
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

به  یبه محض نشستنش کافه چ ند،ینش یکشد و م یرا عقب م یگذراند، صندل یکافه را از نظر م یشود و فضا یرد کافه موا

:دیگو یو م دیا یسمتش م  

جناب؟ نیدار لیم یچ ن،یخوش اومد یلیسالم خ -  

:دهد یپاسخش را م هیبا طمان انیپو  

_ .اسپرسو لطفا وانیل کیمچکرم آقا،   

.رود یکند و م یکج م گرید یدهد و راهش را به سمت یتکان م یگارسون سر   

.اورد یقهوه را م قهیاز گذشت چند دق پس  

نبرده بودم که مشکل  یدر حال بحث هستند و هنوز پ یزن و شوهر یبغل زیاندازد، م یبه دور و اطرافم م یاجمال ینگاه انیپو

!ستیچ  

_ !گوشمه گریازش بگذرم؟ اون ج یبچه دارم، چجور ؟منیگ یم یدار یچ تهیمحسن حال  

:دهد یپاسخ م تیبا عصبان مرد  

!خانوم یکردیم نجاشمیخب از اون اول فکر ا -  

رو هم؟ یختیاز اول چرا با من ر یاگه شوهر داشت شیچرخون یرو انگشتت م یکه دار تمیشب باز مهیمگه من عروسک خ   

.رود یانند مته در مغزم فرو مشکند م یهق هق زن سکوت را م یکند، صدا یسکوت فضا را پر م و  

!مانده بود یدو راه نیکرده بود و حال ب انتیاش خ یزن با وجود همسر و فرزند به زندگ دیشا  

از وجودش بود؟ یمیکه ن یفرزند ای عشق  

زن ها  یو مانند همه  ندیاش بنش یاش بگذرد و بر سر خانه زندگ یکه از هوسران ایو از جگر گوشه اش جدا شود  ردیطالق بگ 

!اش برود یروز ها غذا بپزد و خانه را جارو بزند و شب به استقبال مرد زندگ  

.روز هم روشن تر و واضح تر یاز روشن یاشنا بود، حت انیپو یبرا یلیاتفاقات خ نیا  

.شد یم یدور در ذهنش تداع یخاطرات  

.کردیچشمانش عبور م یاز جلو یلمید فهمانن رشیبود و تصو دهیرا با چشمانش به وضوح د انتیخ یدر هفت سالگ او  

!ممکن نبود ییکابوس شب و روزش شده بود و رها ایهم نداشت، گو ستیا یدکمه    

* 

.دیگشا یرود و در را م یکند و دوان دوان به سمت در م یم یمخف ونیپدر را پشت تلوز عکس  

.اندازد یشود و زن هراسان خودش را به آغوشش م یم اطیوارد ح اهینافذ و س یپوش با چشمان اهیس یمرد  



:دیگو یافتد و م یشوند چشمش به من م یخانه که م وارد  

که صدات نکردم؟ یتا وقت این رونیپسرم مگه نگفتم از اتاقت ب ان،یپو -  

.شود یمادر در ذهنش تکرار م یکند و صدا یوجودش را پر م یبگیغر احساس  

.پوش اهیرد سشود آن م یتمام فکر و ذهنش م و  

.دود یکند و به سمت اتاقش م یم بغض  

.کند یرا بغل م شیو زانوها ندینش یگوشه اتاق م در  

.خورد یسر م شیاز گونه ها یگریپس از د یکیها  اشک  

مرد که بود که مهمان هر شبشان شده بود؟ نیآمد که ا یدر ذهنش سوال م مدام  

!نیبسته و سنگ یپوشد و در کنار پدر لباس ها یتاب و شلوارک م بهیکه مادر در کنار مرد غر ریرس یعقلش م یهمان کودک در  

.کند یکند و او هنوز به آن مرد فکر م یخنده مستانه مادر حواسش را به خود جمع م یصدا  

.کند یمبل دو نفره تماشا م یرا رو بهیدر مادر و مرد غر یکند و از ال یو اهسته در را باز م زدیخ یم بر  

.خورند یم چیهم سواالت در ذهنش مانند طناب به هم پ باز  

!و بغض کنان تماشاگر صحنه بود ستادیا یپدر و مادر م یدر وسط دعوا شهیهم او  

.داشت یتازگ شیبرا ،یگریمادرش در کنار د یحال خنده ها اما  

.ندینش یکند و م یکنج اتاق را انتخاب م دوباره  

.رود یبه خواب م شیزانوها یشود و بر رو یکند که چشمانش گرم م یم هیگر ییقدر از تنهاآن   

:شود یم داریمادرش از خواب ب یصدا با  

.پاشو رو تختت بخواب یمامان انیپو ان،یپو -  

.کند یاز مادر بپرسد ! اما جرعت نم یخواهد سوال یدهد و م یتکان م یسر  

:دیگو یو م گرددیبه سمتش بر م مادر  

.که یتو هنوز غذا نخورد رمیگشنته؟ آخ بم زم؟یعز هیچ -  

:دیگو یزند و با هق هق م یم ایرا به در دل  

بود؟ یک بهیما...مامان...اون آقا غر -  

:دیگو یدهد و م یپرد و آب دهانش را قورت م یاز رخ مادرش م رنگ  

؟ی. باشه مامانخرمیبزرگ م زهیجا هیما برات خونه  ادیکه اون م ینگ یبه کس یبود، اگه قول بد تییاون دا زمیعز -  

!بود و ساده کودک  



.دانست یرود و کاش م یبزرگ به خواب م یاسباب باز نیماش کینگرد و شب با فکر  یکند و با شوق به مادر م یم باور  

.شود یم داریزنگ در از خواب ب یصدا با  

.کند یشود و در را باز م یبه سمت در روانه م مادر  

.شود یکند و وارد خانه م یم یبود، با مادرش احوال پرس انیپو یزن عمو دیناه ایگو  

.تواند یبزند؛ اما نم یخواهد حرف یانگار م دیناه  

.کند یدعوت م یاورد و لبخند زنان او را به خوردن چا یم یچا شیبرا مادر  

.زند یزل م یقال یکند و به گل ها یتشکر م دیناه  

:دیگو یکند و م یدهان باز م مادر  

؟یما کرد ادیشد  یجون؟ چ دیچه خبر ناه -  

:دیگو یزند م یم یجان یلبخند ب دیناه  

.سر برم دکتر هیجا موند، اومدم ببرمش  نجایا ممیراستش اون روز که اومدم خونتون انگار دفترچه ب -  

جون! دکتر چرا؟ دیاِوا ناه -  

رون؟یبود از خونتون اومد ب یاون مرده ک ی! راستستین یزیچ زمیسرما خوردم عز کمی -  

:دیگو یشود و م یبازد و هول م یصورت مادرش رنگ م هیصدم از ثان کی در  

...خونه ما یاومد مرخص یبود...داداشم بود...از...از سرباز زیاو...اون...چ -  

:دیگو یشود و م یدو برابر م دیناه شک  

ه؟یسرباز یگیخونتون مگه نم ادیها خبر رسوندن که هر روز م هیهمسا رایرم سر اصل مطلب سم یم -  

:دیگو یفرستد حق به جانب م یآب دهانش را فرو م دیناه  

خونه؟ خوبه واال نشستم بچمو  ارمیم بهیمن مرد غر دیکن ی! نکنه شما فکر منیهم میراحت یلیخ کمیاره خب من با داداش کوچ -

.ارنیکنم برام حرفم در م یبزرگ م  

:دیگو یو م دیگشا یکودک دهان م نیهم در  

.بازار میریم یپس ک ،یخر یم یبرام اسباب باز یمامان! مگه نگفت -  

:دیگو یکند و م یحرف کودک را قطع م مادرش  

.اتاقت یو االن بر یباش یاره، اما اگه پسر خوب -  

.شود یم یرود و مشغول باز یبا شوق به اتاقش م کودک  

 یکند و م یم رایبه سم یدهد، ندارد پس نگاه یدروغ م یبو شیادم که از اول تا اخر حرف ها کیادامه بحث با  یبرا یلیم دیناه

:دیگو  



.شما یچخبره، وگرنه من و چه به دخالت به زندگ نمیو اومدم بب دمی! واال منم فقط شندیببخش -  

:دیگو یو م زدیخ یاز جا بر م و  

.من برم اریدفترچه منو ب گهیخب د -  

.گهید نجایحاال ناهار بمون ا ینشسته بود -  

.خونه ادیخوام برم دکتر مسعود هم ناهار م یم گهینه د -  

.زمیعز یاها باشه خوش اومد -   

.خدانگهدار -  

.خداحافظ -  

 

:زند یرا صدا م انیپو رایسم  

غذا امادس ایب انی...پوانیپو -  

:دیگو یچرب م یماکاران دنیبا د  دیا یم رونیاز اتاق ب کودک  

.یآخ جون ماکاران -  

!ترسد یشود و فقط از فاش شدن رازش م یم یدر سرش تداع دیناه یفهمد و مدام حرف ها یاز طعم غذا نم چیه مادر  

.کند یتمام وجودش را پر م ترس  

.شد یاش تباه م یگفتند زندگ یم ثمیبه م اگر  

!گرفت یرا هم از اون م انیپو دیفهم یم ثمینگرد، اگر م یفرزندش م به  

.او بود گرید ی مهین انیپو ییکند، گو یتوانست زندگ ینم انینه! او بدون پو اما  

:کشد یم رونیب الیمادر را از فکر و خ انیپو یصدا  

.انقدر خوشمزس یخور ی! چرا غذاتو نمیمامان -  

!ددا یم یحس ششم اش است که ندا از خبر بد نیو ا زدیر یدر دلش فرو م یزیزنگ در، چ یدوباره  یصدا با  

:دیگو یبا ذوق بچگانه اش م انیپو  

.کنم یکنم، من باز م یمن باز م -  

.کندیدر را باز م و  

!است انیپو یعمو مسعود،  

!سابقه بود یب یدر پ یروز آن هم پ کیهمه مهمان در  نیچه خبر بود؟ ا امروز  



.کند یم یرا ط اطیبلند و استوار مسافت ح یرود و مسعود با گام ها یبه اغوش مسعود م انیپو  

.داد ینم ینشان از اتفاق خوب شیابروها انیبرگه در دست دارد و دو خط ناهمانگ م نیچند  

:دیگو یطعنه م با  

سر به شما  هیگفتم من  یو مشغول یزن یسر به ما نم هیبه به! سالم زن داداش خوب شد چشممون به جمال شما خورد، شما که  -

.بزنم  

:دیگو یکند و با اکراه م یظاهر م حفظ  

تو چرا دم در  دیی.بفرمامیش یمزاحمتون م گهیوقت د هیانشاءا..  م،یایوقت نشد ب گهیمشغولم د انیسالم اقا مسعود! واال با پو -

!د؟یسادیوا  

.اندازد یپا م یو پا رو ندینش یمبل م یشود و بر رو یاش وارد خانه م یشگیهمان جذبه هم با  

:دیگو یم یاندازد و با تلخ یدور تا دور خانه م قیدق ینگاه  

.ستیکنم! اما االن ن یجا بود  فکر م نیقبلنا ا ثمیعکس م -  

:دهد یجواب م عیسر انیپو  

.کشد یم رونیرود و عکس را از پشت آن ب یم ونیو به سمت تلوز ونیانداختش پشت تلوز روزیمامانم د -  

.زند یزل م رایمشکوک به سم مسعود  

.بودشده  لیتبد نیقیشکش به  گرید  

اومده درسته؟ یاز سرباز کتیگفت داداش کوچ دیناه -  

.جا نیسر اومد ا هی یاره...اره مرخص -  

!جا نیاومده ا یاما من زنگ زدم داداش بزرگت گفت حامد از سرباز -  

:دیگو یگذارد و م یم زیم یرا رو ییبعد برگه ها قهیمکث کرد و چند دق یکم  

_  یساعت صحبت م کیتا  یمرد هیبا  شهیتو هم ریچند وقت اخ نیخونه رو گرفتم تو ا نتیریپ نی! من اراینکن سم اهیمن و س

.یکرد  

.گفتن ندارد یبرا زیچ چیتمام شده و ه رایلغات سم رهیدا ایگو  

 دیرا بخورد و او چه با رایسم یتر از آن بود که گول حرف ها زیخط بود! باالخره دستش رو شده بود و مسعود ت انیپا گریجا د نیا

کرد؟ یم  

.کند یاش جا خوش م یشانیپ یرو یزند و عرق ینفس م نفس  

.دهد یدهانش را با صدا قورت م آب  

.برد یم یزند به اضطراب درونش پ یهم به صورتش زل م یفرد ناش هر  

:دیگو یدهد و م یاما مجال صحبت به او نم مسعود  



.خونه ما میر یو جمع کن م لتیوسا -  

...اما -  

:اندازد یتنش ممسعود رعشه به  داد  

.وفتیخونه ما پس دهنت و ببند و راه ب میر یگفتم م -  

 

در راه  یخوفناک یروز ها خبر ها نیشود و ا یقدم نم شیصحبت کردن پ یبرا چکسیفضا را پر کرده و ه یخسته کننده ا سکوت

!است  

.کرد یخرد م شتریرا ب رایشکست و اعصاب سم یبود که سکوت را م انیگاه پو یگاه و ب یسوال ها تنها  

کمتر از  لیدل نیرسد، به هم یها به گوش م کیالست غیج یفشارد، صدا یرا محکم به پدال م شیبا اخم به جلو زل زده و پا مسعود

.رسند یبه خانه مسعود م قهیده دق  

.کودک بودکاش  یارزو کرد که ا رایروند و سم یم یباز یبا دختر مسعود به اتاق برا انیشوند و پو یخانه م وارد  

:دیگو یتفاوت م یسرد و ب دیاندازد و ناه یم دیشرمنده به ناه ینگاه رایسم  

.تایبذار اتاق هان لتویوسا -  

.فشارد یباشه به هم م یدرمانده چشمانش را به معن رایسم  

.کند ینگاه م یگریپس از د یکیدو نفرشان را  یکند، عکس ها یرود و چمدانش را باز م یاتاق م به  

!را جهنم خواهد کرد شیکه زندگ یاو حماقت کرده بود، حماقت و  

.گفت از او دست نکش یبه او م یاش را به هم زده بود! اما باز حس یمرد تمام زندگ نیا  

همه  یبخاطر عشقش در رو لیدارد که از او صاحب فرزند شده و اوا یدانست که همسر یرا قبول داشت، م قتیهم حق خودش

.بود ستادهیا  

کرد؟ یبا دلش چکار م دیبا  

مزاج  یگونه سرد و ب نیگاه او را ا یگاه و ب یها تیو رفتن به مامور ادیپول ز یبرا دنشیهمه نبودنش و زحمت کش نیا دیشا

.کرده بود  

.تماس است یبرا یدهد که مکان مناسب یافتد و مغزش فرمان م یاتاق چشمش به حمام م یگوشه  در  

.کند یکند و تماس را برقرار م یشود و در را قفل م یشمارد و وارد حمام م یم متیوقت را غن پس  

.الو -  

.رایمنم سم نیالو سالم ام -  

.ینه خبر یصبح نه زنگ ؟ازییمعلومه تو کجا چیه رایسم -  

.زنم یباهات صحبت کنم، هر وقت تنها بودم بهت زنگ م یلیتونم خ یو االنم نم دنیخانواده شوهرم فهم نیام -  



.خب من منتظرم یلیخ -  

.جان نیخداحافظ ام -  

.نیخداحافظ عشق ام -  

.ندیب یکند که همزمان مسعود را م یکند و قفل در را باز م یرا قطع م تلفن  

نه؟ یادم ش یخوا یتو هرزه نم نکهیمثل ا -   

!بسه یصبر کردن واسه تو عوض گهید  

:دهد یتته پته پاسخ م با  

.ردم...غل...غلط کدی...ببخشیب...ببخش -  

_ .گفتم رونیب ایگمشو ب  

:کند یحواسش را به خود جمع م انیپو هیگر یصدا  

.عمو توروخدا مامانمو دعوا نکن -  

.شه هیتنب دیکرده که با یکار زشت هیساکت باش و تو کار بزرگ ترا دخالت نکن. مادرت  یی! عموسیه -  

.دهد ینم هیکه به او چشم دوخته بود، اجازه گر دیشود! اما غرورش در مقابل ناه یلبالب پر از اشک م رایسم چشمان  

."یادم ش گهیکند "وقتشه که د یرود و زمزمه م یم ییرایو کشان کشان به سمت پذ ردیگ یاز بلوزش م مسعود  

.کند یرا جستجو م ثمیخود م نیدارد و در مخاطب یرا بر م تلفن  

:شود یم یجار رایسم یاشک ها گرید  

.کنم یتوروجون بچه هات، التماست م د،یا زنگ نزناقا مسعود غلط کردم توروخد -  

:دهد یبا هق هق ادامه م و  

.دم به خدا...اقا مسعود تو روخدا یکشه، قسمت م یمنو م ثمیم -  

تو اگه  ته؟دیحال یکرد انتیسرم بوده که دارت نزدم...به برادر من خ مانیو ا نید یلیجاشم خ نیصداتو ببر تا هم کهیخفه شو زن -

!وونیح یدیفهم یبود که تعهد به همسر و م تیحال غمبریخدا و پ  

!ستیقبل ن یآن مرد آرام روز ها گریمرد د نیا ایحرف هاست و گو نیاست و مسعود مصمم تر از ا دهیفا یب رایسم یها التماس  

.الو سالم داداش -  

تو چه خبر؟ میقربونت ما هم خوب -  

؟یتو راه یعه پس به سالمت -  

_ .نجایا ایاست پس شب شام بهم خونه م رایسم  

.... خداحافظمای...پس ما منتظرینه بابا چه زحمت -  



:دیگو یم دیکند و رو به ناه یرا قطع م تلفن  

.جا نیا ادیم ثممیدرست کن م یزیچ هیواسه شب  -  

.دیا یبعد زنگ در به صدا در م یساعت  

!چگونه کنار امد دیزهردار ناه یبا نگاه ها رایداند سم یخدا م و  

.جهان بود یصدا نیتر زینفرت انگ رایسم یصدا برا نیا گریهم زنگ در، د باز  

گفت! اما  یم دیاز دستانش به او خسته نباش یو خوراک وهیرفت و با گرفتن م یم ثمیصدا با شوق به سمت م نیا دنیبا شن یروز

.دیلرز یبلکه تمام بدنش م چیخوشحال نبود ه ثمیحال از امدن م  

 

.کرد یو با آن نگاه نافذش او را نگاه م ردیگ یقرار م شیرنگ رو به رو اهیدو چشم س ناگهان  

!است ثمیم  

- :دیگو یفشارد و م یسالم عرض شد خانم، خسته هم نباشم! لبانش را به هم م  

.یعه سالم! متوجه نشدم اومد -  

رود و زمزمه وار  یم لیتحل شیپرسد و کم کم صدا یز او مراجب کار ا یکند و سواالت یبرادرش را دعوت به نشستن م مسعود

.کند یم جادیوقفه ا نشیو ب ستیگفتنش آسان ن ییکند و گو یم فیتعر شیرا برا یزیچ  

!دیگو یو حماقت م انتیاز خ یداند مسعود با چه جان کند یم خدا  

!رایسم یشد برا یا چهیکه ضربه خورد و غرورش باز یتنها فرد ثم،یم و  

:کند یبا خود زمزمه م ثمیم  

  .کنم یامکان نداره من باور نم نیامکان نداره...نه ا

."زند "امکان نداره یم ادیهوا مدام فر یب  

.لرزاند یچهار ستون خانه را م شیصدا  

:دیگو یدهد و م یهل م واریکند و او را به سمت د یحمله م رایسم به  

 یخوابه. د نامرد اخه چ نی...د دهن وا کن بگو همه ایکردن...بگو که تو فقط مال مناشتباه  نایبگو که ا رایامکان نداره...نه سم -

 برات کم گذاشتم هان؟

:دهد یزند و ادامه م یم وارید یبر رو یمشت   

_  یزند و اشک از چشمانش جار یم یگریده و مشت د یسوزه، مغزم داره ارور م یقلبم داره م ره،یگ یم شیداره ات رتمیغ رایسم

:شود یم  

_ !قبول نمیا ؟یدوست داشت گروید یکی!  ؟قبولی! ازم متنفر بود ؟قبولیدوسم نداشت  

:دیگو یکشد و م یم شیاز اشک ها سیصورت خ یبر رو یدست  



چقدر دوست داشتم  یدونیمهره سوخته هان؟م یوسط چرا من و کرد نیهات ا یهوس باز یپ یطالقت بدم که بر یگفت یفقط م -

.یبد کرد رایسم یخراب؟ بد کرد کهیزن  

!شد و شد یالل م دیبا  

بابت چه؟ یگفت، عذر خواه یم دیبا چه  

!ستیکشد، اما زنده ن یبار حس کرد که نفس م نیاول یاو برا و  

.زند یرا پدر صدا م ثمیکه م یکودک یکس جرعت حرف زدن ندارد و حت چیه  

.دهیگونه ند نیرا ا ثمیتا بحال م ییلرزد و گو یم دیمانند ب رایسم  

:دیگو یو م ردیگ یندارد، اما دستش را م دهیدانست فا یم  

...انیکنم...غلط کردم بخدا غلط کردم تو رو خدا ببخش...بخاطر خدا ببخش! اصال بخاطر پو یم توی...کلفتثمیم -  

:دیگو یو م نیزم یکند بر رو یو پرتش م ردیگ یاز دستانش م ثمیم  

!اریمنو ن یبه من دست نزن نجس، اسم بچه  -  

:دیگو یو با بغض م ردیگ یاشاره اش را باال م انگشت  

.فقط منتظر احضار نامه باش -  

.غرور مردانه اش خورد نشود نیاز ا شیزند تا ب یم رونیاز خانه ب و  

* 

:میا یم رونیگذشته ب الیاز فکر و خ یکافه چ یصدا با  

_ !دید چند ساعت قهوتون رو هم نخوردهنوز بع ی...حتنییو فقط شما ستیتو کافه ن چکسیآقا شب شده و ه  

."کند "ول کن جهان را قهوه سرد شد یجمله در ذهنم عبور م نیا  

.زنم یم رونیکشم و از کافه ب یسرد شده را سر م ی قهوه  

.داشتم یسخت اریبود و عمل بس فتمیش امشب  

.شوم یم مارستانیب یگذارم و راه یشهر م نیا یها ابانیزنم و پا در خ یرا آتش م گارمیس پس  

شد که با فکر کردن به  یعاشق نشد، بلکه او تنها معتاد یان ادم حساب گریپشت باز زد به تمام احساست خالص پدرم و او د مادرم

.به مادرم معتاد بود یاو به مواد که نه، ول دیشا ایمادرم خودش را معتاد کرد و   

.دو اخر عشق کار دستش داد و مهمان قبرستان شده بو   

.شمیاند یکه سال ها قبل قولش را از مادرم گرفته بودم، م یکیپالست نیمن هنوز به آن ماش اما  

 


