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 (M.R مهدیه ) |تباهی 

 

 خالصه: 

به نام آترا هست که پدرش فوت کرده و همراه مادر و برادرش   یدختر   یدر مورد زندگ

 . کنهیم یزندگ

با مادرش  کنهیم یبرادرش، مقاومت کرده و سع ی هست که در برابر کارها یدختر  آترا،

رو بهش   یا اجازه نی برادرش همچ یآروم رو داشته باشه؛ اما متأسفانه کارها یزندگ کی

 و... .  ده ینم

که حالمون    یکوچک  یزهایو چ  کننیکه حالمون رو خوب نم یبزرگ ی زهایچ  یعنی یتباه

 ! کننیرو خراب م

 "گذشته"

 "آترا"

 زد و گفت:  یباباش، لبخند نیماش دنی. محدثه با دمی اومد رون یبا محدثه از در مدرسه ب

 . گهید هیخب آترا جان، وقت خداحافظ -

 ! شدیدوختم. دلم براش تنگ م  سشیخ  یهارو به چشم نگاهم

 رو باز کردم گفتم:  هامدست

 ؟ یبغل چطور  هیبا  -

 . می رو بغل کرد گه یدبغلم انداخت و هم  یخودش رو تو محدثه

 ! دمشیدینم  گهیدردناک بود؛ د ی لیخ  ،یآخر  ی هالحظه
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 رو از خودش جدا کرد و گفت:  من

 ! شهی دلم برات تنگ م -

 .دی گونم چک  یچشمم رو   یاز گوشه یاشک قطره 

 ! شهیمنم دلم تنگ م -

 هام رو پاک کردم. محدثه، ازش فاصله گرفتم و با دستم، اشک یبابا ی صدا با

 برم. دی! باگهیشرمنده د -

 دشمنت شرمنده، برو. -

 آلودم لـ*ـب زدم: بغض یرو دراز کرد؛ باهاش دست دادم و با صدا دستش

 !هامییخداحافظ همدم تنها -

 دوباره بغلم کرد و من رو از خودش جدا کرد.  محدثه

 خداحافظ!  -

براش تکون دادم؛ سوار   یزد و از من فاصله گرفت. دستم رو بلند کردم و دست یلبخند 

 به راه افتاد.  نیشد و ماش   نیماش

مانتوم   بیج  ی تموم شد! دستم رو تو یچتموم شد. همه  رستان،یروز دب نیهم از آخر نیا

 قدم زدم. گذاشتم و آروم آروم 

 . گذرنیروزها پشت سر هم م گذره،یزود م  یلیخ  زمان
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داشت   شگاه،یآرا یو کار کردنم تو   یمصطف یها یمن، با بد اخالق یساده یزندگ

حق رو هم از من گرفته بود. وارد   نیا ی. حق کنکور دادن رو نداشتم؛ مصطف گذشتیم

در رو باز    یشدم. به طرف در خونه رفتم. زنگ در رو فشردم که کس کمونیکوچ   یمحله

 اومد:   یمصطف  یصدا  بارنینکرد. دوباره زنگ در رو زدم که ا

 ه؟ یک -

 زدم:  داد

 ! منم، در رو باز کن. یمصطف -

  یبدن لخت مصطف  اط،یاومد؛ در رو باز کرد. با باز شدن در ح یمصطف ییلق لق دمپا  یصدا

به   یرک اومده بود در رو باز کنه. نگاهم رو با حرص بهش دوختم. نگاهشد. با شلوا انینما

 گفت:   ینباشه. مصطف  یور انداختم تا کساون ور،نیا

 ؟ یستاد یچرا وا گه،ید ایب -

 شدم و گفتم:   اطیرو کنار زدم و وارد ح  یمصطف

 زشته!  اط؟یح  یتو ی اومد یطورنیچرا ا -

 و گفت:   دیرو محکم کوب اطیدر ح یمصطف

 برو گمشو خونه! ست؛یجوجه مربوط ن   ی. به تو ادیخوشم م  -

هام رو مشت کردم و به رو خورده. دست  دیکه نبا ی زیلحن صداش معلوم بود، باز چ  از

رو   یمرد  یخنده یطرف خونه رفتم. در خونه رو باز کردم و وارد خونه شدم که صدا 

 . دمیشن
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  یمردونه، دلم هر  یخنده  یصدا  دنی هام شک کردم؛ اما با دوباره شنبه گوش اولش

 در کنار زد، گفت:  یمن رو از جلو  ی. مصطفختیر

 ! گهیبرو تو د -

 برگشتم گفتم:  سمتش

 خونست؟  یتو  یک-

 کرد.   یا تو همون حالتش خنده یمصطف

 هستن.  هامدوست -

 زده من، وارد خونه شد. بهت یها چشم یبعدش جلو  و

  دن یانداختم و با حرص وارد خونه شدم. با د ن یزم یرو از پام در آوردم و رو  هامکفش

چه    جانیخشکم زد. ا  دن،یکشیم ونیکه نشسته بودن و داشتن قل یچهار تا پسر که با رکاب 

پسرِ بابا    یکردم؛ واقعاً مصطف سهیمقا یبابا رو با مصطف یخبر بود؟ بغض کردم. رفتارها

  رونیرفته بود؟ معلوم نبود! خواستم برگردم ب یبه ک ی بود؛ اما مصطف یفیبود؟ بابا مرد شر

 .ستادمیجام وا  یاز پسرها، تو  یکی یبرم که با صدا 

 پاتوقمون.   شهیم جانیبه بعد ا  نیاز ا ،یدار  یا ! عجب خونهیمصطف -

  یمصطف ی خونه جانی کف دستم فرو کردم. ا  یهام رو تو حرفش از رو حرص، ناخون نیا با

  یعصا  دن ی! با دوفتهی ب یاتفاق  نیهمچ ذارمیام، نم من زنده یبابام بود و تا وقت ینبود، خونه

  یام رو از رو مدرسه  ف ی برداشتم. ک زیبود، لبخند زدم و به طرفش خ  واریمامان که کنار د

دستم گرفتم. به طرف پسرها برگشتم   یانداختم و عصا رو تو نیزم  یروو  شتمدوشم بردا 

 و گفتم: 
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 ! شماها! یهو -

 نشسته بود، گفت:  یکه کنار مصطف   یصدام، همشون به طرفم برگشتن. پسر دنیشن با

 ! یعجب دختر  -

  تیو با عصبان دمیبرداشتم و عصا رو باال بردم و پشت کمرش کوب ز یحرص به طرفش خ با

 داد زدم: 

 ! کهیمرت دمینشونت م  -

 زد و گفت:  یزدم که داد گهید یکی دوباره

 رو ازم دورش کن.  وونهید نیا  ینکن! مصطف -

زده بود   یکه اون حرف رو به مصطف یشده بودن. به طرف پسر  زدهرتیهمشون ح پسرها

 و داد زدم:  دمیه سرش کوبرفتم و عصا رو ب

 زود! ها،کهیمرت  رونیب نی از خونمون بر نیپاش -

داشتم.   رتی اندازه صد مرد، غ یشروع کردم به زدنشون. درسته دختر بودم؛ ول و

بشه. از بس زده بودمشون،   دهیبه گند کش   خوند، یکه بابام توش نماز م  یاخونه  ذاشتمینم

  نیزم یرفتن، من هم رو رون یب . همشون از خونهشدیم ریسراز میشونیعـ*ـرق از پ

  نی! ببیشدم. خدا لعنتت نکنه مصطف  رهیشده بود، خ  عخونه جم  یکه تو ینشستم و به دود 

 . مونی انداخت یبه چه حال و روز 

 وارد خونه شد.  تی با عصبان  یمصطف

 زد:  داد
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 آترا!  کشمتیم -

 کردم.  یصداش، بغض کردم و هق هق دنیشن با

 ! یخستم کرد  گهیخودت خالصم کن. د  یهایرتیغیب نی بکشم و از دست ا ایب -

 اومد و دستش رو مشت کرد.   کینزد

 صبر کن.  کنم، یراحتت م -

 خورد.  نیزمین افتادم و سرم به زم یو رو  دم یکش  ینی که ه دیصورتم کوب یرو رو  مشتش

 مشت و لگدهاش گرفت.  ریسرم گذاشتم که من رو ز یرو رو  دستم

 . دیدست از کتک زدنم کش  یمامان، مصطف فی ضع ی با صدا

 ! ی پسرم! مصطف -

شدم. آب    رهیبه ما زل زده بود، خ حالیو من به مامان که کنار در اتاق، ب ساد یوا  یمصطف

 و با درد نشستم.  دم یرو باال کش مینیب

 آروم آروم به طرفمون اومد. گفت:  مامان

 ؟ یکردیم کاریچ ی داشت یچه خبره؟ مصطف  جانیا -

برداشت و از کنار مامان رد شد که مامان   نی زم ی رو از رو ون یبه مامان، قل توجهیب یمصطف

 گفت: 

 ! کنمیرو حاللت نم  رمیش  وقتچیه ،ی زن یکه به آترا م  ییهابه خاطر کتک -

 لـ*ـب زدم: یآروم ی آهسته پاشدم، با صدا جام از
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 ؟یمامان ولش کن، تو خوب -

 پاش گذاشت گفت:   یو رفت. مامان دستش رو رو  دیدر خونه رو کوب  یمصطف

 چه خبره؟   جانیخوبم دخترم؛ ا -

 مامان ناراحت نشه، گفتم:  کهنیا  یبرا

 دعوام شد.  ینشده مامان، فقط باز با مصطف  یز یچ -

بافته شدم رو   ینشست. من هم کنارش نشستم و موها نیزم  یدرد پاش، رو یاز رو   مامان

 زده بود، پشتم انداختم. گفت:  رون یکج شدم، ب  یکه از مقنعه

 شدم.  داریها رو خورده بودم و خوابم برده بود. االن هم به زور از خواب ب باز اون قرص -

 گفتم:   یمامان گذاشتم و با شرمندگ یشونه  ی. دستم رو رودمیکش یهآ

. شرمنده به  برمتیدکتر خوب م  کی شی کنم، مطمئن باش پ  دای کار خوب پ  کیبذار  -

 درمانت رو جور کنم.  ینهینتونستم هز  کهنیخاطر ا

سرم   یگونه رو موهام گذاشت و نوازش ی. دستش رو رو دیاز ته دلش کش  یآه مامان

 . گفت: دیکش

ها رو بزنه نه تو دختر گلم!  حرف نیا دیهست که با یمصطف نیا ؛یست یمن ن  یتو شرمنده -

 رو پاک کن.  تی شون یپ   یپاشو خون رو 

به خون   یشده بود. پوزخند یگذاشتم و به دستم نگاه کردم. خون   می شون یپ   یرو رو  دستم

  یتو حرمت خواهر برادر  ی هام درد نداشت، قلبم درد داشت. مصطفدستم زدم. زخم یرو
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  یپاشدم؛ دست مامان از رو  بتونم تو رو ببخشم آخه؟ از جام ی. من چطور یرو شکست

 افتاد. گفتم:  ن یزم یشونم رو 

 هام رو عوض کنم. لباس رمیم -

  ی زیاما چ  زد؛یم  هاش غم موجچشم یرنگش رو بهم دوخت. تو  اهیس یهاچشم  مامان

ناراحت بود؛ اما خودش به روش  یمصطف  یاون هم از کارها دونستمی. مگفتینم

  یراه افتادم. وارد اتاق شدم. با وارد شدنم به اتاق، از تو  کمی. به طرف اتاق کوچآوردینم

آلود شده بود. با دستم مقنعه رو از سرم  صورتم خون کل افتاد.  امافهینگاهم به ق نهیآ

  شکمم جمع کردم  یاتاق پرتش کردم و کنار در نشستم و پاهام رو تو ی درآوردم و گوشه

 شدن.  ریهام سرازهام گذاشتم که اشکزانوم یو سرم رو رو 

 "مای ن "

ازده بشم.  هوا باعث شده بود دوباره گرم  یاومدم. هوا گرم بود. گرم رونیرستوران ب  از

شلوارم گذاشتم و شروع    بیج  یهام رو تو و دست دمیام کشبـر*ه*ن*ه یبه بازوها یدست

نگار باشم و باهاش قدم بزنم و براش   ش یهوا پ  نیا یبه قدم زدن کردم. دوست داشتم تو 

  یکنه و من هم اون رو از خودم جدا کنم، اون هم با صدا  غلمن رو ب یبخرم. ه یبستن

  یلیهام هجوم آورد. خ خاطراتش، اشک به چشم  ادیبا  "!گهینکن د  یداداش"نازش بگه 

 شهی شدم. هم  رهیخ  ی شگیهم یباشه؛ اما نبود! بغض کردم و به صندل شمیدوست داشتم پ 

 . مینشستیم محل کارم و خونمون کی نزد  جا،نیهم

 نگار، با خاطراتت چه کنم؟  یرفت خودت

  رونیب میقد  یروزها ادیکردم از  یو سع دمیکش  ی. آهشدیم رانیخاطرهاش و اد یبا  دلم

 در آوردم.  بمیج  یرو از تو می و گوش  دمیبه صورتم کش یدست م،یزنگ گوش ی. با صداامیب



 

 

 
11 

 (M.R مهدیه ) |تباهی 

 جواب دادم:  یرو صفحه گوش سهیاسم نف  دنید با

 ! یجانم آبج -

 زنان گفت: . نفس نفساومدیم یاز پشت گوش غ یج  یصدا

 ! ماین  -

 : دمی. با وحشت نالختیر یدلم هر  غش،یج ی صدا با

 شده؟ بگو!  یچ  یجان، آبج -

 با هق هق گفت:  ینفس

 ! دی! سعماین  -

 *ـب زدم: لـ

 !گهیبگو د ؟یچ دیسع -

  سهیشده بود که نف   یچ  یعنیدستم گرفتم،  ی رو تو ی. گوشد یچیگوشم پ   یبوق تو یصدا

بابا افتاده   یبرا یانداختم، نکنه اتفاق  یبه صفحه گوش یدل نگرون شدم. نگاه زد؟یداد م

 کردم.  دنیشروع به دو ،ی عکس العمل چیفکر، بدون ه  نیباشه؟ با ا

  ن،یزم ی و به مامان که رو ستادم یجام ا  یآمبوالنس، تو دنیدو وارد محلمون شدم که با د با

 :دمی لبم نال ر یچشم دوختم. ز  کردن،یم هینشسته بودن و گر  سهیهمراه نف

 نه! بابا! ممک  ریغ -

 هراس داد زدم:  با
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 مامان!  -

 مامان که شدم، گفتم:  ک ی. نزددمی طرف آمبوالنس دو به

 شده؟ بابا چش شده؟  یچ -

 : دینال هیبا گر سهینف

 !دی! سع مایبابا نه ن -

 زنان داد زدم:نفس نفس 

 !گهیبگو د سه؟ینف  یچ دیسع -

 کرد، گفت:  یو هق هق  دیسرش کوب یبا دو دستش رو  سهینف

 سکته کرد!  -

حرفش شوکه شدم و سرم رو به سمت آمبوالنس برگردوندم. چطور ممکن بود   نیا با

 سکته کنه؟  دیسع

از جاش پا شد و رو به راننده آمبوالنس که داشت در    کردیآه و ناله م یدر حال سهینف

 گفت:   بست،یآمبوالنس رو م

 همراهش باشم!  خوامیم -

اجازه حرف زدن رو بهش نداد و خودش زودتر سوار آمبوالنس شد و راننده درها    سهینف

رو هضم   سهی هامون محو شد. هنوز حرف نفچشم ی رو بست و سوار شد و آمبوالنس از جلو

به صورتم   یمامان به خودم اومدم و دست غیوسط خشکم زده بود. با ج   نیودم، همنکرده ب

 و کنارش نشستم گفتم:   دمیکش
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 ! شهینم ش یزیهات رو پاک مامان، چاشک -

 به صورتش چنگ انداخت گفت:  مامان

 سکته کرد!  دی! سعماین م یبدبخت شد -

 مامان رو بغل کردم، گفتم:  سر

 هات رو پاک کن. مامان اشک. شهی نگران نباش، خوب م  -

بازوش گذاشتم و آروم بلندش کردم   ی کرد. دستم رو رو  سی مامان، لباسم رو خ یهااشک

 پله نشوندمش، گفتم:   یو به طرف خونه آوردمش و رو

 بابا کجاست؟  -

 سرش رو تکون داد و لـ*ـب زد:  حالیب مامان

 .رون یرفته ب دونم،ینم -

افتاده    یچه اتفاق یعن یبره.  رونیب ییتنها ضش،ی با اون حال مر تونستیکردم. بابا نم اخم

 دستم گرفتم گفتم:  یبود؟ دست مامان رو تو 

 . مارستانی ب رمیدنبال بابا و بعدش م رمیمامان! من م -

 گفت:  دیسفت دستم رو چسب مامان

 من هم با خودت ببر!  -

 گفتم:  کردم سی زبونم لبم رو خ با

 خونه، استراحت کن. باشه؟   یتو  نی. بشستی مامان، تو حالت خوب ن  شهی نم -
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 تکون داد و از جاش بلند شد. گفت:  یرو به نشونه منف  سرش

 !رم یخودم م  ،یاگه نبر  -

 گفتم:  دمیکش   یپوف

 . ایهات رو بپوش، زود ب. برو لباسبرمتیباشه، م -

 رو تند تند تکون داد،گفت:  سرش

 . امیباشه، االن م -

  ی در خورد که زود لهی دستم درآورد و به طرف خونه راه افتاد. پاش به م یرو از تو  دستش

  نیوقت شب، ا ن یپله نشستم. ا  یرو حوصلهیتعادلش رو حفظ کرد و وارد خونه شد. ب

 بود سرمون اومد؟  یچه اتفاق گهید

 شدم.  ره یتاره خو به آسمون پر س دمیکش   یپوف

 "آترا"

 آماده شدم، رفتم نون گرفتم و به خونه اومدم.  یسر صبح

در   یو صدا  دهیهاش رو خورده و خوابمامان باز قرص  دونستمیخونه رو محکم بستم. م در

و خر و پف   دهیخان مثل خرس خواب یبله، مصطف دمی. وارد خونه که شدم، دشنوهیرو نم

حرصم رو در   یل یپسره خ نی. ادمییهم سا یهام رو رو حرص، دندون ی ! از روکنهیم

 . گفتم: دمیو به طرفش رفتم و با پام به بازوش کوب گذاشتم اپن   ی ها رو رو . نونآوردیم

 ! خرس! پاشو. ساعت دوازده ظهره! یه -
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هام رو مشت کردم؛  رو خاروند و پشتش رو به من کرد. دست شی نیبا دستش، ب یمصطف

 تم با مشتم به صورت الغرش بکوبم.دوست داش

 هاش خارج شد. داد زدم: لـ*ـب نیاز ب یکه آخ دمیتر کوبپام رو محکم بارنیا

 خر! پاشو!  -

 تشک نشست، گفت:  یگذاشت و رو نیزم  یهاش رو روحرص دست با

 هان!  ؟ یو داد راه انداخت   غیج  یباز سر صبح  ه؟یچ -

 بهش زدم، گفتم:  یپوزخند

 ساعت دوازده ظهر! ؟یمردِ حساب یگ یم ی چ ؟ی سر صبح -

 شونش رو خاروند گفت:   یمصطف

 خب باشه، به من چه؟ -

 : دمیرو با تاسف بهش دوختم غر نگاهم

 سرکار؟ یبر  یخوا ینم -

 کرد، گفت:  اخم

  ؟ یکرد  دایکار پ ؟ ینه! تو چ  ایسرکار،  رمیور، اونش به خودم مربوطِ م برو گمشو اون -

 . یمامان رو بخر ی هاقرص دیبا

بود آخه؟ روم رو با   ی چطور مرد  گهید نی. اخوردمیحرص م  شییهمه پرو نیدرون به ا از

 رو برداشتم که گفت:  فمیحرص ازش برگردوندم و ک 
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 کجا؟  -

 : دمیدوشم انداختم غر یرو رو  فم یک

 . دی! شما به خوابتون برسسیکنم. جناب رئ دایکار پ  رمیم -

رو باز کردم و   اطیزدم. در ح  رونیب برداشتم، پام کردم و از خونه یرو از جا کفش  هامکفش

 برم دنبال کار.  دیکه با  دهیکارم به کجا رس نی بب ا یاومدم. خدا  رونیب

پام ترمز کرد. در عقب رو باز کردم و سوار    یبلند کردم که جلو یتاکس   یرو برا دستم

 شدم و در رو بستم. 

 ***** 

و   دمیدور خودم چرخ یکنم، خوشحال بودم. با شاد  دایکار ساده پ  کی ستم تون  کهنیا از

 داد زدم: 

 هورا! -

دستم   یافتادنم. با درد پام رو تو  نیزم یخوردن پام و رو   چیبود با پ  یگفتنم، مساو  هورا

هم   ی هام رو تو. دستومدهیبه ما ن  ینباشه. اَه! خوشحال ی گرفتم. سرم رو چرخوندم تا کس

 شدم.  رهیدادم و به عابران خ هیتک امیگره زدم. به درخت کنار

 ***** 

 "ی مصطف"

باهاش آشنا   روزیبود که د ی. زهرا دخترمی راه افتاد هانیرحمان، به طرف خونه زهرا ا با

 و رو به رحمان گفتم:   میسادی در خونشون، وا یبه جلو  دنیشده بودم. با رس
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 . ادی االن خودش م م، یست یم یوا  جانیهم -

 موهاش رو درست کرد، گفت:  رحمان 

 اره؟ یدوستش هم با خودش م  یمطمئن -

 . ارهیآره مطمئنم داداش، نگران نباش، م -

 ابروش رو باال داد، گفت:   یتا کی رحمان 

 بگم واهلل؟  یچ -

رحمان   یبه بازو یمشت  ش، یدختر کنار کی باز شدن در خونشون، با خارج شدن زهرا و  با

 گفتم: زدم، 

 ششون؟ یپ می از زهرا و دوستش، بر نیا ایب -

 رو بست،گفت:  رهنشیپ ییدکمه باال رحمان 

 . ادیپولدار به نظر م  شی دختر کنار -

 . ستین  طورنیاما به نظر من ا -

 حرف من، آروم آروم به سمتشون قدم برداشتم. رحمان خودش رو بهم رسوند.  نیزدن ا با

 شدنمون به کنار دخترها، گلوم رو صاف کردم. گفتم:  ک ینزد با

 ها!سالم خانم خوشگل -

 کرد، گفت:   یاخنده  دنمیبه سمتمون برگشتن. زهرا با د شی و دختر کنار زهرا

 ؟ی مصطف یسالم، اومد  -
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 رحمان جان!  کنم،یم یستم هم با خودم آوردم. معرفمعلومه که اومدم، دو  -

  یزی به رحمان انداخت. سرش رو به طرف زهرا چرخوند و چ یزهرا، نگاه  یکنار   دختر

 زد و رو به ما گفت:  ی گوشش گفت؛ زهرا لبخند  یتو

 خانم!   نبی هم دوست من، ز نیخب پسرها! ا -

 گذاشت و گفت:  اشنهیس  یدستش رو رو  رحمان 

 مثل شما، خوش وقتم!   یمحترم ی ها با خانم ییاز آشنا -

 موهاش رو پشت گوشش زد. گفت:  نبیز

 ! طورنیما هم هم -

 گفت:   ینیریرو جلو داد و با خودش  اشنهیس رحمان 

 . میبر ن،یبش نیها سوار ماش خانم -

  نیا ش یبلندش رو قرض گرفته بود تا پ یشاس  نیماش ش، ییاز دوستِ پسر دا رحمان 

به طرف   ییکوچشون پارک کرده بود. با هم چهارتا ی رو باال نیو ماش می اریدخترها کم ن 

 . می راه افتاد نیماش

 "مای ن "

 خاموش بود.  زدم،یهر چقدر زنگ م نبیز یگوش به

اتاقم   یتو  یختهیبه هم ر یهابه لباس یو از رو حرص، شوت دمیتخت کوب ی رو رو یگوش

 زدم. اَه! معلوم نبود کجا رفته بود. 
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  یرو تو  یاون مونده باشه؟ خم شدم گوش شی . نکنه باز پشناختینم   یجز زهرا کس نبیز

 دستم گرفتم و به کامران زنگ زدم که بعد از دو بوق جواب داد: 

 اَلو!  -

 رو صاف کردم.گفتم:  گلوم

 ؟ یچطور   قیسالم، رف -

 من هستم، گفت:  دیفهم  کهنیمکث کرد و بعد ا یکم کامران

 ق؟ یمن افتاده رف  یگوش یصفحه  یشده اِسم تو، تو یچطور ؟ییتو مای اوه! ن  -

 . گفتم: کردم  یا حرفش خنده نیا با

 مشکالت بودم! ری شرمنده، درگ -

مرگ خواهرت رو   دوارمی. حالت خوبه؟ امیوقتِ زنگ زده بود  ی لیمگرنه خ دونم،یم -

 . یفراموش کرده باش

 زدم. گفتم:  یلبخند مچهیحرفش، ن نیا با

 ازت بپرسم.  یز یچ  کی  خواستمیباهاش کنار اومدم؛ کامران! م  -

 خشنش گفت:  ی با صدا کامران

 بپرس!  -

 خونه شماست؟   نبیکامران! ز -

 ؟ یپرسیخودم هستم، خبر ندارم. چرا م یراستش من تو خونه -
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ازش خبر   ست،یهم دو روز ن  نبیسکته کرده و ز نب،یز یبابا د،یآخه راستش سع -

 . میندار

 واقعاً؟  -

 نه؟ ا یجاست اون نبیز نی به خونتون بزن بب  یزنگ ک ی شهیآره، اگه م  -

 . دمیباشه، بهت خبر م -

 ممنون، خداحافظ.  -

گذاشتم و از   بم یج  یرو تو  یدخترِ کجاست؟ گوش نیرو قطع کردم. معلوم نبود باز ا تماس 

بود. آهسته از کنارش رد   دهینبود، اون هم خواب ی بابا کس ریاومدم. تو خونه، غ  رونیاتاق ب

  دمیکش  نییرو گرفتم و پا ره یبد خواب بود. آروم دستگ ی لینشه؛ آخه بابا خ داریشدم تا ب

و از خونه خارج شدم.   دمیهام رو پوش اومدم.کفش رون یوم از در خونه بکه در باز شد. آر

کردم و   بم یج  یاومد. دستم رو تو  می گوش امکیپ   یصدا  رفتم، یکه داشتم م  یطورنیهم

 رو در آوردم.  می گوش

 که از طرف کامران اومده، زود بازش کردم.   یامیپ دنید با

سر   امی م ابون،یزنگ زدم؛ مامانم گفت با دوست پسرهاشون رفتن کافه سر خ"بود  نوشته

 "دنبالشون.  میریکوچتون، با هم م

 ! ؟یچ ی عنی. دیخون به مغزم نرس ام،یپ   نیخوندن ا با

لبم   ر ی. زشدیحرص باز و بسته م ی از رو مین یب یها رفتن؟ پره رونی دوست پسرهاشون ب  با

 :دمیغر

 ! کشمتی! منبیز -
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 ***** 

 . گفت: دیرو محکم کوب  نی. کامران در ماش م یشد ادهیپ   نیکامران از ماش با

 کرده.  دای! باز دور از چشم من دوست پسر پ رسمیحساب اون زهرا رو م  -

 گفتم:  تی. با عصبانمی کامران به طرف کافه حرکت کرد با

 . شهیم نی هم  ،یدختر رو به حال خودش رها کن  یما هست؛ وقت ریهمش تقص -

 : دیدر کافه رو باز کرد، غر کامران

 کف دستشون.  ذارمیلحظه صبر کن، حساب دوتاشون رو هم م کی -

وارد کافه شد، من هم پشت سرش وارد شدم. کامران سرش رو دور تا دور کافه   کامران

نشسته بود و داشت هر هر   ی که کنار پسرِ مو فرفر  نبیچرخوند. با افتادن نگاهم به ز

 به طرفشون رفتم و داد زدم:  یشدم و کنترلم رو از دست دادم و به تند   وونهید ،دیخندیم

 ! کشمتی! منبیز -

  ی که دوستش از جاش پاشد. رو نیزم  یپسر رو گرفتم و انداختمش رو  یدستم، موها  با

 مشت و لگدم گرفتمش، داد زدم:  ری شکم پسره نشستم و ز

 ! کشمتیم -

 داد زد:  نبیز

 ! رهیمیخدا نزن، م! تو رو ییدا -

  هیبرگشتم که داشت گر نبیاز پشت، من رو گرفت و از پسره جدا کرد. به طرف ز یدست

 . با دستم به مانتوش چنگ زدم. گفتم: کردیم
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 !رسمیرو هم م یکیحساب تو  -

 داد کامران، برگشتم.  با

 ! کشمتیم -

ن رو ازش جدا کردن  ها کامرا که کنار زهرا نشسته بود، غرق خون بود.گارسون  یپسر اون 

از رستوران خارج شدن.کامران به طرف زهرا برگشت،    قشیو پسره از جاش پا شد و با رف

 به گوشش زد که سرش خم شد. داد زد:  یلیس

 زهرا! خاک تو سرت کنم.  -

 صورتش گذاشت، گفت:  یدستش رو رو  زهرا

 داداش! غلط کردم، نزن!  -

سفت گرفتم و به طرف در کشوندم. کامران از   کرد، یرو که داشت هق هق م نبی ز یبازو

 پشت سرمون گفت: 

 کجا؟ -

 گفتم:  برگشتم،

 خونه، خداحافظ! میریم -

  نبینگفت. در رو باز کردم، اول ز یزی حرفم، سرش رو تکون داد و چ  نیبا ا کامران

دستم فشردم که    یاومدم. بازوش رو محکم تو   رونیو بعدش خودم ب رون یفرستادم ب

 لـ*ـب زد: 

 ! دردم اومد! ییدا -
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 گفتم:  دمش،یکش

 خونه!  می . بذار برسرسمیهان! حسابت رو م ؟ یکشیبه درک! تو خجالت نم -

  یبلند کردم که جلو  یتاکس  یانداخت و ساکت شد. دستم رو برا  نییسرش رو پا نبیز

 انداختم و خودم هم سوار شدم.   نیماش یرو تو نب ی. در عقب رو باز کردم، زسادی پامون وا

 . داد زدم: دیلرزیترس داشت م ی از رو نبیز

 بود؟ هان! جواب بده. نیبده اعتماد پدر و مادرت به تو هم ح یخب توض -

 لـ*ـب زد: ی صورتش گذاشت و با لحن آروم یهاش رو رو دست نبیز

! به بابام نگو، تو  یی. دا ستمیکارها ن نی! زهرا به من گفت، مگرنه من اهل اییشرمندم دا -

 رو خدا! 

  یشد. خودم رو رو رمیصورتش برداشت و با نگاه اشک آلودش، خ  یرو از رو  هاشدست

 لرزونش گفت:  یبا صدا نبیشدم. ز ره یروم خروبه وارید یهامبل رها کردم و به ترک

 ؟ یگینم یزی ! تو که به بابا چ ییدا -

 زدم و لـ*ـب زدم:  یپوزخند

 بگم؛ اما االن... .  خواستم یچرا م -

باباش سکته کرده،   دیشنیاگه م نبینه؟ ز ایبگم  دونستمیرو نصفه رها کردم. نم حرفم

 : دیکنجکاو پرس  نبی هم نبود. ز یااما خب چاره شد؛ی م وونهید

 ؟ یاالن چ -

 چونم و برگشتم گفتم:  ریرو زدم ز دستم
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 بابات سکته کرده!  -

. دوست داشتم برم بغلش کنم و بگم نگران نباش؛ اما  دیحرفم، به وضوح رنگش پر نیا با

لبش    ریگلوش گذاشت و ز  یدستش رو رو   نبیبا رفتار امروزش از چشمم افتاده بود. ز

 زمزمه کرد: 

 ! ییدروغه؟ مگه نه دا -

 تکون دادم گفتم:  نیرو به طرف سرم

 داره متاسفانه! قت ینه، حق -

 از جاش پا شد و گفت:  نبیز

 کار رو با من نکن، بگو دروغه!   نی! اییدا -

 بلند شدم و رفتم سمتش گفتم:  جام از

بابات   ،یکرد یم یگذرونخوش  یتو داشت  ی! بابات سکته کرده. وقتنبی! زستیدروغ ن  -

غش ضعف   کهنیا ینه؟ االن هم به جا  ای یفهم ی. مره یبم مارستان یب  یکم مونده بود گوشه

 ! مارستانیبرو حاضر شو ببرمت ب ،یکن

 با دستش اشک رو گونش رو پاک کرد، گفت:  نبیز

 ! یشد   رحمیب ی لی. خینبود یطورنی! تو اییدا -

 : دمیو غر دمییهم سا یرو رو  هام دندون

 . میبر ا یبرو خدا رو شکر کن با کار امروزت نکشتمت! االن هم برو حاضر شو، ب -
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با   نب یزدم. ز رونیب بهش زدم و از خونه یازده، نگاهش رو بهم دوخت. تنهبهت نبیز

کارهاش خودش رو از چشم همه انداخت. دوست داشتم    نیبود؛ اما با ا یدختر خوب کهنیا

ماجرا   نیکنم؛ اما از دستم در رفت. ا کهیت کهیرو که کنارش نشسته بود رو، ت  یاون پسر

 . رسمیو حسابش رو م  کنمیم دایاون پسر رو هر چطور شده پ . شهیتموم نم  یطورنیا

 ***** 

 "کامران "

زهرا بود. به   شی که پ  یکنم؛ همون دایاون پسرِ رو پ  . تونستم خونهدم یتختم دراز کش یرو

  دونستمی! مکهیبرن خونشون و حسابش رو برسن. مرت یچند نفر زنگ زدم تا نصف شب

 ، فقط پولش هست. شدن به زهرا فقط ک یقصد اون از نزد

 همین گفتم:  یمامان هستش برا  دونستمیاتاقم زده شد؛ م در

 تو!  ایب -

سرم   یاومد کنارم نشست و دستش رو رو یو اومد تو. با نگران  در اتاق رو باز کرد مامان

 گذاشت و موهام رو نوازش کرد، گفت: 

 . شهیم یرتیخواهرش غ ی قدر بزرگ شده که روپسر گلم! قربونش برم که ان -

زدم. دست مامان رو    یهاش من رو آروم کنه، پوزخند حرف نیبا ا  خواستیم کهنیا  یبرا

 سرم برداشتم، گفتم:  ی از رو

 ؟یکنیرفتار م یطورنیمامان؟ مگه من بچم که ا هی چ گهیها دحرف نیا -

 تخت نشستم و ادامه دادم:  یرو
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 نه؟   ای یفهمیسالمه مامان! م یمن س -

 و گفت:   دیکش  یآه مامان

 نوازشت کنم و بخندونمت.   هاتیسالته؛ خواستم مثل بچگ یس دونمیم -

 رو مشت کردم. گفتم:  دستم

  ر یزهرا رو از ز یاز من بخوا   یدونم اومد ی. م خندونهیتو، من رو نم  یکارها  نیاما ا -

  نیزم ر یاون ز یتا دو روز تو  دیبا ؛ شهینم یزی چ  نی! همچ یاما کور خوند   ارم؛یب رونیب نیزم

 بمونه تا آدم بشه!

 با دستش به صورتش چنگ زد، گفت:  مامان

 جا بمونه. دو روز اون تونهینکن کامران! زهرا نم  -

 اومدم. گفتم:  نییرو با دستم کنار زدم و از تخت پا مامان

 تو نگران خودت باش! تونه،یم -

 برداشتم که مامان گفت:  یرو از جا لباس کتم 

 کجا؟  -

 برگشتم و اخم کردم.گفتم:  سمتش

 خونه خودم!  -

  دیزدم و کل  رونیبگه؛ اما منصرف شد. در اتاق رو باز کردم و از اتاق ب یزیخواست چ   مامان

. زهرا  ارهیب رون یرو هم با خودم برداشتم تا مبادا مامان بردارتش و زهرا رو ب  نیزم ریز

 . دادیتقاص کارش رو پس م دیخواهرم بود درست؛ اما با
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از دستور من   یخواهرم! اگه کس یحت سوختینم یکس یدلم از سنگ بود، دلم برا  من

. من چند بار به زهرا گفتم با  وفتهیکه به غلط کردن ب کنمیباهاش م یکنه، کار  ینافرمان 

  نیزم ر یپس حقشه تو ز  داد،یدوست نشه؛ اما اون به حرف من گوش نم ییهاآدم نیهمچ

 موندن. 

 "آترا"

 مامان بلند شد.  یدادم که باز ناله هیتک  یپشت  یو سرم رو به گوشه  دمیکش  یا ازهیخم

 ننه! یوا  -

 هام رو باز کردم، گفتم: چشم  یزور ال به

 ! ادی االن م شه،ی نم  یز یمامان! چ -

 پاهاش و داد زد:  یرو  دیبا دستش کوب مامان

 ؟ییکجا  ی! پسرم، مصطفایکجا مونده؟ خدا یعنی -

 گفتم:  دم،یکش  ی! آهدیترک یگذاشتم. داشت م  کردیسرم که درد م یرو رو  دستم

 . اد یمامان! نگران نباش االن م -

 گرفتش گفت:   یهاش رو پاک کرد و با صدا اشک  مامان

 ساعت سه شب؟  ؟یک -

  یهاناله یهام رو هم افتادن و صدا خسته بودم. پلک ی لیبزنم، خ یحرف  دادیاَمون نم  خواب

  یز یشکستن چ  یکه صدا  شدمیغرق م یاهیبود. کم کم داشتم تو س ییمامان برام مثل الال
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زده شدم.  بهت ن،یزم  یپنجره رو ی هاشهیش  دن یهام رو باز کردم. با دچشم  ده،یاومد. ترس 

 : دیساکت شده بود، نال ن یزم یرو هاشهی دن شیمامان که با د

 شد؟   یابوالفضل! چ ای -

  یها لحظه سنگ ک ی. تو میزده شدرو فرش افتاد که هر دو تامون بهت یسنگ دوباره

 بزرگ و کوچک تند تند به داخل خونه پرتاب شدن. 

 من هم به خودم اومدم و پا شدم، گفتم:  د، یکش  یغیج  مامان

 اتاق.  ی تو م یمامان پاشو بر -

  می شون یپ یدردم گرفت. مامان دستش رو رو م،ی شون یپ   یرو ی خوردن سنگ بزرگ با

 گذاشت و گفت: 

 شد؟  ی دخترم، چ -

 اتاق!  یتو برو تو ست،ین   یز یچ -

اتاق انداختم. در رو   یمامان رو گرفتم و به طرف اتاق کشوندمش و مامان رو تو  یبازو

 گذاشتم.   میشونیپ یبستم و دستم رو رو 

مامان رفتم، برش داشتم و از   یشدم و به طرف عصا ی باز به پام خورد. عصبان  یبزرگ سنگ

  شهیش  شه،ی . با خوردن سنگ به شکردنیپرت م  رونیها رو از باومدم. سنگ رون یب خونه

پاهام افتاده بودن. خم   یرو  شهیش  یاهافتادن. خورده نیهاش رو زمدر شکست و خورده

  یهاخورده  خوردم،یتکون بخورم. اگه تکون م تونستم ی. نمزدمشدم و با دستم کنارشون 

ها  بودم، منتظر بودم دوباره سنگ سادهیکه وا  یطور. همونرفتنیپاهام فرو م   یتو  شهیش

 پرتاپ نشد. یسنگ گهیاما د ان؛ ی سرم فرود ب یرو
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 : دمیلبم غر ریرو مشت کردم و ز هامدست

 شده تاوان کارت؟  نیکه اکار کرد  ی ! باز چیمصطف -

دستم فرو نره، خم   یتو  هاشهی. تا شدمیچ یرو از دور سرم باز کردم و دور دستم پ  شالم

رو از   هامییدستم، دمپا یکیگذاشتم و با اون   هاشهیش  یو رو  نیزم  ی شدم و دستم رو، رو

و    سادمی. صاف وازهی بر نیزم یرو  شهیش  یها کنار در برداشتم و تکونشون دادم تا خورده

 دم. یرو پوش  هاییدمپا

  رون یدر ب یبرداشتم و به طرف در رفتم؛ بازش کردم و سرم رو از ال  نیزم ی عصا رو از رو

کار رو کرد؟ سرم رو آوردم تو و در   نیا یک   یعنینبود!  ی نگاه کردم. کس  نیبردم و به طرف

اتفاق! مطمئن بودم باز هم   نیهم از ا نینبود، ا  یخبر   یرو بستم و قفلش کردم. از مصطف

سرمون آوردن. برگشتم و به طرف خونه رفتم.   ییبال نیکه همچ  کرده  یکار هی یمصطف

  سادهیدر وا  یلورها کردم و خودم رو تو خونه انداختم. مامان ج  هاشهیش  یرو رو  هاییدمپا

 شد. گفت:  کم ینزد مهی سراس دنم،یبود که با د

 بودن؟  یک -

 رو به دست مامان دادم. گفتم:  عصا

 نبود!  ی مامان، کس دونمینم -

گذاشت و آروم   وارید   یافتاد. مامان دستش رو رو نیلرزون مامان رو زم   یهااز دست عصا

 نشست. گفت:  نیرو زم

 شب سرمون اومد؟  وقتنیبود ا ییچه بال  نیآخه ا -

 کنار مامان نشستم، گفتم:  ی پکر با
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 . شهی مربوط م  یاتفاق به مصطف نیفکر کنم ا -

 شد. لـ*ـب زد:   ریصورتش سراز  یمامان رو یهااشک

 ! کشمینم گهی. آترا! دکنمیپسرِ دق م  یکارها نیمن از دست ا -

هاش رو  اش گذاشتم و اشکگونه  یمامان، قلبم فشرده شد. دستم رو رو  یها اشک دنید با

 پاک کردم. لـ*ـب زدم: 

  نهی بیم ادیبکنه. آخرش به خودش م خوادیم  یمامان! تو بهش فکر نکن، بذار هر کار -

 اشتباه کرده. 

  یافهیق  دنیام گذاشت و تو خودش جمع شد. با دشونه ی سرش رو رو حرفیب مامان

 . دمیهام هجوم آورد و لبم رو گزان، اشک به چشممظلوم مام

انداختم. ورم کرده بود!    ینگاه  میزخم  ی شون یو به پ  سادم یوا نهی آ یحاضر و آماده جلو

گفتم و    یدرد، آخ  یزخمم چسبوندم. از رو ی کشو چسب برداشتم و رو  یبرگشتم از تو

 دستم رو زود برداشتم. 

اومدم.    رونیانداختم و از اتاق ب فم یک  یبرداشتم و تو  ز یم یرو از رو   می مامان، گوش ی صدا با

 گفتم: 

 جانم مامان!  -

 مامان از آشپزخونه اومد:   یصدا

 صبحونه بخور.  ایآترا دخترم! ب  -
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که مامان انداخته بود،   ی ادادم و به سفره هی طرف آشپزخونه رفتم. آرنجم رو به اپن تک  به

زدم؛ دوست   یپا شده و واسم صبحونه آماده کرده، لبخند  ی که سر صبح نینگاه کردم. از ا

  نیبود و ا دهینداشتم صبحونه بخورم. اشتها نداشتم؛ اما به خاطر مامان که زحمت کش 

 مامان به خودم اومدم:  یبخورم. با صدا  ی بود، مجبور بودم کم رده صبحونه رو آماده ک

 !گهید  ا یب ؟یزل زد  یبه چ -

 اپن گذاشتم به طرف سفره رفتم، نشستم. گفتم:  یرو رو  فم یک

 ! یآماده کرد  یقشنگ  ی اوه! مامان چه سفره -

زد   یدهنم گذاشتم. مامان لبخند مهربون  یروش گذاشتم و تو  ریپن  ی رو برداشتم و کم نون

 و گفت: 

 دخترم! نوش جونت!  -

و قورتش دادم و پشت سر هم لقمه گرفتم و خوردم.   دمیدهنم رو جو یلقمه تو  تند تند

 شکمم گذاشتم، گفتم:   یشدم، دستم رو رو ر یکامالً س کهنیبعد ا

 چقد خوردم؛ دستت درد نکنه. ن ی! مامان ببیوا  -

 از جاش پا شد. گفت:   مامان

 . ارمیب یینوش جونت! بزار برات چا -

 گفتم:  تند

 . خوام ینم!  هایارینه ن -

 گفت:  ساد،یوا  مامان
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 چرا آخه؟  -

 . گفتم: دمیکش  ی نیساعت، ه دنیانداختم و با د می به ساعت مچ یپا شدم؛ نگاه جام از

 شده.  رمی برم، د دیمامان من با -

 سمتش صورتش و ب*و*س کردم؛ گفتم: رفتم

 خداحافظ!  -

 . گفت: دیبه سرم کش ی دست مامان

 خدا پشت پناهت، برو! -

 .دمیاپن برداشتم و به طرف در دو  ی رو از رو ف یک

در رو    رونیرو باز کردم و اومدم ب اط یو از خونه خارج شدم. در ح  دمیرو پوش هامکفش

 . دمیدو ابون یبستم و به طرف خ 

 ***** 

کنم.   فشیچطور توص  دونستمیداشتم. نم یحس  هی سادم،یوا ییظرفشو نکیس یجلو   یوقت

  عیرستوران ظرف بشورم. با حرص ما  یقراره تو  دونستمیبودم! من نم جیگ  یانگار 

  یها کردم. با صدا دستم گرفتم و فشارش دادم و شروع به شستن ظرف یرا تو  ییظرفشو

بود،   دهیپوش  یکه لباس آشپز  یپسرِ قد بلند دن یسرم رو برگردوندم. با د ،یسالم مرد

که کنارم بود، دست از    یدادم. دختر  هاسرم رو برگردوندم و حواسم رو به شستن ظرف

 ها برداشت، گفت: خشک کردن ظرف

 سالم سر آشپز!  -
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. من هم  کردنیرو آماده م  یی. چهار نفر داشتن مواد غذامیآشپزخونه شش نفر بود تو

 .کردیها رو خشک مهم ظرف می. دخترِ کنارشستمیها را مداشتم ظرف

 شد، گفت:  ترکینزد  پسر

 ن؟یرو که گفتم، آماده کرد ییغذاخب، مواد  -

فکر بودم.    یها نبود؛ تو که پشت سرم بودن به سؤالش جواب دادن. حواسم به اون ییهازن

مطمئناً   اومد،یم  ریرفته باشه؟ اگر امروز هم د تونستیکجا م ی عنی! یفکر مصطف  یتو

م رو  و سر دمی دست از فکر کردن کش م،یدخترِ کنار  ی. با صداکردیمامان سکته م

 برگردوندم. 

 دختر جون! سرآشپز با شماست!  -

 آب رو بستم. گفتم:  ر یش  کرد،یپسر که داشت من رو نگاه م دنیرو برگردوندم با د سرم

 ن؟ یبله آقا! با من بود -

 را با دستمال پاک کردم. پسرِ سرش رو تکون داد.  دستم

 : گفت

 ؟ یآره با تو بودم، تازه استخدام شد  -

 را تکون دادم. لـ*ـب زدم:  سرم

 بله. -

 هاش رو پشتش گذاشت. گفت: دست پسر

 ه؟ یاِسمت چ -
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 هستم.  یقیآترا رف  -

 رو تکون داد، گفت:  سرش

 باهات خوش وقتم!  ییهستم. از آشنا یر یمد مای خوب، من هم سرآشپز، ن  -

 *ـب زدم: لـ

 ! نیهمچن -

هام رو باال دادم و دوباره  شونهو رفت به اون طرف آشپزخونه؛ قرار بود غذا بپزه.   برگشت

 . ها کردمبه شستن ظرفشروع 

 آب رو بستم.  ری ها رو تموم کردم، ششستن ظرف کهنیبعد ا

هام دو تا شد؛ نه  ساعت، چشم دنیخسته بودم، دستم رو با دستمال پاک کردم. با د  یلیخ

  یلی خ  یرو از کنار پنجره برداشتم. روز اول کار فمیشب بود؟ شالم رو درست کردم و ک

  س یدوباره با رئ دی. بامردم یمن م رفت،یم  شیپ یطورنیافتضاح بود. اگه هر روز ا

من بسپاره. از آشپزخونه   یرو به عهده گهید یکار  هی هرستوران حرف بزنم و بگم ک

 اومدم.   رونیب

سر آشپز، زود از جلو راهش کنار   ندیخوردم. سرم را باال بردم؛ با د ی محکم ز یچ کی به

بره! از کنارش رد شدم   خواست یهاش رو عوض کرده بود. فکر کنم اون هم مرفتم. لباس

 . دیچیگوشم پ  یکه صداش تو 

 ؟ یریم -

 و گفتم:   سادمیوا
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 شب خوش!  رم،یآره م -

 برداشتم که دوباره گفت:  ی قدم چند

 لحظه!  کی سا یوا -

 : دمیسمتش و اخم کردم، پرس. برگشتم سادمیوا دوباره

 چرا؟  -

 کرد، گفت:  س ی زبانش لبش رو خ با

 اگه خونتون دوره، برسونمت؟   گمیم -

 هام رو باز کردم و گفتم: اخم  یحرفش گره نیا با

 .رم ینه ممنون، خودم م -

 دستش رو پشت سرش گذاشت، گفت:  ما ین 

 بودم. باشه؛ اما گفتم برسونمت. آخه امروز موتورم رو هم آورده  -

  ی برم سوار بشم؛ اما از رفتار مصطف خواستیزدم. دلم م یاسم موتور، لبخند دنیشن با

 زود گفتم:   ست،ی خونه ن  یمصطف  کهنیا یادآوریبا  یول دم؛یترسیم

 ؟ یواقعاً موتور دار -

 گفت:   ترکی حرفم، اومد نزد نیا با

 نشونت بدم!  میبر ا یب ،یآره دارم، اگه دوست دار -
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خوب   بهیبا پسرِ غر یکیاحساس نزد دونستم یحرفش، سرم رو تکان دادم و م نیا با

 مشتاق بودم که سوار موتور بشم. لـ*ـب زدم:  اری اما بس  ست؛ین 

 ! میباشه بر -

  مای. نمیرستوران حرکت کرد یو به طرف در پشت   میکنار هم، از رستوران خارج شد در

 شلوارش گذاشت. گفت:   بی ج  یدستش رو تو

 ؟ ی رو دوست دار یوارموتور س -

 گرفتم. بهش نگاه کردم و گفتم:  کیکوچه تار  یرو از تو نگاهم

 اما تا به حال سوار موتور نشدم.  ؛یلی آره خ -

 هام برق زد. گفتم: بود، چشم واریکه کنار د یرنگ  اهیموتور س دنید با

 موتورت؟  نهیا -

 و گفت:  دیبه بدنه موتورش کش یدست ما ین 

 ؟ یسوار بش ی آره، دوست دار -

 رو باال انداختم و لـ*ـب زدم:  هامشونه

 دونم؟ ینم -

 به من نگاه کرد و ابروهاش رو باال داد، گفت:  ما ین 

 نه؟  ای یدوست دار  دونم؟یکه نم  یچ یعنی -
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بهش   یطورنینه؟ هم  ایبهش اعتماد کنم  تونمیم دونستمیکه نه! دوست داشتم؛ اما نم  چرا

 زد، گفت:  یزل زدم که لبخند 

 ؟ ینکنه بهم اعتماد ندار -

 پاچه، زود گفتم: و دست دمیحرفش لبم رو گز نیا با

 ... . ستینه، نه، بحث اعتماد کردن به شما ن  -

 وسط حرفم و گفت:  دیپر

و   یشناسیتو که من رو نم یتازه باهام آشنا شد  دم،یاعتماده؛ بهت حق م نینه بحث هم -

 . ستمین یاما نگران نباش، من آدم بد هستم؛ یچطور آدم   یدون ینم

 زده گفتم: رو گاز زدم. خجالت لبم

 کنم.  یدربارت فکر بد  خواستمیشرمنده! نم -

 داد و گفت:  هیتک واریرو بغل کرد و به د هاشدست

 ؟ یسوار بش یخوا یدشمنت شرمنده! حاال م -

 لحن بامزش خندم گرفت و با لبخند گفتم:  از

 . ترسمیبرو، چون من م واشیهم بگم  نی. اترسمیکوچولو م ک ی ها فقط باشه، بگم -

 گذاشت، خم شد و گفت:   نشیس ی هاش رو رو دست ما ین 

 . میچشم مادمازل! سوار شو بر -

 سوار موتور شد و روشنش کرد. گفت:  دیپر خودش
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 شو!  سوار -

.  شدمیبار بود که سوار موتور م نیاول   یشدم و آهسته جلو رفتم؛ برا   ره یشوق به موتور خ با

. خجالت  دمیرو چسب ماین   شرتیهام تموتور نشستم و با دست یبود! رو  زی انگجانیه

 گفت:  ما یکرد. ن تیرعا دینباشه نامحرم بود، با یبغلش کنم. هر چ دمیکشیم

 . ریتر بگمحکم -

 حرفش گفتم:  نیا با

 خوبه.   یطورنینه ا -

 داد زد:  ما ین 

 باشه!  -

  ما یزدم و خودم رو به ن  ی غیکه به موتور داد، موتور حرکت کرد. با حرکت موتور ج ی گاز با

 محکم داد زد.  مایکردم. ن تر کینزد

 ! ریبگ ترمحکم -

! االن  بهیپسرِ غر کی که سوار موتور شدم، اون هم موتور  شدی . باورم نمرفتیتند م  یلیخ

هستند که آدم رو به آرزوهاشون   هابهی غر نیها اوقت یکه گاه دمیرس جهی نت نیبه ا

دوست داشتم فقط   یاز آرزوهام رسوند. از بچگ  یکیمن رو به  ما،ی ن  نی. االن ارسوننیم

 .دمی امروز به آرزوم رس م،بار سوار موتور بش  کی

گرفته بود، داخل شالم   یزدم و دستم رو بلند کردم. تار موهام رو که باد به باز  یلبخند 

 گفت:  مای فرستادم. ن 
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 خونتون کجاست؟  -

 داد زدم تا بشنوه؛ گفتم:  بلند

 آدرس خونمون... .  -

 داد زد:  ما ین 

 . می رسیاالن م  ست،ی هم دور ن  ادیز -

 لذت ببرم.  یکردم از فرصت حال، به خوب ینگفتم و سع  یز یشدم و چ  ساکت

 به سرکوچه، گفتم:  دنمون یبا رس

 ! سایوا -

 و موتور رو خاموش کرد. گفت:  سادی وا ما ین 

 م؟یدیرس -

 شدم، گفتم:  اده یگذاشتم و پ   نیزم  یرو آروم رو پام

 ممنون!  م؛یدیآره رس -

 زد و گفت:  یلبخند 

 . نمت یبیرستوران م  ی! باز هم فردا تو کنمیخواهش م -

 حرفش سرم رو تکون دادم و گفتم:  نیا با

 رستوران کارم رو ادامه بدم.  یاما فکر نکنم بتونم تو  نمت؛یبیآره م -

 موتورش گذاشت. گفت:  یآرنجش رو به جلو  ما ین 
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 چرا؟  -

 شونم برداشتم، گفتم:  ی رو از رو فم یک

  سیبا رئ خوامیندارم. م  کار  نیبه ا یاعالقه چیآخه کارم ظرف شستن هست. من ه -

 ک یکنم؛ اما فکر نکنم قبول کنه، آخه   یگارسون   شهیرستوران حرف بزنم و بگم اگه م

 ش؟ یدیبد اخالقه. د رمردیپ 

 حرفم، زود گفت:   نیبا ا ما ین 

. پدر دوستم هست، قراره بعد از چند روز، اداره رستوران  ستین  ری پ اد یز دمش،یآره د -

با دوستم حرف بزنم و بگم که   تونم یم  ،ی اون موقع صبر کنرو بده به دوستم. اگه تا 

 ه؟ی. نظرت چ یگارسون بش

 زده لـ*ـب زدم:در دلم روشن شد. بهت یدیام  یحرفش، کورسو  نیا با

 واقعاً؟  -

 رو تکون داد و گفت:  سرش

 آره! -

 . کنمیپس تا اون موقع صبر م -

  یکه از در خارج شد، لرز بد  یشخص دنیسرم رو برگردوندم با د  اطمون،ی درِ ح ی صدا با

 تند تند گفتم:  مایکردم. زود برگشتم سمت ن

 خداحافظ!   گه،یممنون بابت لطفت! خب برو د -

 برگشتم و گفتم:  ده یهاش گرد شد. ترسرفتارم چشم نیبا ا ما ین 
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 ! گهیبرو د -

 : دیترس من، کنجکاو پرس  دنیبا د ا ینم

 ؟ یکنیم نی همچشده؟ چرا   یچ -

معلوم   ادیبود، ز ک یچون کوچه تار کنه،یرو نگاه م ورنیداره ا  یمصطف دمید برگشتم

 لـ*ـب زدم: ده ی. ترسم ینبود

 . تو رو خدا زود برو! شهیدره؛ اگه بفهمه با شما اومدم بد م ی ! برو داداشم جلومایآقا ن  -

 انداخت و گفت:   یبه مصطف یحرفم سرش رو برگردوند. نگاه  نیبا ا ما ین 

 . رمیباشه، پس م  -

 زدم. گفتم:  یمصنوع لبخند

 !یکن یممنون که درکم م -

 تکون داد و موتورش رو روشن کرد و گفت:  یسر ما ین 

 خداحافظ!  -

. برگشتم و با  دمی کش   یرو برگردوند و از کوچه خارج شد. با رفتنش، نفس راحت موتور

هاش  بود و چشم یپر از کبود   یروم بود، خشکم زد. صورت مصطفکه روبه یمصطف  دنید

 :دیعقب رفتم. غر یقدم  ده،یخون بود. ترس  یهم مثل کاسه

 هان؟  ؟یکجا بود  -

شال،    یو باال آورد و موهام رو از رو بگم. دستش ر یچ  دونستمیبهش زل زدم. نم  ساکت

 . گفت: دیدستش گرفت و کش یتو
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 . رسمیخونه حسابت رو م  یبذار تو ؟ید یپس جواب نم -

  ییبذارم هر بال خواستمی. سکوت کرده بودم؛ مد یرو کشون کشون به طرف خونه کش من

 و... .  ارهیکه دوست داره سرم ب

 "مای ن "

جا    یهام رو در آوردم و تو و کوفته وارد خونه شدم و در رو پشت سرم بستم. کفش  خسته

 گذاشتم. داد زدم:  یکفش

 ؟ ییمامان! کجا -

 مامان از اتاق اومد:  یصدا

 . خوابونمیرو م ریپسرم، دارم ام   جامنیا -

صورتش رو برگردوند. من هم بهش محل    دنم،یافتاد. با د نبیهال شدم، نگاهم به ز وارد

بود،   دهیکه خواب ری زدم. کنار ام یلبخند ر،یمامان کنار ام  دنیندادم و وارد اتاق شدم. با د

 نشستم و گفتم: 

 ! دهیخواب یچطور نیتو رو خدا بب  -

 بود. مامان گفت:  سهینف هی درست شب  دم،یکش شی فرفر  یبه موها یدست

 به زور خوابوندمش. شهی م داریسرش بردار، ب ی دستت رو از رو ماین  -

 رو برداشتم و گفتم:  دستم

 ه؟ خوب شده؟ چطور دیسع -

 . گفت: دی کش  ی سوزآه دل مامان
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 امشب کنارش موند.  سهی . نفستی خوب ن  ادیبگم آخه؟ حالش ز یچ -

 رو تکون دادم. گفتم:  سرم

 !دمشیآهان، بابا کجاست؟ ند -

 زد و گفت:  یحرفم لبخند نیبا ا مامان

 حسن حرف بزنه. رفته با آقا  -

هام رو از پام در  دستم، جوراب کیدادم و با   هیتک  وارید دستم رو به  کی بلند شدم و  جام از

 آوردم؛ گفتم: 

 کار داره؟  یبا آقا حسن چ -

 داد و بلند شد؛ گفت:  هیتک واریدستش رو به د مامان

 . می مزاحمشون بش  ریامر خ  یرفته تا برا -

 اتاق پرت کردم و گفتم:  یهام رو به گوشهجوراب  ر،یامر خ  دنیشن با

 رفته؟  یخواستگار   یک  یبابا باز با اون حال بدش برا -

شدم. بعدش اومد   ره یبه طرف در اتاق رفت و در رو بست. متعجب به کارش خ مامان

 گفت:   کمینزد

 تو!   یبرا -

 حرفش به خودم اشاره کردم. گفتم:  نیا با

 من؟ -
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 و گفت:   دیشبه صورتم ک ی دست مامان

 . میری آره قراره آذر، دختر آقا حسن، رو برات بگ -

بگن، برن   یزیبه من چ  کهنیبدون ا تونستنیحرف مامان اخم کردم. چطور م نیا با

 : دمیو غر  دمیکش یپوف   یعصب ؟یخواستگار

 ؟ یخواستگار  نیرفت  نیاز من بپرس  کهنیبود؟ بدون ا یچه کار گهید نیمامان! ا -

 زده لـ*ـب زد:  رتیحرفم ح  نیبا ا مامان

 ؟ ی زن یحرف من حرف م یتو رو   ؟یچ یعنی -

  ینشست. با ناله و زار  نیزم یهاش جمع شد و روچشم یحرف خودش، اشک تو  نیا با

 گفت: 

 ذوقم!  ی تو زنهیآقا م نیکار کنم؛ بعد ا یچ  دونستمینم  یمن رو نگاه کن که از خوشحال -

 شدم و لـ*ـب زدم: ره یبه حرکات مامان خ ناباور

تو و بابا   شهیمگه من بچم که هم  ؟یاریاز خودت در م  هیحرکات چ نیمامان؟ ا یگی م یچ -

.  رم یبگ می خودم، خودم تصم  یزندگ یمن هم دوست دارم برا  ن؟یری گیم م یبرام تصم 

 ؟ یفهمیم

 پاک کرد، گفت: شیروسر یصورتش رو با گوشه  یرو ی هااشک  مامان

کن، به خاطر اون بابات که به خاطر تو پا شده رفته تا با آقا حسن حرف بزنه و   ! رحمماین  -

 بهت بگم.  یچ  دونم یدلش خوشه که پسرش قراره به حرفش گوش کنه. واقعاً نم
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کنن؛   دا یکم بود که برام دختر پ  نیرفت. بله هم رونیاز جاش پا شد و از اتاق ب  مامان

بابا هم قلب   ،یو زار هیبه گر کنهیبزنم، مامان شروع م یم رفت! اگه حرفبدبخت شد

  دهیمامان رو ناد یهاکردم حرف ینشستم و سع نیزم  ی. روکنهیرو بهونه م ضشیمر

 . رمیبگ

 ***** 

 . مامان گفت: می هممون ساکت شد اط،یزده شدن در ح با

 باشه؟  تونهیم  یوقت شب ک نیا ی عنیوا!  -

 هش رو بهم دوخت، گفت: نگا بابا

 ه؟ یک نی! پسرم! پاشو برو ببماین  -

پا   مرض دارن من رو از سر سفره بلند کنن. از جام شهیحرص دستم رو مشت کردم. هم با

 گفت:  نبیشدم که ز

 هام بود، صدام کن. از دوست یکی! اگه ییدا -

 بهش انداختم که ساکت شد. گفتم:  یبد  نگاه

 رو ببره!  فشیتا تشر ی ستین جانیا گمیاگه دوستت بود، م -

پسر   دنیرو باز کردم. با د اطیاومدم و در ح رونیب نگفت. از خونه  یز یپکر شد و چ نبیز

 در که سرباز بود، تعجب کردم. گفت:  یجلو  مون یهمسا

 ! مایسالم آقا ن -

 و گفتم:  دمیکش   یپوف
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 ؟ یسالم جعفر! خوب _

 رو تکون داد. گفت:  سرش

 .نیممنون لطف دار -

 گفتم:   زد،یتوش موج م ت یکه عصبان  ییرو تکون دادم و با صدا سرم

 ؟ یموقع شب مزاحم شد نیا  یداشت یکار -

 انداخت، گفت:   نییسرش رو پا جعفر

 داشتم.  یحرف هیبله  -

 و لـ*ـب زدم: دمیبا حرص به صورتم کش یدست

 بفرما! خب  -

 گفت:   د؛یکش هاششیبه ته ر یدست

 !دی دختر آقا سع ی. برامیمزاحم بش  ریامر خ  یفردا برا نیاگه اجازه بد -

  یاز رو م ینیب ی ها! پرهشی شون یحرفش، دوست داشتم مشتم رو بکوبم وسط پ  نیا با

  یدختر باز خواستگار ه؟یمرد رو نگاه! فکر کرده ک نی. اشدنیباز و بسته م تیعصبان

 ! گفتم: میخبریب فشیکث  ی از کارها کنهیاومده. فکر م نبیز

 حاال هم بفرما برو!   م،یدینه اجازه نم -

 در رو ببندم که گفت:  خواستم

 ! یخواستگار  میای! تو رو خدا بذار بمایآقا ن  -
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 :دمیغر تیعصبان  با

 نه!  -

 کرد گفت:   یپا فشار جعفر

 . زنمیا خانم حرف منه؛ اما من خودم باز هم با صفور ن یباشه شما بگ -

 در کنارش زدم. گفتم:  یجلو از

 . نمیور بببرو اون -

 به طرف خونه اومدم. تی رو بستم و با عصبان  در

 "آترا"

 گفتم:  یبلند  ینشستم و با صدا   یصندل یرو

 ! شی آخ -

 اومد کنارم نشست. گفت:  هانا

 ؟ ی خسته شد -

 گفتم:   دم،یکش  میشونیبه عـ*ـرق پ  یدست

 زم؟یریدارم عـ*ـرق م ینیب یمگه نم -

 صورتم زوم کرد.  ینگفت و رو  یز ی زد و چ ی لبخند هانا

 هاش تکون دادم و گفتم: چشم یرو جلو  دستم

 ؟ یشد  ره یصورتم خ  یچرا رو  ه؟یهان چ  -
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 زود نگاهش رو از صورتم گرفت. گفت:  هانا

 ! یطورنیهم ،یچیه -

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 ؟ یشد   رهیصورتم خ  یرو  ی هانکنه به زخم -

 انداخت، گفت:   نییحرفم، هانا سرش رو پا نیا با

 نه!  -

 زود پا شد و از کنارم رد شد رفت.  ش یزنگ گوش  ی صدا با

چه به حال روزم انداخته بود که    یمصطف نیبب  گرفت،یحال و روز خودم خندم م نیا به

  یدادم که تو ح یتوض  کهنیدر حد مرگ کتکم زد؛ اما بعد ا روزیشده بودم. د نیهمچ

که چرا سوار موتورش   د یپرس مایآروم شد؛ اما باز در مورد ن  یکم  کنمیرستوران کار م

 شدم. 

 و سرم رو باال گرفتم.  دمیخانم دست از فکر کردن کش   بهیحب  ی صدا با

 ها رو بشور! ظرف نیدخترم آترا! پاشو ا -

  دونمیها کردم. نمپا شدم. دوباره شروع به شستن ظرف از جام حوصلهیو ب دمیکش   یپوف

  متی گرون ق  یرستوران غذاها  انیو م گذرن یپولشون م ریاز خ  ی آخه مردم چطور

  ی. البته ناگفته نماند وقتزنمیغذاها نم نیاما لـ*ـب به ا  رم؛یمیم ی. من از گشنگ خورنیم

  ییهاپول  نیزاده بودم همچاگه من اشراف گهید. کنمیم نیهمچ همعلومه ک  رسهیپولم نم

 .کردمیرو پول حساب نم



 

 

 
49 

 (M.R مهدیه ) |تباهی 

 استراحت کردم.   ی شستن رو تموم کردم، کم ظرف کهنیا بعد

بزنم. راهم   ما یبه ن  ی سر هیگفتم  کارم،یب دمید  یشده بود. وقت یبود و رستوران خال عصر

نشسته    یصندل یرو  ماین دمیرو به طرف آشپزخونه کج کردم؛ وارد آشپزخونه که شدم، د

کنم که متوجه بشه   یو پشتش به من بود. خواستم کار  زنهیحرف م  شی بود و داره با گوش

 خشکم زد.  دادش یاما با صدا   جام؛نیا

 نکن!  یمامان؟ من رو عصبان  یچ یعنی -

 یکیقدم عقب رفتم. خوردم به  هی ده،یشدم، دوباره داد زد که ترس  رهیرفتار خشنش خ به

به طرفم برگشت.   مای دهنم گذاشتم. ن  یافتاد. دستم رو رو  نیزم یها و قابلمه رو از قابلمه

 کرد. گفت:  ی خداحافظ ما یدهنم برداشتم که ن  ی باز گند زده بودم! دستم رو از رو

 آترا؟  ییتو -

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 افتاد!  نیزم  یتو، دستم خورد قابلمه رو امیآره، من هم خواستم ب  -

 برداشت و سرجاش گذاشت. گفت:  نیزم  یاومد قابلمه رو از رو ما ین 

 ؟ یداشت یباهام کارنداره،   یاشکال -

 رو دور تا دور آشپزخونه چرخوندم و گفتم:  نگاهم

 . یکنیکار م  یچ  نمیاومدم بب  ،یطورنیهم -

 رو به گاز داد. گفت:  شی تک ما ین 

 ؟ یکنیاستراحت م یپس دار  -
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 و گفتم:   کردم  یاخنده

 ؟ یکاریب ؟یاز بس ظرف شستم خسته شدم. تو چ  کنم،یآره استراحت م -

 رون؟ یب میبر هینظرت چ   کارم؛یآره ب -

 : دمیپرس  متعجب

 رون؟ یب -

 رو باز کرد. گفت:  بندششی پ  ما ین 

 . هوا گرمه، پختم. میبخور ی بستن میبر -

 .شهی که! االن باز هم رستوران شلوغ م  شهیآخه نم -

سرم رو تکون دادم.    گه،یآشپز د هی دنیسرم رو برگردوندم. با د ، یاوهوم شخص ی صدا با

 گفتم: 

 سالم! -

گذاشت و   نتیکاب  ی رو، رو بندششیپ مای مرد چهل و پنج ساله بود. ن هیآشپز،  یکی نیا

 گفت: 

 ! لیسالم آقا خل -

 به من انداخت و گفت:  ینگاه  لیخل آقا

 ه؟ یک گهیخانم د نیخان! ا مایسالم ن  کیعل -

 . گفت: کرد  یا به من اشاره ما ین 
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 رستوران، تازه شروع به کار کرده.  یآترا هست، تو  -

 کلفتش رو باال انداخت، گفت:  ی ابروها  لیخل آقا

 دخترم!  یآهان خوبه، خوش اومد -

 لبم نشست. لـ*ـب زدم:  یرو  یلحن مهربونش ناخودآگاه لبخند  از

 ممنون!  -

 سرش رو تکون داد و از کنارمون رد شد، رفت.  لیخل آقا

 گفت:  ما ین 

 . میگردیزود بر م م،یبر -

 تکون دادم؛ گفتم: هام رو بهم فشردم و سرم رو *ـبلـ

 . میباشه، فقط زود برگرد  -

 . میحله، پس بر -

 . میبر -

 "زهرا"

  میآورده بود. گوش  رونیب نیزم  ریمامان من رو بدون اجازه گرفتن از کامران به زور از ز

 رو گرفتم که بعد از چند بوق جواب داد:  ی مصطف یرو تو دستم گرفتم و شماره

 الو؟  -

 صداش گفتم:  دنیشن با
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 ! یمصطف -

 صدام گفت:  دنیشن با

 ؟ یزهرا! خودت -

دل نه، بلکه صد   کی  یزدم. درسته تازه باهاش آشنا شده بودم؛ ول  یحرفش لبخند نیا با

 دل عاشقش شده بودم. گفتم: 

 داشت؟ ن  یداداشم که باهات کار ؟یخوب  یآره منم، مصطف -

 نکرد؟  ی داداشت که باهات کار  ؟یمن خوبم، نگران نباش! تو خوب -

 آوردتم.  رونیخونمون حبسم کرده بود، مامانم به زور ب نیزم  ریچرا تو ز -

 خوبه!  -

 مکث کردم و گفتم:  یکم

 بپرسم؟  ی سوال کیازت   تونمی! میمصطف -

 گفت:   یمصطف

 بپرس.  -

 بگه. لـ*ـب زدم:  خوادیم یداشتم بدونم چ جان یدهنم رو قورت دادم. ه آب

 ؟ی! تو دوستم داریمصطف -

 : دیحرف من متعجب شده بود، پرس  نیاز ا یانگار  یمصطف

 ؟ی پرسیآره معلومه که دوست دارم، چرا م -



 

 

 
53 

 (M.R مهدیه ) |تباهی 

 که ازت دارم عمل کن.  ی ابه خواسته یاگه دوستم دار -

 ؟ یاز من دار یا چه خواسته -

 بنفش رنگ اتاقم دوختم و لـ*ـب زدم:  یهایواریرو به کاغذ د نگاهم

به نظرم بهتره فرار   م،ی با هم باش دنیهامون اجازه نمحاال که خانواده  م،ی با هم فرار کن ایب -

 . می کن

 و گفت:  دیکش   یقینفس عم   یاز پشت گوش  یموندم. مصطف یجواب مصطف  منتظر

 م؟ یفرار کن   یخوایزهرا؟ واقعاً م یگی م یچ -

 ه؟ یهست؛ نظر تو چ یجد  ممیآره، تصم -

 . ترسمیندارم؛ اما از رفتار داداشت م یمن که نظر  -

  میریم  میریگیم  طیجا هم بل شمال، بعد از اون  میریم می کنیتو نگران نباش، فرار م -

 خوبه؟  راز؛یش

 ندارم؛ اما زهرا... .  یباشه من مشکل  -

 : دمیشد. پرس  ساکت

 ؟ یاما چ -

 دارم!  یمن مشکل مال  -

 حرفش گفتم:  نیا با
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اگه باهات فرار کنم،   دونمیپول دارم. م  مینداره، من خودم تو حساب بانک   یاشکال -

به  زمیریو م دارمیو از حسابم برش م  رمیاالن م  نیپس هم کنه،یکامران مسدودش م

 کارتت رو برام بفرست.   حساب تو، شماره

 زده گفت: بهت یمصطف

 ؟ یکنیرو م یکار  ن یواقعاً همچ -

 آره، االن مشکلت حل شد؟  -

 م؟ ی فرار کن  یآره حل شد، فقط ک  -

در خونمون   ی. جلو میفرار کن  ا یب ست،ی امشب، ساعت سه شب داداشم خونه ن  نیهم -

 . نمت یبیم

 . فرستمیبه حساب من، من هم شماره کارتم رو برات م زیباشه تو پول رو بر -

 باشه، خداحافظ!  -

 خداحافظ!  -

بلند شدم و به طرف کمد   تخت، از جام ی رو انداختم رو می رو قطع کردم و گوش تماس 

رو باز   پشی برداشتم و ز یواریکمد د  یرفتم. دستم رو دراز کردم، ساکم رو از باال یوارید

رو   فمیک  پیو ز دمی ساکم چ یرو تو  ازم یمورد ن  ی هاردم و لباسکردم و در کمد رو باز ک

 . نتشیاومد نب ی تا اگه کس تمشتخت انداخ ریبستم و ز

 گفتم:  دهیقلبم گذاشتم و ترس ی مامان دستم رو، رو ی صدا با

 جانم مامان!  -
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 در اتاق رو باز کرد، گفت:  مامان

 ! رونیب ایاتاقت؟ ب یتو  یزهرا! چرا نشست -

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 ساعت استراحت کنه.  کی آدم  یذارینم  گه،ید امیباشه دارم م  -

 بهم رفت و گفت:  یاچشم غره  مامان

 نشدم.  یتا عصبان  رونیب  ایزود ب -

 و به طرف در رفتم. گفتم:  دمییهم سا یرو، رو  هام دندون

 . می بر ایباشه ب -

در کنار رفت. از کنارش رد شدم، اون هم در رو بست و پشت سرم اومد. با   ی از جلو  مامان

 نجال، خدمتکارمون، اومد:   یاومدم که صدا  نییها پادو از پله

 طاهره خانم! دوست آقا کامران اومده.  -

 رو به نجال خانم گفت:  مامان

 . امیکن، من هم االن م  ییرایباشه ازش پذ -

 .سادمیکه تو جام وااز بازوم گرفت   یشگون ین   مامان

 :دمیغر

 مامان چته؟ دردم گرفت!  -

 گفت:  یبا لحن عصب مامان
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 سرت!  یبرو شالت رو بنداز رو  -

 گفتم:  دم،یکش   یپوف

  حجابیمن رو ب رادیه راد؟یباشه جز ه تونهیم ی اَه مامان! تو هم که! دوست کامران ک _

 سرم بندازم.  یشال رو   ست یپس الزم ن ده،ید

 هم گره زد و از کنارم رد شد، رفت.  ی هاش رو تو اخم  مامان

کنم.    زیوار  یتا پول رو به کارت مصطف رونی ب  رفتمیم دیرفتن نداشتم، با نییپا ی حوصله

کار کنم. از    یچ  دونستمیساعت اخم کرم. ساعت شش بود، نم  دنی سرم رو بلند کردم با د

  رادیهم اگه ه ی. از طرفاومدیرو بشم، ازش بدم مروبه رادیهم دوست نداشتم با ه یطرف

  زدمیبه فاطمه زنگ م دی! بایپشت بدبخت ی. پس بدبخت ادیکامران هم ب ارهقر  جا، نیاومده ا

کارم رو هم    تونستمیم  قیطر نیاز ا رون؛یب  میبر رهیاز مامانم اجازه بگ ادی ب گفتمیو م

 انجام بدم.

 "آترا"

  یبود. وقت مای ن  ری. همش فکرم درگ شدیکردم بخوابم؛ اما نم یزدم و سع یتشک غلت یرو

ناراحت شدم. آخه خودش گفت    یلیزود برم، خ دیبهم گفت شوهرخواهرش مرده با

و    دمیاز ته دلم کش یسن بدبخت شد؟ آه  نیا  یتو  یعنیو پنج سالشه،  یخواهرش فقط س

 . شدم رهیخ تاق سرم گذاشتم و به سقف ا ریهام رو زدست

دارن زجر   یطرف ک ی. همه از ستیخوشبخت و خوشحال ن  ایدن نیتو ا ینظرم کس به

پولداره؛ اما پدر و مادر نداره، بچه نداره   یکی و   کشهیزجر م یپولیاز درد ب   یکی! کشنیم

 . هم...  یکیو 
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 داره!  یدرد کی هر کس  خالصه

نکنه دزد اومده باشه؟ زود    اومد؟یکردم. داشت صدا م  زیهام رو تدر خونه، گوش ی صدا با

برداشتم و   زیتشک نشستم، دوباره صدا اومد. از جام بلند شدم و به طرف در اتاق خ یرو

باز شد.   "  یز یج"  یکه با صدا  دمشیکش  نییدستم گرفتم و آهسته پا ی رو تو رهیدستگ

  یاومدم و نگاهم رو تو  روتیخونه نبود، از اتاق ب  یتو  یبردم. کس رونی در ب یسرم رو از ال

  یز یچ  یا گربه دیشا  اینبود، فکر کنم توهم زدم   یدور تا دور خونه چرخوندم. کس یکیتار

  دن ی. برگشتم با ددی چ یگوشم پ   یتو  یمصطف یزنگ گوش یبود. خواستم برگردم که صدا

کجا    یعنیبود؛  یمتعجب شدم. تشکش خال  خورد، یکنار تشک که داشت زنگ م  شی گوش

  یاسم زهرا رو  دنیرفتم و خم شدم برداشتمش. با د  شی رفته باشه؟ به طرف گوش تونهیم

بود؟ به خاطر کنجکاو بودنم جواب دادم که  یک  گهیاخم کردم. زهرا د  ،یصفحه گوش

 از پشت خط اومد.   یدختر  یصدا

 در خونمون منتظرتم!  ی جلو  ؟ ییکجا  یالو! مصطف -

  نی. ادمیرو از گوشم جدا کردم و زود تماس رو قطع کردم و لبم رو گز ی گوش  زده،بهت

تشک انداختم و به حرف   یرو رو  یقرار بود به کجا بره؟ فوراً گوش  یبود؟ مصطف یک کهید

 در خونمون منتظرتم؟  یکه گفت جلو  یچ یعن یکه پشت خط بود، فکر کردم.   یاون دختر

لحظه    کی ی برا د،یکه به ذهنم رس   یز ی؛ اما با چپا شدم و خواستم برگردم به اتاقم جام از

رو کتک زده   یکه داداشش، مصطف  هیرفت. نکنه باز دنبال اون دختر ادم ی دنینفس کش 

صورتم که دردم    یرو دمی! با دستم کوب میشیباشه بدبخت م یز یچ  ن ینه! اگه چن یبود؟ وا 

  یادآور یاما با  گفتم؛یبهش م دیگرفت. اخم کردم و به طرف اتاق مامان قدم برداشتم. با

شده بودم.    جیکار کنم، گ ی چ دونستم یمامان ممکنه حالش بد بشه، منصرف شدم. نم کهنیا
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  زنه،یکه باهاش حرف م ی اگه داداش اون دختر اومد؟ یاز دست من بر م یحاال چه کار 

  ذاشتم یو نم شدمیدست به کار م دیبکشه. با ور یممکن مصطف نه یدو تا رو با هم بب نیا

 رو بردارم.  می تا گوش دمی. تند به طرف اتاقم دووفتهیب  یاتفاق نیهمچ

 ***** 

 شدم.   رهیکه به زهرا دادم، خ  یامیدستم فشردم و به پ  یرو محکم تو  ی مصطف  یگوش

 "آدرس خونتون رو بده. شهیسالم زهرا! اگه م"

  امیکه به زهرا پ نی برسه و از ا ششیبه پ  ی االن مصطف دمیترسیجواب نداده بود، م هنوز

رو   اشیگوش  یمصطف   دونستمیکار نداشتم. م نیجز ا  یابشه؛ اما چاره یدادم عصب 

 به نفع من بود.  نیفراموش کرده ببره؛ اما ا

 که از   یاگربه برگشتم عقب و به گربه ی صدا با

لحظه   کی . کردیسبز رنگش داشت نگاهم م یها شدم. با چشم رهی خ  اومد،یکوچه م نییپا

 خودم جمع شدم.   یو تو  دمیترس

 رو داده  اممی اومد. جواب پ   یمصطف یگوش  امکیپ   یصدا

 و نوشته بود  بود

امون ... هست.  رفته؟ آدرس خونه ادتیامون  نکنه آدرس خونه ؟ یاِ چرا االن راه افتاد  "

 ". میفرار رو بزن  دیق دیچون اگه داداشم بفهمه با  ا،یفقط زود ب

  یفرار کنن؟ نه، محاله! دستم رو رو خواستنیم  ؟یشد. چ ی ته دلم خال امشیخوندن پ  با

  یپسرِ ک  نی. آخه اافتهیدردسر م یتو  یکار کنم؟ باز که مصطف یدهنم گذاشتم. حاال من چ

 . کنهیم وونهیکارهاش د نیمن رو آخرش با ا اد؟ یعقلش سرجاش م
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 کنم؟  کاریآخه من از دست تو چ ی . مصطفدیام چکگونه یرو  یاشک قطره 

 که برم و نزارم فرار کنن.  شهی رد نم ین یهم ماش االن 

رو نداشتم.   یکار  چیه یی ، تواناشدم ره یدستم خ ی تو  یبه گوش امیاشک  یهاچشم با

  یتو  نیزم  یقلبم گذاشتم و رو   یرو تار کردن و دستم رو با درد رو دمید یهام جلواشک

  نیکه هستم فکر کنم، به ا  یبه مکان  کهنی انداختم و بدون ا نییکوچه نشستم. سرم رو پا

 . ختمیحال روزمون اشک ر

 "کامران "

و    دمییهم سا ی هام رو، رودندون یعصب م،یدوباره گوش  یلبم خوندم و با صدا  ریز یا فاتحه

 :دمیلبم غر ریاسم مامان ز دن یآوردم. با د رونیکتم ب بی رو از ج می گوش

 ؟ یکه زنگ زد   یخوایم یمامان! باز از جونم چ  -

 و جواب دادم:   دمیکش  یصفحه گوش یرو رو  دستم

 بله. -

 اومد:   یمامان از پشت گوش یگرفته  یصدا

 الو پسرم!  -

 صداش اخم کردم و گفتم:  دنیشن با

 مامان صدات چرا گرفتس؟  -

 کرد.گفت:  یهق هق مامان

 . میخونه بدبخت شد ا یکامران! زود ب -
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 *ـب زدم: لـ

 شده؟   یباز چ -

 ! ستی کامران! زهرا ن -

 گفتم:  یعصب

 کجا رفته؟   ست؟یکه ن  یچ یعنی -

 که... .  ی فکر کنم با اون پسره فرار کرده. همون  -

  می مامان گوش ندادم؛ گوش ی هاحرف هیرو از گوشم برداشتم و به بق یحرفش گوش نیا با

  یکار کنم؛ سر صبح  یباهاش چ دونستمیگذاشتم. باز ماجرا اون پسره بود! م  بم یرو تو ج 

 گند زده بودن به حس و حالم! 

 لبم زمزمه کردم:   ریقدم برداشتم و ز  نمیبه طرف ماش یعصب

 ! کشمتیزهرا! م کشمتیم -

با دو خودش رو بهم   مای و برگشتم طرفش. ن  سادمیاز پشت سرم، سرجام وا  مای ن  ی صدا اب

 رسوند، گفت: 

 ؟ یریم  یکامران! دار -

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 . امرزهیخدا شوهر خواهرت رو هم ب  رم،یآره م -

 لـ*ـب زد:  ما ین 
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 . یکه اومد نیممنون به خاطر ا -

 گفتم:  نیهم ی عجله داشتم برا  یلیخ

  ،یداشت ی اومده، اگه کار ش یپ   یکار  کیمن   ی. برا رم یبود؛ شرمنده که م امیانسان  فهیوظ -

 حتماً بهم زنگ بزن. 

 عجله دارم، گفت:  دید یوقت ما ین 

 برو به سالمت! ق،یرف یمرس -

 رفتم. سوار شدم و به طرف خونمون روندم.  نیرو براش تکون دادم و به طرف ماش سرم

 ***** 

 .دمیخندیو م  دمیچرخیدور خودم م  یشده بودم، ه  وونهید

 گفت:   یو زار هیبا گر مامان

 ؟ یکنیم یطورنی کامران پسرم! چرا ا -

 طرفش و داد زدم: برگشتم

!  آبروتیدختر ب نیهم از ا نیا ایب ؟ی دیهان! آخرش به خواستت رس ؟یگی م یچ -

 جا رفت! آبرومون همه

  نیزم یرو هاششهیکه خورده ش نیزم  ی رو دمیبرداشتم و کوب  زیم ی رو از رو گلدون 

  هیگر ی. صدا کشتمشیکه اگه زهرا جلوم بود، م یبودم، در حد  ی عصب یلی پخش شد. خ

  داشونیهر چه زودتر پ  دیبه طرف در رفتم. با یمامان، اعصابم رو خورد کرده بود. عصب 

 . کنمیم  یگلوله تو مغزش خال  کیکنم  داشی! اگه پ هبه حال اون پسر یاما وا   کردم؛یم
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برام اون روز فرستاده بود،   ونیه که هماشدم و به طرف آدرس خونه اون پسر  نیماش سوار

 کجا رفتن.  دونستنیپدر و مادر اون پسره م دیحرکت کردم. شا

در آوردم و شماره   بمیرو از ج می شرو چرخوندم و از کوچمون خارج شدم؛ گو فرمون 

 رو گرفتم.  ونیهما

 الو!  -

 دستم گرفتم و گفتم:  کی رو تو  فرمون 

 ؟ی! خوب ونیالو سالم هما _

 اومد:  ونیشاد هما  یصدا

 ؟ ی! چه خبرها؟ خوبقی رف م یعال -

 بود، گفتم:  م یکه حواسم به رانندگ  یحال در

 دارم.  یخواهش کی ازت  ون، یخوبم هما -

 بگو! -

 ؟ی! شماره تلفن زهرا، خواهرم، رو که دارونیهما -

 آره دارم، چطور؟  -

  ی و بهم بگ  یردش رو بزن  شهیبدونم کجا رفته، اگه م خوامیکجاست. م دونم یزهرا نم -

 !شم یکجاست، ممنونت م

 . فعالً! دمیباشه، پس بهت خبر م  -
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 انداختم.   میکنار  یصندل ی رو رو یرو قطع کردم و گوش تماس 

در   یو با چندش به محله کهنشون، صورتم رو جمع کردم ی به کوچه ن یوارد شدن ماش با

شدم و با    ادهیپ   نیرو دم در خونشون پارک کردم؛ از ماش نمیبه داغونشون نگاه کردم و ماش

 . دمیپام به در کهنه و زنگ زدشون کوب

 زدم:  داد

 ! نیدر رو باز کن -

در رو باز نکرد؛ خواستم برگردم که در آروم باز شد. بدون    یبه در، کس دمیکوب قدرهرچه

  اطیبلند وارد ح  یهااومد. با قدم یز یافتادن چ  یمحکم در رو هل دادم که صدا  ،ی فکر چیه

 شدم. 

 زدم:  داد

 ! یمصطف -

افتاده بود،   نیزم ی که به پشت رو   یرزن یپ  دنیسرم رو برگردوندم. با د ،ی اناله ی صدا با

.  اومدیچاه م  که از ته  یی سرش گذاشت و با صدا یدستش رو آروم روزده شدم. زن بهت

 گفت: 

 ؟ یهست یک گهیتو د -

  یجور  کی شد، یم یکه از سرش جار  ی خون   دنیشدم و کنارش نشستم؛ با د  کی نزد بهش

  روحش یبه صورت ب یبلندش کردم و نگاه یسرش گذاشتم و کم ریشدم و دستم رو ز

 انداختم. گفتم: 

 حالتون خوبه؟ خانم!   -
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 لـ*ـب زد:  دشیرنگ پر یهالـ*ـب نیب از

 سرم! -

 افتاد.  حال یدستم، ب یهاش آروم بسته شد و رو حرفش چشم نیا با

تو   ییزن رو تنها نی ا  یعنیهست.  یبه صورتش انداختم. مطمئن بودم مادر مصطف ینگاه

مادر   نیکردم فکر نکنم که ا یخونه ول کرده و رفته؟ با خشم دستم رو مشت کردم و سع

گذرا به    یو بلندش کردم. نگاه دمیکش  یقی. نفس عم مارستانیهست و ببرمش ب یمصطف

 اومدم.  رون یب اطشونیکهنشون انداختم و از ح یخونه

دستم رو از   ،یزن یبا صدا  خوابوندم که نی ماش  یرو باز کردم؛ زن رو تو نیماش   یپشت در

روم بود  که روبه یبه زن یآوردم و نگاه رونیب  نیکمرش برداشتم و سرم رو از ماش ریز

 انداختم. 

 بود، گفت:  سادهیروم وازن که روبه

 ن؟ یهست یشما ک -

 رو بستم و با اخم گفتم:  نیماش در

 ن؟ یپرسیچرا م -

 اشاره کرد. گفت:   نیبا چشمش به داخل ماش زن

 ن؟یبریمعصومه خانم رو کجا م -

 و گفتم:  دمیکش   یپوف

 ! مارستانی ب برمشیم -



 

 

 
65 

 (M.R مهدیه ) |تباهی 

 ن؟ یاز اقوامش هست -

 : دمیشدم و غر یهاش عصبسوال از

 بشم.  نم یسوار ماش خوام یور، ماون نی! لطفاً برریخ -

 کنار رفت و گفت:  نیاز کنار در ماش  زن

 بعد! ادینبرش، بذار دخترش ب -

 رو بازش کنم؛ اما با حرفش سمتش برگشتم. گفتم:  نیدر ماش خواستم

 دختر داره؟  -

 سرش رو تکون داد. گفت:  زن

 آره، داره!  -

 . گفتم: دمیبه صورتم کش یدست یعصب

 ! مارستانیب ادیب مارستان؛ یخب بهش بگو مادرش رو بردم ب -

 باال انداخت و لـ*ـب زد:  ییابرو زن

 ؟ یبریم مارستان ی کدوم ب -

رو   ورهانینشده بودم که ا تمیهم فشردم. متوجه موقع یهام رو روحرفش لـ*ـب نیا با

 و گفتم:  دمیکش  ی برم. پوف مارستانیقراره به کدوم ب  دونمیو نم شناسم ینم

شمارم رو   ن؛یاریکاغذ و خودکار برام ب کی  شهی. اگه مشناسم یرو نم ورهانیخانم من ا -

 خانم.  نیدختر ابه  نی بدم بهتون؛ بد سم،یبنو
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 بهم رفت و گفت:  یا چشم غره زن

 .ارمیب  سایوا  جانیباشه، هم -

 ***** 

 "آترا"

بود.   ضشیمادر مر ش ی بود و هانا هم پ  ومدهین   مای برام بد گذشت؛ ن  یلیرستوران خ امروز

  دنیشب وارد محلمون شدم. با د یکیقرن گذشت. تو تار  کیساعت، مثل  کی برام  ییتنها

خونه خاموش   یها شدم. چراغ اط یوارد ح  یکه باز بود، اخم کردم و به تند اطمونیدر ح

  نیزم  یرو رو  فمیوارد خونه شدم و ک  مهیباشه؟ سراس شدهبود. نکنه مامان حالش بد 

 انداختم و داد زدم: 

 مامان!  -

برق رو زدم. با روشن شدن المپ، نگاهم   دیو کل  دمیکش  وارید یدستم رو رو ومد،ین ییصدا

  یعنیشده؟   یباز چ ی عنینبود! دستم رو مشت کردم.  ی رو دور تا دور خونه چرخوندم. کس

  ی که اسم من رو صدا زد، از رو  ییو خواستم برگردم که با صدا دمیکش یرفته؟ پوف ییجا

 . دم یکش  یغیترس ج

 آترا!  -

لـ*ـب   ده یقلبم گذاشتم و ترس یخاله صدف، دستم رو رو   مون،ی همسا دنیبا د برگشتم

 زدم:

 خاله صدف!  -

 ابروش رو باال داد. گفت:   یتا کیصدف  خاله
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 ؟ یوقت شب کجا بود  نیتا ا ه؟یها چ -

 رو کنترل کنم و گفتم:  تمی کردم عصبان   یدهنم گاز زدم و سع  یرو از تو لپم

 وقت شب سرکار بودم. نیاالن هم تا ا کنم، یکار م -

 من انداخت، گفت:  یاز سر تا پا  یصدف نگاه خاله

 آهان خوبه!  -

 : دمیپرس

 ش؟ ید یمامانم کجاست؟ ند -

 صدف به صورتم اشاره کرد، گفت:  خاله

 زده؟  یصورتت چرا کبود شده؟ مصطف  -

 گفتم:  دم؛ییهم سا یرو رو  هام دندون

 مامانم کجاست؟  یبگ شهیزده، م ی آره مصطف -

 . گفت: کردیهاش داشت بد بد نگاهم مصدف با چشم خاله

 پسره برد.   کیمادرت رو   دونمیواال نم -

 زده گفتم: حرفش بهت نیا با

 برد؟ یمامانم رو ک ؟یچ -

چادرش   ریاز ز  یکاغذ ی الیخی. با بگهیم ی چ نمی هاش زل زده بودم تا بببه لـ*ـب ینگران  با

 آورد و گفت:  رونیب
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 ه فقط شمارش رو داد. واال، پسر دونمینم -

  ی نوشته شده تو  یکاغذ رو از دستش گرفتم و به شماره یرو به طرفم گرفت. به تند  کاغذ

 شدم. گفتم:   رهیکاغذ خ 

 نگفت؟  یز یچرا مامانم باهاش رفته؟ مامانم خودش چ  -

 نگاهم کرد. گفت:   رهیخ  ی صدف کم خاله

بگه؟ به نظر من با پسره   خواستیم یخودش رفت. چ  یمانت با پا بگم من؟ ما یواال چ -

 فرار کرده! 

  گفت؟یداشت م ی چ نیهام هجوم آورد. اکردم و اشک به چشم  یحرفش لرز بد  نیا با

هام رو  . دندوندمیرسیبد حسابش رو م اما االن  گه؛یراست م گفتمیم شناختمشیاگه نم

 و داد زدم:  دمییهم سا یرو

 راجب مادر من درست حرف بزن!  -

 : دمیغر تیصورتش زدم و با عصبان  یرو ی ایلیدستم س با

 ! رونیما برو ب یاز خونه -

  ییطال یصورتش گذاشته بود. چادرش از سرش افتاد و موها یصدف دستش رو رو خاله

 صورتش برداشت و گفت:  یشده بود. دستش رو از رو   انیرنگش نما

! معلوم  گهید ی. الحق که دختر همون مادرستیخاک تو سر من که اومدم بگم مادرت ن  -

 ! کردنیکار م  یه داشتن چتو خونه با اون پسر  ییتنها ستین 

 حرص داد زدم:  با
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 در مورد مادر من درست صحبت کن!  -

 گذاشتم و هلش دادم، گفتم:  نش ی س یقفسه  ی شتاب دستم رو رو با

 زود!  رون،یبرو ب -

 داد زدم:  یبلندتر  یبا صدا دوباره

 ! رونیب -

 انداخت و گفت:  یمن نگاه یبهت به رفتارها با

 ذاتت!  یتف تو  -

دستم   یکه داده بود رو تو   یزدم و کاغذ  یزد. داد   رونیب بلند از خونه ی هابا قدم برگشت

  یغیدستم گرفتم و دوباره ج ی موهام رو تو  یپرتش کردم. عصب  نی زم  یمچاله کردم و رو 

 زدم.

  یبود، انداختم و دستم رو دراز کردم؛ تو ن یزم ی به کاغذ مچاله شده که کنارم رو ینگاه

 دستم گرفتم و کاغذ رو بازش کردم. 

کارش داشته باشم    نیاز ا  یمن خبر  کهنیباشه؟ چرا مامان بدون ا   تونهیم ی پسره ک یعنی

به شماره   یدر آوردم و نگاه بمیسادم رو از ج یو گوش دمیکش  یبا پسره رفته؟ پوف 

به شماره نگاه کردم و شروع کردم به گرفتن   ینه؟ کم  ایانداختم. دو دل بودم، زنگ بزنم 

 گذاشتم.  گوشم  یرو، رو  یشماره و گوش

اومد،    یکه از پشت گوش  یفرد یصدا بشنوم. با  یقراره چ  دونستمیداشتم! نم استرس 

 شد.   شتری استرسم ب
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 بله؟ -

 گلوم رو صاف کردم. گفتم:   یکم

 سالم! -

 داد:  جواب

 سالم، شما؟  -

 حرص گفتم:  با

 . نشیدیهستم که دزد یمن دختر همون خانم  -

 : دیپرس پسره 

که آوردمش   یهست یخانم  نینکنه دختر ا ؟ یگیم ی چ دمش؟یکه دزد  یخانم  یدختر  -

 مارستان؟ یب

 زده شدم. گفتم: حرفش بهت نیا با

 مارستان؟ ی ب ی ! مادر من تو؟یچ -

 نگفت؟   یزیبه شما چ  تونیهمسا مارستانه؛یب یبله مادر شما تو  -

هاش  حرص بستم. پس همه حرف یهام رو از روصدف، چشم ی ها حرف  یآورد ادی با

 . گفتم: دمیرسیدروغ بود! حسابش رو م 

 ؟ یرو بد مارستانیآدرس ب  شهیم -

 . می»...« هست   مارستان ی ب یحتماً؛ تو  -
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 . امیباشه ممنون، من االن م -

  واریرو از کنار د فمی سرم انداختم و ک  یپا شدم و شالم رو رو  رو قطع کردم و از جام تماس 

افتاده بود؟ خدا من رو لـعـ*ـنت کنه که حرف اون   ی مامانم چه اتفاق یبرا  ی عنیبرداشتم. 

 رو قفل کردم.  اطیخونه رو برداشتم و در خونه و در ح  دیصدف رو باور کردم. کل 

 ***** 

  شهیترس و استرس هم  یپام انداختم و باز حالت تهوع بهم دست داد. از رو   یرو رو  پام

. االن نه تنها استرس داشتم، بلکه متوجه شدم من دارم مادرم رو از دست  شدمیم یطورنیا

  مه،یکه باختم نه پول، نه زندگ  یزیکه تنها چ  کنم ی! االن که احساس مدمیکش  ی! آهدمیم

 کردم.   یرو ندونستم و باهاش بد رفتارقدرش  جاها   یلیفقط مادرمه! خ

  نی. به زور ما رو بزرگ کرده. از دست اده یرو کش یزحمت من و مصطف ی لیخ  مامان

که مامان   ییهایسخت یآور ادیشده بود. با   زیصبر مامان هم لبر گهید  ،یمصطف یکارها

شدن؛ باز هم   ریسراز می لعنت یها هام رو از دست دادم و باز هم اشککنترل اشک ده، یکش

سر سخت و   یمقاومت کنند. آترا دختر  می زندگ  نیسخت ا یهانتونستن در برابر امتحان

  گهیباختم، د گهی نه! د  گهیاما االن د کرد؛یمقاومت م یدر برابر هر سخت شهی شجاع، هم

من ناتوان   رفت،یم  شم یهجده سالمه! اگه مامان هم از پ! مگه چند سالمه؟ فقط کشمینم

 . رفتمیم  نیو از ب شدمیم

  جانیپسر هم ا  نیرفته بود که ا ادمی اومدم.   رونیاز فکر ب ش،یزنگ گوش  ی صدا با

 جواب داد.   شی به من انداخت و به گوش یبهش چشم دوختم. نگاه  م ی. با نگاه اشکسادهیوا

 . ادیرو برگردوندم و منتظر بودم حال بد مامان خوب بشه و به هوش ب سرم
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 و گفت:  کمیحرف زد، اومد نزد   شیبا گوش  کهنیبعد ا پسره 

 برم.  خوام یمادرت باش، من م شی پ  -

 :دمیرو بهش دوختم و غر میحرفش، نگاه عصب نیا با

نره مامان من به خاطر تو    ادتی! یبر  ییجا ومده ی که مامانم به هوش ن  یتا وقت یحق ندار  -

 ! جاستنیا

 هم گره زد و گفت:  ی هاش رو تواخم پسره 

من   ریمغزش هست، تقص یکه تو  یمنه؛ اما تومور ریشدن سرش تقص ی زخم دونمیم -

 . کشمشیکنم، م دا یهم بگم که اگه اون داداشت رو پ  نی. استین 

مانتوم پاک کردم که چندشش شد و   نی رو با آست  می نیبلند شدم. آب ب یصندل  ی رو از

 گفتم:  یصورتش رو جمع کرد؛ من هم با گستاخ

با داداش من فرار کنه؛   خواستیهم من بگم که ناگفته نمونه. خواهرت خودش م نیا -

 !ر یخواهرت رو بگ یکارها  یکشتن داداش من، جلو   یبه جا  یاگه مرد 

 داد زد:   هانهوو یلحظه رنگ صورتش عوض شد و قرمز شد که مثل د کی  یتو

 . کنم یخفت م   جانیهات باش، مگرنه همدختر! مواظب رفتارت و حرف یه -

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 . ستی ن  صاحب یجامعه ب ؟ یدیپسر! فهم یبکن یتون ینم  یغلط چیه -

 متنفر بودم.  ییهاآدم نی. از همچدیلرزیخشم داشت م ی رو از
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. من هم مثل خودش، بد  کردیبهم زل زده بود که آدم وحشت م یجور  کیهاش چشم با

 شدم. گفت:   رهیبد بهش خ

 . نیدیتقاص کار داداش جونت رو پس م -

 زدم؛ گفتم:  ی صدا دار پوزخند

مامانم   نم،ی. تو بگو ببمی دیتقاص پس م میوقته که دار  یلی چون خ م، یترسینم گهی! دیه -

 ؟ یرو که از عمد هل نداد 

 و داد زد:  دی کنار سرم کوب واریمشت شدش رو به د دست

 نکردم! ی من از عمد کار -

 شدم. گفتم:   رهیدستش که از کنارم سرم گذشته بود، خ  به

 از کجا بفهمم از عمد نبود؟  -

من رو بزنه که سرم رو خم کردم و   خواد یرو از کنار سرم برداشت که فکر کردم م دستش

ترسو بودن خودم لـعـ*ـنت فرستادم و   نیبه ا دم؛یلبم رو گز  بشیبا گذاشتن دستش تو ج 

 سرم رو آروم بلند کردم.

 زد و گفت:  یهاش دوختم. پوزخند نگاهم رو به چشم

 . کنمیزن جماعت دست بلند نم ینترس! من رو  -

 رو بغل کردم و گفتم:  هامدست

هم بگم من از تو   نی. اوفتمیرفت؛ سرم رو خم کردم تا ن یاهیهام س چشم  دم،ینترس -

 . یبکن ی تون ینم  یکار چ یچون ه  ترسم،ینم
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 گفت:  پسره 

مگرنه بد   یداداشت کجاست، به نفعته بگ یدون یهم بگم، اگه م  نیو ا دید می خواه -

 ! ینیبیم

 : دمیرو مشت کردم و غر هامدست

ازشون ندارم و تو هم   یمن دوست نداشتم داداشم با خواهر تو فرار کنه. من خبر  نیبب -

 دو تا عاشق دخالت نکن.  یزندگ ی رو بکنن. تو شونیبذار االن که فرار کردن، راحت زندگ

به   ی. پسره نگاهکردم یم  تیاز داداشم حما دیبود؛ اما با دیها بعحرف نیخودم هم ا از

 صورتم انداخت، گفت:   یاجزا 

  یتو  افتهیم  شه؛یم دای و باالخره اون داداشتم پ شهیمعلوم م  یباشه با گذشت زمان همه چ -

 که داداشت رو نکشمش.  ی و التماس کن  یوفتیدستم! اون موقعس که قراره به پاهام ب

 نشستم و گفتم:   یصندل یرو  الیخیب

 باهاش بکن. ی خوایم  یهر کار ست،یمن مهم ن  یاصالً برا یبه درک! مصطف -

که   کردمیوانمود م ی. ته دلم نگران بود؛ اما جور کشتشیکنه م  داش یاگه پ  دونستم یم

 نداره.  یتیانگار برام اهم 

 ***** 

 "زهرا"

 زل زدم و زمزمه کردم:  یمصطف یها چشم به

 دوست دارم! -
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 کرد و گفت:  ی اخنده  یمصطف

 من هم دوست دارم!  -

. دیارزیم ایبودم، به کل دن ی مصطف شیکه االن پ نیلبم نشست. از ا یرو  ینی نشدل لبخند

 و گفت:  دی به موهام کش یدست یمن عاشقش شده بودم، اون هم از ته دلم. مصطف

 شه؟ یم یکنه، چ   دامونیاگه داداشت پ  -

 حرفش لبخندم محو شد. گفتم:  نیا با

 ! رازیش  می بر میوفت یفردا راه ب د ینکنه. با  دامونی! خدا کنه پ یمصطف دونمینم -

 سرش رو تکون داد. گفت:  یمصطف

 نکردن.   دامونیتا پ  میهر چه زودتر بر دیآره با -

کردم. دوست   ک ی نزد  یبا خجالت سرم رو به شونه مصطف د،یکه به ذهنم رس ی فکر با

. اگه  دمیکشیخجالت م  ییجورا  کیذهنم هست رو بهش بگم؛ اما  یکه تو  ی داشتم فکر

. با  شدمیم مونی نگفتم، پش ی فکرم رو به مصطف  نیکه ا  نیاز ا کرد،یم دامونیکامران پ 

 . گفتم: کردم سی زبونم لبم رو خ

 ! یمصطف -

 گفت:   یمصطف

 جانم؟  -

 . گفتم: دم یچیهم پ  یرو تو هامانگشت

 بهت بزنم.  خوامیم  ی حرف  کی  یمصطف -



 

 

 
76 

 (M.R مهدیه ) |تباهی 

 گفت:   یمصطف

 بگو! -

 : گفتم 

 که... .   خوامی! من ازت میمصطف -

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:  ی شدم که مصطف  ساکت

 خب، ادامه حرفت؟  -

 رو سمت گوشش خم کردم. گفتم:  سرم

 گوشت بگم؟   یتو -

 حرفم متعجب شد و گفت:  نیبا ا یمصطف

 بگو! -

سرم رو   یگوشش گفتم و بعدش ازش دور شدم. با خجالت ی وار حرفم رو توو زمزمه آروم

 چونم گذاشت و سرم رو بلند کرد و گفت:  ریدستش رو ز یانداختم که مصطف  نییپا

 حرفت از ته دلت بود؟ نیا -

 گفت:  یآره باز و بسته کردم. مصطف یرو به معنا  هامچشم

 ها!  یسترو بگم خودت خوا نیباشه؛ اما فقط ا -

 لـ*ـب زدم:  آروم

 باشه.  -
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 "کامران "

  جانیمن سپرده بود. قرار بود من ا یدفتر نشستم. از امروز بابام رستوران رو به عهده یتو

 رو اداره کنم. 

نبود.    یهم خبر   ونیزهرا بود. از هما ری داشتم؛ همش فکرم درگ یبیسردرد عج  امروز

 و گفتم:   دمیکش  یدر پوف یسردرگم بودم! با صدا 

 تو!  ایب -

 باز شد و دخترِ قد بلند وارد اتاق شد و گفت: در

 سالم! -

 دستم چرخوندم و گفتم:  یرو تکون دادم و خودکار تو  سرم

 سالم! -

 باز گذاشت. گفت:  مهی اومد تو و در رو ن  دختر

ها رو کار کنم؟ من ظرف ی . چومده ین  شوره یها رو م! امروز دوستم که ظرفسیرئ -

 بشورم؟

 شدم. گفتم:  ره یحرفش، با نگاه سردم بهش خ نیا با

قرار    ؟یهم دار یا گهید ی! آره برو بشور، مگه چارهیتی مسئولیپشت ب   ،یتی مسئولیب -

 ها نشسته بمونن. ظرف  یکه همون طور ستین 

 هاش رو گرد کرد و با تته پته گفت: لحن تند من، تعجب کرد و چشم از

 . رمیچشم، االن م -
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 اتاق نبود.  ی رفت، انگار اصالً تو  رونی از اتاق ب یجور  کی

اسم    دنیدستم گرفتم. با د یرو تو  می نگاهم رو، از در گرفتم و گوش  میزنگ گوش  ی صدا با

 تماس رو وصل کردم. گفتم:  ونیهما

 سالم! -

 ؟ یسالم کامران! خوب -

 ؟ یکرد داشیشد؟ پ  یممنون، چ -

 !گهیاالن تونستم ردش رو بزنم. شرمنده د روز،یاز د -

 و گفتم:  دمیبه پشت گردنم کش یدست

 کجاست؟  ست،ین   یمشکل -

 ؟ ینکرد داشیهنوز پ -

 کجاست؟  یبگ شهی نه، م -

رو که هست بهت   ییجااون قی آدرس دق یخوا یشمالن؛ م یتو  یراستش کامران! انگار -

 بفرستم؟ 

 آره بفرست، ممنون.  -

 ! کنمیخواهش م -

 لبم زمزمه کردم:  ریدستم فشردم. ز یرو تو  یرو قطع کردم و گوش تماس 

 تو رو از دست من نجاتش بده.  تونهینم  یوقت که کسزهرا؛ اون کنمیم  داتیپ  -
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 ***** 

 "آترا"

و به طرف رستوران   دم یهام رو پوشلباس  ده،یحال مامان خوبه و خواب دمیکه فهم  نیا بعد

با   دم،یرستوران که رس  ی کرده بودم؛ اما خب بهتر از نرفتن بود. جلو  ریراه افتادم. درست د

 بود و حواسش به اطراف نبود. گفتم:  نییرو شدم. سرش پاروبه ما ین 

 سالم! -

 زد. گفت:   ییبایمن لبخند ز دنیرو بلند کرد و با د سرش

 سالم آترا!  -

 رنگش گرفتم و گفتم:  یمشک ی هارو از لباس نگاهم

 ؟ یخوب -

 به چهرم انداخت. گفت:  ینگاه ما ین 

 ! ستمینه ن -

 بهش چشم دوختم. گفتم:  یناراحت با

 . گمیم ت یمرگ شوهر خواهرتم بهت تسل -

 گفت:  د؛ یکش شش یبه ته ر یدست ما ین 

 ممنون!  -

 . یکرد  ریتو هم امروز مثل من د یتو؛ انگار  میبر ایب -
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 گفت:  مای رستوران رو باز کردم. ن  در

 اومدم. برو تو!   یآره، امروز حوصله اومدن به سرکار رو نداشتم؛ اما مجبور -

 پشت سرم اومد. گفت:  ما یمن رفتم تو و بعدش ن  اول

 امروز رستوران شلوغه! -

 . میاومد  ریم دآره من و تو ه -

 انداخت و گفت:  ها یبه مشتر  ینگاه ما ین 

 رستوران قرار بود عوض بشه. سی امروز رئ یراست -

 که به من داده بود افتادم و فوراً گفتم:   یقول ادیحرفش  نیا با

 ... .ی اِم چه خوب! راست -

 گفت:  دیوسط حرفم پر ما ین 

 . ینرفته قولم که قراره با دوستم حرف بزنم تا گارسون بش ادمینگران نباش؛  -

 بهش زدم. گفتم:  یلبخند 

 ممنون!  -

 شد.  رید  یلیآشپزخونه خ  میبر ایب کنم،یخواهش م -

رفت به سمت راست و من هم به سمت چپ رفتم. با   مای . ن میهم وارد آشپزخونه شد با

لبم نشست و با   ی رو  یلبخند  زد،یغر م ی و ه  شستیها رو مهانا که داشت ظرف دنید

 گفتم:   یبلند یصدا
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 سالم! -

 به سمتم برگردوند گفت:  یسالم من، هانا سرش رو به تند ی صدا با

 آترا!  -

 . من هم به طرف هانا رفتم و گفتم: جواب سالم من رو دادن همه

 هانا؟  هیبله، چ -

دستکش به  یرو  یهاها رو از دستش در آورد و به طرفم پرتاب کرد. کفدستکش هانا

 زدم.  یغیمانتوم خوردن که چندشم شد و ج 

 ! یکار کرد یبا لباسم چ  ن یبب ؟یهست یز یچ  یهانا! کثافت -

 بهم رفت و گفت:  یا چشم غره هانا

 زود باش به کارت برس.  ؛ یاین  رید گهید یتا تو باش -

ها رو برداشتم و شروع به  کردم و دستکش  زونیآو یجا لباس  یرو رو فمیحرص ک با

 ها کردم. شستن ظرف

 "ساعت هشت شب"

 گفتم:   م،یزدیبا هم حرف م می که داشت  یطورنی. هم میاومد رونیاز رستوران ب مایبا ن 

 ! چند سالته؟ ماین  -

 برگشت سمتم و گفت:  ما ین 

 و نه سالمه، چطور؟  ستیب -
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 شدم و گفتم:   رهی حرفش با تعجب بهش خ نیا با

 .ادیواقعا؟ اصالً بهت نم -

 . گفت: سادمیکه من هم وا  سادی وا ما ین 

 و نه سالم باشه؟  ست یب ادی واقعاً بهم نم -

 تکون دادم. گفتم:   یرو به نشونه منف سرم

 ! گهید ادیبهت نم  -

 ابروهاش رو باال داد و گفت:  ما ین 

و نه سال    ستیب یگ ی. حاال تو مخورهیو پنج سال بهم م یس گنیدر تعجبم! همه بهم م  -

 ! خورهیبهم نم

 و گفتم:  کردم  یا حرفش خنده نیا با

 . کنمیحس م یطور نیبگم؟ من ا یچ -

گرفتم و  نگفت. من هم زود نگاهم رو ازش   یز یهام زل زد و چهاش به چشمبا چشم ما ین 

 گفتم: 

 . شهیاز هم جدا م  جانیبرم. راهمون ا گهید دیمن با مای خب ن  -

 گذاشت و گفت:   شی شلوار ل بی ج  یدستش رو تو  ما ین 

 تا دم در خونتون برسونمت؟  یخوا یاگه م -

 دادم و گفتم:  م ینی به ب ینیچ
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 ؟ یمگه موتورت رو آورد -

 هاش رو باال داد. گفت: شونه ما ین 

 . نظرت؟می تا خونتون بدو م یتونیم  اوردم،ینوچ ن -

 صورتش تکون دادم. گفتم:  ی حرفش دستم رو جلو نیا با

 . مییساعت بدو کی دیوقت باتو؟ اون یگی م یچ -

 صورت من تکون داد و گفت:  یهم دستش رو جلو  ما ین 

 . شهیهم خوب م ی لینداره، خ  یاشکال -

 ؟ یگرد یبه خونتون برم ادهیهمه راه رو باز پ  نیابعدش تو  -

 . ده ینداره، عوضش حال م  یاشکال -

 زدم و گفتم:   یحرفش لبخند نیا با

 . می باشه پس بر -

 *** 

دوتامون هم خس   نهیس م،یبود دهیی. از بس دومیسادیجلوتر از محلمون وا یکم ماین  با

 گفتم:  مایبه ن  زدم،یکه نفس نفس م  ی. در حال. نفس کم آورده بودمکرد یخس م

 ! رمیدارم از حال م  -

 گذاشت گفت:   نشی س یدستش رو رو  ما ین 

 حال داد.   یول -
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 و گفتم:  دمیکش  ی قیعم نفس 

 . یاومد جانی که تا ا  نیبرم. ممنون از ا گهیآره، خب من د -

 . امیکه داداشت دوست نداره نم نیها؛ اما خب به خاطر ا اومدمیتا دم در خونتون م -

 اما منصرف شدم و گفتم:   ست؛ی بگم داداشم خونه ن  خواستمیم

 نه بابا... .  -

  دوختم ماین   یهاکه از کوچمون اومد، با بهت نگاهم رو به چشم یشکستن و داد  ی صدا با

 با تعجب گفت:  مای که ن 

 ه؟یچ  یصدا  گهید نیا -

 ! دونمینم -

  کنن،یم دادیامون دارن داد و بخونه ی که جلو ی چند نفر  دنیسمت کوچمون رفتم. با د به

 به سمتم اومد و گفت:  ما ی. ن دمیکش  ینیه

 شده؟   یچ -

 طرف دم در خونمون اشاره کردم و گفتم:  به

 اون جار رو!  -

 . گفت: کرد  زیهاش رو رچشم ما ین 

 گه؟یجا خونه شماست داون -

 ا بهت لـ*ـب زدم: رو تکون دادم و ب سرم
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 ! م یبدبخت شد -

 گفت:  ما ین 

 هستن؟ یک گهیها داون -

  یهام رو از رو داشت. انگشت یبهشون بده  ی طلبکارن، مصطف دونستمیرو گاز زدم. م لبم

 و گفتم:  چوندمیهم پ  ی استرس تو

 ! دونمینم -

 با اخم گفت:  ما ین 

 داداشت خونست؟  -

 تکون دادم و گفتم:   یرو به نشونه منف سرم

 ها طلبکارن. فقط مادرمه! فکر کنم اون ست،ینه خونه ن -

سرش رو برگردوند و به  رتیهاش باز شد و با ح اخم ی حرفم خود به خود گره  نیبا ا ما ین 

 شد. زود گفتم:   رهیبشکنن، خ  رو اطمونیداشتن در ح یکه سع یچند مرد 

 گن؟ یم  یچ  نمیتو برو، من هم برم بب  -

شده بود. از کنارش گذشتم و به طرف    رهینگفت و به من خ  یز یسکوت کرده بود، چ ما ین 

 شدن بهشون گفتم:   کیمردها رفتم. با نزد

 باز هم شما؟  -

  دنمیاومده بودن. با د  ییمشا م یبه طرفم برگشتن. آره، باز هم از طرف رح همشون

 گفت:  شناخت، یکه من رو م  شونیکی
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 ! کنهیباز نم می زن یت کجاست؟ در مبَه آترا خانم! پس خان داداش  -

 رو مشت کردم و گفتم:  هامدست

 کجا رفته.  دونمینم  ست،ی خونه ن  -

 زد و گفت:  یپوزخند  مرد

 شده. راستش رو بگو کجاست؟  یهاتون هم تکرار دروغ گهیواال د -

 . دونمیگفتم که نم-

 عقب رفتم. گفت:  یو قدم  دمیبه سمتم اومد که از قامت بلندش ترس مرد

 . کنمیخفت م  جانیهم بارنیا ،یراستش رو بگو، اگه نگ -

 از پشت سرم اومد:  مای ن   ی. خواستم جوابش رو بدم که صدادیبه وضوح پر رنگم

 ! یکنیم خود یتو ب -

 . گفت: بود، نگاه کرد سادهیکه حاال کنارم وا  ماینگاهش رو از من گرفت و به ن مرد

 ؟ یباش یشما ک -

 گفت:  د،یرسیخشن به نظر م  یل یهاش خ با اون اخم ما ین 

 دوستشم!  -

 رو مخاطب قرار داد گفت:  مایو ن  دیمرد باال پر  یابروها

 ما رو بده.  یدوستت بگو که داداشش بده ن یچه خوب! پس به ا -

 . گفتم: دمیکشیهم آبروم رفت، خجالت م ما ین   شی پ   کهنیا از
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 ! می دیصبر کن، م  یکم -

 داد زد:  یبرگشت طرفم و عصب مرد

 ن؟ یدیم یوقت کاون -

 . دمیرو م تیبده کنمیم گه،کارید میدیم -

دستش رو آورد جلو و به عقب هلم داد که نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و به پشت   مرد

هام رو  زدم و دست  ی غیصورت مرد زد. ج  یرو ی مشت ما یافتادم. با افتادن من ن  ن یزم یرو

زده بودتش   مایکه ن  یاومدن. مرد  مایبه طرف ن  گهید یگذاشتم و پاشدم. مردها  ن یزم یرو

 زد و... .  ما یبه صورت ن  یمشت

زل زده بودم. مردها هر چهار   زدن،یم مای که مردها به ن  ییهابا ترس و دلهره و به کتک

 مشت و لگدشون گرفتن.  ریانداختن و ز نی زم یرو، رو  مایتاشون ن

 کار کنم.  ی چ  دونستمیو پام رو گم کرده بودم؛ نم دست

به طرفش رفتم و سنگ رو   ی که کنار خونه صدف هست، به تند ی بزرگ یسنگ دنید با

اون   کهنینشسته بود، رفتم. بدون ا  مایشکم ن ی از مردها که رو یکیبرداشتم و به طرف 

و سنگ از دستم سر خورد    دمیسر مرد کوب  یسنگ رو رو  کنم،یکار م ی مرد بفهمه چ یکی

شدم که خون از    رهیهره به مرد خبلند شد. با دل ادشد ی افتاد که صدا ما ین   یپا  ی و رو

دستش گرفت   ی از مردها، از پشت، موهام رو تو  یکیافتاد.   نیزم یشد و رو   یسرش جار

 . دمیکش  ی غیکه ج

 ! کشمتیآ*ش*غ*ا*ل! م ی: دخترهمرد
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با درد از جاش پا   ما یزدم. ن یکه داد  دیانداخت و با پاش به شکمم کوب نیزم  یرو رو من

به جون من افتادن.   یکه رو پاش افتاده بود، نتونست پاشه و سه نفر   یشد؛ اما به خاطر سنگ

گوشم    یتو ها،هیاز همسا  یکیدر  یکردم و صدا  یا به صورتم، ناله یبا خوردن مشت محکم 

 . د یچیپ 

 چه خبره؟  جانیحضرت عباس! ا ای -

  یاهیتار شد و صداها محو شدن و در س  دمید یکه مرد به سرم زد، جلو  یا گهیلگد د با

 مطلق فرو رفتم. 

 ***** 

مامان که سرش رو    دنیهام رو آروم باز کردم. با دچشم د،یچ یسرم پ  یکه تو  یدرد بد با

که هستم   ییبه جا ییبود، متعجب شدم و نگاه گذرا دهیکنار دستم گذاشته بود و خواب

  یو رو دمیکش  ینیکه افتاده، ناگهان ه  یاتفاق  یآور ادیشدم و با  تمی انداختم و متوجه موقع

 زده گفت: و وحشت دیمن از خواب پر ن یه یصدا  باتخت نشستم. مامان 

 آترا! دخترم!  -

 گفتم:  دم؛یلبم رو گز یمامان رو ترسوندم، با ناراحت کهنیا از

 !دمیلحظه ترس  هیمامان، فقط  ستین   یز یچ -

 سرش گذاشت. گفت:   یبهم انداخت و دستش رو رو  ینگاه بد  مامان

 زهر ترک شدم!  ؟یهست که کرد ی چه کار گهید نیآترا دخترم! ا -

 انداختم گفتم:   نییرو پا سرم
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 بشه!  یطورنیا  خواستمیمامان! متاسفم، نم -

 سرش برداشت و گفت:  یدستش رو از رو  مامان

 کنه؟یکه درد نم ت یی نداره، جا  یاشکال -

 مامان نگران نشه گفتم:  کهنیا  یکبودم انداختم، درد داشتم؛ اما برا  ی هابه دست ینگاه

 آورد؟  مارستانیمن رو به ب ی. مامان! ککنهیدرد نم میینه جا -

 و گفت:   دیکش  یآه مامان

  مارستانیهمکارت هست، تو رو با هم با آمبوالنس به ب گفتیکه م   یپسر هیمن و  -

اما به نظرم آدم   م؛یشد  ونشیشده بود. مد  یزخم یلی . اپن پسره همکارت هم خمیآورد

 . بود یخوب

 باال انداختم و لـ*ـب زدم:  ییتموم شدن حرف مامان، ابرو با

 نبود؟   یکس گهیمامان! جز من و همکارم د -

سر   یباال  هاسی پل دمیاومدم و د  رونیب سی پل  ن یماش ریآژ ی صدا دن یراستش من با شن -

ها هم حق دارند،  ها فرار کرده بودن؛ اما اوننبود. طلبکار  یاگهیاما کس د سادن؛ یشما وا

 . میدار یوقت بهشون بده  یلیخ

 مامان رو تو دستم گرفتم؛ گفتم:  دست

 . رهیگینباش، باز سرت درد م  هازیچ نی. تو هم به فکر ادمیمن پول طلبکارها رو م -

 . کنهیدرد م شهیسرم که هم -

 . گفتم: دمی کش  یحرفش آه نیا با
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 . کنم یعملت رو جور م ینهیهز ینگران نباش؛ به زود  -

 زد و گفت:  یلبخند  مچهیحرفم ن نیبا ا مامان

شدم،   ر یپ  گهیبه عمل نداره. د از یدرمان من نباش، سر من ن  ینهیدخترم! تو به فکر هز -

 نداره!  ی تیهم اهم رمیبم

 کردم و گفتم:  یاخم 

 ! یشده؟ تو هنوز جون  ری مامان! بس کن! تو کجات پ  -

  ینگفت. من هم با ناراحت  ی زیو چ   دیکش  یشد، آه  رهیهام خحرفم به چشم نیبا ا مامان

 بهش زل زدم. 

 ***** 

 "مای ن "

لبم هم پاره شده بود. در   ی راه برم و گوشه یدرست حساب تونستمی. نمکردیدرد م پام

هاش رو باز  مادر آترا که کنارش نشسته و آترا که چشم دنیاتاق آترا رو باز کردم با د

 زدم. گفتم:   یکرده بود، لبخند

 سالم! -

 سرش رو تکون داد و گفت:  آترا

 سالم! -

تختش رفتم و   نگفت. در اتاق رو بستم و به طرف  یز یهم سرش رو تکون داد و چ مادرش

 گفتم: 
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 ؟ یآترا! خوب -

 گفت:  آترا

 ؟ ی! تو خوبمای . ن ستمیبدک ن  یه -

 کنار تختش نشستم و گفتم:   یصندل ی . رو سمیسر پا وا تونستمیخاطر درد پام نم به

 من هم خوبم!  -

 انداخت. مادر آترا گفت:   نییگفت و سرش رو پا ی لـ*ـب خدا رو شکر ریز آترا

 گه؟ ید ماستی پسرم! اسمت ن  -

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 آره! -

 زد و گفت:  یمهربون  لبخند

 ن؟ یبا آترا آشنا شد ی! چطورییبایچه اسم ز -

 معلوم نبود. گفتم:  ی زیبه آترا انداختم. برگشت طرفم از نگاهش چ  ینگاه

 رستوران آشپز هـ... .  یراستش من تو -

مامان،   ی شماره دنیدم. با ددر آور بمیرو از ج م یساکت شدم و گوش  میزنگ گوش  ی صدا با

 به آترا و مادرش انداختم و جواب دادم:  ینگاه

 بله! -

 مامان اومد:  غ یج  یصدا
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 ! پسرم! زود خودت رو برسون خونه! ماین  -

 پا شدم؛ گفتم:  مامان با ترس از جام ی صدا با

 شده؟   یمامان! چ -

 کرد و گفت:  یهق هق مامان

 کنه، زود خودت رو برسون.   یخودکش  خوادیم نبی! زماین  -

زده، آب دهنم  گذاشتم و بهت  بمیج  یرو تو ی. گوشدیچیگوشم پ  یبوق تو  یصدا بعدش

 رو قورت دادم. آترا گفت: 

 شده؟  ی ! چماین  -

 *ـب زدم: لـ

 ! زنمیاومده. شرمنده! باز هم بهتون سر م  شی من پ  یبرا یبرم، کار واجب  دیمن با -

 آترا آروم از جاش بلند شد. گفت:  مادر

 ! میشده؟ نگران شد  یوا پسرم! چ -

 به صورت معصومش انداختم و گفتم:  ینگاه

 . خداحافظ! امیشده، دوباره م   یچ نم یبرم بب  دونم؛یخاله! خودم هم نم -

فکرشه،   یتو  یچ  نبی ز نیاومدم. باز معلوم نبود ا  رونیرو ازشون گرفتم و از اتاق ب نگاهم

رو   تمیکردم عصبان  یهام رو مشت کردم و سع . دستارهیاز خودش در م  ییادا  کیهر روز 

 کنترل کنم. 
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 ***** 

 زدم:  ادیبه در و اتاق فر دمیمشت کوب با

 ! در رو باز کن! نبیز -

  هیافتاده بود و داشت گر  نیزم یرو سهی. نفاومدیاز پشت در م  نبیهق هق ز یصدا

  یکار  کیزودتر  دیبا شد؛ینم  یطورنی بودن. ا سادهی. مامان و بابا هم کنارم واکردیم

داد. درد   یکیچ  یکه صدا دم یخودم رو به در اتاق کوب  یعقب رفتم و به تند ی. کمکردمیم

وارد اتاق شد. با   مهی سراس سهیو در اتاق باز شد. با باز شدن در، نف  دیچ یبازوم پ  ی تو یبد

دستش گرفت. با خشونت به طرفش   یتر تو رو محکم غ یت نبیوارد شدنمون به اتاق، ز 

 رفتم و داد زدم: 

 رو بده به من! غیزود ت  -

 گوشه تخت جمع شد و گفت:   ینیمثل جن  نبیز

 ! زنم یکه رگم رو م ای ن  تر کی! نزدییدا -

 بلند شد:  سهیداد نف  یطرفش هجوم بردم که صدا  به

 باهاش نداشته باش!  ی! کارماین  -

 شد و گفت:   کی نزد نبیبه ز  ی. مامان هم کمدمیبه موهام کش یدست یعصب

 ! اون رو بده به من، دخترم نکن! نبیز -

 و گفت:  دیرو کش ش ین یآب ب نبیز

 . رمی! دوست دارم بمخوامینم -
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 مخم بود. داد زدم:  یرو  یلیطرف درد پام خ کی و از  نبیز  ی طرف رفتارها کی از

 هان!  رم؟یخودم از دستت بگ ام یب ای نیزم  ینداز یم -

 هاش رو پاک کرد و گفت: هاش اشکبا دست سهینف

 باشه؟ هان!  تونهیم ی کارت چ نیا  ل یدل ؟ی کار رو بکن نیا  یخوا یدخترم! چرا م -

بغض   ی هم با صدا ری. امکردیرو نگاه م نبیبود و داشت با اخم ز سادهیکنار در وا بابا

 آلودش گفت: 

 ! شمی من تنها م یر ی! نکن، بمیآبج -

که توشون پر از اشک شده بود، انداختم. دلم براش    ریمظلوم ام ی هابه اون چشم ینگاه

االن  . شد یم می تیو   کردیپدرش فوت م دیداشت که با  یچه سن نی. آخه اشد یم کهیت کهیت

 . کرد یم تی اذ ترشیکارهاش داشت بچه رو ب  نیبا ا نبیز

کرد   ی. سعدمیدستش کش یرو از تو  غیو ت  نب یبرگشتم سمت ز ی حرکت ناگهان  کی با

و    دیدستم رو بر غ ی ت زیو نوک ت  چوندمیرو پ  نبیزد. محکم دست ز یغیج  سهینذاره و نف 

  غ یخواست خم بشه و دوباره ت  نبی افتاد. خون از دستم فواره زد و ز  نیزم  یبا شتاب رو  غیت

دستم گرفتم. مامان به طرفم اومد با   یرو تو غیو ت  شدمرو برداره که زودتر ازش خم  

 گفت:   ینگران 

 شد؟ دستت رو نگاه کنم!  یپسرم! چ ماین  -

ا نگاه  رفت و بغلش کرد. باب نبیبه طرف ز سهی دستش گرفت و نف  یدستم رو تو مامان

رفت. من هم دستم رو از دست   رونیانداخت و برگشت از اتاق ب  نبیبه ز یتاسف آور 

 و گفتم:  دمیکش  رون یمامان ب
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 مامان، نگران نباش!  ستین   یز یچ -

گرفتم   می دست خون  ی رو تو ریبگه؛ اما منصرف شد. برگشتم دست ام  یزیخواست چ   مامان

 آوردمش.  رونیو از اتاق ب

  ی رو که خون  ریام ی هااپن برداشتم. دستم رو باهاش پاک کردم و دست یاز رو   یدستمال

بگردونمش و خوشحالش   یکمی. دوست داشتم م یزد رونیشده بود رو، شستم و از خونه ب 

چرا   دیکنم تا مرگ پدرش رو فراموش کنه؛ اما باز هم متوجه ماجرا نشده بودم که سع

 فت: برگردوندم. گ وسرم ر ریام یسکته کرده؟ با صدا 

 ! ییدا -

 گفتم:  م،ی شدیکه از کوچمون خارج م  یحال در

 ه؟ یچ  ؟ییجان دا -

 انداخته بود، گفت:   نییکه سرش رو پا  یدر حال ریام

 ! بابام کجا رفته؟ ییدا -

.  دمیدستم بود، کش یدستش که تو یهام رو بهم فشردم و انگشت شصتم رو رو*ـبلـ

 گفتم: 

 ها.فرشته  شیبابات رفته پ -

 رو باال گرفت و گفت:  سرش

 گرده؟ی! بابام بر مییدا -
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و مامانت    نبیز یاز تو و آبج یها و قراره کمفرشته  شی بابات رفته پ  ن،یجون! بب  ییدا -

 ها باشه. دور باشه و مهمون فرشته

 و با بهت گفت:  ساد یوا  ریام

 گرده؟ یپس بر م -

 زدم. گفتم:  یکه توش پر از عروسک بود افتاد. لبخند یا بگم. نگاهم به مغازه ی چ موندم

 . رمیبرات عروسک بگ میبر ای االن ب  دم،یجون! بعداً جواب سوالت رو م  ریام -

 زد و گفت:  یغیها جعروسک دنیسرش رو برگردوند با د ریام

 ! میبر ایآره، ب -

رو از   می گوش. سادمیوا می زنگ گوش یبه طرف مغازه بردم. با صدارو گرفتم و  دستش

اومد که   ادمیو  دمیلبم رو گز ، یصفحه گوش یاسم کامران رو  دن یدر آوردم با د بمیج

رستوران رو من اداره کنم. خودش قراره بره شمال؛ اما   دیچند روز با  کی کامران گفته بود، 

.  دمیو رد تماس دادم. بعداً جوابش رو م دمیکوب  م یشون یرفته بود. با دستم به پ ادمیمتاسفانه 

 . میوارد مغازه شد  ریبا ام

 ***** 

 "دو روز بعد"

 "کامران "
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راه برام   کی دستم بود. فقط  یزهرا هم تو  ی اومدم؛ پس رفته بودن! گوش  رونیب الیو از

اون   ی. با شماره گوشکردمیم دایاون پسره رو پ  یشماره گوش دیمونده بود که با یباق

 ردشون رو بزنم.  تونستمیم

شدم و به طرف   نی کار کنم. سوار ماش یچ   دونستمیتهران؛ اون موقع م گشتمیبر م دیبا

 تهرون روندم. 

 ***** 

نشستن. با بهت بهشون زل   یی رایمامان و بابا تو پذ دمیوارد خونه شدم که د یخستگ با

 رو بهش دادن، گفت:  ایانگار دن  دنمیزدم. مامان با د

 ؟ یپسرم! اومد  -

 . کنار گوشم زمزمه کرد: دیآغوشش کش  یو من رو تو  دیطرفم دو به

 ؟ ی! نگرانت شدم پسرم! کجا رفته بود یوا  -

 مامان رو از خودم جدا کردم و گفتم:  دم،یکش   یپوف

 مامان!  جامنینرفتم، هم  ییجا -

 به طرفم اومد و داد زد: بابا

 هان!  ؟یسه روز کجا بود  نیپس تو ا  ؟ینرفت  ییکه جا -

 زدم:  هم مثل خودش داد  من

با اون پسره کجا گذاشته   ستیسه روز رفته بودم دنبال دختر هرزتون! معلوم ن  نیتو ا -

 رفته.
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 خشم داد زد:  ی حرفم از رو  نیبا ا بابا

  یپس تو هم دنبالش نگرد. اگر هم خودش برگرده، تو  ستی دختر من ن  گهیاون د -

 . میبر اینداره! طاهره ب ییمن جا یخونه

نگاهم   شی اشک یها رفت. مامان هم با چشم رون ی به طرف در رفت در رو باز کرد و ب بابا

 مبل برداشت و به طرف در رفت. گفتم:  یرو از رو  فشیکرد و ک

 خونم رو بده!   دیکل -

 اشاره کرد. گفت:   زیسمتش که مامان به م برگشتم

 جا، بردار.گذاشتمش اون -

مبل انداختم و از   یشدن در، خودم رو رو  و در رو پشت سرش بست. با بسته   رونیب رفت

 به موهام زدم.  یچنگ  تیعصبان یرو

 رو مطمئنم!  نی. ا دهیدختره زهرا، آخرش من رو سکته م نیا

 زنگ زدم.  ما یدر آوردم و به ن  بم یج  یرو از تو می گوش

 الو!  -

 ؟ یالو سالم، کامران! اومد -

 آره اومدم. چه خبر از رستوران؟  -

 کارت تو شمال تموم شد؟  گهیخوبه! د -

 شمال کار ندارم؛ اما کارم باز هم مونده.   یتو -
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 بهت کمک کنم؟ تونمیم  ه؟یچه کار  نمیبگو بب -

 و گفتم:  دهنم رو قورت دادم آب

 . یتون یآره، م -

 . ادی از دستم بر م  یخب بگو چه کار -

 . می زن یجا با هم حرف م دم در خونتون، اون ام یم ماین  -

 . ستمیباشه؛ اما من که االن خونه ن  -

 . فعالً خداحافظ!ام یاون موقع م  ،یا شب که خونه -

 ... . ی نگفت -

  نب،ی ز ما،ی که خواهرزاده ن   دونستمینصفه موند. خوب م ما یرو قطع کردم و حرف ن  تماس 

برامون مهم نبود؛   گهی جاست. درست زهرا دک   دمیپرسیازش م دیزهرا خبر داره. با یاز جا 

 . دادیو تقاص کارش رو پس م کردم یم داشیپ دیاما با

داده بود و غرق در فکر بود. به طرفش قدم برداشتم. سرش رو بلند   هیتک واریبه د ما ین 

 زد و گفت:  یمن لبخند دنیکرد و با د

 !شد یپام علف سبز م  ریداشت ز گهید ؟یاومد  -

 دست دادم. گفتم:  باهاش

 نگران نباش؛ علف سبز نشده هنوز!  -

 هاش رو بغل کرد و گفت: دست ما ین 
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 ؟ یاومد   جانیکه تا ا ی کارم داشت   یخب، چ -

 شلوارم گذاشتم و گفتم:  بیج  یرو تو  هامدست

بگم که متاسفانه زهرا با اون پسره که   د یاما با  ست؛ین   یحرفم گفتن  نی! امایراستش ن  -

 کنم... .  داشیپ تونمیهست، چند روزه که فرار کرده و نم ی اسمش مصطف

 وسط حرفم گفت:  دیاخم کرد و پر ما ین 

 خواهرت فرار کرده؟   ؟یگفت یچ -

 رو به نشونه مثبت تکون دادم و ادامه دادم: سرم

  یجا هم نبوده؛ ولاون ی کنم؛ اما انگار داشیرفته بودم شمال تا بتونم پ نیهم ی آره! برا -

 تو کمک بخوام.  ی زادهاالن اومدم تا از خواهر

 زده لـ*ـب زد: بهت ما ین 

 نب؟ یاز ز  ؟یچ -

 تکون دادم که گفت:  رو سرم

 اد؟ یازش بر م  یچه کار نب یآخه ز -

 زل زدم. گفتم:   ماین یها چشم به

 زهرا کجا رفته.  دونهیهستن، مطمئنم م  یمیاون با زهرا دوست صم -

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:  ما ین 
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چند روز اصالً حالش خوب نبود که بتونه با زهرا حرف بزنه؛ اما   نیهم ا نبیبگم؟ ز یچ -

 . پرسم یباز هم ازش م

 و گفتم:  دمیکش  ی قیعم نفس 

 جا؟ نیا  ادیب یرو صدا کن نبیز ی بر شهیم -

 اما!  -

 ! کنمیخواهش م -

 مکث کرد و گفت:  یکم

 . امیصبر کن، االن م   یکم  زنم؛یصدا م  رمیباشه م -

زهرا خبر داشته باشه.   ی از جا  نبیبودم ز دواریدادم و ام هیتک واریرفت تو، من هم به د ما ین 

 . دونستمیزهرا دستم بود؛ اما رمزش رو نم  یگوش

  دنم یبا د نبیاومد. ز  نبیاومد و پشت سرش ز  رونیب اطیاز در ح مای ن   قهیاز چند دق بعد

 تکون داد گفت:  یسر

 سالم! -

 :دمی رو دادم و پرس جوابش

 ؟یخانم! خوب  نب یخب، ز -

 گفت:   یلرزون   یکرده. با صدا هیهاش پف کرده بود، معلوم بود که گرچشم نبیز

 ممنون!  -
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 برداشتم و گفتم:  واریرو از د میَتِک

 زهرا کجاست؟  ی! تو خبر دار نبیز -

 و گفت:   دیبه وضوح رنگش پر نبیحرفم ز نیا با

 رفته؟ ییزهرا کجاست؛ مگه جا دونمینه، من نم -

با حرص   مای. نگهیداره دروغ م نبیبود، ز دهیدوختم. اون هم مثل من فهم مای رو به ن  نگاهم

 و گفت:  دییهم سا ی هاش رو رودندون

 نداره! ی! راستش رو بگو، کامران با تو شوخ نبیز -

 سرش رو بلند کرد و گفت:  نبیز

 ندارم.  ی. من چند هفتست که از زهرا خبرگمیراست م -

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 نه؟  ایزهرا کجاست  یگی! م نبیز -

 گفت:  نبیز

 که خبر ندارم!   گمیم -

 :دمیرو مشت کردم و با حرص غر دستم

 به خواهرزادت بگو!  یز یچ  کی! ماین  -

 لـ*ـب زد:  ما یگفت. ن  ی آخ نبیرو گرفت و فشار داد که ز نب یز یبازو  یعصب ما ین 

 راستش رو بگو!  -
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 دوخت و گفت:   مایرو به ن شی اشک یها چشم نبیز

 ! گمی . راست مستیدر کار ن ی! دروغییدا -

 و داد زدم: حرفش کنترلم رو از دست دادم نیا با

 راستش رو بگم. مگرنه... .  گمیم -

 رو رها کرد و به طرفم قدم برداشت. گفت:  نبی ز یازوب مای شدم و ادامه ندادم. ن   ساکت

 . دونمینم   گهیخب، کامران! م -

 و گفتم:  دمیکش  یقیحرص نفس عم  با

 داد، بهم خبر بده.  ام یاما باز هم اگه بهت پ  ؛ یتو بگ ی باشه هر چ -

 رفتم و سوار شدم.  نمی آروم سرش رو تکون داد. برگشتم و به طرف ماش نبیز

 "مای ن "

با وارد شدن من به  سهی به طرف اتاقش رفت. نف م یمستق نبی. زمیوارد خونه شد نبیز با

 به طرفم اومد و گفت:  مهیخونه، سراس

 هان!  خواست؟یم نبیاز ز  یبود؟ چ ی! دوستت کماین  -

 و گفتم:  دمیکش   یپوف

 کامران بود.  -

 شد و گفت:  کم یبا حرص نزد سهینف

 کار داشت؟  ی چ نبیگفتم با ز -
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 زل زدم و گفتم:  سهیصورت سرخ شده نف  به

 نگفت.   یخاص ز یچ د،یپرسیسوال م نبی در مورد خواهرش زهرا، از ز -

هم   سهینشستم. نف  خورد، یم یی بابا که داشت چا شی گرفتم و رفتم پ  سهی رو از نف نگاهم

 ما نشست. مامان گفت:  یاومد رو به رو 

 ه؟یچ  لینظرت در مورد پسره آقا اسراف   ی! نگفتسهی خب نف -

 بغلش گرفت و گفت:  ی رو تو ریام  سهینف

 ازدواج کنه.   خوادینم نبیبگم؟ ز تونم یم یبه نظرت چ -

 زود گفتم:  سهیحرف نف  نیا با

 دواج نداره. قصد از نبی خانم و بگو ز  قیپس مامان زنگ بزن به شقا -

 به من انداخت و گفت:  ینگاه بد  مامان

 تو ساکت شو!  -

 گفت:   سهینف

 وصلت باشه. نیبه ا یراض  نبیفکر نکنم ز گه،ی راست م مایمامان! ن _

 گذاشت؛ گفت:  ن یزم یرو محکم رو  شیی استکان چا بابا

به  زنمیاالن زنگ م  نی. همستین یوصلت راض نیبه ا کنهیم جایب یلی خ نب یز رم ینخ -

 ! ی خواستگار ان یفردا شب ب گم یو م  لیاسراف 

 گفت:   ی لرزون  یبا صدا  سهینف
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پس من    ؟یکنیرفتار م ی طورنیخونه اضافه هست که ا نیا  یبابا؟ دختر من تو یچ یعنی -

 خونه پدر شوهرم! میریو م  رمیگ یم رم یو ام نبی فردا دست ز  نیهم هم

 رو هم گرفت و به طرف اتاقش رفت.  ر یپا شد دست ام  سهینف

 به مامان و بابا انداختم و گفتم:  ینگاه

 بد بود.  یلی کارتون خ -

 . خواستیقدم زدن م  کمیخوب تابستون،   یهوا  نیزدم. دلم تو ا رون یشدم و از خونه ب  پا

  خواستمیرو برداشتم و شماره آترا رو گرفتم. م م یفرو بردم و گوش  بمیج  یرو تو  دستم

. شمارش رو گرفتم که بعد از چند بوق  می قدم بزن  کمی میبا هم بر ادی اگه وقت داشت، ب

 برداشت. 

 ***** 

 "آترا"

مانتوم انداختم و از اتاق   ب یج  یرو تو  می هام انداختم، خوب بودن. گوشبه لباس ینگاه

 زد و گفت:  یلبخند  دنمیبا د خوردیهاش رو ماومدم. مامان داشت قرص  رونیب

 ؟ یریکجا م  -

 ؟ یدی. اجازه م رونیب  رمیم  کنم،یرستوران باهاش کار م ی از همکارهام که تو یکیدارم با  -

 هام کرد و گفت: به لباس ی ااشاره  مامان

 . یبر  یتون یم  ست؛ ی به اجازه ن  یاز ین   ،ی حاال که حاضر شد -

 . گفتم: دمیسمتش و گونش رو بوس رفتم
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 ! یمامان  یگل ی لیخ -

 و گفت:  دی کش یقی نفس عم  مامان

 دختر؟  ایه پسر -

 ! گهید مای مامان! ن  -

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:   مامان

 بود... .  جانیا یاما اگه مصطف   ه؛یپسر خوب  مای بگم واال، ن  یچ -

 حرفش رو ادامه بده و گفتم:  نذاشتم 

 . م یخوش باش یاما حاال که رفته، بذار کم   کرد؛یم کمیت کهیت -

 . گفت:دیکش  یآه مامان

 باشه، پس برو به سالمت.  -

 خداحافظ!  -

  دنیرفتم. بازش کردم با د اطیبه طرف در ح دمیبرداشتم و پوش  یرو از جاکفش  هامکفش

 : دمیزده شدم و پرسپشت در، بهت ما ین 

 ؟ یاومد ی اِ! ک -

 زد و گفت:   یلبخند ما ین 

 . دمیرس شی پ  قهیچند دق  نیهم -

 زده شدم و گفتم: ذوق مای موتور ن  دن یرو بستم. برگشتم و با د اط یح در
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 ؟ ی ! موتورت رو هم آوردمای! نیوا  -

 کرد و گفت:  یا خنده ما ین 

 خوش بگذره. ی قراره کل میبر  ایمعلومه که آوردم. ب  -

  ،ینبود مصطف یروزها تو  نیقهقهه بزنم. ا  ی. دوست داشتم از خوشحالکردم  یاخنده

ته دلم    یزیچ  کی  یحالم گرفته بود؛ ول یمامان، کم  ی ضیمر دنیخوشحال بودم؛ اما با شن 

 . رهیم نیاز ب  هایخوشحال نیا ی به زود گفتیم

امروز رو   کی مزخرفم دست بکشم و  یکردم از افکارها یو سع  دمیکش  ی ظیغل آه

 خوشحال باشم. 

 "کامران "

  دایهر چه زودتر زهرا رو پ  دیشدم. با ادهیپ   نیاز ماش  ،یخونه مصطف  یبه جلو  دنیبا رس

و    یهم شک کرده بودم. نکنه خبر داره مصطف یبه خواهر مصطف ییجورا کی . کردمیم

باهاش   دونستمیبود، م  یطورنیاگه ا گه؟یبهم نم ی زیخواهرش کجا هستن و خودش چ 

 کار کنم.  یچ

. دوباره در زدم، باز هم  ومدین   ییشون که صدابه در خون  دمیرو مشت کردم و کوب دستم

 :دمیلبم غر  ری. زومدین ییصدا

 رفته باشن؟  توننیکجا م  ی عنی! یلعـ*ـنت -

 شدم و به طرف خونم روندم.  نیسوار ماش برگشتم
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که هنوز نتونستم   فی کار کنم؛ اما ح یباهاش چ دونستمیم کردم،یم دایزهرا رو پ اگه

اخم کردم   ون یاسم هما دنیو با د  دمیکش یپوف   یعصب م،ی زنگ گوش ی کنم. با صدا  داشیپ 

 و جواب دادم: 

 بله! -

 اومد:  یاز پشت گوش  ونیهما ادیفر  یصدا

 ؟ ییالو! کامران! کجا -

 ؟ یزن یچرا نفس نفس م ؟ییتو کجا نم، ی ماش یتو -

 دارش گفت: خش یبا صدا  ی از پشت گوش ونیهما

 کمکم!  ای! بقیکامران! رف  -

 ؟ ییکجا -

 خودت رو زود برسون.  شه،ی »...« اگه م -

 جام. اون گه ید قهیباشه، پنج دق -

 گفت، حرکت کردم. ونیکه هما  یرو قطع کردم و به طرف آدرس تماس 

 ***** 

دو تا   دنیآوردم. با د رونیب واریدستم گرفتم و سرم رو از پشت د یرو محکم تو  چاقو

شدم    می اخم کردم. آروم پشت سطل زباله قا زدن، یرو م  ونیکه داشتن هما ی پوشاهیمرد س

 نشم. دهیکردم د یو سع
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  یاز مردها رفتم و چاقو رو، از پشت، تو  یکیاومدم و به طرف   رونیپشت سطل زباله ب از

افتاده بود.    نیزم یرو  حالیب ونیافتاد. هما  نیزم یزد و رو  یادیکتفش فرو کردم که فر 

روم بود، به طرفم هجوم آورد که با دستم دستش رو گرفتم و  که روبه ی اگهیمرد د

رفتم؛ به   ونیزد، با پام هلش دادم کنار دوستش افتاد. به طرف هما  یاد ی. مرد فرچوندمیپ 

 زل زدم و گفتم:  حالشیصورت ب

 ؟ ی! خوبونیهما -

 هاش رو باز کرد و گفت: چشم  یال  ونیهما

 زن به سرهنگ.زنگ ب -

 داد که گفتم:  ه یتک واریرو به د سرش

 کجاست؟   تیگوش  -

  بش یرو از ج  ی طرف کتش بردم و گوش کتش اشاره کرد. دستم رو به ب یبه ج یحالیب با

 برداشتم. ناله کرد و لـ*ـب زد: 

 »...« هست.   میرمز گوش  -

کردم و باهاش   دای هاش، سرهنگ رو پ مخاطب  ستیل  یرو باز کردم و تو  شیگوش  رمز

 گذاشتم و گفتم:  ونیگوش هما ی رو رو یتماس گرفتم. گوش

 خودت باهاش حرف بزن.  -

 سرش رو تکون داد و گفت:  حالیب ونیهما

 . کننیدارن فرار م -
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بلند شدم که به طرفشون   از جام کردن، یکه داشتن فرار م مردها   دنیعقب با د برگشتم

 گفت:   ونیابرم که هم

 نرو، بذار برن.  -

شروع کرد با سرهنگ به   ونیشدم. هما  رهی رو مشت کردم و به رفتنشون خ هامدست

براش مشکل   جانیهستش و بودن من ا تیمامور ی االن تو دونستمیصحبت کردن. م

. برگشتم سمتش منتظر بهش چشم دوختم تا حرفش با سرهنگ تموم بشه.  کنهیدرست م

 گفتم:   یتماس رو قطع کرد. فور ونیهما

 ! پاشو به خونت ببرمت. ونیهما -

 داد و بلند شد و به کمکش رفتم؛ گفتم:  هیتک نیزم  یبا درد دستش رو رو ونیهما

 !واشی -

 که از رو درد صورتش رو جمع کرده بود، گفت:   یدر حال ونیهما

 . یخوبم، ممنون که خودت رو زود رسوند  -

 زدم و گفتم:  یلبخند 

 . وفتادهیبرات ن  یه اتفاق خاصخوب -

 هاش اشاره کردم و گفتم: لباس به

 . یدیهمه به خودت رس نیکه ا یاومد یم یاز کجا داشت  -

 و گفت:   دیلبش کش یبه گوشه یدست ونیهما

 . گردمیوقته دنبالش م  یلیکه خ   کهیهمون مرت یرفته بودم مهمون  -
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 ش؟ ی نیبب یشد؟ تونست   یخب چ -

 سرش رو تکون داد و گفت:  ونیهما

هاش رو دنبالم فرستاده بود تا آمارم  نه نتونستم؛ اما اون انگار به من شک کرده بود، آدم -

 . رنیرو بگ

 همکارت کجاست؟  -

 رفته شهرستانشون.  -

 . گفت: ستادی ا نیکنار ماش ونیهما

 زحمت انداختم.  یکامران! شرمنده تو رو هم تو  -

 زدم، گفتم:  یلبخند 

 ؟یرو برون نیماش   یتون ینداره، خودت م  یاشکال -

 وقته.  ریتو هم برو د تونم،یآره م -

 شونش گذاشتم و گفتم:   یرو رو  دستم

 مواظب خودت باش!  -

 باشه.  -

 به راه افتادم. نیکردم و به طرف ماش  ی خداحافظ ونیزدم و با هما یلبخند 

شلوغ بود. به طرف    شهیرستوران شدم. رستوران مثل همدر رستوران رو باز کردم و وارد 

باهام   خواستیزنگ زده بود، م شبی. دنمیرو بب  ماین   خواستمیآشپزخونه قدم برداشتم؛ م
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آشپزخونه به   یتو  یا حرف بزنه. در آشپزخونه رو باز کردم و وارد آشپزخونه شدم. همهمه

چشم دوختم و دستم رو با    کردنیمپا شده بود. با اخم به چند زن که داشتن با هم بحث 

 و داد زدم:  دمیکنار در کوب نتیبه کاب تیعصبان

 چه خبره؟   جانیا -

من   دنیبا د ی و همشون ساکت شدن. زن تپل دیکش  ی نیها که پشتش بهم بود، هاز زن یکی

 به سمتم اومد و گفت: 

 !نیسالم آقا! خوش اومد -

 شلش کردم؛ گفتم:   یو کم دمیبه کراوتم کش  یدست

 چه وضعشه؟ گهید نی. اومدمیاصالً هم خوش ن  -

 از کنارم، با اخم چشمم رو بهش دوختم.  مای ن   یصدا دنیشن با

 ! سی رئ یسالم آقا -

 بهش رفتم و گفتم:  یا غره چشم 

قرار بود از   یطورنیشده؟ ا  جادیآشپزخونه ا یچه وضعشه تو  نیو زهرمار! ا سیرئ -

 ؟یکن  ی آشپزخونه نگهدار

 سرش برداشت به طرفم اومد؛ گفت:  یرو از رو شی کاله آشپز ما ین 

 که سرجاشه.  یشده؟ همه چ   یمگه چ -

 :دمیحرص غر با
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  یبود؟ مثل حمام عموم یهمه سر و صدا واسه چ نیسرجاش بود؟ پس ا یکه همه چ -

 . دیپنجره رو زود باز کن دیبر تونیکی. شهی آشپزخونه خفه م یآدم تو  مونهیم

 به جلو خم شد. یشد که ساکت شدم و کم دهیشد و به کمرم کوب باز در

 سالم من اومدم!  -

که در باز کرده بود.    یدختر  یگرفتم و برگشتم سمت صدا  مای ن  دهی رو از نگاه ترس نگاهم

 به صورتش بندازم، داد زدم: ینگاه  کهنیبدون ا

 چه وضع در باز کردنه؟ هان!  نیا -

  یکه تو  ی زل زدم. تنها سوال دَشیترس یافهیزده به ق بهت ،یآترا، خواهر مصطف دنید با

 کرد؟ یکار م   یچ جا نیا ن،یبود که ا نیاز خودم بپرسم، ا تونستمیلحظه م  نیا

 اومد کنارم و گفت:  ما ین 

 !یسالم آترا! خوش اومد -

 و لـ*ـب زدم:   مایسرم رو برگردوندم سمت ن متعجب

 ش؟ یشناس یم -

 به آترا اشاره کرد و گفت:  ما ین 

 . شهیم یچند روز  یعنیآره آترا تازه استخدام شده،  -

 به من اشاره کرد و رو به آترا گفت:  و

 رستوران، آقا کامران گل، دوست بنده.  س یهم رئ نیآترا! ا -
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کرد و    سی هاش رو خشدم. با زبونش لـ*ـب  رهیرو برگردوندم و با خشم به آترا خ سرم

 لـ*ـب زد: 

 س؟ ی رئ یآ... آقا -

و محکم فشارش  رمیهام بگدست یرو مشت کردم. دوست داشتم گردنش رو تو  هامدست

 گفت:  ما یبدم. ن 

 ؟ یبگ یخواینم  یز یکامران! چ -

 . رو به آترا گفتم: دمییهم سا یرو  تیعصبان یرو از رو هام دندون

 تو اتاقم!   ایزود ب -

 بلند به طرف اتاقم رفتم.  یها آشپزخونه خارج شدم و با قدم از

 "آترا

رستوران   کردم،یکه من داشتم کار م ییجانیزده بود و استرس گرفته بودم. ا خیهام دست

 و گفت:   سادیکنارم وا  مایپسره کامران بود! ن نیا

 شده؟   یآترا! چ -

 تکون دادم و لـ*ـب زدم:  یرو به نشونه منف سرم

 ! ستین   یز یچ -

  ش یکه داغ کرده بود، گذاشتم. سرد بود، پس از درون داشتم آت   می شون یپ   یرو رو  دستم

 لـ*ـب زدم:  ما،ی ن   یها به حرف توجهیگفت که متوجه نشدم. ب  یز یچ  مای . ن گرفتمیم

 اتاقش کجاست؟  -
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 هام دوخت؛ گفت: نگاهش رو به چشم ما ین 

 ؟ آترا! حالت خوبه -

 اتاقش کجاست؟   ی بگ شهیآره خوبم! م -

 که سمت چپ آشپزخونه قرار داره.  ییراهرو یانتها -

اومدم و به طرف اتاقش رفتم. با دستم به در اتاق   رونیرو تکون دادم و از آشپزخونه ب  سرم

 زدم که صداش اومد: 

 تو!  ایب -

 کردم استرس رو از خودم دور کنم.  یو سع دمیکش  ی قیعم نفس 

  زیکه پشت م دنشیو در رو باز کردم. با د  دمیکش  نییرو گرفتم و آروم پا رهیگدست

ازش   ییجورا  کی کردن.  دنیهام شروع به لرزدست کنه،ینشسته و داره نگاهم م 

انداختم و در    نییهام رو مشت کردم تا لرزششون معلوم نشه. سرم رو پا. دستدمیترسیم

 رو بستم که صداش اومد:

 ! ترکی نزد ایب -

 زد و گفت:  ی شدم. پوزخند ک ینزد زشی به م ی هاش زل زدم و کمهام به چشمچشم با

 استخدام کرد؟  جا نیتو رو ا یک-

 اخراجم کنه. گفتم:  خواستیحرفش تا ته ماجرا رو خوندم. پس م نیا با

 پدرت! -

 رو باال انداخت. گفت:  ابروهاش
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 ! پس اشتباه کرده -

 گفتم:  دم؛ییهم سا یرو رو  هام دندون

 چرا اشتباه کرده؟  -

 انداخت. گفت:  زی م یدستش رو رو  یتو  خودکار

 که قراره برادرت خواهرم رو بدزده.   دونستهیچون نم -

 هاش دوختم و گفتم: نفرت نگاهم رو به چشم با

 . خواهرت با خواسته خودش رفته ده،یخواهرت رو ندزد -

 جاش پا شد و به طرفم اومد. گفت:  از

 ؟ یثابت کن ی خوایم ی وقت چطوراون طور،نیکه ا -

 بهش زل زدم و گفتم:  یگستاخ با

 مدرک دارم. -

 ابروش رو باال داد و گفت:  یتا  کی

 . نمی مدرکت رو نشونم بده بب طور،نیکه ا -

 : گفتم 

گناهکار تنها برادر من نبوده، خواهر   یتا بفهم دمیخونست. نشونت م  یتو  ست؛یکنارم ن  -

 تو هم خودش گناهکاره!

 :دی هاش غرلـ*ـب نیحس کردم صورتش سرخ شد. از ب  یا لحظه یبرا
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 ! ید یخوبه، نشونم م -

 بگو.  یدار  یاگه کار  جا؟نیا  امیب ی چرا به من گفت -

ترس   یبه جا  شدم،یبا ترسم رو به رو م  ینبود. ترسو بودم؛ اما وقت ی از استرسم خبر گهید

 . گرفتیجاش رو م  یو استرس، گستاخ

 : گفت

 ! یبگم اخراج یا یخواستم ب -

 زدم و گفتم:  ی صدا دار پوزخند

 . یبزن  ی حرف  نیهمچ یخواست یم دونستمیم -

 رفت و گفت:  شی طرف صندل به

 . یبر یتونیپس به سالمت، م -

بودن با دستم   زیم  یرو که رو  ییزهایتموم وجودم رو گرفت. با حرص تمام چ تیعصبان

 : دمیو غر  ختمشونیر ن یزم یرو

 ندارم.  یازی رستوران داغون ن  نیا  یشغل مزخرفم تو نیبه ا رم؛یباشه م -

 بودم نگاه کرد و گفت:  ختهیر نیزم  یکه رو  یلیخشم به وسا با

 هان!  ؟ یکرد یتو چه غلط -

 صدام رو باال بردم و گفتم:   اریاختیهام کر شدن. من هم بداد زد که گوش یرو جور هان

 کردم که دلم خواست.  یهمون غلط -
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که   دمیرو د ما یاومدم که ن  رونیرو براش تکون دادم و به سرعت از اتاق کارش ب دستم

 گفت:  دنم ی. با داومد یداشت به سمتم م

 کار داشت؟   یکامران باهات چ ؟یدختر! کجا موند  -

 طرفش رفتم و گفتم:  به

 ! یگفت اخراج -

 با بهت گفت:  ما ین 

 چرا؟   ؟یچ -

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 برم. خداحافظ!  دیمن با دونم،ینم -

 از کنارش رد بشم که نذاشت؛ گفت:  خواستم

 آخه کجا؟  -

 رو از دستش خالص کردم و گفتم:  بازوم

 خونمون.   رمیم -

بهم زل زد. من هم از کنارش رد شدم و از رستوران خارج شدم. با خارج   یبا ناراحت ا مین 

 . دیهام چک از چشم یهام هجوم آورد و قطره اشکشدن از رستوران، اشک به چشم

رو شروع کنم،   یکار   کی می زندگ ینبود. هر وقت خواستم تو  اری وقت شانس باهام  چیه

پول دوا و درمون مادرم رو بدم؛ اما    تونمی. خوشحال بودم که مشدم یآخرش نابود م

 بودم.  شانسیب شهیافسوس هم 
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  جانیروم زل زده بودم. دوست داشتم همروبه واریبغلم گرفته بودم و به د ی رو تو بالشت

 شد و ادامه داشت. در اتاق باز   یهنوز زندگ ف ی تموم بشه؛ اما ح  ایدن 

 گفت:   ینیاومد تو و با لحن غمگ  مامان

 ؟ یبگ یز یبه مامانت چ یخوا یدخترم! چت شده؟ نم  -

 وگفتم:  دمیرو کش م ینیب آب

 . ستین   یز یمامان! چ -

  تونستینشست؛ از درد پاش نم نیزم ی داد و آروم رو هیتک واریدستش رو به د مامان

و دوباره    دمیکش ی. آه شدیخراب م   ترشی حال مامان، حالم ب نی ا دنی. با دنهیراحت بش 

 گونم گذاشت و گفت:   یشد. مامان دستش رو رو  ریهام سرازاشک

 .یکن یمن رو نگران م ی! دارگهیدخترم! بگو د -

 مامان دوختم و گفتم:  یبا یز یهارو به چشم میاشک   نگاه

 مامان! امروز از کارم اخراج شدم.  -

 زد؛ گفت:  یحرفم لبخند نیبا ا مامان

 غصه نداره!  گهیکه د  نی. ای کنیم  دایپ  گهی کار د  کی یر یخب م -

 و گفتم:  دیکش  ی قیعم نفس 

 .م یندار  دنمیپول نون خر  گهیمشکل بزرگه؛ ما د کی  نیچرا مامان؟ ا -

 بلند شد. مامان اخم کرد و گفت:  اط یدر ح  ینگفت. صدا  یزی با غم نگاهم کرد و چ مامان
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 باشه؟ تونهیم یک یعنی -

 اتاق و گفتم:  ی بلند شدم بالشت رو پرت کردم گوشه جام از

 . شهیبار هم زده نم  کی  یدر خونه ما سال ه؟یک  ستیمعلوم ن -

 سرم انداختم که مامان گفت:  یبرداشتم، تنم کردم و شالم رو رو  یرو از جالباس مانتوم

 . یبذار من برم آترا! زشته تو در رو باز کن -

 و گفتم:  دمیکش   یپوف

 . یدر رو باز کن یبر  کنن، یپاهات که درد م نیکه تو با ا  نهیزشت ا ست، یاصالً هم زشت ن -

 رو باز کردم. اطیاتاق خارج شدم و رفتم در ح  از

که   ی زدم و با دست  یغی. ج دیرو گرفت و کش شالم  یرو باز کردم، دست اط یکه در ح نیهم

کمرم رو گرفت. دست و پام رو تکون    یگری دهنم قرار گرفت، ساکت شدم و دست د یرو

. به صورتش که پشت سرم  د یتر چسبکه من رو گرفته، رها کنه؛ اما محکم یدادم تا دست

 کنار گوشم اومد:  یمرد  ی. صدا مانداخت  یچنگ  شد،ی نم  دهیبود و د

 !واشی -

به صورتم که  دیدهنم برداشت و محکم کوب یچنگ انداختم که دستش رو از رو  دوباره

 زدم که دوباره دهنم رو گرفت.  یغیج

 ***** 

 "کامران "
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  یچطور   دونستمیکوچک و کهنشون شدم. نور چراغ رو روشن کردم. نم ی کوچه وارد

صورت    یهم نداشت! با افتادن نور رو یوضع درست و حساب  ی! حتکردنیم یزندگ جانیا

که شوکه    یآترا و مرد دنیرو خاموش کردم. با د نیکه در حال دعوا بودن، ماش   یدو نفر 

شدم که آترا   ادهی شدم و در رو باز کردم و پ  زدهبهت کنن،ینگاه م  نیشده به داخل ماش

 زد. گفت:  غیج

 کمک!  -

به طرفش رفتم   یگردن آترا گذاشته، عصب  یکه مرد رو   ییچاقو دنیطرفشون رفتم با د به

 که گفت: 

 ! کشمشیم  ،یبش کی ! نزداین  -

  یشده بودن و نگاه جنگل  ختهیصورتش ر یافتاده بود و موهاش رو   نیزم ی شالش رو آترا

 کرد. اد یگردن آترا ز یرنگش رو بهم دوخته بود. مرد، فشار چاقو رو رو

 گفتم:  زود

 ولش کن.  شم؛ینم   کشیباشه، نزد -

 صورتش قرار داشت. گفت:   یرو یرنگ اهی پارچه س مرد

 تو برو تا ولش کنم.  -

 داد زد:  آترا

 نه، نه، نرو!  -
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که    یمن اصالً مهم نبود؛ اما دوست داشتم مدرک ی. برا کردیهاش التماسم مبا چشم داشت

 . نمیرو بب زدیداشت در موردش حرف م

 عقب اومدم؛ گفتم:  ی کم  ناچار

 . زنمیزنگ م سی به پل یولش کن، اگه ولش نکن -

مرد رو گرفت که مرد حواسش پرت شد و نگاهش رو از من   یهاهاش دستبا دست آترا

لحظه از فرصت استفاده   نیا  دنیبازوش برداره. با د ی آترا رو از رو یهاگرفت تا دست

افتاد.   نیزم  یبرداشتم و چاقو رو از دستش گرفتم و چاقو رو زیکردم و به طرف مرد خ 

.  دنیبه من، آترا و چاقو انداخت و شروع کرد به دو ینگاهآترا از مرد فاصله گرفت. مرد  

 آترا مانعم شد. یکه صدا دنیپشت سرش من هم شروع کردم به دو

 ه. ! نرو بذار برسایوا -

 برداشت و سرش کرد. گفت:  نیزم یو برگشتم سمتش؛ شالش رو از رو   ستادمی جام ا  یتو

 ؟ یکنیکار م ی چ جانیتو ا -

 زدم و سمتش رفتم؛ گفتم:  یپوزخند

 هم تشکرت بود؟  نیا -

 گفت:   یبا گستاخ آترا

 ! یخودت اومد   خواستم؛یمن که ازت کمک نم  -

 . گفتم: دمیصورتم کش یرو  یحرص دست با

 ! ی گستاخ ی لیخ -
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 کرد؛ گفت:   زیهاش رو رچشم آترا

 جا؟ نیا یچرا اومد  -

 رو بغل کردم و گفت:  هامدست

 . نم یبب کی رو از نزد یکه دار  یمدرک ام یخواستم ب -

 کرد؛ گفت:  اخم

 . یکه دست از سر من و مادرم بردار یبه شرط دم، یباشه نشونت م -

 گفتم: زدم، یپوزخند

 . اریباشه، برو ب  -

  یاومد. در حال قهیهام انداخت و با دو به طرف خونشون رفت و بعد پنج دقبه چشم ینگاه

 رو به سمتم گرفت و گفت:  ش یم یقد یگوش زد، یکه نفس نفس م

 هست!  نیا یتو  ایب -

 رو از دستش گرفتم. گفت:  یگوش دیترد با

هم   نیفکر کنم جا گذاشته بود. ا  کرد،یداشت فرار م ی هست، وقت یمصطف یگوش نیا -

 خواهرت هست. خوب بخون!  یها امیپ 

دوختم و شروع به خوندن   یصفحه گوش یکردم و نگاهم رو به نوشته رو  زیرو ر هامچشم

 زهرا کردم.  یها امیپ 

 .دی خون به مغزم نرس  یالحظه ام،یپ   نیخوندن ا با
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 پرت کردم و داد زدم:   نیزم ی رو رو یگوش

 ! یلعـ*ـنت -

 برداشت؛ گفت:  نیزم یرو از رو  یو خم شد گوش دیکش   ینیه آترا

 ن؟یزم  شیندازیچرا م -

. دوست  شدیباز و بسته م مین یب یها پره ت یعصبان ینگفتم. از رو  یز یکردم و چ   نگاهش

 کنم. آترا دوباره گفت:   یمغز زهرا خال یگلوله تو  کی داشتم 

 ! یبر  یتون ینبوده، م ر یتقصیخواهر تو هم ب ید یخب حاال که د -

 هام رد شد و به طرف خونشون رفت. چشم  یجلو از

 تو و در رو بست. من هم چشم ازش برداشتم و  رفت

 شدم.   نیماش سوار

 "مای ن "

به   گفتیکامران بود؛ م  یهاحرف ری. فکر من هم درگزدندیداشتن با هم حرف م همه

چطور ممکن   یعنیآترا رو اخراج کرده.   ده،یبرادر آترا، خواهرش رو دزد کهنیخاطر ا

 شناخت؟ یبود؟ برادر آترا، خواهر کامران رو از کجا م

بشه. گفت   ادهی سر کوچه پ  دیکه آترا رو رسوندم به خونشون افتادم؛ گفت با یاون روز  ادی

 بود، برادرش بود! ساده یدر وا یکه جلو  یو بد بشه. پس اون   نهیممکن برادرش بب

شدم. با   رهیخ آورد،یم ییکه داشت از آشپزخونه چا  نبیچونم و به ز ریرو زدم ز دستم

 اومدم.   رونیمامان از فکر ب  یصدا
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 با تو هست!  لی ! پسرم! آقا اسرافماین  -

 وندم و گفتم: برگرد  لیرو سمت آقا اسراف  سرم

 حواسم نبود!   ن؟یگفت یز ی! چدیبله ببخش -

 و گفت:  دیکش دشیسف یبه موها یدست ل یاسراف آقا

 ره؟ یم ش یکار و بارت خوب پ  دمیپرس -

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 . رهیم شی بله خدا رو شکر خوب پ  -

به موهاش که از   یرو جلوم گرفت؛ نگاه ییچا  ینیس  نبیزد سمت بابا برگشت. ز یلبخند 

 شالش زده بود، انداختم و با اخم گفتم: 

 شالت رو درست کن!  -

جعفر. جعفر   یرو گرفت جلو ینیبرداشتم و بعد من س ینیس یرو از رو  ییچا  استکان

.  کردیداشت با اخم بهش نگاه م نبیرو برداشت. ز ییلرزون چا یها زد و با دست یلبخند 

  نی. بهتر از اکردیازدواج م  دیازدواج نبود؛ اما خب با نیبه ا یراض  نبیز  دونستمیخوب م

 دوست بشه.  یسرپ کی بود که هر روز با 

  می که با کامران رفت  یاون روز   یماجرا  یازدواج کنه؛ اما وقت نبیکه ز  کردیقبول نم  سهینف

 کردم، قبول کرد.  فیرو براش تعر م یو زهرا رو با پسرها گرفت نبیو مچ ز

 داد. به سمتش برگشتم و گفتم:  هیسرش رو به بازوم تک ریام

 جان! حالت خوبه؟   یی! داریام -
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  یشدم. صدا   رهیها خ و به مهمون  دمیکش  ینگفت. آه ی زیسرش رو تکون داد و چ  ریام

 خانم، اومد:  قی مادر جعفر، شقا

هاشون  و با هم حرف  اطی ح ی و جعفر برن تو  نبیز م، یخوریم ییچا ک یا م  یخب تا وقت -

 رو بزنن. 

 و گفت:   دیصورتش کش  یچادرش رو رو   مامان

 . دیهاتون رو با هم بزنو حرف  اطیح  یتو  نیجان! پاشو با آقا جعفر بر نبیحتماً، ز -

رفتن. دلم   اطیکرد و پا شد. همزمان باهاش، جعفر هم بلند شد و به طرف ح ی اخم نبیز

! پسره کنه؛ اما  اومدیهام خفه کنم؛ ازش بدم م دست نیو با هم رمیجعفر رو بگ  خواستیم

از آذر، دختر حسن   یبود که مامان هنوز حرف  نیاوضاع خوب بود، ا  نیا یکه تو   یزیچ  کی

  ری رو از کنار ام می خم شدم و گوش می من بهتر بود. با زنگ گوش ی را ب نیآقا، نزده بود. ا

 زدم. چه به موقع زنگ زده بود.  یلبخند  ،یگوش  یصفحه یاسم آترا رو   دنیبرداشتم و با د

 بلند شدم که بابا گفت:  جام از

 ! کجا؟ ماین  -

 جواب بدم.  دیبا زنه،یدوستم زنگ م -

 نگفت. به طرف اتاقم رفتم و تماس رو وصل کردم.  ی زیابروهاش رو باال انداخت و چ  بابا

 بله! -

 ؟ ی! زنگ زده بودمایالو سالم، ن  -

 دادم و گفتم:  زیکنار م  یرو به صندل میَتِک
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 حرف بزنم.   یباهات در مورد موضوع خواستم یآره م -

 ؟ی در مورد چه موضوع -

  یبه عقب پرت شد و من هم افتادم رو  یدادم که ناگهان، صندل هیتک  یبه صندل زیرو ن  پام

 کردم.  ی ا و ناله  دیچیکمرم پ  یتو  یکه درد بد  یصندل

 آخ! -

 : دیزده پرس بهت آترا

 شد؟  ی! چماین  -

 گذاشتم و با درد بلند شدم و گفتم:  وارید یرو رو  دستم

 کرد.  ری گ ینشده، پام به صندل  یز یچ -

 م؟ی حرف بزن  ی خواستیم  یآهان، در مورد چ -

 رو پشت گردنم گذاشتم و گفتم:  دستم

 .یراستش رو بگ دیاما با پرسم؛یم یسوال کیازت  -

 کرد و گفت:   یمکث آترا

 بپرس!  -

 ده؟ یآترا! برادر تو خواهر کامران رو دزد -

 زد و گفت:  یپوزخند آترا
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. خواهر کامران با برادرم با  دهیبرادرم خواهر کامران رو ندزد یآره، راستش رو بخوا  -

 خودش فرار کرده و... .  یخواسته

 ***** 

 "دو ماه بعد"

 "آترا"

بودم دل درد گرفته   دهیبود. از بس خند دهیچ یخونه پ   یمن و مامان تو  یخنده  یصدا

 بودم.

پر    مونیبود که زندگ یروزها چه خوب بود! درست دو ماه نیشدم؛ ا رهیلبخند مامان خ به

 . می داشت یآروم  یزندگ یلیو خ  کردمیکار م   شگاهیآرا یتو و نشاط بود. من  یاز شاد

  ک یعمل مامان؛ اما  یبرا میقرار بود مامان عمل بشه، درست ما پول نداشت  گهیهفته د دو

 .دمیعمل و درمان مادرت رو م  نهیشد و گفت من هز  دایپ   ریآدم خوب و خ 

 اومدم و گفت:   رونی مامان از فکر ب ی صدا با

 اد؟ یشد؟ م  یچ  جا،نیا  ادیقرار بود دوستت ب یراست -

 و گفتم:  میشونیبه پ دمیافتادم. دستم رو محکم کوب مای قرارم با ن  ادیحرفش  نیا با

  ی داره، برا یزنگ زد و گفت امروز کار مهم مایرفته بود بهت بگم؛ ن ادمی! مامان! یوا  -

 . ادی ب تونهینم  نیهم

 داد. گفت:  هیتک واریدستش رو به د مامان

 . یکنینداره، بعداً دعوتش م  یاشکال -
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 باشه!  -

  یک  یعنیصبح،  ازده یزنگ در ساکت شدم و نگاهم رو به ساعت دوختم.  ی صدا با

 زد به صورتش گفت:  یباشه؟ مامان چنگ تونستیم

 . میجمع نکرد  نیزم یهامون رو از رو ما هنور تشک  ه؟یک  یعنی! آترا! یوا  -

 برداشتم و گفتم:  نیزم  یپا شدم شالم رو از رو جام از

 ها رو جمع کن. در رو باز کنم؛ تو هم تشک رمیمن م -

 و گفتم:   دمیرو پوش هامییطرف در رفتم، دمپا به

 ه؟ یک -

که پشت در بود،   یکس  دنیرو باز کردم و با د اطی کردم. در حتعجب   ومد،ین ییصدا

 در خشکم زد.   یزده شدم و جلو بهت

 : دمیلبم نال ریز

 ! یمصطف -

من انداخت   یاز سر تا پا  ینگاه یدر بود. مصطف  یدختر، جلو  کیدست در دست  یمصطف

 و گفت: 

 تو.   میایب میخوا یور مچرا خشکت زده؟ برو در اون  ه؟یچ -

  یواقعاً مصطف نیا یعن یتحمل وزن خودم رو هم نداشتم.  یتکون بخورم؛ انگار تونستمینم

داشته   یآروم و بدون دردسر یزندگ کی  می تون یما نم  دونستمیبود؟ باز برگشته بود؟ م 

 . م یباش
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با حرص به طرفم اومد و به عقب هلم   خورم،یدر تکون نم یمن از جلو  دید یوقت   یمصطف

 گفت:   دهیکه کنارش بود، ترس ی. دختر داد

 ؟ یکنیکار م  ی! چیاِ! مصطف -

  یکه کنار در بود، بر خورد کرد. مصطف ی هم عقب عقب رفتم و پام به حوض کوچک من

 دست دختره رو گرفت، آورد تو و گفت: 

 ! ای. زهرا! تو هم بی شد  خودینبودم از خود ب یچند روز  رو ببند. انگار اطیتو! در ح  یه -

رفتم و در رو بستم.   اطیآروم به طرف در ح یهاو با قدم دمیصورتم کش یرو رو  دستم

 و زهرا وارد خونه شدم.  یهنوز در بهت بودم. پشت سر مصطف

به  ش یاشک  یهاو با چشم دیرنگش پر دنشیخونه، مامان با د یتو   یوارد شدن مصطف با

 : دیزل زد و نال یمصطف

 پسرم!  -

زدم و هر   یغیشد. با افتادن مامان ج هوشیسرش گذاشت و ناگهان ب یدستش رو رو  و

 آغوشش گرفت و گفت:  یمامان رو تو  یو مصطف  میسه تامون به طرف مامان رفت 

 . اریمامان! چت شد؟ آترا! زود آب قند ب -

مامان آوردم و دادم دست   یبرا  یآب قند  یبه طرف آشپزخونه رفتم و هول هولک  دهیترس

. با  ختیدهنش ر  یتو  یکرد و کم کیآب قند رو به لـ*ـب مامان نزد ی . مصطفیمصطف

 گفتم:   یلرزون   یصدا

 حالش بد شد! -
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 به طرف مامان رفت و گفت:  زهرا

 مامان جون! حالت خوبه؟  یوا  -

به مامان گفت   کهنیبازش نگاهش رو به زهرا دوخت. از ا مهین  یها چشم  یاز ال   مامان

 رو کنار زدم و گفتم:  یو با حرص مصطف   ومدیمامان جون، اصالً خوشم ن 

حال مامان رو بد   یاالن هم اومد ،ی چند وقت کجا بود  نیتوعه! معلوم نبود ا  ریهمش تقص -

 ! یکرد

 رو پشت مامان گذاشتم و بلندش کردم و گفتم:  دستم

 مامان! حالت خوبه؟ -

 :دی و غر  دیچیبازوم پ یتو  یکه درد بد د یمشتش رو به بازوم کوب یمصطف

 نداره!  یصدات رو ببر؛ به تو ربط -

 گذاشت. گفت:  یصورت مصطف یدستش رو بلند کرد و رو  مامان

 ؟ یپسرم! خودت  -

 دست مامان رو گرفت و گفت:  یمصطف

 آره خودم هستم، اومدم تا ابد کنارت باشم.  -

لرزونش رو باال   یهارو از خودش جدا کرد و دست یحرفش اخم کرد و مصطف نیبا ا مامان

 :دیآلودش غربغض یفرود آورد و با صدا  یصورت مصطف یبرد و رو 

 ! یکه بود ییبرو گمشو همون جا -



 

 

 
132 

 (M.R مهدیه ) |تباهی 

 با دستش به من اشاره کرد و گفت:  مامان

 آترا! بلندم کن.  ریدستم رو بگ ایب -

 مامان کمک کردم و بلندش کردم تا به سمت اتاق ببرمش.  به

 از جاش پا شد و گفت:   یمصطف

 ! ؟یبگ ییآمدگوبه من و عروست خوش یخوا ینم یعنیمامان!  -

 دست من بود و گفت:  یکه دستش تو   یدر حال مامان

 هم داشته باشم.  یندارم که عروس  یمن پسر  -

 به طرف مامان اومد و گفت:  یمصطف

 . میجبران کن  م،ی اشتباه کردم؛ اما با زهرا برگشت  دونمیم -

 و گفتم:  دمییهم سا یرو رو  هام دندون

 . ستیتو ن  یجا گهید جانی ! ایمصطف رونیبرو ب -

 که مامان گفت:  ادی اخم کرد و خواست به طرفم ب  یمصطف

 ! رونیبرو ب ،یبش کیبه آترا نزد یحق ندار  -

 به مامان و من انداخت؛ گفت:  ینگاه  یمصطف

 ؟ یکن رونشیوضع از خونه ب نیبا ا  ی خوایم  یعنیمامان! عروست حاملست،  -

 گفتم:   یسرش گذاشت که با نگران   یزده، خشکم زد. مامان دستش رو رو بهت من

 مامان! حالت خوبه؟ -
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 به طرف مامان اومد و گفت:  یمصطف

 بگم، شرمنده؛ اما مجبور شدم.  طیشرا  نیا  یتو  خواستمینم -

 آورد؛ گفت:  رونیدست مامان رو از دست من ب بعد

 . میبا هم حرف بزن یتا کم   نیبش ایمامان! ب  -

مامان رو   ، یکچ بود. زهرا اومد به طرف مامان و با مصطف  نیرنگ صورتش ع چاره،یب مامان

رو کنترل   تم یکردم عصبان یدادم و سع هیتک وارید هم دستم رو به نشوندن. من ن یزم یرو

 کنم. 

 ***** 

تا مامان مطمئن بشه که زهرا واقعاً   شگاهیو زهرا رفتن تا برن آزما  یبه همراه مصطف مامان

 حامله است. 

رو بستم و برگشتم به طرف حوض رفتم. شالم رو   اط یبدرقه کردم و در حرو  هانیا  مامان

آب   یحوض نشستم و دستم رو تو  یتازه بخوره. لبه  یسرم برداشتم تا موهام هوا ی از رو

 سرد حوض فرو بردم. 

خوب فکر کنم؛ مثالً   ی زهایکردم به چ  یهام رو بستم و سعبخش بود. چشمآرامش یلیخ

دو ماه به من و مامان   نیا یخوبه؛ مرد بودنش رو تو   یلیبه نظرم خ  ما ی. نمایخاطراتم با ن 

 نشون داد. 

  یتو یدوم کارهاش رو براش جبران کنم؛ اما متاسفانه اون کمبود ک ی تونستمیم کاش

 نداشت که بتونم جبران کنم.   شی زندگ
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قلبم   یحوض برداشتم و رو   یدستم رو از تو   دهیترس اط،یبه در ح یز یشدن چ  دهیکوب با

 بود؟  ی چ یصدا  گهید نیگذاشتم. ا

زده شد   اط یسرم انداختم. در ح  ی شونم برداشتم و رو  یلرزونم، شالم رو از رو  یهادست با

 بلند شدم و داد زدم:  که از جام

 ه؟ یک -

لبم   ریو ز کردم سی که پشت در بود، خشکم زد. با زبونم لبم رو خ   یکس  یصدا دنیشن با

 زمزمه کردم: 

 شد!  داشیخدا! باز پ ای -

شد.    اطیزد و وارد ح  یکه در رو باز کردم، داد   نیطرف در رفتم و در رو باز کردم. هم به

 کردم.   میخودم جمع شدم و خودم رو پشت در قا یمن هم تو 

 : زهراا! کامران

 لرزون و آرومم گفتم:  ی. با صدا دمیترسیم دشیورز کلیه از

 ! ستین   جانیا -

 ابروهاش رو باال انداخت و با حرص گفت:   دنم،یصدام، برگشت عقب و با د دنیشن با

 تو؟  -

 رو هل دادم و چند قدم جلوتر رفتم؛ گفتم:  اط یح در

 جا؟ نیا یچرا اومد  -

 : دیو غر  دیموهاش کش ی ال  یرو مشت کرد و دست هاشدست
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 اومدم خواهرم رو ببرم. -

 !ستی ن   جانیخواهرت ا -

 برخوردم. گفت:  واریبه عقب رفتم که به د یبه طرفم اومد. من هم قدم یقدم

 وقت کجاست؟ پس اون -

 بگم. لـ*ـب زدم:  یبودم چ مونده

 من خبر ندارم!  -

گوشم   یتو  کنار سرم گذاشت. خم شد و وارید یشد و دستش رو رو   کمینزد دوباره

 زمزمه کرد: 

 آره؟  ،یدون یکه نم -

به عقب هلش   یکم   د،یلرزیهام مکه دست ی هام دوخت. در حالرو به چشم هاشچشم

 دادم.گفتم: 

 ور! ..رو...او...و...نبب. -

 زد و گفت:  یپوزخند

شده؛ اما    داشونیپ دونمی. م یمن رو گول بزن  ی تون یمخت فرو کن که نم نیا یرو تو  نیا -

تو رو از دست من نجات   تونهینم  یکس گهی ! اون وقت دی به حالت اگه دروغ گفته باش ی وا

 بده.

رفت. دست لرزونم   رونیب اط یبه من بندازه، از ح ی اگهیکه نگاه د  نیو بدون ا  برگشت

 لبم زمزمه کردم:  ری قلبم گذاشتم و ز یرو
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 گذشت!   ریبه خ -

 رو محکم بستم.  اطیو در ح  دمیپشت سرش دو زود

هجوم بردم و   میبود دوباره برگرده. با عجله به طرف خونه رفتم و به طرف گوش  ممکن

 شماره مامان رو گرفتم. جواب داد: 

 الو!  -

 گفتم:  زود

 ن؟ ییمامان! کجا -

 : دیپرس  مامان

 افتاده؟  ی اتفاق  ؟یپرسیچرا م -

 آرامش خودم رو حفظ کنم، گفتم:  کردمیم یکه سع  یحال در

 مامان! برادر زهرا اومده بود.  -

 و گفت:  دیکش ینیه  یاز پشت گوش  مامان

 که با تو نداشت؟  یکار کرد؟ کار یچ  ؟یچ -

 همراه زهرا برگشته.   ی که مصطف دهینداشت؛ اما فهم  ینه با من کار -

 و گفت:   دیکش یآه یاز پشت گوش  مامان

 ! میپس بدبخت شد -

 ***** 
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 "مای ن "

! حلقه رو  درخشهیدستش م یحلقه تو نیا دونستم یبودم، زل زدم. م  دهیکه خر ی احلقه به

  یشلوار قرار دادم. از مغازه خارج شدم. امروز هوا بارون  ب یج  یجعبش گذاشتم و تو  یتو

 . م یکن  یبا آترا موتور سوار دادیجا رو گرفته بود. االن فقط حال مبارون همه یبود؛ بو

 دلم براش تنگ شده بود!  دمش؛ید یبود که نم یروز  چند

با موتور   تونستمیزدم. م ی لبخند د،یکه به ذهنم رس ی . با فکرنمشیبب خواستمیم امروز

وسط   نیازدواج هم بهش بدم؛ اما فقط ا شنهادیکنم و پ  زشیبرم دم در خونشون و سوپرا

اما فعالً دست نگه داشته بودن.   رن؛ ی آذر رو برام بگ خواستنیمشکل بابا و مامان بودن که م

از  تونستمی. من آترا رو دوست داشتم عاشقش بودم و نمکردمیگوش م نبه حرفشو  دینبا

  شنهادی فردا شب، رستوران کامران رو اجاره کنم و پ   یبرا  تونستمیعشقم بگذرم. پس م

 ازدواج بهش بدم. 

 ***** 

 "فردا شب"

آترا رو که اون    افهیق  خواستیزدم و دلم م یرستوران لبخند  ک یرمانت ی فضا دنید با

 . نم یبب نه، یبیرو م جانیلحظه، ا

 اومد، بازش کردم. آترا بود. می که به گوش ی امیپ  با

 "جام.اون  گهیساعت د کیآدرس رو بفرست؛ تا  "

  خوامیخبر نداشت م   یکس  سه،یداشتم. به جز نف جان ی ه یلیکردم. خ  پیرو براش تا آدرس

 رفته بودن.  رونیهم بگم؛ اما با نامزدش ب نبیبه ز خواستمیازدواج بدم. م  شنهادی به آترا پ 
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 ***** 

 "آترا"

  یفکر کنم مصطف ینبود. انگار ی آوردم. کس  رونیدر رو باز کردم و سرم رو ب یترس، کم  با

 داشت. خبر  ما ین   شی بودن. مامان هم از رفتنم پ  یاتاق مصطف   یو زهرا تو 

  فم ی. ک ادیبه وجود ن  ییصدا  چیکردم ه یو در رو آروم بستم و سع رونیاز اتاق اومدم ب آروم

برداشتم و   یجا کفش یهام رو از رو دوشم انداختم و به طرف در رفتم و کفش  ی، رورو

  جانیاومدم. انگار تا ا اط یح  یباز کردم و تو  ،یی صدا چی. در خونه رو آروم، بدون هدمیپوش 

و بازش کردم و خودم   دمیدو اطینبود. به طرف در ح  یمشکل چیرفته بودم و ه ش یخوب پ

 کوچه انداختم و در رو بستم.   یرو تو

بود   یکوچه نبود. شب بود، پس عاد ی تو یانگار خطر رفع شد. کس دم؛ یکش  یا آسوده نفس 

سرد شده   ی مانتوم فرو بردم. هوا کم ب یج  ی هام رو توکوچه نباشه. دست ی تو  یکه کس

هوا سرد   نیبود، به خاطر هم دهیبارون بار روزیسردم بشه. د یکم  شدیباعث م نیبود و ا

 بود.

از پشت سرم،   یموتور یصدا دنیهام رو تندتر برداشتم؛ با شناومدم و قدم  رونیکوچه ب از

 ام گذاشتم. هچشم  یهام، دستم رو رو چشم  یبرگشتم عقب و با افتادن نور تو

 موتور نشسته بود اومد:  یکه رو یفرد   یصدا

 ! رشیخودشه، بگ -

  دیموتور پر یکه از رو یمرد  دنیبعدش با د افتهیم یمتوجه نشدم داره چه اتفاق اولش

  یکردم؛ اما پام به سنگ دن یسمتم، به خودم اومدم و شروع به دو  اومدیو داشت م  نییپا
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  غی. جدنیرو از عقب کش  فم یدر گلو گفتم. ک  یافتادم و آخ نیزم  یکرد و رو  ریگ

 زدم و گفتم:   یخراشگوش

 کمک! -

  یرو ی. با گرفتن دستمالختنیر رون یکه موهام ب  دیشالم گذاشت و کش  یرو رو  دستش

هام  که چشم دمیکش  ی قیکردم نفس نکشم؛ اما نفس کم آوردم و نفس عم یسع م، ینیب

 شدم.   هوشیرفت و ب یاهیس

هام رو باز کردم.  هم برداشتم و چشم یهام رو از روپلک د،یچ یسرم پ  یکه تو  یدرد بدبا 

و   دمیکش  ینیباال سرم، چند بار پلک زدم. تا متوجه شدم کجام، ه دیسقف سف  دنیبا د

 نشستم. 

  نیزم  یاتاق کار! دستم رو رو   کی ی اتاق بودم، تو کی  یشدم؛ تو  ره ی به اطراف خ دهیترس

سرم گذاشتم و متوجه شدم شالم   یرفت. دستم رو رو  جیدادم و بلند شدم که سرم گ هیتک

 . ستین 

  نییدستم گرفتم و پا ی رو تو  رهیباشه؟ به طرف در رفتم. دستگ تونهیم  یکاره ک نیا یعنی

  ختمیبهم ر یموها ن یب ی! در رو قفل کرده بودن. دستیکه در باز نشد. لعـ*ـنت دمشیکش

 افتادم.   یچه حال روز  خدا به  نی. بب دمیکش

کنم و بتونم در رو باهاش باز    دایپ   یز یرو دور تا دور اتاق چرخوندم تا بتونم چ هامچشم

شکمم جمع    ینشستم و پاهام رو تو نیزم  یرو  ید ینکردم. با ناام دایپ  ی زیچ  یکنم؛ ول

 لبم زمزمه کردم:  ر یچونم گذاشتم و ز  ریو دستم رو ز کردم

 .کشه یمن رو م  یفاتحم رو بخونم؛ مصطف دیبا -
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از   یباز شدن در اومد. به تند  یفکر رفته بودم، صدا  یکه نشسته بودم و تو  یطورنیهم

که    دیکش  نییدر رو پا رهی که پشت در بود، قفل رو باز کرد و دستگ ی برخواستم. فرد جام

با وارد شدنش به اتاق، دستم رو مشت   ده؟یکه من رو دزد   هیک نم یبب خواستمیدر باز شد. م

!  نیرو داشتم جز ا یشوکه شدم؛ انتظار هر کس  دنشیرو بست. با د درکردم. اومد تو و 

 : دمیناخواسته نال

 تو؟  -

 هاش رو بغل کرد و گفت: داد و دست هیدر تک به

 ؟ یتعجب کرد ه؟یآره من! چ  -

 نگاهش دوختم و گفتم:  یرو تو  نگاهم

 ؟ ید یچرا من رو دزد -

 و گفت:   دیهم کش ی هاش رو توحرفم اخم نیا با

 .ی تقاص پس بد دیبا ،یبه خاطر دروغ که گفت  -

 لـ*ـب زدم:  ناباور

 تقاص؟  ؟یچ -

جام خشکم زده بود. آروم آروم   ی رو از در برداشت و به طرفم اومد. من هم تو شیَتِک

 شد و سرش رو خم کرد و گفت:   کمینزد



 

 

 
141 

 (M.R مهدیه ) |تباهی 

کجان؛ در    یزهرا و مصطف یدون ینم  ی گفت ؟یگفت  ی به من چ اطتونیح  ینرفته که تو ادتی -

  ی رو بفهم، کس نیآترا! ا یاحمق  یلی. خیگیو خودت نم   یدون یتو م دونستم یکه من م  یحال

 ؟ ید یسر من کاله بذاره؛ فهم تونهینم

. از  دیبه موهاش کش ی. از من فاصله گرفت و دستدمیداد زد که ترس یرو جور ید یفهم

 گفتم:  یآروم ی انداختم و با تن صدا  نیی! سرم رو پاهیرفتارهاش معلوم بود عصب

 رو بکنن.  شونی بخت بشن؟ ولشون کن؛ بذار زندگو زهرا خوش یمصطف  ی ذاریچرا نم  -

 . دمیپشت سرم چسب  واریزد که از ترس به د یحرفم داد  نیا با

 کنن.   یسقف زندگ کی یارم خواهرم با اون برادر تو، تو bینم -

 کردم و مثل خودش داد زدم:  اخم

 چرا؟   یدون ی. میست ی ! اصالً براشون مهم ن یذاریبه درک که نم -

 ادامه دادم: تی بهم چشم دوخت که با عصبان  منتظر

 کار گذشته؛ زهرا حامله است. چون کار از  -

  یزدم و رو ی غیسرم که ج ی رو دیحرف از دهنم، کامران با دستش کوب   نیخارج شدن ا با

 افتادم.  نیزم

به کامران چشم دوختم   می اشک یها . با چشمکردیسرم گذاشتم که درد م یرو رو  دستم

 .دیلرزیم تیعصبان یکه از رو 

 "مای ن "

 از پشت سرم اومد: سهینف  یبه طرف موتورم راه افتادم. صدا  تیعصبان  با
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 ؟ یر ی! کجا مماین  -

 داد زدم:   تیعصبان  با

 قبرستون!  رمیم -

رستوران نشسته بودم و منتظر آترا موندم؛ اما   یخراب بود؛ تا دوزاده شب تو  یلیخ  حالم

بودم. سوار موتور شدم؛ روشنش   ی. هم نگرانش بودم، هم از دستش عصبان ومدیخانم ن 

 روندم.  هانیکردم و به سمت خونه آترا ا

 ***** 

 اومد:  یمرد یهام انداختم و در خونشون رو زدم که صدابه وضع لباس ینگاه

 بله! -

 باشه؟ گفتم:  تونستیم  یک  یعنیکردم؛  اخم

 ؟ی کنیمنم! در رو باز م -

  انیداداش آترا نما یاومد، بعدش در باز شد. با باز شدن در، چهره  ییلق لق دمپا  یصدا

 ر آترا بود؟ با اخم بهم زل زده بود. گفت: براد نیا یعنیزده به صورتش زل زدم. شد. بهت

 گه؟ ید یهست یبله؟ بفرما، تو ک -

 و گفتم:  کردم سی زبونم لبم رو خ با

 ؟یلحظه صداش کن کی شهی من دوست آترام! م  -

رو باهاش روبه دی اما خب با  م؛ی کنیخبر نداره من و آترا با هم رفت و آمد م دونستم یم

 نباشه، قراره با آترا ازدواج کنم.   یهر چ گهی. دشدمیم
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 و گفت:  انداخت یبه سر تا پام نگاه یمصطف

 وقت کدوم دوستش؟ ! اونییکه دوست آترا -

 گفتم:   یبا لحن آروم ه؛یرفتارش معلوم بود عصبان از

 ! یر یمد ما یهستم، ن  ماین  -

 زد و گفت:  یپوزخند

 دوست پسرش؟ هان!  ا ی یدوستش -

 هاش انداختم و گفتم: به چشم ینگاه

 دوست پسرش!  -

 که به دهنم زد. داد زد:   یبود با مشت یحرفم مساو  نیهم

 . رسمیحسابت رو م  ؟ یکه دوست پسرش -

من   د،یچیگونم پ یکه رو  یصورتم. با درد بد  یتو  دیلباسم رو گرفت و با مشت، کوب یقهی

ولو   نیزم یکه رو  دیشکمم کوب یبا پاش تو  اوردی زدم. اون هم کم ن  یبه مصطف یهم مشت

 شدم. 

  ی ور! با صداافتادم و اون هم اون جونیب ورنیکه من ا میرو زد گهیدهم یقدراون

 دارم گفتم: خش

 آترا کجاست؟  -

 : دیغر یمصطف
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 به تو چه خواهر من کجاست؟ هان!  کشم؛یمن تو رو م -

 و گفتم:   کردم  یاخنده

 م. ندار  یبکش؛ ازت ترس ایب -

 لباسش پاک کرد و گفت:   یخون کنار لبش رو با گوشه  یمصطف

 . کشم یهم تو رو هم آترا رو م -

زده بود، درد گرفته بود.   ی که مصطف یگذاشتم؛ با مشت نمیس یحرفش دستم رو رو نیا با

 آروم، با درد، پا شدم. گفتم: 

 من با آترا حرف دارم. -

 هم پا شد و گفت:  یمصطف

 ؟یبا خواهر من داشته باش   یتون یم ی تو چه حرف -

 . ستی به تو مربوط ن  نش یا -

 زد و گفت:  ی اقهقهه  یمصطف

 . ی کرد  داشیبگو؛ اما اگه پ  ی دار ی برو بهش هر حرف ایباشه. ب -

 و گفتم:  حرفش اخم کردم نیا با

 مگه کجاست؟  -

 معدش گذاشت و گفت:  یبا درد، دستش رو رو یمصطف

 آترا رفته! ست؛یمعلوم ن -
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 زدم:  داد

 که رفته؟!   یچ یعنی -

 زد:  ادیمعدش برداشت و فر یدستش رو از رو یمصطف

 رو بکش؛ د برو!  راهت ؟ید یگم و گور شده! حاال فهم شبی. از دست ین گهیرفته! د -

زده به در بسته شده زل زدم.  بلند به طرف خونشون رفت و در رو بست. بهت یهاقدم با

 سرش اومده باشه؟  یینکنه بال  ست؟ین  شبی که از د  یچ یعنی

 "آترا"

  یها ظرف یشده بود و همه  وونهیزدم و خودم رو به پشت مبل رسوندم. کامران د یغیج

 خودم جمع شدم.   یکه زد، تو  ی. با داد شکوند یخونه رو م  یتو

 تا حسابت رو برسم.  رونیب ایب -

 گفتم:   یظلومبود، زل زدم و با لحن م  سادهیکامران که باال سرم وا به

 ولم کن، تو رو خدا!  -

 هاش کرد و گفت: دست ریزد و خم شد و موهام رو اس یپوزخند

 . ستمیکنت ن ! تا نکشمت، ولیخودیب یولت کنم؟ چه فکرها  -

 شد، داد زدم:  جادی سرم ا یکه تو  ی. با درد بددیرو کش  موهام

 ! کنمیولم کن، کامران! خواهش م -

 ول کرد و گفت:   نیزم یتو  ییرایرو وسط پذ من
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 . ستمیکنت ن تا زهرا برنگرده، ول -

زد که آخرش خودش   ی قدرهام نکرد. اونبه التماس یکرد به کتک زدنم و توجه وعشر

 رفت و در رو قفل کرد. رونی خسته شد و از خونه ب

  یشالم، گوشه دنیبلند شدم و به طرف اتاق رفتم. با د از جام یجونیرفتنش، با تن ب با

اومدم. به  رون یسرم انداختم و از اتاق ب   یاتاق، به طرفش رفتم. شالم رو برداشتم و رو 

 قفل بود! دم؛یکش  نییرو پا رهیگ طرف در رفتم و دست

  دنیدلم خنک بشه. سرم رو برگردوندم؛ با د یبه کامران دادم تا کم یلـ*ـب فحش ریز

  ادیانداختم. ز ینگاه  نیو درش رو باز کردم و به ارتفاعش تا زم دم یپنجره به طرفش دو

 حاضر بودم از جونم بگذرم.   جانیآزاد شدن از ا یبود؛ اما برا

مالفه رو محکم به    یها رو برداشتم و به هم گرشون زدم و گوشهمبل ی هامالفه برگشتم

و آروم به طرف پنجره رفتم. پام   دمیمبل رو به طرف پنجره کش  یمبل گره زدم. کم  یهیپا

 پنجره گذاشتم و خودم رو   یلبه  یرو رو

  د،یرس نیکه پام به زم نیاومدم. هم  نییها پاکردم و آروم آروم از مالفه  زونیها آومالفه از

و در رو باز کردم که با مرد   دمیدو اط یبه طرف در ح یو به تند  دمیکش  یا نفس آسوده

در بزنه؛ اما با   خواستیرو شدم. دستش در هوا خشک شده بود. معلوم بود مروبه یجوون 

 من، خشکش زده بود.  سطباز شدن در تو

 آورد و گفت:  ن ییدهنم رو قورت دادم. مرد دستش رو پا آب

 شما؟  -

 شدم و با استرس لـ*ـب زدم:   رهیکنجکاوش خ   یها ترس به چشم با
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 م من... .  -

 لـ*ـب زدم:  ن یهم یاز اقوام کامران باشه. برا  یکی دمیترسیشدم؛ م  ساکت

 هستم؟  یبه شما چه من ک  -

 من گرد شد. گفت:   یاز گستاخ  هاشچشم

 ؟ یگفت یچ -

 بهم زل زد؛ اخم کردم که گفتم:  تیعصبان  با

 . ی دیکه شن  یهمون  -

کامران که با دستش، دست پسره رو   دنی گوشم که با د ی رو بلند کرد تا بزنه تو دستش

خون بود، بهم زل زده بود و   یکه مثل کاسه ییهازده شدم. کامران با چشمگرفت، بهت

 : دیلبش غر ریز

 خونه!   یبرو گمشو تو ؟یکنیکه فرار م -

 آورد. گفت: رون ی دست کامران ب یبا خشونت، دستش رو از تو  پسره 

 !مید یگل شما رو د ی چه عجب کامران خان! رو -

 شلوارش گذاشت و گفت:  ب یج  یدستش رو تو   تیبا عصبان کامران

 جا؟ نیا یچرا اومد  -

اومدم. کامران پشتش بهم بود.   رونیب اط یه گرفتم و آروم از حرو از کامران و پسر نگاهم

رصت استفاده کردم و شروع به . از فکردیه بحث محواسش بهم نبود؛ داشت با پسر

 کردم.  دنیدو
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رو که پشت سرم   ییهاکردم فحش ی. سعدمیشنیداد کامران رو، از پشت سرم م  یصدا

کامران که   دنیادامه بدم. سرم رو برگردوندم با د  دنمیو به دو  رمیبگ دهیرو ناد گهیم

 کردم.  تر شیبرگشتم و سرعتم رو ب د،یدو یداشت پشت سرم م 

 ! سایآترا! وا -

شدم.    یا گهید ی! برگشتم و وارد کوچهجانی ه یهم از ترس، هم از رو  زدم؛ینفس م نفس 

چرخوندم تا راه   نیو سرم رو به طرف  سادمی جام وا  یکوچه که بن بست بود، تو دنیبا د

کامران، دستپاچه شدم و عقب رفتم که ناگهان پام سر   ادیفر یکنم. با صدا  دایپ   ینجات

ها غرق  آ*ش*غ*ا*ل انیکه قرار داشت، افتادم و در م   بزرگ یهسطل زبال یخورد و تو

 شدم. 

کامران    نیخشمگ ی . سرم رو باال گرفتم که با چهرهدنیچیپ   مین یب یها، تو بد زباله یبو

 با عجز گفتم:  اومد،یچاه م  که از ته  ییرو شدم. با صداروبه

 کامران! تو رو خدا!  -

سطل   ی. پام به گوشهد یکش  رونیرو گرفت و من رو از سطل زباله ب قم ی تیبا عصبان کامران

افتاد؛ من هم   نیزم  یزدم و کامران رو هل دادم که به پشت رو ی غیکرد که ج   ریزباله گ

. سرم کنار سر کامران  ختیها، رومون رکامران افتادم و سطل زباله هم همراه زباله یرو

 قرار گرفت. 

 کنار گوشم زمزمه کرد:  کامران

 آترا! خدا لعنتت کنه.  -

 . آروم گفتم: می قرار گرفته بود  یبد تی وضع یتو
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 توعه!  ریهمش تقص -

 سرخ شده بود. من رو به عقب هل داد که تند گفتم:  کامران

 . رهیگینه نکن؛ سطل زباله روم افتاده، دردم م -

 داد زد:  کامران

 به درک! -

 ش داد زدم:سرخش زل زدم و مثل خود صورت

 ! یع*و*ض*  -

 :دیغر

 تا دستت رو نشکستم، خودت از روم بلند شو. -

 باشه، ولم کن تا بلند شم.  -

کردم از روم بردارم؛   یسطل زباله رو سع گمیدادم و با دست د هیتک  نیزم  یرو، رو دستم

 بود. گفتم:  نیسنگ یلیخ  یول

 . رسهیبکن؛ زورم نم یکار  کی -

 تا بتونم سطل زباله رو بلند کنم.  ورنیبکش ا ی خودت رو کم -

 باشه!  -
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خودش رو بلند کرد و با هم، سطل زباله   یطرف که کامران کم  نی ا دمیکش   یرو کم خودم

بلند شدم. کامران   . با برداشته شدن سطل زباله، من از جاممی رو از روم برداشت

 گفت:   یهاش برداشت و بلند شد. عصبلباس یها رو از روآ*ش*غ*ا*ل

 . رسمیحسابت رو م -

  ییهااز کتک یساعت کی. هنوز کنهیبدبختم م دونستم یحرفش لبم رو گاز زدم؛ م نیا با

 که زده بود، نگذشته بود. مظلومانه گفتم: 

 خواهر تو رو بدزده و کتکش بزنه؟  یکینداشته باش، خوبه   میکار -

 گفت:   یعصب یحرفم ابروهاش رو باال انداخت و با تن صدا نیا با

 کار رو با خواهر من کرده.  نیتو ا عرضهیفعالً که برادر ب -

 شدم و داد زدم:   یحرفش عصبان  نیا با

 ؟ یاعرضه  یوقت تو هم بعرضس، اون یکه داداش من ب  می فرض کن  ایباشه، ب -

 بدنش به لرزه افتاد و داد زد:  ت،ی عصبان  یحرفم از رو  نیا با

که برادر تو به سر خواهر من آورد، به سر تو    ییهاعرضم و همون کار یآره من هم ب -

 .ارمیم

 داد زدم:  گم،یم ی متوجه بشم چ کهنیو بدون ا دمییهم سا یرو رو  هام دندون

 ! یکنیغلط م -
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  نیدهنم گذاشتم و با ترس به کامران زل زدم. خدا جون! ا یحرفم، دستم رو رو نیا با

به کامران نگاه کردم و   م یاشک  یهابا چشم د؟یپر  رونیبود از دهنم ب یچه حرف گهید

 . سرش رو تکون داد و گفت: کردیقرمزش جلب توجه م یهااز همه، چشم  ترشیب

 کنم؟   یکه غلط م -

 برداشت.  زیشد و به طرفم خ   ساکت

به گلوم وارد کرد و داد   یو دستش رو دور گلوم حلقه کرد و فشار  دیکوب واریمن رو به د

 زد:

 ندون.  یک یمن رو با برادرت  -

 لـ*ـب زدم:  جون ینفس بکشم. ب  تونستمینم

 ... شم! ی. ر... م... خف... ه مدا.. -

 کرد؛ گفت:  تر شیهاش رو بزد و فشار دست یپوزخند

 ! یزن یحرف نم گهید  ،یچه بهتر! خفه بش -

 مطلق فرو رفتم.  یاهیکم آوردم و در س  نفس 

 ***** 

 "کامران "

زدم و آب پارچ رو   یبه آترا انداختم. پوزخند ینگاه هیدستم و   یبه پارچ تو  ینگاه هی

آلود، به  مبل نشست و خواب یکرد و رو  یخواب لرز بد ی کردم که تو  یسرش خال یرو

 اطراف چشم دوخت. 
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 زدم و گفتم:   چشمش  یجلو  ی بشکن یعصب

 ؟ یشد  داریشد؟ باالخره ب یهان! چ -

 : دی. غرکرد یدستم بود، اخم یپارچ که تو دن یبا د آترا

 ؟ یمرض دار -

 گذاشتم؛ گفتم:   زیم ی رو رو پارچ

 !ی آره، هنوز شام نپخت  -

 رو گرد کرد و گفت:  هاشچشم

 ؟ یچ -

 مبل رها کردم و گفتم:  یرو رو  خودم

 زود باش!  -

 زد؛ گفت:  یپوزخند

 آورد خونه؟  یباشه، من رو ک -

 من آوردم!  -

 و گفت:  دیکش سشیخ  یبه موها یدست

 ؟ ی کردیمن رو خفه م یتو داشت -

 ! یآره؛ اما متاسفانه نمرد -

 حرص بهم چشم دوخت. گفت:  با
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 ؟ یمن رو بکش ی وقت چرا نتونست اون -

 چون هنوز کارم باهات تموم نشده.  -

 بهم رفت و گفت:  یا چشم غره آترا

 ؟ یبینانج  یلیخ  یدونستیهه! م -

 : دمیکردم و غر اخم

 چرا؟  -

 رو انداخت پشتش، گفت:  سشیخ  یموها  آترا

 . ینیخوشبخت شدن برادرم رو با خواهرت بب  یتونیچون نم -

 :دمی ؛ غرهام رو مشت کردمرو از پوزخند کنار لبش گرفتم و دست نگاهم

 نکردم.  چارتیور تا بمن گمشو اون ی هاچشم ی از جلو -

 زد و گفت:  یصدادار   یپوزخند آترا

 ندارم.  یزی چ  چیاز ه  یترس چیکن، چون ه چارمیباشه، ب ؟ی کن چارمی ب یخوا یم -

داد و   یپرتاب کردم که جا خال  برداشتم و با حرص به طرفش زیم ی رو از رو گلدون 

 خورد و شکست. داد زدم: ون یزیتلو زیگلدون به م

 من گمشو! ی هاچشم ی دختر! پاشو از جلو مونهیمار م شی زبونت مثل ن  -

 پا شد و گفت:  آترا

 ! ینه که تو قند عسل -
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 : دمیو غر  دمیبه صورتم کش یشدم و دست   رهیدهن باز بهش خ با

 شام آماده کن. فقط سکوت کن و برو  -

 اگه آماده نکنم؟  -

 ... . دیبا -

 شدم.   رهی زنگ در ساکت شدم و به آترا خ ی صدا با

 رو باال انداخت و گفت:  هاششونه

 من برم در رو باز کنم؟  یخواینکنه م  ؟یکنینگاهم م یطورچرا اون ه؟یهان! چ  -

 طرف در رفتم و گفتم:  به

 . کنم ینه، خودم در رو باز م  -

رو از کجا آورده بود؟ دستم رو   الیآدرس و  ن،یپشت در، اخم کردم. ا  مای ن   ریتصو دنید با

 مشت کردم و گفتم: 

 شو.   میاتاق قا ی آترا! زود برو تو -

 : دیکنجکاو پرس آترا

 چرا؟  -

 و داد زدم:  برگشتم

 اتاق!   یبرو گمشو تو  ست؛یمربوط ن  به تو -

 رو زدم که در باز شد.  فونیو در رو بست. برگشتم دکمه آ دیبه طرف اتاق دو دهیترس
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 "آترا"

لبم    یرو ی آشنا، لبخند یصدا دنیاومده. با شن  یگوشم رو به در چسبوندم تا بفهمم ک

  یآورد ادینجاتم! خواستم در رو باز کنم؛ اما با   ی! فرشتهمای شکل بست؛ خودش بود، ن 

 دوباره گوشم رو به در چسبوندم.  که کامران باهام کرده، صرف نظر کردم و  یکار

 کامران؟  ی: خوبما ین 

 ؟ یکرد  دا یرو از کجا پ  الی: آره خوبم! آدرس وکامران

 . دمیاز پدرت پرس -

 ؟ ستیحالت خوب ن یانگار  ارم،یبرات قهوه ب نیآهان! بش -

 و گفت:  دیکش  یآه ما ین 

 باهات حرف دارم.  ن،یبش ایب -

 ؟ یچه حرف -

 بگم.  ن،یبش ایب -

 کامران اومد:   یسکوت کردن و بعد دوباره صدا  یکم

 افتاده؟  یاتفاق  ؟یشده؟ چرا ناراحت ی ! چماین  -

 بهت بگم؟ یچطور دونمیراستش کامران! نم -

 ؟ یبگ یخوا یم یچ -

 .دمیپرسیم یسوال کیازت  دی زشته؛ اما با یلیکارم خ   نیا  دونمیراستش م -
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 ؟ یبپرس یخوا یم یچ -

 ! یه، مصطفخواهر اون پسر ،ی شناسیآترا رو که م -

 بگه. خواد یم  یشوکه شدم و کنجکاو شدم که چ ما، یاسم خودم از زبون ن دنیشن با

 چطور؟  ،شناسمیآره م -

 ! دنشیراستش دو روزه که دزد -

 ؟ یخب که چ  -

 باشه.  تونهیکار تو م  نیا کنمیمن فکر م -

دهنم گذاشتم و   یدرست به هدف زده بود. دستم رو رو مایزدم؛ ن  یحرفش لبخند نیا با

 نزنم.  ادیکردم فر یسع

 کار رو کردم؟   نیمن ا یشد که تو فکر کرد   ینکردم. چ یکار  نینه من همچ  -

 دروغ بگه؟  قشیبراش آسون بود؟ اصالً چطور تونست به رف قدرنیدروغ گفتن ا واقعاً 

 باشه؟ تونهیم یپس کار ک  ست،یاگه کار تو ن  -

 کامران اومد:  ادیفر  یصدا

 نزن.   یپس زر اضاف ست،یگفتم که کار من ن  -

 فقط خواستم بپرسم.   گم،ینم ی زیمن که چ  -

 دوباره داد زد:  کامران

 . زهیاعصابم بهم بر  ی! چون واقعاً باعث شد ما ین   رونینپرس! االن هم پاشو برو ب -
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  نیبسته شدن در خونه اومد و ا باز و ی. صدااومدیو کامران م مای جـ*ـر و بحث ن   یصدا

که در   دمیکش  نییگذاشتم و پا  رهی دستگ یرو رو  رفته. با ترس دستم ما یکه ن  داد ینشون م

که    یبگم که با کار یز یبه داخل اتاق اومد. خواستم چ یاتاق با شتاب باز شد و کامران عصب

 کرد، شوکه شدم. 

 "زمان حال "

شدن. با دستم   یهام جاررعد و برق به خودم اومدم و متوجه شدم باز هم اشک ی با صدا

که برام افتاده، فکر نکنم. با   یکردم به اتفاقات  یصورتم پاک کردم و سع  یرو  یهااشک

 ترنج برگشتم و داد زدم:   یصدا

 ه؟ یجانم ترنج! چ -

 وقت شام!  گهید ا ی: آترا! بترنج

از    یلیچند ماه خ  نی به فکرم بود و تو ا شهی دختر بودم؛ هم نیمتشکر ا یلی زدم. خ یلبخند 

 من و بچم مراقبت کرده بود. 

 شکمم گذاشتم و گفتم:  یاومدم و دستم رو رو  نیی ها پاآروم از پله آروم

 ترنج جان!  یپخت  ییبه! به! عجب غذا -

 بهم زد وگفت:  یلبخند  ترنج

 مزش چطوره؟  نیبخور بب ایب -

 و نشستم؛ گفتم:   دمیرو عقب کش  یصندل  طرفش رفتم به

 مزه نباشه؟و خوش یتو درست کن شهیمگه م -
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 به شکمم اشاره کرد. گفت:  ترنج

 نوش جون تو و خوشگل خاله.  -

 زدم و گفتم:  یمحو یحرفش لبخند نیا با

 کردم؟ یفکر م یداشتم به چ یدونیترنج! م -

 نشست وگفت:   ترنج

 ؟ یبه چ -

 چونم زدم و گفتم:   ریرو ز دستم

 شش ماه برام افتاده.  نی ا  یکه تو یبه اتفاقات -

 و گفت:   دیکش یآه ترنج

 فکر نکن.  هازیچ نیبه ا -

 هاش زل زدم و گفتم: چشم به

که از عمل   ی از وقت  گفتیبهم زنگ زده بود؛ م ونینگران مادرم هستم. هما  ترشیب -

 .ادی آترا ب دیبا گهیاومده، م

 لبش رو گاز زد و گفت:  ترنج

 ؟ یامامانت خبر نداره حامله -

 تکون دادم. گفتم:  یمنف  یرو به نشونه سرم

 نه خبر نداره. کامران من رو بدبخت کرد. خدا ازش نگذره!  -
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 بشقاب پر از برنج رو جلوم گذاشت و گفت:  ترنج

 ؟ یچرا تو بهش اعتماد کرد -

 بغض گفتم:  با

 کرد.   یودش بدون اجازه من، به من دست درازمن بهش اعتماد نکردم، اون خ -

 هام رو پاک کرد و گفت: هاش، اشکبا دست ترنج

 ! یتو تقاص کار برادرت رو پس داد -

 : گفتم 

 ه؟ یچ  یدون یبدتر از اون م -

 تکون داد. ادامه دادم:   دونمینم  یسرش رو به نشونه ترنج

باهام ازدواج کنه. نامرد! گولم زد! من   ندهیدر آ  خوادیکامران بهم گفت عاشقم شده و م -

همه   ده؛یخبر نداشت کامران من رو دزد یکردم و کس   یخونش زندگ یدرست دو ماه تو 

  یدستهم یبود، رفته با مصطف مایخودم فرار کردم؛ اما خدا رو شکر که ن  کردنیفکر م

و   ین با مصطف کامران که کامرا ی کردن و اومدن خونه دایرو پ  نکردن و بعد از دو ماه م 

 کامران ببره، کامران... .  شی کرد من رو از پ   یهر چقدر سع مایبحثش شد و اون روز ن ما ین 

 کردم که ترنج گفت:  یساکت شدم و هق هق د،یحرفم که رس  یجانیا به

از   ی اازت نخواستم ذره یاما من حت ؛ی من شی ! االن چهار ماهه که پیش یم  تیآترا! نگو، اذ -

 !یشی م  تی. چرا؟ چون اذیرو بگ  تی زندگ یماجرا 

 آلودم گفتم: بغض ی صدا با
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 سبک بشم.  یبگم تا کم خوامینه خودم م -

 سرش رو تکون داد و گفت:  ترنج

 افتاد؟  یباشه؛ ادامه بده، بعدش چه اتفاق ،یشی نم  تی اگه اذ -

 هام رو پاک کردم و شروع به گفتن ادامه ماجرا کردم. اشک  یدستمال کاغذ با

ها رو فرستاد برن. بعد  کرد و اون دیرو تهد ی و مصطف ما یاون روز کامران با کشتن من، ن  -

پس    ،یعاشق یکردیها، خواستم باهاش حرف بزنم و بگم مگه تو وانمود نم از رفتن اون

زد؛   ی... . پوزخندمیخواستگار  یا یب یتون یم یبذار با برادرم برم. تو هم هر وقت خواست 

خراب بود.    یلی. اون لحظه حالم خ شم یمثل تو نم   یمن عاشق دختر تبرگشت سمتم و گف

 . موندمینبود، مطمئن بودم من زنده نم ونی من سخت بود! اگه هما یهاش برا باور حرف

 و گفت:   دیکش یآه ترنج

 . ادیب ونیغذات رو بخور. االن که هماها گذشته. االن هم  ! گذشتهزمیولش کن عز -

 خاطراتم، اشتهام کور شد. گفتم:  ی ادآوریدستم گرفتم و باز با  یرو تو قاشق

 .دمی کش  ی سخت یلیداستان بمونه؛ اما من خ  کیواسه تو مثل  دیترنج! شا -

 پا شدم که گفت:  جام از

 کجا؟  -

 ! ایکنار در رمیم -

 بهم زل زد، گفت:  یبا نگران  ترنج
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  ی هااز آدم  یکیوقت   کیحواست جمع باشه تا  یسرده؛ مواظب خودت باش! راستهوا  -

 . نتتیکامران نب

 زدم و گفتم:  یپوزخند

ازش    رمیباهام داشته باشه، م یبکنن. اگه کار توننینم  یغلط چی هم ه ننیبه درک! بب -

 . کنمیم تیشکا

 ! یخب زنش  -

 زدم:  داد

 بچه خبر نداره پس نگران نباش.  نیفقط مادر بچشم؛ اما اون از وجود ا  ستم،یزنش ن -

 اومدم.  رون یحرص برگشتم و از آشپزخونه ب با

ها گذاشتم و  ماسه یشده بود. دستم رو، رو  ی طوفان  ایکنار ساحل نشستم. با بارش باران، در

 .دمی ها کشماسه ی رو ک یقلب کوچ  کیبا انگشتم 

 آترا!  -

زدم و برگشتم که با   ی غیکه از پشت سرم اسمم رو صدا زد، ج یشخص  ییصدا دنیشن با

 گفتم:  زدم،یکه نفس نفس م یقلبم گذاشتم و در حال  یرو شدم. دستم رو رو روبه ونیهما

 ! دمی! ترسونیخدا لعنتت نکنه، هما یوا  -

 سنگ نشست و گفت:  یزد و اومد کنارم رو  یلبخند  ونیهما

 ؟ یخوب -

 و گفتم:   دمیکش یآه



 

 

 
162 

 (M.R مهدیه ) |تباهی 

 شمال؟  یاومد   یک ؟یتو خوب  ستم،یبد ن  یه -

 شد و گفت:   رهیخ  ایبه در ونیهما

 ! شتیاومدم پ  ؛ییجانی . رفتم خونه ترنج، گفت ادمیاالن رس نیهم -

 کنن؟ یکار م یآهان، خانوادم چ -

 ! خوامیم یمژدگان  یهمشون خوبن، راست  -

 : دمیتعجب پرس با

 ؟ یچ  یبرا -

 اومده.   ایبه دن یپسره مصطف -

 زدم و گفتم:  یغیج  یخوشحال  یحرفش از رو  نیا با

 ؟ ی واقعاً؟ ک -

 زد و گفت:   یلبخند محو ونیهما

 ! شبید -

لبخندم    ون،یلـ*ـب خدا رو شکر کردم؛ اما با حرف هما ریهام رو بستم و زشوق چشم با

 محو شد. 

 خبر بد هم دارم.   کی یراست -

 گفتم:   یشدم و با نگران   رهی رو باز کردم و پکر بهش خ هامچشم

 ه؟ یچ -
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 و گفت:  پرتاب کرد ایبرداشت به طرف در یسنگ ونیهما

 . گردهیکامران داره دنبالت م  -

 رو باال انداختم و گفتم:  هامشونه

 . ستی به درک! برام مهم ن  -

 شکمته ها!  یمثالً بچش تو  ست؟ی واقعاً مهم ن  -

ود؟ چرا مهم بود! دوستش داشتم؛ اما اون  شدم. واقعاً برام مهم نب   رهیخ  یطوفان یایدر به

 و گفتم:   دمیکش یغرور من رو شکوند. آه 

 ! دونمی! راستش نمونیهما -

 ؟ یپس دوستش دار -

 . دونمینم -

 دارم. یا نقشه  کیمن  ،یبهش برس یخوا یاگه م -

 شدم و گفتم:   رهی خ بهش

 ؟ یاچه نقشه -

 از جاش پا شد. گفت:  ونیهما

 بگم.  ایب -

 کردم؛ گفتم:  اخم

 ام؟ ی کجا ب -
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 . گمیبهت م الیو ی تو  میبر ا،ی تو پاشو ب -

. در  میشد  الیبه راه افتادم و با هم وارد و ونیپا شدم و پشت سر هما  از جام یحوصلگ یب با

 رو بستم و گفتم:  الیو

 ! ونیسرده هما یلیاوه! هوا خ -

 هاش رو در آورد و گفت: کفش ونیهما

 آره! -

زده شدم و ناباور  مبل نشسته، بهت یکه رو  ی فرد  دنی. با دمیشد یی رایوارد پذ  ونیهما با

 لـ*ـب زدم: 

 ! ماین  -

 سرش برداشت و گفت:   یکالهش رو از رو ما ین 

 آترا!  -

 و گفتم:  ونیبهش زل زدم. زود برگشتم به سمت هما  ناباور

 کنه؟ یکار م  یچ جانیا ن،یا -

 از جاش پا شد و گفت:  ما ین 

 ! یمیدوست قد ؟یناراحت شد   دنمیاز د -

 سمتش و گفتم: برگشتم

 نه؛ اما شوکه شدم!  -
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 انداخت. گفت:  یبه سمتم اومد. از سر تا پام نگاه ما ین 

 آترا! دلم برات تنگ شده بود.  -

 شدم و زمزمه کردم:   رهیرنگش خ  یطوس یها چشم به

 برات تنگ شده بود! من هم دلم  -

 زد و گفت:   یلبخند ما ین 

 . ست یسر پا نمون؛ برات خوب ن ن،یبش ایب -

 روم نشستن. هم روبه مای و ن  ونیمبل نشستم. هما ی ها اشاره کرد. رفتم روبه مبل ما ین 

  دهیاز بس خند م،یدیو خند  می گفت  م،یو ترنج حرف زد ونیهما ما،ی که با ن  یبعد چند ساعت

که هممون    دیبحث کامران رو وسط کش ونیهما ، یبودم. بعد از مدت بودم، دل درد گرفته

 گفت:   ونی. همامیساکت شد

. آترا خودش  می خل چل من رو، حل کن  قیتا مشکل آترا و رف  میهست  جا نیما ا یخب همه -

کامران هستم و االن چند ماه کامران در به در دنبال   یمی صم  قیکه رف  دونهیبهتر از همه م

که با آترا    یکار  یکمک خواسته؛ اما من به خاطر  یو از من هم چند بار  گردهیآترا م

دختر خالم، ترنج.   ش یدادم و آوردم پ یوقت بهش نگفتم که من آترا رو فرار چ یکرده، ه

 خوب گوش کن! ها، گمیرو به تو م هانیخان! ا ما ین 

 سرش رو تکون داد و گفت:  ما ین 

! حاال نقشت  ونی. همادمیآترا انجام م یبرا اد، یکه از دستم بر ب یمن هر کار  دونم،یم -

 ه؟ یچ
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 زد. گفت:   یبرداشت و گاز زیم  یاز رو  ی بیس ونیهما

  یبه دست آوردنش، هر کار  یکنه و برا  یکنم که کامران به آترا حسود  یکار  خوامیم -

 کنه. 

که   دهیبرام د یچه خواب ونیهما نمیشده بودم. منتظر بودم بب  رهیخ زی به م کرده بودم و اخم

 شوکه شدم.   شیبا حرف بعد

 ازدواج کنه.   مایآترا با ن خوامیم -

 : میزمان داد زدو ترنج هم مای ن  من،

 ! ؟یچ -

 حرص گفتم:  با

 ممکنه! ریغ یز یچ  نیهمچ ون؟یهما یگی م یچ -

نبود که واقعاً   نیآروم باش، منظورم ا ی . کمگم ی م یچ  نیآترا! صبر کن بب دونم؛ی: مونیهما

 .دیاریزن و شوهرها رو در ب   ی ادا یکه الک نهیمنظورم ا د،یبا هم ازدواج کن

 با اخم گفت:  ما ین 

 من رو بکشه؟ اد یکامران ب یخوا یم  ؟یاون وقت چطور  -

  جا نیا س یرفته منه پل  ادتونی ینگاربکنه، ا تونه ینم ی کار  چی! کامران همای نگران نباش! ن  -

 نشستم! 

 .م ین ی: پسر خاله! حاال ادامه نقشت رو بگو ببترنج
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  تی موفق یتوسط خانواده کامران، برا ی جشن بزرگ کی تهران  ی: راستش تو ونیهما

هاشون  ! همه با زوجما یتو ن  ی و قراره همه دعوت بشن، حت  شهیکامران در کارهاش گرفته م

 خوبه؟   ه؟ی. نظرت چیتو هم قراره با آترا بر  ،یبه اون مهمون  رنیم

 زد. گفت:  ی به من انداخت و پوزخند ینگاه ما ین 

  ی حاملست، جواب سؤالش رو چ  یو گفت آترا از ک  شمونیاون وقت اگه کامران اومد پ  -

 بدم؟

 رد بدل کرد؛ گفت:  مای من و ن  نیب ینگاه ونیهما

 بهش بده.  ی ااجازه نیتوعه؛ اما فکر نکنم غرور کامران همچ ی بچه یگیاون وقت م  -

 هست؟   ی کِ ی: حاال مهمون ترنج

 : جمعه! ونیهما

 زد:  غیج  ترنج

 جمعه؟! نیهم -

 گفت:  ونیانداخت و هما  نییبهش انداخت و ترنج سرش رو پا یبد ینگاه ونیهما

 آره! -

 م؟ یآماده بش ی: پس چطور ما ین 

 و گفت:  د یکش  یپوف ونیهما

و   یکنیکت و شلوار تنت م ک ی ؟یمگه تو دختر  ؟یآماده بش یخوا یم یچ  یبرا  ماین  -

 باشه.  زهایچ  نیبه فکر ا دیآتراس که با نیا  گه،ید یریم
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 گفت:  ما یخنده که ن   ریز می زد ونیحرف هما  نیو ترنج با ا من

 کنم.  ینقش باز یزهرمار! مگه خنده داره؟ خب منظور من لباس نبود، چطور  -

 ؟ یبد یگریتست باز  یها؛ مگه قراره بر  زنمیدست کتکت م کی  امیم مای: ن ونیهما

 و گفت:  دیکش  یپوف ما ین 

 . شمیمن اصالً الل م  ؛ یتو بگ ی باشه هر چ -

شد. دلم براش تنگ شده    دهیکامران کش شی انداختم و فکرم پ  یجمع دوستانمون نگاه به

 نامعلومم فکر کردم.   ندهیو به آ  دمیکش ی. آهارمشی به زبون ب دادیبود؛ اما غروم اجازه نم

 ***** 

 "کامران "

زد.   شهیوجودم ر  ی ! حس تنفر تویشدم؛ پسر زهرا و مصطف رهی دستم خ  یتو یبچه به

  یکردم از مصطف یکه نکردم و سع ییبه خاطر زهرا چه کارها گرفت؛ یم شی قلبم داشت آت

  یخودم رو نابود کنم، کار ی زندگ کهنیبود و به جز ا هودهیکارهام ب  یجداش کنم؛ اما همه

 نکردم. 

فرزند شدن؛ اما من هنوز در   کی صاحب  یخودم رو تباه کردم و االن زهرا و مصطف  یزندگ

 به در دنبال آترام! 

بلند شدم و از   گذاشتم و از جام یطفآغوش مادر مص  یخشونت پسر زهرا رو، تو  با

 زدم.  رونیخونشون ب 

 زهرا از پشت سرم اومد:   یصدا
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 ؟ ی ریکامران! کجا م  -

 رو با خشونت باز کردم و گفتم:  اطشونیح در

 به جهنم!  رمیم -

  ینکردم. گره یزهرا توجه  یها خارج شدم و در رو بستم و به صدا زدن اطشون یح  از

آترا افتاده بودم،   ادی. باز هم شدم یشدم؛ داشتم خفه م نیکراواتم رو شل کردم و سوار ماش 

  شهیحالم بد م وفتم،ی که باهاش کردم م یحالم خراب شده بود. هر وقت به فکر آترا و کار

 که سرش آوردم.  ییالاز ب  شمی م مونیو پش 

 است! از خونم فرار کرده و االن کج  یداشتم بفهم آترا چطور دوست

 ***** 

 "آترا"

افسرده    یلیوقت بود شمال بودم و خ  یلی شده بودم. خ  رهیها خبا دقت به اطراف و جاده

 شده بود، گفت:   رهیبه من خ نهی آ یکه از تو  یدر حال ونیشده بودم. هما

 ؟ یفکر  ی چرا تو -

 زدم و گفتم:  یلبخند  مچهیهم به سمتم برگشت؛ ن مایحرفش، ن نیا با

 . کنمینامعلومم فکر م  یندهیدارم به آ -

 .وفتهیب یاتفاق خاص ستی: نگران نباش؛ قرار ن ما ین 

 آذر؟  یخواستگار  یریم  یک  ی! راستدوارمیام -

 . دونمینم -
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 ه؟ ی: آذر کونیهما

 دوستش داره.  مای که ن   یدختر  -

 اخم کرد؛ گفت:  ما ین 

 وجه آذر رو دوست ندارم.  چیمن به ه -

 . میدو تامون هم ساکت شد ون،یحرفش من و هما  نیا با

قرار نبود    گهیوجود نداشت، چون د یا خب چاره ره؛یمن گ شی هنوز پ  مایدل ن دونستم یم

 . میبه هم برس

 گفت:   ساد؛یوا ییبایساختمان ز ی جلو ونیهما

 من!  ی هم از تهرون و خونه نی. امیدیرس -

 گفت:   ونیشدند. هما  ادهیهم پ  ونیو هما  مای شدم. ن  اده یساختمون زل زدم و پ هینما به

 . نییبفرما -

 . میهر سه تامون با هم وارد ساختمون شد ون، یحرف هما نیا با

 ***** 

 "ترنج "

  نیا یوقت بود که با آترا تو   یلیخ  دم؛یکش ی اومدم و نفس راحت رون یب  ونیهما ی الیو از

 تنگ شده بود. یلیخودمون خ   یخونه  یدلم برا. می کردیم  یخونه زندگ
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به خونه، اول از همه   دمیرس یخودمون رو دادم. وقت  یشدم و آدرس خونه ی تاکس سوار

 آغوشم فشردم و گفتم:  یمامان و بابا رو بغل کردم و بعدش ابوالفضل رو تو

 ! دلم برات تنگ شده بود! یداداش -

 ت: هم من رو سفت بغل کرده بود و گف  ابوالفضل

 ! یمن هم آبج -

 به دوتامون انداخت. گفت:  ینگاه  یمامان با شاد  م؛ یهم جدا شد از

 .نیشام بخور نیایب گه،یبسه د -

 شام خوردن گفت:   نیکه بابا در ح می و شاممون رو خورد می هم سر سفره نشست با

 ؟ یو بگنظرت ر  یخوا یخب، ترنج دخترم! نم  -

  دم؛یکش  ی . پوفکنهیبه کدوم موضوع داره اشاره م دمیحرف بابا اخم کردم و فهم نیا با

 گفتم: 

 دوباره نظرم رو بگم.  نمی بینم  یازیبابا! من قبالً نظرم رو گفتم؛ پس ن  -

 . دادیمن و بابا گوش م یهادر سکوت به حرف مامان

 گفت:  بابا

 . یموضوع فکر کن  نیعاقالنه به ا دیتو با ه،یپسر خوب  ارشیک شه؛ی نم  یطورنیدخترم! ا -

 . ستیبردار ن که بابا دست  دمیو فهم دمیکش   یپوف

 : گفتم 
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 بابا! لطفاً!  -

 شد و گفت:   یحرص بابا

 ازدواج باش. نیبه ا یراض ،یکن یمن رو خوشحال یخوا یترنج! اگه م -

 گفتم:  ناباور

 ! ست؟ی نظر من مهم ن   یعنیبابا؟  یچ یعنی -

 بشقاب رها کرد و گفت:  یقاشق رو تو بابا

 . خوام یتو رو م یمهمه؛ اما خب من خوب  -

 بشقاب پرت کردم و از سر سفره پا شدم؛ گفتم:  یو چنگال رو تو قاشق

 شدم.  ریهه! ممنون س  -

 به طرف اتاقم رفتم.  و

.  دادیمن رو آزار م ن یوقت بود از تخت خودم دور شده بودم و ا یل یبود؛ خ ین ینشصبح دل

 شدم.  ره یخ  اطیبود، رفتم و به ح اطمونیبه طرف پنجره اتاقم که به داخل ح

زدم و به طرف کمد   ی. لبخند اومدیم  ییدستش از نونوا یبا نون تو شهیمثل هم بابا

بابا مهم   ی بودم نظر من برا دواریبرام بود؛ اما ام ی شب بد  شبیهام رفتم. درست دلباس

 باشه. 

رو شدم؛ سرم رو  لباسم رو عوض کردم، از اتاق خارج شدم که با بابا روبه کهنیاز ا بعد

 تکون دادم و آروم گفتم: 

 سالم! -
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 سرش رو تکون داد و گفت:  بابا

 سالم، برو صبحونه بخور بابا جان.  کیعل -

بده؟   ارشیمن رو به ک خواستینم گهیواقعاً بابا د یعنیشدم!  زدهرتیحرف بابا ح  نیا با

 چه خوب! 

 لبخند از کنار بابا رد شدم و وارد آشپزخونه شدم. گفتم:  با

 ! ریصبحتون بخ  -

 گفت:  یحالیسرش رو تکون داد و با ب مامان

 دخترم! ر یصبح تو هم بخ -

 به ما، به خوردن صبحونش مشغول شد.  توجهیهم ب ابوالفضل

 مامان به سمتش رفتم؛ گفتم: حرکت  نیا با

 شده؟   یز یمامان! چ -

 و گفت:  ختیخودش ر  یبرا  یا ییچا  مامان

 ! هیجد مشیبشه؟ بابات تصم  ی چ یخواستیم -

 حرفش وا رفتم؛ گفتم:  نیا با

 ؟ یدر مورد چ -

 برگشت طرفم و گفت:  مامان
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  تیمامور یتو ارشیاالن ک   ،یخواستگار  ان یم گهیهفته د ارش؛ی در مورد اون پسره ک -

 هستش. 

نشستم و بدون   نی زم ی و رو  دمیکش ینموند. آه ی دلم باق یتو  ید یحرف مامان، ام  نیا با

 به ابوالفضل زل زدم.  ی حرف چیه

 ***** 

 "چند روز بعد"

 "آترا"

انداختم. به نظرم خوب به نظر   یتنم نگاه یتو  یها استرس به شکم گندم و لباس با

 شده بود.   داشیاز کجا پ  ی استرس لعـ*ـنت نی ا دونمیاما نم د؛یرسیم

 . گفتم: ماستی ن   دونستمیاتاق زده شد؛ م در

 تو.  ایب -

تنش بود، نگاه کردم.   یکه تو  ی اتاق. به کت و شلوار ی در اتاق رو باز کرد و اومد تو ما ین 

 جذاب شده بود.   یلیخ

 زد؛ گفت:  یبهم انداخت و سوت ینگاه ما ین 

 خوشگل خانم!  -

 زدم و گفتم:   یحرفش لبخند نیا با

 به نظرت خوب شدم؟ -

 داد؛ گفت:  هیبه در تک ما ین 
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 . یشد  ی خوب نه، دختر عال -

 به صورتم انداختم و گفتم:  یدوباره نگاه نه؛ی سمت آ برگشتم

 ! من استرس دارم.ماین  -

 . یزن یبشه که؛ فوقش با کامران چند کالم حرف م خواد ینم  یزیچ   ؟یچرا استرس دار  -

 گفتم:  دم؛ی شالم رو جلو کش  یکم

 بگم از تو؟  ،یاحامله  یوقت بگه از کاون -

 هم گذاشت و گفت:  ی هاش رو رو چشم ما ین 

 آره! -

 به ساعت انداختم. گفتم:  یبرداشتم و نگاه نهیآ یرو از جلو  فم یک

 م؟ یخب ساعت شش شد، بر -

 اعت انداخت و گفت: به س ینگاه ما ین 

 ؟ یعجله دار  ی لیخ -

 اوهوم!  -

 در اتاق رو باز کرد و گفت:  ما ین 

 . می پس بزن بر -
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  هیتک شهی در رو بست و خودش هم سوار شد. من هم سرم رو به ش ما یشدم و ن  نیسوار ماش

که کامران    یو به دستبند  دمیکش  شهیش بخار یدادم و با انگشتم، اول اسم کامران رو، رو 

 رو بهم داده بود، افتادم.  نیاون روز که کامران ا  ادیشدم و  ره یبهم داده بود، خ

 "گذشته"

از   ش یخسته بودم. ب  ی لیرفتم و نشستم. امروز خ ی کردم و به طرف صندل ز یرو تم هاظرف

  دادینشون م نی، ادر خونه اومد یکار هر روز من بود. صدا  نیحد کار کرده بودم، البته ا

 کامران اومد:  یکه کامران اومده. صدا 

 ؟ ییدختر! تو کجا یه -

 و مثل خودش جواب دادم:  اومدیطرز صدا کردنش اصالً خوشم نم نیا از

 ! جامنیپسر! ا یه -

 .زدی دختر و اسمم رو صدا نم  گفتیبهم م یگرفته بود، ه  ادیهم تازه  نیا

و باهاش دعوا کرده بود، هم رفتارش باهام خوب شده بود    جانیاومده بود ا  مای که ن   یوقت از

 شده بودن.   بیهاش عجو هم کار

دستش   یبه جعبه تو  یدستش وارد آشپزخونه شد. نگاه یکوچک تو   یبا جعبه کامران

کار من   نیداشت؛ با ا یز یت  یلیخ  یها انداختم و زود نگاهم رو ازش گرفتم. کامران چشم

 زد و گفت:  یپوزخند

 ؟ ی درست کرد ی واسه شام چ -

 که تازه شسته بودنمشون، اشاره کردم و گفتم:  ییهاظرف  به
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 . م یندار بودم و االن متاسفانه شام  ده یناهار رو شستم؛ خسته بودم، خواب یها تازه ظرف -

 سرش رو تکون داد و گفت:  کامران

 .دمی سفارش م تزا یپس پ -

 . ی آره، هر جور که دوست دار -

بهم بندازه، جعبه رو به سمتم گرفت و   یکه نگاه نیسرش رو تکون داد و بدون ا کامران

 گفت: 

 ! ایب -

 شدم؛ گفتم:   رهیبهش خ  متعجب

 ه؟ یچ نیا -

 دستش گرفتم. گفت: از

 ! نیهم ست،یهد هی -

 خودم اشاره کردم و گفتم:  به

 منه؟  یبرا -

 گفت:   شد، یکه از آشپزخونه خارج م  یدر حال کامران

 آره! -

متعجب شدم و با   ییبایو ز  فیدستبند ظر دنیکردم. با دزدم و جعبه رو باز  یلبخند 

 بود! دی کار از کامران بع نیشدم. ا  رهیبهش خ  رتیح
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 "حال "

  ونیکه هما ین یدر ماش مایدوشم انداختم. ن  ی رو رو  فمیو ک م یشد ادهیپ   ماین نیبا هم از ماش 

 داده بود رو بست و به سمتم اومد و بازوش رو به طرفم گرفت و گفت:

 ! میبر -

 . زدیقلبم تند تند م  بی عج دم؛یبهش انداختم و بازوش رو چسب  ینگاه

 که گفتم:   میشد یبزرگ  یال یو اطیهم وارد ح با

 ه؟یخونه ک  جانی! اماین  -

 زد و گفت:  یپوزخند  ما ین 

 کامران!   یخونه بابا  -

 رو باال انداختم و گفتم:  ابروهام

 چه بزرگه!  -

 . طورهنیآره، هم -

  ت یبه جمع ینگاه  م؛ی . با هم وارد خونه شداومدیخونه داشت م   یآهنگ از تو  یصدا

 . دنیرقصیها رو خاموش کرده بودند و داشتند مانداختم. المپ

 . یدون یکه خودت م هییایهمون مهمون هیشب  ترشی ب جانی! اماین  -

 کتم رو از تنم در آورد و گفت:  مت یبا مال ما ین 

 . رهی گیم ی مهمون  یطورنیا  شهیآره، کامران هم -
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 چه بد! -

به اطراف   یو نگاه   میخونه بود، رفت  که گوشه  یخال  زیبه طرف م مای کردم و با ن  اخم

 انداختم. گفتم: 

 ! کامران کجاست؟ماین  -

هام کرد و خم شد با تعجب بهش زل زدم  به چشم یزد و برگشت سمتم نگاه  یلبخند ما ین 

 گوشم گفت:  ی و تو

 . کنهیداره ما رو نگاه م م یاالن مستق -

 :دمیدفعه سردم شد و نال  کی  دمیحرفش لرز نیا با

 ممکنه! ریغ -

 لبش بود. گفت:  یکه لبخندش رو  یطورنیهم ما ین 

 . رسونهیخودش رو م ده ینکش  قهینه، مطمئن باش به دو دق -

 گذاشتم و گفتم:  مای ن   یبازو یعاشقانه رفتار کنه؛ من هم دستم رو، رو  کرد یم یسع ما ین 

 ... ! ماین  -

وقت بود صداش رو    یلیلحظه نزد. خ کی ی کامران که از کنارمون اومد، قلبم برا  ی صدا با

  ی فرق  شی . با کامران چند ماه پ م یزمان به سمتش برگشتهم  مایبودم. من و ن  دهینشن

 زد؛ گفت:  یکرد و پوزخند  ی. بهم نگاهزدیم یهاش به سرخنداشت، فقط چشم

 آترا!  -

 کردم به خودم استرس وارد نکنم؛ گفتم:  یو سع دمیکش  ی قیعم نفس 
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 بله! -

 : دیبود انداخت و غر مای ن  ی بازو یبه دستم که رو ینگاه  کامران

 کنه؟یم کاریتو چ  شی! آترا پماین  -

 دستم گذاشت و با غرور گفت:  یدستش رو تو  ما ین 

 تو کامران؟ آترا زن منه! ی زن یم هیچه حرف  نیا -

چشم دوخت و در    مای سرخش به ن  یهاکامران خشکش زد و با چشم  ما،ی حرف ن  نیا با

زدم. کامران   یغ یحرکت کامران ج نی. با ادیبه صورتش کوب یمشت  د،یلرزیکه م  یحال

 :دیغر

 ! بگو که دروغه! ماین  -

لبش بود رو پاک کرد و   یکه گوشه یبا حرص دستش رو از دستم در آورد و خون  ما ین 

 گفت: 

 ومد؟یخوشت ن   ه؟یکامران! چ  راسته ست،یدروغ ن  -

 رو گرفت. گفت:  قشیاومد   مایبه طرف ن کامران

 ! کشم یمن تو رو م کشمت،یم -

 برداشتم؛ گفتم:  مای ن   یقهی یطرف کامران رفتم با حرص دستش رو از رو  به

 ؟ یدیفهم  ، یزن یکامران! بهش دست نم -

 هام زل زد؛ گفت: زد و به چشم یپوزخند  کامران
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 آره؟ ؟ یفرار کرد  مای من رفتم شرکت، تو با ن  که ن یپس اون روز بعد ا -

 نه!  -

 و فشار داد؛ گفت:  د یبازوم رو چسب کامران

 ! یهست یباز  لهیتو عجب آدم ح ن؟یبود ده یفرار نقشه کش  ینکنه از قبل برا ؟ یپس چ -

پاشنه بلند حفظ کنم و   ی هابه شدت من رو هل داد که نتونستم تعادلم رو با کفش کامران

 افتادم. نیزم  یبه پشت رو 

 گفت:  ی خودش رو بهم رسوند و با نگران   یبه تند ما ین د؛یچی شکمم پ  ی تو یدرد بد

 آترا! چت شد؟  -

 شکمم گذاشتم و گفتم:   ینشوندم؛ دستم رو با درد رو نیزم  یرو گرفت و رو دستم

 ! کنهیکمرم درد م -

 : دیغر تی به طرفمون اومد و با عصبان  کامران

 کنم!  کاریبا تو چ دونمیحقت بود! م -

 که دست من رو گرفته، داد زد:  یدر حال ما ین 

 ! نمیب یبشه از چشم تو م شیزی کامران! ساکت شو، آترا حاملست اگه چ -

 : دیو نال دی کامران به وضوح رنگش پر  ما،ی حرف ن  نیا با

 ممکنه!  ری غ ؟یچ -
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من گذاشت. من هم با وحشت به هر دوتاشون که داشتن با   یبازو یدستش رو رو  ما ین 

 چشم دوختم.  کردن،یو نفرت بهم نگاه م ضیغ

 : دیغر ما ین 

 ! ستیممکن ن  ری غ یز یچ چیه -

 : دیپرس یو عصب  دیکش ی و پوف دیلختش کش  یموها  ی ال  یدست کامران

 ؟ ییپدرش تو -

 به کامران زل زد؛ گفت:  تی با عصبان  ما ین 

 آره، منم!  -

به اطراف انداختم؛ همه مشغول گفتگو و   ی. نگاهشدیم  ترشی کمرم هر لحظه داشت ب درد

به کامران نگاه   یبلند شدم و در حال مایحواسش به ما نبود. به کمک ن  یبودن، کس دنیرقص

 لـ*ـب زدم:   کردم،یم

 . کنم یوقت فراموش نم  چیرو ه یکه در حقم کرد ییهایکامران! بد  ینامرد ی لیخ -

 برگردوندم و گفتم: ما یروم رو به طرف ن  بعدش

 . میبر ایب -

 به کامران انداخت؛ گفت:  ینگاه بد  مایرو بهم دوخته بود. ن  زشی نگاه نفرت انگ   کامران

 . میآره، بهتره که بر -

 . میحرکت کرد  یو به طرف در خروج  میهم از کنار کامران رد شد با
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 ***** 

 "کامران "

! من  شدیم یطورنیا  دیچطور ممکن بود؟ نبا  نیشوکه شده بودم. ا  ما یآترا کنار ن  دنید از

 عاشق آترا شده بودم! 

 گاریوقت بود س یلی . خ دنیاز پاکت در آوردم و شروع کردم به کش ی اگهید گاری نخ س کی

دوست من    مای. نگرفتیم شی اما االن اوضاع فرق داشت. ته دلم داشت آت م؛یدیکشینم

 ! میدیرسیحسابش رو م  دی. باکردیکار رو با من م نیا  دیبود، نبا

خاموش کردم و به   یگار یجا س یرو تو  گاری. سدمیرسیحسابش رو م   دیاالن با نیهم آره،

خواب آلود    یرو گرفتم. بعد از چند بوق با صدا یمصطف یچنگ زدم و شماره  می گوش

 جواب داد: 

 الو؟  -

  مای ن  دیبزنم؛ اما با ی. دوست نداشتم باهاش حرف دمییهم سا یهام رو روحرص دندون با

 . گفتم: داد یتقاص پس م

 ؟ ی! خودتیالو، مصطف -

 کامران؟  ییتو -

 ؟ی آره منم، خواب بود  -

 ؟ یره. چرا زنگ زد آ یفهمیم ، یبه ساعت بنداز یاگه نگاه -

 شب بود. گفتم:  کیبه ساعت انداختم؛   نگاه
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 کردم. دایخواهرت رو پ  -

 دفعه داد زد:  کی ساکت شد و  یا قهیحرفم چند دق نیا با

 ؟ یگیآترا رو م  ؟یچ -

 آره! -

 االن کجاست؟  -

 خونه شوهرش!  -

 ه؟ یک گهیشوهرش؟ شوهرش د  یچ -

 زدم؛ گفتم:  یپوزخند

  یپسر  ک یآترا با  ن؟یبود ومدهین   یامشب به مهمون   شناسمش،یمن هم نم دونم،ینم -

بچه   هی یبه سمتش رفتم و متوجه شدم ازدواج کرده. حت  دمشید  یبود؛ وقت یمهمون  یتو

 هم داره! 

 ؟ یچ -

 و گفت:  دیچ یگوشم پ  ی تو  یداد مصطف  یصدا

 ! زود باش بگو االن کجاست؟ کشمشیمن آترا رو م -

 . شناسمیخونه شوهرش رو م ییجورا کیجا من برو اون فرستم، یبرات م یآدرس کی -

 . زود باش آدرس رو برام بفرست -

 . کنم یحله، االن اس ام اس م -
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 رسهیدلم شاد شد! حسابت رو م تهی تماس رو قطع کرد. االن کم یبدون خداحافظ  یمصطف

 . یتر از دهنت رو برندارگنده  یهالقمه گهی د یخان، تا تو باش ما ین 

 . شدی شوکه م دنشیو االن با د  شناختیرو م  ما یخوب ن   یمصطف

 ***** 

 "مای ن "

هاش، سرم رو بلند  کفش  یبودم که با صدا نبیبودم و منتظر ز ساده یوا  اطی در ح ی جلو

 کردم و به سمتش رفتم و داد زدم: 

 ! نبیز -

 : دمیصورتش، اخم کردم و با بهت پرس یتو  ی هااشک  دنیسرش رو بلند کرد. با د نبیز

 ؟ یکنیم هیچرا گر -

بغلم انداخت و هق زد. با تعجب دستم رو   ی بزنه، خودش رو تو  یحرف   کهنیبدون ا نبیز

 سرش گذاشتم و دلم براش سوخت و زمزمه کردم:  یرو

 ! چت شده؟ نبیز -

 محکم بغلم کرد؛ گفت:  نبیز

 ! به دادم برس! ییدا -

 از اشکش انداختم و گفتم:  سی به صورت خ یرو از خودم جدا کرد و نگاه نبیز

 ؟ یشد  یطورنی! چت شده؟ چرا انبیز -
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 تو بگم.   میبر ایبگم، ب  تونم یکوچه نم ی! تو ییدا -

  اط،یح  یکیتار یرو بستم. ساعت دو شب بود. تو  اطیو در ح می شد اط یوارد ح  نبیز با

به سمتش رفتم و   ی خودش جمع شد. با ناراحت  ینشست و تو  اطیح  یرفت گوشه نبیز

 گفتم: 

 نه؟  ایشده  یچ  یگی! م نبیز -

 : دیهاش رو پاک کرد و نالهاش اشکبا دست نبیز

 ! کمکم کن! ییدا -

 نشستم؛ گفتم:   نیزم ی رو کنارش

 چت شده؟ بگو!  -

 شد؛ گفت:  ره یخ  واریبه د نبیز

با جعفر ازدواج کنم، درست چهار ماه هست من و جعفر نامزد   خوامی! من نمییدا -

 . زنهیمن رو کتک م یه م، یتنها هست  یجعفر وقت  ن، یستی شما متوجه ن   ییاما دا م؛ یکرد

مانتوش رو باز کرد و بلند شد   یهادکمه نبی. ز حرفش اخم کردم نی ساکت شد. با ا بعدش

 اومد و گفت:   کمیتنش، نزد  یمانتوش رو از تنش در آورد و با تاپ تو

 ! پشتم رو نگاه کن؛ جعفر با کمربند زده.ییدا -

رو برگردوندم و به پشتش   نبیکردن. زود ز هیحرفش دوباره شروع کرد به گر نیا بعد

 :دمیغر  تیه با عصبان شدپشت کمرش، شوکه  یهایکبود  دنیشدم. با د ره یخ

 . رسم یرو م یحساب اون جعفر ع*و*ض*  -
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 از من فاصله گرفت و گفت:  نبیز

 . رمی! حسابش رو نرس، فقط کمکم کن تا بتونم ازش طالق بگییدا -

مظلومش، بغض کردم. داشت از من کمک   یصدا  دنیبراش سوخت و با شن دلم

مظلوم   ترشی پدرش مرده بود ب  یاز وقت یبود؛ ول یطون یدرست دختر ش نب یز خواست؟یم

به روش زدم   یبود. لبخند ی شده بود؛ اما باز هم دختر قو م یتی! درست طونیشده بود تا ش 

 و لـ*ـب زدم:   دمشیبغلم کش ی و تو

 زنه؟ یکتکت م ی از ک -

 کرد و گفت:   ینیف  نیف  نبیز

 . شهیم  یدو ماه -

 . یباهاش ازدواج کن ذارمینکن، مطمئن باش نم   هیگر گهیباشه د -

اومد و نگاه   رون یبغلم ب  یکرد، آروم شد و از تو  هیبغلم گر یخوب تو  کهنیبعد ا نبیز

 بهم انداخت و زمزمه کرد:

 !ییازت ممنونم دا -

 برداشت و به طرف خونه رفت.  ن یزم یو مانتوش رو از رو   فیک بعدش

  رونیاز ب  ییخونه، خواستم من هم پشت سرش برم خونه که صدا یتو  نبیبا رفتن ز

به   یرفتم و در رو باز کردم و نگاه اط یزده شدم و به طرف در حتوجهم رو جلب کرد. بهت

 روم، شوکه شدم. روبه یمصطف دنیکوچه انداختم که با د

 دستش بود، گفت:  یکه چاقو تو ی در حال یمصطف
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 نامرد؟ ی خودت  ؟یی! توماین  -

 به عقب برداشتم؛ گفتم:  یزده قدمرو مقابلم گرفته بود. بهت وچاق

 ؟ یافتاده مصطف یآره، خودمم! اتفاق -

 زد. گفت:  ی پوزخند  یمصطف

 آره؟  گه؟یشوهر خواهرم د ی شیتو م -

دلم به کامران   ی ماجرا از کدوم قراره و تو دمیافتاد و فهم میحرفش دو هزار نیا با

 لـعـ*ـنت فرستادم و لـ*ـب زدم: 

  دایپ   یکه من برا  ادتهی خودت   ست،ی ن   یکن یکه تو فکر م   یماجرا اون طور ،یمصطف نیبب -

 کردن آترا بهت کمک... . 

 بهم زل زد؛ گفت: تی و با عصبان  دیوسط حرفم پر یحرفم مصطف  نیا با

 خونست؟  ی آترا! تو ست، ی هات برام مهم ن حرف نیا -

 تکون دادم و گفتم:   یرو به نشونه منف سرم

 ! ستینه ن -

 زد:  داد

 پس کجاست؟ هان!  -

 :دمیغر تیعصبان  با

 محله زن و بچه هست!  نیا یداد نزن، تو ینصف شب -
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 دستش محکم گرفت؛ گفت:  یچاقو رو تو   یمصطف

 . ادیزود باش، آترا هر کجاست بگو ب -

 اشتم و گفتم: کنم گذشلوار گرم  بیج  یرو تو  هامدست

 برو گمشو.  گم، ی نم -

 ابروهاش رو باال داد؛ گفت:   یمصطف

 . رسمیحسابت رو م -

  چوندمیشکمم فرو کنه که دستش رو گرفتم و پ   یرو باال آورد خواست چاقو رو تو  دستش

افتادم. خواستم   نیزم ی گفتم و رو  یکه آخ د یافتاد. با پاش به شکمم کوب ن یزم یو چاقو رو 

شکمم و خون از شکمم    یتو  دیبرداشت و کوب نیزم یپاشم که زودتر از من چاقو رو از رو 

 فواره زد. 

 شکمم گذاشتم و ناله کردم.  یدستم رو رو  شوکه

 آخ! -

 : دیانداخت و غر زد،یم رون یکه از زخمم ب ی به خون  ینگاه  یمصطف

  نهیس ی و اون موقع تو، تو برمیآترا رو هم م ام یرو مطمئن باش م نیحقت بود، ا -

 ! نامرد! ی. تو هم از پشت بهم خنجر زد یقبرستون هست

 : دمیدرد نال  با

 ! یکور خوند -

 :دیزد و چاقو رو از شکمم در آورد و غر یپوزخند
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 ! دید می خواه -

  یشدم و سع  رهیپا به فرار گذاشت. به رفتنش خ  عیسر ی هاحرفش، با قدم نیاز زدن ا بعد

 کردم بلند بشم. 

دادم و در   هیتک  اطمونی ح واریزخمم گذاشتم و آروم پا شدم و دستم رو به د یرو رو  دستم

. آروم در خونه باز کردم،  شدیم  ریخون از شکمم سراز داشتم یلنگ لنگان قدم بر م  یحال

 . گفتم: رفتیم یاهیهام کم کم داشت سچشم

 ! نبی! زنبیز -

  نبیز یافتادم؛ صدا  ن یزم یاز دستم رها شد و رو  ره یگرو از دست دادم و دست تعادلم

 اومد. 

 ! ییبله دا -

 باز بود.  مهی ن   هامچشم

 زد و داد زد:  یغ یج م یخون   یها دست دنیبا د دم،یرو باال سرم د نبیز

 ! ییدا -

 مطلق فرو رفتم.  یکیهم گذاشتم و در تار ی رو رو هامپلک

 ***** 

 "ده صبح"

 "کامران "
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وقت   ی لیساختمان انداختم؛ خ ی پارک کردم و نگاه به نما ونیخونه هما  یرو جلو  نیماش

داشتم. وارد ساختمون شدم و سوار   ازین یل یبودم خونش؛ اما االن بهش خ ومده یبود ن 

هام انداختم. مثل  به لباس ینگاه نهیآ یآسانسور شدم و دکمه طبقه شش رو زدم. از تو

و در آسانسور باز   دم یکش یبودم؛ اما خب فقط دلم شکسته بود. آه یو جد  کیش  شهیهم

  هیتک واریشد که از آسانسور خارج شدم و به طرف در رفتم و زنگ در رو فشردم و به د

 دادم. 

 باز شد و برگشتم و گفتم:  در

 سل... .  -

آترا با   کرد؟یم  کاریچ  جانیا ن،یوکه شدم. اآترا ش دنی. با دد یدهنم ماس یتو  حرفم

 تعجب بهم زل زده بود. با بهت لـ*ـب زدم: 

 ؟ یکنیکار م ی چ جانیتو ا -

در گذاشتم و خودم رو   یبه من انداخت و خواست زود در رو ببنده که پام رو ال ینگاه آترا

 در رو رها کرد؛ گفت:   دهیداخل خونه انداختم. آترا ترس

 ! رونیبرو ب -

 زدم:  داد

 . رمینم   ییجا رم، یتا جواب سوالم رو ازت نگ -

 خونه رو بستم. آترا اخم کرد؛ گفت:  در

 ! رونیزود در رو باز کن و برو ب -
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 نه!  -

 د و گفت: دستش رو تکون دا یتو یسرش و تکون داد و گوش آترا

 خبر بدم. ونیبه هما دیبا  ؛یپس خودت خواست -

 رو از دستش گرفتم و گفتم:  یگوش زود

 . یمن گرم گرفت یها هه! واقعاً که چه زود هم با دوست ون؟یهما -

و    دیکش  ینیشکست. آترا ه  شَشی که ش  دمیکوب  نیزم ی حرص رو  یرو از رو  شی گوش

 گفت: 

 هان!  ؟یکرد کار  ی! چکهیمرت -

 به سمتش برداشتم و با خشم داد زدم:  یقدم

 کم؟ یمن مرت -

 هام زل زد و گفت: به چشم تیبا عصبان آترا

 آره تو!  -

  یها خورد. آترا با چشم واریصورتش که سرش به د  یتو دمیرو بلند کردم و کوب دستم

 گفت.  ی سرش گذاشت و آخ یشد. دستش رو، رو   رهیگشاد شدش بهم خ

 و به طرفش رفتم و گفتم:   دمیحرکت عجوالنم خجالت کش  نیا از

 شد؟   یآترا! چ -
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و زود گرفتمش و   دمیکش  ی نیدفعه افتاد که ه کی خمارش رو بهم دوخت و   یها چشم آترا

شده    نیسنگ یلیبغلم گرفتمش. خ یچش شد؟ تو  یعنیشدم. شوکه شده بودم!   رهی بهش خ

اگه زن    یحت  مارستانیب  بردمشیم دیازدم؛ ب  یبه شکمش انداختم و پوزخند یبود. نگاه

 نامرد باشه. یما ی اون ن 

 "ترنج "

 و برگشتم سمت مامان و گفتم:  دمیکش  ینی شد؛ ه  دهیدر اتاقم کوب

 چه خبرته مامان؟  -

 گفت:  جان ی با ه مامان

 . ا یترنج! زود باش ب -

 : دمیبهت پرس با

 شده؟   یچ -

 ؟ ی فهمیم  ؛یخواستگار ان یدارن م  هانیا ارشیترنج! خانواده ک  -

 :دمیکردن؛ نال   یسرم خال یسطل آب سرد رو رو  ک یحرفش انگار  نیا با

 مامان! بگو دروغه!  -

 اخم کرد و گفت:   مامان

 . م یکن زی خونه رو تم  ایاز خدات هم باشه. زود آماده شو و ب -

 ان؟ یمگه قرار نبود آخر هفته ب -
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 برنامه عوض شد.  -

رفت. تلو تلوخوران عقب رفتم و خودم رو،   رونیحرفش رو زد، از اتاق ب کهنیبعد ا مامان

هستم،   ونیعاشق هما یدل واموندم چه کنم؟ وقت نیتخت رها کردم. آخ من با ا یرو

 ازدواج کنم؟  ارشی با ک دیبا ی چطور

 ***** 

اومدم و به طرف مامان و   رونیدستم گرفتم و از آشپزخونه ب ی رو تو ییچا  ینیاسترس س با

بهم   ینگاه ارشیرو جلوشون گرفتم. مادر ک ییچا ینی قدم برداشتم و س ارشیک  یبابا

رو به   ییچا ینیزد و پدرش هم مثل مادرش برخورد کرد. بعدش س یانداخت و لبخند 

گرفتم. اصالً نگاهم رو    ارشیک  یرو، جلو ین یخودم گرفتم و بعدش س یطرف مامان و بابا 

و رفتم کنار مامان    دمیرو عقب کش ینیرو برداشت و زود س ییاش ندوختم. چاهبه چشم

 نشستم. 

که خودش رو با چادر خفه   ارشیبه مادر ک ینگاه   کیبه مامان خودم انداختم و  ینگاه کی

دلم بهشون گفتم »بابا   ی ! توارشیبود؛ اما نه به انداره مامان ک  یکرده بود؛ مامان هم چادر

 ها«یمذهب

 گفت:  ارشیحرف زدن و بعدش مامان ک   یساعت از هر در م ین 

 دوتا جون برن و با هم حرف بزنن.  نیا شهی ! اگه م یاصفهان  ی آقا -

 به من انداخت و گفت:  ینگاه بابا

 ترنج! دخترم! پاشو!  -

 . میه افتادهم پا شد و به طرف اتاق به را  ارشی پا شدم که ک  استرس از جام با
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 ارشی رفت تو و بعدش من رفتم. در اتاق رو بستم. ک ارشیدر اتاق رو باز کردم. اول ک

 .نهی بش اد یتخت نشستم. بهش هم نگفتم ب ی من هم رو ساد؛یوا  یا گوشه

 بود، گفت:  نییکه سرم پا یطورنیهم

 اوم ترنج خانم!  -

 به من بگه خانم، متنفرم!  یکس که نیخانم؟ اَه از ا  ترنج

 گفتم:  نیهم  یبرا

 . دیترنج صدام کن دیتونیم -

 گه؟ید  مییجانی ا ی چ یبرا  یدونیم -

 هاش دوختم و گفتم: رو به چشم نگاهم

 ازدواج کنم.   خوامیخب راستش من نم دونم؛ یآره م -

 زد و گفت:   یصدادار پوزخند

 اما من تو رو دوست دارم. -

 هاش و گفتم: پا شدم و زل زدم به چشم جام از

 ؟ یفهمیمن هم تو رو دوست ندارم! م -

 . یباش یکن راض  یپس تو هم سع  ه،یوصلت راض نیپدرت به ا ،ی چه نخوا   ،یچه بخوا  -

 : دمیو غر دمییهم سا یرو رو  هام دندون

 ! ینی خوابت بب  یتو -



 

 

 
196 

 (M.R مهدیه ) |تباهی 

 نباشه.   یاگهی دوست دارم، پس حرف د گمیبس کن، م -

 گفتم:   تیشدم و با عصبان  کی بهش نزد یکم

 ازدواج کنم. بفهم!   سیبا توعه پل خوامیمن نم -

 حرفم اخم کرد و به سمتم اومد و بازوم رو گرفت؛ گفت:  نیا با

  سمیحرف من هم حرف نزن. مگه من چمه؟ هان! پل  یرو داد. رو  دیها نبابه شما دختر -

 مگه من دل ندارم؟ سم، ی که پل

و ساکت شدم. بازوم رو ول کرد و به سمت در رفت و بازش کرد و    دمیکه زد ترس  یداد  از

شدم.    ییرایرفت. من هم پشت سرش از اتاق خارج شدم و پشت سرش وارد پذ رونیب

 از جاش بلند شد و گفت:  دنمونیبا د ارشیمامان ک

 ره؟ یخب، انشااللّه خ  -

 به من انداخت و گفت:  ینگاه ارشیک

 ! رهیخ -

 شوکه شدم.  ارشیحرف ک  نیبه من انداخت، خودم هم از ا یبا تعجب نگاه مامان

 ***** 

 "آترا"

 نکردم! ی : من کارکامران

 افتاده؟ هان!   مارستانیب یگوشه  مایپس چرا ن ؟ینکرد  ی : که کارونیهما
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 نداره!  یبه من ربط -

  یچ  ستیشده بودن؛ معلوم ن  قی با هم رف ی و مصطف مای کامران! تو رو خدا چرت نگو، ن  -

 رم کرده.  یطور نیکه ا ی بهش گفت

 ! گهید ماستی مگه دروغ گفتم؟ آترا زن ن  -

 ! ستین  -

 ست؟ ین   یچ -

 ... . مایآترا زن ن -

  دنیبا د ونیساکت شد. کامران و هما  ونیهام رو باز کردم؛ هماو چشم کردم یا ناله

 گفت:  ون یباز من، به سمتم اومدن. هما یها چشم

 آترا! حالت خوبه؟  -

 و گفتم:   دمیکش کردیبه سرم که درد م  یدست

 .کنهیدرد م ی لیسرم خ -

 : دمیبه کامران انداختم و نال  ینگاه

 ! نهیا  ریهمش تقص -

 زد و گفت:  یپوزخند  کامران

 ... . یبه من ربط -

 و گفت:  دمیوسط حرفش پر ونیهما
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 اکت شو!کامران! تو س -

 : دمیپرس

 رو زده؛ راسته؟ مای ن  ،یمصطف دیکه گفت دم یشن -

 انداخت و گفت:  ن ییسرش رو پا ونیهما

 آره، متاسفانه!  -

 شد و گفتم:   ترشیحرفش سردردم ب نیا با

 کارت دارم.  ا؛یو خودت ب رونیآقا رو از اتاق ببر ب  نی! اونیهما -

 رو از کامران گرفتم. کامران گفت:  نگاهم

 برات متاسفم!  -

 . رونی : کامران! برو بونیهما

 گفت:  یعصب کامران

 ! قی چشم نارف -

جام نشستم و با   یبه سمتم برگشت. زود تو  ونیرفت. هما رونی از اتاق ب  یعصب کامران

 : دمیپرس  ینگران 

رو   مای ن  ی دوست نشده بود؟ چرا مصطف یبا مصطف مای ! مگه ن ونیخب، زود باش بگو هما -

 زده؟ 

 انداخت و گفت:  یصندل یخودش رو رو   ونیهما
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  ییجورا  کی دشمن شده.  مای تو رو بردم شمال، کامران با ن  یاز وقت  خته؛یبهم ر یهمه چ -

 کرده.   رونشیرو هم از رستوران ب مایگفت ن شهیم

 ه؟ی مرد چ  نیآخه درد ا -

 زد و گفت:  یلبخند  ونیهما

 فکر کنم عاشقت شده.  -

 باشم. گفتم:  الیخ یکردم ب  یسع یشد؛ ول  ادیحرفش ضربان قلبم ز نیا با

 . بفهم! مونهیمرد دل نداره؛ مثل ربات م نی ! اونیچرت نگو هما -

 به تخت زل زد و گفت:  ونیهما

 بگم؟ اما من مطمئنم عاشقت شده و تمام! یچ -

 ***** 

 "سوم شخص"

بودن و منتظر به هوش اومدنش   سادهیسر پسرشون وا یباال یصفورا و ناصر، با ناراحت 

 بودن. 

  دونستیناراحت بود و نم ی لیخ  وفته،یب یاتفاق دونشی یکیپسره  یبرا  کهنیا یبرا  صفورا

  هیبال رو سر پسرش آورده،  نیکه ا  یبود کس بال رو سر پسرش آورده؛ اما مطمئن نیا یک

 چه زود!  ر، ی. چه ددهیکارش را پس م نیروز تاوان ا

 ***** 
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که   یآترا و حرف شی هم نشسته بودن. کامران فکرش پ  شی همراه خانوادش، پ  کامران

گناهکار بگرده   کیدنبال   خواستیو داغون بود! فقط م ی عصب یلیزده بود، بود! خ  ونیهما

ماجرا نبود! اون خودش، آترا رو از   نیجز خودش گناهکار ا  یکس یول   ره؛یتا بتونه انتقام بگ

  یسالش را گوشه نی هم دوست چند یداشت! از طرف یا هیگال دیخودش رونده بود؛ حاال نبا

  ری ! همش تقصفرستادیقلبش هزاران بار زهرا لـعـ*ـنت م  یانداخته بود. تو  مارستانیب

که کرده   ییبود. به خاطر زهرا، اون بالها رو سر آترا آورد. حاال از کارها یزهرا و مصطف

و زهرا    یمصطف دیماجرا شا  نیا ی . تونداشت  یسود  یمان یبود؛ اما خب پش مان ی بود پش

داشتن؛ اما   یآرام یزندگ  ک یفرزند و از نظر خودشون   کیخوشبخت شده بودن و صاحب 

 آرامش قبل طوفانه!  نیکه ا دانستیخوب م  یمصطف

بود.   ما ین ریبود، انداخت و فکرش درگ ضشیبغل مادر مر یبه پسر که تو ینگاه  یمصطف

که در  ییهایاون خوب  ادی یوقت ی کرده؛ اما خب حقش بود؛ ول  یدر حقش نامرد  دیشا

  یخودش رو آرام کنه؛ ول کنهیم یو سع رهیگیعذاب وجدان م  وفته،یحقش کرده، م

کنه، در حقش   یبرادر  شیبرا کهنیا یجا  بههست که  ییآترا ش ی و فکرش پ  تونهینم

 کرده بود.  ینامرد 

  نیشخص ا نیتر گناهی. بختیریبود و اشک م ساده یکنار پنجره وا  شهیمثل هم آترا

اما حاال   وفته؛یبراش ب یاتفاق نیهم  ندهیآ یتو  کردیوقت فکر نم چیداستان بود! ه

  خوادیم کردیبا خودش فکر م یکرده بود، گاه ریگ  یدوراه یچه کار کنه! تو  دونستینم

رو به کامران بگه.   قت یحق خواستیهم م یشد. گاهیم مونی فرار کنه؛ اما باز پش

رو گرفته بود،   مشی و تصم  دیکش یکدوم راه رو انتخاب کنه! آترا آه   دونستینم

  دیبا ذاشت، یهم نم ی اگه مصطف  ی! حتضشی مادر مر دنیاما بعد از دفرار کنه؛  خواستیم

 . رفتیو بعد فرار م دیدیمادرش رو م
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 ***** 

 "آترا"

و دستم رو باال بردم و    سادمیدر خونمون وا ی هام جمع شده بود، جلوچشم  یکه تو   یاشک با

 به در زدم.  یاضربه

 زهرا اومد: یکه صدا  دیگونم چک یرو  یاشک قطره

 ه؟ یک -

 گفتم:  ی ا گرفته  ی. با صداشدمیداشتم خفه م یحرف بزنم؛ انگار  تونستمینم

 منم!  -

 زهرا اومد.  یها ییلق لق دمپا  یصدا

 اومدم، اومدم.  -

 : د یتعجب کرد و نال دنم یشد. زهرا با د  ان یزهرا نما یبایز یباز شد و چهره اط یح در

 آترا!  -

 لـ*ـب زدم:  آروم

 خودم هستم، زن داداش! آره  -

 زد و به طرفم اومد بغلم کرد و گفت:  یلبخند زهرا

 !زمیعز یخوش اومد  ی لیخ -

 هم بغلش کردم و گفتم:  من
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 ممنون.  -

 کرد و گفت:   تمیاز من جدا شد و به داخل هدا زهرا

 . زمیبرو تو عز -

 گذاشتم و گفتم:  اطی ح  یپام رو تو  دیترد با

 مامانم خونست؟  -

 . میاخونه نی مامان و رادآره من،  -

 زدم و گفتم:  یلبخند 

 ! یگذاشت نیپس اسم پسرت رو راد -

 هم گذاشت و گفت:  یهاش رو رو چشم زهرا

 آره! -

 ست؟ ین   یهست؛ مصطف ییبایاسم ز -

 نه!  -

تنگ شده بود. آهسته پام رو داخل   یلیخونه و مامان خ  نیا  یخونه رو باز کردم. دلم برا  در

 هام جمع شد. چشم ی خونه، دوباره اشک تو   دنیخونه گذاشتم. با د

  ییدستش بود و داشت براش الال یتو  نیکه راد  دمیبا وارد شدن به خونه، مامان رو د

 زهرا از پشت سرم اومد:  ی . صدادیگونم چک  یرو ی اشک  . قطرهخوندیم

 اومده!   یک  نیمامان جون! بب -
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افتاد، زهرا   نیزم  ی از آغوشش رو نیخشکش زد و راد  دنمیسرش بلند کرد با د مامان

 : دیهاش جمع شد و نال چشم یرفت. مامان اشک تو  نیو به طرف راد دیکش  ینیه

 آترا! دخترم!  -

 : دمیآغوشش انداختم و نال یبه سمتش رفتم و خودم رو تو  یتند به

 مامان!  -

 شدن. مامان محکم بغلم کرد و گفت:   ریسراز هاماشک

 ؟ یدخترم! کجا بود -

 هاش رو پاک کردم و گفتم: چشم  یهام اشک توجدا شدم و با دست ازش

 ! گمیرو بهت م یهمه چ -

 اومد سمت مامان و گفت:  زهرا

 .کنهینکن، سرت درد م هی گر  ادیمامان جون! ز -

 با عشق نگاهش رو بهم دوخت و گفت:  مامان

 !کنهیسرم نه، دلم درد م -

 کردم و گفتم:  یهق هق

 نگو.  یطورنیتو رو خدا مامان! ا -

 صورتم گذاشت و گفت:  ی دستش رو، رو مامان

 نابود شدم!   یرفت یآترا! از وقت -



 

 

 
204 

 (M.R مهدیه ) |تباهی 

 روش زدم و گفتم:  یا دستم گرفتم و ب*و*س*ه یمامان رو تو  دست

 شرمنده مامان!  -

بود!   یمصطف هیآغوشم گذاشت و بغلش کردم. درست شب  یرو تو  نیراد هرا،ز

 زدم. زهرا با خنده گفت:  شی شون ی پ یرو  یا ب*و*س*ه

 وا! آترا! چقدر شکمت بزرگه! -

 زدم. مامان نگاهش رو به شکمم دوخت و گفت:  یحرفش لبخند نیا با

 .گهیآترا! زهرا راست م  -

 گفتم:   نیپنهان کردن نبود برا هم  یبرا یز یبه مامان و زهرا انداختم چ ینگاه

 حاملم!  -

 و گفت:   دیپاش کوب یو مامان با دستش رو   دیکش ی نیحرفم زهرا ه نیا با

 ؟ ی گیم یابوالفضل! آترا! تو چ ای -

گذاشتم و   نیزم  یرو رو نیو زود راد دمی. لبم رو گزدیحرفش به وضوح رنگش پر نیا با

 رو به زهرا گفتم: 

 . اریزهرا! زود باش برو آب قند ب -

 دستم گرفتم و گفتم:  یبغلم افتاد. صورت مامان رو تو  یتو  مامان

 هات رو باز کن! مامان! تو رو خدا چشم -
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به   یو با نگران   ختمیدهن مامان ر یزود آب قند رو آورد. آب قند رو به زور تو زهرا

 شدم.   رهیبازش خ  مهین   یها چشم

 ***** 

برات افتاده. به ناچار به   ی چه اتفاق یبگ د یبا گفتیبه هوش اومده بود، م یمامان از وقت

سه تامون   ی هاگفتم تا اشک یانداختم و شروع کردم به گفتن ماجرا؛ اون قدر  یزهرا نگاه

 شد.   ریهم سراز

 سرخش نگاهش رو بهم انداخت و گفت:   ی هاهام، مامان با چشماز تموم شدن حرف بعد

 بچه کامرانه؟  نیحاال ا -

 بهش بگم!  خوامیآره، اما مامان نم -

 دستش گرفت و گفت:   یدستم رو تو مامان

 ! یبگ دیآترا! با -

 تکون دادم و گفتم:  یمنف  یرو به نشونه سرم

 برم! د یکردم. با  ریبرم و االن هم د خوام ینه، من م -

 زود از جاش پا شد؛ گفت:  زهرا

 ؟ یبر  یخوایکجا م -

 به مامان انداختم و گفتم:  ینگاه

 اصفهان!  رمیم -
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 گذاشت و با درد پاش از جاش بلند شد و گفت:  وارید یاخم کرد و دستش رو، رو   مامان

 ؟ یکار دار یاصفهان چ   یدخترم! تو، تو -

 و گفتم:  دمیبغلم کش  ی به مامان انداختم و دوباره تو ینگاه

 شرمنده!   یلی برم مامان! خ دیبا -

 سرش رو تکون داد و گفت:  مامان

تو رو بزرگ کردم    ینره من چطور ادتی  یمخالفم؛ اما باشه برو ول ی لیکارت خ نیبا ا -

 باشه!  ادتیآترا، 

 شونم گذاشت و گفت:  یدستش رو رو  زهرا

 از برادر زادم خوب مراقبت کن.  -

 و گفتم:   یپوزخند

  یزیگفتم. اگه به کامران چ  شتیرو پ  یزهرا من به تو اعتماد کردم و همه چ یباشه؛ ول -

 ... . یبگ

 و گفت:  دیوسط حرفم پر زهرا

 نگران نباش!  -

 و زهرا تا دم در اومدن. مامان گفت:   مامان

 برو!  ،یخودت رو گرفت  می حاال که تصم یول   ؛یبر  ذاشتمی! نممراقب خودت باش آترا -

 و گفتم:   دمیکش یآه
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 خداحافظ!  -

 شدم.  یسوار تاکس ی اشک  یها کردم و با چشم  یخداحافظ  باهاشون

 برداشتمش. ترنج بود! فمیک  یاز تو   یزنگ گوش با

 . جواب دادم: دمیسبز رنگ کش دکمه یزدم و دستم رو رو یلبخند 

 بله؟ -

 آترا؟  ی: خوبترنج

 ؟ یممنون، تو خوب -

 ! ستینه حالم خوب ن  -

 . فوراً گفتم: کردم؛ صداش هم گرفته بود اخم

 ؟ یشد  ض ینکنه مر -

 گفت:  یآلودبغض ی با صدا ترنج

 . شمی پ  ی ایب  خوامیبده آترا! م یلیحالم خ -

 انداختم و گفتم:  ینگاه  رونیناچار از پنجره به ب به

 تهرونم.  یمن تو یدون یخودت که م -

 شمال؟  ی ایب  یتون یم -

 و گفتم:   دمیکش یآه

 ها!  ینگ ونیبه هما یزیاما چ  ام؛یباشه م -
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 چرا؟  -

 . گمی اومدم م یتو به حرفم گوش کن، خودم وقت -

 و گفت:   دیکش یآه ترنج

 فقط خودت رو برسون!  -

 چرا؟  -

 آترا! امشب عقدمه! -

 . دیترس یراننده تاکس  چارهیحرفش داد زدم که ب نیا با

 : گفتم 

 ! ؟یکنیعقد م یدار یبا ک ؟یچ -

 . زنهیبرم، مامانم صدام م دی. فعالً باگمیم  یاومد ی وقت -

  فم یک  یرو تو  م یشده، گوشبزنم، تماس رو قطع کرد. شوکه یبذاره من حرف کهنیا بدون

 نکنم.  ر یترنج درگ یهاکردم فکرم رو با حرف یانداختم و سع

 ***** 

 "ترنج "

عقد دعوت   یرو برا یکه کس فی شده بودم؛ اما ح بایبه خودم انداختم. ز نهیاز آ ینگاه

  رونیتخت نشستم و به ب یو پدر و مادرش بودن. پکر رفتم رو  ارشی. فقط ک می نکرده بود

و   تخت جمع کردم یخودم رو گوشهبود! دلم گرفته بود،  یشدم. آسمان صاف و آب ره یخ
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به   یهم من رو دوست داشت! اون وقت حت ونی. کاش هماشتمهام گذازانو  یسرم رو، رو

 . د یگونم چک یرو  یخاطرش حاضر بودم جون بدم. قطره اشک 

مامان، شوکه شدم. مامان   دنیو با د دمی کش ینی ه دهیدفعه باز شد که ترس  کیاتاق  در

 شد و گفت:  ره یهام خاومد و به چشم  کمینزد

 ؟ یکرد هیتو گر -

 هام رو پاک کردم و زود گفتم: با دستم اشک زود

 دلم گرفته بود! یفقط کم  ست؛ین   یز ینه، نه، چ -

 اخم کرد و گفت:   مامان

 ره؟ یروز عقدت دلت بگ یتو دی وقت؟ چرا باچرا اون -

 اومدم و گفتم:  نییتخت پا ی رو از

 بعد دلش دلتنگ بشه؟  ره؟یدلم هم از شما اجازه بگ  دیبا ؟ یچ یعنیه!  َمامان، ا دونمینم -

 با اخم گفت:  مامان

 ؟ یشد  یدلتنگ ک  -

 و به دروغ گفتم:  دمیکش   یپوف

 ! یبر یتونیراحت شد؟ م التیآترا! حاال خ -

 باهات کار دارم.  نییپا  ایزود باش ب ،یبا من درست حرف بزن. حاال که آماده شد  -

 رفت.  رونیمن انداخت و ب ی به سر تا پا ینگاه بعدش
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  رونیرو درست کردم و از اتاق ب میو روسر دمیرنگم کش  یبه کت و شلوار کرم یدست

 به سمت آشپزخونه گفت:  رمیدارم م دید یاومدم. مامان سفره عقد رو آماده کرده بود. وقت 

 .رسنیبشقاب آماده کن که االن مرو بشور و  هاوهیم -

 باشه!  -

مبل   یها، رفتم رو و آماده کردن بشقاب هاوهیرفتم بعد از شستن م  هاوهیطرف م به

 زنگ گفت:  ی صدا دن یبود با خوردن زنگ در خونه! مامان با شن  ینشستم. نشستنم مساو 

 ! اومدن. یوا  -

 داد زد:  بعدش

 اومدن.   ایب ؟ییمرد! کجا -

 به من اشاره کرد و گفت:  و

 برو در رو باز کن.  ؟ یسادیچرا وا -

 تعجب به خودم اشاره کردم و گفتم:  با

 من؟ -

 . نمینه پس من! زود باش بب -

 اومد و گفت:  رونیب ی کیش  یهااز اتاقش با لباس ابوالفضل

 ترنج.  نیتو بش رم،یمن م -

 بهم رفت و گفت:  یا مرد جنتلمن رفت که در رو باز کنه. مامان چشم غره کیمثل  بعدش
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 ! یبچه شعور ندار کی اندازه  -

هام رو مشت کردم و به طرف مامان رفتم و همراهش  . دستسادی در وا یرفت جلو بعد

 . سادمی در وا ی جلو

ومد، من  کردن. مادرش به سمتم ا   یپرسوارد شدن و با مامان من احوال ارشیپدر و مادر ک

 و گفت:  دیرو بوس

 احوال عروس گلم؟  -

 زدم و گفتم:  یمصنوع لبخند

 ممنون، خوبم!  -

تو،    ادیداره م ارشیک  نکهیا  دنیاومد تو؛ مامان با د ارشیاز من جدا شد و بعدش ک مامانش

 . می تنها بمون  ارشی کرد تا من و ک  تیخونه هدا ی رو تو ارشیزود پدر مادر ک

چه برسه   نم،یرو بب ارشیک  یافهیدوست نداشتم ق ی! من حتومدیکارش اصالً خوشم ن  نیا از

 دستش بود رو به سمتم گرفت و گفت:   یکه تو   یدست گل ارشیباهاش حرف بزنم! ک

 ترنجم؟  یخوب -

کنه، من هم با   یمن رو عصب خوادیاز قصد م دونستمی. مدمییهم سا یرو رو  هام دندون

 : دمیپرت کردم و غر  اطیو از در خونه به ح   دمیز دستش کشدسته گل رو ا  تیعصبان

 !ادی اصالً هم ازت خوشم نم  ستم،یمن ترنج تو ن -

 کرد و گفت:  یاخم 
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آبروم رو   شگاهیآزما  یکه کم مونده بود تو  روز یاون از د ست؛یرفتارهات اصالً مناسب ن -

 ؟ یخوایم یهم از االن! چ  نیا  ،یببر

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 ! نمیتو رو نب  خوامیم خوام؟یم ی چ یدونیم -

 اخم کرد، معلوم بود بهش بر خورد. گفت:  ارشیک

 ! ینی خوابت بب  یتو -

عقد درست   یتون ینم   یحت  ،یکه دار  ی به خاطر شغل مزخرف ه؟یچ ی دونیم د،ید می خواه -

 ! یر یهم بگ یحساب

شغلش نبود؛ فقط از لجم شغلش رو بهونه کرده بودم وگرنه من خودش رو دوست   مشکل

 هام انداخت و گفت: به چشم  ینگاه ارشی نداشتم! ک

 ... . یفکرته، پس الک  یتو  ی چ دونمیهه! م -

 موند.  مهی مامان، حرفش نصف و ن  ی صدا با

 !گهید نیای ترنج! ب -

 رفت.  ییراینگاهش رو از من گرفت و به طرف پذ  ارشیک

راه   ارشیافتاده بود انداختم و با حرص برگشتم و پشت سر ک  اطیح  یبه گل که تو  ینگاه

 افتادم. 

 ***** 

 . میبه هم محرم شد ارشی عاقد اومد و من و ک ،ی ساعت می از ن  بعد
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  یحت ارشیشکل باشه. ک نیعقدم به ا کردمیبودم، تا به حال فکر نم یبد تی وضع یتو

  یانگشتم انداخت، من هم حلقه اون رو تو  یحلقه رو تو  ارشی خواهر و برادر هم نداشت! ک

 انگشتش انداختم. 

 اشاره کرد و گفت:   ارشیطال گرفته بود. مامان به ک سی برام سرو ارشیک پدر

 ترنج جان!  -

 انداختم و پا شدم، گفتم:  ارشی به ک یو نگاه دمیکش   یحرفش پوف نیا با

 اتاق من!  یتو  میبر ایب-

.  می با هم به طرف اتاقم رفت ،یحرف چیباال انداخت و پا شد بدون ه ییحرفم ابرو نیا با

 گرفته بود! یلی زود گذشت، دلم خ یلیامروز برام خ 

 و در رو بستم.  میوارد اتاق شد  ارشیک با

 ***** 

  کی انداختم؛   یو خانوادش، مامان و بابا هم رفتن تا بخوابن. به ساعت نگاه ارشیبا رفتن ک 

انداختم و   فم یک  یرو تو می رو برداشتم و گوش فمیو ک   دمیهام رو پوششب بود! آروم لباس

 برداشتم.  ید یرو از جا کل دیاومدم و کل رونیآروم از اتاق اومدم ب

که به   یامی اومدم. با پ   رونیرو باز کردم و ب اطیآروم در ح  یلیو خ  دمیرو پوش هامکفش

 انداختم. آترا بود، نوشته بود:   امیبه پ  یدر آوردم و نگاه فمیرو از ک یاومد، گوش امیگوش

 "هستم، زود خودت رو برسون. هوا سرده!  ونیهما یال یدر و یجلو "
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، نشستم و  که خبر کرده بودم، رفتم. در رو باز کردم ی رو گاز گرفتم و به طرف تاکس لبم

 رو به راننده دادم.  الیآدرس و

 .کردن یمطمئن بودم سکته م ستم،یخونه ن دنی فهمیمامان و بابا م اگه

 ***** 

 گفتم:  دیکه آترا زد، با ترد ییهاحرف با

 ؟ یفرار کن  یخوا یم یمطمئن -

 سرش رو تکون داد و گفت:  آترا

 اصفهان!   رمیآره مطمئنم، م -

 حرفش تعجب کردم و گفتم:  نیا با

 اصفهان؟ چرا اصفهان؟ -

 از تهرون دور باشم.   یمدت خوامیم -

 کنارش نشستم و گفتم:   رفتم

 خبر نداره؟  یز یکامران هنوز از چ -

 نه؛ اما خواهرش خبر داره.  -

 به کامران بگه!  یز یفکر نکنم زهرا چ -

 ؟ یازدواج کن ارشیپسر ک  نیبا ا یستین  یخدا کنه! تو چرا راض  -

 کردم و گفتم:  اخم
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 دوستش ندارم!  -

 زد و گفت: ی لبخند آترا

مثالً من رو نگاه کن؛ نه ازدواج کردم، نه   اد،یبه وجود ب تونهیعشق بعد ازدواج هم م -

 شوهر دارم، تازه حامله هم هستم! 

 . سادیو پا شد و رفت کنار پنجره وا دیکش یآه بعدش

 : گفتم 

 رو دوست دارم!  گهید یکیمن  -

 زل زده بود، گفت:  رونی همون طور که به ب آترا

 ؟ یهست یعاشق ک -

 گفتم:   یفکر  چیه بدون

 ! ونیهما -

 و با بهت به طرفم برگشت و گفت:   دیکش  ینی حرفم آترا ه نیا با

 ممکنه! ری ! غ؟یچ -

 ممکنه! یآترا! همه چ -

 به سمتم اومد و گفت:  یناراحت با

 ؟ یکار کن  یچ ی خوایحاال م -

 ازدواج کنم.  ارشیبا ک  تونمیکه نم دونمیم  زیرو بهتر از همه چ نیا  یول  دونم؛ینم -



 

 

 
216 

 (M.R مهدیه ) |تباهی 

 به من انداخت و آروم کنارم نشست و گفت:  ینگاه آترا

 . می کن  فرار ، یا یبا من ب ی تون یم دم؛ی م  یشنهادیپ   کیمن  -

 زود گفتم:  شه؛ی نم نی بهتر از ا دمیحرفش شوکه شدم و فهم  نیا با

 ؟ یبر  یخوایم  یراهه! تو ک نیبهتر نیآره ا د؟یچرا به فکر خودم نرس -

. امشب قرار بود برم؛ اما اومدم  هام رو از اتاق مهمون بردارملباس خوامیاالن؛ م نیهم -

 . جانیا

 حرفش استرس گرفتم و گفتم:  نیا با

 ه؟ یدارم رو ببرم؟ نظرت چ جانیکه ا ییهاهمون لباس ا یمن هم برم خونه  یعنیخب  -

اما ممکنه بهت شک    شه؛یپدرت مادرت تنگ م  یبه نظر من نرو خونه؛ درست دلت برا -

 کنن! 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 کارت پولم هم همراهمه.  ،ی گیراست م -

 . می کنیم  دایاصفهان، کار پ  می دیرس یپول دارم؛ اما وقت  یخوبه من هم کم -

 خودش اشاره کردم و گفتم:  به

 وضع؟  نیبا ا -

 آره، مجبورم!  -

 پا شدم و گفتم:  جام از
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 بره! هانی بابا ا یبرگردم؟ ممکنه آبرو  دیبا یآترا! به نظرت باهات برم، چطور -

 زد و گفت:  یپوزخند آترا

  ؛یازدواج کن ارشیبا ک یخواستینم یگیو م   یگرد ی! بعد از چند ماه برمدونمیهه! نم -

 ! رهیم شهی تموم م

 رو گاز زدم و گفتم:  لبم

 ... . ستین یحرف منطق  نیا -

 ساکت شدم و داد زدم: د،یکه به ذهنم رس ی فکر با

 . دنیبگم من رو دزد تونمی! م افتمیآهان  -

 کرد و گفت:   دن یوع به خندشر آترا

 تو رو بدزده؟  خوادیم یک  ؟یشد  وونهیدختر! د -

  یحت رم،یبشه! باهات م خواد یم یرو گرفتم، هر چ ممیحاال که تصم  ه؛یهم حرف  نیخب ا -

 و تموم!  خوامینم  ر و  ارشیبابام هم بد شد به درک! من ک یاگه برا 

 ن؟ یگذاشت یک  یقرار ازدواجتون رو برا -

 پنج ماه بعد!  -

 اوه! چه زود!  -

 آره. -

 به طرف در رفت و گفت:  آترا
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خبر بدن. اون هم   ارشی و به ک  یستی ممکنه مامان بابات بفهمن ن  م؛یفت و یزود راه ب ایپاشو ب -

 کنه.  داتی ممکنه زود پ  سه،ی که پل

 حرفش به سمتش رفتم و گفتم:  نیا با

 . می اصالً حواسم نبود! زود باش بر ،ی گیراست م -

 ***** 

 . م یبا چمدون، با آترا سوار اتوبوس شد

 کنارم نشست گفت:  آترا

 .میریم  میدار شهیباورم نم  -

 . می برگرد یبا شاد  م،یگردیبرم یخدا کنه وقت -

 زد و گفت:  یپوزخند آترا

 . گمیم نی محاله؛ اما باز هم آم -

 دوختم.  رونیرو از آترا گرفتم و به ب نگاهم

 ***** 

 "نب یز"

مامان بزرگ، کل اتاق رو گرفته   یهاناله یشدم. صدا   رهیخ  ماین  ییبه دا  ی اشک  یهاچشم با

 مامان بزرگ گذاشتم و گفتم:  یشونه یبود. دستم رو، رو 

 نکن مامان بزرگ!  هیگر -
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 دستش گرفت؛ گفت:  ی رو تو مای ن  ییدا  یها بزرگ دست مامان

 نکنم؟   هیچطور گر ده،یهام جون مدست ی! بچم داره تونبیز نیبب -

 ومد، گفت: به طرفم ا مامان

 منتظرت هست.  مارستان ی در ب یجعفر جلو   رون؛ی! برو بنبیز -

 و لـ*ـب زدم: دمیکش   یپوف

 ! نمشی بب خوامیمامان! نم -

 اخم کرد و گفت:   مامان

 . یبفهم مجبور! قرار باهاش ازدواج کن نب،یز  یمجبور -

 مامان، مطمئن باش! شهیبرگزار نم  یازدواج -

 گفتم. گفت:  یبه سمتم داد که آخ یدستم رو گرفت و فشار مامان

 . رونی صدات رو ببر و برو ب -

راه افتادم   مارستان یب یآوردم و با حرص به طرف در خروج  رون یرو از دست مامان ب دستم

 به طرفم اومد، گفت:  دنمیجعفر اخم کردم. با د  دنیاومدم. با د رونیب مارستان ی و از ب

 ؟ یکرد  ریچرا د -

 ه تو چه؟ هان! ب -

  تیهام هجوم آورد. با عصبانو اشک به چشم دمیکش   ینیبهم زد که ه یلیس یعصب جعفر

 :دیغر
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 ! یکن  یمن بلبل زبون  یبرا  یتون ی! تو نمنیبب -

 گفتم:   یو با گستاخ  سادمیروش واروبه میاشک   یهاچشم با

 ؟ یاگه کنم چ -

 . کنم یهام خفت مدست نیاون موقع با هم -

 . یکنیزن دست بلند م  یرو  یکنیتو غلط م -

با بهت بهش زل زدم. جعفر   با،یبلند قد و ز  یپسر دن یعقب برگشتم با د ،ی مرد ی صدا با

 گفت: 

 باهاش رفتار کنم.  تونم یکه بخوام م یبه تو چه؟ زن خودمه، هر طور -

 . ی زن دست بلند کن کی  یرو  دیاما نبا  ؛یباشه! درست مرد ادتیحرفم   نی. ایتون ی: نمپسر

 پسر برگشت سمت من و گفت:  بعد

 . کردمیازدواج نم   یآدم نیتو بودم، با همچ  یاگه جا -

  بای زدم. چه ز یشدم و لبخند ره یرفت؛ از پشت به قامتش خ مارستانیو به طرف ب  برگشت

 حرف زد! 

 ***** 

 "کامران "

باز   ییهویلـ*ـب تاپ زل زده بودم، در اتاق  یبود و به صفحه نیی که سرم پا طورهمون

 : دمیپا شدم و بهش توپ  رو شدم. از جامسرم رو بلند کردم که با زهرا روبه تیشد. با عصبان
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 چه طرز داخل اومدنه؟ نیا -

 به حرفم در اتاق رو بست و گفت:  توجهیب زهرا

 رفت!  یکامران! بدبخت شد  -

 گفتم:  یعصب

 وقت چرا؟ اون -

 رفت، روش نشست و گفت:  ی رف صندلبه ط زهرا

 بگم.  نیبش ایب -

 رفتم روش نشستم و گفتم:  یو به طرف صندل دمیکش   یپوف

 خب بگو!  -

 گذاشت؛ گفت:  زی م ی رو، رو فشیک زهرا

 ... . ستی مقصر ن  مای ن   یدونستیکامران! م -

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

 واضح بگو بدونم!  ؟یزن یحرف م  یدرباره چ -

بهش کمک کرده و   زت،یدوست عز ون،یبلکه هما دهیاز خونت ندزد  مایآترا رو ن گمیم -

 هم ازدواج نکرده.  مای دختر خالش. آترا با ن  شی برده پ 

 داشت. گفتم:  دیبگه؛ اما ترد یزی چ خواست یم  دونستم،یساکت شد و زل زد بهم. م بعدش

 حاملست؟  یوقت آترا از کپس اون -
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کامران! آترا بهت دروغ گفته که با    یی! پدر بچه آترا، توگهیرو بگم د نیهم خوامیخب م -

 ازدواج کرده.  ما ین 

 :دمی حرفش شوکه شده بهش زل زدم و غر نیا با

 ؟ ید یاز کجا فهم -

 جا به من و مامانش کل ماجرا رو گفت و رفت. مادرش و اون دنیآترا اومده بود د روزید -

 و گفتم:  دم یبه موهام کش یدست یپا شدم. عصب جام از

 کجا رفت؟  -

 مثل من بلند شد و گفت:  زهرا

 بره اصفهان؛ برو و نذار بره.  خوادیم -

 داد زدم:  یو عصب ختمیر ن یرو زم ز یم یرو  ی اهایحرص تمام اش  با

 گه؟ یآترا دروغ م  دمی! چطور نفهم یلعـ*ـنت -

 گفت:   دهیترس زهرا

 . یو نذار  یبر  یتون ینشده، م   ریحاال که د -

 گفتم:   یبلند یطرف زهرا برگشتم و با تن صدا به

 بره اصفهان؟  خواست یم یک -

 به صورت من انداخت و آروم گفت:  ینگاه زهرا

 ! شبید -
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 شدم و داد زدم:   یعصب ترشیحرفش ب نیا با

 !گهیتا االن رفته د ؟ینذارمش لعـ*ـنت یچطور  -

!  ون ی. اون دوستت هست، همایکنیم داشیو پ  یگرد یاصفهان رو م  یهمه جا  یر یخب م -

 اصفهان رفته.  یبدونه کجا  دیشا

 کراوتم رو شل کردم و گفتم:  ی گره

 . نگو یزی دنبال آترا، تو هم به مامان و بابا چ رمیمن م -

 باشه!  -

!  گهیبودم. احمق بودم د ی عصب یل یاز دست خودم خ  رون؛یاز شرکت اومدم ب  تیعصبان  با

 رفتم درش رو باز کردم و سوار شدم.   نیآترا رو باور کردم. به سمت ماش یهادروغ

 ***** 

 "فصل اول انیپا"
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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