت و ســند

 .کاغذبازي روي میکشند بطالن خط میزنند

 ...میبردم لذت کار این از کند، بازي موهایم با کسی میخواست دلم

 !بهم بده دستتو-

ــه شــدن کشــیده صــداي ــا ملحف ــد بهــم ه ــه او و ام ــو ب ــد پهل ــر زد را دســتش خوابی  و ســرش زی
 :زد لب و کرد رها و گرفت پایینم لب به را اش اشاره انگشت

 چیکار؟ میخواي دستمو بهت دادم دلمو من-

ــاالخره ــتم، ب ــت برگش ــزرگش دس ــتم را ب ــتم برداش ــایم الي گذاش ــایم و موه ــینه غره  اش درس
 :بود گنگ

 !باهام بکن کاري یه...نگو شعر-
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 پرشـده  یـک  بـه  یـک  را هـایم  خـال  داشـتم  میکـرد،  نـوازش  خـوب  چـه  او و گذشـت  طوالنی دقایق
 میخـواهم  کـه  گفـتم ...نـدارد  بـاورش  کسـی  و افتـاده  اي گوشـه  مـن  خال بزرگترین هنوز اما میافتم

 بودند؟ کجا پس اینها...زخم تحمل و حماقت و ارتفاع کنم، دیوانگی کسی براي

 مزرعــه و کنــار بیانــدازد را داس کشــاورز کــه شــد،انگار جــدا مــویم از دســتش در زنــگ صــداي بــا
 !کرد رها مرا همانطور او کند، رها راه به چشم را گندم

ــن و  ــن ت ــه م ــاي بوس ــه ه ــس را ملحف ــم و زد پ ــت دل ــی نمیخواس ــتم وقت ــه داش ــه روي روب  این
 ...حرف حتی...حتی بزند، حرف معین با در چهارچوب در او میکردم جمع را موهایم

 ! میکرد نوازش مرا موهاي داشت

 میکـنم،  نگـاه  اینـه  در و میکـوبم  بهـم  را کشـو  میشـد،  کشـیده  مغـزم  عصـبهاي  میامـد  که صدایش
ــد میکشــم، عمیــق نفــس ــذت نبایــد میکــردم، حماقــت نبای ــه را لحظــات ان ل  کوفــت هردومــان ب

 .میکردم

 روي گذاشـتم  لبخنـد  مـن  و شـد  اتـاق  نزدیـک  و امـد  معـین  صـدقه  قربـان  صـداي  و شد بسته در
ــبم، ــی ل ــخت خیل ــا س ــی...بوده ــن دو یعن ــار ت ــت از را ب ــذاري دوش ــین روي بگ ــان زم ــر اس  از ت

 !خیلی..است لب رو گرمی دو لبخند گذاشتن

 ...من ماهی-

 ...میدید بهتر گذشته تجربیات به نسبت مرا و میکرد نوازش مرا موي او و بودم او ماهی

 !داشت بچه او از که بود کسی مهسا اما...اما

 همرنــگ چشــمهایش و بــزرگ و اي کوفتــه بینــی بــود، مشــکی موهــایش ایســتادم، رویشــان روبــه
 ! بود مادرش
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ــزنم لبخنــد توانســتم فقــط ــروم اشــپزخانه بــه و بکشــم موهــایش روي دســتی ب  هــم بچــه ایــن...ب
 !بودم ظرفیت بی من من، اما نداشت گناهی

 :زدم داد همانجا از

 بیارم؟ چی براش معین-

 ...داشت داشت؟ لکنت...کوتاه کوتاه و نیمه نصفه میزد، حرف پسرش

 .سوخت اما بسوزد برایش دلم نمیخواستم و دادم تکیه یخچال به شد، یکجوري حالم

 !ریختم گاو طرح فنجان در را شیر و کرمدار بیسکوییت

 اش حوله معین...میکرد تماشا تلوزیون و مبل روي بود نشسته

 

 ...نگاهم اتاق دم همان از و میکند تا را

ــارش ــینم، کن ــاهش مینش ــنم نگ ــویم بهــش و میک ــورد را شــیر میگ ــی ازم...بخ ــد ن  کــل و میخواه
 .میکنم رو و زیر هارا کابینت

 ..میبردش میاد دیگه دوساعت یکی-

 :میریزم فلزي سبد در را سینک داخل اشغالهاي

 !حاال باشه...زود چه-

 :برممیگرداند و شانه روي میگذارد دست

 بـا  اصـوال  تـو ! بشـه  راحتتـر  کـم  یـه  مسـایل  سـري  یـه  ببینـیش  وقتـی  میکـردم  فکر...ماهی ببین-
 ...خوبی خیلی ها بچه
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 خــوبم هــا بچــه بـا  هنــوزم! میــام کنــار باهـاش  یعنــی...معــین نــدارم قضـیه  ایــن بــا مشــکلی مـن -
 .میکنم مراقبت ازش من برسی کارت به بري میتونی

 میگی؟ داري جدي-

 !!!نه که معلومه!!! نه

 !اره-

 ...می من بشی رو روبه مهسا با نمیخواي اگه-

 :سینک سمت برمیگردم

ــوام نمیترســم ازش مــن- ــرو ت ــت...ب ــو راحــت خیال ــه بچت ــنم، خف ــدازمش ام پنجــره از نمیک  نمین
 !برو نمیکشمش درکل...پایین

 احمقـانگی  همـین  بـه  و راحتـی  همـین  بـه ..اتـاق  سـمت  رفـت  و بوسـید  پشـت  از را ام شانه خندید
 !میارزید بود هرچه حاال برد، یک پوست در باختم را خودم دستی دستی

 !رفت و..رفت و قبل از بسیارتر و بسیار بوسید، خیلی بوسید، مرا

 بــا مانــده خیــره تلوزیــون بــه همینطــور دقیقســت بیســت میکــنم، نگــاهش و داده تکیــه کــانتر بــه
 ..بیاندازد ناقابل نگاه یک میشود مجبور و میدهد خالی جا نی میکند، پیدا را نی دهانش

 و بـودم  ایسـتاده  همانجـا  دوسـت  بچـه  روحیـه  ان بـا  مـن  بعـد  کـرد  تمام را شیر و بیسکوییت تمام
 !میکردم نگاهش یکساعت

 "دارم جیش" گفت و کشید را شلوارم میکردم اشپزي داشتم وقتی و مرا دانست قابل

 ...کنم نگهداري هوویم مثال ي بچه از کنم، سرپا ببرم را شوهرم پسر بود مانده همین
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 ...ببرد و بیاید بگذارم در پشت را پسرش میخواستم فقط من و امد در صداي

 کشــیدم، اي اسـوده  نفـس ! بـود  ایسـتاده  در انسـوي  کیــا مهسـا  جـاي  بـه  و کـردم  نگـاه  چشـمی  از
 !بود موقع به چه بودنش

 ...تلوزیون و قبل همانجاي بود برگشته دوباره معین پسر و کرد سالم زدم، لبخند

 خوبی؟-

 :میزنم لبخند

 ...پیدایی کم-

 ...باال میاندازد شانه و میکند فرو جیبش در را دستش

 تو؟ نمیاي-

 بیام؟-

 :میکنم باز انتها تا را در تعجب با

 تو؟ خوبی-

 چهارتــا چشــمش راعــین دیــدن بــا شــد، گــم در شــدن بســته و عبــور در اش "نمیــدانم"
 !واقعا نداشت هم شگفتی انقدر میکرد، نگاه من به و بوسید کرد، بغلش...شد

 :اشپزخانه در امد که میریختم چاي برایش

 میکنه؟ چیکار اینجا-

 مـا  خانـه  وسـط  نشسـته  زنـده  موجـود  یـک  بـود  مسـخره  خـوب  بزنم، حرف درموردش نمیخواستم
 :بزنم حرف موردش در نمیخواستم من بعد
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 اینجا؟ میاي بعد میره معین کی میدي کیشیک تو ببینم-

 چی؟-

ــدم داشــت، تعجــب صــدایش ــانتر ســمت ان و میخن ــاي فنجــان و میایســتم ک ــدهم ســر را چ  می
 :طرفش

 .کردم شوخی-

 :زد لب بنوشد اینکه از قبل و برداشت را فنجانش بعد کرد نگاهم لحظه چند

 !مسخره-

 .بود شده تنگ اش پرده بی هاي شوخی براي دلم و بودمش ندیده که بود هفته یک

 !بیام نتونستم پریروز ببخشید-

 ...نداشتم توقع این از بیشتر ازت-

 :پرید لبخندم

  چی؟ یعنی-

 

 .ست پنجاه پنجاه اومدنم که گفتم...داشتم کار خوب-

 !باشه-

 تحمـل  نمیشـد  چـرا  میگیـرم،  سـینه  بـه  دسـت  میکنـد  نگـاه  تلوزیـون  چشـمی  زیر و میخورد چاي
 !باشد؟ دلخور ازم کرد

 !بودیم اینا بیتا خونه...نبودي منطق بی که تو-
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 :نعلبکی روي میگذارد محکم را فنجانش

 ...اینایی بیتا خونه همیشه که توام بابا کن ولمون-

 :میکنم اخم

 افتتاحیـه  بـه  کـردي  دعـوتم  تـو  کیـا  نمیبیـنم  عصـبانیت  و دلخـوري  اینهمـه  بـه  لزومـی  اصال من-
 .نداره گرفتن قیافه اینهمه برسونم خودمو نتونستم من و دوستت مغازه

 ...نمیگوید چیزي و میدهد تکان سر بعد میفشارد، هم روي لب و میکند نگاهم

 ...کیا براي که میکردم تالش برایش همانقدر داشتم برادر اگر

 !الویته در خودم زندگی خوب اما میکردم، تالشمو بودي خودمم برادر اگر باش مطمین-

 ...بودم بیسواد خیلی من یا نداشت هم حرف کلمه یک حتی چشمانش و میکند نگاهم

 گوشـش  زیـر  شـکالت  بـا ..نمیکنـد  نگـاه  دسـتم  بـه ...برمیـدارم  یکـی  دسـتم  کنـار  خوري شکالت از
 :میپراند انگار را مزاحمی مگس و میزنم

 !نکن-

 :میخندم

 !!!نشو لوس بسه، دیگه خوب-

 

 !اي بچه چقدر اه..کن اشتی اینو بگیر-

 !ماهی-

 بخورم؟ خودم نمیگیري-



372 
 

 از کــردم، ســوا میــوه بــرایش و رفــتم یخچــال ســمت خنــده بــا مــن و کشــید دســتم از را شــکالت
 :میزدم حرف باهاش همانجا

 شد؟ تموم رستوران دیزاین-

 :بود سرد صدایش

 !میکنن جمعش فردا پس فردا-

 ...میداد نعلبکی صداي کشیدم دست انقدر کشیدم، دست را سیب

 بزنن؟ نمیدي مغازرو اسم و تابلو چرا شده تموم کارا همه-

 !نمیدونم-

 جلـو  ببـري  کـارارو  فقـط  تـا  دادي اتحادیـه  بـه   کـه  اي مسـخره  اسـم  اون نظرتـه؟  مد چی خودت-
 .خواهشا کن فراموش رو

ــقاب ــوه بش ــویش را می ــذارم جل ــینم و میگ ــه مینش ــش روب ــایلش...روی ــد را موب ــن و میچرخان  م
 :میپرسم

 هوم؟-

 :چرخش درحال موبایل روي گذاشتم دست و کرد کوله و کج را لبش

 ...میکنم صحبت دارم-

 :گفت و کشید دست دو با را موهایش داد تکیه و کشید عمیقی نفس

 !مهسا رستوران خوبه؟ مهسا...میدونم چه-

 :میریخت بیرون چشمانش از داشت بدجنسی و شیطنت و دادم فشار هم روي لب
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 .رستوران واسه چیپه دیگه خیلی ادم اسم-

 گذاشت را دستش دو

 

 :جلوتر شد خم و

 ...نیست که ادمم اسم چطوره؟ ماهی-

 .خرابه جنست-

 !گفتم جدي-

 .بود مشخص کامال اش خنده از

 .مضحکه-

 .مضحک میگن بهش ندارن تخصص توش یا نمیفهمن رو چیزي وقتی ادما اصوال عزیزم-

 داري؟ تخصص چی تو دقیقا تو-

 :میخندد و میگیرد چشم بعد و میکند نگاهم لحظه چند

 ...گلی ماهی بمونه بسته من دهن بذار-

ــیب ــل را س ــرفم داد ق ــاقو و ط ــت را چ ــارش گذاش ــرایش...کن ــت ب ــدم پوس ــروز او و میکن ــا ام  ب
 ...میکرد فرق همیشه

 ...ناخونارو-

 :میکنم قاچ چهار را سیب
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 !چشه؟-

 .کولست و کج-

 :میکنم نگاه دقت با و میگیرم عقب را دستم

 ..انقدر نه-

 !بخور-

 :بود ناخنم به چشمم

 .ندارم کارارو این حوصله-

 ...اینا بیتا خونه بري هی تو؟ داري چیو حوصله-

 :میدهم تکیه و بیرون میاندازم را نفسم هوووف

 ...خواهشا برو پاشو-

 :ندهد ادامه دیگر کنم کاري میخواستم فقط که من و میشود بلند تعجب کمال در

 کجا؟-

 :در سمت میرود

 .برم گفتی-

 ...اخالقت بود این منظورم-

 :میکند قطع را حرفم

 ..کن ولم-



375 
 

 چیست؟ دردت دقیقا بپرسم میخواستم

 برخورده؟ طرز چه این-

 :میگوید ببندد را در اینکه از قبل

 .اومدم کردم اشتباه..امروز ندارم حوصله کال اما بشم، بهتر شاید اینجا اومدم-

ــه مبهــوت و گــیج مــن و رفــت و بســت را در  نگــاه تلوزیــون و نیمــه فنجــان و زده دهــن ســیب ب
 ...میکردم

ــاالخره و نیــاوردم طاقــت فــردایش...کــردم صــبر کامــل روز یــک ــداد جــواب وقتــی زدم، زنــگ ب  ن
 نوشتم برایش

 "بگی بهم دردتو میتونی فقط..هیچی نه خندتو نه میخوام فکرتو نه من" 

 چه؟ یا نشنود را صدایم میخواست فقط داد، را جوابم

 "میگیري یاد جاشونو نمیدم نشون بهت دردامو من!!! باز حقه"

 

 ...میدوم خیابان در سفید لیلیومهاي از بزرگ گل دسته ان با من و میاید باران

 ..بیرون میاید بازدم باهر که بخار و میکنم فوت که را نفسم

 ...رسیدن دیر براي ام دلهره و چتر بی سر

 !بودم خواب ظهر لنگ تا که من و اصفهان بود رفته معین

 ..داشتند کلکل نه کردند دعوا نه عمرشان در بار یک براي امدند، مهران و بیتا دیشب

 ...میخنداند مرا او و دیدیم، انیمیشن هم با رفتند که شب اخر
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 .. کرد پرواز اصفهان مقصد به بعدش یکساعت که او و بودیم بیدار صبح چهار ساعت تا

ــا را خــوبی لحظــات. داشــتم خوشــی حــال امــا بــود ریختــه بهــم خــوابم ســاعت انکــه بــا  معــین ب
 ریختـه  بهـم  را خانـه  پریـدم  خـواب  از ظهـر  از بعـد  یـک ...اش بچـه  بـی  مهسـا،  بـی  بـودم،  گذرانده

 هـا  گلفروشـی  و بیـرون  زدم کـه  چهـار  سـاعت  تـا ...رسـیدم  تـرم  ریختـه  بهـم  خـود  بـه  و کردم رها
 ..بودند خواب انگار

 شــاد دخترهـاي  مثـل  لـبم  امـا  خـیس،  و سـرخ  هـایم  گونـه  و بـود  ریختـه  یقـین  قطـع  بـه  ارایشـم 
 ...میخندید میدوند شقایق دشت در که روستایی

 ســیگار میکــنم نگــاهش...میکشــید ســیگار و ایســتاده رســتوران در دم دیــدم، دور از را کیــا
 تنــگ را چشــمش میــزد پــک وقتــی و بــود جیــب در دســتش داشــت، خاصــی اســتایل کشــیدنش

 !میکرد

 را همـه  هـوا  بـی  مـن  و بـود  لیـز  هـا  پلـه ...میایسـتد  کـامال  و درمیایـد  خمـودگی  حالـت  از دیدنم با
 :باال دویدم

 !زمین میخوري-

 ام سـینه  و تنـد  نفسـم  و بـود  خـیس  جـایم  همـه  و سـر  و تـن  ، خیابـان  غیـر  ایستادم، رویش به رو
 :رویش روبه گرفتم صورتم جلوي را گل میپرید، پایین باال

 !باشید پذیرا تاخیر خاطر به بندرو عذرخواهی...جناب میگم تبریک-

 بــود، شــده گــم دود بــین نگــاهش و پــایین گــرفتم را گــل نکــرد کــاري دیــدم کــه شــدم منتظــر
 :گفت صمیمی نچندان صداي با و برگشت

 ..نشه تکرار دیگه بگیر، پیشبندتو بیا-
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 :گفتم خنده با و چپ علی کوچه به زدم را خودم و دویدم دنبالش

 ...دربیار بازي رئیس  من واسه بعد بگذره افتتاحش از روز یه بذار اوووه-

 بخورنــد رایگــان غــذاي افتتاحیــه، روز در بودنــد امــده کــه جمعیتــی انبــوه بــین و دیــدم را ســهیل
 بغـل  را مرجـان ...کجاسـت  معـین  پرسـید  و بوسـیدم ...انـداخت  بـاال  ابـرو  دیـدنم  با رفتم، سمتش به

 :گفت او که کردم

 .بندازي اینه به نگاهی یه بهتره کنم فک-

ــانطور ــه هم ــاهم ک ــه نگ ــوار و در ب ــت و دی ــی س ــرم طالی ــتوران ک ــود رس ــه ب ــمت ب ــرویس س  س
 ...کیاست سلیقه بود معلوم که العاده فوق و خرج پر دیزاین و رفتم بهداشتی

. بـود  سـیاه  جـانم  همـه  و سـیاه  ام گونـه  و سـیاه  چشـمم  زیـر  خندیـدم،  سـرخوش  خـودم  دیدن با
 .شستم را صورتم

 بـه  را رنـگ  اجـري  رژ و کشـیدم  کوتـاهم  امـا  پرپشـت  هـاي  مـژه  بـه  را ریمـل  و کـردم  باز را کیفم
 .لبم

 ...که براي برسم نظر به زیبا میخواست دلم

 .بود ایستاده در پشت کیا کردم باز که را در و بستم زیبا را ام یشمی شال

 ...همیشه برخالف بود مردانه و جذاب رویش اي سرمه پلیور و سفید پیراهن ان در

 :کردم نگاه اطراف به خوش سر و اش سینه تخت زدم را کیفم

 .میزنن گندي چه اشپزخونه تو ببینم برم باید خوبه، که ظاهرش-

 :میگویم ارامتر و میایستم نزدیکش..داشت عجیبی سرماي چشمانش میکردو نگاهم فقط
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 تو؟ مرگته چه-

 :میکنم رها و میکشم را پلیورش

 .کیا باتوام-

ــی ــوا ب ــد را دســتم ه ــال و میکش ــودش دنب ــرد، خ ــفید در از میب ــی س ــور طالی ــیم عب ــه و میکن  ب
 ...میرسیم اتاقش

 شده؟ چت بگی بهم میخواي اینجا میکنی؟ چیکار-

ــیفم ــرت را ک ــد پ ــل روي میکن ــی مب ــه و..راحت ــودش دور کالف ــردد خ ــاهش در. میگ ــز نگ  و عج
 .میزد موج دلیلی بی و ناتوانی

 و صــداقت صـدایم  در و گــرفتم را بـازویش  و دادم جــرات خـودم  بــه و ایسـتادم  رویــش روبـه  رفـتم 
 :ریختم همدلی و مهربانی

 بـه  حرفتـو  حـاال  خـواهرتم؟  مثـل  نگفتـی  مگـه ...بـزن  مـن  بـه  حرفتو بزن، حرف اخه؟ تو چته...کیا-
 ..بگو خواهرت

 :فشردم را دستانم اما عقب بکشد را خودش میخواست

  مالی؟ بهم؟ ریخته کاریت وضع-

 :زدم لبخند و

 چی؟ دلیت وضع-

 :کرد زمزمه و کرد نگاه چشمانم در

 ...بابا دل این تو ریدم-
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 :ایستاد اتاق بلند پنجره پشت و عقب کشید و

 .میگیم بهم حرفامونو دیگه ما میکردم فکر-

ــه دســت ــم...میباریــد هــم ســرش پــس از حوصــلگی بــی و گرفتــه کمــر ب  اینطــور نمیخواســت دل
 :ایستادم رویش روبه و رفتم...ببینمش

 .کنم حلش بتونم شاید بگو من به مشکلتو! منو ببین...کیا-

 :داد تکان صورتم روبه سوالی را دستش و گرفت فاصله ازم

 ببینم؟ کیو باید کنی حل مشکلمو تو نخوام من-

 ...دارم عادت قلقیهات بد و ادبی بی به من-

 :داد تکان سر تاسف با و میز پشت نشست

 .متنفرم ازش...عادت-

 :میز روي گذاشتم را دستم دو 

 !کن باز دهنتو اون-

 :نمیرسید بنظر پذیر انعطاف اصال که او و خندیدم کرد، باز ابی اسب مثل را دهنش

 ...کنم فک پربشه باید اخریت دندون-

 !امروز شدي بامزه-

 :نشستم میز روي پا یک با و زدم لبخند

  بود؟ کی فکر رستوران اسم-
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 :داد تکیه را سرش

 !سهیل-

 ...ماهی بذارین قراره کردم فک-

 : گذاشته شکمش روي درهم را دستش دو و میکرد نگاهم چشم زیر از

 .مضحکه گفتی خودت-

 .نمیزنه دل به چنگی یکیم این اما مضحکه که معلومه-

 !نگاه فقط همین...میکرد نگاهم او و خندیدم

 و میامـد  قاشـق  و بشـقاب  صـداي  میشـد  تاریـک  داشـت  هـوا  و میکـنم  نگـاه  خورده باران شیشه به
 خیلی نظرم به اتاق طالیی اي قهوه ست

 

 بســیار صــدایش کــه میکــردم نگــاه ســرش پشــت چــوبی شــلفهاي ردیــف بــه داشــتم...بــود مجلــل
 :میرسید گوش به نرم و اهسته

 !ادمه گناهاي تاوان فقط بعضیا با شدن آشنا-

 بیافتی؟ گناهات یاد شده باعث کی-

 .بیگناه ادم یه-

 :میزنم لبخند

 ...دلیه قضیه که گفتم-

 دلیه؟ میدونی کجا از-
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 .باشه کرده کارایی یه دلمون با که میبینیم بیگناه و نقص بی ادمو یه زمانی فقط-

 :جلوتر میشود خم و برمیدارد را اش تکیه

 عیانه؟ برات عیبهاش انقدر که نکرده دلت با کاري معین پس-

 :میزنم چپم دست کف به را راستم دست پشت

 .وسط نکش مثالم عنوان به حتی مارو دوتایی ي رابطه بحثامون بین بگم بهت چندبار-

 ...میکند نگاه من جز هرجایی به و میدهد تکان سر تاسف با

 :میاندازد اطراف به نگاهی و میمالد را بازویش

 میاد؟ کجا از سوز این..چقدر سرده-

 .تو چشماي از-

 .میبندد را مانده باز پنجره الي و میشود بلند میدهد، تکان سر باز و میبندد چشم

 :برمیدارم را کیفم

 .ندارم تورو زبون زیر از کشیدن حرف حوصله دیگه-

 کجا؟-

ــو- ــه ت ــن ک ــاز ده ــی ب ــرم نمیکن ــه ب ــی ی ــرم چ ــبح از بگی ــی ص ــوردم، هیچ ــادرت االن نخ  و م
 .میان محمودخان

 !نمیاد خان محمود-

 چرا؟-
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 باشه؟ دومش بار که گذاشته وقت من براي کی-

 نه؟ ناراحتی همینه واسه پس اها-

 .وضع این به کردم عادت-

 :میکنم درست پنجره شیشه در را موهایم و میکشم عمیقی نفس

 .روزه سه میکنه درد دستم-

 :سمتش برمیگردم نگرانی با

 ! ها خطرناکه باشه چپ اگر چپ؟ دستت؟ کدوم-

 چی؟ قلبت

 :میکشد دستم از ارامی به را کیفم و میایستد نزدیکم میاید

  چی؟ قلبم! قلبم؟-

 :میکنم فوت را نفسم کالفه

 .نگی باید که چیزي اون تا میگی داري رو چی همه معلومه قشنگ-

 بگم؟ باید چیو من-

 :میپیچید یکچیزهایی دلم در من و اتاق بود گرم

 بگی؟ داري دوست چی-

 :صورتم توي میخورد که میکند فوت شدت به را نفسش

 .نمیتونم اما بزنم حرف دارم دوست-
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 . کنی باز مغزتو سفره بتونی تو که جایی بریم و بپیچونیم اینجارو خاطرت به حاضرم-

 بکنی؟ برام اینکارو حاضري چرا-

 !دادي انجام حقم در اینکارو خیلی تو چون-

 :باال میدهد را موهایش کالفگی با و میکند نگاهم لحظه چند

 ..میکنم تلف وقت دارم! چمه نمیدونم خودمم سردرگمم، فقط من-

 .نیست کردن تلف وقت اون میکنه خوشحالت اگر! کیا ببین-

 میدي؟ تحویل خودم به خودمو حرفاي-

 .میکنم همینکارو دارم دقیقا-

 :میچسبد کفشم به کفشش و میزند لبخند چشمانش

 ! نباشه حال عین در باشه میخوام! میکنه ناراحتم میکنه، خوشحالم نمیدونم اینه مشکل-

 ...جدیدش دختر دوست همان جز مهسا، جز نمیرفت جا هیچ ذهنم

 مهساس؟-

 !گمشو-

 نگاه؟ پگاه؟ چی؟ دختره اون-

 !شدم عاشق نگفتم که من چی؟ دختره اون چی؟-

 ...بابا بمیري خوب..کاریه مالیه، دلیه، باالخره! چرررت خدا به میگی چرت کیا-

 :میگوید گوشم در و برمیدارد را کذایی کیف و میزند بیجانی لبخند
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 !من براي اینجارو میپیچونی گفتی امشب-

 :عقب کشیدم

 .میان پدرم و مادر منهم؟ و باشی؟ اینجا باید نمیکنی فکر اما گفتم-

 !نداره وجود بایدي هیچ ما براي ببین-

 خوشـحال  و دلـداري  بـراي  خریـت؟  بـراي  داریـم  فرصـت  چقـدر  مگـر  کـردم  فکـر  و دادم تکان سر
 دیگري؟ کردن

 .او براي هم من اینبار میکرد، عجیبی کارهاي خودش شیوه به من کردن خوشحال براي او

ــت در از ــتوران پشـ ــوار رسـ ــینش سـ ــدیم ماشـ ــتم و شـ ــت گفـ ــاعت درسـ ــر یکسـ ــد دیگـ  بایـ
 .بزنم زنگ محمودخان به باید کردم فکر من و نگفت چیزي...برگردیم

 !کنه خوشبختی احساس ادم میشه باعث بستنی خوردن کردن کشف دانشمندا-

 !میکنی نگاش که وقتیه فقط خوشبختی میزنن، زر دانشمندا-

 .خوشبختیته کردنش نگاه که اونی پدر بر اي! نشدم عاشق میگه بعد...اوووه-

 .شد جمع چشمانش گوشه و زد لبخند کرد نگاهم

 ...گویا تنده عرقتم-

 .میشود نما دندان اما صدا بی لبخندش و میکند نگاه بغل اینه به

 ...نخند-

 :شد گم فرمان به دستش کف اصطحکاك الي اش زمزمه
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 !چشم-

 :بود دلچسب کیا شنوي حرف

 شـب  فـردا  معـین ..خونـه  کـنم  دعـوت  رو شـما  و خـودم  خـانواده  میخـوام  شـب  فـردا  پـس  راسـی -
 .توام بیایا! ریختیم برنامشو باهم..میرسه

 ..نگفت اما..چشم میگفت باز کاش

 :گفتم باز من و داد تکان سر

 نمیتونی؟ اینم! حداقل بده ما به بستنی یه نمیزنی، که حرف-

ــد ــومتر چن ــوتر کیل ــار جل ــه مــن و نگهداشــت بســتنی ابمیــو کن  را محمودخــان شــماره ســرعت ب
 کیــا بــه و بــود خانــه نیامــد، کیــا بــراي و بــود خانــه..گرفــت حرصــم ام خانــه گفــت وقتــی..گــرفتم
 و کــردم عروســانه نــاز بــرایش...شــدم وارد معــین زن در از کــردم، خــواهش ازش...نمیــداد اهمیــت
 .بیاید رستوران به امشب خواستم

 کـاري  او بـراي  بایـد ...داشـتم  رضـایت  احسـاس  خـودم  از برگشـت  میـوه  قیفـی  بستنی یک با وقتی
 !میکرد هرکاري خاطرم به که کیایی براي میکردم،

 :کنم شوخی باهاش خواستم و زدم لیس ام بستنی به

 ...مارو کشتی کیه؟ نکبت این نمیگی حاال-

 ..میشناسیش خودت-

 .بود درمیان کسی پاي واقعا پس شد، یکجوري دلم

 کیه؟-
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 :گفت کند نگاهم انکه بی

 ...پگاه کن فکر تو-

 :شکست بستنی نان انگشتم فشار از. باش مطمئن یعنی کن فکر تو این

 !هم عین هاتون سلیقه دیگه داداشین-

 چیه؟ منظورت-

 ...حرفا این و پلنگ و پگاه-

 :زد باال نور

 نیست؟ سکسیه، خیلی-

 کشید بستنی به محکم را زبانم

 

 :م

 ...عملیه جاش همه وقتی بزنی حرفو این میتونی چطور! خیلی نه-

 :باال میاندازد شانه

 !االنشه مهم...عملیه که عملیه خوب-

 :صورتش توي کنم پرت را بستنی میخواستم دلم

 میکنی؟ مسخرم داري..بعیده تو از حرف این-

 میکنی؟ سرزنش انتخابم خاطر به منو داري توهم-
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 از را خـودم  فقـط  حرفهـا  ایـن  بـا  و میـاورد  تعصـب  عشـق ...میکـردم  را اینکـار  نبایـد  امدم، خودم به
 :میانداختم چشمش

 .پگاه نه میزنم حرف الها ایده مورد در -

 .بشین خوشبخت امیدوارم صورت هر در حاال

 .نکنم گمان خوشبخت؟-

 ..یانه خوبه باالخره- 

 .جیغویه جیغ فقط خوبیه دختره-

 ...اش برجسته هاي گونه و پوشیدن لباس از میامد، بدم پگاه از

 گفتی؟ بهش-

 :شود پیاده میخواهد...نگهمیدارد را ماشین

 !میاد بارون-

 ...میبینم-

 پـا  عقلـم  روي...کـرد  روشـن  سـیگار  و میباریـد  بـاران  و بـود  سـرد ...نگـاه  بهش و کردم بغل را خودم
 ...دویدم سمتش و شدم پیاده گویان "الضرر و جهنم" و گذاشتم

 !دیوانه سرده...کیا-

 شی؟ گرم کنم بغلت که اینه منظورت-

 :خندیدم



388 
 

 !خوبیه فکر اینم-

 تــنم...گرفــت اغوشـم  در و انــداخت تـنم  دور را دســتش حرکـت  یــک بـا  او امــا کـردم  شــوخی مـن 
 ...بیشتر دلم و ترسید

 ...ندارم شوخی کسی با من-

 را دسـتش  امـا  بکشـم  عقـب  را خـودم  خواسـتم  و نگـرفتم  جـدیت  هـیچ  بگـویم  کـه  خندیـدم  الکی
 :داد فشار بازویم به

  خواهرمی؟ نمیگی مگه-

 :شد بلند کمی صدایش او و نگفتم چیزي

 کنه؟ بغل خواهرشو برادر داره عیب مگه خوب ها؟-

 بـرادر  و بـود  پگـاه  عاشـق ...بـود  گرفتـه  را تـنم  تمـام  دلهـره  و شـد  گـرمم  میزد، گنجشک مثل قلبم
 .بود پیچیده انگیزي شگفت طرز به چیز همه! من شوهر برادر و معین

ــاییم زنــدگی حرفهــاي کــه نداشــتم مــردي مغــرور و ســخت ســهیل جــز کــه مــن  بشــنود، را دوت
 بود؟ چه پس نبود برادرم اگر...ببرم پیشش معین از را شکایتم که نداشتم را کسی

 !مادام-

 :برد بکار که اسمی و نرم صداي به زدم لبخند

 ...میرم هفته این اخر تا من-

 از کـه  بـود  خـیس  انقـدر ...شـد  کـج  شـیروانی  مثـل  ابروهـایم  و شـدم  جـدا  ازش ها گرفته برق مثل
 :میچکید اب اش بینی نوك
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 کیا؟ میري کجا کجا؟-

 

 !بزن حرف..نکن نگاه منو ماست مثه-

ــار از را خیســش ســیگار مــن و نگفــت چیــزي  تســلیم او و کنــار کــردم پــرت و کشــیدم لــبش کن
 :شد

 ...کویت میرم دارم-

  کویت؟-

 

 میگفت؟ معین که سفري همون شرکته؟ به مربوط قضیه نکنه چیکار؟ میري اصال کیا؟-

 ..میدهم دست از را کیا کمکم دارم کردم حس من و کرد نگاهم فقط

 .کویت از اینم پگاه از اون-

 چی؟ یعنی-

 ...میزنی بهم رفاقتمونو داري-

 ماهدخت؟ داره ما رفاقت به ربطی چه-

 و میشـن  دیگـه  چیـز  هـات  دغدغـه  میگـذرونی،  اون بـا  وقتتـو  بیـاد  پگـاه  وقتی بازم کنی هرکاري-
 .معین با نفرم دو دنیاي تو میشه خالصه زندگیم همه و میشم تنها باز من

ــود خــیس کــه موهــایم بعــد و میکنــد نگــاهم لحظــه چنــد ــود چســبیده و ب ــه ب ــا را پیشــانیم ب  ب
 ..زدم پس را دستش خشم با من و کنار زد انگشت
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 :میخورد تاسف اما که براي نمیدانم سرش و نداشت بخار دیگر نفسش

 ..جات به کویت برن میتونن دیگه نفر هزار-

 .شد الل زبانم اما معین حتی میگفتم داشتم

 کامـل  بـاهم  را دو هـر  مـن ...را بـرادرم  هـم  و شـوهر  هـم ...میخواسـتم  هـم  کنـار  در را هردوشان من
 .میدیدم

 ...ماهدخت-

 ماهدخت؟ میگی چرا-

 !بود؟ چه ام مسخره هاي بهانه این

 !معینی ماهیِ فقط تو-

 ؟!ناگهانی انقدر چرا...بود رفتن مشغول فکرم

  بري؟ میخواي اخه چرا-

 ...نداره چرا-

  وقته؟ چند-

 .ماهدخت قیافتو نکن شکلی این! نمیدونم-

 ...که واقعا-

  کنم؟ خواهی معذرت ازت باید-

 !بکن میخواي غلطی هر...برو جهنم-
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 بــی خیلــی میکــردم حـس  مــن و زد صــدایم...ماشـین  ســمت رفــتم و گـرفتم  را رویــم حــرص بـا  و
 .عصبانیم دستش از دلیل

 :بشنود تا زدم داد و کوبیدم کاپوت روي اي ضربه...نخورده تکان جایش از و بود قفل در

  بیاي؟ نمیخواي-

 :بکشم داد سرش همش میخواست دلم من و افتاد راه ارامی به

 !کن وا اینو در-

 حسـابی  اعصـابم  و کـردم  ریجکـت  را معـین  تمـاس ! مـن  نـه ..او نـه ..نگفتـیم  چیزي رستوران خود تا
 :برداشتم عقب صندلی از را کیفم نگهداشت که را ماشین. بود ریخته بهم

 ...ماهدخت-

 .نزن گند این از بیشتر-

 ...ا نمیفهمم من-

 کنـار  زهرمـار  بـرج  عـین  شـب  اخـر  تـا  و شـدم  جـدا  ازش...کوبیـدم  بهم محکم را در و شدم پیاده و
 کـه  را بـرقش  و دیـدم  را کیـا  چشـمان . بـود  مـن  روي جمعیـت  بـین  کـه  نگـاهی  و...نشسـتم  مامان

 و زد کمرنگــی لبخنــد باشــند، داده بهــش را دنیــا انگــار...شــد داخــل رســتوران در از خــان محمــود
 ! سمتش زد پر

 جبـران  قـدم  هـزار  بـا  را کـار  ایـن  کیـا  بـودم  مطمـین  برمیداشـت  بـرایش  قدم یک محمودخان اگر
 .میکرد

 ...هیچ برمیداشت؟ من براي قدم چند چه؟ من
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 ..نمیگذشتند چیزي از من براي چرا..بگذرم خودم از بودم حاضر هردوشان براي که من

 ...بود بود؟ منطقی غیر خواهشم

ــاش ــروازش ک ــل پ ــد کنس ــاه و میش ــم پگ ــین از ه ــت ب ــر میرف ــرار اگ ــود ق ــت ب ــا رفاق ــم م  به
 ...شد کمرنگ چیز همه دیگر شد او درگیر که روزي از میخورد، بهم که بود معلوم...بخورد

 !رنگها و ها رابطه اند، مهم خیلی رنگها

 و گرفتـه  دود را رابطـه  هـواي ...میشـد  تبـدیل  خاکسـتري  بـه  اسـمانی  ابـی  یـک  از چیز همه داشت
 ...برمیداشتم رفاقت این از امید چشم باید من

 ..بفهم بیچاره دل اي

 ب کسی هیچ

 

 نگـذار  فقـط  بـده،  انجـام  برمیایـد  دسـتت  از هرکـاري ...بگیـر  کـار  بـه  را تالشـت  تمـام  میگفـت  بیتا
 !میشود شروع ناخوشی مرحله این از بعد درست چون...کند پیدا اهمیت برایت کسی

 نداشتنشـان  و اسـت  چطـور  ادمهـا  داشـتن  میبیـنم  کـه  حـاال  امـا  نداشـتم  قبـول  را حرفش انروزها
 .میدهم او به را حق چطور،

 نبـود،  مهـم  بـرایم  بایـد  کـه  انقـدر  کـس  هـیچ ...پـدر  و مـادر  و داشتم را سهیل فقط رها، و بودم ازاد
 ! هم را سهیل...داد دست از نمیشود که را مادر و پدر...نبودند موقتی انها اما بود

 مـوقتی  ادمهـاي  همـین  هـا،  همـین . شـوند  اضـافه  زنـدگیت  بـه  خـرده  خرده ادمها که وقتی از امان
 .میکنند ات بیچاره المذهب

 ...است اندك اندك سیاست همین با اصال اساسیمان مشکل زنها ما 
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 ..اي نسیه اغوش زدن، لبخند ریز کردن، محبت اندك

 وقتــی هــا، بــدبختی بحبوحــه در..هــوا بــی گــاهی میخواهــد دلــم مــن امــا نمیــدانم را زنهــا بقیــه
 مشـاجره  یـک  و عمیـق  تـرس  یـک  وسـط  نـدارم،  را انتظـارش  کـه  لحظـه  همان درست و ام خسته

 ..یکهو..ببوستم یکهو کند، بغلم یکهو ترسناك دعواي و بلند

 یـک  بـا  میخـورد  اگـر  را حقـم  حـداقل  یـا  بدهـد،  مـن  بـه  اغـوش  یـک  بـا  را حـق  دارم دوسـت  من
 .بخورد بوسه

ــله ــیچ حوص ــاري ه ــتم را ک ــنم و نداش ــی از ت ــیتی ب ــت خاص ــده کرخ ــود ش ــم...ب ــین دل  را مع
ــنم کــه اغوشــش و میخواســت ــرا ببی ــن از م ــد درد ای ــه میرهان ــودم، ایســتاده پنجــره پشــت...یان  ب

 .شود پیاده ازش اي نقره چمدان یک با او تا زرد تاکسی یک منتظر

 ..شدم دقیق و شیشه روي گذاشتم را دستم دو دیدم، را کیا ماشین اما

 بـاال  بـه  نگـاهی  انکـه  بـی  کیـا  و دادنـد  دسـت  زمـین،  گذاشـت  را چمـدانش ..معـین  دنبال بود رفته
 ..رفت و گرفت را گازش و شد سوار بیاندازد

 نگــاه ام زنــدگی مــوقتی ادمهــاي رفـتن  مســیر بــه و بــودم افتـاده  پنجــره روي بختــک مثــل مـن  و
 .میکردم

 نــوك اشــفته، بســیار کــه موهــایم و بــود تــنم نخــی خردلــی پیــراهن ایســتادم، منتظــرش در کنــار
 .نبود معمولی اصال خانه حال و سرخ دلیل بی بغض از ام بینی

ــدانش ــول را چم ــن و داد ه ــه م ــت را در ک ــرش پش ــتم س ــزم"...بس ــنیدم را اش "عزی ــا ش ــه ام  ب
ــازویش...داشــتم احتیــاج مهمتــري چیزهــاي ــه ســرباز زخــم نیــاز مثــل و کشــیدم را ب ــادین ب  و بت

 .داشت نیاز او اغوش به منهم تن لباس، درز به نخ و سوزن
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 میخواسـتم  فقـط ...نـدادم  را جـوابش  کـرد  زمزمـه  هرچـه  طـوالنی  و سـخت ...فشـردم  بهش را خودم
 .میکرد کوچ دلم از و میافتاد سرم از غریب حال این شاید کند بغلم

 .باشم کشیده اغوش در را او من میخورد بیشتر ماندم، اغوشش در ساعت نیم اغراق بی

 از غــریبم احســاس دارد نمیدانسـتم  کــه میترکیـد  دلــم در حبابهـایی ...نــزدیم حرفـی  کــدام هـیچ  و
 ...میشود بیشتر یا میرود بین

 ...کند سنگینی دلم سر شب فردا تا میخواست سگی حال این وگرنه میکردم کاري باید

 را دردت منشـا  کـه  نیسـت  ایـن  از بـدتر  هیچـی . نداشـتم  عـادت  اصـال  وضـعیت  ایـن  به که هم من
 !بزنی بخیه تا میاید خون کجا...کنی درمانش تا میکند درد کجا ندانی...ندانی

 ...میکردم را اینکار که بود بار اولین این شاید بوسیدمش، هوا بی و بلندشدم

 !زد لبخند متعجب کشید، عقب

 شـدت  بـه  و میامـد  غریـب  هـم  خـودم  بـراي  کـه  صـدایی  بـا  و گزیـدم  را لـبم  و کردم نگاهش فقط
 :گفتم داشت بغض

 ...معین بده خیلی حالم-

 :باال کشید را کمرم

 عزیزم؟ چرا-

 :بستم چشم ناامید و دادم تکیه اش چانه به را ام پیشانی

 .نمیدونم-

 .ندارد وجود که کسی پیش نه میماند خودم پیش نه شده، طالق فرزند مثل حسم
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 کرده؟ ناراحتت چی! ماهی بزن حرف من با-

 !برام کن کاري یه تو...نمیدونم اینه مشکلم-

 :زد لبخند

 میکنه؟ خوب حالتو چی-

 :گفت باز او که کشیدم اش سینه به را ام گونه و انداختم اش شانه روي را دستم دو

 بخوابیم؟ میخواد دلت-

 :فشردم بهش را خودم و کردم فوت پلکانی را نفسم

 کنی؟ گریه میخواي-

 .بود بهتر خیلی یکی این اره اره

 :کشیدم را دستش که میرفت داشت گذاشت تخت روي مرا و کشید اغوشم در

 ...نرو-

 :کرد رانوازش موهایم کردم، گم اغوشش در را خودم سرعت به من و کشید دراز کنارم

 بخوري؟ هوا بزنیم؟ دور بریم میخواي میکنه، ترت کسل خوابیدن-

 .نکنم گمان هوا؟ بخورم، غصه دلیل بی میتوانستم فقط االن

 :زد لبخند کردم باز ارامی به را لباسش هاي دکمه

 ؟...!برم قربونت میکنی چیکار-
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 تخـت  کنـار  و دراوردم را پیـراهنش ...نمیکـرد  خـوب  را حـالم  ایـن  امـا  میـزد  لبخنـد  میرفـت،  قربانم
ــداختم ــه او و...ان ــراهن ک ــد پی ــی بلن ــنم از را خردل ــرون ت ــید بی ــه و کش ــوش ب ــانش اغ ــاه عری  پن

 .بردیم پناه هم عزیان اغوش به...بردم

 .بود بهتر واسطه بی حضور این بود، بهتر این

 .میکنیم تصور که باشند انطور خوابی تخت هاي رابطه نباید که همیشه

ــن و اغــوش اینطــور ــدرت یکجــور ارامــش ای ــه ق ــن. میدهــد ادم ب ــب ای ــتن چشــمه ل  تشــنه و رف
 ... توقع بی بغل این...نخواستن و داشتن این برگشتن،

 نیسـت  خبرهـا  ایـن  از....ببندنـد  چشـم  المپهـا  و بگیرنـد  را رویشـان  دارنـد  توقـع  که اتاق دیوار و در
 .بگیرم ارام اغوشش در میخواهم فقط من احمقها،

 ...تنش روي شد پرت ام بینی تیغه از جهت بی اشک و اش سینه روي گذاشتم را سرم

 میکنی؟ گریه-

 :فشردم مویش بی پوست روي را لبم

 ...کنم گریه باهاش بذار چیزي یه-

 !میکنی نگرانم داري ماهی-

 .میشدم نگران خودم براي داشتم هم خودم

 چیه؟ دردت-

 

 نداره درمون من درد-
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 عزیزم نداره درمون که مرگه فقط-

 .میمیریم مختلفی شکلهاي به ما...نیست زندگی اخرِ جسمانی مرگ فقط اره-

 !نمیمیري تو هستم من تا-

 بــاز امیــد بــه کــه مــن لبهــاي و میشــدند کشــیده بهــم کــه پوســتها انــداختم، پــایش روي را پــایم
ــد ــتهاي و نمیش ــزرگ دس ــت ، او ب ــاره انگش ــتون روي را اش اش ــراتم س ــید فق ــاش...میکش ــن ک  ای
 .میماندیم حال همین در ما الاقل یا نمیشد، تمام لحظات

 در حریـر  مثـل  را موهـایم  و میشـد  رد ملحفـه  زیـر  از میپیچیـد  بینمـان  بهـاري  نسـیم  مثل چیزي
 ...بود گرفته ارام قلبم طپش...داشت نرمی رایحه میداد، تکان باد

 انگــار دیگــرم ســوي و بــود شــده پــر کــه لمــس، و بوســه و ســینه و اغــوش داشــت، ســو دو نیــازم
 ...میامد بدم خالی جاي از همیشه اما نمیدانم میشد پر چه با...مانده خالی هنوز

 بــی مــوي مغــز، بــی عکس،کلــه از خــالی قــاب ســیگار، بــی پاکــت از یخچــال، در خــالی ظــرف از
 .باشد تهی حس از که دلی و...بلدنیست نوازش که انگشتی بوسه، بی لب نوازش،

 .است تر خطرناك هم حماقت هزار از پوچ دل که اخ

 :نگاهش در ریخت لبخند کرد، پاك را اشکم و زد کنار صورتم از را موهایم گرداند، برم

 اونه؟ برا بدخلقیا این...شدم بابا من نکنه-

 !معین؟ میگی چی-

 :میزند لبخند

 چیه؟ نظرت میگی؟ چی تو-
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 چی؟ درباره-

 :دراورد خودش از اوومم همچون صدایی و کشید ام گونه روي را لبش

 !میاد بهت خیلی شدن مامان-

 ...بودم نکرده فکر بهش هم لحظه یک حتی میکنم نگاهش تعجب با

 داشــته بچــرو یــه از مراقبــت امــادگی کــه هســتی پختــه انقــدر تــو! شــده یکنواخــت زنــدگیمون-
 .باشی

 :کردم تف احمقانه حرفهاي ان از

 تو؟ براي نیست کافی راعین-

 .ماهی بچه دونه یه...میخوام بچه تو از من درضمن که، نیستم من فقط مسیله-

 .باشه خوبی پیشنهاد نمیکنم فکر نیست نرمال اصال زندگیمون ما-

 ...بشه نرمال اینجوري شاید-

 ..میکشید ام بینی تیغه روي را انگشتش که او و باز نیمه پنجره سمت برگرداندم را سرم

 !هوا سرده-

 ...بدهم تکان را خودم کرد مجبورم و کشید عمیقی نفس

 کنم؟ کنسل فردارو مهمونی-

 .نکن اینکارو نه..نه-

 ...من مامان و محمودخان باباتن، و مامان یه که نیستن غریبه-
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 :سمتش برگشتم ناخداگاه

 نیست؟ مگه کیا-

 !باشه رستوران باید گفت نه-

  کند؟ رد مرا دعوت میتواند میکرد فکر چرا بفهمم باید...نه بود؟ خودش دست مگر

 :گفت و بوسید را ام پیشانی شد، بلند

 !ماهی پاشو...میخرم معروف کبابیاي بال اون از میرم منم! پاشو..بگیر دوش یه بلندشو-

  بیاید؟ نمیخواست چرا میزدم، زنگ بهش باید

 .میدادم تکان سر فقط معین سوالهاي جواب در و بود دیگري جاي فکرم

 انــداخت انگشــت...بـازویم  روي بــود افتــاده کـه  ســیاهم زیـر  لبــاس بنــد و کنـارم  گذاشــت را حولـه 
 "نکن تلقین خودت به انقدر"کرد زمزمه و زد لبخند باال، کشیدش و زیرش

 ام سـینه  روي انـد  گذاشـته  سـنگی  تخـت  یـک  کـرده،  گیـر  گلـویم  در چیـزي  یک نبود، تلقین این
 .باشم این از بهتر نمیتوانم که

 ..انگار بود خطر مانند سیم بی تلفن بیاید، ورودي در صداي تا ماندم منتظر

 .برمیگردد خالی و میرود مشتم هی نزن کبریت به دست گفتند بهش که اي بچه مثل

 بعـد ...کـرد  ریجکـتم  بـاز  چشـمان  بـا  کـه  او و گـرفتم  را کیـا  شـماره  بسته چشم برداشتمش اخر در
 ...خاموش بعدتر و شد خارج دسترس از

 .سنگینتر سنگ تخته و شد بزرگتر گلویم در گلوله
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 و کـردم  بـاز  را شـیراب ....نرفتـه  سـر  تـا  حمـام  سـمت  بـه  دویـدم  بـود،  شـعله  روي شـیر  مثل بغضم
 .نگهداشتم صورتم روي درست را اب...فرنگی توالت روي نشستم و دراوردم جا از را دوش

 دادم تکیــه اب دوش بــه را ام پیشــانی...نداشــت عــادت وضــع ایــن بــه بــدن و میرفــت ضــعف تــنم
 .بود تر موثر مرد یک دوش از که

 ...میرفت سر داشت که گریه و کردم زیاد را شعله زیر

 !رفت سر

 خـودم  بایـد  شـاید  رفـت  کـه  حـاال  کنـد،  پـر  را ام فیزیکـی  خـالی  سـوي  توانسـت  فقط و امد معین
 .بود اخر راه گریه و میکردم خودم براي کاري

 صـندلی  روي نشسـتم  شـده  پیچیـده  حولـه  الي کـه  موهـایم  و کـرده  پـف  و سـرخ  چشـمهاي  ان با
 ..اشپزخانه

ــه میتــوانی خــودت اخــر و اول کــه گفــتم ــه و کوتــاه دوش ایــن و...برســی خــودت داد ب  هــاي گری
 !بهتر خیلی خیلی.کرد بهتر خیلی را حالم بلند

 ...امد معین از قبل جگر بوي

 .بود کرده خرید کلی بست پایش با را در

 ..نداري دوست تو میدونستم دفعه این بود زده ابلیمو کلیم..نبود خوب بالهاش-

 :دراورد کیسه از را خریدها او و کردم نگاهش

 ..گرفتم جگر نداشت، دل-
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 کـه  نبـود  او تقصـیر ...گذاشـت  خریـد  بـراي  کـه  وقتـی  انهمـه  و میکـنم،  نگـاه  مهربـانش  صـورت  به
 ...نشدم خوب من

 و درسـت  اسـتقبال  یـک  ازش اینکـه  جـاي  بـه  و برگشـته  کـاري  سـفر  از تـازه  داشت؟ گناهی چه او
 .نداشتم هم دلیل و زدم غر و کردم گریه زرزرو هاي بچه عین بکنم حسابی

 ...کردم کمکش خریدهاي جایی جابه در و ایستادم کنارش و کردم محکم را حوله کمر

 :بوسید را ام گونه

  ؟!میکنی سفت گرهشو یهم داري چی کارته لباس این زیر حاال-

 ..کرد شل را ام حوله کمربند انگشت با که او و زدم لبخند

 !رفتیم خرید کیا با که افتادم روزي یاد...کانتر روي گذاشت را گوجه رب

 .بخرم خودم بگو حداقل...ماهی نیستا حواست نداشتیم خونه تو هیچی-

 نگهد دهانم جلوي را یکی و کرد باز را تخت شکالت زرورق و دادم تکان سر

 

 :اشت

 .معین کنی خرید نیستی بلد اصال-

 :مکید را شستش انگشت و خودش دهان گذاشت شکالت تکه دو

 ...خوبی این به! چشه؟-

 چیکــار؟ میخــوایم ادویــرو ایــن االن. تــوش میریــزي میــاد دســتت هرچــی میگیــري ســبدو فقــط-
 کنم؟ استفاده من دیدي تاحاال اصن
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 :سینک سمت رفت و خندید

 .بعد من میکنی استفاده خوب-

 فقـط  معـین ..امـاده  پیـازداغ  و کـرده  پـاك  سـبزي  و نداشـتم  دوسـت  شـده  بنـدي  بسـته  هاي میوه
 :میخرید

 .دیگه میکنی خرج خوب محمودخانو پوالي-

 ! زندگیمه هاي دوران بهترین حق نیست، خان محمود پوالي اینا-

ــر ــوردیم جگ ــل او و خ ــک مث ــتار ی ــه پرس ــار ب ــید بیم ــتم...میرس ــدر نمیخواس ــه انق ــازي بچ  ب
 بــه و ایســتادم پنجــره کنــار و بــودادم ذرت بــرایش...کــردم تمیــز را خانــه همــین، بــراي...دربیــاورم

 !دادم غذا ها پرنده

 .کرده را خودش کار گریه..بود بهتر خیلی حالم

 و خـورده  چـین  متکـا  روي کـه  لـبش  بـه  میکـردم،  نگـاه  معـین  خـواب  بـه  و بـود  سـرم  زیـر  دستم
 .میشمردم را عمیقش نفسهاي

 را نــازم وقتــی. شــد تســلیم خــودش امــا ببــرد خــوابم زودتــر تــا کنــد بــازي موهــایم بــا بــود قــرار
 میگفــت هــذیون داشــت و میامـد  خــوابش....داشــتم دلیــل بـی  شــرمندگی حــس یکجــور میکشـید 

 دورت اره"کـرد  زمزمـه  همـانطور  "میـري؟  صـدقم  قربـون " گفـتم  بهـش  نـامفهوم  و لـب  زیـر  انهـم 
 ".بگردم

ــنم دور از را دســتش ــتم ت ــتم و برداش ــدونی"گف ــه می ــا کوس ــل ه ــکار از قب ــه دور ش ــون طعم  اش
 "؟!میگردن
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 شــب و تــاریکی و ســکوت ایــن نیازمنــد مــن کــه بخوابــد میخواســتم فقــط نداشــتم جــواب توقــع
 .بودم

 عقلـم  میشـد؟  درسـت  چیـز  همـه  معلـوم  کجـا  از...میشـود  نرمـال  زنـدگیمان  میگفـت  بچه، میگفت
 .میکشاند مثبت جواب سمت به مرا که بود چیزي دلم ته اما زوده میگفت

 از اگـر  اسـت  محـض  حماقـت . کنـد  خـوب  را حـالم  کـودك  یـک  داشتن شاید و شدم افسرده شاید
 .نبود این اش همه اما بخواهم بچه بد حال سر

 .نمیشد فشرده انطور هربار من قلب و میدید کمتر را مهسا میشد، خانه درگیر بیشتر معین

 است؟ رذالت اسمش

 مـردي  از میخـوام "...دارنـد  زنهـا  همـه  کـه  تکـراري  دلیـل  همـان  جـز  باشـم  داشـته  دلیلـی  هر که 
 "باشم داشته بچه عاشقشم که

 بـا  بعـد  و کـردم  راهـی  را معـین ...دادم تغییـر  وسـواس  بـا  را خانـه  چیـدمان  شـدم  بلنـد  که صبح از
 .کردم درست دسر و ژله نشستم غمگین اهنگ

 تکیـه  اهنـی  نـرده  بـه  سـاعتها . کـردم  پـاك  مانـده  بـرنج  و خشـک  نان و ها پرنده کثیفی از را تراس
 ...دیدم دیگري شکل  به را شهر و دادم

 "نیافتاده دهن از تا بده مارو ماچ" گفت خورد، را کرفسش اب زد لبخند که صبح

 پیشـنهادت  بـا  بگـویم  میخواسـتم  میامـد  زیبـا  و گـرم  خیلـی  نظـرم  بـه  کـه  بوسه همان بعد درست
 شـوت  را اش سرشـانه  روي فرضـی  گَـرد  انگشـت  سـر  بـا  و زدم لبخنـد  جـایش  بـه  نشد اما موافقم،

 .کردم
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ــه ــه خان ــه طــرز ب ــرق اي بیمارگون ــه نیــاز چقــدر مــن درون یعنــی ایــن و میــزد ب  روب و روفــت ب
 .داشت

 .بود انالین پیش دقیقه دو و نمیداد جواب مرا تماس بود، انالین پیش دقیقه دو

 !نمیگذاشت خبر بی را جانش پگاه حتما

 ...سالم" نوشتم

 ....نم جواب چرا" نوشتم دوباره...کردم پاك و

 ! کردم پاك باز

 "کنی؟ رد منو دعوت میتونی کردي فکر چرا"

 نوشتم پس میخواستم معترض و خبري و کوتاه جمله یه بود احمقانه سوال این نه

 "نمیاي امشب که میکنی غلط تو"

 .بمانم منتظرش روز کل نمیتوانستم نفرستاد، چیزي و ماندم منتظر...فرستادمش و

 را خیـار  و سـیب  شـنید  را لـرزش  صـداي  کـه  گوشـم  و اب از پـر  سـینک  داخـل  ریخـتم  را ها میوه
 .برگشت و کرد رها

 بـه  کـرد  شـروع ...کـردم  نگـاه  و دادم تکیـه  کـانتر  بـه ...شـد  زده تیـک  دو لحظـه  همـان  اما نبود کیا
 ...نمیدانم ازچه ترسیدم، ان یک من و تایپ

 ...نشد ارسال پیامی

 . شد خاموش راحتی همین به اسمش روشن چراغ و

 "جهنم به"نوشتم و فشردم هم روي دندان
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 "میاااد بدم ازت"نوشتم دوباره و

ــداختم را گوشــی ــار ان ــن...کن ــا ســین ای ــدادنها جــواب و کردنه ــود، واقعــی جنــگ اعــالن یــک ن  ب
 بـودن  پیـراهن  اویـزان  دکمـه  نقـش  از هـم  مـن  میخواسـت  اگـر  بزنـد؟  بهـم  را رفاقتمان میخواست

 .میکردم مقابله هم من! نبود اجباري...میامد بدم

 در مــن کــرد، دریــغ را دوســتیش و خــودش نداشــتم خــوبی حــال کــه روزهــایی ایــن درســت کیــا
 کرد؟ چه او اما داشتم نیاز رفیق یک به همسر از بیشتر وانفسا این

 .ماند خراب جواب بی اما شده دیده پیام یک تحت روانم و اعصاب شب تا 

 .میچید هم کنار را سازش دست هاي مربا شیشه و کانتر روي بود گذاشته را زنبیلش مامان

 فرنگی؟ توت یا داره دوست البالو-

 کی؟-

 !معین-

 .نمیدانستم واقعا نمیدانستم،

 .هویج کدوم، هیچ-

 .میکنم درست بعدي دفعه-

 .میکرد درست داشت دوست هرچه همیشه، نمیکرد، درست

 دوسـت  سـرخ  گـل  فقـط  متنفـرم  مربـا  از میدانسـت  کـه  مامـان  و میکـنم  نگاه رنگی هاي شیشه به
 .نمیکرد درست هم پشت  مزاج اجابت خاطر به او که داشتم

 میاد؟ کی معین-
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 .بشه تموم کارش وقت هر-

 :ام شانه روي گذاشت دست

 مادر؟ خوبی-

 :رفتم اتاق سمت به

 .خوبم که معلومه-

 ..کشید درازا به چشمم ارایش و کشیدم سشوار را نمدارم موهاي

 دیـر  کـه  معـین  و میخندیـد  بلنـد  بلنـد  بابـا ...کنـارهم  بودنـد  نشسـته  خـانم  ملیحـه  و خـان  محمود
 .بود کرده

 .کردم رفتار پسند مهمان اهنی ادم یک مثل و زدم لبخند و گذاشتم میوه و ریختم چاي

 اینهمه خاطر به را معین میخواست دلم من و کرد باز را در مادر

 

 .بزنم دار تاخیرش

 .اشپزخانه به که مامان و امد صدایش

 "مادر اومده کیاشونم" گفت و ام شانه روي گذاشت زرشکی شال یک 

 شــوخی داشــت پــس. دادم تکیــه ســینک بــه و کــانتر روي گذاشــتم را دهــانزده فنجانهــاي ســینی
 عیــب خیلــی بــود عصــبی اگــر مــن از امــا نداشــت عیــب بــود، عصــبی! نمیــداد را جــوابم میکــرد؟

 .زیاد خیلی داشت،

  نمیداد؟ را دوستانش همه جواب نرفته، یادم زشتش رفتار
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ــرم روي انــداختم را شــال ــره در را خــودم برگشــتم را رفتــه راه...س ــدم، پنج  دادم را شــالم دی
 ...بیرون رفتم و جلو کشیدم دوباره گزیدم، را لبم...عقبتر

 .شد دیر ببخشید...دنبالش برم کرد اصرار مامان-

 :زدم بیجانی لبخند میامد گوشم بیخ از معین صداي

 !نداره عیبی-

 .میشد شرمنده شاید کردم نگاهش فقط من و کرد سالم سر با..شد بلند برایم و دید مرا

 فکـر  گرفتـه  فـرا  را مغـزش  همـه  انچـه  بـه  و نکنـد،  کـاري  هـیچ  و بنشـیند  میخواهد ادم دل گاهی
 .وقتهاست همان از دقیقا االن نکند،

 بـین  کـه  را مامـان  و میکـردم  تحمـل  را معـین  خنـده  بلنـد  صـداي  و میچیـدم  را شـام  میز باید اما
 ...بود پایم و دست

ــود مامــان شســت، را دســتش و بــاال زد را اســتینش و دراورد را ســاعتش اشــپزخانه در امــد کیــا  ب
 .چیدم میز روي را لیوانها و گذاشتم دستش کنار اي حوله فقط شدم الل من و

 . دیگر اعتنایی بی یکجور اینهم نمیخورد، چیزي

 و بـود  نیـاز  کیسـه  چـاي  یـک  میـاوردم،  جـوش  یکبـار  صدسـال  کـه  منـی  میکـرد  عصـبانیم  داشت
 .کنم رنگی را همه تا استکان یک

 چشــمانش از کــه هــم معــین زن میکــرد، معــین معــین هــم پشــت نشســتم، خــان محمــود کنــار
 ! نمیافتاد

 لـبش  روي هـم  نـرم  و دلیـل  بـی  لبخنـد  یـک  میکـرد  نگـاه  صـدا  بی تلوزیون به و میخورد چاي کیا
 و رفیــق کلـی  کیـا  بــود، بیجـایی  انتظـار  امـا  باشــد ناراحـت  مـن  مثـل  اوهــم میخواسـت  دلـم ...بـود 
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 از بـراي  داشـتم  حـق  دوسـت،  بـه  رسـد  چـه  نداشـتم  هـم  دشـمن  حتـی  کـه  منی و داشت دوست
 خشـک  زخـم  یـک  مثـل  هـم  مـن ...بـود  طبیعـی  امـا  نداشـت  حـق  او ، باشـم  ناراحت دادنش دست
 .افتادم مدت یک بعد بودم، هایش رابطه تن روي شده

 ...یکطرفه غرهاي و یکطرفه حرفهاي و یکطرفه دوستی و بیتا به برمیگشتم باید حاال

 باالخره؟ میاد کی کیا خانوم-

 "کیا خانومِ"بود غریبی جمله چه کردم نگاه بود،بهش بابا صداي

 .شد جا جابه جایش در و میز روي گذاشت را فنجان خندید

 :گفت معین

 .شدي سن کهولت دچار کیا هست، پسندم سخت...دیره خیلی-

 :گفت و کرد پاك هیچ از را لبش دور

 .دارم حوصله کهولت من-

ــرفش ــده ح ــود دار خن ــا نب ــه ام ــد، هم ــین خندیدن ــار اول ــود ب ــب ب ــرف امش ــدایش و زد ح  را ص
 .چیست بفهمم نمیخواستم که میشد خرد درونم چیزي...شنیدم

 !خیلی است، بدتر خیلی بزنی نااگاهی به را خودت اینکه اما است بد خیلی اگاهی

 و میـرود  دیگـر  روز دو گفـت ...کـرد  خـداحافظی  و داد دسـت  بابـا  بـا  شـد  بلنـد  همـه  از زودتر وقتی
  چطور؟ اما میزدم حرف بااو امشب باید من

 ...ناقابل سر یک فقط داد، تکان سر برایم باز و زد معین کتف به اي ضربه
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 را شـیر ...میکـرد  ام خفـه  داشـت  شـال  و بـود  تنـگ  نفسـم  بـروم،  اشـپزخانه  بـه  توانستم من و رفت
 ! میکرد اینطور که بودم کرده کارش چه...احمق احمق،...خوردم گرم اب دست با و کردم باز

 !چطور که گفتم...میخورد فلزي سرد جسم به انگشتم و میکشم کانتر کنار را دستم

 :در سمت رفتم و سرم انداختم را شال

 .بهش بدم برم گذاشت جا ساعتشو کیا-

 :بلندشد معین

 !ببرم من بده-

 :کردم باز را در

 .رستوران با رابطه در...باهاش دارم کاریم یه میبرم، خودم نه-

 :میایستد رویم روبه 

 رستوران؟ چیه درباره-

 .میدم توضیح برمیگردم. معین ها میره االن-

 ..ماهی-

 .باشد نرفته میکنم خدا خدا و اسانسور داخل میپرم

 بـه  زدم...میکـرد  روشـن  سـیگار  داشـت  ماشـینش،  سـمت  دویـدم  معـین  بـزرگ  هـاي  دمپایی ان با
 !شیشه

 :گفتم تکه تکه و دادم تکیه ماشین ستون به را ام پیشانی و ام سینه روي گذاشتم را دستم
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 !گذاشتی جا...ساعتتو-

 .نکردم ول من و کشید دوباره نکردم، رهایش اما گرفت را ساعت

 .خودت مال-

 :کرد روشن را ماشین

 راحتی؟ همین به چی؟ یعنی-

ــاال میــداد را شیشــه داشــت ــاور ب ــا را اینکــار نمیکــردم ب  روي گذاشــتم را دســتم دو...بکنــد مــن ب
 :حرکت حال در شیشه

 ؟!کردم چیکار باهات من مگه-

 :داد تکان سر تاسف با فقط

 !بیشعوري واقعا کیا-

 : نگاهم و کرد فوت را نفسش

 تو؟ میخواي چی-

ــن- ــه ای ــرز چ ــاره؟ ط ــه رفت ــادت باش ــه داري ع ــاي ب ــاه رفاقت ــدت، کوت ــته م ــی خس ــه از میش  ی
 حوصـلمم  بزنـی،  حـرف  باهـام  نمیکنـی  حـال  دیگـه  پریـده  مـنم  الکـل ! داري زیـاد  رفیقم باشه...نفر

 تـو  شـعور  از مـن ! منـه  بـه  تـوهین  رفتـارت  ایـن  امـا ...کننـدم  کسل ادم یه میکنم قبول منم نداري،
 ادم مثـه  بشـی  تمـوم  ادم یـه  بـراي  میخـواي  اگـر  حـداقل  بگیـر  یـاد  امـا  نـدارم  توقـع  این از بیشتر
 .بچگانست و زشت رفتارت واقعا واقعا واقعا... و ندادن جواب با اینجوري نه بري ببندي بارتو

 :میکشد دستم زیر از ارامی به را ساعت و میکند پوفی میکند، تر را لبش
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 !ببخشید-

 ...نیست متاسف واقعا که ببخشم رو ادمی نمیتونم اصال نمیبخشم،-

 خــوبی بهــش همــه از بیشــتر کــه کســیم حملــه منتظــر همیشــه...دارم عــادت مــن نــداره عیبــی-
 .کردم

 :برود نکند برنمیدارم شیشه روي از را دستم و میزنم پوزخند

 کردي؟ خوبی من به تو-

 :میکند اخم

 اینکارو دارم هرلحظه-

 .میکنم

 لطفته؟ میذاري تنها منو داري اینکه-

 .کامال-

 ارامــش همــه ایــن بـه . بزنــد اوهــم اینکــه مگـر  بــزنم نــیش میخواســت دلـم  میــزنم، کجــی لبخنـد 
 :بودم بدبین

 .میري یادم از فقط نمیشه، تنگ برات کسی دل گرفتن فاصله با ببین-

 .بدبخت میکنم رحم بهت دارم من.همینم دنبال شایدم-

 :خندیدم تمسخر با خندیدم شلوارش، روي ریخت سیگار خاکستر

  کنی؟ رحم من به که هستی کی تو میکنی؟ رحم من به داري رحم؟ واي-



412 
 

 .ماهدخت کن بس-

 .اشغالی طلب تنوع یه عوضی، ادم یه تو-

 .نگهدار خودتو حرمت-

 :زدم داد

 ...نگهمیدارم-

 :میدادم تحویلش پرت و چرت داشتم

 .بودي دوست موقعی یه که تو نگهمیدارم هم دشمنامو حرمت من-

 دشمنه؟ نباشه دوستت هرکی-

 !تو فقط. دشمنی نباشی دوست وقتی تو. تو-

 .دیدارمون اخرین باشه اینطوري نمیخوام میرم دارم من...کن ول توروخدا-

 .تو مثل نیستم بلد کردنو ول دلیل بی و کردن رها اصال نمیکنم، ول-

  حله؟. بدم جوابتو نتونستم ببخشید-

 !نه-

  چیه؟ تو مشکل-

 داشـتم  نیـاز  بهـت  وقتـی  و کـردم  حسـاب  بـرادر  یـه  رفیـق،  یـه  دوسـت،  یـه  عنـوان  بـه  روتـو  من-
 .نبودي

 :فرمان روي میزند
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 .دارم خودمو زندگی منم بابا-

 :ماشین در به میزنم هم من

 .نیستم تو زندگی از جزوي من همینه مشکل...همین-

 :میپرسد ارامی صداي با و میکند نگاهم بزند پلک انکه بی دقیقه چند

 حالیــت امــا میــدونی یــا چــی یعنــی حرفــا ایــن نمیــدونی یــا میگــی؟ چــی داري میفهمــی اصــن-
 .کیه  مال کاربردش نیست

 .کنم استفادش کجا میفهمم و میدونم-

 : کنار میکند پرت را سیگارش و میشود پیاده

 حرفـاتو  کـه  معمـولیم  ادم یـه  مـن . نیسـتی  متوجـه  تـو  اینکـه  مثـل  ماهـدخت  ببـین . نمیدونی نه-
. نـداره  قـال  و قیـل  اینهمـه  نمیخـوام  اصـال  یـا  نمیتـونم  نمیـدم،  جوابتـو  گـاهی  اینکـه  میـده  گوش
 !باشم دستت دم کنی اراده که لحظه هر نداره لزومی

 میخوري؟ دردي چه به پس نباشی دارم نیاز بهت وقتی اگر-

 :جیبش در میکند فرو را دستش

 نمیخورم دردي هیچ به دردي، هیچ به-

 !نکن نمایی مظلوم..اه..اه...اه-

 :بود اش خنده در تمسخر و تعجب یکجور میخندد،

 .میخواي چی نمیدونی خودتم تو بابا-

 ...واضحه خیلی این-
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 ...دارم رفتارات این از برداشت یه فقط من نیست واضح نه-

-... 

  عاشقمی؟ تو ماهدخت-

 :میکنم کپ

  عاشقمی؟ داري؟ دوستم ها؟-

 ؟!میگی چی-

 معینـه  گزینـه  بهتـرین  ؟!دیگـه  سـراغش  بـري  بـده  حالـت  وقتـی  میخـواي  یکیـو ...مرگتـه  چه پس-
 کـه  مـن  بـی  ماهـدخت  نـده  کشـش  انقـده . مـن  جـز  هرخـري  نشـد  بیتا، نشد مادرت، نشد...من نه

 !خودتو کن جمع...درنیار اداهارو این نمیمیري،

 کشــید گــردنش پشــت دســتی بگــویم، چیــزي نمیتوانســتم کــه دیــد را بــازم دهــان و مــات نگــاه
 :داد تکیه ماشینش به و شد ارامتر

 ...میکنی عصبی ادمو -

 ...تو-

 . منو ببین-

 :برمیدارد را دستش و میاندازد باال به نگاهی ام چانه زیر میاندازد را دستش

 ...من! خودمون به اون از بدتر...بگیم دروغ بهم که نیستیم بچه ما ببین-

 :میشود پایین باال گلویش سیب
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ــین- ــه...بی ــین داره احساســاتی ســري ی ــا ب ــره شــکل م ــن از مــن. وحشــتناکه کــه میگی  قضــیه ای
ــوام...میترســم ــال بهــش کــن ســعی ت ــه کــه زنــی از چــون نــدي پــر و ب  کنــه خیانــت شــوهرش ب

 برگشـتم  وقتـی ...نمیکـنم  کسـی  بـراي  کـه  کـاري  گذشـتم،  تـو  بـراي  خـودم  از دوبـار  مـن . متنفرم
 بـراي  نباشـم  کـردم  انتخـاب  کـه  حـاالم  سـوخت،  تـو  بـراي  دلـم  اما بود معین زندگی تخریب هدفم
 مقایسـه  از...برمیـداري  احمقانـه  فکـراي  از دسـت  بعـد  بـه  لحظـه  همـین  از و بـاال  برمیگـردي ! تویه
 ...معین و من

 .نمیکنم مقایستون من-

 :میزند لبخند

 دخترایـی  و تـو  بـین  میکـنم  دارم لحظـه  هـر  مـن  کـه  کاریـه ...نـزن  مـن  بـه  دیگه حرفو این عزیزم-
 .دورمن که

 ...کیا-

 . میشدي متوجه اینا از زودتر باید شوتی، خیلی تو -

 ...من نمیدونم واقعا من-

 ...بزنی حرف اومده بند که زبونی با نیست واجب-

 :گفت او و گذاشتم ام سینه روي را دستم

 ...کنیم کنترل احساساتمونو میتونیم! نیستیم بچه که ما-

 بري؟ میخواي همین واسه-
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ــین- ــت دو بب ــود حال ــه اول داره، وج ــو اینک ــواي یکی ــوادت اون میخ ــو دوم نمیخ ــواي یکی  و میخ
 وقتـی  امـا  میشـکنه  دلـت  فقـط  بـري  اول همـون  اگـر  مواقـع  ایـن  هردوي تو باشیش، داشته نمیشه
 .میشکنه غرورتم بکنی بیجا اصرار و بمونی

 میخواي؟ تو. نمیخوام تیکه تیکه خودمو من

 :میکشم صورتم روي دست سرگردان

 بازیه؟ چه این-

 بــه دارم نیســت، منتــیم. ببــري تــو کــه بــاختم خــودم مــن...ماهــدخت نــداره وجــود دیگــه بــازي-
 . میکنم لطف برادرم و خودم

 :میخورد چین چشمانش گوشه و میکند کج شانه روي را سرش

 !داره عیبی چه باشم قهرمان من بار یه حاال-

 اش اشـاره  انگشـت  کـه  او و هـیچ  از بـود  پـر  انقـدر  دهـانم  وقتـی  چشـمانم  در ریختم عزیزم عالمی
 :داد تکان رویم روبه را

 حالیته؟.کنی نگام اینجوري نداري حق باشه حواست ببین-

 :میدهم تکان را بازم نیمه دهان و شده خشک لبم

  چجوري؟-

 .میاد بدم...میادا بدم میزنه، دهنم تو قلبم که همینجوري-

 :میگوید میشود سوار که همانطور و میکند باز را ماشین در

 .میشدم خفه وگرنه گذاشتم، جا ساعتمو که خوبه-
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 :میکند روشن را ماشین

 ســرت از تــا نگیــر ســراغمم نــزن، زنــگ مــن بــه ام دیگــه...ماهــدخت کــن راه روبــه زنــدگیتو بــرو-
 ! خیالت تو حتی..فکرت تو حتی بکنی، خیانت معین به اگر میکنم بیچارت. بپره

-... 

 بب-

 !منو ین

 :میکشد عمیقی نفس باال، میگیرم را سرم

 خـاطر  بـه  بفهمـم  کـه  روزي از امـان ...امـا  خـوب؟ ! زیـاد  خیلـی  ببـین  خیلـی، ...دارم دوسـت  خیلی-
 ..ماهدخت میگم دارم جدي.میرسم حسابتو خودم...کردي بد معین به من

 و صــورتم تــوي انــداخت را تهدیــد بــه اغشــته ي عالقــه ابــراز یــا عالقــه بــه اغشــته تهدیــد همــین
 .دادم دست از کوچه پیچ در هم را هایش نشانه اخرین من و فشرد گاز روي را پایش

 را کلیـد  میرسـد  راه از یکـی  اینکـه  تـا  اسـت  خـاموش  اصـوال  کلیـد  ایـن ...دارد کلیـد  یـک  ادمی هر
 .میشود روشن جا همه و چیز همه و میفشارد

 ...تویی ان میکند گل را اب که سنگی و...منم این شده نشین ته اب در که گلی مثل

 .من در کرد قاطی را اب و گل ناگهانی همینطور

 ...کرد زنده اما بکشد میخواست.کرد روشنم خودش او بود تاریک یکچیزهایی اگر

 !کرد بدي اشتباه کرد، اشتباه
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 ]19:53 03.03.17] ,�ماهـــی مرگـــ

#31 

 ...میشود شروع باالخره یکجایی از کسی هر زندگی

 ...زجر و درد و تنگ فضاي ان از خروج غیر

 .داریم هم دیگري شروع یک ما همه دنیا، روبه دروازه ان رحم جز

ــري ــا یکس ــري ازدواج، ب ــا یکس ــالق، ب ــري ط ــا یکس ــک ب ــاس ی ــري تم ــم یکس ــا ه ــان رد ب  هم
 .فارغ یکسري میشوند عاشق یکسري.تماس

 .دارد هایمان دغدغه حجم به بستگی ما همه زندگیِ شروع چگونگی

 .مردم که شد شروع جایی از درست من زندگی و

 .اي نداشته گاه هیچ که چیزي دادن دست از درد مثل حسی دقیقا و سادست خیلی این

 موندي؟ کجا ماهی_

ــا را خیســم لــب پشــت و پــاك را اشــکم ســرعت بــه  بلنــد ، میکــنم خشــک لباســم یقــه داخــل ب
ــوم، ــدهاي ان از میش ــخت، لبخن ــی س ــخت خیل ــا س ــی ام ــبم روي طبیع ــانم ل ــرم و مینش  از را س

 :بیرون میاورم اتاق در چهارچوب

 ...امادم دیگه دقیقه5-

 چقدر؟ یعنی دقیقه پنج-

 .عمر یک یعنی دقیقه پنج

 :میزنم داد بازمانده دهانم که همانطور و میکشم هایم مژه به تند تند را ریمل
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 !دقیقه 5یعنی دقیقه پنج-

 هـم  مـن  میکنـد،  نگـاهم  کمـد  در بـه  شـده  اویـزان  لباسـی  چـوب  روي یشـمی  مـرده  مادر پیراهن
 جعبـه  باالسـر  و میکـنم  بـاز  را کمـد  در. کـردم  هـایالت  معـین  خـاطر  بـه  را موهایم...میکنم نگاهش

 .میایستم رنگ اي سرمه

 زدم اتـو  را معـین  نشـده  اتـو  لباسـهاي  کـوه  و کشـیدم  خانـه  بـه  دسـتی  بیدارشـدم،  که صبح امروز
 را اش یکــی خواســت و فرســتاد ظریــف گوشــواره جفــت دو از عکســی معــین کــه وقتــی درســت و

 ام ماهـه  یـک  تـالش  و نبـودم  بـرایش  عیـدي  فکـر  بـه  اصـال  فهمیـدم  لحظـه  همـان  کـنم،  انتخاب
ــراي ــدگی و او داشــتن دوســت ب ــردنش درســت و زن ــاره نصــفه داشــت ک ــد ک ــه...میمان  ســرعت ب
 .میکند خوشحالش چیزي چه نمیدانستم حتی و رسیدم پاساژي به مقصد بی و شدم حاضر

 .خریدم برایش را تکراري هدیه همان خالقیتی هیچ بی و گشتم ساعتها

ــه ــرمه جعب ــذارم را اي س ــز روي میگ ــواهم و می ــدي دم میخ ــرژي کمــی عی ــان ان ــدل و رد بینم  ب
 :شود

 !بیاد کن رد هارو گوشواره-

 "خالی؟ خالی همینجوري"گفت و خندید

 از را گوشـواره  چرمـی  جعبـه  و بوسـیدمش  شـدم  دوال نبـود،  مهـم  اش بقیـه  میخواسـت  عقلـم  همه
 . گوشم انداختم را گوشواره و ایستادم اینه جلوي...کشیدم دستش

 :کرد زمزمه و ام شانه روي گذاشت را دستش دو

 ..ببین...نمیشه که اینطوري-
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 و هـا  گوشـواره  ایـن  کـردم  نگـاه  اینـه  در خودمـان  بـه  انـداخت،  طـرف  یک و کرد جمع را موهایم و
 !تنم به هم حالم، به هم میکنند گریه خانه این و لباس این

ــا دیــروز ــه دور فشــرده پالســتیکهاي مثــل میــزدیم، قــدم گلخانــه در محمودخــان ب  اب کــه گلخان
 . میامد پایین چشمم از یکچیزهایی و دان دان لبم پشتم میاید، پایین تنشان روي

 "دخترجان؟ شده چت"گفت محمودخان

 نشـدنی  تمـام  لعنتـی  حـس  ایـن  مدتهاسـت ...میامـد  بـدم  خـودم  از فقـط  نبـود  هیچـیم  نبـود،  چم
 را صــدایش! میکنـد  نگـاهم  میکـنم  فکـر  هـی  میزنـد،  صـدایم  میکـنم  فکـر  هـی  افتـاده،  راه دنبـالم 
 "دیوانه ماهی"میگوید میشنوم

 .است گرم دیگري جاي من ذهن تنور و مانده سرد ام خانه تن که خودم از و متنفرم ازش

 "نشدم هیچی زندگیم تو من"کردم زمزمه ناخداگاه

 "شدي من زندگی"گفت و کشید را دستم

 بــرزخ ایــن از امــا نــه بهشــت...میخواســتم را قبلــی زنــدگی ان مــن نمیخواســتم، را معــین زنــدگی
 !بود خدا به..بود..بود بهتر

 ایــن از قلــبم، در میچرخانــد برداشــته چــاقو مغــزم نمیایــد، بنــد خــونش کــه عمیــق زخــم ایــن از
 .بود بهتر حاال از چیز همه مانده، ذهنم روي خالکوبی مثل که دردي

 انـداخت،  خـودم  یـاد  مـرا  بـود  دلشـان  در کـه  بنفشـی  اتـش  و کـردم  نگاه ها یوسف حسن ردیف به
 ...نگویم دلم از سبز، سبزه ام پوسته

 "کردین؟ دعوا"گفت محمودخان

 .هرلحظه قلبم و من نه، معین و من
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ــه نگفــتم ــو روي نخواســت جــواب ازم او و ن  عیبــی"گفــت کنــار میــزد کــه را خــاك و نشســت زان
 "نداره

 "داره عیب"فشردم را اش گلی دستکش و نشستم کنارش

 بیـاورم  را اسـمش  میترسـم  بـودیم،  او و مـن  مسـئله  نبـودیم  معـین  و مـن  مسـئله  نمیفهمید که او
 !نشود پاك من از اش لکه روز این انتهاي تا و

 دعواهـابراي  بعضـی  جـان  دختـر "گفـت  و کـرد  پـاك  را گلـیم  پوسـت  گرفـت  دسـتم  از را دستکش
 "... کردنش تموم نه ست رابطه شدن بهتر

 . نداشت پایانی دلم و من نشدنی تمام دعواي این نه

ــو ســال تــا ایــم نشســته تلوزیــون روي روبــه  خــدایا نوشــود؟ هــم مــن دل میشــود خــدایا شــود، ن
 ادامـه ...کـن  پـاك  خـاطره  از را مغـزم  و خـالی  حـس  از را قلـبم  کـن،  اي معجـزه  بیا میکنم خواهش

 ! خودم با اش

 مـرا  دیگـري  فکـر  مبـادا  میگیـرم  بغلـش  محکـم  شـبها  کـه  خـودم  از میکشـیدم،  خجالـت  خودم از
 .بکشد اغوش در

 ...مبادا که میبوسمش

 ...مبادا که میکنم نوازش

 ..مبادا که میزنم لبخند

 ...مبادا که کردم فراموش را خودم دیگر بعد به یکجایی از

 .اشتباهی احساسهاي خاطر به نه میکنم، افتخار قلبم به اما نه، شاید مغزم به
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 شـده،  اوراقـی  شکسـته،  رفتـه،  رابطـه  ایـن  دیـوار  و در تـو  کلـه  بـا  شـنیده،  دروغ خـودت؛  کـن  نگاه
 ...میکند کار هنوز اما شده ناامید

 ...هنوز

  نیست؟ انگیز شگفت این

 "عزیزم مبارك عیدت"گفتی و بوسیدي را ام گونه کمرم پشت گذاشتی را دستت

 .بمیري بتوانی استرس و دغدغه بی که انجاییست من بهشت و بود من بهشت من عید

 باشــه میتونــه چــی مربــع جعبــه یــه"طــرفش کشــیدم میــز روي را اي ســرمه جعبــه زدم، لبخنــد
 "اصوال؟ توش

 ساعت؟-

 دستم دو باال، انداختم ابرو

 

 :خندیدم و کردم پنهان پاهایم بین را

 دست؟ سر دکمه-

 .نکن فکر الکچري انقدر-

 :رانش روي زد

 خریدي؟ عطر که نگو-

 :کردم اعتراض و خندیدم

 !تکراریه هم گوشواره نشو، پررو-
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 :کرد باز را جعبه

 .باشه جدید مارکش حداقل امیدوارم-

 :اش شانه به زدم

 .باشی داشته دوست بخرمو من هرچی باید نباش، پرتوقع انقدر-

 .زندگیه اول واسه اونا-

 ما؟ زندگی اول یا بقیه زندگی اول-

 "چی؟ یعنی"پرسید گیج و گنگ

ــدگی اول ــا زن ــال م ــخص اص ــود مش ــا...نب ــیچ م ــت ه ــروع اول از وق ــردیم، ش ــو نک ــدیم یکه  پری
 .نداشتیم را اول سورپرایزهاي و امدنها کوتاه و شیرین پذیرشهاي ان...وسطش

 .بودیم احمقی ادمهاي بس از خواندیم جهشی

 مسـافت  میکـرد  فکـر  و میـزد  حـرف  موبـایلش  بـا  داشـت  کـه  میامـد  بابـا  صداي زدم زنگ مامان به
 بـی  گفـتم  نـرویم؟  دیـدنی  عیـد  امسـال  میشـود  گفـتم ...برسـد  صـدا  تا بزند داد باید میشود دور که

 "مردم جلو زشته"گفت را اور تهوع و معروف جمله ان سریع...ام حوصله

 .نشدنیشان تمام حرفهاي و کردند بیچاره مرا مردم همین

 لبخنـد  بایـد  و شـدم  دیوانـه ...شـد  کشـیده  منجالبـی  همچـین  بـه  پـایم  و کردم ازدواج انها خاطر به
 همـش .وجـودم  همـه  و روح و تـن  و خانـه  ایـن  جـان  بـه  افتـاده  خـوره  مثل شوهرم برادر یاد و بزنم

 .مردم خاطر به

 ...ایم انداخته راه امیز مسالمت زندگی یک هم کنار در "مردم حرف" جمله و ما سالهاست
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 .میمیریم مردم حرف براي و نمیکنیم زندگی مردم حرف براي

 بـور  شسشـتو  اولـین  از بعـد  کـه  نـامرغوب  و بنجـل  هـاي  زنـدگی  ان از کننـده،  خسته و کیفیت بی
 .میشوند

ــده، انهــا ذهــن از کــه عرفــی از متنفــرم، مــردم ذهــن از ــه کــه خــودم از برام  بهــا مــردم حــرف ب
 ! کنم ضعف احساس مقابلش در و بایستد ام خواسته و من بین که انچیزي همه از میدهم،

 .دارم دوست بیشتر مردم حرف" از را  "تنفر" رسیده کجا به کارم ببین

 .همبسترش و همسر عاشق میشود، اش خانه عاشق متعهد زن میگویند

 دل...نگهداشــت کــام در بتــوان نیســت کــه زبــان اســت قلــب نگهدارنــد، بایــد را قلبشــان میگوینــد
 بفهمد؟ میتواند کسی را این است

 چشــم بمانــد، خــالی نمیشــود کــه قلــب نباشــد عالقــه بــه اغشــته وظیفــه احســاس ان کــه گیــرم
 خانـه  خـالی  قلـبِ  کـه  نمیشـود،  خـالی  هـم  قلـب  نخواهـد؟  نفـس  میتوانـد  شـش  و نبینـد  میتواند

 ! میپیچد صدا میبندد، تار متروکست،

 ایـن  کـه  صـورتی  در کننـد  قضـاوت  را ناخواسـته   کشـش  ایـن  و درونـی  حـس  ایـن  میتوانند چطور
 ؟!نمیبینند را نهایت بی تالش

 گریـه ...نـه  زبـان  امـا  دارد حـرف  نـه،  جسـم  امـا  دارد جـان  اسـت،  اسـت؟حس  ادم دسـت  مگر اصال
 !نه رحم آخ..رحم و دارد دلتنگی نه، چشم و دارد

 و بگیـري  تـور  بریـزي،  هـم  مـوش  مـرگ  بگـذاري،  هـم  تلـه  میشـود،  رد ازش ادم دست است حس
 ...نمیرسی که نمیرسی که نمیرسی بدوي دنبالش
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 را خــر ســر نیســت، حــالیش "نــداریم خــالی جـاي " نیســت، حــالیش ادمیــزاد زبــان و اســت حـس 
 بــراي یکــی و برمیــدارد طاقچــه روي از را کلیــد بعــد تــو، میایــد بزنــد در انکــه بــی و میکنــد کــج

 .میزند خودش

 ... میاورد خودش با هم را دوستانش اوباش،هرسري و است باز رفیق

 !عطش و خواستن و دلتنگی و رنج

  بیرون؟ میکنی پرت را مهمان باشی شما...نواز مهمان که هم من

 کـردیم  فـرار  یـا  دویـدیم،  شـمال  سـمت  بـه  ناقابـل  سـاك  یـک  بـا  و مـردم  پـدر  گـور  گفتم دلم در
 .نبود معلوم

 .بود همراهم هنوز تاریکم درون اما کندم متروکه ان از شد خوش دلم

 بسـته  کـاردك  شـده،  اوار و تاریـک  و خـراب  خانـه  یعنـی  متـروك  میکننـد  فکـر  ادمها همه میدانی
 انهـم  شـده،  تـرك  بیچـاره  قلـب  یـک ..شـده  تَـرك  یعنـی  متـروك  میگـویم  مـن  امـا .گرفتـه  خاك و

 !من قلب

 خجالـت  ازش بـود،  سـبز  بـازهم  الجـوردي  تیشـرت  ان بـا  معـین  و بـود  سـبز  هـوا  و بـود  سبز جاده
 .داشتم خجالت ازش اما بودم نکرده کاري...میکشیدم

 .میکشتم را خودم بخواند را ذهنم میتوانست لحظه یک فقط لحظه یک اگر

ــلیگهاي ــی دم شیش ــد راه ــویم در میماس ــار و گل ــی انگ ــرم در یک ــه س ــه کاس ــزد اب کاس  در میری
 ...چشمم ایوان

 شد؟ چی ماهی-
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 بــود؟ بــازي مســخره چــه ایــن...گلــویم در پریــد خــاطره هیچــی خــوردم، اب و زدم تصــنعی ســرفه
  میکردم؟ گریه باید اوهم خوردن شیشلیک براي

 . نشوم وبسیاردلتنگ نیافتم یادش دلیل یابی بادلیل که نیست روزي

 .روند می هرروزازاول نه، بعدمیبینی میروند، بار یک فقط کنی فکرمی میروند ادمها وقتی

 ..است تمام همان رفتن...تمام و میکنند جمع بندیل و بار پرستو مثل

 !کوچ زمان درست اما شود عاشق پرستو کن فکر حاال

 .است جنازه تشییع نیست، کوچ کوچ ان

 .میخندد و گوشش کنار تلفن و ایستاده تراس در

 ...میزد حرف تلفنی مهسا با میخندید، مهسا با

 : گفت خنده با و اسپیکر حالت رو گذاشت را موبایل..کنارش بروم کرد اشاره

 !معین بگو-

 ...نبود کار در اي بچه هنوز دوماه یکی بعد...مشتاقش صورت به من و بود گوشی به نگاهش

 "میخنده معین"میامد مهسا خنده صداي

 .میزدم صدا من که انطور نه میزد، صدا را اسمش نباید

 .راعین بگو...معین بگو بابا-

  از ناواضح صداي بند،و به بودند کشیده را بچه

 "من"امد خط سوي ان
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 :گفت و خندید بلند 

 شنیدي؟-

 :گفتم کنار میزدم را پرده که همانطور

 !کرم؟ مگه-

 اشـک  میگـرفتم؟  تمـاس  بـرادرش  بـا  هـم  مـن  بـود  چطـور  میکـردم؟  تـالش  داشـتم  من نمیفهمید
 .بزند صدایم "ماهی" دیگر یکبار میکردم التماسش و میریختم

 ر چیز دو

 

 ]19:53 03.03.17] ,�ماهـــی مرگـــ

 !متنفرم و دارم دوست ا

 ....یکی دریا، یکی

 .میکنند غرق خودشان در مرا هردو آه

 ایـن  مـاهی  نشـدم  کـه  او تنـگ  مـاهی ...میکـردم  ادا الاقـل  را اسـم  ایـن  رسالت و میزدم اب به کاش
 .بشوم شاید دریا

 بـه  تـنم  و میکـرد  فـتح  را ششـهایم  همـه  اب بـود،  بنـد  لحظـه  یـک  بـه  چیـز  همـه  بـود  لحظه یک
 ...میشد اغشته دریا

ــزم ــت مغ ــاطره و اب، در میریخ ــا خ ــاي و ه ــوم فکره ــت و ش ــد اب روي اور خجال ــه..میماندن  نقش
 ..میماند شناور اب روي مرد یک بادکرده مردار مثل مصنوعی لبخندهاي و اور شرم هاي



428 
 

 .حرامیست عشق انهم  و میرود پایین سنگ گوله مثل چیز یک..چیز یک فقط

 

ــا ــم ب ــی خش ــک بیب ــرت را چ ــنم پ ــمت ان میک ــویی س ــت روي...دستش ــی توال ــینم فرنگ  و مینش
 .میپوشانم دست دو با را صورتم

 نمیشود؟ ماهی دیگر ماهی این که میکردم قبول باید و میپذیرفتم؟ را شکست باید

 صــداي تلفــن پشــت! بیــرون؟ ببرنــد را راعــین دوتــایی اگــر بــود منطقــی یــا میگــرفتم بهانــه مــن
 کـامال  را شـوهرم  نـه  رسـیدم  دلـم  بـه  نـه ...میگرفـت  غـم  را جـانم  همـه  مـن  و میامـد  مهسـا  خنده
 .میگرفت ارام دلم شاید! سگی؟ وضع این در بخواهم اي بچه که بود منطقی غیر. دارم

 اخر؟ میکردم چه باید

 "شد؟ چی"میزنی لبخند

 !تکراري؟ سوال این از بود نشده خسته

 و مهسـا  راحـت  خیـال  بـا  میتـونی  حـاالم ..نیسـت  کـار  در اي بچـه  بگـم  باید میکنه خوشحالت اگه-
 .بیرون بري برداري پسرتو

 :میکشد را دستم

 ..برم باهاش شدم مجبور گفتم صدبار ماهی؟ چیه بازیا مسخره این..ببینم وایسا-

 :میکشم را دستم

 ..واقعا جالبه خیلی میشی مجبور همش هفتست دو-

 بیرون؟ برم تو با-
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 :سمتش برمیگردم تعجب با میلرزاند، را تنم دادش

 شــبا نمــیفهمم خــرم میکنــی فــک..مــاهی میبیــنم. زورکیــه هــات خنــده. خــوابی یــا بیحــالی، یــا-
 صــالح نمیشـی،  دار بچـه  حتمـا  جــون بابـا ...احمقانـه  حسـادت  یـه  خــاطر بـه  فقـط  میکنـی؟  گریـه 
 ...بشی باردار االن نیست

 همـه . میشـینی  دستشـویی  اون تـو  سـاعت  یـه  میـري  دسـتت  میگیـري  مسـخررو  ایـن  صبح هرروز
 نگـذرونم  وقـت  راعـین  بـا  مـن  کـه  اینـه  خـاطر  بـه  اینـا  اگه مونده؟ بچه فقط شده حل مشکالتمون

ــا زنــگ ایــن...مــاهی میشــه اور تهــوع کــارات داره واقعــا بگــم بایــد ــه زدن ــاراي ایــن و مهســا ب  رفت
ــط عجیــب ــو فق ــو از من ــه دور ت ــردار دســت. میکن ــی اروم زن اون از...ب ــده؟ چ ــس مون ــنم ح  میک
 ...بکن ریختت و سر به نگاه. نیستی خودت واقعا ماهی، نیستی خودت

 نخـی  پیـراهن  بـه ...ببـرم  پنـاه  ان بـه  تـا  میخواسـتم  را مـادري  دامـن  مـن  و میکـرد  تنبـیهم  داشت
 موهــایم.بــود شــده چــروك و مانــده تــنم زیــر بــودم خوابیــده بــس از میکــنم نگــاه گشــادم و بلنــد

ــه دورم و چــرب ــود ریخت ــم و داشــت اب چشــمهایم و ب ــرگ دل ــن. میخواســت م ــه عاقبــت ای  هم
 .میگذاشتند پا برادر دو این زندگی به که زنهاییست

 خانـه  دیگـر  جـاي  نـه  بـود  بنـد  دلـش  اینجـا  نـه  کـه  دیوانـه،  زن یـک  جـز  بود نمانده من از چیزي
 کـه  انقـدر ..میرفـت  زوال بـه  رو انگیـزي  شـگفت  طـرز  بـه  چیـز  همـه  کذایی عید همان از.میشد اش
 سـالهاي  بـراي  نظـرم  بـه  شـمال  دریـاي  لـب  عکسـهاي  کـه  بـود  شـده  خرابتـر  حـالم  مـدت  این در

 .میامد پیش

 یــک کـار  امـا  ویرانــی میبـرد،  زمـان  ســالها و روزهـا  شـود،  خــوب حالـت  کـه  میکشــد طـول  سـالها 
 .ثانیست
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ــا ــوا ب ــوم روز درد و دع ــه س ــه ب ــیزده ان برگشــتیم، خان ــیزده روزي روز س ــار س ــردم ب ــم. میمی  دل
ــا میکــردم صــبح را شــب و میخواســت تنهــایی هرلحظــه  از تــا شــب را برود،صــبح معــین زودتــر ت

 !بود؟ معین از توقعی چه نمیفهمیدم را خودم. نمیرم تنهایی

 پـدرش  خونـه  کـه  مـاهی  اون..اومـده  سـرش  بـال  ایـن  زنـدگی  همـین  تـو  روتـه  روبه که ادمی این-
ــود ــن ب ــود ای ــرو! نب ــن..ب ــه م ــدونم ک ــال و داد داري می ــدازي راه ق ــه مین ــر ک ــی زودت ــري بپیچ  ب

 .میمیرم تخت این رو روز یه منم پسرت پیش مهسا، پیش برو...بیرون

 !شکاکی..ماهی شدي دیوونه تو برم؟ کجا بپیچم..کن بس-

 شکاکم؟ من-

 گرفتـی  رو گوشـی  کـردي؟  چیکـار  عیـد  نیسـت  یـادت  شـدي،  حسـاس  صداشـم  بـه  حتـی  تو اره-
ــرت ــردي پ ــو ک ــا، ت ــتی دری ــا نمیذاش ــرم ب ــرف پس ــزنم ح ــی ب ــاش...حت ــداقل ک ــوري ح  همونج

 .تر تحمل قابل غیر روز به روز میشی بدتر داري روز به روز میموندي،

 .لحظات این در میامدم نظر به حقیر و بیچاره چقدر و میکنم پاك دست باپشت را ام بینی

 میتـوانم  را دلـم  نـه  دیگـر ...میریـزد  دارد انهـم  اسـت،  اتـش  دلـش  در گفـتم  کـه  سـبز  پوسته همان
 .را ظاهرم نه نگهدارم

 میگویـد  معـین  کـه  کشـاند  کجـا  بـه  مـرا  اورد، زنـدگیم  و مـن  سـر  بـال  ایـن  که او از متنفرم، کیا از
 .تحمل قابل غیر میگفت من به...تحملم قابل غیر

 دار بچـه  کـه  زن اینهمـه ...باشـه  مهسـا  و مـن  دیـدار  دوبـار  خـاطر  بـه  اینـا  همـه  کنم باور نمیتونم-
ــن، ــه نمیش ــیچ...دوا اینهم ــس ه ــل ک ــو مث ــار ت ــه رفت ــرم...نمیکن ــی دکت ــا الم رفت ــام ت ــرف ک  ح

 .ماهی میکنی خستم داري...نزدي
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 :میکند زمزمه اینبار و میمالد را صورتش میدهد تکان سر تاسف با

 مرگته؟ چه..ماهی تو اخه چته-

 کـرده  گیـر  انسـانیت  و شـرع  و عـرف  الي وجـودم  همـه ...دیگـر  جـاي  عقلـم  یکجا بود،تنم یکجا دلم
 واضحتر؟ این از مرگ ندارم قرار میشد، کشیده طرف یک به وجودم از هرتکه و

 :میروم اتاق سمت به

 بچـه  ازت نـه . نگهشـداري  بایـد  کـه  خـونگیم  موجـود  یـه  مـنم  کـن  فک برس، زندگیت به برو..برو-
 منقـرض  بایـد  مـن  نسـل  ؟!باشـی  داشـته  بچـه  دیوونـه  زن یـه  از بایـد  چـرا  اصـال ...مـدارا  نه میخوام
 بــدبخت بقیــرو هــم خودشــون هــم.بشــه منقــرض بایــد صــددل و تکلیــف بــی ادمــاي نســل بشــه،

 .میکنن

ــدازم تخــت روي را خــودم ــار میان ــاال تخــت کن  خــودش...داشــت اب چشــمانت...میایســتی ســرم ب
 شـده  ناامیـد  مـن  از هـم  او پـس  میکننـد  گریـه  ناامیدمیشـوند  چیـز  همـه  از وقتی مردها بود گفته

 .بود

ــیند ــودش و مینش ــد را خ ــمتم میکش ــانی و س ــکمم روي را اش پیش ــذارد ش ــتم،...میگ  نمیخواس
 کشـیدم  را خـودم ...بـود  بسـته  رخـت  مـن  از هـم  عاطفـه  انگـار ..نمیخواسـتم  را درد و عـذاب  اینطور

 :کردم زمزمه و کنار

 .کن ولم-

 .شدي اهنی ادم مثل-

 .میکنند گریه که هایی اهنی ادم ان از اره

 میکش را اش بینی میکشد، دراز تخت سمت ان
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ــاال د ــن و ب ــت م ــنم پش ــا و میک ــر ب ــتم س ــربه انگش ــاي ض ــی ه ــی در پ ــه پ ــز ب ــبخواب اوی  ش
 همانجـا  اویزهـا  تخـت،  همـان  تخـت  سـت،  خانـه  همـان  خانـه  میشـد،  تکـرار  داشـت  تـاریخ ...میزنم

 .نیستم من ان دیگر من فقط..مرد همان کناري مرد و هستند

 شدي؟ خسته ازم-

 بود عمیق نفس یک جوابم

 .منه از بهتر شرایط این تو زنی هر اصال...منه از بهتر خیلی مهسا-

 .میداد گوش مرا باید فقط نمیخواستم هم جواب

ــل - ــالمو دلی ــط ح ــودم فق ــدونم خ ــو...می ــیش، ت ــکی نمیفهم ــه هیش ــو! نمیفهم ــین ازادي ت  مع
 .باشم تنها باید فقط. باش نداشته کاري منم به...برو هرجامیخواي بکن، میخواي هرکاري

 :بازویم روي میگذارد را دستش

  تو؟ میگی چی.باشم نداشته کاري بهت میشه مگه-

 .نمیگوید هیچ و میکشد عمیقی نفس...میزنم پس ارامی به را دستش

 بـاور  را کیـا  کـه  بـود  انجـا  عجیبتـر  امـا  بـود  عجیـب  ایـن  دارد دوستم خیلی نکردم حس وقت هیچ
 ...دارد دوستم که کردم باور تهدید، از پر جمله یک همان با کردم،

 دوســت منــو مهســارو انقدرکــه نمیتــونی تــوام نمیــره، ادم یــاد از اول عشــق وقــت هــیچ میــدونی-
 ...باشی داشته

 میکنی؟ فکري همچین چرا-
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 .داشتم دوست اندازه همون به منم صورت اون در چون-

  اینه؟ ما زندگی مشکل میکنی فکر تو-

 چی؟-

  نداریم؟ دوست همدیگرو کافی اندازه به اینکه-

 و مـن  دل در پـایش  کیـا  بـود،  مـا  زنـدگی  کفـش  در کـه  بـود  پاهـایی  مشکل بود، کافی ما عالقه نه
 !تو مغز در مهسا

 اصـال  اون نگیـر،  جـدیش  زیـاد  داري دوسـت  دلـت  بـا  رو کسـی  اگـر  میگفـت  همیشه محمودخان-
 رو کسـی  عقلـت  بـا  اگـه  امـا ..رفـتن  راه کـه  پـا  مثـل  دیگـه،  داشـتنه  دوسـت  دل کـار ..نداره ارزشی
 .واقعی عشق میگن اون به داشتی دوست

 چیه؟ تکلیف عقلش یا دلشه کار جونش به افتاده که اینی ندونه نفر یه اگه حاال-

 :کرد زمزمه و شد طوالنی سکوتش

 .نگو من به حداقل نگو، اینو-

 .معین مظلومیت و بود من شماتت از پر انگار سکوت این

 بعـد  مـادري،  پـدر  دعـواي  کـه  بچگـی  از.نداشـتم  ارامـش  زنـدگیم  تـو  روز یـک  خدا رضاي محض-
ــام مــرگ اون از ــادر از جــدایی ســال چنــد دلهــره...باب ــرادرم و م ــامیم...ب ــوي ناک ــاي انتخــاب ت  ادم

 !اخه خبره چه بسمه، خدا به...امروز حاالم...افتضاح اون و تو با ازدواج بعد زندگیم،

 غمـش  نبـود  مجبـور  او حـداقلش  بـودم،  کشـیده  بـدبختی  عمـرمعین  کـل  انـدازه  به چندماه این در
 .میکرد ام دیوانه داشت این کند پنهان را
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 .بهتره زندگیت من بی-

 !ماهی برگرد..کن نگاه منو...نگو پرت و چرت-

 :داشت ناچاري کلی که چشمانش و میکنم نگاهش

 نمیـذاري  پـاتو  خونـه  از...نمیـري  کـه  دکتـرم  بـار  زیـر ...ناخوشـی  اي، افسـرده  گفتم محمودخان به-
 کـه  اونـا  بـا ..بریـزیم  برنامـه  اینـا  مـادرت  بـا  میگـه  راسـت ...کنـی  تحمـل  نمیتـونی  منم گفتم بیرون،
 نه؟ مگه خوبه حالت

 مــاهی بهتــره! بهتــره باشــه شــلوغ دورت وقتـی ...برمیگــرده اونموقــع تــا کیــاهم...میــاد محمودخـانم 
 نه؟ مگه

  میامد؟ باشم من که جایی میامد؟...ماند دلم روي و شد زخم اسمش

 بکنم؟ اینکارو ماهی-

 بایـد  و میدیـدمش ...میکـردم  را اینکـار  ببیـنم  را کیـا  کـه  داشـت  امکـان  هـم  درصـد  یـک  حتی اگر
 هـیچ  میفهمانـد  بهـش  و میـدادم  فحشـش  صـورتش،  تـوي  میـزدم  مـاه  چنـد  ایـن  تمـام  انـدازه  بـه 

 !احمق عوضی...میشد ترك کمکم باید بود هم مخدر مواد که...نمیرود اینطوري کس

 .بکن-

 .نگهدارم راضی خودم از را نفر دو واحد ان در نمیتوانم من

 هــم از پتوهــا تشـخیص  دیگــر میانــدازي، خـودت  روي پتــو تـا  دو ســرما از کــه زمـانی  مثــل دقیقـا 
 گشــاد درز از هــم اخــر پاهایــت، روي دیگــر قســمتی و تنــت روي یکــی از قســمتی. اســت ســخت
 ...میخوري سرما بینشان
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 و زدم پـا  و دسـت  و ترسـیدم  فقـط  نشـدم،  رد وقـت  هـیچ  بـرادر  دو بـین  تاریـک  کوچه از که من و
 .مردم

 

 !کیا دیدن وحشت یا بود جاجرود پیچهاي اثر نیست معلوم بود، تهوع حالم

 چیــد پاکــت و قـرص  هزارتــا و  انـداخت  رویــم را مســافرتی مخمـل  پتــو خوابانـد،  بــرایم را صـندلی 
 ...من با معین حاال و میکردند بیمار با که بود رفتاري دقیقا این داشبورد، روي

ــد ــط نمیفهمی ــرداد وس ــن خ ــالم ادم ت ــخ س ــد؟ ی ــون نمیکن ــد چ ــن نمیفهمی ــریض م ــتم م  نیس
 .میکرد اینکارهارا

 . باشم بوده خواب نیستم مطمین اصال میزد، گنجشک مثل بیدارشدم که صبحی از قلبم

 ایـن  و بـاال  بیانـدازم  بـردارم  میخواسـت  را قلبهـایش  طـپش  ان از یکـی  دلـم  قرصهاسـت  به چشمم
 .شود ارام دقیقه دو سینه

 .من دیوانگی بر تایید مهر یعنی معین نگریهاي اینده ردیف به درازي دست اما

 .کنم نگاه را جاده فقط تا شیشه توي کردم را سرم

ــا جــداره دو پنجــره تبلیغــاتی بنرهــاي ــود شــده نوشــته اطمینــانی چنــان ب  میخواســت دلــم کــه ب
 ایـد  پنجـره  و در کـار  تـو  کـه  شـما : بپرسـم  هـا  کننـده  تولیـد  از و بـزنم  زنـگ  بردارم را شان شماره
 و در بـی  دل بـراي  دلـم،  بـراي ...داریـد  جـداره  هـزار  ، جـداره  هـزار  هـا  نـه  جـداره  دو بست و چفت

 پیکرم؟

 دیگـر  و بیانـدازم  را قفلـش  و کـنم  بیـرون  را امـده  همسـایه  خانـه  از کـه  سـرکش  گربـه  ایـن  من تا
  دارید؟ ندهم؟ راه را کسی هیچ
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 ..نمیشد اما خودم براي بزنم زار میخواست دلم و کردم بلند را ضبط صداي

 ..میریزم خودم توي دردمو خاطرت به دارم امروز نبین

 .ماهی-

 ...میشود چه اش بقیه بفهمم بگذار نگو چیزي یعنی رابستم چشمم نگهداشتم باال را دستم

 .میریزم بهم دنیارو همه چطور ببین کن اشاره فقط تو

 "آخ" گفتم دل ته از و صندلی روي انداختم را خودم

 :کرد فوت را سنگینش نفس

 میخوري؟ چیزي ماهی-

 بـس  از و میکنـی  رفتـار  دکترهـا  مثـل  کـه  بـس  از...نمیخواسـتم  هـم  کوفـت  تـو  نمیخوردم،بـا  تو با
 .باالها ان دقیقا تو زمینم کف میکنم حس من که

ــود کــوه ــود ســنگ و ب ــزش، خطــر و ب ــیچ ری ــد پ ــدر را دســتم و رســید جدی ــه انق  در دســتگیره ب
 ...بود شده سفید که فشردم

 بریزه؟ سنگا این ممکنه-

 بریزه؟ باید چرا-

 بشـود؟  مجـرد  شـوهر  بـرادر  یـک  درگیـر  متاهـل  زن یـک  کـه  نداشـت  امکـان  مگر بریزه؟ نباید چرا
 ســر روي...مــا ســر روي بریــزد و کــوه از بگیــرد طــالق داشــت امکــان هــم ســنگ...داشــت امکــان
 .ما کننده خسته و هویت بی ي رابطه

 :کردي زمزمه تو شیشه سمت برگشتم که موقع همان
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 .نمیافته جاده این تو اصوال اتفاقا این از-

 ...هم دماوند جاده بیحال کوههاي روي اندك اندك سبزهاي این و نمیشد تمام جاده کاش

 ...بود و نبود کیا کاش

 از کــه موجیســت و العمــل عکــس میترســاند مــرا کــه چیــزي تنهــا..هــم معــین از و نمیترســم او از
 .میخیزد من

 شـیروانی  و کبـود  سـنگهاي  نمـا  و بـزرگ  چنـدان  نـه  ویـالي  بـودیم  جـاده  در سـاعت  یـک  از کمتر
 ...صورتمان توي میزد که بیجانی و کج باران و طبرستان سفالهاي از

 بـاال  بـاغ  پرتعـداد  و ارتفـاع  کـم  هـاي  پلـه  از هـم  بـا  و گرفـت  هـم  مـرا  کوچـک  دستی ساك معین
ــیم ــه دودي ان...رفت ــراس از ک ــیگار و ت ــی س ــعود کس ــرد ص ــال میک ــر م ــود یکنف ــرایم را در...ب  ب

 .نمیخواستم دیگر بگذارم، پا خانه این در نمیخواستم من و نگهداشت

 دماونـد  بهـار  هنـوز  میکـرد،  راسـت  و چـپ  را شـومینه  هیزمهـاي  دسـتش  انبـرك  بـا  خـان  محمود
 .نکرده رها را زمستان ارثیه

 :باال رفت صدایش و شد بلند معین دیدن با

 ...اومدین زود-

ــی ــله حت ــد دل و حوص ــه زدن لبخن ــان ب ــم را محمودخ ــتم ه ــط نداش ــه فق ــش ب ــتم اغوش ــا رف  ت
 چــاي برایتــان گفــت بگـذاریم  را وســایلمان بزرگــه اتــاق در بـرویم  گفــت...نبینــد را بیحــالم صـورت 
 .میکند چه تراس در کیا نگفت اما امروز سرد هواي از حتی گفت چیز همه بریزم؟

ــا و تخــت روي کــردم پــرت و دراوردم را ام مشــکی مــانتوي  نشســتم رفتــه ضــعف پــاي و دســت ب
 ...همانجا
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 "حمام؟ بري میخواي"پرسید میگشت صورت و دست حوله دنبال ساکش در که همانطور

 عــین اتــش، دلــم و بــود اتــش دراوردم،تــنم هــم را کوتــاهم اســتین تیشــرت و بــاال انــداختم چانــه
ــره ــور گ ــعله ک ــاي ش ــومینه ه ــالن ش ــته س ــودم نشس ــا ب ــر و انج ــرفتم گ ــودم در میگ ــه..خ  زمزم
 "نیست خوش حالم"کردم

 "بیرون بیا بپوش لباستو"گفت و ام شانه روي زد و انداخت دستش روي را حوله شد بلند

 دسـتم  نمینشسـت،  دیگـر  کـه  بـود  شـده  خنثـی  بهـم  انقـدر  میکـنم  نگاه رفتنش مسیر به تعجب با
 بیــا میگفــت و ام شــانه روي میــزد فقــط.نمیپرســید حــالم از و نمیبوســید را صــورتم نمیگرفــت را

 .بود نگرانیش انتهاي این...بیرون

 .نشنوم را صدایش دیدنش از قبل میکنم سعی و میبندم را در

 بــه لبهــایم، بــه بــود، رســیده هــم چشــمهایم بــه کــه دیــوانگی و میکــنم نگــاه اینــه در خــودم بــه
 دیـوانگی  بـا  نگـاه  کـه  چشـم  بـا  و شـده  بـدنم  اعضـاء  از یکـی  مثـل  دیـوانگی  پوسـتم،  بـه  و موهایم
 .میکنم عاشقی

 نفــر دو..روشــن یکــی و تیــره یکــی رنــگ دو و متفــاوت بــوي دو خنــده، دو میامــد خنــده صــداي
 .گرفت باالتر ها خنده "ها رو پدرسوخته" زد داد که محمودخان و میخندیدند

 دیگـر  کـس  هـیچ  کـس  هـیچ  کسـی؟  چـه  دل در و خانـه  ایـن  کجـاي  بـودم؟  بـازي  این کجاي من
 .نمیخواست مرا

 ...کرد روشن را دلم تنور داغ عطرش که بربري و میامد، کرده سرخ گوجه بوي

ــه روي زدم...کشــیدم چشــمهایم در مشــکی خــط و زدم شــانه را موهــایم  مــاهی کــن بــس...ام گون
 .میکنم خفت باغ ته لجنی استخر همین تو بدي ادامه بخواي..کن بس
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 به شده تیره شدت به صورتت و بودم پنهان دیوار کمر پشت

 

 .جذابتر من کور چشم به جذابتر؟ و سیاه شدت

 "موندي؟ کجا ماهی"زد داد و کند بربري نان از دندان با معین

ــده راهــرو ایــن پــیچ در ــین قبلتــرش ام، مان ــم، و دل ب ــین قبلتــرهم عقل ــرادرت و تــو ب  و قبــل و ب
ــا ــین قبلتره ــاب و ترشــیدن ب ــو انتخ ــین...ت ــن بب ــین همیشــه م ــز همــه ب ــودم چی ــاي و ب  انتخابه
 .میکردم احمقانه

 حرکــت نــوزادم انگــار نمیخــورد تکــان دلــم در چیــزي و ام کــرده پنهــان را خــودم کــه حــاال مثــل
 .ام زده وحشت مادري من و نمیکند

 را سـاك  کـرده  گیـر  زیـپ  وقتـی ...کـردم  نگـاه  ام شکسـته  نـاخن  بـه  و کشـیدم  بهم را سردم دست
 .شد اینطور کردم باز بدخلقی با

 ...خانه این جاده به زدم دماوند، جاده دل در زدیم که امروز مثل

ــتش دو ــرف دوس ــیگار دوط ــود س ــاد ب ــره از ب ــزد پنج ــریتش و می ــاموش را کب ــرد خ ــین..میک  مع
ــد ــدك خندی ــان فن ــت را محمودخ ــر و برداش ــیگارش زی ــت، س ــاش گرف ــش ک ــر را ات ــبم زی  قل

ــل میگرفتــی ــدیمی ســفید و ســیاه عکســهاي مث ــد جمــع ق ــام مگراینطــور. میســوخت و میش  تم
 .میشدم

 دل روي خانـه  همـه  میکـردم  احسـاس  کـه  قـوي  چنـان  قلـبم  طـپش  و بـود  ضـعیف  چنان سالمم
 ...میشود پایین باال من

 "ها میشه تموم داریم، پز کیا املت دخترجون بدو بدو"گفت محمودخان
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ــه چشــمم ــود، او ب ــه ب ــد ک ــرایم زد لبخن ــن و ب ــال نگــاهش در م ــگ و دلتنگــی دنب  ان اشــناي رن
 .نبود هیچی نبود اما دارد دوستم گفت که بودم روزي

 "نمیده امون معین این"گفت محمودخان باز

 "ماهدخت؟ خوبی"گفت و شد نیمخیز برایم

 کنــده و او پوســت بــه چســبیده مــن یــخ پوســت، او وجــود همــه و بــود یــخ تکــه دو مثــل نگــاهم
 .نمیشد

 .دردناکتر نبود درش چیزي که او نگاه و داشت درد حوالی این چقدر

 جـان  ماهـدخت  بشـین "گفـت  و کـرد  بـاز  جـا  معـین  کنـار  برایم چرا میکرد؟ رفتار عادي انقدر چرا
 "بشین

 دیگــر یکبــار فقــط...نمیگفتــی جــان ماهــدخت تــو کــه، نبــود تــو مــال ادبیــات ایــن اصــال جــان؟
 !جانش بی حتی...یکبار فقط ماهی، میگفت

 ...گرفت لقمه برایم محمودخان

  "برمیگردم زود"میگفت هی میزد حرف موبایل با معین

 چـرا  برمیگـردد؟  زود چـرا  خـودش؟  کارهـاي  یـا  پسـرش  و مهسـا  بـراي  برمیگشـت؟  زودتر که براي
 نیامده؟ هنوز

 :میکرد روشن را پیپش و شومینه لب چوبی کنده روي بود نشسته محمودخان

 !تو عین...ماهی تو عین داشت دختر یه اونجا، همکارش میگفت کیا-

 :گفت و انداخت هم روي را پایش لمید، داد، تکیه کیا
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 نشـونش  نداشـتم  عکسـتو ...شـبیهته  خیلـی  مـن  بـرادر  زن گفـتم ! اتفاقـا  گفـتم  بهش..ماهدخت اره-
 ...اونو اما بدم

 بــود شــبیهم اره...بلنــد و ســیاه موهــاي بــا کوتــاه و ظریــف بســیار دختــر و اورد جلــو را موبــایلش و
 ...خیلی.بود مهم خیلی برایم کمرش دور پیچیده دست ان نداشت اهمیت اینها اما

 "کجاست؟ نرد تخته اون کیا"گفت محمودخان و بدهم تکان سر توانستم فقط

 ...رفت خوابها راهروي سمت به و

 انـداختم  را روغنـی  بربـري  نـان  و گـرفتم  رو فقـط  نگفـتم  هیچـی ..یـا  اسـت  شـبیه  اره نگفـتم  حتی
 .بزرگ روحی ماهیتابه کنار

 و بـود  هـوا  در معـین  دسـت  و میخـورد  تکـان  بـاد  بـا  سـفید  حریـر  پـرده  میکرد؟ دعوا داشت معین
 .بود کنارم درست کیا و میامد صدایش ته..درهم اخمش

 میکردم؟ چه اینجا من

 میان؟ کی اینا مامانت-

ــدات، ــدات ص ــدایت...ص ــدر را ص ــگ چق ــودم دلتن ــتم...ب ــت از میخواس ــایش ن ــی ه ــافم ژاکت  و بب
 . کنم تنم میشود زمستان دلم در که هرروزي

 "ببري تو که باختم خودم من"میپیچید سرم در صدایش

  مهلکه؟ این بازنده که من و باشد پیروز میخورد او قیافه به چرا پس

 ...ماهدخت-

 :داخل به شد خم هایم شانه و صورتم روي گذاشتم را دستم
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 ...نکن صدام-

 انگشــت هــم مــن ســمتش برگشــتم شــدت بــا ام، شــانه بــه خــورد اش اشــاره انگشــت از اي ضــربه
 :گرفتم صورتش جلوي تهدیدوارانه اینبار اما اوردم باال را ام اشاره

 !نسوزون منو...نکن رفتار عادي انقدر-

 ...میامد اشنا خاطرم به که یکچیزهایی شد، سرازیر چیزي چشمهایش در باالخره

 ...شد بلند و داد تکان سر تاسف با

ــرایم اصــال مــن و گفــت میافتنــد، راه اخرشــب گفــت دارد گرفتــاري پــدرم زدگفــت زنــگ مــادر  ب
 .نباشد کسی چه و باشد اینجا کسی چه نمیکرد فرقی

 پوســت را بلنـدي  چـوب  تیـزش  و بـزرگ  چـاقوي  ان بـا  داشـت  نشسـته،  اسـتخر  کنـار  محمودخـان 
 بخرنـد  مـاهی  رفتنـد  جهـنم،  کـدام  نمیـدانم  پلـور؟  فلـور؟  بـرد  و بغلـش  زیر زد را معین کیا. میکند

 :میدادم تکان را اب روي لجن نازکی چوب با...نبود اینجا حواسم من و

 داري؟ دوست کبابی ماهی-

 .بودم من که شده کباب ماهی...زدم لبخند

 ...شدي حرف کم-

 !بودم شده الل...الل نه، حرف کم گرفت، لرزم و میزد باد

 ...دارن حرف چشمهات اما-

 :اب در ریختم پایم با را ها خرده بود، امده ور استخر لب سیمان

 چشمام؟-
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 ...گفت نمیشه کالم با که هست حرفایی اره،-

 ...محمودخان-

 چیـزم  همـه  و صـدا  و نگـاه  اب، در کـردم  فـرو  را کفشـم  نـوك  کـرد،  نگـاهم  و کشـید  کـار  از دست
 :مشکی کج ربان و خاك و الرحمن رنگ صلوات، و غسل و کافور بوي میداد، مرگ بوي

 میشه؟ خفه اب تو ماهی میکنی فک-

 :کردم حس کنارم را پیپش بوي و را گرمایش را، حضورش

 .میشه خفه جا همه نباشه اب بند دلش که اي ماهی-

 .میکرد ام خفه داشت این نبود، جا هیچ هم من جاي

ــکوفه ــا شـ ــوز هـ ــک هنـ ــوك و تـ ــت روي تـ ــد، درخـ ــا بودنـ ــل امـ ــذ مثـ ــراف کاغـ  و زرد گـ
 "زد سرما بادومهارو همه امسال" میگفت محمودخان...مچاله

 بادام داشتم، دوست بادام

 

 ...نه زده سرما

 !نه کسی...نه را سرمازده ماهی حاال اما داشتند دوست همه را ماهی

 هـولم  کسـی  کـاش ...نشسـتم  نمکشـیده  چـوبی  کفـه  ان بـا  بلنـد  تـاب  روي گشـتم،  بـاغ  در ساعتها
ــري، دلــم کــه همــانطور...میریخــت هــري و میشــد کنــده مــن از اي تکــه رفتــی هــر بــا میــداد، ه 
 ...هري هم عشق هري، هم خاطرات
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 کـم  چـه  مگـر  تنهـا  سـرد  تـنِ  ایـن  بـودم؟  دنبـالش  انقـدر  کـه  داشـت  چه نشدنی تمام تلخِ درد این
 تـار  بـین  عمـر  تمـام  یـا  اخـر  میشـوم  خـورده  یـا  افتـاده،  عنکبـوت  دام بـه  کـه  مگـس  مثل داشت؟
 ...پامیزنم و دست نامرئی

 کــه خــان محمــود صــداي و میکــرد درســت را انــتن معــین میــزد، بــاد را هــا مــاهی داشــت کیــا
 میگفت

 "پسر نمیکنی گوش...معین نیست بشو درست انتن این گفتم"

 !گفت خودش...بود مفت یا حرفهایم نظرش به نمیکرد، گوش هم من به جدیدا

 مـن  و میاینـد  و میرونـد  ادمهـا  ایسـتاده،  جمعیـت  بـین  کـه  مـات  و ومحـو  مـرده  مادر ادمهاي مثل
 .دنیا جاي هیچ به من شاید یا...نیست جایم هیچ به دنیا این

 ...خنده اندکی براي بکشم را لبم نمیتوانستم اصال من و بودیم نشسته هم دور

 حالــت رخــوت و بیحــالی انگــار. جمــع ایــن نــاجور وصــله انگــاري مــن و بودنــد خــوش شــان همــه
ــگی ــوده ام همیش ــد، ب ــار و باش ــی از انگ ــن همراه ــد، م ــی ناامی ــین را خوش ــان ب ــیم خودش  تقس

 ..کردند

 "بربیاي خوردنش پس از کنم فک "گفت و کرد جدا برایم را ماهی تیغ معین

 "شد تباه صبح از گربه این" گفت کیا و کرد نگاهم محمودخان

 بـه  ظـرفش  همـه  کـه  دیـدم  نشسـت،  چـوبی  صـندلی  روي و تـراس  در بـرد  را ظـرفش  و شـد  بلند
 میتوانسـتم  کـاش ...نـه  مـن  شـده  تبـاه  دل بـراي  سـوخت  گربـه  بـراي  دلـش . شد گربه سهم تدریج

 !نمیشد...که نمیشد اما بگویم بهش بلند باصداي
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 زمـین  روي را فلـزي  تخـت  خـان  محمـود  بـود،  اش اب تخلیـه  منتظـر  و ایسـتاده  اسـتخر  سر معین
 اینبـار  گربـه  و نگهداشـته  تـنش  کنـار  را ظـرف  بـود،  تـراس  در هنـوز  کیـا ...اسـتخر  کنار تا میکشید

 رمـق  بـی  حیـاط  بـه  نگـاهش  و گربـه  گـردن  مـوي  الي میکشـید  را انگشـتش ...نشسـته  پایش روي
 ...خانه پشت

 رفتـه  اسـمان  تـا  کـه  اجـري  دیـوار  و بیجـان  درختهـاي  و دادم تکیـه  نـرده  به رفتم، تراس سمت به
 .بود

 .بیچاره معدن کارگر من و سنگ دل در بود طال مثال حوالی همین حضورت

 همـه  امـا  عـاقلتر  معرفتتـر،  بـا  وفـاتر،  بـا  بـودي،  مـن  از بهتـر  خیلـی  تـو  بگویم بهش میخواست دلم
 بـد  چـه  و بـود،  رفـتن  دادي انجـام  مـن  قبـال  در کـه  کـاري  تنهـا  تـو ...من براي نه برادرت براي اش

 .رفتنی

 نبود؟ کافی چهارماه-

 .نشست تنم روي دیروز همین انگار زخم این بود؟ چه دیگر ماه چهار..زد پوزخند دلم

 گذاشـت  را گربـه . گشـت  خـودش  دور و زد جسـت  کوتـاه  کوتـاه  و کشـید  منقـار  بـه  را گـردو  کالغ
 .انداخت زمین روي کنارش را بشقاب و زمین

 نمیدانسـتم  کـه  بـود  کینـه  و دلتنگـی  و بغـض  و حـرف  انقـدر  بـود،  حرفـی  پـر  خاطر به سکوت این
 .بگویم را کدامشان

 .افسردس معین-

 .بودم من میگشت راعین و مهسا با و میخندید و بود خوب که کسی ان حتما

 ...بدتر تو-
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 :بود شده نارنجی فلزي نرده زنگ از دستم کف

 ...ك بودمم گفته بهت-

 ...کیا رو بساطت کن جمع-

 !خیلی...خدا به احمقی خیلی-

 ..بود تو تقصیر همش-

 ...نگ من چشماي تو ماهدخت؟ من من؟-

 ...نداشتم را اش امادگی هنوز یا...بشنوم نمیخواستم حتی

 .داخل دویدم و کنار زدم را پرده

 و سـمتش  رفـتم  کـردم،  پیـدا  را معـین  و بـاغ  در گردانـدم  چشـم  مـادر،  پـی  در غریب اي بچه مثل
 ...گرفتم را استینش پشت از ناخداگاه

 :گفت بعد و زد لبخند بهم و برگرداند را سرش

 .بشورم استخرو میخوام-

 تو؟-

 اسـتخر  لـب ...لجـن  و بـرگ  از پـر  و اب از خـالی  اسـتخر  داخـل  انـداخت  را شـنکش  و داد تکـان  سر
 .متعفن برگهاي اوري جمع براي تالشش و میکردم نگاه معین به و نشستم

 "نمیشه تکرار تاریخ تو بگیر، عکس یه ازش ماهدخت"میخندید خان محمود

ــاال دیــدم را کیــا و زدم کمجــانی لبخنــد  ســیگار ان و جیــب در دســتش و ایســتاده اســتخر ســر ب
 .انگشتش بین روشن همیشه
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 "کمک بیا"گفت که معین و زد مصنوعی خنده

 "...مرتیکه"زد داد معین...استخر داخل ریخت پایش با برگهارا دسته و انداخت باال شانه

 کامـل  و جـامع  میکـردم،  امـاده  اي جملـه  یـک  بـاالخره  میخواسـت  دلـم  مـن  و خندید محمودخان
 .نمیامد چیزي اما..سوزاننده و کن دلخنک و

 تالشـش  بـه  مجسـمه  مثـل  باالسـرش  نشسـته  مـنهم ...بـود  اسـتخر  سـر  بنـد  یـک  غـروب  تـا  معین
 .میکردم نگاه

 "بده انجام بقیشو فردا معین، تو بیاین"میگفت هی محمودخان

 سـینگنالهایی  بـه  و خانـه  وسـط  مبـل  روي بـود  نشسـته  کیـا  چـون .بـرویم  داخـل  نمیخواستم منهم
 اضـطراب  بـراي  چیـزي  معـین  کنـار  باشـم،  انجـا  نمیخواسـتم  مـن  و میـداد  فحـش  میشـد  قطع که

 ..دلم اما...دلم اما نداشت وجود

 .میام دارم منم برو شده، سرد هوا ماهی تو برو-

 کـرده  پهـن  اي مخملـی  پتـوي  خـان  محمـود  رفـتم،  خانـه  سـمت  بـه  کـن  گوش حرف اي بره مثل
 "گرمشی ماهدخت، اونجا بشین"گفت و شومینه روي روبه بود

ــم چــایش پیشــنهاد ــرد ام وسوســه ه ــر را خــودم و ک ــوي روي و زی ــرم پت ــه و کشــیدم ن  را ام گون
 .مالیدم بهش

 .تلوزیون سمت برگشت و زد پلکی بعد میکرد، نگاهم که شد او  جمع حواسم

 "بابا زدیم یخ"شومینه سمت امد پا نوك..بود گلی و خیس شلوارش پاچه معین

 "دختر تر اونور برو یکم"کشید محکم را پتو و
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 بین کشید بیهوا را ام شده گوله جسم لحنش، به زدم لبخند

 

 ...ببینم را کیا و کنم بلند را سرم گرم و نرم حجم ان پس از میخواست دلم من و خودش

 :شد بلند و کنار گذاشت را کنترل و کرد نگاه معین به...اوهم کردم، نگاهش

 میچسـبه  اتیشـی  زمینـی  سـیب ...کنـیم  درسـت  اتـیش  بـریم  پاشـو  میشـه  تاریـک  هـوا  داره معین-
 !ها

 :چسبید من به بیشتر معین

 ...حاال دیگه ساعت یه بذار-

 کشـید  را معـین  بـازوي ...میـزد  دهـانم  میـان  جـایی  قلـبم  مـن  و سـرمان  بـاالي  امد نکرد گوش کیا
 "خان گشاد" گفت خنده و خشونت با و

ــود ــان محم ــذکر خ ــا...داد ت ــربه دو کی ــم ض ــه محک ــف ب ــین کت ــت و زد مع ــوب" گف ــترده خ  گس
 "بگم؟ ماتحت،چی

 بـه  کشـید  چنـان  تیـزش  نگـاه  ببنـدد  را در اینکـه  از قبـل  بیـرون،  انـداخت  را معین و کرد باز را در
 .کرد نخکش را جانم همه که تنم

 ...کیا جاي نشست و دستم داد را چاي فنجان محمودخان

 کیـا  ایـن  مـرا  بکشـد  اغـوش  بـه  میخواسـت  دلـم  خواسـت،  ممنوعـه  یکچیزهاي دلم اي لحظه براي
 ...ببرم خودش پیش را ام گله و اعتراض من و

 :کشید هورت را چایش خان محمود و پتو زیر کردم را سرم



449 
 

 زیر؟ اون رفتی کجا-

 :بیرون کشیدم را سرم و دادم قورت را بغضم

 ...کسلم-

ــد ــار چن ــا ب ــه و رانــش روي زد طمانینــه ب  ســنگینتر را بغضــم اش "دخترجــان دخترجــان،" زمزم
 .کرد

 "هستی؟ معین تحمل فکر به"کرد زمزمه و نشست بغلم زد کنار را پتو

 ...نبودم کس هیچ فکر به دیگر نبودم، نه

 "نمیبره جایی به کار منم جانبداري دیگه جان ماهدخت"

 ...چاي به افتاد اشکم قطره و کشیدم عمیقی نفس

 "نیست وضعش این...زندگیتونو کن جور و جمع یکم"

 .میکرد دعوت را محمودخان که میامد کیا صداي

ــورم ــرد مجب ــد ک ــوم، بلن ــو ش ــداخت را پت ــانه روي ان ــتی و ام ش ــه دس ــویم ب ــید م ــف"کش  حی
 "...زندگیتونه

میشدیم تلف داشتیم هم کنار که بودیم ما حیف زندگی؟ کدام بود؟ چه حیف. 

 "بیارم نمکدونم من برو" گفت و داد دستم به سبدي در را ها زمینی سیب

 ..لعنت معین صاحبت بی موبایل ان به لعنت

 "بشین" گفت و کرد تمیز را رویش دست با...اورد باغ ته از اي کنده برایم و بلندشد کیا



450 
 

 .کرد پنهان اتش خاکستر زیر را ها زمینی سیب و نشست

 شــده تنهــا بــاز اتــش دور کــه مــا و...میگرفــت را توتــونش ســراغ و زد داد تــراس از خــان محمــود
 .بودیم

 ..میشد کشیده بهم اتش روبه دست جفت دو

 ...بهمدیگر هم ادمها ما..میشوند جذب اتش به که افتادم ها شبپره یاد

 ...من گردن بندازي چیزو همه نمیتونی-

 :اتش روي کوبیدم و برداشتم را چوب

 .بزنم حرف موردش در نمیخوام-

 تویه؟ دست مگه-

 :صورتش در میشوم براق

ــه دســت کــامال- ــو...من ــرار ت ــا کــردي ف ــن وقتــی...کی ــن دســت رو گذاشــتی حســو ای  رفتــی و م
 میگیــرم تصــمیم مــن حـاالهم . هســت و بــود مــن بـا  عــذابش و تحمــل و زجــر و درد مسـئولیتش، 

 !دربارش

 .نداشت گفتن براي چیزي...ماند خیره صورتم به و فشرد هم روي را لبش

 محـو  زود کـه  بـود  نـارنجی  هـاي  دانـه  اتـش  واکـنش  زدم، داغـدار  چوبهـاي  روي دیگر اي ضربه باز
 چــه مــاهی میگفــت خــودم مثــل ســرگردان و ناچــار و افتــاده میامــد، میخواســت دلــم...میشــدند
ــیم؟ ــا کن ــد و میرفــت راه راســت راســت همیشــه، از ســرحالتر ام  دســت مگــر میگفــت و میخندی

 .تویه
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 ...بود من مال چیزش همه من، دوش روي افتاده بارش چیز همه میکردم حس

ــین ــت مع ــک داش ــد نزدی ــل و میش ــیدنش از قب ــه رس ــرد زمزم ــط"ک ــو فق ــتی ت ــه نیس ــذاب ک  ع
 "میکشی

 ...بکشد رنج من اندازه به نداشت امکان نه..  من اندازه به

 بـاال  انـداخت  ابـرو  دیـدنش  بـا  معـین  و بغـل  زیـر  بـود  زده را اش قـدیمی  صـوت  ضبط محمودخان
 "شده چقدرپایه" سفر این در محمودخان بود معتقد کیا و

 "میدادي؟ گوش چی عتیقه این با محمودخان"میکرد شوخی معین

 "شماست نسل عتیقه"کنار گذاشت را پیپ

 ...نشست لبم روي نرمی لبخند لحنش از

 -بار اخرین براي ببوس، مرا- میگفت چاه ته از نفر یک

 از نمیرفـت  بیـرون  و نفـر  چهـار  مـا  بـین  میوزیـد  نراقـی  گـل  صـداي  و پتـو  الي پیچانـدم  را خودم
 .حصار این

  اهنگ ته ته دیگر که کیا بودند، دیگري جاي همه

ــدیمی ــل اش ق ــا هت ــود کلفرنی ــین و ب ــجریان مع ــند ش ــن و.پس ــه م ــم هرانچ ــونین را زخم ــر خ  ت
 ...میکرد

 را ضـبطش  محمودخـان  کـه  زدنـد  امشـی  انگـار  نمیـدانم  خـوردیم،  سـکوت  در را هـا  زمینـی  سیب
 جـانش  بـه  وصـل  سـیگار  ان بـا  کیـا  و...داشـت  خـواب  تـب  چشـمانش  معین...داخل رفت و برداشت

 ...نریزم سرزنش چشمانم در و نکنم نگاهش و باشم انجا نمیتوانستم...نمیگفت هیچ
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 گوشـه  از میکـردم  عـوض  کـه  را لباسـم ...رفتـیم  قبـل  اتـاق  همـان  بـه  هم با و گرفت را دستم معین
 .میخواست چه اتش جان از نبود معلوم و میکشید سیگار و نشسته هنوز میدیدمش پرده

-میخوانـد  جـان  تـه  از یکـی  هنـوز ...کشـیدم  دراز معـین  جنـازه  بـه  پشـت  و کردم خاموش را چراغ
 -گذشته ما بهار

 .میرسید ما به انعکاسش و بود برداشته را خانه خلوت سالن کل ضبط صداي

 ایـن  از بلنـدتر  خیلـی  میپیچیـد  سـرمن  در کـه  صـدایی  و میامـد  چوبهـا  سـوختن  و ترکیدن صداي
 .بود حرفها

 چـه  میفهمیـد  بایـد  بـود،  اورده مـن  سـر  را بـال  ایـن  او وجـود  خـردم،  و خسته چقدر میفهمید باید
 ...دیوانه میگفتند بهم و میخوردم تاب و پیچ زخم این از باید من فقط چرا...کرده من با

 لـب  و بلندشـدم ...برگشـتم  دوبـاره ...کـردم  نگـاه  معـین  الـود  خـواب  و خسـته  حجـم  بـه  و زدم غلت
 -کند سفر سیاه شب-سوزاند را جگرم صدا سوز و شدم خیره پاهایم به...نشستم تخت

 بافتن شال شدم بلند

 

ــداختم دورم را ي ــتم ارام را در و ان ــرا...بس ــدي م ــان از دی ــم دور هم ــتی چش ــارت و بس ــه کن  ک
 "نزن زخم"کردي زمزمه نشستم

 .میخورد زخم فقط که بودم کسی ان دقیقا من عزیزم نترس

 بـه  هـم  درصـد  یـک  کـه  شـدم  خیـره  جـایی  بـه  تـو  مثـل  و کـردم  پنهـان  پاهـایم  بین را دستم دو
 ..نبود نزدیک ذهنیمان تصویر

 "کردم فرار که معلومه"کردي زمزمه تو اما شدم الل باز و داشتم حرف کلی
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 "ساختی؟ من براي که زندگی چه این"بود شده مظلوم چقدر صدایت و گرفتی نفس

 :گفتم و لرزید ام چانه

 .نمیشد اینطوري روزم و حال و زندگی نمیگفتی اخر روز پرتارو و چرت اون اگه-

 !راه؟ اون به بزنی خودتو بود قرار مدت چه روز؟ چند چقدر؟-

 "بذاري تنها منو نداشتی حق"نالیدم و دادم قورت را بغضم

 :دادي تکان سر

 بکنم؟ میتونم چیکار االن-

 :کشیدم چشم زیر را ام اشاره انگشت پشت

 کفایــت نشــه ایــن از عمیقتــر زخــم فقــط نیســتم درمــان دنبــال دیگــه..هیچــی دیگــه االن االن؟-
 .اومد سرش بالیی چه یکهو ببین من اتفاق بی زندگی. میکنه

 ...اتفاق-

 ...بیشتر چوبها سوختن و شد کمتر ضبط صداي

 .بود عشق دومیش...افتاد من زندگی تو وحشتناك اتفاق تا دو گنده، اتفاق دوتا-

 هـزار  بـه  را حـرارتم  کلمـه  یـک  همـین  داشـت  مـن  بـه  کـه  حسـی  یعنـی  میگفـت  عشـق  از وقتی
 .میرساند

 بود؟ چی اولیش-

 :کرد زمزمه و سمتم برگشت
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 .تو دیدن متاسفانه-

 و احمـق  هـاي  دختردبیرسـتانی  مثـل . نشـینی  شـب  هـام  گونـه  روي امـد  انـداخت  را خر سر اشک
 :کردم زمزمه پشیمان

 .کردم اشتباه...معین با صبح تا شب بودم تو با شب تا صبح که روزا همون..کردم اشتباه-

 :داشت نداشتن صدایت اما چی یا زدي پوزخند نمیدانم

 .داره فرق خیلی بودن باهم شب تا صبح با بودن باهم صبح تا شب-

 ...هري نباید که حاال تمامم هري، نباید که حاال دستم...هري نباید که حاال قلبم

 ...میموندي من معمولی معمولیه معمولیه دوست همون کاش-

 .داره حسی یه طرف یک همیشه نداره وجود معمولی دوستی-

 ؟ میگفتیم چه از بودیم نشسته

 دل بـود  معلـوم  قلبمـان  تـه  و میدانسـتیم  مقصـر  را همـدیگر  اوردیـم،  هـم  سـر  کـه  بالیـی  از دقیقا
 :مینالم باز اما نمانده حرفی یکدلیم که حاال. اصلیست مقصر خودمان

 ...میرفتی نباید-

 :میامد دستانش میان از صدایش و مالید را صورتش

 .توروقران نکن-

 و کنـارم  بـود  نشسـته  دلیـل  میچسـبید،  دیگـري  جـور  بـود  اشـکهایت  عامـل  کـه  کسـی  کنار گریه
 ...من

 .اش شانه روي گذاشتم را سرم ریختم اشک پیاله پیاله و بستم چشم که همانطور
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 :کرد زمزمه و موهایم روي گذاشت را لبش لحظه چند بعد و ماند خورد،ثابت تکان

 ...باره اخرین-

 :باال کشیدم را ام بینی

 ام؟ زنده که شبی اخرین منظورت-

 :گفت مهربانی و خشم با و دورم انداخت را دستش

 ...اینجایی که باریه اخرین نه-

 -نگهدار تورا خدا..بار اخرین براي-...فشرد اغوشش در سخت مرا و

 !میکنم چیکار دارم برادرم اتاق روي روبه-

 .متنفرم خودم از-

 .من به بدش نداره عیبی-

 .متنفرم توام از-

 ..منم-

 ...فشرد مرا و

 ..زدم اش سینه به بیجانی مشت عمیق درد و ضعف ان میان

 .هستی بیشتر رفتی که وقتی از احمق مرتیکه..نیستی دیگه رفتی وقتی از میکنی فکر-

 ...بود اینجا که حاال



456 
 

 کـافی  مـاه  چهـار  میکـردم؟  چـه  بایـد  میپیچیـدم  خـودم  در دلتنگـی  از کـه  روزهایی نمیفهمید اما 
 .نبود کافی هم قرن یک میشد تازه دلم داغ و میامد وقتی تا نبود کافی هم ماه هزار بود؟

 بیـا  بگـویم  میخواسـتم .کـردم؟  قطـع  و زدم زنـگ  چقـدر  کـردم؟  پـاك  و نوشـتم  بـرایش  بار چندین
 بیـا  دقیقـه  دو بگـویم  میخواسـتم  کافیسـت،  برایـت  چهارمـاه  کـه  تـو ...نـداري  عاطفـه  که تو ببینمت
 حـرف  کلـی  کـه،  نشـد  امـا ..نمیگیـري  نیسـت  سـرماخوردگی  نیسـت،  مسـري  عشـق  نترس ببینمت

 ...رفتند کشیدن پر کجایند؟ اما برایش داشتم بغض و حب و فحش و

 ...گریه زیر زدم صدا با و کردم فرو گردنش در را سرم

ــه ــه را اش گون ــه ب ــور صــداي و کشــید ام گون ــد ســاختمان از ک ــر-میام ــا دخت ــر امشــب زیب ــو ب  ت
 -من لب بر بگذاري لب تا میمانم تو پیش بر مهمانم

 چندلحظـه  دیـدن  بـراي  فقـط  لعنتـی  کوچـه  یـه  سـر  سـرما  تـو  ایسـتادن  ساعت چند نمیدونی تو-
 ...کردم فرار نمیگفتی وگرنه...چی یعنی نفر یک عبور

 .میامدم بیرون خانه از یکیار سالی که منی میدید؟ مرا بود؟ امده بیخبر

 .کردم فرار اگر خندیدم پدرم گور به-

 ...چه یعنی نمیفهمید را سردرگمی این..او جز را کسی...نه میخواستم را خودش نه دیگر

ــایی ــده ج ــودم خوان ــا" ب ــرین در آدمه ــالش آخ ــا ت ــراي ه ــه ب ــقی، تجرب ــراغ عاش ــاي س  کاراکتره
ــده ــد پیچی ــه میرون ــد بلک ــا بتوانن ــد معن ــد، تولی ــورتی کنن ــه درص ــق ک ــن عش ــه دادن ت ــرار ب  تک
 "است ساده چیزهاي

 .من زندگی کل بود شده ته و سر بی جمله همین

 :گفت و شد خیره چشمانم به لحظه چند کرد بلند را سرم
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 ...ماهی کنیم تمومش بیا-

 خودش در رقصید تنم و ماهی گفت

 تــو چنــدبار و میمیـریم  چنــدبار میشـیم؟  عاشــق چنـدبار  مگــه...دیوانــه خـرِ  کلــه احمـقِ  دوتــا مـا -
 منی؟ پیش تو دماوند سرماي

 ...چقد مگه

 در را خــودم و بوسـیدمش  زده خجالــت و کـم  و کوتـاه  و کــنم تحمـل  را وضــعیت ایـن  نمیتوانسـتم 
 .کردم مخفی او

 کردم زمزمه

 "کنیم تمومش اره"

 .میکردیم شروعش اول از لحظه هر انکه از دریغ

 پیچیـده  درهـم  تـوده  یـک  تنهـا  مـا  از کـه  جـایی  تـا  میشـد  دور همینطـور ...میرفـت  عقبتر دوربین
 که بود مشخص

 

 ]21:55 06.03.17] ,�ماهـــی مرگـــ

 ...دارند جانی قرابت دوري عین در

 -گذشته ها گذشته گذشته ما بهار-ما عتیقه عشق براي میخواند هنوز عتیقه ضبط
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 و...انــد حادثـه  یـک  و رگ یـک  هــدف، یـک  گلولـه،  یـک  ضـربه،  یــک داغ انـد،  اسـلحه  مثـل  ادمهـا 
 از پــس درســت... اســت لمــس یــک و بوســه یــک دارم، دوســتت یــک نگــاه، یــک داغ نیــز ادمــی
 .میشود شروع وجدان عذاب شلیک

 گرمــی بــه خــان محمــود و رســیدند صــبح چهــار بابــا و مامــان صــبحانه، میــز پشــت ایــم نشســته
 بـه  و افتـاده  معـین  کنـار  نیامـدم  بیـرون  اتـاق  از بامـداد  تـاریکی  ان در حتـی ...کـرد  استقبال ازشان
 .نمیبست را نراقی گل دهان ساعتها تا که محمودخان و میکردم گوش صداها

 ...زد هم را چاي طوالنی و کرد سرریز را شکر نمیکرد، نگاه بهم کیا

 ...بود خوش خیلی حالش که معینی از معین، از من و میدزدید نگاه من از او

 بـاز  فهمیـدم  کـه  کـرد  اشـاره  اتـاق  بـه  یکجـوري  و شـد  بلنـد  و کـرد  رهـا  نیمـه  را چایش...شد بلند
 ... و توبیخ و تنبیه و بپیچد را حسابم میخواهد

 میکشـید  طـول  داشـت  سـوالهایش  نمیفهمیـد  و اسـت؟  چطـور  روحیـت  حـال  میپرسـید  هی مامان
 بابـا  تـا  کـرد  چـانگی  پـر  انقـدر  و دادم هیچـی  و اره و نـه  بـا  را جوابهـا ...بـود  ایسـتاده  منتظرم کیا و

 ...هم خان محمود و شد بلند و کرد تشکر

 .کردم ترك را میز و برداشتم را چایم خالی لیوان بدهم پاسخ را اخرش سوال انکه بی

 .احوالم براي میزد هم سوز با نی و تار انطرفتر کسی..میزد شور دلم و میداد بد گواهی قلبم

 :میکوبید قدرت تمام با که محمودخان صداي و شد فلج پاهایم در پشت

 کــه بــرو انقــدر بــرو، فقــط...میشــی گــم چشــمام جلــوي از غــروب تــا کــن، جمــع وســایلتو تمــام-
 ...کنی گم گورتو کشور این از باید شهر این از فقط نه...کیا نرسه بهت دستم

 :دادم تکیه دیوار به و زد  یخ تنم تمام
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 ...هستی و بودي ابرروریزي و ننگ مایه تو، هواي به الودست خونه این اتمسفر-

 :میفشرد و بود گرفته مشت در را قلبم یکی

 مـا  خـانوادگی  نـام  نمیخـواد  دلـم  حتـی ...زهرمـاري  و کوفـت  هـیچ  نـه  ارث از نـه  خبریه، پول از نه-
 !ببر خودت با کثافتتم و نکبار برو. باشه تو کثافت اسم پشت

 ...محمودخان-

ــا، شــو الل- ــه یــه مثــه کــه شــد خــوب...نیســتی مــرد میدونســتم اولــم از...شــو الل کی  ســگ تول
 بـا  بزرگـا  ادم دنیـاي  چیزتـه،  همـه  الکـل  و دختـر  و شـهوت ...نباشـی  تـا  مـادرت  دامن تو انداختمت

 انتخــاب معینــو بــودین تــر بچــه وقتــی یکبـار ...حقیــرت رویاهــاي دنبــال بــرو..داره فــرق تــو دنیـاي 
 ..بدي نشون لیاقتتو نتونستی تو نبوده، اشتباه انتخابم میفهمم حاال...امروز هم یکبار کردم

 کـه  محمودخـان  نگـذار  کیـا  ضـعف  نقطـه  روي دسـت  نگـذار،  ضـعفش  نقطـه  روي دسـت  نـه  نه نه
 .ساعتی بمب میشود

 روا ارزوهــاش، و رویـا  و شـیطنت  و نوجـوونی  و جـوونی  از گذشــت، هـاش  خواسـته  همـه  از معـین -
 دسـت  رابطـه  بـوده،  کـی  داسـتان  سـر  اون نـداره  ربطـی  مـن  بـه ...کنـی  خیانـت  اینطـور  بهش نبود

  معین؟ اونم برادر؟..آه...که سرت بر خاك و بود تو دست رابطه مرده،

 اومده؟ ها اسمون از معصومه معین نکنه..فرشته معین اره-

 ...بیرون نریز کثافت و ببند دهنتو-

 ...نق بی و گناه بی اما معین...بودم کثافت همه و شما دید از همیشه کثافتم، من اره-

 .ببري هم رو ابرومون مونده ته نمیخوام باال نبر صداتو-

 ..بذار..کیه معین و کیم من بفهمن همه بذار نه-
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 و اتـاق  داخـل  پریـدم ...میکـرد  بیچـاره  مـرا  داشـت  و میکـرد  خبـر  را همـه  داشـت  میزد، داد داشت
 بـود  چسـبیده  بغـض ...میـداد  فحشـش  و بـود  چسـبیده  را کیـا  دهـان  جلـوي  دسـت  با خان محمود

 ...بود گرفته بغض حبابهاي را جایم همه پایم کف شکمم، به کمرم، به گلویم، به مغزم، به

 ...میزد داد کیا و دیوار به کوبیدش

 .نشی خفه اگه میکنم تموم کارتو خدا به کیا...دیوار روي لول دو همون با-

 بـازویش ...دنبـالش  کشـیدم  را تـنم  همـه  مـن  و بـرد  حجـوم  در سـمت  بـه  کـرد  فرار دستش زیر از
 "توروخدا" نالیدم گربه بچه مثل و کشیدم را

 "کیم من بفهمن همه بذار نه"گرفت را خانه کل فریادش زد پس را دستم

 "خبره؟ چه"گفت و میز روي انداخت را موبایل معین

 بود؟ گذاشته کجا را لول دو میدید؟ شده تمام را کار نیامد، بیرون اتاق از محمودخان

 بـرادر  دوتـا  مـا  بفهمـن  همـه  میخـوام  فقـط ...نیسـت  سـري  و خبـر  و راز هـیچ  دیگه...نیست خبري-
 ...هستیم کی

 :پدرم سمت برگشت و

 ارمانهـاش  از گذشـته  و دیـده  سـتم  همیشـه  و مظلـوم  فرشـته  ایـن  میدونیـد  کیه؟ معین میدونید-
 کیه؟

 بود گچی تخته روي ناخن خراش تنها ام ناله

 :زد فریاد و دیوار سمت کشید را سرش
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ــاکی اســطوره محمودخــان- ــه میخــواد نجابتــت و پ ــره چــه بدون ــی دل هــم بگــم...خب  صــاحاب ب
 محمودخان؟ بگم بشه؟ باز تو چشماي هم قرارشه خودم

 "من جان تورو...کیا توروخدا"کردم زمزمه رویش روبه رفتم

 ...کنار برو-

 "ببر خودت با هم رو کاریت کثافت و برو...کیا برو"امد جانش کم فریاد خان محمود

 دختـر  تـو  زنـدگیش  تمـام  کـه  کسـی  و کیـه  گذشـت  رویاهـاش  و جـوونی  از که کسی بگم باید نه-
 ...کیه شد سپري شهوت و الکل و

 "توروقران کیا..توروقران"ریختم اشک و دهانش جلوي گذاشتم را دستم

 ...درنمیامد کالم بودند، مانده معین و بابا و مامان

 "چیه؟ بازیا مسخره این بگی؟ باید چیو"کنجکاو و ترسناك داشت، اخم معین

ــازي؟ مســخره- ــو ب ــه ت ــازي مســخره میگــی چــی ب ــین؟ ب ــو مع ــه ت ــن همــه ک ــدگی ای ــرات زن  ب
 ...دیگه نزن حرفا این از تو میکنی، بازي هممون با که تو...مسخرست

 ...کیا نیا میتینگ-

 با تو ازدواج اگر میگم فقط...نمیام نه-

 

 ...بازیه مسخره ماهیم و من عشق بازیه، مسخره شدنش دار بچه و مهسا

 خـراب  مـا  همـه  سـر  روي را ویـال  ایـن  تمـام  جملـه  یـک  همـان  بـا  درسـت  جملـه،  یک در درست
 .کرد
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 .زمین روي ریختم و شد خم زانویم

 منصفانست؟...گناه برابر در گناه...خطا برابر در خطا-

 :شد قبرستان خانه ، قبل از ساکتتر خانه

ــود- ــان محم ــدي خ ــور دی ــوونیش از چط ــت؟ ج ــی گذش ــه همین ــدبار روزي ک ــو ص ــر ت ــن س  م
 رو مـاهی ...کـرد  پشـت  خـودت  بـه  پـیش  سـالها  کـردم  خیانـت  بـرادریش  بـه  کـه  اینـی  میکوبیش؟

 ازت راحتـی  بـه  چیـزو  همـه  تولپـت  و اهـن  اونهمـه  بـا ...زد گـول  تـورو ...تـورو  محمودخـان  زد، گول
 ...تنگشه تو االن منم ماهی جیب، به زد ثروتتو کرد، ازدواج مهسا با..کرد مخفی

 زندگی؟ کدوم دختر؟ کدوم میدونی؟ چی تو محمودخان

 حاضــرم مــن فرشــته؟ کــدوم...مــنم مونــده الل و نگهداشــته ســینش تــو راز عمــر تمــام کــه اونــی
 و خــودش دور میکنــه جمــع ادمــارو... نــه معــین مثــل اي فرشــته امــا باشــم مــاجرا ایــن شــیطان
 میکــنن تــرکش وقتــی و نمیکنــه تــالش زنــدگیش ادمــاي بــراي...نــداره رو نگهداشتنشــون عرضــه

ــن ــم م ــده میش ــراپا بن ــن...تقصــیر س ــاز م ــر میشــم ب ــده پس ــد جمــع...داســتان ب  بســاطتونو، کنی
 منتظــر عمــر یــه کــه اونــی حتمــا مــنم خوبتــه پســر معــین محمودخــان، انــداختی راه امپراطـوري 

 .تختته و تاج و مرگ

 :میکند نگاه همه به دور یک و اش شقیقه به میزند انگشت با

ــن- ــاتو ای ــزین توهم ــز...دور بری ــان دور بری ــی...محمودخ ــه اون ــت ک ــو رف ــت خودت ــت، دوس  داش
 کــه بــدیایی و تبعیضــها ایــن همــه بــا کــه اونــی...نمونــد پــول واســه کــه داشــت دوســت ارزوهاشــو

 خواسـتم  بزرگتـرین  همیشـه  کـه  مـن  برسـر  خـاك  هسـتم،  هنـوزم ...مـنم  بـود  عاشقت کردي بهش
ــو ــدگی ت ــار زن ــو کن ــدن ت ــود مون ــان ب ــه...محمودخ ــتم ن ــه ازم میخواس ــاجر ی ــازي ت ــه بس ــه ن  ی

 بشـینم  میکنـی  رو و زیـر  خاکـارو  کـه  تـو  گلخونـه،  تـو  بیـام  باهـات  میخواسـتم  فقـط  من...میلیاردر
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ــات ــنم نگ ــن...ک ــو م ــتم ازت همین ــان.میخواس ــو محمودخ ــن از ت ــی م ــتی؟ چ ــودن، میخواس  نب
 نگهـداره  رو مـاهی  یـه  نیسـت  بلـد  کـه  معـین  ایـن  بـه  لعنت اي... معین فقط معین، فقط....نموندن

 بیـرون  زد جـایی  و کنـار  گذاشـتم  احساسـیمو  زنـدگی  عمـر  یـه  کـه  مـن  بـه  لعنـت  اي...دستاش تو
 ...بود تنها هم معین زن که

 :ایستاد معین سینه به سینه

 ایرانـت  خـط  کـه  کیـا  کجـایی !!! اي زنـده  مـردي؟  نگفـت  کسـی ...مـاه  چهـار  کـردم  سفرو ماه یک-
 میکـردم  تـالش  داشـتم  مـن  نباشـم،  زنـت  چشـماي  جلـو  رفـتم ...شـماها  بـراي  مـردم  مـن ...روشنه

 دو بیـا  تـو  امـا ...بـاش  منطقـی ...کـن  تمـومش  احمـق  کیـاي  گفـتم  خودم با...نمیکنی تو که اونکاري
 نـه  تـو  معـین ...نمیکـنم  فراموشـش  کـه  زمیـنم  روي ادم تـرین  منطقـی  مـن  ببـین  باش باهاش روز

 مــن امــا معــین نــداري دوســت کســو هــیچ تــو...داري دوســش کــافی انــدازه بــه نــه داري لیاقتشـو 
 ...دوسش من..دارم

 اصـابت  کیـا  دهـان  بـه  شـدت  بـا  معـین  دسـت  حـواس،  بـی  عـابر  بـه  سرعت پر ماشین اصابت مثل
 ریختـه  زمـین  روي مـن  کـه  ندیـد  دفـاع  و زد چنـان  و زد چنـان  و چسـبید  را اش یقـه  بعـد  و..کرد

 ..بود باال خیلی تخریب این سرعت میبلعیدند، نه میجویدند را روحم داشتند انگار و

 نگـاهم  عشـق  و عـذاب  بـا  کـه  چشـمانی  بـه  میـزد،  مشـت  و سـینه  روي بود نشسته رحمی هیچ بی
ــه میکــرد، ــرا کــه گوشــهایی ب ــه و میشــنید م  اواز حقیقــت و نمیــداد بوســه جــواب کــه لبهــایی ب

 میشـد،  تمـام  داشـت  دسـت  خفیـف  تکـان  بـا  جـانش  مانـده  تـه  کـه  اسـبی  کیـا  و شد بلند...میکرد
 نگـاهم  و صـورتش  تـوي  انـداخت  تـف  و زد شـکمش  بـه  محکمـی  ضـربه  پـا  بـا  و ایسـتاد  سرش باال

 روي میکشـید  کـه  بـود  کاغـذي  امـا  نداشـت  درد کیـا  زخمـی  صـورت  انـدازه  بـه  نگـاهش  که...کرد
 ...پوستم

 ...کردم جمع را پایم و دست که امد نزدیک انقدر
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 میبخشیدم؟ را خودم چطور...بود شده خشک انگار بابا و میامد مادرم گریه صداي

 ...معین-

 !کن نگاه چشمام تو و شو خفه فقط-

 :بود کیا فریادهاي از ترسناکتر ارامش صداي نگهداشت، و گرفت را فکم..نمیشد

 ...نمیشم کیا مثل ادمایی جذب من گفتی-

 مـن  دسـت  کیـا  سـمت  شـدم  کشـیده  اینکـه  اسـت،  کشـیدن  خاصـیتش  اهنربـا ...نبود خودم دست
 .نبود

 ...نمیکنم خیانت تو مثل من گفتی-

 :دستش روي ریخت و خورد قل اشکم

 کـی  بـه  بـدونم  میخـوام  امـا ..میکنـیم  جبـران  جـوونیم،  هنـوز  مـا  نـداره  عیـب  نیست، مهم باختن-
 باختم؟ کی به باختم؟چیو

 :نالیدم درد از من و فشرد را فکم

  ماهدخت؟ کیا اخه کیا؟-

 ...من معین-

 خــط تــا دو مــا گفتــی...بشــه درســت چیــز همــه بــود قــرار برداشــته؟ تــرك رابطــه گفتــی یادتــه-
 نمیرسـیم  بهـم  هسـتیم  مـوازي  خـط  مـا  اره گفـتم  هسـت؟  یـادت  گفـتم؟  چی منم...هستیم موازي

 مـن ...نمیـذارم  گذاشـتی  تـو  کـه  راهـی  تـو  قـدم  مـن ...میکـردم  اشـتباه  مـن ...میـریم  جـا  یـه  به اما
 . نیست دیگه...تو که نیست اونی مقصدم
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 ...نبود کیا تقصیر معین-

  کردي؟ انتخابش که داشت چی کیا هان؟ کردي؟ انتخابش چرا-

-... 

 :زد داد

  ها؟ کیا؟ چرا ادم اینهمه-

 :شد باز دهانم و میشد خرد داشت فکم و ترسید و لرزید تنم

 .کرد انتخابش قلبم...اشغال نکردم انتخابش که من-

 :کشید فریاد و کرد رها شدت به را سرم خندید

 قلبـت  وقتـی  بـودم  کجـا  مـن  کـردي؟  انتخـابم  خـودت  کـه  اینـه  از غیر مگه بودم؟؟؟ چی من پس-
 کرد؟ انتخاب اینو

 :بود پر حرف از گلویم راه و کردم پاك را اشکم

 میکنــه ازدواج کسـی  بـا  احمقـی  زن کـدوم  وگرنـه ..نداشـتم  اي دیگـه  انتخـاب  تـو  بـا  ازدواج بـراي -
 که

 

 ]20:26 10.03.17] ,�ماهـــی مرگـــ

  میکنه؟ تحمل دروغو اینهمه زنی کدوم وگرنه نداره؟ دوسش

 کیـا  بـا  رفتـی  شـده؟  تمـوم  پـیش  سـال  یـک  کـه  اي قضـیه  میزنـی؟  مـن  به چیو سرکوفت داري-
 داشتم؟ زن قبال من چون
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 ...نرفتم جایی من-

 .نیستی دیگه هم اینجا-

 ...خواست ازم اینو قلبم چون کیا با رفتم-

 ...میزنی بهم حالمو-

 ..بشه اینطوري نمیخواستم من-

ــوري؟- ــا؟ چج ــه ه ــرار اگ ــود ق ــوري نب ــه اینج ــس بش ــی؟ پ ــی چ ــتی چ ــیش میخواس ــاد؟ پ  بی
 میخواســتی؟ ام بچــه ازم میخوابیــدي؟ مــن بــا بــودي اشــغال ایــن فکــر تــو وقتــی...مــاهی...مــاهی

 ...انگیزه نفرت...اه

 :صوتم توي داد تکان را اش اشاره انگشت

 تنهـایی ...میترسـیدي  همیشـه  چیـزي  یـه  از تـو  امـا ...بگیـرم  انتقـام  ازت اون بـا  تا ندارم چیزي من-
ــدگیم از میکــنم پرتــت جــوري حــاالم! میفهمیــدم مــن..طــالق و جــدایی و  کــه...مــاهی بیــرون زن

 ....نداره وجود ماهی انگار میکنم تفت جوري یه...نبودي وقت هیچ انگار

 ...خانه در چرخاندم چشم دور یک من و کوبید بهم را در و شد بلند

 ...سالن انطرف بود افتاده کیا و گرفته بدست را سرش بابا میریخت، اشک مادرم

 ...میخواند کري برایم شومینه باالي درست دیوار، روي لول دو تفنگ

 مـن ...هـم  مـن ...چکانـد  را ماشـه  کـه  کسـی  کیـا  و بـود  تیـر  معـین ...انـد  اسلحه مثل ادمها که گفتم
 .میداشت تر دوست تنگ این از را مرگ که هایی پوکه هم بیچاره
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 "ببینم ریختتو نمیخوام حتی " میگفت مادرم

 ...ریخت غم اشک جاي به و کرد نگاه پدرم

 روي از نمیتوانســتم و میلرزیــد تــنم. کننــد روشــن را تکلــیفم مامــان قــول بــه اینجــا بودنــد امــده
 .شوم بلند تخت

ــه چــه دیگــر حــاال هــم میامــد بدهــد؟ نجــاتم بیایــد نمیخواســت کیــا  از را همــه میخــورد؟ درد ب
 داشـتن  حـق  هـم،  را ام اینـده  مـن ...کنـار  بـه  ادمهـا  اعتمـاد  و شـوهر  و مادر و پدر...بودم داده دست

 ...گرفتم خودم از راهم خوب اینده یک

 ...رویشان روبه بودم نشسته

 و شــد ورشکســت نجــاریش کارگــاه اولـین  وقتــی بابــا اوردنــد، را پـدرش  مــرگ خبــر وقتــی مامـان 
 از کـار  وقتـی  همیشـه ...شـد  سـفید  انگـار  موهـایم  دیـدم  را پـدرم  بـار  غم نگاه این وقتی درست من
 .میشوي پیر است خط اخر دیگر میدانی وقتی میگذرد، کار

 "بکنی؟ ما با اینکارو اومد دلت چطور"

 را چشـمش  زیـر  اشـک  سـیاهش  روسـري  پـر  بـا  و میـزد  حـرف  درد و بغـض  ان بـا  کـه  بـود  مامان
 .زدود

 جملـه  ایـن ...نمیکـردم  فکـر  چیـز  هـیچ  و کـس  هـیچ  بـه  کـه  انقـدر  بودم؟ شده خودخواه انقدر کی
 کـرده  بـاز  مـن  روي را خورشـید  در انگـار  ریخـت،  رویـم  کـه  بـود  نـور  و اب سـطل  یـک  انگـار  مادر

 و تـاریکی  بـه  رو درسـت  کـردم  علـم  قـد ...بـود  مـن  درون ظلمـات  شـد  روشن که چیزي اما باشند،
 . گرفته را ادمها همه دامن ام خودخواهی مدتهاست اینکه به اگاهی و درونم پلیدي

 ..نداشت اي فایده دیگر...نه بود؟ کافی اگاهی اما
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 چنـد  وقتـی  فایـده؟  چـه  امـا  میشـود  پـر  تـرس  و حقیقـت  از دلـم  راه وسط و کرده سقوط بلندي از
 ست؟ فاصله مرگ با دیگر قدم

 ..خدایا قباش ال یک برادر اون با برادش؟ با اخه-

 خیانـت  کسـی  چـه  بـا  یـا  خیانـت  بـه  داشـتند؟  نقـد  چـه  بـه  اینهـا ..کـرد  پـر  حرص را وجودم تمام
 .بود احمقانه محاکمه نوع این اما بودم گناهکار من کردن؟

 بود؟ مجاز من براي کیا جز هرکسی یعنی-

ــه زد مامــان ــارو خــدا...شــدي تاریــک شــدي، قبــیح میگــی؟ داري چــی ماهــدخت" صــورتش ب  م
 "بده نجات

 انگیـز  غـم  و سـفید  سـیاه  داسـتان  ایـن  بـه  و میشکسـت  تخمـه  بـود  نشسـته  کـه  خـدا  خدا؟ کدام
 از بهتــر را حــرفم شــوهرم بــرادر کــردم حــس کــه روز همــان بــود؟ نجــات بــر قــرار...میکــرد نگــاه

ــد لحظــه همــان درســت میفهمــد، شــوهرم ــه حــاال.میــداد نجــاتم بای  اســمان از ام شــده غــرق ک
ــت ــق میخواس ــات غری ــتد؟ نج ــه بفرس ــه ب ــورد؟ درد چ ــر و اول میخ ــرزمین از اخ ــودم س  دور خ

 ...افتادم

 "ماهدخت کن جور و جمع خودتو"غرید بابا

 تنهــا مــرا گنــاه و میخــوردم تنهــا تنهــا را زخــم و میکشــیدم تنهــا تنهــا را درد اي خــرده و یکســال
 یکنفـره  جرمهـاي  تمـام  خـاطر  بـه  حـاال  بـودم،  کـرده  پیـدا  صـاحب  حـاال ...میکشید خودش در تنها
 .میشدم محاکمه جمعی دسته باید

 وجـودم  همـه  بـودن  دیگـر  جـاي  فکـر  و بـودن  همسـر  کنـار  رنـج  و درد و وجدان عذاب که وقت ان
 بودند؟ کجا اینها...تنها ،تنها میخورد را
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 الي را هــا شکســتنی داري وقتــی میکنــی، جمــع را هــا وســیله داري وقتــی همیننــد، ادمهــا همــه
 جابـه  را هـا  مـوزي  کـارتن  تنهـا  تنهـاي  نیسـت،  کـس  هـیچ  کشـی  اسـباب  موقـع ...میپیچی روزنامه

 دادن نظـر  و چیـدن  موقـع ...میرسـند  سـر  همـه  کـردن  بـاز  موقـع  و تنهایی بستن موقع میکنی، جا
 ..اند اماده همه دادن طرح و

 ســر قضــاوتش موقــع میگذاریــد تنهــا ســختی در را کســی وقتــی حقــی، چــه بــه جراتــی؟ چــه بــه
 میرسید؟

 .خانوم ملیحه..مهسا بفهمند، مرا میتوانستند نداشتم دوستشان که ادمهایی همان حاال

 .اورد بند میشود را خون چطور میدانند ها خورده زخم

 "ماهدخت"

 حــس یــک فقــط نبــود تــوبیخ و ســرزنش از اثــري اســمم در و صــدایش در و ماهــدخت گفــت بابــا
 .بود عجز و درماندگی انهم داشت

 "بیرون کنه پرتت تحقیر با نمیخوام خونه برگرد و کن جمع وسایلتو خودت"

 از بادبـادك  بـود  شـده  تـنم  همـه  و میکـردم  نگـاه  بابـا  بـه  ناباورانـه  مـن  کشید داد را اسمش مامان
 ...اهمیت از امید از شوق

 "راحتی؟ همین به" میزد داد مامان...میکردند دعوا داشتند

 شوم؟ متحمل را اینها از سختتر میخواست نبودم؟ دخترش مگر

 "نداشته اشتباه کم هم معین"بود بیشتر ارامشش بابا و

 ..اه...میبوسیدم باید را دهانش
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 "میکنی؟ مقایسه باهم رو کثافتکاري و اشتباه"

 مامـان  چـرا ...شـدم  طفلکـی  چقـدر  میکـردم  حـس  مـن  و کثافـت  گفتند ما عشق به شد، خون دلم
 داشت؟ دوست من از بیشتر را مردم

 طـالق  اول همـون  نمیکـردي  فـرو  ماهـدخت  مغـز  تـو  رو وسـطاییت  قـرون  پوسـیده  عقاید اون اگر"
 ".نمیداد جواب اشتباه با رو اشتباه و میگرفت

 شـد  بلنـد  مامـان ..بودنـد  افتـاده  بهـم  مـن  سـر  مـادرم  پـدر ...میشـد  خنک هی میشد خون هی دلم
ــینه روي زد ــیده؟"اش س ــن پوس ــش م ــاد به ــادار دادم ی ــه وف ــو...بمون ــن ت ــه رو م ــاطر ب ــن خ  ای

 "میکنی؟ سرزنش

 خـودش؟  بـه  خیانـت  قیمـت  بـه  قیمـت؟  چـه  بـه  وفـاداري "دسـتش  کنـار  چـوبی  میـز  روي زد بابا
 درسـتش  احمقانـت  راهکارهـاي  اون بـا  و بیـا ...شـوهرش  بـه  هـم  کـرده  خیانـت  خـودش  به هم حاال
 "کن

 میریخـت  خـاك  تریلـی  بـا  مامـان ...میفهمیـد  زود امـا  نمیـزد  حـرف  زیـاد  بـود،  سـاکت  همیشـه  بابا
 بـود؟  خـاك  انهمـه  جـواب  مگـر  رمـق  بـی  فـوت  یـک  و میکـرد  فـوت  گـاهی  از هر بابا و ذهنم توي
 ...نبود

 عــادت و هـوس  نخواسـتنی،  خواسـتنی  بـودم،  شــده عجیبـی  احساسـات  درگیـر  دانشـگاه  دوم سـال 
ــی و ــی ب ــو...تکلیف ــه راه ت ــودیم، خان ــرایم ب ــا ب ــاي ب ــز الواره ــوییچی دورری ــت جاس ــرده درس  ک

 ام دستپاچگی و میدید را بود روشن دیروقت تا که اتاقم چراغ میفهمید، را سردرگمی...بود

 

 نکن سرکوب خودت در نفرو یک هیچوقت"گفت بابا...میامد عشق و ازدواج از اسمی وقتی
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 "...!بده جواب دلت سوالِ به همیشه براي یکبار

ــن ــا فــوت ای ــود باب ــین ب ــادر خــار و ســنگ و خــاك انهمــه ب ــه یــک همــان..م ــرا جمل  انهمــه از م
 فـوت  هـی ...میکـرد  فـوت  هـی  و نمیشـد  تنـگ  نفسـش  بابـا  اگـر  میشـد  چـه  اما...رهانید سردرگمی

 ؟!میکرد

 "...داره بچه و زن نفهمیدم که من سر بر خاك"

ــاال اورد را دســتش دو ــن"کشــید داد و ب ــو و م ــم ت ــته چش ــه دادیمــش بس ــردي ب ــه م ــه ک  مطلق
 "چی؟ یعنی میفهمی تو زن داره بچه...داره بچه...بود

 .کارش پی فرستادم را بغضم و گرفتم را دهانم جلوي

 "...اینه با حق نمیگم که من"

 ...این گفت ماهدخت جاي به بابا که بس همین مجازاتم

ــط" ــرده غل ــرح ک ــقی ط ــه عش ــا ریخت ــش ب ــا...داداش ــم ام ــه دروغ اون ــه دروغ...گفت ــه بافت ــه ب  چ
 "خندیده من ریش به چقدر...گندگی

 باال اورد را اش اشاره انگشت

 "برگرده و کنه جمع خودشو خودش...بیرون شه پرت اینطوري دخترمون نمیخوام حاال"

 ابرومـو  مـن " گفـت  بابـا  بـه  رو و در سـمت  رفـت  و برداشـت  را کـیفش  کـرد  نگـاهم  غضب با مامان
 بفرسـتش  نـدارم،  کـاري  باهـاش  دیگـه  مـن ..نیسـت  خونـه  تـو  جـاش  مطلقـه  زن...نیاوردم راه سر از

 "من فامیل و فک چشم تو از غیر هرجایی

 نگــاه فامیــل، و فــک حــرف! بــود مــن از مهمتــر فامیــل و فــک چشــم...رفــت و بهــم کوبیــد را در و
 .را فامیل و فک این بگیرن گه اي...فامیل و فک
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 زمزمـه ...بهـم  زبـرش  دسـتان  سـایش  و...کشـید  مـویش  کـم  سـر  بـه  را دستش صندلی روي نشست
 "زدش میخورد که جایی تا..وقتش سر رفت سهیل"کرد

 معـین  کـه  زخمهـایی  جـاي . رفـت  ضـعف  بـرایش  تـنم  همـه  و "آه" زد داد سـرم  کشـید،  تیر قلبم
 .آخ...تازه زخم روي مشت...بود تازه کاشته

 ...میمردم کاش

 "اوردي؟ سرمون که بود مصیبتی چه این"

ــر ــودم مگ ــه خ ــر اینهم ــتم؟ را افتضــاح و تحقی ــه میخواس ــتم ن ــن...نمیخواس ــه م ــنم چ ــه ک  دل ک
 میکنـدم  جـا  از را قلـبم . میایـد  خوشـش  همـان  از درسـت  بعـد ! نبایـد؟  را کسـی  چه ببیند میگردد

 میشد؟ راحت همه خیال دور میانداختم

 "کن جمع رو وسایلت زودتر"

 ...نمیکند کمکت کردن جمع و بستن در کسی که گفتم. رفت هم بابا..رفت

 ادم حافظــه از اشــیاء اوقــات گــاهی...کشــیدم ملحفــه بــه دســتی...زردمــان مســتطیل روي نشســتم
ــد خودشــان در خــاطره بیشــتر ــن. نگهمیدارن ــه ای ــن اشــکهاي از اش حافظــه ملحف ــر م ــود ت  از...ب
. بـود  جـذابتر  معـین  حضـور  از کـه  شـبخواب  شـب  هـر  بـازي  و معنـی  بی هاي اغوشی هم و عذابها

 .بود دیگري مرد به اغشته که افکاري داشت سرش در مرا افکار هم اواخر این

 قهــوه و ســرمه و طوســی و مشــکی شــدم، خیــره لباســها کــوه بــه...تخــت روي ریخــتم را لباسـهایم 
 ...کدر رنگهاي و یشمی و اي
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 کـردم  بـاز  را در بـود،  غریبـه  در زنـگ ...بـود  افسـردگی  و بیحـالی  همـین  بـه  هـم  من اشتباهات کوه
 و بــود مــن کــه کســی...را پیــرم و شــده بــزرگ اشــتباه...دیــدم را همــزادم در دو زنجیــر میــان از و

 "..نه آه"کردم فوت را نفسم و دادم تکیه در به را ام پیشانی. رسید سر بدجایی

 ...زهرمار و کوفت و گور و بهرام..میپیچید سرم در صدایی

 گرفت؟ ماهی گور چگونه که دیدي خانوم ملیحه

 ناخنهــاي..میکــنم نگــاه خــودم دســتهاي بــه دراورد، را اش تــوري هــاي دســتکش مقــابلم، نشســت
 ...بسته بر رخت من از زنیت...معوجم و کج

 "بــودم مـن  کـه  جـایی  همـین  بـه  رسـیدي  ببـین " عالمـه  یـک  زد لبخنـد  چشـمانش  کـرد  نگـاهم 
 "است؟ چطور گرفته غبار شهر این هواي"عالمه یک

 شـهر  یـک  وسـط  هتـل  یـک  در باشـیم،  اتـاق  هـم  انگـار . داشـت  چشـمانش  در اشـنایی  عالمـه  یک
 ..میفهمیدیم را هم حرف ما فقط...غریب

ــمهایم در ــاه چش ــرد نگ ــس...ک ــی نف ــید عمیق ــال و کش ــمانش ح ــادل چش ــه رو متع ــد ب  لبخن
 زمزمــه و گذاشــت دســت روي دســت...داد قــرارم تــاثیر تحــت حضــورش ســبکی و روشــنایی...بــود
 کرد

 رسواییست و دیوانگی به عشق لذت"

 ".رسواتر شود دیوانه که عشق اي رخصت
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 و میکـردیم  وصـل  بلنـدي  نـخ  انتهـایش  بـه  کـه  کـودکی  دوران پالسـتیکی  ماشـینهاي ! بخیر یادش
ــال ــان دنب ــیدیم خودم ــودك. میکش ــایه ک ــتانش همس ــرد دراز را دس ــه و میک ــه پیال ــرت پیال  حس

 ...میدوید ماشین دنبال و چشمانش در میریخت

 بـه  نـخ  و اینـده  بـه  نـخ  و جبـران  بـه  نـخ  کـرده،  بنـد  ام گذشـته  به نخ کرده، وصل دلم به نخ زمانه
 ..میدود و میدود...میدود و بسته من دنیاي همه

 !ام همسایه کودك حسرت تاوان که من و

 "نشدن درك" که ام هیوالیی ان تاوان من

 .ساخت ازمن

 کـه  میشـوي  گلـی  مـاهی  انگـار  میپوشـی  را پیـراهن  ایـن  میگفـت  میکنم،معـین  تـا  را ابیم پیراهن
 چـه  افکـار،  در چـه  دریـا،  در اسـارت  چـه  میـدهم،  تـرجیح  اسـارت  بـه  را مـرگ  من...شده دریا اسیر

 ...عشق در

 ایـن  چیـز  همـه  بـه  زیـادي  کـه  میایـد  وقتـت  سـر  زمـانی  درسـت  امـا  ماسـت،  همـه  رهـایی  مرگ
ــدگی ــته زن ــرگ و اي دلبس ــل م ــان مث ــه نگهب ــی وظیف ــت شناس ــرد را بازوی ــدتت و میگی  میکش

 ...دنیا خروج در سمت

 .میشد کم سرم روي از داشت که اي سایه...تخت روي افتاد ات سایه

ــه ــه در ب ــاهم و داده تکی ــد نگ ــرخالف...میکن ــن ب ــد ای ــمانش در روز چن ــروزي چش ــتح و پی  و ف
 ...خنثی کامال...نبود پوزخند

 .میکرد نگاهم داشت و گرفت پشتش به را دستش 

 .بکشی زجر خیلی بود قرار-



475 
 

 قبـل  خـرد  خـرد  طبیعـی  زایمـان  درد مثـل  را هـایم  زجـر  مـن  میگـذارم،  لباسها بین را عطر شیشه
 .کشیدم حمل وضع از

 خیانـت  کـه  زنـی  اصـال  گفـتم  خـودم  بـا  بعـد ...نیسـتم  دیگـران  بـدبختی  کـردن  تماشا ادم من اما-
 کارش،یـه  پـی  بـره  بـذار ...معـین  نمیشـه  خنـک  چیـزا  ایـن  بـا  کـه  تـو  دل داره؟ رو ارزشـش  میکنه
 .میکنه اثر زودتر جیگرت رو بذار بردار یخ کیسه

 . نمیگرفت تحویلم هم بغض حتی که بودم خسته و ناامید و ارام انقدر

 میشه؟ تموم داره چیز همه که خوشحالی-

-... 

 ...شی راحت شرش از زودتر...کیه خر معین نه؟ بودي روز این منتظر-

-... 

 ...هست بازم تو براي که خدا به هست؟ بازم نباشه کیا...هست کیا نباشه معین-

-... 

 :میکنم زمزمه و میبندم چشم...کنار انداخت و کشید دستم از را سفید روسري

 ؟..کنه اثر زودتر شاید جگرت رو بذاري بیارم یخ...کردیم دعواهامونو همه-

 :عقب میکشد را موهایش و میزند پوزخند

 دادي؟ جوابمو چی تو اما داشتم دوست واقعا من-

 گذاشـتم  پلـک  طـوالنی  و چمـدان  روي انـداختم  را پیـراهن  تکـراري،  حرفهـاي  ایـن  از بـودم  خسته
 :هم روي
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 کـافی  انـدازه  بـه  کـدوممون  هـیچ ...نداشـتی  دوسـتم  بـدي  نجـات  رو زندگی یه بتونی که انقدر! نه-
 میخواسـتی  رو کسـی  تـو  و میدونسـتم  وظیفـه  رو همسـر  بـه  عشـق  مـن ...نبـودیم  منـد  عالقـه  بهم
 .کردي هم پیدا..بگیره نادیده اشتباهاتو که

 دوسـت  واقعـا  اون میمونـه،  پیشـت  اشـتباهاتت  تمـوم  وجـود  بـا  کـه  اونـی ... نداشـتی  دوست منو تو
 .داره

 :میچرخد خودش دور دور یک و میخندد

ــا بیخیــال اقــا پــایین میکشــیدم کرکــررو میبســتم، چشــم...باحــالی خیلــی بابــا-  ریختــه داداشــم ب
 داشتن؟ دوست اینه اره؟..روهم

 ... میبندم را چمدانم زیپ و میدهم تکان سر

 چــه دیگــه...کــردي گــم منــو کــه تــو...کــردیم گــم همــو ماکــه...دادي طــالق دادخواســت کــه تــو-
 مونده؟ حرفی

 :میدهد تکان تکان صورتم روبه را اش اشاره وانگشت میخندد

 هسـتن  بقیـه  ایـن  نمیکنـه،  گـم  رو کسـی  هـیچ  کـس  هـیچ  اصـال  نکـردم،  گـم  تورو من نه نه، نه،-
 .میکنن پیداشون که

 دو...داشـتیم  کنایـه  و نـیش  و دعـوا  بـاهم  روز چنـد  ایـن  در کـافی  انـدازه  بـه  بگویم، چه نمیدانستم
ــه ــن اول روز س ــالم م ــودم ظ ــوم، او و ب ــایی ان از مظل ــه مظلومه ــرائیل ک ــد اس ــر میش ــر ب  دل س

 برابـر ..بیـرون  بریـزم  هـم  مـن  بگـذار  هاسـت  گلـه  وقـت  کـه  حـاال  نـه  دیـدم  کـم  کـم . مـن  اشغالی
 مــن قلــب در گنــاه یــک...معــین دوش روي اشــتباه یــک بــود مــن دوش روي اشــتباه یــک شــدیم،

 کمتــر دردش باشــد جانبــه دو جنــگ کــردیم حــس کــه شــد اینطــور...او قلــب در گنــاه یــک بــود
 :گفتم نبود پشیمانی درش اصال که باحالتی. است
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 ..ببازي شدم باعث که میخوام معذرت-

 :میدهد تکان سر تاسف با

 .میکنم تجربه یا میبرم یا من...نمیبازم وقت هیچ نمیبازم، من-

 ماحصـل ...میکنـی  تجربـه  خـودت  نفـع  بـه  رو بـازي  ایـن  همیشـه  تـو ..میکنـی  تجربـه  کـه  معلومه-
 !عاطفه مهسا، من،..ماییم تو هاي تجربه

 ...خودتونید طمع حاصل شما-

 :سمتش برمیگردم

 ...برادرتیم و تو بازي سوخته هاي مهره ماهمه...نه یا-

 :میخندد

 .میسازیم زندگی نمیکنیم بازي ما-

 :میایستد پشتم نرسیده دستگیره به دست...در سمت میروم و میگزم را لبم

 منتظــرت کیــا جــاده ایــن تــه میکنــی فــک..نیســت مکــدر خیالــت...ارومــی انقــدر چــرا میــدونم-
  ایستاده؟

 !بود منتظرم

 . بود منتظرم کیا بدبختی اینهمه بعد 

 کـه  زنـدگی  ان بـر  مـرگ  مـن؟  بـراي  مـن،  از بمانـد  میخواسـت  چـه  دیگـر  میرفت هم او اگر یعنی
 .نباشد منتظرت کسی
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 بـین  از نمیتونـه  زنـی  هـیچ  کـه  زیـاده  و عمیـق  انقـدر  کیـا  بـه  من عشق بگم، بهت چیزي یه بذار-
 .باشی تو زن اون اگه حتی...ببرتش

 از وقـت  هـیچ  امـا  برادرانـه  عشـق  تمـام  وجـود  بـا  مقابلـه  و رقابـت  حس اون..نمیکنه قبول تورو کیا
  چرا؟ میدونی...نمیخواد تورو کیا..نمیره بین

ــبم ــرده قل ــی و شــد فش ــته ام ســینه روي کس ــرد مریضــم و نشس ــبش...ضــعیفتر مریضــتر،..میک  ل
 :بود گوشم نزدیک

 ..نیست من سفره خور ریزه کیا چون.نمیاد کارش به من مونده پس چون-

 ...پاشید جانم همه به غمش و ترکید دلم در حبابی

 :سمتش برگشتم

 کجاس االن-

 ت؟

 :کرد نگاهم لحظه چند

 ...شمال رفته-

  نمیگرفت؟ سراغ مرا کجایم؟ من نمیپرسید..خدایا اه...شمال بود رفته تنهایی

 .بشه خوب زودتر زخماش جاي منتظره-

 تلخـش  داشـتم،  خـاطره  چقـدر  کـردم،  نگـاه  خـوب  را خانـه  بـار  اخـرین  بـراي  و قلبم به میزد نیش
 !بیشتر

 .نمیفهمید که او...خداحافظی و خونریزي و مرگ بوي میداد، کافور بوي او به اخرم نگاه
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 "ببخش منو"کردم زمزمه

 پاکـت  چطـور  امـا  میبخشـم ...نمیشـن  پـاك  کـه  هسـتی  اسـیدي  هـاي  لکـه  اون از تـو "ارامتر نیز او
 "کنم؟

 نمیبخشـم،  گفـت  خواسـتم  معـذرت  ازش سـوخت،  دلـم  گرفـت،  مـرا  جـان  تـو  خیانـت  گفت دیروز
 چـه  گفـتم ...بـود  هـیچ  تـو  خیانـت  برابـر  در کردنـد  دیگـري  خـر  هر و عاطفه و مهسا که کاري گفت
 ...عشقتر گفت...عشقتر گفت داشتیم؟ فرقی

 "شرق ترمینال سمت برین لطفا"گفتم اژانس راننده به و بستم را در

 بـه  چرخانـدم  پـدرم  خانـه  از هـا  تکلیـف  همـه  چـراغ  کـردن  روشـن  بـراي  را مسیرم که بود اینطور
 ...کیا سمت

ــا جملــه ایــن بــودم؟ معــین مانــده تــه مــن بــودم؟ مانــده پــس  جــانم روي غمــی و زخــم چنــان ب
 ...امروز همین...میرسیدم بهش امروز همین باید که بود نشسته

 بـود،  تلـخ  حـالم  بـود،  بـد  حـالم ..میامـد  تـاب  بـی  و پرسـوال  و کدر و زرد نظرم به سبز راه این همه
 ...بود گیج حالم

 "باشه خوب حالت یعنی عشق" میگفت رادان بهرام

 مـا  یـا  میگفـت  دروغ او یـا ..نیسـت  خـوب  اصـال  حالمـان  و عاشـقیم  کـه  ماهـایی  بود؟ چه ما تکلیف
 .هستیم اشتباهی ادم عاشق ما اینکه انگیزش غم و تلخ گزینه... یا و...نیستیم عاشق

 پـس  مـرا  کیـاهم  بـدانم  فقـط  تـا  کـردم  پشـت  دنیـا  همـه  بـه  کـردم،  ریجکـت  را بابـا  پیـاپی  تماس
 نمیکرد؟ رهایم جمله این غم چرا خدا میداند؟ معین مانده
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 و علـف  و گـل  الي البـه  از زحمـت  بـه  را سـنگینم  و اي نقـره  چمـدان  چـرخ  مـن  و بـود  ابـري  هوا
 بـراي  داشـت ...باریـدن  کـرد  شـروع  اجـازه  بـی  بـاران ...میکشـیدم  حلزونهـا  خانه شکستن خرچ خرچ
 بشنوم؟ بود قرار که خبري یا میکرد گریه ما رابطه

 مـن  کـه  کـرد،  بـاز  را در کـه  باشـد  اینجـا  کیـایی  اصـال  اینکـه  از بـودم  ناامید و میزدم در هم پشت
 راه روبــه اصــال حــالش و پــاره اش چانــه و کبــود چشــمش زیــر او و میچکیــد اب ام بینــی نــوك از

 ...نبود

 "میکنی؟ چکار اینجا" گفت فقط

 مـن  بگـویم  امـدم  اصـال  نمیخواسـتم  کمـک  او از...بـودم  نیامـده  هـم  کـار  بـراي  من نمیکردم، کاري
 !دارم دوستت ندارم، کارت گرفتم را سراغت اگه... ندارم نیاز بهت

 در کنــار او و رفــتم شــومینه ســمت بــه خــیس گنجشــک مثــل مــن و گرفــت دســتم از را چمــدان
ــتاده ــاهم و ایس ــرد نگ ــل...میک ــی مث ــافی ش ــه اض ــدانی ک ــاش نمی ــه باه ــی، چ ــدازي کن  دور؟ بیان

 .میکرد نگاهم همانطور نگهداري؟

 چـرا  بـود  قهـر  گلـویم  بـا  کـه  بغـض  و بـود  کـرده  مهـاجرت  چشـمانم  سـرزمین  از روزهـا  کـه  اشک
 :نالیدم بازگشتند؟ ها بال همه چشمانش دیدن با چرا برگشتند؟ یکهو

 ..کیا-

 .کردم نزدیک شومینه گرماي به را خودم اغوشش جاي به و

 در درویشــها عینهــو و انداختــه دورش هــم اي قهــوه ســربازي پتــو یــک بــود، شــده بلنــد ریشــش
 .ایستاده پیکر و در بی کلبه این

 !ماهدخت...ماهدخت...ماهدخت-
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ــرد، حــرام داشــت را اســمم ــانش از همینطــور میک ــین میریخــت ده ــی زم ــه ب ــت انک ــانم فرص  ج
 ...بدهد

 .جانم-

 :دهانش روي کشید دست

 میخواي؟ چی تو میخواي؟ چی-

 بــود؟ چــه کتــک و دعــوا و جــدایی و رســوایی و بــدبختی اینهمــه نبــود؟ مشــخص میخــواهم؟ چــه
 تمــام چیــز همــه کــه حــاال...داشــتیم دوســت را همــدیگر کــه تــویی و مــن بــراي بــود؟ کــه بــراي
 .نیست ما بین کسی که حاال...شده

 مــادرم پــدر از نــه معــین، از نــه... نمیخواســتم چیــزي اول از اصــال! نمیخــوام هیچــی هیچــی مــن-
 هـا  بهانـه  شـد،  شـروع  توقعـاتم  اونوقـت ...دیـدم  تـورو  اینکـه  تـا  نمیخواستم هیچی من..زندگی از نه

 ...اینهایی همه مسئول تو...دردها و بیخوابیها..دروها وراه

 !ماهدخت توروخدا-

 ...نمیفهمیدم واقعا نمیفهمیدم،

 نداري؟ دوستم مگه-

 دارم-

 نمیخواي؟ منو مگه-

 :شد ارام بدهد مرگ خبر بخواهد که انگار و کرد نگاه اطرافش به ناتوان و درمانده

 ...میکنه فرق باهم خواستن و داشتن دوست ماهدخت-
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 :زدم لب و دادم قورت را دهانم اب..گرفتم زود خیلی...داد را مرگ خبر

 ...نمیخواي منو اما داري دوستم یعنی-

 ...فقط من-

 نمیخواي؟ منو معینم مونده ته چون-

 چی؟-

 :میچرخید سرش در که واقعیتی از اره واقعیت؟ از شد؟ شوکه چه از

 ...نمیخواي منو تو دور انداختم معین چون-

 ...را هایم دیواره میانداخت چنگ دلم در بود افتاده بغض

 بـودم  کسـی ..نـه ..بـودم  خـودم  نکـن  فکـر  اصـال ...داشـتم  متفـاوت  حس یه تو کنار من...کیا میدونی-
 اونـی  مـن ...پرانـرژي  همونقـدر  انگیـز  شـگفت  همونقـدر ...میخونـدم  کتابـا  تـو  و میدیـدم  فیلما تو که
 بقیـه ! گذاشـتم  عشـق  رو متفـاوت  حـس  اون اسـم  مـن ...داشـتم  دوسـت  خیلـی  رو بـود  تو کنار که

 حماقــت...احمقانــه عشــقِ مــیگم بهــش مــن! خیانــت اخــر در و نــامردي وفــایی، بــی مــیگن بهــش
 تـو  کـردم،  حماقـت  یـه  فـداي  چیمـو  همـه  مـن  کیـا ...تـو  امـا ...همـون  مـیگن؟  چـی  بهش عاشقانه،

 چی؟

ــن- ــی؟ مـ ــن چـ ــه مـ ــو دیگـ ــد چیـ ــت از بایـ ــدادم دسـ ــدخت؟ میـ ــو، ماهـ ــاد ارثیمـ  اعتمـ
ــانوادمو ــانو..خ ــانو...محمودخ ــت از محمودخ ــن...دادم دس ــه م ــو هم ــت از چیم ــو دادم دس ــی ت  چ

 میگی؟ داري

 :میزنم داد

 برسی؟ چی به که دادي دست از دادي؟ دست از چی راه در-
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 ...بشنوي من زبون از نیست قرار رو میخواي که اونی-

 با

 

 ]02:27 14.03.17] ,�ماهـــی مرگـــ

 :میکشم داد و میگیرم را اش یقه میروم سمتش حرص و گریه

 مسـئولیت  اونهمـه  زیـر  از داري چـرا  تـو  میکـنم؟؟  غلطـی  چـه  اینجـا  مـن  پـس  بشنوم؟ نباید چرا-
 میکنی؟ فرار

 مسئولیت؟ کدوم-

 میشه؟ چی احساسمون پس نیست؟ مسئولیت من داشتن دوست-

ــه...مینشــیند پنجــره کنــار چــوبی صــندلی روي و میکنــد رهــا اش یقــه از را دســتم  نگــاه بــاران ب
 :بود ارام صدایش.میکرد متالطمم داشت طوفانی دریاي صداي و میکند

 ...بشی خوشبخت میتونستی...باشی داشته خوبی زندگی میتونستی-

 :ام گونه روي خورد قل اشکم و بستم چشم

 ...ببینم رو تو اینکه از قبل اما اره-

  ماهدخت؟ مرگته چه..حماقت پشت حماقت...میکنی اشتباه همش-

 کـه  کسـی  عنـوان  بـه  تـو ...بشـه  رو و زیـر  زنـدگیم  همـه  شـد  باعـث  کـه  کسـی  پـیش  اومـدم  من-
 بگی؟ نداري هیچی کردي رو و زیر ادمو یه روزگار
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ــو شــب همــون حرفمــو مــن- ــد ت ــه...زدم دماون ــه ی ــی جمل ــاه، خیل ــد" نیســت؟ خــاطرت کوت  بای
 ".کنیم تمومش

 اوهــم از شــدم رانــده چیــزم همــه و خــانواده و معــین از کــه حــاال نمیکــردم بــاور نمیکــردم، بــاور
 :نالیدم دلم تو ریخت وحشت و خوف کلی.شوم مانده

 ...خودم همه از بیشتر و ایندم و تصمیما و تو از...چیز همه...میترسم چیز همه از من-

 :کرد زمزمه

 !موقته ترس-

 :کردم پاك را اشکم

 .همیشگی پشیمونی-

 پشیمونی؟-

 چی؟ از دقیقا-

 .من داشتن دوست از-

ــاهش خــوب ــردم نگ ــه و ک ــداحافظی جــز ب ــین از ام خ ــه مع ــوي ک ــرگ ب ــداد م ــاه حــاال می  و نگ
 :میداد مرده ماهی بوي هم کیا به حرفهایم

 حـس  اون مـن  دیـدن،  جهنمشـو  همـه ...بهشـت  وسـط  انـداخت  منـو  کـه  بود گناهی تنها تو عشق-
 داشـته  رو مـرد  یـه  جسـم  میتونـه  کـی  امـا ...کـنن  سـرزنش  منـو  دنیـا  همـه  بـذار ..رو رهایی مطبوع

 یـه  مـن ...میکـنن  منـع  باشـن  داشـته  نمیتـونن  کـه  رو اونچیـزي  ادمـا  دیگـه؟  مـرد  یـه  قلب با باشه
 ها؟ باشه؟ داشته دوست ادمو دوتا میتونه کی...اسنثناییم ادم
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 ..دادي دست از عقلتو تو...من خداي-

 ...دادم...دادم دست از-

 حـرف  کـردن  تمـام  از زده، را اخـرش  حـرف  گفـت ..نمیخواهـدم  امـا  دارد دوسـتم  گفـت ..شـدم  بلند
 .نشد شروع حسابی و درست وقت هیچ که چیزي کردن تمام...میزد

 دسـت  روي...ام نکـرده  حماقـت  حـس  لحظـه  ایـن  انـدازه  بـه  زنـدگیم  در وقـت  هـیچ  مـن  خداي اه
 ...ام مانده خداهم دست روي...ام مانده دنیا

 مگــر تمــام؟ و میبســت را در ایــن و میــرفتم مــن بعــد میشــد؟ گرفتــارش کســی چــه مــن از بعــد
 اخ اري؟ امیــد چـه  بــه پـس  نـه  مــرا کـه  کیـاهم ...نــه مـرا  کـه  هــم کیـا  اسـانی؟  همــین بـه  میشـد 
ــدایا ــتم...خ ــی درد از داش ــم ام روح ــمانی زخ ــوردم جس ــت...میخ ــنم داش ــاره ت ــد پ ــبم و میش  قل
 .اتاق کف میافتاد

 میکنم؟ فکر چی به میدونی-

 ...باشی اینجا نباید تو ماهدخت-

 بخنــده، هرجـور  کنــه، تـالش  هرچقـدر ...کنــه شـروع  تـو  بــا اول از بخـواد  کـه  کســی پـیش  فکـرم -
 همـه  مـن ..نمیتونـه  باشـه  جدیـد  تـو  بـراي  بخـواد  هرچقـدر  کنـه،  حماقت هرجور کنه، اخم هرجور
ــا ــرات رو اینه ــام ب ــه..دادم انج ــوهم حافظ ــدرها ت ــعیف انق ــت ض ــه نیس ــه ک ــی ب ــش راحت  فراموش

 هست؟...کنه

 ...نکن اینکارو-

 درسـت  پشـیمانی  حـاال؟  چـرا  خـدایا  اه...میشـدم  ناامیـد  داشـتم  فقـط  مـن ...نکـردم  کـاري  کـه  من
 .دیرشده خیلی دیگر که میاید سراغت به وقتی
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 میـدهم  گـوش  بـاران  صـداي  بـه  و میشـوم  خیـره  اتـش  بـه  و مینشـینم  ورودي در کنـار  میت مثل
 .گرفته را دلم دریا موج و

 ...بفهمند..بفهمند...بفهمند ادمها کاش

 .کنند ازدواج اشتباهی آدم با تا بهتراست خیلی نکنند ازدواج اصال یا کنند ازدواج دیر اینکه

 همـان  از را کیـا  نگـاه  حرفهـاي  تمامـا  کـه  مـن  و..میشـود  اشـتباهی  هـم  عشـق  کـه  بفهمنـد  کاش
 ...میخواندم اشتباه اول

 چطور؟ بودم؟ نفهمیده چطور. میخواستم و داشتم دوست من اما داشت، دوست فقط او

 مـرا ...بـودم  مانـده  تهـی  و پـوچ  مـن  و کشـید  تـه  بـود  کیـا  امیـد  بـه  کـه  ام انگیزه و انرژي مانده ته
 او وقتـی ..نمیخواسـت  مـرا  خـوب ...کـه  کـنم  مجبـورش  نمیتوانسـتم ..نمیشـد  کـه  بـزور  نمیخواست؟

 معنـی  بـی  میخـورد؟  درد بـه  چـه  او بـی  مـاهی  اصـال .نمیخواسـتم  را خـودم  هم من نمیخواست مرا
ــا داشــتم، راه دو...زشــت و نیمــه نصــفه و ــرگ و کی ــا کــه حــاال...م  بســیار بعــدي راه نخواســت کی

 .است دلفریب

 دنیـاي  محـو  مـن  و اورد، چـاي  بـرایم  پـر  لـب  لعـابی  لیـوان  در..نشسـتیم  هـم  روي روبـه  شب تمام
 ...میریخت دیوارش و در از شکالتها داشت یکی یکی که بودم خودم خیالی

ــه ــواب کیس ــبز خ ــرایم را س ــن ب ــرد په ــت...ک ــدخت"گف ــواب، ماه ــردا بخ ــبح ف ــونمت ص  میرس
 "...ترمینال

ــودش و ــوي خ ــربازي پت ــید را س ــل روي و دورش کش ــک مب ــره ت ــه نف ــه کهن ــاق گوش ــته ات  نشس
 .خوابید
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 زنـدگی  مانـده  تـه  کـه  مـن  مثـل ...مانـده  تـه  اه...بـاران  مانـده  تـه  چـک  چـک  و بـود  امده بند باران
 ...نمیخواست مرا کیا و بودم معین

ــا ــه دنی ــی چ ــی دارد ارزش ــی وقت ــه را کس ــت ک ــد؟ داري دوس ــر تورانخواه ــه دیگ ــه ب ــود چ  میش
 .نگویم چیزي که هم گرفته گه گذشته از..حالی نه دارم، اي اینده نه که منی بود؟ دلخوش

 نبودنم؟ و داشت؟ سودي چه بودنم

 تـه  صـداي  و میپیچیـد  چـوب  ترکیـدن  صـداي  میپیچیـد،  کیـا  نفسـهاي  بـود،  گرفتـه  ارام هـم  دریا
 ..بیشتر من بودن مانده

 ..ساحل سمت رفتم نمناك تن همان با بکشم دورم چیزي اینکه بدون و شدم بلند

 ایـن  انتهـاي  در میخـواهم  مـن  و میکـرد  طلـوع  دیگـر  سـاعت  نـیم  افتـاب  و بـود  مـیش  و گرگ هوا
 .میخواست کیا که همانطور...کنم تمامش نرسیده پایان به هنوز که شب

 دب دوم

 در جلسـه  یـک  نمیـرفتم،  جلسـه  یـک ...شـنا  کـالس  گذاشـت  مـرا  بـار  سـه  مـادرم  بـودم  کـه  ستان
 مــاهی مــن...میخوابیــدم نیمکــت روي اســتخر پشــت پــارك البــاقی و میشــدم قــایم اســتخر حمــام

 .میترسیدم هرچیزي بیشتراز اب از و بودم

 میـان  غلتیـدن  از کـه  مـن ...داشـت  دارد؟ وجـود  نباشـد  بلـد  شـنا  کـه  ماهی بودي؟ دیده امی ماهی
 ...نبودم بلد چیزي اب

ــنم روي پوســت مثــل حماقــت ــود، شــده کشــیده ت ــل ب ــو مث ــل و پوســتم روي م ــاس مث  روي لب
ــاالخره...مــویم ــد کــه یکجــایی ب ــوده ایــن بایــد میکــردم؟ تمــام را حماقــت حــس و درد ایــن بای  ت
 گرفتـه  را جـایم  همـه  کـه  بـس  از ویـروس  کـه  انجـا  از و میکـردم  جـدا  خـودم  از را زشت و بدخیم
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ــود ــر ب ــل دیگ ــود، شناســایی قاب ــن نب ــراي م ــدن ب ــن کن ــت ای ــد حماق ــه بای ــین را خــودم هم  ازب
 ....میبردم

 میـزدم  اب ایـن  بـه  باهـاش  اگـر  کـه  یکچیـزي ...میکـرد  سـنگینی  تـنم  روي و وجودم روي یکچیزي
 روي میخواسـتم  مـن  امـا ..زنـدگی  و سـکون  و بـود  ارامـش  کـه  هـا  مـه  تـه  ان...تـه  ان میکشـید  مرا
 ...مرگ و سکون و بود ارامش که موها رو این بمانم اب

 وزن هـزارتن  بـودم،  شـده  سـبک  انگـار  حـاال ...کنارهـا  گوشـه  همـان  انـداختم  و دراوردم را ام حلقه 
 ...میکردم معین زندگی مانده ته با میخواست دلم هرکاري رها و القید حاال بود دوشم روي

 نجــات فکــر بــه کــه میزنـد  پــا و دســت کســی... رفــتم اب زیـر ....جــانم همــه و شــد خــیس پاهـایم 
 ...معنیست بی تالش ایم امده مرگ براي که مایی  است،

ــنم از اب ــاال ت ــد ب ــرد پــاك را معــین دســتان جــاي و میام ــر را ادمهــا همــه رد...میک ــاك مــن ب  پ
ــه...میکــرد ــبم ب  از را ترســیده و نیمــه بوســه یــک خــاطره میشــد پــاك کــه هــم ردش و رســید ل
 اگـر  کـه ...نمیپریـد  سـر  از عشـق  میکوبیـد  انطـرف  و طـرف  ایـن  بـه  مـرا  هرچـه  اب...نمیبرد ذهنش
 همـه ..میشـد  احمـق  اب همـه ...میچرخیـد  کیـا  سـمت  بـه  اب همـه ...میشـد  عشقی اب همه میپرید

 ..اب

 ...دارم شش اب دیگر ابزیان همه مثل باالخره من و شد اب از پر شُش

ــا ــت باب ــا میگف ــدخت بی ــف رو ماه ــیم، نص ــو کن ــن نصفش ــاري م ــه یادگ ــدارم نگ ــفش می  رو نص
 ...میخواستم کامل هم مرگ در را خودم من کنند نصف مرا نمیخواستم...تو

 ...باال میامدم داشتم...میشدم سبک داشتم...میگرفت ارام داشت تنم

 ...داشتم تعلق ان به حقیقتا که شد شروع جایی باالخره من زندگی
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 ...باشم باید که انجایی به برگشتم من

 ...ماهی

 .است او زندگی ماهی مرگ و دریاست اش خانه ماهی

 پایان

  حیدري فاطمه

 شنبه سه

  بامداد 2:35
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