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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

   

 رمان  

 عشق ............. یبیسراش 

 

   کردیتو دستش رو پر پر م ینشسته بود و گلها وار یبه د رو

 داشت   دلهره 

 ترسناکش بهش حمله ور بشه .........  ینگران بود هر لحظه در باز بشه واون با دستا دن یلرزیم دستاش 

 

 بره   رون ینداشت از اتاق ب  یتنها بود حق   شهیخانم از خونه رفته بود و اون مثل هم عمه

 غذا کنه ......  ی و تقاضا اد یسالن ب ی گرسنه بود اجازه داشت به سر سرا ی وقت  فقط 

 

 تو چشماش زل زد   نی کرد و خشمگ در رو باز  تایب

http://www.romankade.com/


 سراشیبی عشق 

3 
 

   د یکشیتند نفس م تند 

   دن یلرزیم دستاش 

 گفت   ت یرفت و با عصبان بطرفش

 تو اتاقت باش نکبت ......  این رون ینگفتم ب مگه

 ......  یکنیو رو م  ر یز مو یزندگ ی خوره دار هی چند لحظه با دوستام راحت باشم تو مثل  خواستمیم

 

 تو رو بفرسته خونه عمه .....  گم یبه مامان م یزنی حالمو بهم م یدر حال حرکتت دار  یگرد و احمقت و دستا  یاون چشما با

 

   د یشنیخواهرش رو م یصدا ی که بسخت  اون

 انداخت و سکوت کرد ....  ریرو بز  سرش 

 

 نزن  ی ننداز و خودت رو به موش مردگ  نییتکون داد و گفت سرت رو پا یهاش رو به سخت  شونه

 

 خنگ .........  یدختره  خوره یازت بهم م لمحا

 

   گرفت یازش انتقام م د یبکمرش زد با دستاشو

 

 رو تابلو افتاد   یانداخت و ناگهان چشمش به نقاش  یاطراف نگاه به
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 داره .......  یچه نقشه ا  د یفهم  تایموندن بن رهیهم خ یدو به چشما هر

 

 پاهاش شکست ر یانداخت و تابلو رو ز نیزبونش رو بطرف زم یدو بسمت تابلو رفتند و اون خواهر ب  هر

 

 ......  ی دنبالم حرف گوش کن ای ن گمیبهت م یوقت   یراحت شد تا تو باش   المیگفت حاال خ ت یبهم زد و با عصبان دستاشو

 

   کنمیت مپرتاب رون ی پنجره به ب نیاز هم یآبروم رو ببر  ییایب گه یبار د هی

 چندش کرو الل ....  ی  دختره 

 

 رو محکم بست و رفت   در

 از جا بلند شد کمرش درد گرفته بود   تایبن

 که سالها در دل داشت .........  یسکوت یداشت به اندازه    یبغض

 بود رفت   ده یکه ماهها براش زحمت کش یی تابلو  بطرف

 هم گذاشت    یشکسته رو برو  ی تکه ها و

   یرانی داشت به و عادت

 ...... ی درماندگ  به

 

 اما افسوس ....... شد یاگه تموم م ومد یاز آب در م یی بایز ینقاش 

 

 رو نگاه کرد ......  رونیپنجره رفت و ب بطرف
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 رو روشن کرد و از خونه خارج شد   نشیماش  تایب

 انگشتش رد حرکت خواهر رو دنبال کرد   با

 اشه .......کنارش ب خواستیدوست داشت و م  اونو

 

 به اتاقش رفت   نیاومد و پاورچ رونیخاطرش جمع شد که رفته از اتاقش ب ی وقت

 انداخت وحشتناک بود   ی رو باز کرد و بداخل نگاه در

 رو در هم شکسته بود و................ ز یهمه چ تایب

 

 عشق ....... ی بیسراش  یقصه   ادامه 

 

 

 

 پا بداخل اتاق گذاشت  ...... آروم 

 

 

 

 شده بود   خته یر نیزم یبرو   زیچ همه

 

 زده بود .....  نیبزم تیکه  با عصبان  وانیل  یشکسته   یو تکه ها تاینامرتب ب یلباسها 
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 خرابش کرده باشه   تایب د یترس یبود آروم بگرده دنبال سازش م ناچار

 

 

  د یراستش فرو رفت و از درد خودشو بعقب کش  ی پا یبداخل پاشنه  شهیتکه ش   هی ناگهان

 اومد   یوقفه از پاش م ی کرد خون ب نگاه

 داشت .....  درد 

   د یکش رون یرو ب شهی ش  ی بست و تکه  چشمهاشو

 رو گرفت   یز یخونر  یلباسش جلو  ی نشست و با گوشه  یصندل ی برو

 شد  رهیبه خودش خ نه یآ ی تو

 بود ....  دهیپر رنگش

   د یه صدمه هم دنکرد تاز دایرو پ سازش 

 جا بلند شد به اتاقش برگرده که در باز شد و نرگس جون با دستمال و جارو وارد شد ..... از

 

   ی سر خودت آورد ییبرات  گلم چه بل  رم یبم ی جلو اومد و گفت اله ی انداخت و با نگران تایبن یبه سر تا پا ینگاه

 چشمهاش جمع شده بود   ی که از درد اشک تو تایبن

 ......تایزبان اشاره بهش فهموند که بدنبال سازش اومده تو اتاق ب با

 

 صورتش زد و گفت   ی برو د یکه منظورش رو فهم  اون

   زم یعز کردمیم دایمادر من برات پ ی چرا بخودم نگفت خوب

 نشوند و گفت .......  یصندل  یگرفت و برو  دستاشو
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   ارمیببرم برات لوازم پانسمان  نیبش

 که از اومدن خواهرش وحشت داشت  تایبن

 بخونه برگرده   تایب ترسه ی گرفت و اشاره کرد که م دستاشو

 

   ی که کمکت کنم به اتاقت برگرد  ریمن رو بگ   یپس بازو  زم یسرش رو تکون داد و گفت باشه عز نرگس

 آورد ....... وهیآب م وان یل ه یو نرگس پاشو پانسمان کرد و براش   د یتخت دراز کش ی برو

 افتاده بود   فشارش 

 از جا بلندشد د یشو بوس  ی شونیپ نرگس

 

 

   ومدهیکنم تا مادر فوالد زره ن ز یرو تم ندرالیمن برم اتاق خواهر س  گه یو گفت خوب د 

 

 کردند و سرش رو تکون داد و از نرگس تشکر کرد    نینمک یدو شون خنده ا  هر

 اون بدنبال کارش رفت   و

  شد یم  کیارداشت کم کم ت هوا

 که بابا   ی از اون سال گرفتیدلش م  شتریب غروبا

   د یترس یکرد از غروبا م فوت

   کنه یاز شنابرنگشت رو فراموش نم گه یرفتند و بابا د ایمثل اون سال که به در یسال چیه
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   تایبن

 گردش   یبرن برا  لی به و خواستنی بعد از اون خانواده هر وقت م  گه یرفت همون سال بود و د ا یدر داریکه به د  یبار نیآخر

 

 

 غمهاش برنگرده  ایدر  دنیدو باره با د موندتایکنار نرگس جون تو خونه م تایبن

 

  شد یم نیداشت سنگ   چشمهاش 

   هی غروب و صبح و شب چه زمان رفتی م ادش یوقتا تنها بود که   یبعض اونقدر

بهش   ستادوی در ا  یبدست و لبخند زنان جلو  ی در اتاقش باز شد و نرگس جون  ساز دهنشده بودن که  نیچشمهاش سنگ  تازه

 کردم   داش یچشمک زد و گفت پ

 بود ...... ندرالیتخت خواهر س  ریز

   ره یو دستهاشودراز کرد که سازش رو بگ  د یخند 

 

 هرگز ...... یدهن نرن ه ی کرد و گفت عمرا بهت بدم تا برام  می دستش رو پشتش قا  نرگس

 

   زنهیکرد که براش م د ییرو تکون دادو تا سرش 

   کردیکمرش رو چپ و راست م یکه از خستگ   یجلو رفت و در حال نرگس

 تخت نشست و گفت   ی برو

 ......  چسبهی آهنگ م  هی خسته کننده  یروز کار  هی حاال بعد از  خوب
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 نه   ا یمادر بخونه برگشته   ایچشمهاشو گرد کرد و با اشاره بهش فهموند که آ تایبن

 هنوز برنگشته ......  زم یدستاشو گرفت و گفت نه عز  نرگس

 تو اتاقت    ارمیبرات ب یشام رو هم آماده کردم اگه گرسنه هست من

 ستم یگرسنه ن ی عنیباال انداخت که    ابرو

 

 شروع کرد بزدن   و

 نشست ...... هیکه نرگس چشمهاش بگر زدیخونه ساز م یوبها دختر معصوم و تنهاغر بانهیغر اونقدر

 بود   دهیچیسالن پ  یسرسرا ی سازش تو یصدا

   د یدر رو باز کرد و بطرف پله ها دو ایبرد

 ساز خواهرش رو دوست داشت   یصدا

 د یگوش کرد وبعد بدر کوب ی و کم ستاد یدر ا پشت

 

   ه یبالش پنهان کرد و نرگس آروم گفت ک  ر یبا ترس سازش رو ز تایقطع شد و بن صدا

 با خنده وارد اتاق شد و بطرفشون رفت   ایباز شد و برد در

   د یگونه اش رو بوس  ی برادرش با خوشحال  دنید با

 سرت اومده ....... یی چه بل ید یکرد و گفت چرا خواب  نگاهش

 

   زدینشسته بود و داشت ساز متو حال   یمادر بعداظهر یپرس یآروم گفت چرا م نرگس

 

 مهمون داره   تاینداشت ب خبر
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   ننیبیرو م تایکه بن  گردن یبدنبال صدا م نییپا انیاز اتاق باال م شنیتا از مهمونا کنجکاو م  دو

طفل   نیا  یو  نقاش  زه یریو بعداز رفتن دوستاش خونه و اتاقش رو بهم م   رهیبه خاطر دروغهاش م تایب ی و آبرو شنیم  شوکه

 ...... زنهی م رونیو  از خونه ب شکنهیمعصوم رو م

 

   رسمیخونه حسابش رو م اد یخواهرش رو نوازش کرد و گفت ب سر

   یاش به کارش نداشته ب ی کار کنه یدستاشو با التماس نگه داشت و نرگس آروم گفت داره ازت تقاضا م تایبن

   ایبرد

 ...... کنه یخودت هست اون سوءاستفاده م ر یشد وبا اشاره گفت همش تقص ره ی گناهش خ ینشست و تو صورت ب  کنارش 

 انداخت و سکوت کرد   نییسرش رو پا تایبن

 از جا بلند شد و روبه نرگس گفت   ایبرد

 گرسنه هستم   یل یمن خ م یدار  یشام چ خوب

 

 .......  نم یچ یرو م ز یم  ی عوض کنگفت  تا تو لباس  یبا خوشحال  نرگس

 

 شب بود  ی ها مهین

 

 هنوز خوابش نبرده بود   

 آب بخوره   یبره و کم  نییگرفت به طبقه پا  میتصم

 پادرد داشت   

 صدا قدم برداشت   یو ب آروم 
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 از خوردن آب دوباره برگشت به اتاقش ....  بعد 

 باز بود   مه ین تایاتاق ب در

 بداخل انداخت  یدر رو باز کرد و نگاه آروم 

 خواب بود   در

 

 داره  ینیخواهرش خواب سنگ  دونستیم

 اتاقش شد   وارد

   

 شد   رهیرفت و تو نور کم چراغ خواب به صورتش خ جلوتر

 که خودش داشت   یصورت  همون

 چشمها و همون لبها  همون

 قلبهاشون بود  ی فرقشون تو  تنها

 

 رحم و سنگدل  .....  یب تای از آرامش بود و ب ییایدر  اون

 

 اومده بودند   ایروز و ساعت بدن هی دو تو  هر

 

 از خواهرش بزرگتر بود   قهیاون ده دق  فقط 

 رو درک کرد    یکه خودش رو شناخت و زندگ  یروز  از

 اونها بود   نیفرق بزرگ ب  هی
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 همراه خانواده باشه   یرسم یها  یهرگز حق نداشت تو مهمون تا یو بن رفتیها و جشنها م یبا مادر به همه مهمون تایب

 جرم بود   ه یاز نظر خانواده اش  نیاومده بود و ا ا یکر و الل بدن ی مادر زاد اون

 دوستش داشت   ی لیکه خ  یکس تنها

 مظلوم رو تنها گذاشت  ی  تایرفت و بن  ایمهربونش بود که از دن پدر

 

 و دو سالش بود   ست یب نکهیا با

   کرد یم  یتنها زندگ و  ی منزو

 اوقات   شتر یب مادر

   رفت یو گردش م  یدوستانش به مهمان با

 راه خودش رو بره    یشکل بود که هر کس نیبه ا شونی زندگ ی  قه ی اساس و طر اصل

 

پوچ   یها یشو با سرگرم  ی گرفته بود زندگ  ادیهم مثل مادرش   تایو ب گشتیبه خونه برم خواستیکه دلش م یسر هر ساعت مادر

 بگذرونه  

 قتش رو هدر کنه   و

 بود  یف ینداد و تو مدرسه هم شاگرد ضع لیهرگزادامه  تحص اون

 

 کرد و موفق بود    ی ط یکه درسش رو تو دانشگاه با نمرات عال تایبن برعکس

 .....  خوند یو کارهاش رو پوچ م   گرفتیخواهرش رو به مسخره م  یها  ینقاش  شهیهم

 .وجود داره ...   ایدن نی بهش داره توا یبیکه شباهت عج  ییکه خواهر دو قلوبه دوستانش نگفته بود   ی حت اون

 .....با زبان اشاره باهاش  صحبت کرد ... د یو با  زنهیشرم داشت بگه خواهرش سمعک م چون
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 دونستیو اونو باعث شرم خانواده م  کردیم یازش دور  شهیهم

 

   کرد یعاشقانه تو صورتش نگاه م تایبن

 

   دادیتر نشون م بایکم اتاق صورت قشنگ خواهرش رو ز نور

 بودن   ختهیصورتش ر ی برو شییطل یموها

   د یپشت خواهرش کش ینشه کنارش نشست و دستش رو برو  داریکه ب  ی طور آروم 

   خواستیم  دلش

 هم درد دل کنن   یبرا گه ید ی بارهم شده با هم مهربون باشن و مثل خواهر ها هی

 

 

 

 

 در کنارش حضور داشته باشه یمحفل  چیدر ه تایدوست نداشت بن  یحت  افسوس که اون اما

 

 با من دوست باش   زم یشب کنارت بخوابم عز هی  ی دادیدلش مرور کرد کاش اجازه م  تو

 دوستت دارم   منم
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 نمناک شد و بغضش رو قورت داد و از جا بلند شد تا به اتاقش بره   چشمهاش 

 افتاد   بایز  یچشمش به گردنبند  نهیآ ی جلو که 

 رفت   جلوتر

 شده بود   یبا شکل ماه تو آب حکاک بای ز یتو گردن ه یکه داخلش  با یز ریزنج ه یاون تو دستاش گرفت  و

   کرد یگردنبند نگاه م  ییبایبه ز داشت

   د یبازوهاشو کش ی دست ه یناگهان  که 

   برگشت

   کردیکه با خشم نگاهش م  تایغضبناک ب یچشمها

 و گفت    د یکش رون یگردنبند رو از تو دستاش ب تیعصبان با

 احمق عقب افتاده   ی گزارش بد  ایبه برد  یچه خبره بر  ی نیبب ی اومد  ی کنیوقت شب تو اتاقم چکار م  نیفضول ا ی دختره   هیچ

   تایبن

 تکون داد و   یلمت منف رو بع  سرش 

 ادامه داد   اون

   ی دوستام همه مسخره ام کردن چون نگفته بودم  وجود دار  یآبروم بره جلو  ی تو باعث شد   آره

 خواهرش رو فشار داد و گفت   یبازوها

 بشم .....  کی امروز کوچ یتو باعث شد  رونیمتنفرم از اتاقم برو ب ازت

 

 اومد   رونیانداخت و از اتاقش ب ریرو بز  سرش 

  یها یبه حال نقاش  ی وگرنه وا  ینگ  یز یچ ی گردنبند به کس  نیوارم در مورد ا د یبا خشم گفت ام  تایکه ب  بستیدر و م داشت

 مسخره ات ..... 
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عمه   اد یدر ب  ییکه از تنها ششیبره پ تایبن رهیبگ  یبود که سرما خورده بود عمه خانم به نرگس زنگ زد و گفت تاکس ی روز چند 

 بود   ی زن مقتدرو خونگرم یل یبزرگ پدرش بود و خ یدوستش داشت اون عمه  

 

 بو و دوستش داشت  تایو اون عاشق بن گذاشتنیبهش احترام م  ل یتو فام همه

 

 که  کردیخودش رو آماده م داشت

 عمه بره   بخونه 

   رفت یاظهر بود و هوا کم کم روبه  سرد م بعد 

 رفت   اطیو به ح د یپوش  لباس 

 

   

 

 باغ شد  نگ یوارد پارک نیبا ماش  تایباز شد و ب اط یح در

 کرد   یبوته ها خودش رو مخف  پشت

   شد ینم باورش 

 پسر  جوان دست  در گردن هم خندان وارد ساختمون شدند  هی  تاویب

 

 بود   ه د ید تیوضع  نیخواهرش رو تو ا بارها

 د یکشیرنگ و وارنگش رو به خونه م  یو دوستها کرد یو مادرش سوءاستفاده م ایاز نبود برد اون
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   کردیم ی هم حق حرف زدن نداشت و اگه دهن لق نرگس

 ......  د یرس یحسابش رو م تایب

 سرشون آروم وارد خونه شد  پشت

 مرد رو به اتاقش برده بود  هی  یسخت بود اما اون براحت باورش 

 

 باال بره   ی جرات نداشت به طبقه  ی حت زدیم د یباال رو د یآشپز خونه پنهون یاز تو  نرگس

 

 

 آروم   تایبن

 نزنه   ادیبرگشت و اون  دهانش رو گرفت که فر ینرگس گذاشت  از ترس فور   یشونه  یرو برو  دستش

   کرد یداشت سکته م  چارهیب

 

 ت دختر  وآروم گف  د یکش  قیعم ینفس

 

   رم یبود از ترس بم کم

 باور کن االن رفته ....  ی چرا نرفت یزنگ زدم تاکس شیپ قه ی من ده دق ی کنیچکار م نجایا

 سرش رو تکون داد و اشاره کرد   اون

 بوده   تای به ب حواسش

 مادر   ید یرو تکون داد و گفت آره د  سرش 
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 سرو پا رو به اتاقش برد   یجوون ب هی

 کنم   چکار

 کرد و با هزار خواهش و تمنا دوباره برگشتم   رونم یمثل اون دفعه که از خونه ب  رسهیبه مادرت بگم حسابم رو م اگه

   زدیخواهرش شور م ی باال بره دلش برا یاشاره کرد به طبقه   تایبن

   زنهی جادو گر شور م ن یا یو آروم گفت قربون دل مهربونت برم دلت برا  د یرو بوس  صورتش

 زم یسر به تن تو نباشه عز خوادیم نیا

 

 سربزنه   تای دستش رو گرفت و دوباره خواهش کرد که بره و به ب  اون

 چه خبره نگران نباش   نم یبب رم یسرش رو تکون داد و آروم گفت باشه م نرگس

 

 آروم پله ها رو باال رفت  و

 

   ارهیاز خواهرش ب  یو منتظر بود خبر   کردیدلشوره نگاهش م با

 بلند   کیموز یصدا که 

 د یدو  نییپا ع یرفت هوا و نرگس دوباره از پله ها سر  تایب غ یج و

 

 مادر  گمیباور کن راست م  کشه یدختر رو م نیخونه ا ادیب ا یرو گرفت و با ترس گفت خدا به داد برسه اگه آقا برد  تایبن یدستا

 

   زنمیبا اشاره بهش فهموند که زنگ بزنه به مادر و نرگس سرش رو تکون داد و گفت نه  من زنگ نم اون

   وفتمیدو باره از نون خوردن ب یی خوایم
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   م یچکار کن یعنیشونه هاشو باال انداخت که  تایبن

   میونرو بترس   تایکه ب نه یراه ا نیفکر کرد و ناگهان ابروهاشو باال انداخت و گفت بهتر کم ی اون

 

 رو بزن   فون ی برو تو کوچه و زنگ آ تو

   کنه یم رون یسرو پا رو از خونه ب  یب  نیا ادیداره م  یکس  کنهیفکر م اون

   د یزد و به طرف کوچه دو  یلبخند 

 چشم تو چشم شد  ایناگهان با برد د یدر که رس   یجلو

 

 زده بود   خشکش

 کجا ؟؟؟؟؟؟؟  ید یجلوتر اومد و گفت لباس پوش  اون

 

 کو خانم  سلمت

 

   شه یاگه برادرش پا بخونه بگذاره خون به پا م دونستیکه م تایبن

 کرد   اشاره

 چرا باشگاه نرفته   که 

 د یرفتند و گفت امروز کارم طول کش اطیدر رو باز کرد و هر دو بداخل ح  اون

 رفتم  باشگاه ن گهید   نیگذاشتم به خاطر هم   رگاهیتعم ی هم خراب شد تو  نمیماش 

 ..... یرفتیم ی کجا داشت  تو
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   ستهیکه با د ی زد و دستش رو کش  یلبخند 

 که اونو به خونه عمه ببره   خواست

  رسونمتی م  رمیرو بگ  تایب چیبزار سو زمیندارم عز نیهاشو باال انداخت و گفت من که ماش  شونه

 بره   خواستیزده دستش رو تکون داد و گفت که نم وحشت

 که متعجب شده بود   ایبرد

 چونه اش رو گرفت و گفت تو حالت خوبه دختر .....  ریز

 

 کرد که سرما خورده   اشاره

 و گفت   د یبه خواهرش انداخت و سرش رو در آغوش کش ی مهربون نگاه

   می ریعمه فردا با هم م ی نرو خونه  گه ید امشب

 نه   ایرو که داده بودم آماده کرده   ی نرگس سفارش شام نیا نم یداخل بب م یبر بهتره

 بسمت خونه حرکت کرد  ایمانده بهمراه برد در

 

 رو که باز کردند سکوت همه جا رو فرا گرفته بود   در

 نشون نداد  یو به نرگس نگاه کرد و اون عکس العمل د یکش  ینفس راحت تایبن

 افتاده   یهر دو شون نگاه کرد و گفت اتفاق با تعجب تو صورت  ایبرد

 پسرم   ی رو گرفت و گفت نه چه اتفاق فش یو ک  د یخند  نرگس

   کنمیکه االن شام رو آماده م  نیبش

   ام یرو تکون داد و گفت پس من برم لباسم رو عوض کنم و ب سرش 

 هراسان بطرفش رفت و گفت   نرگس
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 بود   دهیدستاشو محکم چسب تایشام بخور بعد لباست رو عوض کن و بن زمیعز هی کار چه

 کامل شک کرده بود    گهید

 باال اومد   یاز طبقه   یز یافتادن چ یکه ناگهان صدا  کردیتعجب به اونها نگاه م با

 و گفت    د یرو فهم ز یبه اونها انداخت و همه چ ینگاه ایبرد

  د ی بگو چرا دست پاچه شد  پس

 

 ف پله ها رفت  با سرعت بطر و

 اونها هم پشت سرش راه افتادند  و

 رو با شدت باز کرد   تایاتاق ب در

 رو نگاه کرد    نییو پا د یخم شده بطرفش رفت و بازوهاشو کش رونیاز پنجره به ب د ید

 در حال فرار بود و در رو بست و رفت ....... یکس  د ید یم درست

 

   کرد ینشسته بود و به صورتش نگاه م نه یآ یجلو

   د یرو برداشت و موهاشو آروم شونه کش شونه

 ده صبح بود   ساعت

 کرد یهم دستاش درد م هنوز

 گرفتیبود که قلبش م  تایب شیدلش پ  یجور  هی

 

 رفت   رونیبست و از اتاقش ب موهاشو

 راهش نده   تاینگران بود که ب هنوزم
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 رو آروم زد   در

 زد .......  دوباره 

 بود   ده یفا یب

   نهیرو بب ی کس خواستینم تایب

   کردیم شتریاز همه غصه هاشو ب شتریب  ن یو ا  تاستیکار بن  ایزود خونه اومدن برد کردیفکر م اون

 راه افتاد  نشون یب ید یروز دعواو زد و خورد شد  اون

 

 به غرورش بر خورده بود و آشوب بپا کرد   ایبرد

 خواهرش دست بلند کنه   ی نداشت برو عادت

 بود که قابل گذشت باشه   یشرمانه تر از اون یب  تایکار ب اما

 از قبل به برادرش وابسطه بود  شتر یب تایاز رفتن باباو تنها شدنشون بن بعد 

 

 

رفت و آمد کنه و استقلل   ی اجازه داره با هر کس د یرس  ی ه سن قانونداشت دختر که ب   دهیو عق کردیطور فکر نم ن یا تایب یول  

 داشته باشه  

 و نرگس تو اتاق نبودن    تایاون روز بن اگه

   اورد یم  ییبل ه یحتما سر خواهرش  ایبرد

 

 ا

 کرد و گفت که مقصر اونه  ید یبا مادر جرو بحث شد  ایشب برد همون
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داشته باشه و     ی آزاد یتو زندگ  د یبا یو اون هم خونسرد به پسرش گفت که هر کس ست ین تایو به فکر ب اله یخ ی حد ب نیکه تا ا 

 گذشته ......  شد یم  یر یاون دوران که نسبت به بچه ها سخت گ

 

 انه یکه بداخل بره  کرد یبودو دل دل م ستادهیدر اتاق خواهرش ا پشت

 

 انداخت یدر رو باز کرد و بداخل نگاه آروم 

 بود   دهیخواب تایب

 نه یصورتش رو بب ک یرفت تا از نزد جلو

 

 

 

 

 شده بودن   ی حسش زخم یب یشدت کبود شده بود ودستها به

 ممکن بود بدتر هم بشه ....  داشتیرو نگه نم ا یو برد  رفتیجلو نم تایبن  اگه

 

   نهیاونو نب تایبه اتاقش بره تا ب عی که سر برگشت

 دستش رو گرفت و از جا بلند شد و با خشم گفت   ناگهان

 نکبت   یکن یاتاقم چکار م تو

 ....... انه یزنده ام   ینی بب یاومد 
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 کرد یناخن هاشو تو تن خواهرش فرو م شتر یکه رهاش کنه و اون ب کردیبا التماس نگاهش م تایبن

 

 برد و آروم گفت   تایصورت بن ک یرو نزد سرش 

 متنفرم    ایتو برد از

   یمن و مامان هست یخونه برو فقط باعث آبرو  نیاز ا زارم یهر دوتون ب  از

 گرفته بود    یدوره هم ی مامان مهمون ادته ی شیپ ماه

 با اون ساز مسخره ات   یجشن شو خراب کرد  یاومد 

 

 .........  شهیرعد و برق توفضا پخش م ی انگار  صدا زنه یحرف م  یدختر کر و الل داره که وقت ه یکه مامان  دنیفهم ی وقت همه

 

 گرفته بود  شون   خنده

 

 ..... ی عوض یفقط باعث خجالت  تو

 شکم جا بده   هی خدا تو احمق رو کنارم تو  د یبا چرا

 مثل تو خواهرم نباشه    یو آدم بدرد نخور   رمیخواست من بود حاضر بودم بم اگه

 ......  ن یرو بب دستم

   رمیگ یفضول م  یایروز انتقامم رو از تو اون برد ه ی ن یدستم رو بب زخم

 ......  دمیقول م بهت
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   خوردی و بغضش رو فرو م کرد ینگاهش م تایبن

   ی د یرو بطرف گوش خواهرش برد و دست زد و گفت خوبه اون سمعک نکبتت تو گوشت هست صدامو شن دستش

   نمت یخونه نب ن یتو ا  فردا

 

 لت بکشم ...... من از عشقم خجا د یباعث شد  ایو برد  تو

   مردمیو فرار کنه داشتم از خجالت م  وانیبالکن بپره تو ا  ی ازش خواستم از لبه  ی وقت

 جواب تلفنم رو نداد...... امشب

 

   د یمقصر هست یعوض ی ایو اون برد  تو

 .لعنتتون کنه ....  خدا

 

 رو رها کرد و اونو به عقب هول داد   دستش

 

 اومد   رونیاشکبار نگاهش کرد و از اتاق ب یبا چشمها تایبن

 بدجور گرفته بود   دلش

 و آدمهاش متنفر بود   ا یدن نیا از

 

 

 

 کرد   ه یگر  بانهیشب غر اون
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 برگردونن  یخانواده ازش رو شد یکه داشت و باعث م  یخدا داد  بیع از

 

   کردنیم  یهمه ازش دور  ومد یم  ادش یکه   یروز  از

 د رو تحمل نکنه ....همه در   ن یو ا  رهیبم خواستیم  دلش

 

 رفت و قدم زد و راه رفت   اط یشب به ح ی کیتار تو

 خونه دور بشه   نیگرفت از ا  میتصم

 کنه    یکنارش زندگ ی براش زنگ زد و خواست که بره چند مدت ش یخانم چند وقت پ عمه

 ......  وهی م ی بزرگ و درختا اطیقشنگ با ح  یخونه سنت ه یعمه جونش رو دوست داشت  خونه

   شد یحالش خوب م رفتیوقت بخونه عمه م  هر

 ...  شد یم ده یتو قلب و روحش دم ی شاد زندگ حس

 

 و به اتاق مادرش رفت    د یزود لباس پوش  صبح

 

 شده بود   داریاز خواب ب تازه

 کنه   ی بره چند وقت کنار عمه زندگ خوادیو گفت که م  د یرو بوس  صورتش

 قبول کرد   ی اشت با خوشحالبه بچه هاش ند  یوابستگ   چوقتیه مادر

 بودند  یبود که هم مادر و هم خواهرش از عشق و علقه ته ن یا دادیرو آزار م تای بن شتریکه ب یزیچ

 

 که قلب پاک ومعصومش سر شار از آرامش و عشق بود   یدر صورت  نند یرنگ آرامش رو بب ش یرفت تا خانواده از دور اون
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 کرد و گفت   تا یو روبه بن  ستادیا یتاکس

   مید یرس  خانم

 شد  اده یداد و پ ه یکرا

 

 بطرف کوچه کشونده بودن   واری عمه کرد که سرشون رو از رو د اط یح یبه درختا ینگاه

 در رو فشرد   زنگ

   ه یمهربونش گفت ک   یبا اون صدا عمه

 

 شون بود   نیرمز ب ن یدو تا سرفه کرد ا تایبن

 ......  تایبن  یی گفت تو ی با خوشحال عمه

 

 در رو باز کرد و اون داخل شد  ی فور

 رو آب جارو کرده بود    اطیصبح زود ح شه یهم مثل

   بردن یدل م اطشیتو ح ی محمد  ی گلها عطر

 و عطر گلها تو مشامش اونو مست کرد   د یچیپ اطیخوشگل ح ی تو درختا باد

 

 شد   اطیوارد ح شیچوب یکه عمه با اون عصا کردی گلها نگاه م  ییبایبه ز داشت

 به استقبالش اومده بود  تایبن دن یناتوانش به شوق د یاون پاها با
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 منتظرت بودم    روزیمادر د یزد و گفت خوش اومد   یلبخند 

 ..... ارتی منم رفتم امامزاده ز   یومد ین

 

 د ی و خوشگلش رو بوس  ی دستش رو گرفت و گونه صورت تایبن

 بهم دوخته بود   نگاهشون

 کرد   اشاره

 دلش تنگ شده بود   که 

 دلم   زیهم سرش رو تکون داد و گفت منم دلم تنگ شده بود عز عمه

 

 کردو گفت   نینمک ی پر از درد دله خنده ا د یفهمیچشمهاش نگاه کرد و دلش پر از حرف بود عمه م به

  زارم یحاال حاال ها نم گه یکرد بهش سپردم که مواظبت باشه د ف یپشت تلفن برام تعر زویهمه چ شبینرگس د ی ناراحت دونمیم

 تو اون خونه  یرد برگ

 

 شد   ره یخ ن یانداخت و با خجالت بزم نییسرش رو پا تایبن

 مثل تو رو ندارن  ی جواهر اقتیدستاشو گرفت و گفت اونها ل عمه

 دختر فرق داره قدرشو بدون ........  ن یبه مادرت گفتم ا ی اومد  ایاون روز که بدن یقشنگ خودم   یایهمون نار تو

   تهیتو زندگ ی منیخوش  یکه رو گردنت هست نشونه   یقشنگ  خال

 کرد   م یهرگز به تو افتخار نکرد و تو رو تو هفت تا سوراخ قا اقتتیل  یافسوس که مادر ب  اما

 

 بده   ه یبازوهاش و اشاره کرد که بهش تک ر یعمه رو گرفت و دستش رو برد ز یعصا
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 زد   لبخند  عمه

 

 

 

   کرد یوجود داشت که آرومش م یدختر درخشندگ  نیا یچشما تو

 

   زمیتازه دم بر  ییچا ه یرو تکون داد گفت خوب من برم برات  سرش 

   م یباهم بخور و

 م یکنیم  یزیروزهامون برنامه ر یبرا بعدش 

 

 مشغول گشتن تو خونه شد......  تای و بن زه یبر ی رفت که چا عمه

 خونه تنگ شده بود .... نیو آرامش ا ی حس پاک  یبرا  دلش

 

 اتاق کار رو باز کرد و داخل شد  در

 اتاق رو دوست داشت...... نیعاشقانه ا ی زمان کودک از

 نامه مدتها بود به خونه عمه پا نگذاشته بود   انیخاطر درسها و نوشتن پا به

 اتاق اومده .......  نیبه ا یبار ک  ن یاومد آخر ینم ادش ی

 عمه   یقشنگ و گل گل  ی قال دار

 رو پرت کرد  حواسش

   قهیپر بودن از عشق و سل د یاون دست کش یصورت  زو یر  یگلها ی برو
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 .......  ی قال یشم یابر یبست و صورتش رو چسبوند به تارها چشمهاشو

 خودش بود که عمه آروم بداخل اتاق پا گذاشت و گفت   یحال و هوا تو

 وقت نکردم ببافم ...... مدتهاست

 دستام جون نداره دختر .....  گه ید ی راستش رو بخوا یعنی

 

 قربونت برم   یبرام بباف  یاومد  ینوک پا نم ه یکه سال تا سال    توهم

 اخت  به نقشه اند  یزد و قلب رو برداشت و پشت دار نشست و نگاه   یلبخند 

   زمی بعد عز یو گفت بزار از راه برس  د یخند  عمه

 

 به نقشه .....  قیدق یبعد از نگاه اون

 

 و شروع کرد به بافتن    د یکش رون یب ی آب ینخ

   شه یو با حوصله مثل هم آروم 

 عمه رو به اشک نشوند  یچشمها زدیکه م  ییگره ها یصدا

 با لذت نگاهش کرد و گفت   و

 

 ......  زمیبافتنت تنگ شده بود عز یصدا ی برا دلم 

 

 برگشت و اشاره کرد که رنگ قرمز کمه   اون

 



 سراشیبی عشق 

30 
 

 

   زم یرو تکون داد و گفت آره عز سرش 

   شهیداره تموم م  نخهام

 اگه وقت شد   فردا

   میری به کارگاه حاج صادق م باهم

   می خریتازه م نخ

 

 باز به کارش ادامه داد  و

 

 کمندش   افتاد  سو یدختر گ اینار ادی عمه چشمهاشو بست و به  و

 

 از حسرت......   یی ایاونو ازش گرفت و عمه موند و دن یتصادف ناگهان هی  شیکه سالها پ 

   ومد یلبهاش ن ی سالها خنده برو گهیاون به بعد د  از

   تایاومدن بن ایبا بدن 

 علقه اش رو متوجه اون کرد  دخترش دوباره براش زنده شده باشه تمام عشق و انگار

 

 عمه ....  یفرزند  یب یزخمها  ی برو یوجودش شد مرهم  

 

   د یو دستش رو بر تا یحواسش رفت به ب هو یبافتن بود که  مشغول

 شد   ریخون انگشتش سراز و
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   د یانگشتش رو کش ی فور

 ی وقته نبافت   یلیمادر گفتم عجله نکن تو خ ی گفت چکار کرد  یبا ناراحت عمه

   ی کردیآروم آروم شروع م د یدستت کند شده با کمی

 ارم یدار برم چسب زخم برات ب نگهش

 

   زمیعز  ی گفت تو فکر بود کرد یداشت دستش رو پانسمان م ی وقت

  تاستیسرش رو تکون داد و بهش فهموند که  که نگران ب اون

 روز که سرش به سنگ خورد   ه ی خودش  د یکرد با شهیو گفت چه م   د یکش ی آه عمه

 زم یعز نه یکه خودش نخواد هم ی بشه تا زمان عاقل

 

 درست کنم    ی ناهار برات چ ی نگفت خوب

 زبونش رو مثل بچه هادور لبش چرخوند و با لبخند بهش فهموند هوس آش رشته کرده   اون

   زمیزد و گفت باشه عز یلبخند  عمه

   کنمیدرست م برات

 

 بخره  ینقاش  لیروز بعد از خوردن ناهار بهمراه عمه رفت که وسا اون

 

 شکسته شده بود   تایبه دست ب لشیوسا تمام

 به بازار فرش برن  شم ینخ ابر د یخر ی گرفتند  برا  میبود  که تصم غروب
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   کردیآروم با عصاش حرکت م  عمه

 

 راه شروع کرد به غرولند کردن......   نیب

 حاج آقا هم که راهش مثل راه کربلست مادر خسته شدم ...... ی حجره  نیا

 

 

 دند یبود بدر حجره رس  ی با هر مشقت خلصه

 

 گفت   یاحوال پرس  ی بطرفشون رفت و بعد از کل یعمه از جابلند شد و با خوشحال  دنیصادق با د آقا

   یزد  یسر ه یبه ما   د یکرد خوب

  ستین داش یبه حاج خانم بزن پ  ی سر هی برو  گفتم یبود به  خانم م یمدت

 

خانمت رو    یبهم سر بزن  یهر وقت خواست  امینم گه ید بره ی شما نفس آدم رو م یتا حجره    راه نیتازه کرد و گفت واال ا ی نفس عمه

 خونه ام.......  ایبردار و ب

 

   شمیکرد و گفت حتما حتما خوشحال هم م  یا خنده

   خواستمی چادرش رو مرتب کرد و گفت غرض از مزاحمت نخ م عمه

 

 صادق سرش رو تکون داد و گفت   آقا

 چشم شما امر بفرما   ی برو
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 ارند یبگم از انبار براتون ب نم ینخ رو بب نمونه

 کرد و گفت مادر   تایبه بن ینگاه عمه

 

 نخ رو نشون حاج آقا بده .....  

 کرد و نمونه نخ ها رو نشون داد و   فش یدست در ک تایبن

 آقا بلند صدا زد   حاج

 .......  ارینخ رو دو سه بسته از انبار ب رنگ  نیا ایجان ب صدرا

 

 به پشت سرش انداخت و دوباره صدا زد   ینگاه

 بابا .........  یی صدرا کجا آقا

 

 چشم حاج آقا االن االن ......... گفتیباال اومد که م یاز طبقه   ییصدا

 

 اومد و لبخند زنان سلم کرد  نییباال بسرعت پا یبا سر و وضع آشفته و پر از کرک  از طبقه   یبعد جوان محجوب قه ی چند دق و

 

 سلم پسرم   ک یو گفت عل د یخند  عمه

 صادق نگاهش کرد و گفت کارت تموم شد .......  آقا

 کرک نداره ......  گه یراحت د التون یگفت خ  نانیجوان سرش رو تکون داد وبا اطم اون
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 کردم   ز یتم تونستمیکه م ییرو تاجا همش

 

 

 خانم ها رو راه بنداز .....  نیدارم پسر حاال کار ا مانیگفت به کارت ا ی آقا با مهربون حاج

 

   ینیب ینمونه نخ رو م نیا

   ار یبسته از انبار ب دو

 

 گفت و بدنبال نخ رفت ی جوان بله ا اون

 

 یی و استکان چا گذاشت زی م ی رو برو فشی ک عمه

   ستیکمک دستتون ن گه یبرداشت و گفت پسر تون کجاست د رو

 بگم واال .....  یتکون داد و گفت چ یآقا سر  حاج

 

گوش   یکار  ه ی سالت هست برو دنبال   یس  گه یپسر تو د گمیبهش م یهر چ  گرده یو علف م کاری درسش تموم شده ب  یوقت  از

 که   دهینم

   ادیمن جور در نم  یل یتحص  یبا شان و رتبه  ی هر کار گهیم

   کردیبهم م ی کمک ه ی م یقد  بازم

 .......  زارهیپاشو تو حجره نم گهیمدتهاست د االن

 کرد و آروم گفت   زیچشماشو ر بعد 
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 هست   لیاسماع امرزیپسر خدا ب  اره یجوون که رفت براتون نخ ب نیخودمون باشه ا نیب

   دونهیکرده است اما اصل کار رو عار نم ل یتحص  فرش خونده ی طراح یکارشناس  ی  رشته

 دارم .....  نانیاطم شتر یساله کمک دست منه از چشمهام بهش ب ه ی االن

 

   سپردمینداشتم تمام کارهامو بهش م یتا بود غم  امرزهیپدرش رو ب خدا

 پدرش امانتدارو چشم پاکه .... مثل

 

 و سکوت کردو    د یصدرا رو شن یپا یصدا

   م یرنگ داشت نیبسته از ا هی فقط  د ییجوان با لبخند گفت بفرما اون

 شده ....  تموم

 

 که کمه حاج آقا .....   نیبا تشکر نخ رو گرفت و گفت ا عمه

 

 گفت    د یکشیسر م شوییکه داشت چا ی در حال  اون

  د ینباش  نگران

   ارنیاصل ب شمیابر دم یسفارش م فردا

 .... .. ارهیبراتون ب صدرا

 

 ......  وفته ی ببر کارت راه ب نویشما ا حاال
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 نره حاج آقا   ادتیسرش رو تکون داد و گفت دستت درد نکنه  فقط  عمه

 

 روزا   نیکرد و گفت  ا تایبه بن  یبا خنده نگاه بعد 

 بافنده زبردست اومده مهمونم شده  هی

 

 .......  شهیهام زود به زود تموم م نخ

 

 هست .......... امرزتونیدختر برادر زاده خداب  شناسمیکرد و گفت م تایبه بن یآقا نگاه حاج

 

 ........ د یخر  ی حجره برا د یآورد ی با خودتون م ادیبود ز ک یکوچ ی وقت

 شده   یخودش خانم ی برا گه ید االن

 

 

 خونده   ک یسرش رو تکون داد و گفت آره دخترم تازه درسش تموم شده گراف عمه

 ........ ی بریحظ م کشه یم ینقاش 

 

 انداخت و سرخ شد   ر یسرش رو بز تایبن

   د یینخها رو بسمت عمه گرفت  گفت بفرما صدرا

 

 عمه با تشکر نخ رو گرفت و به خونه برگشتند  و
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 فراوان شروع کرد به بافتن    اقیشب با اشت اون

 رفت یم ادش یغمهاش  شد یم  یغرق در کار ی وقت

 

 ابراز نداشت   یبرا یدلش هزاران حرف نگفته بود و زبون  تو

خوشگلت رو از ته قلبت   یمن صدا گفتیو م شد یم  رهیبا پدر حرف بزنه اون عاشقانه به لبهاش خ خواستیم ی داشت وقت ادیب

   زمی عز شنومیم

 لب باز کنه   ستخوای م ی وقت اما

 ....... شد یتو ته حنجره گم م صداش 

 

 خودتو   ی خسته و خواب آلود به اتاق پا گذاشت و گفت بسه دختر جون هلک کرد عمه

 خونه بابات .......  یبرگرد  زارم یتا فرش تموم نشه نم ی حاال ها مهمون من حاال

 

 ها   شه یزخم دستت باز م ی بافیتند تند م  نقدریا چرا

 داد   رونیناله مانند از ته گلو ب ییبه صورت خواب آلودش کرد و صدا یهو نگا برگشت

 

 بود ....... سیاز اشک خ صورتش

 کردم دلت شکسته ....... ی نکنه من کار ی کرد ه ی شده قربونت برم چرا گر ی نگران بسمتش رفت و گفت چ یبا نگاه عمه
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 تکون داد و اشاره کرد   یرو بعلمت منف  سرش 

 داره حرف بزنه.....  دوست

 

   ی حرف بزن یتونینداره تو با چشمهات م یکه ناراحت  نیا زم یبا تعجب شونه هاشو باال انداخت و گفت خوب حرف بزن عز عمه

 

 زمیاز نگاهت خوند عز شهیم زویدلت پاکه که همه چ  اونقدر

 

 وند .....م  رهیخ نینگاهش به بزم د یعمه رو بوس  یدستا  اون

 

 و رنگ و رنگ   رنگ

 

 نبود   یباغ عمه بود که حواسش به در ورود   ی درختا دن یغرق کش اونقدر

 بود و محو تماشا ........ ستادهیسرش ا پشت

 زده بود   خشکش

 تو دستش وارفته بودند   نخها

 که وسط باغ نشسته و غرق کارش شده ....... یی بایز ینگاه به دختر مو مشک ه یمجنون و   د یدرخت ب ی نگاه به تابلو هی

 ........... دنی و اونها رقص عاشقانه سر م  چهیپی بلندش م ی باد تو موها و

 

 عمه خانم اونو به خودش آورد ........ ی عصا یشده بود که صدا ننده یو جسمش ب روح 
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   کردیبود داشت نگاهش م یمدت

 

 شده   تایبن یمست تماشا  د ید ی وقت

 اهلل........  ایت گف ه یکنا با

 

 شده بودم......  ینقاش  یانداخت و گفت سلم شرمنده حاج خانم محو تماشا نییسرش رو پا اون

 سرش رو تکون داد و گفت اشکال نداره پسرم .......  عمه

 

 رفت و نخها رو بدست عمه داد و گقت حاج آقا سلم رسوند و گفت   جلو

   د یبراشون اومده اگه دوست دار د ینقشه جد  ی سر هی

   د یکه انتخاب کن  ارمیب  براتون

 کرد و گفت چرا که نه   ی فکر عمه

 بپرسم ......  تایاز بن د یبا

 رمیگ یخودم با حاج آقا تماس م  بعد 

 

   ارمیجا باش برم پول نخ ها رو ب نیبه صورتش انداخت و گفت دستت دردنکنه پسرم هم ینگاه بعد 

 

 عقب رفت و گفت اصل اصل ..... صدرا

   د یرو نزن حرفش

 .....  شهیآقا بفهمه پول گرفتم دلخور م  حاج
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 ....... کنم یفکر کرد و گفت باشه پس من خودم بعدا حساب م ی کم عمه

 

   کردی ماون ساکت نگاه صورتش  و

 بشه ......  رهیخ  ی و به باغ و دختر مو مشک  ستهیاون جا با شتر یداشت ادامه بده و حرف بزنه  تا ب دوست

 

 مونده ........  یز یگفت بازم چ ستاده یهنوز ا د یکه د عمه

 

 رفت  یکوتاه یانداخت و بعداز خداحافظ ری با خجالت سرش رو بز صدرا

 

  انداختیبه پشت سرش ن ینگاهبرنگشت و  یسوال بود اون دختر حت  براش 

 

 نشون نداد   یعکس العمل ن یشد اون کوچکتر اط یدر رو بهم زد و وارد ح  یوقت یحت

 

 بود  ده یکه د ی روز بارها به صحنه ا اون

 کرد   فکر

 

 زده   دنیاون دختر از اول متوجه بوده و خودش رو به ند  د یدلش مرور کرد که شا  تو

 

   رهیرو بگ  ی زیشده بود دوباره بدرخونه بره و بهانه چ ییهوا دلش
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 د یبذهنش رس  ی فکر ناگهان

 

   دادیم ل یو تحو برد یم د یسفارش دفه و شانه داشت که با هی

 زد  ایبهشون انداخت و دل به در ینگاه

 

 ..به قفل  بود ..  رهیو چشم انتظار خ   د یرو کوب در

 .....  د ید یاون دختر رو م گهیبار د ه یهر طور بود  د یبا

 ........ هیاومد و گفت ک یی صدا فونیآ از

   د یگفت در رو باز کن آروم 

 

 حاج آقا هستم   شاگرد

 پسرم   یافتاده برگشت ی با تعجب گفت اتفاق عمه

 بدم   لیرفت تحو ادمیداشتم  گه یسفارش د هی مکث کرد و گفت نه  یکم  اون

 

 وارد شد  انی گو  ااهللیدر رو زد و اون  عمه

 

 نبود    یکس اط یح تو

 انداخت    یاطراف نگاه به

 

 از اون دختر نبود   ی شده خبر دهیکش مه ین ی و تابلو  یخال یصندل
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 شده پسرم   یز یاومد و گفت چ اطیبود که عمه دوباره به ح ی حال چشم گردوندن بدنبال اون دختر مو مشک در

 شانه و دفه  نیبپرسم ا خواستمیکرد و گفت نه فقط م ی دوباره سلم  اون

 

 

 سفارش شما بود   هم

 شده  یکرد و شونه هاشو باال انداخت و گفت نه پسرم حتما اشتباه ینگاه عمه

 کنم یبعد با حاج آقا حساب م رمیگ یم د ید ی خوب چون زحمت کش ی ول

 

 از خونه خارج شد ....  ید یعمه داد و با نا ام   لیمردم روتحو لیوسا بناچار

 

 عمه خانم بوده و اون حواسش ه سفارش مردم نبوده ....  یسفارش  لیبه حجره برگشت دروغ گفت که فکر کرده وسا ی وقت

 

 کرد    شهینم ش یکار گهی داد از دل که اگه بلرزه د  یا

 نداشت براش درد دل کنه اون روز غروب بعد از بستن حجره   ایدن  نیرو تو ا ی افسوس که صدرا  تنها بود و کس و

 بزرگ بود  یا یدن نیاز ا شییتو مرکز شهر که تمام دارا  یاجاره ا کی خونه کوچ ه یو بخونه برگشت   د یخر نون

 

   ش یکوچک زندگ ی واریبود و چهار د  خودش 

 

 درمان اون فروخت   ی رو برا شییشد و پدر تمام دارا ماریمادرش ب شیپ سالها
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 عاقبت مادر از کنارشون رفت و تنها شدند ..... و

  ی ب یایدن  نیدر آورد و زود بکنارش رفت و صدرا تو ا ی اونو از  پا یکه پدر به مادر داشت و....... بلخره غم دور   یو عشق علقه 

 تنها شد ...   یسروته تنها

 

   یی پر از تنها  ی کمد کتاب و دل  هی و ی اجاره ا ی زندگ ه ینداشت جز  چیه

 سروته داشته باشه   یب  ی ایدن ن یتو ا  یز یچ هی خواستیبار بود که دلش م نیلاو

 نگذاشت ی زیچ ی بدست آوردنش پا رو ی و برا د یثروت نلرز یهرگز دلش برا  د یشا

 

 سرو ته ..  یب  یایدن  نیحاالدلش  از ا اما

 طلب کرده بود    یز یچ هی

 د یکشیمجنون م د یو برگ ب  چرخوند یرو م ش یاون دختر موبلند بود که قلم طراح یرو  دن ید واون 

 

 کرد    یاز عشق و صورت  دخترک رو طراح د ی کش ی شب خودش طرح اون

 خودش فکر کرد .......  با

 صد در صد همون دختر با صورت خندان باشه که با عمه خانم وارد حجره شد ..... د یبا 

   د یبست و نقش دل کش بعدچشمهاشو

 نگاهش کرد ....  ی وقت

 برد یهمون نبود اما دل صدرا رو م هیشب
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 زد   بیتو دلش بخودش نه بعد 

 تو رو چه به اون دختر   صدرا

 ....  ی توقعات چه

 

 شب با هزاران فکر بخواب رفت  و اون  د یبه آرزوهاش خند    و

 

   یبه فراموش  کردیگذشت و صدرا کم کم داشت عادت م یماه چند 

 

 انداخت ..... ی م یو عاشقانه بدر نگاه  زدیبه اون کوچه م یبار سر هی هر چند وقت  فقط 

   ستادیقرار بدر خونه اش رفت و منتظر ا ی ب شه یروز صبح  مثل هم به

   د یلرزیم دستاش 

 خلوت بود   کوچه 

 مردم در خواب بودند   هنوز

 

 

 

   د یانتظار کش یکم

   خوردیبصورتش م یخنک صبحگاه م یحرکت کنه نس ابونیبرگشت که بطرف خ د ینا ام ی بعد از مدت و

   د یباز شدن در رو شن یدور نشده بود که صدا ی کم هنوز

 به در انداخت  ینگاه دویچسب وارید  ی عجله برگشت و به لبه  با
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 براه افتاد   ابون یسبد تو دستش از خونه خارج شد و بطرف خ هیهمون دختر با   د ید یم درست

 گرفت    شیرو در پ ابونیشد و اونم راه خ دستپاچه

 ۰۰۰۰۰۰شه  کی آروم کرد تا دخترک بهش نزد قدمهاشو

 

 شد .......  ی کیقدم هاشون  و

 

 انداخت و از کنارش رد   یتفاوت تو چشمهاش نگاه یو نگاهش کرد واون ب  برگشت

 دنبالش راه افتاد   جیصدرا مست و گ شد 

 

   دند یرس  ابون یخ به

 

 رفت و صدرا بدنبالش راه افتاده بود   اون

 کنه   ی بود که خودش رو معرف ت یموقع بدنبال

 

 توقف کرد و داخل رفت و صدرا   یی نانوا هی  ی قرار بود و دلهره داشت اون جلو یب

 تا برگرده   ستاد یا ظرمنت

 

 کرد یم  ی کار ه ی  د یبا خوردیاش م نهی اگه دست رد بس ی حت زد یو حرف دلش رو م داد یتو عمرش جسارت بخرج م د یبار با هی

 

 فکر بود که دخترک نان بدست از مغازه خارج شد و بطرف کوچه برگشت   تو
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 شد و از پشت سر صداش زد خانم ......  کیخلوت کوچه پا تند کرد و به قدمهاش نزد تو

 

 برگرده   د یکه شا ستادیا

 بلند تر گفت خانم ..... نشون نداد و براهش ادامه داد ....  ی عکس العمل چیه اما

 

 ...  اندازهیبه پشت سرش ب ینگاه م ین ه یدخترک  د یباز از همون فاصله به انتظار نشست شا و

 

 د و سرش رو هم تکون ندا ی افسوس حت اما

 در شد و تو صورتش نگاه کرد و گفت   ک یجلوتر رفت و نزد یخاص تیعصبان با

 با شما هستم خانم

 

 تو صورتش نگاه کرد   تایبن

 ابراز کنه  تونستیرو نم نی جواب نداشت و ا ی برا یزبان

 

 ....... سکوت کرد تا اون ادامه حرفش رو بگه ...  پس

 

 

   نیمزاحمتون شدم فکر کنم منو شناخت  د یانداخت و گفت ببخش ریسرش رو بز صدرا

 حاج صادق هستم   یحجره   شاگرد

 سوال داشتم ....... ه یخواستم چند لحظه مزاحمتون بشم  یم
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 با اشاره صحبت کنه   د یداره و خجالت کش ی که کار  د یو فهم د ی ازش شن فیضع ییصدا تایبن

 جوان صحبت کنه ....... ن یرو باز کرد و خواست بداخل خونه بره تا عمه رو صدا بزنه با ا در

 به کارش ادامه داد  یحرف چیه بدون

 

 ..... کنه یبه حرفهاش نم ی توجه ی داخل خونه و حت  رهیبا تعجب نگاهش کرد که چطور داره م صدرا

 گفت    یر گذاشت و با ناراحتد  یرو برو  دستش

 من قصد جسارت و مزاحمت ندارم   د یکن باور

   رم یچند لحظه وقتتون رو بگ  خواستمیم

 د ی و بداخل خونه بر  د یباشه که من رو بدون جواب بگذار یزشت  تیکار نها  نیکنم ا فکر

 

 شده بودند   رهیدرب رو گرفته بودند و مظلومانه تو چشماش خ   یبدستاش انداخت که جلو  ینگاه تایبن

   گفتیم د یبا چه

 کرد و با اشاره گفت   نگاهش

 ...... انه یاشاره بلده  زبان

 

 کرد و در جا خشکش زد  تای بن یبه دستا ینگاه اون

 

 موند و سکوت کرد  ره یپر فروغ اون دختر خ یناباورانه نگاهش به چشما تیدر نها و
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 حرف زدن نداشته باشه   ی برا ی زبون بایکه اون دختر ز شد ینم باورش 

 زد یتو چشمهاش موج م  ادیبه قدرت فر یمثل ماه که سکوت یفرشته با صورت  هی

 

 به اون دختر نگاه کرد  رهی حس شدند و خ یب دستاش 

 

از حرکات دستش   یز یو صدرا که چ  شهیمتوجه  صحبتش  م ا یسکوت دوباره با زبان اشاره بهش گفت که آ یبعد از مدت تایبن

   شد یمتوجه نم

 شده بود  رهیبه چشمهاش خ نیغمگ 

 

 چهره زبون نداشته باشه   نیباور کنه ا شد ینم کردیهر جور حساب م رفتیم جیگ سرش 

 خت یبهم ر اهاشویناهنجار از گلوش خارج شد و تمام رو ییباز کرد و صدا زبون

 

 مونده بود   ره یمعصومش خ  یبه عقب رفت و همونطور به چهره   صدرا

 

 و   د یرو از چهره اش فهم زی همه چ تایبن

 

 انداخت  و رفت وداخل خونه   ر یباز کرد و سرش رو بز مهیرو ن در

 

 مونده بود   رهیخ یمات و مبهوت به نقطه ا  صدرا

 کرد یتصور م  گهیجور د  هی دختر رو  نیداشت تو ذهنش ا و
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 نفس بکشه   تونستیم یبسخت

 سخت بود   باورش 

 ؟؟؟؟؟   د یواقعا چرا با چرا ایآسمون کرد و تو دلش گفت خدا نگاه

 

 حرکت کرد ..... ابونیحرفش رو فرو خورد و بسمت خ و

 

 راه رفت و فکر کرد   ادهیپ اون

   ده یکش ی که عاشقانه بهش دل بسته و ازش نقاش  گفتیزبون م یبه اون دختر ب  چطور

 ساده بگه    ی بله  ه یبلد نبود   ی حت اون

 

 نتونه حرف بزنه  ییبایز  ن یعروسک به ا شد یم چطور

 

 و رفت تا ساعتها فکر کرد رفت

 

 تلفنش اونو بخودش آورد  ی کرد  تا  صدا  نییرو باال و پا ابونهایو خ 

 

 بود تگاه ساعتش کرد   یکرد حاج نگاه

 ظهر بود  اون از نا کجا آباد سر در آورده بود  ازدهیساعت  شد ینم باورش 
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 عجله بطرف حجره براه افتاد   با

 نداشت   یوش روز حال خ اون

  گرفتیازشون خارج شد قلبش درد م یی که چه صدا کرد یاون دختر فکر م ی به لبها ی وقت

 نداشت   ی غروب حال درست تا

کرد و به   یخداحافظ  یاشتباه و معذرت خواه نیاون روز با چند  دادیانجام م  ینقص  یحساب کتاب ب یحاج ی سالها برا نکهیا با

 خونه برگشت 

 

 شده بود و با خورش مرور کرد   ره یخ نه یآ تو

 بهش فکر نکن صدرا   گهید

 اولش اشتباه بود رفتنم به در اون خونه   از

 باشه   گهیجور د هی د یهست براش عشق و محبت شا گهید ه یایدن ه ی فراموشش کنم اون از  د یبا

 باشه   گهیرنگ د ه ی  یو ابستگ   یدلبستگ 

 کنم یفراموشش م  نهیدرستش هم  آره

 

   کردیم یسع داشت

 زده بود  بیبه  روح و جسمش آس  روس یو ه یروز پشت سر هم تب داشت اون دختر و صداش مثل  نیچند 

 

 ...... سپردیم یو اون  رو بدست فراموش   کردیخودش رو م یسع د یسخت بود اما با باورش 

 

 بزنه   ی تو اصفهان سر رش یپ ی و به خاله  ره یبگ  یمرخص  یگرفت چند وقت  میتصم
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 اجازه گرفت و ساک سفر بست ........  پس

 

کرو   هیدرد سر رو که عاشق   نیداشت ازش فرار کنه و به خودش ا یتا اون دختر رو فراموش نکنه بلکه سع رفت یراه رو م  نیا اون

 الل باشه رو نده ...... 

 

 نبود  بایز  شه یراه براش مثل هم ریمس

 

 

 و راه براش درد آور بودن   جاده

 با یو اون دختر ز  ینقاش  شدنیانگار داشتن براش متو جاده   یدرختا

 کردن یم  یدلبر  اهاش یرو تو

 

 بست تا فکر نکنه و برگرده به آرامش ......  چشمهاشو

 شده باشه و دست خودش نباشه که به اون فکر نکنه   ض یبود اون انگار مر ده یفا یب

   ی داریگفت لعنت بهت دختر چرا دست از سرم برنم راه یدلش بد و ب  تو

 

 لحظه چشمهات از نظرم دور نشه .......   هی د یبا چرا

 

 .......کشنیکه دارن تو ذهنم قلم رنگ م  زارم یب کتیبار یاون انگشتا از
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 ........   خوره یمجنونت حالم بهم م د یب یاون نقاش  از

 مسخره ات  یبهت و اون دار قال  لعنت

 

 و گفت که خوابش برد....  گفت

 

 برگشت به تهران   یقرار  یکنار خاله موند و با ب ی روز چند 

 

 

   گرفتنیم  میبرگرده پاهاش براش تصم خواستیخودش نم اون

 بره   ادش یکه  بست یبه کارش دل م د یبا

 کنه   ی سع تونستیاقل که م ال

 سر دلش اومده  یی بره چه بل ادش ی کرد   یکار شد و سع مشغول

 

 بسمت حجره راه افتاد به خودش قول داد که فراموشش کنه .....  یو با خوشحال د یزود به خودش رس  صبح

 

دست بافت گذاشته    یها ی موند که حاج آقا سر در قال ره یخ یی بایز یحجره باال رفت با تعجب چشمش به قال ی که کرکره  نیهم

 د یدرخشیو م کردی م  یدلبر   ییبایبود و اون به ز

 

   دادنیگرم و دلچسبش روح رو نوازش م  ی قشنگش رنگا ی بهش نگاه کرد  طرح سنت یقی دقا تا
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 بافنده اش احسنت گفت ....... یو روش کرد و به دستا   ریمرتب ز اد یکه حاج آقا ب یساعت تا

 

 ......  کردیست مآدمو م شمشیابر ی نخها یبرو  نوازش 

 دم کرد و حجره رو آب و جارو کرد   ییچا

 کرد  یدگیرو آب داد و به حسابها رس  یحاج یگلدونها و

 

 سر بلند کرد  د یرو شن نیزم  یبرو یحاج ی عصا یصدا ی وقت

 

 کرد و از  جا بلند شد   سلم

 ......  یچرا برگشت ینبرق زدند و خوشحال گفت مگه قرار نبود تا آخر هفته بمو   دنشیحاج آقا از د یچشمها

 کرد و گفت   ی خنده ا صدرا

 از شما برام عذاب بود   یدور 

 خونه ام شده  نجایا گه ید د یببخش

 انداخت و گفت  ریسرش رو بز یحاج

 

 انگار دست و پام گم شده بودند   ی نبود یوقت  ی گ یم درست

 و حوصله هم نداشتم پسر ....  حال

 وقت نرو ......  چیه

 انداخت و گفت چشم  ریسرش رو بز صدرا
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 گفت    کردیاشاره م  یکه به قال ی بطرفش رفت و در حال ی و با خوشحال  ختی تازه دم ر ی چا هی صدرا

 حاج آقا ..... د یجواهر رو از کجا آورد نیا یراست

 

 جواهر بافته پسرم .....  هی جواهر رو   ن یکرد و سرش رو تکون داد و گفت ا  یا خنده

   شیچند ماه پ ادتهیخانم رو که  عمه

 ....  مینداشت  رهینخ بگ  اومد 

 .....  کننیبرادر زاده داره که دستاش جادو م هی  یداد   لیدم خونه بهش تحو یبرد  ی از چند روز سفارش  بعد 

 کرد و گفت    یبه قال ینگاه

 بافته ...  عروس 

 ...... فروشمشینم ی متیهر ق به

 

 موند و سکوت کرد   رهیخ یباشن مات به تار و پود قال خته ی سرش ر یبرو  ی خیکه انگار سطل آب  صدرا

 

 ....... کیبار یاون دختر اون موهها اون چشمهاو انگشتا باز

 

 گفت    د یکه سکوتش رو د یحاج

 براشون   ی طرح ببر یسر  هی امروز  د یبا اتفاقا

 سوار کنن ....  یرو کمکشون کن د یضمن دار جد  در

 نقص باشه   یکارت ب خوامی جان حواست باشه م صدرا

 ی بارم سربلندم کن  ن یا خوامی سر بلند شدم م ی کرد یبه کار شه یدارم اما بازم خوب دقت کن تو هم نانیاطم بهت



 سراشیبی عشق 

55 
 

 

   اره یب ی بهونه ا چیه تونست یبه حرفهاش گوش داد و سکوت کرد نم ید ینا ام با

 جور کنه و نره   ی بهانه ا هی گرفت تا غروب   میتصم

 به اون خونه بره   د یفراهم کنه بازم فردا با ی بگه و هر بهانه ا یز یچ یرو حرف حاج  تونهینم دونستیم اما

 بعد اظهر  بناچار

 خونه عمه خانم براه افتاد بطرف

 

 هنوز روشن بود   هوا

 و خوب فکر کرد  ستاد یدر ا پشت

   دن یلرزیم دستاش 

 دوباره باهاش رو به رو بشه   د یترس یدختر همونجا بود و م  اون

 

 زد و زنگ رو فشرد ایبه در دل

 

   هی لرزونش آروم گفت ک ی خانم با اون صدا عمه

 اومده و عمه در رو بروش باز کرد و اون داخل شد  ی چ ی داد برا  حیسلم گفت و توض صدرا

 نبود   ی کس اطیح ی تو

 نه ی اون دختر رو نب گه ید  کردیخدا خدا م د یکش ی راحت نفس

 

 وارد خونه شد و سلم کرد   ان یاهلل .و ای
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 و آرامش حکم فرما بود   وتسک

 آروم جلو اومد و لبخند زنان گفت   شیچوب ی با اون عصا عمه

 اتاق   ن یداخل ا ایب  یپسرم دستت درد نکنه اومد  سلم

   د یرو د یوارد شد و دار قال صدرا

 ...  ارم یبرات ب ییچا هی در بره من برم  تیخستگ  کمیزد  گفت تا  یلبخند  عمه

 

 کارت رو شروع کن   بعدش 

 سرش ر تکون داد و تشکر کرد   اون

  شد ینم  ده یتو اتاق شن ییصدا چیساعت ه ک یت  کیت  یصدا بجز

 منتظر بود   انگار

  د یسرک کش رونیدر به  ب  یال از

 ....... نه یبب ادیم  دمیدار رو نخ کش ی تو دلش گفت وقت بعد 

 

 تعارف کرد و صدرا تشکر کنان برداشت   ی تازه دم خوش رنگ وارد اتاق شد و چا ی چا هی با  عمه

 

 مبل نشست و گفت   ی لبخند زنان برو 

   نمیرو بب  زدیازشون حرف م  یکه حاج یقشنگ   یپسرم   نقشه ها خوب

  صدرا

 گذاشت و گفت   زش یم ی و رو کرد و نقشه ها رو برو  ریرو ز لشیوسا

 رو شروع کنم   یتا بر اساس همون طرح چله کش د یانتخاب کن شما
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 به طرح ها انداخت و گفت   ینگاه عمه

 مادر ........   اریرو ب نکمیجان ع تایو بلند گفت بن  ستیهمراهم ن نکمیع من

 

 همون دختر بود که دلش رو برده بود  تا یبن نیا یعن ی نییپا ختیر  یهر  دلش

 

 ون داد و وارد اتاق شد بعد همون دختر مهربون ساده سر تک قه ی دق چند 

 

 عمه رو بدستش داد  نک یع و

 

 .......  یآقا صدرا شروع کنه به چله کش ن یقربونت برم و طرح ها رو بب نیبش ایزد و گفت ب یلبخند  عمه

 

 آروم روبه روش نشست و نگاهش رو به نقشه ها انداخت و خوب دقت کرد   اون

   دند یصدرا بطرف صورتش دو یشون یعرق از پ یها قطره 

   کردیاون دختر داشت خفه اش م شد یبود داشت خفه م گرم

 به صدرا بکنه با اشاره شروع کرد به حرف زدن   یتوجه  نکهیبدون ا ناگهان

 تکون داد   د یی عمه با دقت به دستاش نگاه کرد و سرش رو بعلمت تا و

 

 گفت   و

 انتخاب کنم  یطرح روشن تر  خوامیبار م نیمادر ا یگ یم راست
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 گذاشت و نگاه عمه کرد   ی طرح یو جادو گرش رو برو  کیطرح ها انگشت بار وسط 

 ........  نیانداخت و گفت ا ینگاه ق یدق  اون

 

 به طرح کرد و گفت تابلو   ینگاه نکیع ریز از

 سرش رو تکون داد و   اون

 به صدرا انداخت و گفت   ینگاه عمه

 چطوره مادر   نیا

 

 به طرح انداخت   ینگاه صدرا

 

 عذابش بده   خواستیر م دخت  اون

 طرح بود   نیا یاون همه طرح و نقش صدرا هم عاشق و دلباخته   ونی م چون

 داره ......صدرا بخودش اومد و سرش رو تکون داد و گفت نه .....  ی سخت ی پسرم چله کش هی و گفت چ د یخند  عمه

 دخترم راه بنداز  ی رو برا نیرو برداشت و گفت هم نکشیع عمه

 .....  ه یطرحش چ اسم

 

 .......  اینگاهش کرد و گفت رقص پر صدرا
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متوجه   د یخوب به لبهاش نگاه کرد که شا  شد یگفت و اون که متوجه حرفهاش نم ی زیزد و با اشاره به عمه چ ی دختر لبخند   اون

 حرفهاش بشه ...... 

 زم یعز ی در مورد نقشه بهش بد  ی حیتوض هی دن نخ ها و دا   ی بعد از چله کش گه یعمه نگاهش کرد و گفت پسرم م و

 

 زد و گفت حتما    یلبخند 

 شد   ره یبه حرکات اون دختر خ و

   زد یزبون موج م   یتو صورت اون دختر ب ب یعج یآرامش

   کشهیحرف بزنه عذاب م تونه یاون نم نکهیتابه و از ا ی براش درد دل کنه و بگه که چقدر چند وقته براش ب خواستیم  دلش

 

 

 

 بسم اهلل بگو و شروع کن   ی و گفت خوب پسرم چرا معطل خت یبرهم ر  اهاشویفکر بود که عمه رو تو

 

 

 

 و کارش رو شروع کرد    یرو برداشت و رفت پشت دار قال  فشی گذاشت و ک زیم  ی رو برو یفنجون چا صدرا

 

 

 

 بود اون تمرکز حواس نداشت  ی فی کار ظر  یلی خ  ی کش چله
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   داد یو به کارش ادامه م کرد یشو با پشت دست پاک م یشونیعرق پ مرتب

 رو بطرفش گرفت و سرش رو تکون داد  یز یو با همون نگاه مهربون   دستمال تم ستادیاون دخترروبه  روش ا  هوی که 

 

 

 

 به دستش انداخت و دستمال رو گرفت و تشکر کرد   ینگاه صدرا

فرش دنبال    یباشه از اتاق خارج شد و صدرا عاشقانه رد پاهاشو برو  ده یبذهنش رس  ی زیوهاشو باال انداخت وانگار که چابر  اون

 کرد......  

 کاغذ نوشت    یبرو یز یکه کاغذ و قلم بدست وارد اتاق شد و بطرفش رفت و چ  د یطول نکش هیثان چند 

 

 بطرف صورتش گرفت ....  و

 

 خت به نوشته ها اندا ینگاه صدرا

 .....  بردیداشت  و مثل خودش دل م  یمحشر  دستخط 

 هستم   تایبود سلم من بن نوشته

 ....  ی کارم دار  یگفت د یدرب خونه چکار داشت یجلو  یروز  که اومده بود  اون

 

 گفتن ....   یبا استرس نگاهش کرد چه داشت برا صدرا

 .....شد یاون داشت از بودن در کنار دخترک آب م  نیزم  ی برو خوردنیو صورتش سر م  یشونیپ ی عرق مرتب از رو  یها قطره 
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 .....  یفکر کرد و  گفت اومده بودم که برا  یکم

 

 حرفش رو قورت داد  سکوت کرد   و

   

 نوشت و بطرف صورتش گرفت   ی زیتو چشمهاش نگاه کرد و دوباره چ اون

 ......  یکنیتو صورتم نگاه م  یبا نگران نقدریکه ا ادیاز من بدت م شما

 به شما نداره .... یربط  ستیامروز حالم مساعد ن کم یمن  د ی تکون داد و گفت نه باور کن ی سرش رو بعلمت منف  صدرا

 گذاشت و از اتاق خارج شد    زیم  یکاغذش رو برو  نیدخترک غمگ   اون

 

 چشمهاش غرق کرد   انوس یرفت و صدرا رو تو ته اق اون

 رسوند ...... انیکارش رو بپا یاسترس داشت که به سخت اونقدر

 به ساعت انداخت  ینگاه و

 بود و وقت رفتن   شب

 خانم وارد اتاق شد و لبخند زنان گفت بلخره تموم شد پسرم   عمه

 

 د یکه طول کش د یانداخت و گفت بله ببخش ری بز ی سرش رو با شرمندگ اون

 

 شده   یدرد نکنه کارت عال  به کارش کرد و گفت دستت یخانم نگاه عمه

 

 دوامش خوب باشه    دوارمیام
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راحت   الیرو براتون نصب کردم با خ یشمی ابر ی چله  ن یراحت بهتر التونیخ کنم یانداخت و گفت خواهش م ریسرش رو بز اون

  د یبباف

 

 سرش رو تکون داد و گفت  عمه

  تاستیزحمتش با بن  شتریب  بافم یپسرم اما من نم ممنون

 رسوند  انیفرش رو هم اون به پا ی کی اون

  صدرا

 .....  روقته ینقشه امشب واقعا د حیتوض ی برا شمی مزاحم م  گهیروز د ه یبرم  گهی جا بلند شد و گفت من د از

 

 مادر   یبر  زارمیاما شام نخورده نم یو گفت باشه هر جور راحت د یخند  عمه

 رفت ی م نییاز گلوش پا ی آب به بسخت   یاون که حت و

 کرد و از اون خونه خارج شد   یوقت بودن آورد و خدا حافظ ر ید ی کرد و بهانه برا تشکر

 

 در گم برگشت بخونه   سر

 بد بود   حالش

 کرد    یخودش فکر  با

 داره    دوستش

 کنه   ف یبراش تعر د یبا

 

 ازش فرار کنه.........   د یحرف بزنه با  تونه یچون نم ایآ
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 تو دلش مرور کرد که بلخره    اونقدر

 بخواب رفت  د یناام و  خسته

 

 بود   یزییروز قشنگ پا  هی صبح

 به لباسش کرد   ینگاه نه یآ تو

 و مرتب .....  خوب

 در رو بست و براه افتاد   ی فور

 هنوز هشت صبح بود   ساعت

 

   زد یبه صورتش م می نس یپشت ابرها پنهون شده بود و خنک آفتاب

 براه افتاد   ر یکتش پنهون کرد و سر به ز ب یاز سرما تو ج دستاشو

 

 زنگ خورد   تلفنش 

 کرد   نگاه

 .بود ......  اینار

 سلم ..... یعن ی زیتا ضربه به م   دو

 

   ریدلم صبحت بخ  ز یاز ته قلب کرد و گفت سلم عز یا خنده
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 دو باره سه تا ضربه زد    اون

 

 ا یمنتظرم زود ب یعنی

 

 گفت   ره یبگ  یکه تاکس   دادیو همونطور که دست تکون م  د یرس  ابون یبه خ صدرا

 اونجا هستم  گهید  قه ی چشم ده دق ی برو

 

 بطرف خونه عمه خانم براه افتاد   یخوشحال با

   د یراه گل خر  ونیم

 کنه یخوشحالش م ی زیاز هر چ شتریب دونستیم

 

 د یدر رس   یجلو

 داشت   دلهره 

 

 بگه .....  ایبه نار یرو که حاج آقا بهش داده با خوشحال ی داشت خبر خوش  دوست

 

 براقش سلم کرد  یخندان و چشمها  ی زنگ رو فشار بده در باز شد و اون با چهره    نکهی از ا قبل

 

 گل رو بطرفش گرفت و با ذوق گفت   صدرا

 بودم باور کن ...... قرارتیب



 سراشیبی عشق 

65 
 

 

   دم یخوابت رو د شبید تمام

 انداخت .....  ریکرد و سرش رو بز  نینمک ی خنده ا اون

 

 رو گرفت و باز کرد   دستش

 انگشتهاش کف دست صدرا نوشت   با

 ......ین یبهتر تو

 

 دلش غش رفت و چشمهاشو بست  صدرا

 بود ......  ده یدر کنارش به آرامش رس   شد یم یماه چند 

 ... خواستیبود که م ی همون اون

 مهربون با نگاه نافذ....  ی گمشده همون دخترک ساده  ی  مه ین همون

 

 گفت  یواشکی آرود و  ک یرو نزد سرش 

 

 مادرت ...... دنیبد  ام یب خوام یم  امروز

 سرش رو تکون داد و دوباره کف دستش نوشت   تایبن

 ؟؟؟؟؟  چرا

 

 ..... یخواستگار یو گفت برا  د یخند  اون
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 نگفت    یز یت و چانداخ ریگل انداخت و با شرم سرش رو بز  لپهاش 

   نمیداخل هنرت رو بب امیب  یتعارفم کن  ییخوایآروم گفت نم اون

 رو نشون داد   اط یابرو هاشو باال انداخت و در رو باز کرد وبا اشاره ح تایبن

   گرفتیم  یزییآفتاب کمرنگ پا وان یشد و به عمه که داشت تو ا اط یوارد ح صدرا

 کرد   سلم

 

 سلم   کیگفت عل بست یرو م ش یهمونطور که داشت کلف بافتن عمه

 

 پسرم   ی اومد  ی کرد خوب

 صبح تا حاال منتظرت بود  از

 

 گفت   یجلوتر رفت و با خوشحال صدرا

   یکن  یشما برام مادر  اومدم

 انداخت و گفت چطور پسرم   یرو جابه جا کرد و به هر دو شون نگاه نکشیع عمه

 

 انداخته بود و گفت  ریکرد که از خجالت سرش رو بز تایبه بن  ینگاه صدرا

 د یصحبت کنم اگه شما اجازه بد  تایبامادر بن خوامیبعد اظهر م امروز

 

 بفکر فرو رفت و گفت   یکم
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 که االن وقتشه .......  ی مطمئن پسرم

 

 عاشق ی ودل ی خال یجوون با دستا ه ی  نمیدستاش رو نشون داد و گفت من هم صدرا

 

  ستیتمام من ن  نیا د یکن   باور

 و اراده دارم   پشتکار

  د یشناس ی چند ماهه شما من رو م االن

 رو خوشبخت کنم  تای بن دمیم  قول

 

  ید یهم ند  اهاتیرو تو رو یخواستگار ی برا ی بر یی خوایکه م ییفکر گفت  گفت پسرم اونجا ی وبعد از کم  د یکش ی آه عمه

   کم یات بزنن  نهیکه دست رد بس  ترسمیم

 پس انداز کن   نده یآ ی باش و برا صبور

 قصر بزرگ شده   ه یدختر تو   نیا

 تره   ریسخت گ یکن یکه فکر م  یاز اون مادرش 

 

 شد   رهیخ نیبزم ید ینشست و با نا ام یصندل ی برو صدرا

 ......  دستش رو تو هوا  تکون داد که نگاهش کنن. تایبن

 با اشاره با عمه صحبت کرد   و

 که حرف دلش رو بزنه    دادیدستاش رو تو هوا تکون م ی وقت

 ره یبراق بم یاون چشمها یهزار بار برا  خواستیو دلش م  کردیم یی هوا شتر یرو ب صدرا
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   زم یسرش رو تکون داد و گفت نه عز عمه

   کنهیقبول نم مادرت

   شناسمیاونو م من

 آرزوهاتون رو نقش بر آب کنه   ترسمیم

 رو قبول کنه  قتی صبور باش تا من با مادرت صحبت کنم تا کم کم حق گه ید  کمی ی پرس یاز من م اگه

 

 شده بودند   ره ی خ یو در فکر به نقطه ا نیدو شون غمگ  هر

 

  د ی شیم  میتسل  د ینشده دار یزیگفت هنوز چ   یبا ناراحت عمه

  د یخودم هواتونو دارم باور کن من

 هم با شوق نگاهش کرد و اشاره کرد که بلند شه    تایبن  زمیچه بافته عز تای بن نیجان برو بب صدرا

   د یدارم اما  باور کن ی ادیز ی خواسته  دونمیبهشون انداخت و گفت م ینگاه ید یبا نا ام صدرا

 بسازم  مویزندگ  تونم یهم م  یخال یدستها با

 

اون وقته که   یبش م یروز برسه تسل هی داره نکنه   نانیبهت اطم شتریاز چشمهاش ب یحاج زمیعز دونمیکرد و گفت م دش ییتا عمه

 کنم یبه عشقت شک م

 

 و اشک تو چشمهاش جمع شد   د یکش ی تو قال ی فرشته ها ی رو نگاه کرد دستش رو برو ی اتاق شد و دار قال وارد

 زد  و کف دستش نوشت    ی لبخند  تایبن
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 شده ؟؟؟؟  یچ

 

 پشت دست اشکهاشو پاک کرد و گفت   با

   ه یآسمون ی طرح فرشته ها ن یا یدونیم

   ایرقص پر گنیم بهش

   هیهست نشیبارز آفر ینشونه   نیا

   زم یعز یشکل اونو بافت  نیباتری به ز تو

   کنهیجادو گر آدم رو طلسم م ه ی مثل  دستات

 ی گوشت تا صدامو خوب بشنو   یبرو  ی د یاون سمعکت بشم که همش فشارش م قربون 

 

 نشست پشت دار و قلب رو برداشت و گفت اجازه هست  اون

و همونطور که داشت براش آواز   د یکش  رونیسبز ب ی به نقشه کرد و نخ یبا لبخند نگاهش کرد و چشمهاشو بست و اون نگاه تایبن

 شروع کرد به بافتن  خوند یم

 

 سپرد یشعر هاشو بذهن م کردیهمون طور که به دستهاش نگاه م شهیمثل هم  تایبن و

 

 شد و ناهار رو در کنار اونها موند و غروب بخونه برگشت  ظهر

 شد یروبه رو م  قتی و با حق رفت یم د یه اما بابش یممکنه باهاش بد رفتار   دونستیبرادرش بره م دنیگرفت فردا صبح به د   میتصم

 

 پشت سر هم بصدا در اومد   ی در با فشار وحشتناک زنگ
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 شد و بطرف در رفت   داری چطور از خواب ب دونستینم

 که در باز شد و   نیهم

  د یاش برد و اونو بداخل خونه کش قهیوارد خونه شد و دست به  نیو خشمگ  یعصبان یجوون

 دزد باشه  د یواب بود فکر کرد  شاخ مه یکه هنوز ن صدرا

 شدند و به شدت کتک خورد   ر یدر گ باهم

 

  شکستی اش رو م نهیس  یاون جوون داشت قفسه   یقو  یبازوها

 زد   ادیفر

 ی خواهرم دام گذاشت ی و برا ی وارد خونه عمه ام شد   یبه چه حق  که یمرت

 

 ض یمر  یگ یم ی دار  یگفت خواهرت چ کرد یهمونطور که خون صورتش رو پاک م  اون

 

   یهست ی تو ک اصل

 گفت   کردیلباسش رو مرتب م  قهی که  یتازه کرد و در حال  ی نفس ایبرد

 زبون خواهرم   یدختر مظلوم و ب  تایبن

 کرد   یکه غروب دم در باهات خداحافظ همون

 ی مسخره ات ببر  یدلش رو با حرفا  یتون یکس و کاره و م  یب  کنهیم ی زندگ رم یپ یچون داره با عمه   ی کرد فکر

 .......  یلعنت  کنم یجا خاکت م نیهم
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 ندارم   یقصد   نیبلند شد و جلو رفت و گفت باور کن من همچ صدرا

 که من چقدر خواهرت رو دوست دارم    دونهیما اطلع داره اون م ی خانم از رابطه  عمه

 ......اون

 تو صورتش خورد و اونو ساکت کرد و   یمحکم یلیوس 

 ادامه داد   ایبرد

   ی بردیدلش رو م فتیبا اراج ی که داشت  دمیدر خونه د  یبزنم تو رو جلو  یاومده بودم به خواهرم سر امروز

 رت یغ ی ب که یمرت

 

   ی کنیم یکنم که کجا زندگ  بتیتعق گفتم 

 آلونک مطمئن شدم که تو    نیبه ا ی اومد  ی توق

   ی د یزبونم نقشه کش یاموال خواهر ب یبرا

   یستیمستخدم خونه ما هم ن  ی تو اندازه   چارهیب

 کن   رونش یاز سرت ب ید ی خواب د  ی چ ی فکرت برا تو

 ..... ید یفهم

 

 که صورتش رو گرفته بود   صدرا

 شونه هاش احساس کرد  ی برو یاز درماندگ یگفتن نداشت و کوه   یبرا ی زیرو فرو خورد و چ بغضش

 

   ایبرد

 چندش آور بهش انداخت گفت   یو وضعش رو مرتب کرد و نگاه سر
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 .....  که یمرت نمتینب  گهید

 بار خونت حلله   نیا وگرنه

 کن  رون ی رو از سرت ب تایبن فکر

 رسه یدستت بهش نم  گهیخونه و تو د برمشیامشب با خودم م نیهم

 

 با شدت در رو پشت سرش بست و رفت   و

   نهیبب نه یجرات نداشت خودش رو تو آ یشده بود و حت رهیخ یساعتها به نقطه ا  صدرا

 کرده بودن   خ یصورتش خشک شده بود و دستاش  خون

  سوختیدرد کتک نبود که م  از

   نهیرو نب تایممکنه بن  گهید  نکهیا یبرا  اون

 د یکشیدرد م داشت

 

بدون   یکه مدتها سکوت کرده و داره به زندگ  د یو اون تازه فهم د یچیمسجد سر کوچه تو خونه پ یاذان صبح از گلدسته ها یصدا

 کنه یفکر م یاون دختر مو مشک

 

 جا بلند شد و صورتش رو شست و وضو گرفت و نماز خوند  از

 

 د و گفت ...به نور چراغ برق که بداخل اتاق افتاده بود کر ینگاه

 ...... ارم یشکست رو قبول نکنم حاال خودت کمکم کن که بدستش ب ی داد  ادیبهم  خودت

بخوام درد شکستن استخوان هام رو   نکهیاز ا ی حت ترسم ینم یزیصدرا شکست خورد نه تا تو رو دارم از چ  ی وقت نشه بگ   هی

   کشمیکه درد م ستیتحمل کنم بازم از اون ن
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 ......  شکنهی اونه که قلبم م ی از دور بلکه

 خدا جونم  یهوامو دار  شه یبهم قول بده که مثل هم خوام یرو از خودت م  تایبن

 

 بود و تو دلش گفت   ادش یلحظه ب همون

   دارهیب حتما

 بود   ادش یشبها هر وقت ب آخه

   خورد ی لحظه تلفنش زنگ م همون

 و منتظر بودتا ده  شمرد .......  کردینفسهاش اونو آروم م  یاما صدا د یشنینم ییصدا نکهیا با

 

 

 چشمهاشو بست  و

 تلفنش صدا خورد  ناگهان

 

   د یچیبا آرامش تو روح و جسمش پ یینفسها یصدا

 

 زخم رو لبهاش گفت   یبه تلخ  ی با لبخند  و

 

   ی زنیاالن زنگ م دونستمیم

 قلبم احساس کردم   تو

 .....  خوادتیپر توقع م ی منو ببخش که صدرا تایبن
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 ...تو رو با خودش برد خونه نه ... دونم یو گفت م د یدو تا سرفه کرد و صدرا خند   اون

 

 کرد   د ییزد و حرفش رو تا ز یم ی ضربه به رو  ه یبا بغض   تایبن

 صدرا گفت   و

   زم یعز یهست یخاطرت دوباره و چند باره بگم که چقدر تو خواستن یبرا  ام یب ی بهم اجازه بد  شهیم

   امیهست ب اجازه

 .نشم ...  می تسل و

 

 گفت اوهوم ....   هی با گر تایبن

 نفسهاش گوش داد  یاون چشمهاشو بست و به صدا 

 

 آروم گفت   گه یبار د هی

   اد یکه خوشت ن  ترسمیم

   ست ین ییایروزاش مثل خونه عمه خانم و خونه خودتون دلباز و رو نجایا

 

   زم یدر انتظارته عز  کیبار ی رو به کوچه  یپنجره   هی و  ک یاتاق کوچ هی

 

 

 عمه خانم   یایهمون نار ای تایبن
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   شه یدخمه برات سخت م نی تو ا ی زندگ دونم یم  زنمیاز آلونکم دارم باهات حرف م من

 

   یو نقص هامو بمن ببخش  یکن  یکنارم زندگ ی تونیم  نمیهم من

 عالمه درد دل  دارم برات .....  هی من   یمو مشک یاینار

   شه یبگم تا فردا تموم نم اگه

   زم یلحظه فراموشم بشه عز ه ی شه یچشمهات و اون سکوت لبهات مگه م اد ی  

 نداشته باشم   غی در ی تلش   چیاز ه تیخوشبخت  یو عشق کنم و برا  ی رو برات پر شاد یزندگ  یروز ه ی دم یبهت قول م عوضش

 سوزش در برابر   نیاش گذاشت و گفت چقدر ا دهیلب بر  یرو برو  دستش

 زه یتو سر کنم کم و ناچ  یکه قراره ب   ییروزا

 

 ی بازم سکوت بود پشت خط و صدا و

 آروم .....  ی هق هق

   انداختهیصورتت ن یا برو زخمه نینکرده که برادرت از ا یگفت خدا یناراحت با

 کنم  ستیطوره بگو تا برم خودمو سر به ن ن یا اگه

 گل تو باغچه رو با لگد نوازش کرد ...   شهیمگه م  آخه

 

 افتاد .... شب ید اد یشد و ب ره یبه پنجره اتاقش خ تایبن

 رفته بود شالگردنش رو ببره   ادش ی اون

 و بازش کرد  د یبطرف در دو یخوشحال با
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 شد ....  رهیخ ایبه برد ریمتح  ی جا با چهره  همون

   د یکشینفس م نیو خشمگ  کرد یپر از خون و مشت بسته نگاهش م یبا چشمها اون

 تایبن

 

 شد و در رو محکم بست   اطیچند قدم عقب رفت  و اون وارد ح ر یسر به ز  ینگران با

 شده بود   رهیبه شالگردن خ  همونطورکه

 مال اونه نه ......  گفت

 ....  ی به باد فنا بد  تو یزندگ ا ی یکن یکه با عمه خانم زندگ نجایا یاومد 

 رو گرفت و تو چشمهاش نگاه کرد و گفت   تایبن یها بازو

 کرد.......    ی وقت اشتباه نخواه چیتو ه کردم یفکر م  شهیدختر.... هم ی کارت از چشمم افتاد  نیا با

   ی از همه نادون تر دمی ال قبا فهم ه یاون  دن یبا د اما

 خونه   میزود باش برو ساکت رو ببند برگرد ااهللی

 رفت که چمدونش رو ببنده  ر یسر به ز یحرف  چیبازوهاشو رها کرد و اون بدون ه و

 

 گفت  ی اومد و با ناراحت وانیناتوانش آروم به ا یبا پاها عمه

   ی ریخواهرتو پس بگ  ای یبمن بزن ی سر ی عمه اومد  ایبرد

 انداخت و گفت   ریبزسرش رو  اون

   سلم

 با خودم ببرمش از شما توقع نداشتم   اومدم
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   د یکن  یبا سرنوشت برادر زاده تون باز که 

 بچه .....  ی گ یم یبا اخم نگاهش کرد و گفت چ عمه

 

 اون دختر رو دوست دارم   شتریب ی از هر کس من

 

   یتو هنوز صدرا رو نشناخت  کردمی م  رونشیاز خونه ام ب کنه یکارم  نیصدرا   داره ا کردمیدرصد فکر م  هی باش اگه  مطمئن

 .....  یکه تصورش رو بکن ه یزیاون مرد تر از چ دمیقول م بهت

 کنارم بمونه  تای هم برگرد خونه و بزار بن االن

 

 برگرده خونه   د یمونده بسه با  نجایا یصورت عمه کرد و گفت نه هر چ نگاه

 

 د یعمه رو گرفت و بوس  یو دستا  ستادیا وان یا یو ساک بدست جلو  دهیلباس پوش  تایبن

 

 اشاره ازش تشکر گرد و عمه با نگاه نگران بهش گفت قربون اون دلت برم   با

 باشه برو خدا پشت و پناهت   کنن یداشت االن برامون تره هم خورد نم  داریما بزرگتر ها حرفمون خر یزمان هی

 ....... زنمیبهت سر م امیم  خودم

 

 رفت   ایبطرف برد  نیو غمگ  ر یسربه ز تای و بن دند یرو در آغوش کش گریهمد 

 

 براه افتاد  نیبطرف ماش  د یکشیرو م تای کرد و همون طور که دست بن  یکوتاه ی اون خدا حافظ و
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 دوباره صداش زد   صدرا

   ی د یبه حرفام گوش م ی دار زم یعز تایبن

 و گفت    د یکش قی عم یزد و صدرا نفس زیضربه به م  ه یاومد و  رون ی ب ایرو از

 زم یعز ی کردیفکر م یداشت

 

   ی دار  د یکه ترد ترسم ی م یکن یسکوت م ی وقت

 

 ؟؟؟؟  زم یعز امیفردا صبح ب تا یرحم باشم بزار خاطرم جمع باشه بن  یب خوام یم

 

 و سکوت   سکوت

   ومد ینم ییصدا چیه

 حرف بزنه   یی تنها تونستی م چطور

 

 دلش هزاران حرف بود    تو

 صدرا   یداشت بگه چقدر تو خوب دوست

   زمیعز یخون یم  زویهمه چ ی کنیبه چشمهام نگاه م ی وقت

 آخه   ی چقدر جذاب و تو دل برو هست دتیو شالگردن سف   یداشت بهش بگه با اون کت مشک دوست

رتش چقدر  پر قد  یآشفته و اون صدا ی جوون با سر و وضع پر از کرک و موها ن یگفتم ا    دمتیبار تو حجره د ن یاول ی وقت

   هیخواستن
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   شد یباعث م  نیداشتم و ا ی بزرگ بیشدم اون سالم بود و من ع مونیپش بعد 

 به اطرافم نگاه کنم   ی ا گهید طور

 حرف زدن ندارم چقدرجا خورد و من دلم شکست و   یبرا  یزبون  د یروز که فهم اون

 

 له شد م یزبون  یب ی پا ریز  غرورم

 

 .....  خواد یخاطرم رو م  یلیخ دمیبعدها فهم  یاون ازم بدش اومد ول  گفتم 

 

   د یرو به دل عاشقم بخش می زبون ی خوشحال شدم که ب و

 

 حرفها رو بهش بزنه   نیتمام ا خواستیم  دلش

 بهش بگه ترکم نکن  د یکشیخجالت م اما

 

 نه   ی بهم بگ  ترسم یفکر نکن م تای صدرا دوباره گفت بن و

 ؟؟؟؟؟  ا یبروخدا بگو فردا  تو

 

 یدست و پا شکسته گفت و صدرا اشکهاش جار  یبله   ه یکه سالها در دل داشت   ی درد سکوت  یچشمهاشو بست و به سخت تایبن

 شد و بغضش رو فرو خورد و گفت  

 که تو گلو خاموش شده   فتی ضع یصدا ی برا رمیبم
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   کردیو سر تا پاشو ورانداز م زد یاگه برادرت بخواد قصد جونم رو بکنهداشت قهوه شو هم م  یحت  امیصبح م فردا

 بود و منتظر سوال ......  ریسرش بز صدرا

 

 ..اومد و کنارشون نشست ..  نییآروم از پله ها پا تایبن

 به صورت هم انداختن   ینگاه

 شده بود  رهیصورتش خ یاون سکوت کرد و به زخمها و

 

   ایبرد بخشمتیوقت نم  چیگفت هدلش    تو

 مهربون به نگاه پر اضطرابش انداخت  یلبخند  و

 

 آورد   رون یمادر اونو از فکر ب یصدا

   د یپرس  و

 صدرا صالح   ی آقا خوب

   یاز خودت گفت  شما

   شاگرد

   ی فرش فروش   یحجره   هی

   یدرآمد درست و حساب بدون

  نیطور نداشتن خونه و ماش  نیهم
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   ی من بود ی حاال خودت جا خوب

   یداد یم یآدم  نیهمچ  هی رو به  دخترت

 

 

  صدرا

 نداشته باشم   غ یدر  تا یبن یخوشبخت  ی برا ی تلش  چ یاز ه دم یرو بلند کرد و گفت قول م سرش 

 

 صورت صدرا نگاه کرد و گفت   یدوباره به زخمها  اون

 شده  ر یگفت که باهات در گ شبید   پسرم

 

 

   ی کرد ز یثروت خواهرش دندون ت ی تو برا اون فکر کرده  ی دونیم خوب

 کنه   یدر کنارم زندگ یباهاش صحبت کردم حاضره دست خال خوامیرو بدون ثروت م تای نگاهش کرد و گفت بن صدرا

 که من چشم طمع به ثروتش ندارم د یکنیباور م ی طور نیا

 

 گفت   ی زیبطرف مادرش رفت و کنارش نشست و با اشاره چ تایبن

 گفت   قهی انداخت وبه فکر فرو رفت و بعد از چند دق نییسرش رو پا اون

 هان ؟؟؟؟  یکن  یکنارش زندگ ی و بر   ی دل بکن  یکه توش هست  یو رفاه ط ی شرا نیاز ا ی تونی تو م یعنی

 

 اون .....  به چشمهاش کرد و صدرا منتظر بود موافقتش رو بگه و  ینگاه
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 مادر رو بلند کرد و کف دستش نوشت بله حاضرم  دست

 

 اومد   ییرایاز پله ها بطرف پذ  شیآرا ی و کل  بیعج یبا سر و ضع  تایلحظه ب همون

 

 

 موند و سکوت کرد  رهینگاهش به صدرا خ و

 دو خواهر بهم داشتند دهانش باز مونده بود   نیکه ا  یاز تعجب و شباهت کرد یبه صورتش نگاه م   صدرا

 

 جا بلند شد و سلم کرد   از

 

 از سر تاپا وراندازش کرد  تایب

 

 شما ؟؟؟؟؟  گفت

 با شرم گفت   صدرا

 ....... ریامر خ یبرا  اومدم

 

 که درجا خشکش زده بود تایب

 دختره   نیا  ریامر خ رو نشون داد و گفت نکنه منظورت از   تایمسخره  وار کرد و با انگشت بن  یا خنده

 

 نگاهش کرد و گفت معلومه صد در صد  نانیبا اطم صدرا
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 شده بود   یاون جوون عصب یکه از حاضر جواب تایب

 با کدوم زبون بهت گفت دوستت داره  ی عاشقش شد  ی چطور گفت

 

 انداخت صدرا نگاهش کرد و گفت   ر یاز خجالت سرش رو بز تایبن

 زبون چشمها و قلبهامون   با

 

   کننیم  یراجع بما چه فکر  گران یکه د  ستین مهم

 ماست  نی که ب هی محبت  ی رشته  مهم

  تایب

   ید یرو فرو خورد و با ناام  خشمش

 رفت  ی طرف در ورود به

 

 از خونه خارج بشه   ومد ی ن دلش

 در نگاهش کرد    یال از

 زد یمادر حرف م  ی داشت برا  اون

 رو لعنت کرد و گفت  تایدلش بن   تو

   خوادیسرو پاست که خاطرت رو م ی ب هیکرو الل فکر کردم   ی  دختره 

   

 نکبت ......   یکرد دایجوان رعنا رو از کجا پ نیا



 سراشیبی عشق 

84 
 

 باز کرد که صداشونو بشنوه   شتر یرو ب در

 و نوشش برسه    شیراحت به گردش و ع ال یدختر معصوم راحت بشه و با خ ن یاومد از شر ا ی که بدش نم تا یبن مادر

   گفت

   ندارم ی حرف من

 شرط داره ..... هی اما

 .....  دمیسال بهت وقت م ه ی  یکه دخترم رو دوست دار  ی ثابت کن د یبا

   دمی منم قول م یخودت رو باال بکش  رانهیفق  یزندگ نیو از ا ی بد  تیبه زندگ یتکون هی  یسال موفق شد  ه ی ن یتو ا  اگه

 ازدواجتون موافقت کنم   با

 هم دارم   یا گه یشرط د آهان

  د یبا

 یطمع از ثروت دخترم بپوش  چشم

 

 زنده هستم   یوقت  تا

   رسهی بعد از مرگم اون به حق و حقوقش م یحق استفاده از ثروتش رو نداره ول  تایبن

  د یباهم رفت و آمد نداشته باش  د یضمن با در

 سال تموم بشه   ه ی نیا تا

   مونهینم  یباق  یحرف گهیکنم د فکر

 ی رو دوست دار  تایکن تا باور کنم بن  یفکر درست و حساب هی  ت یزندگ یبرا  برو

 

 از جا بلند شد و گفت   یبا خوشحال صدرا
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   د ینش مونیکه پش دمیشما قول م به

 کنم یروز کار م شبانه

 

 از جا بلند شد و گفت  تا یبن مادر

 منتظرم .....  من

 

 انداخت و گفت   تایشاد بن یبه چشمها ینگاه اون

   یکن یرو برآورده م اهامیو رو توآرزوهام 

   گذرمیبرات از جونم م من

 

   رفتیفرو م  تایمثل دشنه تو روح و جسم ب حرفهاش 

 تا بحال تجربه نکرده بود   تایکه ب  گفتیم یزی شده بود و از چ ره یخواهرش خ یعاشقانه به چشمها اون

 عاشقانه ....  یاهایو رو  آرزوها

 ندونسته بود   اهاش یرو ک یاونو شر یکه گذشت هرگز کس ییتمام سالها در

 د یکشیزجر م  کردن یعاشقانه که بهم م ینگاه ها نیا ی برا  داشت

 

 .....  نیزم یحال نشست برو  یدر دستاش سر خورد و ب پشت

 

رو   یسخت  یروزها  تای که تجربه کرده بود  نامرد و دروغگو از آب در اومد و همزمان با چند نفر رابطه داشت و ب ی عشق نیآخر

   گذروند یم
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 شد  ی باغ مخف یاز جا بلند شد و پشت درختها ی اون جوون اونو بخودش آورد و فور یپاها یصدا

 

 کفشش تو گل باغچه فرو رفت    ی پاشنه

 نگاه کرد   یآورد و بدستش گرفت و به در ورود   رون یکفشهاشو ب تیعصبان با

   تایاومد و همراهش بن رونیاز در ب یبا خوشحال صدرا

 کرد و   ش یخندون همراه یلب با

 رفتند    اطیح ی در ورود  بطرف

   د یشنیرو نم صداشون

 کرد    زی ت گوش 

 

 نشد   رش یدستگ   یزیچ اما

در رفت و خواهرش همچنان با چشم   یاز جلو  یقشنگ   یباهم صحبت کردند و اون بعد از خدا حافظ ی ا قه ی درب چند دق  یجلو

   کرد یبدرقه اش م

 

 

 رو همون جا گذاشت و با عجله بداخل خونه رفت   فشی و ک کفشها

 

 و در زدو وارد شد  د یسرسرا رو با عجله باال رفت و بدر اتاق مادر رس  ی ها پله

 لباسش بود   ض یدر حال تعو مادر
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 برگشت و گفت   تیعصبان با

 ی باشم وارد اتاق بشاجازه داده  ادی ی نم ادمی

 

 دست به کمر زد و با خشم گفت   تایب

 خواستم با دوست پسرم تو خونه راحت باشم کتک خوردم و تو خونه جنجال بپا شد ..... من

   ره یخونه دل بده و قلوه بگ  ی تو محوطه  ید یبه اون اجازه م یچه حق به

 تره هان .....  نیخونش از من رنگ  اون

 

 گفت   د یپوش یهمونطور که داشت کفشهاشو م مادر

 تو نزده ...........  یخواستگار ی خونه رو برا نیدر ا یتا بحال کس ی دونیبهتر م خودت

  یچند روز مناسب یفقط برا  یبه همه مردا ثابت کرد  ی زدیپرسه م یاون مهمون  یپارت نیرنگارنگت ا  یسالها که با دوستها نیا تو

..... 

 

 گناهه   یته  پاک و ب فرش  هی مثل  تایبن 

 پسر دوستش داره .......  اون

 کنم و من موافقت نکردم  یرو خواستگار تا یب خوامیخونه و گفت م ن یاومد دم ا یاحمق کدوم

 

 دخترش رو   یدستا

 و گفت ...   گرفت

 نداره .....  یدلخوش   چیبوده و ه یخونه زندان نیتو ا شه یاون هم زمی نکن عز یخواهرت حسود  با
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 جوون دوستش داره  اون

 وقته    نیاالن بهتر رهیقرار باشه سر و سامون بگ   اگه

   اره یب ر یکه داره سخت بتونه شوهر گ  یبا مشکل تایبن

 راهت هست   ی جلو یتو زندگ  یاد یز یها  تیموقع بایو ز   یسالم تو

 ی کن  سهیمقا  تایخودت رو با بن د ینبا پس

 

 شد و  آروم  ی انداخت و کم ریرو بز  سرش 

 ادامه داد   مادر

 

 هم اشتباه کرد   ایبرد

 ادیبنظر م  یخوب و معقول  جوون

 

با ارزش تره حاال هم برو به کارت برس که منم    یزی از هر چ نیرو دوست داره و ا تای بن یلیپسر خ نیباهاش صحبت کنم ا د یبا

 کار دارم   یلیخ

 

 قرار دارم  رستانم یدوران دب یاز دوستا  ی کیبا  ازدهی ساعت

 

 رفت   رونیاز اتاق مادرش ب ر یسر به ز تایب

 روز تا غروب حالش مساعد نبود  اون

 کرد یم ینیشونه هاش سنگ  یغم بزرگ برو هی نداشته مثل  یکه خواستگار  نیمادرش و ا یحرفها براش 
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 و بازش کرد و با خنده گفت    د یآروم بدر کوب نرگس

   ؟؟؟؟؟ید ینقاش خواب دختر

 

 کون داد و اشاره کرد که بره داخل  سرش رو ت تایبن

 گذاشت و گفت   زش یم  ی رو برو وهیبشقاب م نرگس

   زم یعز ی کشیم ی دار  هیچ نیا

   تایبن

 د یکش رون یعکس از صدرا ب ه ی کتابش  ی از ال یواشکی

 کرد و گفت  ی نرگس خنده ا و

 ی کنیم یعکس پسر مردم رو نقاش  گه یخوب چشمم روشن حاال د خوب

 

 صدرا تنگ شده   یسرش رو تکون داد و اشاره کرد که دلش برا اون

 بودش   دهیکه ند   شد یم ی هفته ا دو

 گفت    یفکر کرد وناگهان با شاد یکم  نرگس

   دمیفهم آهان

 عالمه مربا درست کردم   ه ی من

   د ینیبب ریس  گرویخونه عمه اونجا همد  ادیب یگ یو به صدرا م ی ریگ یعمه  رو م یبهانه بردن مربا به خونه   فردا

 چشمهاشو بست یزد و دستاش رو گرفت با خوشحال ی لبخند  تایبن
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 دارم    ایدن ن یرو تو ا ی کس ه یمنم  دمیاز اونجا شروع شد که فهم قصه 

 

   خوادیخوردم که فکر کردم منو م زخم

 دلم گذاشت   یرحمانه پا برو  ی ب اون

 ه  تو اتاقم پا گذاشت ی سرد زمستون سوز

   سوزنیم دستام

 صورتش رو تکه تکه کردم   یاالن نقاش  نیهم

 عاشقانه اش رفت   یبا زنش دست تو دست به کلبه   اون

   زمیبراش گل بر خواستم

 اجازه نداشتم از اتاقم خارج بشم   یکنم اما حت  ی شاد و

 رفتن   نیدلهره ها از ب   اون

رو قرار بود   ی عاشقانه ا یزندگ  یکجا و کنار چه کس  رهیم ادم یو  رم یاز اون خونه م شهیهم ی و من برا  افتی انیپا م یزندگ ی  قصه 

 شروع کنم  

 

   گذارمینوشته هام م ی و برو  سمینویم نویا

 باشه   ادم ی که 

 نداشته باشم   نانیبه خودم اطم گهیهرگز د دمیاشتباه کردم و قول م ی روز هی

 .......د یکش  یرحم ی سرنوشتم قلم ب ی برا ی رحم ی تابلو قلم زدم و اون با ب  یساکت برو  من

 

   نمیفردا رو نب گه ید خواد ی سرد بهمن ماهه دلم م یاز روزا  یک ی امروز
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 کنم   ی داره که خودکش ی چه ارزش   یزندگ  نیبا خودم گفتم ا اما

 نم یشون رو بب یباشم و خوشبخت  د یبا

 

 لرزون چمدونم رو برداشتم و لباسهامو توش گذاشتم .... یدستا با

 کردم ...  نیزم  یبرو  مینقاش  یشکسته   یلهایبه وسا ینگاه

 تکه تکه شده بودن  همه

 

 درند    یاتاقم رو م  یمرتب پرده ها ی سرد زمستون باد

   ستیسردم ن اصل

 حس شدم   یب د یشا

   زنم یدلت زخم م ی که من با قلم برو  چیه گهیخاطراتم تو بدون  و د دفتر 

   ییدلم نوشت جدا  یصفحه   ی تابانه برو  یچقدر ب ایروز به همه بگو نار هی

 چ یه گر ید و

 

   شه یهم یبرا  رمیم من

خونه   ن یکه تو ا ی ا بانه یغر ی خودم و اون زندگ یبرا  گمیراحت م الیتنگ شده منم با خ ی کس یدلت برا دنیروز که ازم پرس  هی

 داشتم

 

   شکستمشیداشتم م  یاونو پاره کرد وقت یداره قلم نقاش   یز یدستم خونر زخم

 کارو کردم   ن یمن ا یدوست نداشت بشکنه ول   اونم
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 وقت نکشم و رنگ نزنم  چیه گه ید  دمیم  قول

 

 به اتاقش انداخت  یبار نگاه ن یآخر یبرا

 بود    یکه توش زندون ییسالها تو

 و عذاب ..... د یکش  ییدرد تنها  فقط 

 

  شد یاتاق باز بود و پرده از شدت باد داشت کنده م ی  پنجره

 

 از   یا  تکه

 فرش افتاد    یاتاق جدا شد برو ی شکسته  ی  نهیآ

 

  یآورد و اون با ذوق نگه شون داشته بود و زمان ی م ه یخشک  پر پر شده که صدرا هر دفعه براش هد   یاتاقش پر بود از گلها وسط 

.... 

 با ارزش تر بود  یهر ثروتبراش از  و

   کرد یاونها رو تو فضا پراکنده م یز ییسرد پا باد

 گذاشت و در رو باز کرد  ره یدستگ   یرو برو  دستش

 

 به پشت سرش نگاه نکرد   گهید

 هرگز برنگرده .....  گهیرو بست و قسم خورد د در

 شب بطرف اتاق مادر رفت   یک یقدم برداشت و تو تار آروم 



 سراشیبی عشق 

93 
 

 فرو رفته بود   قیبخواب عم ایغم دن  الیخ ی به داخل انداخت مادرش ب یهرو باز کرد و نگا در

 

 نگاهش کرد   ی تر رفت و مدت جلو

 

 اسم مادر بروش بگذاره  تونست یبه زور م ی و نا آشنا بود که حت  بهیصورت غر نیبراش ا اونقدر

 حال دوستش داشت   نیا با

 خورده بود  یمحبت ی چوب ب شیافراد زندگ نی زتریرحمانه توسط عز ی ب اون

 

 بار نگاهش کرد و برگشت ..... ن یآخر  یو برا  د یخوش عطر مادر رو بوس  ی شد و موها خم

 گذاشت و از اتاق خارج شد  ز یم ی رو که براش نوشته بود برو ی خارج بشه نامه ا نکهیطرف در و قبل ازا به

 

   دنیلرزیم پاهاش 

 حرکت نداشت  ینا

 اومد  نییصدا پا ی ها رو ب پله

 

 و اشکبار در انتظارش نشسته بود   نیسالن نرگس غمگ  تو

 از جا بلند شد و دستهاشو گرفت   دنشید با

 پاک کرد و گفت   اشکهاشو

 برام سخته   ی خونه زندگ نیتو ا  گه یمنم د  یرو خدا نرو بر  تو

 تو تحمل کرد   ی که بشه دور ی هست یتر از اون ز یعز آخه
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 کردند   ه یو هر دو گر  د ینرگس رو در آغوش کش  یدلتنگ   ایدن  هی  یگذاشت و به اندازه    نیرو زم چمدونش

 بدستش داد و ازش خواست بعد ها بخونه و دوباره چمدونش رو برداشت و براه افتاد   ینرگس هم نوشته بود  کاغذ  یبرا

 

 

 رو باز کرد   یو در ورود  

 

 شب بود  مهیانداخت دو  ن یساعتش نگاه به

 

 به نرگس گفت که به آژانس خبر داده   اشاره با

 راحت   التیسرش رو تکون داد و گفت خ اون

 منتظره   رون یب االن

  یبا قدمها تایسر بهش بزنه و اون با بغض سرش رو تکون داد و بن هی  یفشرد و اشاره کرد هر وقت  ینرگس رو بگرم  یدستا بعد 

 رو ترک کرد  ی لرزون خونه پدر

 

 شد   ادهیو اون پ  ستادیا عمه  یدرب خونه    یجلو  یتاکس

 شب بود   ی ها مهین

 شالش رو تو هوا بلند کرد   ی زمستون یسرما سوز

 آورد و در رو باز کرد   رون ی خونه رو ب  د یکرد و کل  فشی در ک دست

 بداخل خونه رفت   آروم 

 روشن بود   چراغها
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 و چشم انتظار بود  کرد ینگاهش م وانیا ی  شه یعمه از پشت ش  و

 

 و سرما ........... ییبود و تنها اون

 

   اط یح تو

   کردینگاهش م بانه یبود  غر ستادهیا

 ... زدیم یبه سرخ دش یکرده بود که صورت سف  هی جونش اونقدر گر عمه

 

 رو باز کرد و با آغوش باز بهش گفت   در

 ی برگرد  زارمینم گهیاز سرما د یکرد   خی ایقربونت برم ب ایب

 

 کرد   ه ی آروم گر رفت تو بغلش گم شد و بطرفش

 کرده اش انداخت و گفت    خی یبه دستا یصورتش رو پاک کرد و نگاه عمه

 جونم هست و برام سخته  ی کنم که اونم پاره  نیکنم چطور باعثش رو نفر  چه

 

 بود  شونیاتاقش شاهد خوشحال  یداد که چطور دست تو دست هم رفتن و اون از پنجره   حیبراش تو ض ی زبون ی با زبون ب تایبن

 

 صورتش رو پاک کرد و گفت   عمه

   زمی عز یدار  ییهم خدا تو

 بخشمشیوقت نم چیه
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 دل مهربونت باشه    یروز جواب گو هی د یبا

 رو ترک کنه   ایدن  نیا یعذاب بکشه و به سخت د یبا صدرا

 که سرت آورد   ییز بلا تونهیوقت نم  چیه اون

 آرامش باشه  در

 

 غم صدرا براش مثل مرگه   دنیحرفها رو نزنه و اون طاقت د نیعمه گذاشت و اشاره کرد که ا  یلبها  یانگشتهاشو برو تایبن

 سرش رو تکون داد و گفت  عمه

 .باشه .....  زمیعز باشه

 

   یبشکن د یتو نبا اما

   شناسمیله بشه من تو رو خوب م  د یغرور نبا نیا

 شد   یخواه یسرپا بش  ی لحظه که بخوا اون

 ...... زم یتو برات گل گاو زبون دم کردم عز ایب حاال

 عمه صورتش گرم شد ..... یخونه    ی با گرما تایرو بست و بن در

 

 .....صدرا .....  ی  قصه 

 

   شد یو تو دلش قند آب م  کردینگاهش م یچشم ریز

 عروسش و با لبخند گفت  یبرد سمت دستا  رو آروم دستش
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 الاقل نگام کن ......  زمیعز

 

 و از  خجالت لپ هاش سرخ شد  د یگلهاشو دست کش  ریسر به ز اون

 

 سرش رو تکون داد و گفت   صدرا

   نم یزم  یمرد رو ن یخوشبخت تر امشب

   ی مال من تو

   ینگران بودم از دستم بر  چقدر

 کردم یو شبها رو تو خواب درکنارت سر م ا یبهت روزا رو تو رو دن یرس  یبرا همش

 

 راحت شد   الم یخ گهید

 م یبا هم شه یهم یبرا

 

 چطور با زبون اشاره درد دل کنم .....  رم یبگ  ادیامشب تا صبح برات حرف بزنم و ازت  خوام یم

 ....سکوت و سکوت ...  بازم

 کرد و بطرف صورتش گرفت و گفت پارک کرد  دستش رو باز   ابونیخ ی رو گوشه  نیماش 

   یسی برام بنو یز یچ هی  ییخواینم

 ........  س یبنو ی زیچ ه ی الاقل

 

 ....... ی از جونم زتر یدامنش گذاشت و دست صدرا رو گرفت و نوشت عز یگلش رو برو   دسته
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 برام ..... س یو گفت بازم بنو  د یذوق صورتش رو بوس  با

 دوباره نوشت خوشحالم .......  اون

 

 وقت نمردم  چ یه رمینگاهش کرد و گفت امشب از ذوق نم صدرا

 

 بود حرکت کرد   دهی که تازه خر ی رو روشن کرد وبطرف خونه ا نیماش  دوباره 

 

 کفشهاشو براش در آورد و گفت   یرو براش باز کرد و عروسش وارد خونه شد و اون با خوشحال در

 اونم خودمم ......  ی رنوکر دا هی امروز  از

 

   ید یات رو چ ه یزیجه نکهیدارم بعد از ا ز یسورپرا هی نگاهش کرد و گفت تو اتاق برات  بعد 

   ین یآوردمش که نب یواشکی

 

 زد و صدرا   ی لبخند  اون

 و گفت حاال چشمهاتو ببند .....  د یخند 

 

 ها   یرو گرفت و گفت بازنکن دستش

 

 فتند با ذوق گفت حاال بازش کن ...... سرش رو تکون داد و باهم به اتاق ر  اون
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 انداخت   ریزد و سرش رو بز یلبخند  د یرو د یچشمهاشو باز کرد و دار قال  اتا

 

 

 

 و گفت به عشق خودت نصبش کردم .....  د یکش یرو دست ی جلو رفت و دار قال صدرا

 طرحش هم رقص مهتاب هست  ی  نقشه

 زم یو دلرباست عز بای که مثل خودت راه رفتنشون هم ز  بایز ی عده فرشته  هی

 

 زد   یگره ها رو با انگشتهات بروش خواه  نیتو قشنگ تر دونم یو گفت م  د یرفت و دستاش رو گرفت و بوس  بطرفش

 

 خونم زانوهات بزارم و شعر ب ی سرم رو برو یزنی گره ها شونه و دفه  م  ی برو فتی لط  یو با دستا   یزن یگره م  ی دار  یوقت  خوام یم

 

 ......  زمی عز رمیچشمهات بم یهر ساعت برا شهیم

 

 .....  زم یکن عز  یبرام تند تند دلبر شه یمثل هم  س یبرام بنو یز یچ ه یهم  تو

 شونه هاش گذاشت و چشمهاشو بست ی دستاشو بدور کمرش حلقه زد و سرش رو برو و

 

   بردیمست از لحظات پر از عشق و عاطفه لذت م یو اون با حال گذشتند یم شیزندگ  یقشنگ و شاعرانه    یروزها

 

   شد یم داریصبح ها از خواب ب  ی وقت بارها
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و با   د یکشی م ی راحت نفس الیگرم اون هنوز تو دستاشه با خ  یدستا د ید یم  یباشه و وقت  دهید ایرو تو رو ز یکه همه چ د یترس یم

 داشتیم  د یام  یبه زندگ شتریعلقه ب

 

 که گذشته بود   ی سال هی  تو

اجاره کرده بود و با پشتکار و اراده ثابت کرد که از    یحاج یکنار حجره   ک یحجره کوچ ه یخودش  یکمک حاج صادق برا  با

   اد یبرم ی کار هر دو جا بخوب   یعهده 

   ستهیخودش با ی صدرا بتونه رو پاها نکهیبه خاطر ا یحاج

 

 نداشت اونو پس بده   ی مال از ین گهیهمسرش فراهم کرد و د ی برا یخوب  یبهش قرض داد و ازش خواست هر وقت زندگ ی مقدارپول

 پشت و پناهش شد   شیپدر در تمام لحظات زندگ ه یمثل  یپدر نداشت اما حاج د یشا

 

 اون تونست با اراده و تلش   و

 روبه راه کنه عمل کنه  شویسال زندگ  هی داده بود که تو  تا یبن رو فراهم کنه و به قولش که به مادر یو مناسب  کیکوچ یزندگ

 

 رو از سر راه برداره   ی هر مانع تونهیثابت کرد که قدرت عشق م صدرا

 شب و روز   تای به بن دن یاون به خاطر رس  و

 فکر نکنه چشم طمع به مال همسرش دو خته    یتا   کس د یوقفه کوش  یب

دخترش فراهم کرد و آبرومندانه اونو به    ی برا ی مناسب ی  زه یشد و جه م یتسل د یو تعصب صدرا رو د  رتیغ ی هم وقت تا یبن مادر

 بخت فرستاد   یخونه  

 بود  ده یخر یکه صدرا با کمک حاج  یو جمع و جور کی کوچ  ی  خونه
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 ه شد و  اون دو عاشق آماد یزندگ  یبرا

 براشون  آغاز شد و ..........  یقرار  ی پر از شوق و ب یروزها

 

 

 

 

 اما

 

 .....  ره ی نم شیپ کنهیکه آدم  تصورش روم  یاون طور  شهیهم

 

که   یکسان ی زندگ ی برا اکار یحسود و ر ی و نقش آدما زنه یرقم م گهیطور د هی شومش رو  یدست سرنوشت و باز یی وقتا  هی  و

 ها داره  یباز  زنهی تو وجودشون موج م یسادگ

 

 و حماقتش رو خورد  ی عاشق بود و اما ابلهانه گول سادگ صدرا

 

بود   تایبن یکه تو چشما ی لحظه با خودش فکر نکرد که چرا اون محبت هی همسرش رو باور کرد که  نی عاشقانه آغوش دروغ اونقدر

   کنه یحس نم گهیرو د

  یعشق و ب  ی جا تونهیم رنگ یو ن له یکه ح کردیو هرگز تصورش رو نم گذروند یتاب م  یب قرار و  یرو ب  یسرد زندگ یروزها اون

 رو پرکنه   یقرار
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که   گشتیتمام راه رو با عجله به خونه برم دنشیو شب به عشق د کردی و تلش م  د یدویرو م   یتابانه زندگ ی ب ی کس ی روز برا هر

و عشق    گذرونهیم اکار یر ه یسرش رفته و داره شب و روز رو در کنار  یکه چه کله گشاد د یگنج یهم نم االتشیتو فکر و خ یحت

 ده یگرانه به آتش فنا م  لهیح ملکا ینقشه   ه ی ی و علقه اش رو بپا

 

 ماه از از دواجشون گذشته بود   کی

 صدرا   و

 د یکشیانتظار م هنوز

 

 نگران بود   اون

   کردیبا خودش فکر م روزها

 

 صدرا نگران نباش  شه یم خوب

 ماه گذشته    هی از ازدواجمون  تازه

 مستخدم کار کنه و غذا درست کنه   ه یازش توقع داشته باشم برام مثل  د ینبا

 خانم خونه ام شده   اون

 بهش فرصت بدم   د یبا

 مثل هر شب   بعد 

   رفتیهمسرش م  داریشاخه گل بد  هی و با  گرفتیم رونیآماده از ب  یغذا هی

   تایبن

 متعجب کرده بود   کم یصدرا رو   نیشده بود و ا ب یعج یکم

 کنه    ظ یغل شیبود الک بزنه و آرا ده یبحال ند  تا
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 بود   یحال از وضع موجود راض نیا با

   گفتیدلش م  تو

 عروس خونه ام شده   اون

   رسهیخاطر من به خودش م به

 کشه یرو به خاطر من سرمه م  بایز یچشمها اون

 

  یو جلو   کنه یکه چرا به خاطرت خودش رو هر شب مثل عروسک م  یر یه به عشقت خرده بگ نکن زدیم ب یبه خودش نه بعد 

   گردهیچشمهات م

 قرار بود  ی و ب  مردیباز هم هر روز عاشقانه تر از قبل براش م و

 

 کاناپه در حال چرت زدن بود    یشب که شامش رو خورده بود و  برو  هی

 پچ پچ   یمثل صدا  د یاز تو اتاق شن ییصدا

 کرد    زی ت گوش 

   کنه یداره صحبت م تایبن انگار

   یدچار توهم شد  ی با خودش گفت صدرا خسته هست بعد 

 از جا بلند شد و بطرف اتاق رفت   آروم 

   ستاد یدر گوش ا  یاز ال  و

 زد و سرش رو تکون داد و گفت    یلبخند 

 روز صداشو بشنوم دچار توهم شدم  ه یکه آرزو دارم    اونقدر
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   د یو با وحشت از خواب پر  د ید ی شب کابوس بد  اون

راحت دوباره   الیبا خ د یاونو در خواب د ی کرد و وقت  یشد و نگران تو صورت همسرش که بخواب رفته بود نگاه داریب ی وقت

  د یخواب

 و دچار توهم شده فکر نکنه    دهیاز اتاق شن ییصدا ی روز  نکه یبه ا گه یگرفت د  میتصم

 دلش تنگ شده بود .....  اما

   شی چند ماه پ یتا یاون بن یبرا

 .....  رفتی تا هفت تا خونه اونطرف تر م کرد یکه تو خونه عمه خانم درست م ی و کوکو سبز ی عطر قرمه سبز اونکه

و لبخند    زدیم  ی قال  یشمیتار و پود ابر  یعشق برو ی گره  یک ی یکیاستاد کار ماهر  هی مثل  گرفتیقلب بدست م ی که وقت همون

 داد یقرص آرامبخش دلش رو نوازش م هی مهربونش مثل 

 

که   د یکشیم  ر یبه تصو ی رو طور عتیو طب چرخوند یصفحه م ی رو برو  یقلم نقاش  ی نگران چیدختر خوش قلب  که بدون ه همون

 شه یو زنده م ره یگ یانگار داره جون م

 

 ...تنگ شده بود ..   یاون صفا وسادگ یبرا  دلش

 

 

 

 

 بود   بهیغر کم یبراش  تایبن نیا

 

   د یهمش به خودش ام  و
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 کنه   دایصبور باشم و به اون فرصت بدم تا خودش رو دوباره پ د یو با ه ی اول زندگ ی که روزها دادیم

 

 

 و عاشقانه نگاهش کرد و گفت   د یشب صورتش رو بوس  هی

   زمیعز

   یاونقدر به خودت زحمت بد  ستین ی ازیدوستت دارم نساده  ی همون طور من

 توشون هزار حرف عاشقانه وجود داره رو دوست دارم    کننیخوشگلت رو که بهم نگاه م یاون چشمها من

 و دلرباست   بایهم ز شیصورت مثل ماهت که بدون آرا اون

 عشقم  یکه برام مهم  ی خود خودت تو

 

 شد یختم م ید یداشت به نا ام   میمهربون قد  یتایاون بن  دنید  یصدرا برا  یوچشم انتظار گذشتنیروزها م  اما

 

   زمی گرفت که باهاش صحبت کنه و بگه که عز  میتصم

   می بخور یشام حاضر  ایشام بخرم و  رونیسخت شده که هرشب از ب گهید واقعا

   یکن یخوشمزه ات درست نم یبرام از اون دستپخت ها  چرا

 اون دستپخت خوشمزه ات تنگ شده   ی برا دلم 

 لک زده   یو گره بزن ی پشت دار قال ینیبش نکه یا ی برا دلم 

 

 که شامشون بود    یساده ا ی و سبز ریبعد از خوردن نون و پن اونشب

 و آروم گفت   د یبطرفش رفت و صورتش رو بوس   ی جا بلند شد و با خوشحال از
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   تایبن

   یکرد یو پلو درست م  یپخت یکه چقدر خوب برام سوپ م اد یب ادمیب ییخواینم

   زمیعز

 چند ماهه که از ازدواجمون گذشته   االن

 

   ی وعده غذا درست نکرد  هی  یتو حت  اما

 خوشمزه ات تنگ شده   ی غذا ها یدلم برا  خوب

 که ظهر ها تو حجره بخورم   یختیریو تو جا م   یکرد یبرام غذا درست م شهیهم اد یم ادتی

   تایبن

   زمینواخت شده عز  هی  مونیگزند 

  هرشب

 شاعرانه  لحظات

   رون یب نیسنگ  یغذا یبرو  ومدهیدم ن  ییچا هی و بعد هم   رونیب ی مزه   یو شام ب 

   زم یعز تایبن

 .......  نمیرو بب  زنهیم  یشمیابر یعاشقانه با نخها ی مهربون پر از آرامش رو که گره   یاون دختر ساده   یک  یبهم بگ  شهیم

 عشقم  ی نزد یدار قال  نیگره هم به ا ه ی  یچند ماه تو حت نیا تو

 

   یشد  بیعج  کمیهم دوستت خواهم داشت اما تو برام  زایچ  نیدوستت دارم و بدون ا من

 ی بکش یز یچ نمی بینم گهید
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   ی د یچند وقت نخر  نیرنگ هم تو ا یقوط  ه ی یاز وجودت هست اما  حت  یجزع یکه نقاش  ی گفتیم خودت

 

   شه یانداخت و مثل هم ریسرش رو بز اون

 چشم دوخت نیبه زم ساکت

 

 گرفت و ملتمسانه گفت  دستاشو

 تنگ شده عشقم .....  کننیو با اشاره برام صحبت م چرخنیخوشگل که تو هوا م یدستها نیا ی برا دلم 

 ......  ی فقط ساکت تو

شاخه به اون   ن یو ازا  زنهیرام مثل مرغ عشق که بال بال متو مرتب ب میباهم داشت  ی که اون دوران که لحظات عاشقانه ا  یصورت در

 ی کردیم یو نمک ز یر ی و خنده ها  یکرد یاشاره م پره یشاخه م

 

   یترسون یمنو م ی دار  کنمیخواهش م تایبن

 دلم پر از دلهره شده عشقم   چرا

   ه یشوخ ه ی  زیکه همه چ بگو

   یکنی صبرم رو امتحان م ی دار بگو

 منتظر بمونم   تونمیو فردا و فرداها رو م امشب

 راحت بشه    المیکن تا خ  یاشاره ا اما

 رو جون صدرا   تو

 کن    یکار  هی

   کردیرو تو دستاش مچاله م  یبا استرس کاغذ  ر یاون همونطور سر به ز و
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 انداخت و گفت    ن ینشست روبه روش و تو چشمهاش نگاه کرد و دستاشو باز کرد و کاغذ رو به زم صدرا

 ............ تایبن

 

   زمی توام عز با

   ی د یعذابم م ی دار چرا

 چشم دوخته بود   ن یبا دلهره همونطور بزم واون 

 و تو چشمهاش نگاه کرد    د یصورتش رو تو دستاش  گرفت و باال کش صدرا

 .......  رهیخ رهیخ

 

   د یبود بطرف پنجره آشپزخونه رفت و بازش کرد تند تند نفس کش دهیاز جا بلند شد  رنگش پر یبا دستپاچگ  اون

 بد بود   حالش

 رم یمیم  یدارم از نگران کنمیخواهش م  زم یدستپاچه بطرفش رفت و شونه هاشو گرفت و گفت منو ببخش عز صدرا

 

   ی تو خوب تایبن

 به سمت اتاقش و در رو بست ......  د یاون با عجله دو و

   و نگاهش کرد  ستادیا صدرا

 بکنه ..... د یچکار با دونستینم

 دند یخند یکه م ش یخوشگل صورت یو اون لبها  کردیو بازش م د یدویبه سمت در م ی عقب برگشت به اون زمان که اون با شاد به

بطرف   د یدوی م  یبداخل خونه و با شاد د ی کشیودستهاشو م  دادیچشمهاشو نوازش م د یو مرتبش که مثل مروار  د یسف یو دندونها

 ...... اینار ید یکش  یچ گفت یم ی وبا خوشحال  بستیچشمهاتو ببند و صدرا اونها رو م کردیو بعد اشاره م  شینقاش  یتابلو
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 حدس بزنه   کردیو اشاره م کرد یم  یاخم اون

   گفتیو م  کردیفکر م صدرا

 ..از صدرا ....... یدوباره ا ی گردوند و چهره  ی تابلوشو برم جان یبازم خودم هستم و اون با ه دونمیم

 .......همه خوشبخته   نیکه ا شد یباورش نم د ید یصورت صدرا که هر دفعه م  دن یده ها بار کش و

 

 تنگ شده بود .......... یر یاون همه غافلگ  یبرا  دلش

 

خسته   کردیو تماشا م    نشستیو اون اگه ساعتها کنارش م   کردنیحرکت م یقال  یکه برو  ایو خوشگل نار  کیبار یانگشتها یبرا

  شد ینم

 

 ......  اون

 قرار بود  ی زبیهمه چ یبرا

 

 نشست و فکر فرو رفت   یصندل  یجا برو همون

 خونه رو فرا گرفته بود   بیعج یسکوت

   رفتیم ی عاشقانه شون داشت رو به سرد یلحظه ها داد یساعت داشت نشون م کیت  کیت

 صدرا باز کنه    یدر رو برو  خواستینم اون

 گذشتنیبراش مثل عذاب م  قیدقا

 

 اومد سر در گم بود   ینم خوابش
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   رفتی م نیاز ب  نشونی کدورت ب د یجا بلند شد با از

 رو آروم زد و صدا کرد   در

 بازش کن نگرانتم   زمیعز

   رهیگ یقلبم م  ی بازش نکن گه ید کمی  تا ینداشتم بن ی منظور بد  من

 نگاهش کرد  ونیگر یدر آروم باز شد اون با چشمها و

 

 انداخت و گفت   ریسرش رو بز صدرا

 انجامش بده   یرو انجام بد  ی دارم هر وقت دلت خواست  هر کار یاد یببخش که ازت توقع ز منو

 تو رو بخاطر خودت دوست دارم نه کارهات   تایبن

 .....  زم یعز ببخش

 

   کردیهمونطور  داشت نخ ها رو مرتب م ااهیحجره نشسته بود و غرق در رو ی تو

 

 

 

 پسر   ییشونه اش زد و گفت کجا یبرو  ی بطرفش رفت و دست یحاج

 کرد و گفت نگاه کن نگاه کن    یا خنده

 شماره چهار .....  ی قوط ی دو ، دو تو ی هفت تو ینخ ها رو اشتباه گذاشت ی شماره ها همه

 کجاست پسر   حواست

 که بابا ییبازم سر به هوا ید یرس  اریبه وصل  گه یکه د  تو
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  ستی حالم خوب ن  کمیکرد و گفت شرمنده امروز   ی به کارش انداخت و عذر خواه ینگاه اون

 با خنده گفت   یحاج

   ی نکرده با زنت مشاجره کرد یخدا نکنه

 باشه   ادتی شهیاما هم هیپسر جون دعوا نمک زندگ نیبب

 ....... کنه یم دایپ  خینکرده کار ب یو خدا  زنهیاز حد دل رو م ش یبه اندازه باشه ب د ینمک هم با نیهم

 

   یکنینم یفرق  چیه ک یدختر بچه کوچ  هی باشه وگرنه با  شتریب د یو اون زن  تحمل و صبرت با یحواست باشه تو مرد  شهیهم

 ........  یمرد باش و هم پر از افتادگ هم

 

 انداخت و گفت چشم حتما ......  ریسرش رو بز صدرا

 

 گفت    رفتیم  یکه بطرف در خروج ی در حال بعد 

 برس  تی پاشو برو به خونه زندگ پاشو

 

 زوده   یلی به ساعتش کرد و گفت اما ساعت هنوز هفت غروبه خ ینگاه صدرا

 زد و با خنده گفت   نیعصاشو بزم یحاج

 نار زنت  هر دو تا حجره رو ببند و برو ک ستین ی بازار خبر امروز

   نم یرو بب نیزب یباهوش و ت  ی سر حال و قبراق همون صدرا خوام یم  فردا

 ی شیکنارش خوب م ی که برگرد نیهم
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رو بکنم بازم    تونیکه اگه تمام عمر نوکر د یکرد ی و گفت شما اونقدر در حقم خوب  د یاز جا بلند شد و سر شونه هاشو بوس  صدرا

 کمه.......... 

 

 تعارفه   ه یروم در گوشش گفت من تو رو دارم کنارم خوشحالم پسر بقداد و آ ی سرش رو تکون یحاج

 به سلمت .....  برو

 

 داشت ...... ز یخوشحال بود براش سورپرا ی لیخونه شد خ ی رسوند و راه  انیعجله کارش رو بپا با

 عمه خانم تنگ شده بود   یبرا  دلش

 عمه ببره   دار یرو بد  تایگرفت بن  میتصم

 مجنونش تنگ شده بود .....  د یب ی و درختا اطیاون خونه و ح یبرا  دلش

 به عمه بزنند   یکه سر  داد یم شنهادیبهش پ هروقت

 کرد یبعد موکول م یو به روزها  د یتراش یم ی بهانه ا تایبن

 

 تا خوشحالش کنه ..... رفتی م دارش یبد  ی قرار یباب صدرا

 به ساعتش انداخت  ینگاه د یسر کوچه رس  به

 شب بود   هشت

 گرفت و بطرف خونه رفت   ی گل اخهش 

   

 انداخت و وارد خونه شد   د یکل آروم 
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 صدا وارد خونه شد   ی رو باز کرد و ب در

 نبود   تایاز بن یخبر

 رو نگاه کرد   اطراف

 شد  نگران

 نبود    یاتاق رفت اونجا هم خبر  به

 از خونه خارج شده  یز یچ د یخر یخودش گفت که حتما برا  با

 

 رو نگاه کرد   رون یآشپز خونه رفت و از پنجره ب به

 گذشت .....  ی ا قه ی دق  ده

 

   شد یداشت نگران م   گهید

 

 گرفت به تلفنش رنگ بزنه    میتصم

 د یدر شن  یبرو  د یکل  دنیچرخ یشماره نگرفته بود که صدا هنوز

 

 کنه   رش یگرفت غافلگ   میتصم

 پنهون شد   وارید پشت

 ته شد .... بس فیضع ییآروم باز شد و با صدا در
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 د یچیتو خونه پ  ییصدا و

 

   یکنیام م  ونهید ی مامان حواسم هست دار   آره

 

 چکار کنم   دونم یمن خودم م ی کنیتکرار م چقدر

  ترسمیاز تو م شتریاوقات ب یگاه

 !!!! یکرد یخرابش م زویهمه چ یاونجا داشت میجمعه که شام اومده بود  شب

 

 بفهمه   زویهمه چ ایبود برد ک ینزد ترسمیاز تو م شتریب

 

   یخت یریبهم م زو ی همه چ ی آره تو داشت آره

 بفهمه   ایبرد اگه

 .....  ی کار ندار  گهیبه حالت مامان ......خوب د یوا

 ساعت ده خونه هست   صدرا

 کنم    یبراش آشپز  خوام یم امشب

 

 بپزم ....  یو توقع داره براش قرمه سبز  ده یم ر یوقته مدام بهم گ چند 

    یبرام بفرست یبرام غذا درست کنه با تاکس  ی به نرگس بگ  د یبا

 

 صدرا شک کنه   ترسمیم
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 مسخره اش دل شوهرم رو برده   یو اون تابلوها  یبا اون دارقال ونه ید ی دختره   اون

 رو ........  ایمسخره باز  نیا ندازمی از سرش م خودم

 

   رفت یفرو م نیو بزم  شد یو صدرا ذره ذره آب م  گفت یو م گفت یداشت م  اون

 شکافتیمثل دشنه قلبش رو م  زدیاون زن که داشت  حرف م یصدا

 

   داد یگوش م ییو ناباورانه داشت به صدا  بانهیغر وارید پشت

 وجود داشته باشه    کردیهرگز فکرش رو نم که 

 صدا اومد و اون گفت دوباره 

 

 فعل............ یکار ندار  مامان

 

 

 

 .....  زنم یباشه باشه صبح که رفت برات زنگ م 

 

 

 

 ....افتاد ... ن یزم ی حس شدن و تلفنش برو یودستاش ب د یتو دستاش بود نگاهش به روبه رو خشک  ی.و همونطور گوش 
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 ....... کردن ینگاه م ره یخ رهیدو داشتن بهم خ هر

   شد یباورش نم صدرا

 تهوع داشت   حالت

   د یکشیم ری ت قلبش

 و جرات حرکت نداشت کرد یهمسرش نگاه م یمرگ داشت و اون نگران تو چشمها احساس 

 

 بود و درد داشت  ده یبه صورتش دو خون

   ترسوند یصورتش اونو م  لرزش 

 گفت    یخبر ی از درد ب ف یخف ییصدا با

 ؟؟؟؟؟؟  ی هست یک  تو

 

 که حالش دست خودش نبود   تایب

 شت بسمتش بره و جرات ندا   داد یسر تکون م فقط 

 

   ی هست ی تو ک ی زد لعنت ادیفر

 

 قدم بطرفش برداشت و تو صورتش نگاه کرد   چند 

   ترسوند یتو صداش داشت اونو م  خشم

 

 گرفت و بشدت تکونش داد و گفت   بازوهاشو
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 توهم بوده  دمیشن ی من هر چ  یمن یتای دروغه تو بن ن یتوام گفتم بگو که ا با

 

 جرات حرکت نداشت  تایب

 کرد یم  یبود و داشت قالب ته دهیپر رنگش

 

 نگاهش کرد و گفت   ینی ب زیرو بدور صورت اون حلقه کرد و با ر دستش

   یمن نبود  یتایاحمق بودم تو بن  نقدریا یعنی

 که درونش سقوط کردم    یپرتگاه تو اوج احساساتم بود  هی  تو

   رسوندمیشب و به صبح م اهیجادو گر دل س  ه ی د و من ماهها بوده که در کنار آزر یرو م  زمیکه عز ته یاون افر یهست تا یب تو

 

 زد و ....  اد یخشم فر با

 هلش داد وار یشدت بطرف د با

 

 افتاد   نیخورد و بزم وارید  یبه لبه   تایب

 اش رو گرفت  و از جا بلندش کرد   قه ی جلو رفت و  دن یلرزیدستاش م صدرا

 با وحشت  دستاشو گرفت و ملتمسانه گفت   تایب

 هستم االن زنتم   یوهر کس  یتو رو خدا ولم کن من هر چ صدرا

   یو شرع یقانون

 دوستت دارم صدرا   من

 کارو بامن نکن ن یالل بمونم اما تو رو خدا ا تایتا ابد مثل بن یکنم حت ی برات هر کار حاضرم



 سراشیبی عشق 

118 
 

 

 زد   ادیبا خشم نگاهش کرد و فر صدرا

 .......  ارین فت ی رو  به دهن کث تایبن اسم

   خوره یحالم داره از خودم بهم م کثافت

 .....  یاریسرم ب ییبل  نیهمچ هی  یتونست چطور

 !!!!  شه یچندشم م ازت

 چطور تو رو نشناختم لعنت به من و شعورم .........  شتر یخودم ب از

 

زد ازم دور شو   اد یو صدرا با نفرت پرتابش کرد بعقب و فر  رهیآروم بشه خواست در آغوشش بگ  نکهیا  یسرش رو جلو آورد برا  تایب

 به من که اونقدر نفهم و احمق بودم   نینفر

   شهیچطور م  آخه

 خال رو گردنت   اون

   یخودم بود   یتا یبن تو یمشک  یموها اون

 .......  یاریسرم ب ییبل  نیهمچ هی  یتونست چطور

 

 خوردم   بیقدر راحت فر  نیا شه ینم باورم

   ی نابودت کنه لعنت خدا

   یخواهرت کجاست چکارش کرد  بگو

 ی سرش آورد ییبل چه
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 کجاست جوابمو بده   تای زد بن ادیفر

 با التماس پاهاشو بغل گرفت و گفت تو رو خدا آروم باش صدرا ..... اون

 حالش خوبه ....  تایکن بن باور

 نکردم   یکار  چیه من

 

 

 جاشو بامن عوض کرد   تیخودش با رضا اون

 کرده بودم   دایپ ی روح مشکل

 زدم   ی بار دست به خودکش هی  یشده بودم حت یدچار خودآزار   خوردم یاعصاب م یها قرص 

 

 کرد و جاشو با من عوض کرد .......  یحالم خرابه از خودگذشتگ  د ید ی وقت  اون

 

   زمیهستم عز تایمن همون بن صدرا

  نکهیبدون ا ی کرد ی چند ماه در کنارم زندگ ن ینکرده تو عاشقانه تو ا رییتغ  یز یحاال هم چ ید ی فهمیتو نم زدم ی نم یحرف اگه

   زمیعز یمتوجه بش

 

 دستاشو با نفرت پس زد و به عقب رفت و گفت   صدرا

 .....  کنهیرو در حقم نم ی نامرد نیوقت ا  چیه تایبن یگ یدروغ م  یدار

   شهیم مگه

 رو به تو خائن بفروشه .....  نمونیلحظات پاک ب عشقمون
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 رو بپرسم ......  قتیکجاست تا از خودش حق  بگو

 نگفت   یز یتو چشمهاش نگاه کرد و چ یبا نگران تایب

  نیهر دو مون رو هم ایکجاست   تایبن یگ یاالن م  ن یهم ایزد  ادیچسبوند و فر  وار یبطرفش رفت و از جا بلندش کرد و به د صدرا

 کشم کثافت .....  یجا م

 دستاشو گرفت وگفت آروم باش صدرا   تایب

 رو خدا آروم باش   تو

 

   ی تو همسر من  یو شرع  یقانون  یبهش فکر کن  د ینبا گه یکجاست تو د  تایبن دونم ینم من

 باشم   تایباشم برات همون بن یکه تو دوست  دار  ی همونطور دمیاز جونم بهت قول م شتر یب ونه یدوستت دارم د من

 نکردم فقط ازش خواستم که جاشو بامن عوض کنه و اون قبول کرد  ی که من کار  خورم یقسم م یز ی جون خودت که برام عز به

 

   زمیعز رو به زور تصاحب نکردم ی زیچ من

 گذشتیازت نم یوقت به راحت  چیعاقل باش اگه واقعا دوستت داشت ه کمیبه خاطرم از تو گذشت  خواهرم

 

   یدرد تموم نشدن  هی  یبرام شده بود  تو

 کرده بود    ماریاون صداقت تو چشمهات منو ب یکرد یو بهش محبت م ی زدیبار عاشقانه بهش سر م ه یهر چند وقت  ی وقت

 یرو خالصانه دوست داشت تا یبن نکهیبه خاطر ا خواستم یرو م  تو

 

 عوض نشده عشقم من حاضرم به خاطر تو تا ابد  الل بمونم   ی زیهم چ حاال
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 کنم اما از دستت ندم .....  یزندگ  یهر جور که تو دوست دار اصل

 

 دادیحس شدن و ناباورانه به حرفهاش گوش م یدستاش ب صدرا

 

دام   ه یخورده بود و تو  ب یفر نکه یباشه از ا خواستینم گهیدر حقش کرده باشه اون د یانتیخ نی همچ ه ی تا یبن شد یباورش نم 

 افتاده بود احساس مرگ داشت

 

   رهیبا ترس دستش رو جلو آورد که دستاشو بگ  تایب

   گفتینم ی زیشده بود و چ رهیخ نیبزم صدرا

 رو بجون بخرم   یمن دوستت دارم که حاضرم به خاطرت هر ذلت زمیدستاشو گرفت و گفت عز آروم 

 گناهه .......   هی  نیا یبه خواهرم فکر کن  د ینبا گهیصدرا د  کنم یبهت ثابت م نویا

 تو چشمهاش نگاه کرد  اون

 

 نداشت   یحس چ یه گهید

به سرعت دستهاشو مانع در کرد و   تایجوابشو بده بطرف در رفت و ب  نکهیاونجا کنارش حضور داشته باشه بدون ا  خواستینم یحت

 ........ دمیعذاب کش ی لیبدست آوردنت خ یبرا یتو مال من ی بمون د یبا  یبر زارمی گفت نم

 

 ......  یفهمی م  نویا م یزن و شوهر گه ید ما

 

 .....  یترکم کن  یندار حق
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 ونش به جوش اومده بود  که خ صدرا

 برد و محکم فشار داد و گفت   تایب ی رو بطرف گلو دستش

   بکار یفر ی  که یمتنفرم زن ازت

 جا برم   ن یاز ا شه یهم یبرا خوامیدر برو کنار م ی جلو از

 

   خورهی از تو خودم و اون خواهرت بهم م حالم

 که دست هاشو نگه داشته بود   یفشار داد و اون در حال تا یب یگلو ی دستهاشو محکم تر برو و

 ناله گفت   با

   ی بر زارم ینم رم یاگه بم ی کارو نکن حت نینکن تو رو خدا ا صدرا

 

 .......  یشیباعث مرگ فرزندت م  فقط 

 

 چشمهاش نگاه کرد   تو

 اومد  ی نم شیپ شیتو زندگ  نیفاجعه تر از ا  گهید

 

 حس شدن  مات و مبهوت نگاهش کرد ........  یب دستاش 

 

 تازه کنه   یگلو نگه داشته بود تا نفس  یچند سرفه کرد و دستاشو برو  اون

 وحشت زده گفت    همونطور

 گم یراست م بخدا
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 ..... یشی تو قاتل فرزندت م   ادیسرم ب  یی اگه بل یشیبابا م ی دار  تو

 

 رفته بودم   رون یاز خونه ب  ن یدادم به خاطر هم شی رفته بودم دکتر و آزما  امروز

 وقت اومدم    ری د و

 عشقم  یبه خاطر اون هم که شده کنارم بمون د یتو با م یشیبچه دار م م یو قبول کن ما دار  ایب صدرا

 

 پخش شد   نیزم  ی قدم بعقب رفت و برو چند 

 ازش خارج بشه .......  تونستیهرگز نم گه یه دافتاده بود ک  یسخت بود اما صدرا تو  چاه باورش 

فکر کنه که تا   خواستینم ی حت گه یلحظات اومدن د ن یو منفورتر نیکه داشت به نظرش چندش تر  یو لحظات عاشقانه ا  یزندگ

 بحال چه احمقانه راه رو اشتباه رفته 

 

 و جرات جلو رفتن نداشت  کرد ینگاهش م تایب

 افکارش رو متمرکز کنه   یگرفت بهش فرصت بده تا اون کم  میتصم

 

 که هر دو ساکت بودند    یمدت بعداز

 صورتش برد  یو جلو د یکش  رونیرو ب شیآزما  ی رفت و برگه  فشی ک  بطرف

 

 ......  زدیپلک هم نم یمونده بود و غرق در فکر و حت  رهیخ یفقط به نقطه ا  صدرا

 ماست   ی بچه  نی ا زم یو گفت عزآروم کنارش نشست و دستاشو گرفت   تایب

 چه نازه   ینیبیم
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   ایاگه دختر شد اسمش رو بزارم در خوام یم

 اگه پسر شد دانا ......  و

 

 منو ببخش   بای موجود ز ن یو به خاطر ا  ایب زمیعز

 خاطر خدا بهم فرصت بده   به

عقد اسم تو در کنار اسمم   یام لحظه   به یاشتباهه من با تو غر هی  ی  جه یتو چشمهاش نگاه کرد و با نفرت گفت اون بچه نت  اون

 .......  ته یگناهه افر  هی  ی  جهیخونده نشده اون بچه نت

 خونده شده نه تو ......  تایمن با بن عقد 

 

 

 من    زمیدستاشو گرفت و گفت نه عز تایب

گرفتند که شناسنامه    می چند روز بعدش تصم تایکرده بودم سوزوندم و مادرم و بن  یخودم رو همون شب که خودکش شناشنامه

   رنیبگ  تایرو به اسم بن دمیجد 

من   ی خودش پا به پا تایندارم باور کن بن یگناه  چیعمه خانم شد و  من ه  ی ایداد و نار ر ییاسمش رو تغ شهیهم ی هم برا خواهرم

 رو کرد   کارها نیتمام ا

  یکه چرا المثن ی به شناسنامه ام نکرد  ینگاه ی که حت  یمونده بود  ره یشب  عقد اونقدر عاشقانه بهم خ ی با من ازدواج کرد تو

 شده ........

 کرد ........  م یبهم تقد  یرو بزور تصاحب نکردم خواهرم تو رو دو دست ی زیمن چ صدرا

 

 کرده ......  ریی همسرت هستم فقط اسمم تغ یو شرع ی قانون من

 بپرس   ایبرو از نار یندار باور
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 کارها رو کرد    نیواقعا دوستت نداشت که ا د یشا

 

 به تو کجا رفت ........  تا یاون همه عشق بن شه یباورم نم کنم یاوقات فکر م یهم هنوز گاه خودم

 شما  یهفته مونده بود به عروس  کی

 بود  هیزیجه لیوسا  نیآخر د یه مامان مشغول خر خوشحال و شاد بهمرا اون

 

 د یساختیعشقتون رو م یتو و اون که عاشقانه کلبه    دنیو من هر روز با د 

   دم یکشیو زجر م  شدمیم آب

 

 

 

   دم یقرص خوردم و اتاقم رو  به آتش کش  یلیخ اونشب

  مارستانیو بعد از خاموش کردن اتاقم و بردنم به ب   دند یبدادم رس  ی اونشب فور تا یو بن  نرگس

 دادند   نجاتم

 

 رو در حقم بکنه .....  ی فداکار ن یگرفت ا  میتصم تایروز بعدش بن چند 

 از چند جا سوخته بود   یباشه  دستم روز عروس  ادتی اگه

 ....و من گفتم که با شمع دستم سوخته و تو .... یمتوجه شد  تو
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  م یرفتم که تصم ی و من تو راه د یبرام تله گذاشت ی گفت من احمق زود باور هم باورت کردم شما خانوادگو    د یحرفش پر ونیم

 اش خودم نبودم  رندهیگ

 

 دستش رو گرفت و گفت   تایب

 گناهم    یهم مثل تو ب  من

   د ینقشه رو کش نیا خواهرم

 خودش تو رو بهم داد   اون

 

 لبخند و سر تکون دادن......   هی  یبراحت 

 

 از جا بلند شد و نگاهش کرد   صدرا

   گفت

  نییسرنوشتم تا ی برا دم یاجازه نم یکردم اما باور کن هرگز به کس  ی سرم کله رفته باشه و به اشتباه در کنارت زندگ ممکنه

 کنه   فیتکل

 د یباش   د یکه سرم آورد ییدل عاشق و بل یپاسخگو د یو خانواده ات با  تو

 

 ......  زارمی و اون خواهر از خودت مکار تر ب   نتیتو و اون اسم دروغ از

   نمت یبب خوامینم گه یمرگ د ی تا لحظه  

 مون  ییجدا شه یهم یما تو دادگاه ........ و برا دارید

 

 در رفت و به سرعت از خونه خارج شد    بطرف
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 نداشت  ی ا دهیو در خواست کرد که برگرده فا د یکش  غی چقدر ج تاهریب و

 کنه در رو باز کرد و بکوچه رفت  تایب  یها ادیبه فر ی توجه نکه یاون بدون ا 

 

 ......... ختیریرفت و اشک م ی م ع یسر یقدمها با

 

 ........ نهیبیاشکهاشو م یکه کس  کردیفکر نم ن یبه ا یحت 

 

 

 

   شد یمطمئن م د یبا

  د ید یرو م  اینار د یبا

 حق داشت که ازش جواب بخواد ......  اون

 

 گرفت و آدرس خونه عمه رو داد   یتاکس

   کردیکه مطمئن بشه حتما دق م  رفتینم اگه

 کرده ........  یو عواطفش باز ی که با زندگ کردیدلش مدام لعنتش م ی تو

 ثمر خودش ........ ی ب یزندگ د یشا ی حت دادیم  انیپا زیامشب به همه چ نیهم د یبا اون

 

 شد ..... ادهیو اون پ  ستادیا یتاکس

  د ی ترس یغرق اشک بود  اون از مردم و حرفهاشون نم صورتش
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 ........ نیهم ی عنی انیپا ی  نقطه 

 

 و زنگ رو فشرد ........   د یرو با شدت کوب در

 

 بلند شد   فونیآروم عمه خانم  از پشت آ یصدا

 ........  ه یک  بله

 

 بگو صدرا اومده در رو باز کن عمه ..........  ایلزرون گفت به نار ییبا صدا صدرا

 

 مکث در باز شد   ی از کم بعد 

 بداخل خونه رفت   ی فور صدرا

 رسوند  وانیهراسان خودشو به ا و

 شد   کیآروم بهش نزد ی با قدمها عمه

 شده پسرم   یچ د یپرس  ی با نگران و

 افتاده .....  یاتفاق

 .....  شد یداشت منفجر م  یهمه  خونسرد نیکه از ا صدرا

 سوال دارم   هی فقط  رون یب ادیزد بهش بگو ب ادیو فر د یکوب وانی ا ی  شهیبه ش   یمحکم مشت

 .....  رون یب ادیب  یپسر ،ک یهست ی با تعجب گفت با ک عمه

 انداخت و گفت ریسرش رو بز صدرا

 ..... ه یمنظورم ک ی دون  یکه تو خونه ات خوردم  راستش رو بگو تو نم  یبه حرمت اون نمک عمه
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 فکر کرد و گفت   یانداخت و کم ر یسرش رو بز عمه

  ی لیخ رهی د گه یداشتم که بهت بدم اما حاال د ی جواب ی اومد  ی م شی اگه چند وقت پ د یبگم بهت شا یمادر چ   دونمیم صدرا

 .......رید

 

 عمه راست بگو .......  ی دست داشت  فیکث  ی نقشه  نیبا تعجب نگاهش کرد و گفت تو هم تو ا صدرا

 

 ......  یرو کتمان کن  قت یبهت زنگ زده  و ازت خواسته حق تای ب دونمیم

 

 انداخت و گفت   ر یسرش رو بز عمه

 .....  گمیرو م قت ی حق ایخبر نداشتم مادر به روح دخترم نار یز یاز چ من

 ......  یند  صی که دو تا خواهر دو از هم تشخ یمنطق باش   یحد کور و ب نیکه تو تا ا  باورم نشد  اما

 برو مادر برگرد کنار زنت  صدرا

 ....پسرم ......  ستین  نجایا یاومد  تایبدنبال بن اگه

 

 

 

 کنم عمه اجازه بده تو خونه رو نگاه کنم    ییایح ی ب خوام یتو چشمهاش کرد و گفت م ینگاه صدرا

 

 یگ یراست م یباور کنم دار  خوام یم
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 ........ ستین  نجایکه ا  نیبب ایانداخت و گفت ب ریدر کنار رفت و سرش رو بز   یاز جلو  عمه

 

   زد یوارد خونه شد قلبش تند تند م   اون

 کاره افتاد    مهین یچشمش به دار قال ینگاه کرد وقت ی کی ی کیرو  اتاقها

 راه گلوش رو فشرد    یکس ی ب ی به انتها یبغض هی

 

 

  ی اون تو تار و پود قال یو سر به دار گذاشت و بغضش رو فرو خورد  عطر دستا د یدست کش ی رفت و نگاهش کرد و به قال بطرفش

 نشسته بود  

 

 وارد اتاق شد  عمه

 

 خراب صدرا دلش رو سوزوند   حال

 ت  شونه اش گذاشت و گف ی برو یدست

  صدرا

 تموم شد مادر    زیچ همه

 کنار زنت .......  برگرد 

 

   یفکر کن  تایبه بن د ینبا گهید  تو
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 براش تموم شد   یزندگ شیشب که  نشناخت همون

  شیشناس یتو خوب م  کردیفکر م اون

 .....  یبراش تموم شد  ی دست تو دست خواهرش از اون خونه رفت ی وقت

   کنهیبه تو فکر هم نم گهید

   پسرم

 اد یکنار ب  قت یبا حق د یکه با  دونهیخوب م اون

 

   یش یپدر م ی دار  دمیشن ی رو قبول کن  قتی تو هم حق بهتره

 یادامه بد  ت یو به زندگ ی که فراموش کن ته یموقع نیبهتر نیا

 

 اشکبار نگاهش کرد و گفت   یبا چشمان صدرا

 

  کجاست

 بدونم.......  خوام یم  فقط 

 

 .......  یکن  داش یپ یتون  ی دوخت و گفت اون رفته پسرم االن چند وقته رفته تو هرگز نم ن ینگاهش رو بزم عمه

 

 گفت   یدستاش رو گرفت و با درماندگ صدرا

 بگو کجاست عمه ......  کنم یم خواهش

 



 سراشیبی عشق 

132 
 

   رمیخونه نم نیاز ا ی کن تا نگ  باور

 بهم جواب بده   د یاون با کنم یم داش یو رو کنم پ ر یرو ز ایتمام دن شده

 شده .......  ش یو اون باعث و بان  زنمیرو که توش دست و پا م ی منجلب نیا جواب

 

 .بگم بهت...... ینگاهش کرد و گفت چ  یبا نگران عمه

 سوزم ی از تو دارم م شتر یخودم ب که 

 

 نگم بهتره ......  یز یچ دهیکه اون دختر کش  یچند وقته از عذاب نیتو ا  

 

 قسم خوردم نگم مادر نزار بشکنم  نزار گناه کنم پسر صدرا

 

 ماجرا بوده   ن یا یرو فراموش کن اون مثل تو بازنده   تای بن تیسر خونه و زندگ  برگرد 

 قابل گفتنه ........  ر یغ دهیچند ماه کش نیکه اون دختر تو ا ی درد

 

 ......  کشهیاما  اون االن ماههاست داره زجر م یتازه متوجه شد  تو

 اون دختر بودم ......  یشبانه روز یها ه یشاهد گر من

 ابراز دردهاش نداشته ......... یبرا یزبون  ی که حت رم یبم یاله

 

 رو که خوردم بشکنم   ی قسم تونمینم

 ....گفت . رفتیکه بطرف در م یدستاشو رهاکرد و در حال صدرا
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 شه یآسوده نم المینکردم خ داش یسم که تا پق کنمیم داش یپ

 

 .....  ش یروح سرگردان زندگ شمیبهش بگو از امشب م عمه

 کارش  هر سه نفرمون رو بدبخت کرد ....  ن یبا ا اون

 و خواهرش و من ........ خودش 

 

 گردم ...... یبگو هرگز به خونه برنم  بهش

 

 ......  رمیگ یکه بهم زده شده رو پس م  یبیو تقاص فر   کنمیم داتیپ  یصدرا گفت هر جا باش  بگو

 

 ا

 

 ........  ش یزندگ یاز دست رفته   ی کردن تو و انتقام لحظه ها  داینداره جز پ یکار  گه یصدرا از امشب د بگو

 

 برگشت و نگاهش کرد و گفت   عمه

 زنت بارداره برگرد کنارش ........ صدرا

 

 ..... د ینفس کش ی اش و به سخت نه یو چنگ انداخت به س  ستادیا د یکشیم  ر یقلبش ت د یرس  ی درگاه  به

 

   ارمیآب قند ب هی برات  نی گفت حالت خوبه پسرم بش ی بطرفش رفت و با نگران عمه
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 ..... ی کنیخودت رو نابود م یدار

 

  صدرا

 کرد و گفت نابودم عمه .......  نگاهش

 

 ....... ی رو نگفت قت یکه حق کنم ینم حللت

 

 عجله از خونه خارج شد ..... وبا

 

 

 مبل نشست     یلرزان برو  ی با دستان چاره یب رزن یپ 

 د یکش  یاز سر درماندگ ی آه و

 

 بندر گرم بود طاقت فرسا  یهوا

 باال ......  د یحلقه کرد و کش قیبدور طناب قا دستاشو

   زدیو دست و پا م  کردیآب غوطه ور شنا م   یباال و اون تو   ارش یب ری زد ام ادیفر

 باال  د ی اونو گرفت و خودشو کش یو لبه    قیبه سمت قا برگشت

 بود   نیسنگ  تور

 

   دند یها رو باال کش یبود ماه ی هر سخت به
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 بود ......  ی امروز کاف یبرا

   د یتابیبشدت به صورت و گردنشون م آفتاب

 .......  د یرو سر کش ی آبمعدن یولو شد و بطر  قیوسط قا ریام

 به شدت خسته بودند  ی دونفر

 

   م یشد و گفت صله ظهره بهتره برگرد ره یآسمون خ به

 

 چشمهاشو بست و گفت خودت روشنش کن .....  ریام

 

 حرکت کرد و باد خنک بصورتش زد  قیقا

 

   د یبست .......و آب خنک بصورتش پاش  چشمهاشو

 بود به خونه برگشتند   غروب

 بسته بودند   نهیپ دستاش 

 در رو زد   زنگ

 

 کنار و گفت    د یبازوهاشو گرفت و کش ریام

 دارم   د یطرف خودم کل نیا ایب

 رو باز کرد و داخل شدند  در

 زد   ادیفر ریام
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   م یاومد  یی کجا مامان

 راهرو دو تا کفش بود   تو

 و نگاهش کرد و  ستاد یدر ا  یجلو صدرا

   د یمهمون دار نکه یمثل ا ری گردم ام  یمن برم  گفت

 تو بابا ........و ایو گفت ب   د یزدو دستش رو کش ی پوزخند  ریام

 

 وارد خونه شدند    انیگو ااهللی

 

 

 ....... ری ام ییبرداشت و گفت تو زیم  ی چادرش رو  از رو ریمادرام

 

 .......  م یمهمون دار ااهلل یدوباره گفت   اون

 سلم کرد   ریسر بز صدرا

 نبود    داتیمادر چند وقت بود پ یگفت خوب نگاهش کرد و  یجلو رفت و با لبخند  ر یام مادر

 ......  ی اومد  ی کرد خوب

 

   شمیمزاحم نم د یگفتم شما مهمون دار  ریبا خجالت گفت به ام  صدرا

 پسرم  ه یحرفا چ  نیزد و گفت ا  یلبخند  مادر

 

 خواهر و خواهر زاده ام از بوشهر اومدن بهم سر بزنن .....  ست ین بهیغر
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 گفته بود  ریام

 

 .......  ی خوشحال شدم که به  ما افتخار داد ییایم

 

 

 

 شام  آماده شد صدام کن ...... م یخوابیم  کمیو بطرف اتاقش برد و گفت مامان من و صدرا    د یدستش رو کش ریام

 

 تخت نشست  ی اتاقش شد و برو داخل

 به آشپزخونه رفت ...... یی تنها ریام

 

 وارد اتاق شد و گفت   وهیکاسه م ه یبعد بهمراه  قه ی دق چند 

 استراحت کن   کمی

 بار گذاشته  یز یشام  د ی برا مامان

   ادیتو اتاق من نم ی کس ی خجالت نترس 

 گردن   ی ام و دخترش فردا  برم خاله

 

 .......  یبخواب  نجایراحت امشب ا الیبا خ ی تونیم

 

 نگاهش کرد و گفت   صدرا
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 برگردم   خوام ی به مادرت نگو که م ریام

 

 کرد و گفت    یخنده ا ریام

 د یخودش ازم پرس  اتفاقا

 

 چطور محبت هاتو جبران کنم .......  دونمیو چشمهاشو بست و گفت نم د یدراز کش صدرا

 هلش داد عقب و گفت   ریام

 کنار منم بخوابم ....   برو

 لوس نکن   خودتو 

 .....ندارم ..  حوصله

 

 

   می گرد  یفردا باهم برم  پس

 ..... امیکار دارم همراهت م  منم

 

 خوابش برد ...... یچشمهاشو بست و فور  صدرا

 سرش کرد   یبه باال یاونو از خواب پروند و نگاه یخنک یدستها

 دستش رو گرفت و گفت پاشو پسر ریام

 

 آماده شده   شام
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 چشمهاشو باز و بسته کرد که خوابش بپره   صدرا

 گفت   آروم 

 چنده ...... ساعت

 

 شلوار بطرفش پرتاب کرد و گفت    ه ی در کمد رو باز کرد و  ریام

 شب   ده

   مید یخواب یلیخ

   دارمیتا صبح مثل جغد ب امشب

 .......  ی برام حرف بزن د یبا

 

 نگاهش کرد و گفت   رفتیم  رون یکه از اتاقش ب  ی حال در

 ...سفره پهن هست ..  ایب زود 

 

 بطرفش رفت و گفت   ریاز جا بلند شد  ام  ی حال یب با

 پسر  ترسنیتو رو م ننیب یمهمون نشسته م  رونیبه سر و وضعت برس ب  کمی

 

 اومد ..... رون یو از اتاق ب د یبه موهاش کش یبه صورتش کرد و دست نهیتو آ ی و حوصله نداشت نگاه حال

 .....  کردیداشت به مادرش کمک م  ریپهن بود و ام نیزم  ی برو سفره

 رو گرفت و در گوشش آروم گفت  دستش
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 ...... م یمن و تو ،تو اتاق غذا بخور  ی کشیخجالت م اگه

 راحت ترم   یطور  ن یکه حوصله نداشت  سرش رو تکون داد و گفت ا صدرا

 دستش رو محکم گرفت و گفت   ریام

 ......باهات حرف دارم   بعدش 

 

 غذا خوردند   نکه یاز ا بعد 

 اومد  رون یو اون از اتاق ب   ریکردبه ام ی وارد اتاق شد و اشاره ا ر یاتاق باز شد و مادر ام در

 بود   نییسرش پا صدرا

 دوباره وارد اتاق  شد و نگاهش کرد   ریام

 بود   دهیپر رنگش

 .....  ی د ید و گفت چته پسر جن دنگاهش کر صدرا

 

   گمیباور کن راست م ستمیمکث کرد و گفت صدرا من مقصر ن یکم  اون

   یگ یم ی با تعجب نگاهش کرد و گفت معلومه چ صدرا

 خوبه ......  حالت

 

 شد و گفت   رهیخ نینشست و بزم یصندل  یبرو ریام

 مادرمه ...... کار

 

 گفت    کردیکه متعجب نگاهش م صدرا
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 مادرته   ریتقص  ی چ یکن ینگرانم م یدار

 بطرف در رفت و با دست نگهش داشت و آروم گفت   ریام

 پسر   ی انداز ینم نی خواهش بکنم روم زم ه یاگه بخوام ازت  قتم ی من رف صدرا

 از جا بلند شد و گفت هرگز ......  صدرا

 

 ....  دمیچند ماه که بهت پناه آوردم مرد تر از تو ند  نیا تو

 

 و گفت   د ی کش ش یشونیبه پ ی دست ریام

 

   ی کرد فیمادر تعر   یرو برا  تیقصه زندگ  شیچند وقت پ اد یم ادتی

 سرش رو تکون داد و گفت معلومه   صدرا

   ادمه ی

 شده یچ حاال

 

 و عمه همسرت هستن ..........  نگاهش کرد و گفت مادرم به زنت اطلع داده مهمون ما زن ریام

 

   شد یکه باورش نم صدرا

 کرده باشه ......  انتیهم بهش خ ریکه ام  شد یو مبهوت نگاهش کرد باورش نم مات

   تیعصبان با

   گفت
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 دست بردار پسر .....  ریام

 کرد    دایاونو مادرت از کجا پ ی خونه زن و عمه زنم رو فقط تو داشت آدرس 

 کرد .....  نانیاطم شهیم ی به ک ا یدن  نیتو ا ی عنی شه ینم باورم

 و خواست در رو باز کنه که بره ........ د یبه عقب کش دستاشو

حاج صادق رو به مادر   ی صدرا معلومه حواست کجاست تو خودت آدرس حجره  یگ یم ی با خشم دستاشو گرفت و گفت چ ریام

 ......  یداده بود 

 ه تهران بره .... ب  ینخ و دار قال د یخر  یبرا خواستیم ی وقت

 

 مادر به تهران رفت   ش یماه پ  هی  ادینم ادتی

 صحبت کرده ....  یبه من هم نگفت که در موردت با حاج یموقع که برگشت حت  اون

 

 آدرس تو رو به عمه همسرت داده   اونم

 کس اعتماد کرد   چ یبه ه ایدن  نیتو ا شهینم  گهیبا خشم دستاشو پس زد و گفت متاسفم که د صدرا

 

 دستش رو گرفت و آروم گفت   ریام

 نداره    یربط  چیصدرا به من ه نیبب

 ......  یدون یخودت م انه ی ی از زنت فرار کن ییکه تو بخوا نیا

زن محتاج به همسره مرد باش صدرا به خاطر بچه ات هم که شده کوتاه   ه ی دم ید  رونیکه من اون ب  یاون زن پا به ماهه کس اما

 ..... ایب

 

 حاله و درد داره   ی نا آرومه ب ی لیزن خ اون
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 ....... ی شیم مون یعمر پش هی  یکن ی صدرا اگه نامرد ده یراه رو بجون خر یخاطر تو سخت  به

 

 .......  کردیخشمش رو کنترل م یبود و بسخت نییپا سرش 

 ....... شی راه پس داشت و نه راه پ نه

 دست رو شونه اش گذاشت و آروم گفت   ریام

   ی زخم خورده ا  دونمیم صدرا

 بهت نارو زدن ....  دونمیم

 لحظه فکر کن    هی اما

   فهمهی رو م قت یو حق  شهیبزرگ م ی زمان ه یبچه   اون

 .....  دهیکشیکه پدرش از اون نفرت داشته و از بودنش عذاب م نیا

 .....  هش یاز عقده و کمبود بزرگ م یی ایکه با دن  اونوقته

 االن بخشش برات سخت باشه   د یشا

 

   ی اونو تنها گذاشت شیزندگ  ی روزها ن یپسرت چقدر سخته که تو رو ببخشه که تو حساس تر یاما فکر کن برا 

 اراده گفت   ینگاهش کرد و ب  صدرا

 .... پسرم

 

 سرش رو تکون داد و گفت آره داداش عمه خانمت گفت بچه پسره   ریام

 .....  ستین یخوب ط یطفل معصوم تو شرا اون

   ادیب ایهر آن ممکنه بدن 
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 به کمک داشته باشه   ازین و

 ....... ره یبازوهاشو بگ  ر یز د یبا یباشه چه کس مانشیحاال زنت وقت زا ن ینظرت اگه هم به

 

 ......  به یمرد غر هی

 

 ....... کنه یشرفت قبول م تو

 

 تمومش کن ....  ری زد و گوشهاشو گرفت و گفت بس کن لعنت بهت ام  ادیفر

 انداخت و گفت   نییسرش رو پا اون

 که آزارت دادم    متاسفم

   ی ریرو بپذ   تیواقع د یبا اما

   رم یم رون یاالن ب من

 با خودته ...... میتصم گهیتو اتاق .......د اد یب خوامیزنت م واز

 

 لرزون وارد اتاق شد ....  ییبا قدمها  تایبعد در باز شد وب ی ا قه ی رفت و دق رون یرو باز کرد و از اتاق ب در

 .....  د یصورتش دو ی گرم برو  ی خش دار و آروم ول ییصدا

 نشسته بود و سرش رو تو دستاش پنهون کرده بود   ن یزم ی برو

 بودن   ستاده یتا پاجلوش ا  دو

 ....  د یکشید نفس متن تند 

 باشه   دنی ساعتهاست در حال دو انگار
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 رو باال آورد و نگاهش کرد   سرش 

 

 کرد ینگاه م رهیخ رهیتو چشمهاش  خ تایب

 روح   یبود زرد و ب دهیپر رنگش

 ورم کرده بودن  چشمهاش پف داشتن  دستاش 

 

 تو چشمهاش جمع شد و آروم گفت سلم ........  اشک

 

 شو نداشت  ی هنوز آمادگ صدرا

 ........  کردیم ی داشت قالب ته انگار

 داشت   یبد  احساس 

 عذاب وجدان و هم نفرت باهم هم

 

 نشست ......  نیزم یداد و آروم کنارش برو   هیتک  واری د ی دستش رو برو تایب

 کرد یروش و تو چشهماش نگاه م روبه 

 

 

 

 

 داشت تو چشمهاش نگاه نکنه   ی صدرا سکوت کرده بود سع 
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  تایب

 کرد   ه یصدرا گذاشت و گر  ی شونه  یرو آروم برو سرش 

 دو ساکت بودن   هر

 

 کرد و گفت   نگاهش

   ی رفت  یماهه گذاشت هفت

 و روز نداشتم   شب

 تمام شهر رو گشتم   بدنبالت

 کردم    یخون زندگ یبا دل من

 خواد   ی گفتن بچه رو سقط کن پدرش اونو نم همه

   شهیهم ی ابر رفته 

 کنم من دوستش دارم ....  یکارو نم  نیهم ا رم یبم گفتم 

 اگه دوستم نداشته باشه   یحت

 .....  یکار  ایتو ر یش یذره ذره آب م ی دار  گفتن

 حقت بود ترکت کنه   ی کلک زد بهش

 ازم متنفر شدن   همه

 و نرگس    تایو بن ایبرد

 

   کردنینگاهم نم یحت

   ره یبا زجر بم د یبا تایب  گفتن
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 نه   گفتم 

 چون عشق رو کنارش تجربه کردم ....  رمیمیوقت نم چیه

 فراموش کنم   تونمیعاشقانه رو مگه م یباشم اما اون لبخندها و لحظه ها تایکه من ب  کردیاگه فکرش رو نم یپرمهرش حت نگاه

 ..........  هرگز

  ی بود بیعشق عج هی  ی  جهیتو نت  گمیش مو به کنم یاگه دوستم نداشته باشه پسرش رو بزرگ م یصدرا رو دوست دارم حت  من

 پسرم منو ببخش که باباتو دوس داشتم و اون رو بزور تصاحب کردم 

 

 صدرا ....  خوامتیکنم بازم م یهزار بار هم زندگ  اگه

 

   کنم یشده مال خودم م ی رو با هر ترفند  تو

   یتر از عشق بیعج  یز یچ هی  آخه

 ماه تجربه اش کردم  نیو من چند  ی خود آرامش بود تو

 

 با نفرت نگاهش کرد و گفت   صدرا

   ته یافر

 

 رو بدور صورت صدرا برد و گفت   دستش

 رو تحمل کن   زیموجود نفرت انگ  نیعاشقم تو رو خدا ا ی  ته یافر  هی من   آره

 و بهم رحم کن   ایب صدرا

 پسرت ......  به
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 شکمش گذاشت و گفت   یرو آروم گرفت و برو  دستش

   ی کنیحسش م کنهیت مداره حرک نیبب

 

 بغضش گرفت وبه  حرکت پسر کوچولوش  تو شکم مادر نگاه کرد   صدرا

 و گفت ..... د یدستش رو بوس  تایب

 

   وفتم یخاطر فرزندت هم که شده تنهام نزار و دوباره نرو حاضرم به پات ب به

 کنم   مانیخرابش نکن بزار آروم زا صدرا

 بدنبالت اومدم   ط یشرا نیتو حساس تر من

 اد یب ایآن ممکنه بچه بدن هر

 

 بود   شی زندگ می تصم ن یسخت تر نینگفت  ا  ی زیکرد و چ سکوت

 

  تایجا بلند شد و نگاهش کرد ب از

   کرد یبا چشم دنبالش م  نگران

 قدم راه رفت   چند 

 تاب بود   یب

 در رفت    بطرف

 بازش کرد   و
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 به لبهاش نشست و گفت سلم آقا   یکمرنگ  لبخند  دنشیمبل تو حال نشسته بود  با د   یبرو  عمه

 تو ......   گفتمیم یمکث  چ یبدون ه هی ک ی د یکه  تو عمرت د  یآدم ن یتر دبامعرفتیپرس ی اگه ازم م ی روز هی

 شک دارم  گهیحاال د اما

 

 سلم کرد .....  ریرفت   سربه ز جلو

 و گفت   د یبوس  شوی شونیگذاشت و دستش رو بطرف صدرا دراز کرد اون جلو رفت و پ  نیعصا شو بزم عمه

 مادر    امیبرام سخت بود ب اومدم

 ...... ده یامانم رو بر پادرد

 دختر اومدم   ن یخاطر ا به

 بده   انیپا یلجباز  ن یکن و به ا یو مردونگ  ایداره  ب از یبهت ن اون

 هم روبه راه شد ......  ت یبا اومدن پسرت زندگ د یشا ید یرو چه د  خدا

 

 ......  هیو نامرد ک  هی مرد ک شهیهست که ثابت م ییزمونا هی مادر  صدرا

 وقتشه   االن

 کنه    یشده ببخشش بزار کنارت زندگ هی تنب ی فکر کنم به حد کاف کشهیماهه داره عذاب م  نیدختر چند   اون

 ی بزن ن یرو زم رتیعمه پ یرو  یی که بخوا  یهست ی خوش قلب تر از اون  دونمیم

 

 کنارش نشست   صدرا

 فکر بود   تو

 اومد   رون ی از اتاق ب یبه سخت تایب
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 که سفره رو جمع کرده بود ...  ر یام مادر

 وارد حال شد و خندان به صدرا نگاه کرد و گفت   ی چا ین یس  هی با

 حللم کن .....  پسرم

 تنهام   ی لیصادق قسمم داد که جاتو بهش بگم گفت به صدرا بگو خ حاج

 .....  برگرده

 دارم   ازین بهش

 گفتم بزار بمونه به وقتش ..........  یر یجا هم م نیبزنم تو از ا ی اگه حرف دونستمیمن م اما

  ستی ن  یبخشش کار هر کس پسرم

 بگذاره  نیبارش رو زم  یرو حلل کن بزار به سبک  زنت

 

 آروم و با ترس کنارش نشست   تا یتو فکر بود و ب صدرا

 

 رو بطرفش گرفت و اون   یفنجون چا و

   گفت

 .......  بخشمشیم باشه

 

تموم   یو خوش  ی به خوب ز یمادر خدا رو شکر که همه چ  ید یم تیکه رضا دونستم یبه پشت صدرا زد و گفت م ی با خوشحال عمه

 شد .....

 بود   یکه غرق در خوشحال تایب

 انداخت   ریش رو بزبازوشو فشار داد و سر  آروم 
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 رو بلند کرد و با لبخند گفت   ی نیریش  س ید ریام

 هست   ینی ریحاال وقت خوردن ش  خوب

 پسر .....  عاشقتم

 

 شده بود   ره ی خ نیبه زم نیبود خشمگ  ن ییهمونطور که سرش پا اون

 بس بود که کنارش بمونه  تای ب یبرا نیهم

 

 گذشت و وقت خواب شد  یساعت

    د یبه چشمهاش کش ی دست عمه

 .خواب آماده کنم ..  یاستراحت کنن بهتره براتون جا کمی د یچادرش رو مرتب کرد و گفت عمه خانم خسته هستن با ر یام مادر

 زد و گفت  نینمک یلبخند  عمه

 درد نکنه مادر   دستت

   میبرگشت دار  ط یبل ازدهیکه فردا ساعت   می زود بخواب د یبا ما

   م یرزرو کرد ط یسه تا بل ادیما مکه صدرا هم با   دونستمیم

  د ی موند یما م  شیپ کمیکرد و گفت حاال   یخنده ا ر یام مادر

  گذشتیم بد 

 

 دخترم .....  میزحمت داد ی لیجا هم خ نیاز جا بلند شد و گفت تا هم عمه

 حفظت کنه   خدا

 داره   مانیوقت زا  گهیچند روز د تایب
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 .....  زم یخونه من عز یی ایب د یجون با ری نوبت شماست  با ام گهید م یریم ما

 

 عمه خانم   امیسرش رو تکون داد و گفت حتما م ر یام مادر

 

 مثل بهشت باشه   د یکه آقا صدرا از خونه قشنگتون کردن با ییفهای تعر 

 سرش رو تکون داد و گفت صدرا لطف داره   عمه

 هست مادر در خدمتم ......  کی کوچ ی کلبه   هی

 

  صدرا

   کردی نگاه م نیطور که بزم همون

   گفت

 .....عمه ...  ی ریتنها م تو

 اتاق رو فرا گرفت سکوت

 

 شدند   رهیبه صورتش خ همه

 شد یم دهینفسها شن ی سکوت بود که صدا اونقدر

 

 نگاهش کرد و گفت چرا صدرا جان  عمه

 که گفتم   نی نگاهش کرد و گفت هم اون

 ........... مونه یمن م شیپ  تای عمه ب ی گرد ی تنها برم تو
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 با تعجب گفت   عمه

 کنترل و چکاب و........  یبره برا  د یداره با مان یوقت زا  گهیپسرم اون  چند روز د اما

 و گفت    د یحرف عمه پر ونیم

 دکتر    برمشیجا خودم م نیهم

   کنهیم مانیجا زا نیهم

 مونه یخودم م کنار

 

 آروم گفت   ریام

 تو اون دخمه.........  ینگهش دار  ییخوای کجا م صدرا

 

 از جا بلند شد و نگاهشون کرد و گفت   صدرا

 که گفتم   نیهم

 نداره    شتریدو راه ب تایب

   کنه یم  یجا زندگ ن یو هم  مونهیکنار من م ای

   اره یم ایکه توش بزرگ شده و در ناز و نعمت بچه اشو بدن ی گرده به اون قصر  یبا عمه خانمش برم  ای

 جاست اگه اون واقعا دوست داره   نیهم می خونه و زندگ من

   نهیهم طم یکنه شرا  یزندگ  کنارم

 برگرده   تونهیهم دوست نداره م اگر

 گردم به خونه خودم    یاالن برم من
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 داداش   ریام

 گرفت کنار شوهرش باشه    میخانم تصم ن یا اگه

 به خونه ام   ارش یب  نتیزحمت بکش و با ماش  به

 و ما رو بسلمت  ر یاونو به خ وگرنه

 

 و تو چشمهاش نگاه کرد و گفت    د یعمه رو بوس  یروسر ی شد و گوشه  خم

 مونده هست برام   ی تنها راه باق  نیببخش عمه اما ا منو

 کنه   ی چادر زندگ ه یمن حاضر بود کنارم تو  یتایبن

   تونه یزن م ن یا اگه

 کنه   ی زندگ کیاتاق سه در چهار تار  هی ثروت و آرامشش بزنه و کنارم تو  از

 دوستم داره    کنمیباور م  اونوقت

 

 تنگ شده   ز یهمه چ یدلم برا  عمه

 خوشگلت   اطیمجنونت تو ح  د یب یاون درختا  یحت

 کردم تمام خاطراتم رو تو قلبم دفن کنم ......  یسع ب یشهر غر نیو اومدم تو ا م د یبر ز یاز همه چ ی وقت اما

   گمیم یچ  ی دونیتو خودت خوب م عمه

 .و ........  ینقاش  ی و شعر و  تابلو  یدارقال

 

 بغضش رو فرو خورد و ادامه داد   و
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 و عشق و   ی ناب سادگ ی ها لحظه 

 و همه برام مردن   همه

 ....... اهشهیبه دل س  نمیمرده متحرکم به باعثش بگو تا ابد نفر ه ی من

 بخشمش   ی نم و

 ......  هی که منظورم ک  یدونیم

 نکشم   یاز سر بدبخت ی که لعنتت نکنم و آه  ستین یشب بگو

 در حقم کرد .....   ینره چه نامرد ادمیکه  ستین ی روز چیه بگو

 بخشمش   یتا دم مرگ نم 

 عمه بگو ........ بگو

 

 رو فرو خورد و با عجله از خونه خارج شد  بغضش

 

 

 

   ر یمات و متح   تایرفت و ب اون

 مونده بود   رهیخ ی نقطه ا به

   ر یام مادر

 کرده بود   سکوت

 صدرا دل همه رو بدرد آورده بود   بغض

 بود و در فکر   ر یسرش بز عمه
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 گفت   آروم 

 حق داره   اون

 نابود شد   شیزندگ

   دمیبهش حق م من

 رنگه یبازنده هست که گول خورد و حاال قلبش ماال مال از درد دروغ و ن هی صدرا

 

 کرد و گفت   تا یبه ب ینگاه

 با خودته   م یتصم  دخترم

 تحملش برات سخته    ای یکن  یزندگ نجایکنار شوهرت ا یحاضر  ریبگ  م یفکر کن و تصم خوب

 

 

   دای یاز دستم برنم  یکار  گه ید من

 

 جا بلند شد و گفت   از

 دخترم    تهیزندگ م یتصم ن یسخت تر امشب

   ی رو انتخاب کن  یکیرفاه و صدرا  ن یب د یبا تو

 کرده صدرا   فی جان برام تعر ر یکه ام اونطور 

 داره   یزیو حقوق ناچ کنه یم  یر یگ یماه

 .....  کنهیم ی هم زندگ   رانهیحق ک یاتاق  کوچ هی  تو

 ی گرد یبا من برم  ای  یسر کن یطیکنار شوهرت با هر شرا یحاضر
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 شده بود   رهیخ نیناباورانه بزم تایب

 اش حبس شده بود  نهیبراش سخت بود که نفس تو س  م یتصم ن یا اونقدر

 

 کنارش نشست و گفت   عمه

 ه یدختر نظرت چ  یوقت ندار تایب

 

 قلبش گذاشت  یبرو  دست

 کم آروده بود    نفس

   کرد یانتخاب م د یبا

بود   دهید  هی نوزادته یکه مادرش برا  یکودک و اتاق مجلل یامکانات نگهدار نیتر  شرفتهیبا پ  ط یشرا نیتو بهتر   مانیو زا یزندگ

....... 

 وبدون  دکتر حاذق  مانیگونه امکانات زا چیصدرا با ه  ی  رانه یو حق  ک یاتاق کوچ ای

 

 کرده بود    داغ

 اون عادت به فقر نداشت   د یکشیم  ریت پشتش

 تصورش هم براش مثل مرگ بود   یحت

 و گفت    د یبه سرش کش ی دست عمه

 نکن دختر   هوده یبهت گفتم که تلش ب ن یهم یبرا تایب

   ی از خواسته هات بگذر ی تون ی نم یهر چقدر عاشق باش  تو
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 و من رو نه ...... ی رو دوس داشت  تایعمه بن یبهمراهت اومدم که نگ  نجایناتوان تا ا یپاها نیبا ا من

   د یزتریو برام از چشمهام عز د یهست امرزم یخدا ب یبرادر زاده   یکه شما بچه ها نیا

 نگذاشتم   نتون یب ی فرق و

 نادونه   تایو بارها از خطاهات گذشتم و گفتم ب یبازم نور چشمم هست یکه درحق خواهرت کرد   ییها ی با تمام بد  تو

 بود  رو پاهام بزرگ شد   کیکوچ یکه وقت  شهی و همون دختر خوش قلب کوچولو م   شهیروز درست م  هی

 رو ثابت کنم   نایباهات اومدم که همه ا تایب

 مادر   ی کن ی نم ی فرق چیبرام ه ا یو برد تایتو با بن  نکهیا

   ادی ی از دستم برنم یکار  گهیباور کن د اما

 خودته   ی کار بعهده  یجا نیا

   د یبا ی واقعا دوستش دار  اگه

   یتو خرابه سر کن   یحت کنارش 

 

 حکم فرما شد ..........  یطوالن ینگاهش کرد و سکوت  و

 

  د ی تابیگرم بندر بشدت م آفتاب

به ما تو رو خدا   ی افتخار داد یلیو گفت عمه خانم خ  د یعمه خانم رو بدستش داد و مادرش گونه هاشو بوس  ک یساک کوچ ریام

 کنم   ی هاتون رو فراموش نم ی زد و گفت هرگز خوب یمه لبخند فراموشمون نکن ع

 باشه ....  تایحواست به ب زت یسفارش دارم تو رو جون عز هی  فقط 

 ....  کنمیبراتون پست م یپول هی تو ناز و نعمت بزرگ شده هر ماه  اون

   د یکن ه یالزم داشت براش ته یزیچ
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 کنه   ی خودش نگفتم چون مغروره و قبول نم به

   کنهیبپا م امتیبدون اون برگردم مادرش ق دونمیم

   د یکنار صدرا باشه تا شا ی مدت د یناچارم با اما

 روبه راه شه   شیزندگ

 بشه  .....  مونیپش ترسم یم یخدا حافظ  ی برا اد یزنگ زدم که ن بهش

 واسم بهش هست اونم مثل دخترم  راحت ح التون یسرش رو تکون داد و گفت خ ر یام مادر

 

 سالن ساعت پرواز رو اعلم کرد   یگو  بلند 

 وقت حرکته ....... گه یجلو اومد و گفت خوب د ر یام و

 

 کنار صدرا آغاز شد   تایب د ی جد  ی خانم رفت و زندگ عمه

 بود  انشیکه براش درد آور تر از پا  یراه  شروع

 

 که صدرا سخت مشغول کار بود    شد یم ی روز چند 

   رفت یم  یریگ یبه ماه ر یبا ام شه یروز مثل هم هر

 

   یکاریب یساعتها و

   گشت یحال بخونه برم ی و شب خسته و ب  بردیبازار بار م تو

 بهش پول داد   شتریب کم ی ری روز غروب ام اون

 به پولها کرد وگفت   ینگاه
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 پس حق تو ...  هیچ نیا

 داشته باشم    شتریهواتو ب د یبا یفت تو االن دو نفر سرش رو تکون داد و گ  ریام

 نگاهش کرد و گفت   ی پول رو بطرفش گرفت و اون با ناراحت صدرا

 ؟؟؟؟؟  یکنینم یعنی یمن دو نفر شدم تو بهم کمک کرد  ی زمان هی د یشا

 ..... ی زد و گفت تو مغلطه کردن استاد ی انداخت و لبخند  ریسرش رو بز صدرا

 رو روشن کرد و گفت   نیماش  ریام

 خونه .....  م یبر بزن

   کنمیروز برات جبران م هی  ریام ی مرد ی لینگاهش کرد وگفت خ شد یم ادهیداشت پ ی وقت

 رو بست و گفت  نیدر ماش  ریام

 و بعد از زدن چند بوق دور شد  مخلصم 

 

 به ساعتش کرد نه شب بود   ینگاه

 

 اتاقش روشن بود ....  برق

 خواست بخونه بره   ی نم دلش

 ناچار بود   اما

 اومد که اون شب   ادش ی

 بار پا بخونه اش گذاشت  نیاول یبرا

 تو دلش گفت   نییپا ختیر  ی در که خورد دلش هر زنگ

 اون اومد   یبدبخت شد  صدرا
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 شده کنارت بمونه   یراض

 .....  یندار ی بهانه ا گهید

 

 که در حال دور شدن بود   ومد یم  ریام نیماش  یصدا

 

 که اونو رسوند و رفت   د یفهم

 

 دلهره داشت   ه یدر رفت و گفت ک پشت

 آروم گفت باز کن .... تایب

 اون در رو باز کرد و باهاش  چشم تو چشم شد ....  و

   دنیلرزیبود و دستاش م  دهیپر رنگش

   یخوش اومد نکبت بارت  یبه زندگ گمیکرد و گفت به انتخابت احسنت م نگاهش

 

 رو باز گذاشت و داخل رفت  در

 وارد شد   ر یسر به ز تایب

 تنگ و نمور ......   ییراهرو

   شد یختم م ی کیبار یکه به راه پله   

   د یکوتاه و بلند و ناهموار آروم پله ها رو باال اومد و به در خونه رس  ی ها پله

 در رو باز گذاشته بود   صدرا

 نداشت .......... چیو ه چ یو اتاق خواب و وووو و ه یی رایپذ  آشپز خونه و حال و کی کوچ یاتاقک
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 پا بداخل اتاق گذاشت   آروم 

 

 گوشه افتاده بود   ه ی ی زیچ هر

 ........ نی و هم  نیکنارش  هم کیگاز کوچ  هی اتاق بود بهمراه  یگوشه   ک یکوچ  ییظرفشو هی

 

 گوشه افتاده بود....    ه یتا ملفه و بالشت هم  چند 

 

 .....داد نفسش گرفته بود   ه یتک واریبد 

 اتاق خودش رو بخواب زده بود   یگوشه  صدرا

 

 شد   ره یخ ز یجا نشست و به نور کمرنگ چراغ تو پر همون

 نبود   یاز استقبال عاشقانه و دلبر  یخبر چیه

 و اتاق نمور و سکوت زجر آور  یکیتار

 

 داد و چشمهاشو بست .....  هی تک وار یرو بد  سرش 

 آفتاب پلکهاش رو نوازش داد ....  یکننده   رهیخ نور

 بود از جا بلند شد  گرم

 به ساعت انداخت  ینگاه

 صبح بود   هشت
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   د ید یخواب نبود درست م  

 کز کرده بود و همونطور نشسته بخواب رفته بود  واری گوشه د  بانهیغر تایب

 جا بلند شد و بطرفش رفت ..... از

 ....  شد یخس خس نفسهاش آروم تو اتاق پخش م یصدا

 مانده نگاهش کرد   در

 نبود   ی چاره ا چیه واقعا

   کردی عمل م فشیبه وظا د یبا اون

 بخونه برگشت د یخر ی با  مقدار یساعتلباسش از خونه خارج شد و بعد از  دنیجا بلند شد و بعد از پوش  از

 

 رو باز کرد   در

   کرد یاتاق کوچه رو تماشا م ک یشده بود و از پنجره کوچ داریب تایب

 سلم کرد   ر یکرد سر به ز نگاهش

 اون  نشست و آروم جواب سلمش رو داد   یباز کرد و لبه    شتریپنجره رو ب تایب

 .... صدرا

 نگاهش کنه   نکه یا بدون

   کردیدر سکوت تماشا م بانهیغر تایرو راه انداخت و سفره رو پهن کرد و ب یچا بساط

   ختی ر یهر دو شون چا یرو تو سفره گذاشت و برا  نون

 گفت   و

 دکتر ..... میبر د یصبحونه ات رو بخور با ایب
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  تایب

 جا بلند شد   روبه روش نشست  از

 مشغول خوردن شد  و

 بود آروم گفت   نیی همونطور که سرش پا صدرا

 ....  م یبچه بخر ی لوازم برا یسر  هی  می بر ییایهمراهم ب ی تونیم  رمینم ایبه در امروز

 .....  مانه یوقت زا گهیچند روز د  گفتیخانم م عمه

 

چند دست   دنیو خر  ابونیو گشت زدن تو خ نه یبود که باهم بدکتر رفتن و بعد از معا ازدهیگفتنساعت   ینداشت برا  یحرف تایب

 نوزاد به خونه برگشتن  ه یو اول  ی لباس معمول

 

 گذروند یتو اون اتاق کنارش شب و روز رو م بهیمهمون غر هی مثل   تایب گذشتیم  یهمون طور به  سکوت و سرد  روزها

 

   کرد یبهش داده بود نگاه م ری ام که ی بود و به پول ستاده یتو کوچه ا اون

حقوق   نیبه پول داشت و ا ازیداره  اون سخت ن یبه عمل جراح ازین مانیزا ی بهش گفته بود که  برا تایب ی  نه یبعد از معا دکتر 

   کردیرو حل نم   یمشکل چیه زیناچ

 و در مانده در رو باز کرد و بخونه رفت   شانیپر

 بود که داشت  ی تنها کار  نیا کردیرو نگاه م رونیساکت ب تایب

 رو باز کرد و وارد اتاق شد    در

 صدرا از جا بلند شد  دنیبا د اون

 پر از اشک بود  صورتش
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 شام ساده شد  ه یکنه  داخل شد و مشغول درست کردن  یبهش توجه نکهیبدون ا صدرا

 اتاق پخش بود   یتو فضا  تایهق هق آروم ب یصدا

 نگفت   چی نگاهش کرد و ه یچشم ریز

 پشت صدرا گذاشت و گفت   ی آروم بطرفش اومد و از پشت سر بغلش کرد و سرش رو برو تایب

 درد داشتم    یل یخ امروز

 

   زم یبه مراقبت دارم عز ازیناراحتم ن یلیخ من

 

   میبا هم برگرد  ایب صدرا

 امروز زنگ زد و گفت به صدرا بگو   مامان

 چشمهام جا داره   ی رو برگرده

 ن عذاب نده عشقم و به خودت و م ایب صدرا

 

   یکن یزندگ  ط یشرا نیتو بهتر ی تونی م تو

 طور   نیمن و تو هم هم ی تو خونه آماده کرد و برا بایاتاق ز  ه یپسرمون  ی برا مامان

 .....  عشقم

 ی بد  یبه خودت سخت نقدریا د یچرا با یکن  یتو ناز و نعمت زندگ  یتون یم ی وقت

 

 ره یگ یقلبم درد م نمیبیدستاتو م ی وقت
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 .....شدن .....  ر یبستن و پ نهیپ

 رو بزار کنار   ی و لجباز  ایب یخوب رو دار  یزندگ  ه ی اقت یتو ل عشقم

 امروز فرداست   نیهم مانمینوبت زا زمیدکتر ها بودم عز ن یچند ماه تحت نظر بهتر نیکن به نفع هر دو مون هست .من تو ا باور

 برام سخته .......  ییتنها نجایا

 

   ین یرو بب تایبه اون خونه  بن  یهم نباش که اگه برگرد  نینگران ا 

   کنه یم  یعمه زندگ  ش یپ اون

   کنم یخواهش م صدرا

 

 رو از خودش دور کرد وبازوهاشو گرفت و فشار داد و گفت   تا یدست ب تیعصبان با

 متنفرم ...... ازت

 ی د یمن هم برنامه چ یو برا   یکن  یکه تو اون خونه راحت زندگ  یکرد رون ی زبونت رو ب  یب خواهر

 

   کردم یلحظه تحملت نم  هی اگه پسرم تو شکمت نبود  یتو ترسناک  ریفاصله بگ  ازم

   دمی که تو عمرم د  ی هست یآدم  ن یو منفورتر ن یرحم تر ی ب تو

 کنارت بودن برام زجر آوره   یحت

 برگرد به قصرت  ........  ی هست یاگه ناراض نه یمن هم ط یگفتم شرا بهت

 ی کنیم ی خرابه زندگ  نیکنارم تو هم یواقعا دوستم داشته باش   اگه
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 پناه برد   ی انداخت و بگوشه ا ر یسرش رو بز تایب

 رو پهن کرد   کشون یکوچ  یشام رو آماده کرد و سفره   الیخ ی ب اون

 

 براش بشقاب گذاشت   و

 

 موند   رهیخ تایبه ب نگاهش

 ده بود  سکوت کر  ریسر به ز اون

 بخور   ی زیچ ه ی  ایگفت ب آروم 

 

 شروع به خوردن کرد   الیخ ی خودش ب و

   بستنیرو م شیغذا داشتند راه گلو یلقمه ها انگار

 داشت و االن وقتش بود سر بده    یبغض هی

  د یچشمهاش مال یرو برو  دستش

 گفت   و

   گم یبخور به خاطر اون طفل معصوم م یزیچ ایب

 

 شده بود   رهیخ نی هنوزم سکوت کرده بزم  تایب

 جا بلند شد و بطرفش رفت و دستش رو گرفت و گفت   از

 ...... ی کنیم دایوگرنه افت فشار پ ی بخور ی زیچ د یشو با بلند 
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 نگاهش کرد   تایب

 از التماس بود   ییایچشمهاش در تو

 

 از جا بلند شد  یبسخت

 کرد  و گفت   نگاهش

 منو ببخش   صدرا

 خواهش دارم ازت   به

 بار تو صورتم بخند   هی

 ....  یتو گفت  یهر چ بعدش 

 

 ی باهام مهربون باش  کم یفقط اگه تو  امیپابه پات ب  ی که گفت ایدن  یحاضرم هر جا من

 

 بلند بصدا در اومد   ی در با صدا زنگ

  د ید یداشت و چشمهاش تار م  ید یدرد شد  تایب

 قرار بود   ی صبح ب از

 آروم بشه   یتا کم   رفتیاتاق آروم راه م  تو

 صدرا رو گرفته بود    یلرزون  چند ساعت قبل شماره    یدست با

 بوق خورد ....  چند 

 جواب داد  صدار
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   رمیمیدارم م ا یزد صدرا ب ادیفر

 خشکش زده بود   صدرا

 بشه ....  ی تا تور پر ماه زدیداشت چرت م ق یتو قا ریام

 گفت ....  ینگرانرو خاموش کرد و با یگوش  صدرا

 درد داره فکر کنم وقتشه .....  تایبرگرد ب ریام

 

 نگاهش کرد  گفت واقعا .....  رت یجا بلند شد و با ح از

 رو روشن کرد و گفت    قیموتور قا صدرا

 زود برسونمش دکتر  د یبا  میتور رو جمع کن بهتره

 

   میگرد ی تکون داد و گفت حتما االن برم ی سر ریام

 و راه افتادن   دنیکمک هم تور رو باال کش با

   گذشتیم رید ساعت

 بود  ستاده یداشت انگار قلبش از حرکت ا دلشوره 

 

 انداخت ده صبح بود   یساعتش نگاه به

 رو گرفت   تای ب ی شماره

 داشت   یکس برنم   چیو ه خورد ی م بوق

 دند یبه ساحل رس  ی وقت
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 رو بدستش داد و گفت برو به زنت برس  نیماش  چیسو ریام

 رفت  نیرو گرفت و بطرف ماش  چیخبر بده صدرا سو بهم

 

 کرد   یچطور رانندگ  د یخونه نفهم تا

   د یرو شن ی زیافتادن چ یدر بود که صدا  یجلو

 انداخت و تا در رو باز کرد   د یعجله کل با

   ستاد یا ریجا متح همون

 

    هوش یپله هاب نییاز پله ها سقوط کرده باشه پا انگار

عکس   نیکوچکتر  یو چند ضربه آروم بصورتش زد اون حت  تایغرق در خونه بود صداش کرد ب شی شونیشده بود پ نیپخش زم  

 نشون نداد به سرعت بلندش کرد ....  یالعمل

 

 برد  نیدر آغوشش گرفت و  بداخل ماش  

 

   دند یرس  مارستانیبه ب ی وقت

   دونست یاهش از پرستاران خواست بدادش برسند مخو با

 خودشو ببخشه    تونه ینم  ادیسرش ب یی بل اگه

  گذشتیکند م ساعت

   رفت یم ن ییدر اتاق عمل نگران باال و پا پشت

 رسوندند  یو مادرش خودشون رو فور ریام
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 باعث شده بود   دلهره 

 اومد ...... رون یدر باز شد  پرستار ب زه ی بهم بر فکرش 

 نگاهش کرد و گفت  صدرانگران

 حال همسرم چطوره.....   خانم

 

 از دکتر سوال کنه   د یبه راهش ادامه داد و گفت با ی حوصلگ  یبا ب  اون

 به شماره افتاده بود   نفسهاش 

 

 به خدا باشه   دتیبرد و گفت نگران نباش ام ی دستش رو گرفت و بطرف صندل ریگذاشت ام ی شونیپ یبرو  دست

 رفت   رش یرو باز کرد و بطرف پذ  ردریبعد اظهر بود که در اتاق باز شد و دکتر خسته و سر به ز کی گذشتیکند م عتسا

 نگاهش کرد و گفت  دانه یبا عجله بطرفش رفت و نا ام صدرا

 دکتر حال همسر و فرزندم چطوره    یآقا

 حالشون چطوره   د یبهم بگ  کنمیم  نگفت صدرا دوباره  بلند تر گفت خواهش ی زیبه صورتش کرد وچ ینگاه دکتر 

 انداخت و گفت   نییسرش رو پا دکتر 

 حالش خوبه ...... همسرتون

 

   شنوه یدکتر رو خوب نم ی و صدا  شهیاحساس کرد داره خفه م صدرا

 بود گفت   نییو سرش پا نوشتیم یز یکه داشت چ  یدر حال دکتر 

   متاسفم
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 کرد   شد ینم ی بچه کار یبرا

 شکم به سر نوزاد ضربه وارد شد ..... یاثر افتادن مادر  برو  در

   میتمام تلشمون رو کرد  ما

 همسرتون خوبه   حال

 باشه  ی بستر د یبا یچند روز  فقط 

 

 از سرش عکس گرفته بشه   د یبه مراقبت داره فردا هم با از یاز دو جا شکسته و ن سرش 

 

 تنها گذاشت   شی زندگ ی از غم  هوار شده برو یی ایرفت و صدرا رو با دن اون

 اومد   یاز دستش برنم یکار چ یمرده بود .... ه فرزندش 

 قیشونه اش گذاشت و گفت واقعا متاسفم رف یدست برو  ریام

 

 بود   دهیبصورتش دو خون

 ..... کرد یم  یطور احساس بدبخت نیکه پدرش رو از دست داده بود هم  یبه زمان  برگشت

 باعث مرگ فرزندش بود   اون

 ساخت کیتار  یایپسرش دن  یداشت برا تایکه از ب ی با نفرت 

 که حسش نکرد وپا توش نگذاشت  یی ایدن 

 و اون مقصر بود  گشتیبرنم گهید پسرش 

 

   د یکشیم ری ت قلبش
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   زدینفس م تند 

 نگران گفت صدرا آروم باش پسر   ریام

   یکنیسکته م  االن

 بود   نیبچه سرنوشتش هم اون

 یخدا باش  یبه رضا یراض د یبا

 

 ....... گرده یکه اون برنم ی طور نیا

   یکنیخودت رو نابود م فقط 

 ی بد  یداره که بهش دلگرم از ین ادیبهوش ب ی زنت وقت یباش   یقو د یبا

 

   سوختیدستش م زخم

 نگاه کرد   نه یآب رفت و اونو شست تو آ  ر یش  بطرف

 

 پر از اشک بودند  چشمانش

 

 زد   ادی و فر  د یدر رو محکم کوب ریام

 نگرانتم   رون یب ایب صدرا

 زد   اد یدر رفت و فر  بطرف

 برو تنهام بزار  ریام
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   د یرو با لگد محکم کوب  در

 بلند شکست  ی برداشت و با صدا ترک 

 

  صدرا

 برو   ری پنجره رفت و گفت ام بطرف

   ی باش  نجای ا خوامی بده نم حالم

 

 رفت و شونه اش رو بعقب هول داد و تو چشمهاش نگاه کرد   بطرفش

 با تمام قدرت تو صورتش زد   و

 

 سوختیم صورتش

 

 شده بود   رهیخ نیبزم ر یبهش انداخت صدرا سر به ز یرو گرفت و نگاه دستش

 نشون نداد   ریام یلیبه س  ی عکس العمل یحت

   د یکش  ادیسرش فر ریام

   ی مرد تو

   خوره یازت بهم م حالم

   مارستانهیروزه زنت تو ب  دو

 ی کوب یم وار یو مشت به در و د  یکرد   میرو مثل ترسو ها تو خونه قا خودت
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 کنارش بمون   ی سخت یروزها نیباش و تو همچ  مرد

   ی شناسمت تو پر از عقده هست ینم صدرا

 هات بوجود اومده  یفقط به خاطر  لجباز ط یشرا نیا

 

 هستن   مارستانیخانم و مادر زنت و برادر زنت تو ب عمه

 و حالش بد بود    کردیم هی مرتب گر  زنت

 مرد    یکرد   ینشده اما دستت درد نکنه خوب تلف  یبگم بهت بد  خوامینم

 مادر بود .....   هی کرده باشه بازم  یزن هر چقدر در حقت بد  اون

 تو فرزندش رو ازش گرفت ی  نهیها و ک یکه بدخواه ی مادر

 

   کنمینم ی برات دلسوز گهید

 باشه   ادت ی فقط 

 ی ستیکه مثل اونها ن ی کنیثابت م  یطور  نیا ی خودت عمل کن فهیبه وظ د یبا تو

 

 داشت   ی آروم قدم برم مارستانیب ی راهرو تو

 تمومش کن صدرا....... کرد یدلش داشت مرور م  تو

 

 راحت کنار زنش باشه .....   الیرفته بودند تا  با خ  اونها

 دستش رو رها کرد و سرش رو تکون داد و گفت   ریام

   یعمه و مادر و برادرش رو بخونه برد تا بدون مزاحم با همسرت حرف بزن  مادرم
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  صدرا

 کن    تمومش

 کن پسر   یمردونگ  

 

 کنه یبرات فرق م ییزا یچ هی و  ی ستیاز جنس اونها ن یبهش ثابت کن د یبا امشب

 

 بود   ستادهیو اون پشت در ارفت  ریام

 .....  رهیبم خواستیم  دلش

 

 رو زد و وارد شد   در

 بود   دهیبه پهلو خواب اون

 غرق سکوت بود بطرفش رفت و نگاهش کرد   اتاق

 شده بود   سیکرده بود که لباسش خ ه یگر  اونقدر

   ختیو اشکهاش فرو ر  د یترک  شتریچشمش به صدرا افتاد بغضش ب تا

 گرفته آروم گفت   ییصدا با

   ستین گه یاونم که د یخواستی من رو بخاطر اون بچه م  یراحت شد   گهید

 زنم یدست و پا م  هودهیدارم ب ده یرس  انیبه پا م یزندگ من

 

 کنار تخت نشست   صدرا

 کرده بود   سکوت
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 صدرا رو گرفت و گفت   دست

 نه اون بچه رو   یخواستینه من رو م یخوشحال  دونمیم ی خوشحال تو

   ره یفرصت نکرد تو آغوشم جا بگ   یحت پسرم

 رفت    ایمن از دن یی با غم تنها اون

 ها رو داشته باشه   ن یبهتر خواستمیم

 بازم سکوت کرده بود .نگاهش کرد و گفت   صدرا

 

   متاسفم

   وفتهیاتفاقات ب نیخواستم ا ینم من

 ماجرا هستم نیا ی مثل تو بازنده  منم

   یپر شد از بدبخت هر دو مون یزندگ

 که راهمون ....  نیا

 از هم جدا بود  فکرمون 

 کرد    یرو تجربه خواه یخوشبخت  یخواهرت باش  یاگه جا ی تو احساس کرد نکهیا

   نکه یا و

 هر دومون نقش داشت ی هایکنه همه و همه تو بدبخت ی به خودش اجازه داد با عواطفم باز خواهرت

 

 صورتش رو پاک کرد و گفت   تایب

 فرق داره من دوستت دارم   اما
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   یآرزو بود  هی برام  تو

 کنم   دایپ ی دوست واقع  هی  زدمی که دست و پا م ییسالها تو

 ازم سوءاستفاده شد   فقط 

 داشتم   از یکه ن ی بود ی همون تو

 بود   ی طوالن یتر از سالها زندگ  نیریکه در کنارت تجربه کردم بران ش   یکوتاه یزندگ

 ......  تو

 

 بزور تصاحب نکن من بتو تعلق نداشتم .....  ایرو تو دن ی زیو گفت چ د یحرفش پر ون یم صدرا

   شهیوقت  درست نم چ یه یزندگ نیا

 فقط ...... یروزها رو داشته باش  ن یبهتر یتون یو م ی دار  یادیز  ی و شاداب فرصتها ی جوان تو

 

 ؟؟؟؟؟؟،  یتو چشمهاش نگاه کرد و گفت فقط چ تایب

 م یکه از هم جدا بش  یبد  تیانداخت و گفت فقط اگه رضا نییسرش رو پا اون

 

 ........  ین یمنو نب گهی خودم رو گم و گور کنم که هرگز د ی طور دمیقول م بهت

 

 به چشمهاش زل زد   ی رو رها کرد و مدت دستش

 تو دلش گفت کار تمومه   صدرا

 

 و بطرف صورتش حمله ور شد  د یکش ی وحشتناک یغهایج ناگهان
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   زدیآورد و  به خودش ضربه م رون یاز جا ب ی سرم تو دستش رو با حرکت وحشتناک و

 

  صدرا

   کردینگاهش م ناباورانه

 ......  تایزد بس کن ب اد یرو نگه داشت و فر  دستش

 

   ی کن  یز یممکنه خونر یدار  ه یتو بخ  یکنیم چکار

   زد یم ب یو با ناخن هاش به صورتش آس  د یکشیم  غی ج اون

 کمک کنه    یکیزد  اد یبلند فر صدرا

 پرستار با وحشت وارد اتاق شدند  چند 

 زد......... ادیاز پرستاران  فر یکی

  ریازش فاصله بگ  ی کنیچکار م آقا

 هم وحشت زده رهاش کرد و بعقب رفت .....  صدرا

 کردند   قی ردستهاشو نگه داشتن و آمپول آرامبخش بهش تز ی فور

 به ملفه کرد و گفت   ینگاه

 داره ......  یز یدکتر رو خبر کن خونر  برو

 

 ......  رونیزد آقا از  اتاق برو ب اد یپرستار فر  و

 



 سراشیبی عشق 

180 
 

 در نگاهش کرد   یو نگران از ال   ستادیدر ا رون یب

 

 گرفته بود   مارستانیآرامش رو از ب تایب ی ادهایفر یصدا

 همون لحظه تموم کنه   کرد یداشت و مرتب تو دلش خدا خدا م استرس 

 براش از مرگ بدتر بود   یی زایچ هی

   د یکشیزن داشت عذاب م اون

   دونستیصدرا خودش رو مقصر م و

 زد و تو دلش دهها بار از خدا خواست تموم بشه  وار یرو بد  سرش 

 

 .....اومد ..  رونیاتاق باز  زان یساکت شد و دکتر خسته و عرق ر تایکه ب  د یطول کش یساعت

 صدرا کرد و گفت   یبه سر تا پا ینگاه

 ؟؟؟؟  یهمسرش  واقع 

 

 انداخت و گفت بله   نییسرش رو پا صدرا

 آورد و گفت    رونیشده بود ب ف یلباسش رو که کث دکتر 

    یچرا قصد جونش روکرد  پس

 نکردم فقط.....  یکار  چ یمن ه د ینگاهش کرد و گفت باور کن یبا نگران صدرا

 

 گفت .....  شد یکه داشت دور م  ی آورد و بدست پرستار داد و در حال  رونیرو ب ی گوش  دکتر 
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   یمراعات همسرت رو بکن د یهست فعل با یشما هر چ  ی شخص مشکلت

 

 به آرامش داره   ازین یو روح ی هم از لحاظ جسم اون

 ی مراعاتش رو بکن د یداره شما با ی هر در خواست اگه

 

 ی ناراحتش نکن گه یکن د یشد سع دار یب یشده وقت ق یبهش تزر بخشآرام

 

 رفت و صدرا ساعتها پشت در اتاق بفکر فرو رفت   اون

 

 از نظرش عبور کردند   لمیف  هی مثل   شیاتفاقات زندگ تمام

 بست و تو دلش با خدا حرف زد   چشمهاشو

 کرده بود   ریگ  یب یعج یدو راه  تو

 

 تنگ شده بود   تای بن یبرا  دلش

 اومد بهش گفته بود   ادش ی 

   ی زنیدارم چون با چشمهات برام حرف م دوست

   ی چون تو فراتر از آرامش خوامتیم من

 رو دوس دارم عشقم   کتیکوچ ی ساز دهن من

 دلم برات تنگ شده بو  صدرا ........  یسینویکف دستم م ی وقت

 آخه   ی کنیم  شونیرو پر دلم 
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   یهست  یخواستن یلیخ

 تنگ شده چطور فراموشت کنم نفسم .....  زدند ی م ی هنرمندت که گره به قال  یاون انگشتها یدلم برا  من

 

 مونده   یو با دو تا آدم نابود شده از درد روزگار باق   د یو بدون ام کی تار ی زندگ  هی تو  یجا حاال

 ی د یرو ازم دزد  یبه زندگ دمیتو همه ام  یتنها خودت رو نابود نکرد تایبن

 

 داغ بدل دارم   نیچند  حاال

 از دست دادنت و داغ مرگ فرزند   داغ

 ........  شینه راه پس دارم و نه راه پ گهید

 بکشم  یگذشته خط فراموش   ی سرنوشت باشم و برو میتسل د یبا

 کنم یم یزندگ  الت یگردم و با خ  یبرم

 ادتم یکه هنوز به   یفهم ی تو هرگز نم و

 

   یاب بکشو عذ   ینیگردم تا هر لحظه منو بب  یبرم

 ادامه بدم   تونم یو بدون تو هم م کشمیهنوز نفس م ین یتا بب امیب د یبا

 

 رحم نباشم   یب چرا

 ازش استفاده نکنم   ی خودت سرنوشتم رو رقم نزد ی وقت چرا

 مبارزه بسه   گهید
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 اونو بخودش آورد   تایب یصدا

   کردیم ناله

 شد و آروم در رو باز کرد   بلند 

 به اتاق انداخت ینگاه

 

   د یچی پ یو از درد بخودش م  کردیبه سقف داشت دست به پهلو آروم ناله م  چشم

 

 

  ستادیسرش ا ی جلو رفت و باال آروم 

   دنشیسرش رو چرخوند و نگاهش کرد و با د تایب

 بزنه  اد یدوباره فر خواست

 

 دستش رو گرفت و گفت  صدرا

 آروم باش  کنم یخواهش م تایب

 حاضرم انجام بدم   یی که بخوا ی کار هر

 نزن  بیبخودت آس  گهید  فقط 

 

 ......  دم یهمون کار رو انجام م ی تو بگ  یهر چ  دمیمونم قول م  ی کنارت م من

 زد  یچشمهاش برق تایب
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 رو محکم فشار داد و گفت   دستش

 ......  یگ یراست م  یدار

   ی رو گفت قت یقسم بخور که حق ی گ ی دروغ نم  یبگو که دار  صدرا

 ی د یکه با من ادامه م بگو

 

 ......... بگو

 به روح مادرم   خورمیگفت قسم م بانه یغر ی انداخت و با بغض نییسرش رو پا صدرا

 مونم  ی م کنارت

 

 رو باز کرد   از پله ها باال رفت در اتاقش   زدند یهمه روشن بودن و چشم رو م چراغها

 

 

  رفتی تا آسمون م ک یموز یصدا

 مبل لم داد    یرو باز کرد و برو  کراوتش 

 به ساعتش کرد   ینگاه

 وقت بود    رید

 استراحت کنه  یبست تا کم چشمهاشو

 

 وارد اتاقش شد  تای باز شد   ب در

 تق تق کفشهاش آرامش صدرا رو بهم زد .....  یصدا
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 صورتش رو کنترل کرد همونطور    ش یو آرا ستادیا نه یآ یجلو

 

 ....  کرد یلب غرولند م ریز

 صدرا...... ی بچه هم نادون تر ه یمواظبت باشم تو از  د یبا همش

 

 بافتن ......  فی به اراج یلحظه حواسم بهت نبود شروع کرد  ه ی ی کارو باهام کرد  نیشب هم هم اون

   د یشن یصداشو م صدرا

 نداد و خودش رو بخواب زد   یتیاهم

 و نگاهش کرد و گفت  برگشت

 ی شنو یصدامو م دونمیم

 

 و گفت ..... د یزد و صورتش رو بوس  ینشست و لبخند  کنارش 

   یورد خوشگلت چشم دخترا رو در آ  یبرم که با اون چشمها قربونت

 ......  خوردنتی با نگاهشون درسته م داشتن

 

   زمیبا توام چشماتو باز کن عز صدرا

 باال   ی اومد  چرا

 داد و صدرا آروم چشم باز کرد و گفت   تکونش

 مامان جونت برس ولم کن  ی به مهمونا ییخسته ام برو خودت تنها تایب
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 و گفت    د یدستش رو  کش تایب

   کنم یم خواهش

   گهیساعت د هی  فقط 

 باال  ایب بعدش 

 نگاهش گرد و از جا بلند شد   دانهینا ام صدرا

 صدرا حلقه کرد و گفت   ی رو بدور بازوها دستش

   زمیعز ممنونم

 

 بوده   یو شغلت چ ی کردیم ی نگو که کجا زندگ گه یتو رو خدا د فقط 

 

 برات    رمیمیم یمن هر جور باش  ی دونیکه م خودت

 گفتم   فیبودم و چکاره بودم اراج ی ک گمی م یآروم گفت آره وقت  صدرا

 

   نم یمن هم  یزنیخودتو گول م ی دار ی طور نیا

 مردم عقلشون به چشمشونه عشقم    یول زمیدست در گردنش  انداخت  و گفت نه عز اقیبا اشت تایب

   یبودن و چکاره بود یاونا چه که پدرو مادرت ک  به

 ........  زمی االنه عز مهم

 

 کرد   دنیشروع به رقص یرفتند و اون با شاد  نییپا یباهم به طبقه   و

 کرد یسالن رفت و نگاهشون م  ی حوصله به گوشه  یب صدرا
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   زمیگفت برقص عز  یو  با شاد دش یمهمون ها بوس   یشرمانه جلو  ی و ب د یدستش رو کش تایب

 

   د یدویسر و صورتش م یبرو  تای شرم از حرکات ب عرق

 کنه    شیود همراهب ناچار

 درد آور تر بود   یبرنامه ها نبود براش از هر زجر  نجوریو اون آدم ا  دادیکه چند وقت بود انجام م  یکار

 

 که هرگز دوستش نداشت  یزندگ

 بود که داشته باشه   ی هر کس ی آرزو د یوشا

   کردی رو م  تایحرف و سخن اطاعت ب یبرده ب  ه یداشت مثل   اون

 

 گذاشتیتازه دم م ی چا هی و  د یکشیرو جارو م ی اون روزها که حجره حاج ی و دلش برا کرد یخودش رو نگاه م نهیاوقات تو آ یگاه

 تنگ شده بود  

 

  سوختیاز ته قلبش م یی جا هی

   کیرو تو اون کوچه بار ی تمام زندگ صدرا

 اذانش و مردم مهربونش جا گذاشت یصدا با

 

   یبود دلش لک زده بود  برا مدتها

 که داشت   یساده و پاک یزندگ



 سراشیبی عشق 

188 
 

   سوخت یداشت خودش م  گهید ی کیسوزوندن   ی برا زد یم  یخبر یخودش رو به ب گرید  یشب و شبها اون

   رفتی م ادش یاوقات  یگاه

 ......  دهی رو ادامه م ی زندگ ی چ یبرا

   زد یاحساس م ی ب ییزمونها هی  قلبش

    کردیشرکت م تایسرو ته ب ی ب ی ها و دوره ها ی مهمون تو

 

 

 ..... هی ک رفت یم  ادش یو  شد یاوقات از سر درد مست م یگاه

 گم بشه   ی خبر ی تو ب خواستیم  اون

 رو فراموش کنه   درد 

 قشنگش رو فراموش کنه   یتایبن

   دنی شن ی بره که چقدر برا ادش ی

 قراره    یب ی ساز دهن یصدا

 سوزوند یقلبش رو م تایبن یپلکها دن یلرز  یچقدر مرد بوده که حت رفتیم ادش یو  شد یگم م  تایکار ب  ایتو آغوش ر اون

 

  شد یبلکه مجبور م رفتینم اون

   نیو هم نیبزم هم یطوالن  ی رنگارنگ و شبها یلباسها

   کردیم  یو احساس پوچ   گذروند یساعتها رو  م لیدل  چ یه یب که 
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ارزش خودشون رو ذره ذره به   ی ب ی که فقط بلد بودند پول خرج کنند و زندگ عنصر و بدرد نخور  یمشت آدم ب  ه ی  یهمهمه   تو

 انتها برسونن

 

 و به زور مشروب به خوردش داد   د یرو کش دستش

 شب و روزها  ی بود مثل باق جیگ  اون

 کجاست   رفت یم ادش ی بعدش 

 ........  یبود الک شاد

 

 بخور .......  گه ید  کمیبهش گفت  شهی م  جیداره گ دونستیکه م یو در حال   د یبازوهاشو کش تایب

 هم گوش کرد ....  اون

 

 تهوع داشت   حالت

 رفت   اطیمشغول رقص شد و اون از فرصت استفاده کرد و به ح  تایب

 ....  زدیم د یشد  قلبش

 شد .....  رهیپله نشست و به آب استخر خ ی لبه 

   ومد ینفر داشت جلو م هی

 کرد   نگاهش

 و بسته کرد و دوباره با دقت نگاهش کرد  اونها رو باز  د ید یتار م چشمهاش 

 بود ......  تایبن

 رو دراز کرد و با لبخند گفت   دستش
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 کنارم   ا یب یاومد 

 کرد و کنارش نشست   زیر ی خنده ا اون

 دلم برات تنگ شده بود گفتم .....  ایدن  هی  زمیعز  ی رو بدور گردن اون انداخت و گفت  خوب کرد دستش

 چرا من نفروشمت ...... ی ادامه بدم بعد گفتم تو که منو راحت فروخت مو یچرا زندگ یستیکه ن  تو

 

 ارزشت فروختم   ی رو به خواهر ب تو

 دلم لک زده برام بزن   تیساز دهن یبرا اینار

 

 سازش اومد ...... ی صدا ایتو رو بعد 

 

 برام بزن ......  شهی اون نفست عشقم هم یو آروم گفت فدا کرد یوش مسازش گ یبصدا جیمست و گ اون

   شنومینفسهاتو م یسازت رو دوست دارم چون صدا من

 ساکت من ......  یقنار  ی ندار ییتو که صدا آخه

 با چشمات برام حرف بزن   تو

 من دلم برات ضعف بره   تا

 کرد   اریاونو هوش  تایب یبود که دستها ایاز رو ی خلسه ا تو

   ی نشست نجایچرا  ا زمیعز

   ی زنیخودت حرف م  با

 داخل ......   میبر ایب
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 کارته .....   ایخواهر ر نیا اینار ناینگاهش کرد و گفت ا اون

 کردم   داش یپ

 کرده  ی رو  ادهیبود صدرا ز ده یکه فهم تایب

 بازوهاشو گرفت و از جا بلندش کرد ......و  ر یز ینگران با

 نه  حرف نز شتر یب نکه یا یبرا

 به اتاق برد  یفور  

 

 گفت  تیرو بست و با عصبان در

 دهنتو ببند .....  صدرا

 

 احمق ...... ی دادیو لو م ز یبودم همه چ ده یتر رس   رید  کمی اگه

 مسخره ات   ی اون خنده ها با

   ی بردیآبرومو م یداشت

 ادیحالت جا ب  کم یتا  نجایا نیبش

 

 و گفت    د یکش  رونیب تایب  یحال دستش رو از تو دستا یو ب  مست

   زم یعز ی خودت

   ی هست اینار تو

 مشکوک نگاهش کرد و گفت   تایب

 خودم هستم   آره
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   اینار منم

 

 بهش انداخت و گفت  یکرد و بدقت نگاه  زیچشمهاشو ر اون

   ترسمیم  ازتون

   ترسونهیشما منو م شباهت

 .......  یهست تا یب تو

 

   اد یخونه نم نیبه ا ترسه یمن م  یاینار

 

   یهمون کابوس شب و روزهام تو

 به جفتتون ......   لعنت

 ی کابوس تموم نشدن  هی  خورهی هر دو تون حالم بهم م از

 

   کرد یپنجره نشسته بود و تو باغ رو تماشا م پشت

 

   د یچیپ ی درختا م ون یم  یزییپا باد

 

   بردیطرف و اون طرف م ن یاد اونها رو به او  ب  دنیرقصیبه حرکت باد م اطیزرد تو ح  یبرگها 

 

 نوشتیپشت پنجره داشت م اون
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 بود که تموم شده بود   ی دفتر ن یدوم

   نوشتی چقدر آروم م هر

   رفتیتند تر راه م قلم

   یوقت  از

 شده بود   تنها

  گذشتیم ماهها

 ذهنش مرور کرد  ی تو

 

 قرارم  ی سال و پنج ماهه که هر شب و روز ب کی  امروز

 

 کاغذ نوشت و از جا بلند شد   یبرو  دوباره 

 روز بود سرما خورده بود و بدنش کوفته بود   چند 

 اتاق رو روشن کرد   برق

 رو که خاموش شده بود به سطل زباله انداخت  یعود

 

 

 و بطرف آشپز خونه رفت   

 انداخت ...... خچالی به  ینگاه هی

 غذا براش  آورده بود   ی ح کلصب نرگس
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 قابلمه رو باز کرد   در

 نداشت.......  اشتها

 

 خورد   یل یم ی غذا گرم کرد و با ب ی حال کم نیا با

   د یکش رون یب ی از شستن ظرفها به اتاق کارش رفت پشت دار نشست و نخ بعد 

 کرد و تو دلش گفت .....  ی کرد بغض  ی به درگاه ینگاه

   ار یب ییچا ه یجونم  عمه

 عد اشکهاشو پاک کرد ب و

 

 افتاده بود   نیزم ی عمه جون که برو حیبود و حواسش رفت به تسب نییپا سرش 

 شد و اونو برداشت   خم

 هم سر خوردند   ی و سرخش برو ی قل قل ی ها دونه

 دونه زد و مرور کرد  دونه

 

 بخاطر   گه ید ی کیکه تو دلم بهت دارم  ی تموم عشق ی برا یکی

 تجربه کردم   ی که بخاطرت تو زندگ  یقشنگ  ی ها لحظه 

 .....  یبود  رینظ  یچقدر تو منزه و ب   اره یم ادم یبخاطر اون روح پاکت که هر لحظه ب گه ید یکی

 .....  ایب ادمیب

 .......  ایب بخوابم

 تو ذهنم باش .......... همش
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 اونقدرتنها شدم که وصفش درد ناکه  ی رفت ی از  وقت چون

 

 کن   کنارت برام دعا  امیب خوام یم

 دلش تنگه عمه   تایبن

 کنم و چطور زن باشم و نشکنم   ی چطور زندگ ی داد ادمی

 

 تولدم بود عمه .......   امروز

   زنهیبرام م ی زنگ  هی با خودم گفتم مامان   همش

 معرفت   یب

  د یآورده شا ا ینبود که منو بدن ادش ی یحت

   ردمیمیم د یاولش با از

   یگرفت یسال برام تولد م هر

 و   کردیو خونه رو غرق نور م  گرفتیدونه اش جشن م  هی  ی کیدختر   یبرا  اون

 آورد .....  ینم ادش یمنو ب  یکس  یو حت شدمیاتاقم پنهون م ی گوشه  یو سر خوش   یتو اون  همه شاد  من

 و   زد یبوسه به گونه ام م ه یشب هم  آخر

 ....  گفتیم

   کنن یتو جشن همه به حرکاتت نگاه م این گم یخودت م یجان برا  مامان

 ......  زمیهم خواهرت عز یهم خودت ناراحت  ی طور نیا

 دختر نازم  کنم یبرات فراهم م یی بخوا ی هر چ گفتیو م گذاشتیتو دستام م مت یکادو گرون ق  هی بعدش  و
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   گفتیدروغ م  اون

 عشق صادقانه رو نداشت   هی  یوقت دستاش گرما چ یوقت درکم نکرد ه چیه

 دارم و خواهم داشت چون مادره    شدوست

 عمه تو رو فراتر از دوست داشتن حس کردم لمس کردم .....  اما

 محبت دستات آرامبخش وجودم بود    یگرما

 دونستمی تموم عمر بس م   یرو برا  تو

 

   دهیرس  ان یبه پا ایدن  کنمیکه احساس م ی بود ایر ی پاک و ب اونقدر

 امشب تو اون خونه جشنه   دونمیم

   کنهیصدرا داره در کنار همسرش شمع فوت م و

 بد ندارم   ی کدومشون آرزو  چیه یبرا

 گله ازت کنم   ه ی  شهیخدا جونم م  اما

   ی کن ی راحتم نم چرا

 روزها رو بشمارم ره یخ ی دار قال ن یبه ا ییتنها ی ک تا

 

 شد  ریسراز اشکهاش 

 زد   ی چنگ به دار قال و

 کرد  ه یوم گر آر ریسر به ز و

 

 به تار و پودش کرد   یاز  بافتن هم خسته شده بود با نفرت نگاه گهید
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 ........چله ها   یبرو  د یرو برداشت و با تموم قدرت کش قلب

 

 هم افتادند   ی شدند و برو پاره

 ضربه زد و زد   دوباره 

 

  د ی کشیو قلب رو به نخها م د یکش  ادیخاموش فر یی شدند و اون با گلو دهیگره ها بر تمام

 نظرش بود  ی عمه جلو صورت

 

 خواست ببافه   ی نم گهید

 دلش مرور کرد    تو

 ی زندگ نینقش و لعنت به من و ا نیبه ا لعنت

 

 به عکس خوشگل عمه خانم افتاد   چشمش

 شد و عکس رو برداشت و نگاهش کرد    بلند 

 بود که اونو نداشت    دوماه 

 رفت  یبخواب ابد  شه یهم یبرا  یصبح گرم تابستون ه ی عمه

 سکوت و آرامش   در

  ی ویراد شهیوارد خونه شد و سفره رو پهن کرد مثل هم یکه  بساط صبحونه رو الم کنه وقت  د یرفت و نون خر شه یمثل هم اون

 عمه رو براش روشن کرد و آروم پا به اتاقش گذاشت و   کیکوچ
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  دش یخواب بود صورت سرخ و سف تو

   د یدرخشیگل م مثل

 و تکونش داد  د ی رو گرفت و آروم بوس  دستش

 

 خوشگلش رو باز کنه .......  یبکنه و اون چشمها ی بود حرکت منتظر

 گلم   یایصداش نکرد نار  گهیبهت روزگار  اون هرگز چشم باز نکرد و هرگز د لعنت

 

 جونش رو رها کرد   یب ی صداش کرد و با بغض دستا ی زبون ی تکونش داد و با زبون ب ینگران با

   و

 سپرد  یلبخند رو بدست فراموش  گه یو غم رها شد و د ییتو تنها اون

 

 نکرد   هی گر ی حت گه ید ی روز و روزها اون

 عمه رفت .....  یوقت  از

 گلدونا رو آب بده   رفتیم ادش ی گهید

 .....  رفت یم ادش ی

 بپا کنه ..... مجنون تو باغ بساط عصرونه رو  د یب کنار

 عمه خانم تنگ شده بود  یچقدر دلشون برا  اط یو حوضچه تو ح باغ

 

   خواستی دلشون خاطره م ایهم مثل نار اونها

 کرد    هی چسبوند و آروم تو خلوت اتاق گر نهیرو بس عکس
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 تنگ بود   ی کی یبرا  دلش

 گرمش   ی دستا یبرا

 مردونه    یاون خنده ها یبرا

 و خوابش برد  د یشده دراز کش ده یبر ی جا کنار قال همون

 

   زدیحوض نشسته بود و داشت با اشاره براش حرف م یلبخند خوشگل به لب داشت  و لبه   یهمون طور  دش یخواب د تو

 دستش نوشت    کف

 صدرا ...... ی برگشت ی کرد خوب

   ی کن ی تو رهام نم  دونستمیم

 آورد و گفت   رونیحلقه ب هی کرد و   بشیدست تو ج  اون

 خونه ....... ی رگردبامن ب اومدم

 

   رمیباغ جشن بگ   نیبرات تو هم خوام یم

 شد و گفت   اطیخنده به لب وارد ح ش یچوب یو قشنگش و اون عصا  د یکه با لباس سف د یخانم رو د عمه

 گردم یمن اومدم که تو جشن شما باشم بعدش زود برم مادر

 

 .......  زدی انگار داشت حرف م  د یصورت صدرا کش یرو برو  دستش

 ماهت دلم تنگ شده عشقم   ی رو دنید  یقدرت داشت که بگه چقدر برا و

 بودم   ره یخ واریتو خلوت و سکوت بد  نهمهیمن ا  یجا کنارم بود  نیهم تو
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 عشقم  یو تنهام بزار ی وقت نکنه بر  هی

 

 سر رو شونه اش گذاشت و آروم گرفت   بعد 

 خونه عمه...... د وم یکه تا م  ییهمون روزا مثل

 

   گفتی در بهش م ی همون جا جلو 

 که  زود تر بهت برسم    دمیچطور دو یدونینم

   تایبن

 که دلت برام تنگ شده بود عشقم   س یبرام بنو زودتر

 

 ها و غمهاشو............ یبدبخت  یحت  سپارهیم  یبدست فراموش  زو ی و همه چ اد یبود که صدرا م یفقط منتظر ساعت واون 

 

   تایو غم بن یی تنها ی همون لحظه  تو

خواهر رو گرفت و اونو   یجا شه یکه هم ی اومدن دختر ایبه خاطر بدن  ی گرفته شده بود جشن شیبا شکوه تو عمارت پدر یجشن

 گرفتن  دهیناد

 

 وجود داره   ایدن  نیتو ا یی تایبودند که فراموش کردند بن یو شاد یو دختر اونقدر غرق در خوش  مادر

 و درک نکرد   د یاونو ند  یاز اول هم وجود نداشت و کس د یشا

 داشت   زیدر فراموش کردن همه چ یسع  یغرق در لذت و مست  صدرا

 ساخته بود   تیخاص ی حرف گوش کن و ب یمجسمه   ه یاز اون  تایب  یپوچ و مسخره  ی زندگ و
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 .......  رفتیبراش درست کرده بود فرو م تایکه ب  یتو منجلب   شتریو اون هر روز ب خواستی م تایکه ب یزیچ

   یخبر  ی در ب جیمست و گ شهیهم

 ..........  یفراموش  و

 

 سپرده بود   یال یخ ی رو به ب رتش یو سر خوش که شرف و غ  یآدم الکل هی

 

 ..... د یچی رو م  یقال  یو رنگها کرد یحاج صادق کار م یکه داشت ساده تو حجره    یروز هی د یشا

 .....  کردیاز غصه دق م رقصه یم  بهیغر یتو بغل مرها ان یعر مهین یهمسرت با لباس  یکه روز  دنیپرس یم زش ا

 حاال ........ اما

پرداخت   یم گذاشتیم شیو بدنش رو به نما  د یچرخیکه تو مجلس م  شی بایهمسر ز یو به تماشا د ی رقصیم ا یغم دن الیخ ی ب اون

 ......  بردیو لذت م

 .......  خواستی م تایبود که ب یرگ   یو ب ی الیخ ی همون ب نیا

 مهاجرت کرده بود مادر و دختر   کایبه آمر شهیهم ی برا ا یکه برد  یوقت  از

 .......  دادن یارزش خودشون ادامه م ی ب ی تر از قبل به زندگ آزاد

 هدر بده   شویزندگ  یداشت روزها ی و سع  کردیم یعار کنارشون زندگ ی ارزش و ب یموجود ب  ه یصدرا هم مثل  و

 

 ها رو خاموش کردند همه منتظر بودند   برق

 بود وارد سالن شدند   زیم  یکه برو   یبزرگ  کی باز شد و دو مرد بهمراه ک در

 و گفت ....  د یصدرا رو کش یبا ذوق دستا تایب

 خبر خوب دارم   هی برات  کیک بعد 
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 خوب متوجه نشد   صدرا

 گذاشت   یشون یپ یرو برو  دستش

 داشت .....   سردرد

 گفت   آروم 

   رهیم ج یخوردم سرم گ ی بود داد یچ نیا

 زد و گفت خوبه برات عشقم  یچشمک تایب

 

 زد   ادیو بلند فر  د یو صورتش رو بوس  د یخند 

 آرزو کنم بچه ها   ه یامشب  خوامیم من

 ساکت شدند و اون ادامه داد  همه

 د یرو که من تجربه کردم تجربه کن یتموم شماها عشق کنم یم  آرزو

 

 خبر خوش به عشقم بدم   ه ی خوام یم بعدش 

 

   زم یرو بدور گردن صدرا حلقه کرد و گفت با من آرزو کن عز دستش

 گفت   کرد ینداشت و احساس تهوع م ی که حال درست صدرا

  ستیبرم حالم خوب ن  د یمن با تایب

 به حرفهاش کنه   یتوجه  نکهیبدون ا تایب

 ...... د یبشماربچه ها گفت

 و خواست که همراهش آرزو کنه و  هر دو شمع ها رو خاموش کردند  د یبا شماره مهمونها دست صدرا رو کش 
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رو نشناخت به باد رفت و   تا یکه بن یتموم آرزوهاش تو همون شب گهیوقت صدرا آرزو نکرد چون د  چیه گه ید  یشب و شبها اون

 نابود شد 

 

   رفتیسرگردون داشت راه م ابون یخ تو

 شد   تابیبود و بعدش ب دهیرو د تایکه بن  یبرگشت به همون ساعت  دوباره 

 به حجره رفته بود   صبح

 و گفت   د یبوس  شو یشونیچشمهاش پر از اشک شدند پ دش یتا د یحاج

 چشمهات گود افتاده   ر یپسرم ز یشد  ده یالغر و تک چقدر

 کرد و اون سکوت کرده بود   هی گر  یطوالن قیرو گرفت و دقا  یحاج یدستا

 کنه    هی صدرا خودشو تخل تا

 دنی لرزیمردونه اش م ی ها شونه

 

 مرد ......  ی آروم گفت با خودت چه کرد یحاج کردیم  هی مثل بچه ها گر و

 و برات فرشها رو رفو کنم .....  ک یبرگردم تو اون اتاقک کوچ خوامیم ینگاهش کرد و گفت حاج اون

 شم و بخونه برنگردم ......  میجا قا ن یدارم هم دوست

 داغ شدم شب و روز تو فکرتم .....   یرفت یانداخت و گفت از وقت  نییسرش رو پا اون

   ه یتو اومده پسر خوب ی جوون که جا نیا

 برام مثل پسرم مثل چشمهام ....... ی بود گهید  زیچ ه یدرسته اما تو  کار
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 کنارم .......  ی گرد یداشتم برم  د یپس دادم و ام رو یکه اجاره کرده بود  ی از رفتنت حجره ا بعد 

 

 تو رو کرده بود ......  ی حاج خانم دلش هوا ش یوقت پ چند 

  ی سر خاک عمه خانم بمون شتریب قه یاون روز هم زنت اجازه نداد ده دق دم یبچه رو ند  نیا گه یبه بعد د یاز مراسم خاکسپار گفت

 و با خودش برد.........   د یدستت رو کش ی و فور

   دنمید  ییایچطور اجازه داده ب امروز

   رونیبگم از خونه زدم ب  نکه ینگاهش کرد و گفت بدون ا صدرا

 حالم بده برام دعا کن ...... یحاج

 

 خاکشون رو کرده   یامروز به پدر و مادرم  سر بزنم دلم هوا خوام یم

 قرارم   ی ب یلیخ

 هواشو داشته باش  زت یتو رو جون عز  یحاج گردهیشما دنبال کار م ش یپ ادیتهران گفتم ب اد یزنگ زدم داره م ر یام به

 

 سرش رو تکون داد و گفت دارم پسر دارم   یحاج

 هم مثل تو پاک و صادقه   اون

   ی بر یی خوایکجا م االن

 دوخت و گفت  نینگاهش رو بزم  صدرا

 

 دونم یفکر کنم هنوز خودم هم نم د یو فردا رو با  امروز

   کنمیاز غصه دق م  نایقی  رهیبگ  می اگه بخواد برام تصم شمیم  ونهید  دارم
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 ستم ین یمن راض یاونه حاج م یتصم نیا

 

   دمید یسرنوشت رو برات نم ن یسرش رو تکون داد و گفت متاسفم پسرم هرگز ا اون

 شد  ی و چ  یخواست یچ

 

 برم   د یاز جا بلند شد و گفت با  صدرا

 هامیکن به خاطر تمام بد   حللم

 

   ی مون  یم  شمیفکر کردم پ ی بغض مردونه اش رو فرو خورد و گفت اومد  یحاج

 چه اومدن و رفتن بود  نیا

 

 انداخت و گفت   نییسرش رو پا صدرا

 طور بوده   نیا سرنوشتم

 قبولش کنم   د یبا

 زنم یهم بهتون سر م باز

 وقت رفتنه ..........   گهید

 

 ......  شد یم ده یبا شدت کوب در

 رفت و بازش کرد   با عجله بسمت در تایبن

 از سر تا پا بهش کرد و داخل شد   یغضب نگاه با
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 .........زدینفس م تند 

 به دور اطراف کرد و گفت   یانداخت و نگاه نیرو بزم فشی رو پشت سرش بست و ک در

 ........کجاست

 

 و نگران تو چشمهاش نگاه کرد   ر یمتح تایبن

 

 .......  هیشونه هاشو با تعجب باال انداخت و اشاره کرد که منظورش چ کنهیداره صحبت م ی در مورد ک  دونستیکه اصل نم ی حال در

 

از صبح تا بحال تمام   کنم یصحبت م ی دارم در مورد ک ی دونیدست بکمر زد و جلوتر رفت و گفت دورغ نگو موش مرده تو نم  اون

 که فکرش رو کردم باشه سر زدم   ییجاها

 نه .......  نجایبود ا اومده

 

 

 خبر نداشت   ی ز یکه روحش هم از چ تایبن

 تکون داد و......اون ادامه داد با توام ...... یرو بعلمت منف  سرش 

 

  نجایکه اومده بود ا  دونمیم  یبکش تو مثل خواهرم هست خجالت

  یبرو  دنیبار یمبرگشت از  چشمانش آتش  اط یبه ح   دانهیخودم نگاه کنمبطرف خونه رفت و همه جا رو گشت ودوباره ناام د یبا

 شد ........ ره یخ ن ینشست و زم یصندل

 بود   خسته
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 ........ تایبن

 آروم بشه ......  د یو آروم دستش رو گرفت  نگاهش کرد که شا  جلورفت

 سر بلند کرد و گفت   تایب

 و گور شده ........   گم

 

 ومده ین نجایتا بحال مثل مرغ سرکنده دنبالشم بگو به روح بابا ا  شبید از

 

 و کف دستش نوشت به روح بابا .......  د یبه سرش کش ی دست تایبن

 

 از جا بلند شد و نگاهش کرد و گفت   تایب

 شدم خسته ........  خسته

 

 انداخت   نییسرش رو پا تایبن

 و تو دلش گفت منم ........  

 

 گفت   رفتیبطرف در م کهیدر حال  اون

 اومد بهم خبر بده .......  نجا یدارم اگه ا نانیاطم بهت

 

 به آسمون نگاه کرد   تا یرفت و بن اون

 ...... دنی شروع کرده بود به بار بارون
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 صدرا تنگ بود   یبرا  دلش

 خدا کرد هر جاست خدا مواظبش باشه .......  خدا

 

 که در باز شد و صدرا وارد شد   کردیلب غر غر م ری قرار در حال قدم زدن بود ز  یسالن ب یوقت بود تو سرسرا  رید

 

 

 بود .....  سیلباسش خ  تموم

 ؟؟؟؟؟ یحاال  کجا بود  دتایکش  ادیفر تیرفت و با عصبان جلو

 ..........  یپرپر زدم لعنت ی صبح تا بحال از نگران از

 

 شهر رو بدنبالت گشتم   تموم

 

 صورتش رو پاک کرد و گفت   نیآست ی با گوشه  صدرا

 نداشت که دلم گرفته بود رفتم سر خاک پدر و مادرم   ینگران

 زد   ادیدوباره فر تایب

 قبرستون    یرفته بود  یکه چ  ی تلفنت رو هم خاموش کرد یشد  د یو چهار ساعته ناپد  ستیب

 .......... نیهم

 

 ...... نیگفت آره همکرد و  صدرانگاهش
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 پرتاب کرد و گفت .....  نیزم  یگلدون کنار دستش رو برو  ت یبا عصبان اون

 ......  کردم یسکته م یمن داشتم از نگران یعوض یست یمگه  تو انسان ن یخبرم گذاشت ی که ب ی کرد جایب

 هندوستان کرده بود   اد ی لتیف  نکنه

 به حرکاتش کرد و گفت   ینگاه صدرا

   دنیو ترحم خر ی باز ونه یشده د  عادتت

 ......  یقابل تحمل تر از قبل شد  ر یغ گهید

 

 زد   اد یبلند تر فر تایب

 ..... ید یقابل تحمل شدم چون تو عذابم م  ر یمن غ  آره

   شدمیامروز از دلشوره داشتم خفه م من

 نشده   ی ز یچ یگ یم ال یخ یتو ب  بعد 

 ....... ی د یفهم یعذابم بد  ی ورط ن یا یحق ندار گهید

 راهش رو گرفت و گفت .....   یتفاوت به کارهاش بطرف پله ها رفت و اون به سرعت جلو یب صدرا

   یکرده بود  رید  نیهم ی نه برا یبه عشقت سر بزن  یبود  رفته 

 .......  دونمیم

 

وگرنه به   تایتمومش کن ب ار ین ادمی گهیدهنتو ببند بهت صد بار گفتم د ونه یو گفت از سر راهم برو کنار د   یهولش داد بکنار  صدرا

 ...ضرر خودته .... 

   شهیهم ی و بعدش برا ی ریگ یبرادرت اول از من طلق م شیپ ی بر ی اگه خواست ام یجا نم چیضمن من فکرامو هم کردم ه در

   یکن یکشور رو ترک م نیا
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 وم شد ...... بسه تم گهید

 

 راهش سبز شد   ی جلو تایرفت که وسط راه مادر بن  ی پله ها م بطرف

 انداخت و سلم کرد   ریبه ز سر

 دامادش کرد و با غرور گفت ...  یارزش  به سرتا پا ی ب ینگاه اون

 گذاشته ........ ه یبرات از جون و دل ما یبحال کس تا

 کرده باشه .....   کیاونقدر خودشو برات کوچ ی تو زندگ ی ک اد یم ادتی

 خاندان شادمان هست   یبعقب دختر نازدونه   یکه هولش داد   اون

   کردیو ساکت داشت گوش م ر یهنوز سربه ز صدرا

 و گفت    ستادیاومد روبه روش ا نییچند پله پا تایب مادر

 ..........  یخاندان ما نبود  ی حاج صادق تو اندازه   یباشه شاگرد حجره   ادتی

   ی نیبی شده که م نیا میاحمقم به تو دل بستن و زندگ  ی چه کنم که دوتا دخترا اما

   گذرونهیشب و روز رو م یی سوت و کور عمه خانم به تنها ی دخترم تو خونه   هی

   کنه یم  لیافته و خودش رو ذل یتو م  یهم که با اون همه غرورش هر روز و شب داره به دست و پا یکی نیا

 

 ی کنیبه خاطر اونه بعد براش ناز هم م یر یخونه ام راه م یکه االن با غرور رو پله ها  نیا

 

 دختره ........  نیا ش یکه برات ساخته شده باعث و بان  یبدون قصر نویا

 

 .....  ی  پسره
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  مامان تمومش کن......  گه یو گفت بس کن د  د یبسرعت پله ها رو باال اومد و تو حرف مادرش پر تایب

 نداره یمقصر بودم اون گناه من

 

 چشم دوخته بود   ن یکه هنوز ساکت بود و با خشم بزم صدرا

 شد ینم دایپ نش یتسک یبرا ی زیبگه اما دلش اونقدر ماال مال از درد و غم بود که چ ی ز یکرد و خواست چ نگاهش

 

   شد یدور م که یپله ها رفت در حال نییکنه بطرف پا  یتوجه  نکهیبدون ا تایب مادر

 نرگس رو صدا زد و در خواست قهوه کرد   بلند 

 

 راه خشکش زده بود   ون یم صدرا

 منو ببخش    زمی و گفت عز  د یدستش رو آروم بوس  تایب

 ی اگه بر رمیمیرو خدا ناراحت نباش من م  تو

 

 ......  میکن یم  یزندگ  رانیتو ا ی تو گفت ی بگذرم اصل هر چ ز یکنارم بمون حاضرم از همه چ  فقط 

 و به اتاق برد   د یبرام بهشته دست صدرا رو کش ی هر جا تو باش  من

 

 عمه رفت   یگرفت و به خونه    یهوا تاکس ییو روشنا ی کیزود تو تار صبح

 بود   نگران

 رو نگاه کرد   ساعتش

 صبح بود   می شش و ن هنوز



 سراشیبی عشق 

212 
 

 شب رو براش زنگ زد و ازش خواست به خونه برگرده   تمام

 نداشت   ی ا دهیفا اما

 زد یو بهش سر م  رفتیم  د یبا اوردیدلش طاقت ن  گهید

 

 شد  ادهیو اون پ  ستادیا یتاکس

 داشت   د یکل

 رو باز کرد و به داخل خونه رفت   در

   نواختیصورتش رو م  یز ییپا یسرما سوز

 رو باز کرد   در

 بود   ک یسرد و تار خونه

 اتاقش شد   وارد

 بود  ده یتختش خواب ی تو اون

 

 رفت و نگاهش کرد تب داشت و عرق کرده بود   جلو

 مادر  یقربون اون دلت برم که تو تب سوخت ی و با بغض گفت اله د یبصورتش کش یدست

 

 کرده    خیچرا  دستات

 چشمهاتو باز کن دختر   اینار

 تلخ زد  ی به صورت گرم و مهربون نرگس انداخت و لبخند  یباز کرد و نگاه آروم چشمهاشو اون
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 بد حال داره   ماریخبر داد که ب یاورژانس رو گرفت و فور شماره

 سرش بود   ی ساعت بعد اورژانس باال مین

 نگران دستش رو گرفته بود   نرگس

 

 شده بود  یدچار ضعف جسمان  یماریشدت ب از

 

 سفره پهن کرده بود   اطیح  یبرو  ی زییکمرنگ پا آفتاب

 بهتر شده بود   کم یاورژانس  حالش  یدگیظهر بود بعد از رس  سر

 

 زم ی عز یغذا تو دستش بود وارد اتاق شد و گفت بهتر شد  ی نیس  کهیدو تا آروم بدر زد  و لبخند زنان در حال  نرگس

 

 زد   یسرش رو تکون داد و لبخند  اون

 کنارش نشست و گفت    نرگس

   یدوست داشت  شهیوپ خوشمزه درست کردم از اونها که همس  ه ی برات

 دلم  زیعز  یتا زود تر خوب بش  بخور

 

 با نگاهش تشکر کرد و مشغول خوردن شد  اون

 

 حسرت وار بهش کرد و گفت   ینگاه نرگس

   یکشیزجر م  ی کرده دار  یکه بهت بد  ی کس شیکه بخاطر آسا ی هست ایتو دن  یتنها کس تو
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 گاهت برام سخته دخترم  ی گاه و ب  یها ی تاب یاشکها و ب  دن یطاقت د گهید

 

   شه یم  بیبرام عج ز یهمه چ گذارمیخونه م نیپا به ا ی وقت

   کنه یم دایپ  گهیرنگ د هی دلبستن  یحت

 کنه یتو درد م ی دلم که قلبم از غصه  زی و با بغض گفت برام بزن عز د یکش  رونیرو ب اینار ی و ساز دهن بش یرو برد تو ج دستش

 

 نفسم   شه یسازت دل تنگم رو مرهم م ی زنیم ی وقت

صدا و آروم   یکودکانه ات هم ب  ی ها یتاب ی ب  یشناختم اون ساعتها که حت ی بود یو لپ قرمز  کینوزاد کوچ هی  یتو رو از وقت  من

 بود 

 

 و ساز رو گرفت و شروع بزدن کرد .........  د ی نگاهش کرد سرش  رو جلو آورد و صورتش رو بوس  اینار

 

   شی سال پ ستیتخت گذاشت و رفت به ب یسر به لبه   نرگس

   تا یزمان هنوز بن اون

 نداشت   شتریچهار سال ب سه

 زبون و ساکت ........ یپاک و معصوم بود و ب  ی فرشته   هی  اون

 و پدر دوستش داشتن اما  مادر

 دوستش داشت   گهیجور د هی پدر

 

 کم داره    گهید  ینسبت به بچه ها یتو زندگ ییزایچ هی بره  ادش یگذاشت که   یمواقع براش وقت م   شتریب ومد یم ادش ی یوقت  از
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 بروش باز بود  شهیرو از مادر درک نکرد اما آغوش پر محبت پدر هم  ی هرگز اون محبت واقع تایبن نکه یبا ا 

 

 اونو ترک کرد ........ شهیهم یگم شد و برا  ایدر  یپدر تو امواج وحش ی وقت

خانواده ازش گرفته شده   یبود که بخاطر آبرو  ی کم داشت اونم اعتماد بنفس ی تو زندگ ی زی چ هی دختر تنها و تنها تر شد اون  نیا

 بود ....... 

 همراهش باشه ........  تایداشت تو مجالس و محافل ب  یسع ی لیخ مادر

 .....  کردیو کتاب سر گرم م  یخودش رو با بوم نقاش  ناو

 که متاسفانه دست روزگار اونم ازش گرفت .....  شییتنها یزخمها یخانم مثل مرهم بود  برو  عمه

 از دست دادن نداشت ...... ی برا چ یاون ه  حاال

 دستش رو گرفت   نرگس

 موند  رهیاون خ یادست  نرگس آرومش کرد و سازش رو قطع کرد و نگاهش به چشمه  یگرما

 

 برداشت ز یم ی رو از رو دفترش 

 

 غم ندارم  یبرا  ییجا گهی و براش نوشت  بخند برام د 

 

   یشینگاهش کرد و گفت راحت م اون

 طور بوده   ن یا رتیدست تقد  د یشا

 برو   نجای خواهش دارم دخترم از ا هی ازت  من
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 اش رو بهت نشون بده   گه ید  یرو  ی زندگ بزار

  اینار

 خوب برات دارم  یخبرها شنیآرامش بروت باز م یدرها

 

 نوشت  اینار

 برام   بگو

 و گفت حاال خوب بشو بعد   د یخند  نرگس

   ی تا قبولش کن یکم کم بشنو  خوام یم

 کلمه بشنوم آره .......  هی ازت  خوام یم اینار

 

 رو روح پدرت اعتماد کن دختر  تو

 

 با تعجب ابروهاشو باال انداخت و نوشت   اینار

 ؟؟؟؟؟  یکن ینگرانم م یدار

 

 و گفت   د یکش  قیعم ینفس نرگس

 ........  ترسمیم

   شنیبروت باز م یخوشبخت  ی روز درها  هی که  یباور کن   خوامی از توعه م ترسم
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 وجود خواهد داشت که آرومت کنه ...... گه ید ی کیصدرا  بجز

 بهش فکر نکن ...... گهید

 دختر   ی خودت مقصر بود ی بدون خوام یم

 ...... ر ینگ  رادیصدرا ا یبرا  هرگز

 .....  نهیرو نب ی خوش  یکه اون جوون حاال حاال ها رو  یکرد  یشما افتاد کار  یاحمقانه   ی اون تو دام نقشه  چون

 دخترم   ییبازنده تو ی وقت فکر نکن  هی

 .....  یکمکش کن د یباخت  و نابود شد با م یبه اون مرد حق بد  د یبا

 !!!!!  نجایاز ا برو

   ادیکنار ب  دش یجد  یبا زندگ  بزار

قلبم   زنه یگوشه زل م  هی و به   نهیشیباغ م یو پژمرده گوشه   نیغمگ  یهستم وقت دنشیماههاست شاهد آب شدن و زجر کش من

 ره یگ یبراش م

 

 

 کردم   تونیهمراه فیکث  یکه چرا تو اون نقشه   کنمی و خودم رو هزار بار لعنت م 

 

 مادر........ اینار

 

 

 

  کریدر و پ  یشهر ب ن یا یتو چند قدم کنه یاون حس م  ی تا وقت 
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   د یرو نخواهد د ی خوش  یرو  ی هست تو

 ..... یهم خودت و هم اونو نجات بد  د یبا ی دوستش دار  اگه

 خبر دارم   هی برات  من

 گم   یدلم رو بهت نزنم خبر رو نم  یتا حرفها اما

 

 دستهاش نگاه کرد و نوشت    ریساکت به کاغذ ز اون

 برم ؟؟؟؟؟  کجا

 

 گفت    نانینگاهش کرد و دستش رو گرفت و با اطم نرگس

   زمی نکن عز عجله

 خونه .......  م یبدون اومدم دنبالت که برگرد نو یا فقط 

 

 هش کرد ونوشت خونه ؟؟؟؟؟ گرد نگا یبا چشمها اینار

 

 زد و گفت خدا رو شکر تبت هم قطع شده  ش یشونیبه پ یدست  نرگس

 

   رم یمن م  

 خونه     میکه باهم برگرد  ارمیب لباسهاتو

 تو کاغذ نوشت   یو فور   د ینرگس رو کش یدستا  اون

 ........... صدرا
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 زد و گفت نگران نباش خواهرت و صدرا  برگشتن به خونه خودشون االن دو سه روزه.......  ی لبخند  نرگس

 

 

 مشاجره در گرفت نشونیبخونه اومد و ب روقتیکه صدرا د  یشب نیبعد از آخر  

 

 

 کنه  ......  یخودش زندگ یتو خونه  خواد ی گفت که م  اون

 شوهرش ........... یبرگرده خونه   د یبه رفتن کرد و گفت با ی رو راض تایهم ب مادرت

 هم بناچار قبول کرد و همراه صدرا رفت  تایب

 

  تی پدر یخونه   یبرگرد  د یبا تو

   وفتهیاتفاق خوب برات ب ه یقراره  آخه

 ذوق زده نگاهش کرد   یو با چشمها د یدوباره دست نرگس رو کش  اون

 

داشته   مانیا د یبرات قشنگ و خوش نخواهد بود اما با ی خبر چیبعد از صدرا ه دونمینگاهش کرد و گفت قربونت برم م نرگس

 پر از اتفاقات خوبه   ایدن یباش 

   خواد ی جون تو رو م یهست که تا پا یکی

 هم نفس مناسب باشه  ه یدلت بشه و برات  یاون بتونه مرهم زخمها د یشا
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 شل شد و افتاد  دستاش 

 براش از مرگ هم بدتر بود   گفت یکه نرگس م ی زیچ شد ینم باورش 

 بجز صدرا ......  گه ید یکی

 

 شد  نیغمگ  نگاهش

   خورد ی داشت بغضش رو فرو م انگار

 و کنارش نشست وگفت    د یفهم نرگس

 برات .........  رمیبم

 

   ی کار رو بکن نی ا د یبرات سخته اما با دونمیم

 

 دخترم    یکه خودت انتخابش کرد  هیراه نیا

   ی که صدرا رو از دست داد باعثش خودت بود  یکس  اون

   ی بهش فکر کن گهید  د ینبا تو

   ی تا آخرش ادامه بد  یرفت  نجایراهو تا ا نیحاال که ا ای یداد یکار رو انجام م  نیا د یاز اول نبا ای

 کنه .........  ی دل خوش باشه و کنارش زندگ تا یبه ب د یبا اون

   زمیعز

 فراموشش کن    گهید

  یخودت باش  یبه فکر زندگ  د یبا تو

 ؟؟؟؟؟؟  گم یراست نم بنظرت
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 شدند  ریاشکهاش سراز بانهیبه نرگس نگاه کرد و غر اون

 

 بود   غروب

   کرد ینگاه م بود و به اطراف   ستادهیا اطیو مرتب بهمراه چمدون کوچکش تو ح  ده یلباس  پوش  اون

 دلش    تو

 کرد  یخداحافظ ز یهمه چ با

 

 دن یرقصیمجنون تو آب حوض م  د یسبز ب  یآب حوض افتاده بود و شاخه ها  ی قشنگ مهتاب برو نور

 

 ...........دنیچشمهاش بار دوباره 

 

خوشرنگش رو   ی تخت کنار حوض نشسته بود و بافتن  یکه لبخند به لب رو   د یعمه خانم رو د اط یو اون تو سکوت  سرد ح 

   کردینگاه م ایو به صورت نار بافتیم

 ........  د یصداش رو شن 

 عمه جاودانه بمونه .......  ی بست تا تو وجود و قلبش صدا چشمهاشو

 لب براش قرآن خوند و فوتش کرد و گفت .....   ریاز خونه خارج بشه ز خواستی که م   شه یمثل هم  عمه

 من کنارتم دوستت خواهم داشت تا ابد  یدخترم خدا بهمراهت هر جا باش   برو

 

 کرد   یخداحافظ  ز یانداخت با  همه چ یرو پاک کرد و بخونه نگاه صورتش
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 رفتن بود .......  وقت

 با خاطرات قشنگش وداع گفت اون

 

  د یرحمانه رشته هاش رو از هم در ی قشنگش که ب  یدار قال  با

 

  د یکشیعشق م  ری که توش تصو یبوم نقاش  با

 صدرا و ساز و عمه .........  با

 

 د یپرستی هر چه عاشقانه م و

 

 کرد    د یرو بدقت کل یبغلش زد و در ورود  ریرو خاموش کرد و  چادرش رو ز وان یراهرو و ا یبرقها نرگس

 کرد یو به خونه نگاه م ختی ریداشت اشک م  بانهیکه غر ایسمت نار برگشت

 

 مطمئنم روح عمه خانم هم االن خوشحاله    زمی نکن عز هی گر  گفت

 وار باش دختر ........  د یام

 

 شده بود و آروم.........  میتا خودش رو بدست سرنوشت بسپاره تسل  رفتیم  اون

   رفتیپذ یم  د یآروم شدن رو با نیا

 داد یدل به کار سرنوشت م و
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از   یو با حس گذاره یم نیعمه جون بزم  یانگار داره کوله بار غمش رو  همون جا تو خونه   کردی م یود احساس سبکب بیعج

 گرده  ی آرامش به خونه برم

 

 .............و با خودش برد   د ی کرد و نرگس دستش رو کش  یبه خونه کرد و تو دلش خداحافظ یبار نگاه ن یآخر یبرا

 

 مادر تو سالن منتظرش نشسته بود.  دند یکه رس  بخونه 

 

 گذاشت   نیدر رو رها کرد و چمدونش رو بزم  ی  رهیدستگ 

 و گفت   د یاز جا بلند شد و بطرفش اومد و سرش رو در آغوش کش مادر

   یبخونه خوش اومد  زمیعز

 

 حالت بهتره   خوشحالم

   ی گذاشت و گفت تب هم ندار اینار ی شونیبه پ یدست

 راحت شد ......  المیخ

 شده بودم   نگرانت

 

 متعجبم مادر .........  ینگرانم نشد  یبه  چشمهاش کردو تو دلش گفت اونقدر تو تموم زندگ  ینگاه اینار

 ساکت  تو صورت مادرنگاه  کرد ......... شه ینداشت و اون مثل هم ان یافسوس که قدرت ب اما

 ذوق زده شد و گفت   ده یکش ایدست نوازش به سر نار ه یکه بلخره  دنشونیشد با د وارد سالن   نرگس

 دختر دسته گلتون   نمیخانم ا سلم
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 خدا رو شکر ........   خوبه

 

 

 ممنون   ی لینگاهش کرد و گفت ممنون نرگس خ مادر

 

 انداخت و گفت   نییزد و سرش رو پا ی لبخند  نرگس

 شام خوشمزه درست کنم ........ هی مادر و دختر  یارزه  من برم برا ی م ایدن  ه یحالش خوبه برام  ایکه نار نیهم

 

 شب مهربون شده بود  اون

 کرد   ی درکش نم ایکه نار یزیچ

 دخترش کرد و گفت   ی به دستا یبراقش نگاه یبا چشمها مادر

   دونمیم

   یکرد   یبزرگ یدر حق خواهرت فداکار  تو

   کردمیکار رو نم نیتو بودم هرگز ا یاگه من جا د یدخترم شا  ادیبرنم یر کس ه یکه از عهده    یکار

 

   شه یجبران نم ی زیچ چیتو با ه ی خوب نیا ی بدون خوام یم

 فکر بود  ی دنده و ب  هی مسئله براش سخته چون از همون اول هم   نیچه کنم که خواهرت درک و فهم ا اما

 

 برات خوشحالم   دخترم

   دونمیبشه م  یو سر زندگ  ی پر از شاد ت یبلخره قراره زندگ چون
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از اون نداره بهت   یدست کم خواد ی جوون که تو رو م نیاما باور کن ا ی کن  نشیگزیرو جا یبعد از صدرا برات سخته که کس که 

 ی به حرفهام گوش کن د یداشت فقط با ی تو دوستش خواه  دمیقول م

 

 سالن روشن بودند  یچراغها

 

 بود تو خونه   ده یچیسرخ و نسترن پ ی طر گلهاع یو  بو  

 کرد و گفت .....  ایبه نار یدر زد وارد شد  و نگاه  یبا خوشحال  نرگس

 برات خوشحالم   زمیعز یماه شد  چقدر

 تموم بشه    یو خوش  یبه خوب  زیکه همه چ  کنمیلب دعا م ر یهمش برات ز امشب

 انداخت....... ریسرش رو بز اون

 تازه کنه   ی نفس خواست یدلش آشوب بود م   تو

 کرد پنجره رو باز کنه نرگس از جا بلند شد و پنجره رو باز  کرد و گفت   اشاره

   زم یسرد شده عز هوا

   یسرما بخور  ترسمیم

 بعد ببندش  قه ی دق چند 

 

 و تو صورتش نگاه کرد و گفت   برگشت

   ی بخند  شهی هم خوادیبه بعد دلم م نیا از

 باش  دواری ام زو ی بر غصه ها رو دور پس
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 و گفت   د یرو بوس  صورتش

 

   زم یعز اد یبهت م ش یآرا چقدر

 

 خوشحالم  ......  برات

 نییپا ییایمهمونها اومدن ب   یخانم متشخص وقت هی  نیع خوام یم

 

 حرفهاشو بزنه   د یو با اشاره گفت که اول با  د یدستش رو کش  اون

 ......  گمیبه مادرت م زمیچشمهاشو بست و گفت باشه باشه عز نرگس

 

 پنجره نشست و   پشت

 و آروم   م یشد تسل ره یباغ خ به

 

 کار رو انجام بده   ن یبخواد ا کردیوقت احساس نم  چیکه ه  یجور

 ناچار بود   اما

 بود   شیمونده زندگ ی راه باق نیآخر  نیا و

 کرد ینم یبراش فرق  گهید

 

 اونها اومدن   د ی که فهم نگذشته بود  یساعت

 در زد و دوباره وارد شد و با لبخند گفت    نرگس
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  استیجوون محجوب به ح ن یبرم ا قربونت

 شونه خوشگل و سبزه  چهار

 

 بهش زد و گفت   ی و چشمک ا یبا دستش زد به آرنج نار بعد 

 .......  پره یها م یناز نکن کلک

 

 انداخت ..... ر یکرد و سرش رو بز ی خنده ا اینار

 

 ادامه داد  نرگس

   نهیتو رو بب  خوادیگفت دلش م مادرش 

 

 صحبت کنه   یبا پسر شما خصوص خوادی عروس خانم گفته م گفتم 

 

 باال اد یبگم که داره م اومدم

 

 ........  د یلرزیکرد و از استرس م  خی دستش

 رو بسرش انداخت و گفت   دش یلخت و خوشگلش رو کنار زد و شال سف  یموها نرگس

 ......  یماه خودم  عروس 

 

 ستادیرفت و اون رفت کنار پنجره و منتظر ا  رونیاز اتاق ب و
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 رو سه  بار آروم  زد و  وارد اتاقش شد  در

 

 بود چند قدم بجلو گذاشت   نیبزم نگاهش

 سرش رو باال گرفت و نگاهش کرد   و

 

 

 و بلند    د یسف راهن یپ ه یسرش و  یبرو  د یسف ی با شال یر مو مشکدخت  هی

 

 

 

 کنار پنجره   ستادهیا

 شده ........  دهیتراش   باویز  یمجسمه   هی  مثل

 

 کرد  دایپ نان یبه کارش اطم شتریکرد و هر لحظه ب نگاهش

 

 حبس شده بود   نفسش

   دن یصورتش دو ی عرق شرم و خواستن برو ی ها دونه

 و نجابت غش رفت  ی سادگ یاسطوره   ن یا یدلش برا  اون
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 و آروم گفت سلم ......  استیح ی انداخت تا اون نگه که چقدر ب نییرو پا سرش 

 

 نگاهش کرد  ستادو یبطرفش برداشت و روبه روش ا ی برگشت و نگاهش کرد و چند قدم اینار

 

 نه یکوچکش رو برداشت و بطرفش رفت و اشاره کرد بش ی  دفترچه 

 

 نظر گرفت   ر یرو ز ایحرکات نار ی واشکیهمونطور خجالت زده روبه روش نشست و  اون

 دستش نگه داشت و  شروع کرد به نوشتن ی دفترچه رو برو اینار

 

 هستم   اینار سلم

 و چهار ساله   ست یدختر ب  هی

 نعمت ازم گرفته شده   نیا ی صحبت کنم چون از کودک ستمین بلد 

 و اشاره کنم    سمیبنو تونمیم من

 .......  یشنو یازم نم ییوقت صدا چیه

  د یکاغذ و شا ی برو

   انمیحرف دلم رو بگم اطراف تونم یدوست م ه یکف دست  د یو شا  وارید

 مشکل من کنار اومدن   ن یو با ا شناسنیم  منو

 دهنش دهیدلم شن یوقت صدا چیه

 هستم ........  ی خوب ی اما بلدم حرف دلم رو بگم و شنونده  
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 باشم اما هم صحبت نه ......   یدوست خوب تونم یم

 تموم منه   نیا

 ساز دلم سکوته    ی ول  زنمیخوب م یدهن ساز

 ی رو بدون ق یحقا ن یبهتره از اول ا گفتم 

 انگشتها ....... ی خط نوشته و اشاره  هی خلصه شده به  امیتموم دن  من

 

 اون دختر شد و داشت   یچشمها یرو  بطرفش گرفت و اون غرق تماشا نوشته

 .......سوختیوجودش م ی گرما از

 

 لرزون گرفت و خوند  یرو با دستها ورق

 

 بلند کرد   سر

 لبهاش نقش بست   ی از سر عشق برو یلبخند 

 رو برداشت و نوشت   قلم

 .......  خوامیرو م ایدن  نیهم من

 

   هی کاف برات

 ..... یدون یرو هم خودت م ه یبق

 

 سرش رو تکون داد و اون ادامه  داد   اینار
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 .....  نه یمادرم شما رو بب نیی پا یطبقه   ایهمراهم ب حاال

   ی بدون ی خوایم

   ی د یازم شن یچ هر

   شینه کم و نه ب همونه

 .......  نمی بیم رتیغ نیو مرد بودن رو تو هم شه یتلش بلند م  یفقط برا  کنمیدارم که بهت ثابت م  رتیبا غ دست

 بودم اما   ده یرو تا بحال ند  تو

 کنه یآرزو م ی که هر مرد  یها هست ایرو ی همه آرامش تو چشمهات باورم شد که تو همون شاهزاده  نیبا ا حاال

 

 

 بهت ثابت کنم   ید یاجازه م بهم

 ؟؟؟؟؟ ؟؟ اینار

 

 شده بود و در فکر !!!!!  ره یکاغذ خ  یشرم برو  با

 

 رو رقم بزنه  رش یرفت تا تقد  نییپا یتکون داد  و همراهش به طبقه   د ییاز جا بلند شد و سرش رو بعلمت تا ی قیاز دقا بعد 

 

 زد و گفت  یلبخند   اینار دنیبا د مادرش 

 چقدر خانم ......  ماشااهلل

   کنهیوصلت م یو دختر خانم  یخوب یخانواده   نی شکر که پسرم با همچ خدارو

 کرد و گفت   اینار یها ییبای با غرور به ز ینگاه اینار مادر
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 وصلت باشه  نیبه ا یراض د یبا استیخود نار رندهیگ  م یتصم بازم

 ندارم   ی حرف من

 به دخترش کرد و گفت   ینگاه بعد 

 .......  هی نظرت چ اینار

 

 نگفت ......  ی زیانداخت و چ نییسرش رو پا اون

 

   کشه یخجالت م یعنیفنجونش رو برداشت و گفت دخترم هر وقت ساکته  مادر

 از اخلقهاشه ...... ی کی نمیا

 رو بلند کرد و گفت   ی نیریش  سیجون د  نرگس

 علمت رضاست   شهیهم که هم سکوت

 

   زم یگرفت و با لبخند گفت آره عز ایرو بطرف نار سید

 برداشت   ینیریش   هی لبش نشست و  یبرو  یکرد و لبخند قشنگ  نگاهش اینار

 گفت   ینرگس با خوشحال  و

 ....... مبارکه 

 

 دست زدند  ی همه با خوشحال و

 

 ظهر بود   سر
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   زدی شدت قلبش م به

 تند بطرف خونه عمه در حال حرکت بود .......  یقدمها با

 

  نی بود بخوره زم ک یجا نزد هی

   د یداد و نفس کش ه یتک  واریرو بد  دستش

 آخرشه  گهید کردیم احساس 

 

 گوارا تر بود  ی براش از زندگ مرد یاگه از غصه م امروز

 

   د یرو با شدت کوب در

  شد یکه داشت از جا کنده م  اونقدر

 رو مشت کرد و بعقب رفت  دستاش 

 

 ......  زنهیطور در م ن یا ینگاه کرد که چه کس ی با نگران ریبعد در باز شد و ام قه ی دق چند 

 شده صدرا ........ ی چ  یینگاهش به صدرا افتاد با تعجب گفت تو ی وقت

 

 و گفت   واریو محکم چسبوندش بد   د یکش رون یاش رو گرفت و از خونه ب قهیبطرفش رفت و   ت یبا عصبان اون

 .....  فی کث یدروغگو   ینامرد  یلیخ

 

 دروغهاتو باور کردم   یلعنت بهت که براحت خوره یازت بهم م حالم
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 چت شده  یگ یم یدستشو گرفت و از خودش جدا کرد و گفت معلومه چ ریام

 

 زد   اد یفر ر یسر  ام وارو یبه د  د یدستش روبا مشت کوب  اون

 ......  نامرد

   خوامیم ی دنبال کار هستم گفت  ی گفت

 عوض کنه   ییهوا  هی که   ارمیرو همراهم ب مادر

 

 دم  کر  یمعرف  یاحمق تو رو به حاج من

 ی بر شیکه به خواستگار یرو گرفت ایازش آدرس نار یرفت

 

 جا خاکت کنم    نیحقش هست هم که یمرت

 

 با خشم دستاشو گرفت و نگهش داشت و گفت   ریام

 

 

 کردم   یرو خواستگار ایخاطر خودت بود که راستش رو نگفتم آره من نار به

 

 کنه ینم دایپ ی به تو ربط نیا
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 گذاشت و با خشم گفت   ریام ی  نه یس  ی دستش رو برو  اون

   یکرد یکارو بامن م نیا د یمن مربوطه تو نبا به

   ی بهت عوض لعنت

 .......  زارمینم

 

 زد   ادیپرتابش کرد بعقب و فر ریام

 ؟؟؟؟ی چ یزار ینگو صدرا نم چرت

 

 ...... ی ا بهیجوون مجرد  هست و تو باهاش غر هی دختر   اون

 نم پسر برو روت دست بلند ک نذار

 

   ی صدرا تو زن دار برو

 راه رو انتخاب کرده   نیدختر عقل و شعور داره خودش ا  اون

  گه یخودش به کمک خواهرش تو رو گذاشته کنار د یباهات ازدواج کنه وقت یبراحت تونستیفکر کن که م  ن یلحظه به ا هی

 فهمم یتو رو نم  یلجباز

 

   ستیبه تو مربوط ن نیا

 خودش انتخابم کرده   اون

 برو از مادر زنت بپرس  یندار باور

 ادی  یاز دستت برنم  یکار  چیو تو ه خوام ی اون دختر رو م من
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  نمون یحرمت ب  نیهواتو داشتم ا تونستم یتا م شه یو هم  می بود ق یکه باهم تو دانشگاه دوست و رف ییسالها نیبرو به احترام ا صدرا

 بمونه پسر  

 نکردم    ییگناه و خطا من

 بفهم  نویا یا به یغر ایبا نار تو

 

 چشمانش پر از خون شده بود    تیکه از شدت عصبان صدرا

 که داشت برطرف بشه ..... یاحساس خفگ  د یتا شا د یکش  نفس

 

 به زانو گذاشت و چشمهاشو بست   سر

 کرد یتموم م داشت

 

 بطرفش رفت و دستش رو گرفت و گفت   ی با نگران ریام

 خوبه   حالت

   ی منو ببخش تو مثل برادرم هست صدرا

 طور بشه   نیا خواستمینم هرگز

 کن دلم بهم فرمان داد   باور

 وصلته  نیبه ا ی خودش راض اینار

 

 کرد و با نفرت گفت   نگاهش
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  خواستمشی دختر بود م ه ی بهت اعتماد کردم و گفتم که  اومدم

 شد   مایتموم دن اون

 

 من نارو زدند   به

 ی کن  ران یو  امویدن  یبهت پناه آوردم و تو نامرد اومد  من

 

 سکوت کرده بود و اون ادامه داد   ریام

 تموم خود منه   ایبهت گفتم نار دمی جنگ  ی م م یزندگ ی ها یاون چند ماه که باتموم بدبخت تو

   یبا کارت بهم پوز خند بزن یاومد  تو

 زارمینم

 

   یکار رو انجام بد  نیا زارم یکن نم باور

  یرو  د یاون نبا کنم یاش م چاره یب ریمنو بدهام ی ها یتاوان تموم بدبخت   د یو حسرت دست و پا بزنه اون با ی تو بدبخت د یبا اینار

   نه یخوش آرامش رو بب

 کردم   ی اش شب و روز رو سپر تهیچند سال  برام افتاد و با خواهر افر نیکه تو ا  یاتفاق

 بخنده   د یهرگز نبا اون

 و برگرد به شهرتون   ریدست مادرت رو بگ  ریام

 

 از دست دادن ندارم   ی برا ی زیچ من

 رفته   ادمیکردن   یساله که زندگ چند 
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   رسمی شدم که اگه بهم الکل نرسه به جنون م لیتبد  شونیپر یبر باد رفته و فکر  ی هدف با آرزوها ی آدم سرگردون و ب ه یبه  من

 تاوانش رو بده  د یسرنوشت رو اون برام رقم زد و با نیا

 

 به صدرا انداخت و گفت   یسرش رو بلند کرد و نگاه ریام

   ده یدختر هم عذاب کش  اون

 و .....   د یدست کش  ز یخواهرش از همه چ بخاطر

 

 خودش کرد    یو وحش  وونهیخواهر د ی زد آره منو قربان ادیفر صدرا

 اد یب ش یپ یچ  میزندگ یباشم که قراره فردا برا  نینگران ا د ینداره و با ی که تعادل روان یکس

 

 دستش رو گرفت و گفت   ریام

   ادیحالت جا ب نیبش کمیتو  ایب

 پسر نه دشمن   قتم ی رف من

 نابود بشه   شیزندگ د یگناهه نبا ی دختر ب  اون

 اون معصوم تر و پاکتر از اونه که عذاب بکشه  صدرا

 

 نگو   ت یرو بشدت فشار داد و گفت با من از معصوم ریسر بلند کرد و دست ام  صدرا

 برگرد   ریام

   شهیرقم زده نم یبرات سرنوشت خوب  نجایا

 هام رها کن و برو   یمنو با بدبخت  یدوست دار  ی رو جون هر ک تو
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 مونده  ی برام باق ایدن نی دوست تو ا ه یفکر کنم  بزار

 

 به نفع هر دو مونه   نیکن ا باور

 سر بلند کرد و گفت   یبفکر فرو رفت و بعد از مدت ریام

 بهت قول بدم   تونستم یبودمش م دهیکه ند   یتونم تا زمان ینم

 گردم بر  ایممکنه که بتونم بدون نار  ر یغ نیو ا میکار ما تمومه قول و قرار هامون رو گذاشت اما

 

 گرده   یو اون با من برم   میمراسم عقد آماده بش یکه برا  م یهست یعمه خانم هم چند روز  خونه

 بزار با خودم ببرمش   صدرا

 

 یی ایاز فکرش در م گه یتو هم د ی طور نیا

 

   ینگران مراسمت باش  د یشونه اش گذاشت و گفت برات متاسفم مرد با ینگاهش کرد و دست برو صدرا

 ........  ید یاون خوشبخت بشه فهم دم یهرگز اجازه نم من

 

 وجود نخواهد داشت   یعروس 

 رو بگور ببره    یحسرت خوشبخت د یبا اون

 دور شد .......   ریدوخت و از ام ن یرو بزم نگاهش

 

   د یشنیم ییو نه صدا د ید یراه رو م  گهید  نه
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 و درد  ییبود و تنها اون

 

 دور و دور تر شده اده یپ یکه با پا  دهینفهم چیرفته و ه یاشتباه ر یوقت بخودش اومد که  راه رو به مس  هی

 

 زنگ خورد  تلفنش 

 بود   تایبهش انداخت ب ینگاه

 

 حوصله نداشت  اصل

 د یکش یموضوع درد م  نیو اون از ا شدن یم ری شبه مال ام ه یو آرزوهاش داشتن  اش یدن  تموم

 

 که دوباره تلفنش زنگ خورد   شد یو باهاش رو به رو م  رفتیم د یبا

 

 کرد  نگاه

 

 بود   تایب

   د یکش  ادیکرد و فر روشن

 لعنت به خودت و اون نگاه مسخره ات   ی چکارم دار هیچ

   تایمتنفرم ب ازت

 زنگ نزن   بهم

 کرد و گفت    یمکث  اون



 سراشیبی عشق 

241 
 

 ن ینگرانت بودم هم صدرا

 

 نکن    یکله شق  کنم یم خواهش

 خونه   برگرد 

 گمیحالم بده به خدا راست م  من

 

   کرد یسکوت کرده بود داشت فکر م صدرا

  انشی افتاده بود که پا ی تو راه اون

 و درد ناک بود   زیانگ   غم

 

 رو تموم کنه  زی گرفت همه چ  میتصم

 وقتش بود   گهید

 

 خانوم    د یلباسش رو تو تنش اندازه کرد گفت نگران نباش  اطیخ

 شه یراحت تاپس فردا آماده م التونیخ

 

 انداخت و گفت   ایبه نار  ق یدق  ینگاه مادر

 دخترم تو مجلس بدرخشه   خوام یم

   نهیسر هم  تمیباشه حساس  ادتی
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 مخصوص مادر نگاهش کرد و با لبخند گفت   اطیخ

 خانم شادمان  کنم یم ز یشما رو سورپرا شه یهم مثل

 

 بخودش کرد   نه ی تو آ ینگاه اینار

 ی خودت رو نظر بزن ترسمی م ی و گفت نگاه نکن دختر بس که ماه شد  د یخند  نرگس

 

 به ساعت کرد شش بعد اظهر بود   یآورد و نگاه رون یرو ب  لباسش

 آماده شه   د یکرد که با اشاره

 و مادر که منظورش رو متوجه شدن    نرگس

 رو با خودشون بردند   اطیخ

   د یو وضعش رو مرتب کرد و لباس مناسب پوش  سر

 رها بشه .....  خواست یبود انگار م خوشحال

 

 هفت شد  ساعت

 صدا خورد   که تلفنش گرفتیداشت دلشوره م  گهید  ومد ی ن اون

 بود   ر یکرد ام نگاه

 

 خلصه و دلربا بود   امکشیپ

 منتظره خانم ........  چشمم

 به در انداخت   یو تو باغ نگاه  د یکفش بپا کرد و بطرف پله ها دو ی فور
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 در   ی بود جلو ستاده یمنتظر و مشتاق ا یبا نگاه ریام

   د یباریبه آسمون افتاد داشت بارون م نگاهش

   کرد به آسمون  اشاره

 کرد و جلو تر رفت  یخنده ا ریام

 

   شم یسرش گرفت وگفت تا ابد چترت م  ی آورد و برو رون یرو ب کتش

 انداخت و باهم رفتند  نییسرش رو پا اینار

 

 بخونه برگشتند   د یبود با دست پر از خر غروب

 

 عروس ..... د یقرآن و دسته گل سف هی ساده و  یها حلقه 

 بود   خوشحال

 شه ......  ادهیپ نیاشاره تشکر کرد و خواست که از ماش  با

 

 به صورتش کرد و گفت   ینگاهش کرد و اون با دقت نگاه ایرو گرفت ونگه داشت نار دستش

  یاونقدر به دلم نشست دمت یفقط چند روزه د نکه یدختر چرا با ا یمار دار   یمهره    یدونستیم تو

   ینگ  یی وقت جا  هی

 با خودم ببرمت   یطور  نیوقت هم ه ی د یگفتم شا  ستیحواسم ن من

 آورد و نوشت   رون ی دفترچه اش رو ب اینار
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 و سکوتم ؟؟؟؟؟  من

 

 برات جذابه   یچ

 

 ناراحت دستش رو گرفت رو به صورتش و گفت   ریام

   سیبرام بنو نجایا

 به دستش کردو   ینگاه اون

 بست  چشمهاشو

 صدرا افتاد .......  ادیگرفت به  قلبش

 گرفته بود ......  یرو به باز ر یبود و ام گر یباز هی  اون

 براش اون حس رو نداشتند  ر یام یدستا  هرگز

 .............. اما

 بود   ناچار

 

 رو حفظ کردو دستش رو گرفت و نوشت   ظاهرش 

 و عشق ......... د یام

 

 شه   ادهیپ یچشم گذاشت و اون از خجالت خواست فور  یدستش رو برو  ریام

 با لبخند گفت چتر ؟؟؟؟؟. ریام که 

 د یباری م بارون
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 پناه گرفت   ریکت ام ریز  ایشد و بطرف در رفت و بازش کرد و نار اده یپ نیماش  از

 

 کرد یبود و نگاهشون م ستادهیکوچه ا  یرو  اده یتو پ  یکیبرگشتند بطرف در  تا

 

 دو نگاهشون ثابت موند  هر

 

   کردیپر از غضب نگاهشون م ینگاه با

 

 کرد به دست زدن و    شروع

   گفت

 ........  نیآفر

 

   ی میدوست صم ی گریو د یمی عشق قد  ی کیبه شما  نیآفر

 من .....   یمیو معشوق قد  ق یدمت گرم رف واقعا

 

 

 

 چند قدم بجلو برداشت و صورتش معلوم شد   

   کرد ینگران نگاهش م  ریام
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 .......  اون

 

 انداخت و گفت   ایبه نار رانهیحق  یخشم از سر تا پا نگاه با

 

 خوبه .........  خوبه

 

 دروغ بود    یسینویفقط کف دست من م   یگفتیکه م نیا

   یس یهمه بنو ی شده برا عادتت

 مزخرفت   ی وقت که با حرفها  اون

   باورهام

 هام   عاشقانه

 

   یقلبم رو پر از  آشوب  کرد  و

 بود   انتیو خ له یح همه

 ی منو سوزوند   تیزبون یبا زبون ب تو

 

 ....و من .... ی کرد م یرو وارد زندگ  گه ید  یکی ی رحم یو بعدش با ب  یبرام از علقه گفت ی وقت

 

 .......  تو

 ....... ی بود ر یو حق ف یدر کثبگو  که چق یکن ینگاه م نه یتو آ یهر روز با خودت تکرار کن وقت  اینار
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 ی رو بساز  تیعاشقانه زندگ ییخوایو حاال خودت م  یانداخت یکه من رو تو منجلب بدبخت بگو

 

 وجود نداره ........   ایارزش تر از خودت تو دن ی که...***... و ب بگو

 

 بود   دهیو رنگش پر  د یلرزیم اینار

 نگاهش کرد و دستش رو محکم نگه داشت تا نترسه ...... ریام

 

 

 

 

 دوباره چند قدم بطرف اونها  برداشت .......   صدرا

 رو بعقب کشوند و گفت   اینار ی با نگران ریام

 تو و روح پدرت تمومش کن مرد   صدرا

 ی ترسونیرو م  اینار یدار

 

 مسخره زد و گفت   یپوز خند  اون

 برعکسه   ایکار دن نیبب

   ید یدختر که محکم دستاشو چسب نیا

 ماهها
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 و  ساعتها

 با من داشته   یعاشقانه ا  ی ها هیثان

 

 که چقدر دوستم داره    دونه یم خودش 

 که چقدر دوستش دارم   دونه یم خودش 

 احمق ...... ده یم ی داره تو رو باز  اون

 

   یکن یپنهون م یاونو از ک  یدار

 اون   یهست ی اضاف یمهره   هی تو  ریام

 من بسوزه و در کنارت   یاز دور  د یابد با تا

 ادامه بده  یزندگ یمسخره   ی باز به

 

 گفت   ادو یدستش رو مانع کرد که صدرا جلو تر ن ریام

   ی ندار یعیو حالت طب  یتو االن مست  نیبب

 ...... صدرا

   گذره یکه چقدر داره بهت سخت م دونم یم من

 گرده یتو برنم  یخوشبخت اینار یباور کن با نابود کردن زندگ اما

 

   میزنیاون بره تو خونه ما با هم حرف م بزار
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  ایو من با نار  یبهتر دارم تو بر  شنهادیپ  هی سر بلند کرد و گفت من   یآورد و بفکر فرو رفت و بعد از مدت   نییسرش رو پا صدرا

 صحبت کنم  

 بهتره  ی نطوریکه ا ی کن  یبهم حساب پس بده فکر نم د یبا اون

 

  د یکش  ادیفر  تیطاقتش تموم شده بود با عصبان گه یکه د ریام

 صدرا ........ یکنیتمومش نم چرا

 

 تینداره برگرد سر خونه و زندگ یتو هم آخر خوب یبرا  یباز نیا

 

   میتا باهم حرف بزن نیتو ماش   یگرد یبرم یحرف چیداخل و تو هم بدون ه ره یم ایو نار کنم یاالن در رو باز م من

 

 اونها شد و آروم گفت   کی نداشت دوباره جلوتر اومد و نزد ی عیکه حالت طب صدرا

 نهههههههههههه

 

 ......  شهیداره جالب م  تازه

 .....  میکنیصحبت م یباهم سه نفر  ما

 

 بهتره نه ؟؟؟،؟؟  ی طور نیا

 کرده و من قربون صدقه اش رفتم  ی بهت بگه که چقدر برام دلبر د یبا اون
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زانوهاش  ی سر برو  ییوقتا ه ی یواشکیو  کردمیو من دلبرانه نگاهش م  بافتهیم  یروش نشده که بهت بگه  اون قال د یشا ای

  گذاشتمیم

 

 ........  ده یصورتم رو  عاشقانه کش یازت پنهون کرده که چقدر نقاش  د یشا ای

 

 کرد و گفت  زیاشو رچشمه بعد 

 بهت بگه .......   دهیکش خجالت

 

  اینار

   ختیریو اشک م  د یلرزیم

 اش گذاشت و هولش داد بعقب  نهی دست به س   تیبا عصبان ریام

 

 بلندش کرد وگفت   نیاش رو گرفت و  از زم قهی جلو رفت و  ر یافتاد و ام نیبزم اون

 ......  یالکل  ی  کهیتمومش کن مرت گم یبهت نم مگه

   شهیتر م اد یروت ز کنمیچقدر ملحظه ات رو م هر

 .....  لرزهیم  د یدختر مثل ب  اون

 

 بطرف کوچه پرتابش کرد و گفت   د یاش رو کش قه ی

 گم شو صدرا ........   برو
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 بشه   کتینزد زارم یرفت و گفت برو تو نگران نباش نم  ایبطرف نار ریام

 ره یرو بگ  ریکه از پشت  امصورتش رو پاک کرد و دوباره جلو اومد   صدرا

 

 بار با تموم قدرت زد تو صورتش   نیبرگشت و ا اون

 بود   جیگ صدرا

 شدند  ریابروهاش خون سراز ی گوشه  از

 ..........  ایروت دست بلند کنم خواست دوباره بصورتش بزنه که نار یزد خودت باعث شد  اد یبا خشم فر ریام

 

 گرفت و با التماس نگاهش کرد که تمومش کنه   دستهاشو

 گفت  یجی و گ ی کرد وتو حالت مست  یعصب ی خنده ا صدرا

 طاقت نداره   نیبب

 ........  نه یرو بب  دنمیکش زجر

 

 شد و نگاهشون کرد  اده یبا عجله پ تایبه سرعت توقف کرد و ب ینیماش 

 

 کرد یدر جا خشکش زده بود و نگاهشون م  همونطور

 .........  اینار شونیهمسرش و حالت پر نیصدرا و صورت خون ی  قهیدست به  ریام

 

 دستها شو رها کرد و گفت  ریام

 رو ...... فیکث  ی باز نیبرو زنت اومد برو صدرا تمومش کن ا ایب
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  نمتی وقت بب   چیخوام ه ی نم گهید

 رو گرفت و  بطرف خونه رفت و در رو بست  اینار دست

 

   کردیبو  و حال نزار صدرا رو نگاه م ستادهیکوچه ا ی سرما تو

 رفت و تو چشمهاش نگاه کرد   جلو

 بود   یو از سرش خون جار  کرد یم د یشد  ی سرفه ها اون

   ی لباس پاره شده اش رو مرتب کرد و گفت خسته نشد  ی  قهی تایب

 ی کن  ل یذلخودت رو خار و  نجایا یاومد 

 

 رو گرفت و گفت   دستش

   د یاون دختر تو رو به من بخش یهم انجام بد  یاگه هر کار  ی که عاشق بود  یخواد وانمود کن  ینم

 بفهم احمق   نویا

 برد و گفت زود باش سوار شو   نیو بطرف ماش   د یرو کش دستش

 ی که خورد   یبود کتک حقت

 

 چون چرا بدنبالش براه افتاد   یب صدرا

 

 ارزش شده باشه   ینداشت اونقدر ب ادی

 .و......  ز یکه  تموم شده همه چ دونست یم خودش 
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 راه برگشت وجود نداره   گه ید 

 در رو باز کرد و گفت   تایب

 شو    سوار

 باش  زود 

 

   کنمیتو خونه درستت م  خودم

 غرورش رو له کرده   یو الکل تموم مردونگ   زدیدست و پا م  یتو ته عمق پوچ اون

 وابسطه کردن صدرا   ی برا تا یو ب  بود

 ...... کرد یو آلوده ترش م ض یمر شتر یروز به روز ب  تونستیم تا

 داشت    تایکشنده و آرامبخش ب یبه داروها  ازین  ستادن یسر پا  ا یصدار برا  و

 

 شب غرقش کرد........   اون

 ... دویدویم یعشق و زندگ یبرا شیآال ی چقدر پاک و ب ی زمان ه یرفت  ادش یو صدرا  ی و خوش  یمست  تو

 

   رفت یدلش قنج م اینار  یبرا 

 شه.......  ییدارا ن یبزرگتر ینره مردونگ  ادش یوقت    چیتا ه  خواستیخودش م  یبرده بود که از خدا ادیو از   د یخند یکه م   ی وقت

 

 بازگشت نداشت  یبرا  یراه  گهید  اون

 زود بود چشم باز کرد   صبح

 در خواب بود   تایب
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 نداشت یبرگشت رمق ی برا گهی بود و اون د دهیراهش سر رس  انیپا گه یبه خودش انداخت د ینگاه نه یشد و تو آ بلند 

 

 ......  نهیخواست آفتاب فردا رو بب یدلش نم  گهید

 صورتش خشک شده بود   زخم

 و بخودش گفت    د یصورتش کش ی برو یدست

 ........  تموم

 

 رون یرو عوض کرد و چند خط براش نوشت و از خونه زد ب لباسش

 

 هنوز خوب روشن نشده بود   هوا

 نبود   ی خبر یمست از

 گرفت    میتصم

 پدر و مادرش بره   شیباشه و پ بهوش 

 سر کوچه  د یرس 

 

   لرزوند یسکوت تو کوچه پشتش رو م ی زییسرد پا یهوا

 

 برگرده ...... مون یکه پش د یترس یم

   کردیبود نگاه م  ستاده یاون ا 

 مسجد بسته بود   در
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 کرد و چشمانش پر از اشک شدند  نگاه

 

 خاطراتش افتاد   ادی

 پدر و اون صورت مهربونش   ادی

 

 که از اون دوران داشت  یادگاریگمشون کرده بود و سالها    یمیقد   ی خوب دست پخت مادر که تو کوچه پس کوچه ها  یبو

 

 رو قورت داد و براه  افتاد   بغضش

 ش یخوب زندگ یبود وداع کنه با تموم روزهاو شبها اومده

 لبهاش نقش بست   ی برو یدر مسجد شد لبخند   کینزد

 لبش داره   ی که با اون صورت خسته از کارولبخند کمرنگ برو د یرو د پدر

   اد یم نییپله ها پا از

 و گفت   د یو گرفت و بوس دستهاش  الش یتو خ اون

 نباش بابا   نگران

 راحت الت یخ ترسمینم من

 

 اون کوچه رو ترک گفت  شهیهم ی و برا برگشت

 

 شد  داری تلفن از خواب ب یبا صدا تایب

 انداخت صدرا نبود  یاطراف نگاه به
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 تلفنش رو جواب داد مادر بود   ی فور

 گرفته گفت   یصدا با

   ی مادر خواب بود تایب

 تا خوابش بپره و گفت    د یبه صورتش کش یدست  اون

 کرد و گفت   ی چطور اون مکث آره

 .......  ایباهاش ب زمیدنبالت عز  ادیراننده من داره م تایب

 

 کرد هنوز نه صبح بود    وار یبه ساعت رو د یبا تعجب نگاه تایب

 و گفت چه خبره مامان ؟؟؟؟؟  د یخند 

 

 کرد و گفت   یمکث  مادر

 دارم   یار مهمک ایلباس بپوش و ب تایب

 

 دلش شور افتاد    اون

 گفت  ی بلند شد و خونه رو بدنبال صدرا گشت و با نگران ی فور

 صدرا اومده  اونجا مامان ؟؟؟؟؟  بازم

 زد   ادیسر مادر فر تیعصبان با

 خواد بره   ینم گه ینکبت د ی دختره  نیا
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 بره   نجایکه با شوهرش از ا یر یگ یرو م ی امروز عروس  مامان

 ....... ید یفهم

 

 سکوت کرده بود  مادر

 انداخت  ی از پنجره به کوچه نگاه تایب

 نبود   یکس

 مامان با توام صدرا اونجاست  گفت

 

 آه مادر  از پشت تلفن اومد   یصدا

 و تلفنش رو قطع کرد   امیخودم دارم م  یراننده تو بفرست خوادیبا خشم گفت  نم تایب

 رفت که لباسش رو عوض کنه   و

 تلفنش زنگ خورد   دوباره 

 داد   جواب

 .....  ام یگفتم که  دارم م مامان

 

 بگه   ی که نگران بود چ مادر

 لرزون گفت   یصدا با

 دلم  ز یعز ستین نتیماش  تایب

 

   یدونیبا تعجب گفت تو از کجا م تایب
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 ادامه داد ....  مادر

 

   یباش  یقو  خوام یم

 نشده   یز یس چتو رو خدا نتر  دخترم

   رون ی صبح زود زده بود ب نتیبا ماش  صدرا

 

 ........ بعد 

 شده   یمامان سکته کردم تو رو خدا خوب چ د یکش اد یفر تایب

 

 

 

 

 

 ی خودت رو برسون  د یبا  نجاستیتصادف کرده و االن ا ستین  یز یادامه دادچ مادر

 

 راحت شد   الم یو گفت خوب خ د یکش  ینفس راحت تایب

 مامان   دمیترس 

   وفتمیراه م االن

 بعد بهمراه راننده بطرف خونه براه افتاد   قه ی کرد و چند دق ض یرو تعو لباسش

 راه   تو
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 ستی طرف ن نیخونه ا یر یاشتباه م یدار  یمحمد  یرو نگاه کرد و به راننده گفت آقا  ریمس

 

 انداخت و گفت نه خانم شادمان   تایبه ب  ینگاه نهیاز تو آ اون

   درسته

 با تعجب  ابروهاشو باال انداخت و سکوت کرد   تایب

 

 راننده  و

 توقف کرد  مارستانیدر ب  یبعد جلو  ی قیدقا

 

 که مادر دروغ گفته   د ی فهم د یانداخت و دلش لرز مارستانیبه درب ب ینگاه تایب

 به راننده کرد و گفت   نه ی تو آ ینگاه

 ........  دروغ گفت نه  مادر

 

که نگران راه   د یپله ها مادر رو د یو جلو   د یدو ی شد و بطرف در ورو اده یانداخت و سکوت کرد و اون باعجله پ ری سر به ز راننده

 و به  فکر فرو  رفته  ره یم

 

 قدرت راه رفتن نداشت   گه ید  ستادیجا ا همون

 اومد و دستش رو گرفت   نییپله ها روبا عجله پا مادر

 فت مرده ...... با ترس گ تایب
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 نگفت  یزیانداخت و چ ریسرش رو بز  مادر

 

 بود   ختهیو فکرش بهم ر  رفتی روز بود که مثل مجنون راه م چند 

 

 تخت افتاد وچشمهاشو بست  ی برو

 نداشت   حوصله

 غذا وارد شد   ین یدر رو باز کرد و با س   نرگس

   د یخواب ی نم نقدریوقت ا چیبهش انداخت ه ینگاه

 

 گذاشت و بطرفش رفت    زیم  یرو برو  ینیس 

 

   ی داریب دونمیبرد تو صورتش و آروم گفت خودتو بخواب نزن م دست

 آروم چشم باز کرد   اینار

 شدن   اهیچشمات س  ریو گفت قربونت برم ز د یخند  نرگس

 دختر   یشیآب م  ی دار  تو

 

 بخور نگرانتم   کمیپاهاش و گفت  یغذا رو برد برو  ینیس 

 انداخت و بغض کرد   ی نیبه س  ینگاه اینار

 سرش رو تکون دادو گفت   نرگس

 دخترم    ییایکنار ب قتی با حق د یسخته اما با دونمیم
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 ها داره   یسرنوشت باز نیا

   یفهم  یکه نم  خورهیرقم م  یطور  ی روز ه ی یی وقت جا  هی

 قرار  ی صورتش رو پاک کرد   با اشاره بهش فهموند که دلش آشوبه و ب اینار

 

 د و گفت  سرش رو نوازش کر اون

 دلم    زیعز دونم یم  دونمیم

 نداره   ی حال و روز خوب نهیمعا یرو دوباره بردن برا  تایب  امروز

 منه .....   ریانداخت و دوباره با اشاره گفت که همش تقص نییسرش رو پا اون

 

 ...... یدر حق خواهرت لطف کرده باش  ی فقط خواست یندار  یر یو گفت تو تقص  د یکش ی آه نرگس

 باشه ..... دهیبذهنش رس  یزیدستش رو گرفت انگار چ  اینار

 کرد و نرگس با ترس سرش رو تکون داد و گفت    اشاره

 نه هرگز ........  نه

 دختر    کشهیتو رو م اون

 به همه گفته   خودش 

 انداخت و گفت  نییرو پا سرش 

 نره  ادش یگفته قرار محضر امروز  ری به ام مادرت

 

 به ساعت انداخت و ......   ینگاه کردیقلبش درد م اون

 دوباره با شرم گفت    نرگس
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   یآماده بش د یبا

 رو گرفت و گفت   دستش

 ی بر د یبا

 

 کرد  ن یکرد و تو دلش هزار بار خودش رو نفر دش یبه لباس سف یبا غم  نگاه اینار

 

   کردی داشت با خودش مرور م   اون

 رم یشهر م ن یو از ا کنمیتنم م د یغم تو لباس سف با

 

   رمیو م زارم یتنها م اهتیو تورو  با سرنوشت س   زانیگر من

 و صورتش پر از اشک شد  د یآرامش رو نخواهم د ی وقت رو چیه ایخدا

 

 و هر دو سر به شونه هم دلشون رو سبک کردند   ختیهم با اون در سکوت اشک ر نرگس

 

 چهار بود   ساعت

 مرتب وارد اتاقش شد   یو ظاهر شون یپر ی با حال مادر

   رینشسته بود و سربه ز یصندل ی برو اون

 گفت   دویحلقه کرد و سرش رو بوس  ایدستش رو بدور گردن نار مادر

 دخترم .......  ممنونم
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 ی منو ببخش خوام یکه سرت اومد و من به عنوان مادر شاهدش بودم ازت م  ییخاطر تموم بلها به

 

 تو رو در سکوت و غم روانه شهر غربت کنم   ناچارم

 نکردم  تیتون رعا ن یوقت مساوات رو ب چی حللم نکن مادر چون ه اینار

 

 رو نگاه کرد و گفت   صورتش

 تت یمظلوم ی برا رمیبم

 

 لباست رو تنت کنم   ید یاجازه م بهم

 ........ میمحضر باش  د یبا گه یساعت د مین

 

   گفتینم ی زیسکوت کرده بود و چ اون

 قرار بود به مسلخ بره   انگار

 دست برد تو موهاش و گفت   مادر

 مامان بهم اجازه بده لباست رو تنت کنم  کنهیقلبم درد م اینار

 

 آورد و به نرگس اشاره کرد که کمکش کنه  رونی لباسش رو ب دردناک   یرو تکون داد و مادر با بغض سرش 

 

 نداشت که دستهاشو تکون بده   ی رمق یحت
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 بود   دهیحال بود و رنگش پر یب

 

 و نگران بود    زدیقلبش تند م نرگس

 بخور قربونت برم   کم یآب روبطرف لبش برد و گفت   وانیل

 ی ریاز حال م  یدار

 

   زم یاد و گفت عسل و آب گرم هست عزنگاهش کرد و نرگس سرش رو تکون د اون

 

 دستش رو  گرفت و  با التماس نگاهش کرد و گفت   مادر

 رو ندارم ...... گه یغم د هی بخور طاقت  کمیبرات   رمیبم

 

   شهی حرف گوش کن بود هم اون

 عمرش .......  تموم

 

 و آروم   رام

 

 ی و بزرگوار  یاز خانم پر

 

 خورد و  ی جرعه بسخت چند 

 لباسش رو بتن کرد  مادر
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 گر داخل اتاقش شد و مادر سرش رو تکون داد   ش یآورم باز شد و آرا در

 تونه ..... یسرش رو با اکراه برگردوند و اشاره کرد که نم اون

 

 رفت   رونیاز اتاق ب شگریاشاره کرد و آرا مادر

 آماده هست  ایآروم در گوش خانم گفت چمدون نار نرگس

 

 و گفت  سرش رو تکون داد  مادر

  باشه

 نگاهش کرد  نهیو تو آ   د یدخترش رو شونه کش  یرو برداشت و موها برس 

 

 و گفت    د یرو بوس  صورتش

 یکنیم  دایامشب نجات پ دخترم

 

 اسپند رو آورد و بطرف صورتش فوت کرد......  ی نیس  نرگس

 .سرش انداخت و گفت..   یرو برو  دش یشال سف  مادر

   زمی به صورتت بکشه عز ی دست  شگریآرا ی دادیم اجازه

 تکون داد و آروم بطرف در رفت   یاز غم غوطه ور بود سرش رو بعلمت منف  یی ایکه تو دن  اون

 

 رفتن از پله ها رو نداشتند   نییقدرت پا پاهاش 
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 درد ناک گفت   ی با بغض ادیب نییکه به پا کرد یکه کمکش م  یبازوها شو گرفت و در حال ر یز مادر

 ........  گرفتمیم  یکیونه برات جشن کوچخ نیداشتم تو هم دوست

   زم یعز یها رو داشت  نیبهتر اقتیل  تو

   دمیکار  رو انجام م  نیا ط یشرا نی ببخش که دارم تو بدتر منو

 اد یفردا به خونه م تایب

 بزنه   ی بیبدتر هم شده  ممکنه بهت آس  شیروح اوضاع

 کنم   یتونم تو اون خونه ازش نگهدار ی نم گهید

 به خونه خودش برگرده تا مواظبش باشم   د یبا

 

 بخت بره  ی حال به خونه  ن یدخترم به ا خواستیجشنه و نه دلم م هی نه شب نیا

 

 بزنه   یب یبرگرده و بهت آس   تایندارم ممکنه ب ن یجز ا ی چاره ا اما

 صحبت کردم خودش موافق بود  ریام با

 

  اما

 

 

 

 ماتم و عزا جشن گرفته بشه  نیکه تو ا ست ین حیصح ی طور نیمخالفت کرد و گفت ا  مادرش 

   م یریو سر فرصت جشن بگ   میداشت صبر کن توقع 
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 از دواج پسرش بدون مهمون و در خفا گرفته بشه   د یناراحت بود که چرا با اون

   زمیعز کنمیحفظ جون توعه که دارم عجله م  یبرا یدونیکه بهتر م خودت

   ر یام مادر

 

 امروز به حالت قهر برگشت به شهرشون    

 رم یکارش ثابت کرد که واقعا دوستت داره عز  نیبا ا ریام

 

 به خونه انداخت   ینگاه  اطیو نرگس چمدونش رو برد به ح ستاد یدر ا  یجلو

  یی تنها یپنجره به باغ زل نزنه و با حسرت روزها  ی از گوشه  نینشد که غمگ  یروز  چیه د یوقت رنگ آرامش رو توش ند  چیه

 عمرش رو نشماره..... 

 

 نداشت که بهش وابسطه باشه  ی زیوداع چ یبرا

 در آغوشش گرفت و گفت  مادر

   کنمیم  یخوشبخت یآرزو  برات

   زمیعز

 .....  یطعم عشق و آرامش رو بچش   دتیجد  ی وارم تو زندگ د یام

 

 نگاه کرد  روح مادر رو  ی خشک و ب  ی مجسمه ا مثل

 اوقات   یگاه

که بخواد   دادی بهش حق م زد یو دم نم سوختیم تا یب یها ی فکر  یب شی مواقع اون هم داشت به آت  شتریب ی بود ول ر یدلگ   ازمادر

 بچه هاشو داشته باشه   یهوا
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 نبود که مادرش رو نبخشه و درک نکنه   ی منطق ی آدم ب یتو زندگ  اون

 رفت  رون ی مادر زد واز خونه ب  یگونه    یسرد برو  ی ا بوسه

 

 بود   ستادهیدر ا  یجلو ده یمرتب و لباس پوش  ریام

  نیرو از دست نرگس گرفت و برد به داخل ماش  چمدونش

 اتاقش نگاه کرد   ی به پنجره  نییرفت و از اون پا  اط یبه ح اون

 فشار داد و گفت   ی دستش رو بگرم مادر

 برم   قربونت

 ره یگ ینگاه نکن دلم م ی طور نیا

 

 ......  یکنیبا حسرت به اتاقت نگاه م  یوقت  رمیاز غصه بم خوام یم اینار

 رفت   نیانداخت و بطرف ماش  نییسرش رو پا اون

 بود  ستادهیدر ا یجلو  ریام

 دستش رو گرفت و گفت   مادر

   ادیب ش یقراره پ  یکه چ  یفکر کن خوامینم

 داره    بیاونقدر بهت بگم که دخترم بعد  خدا فقط تو رو تو اون شهر غر ی ول

 کنه ......  ه یمناسب براتون ته یاز شما جلوتر رفته تا خونه ا  لم یوک

   یندار ییجا تی پدر ی تو خونه  گه ید  دونمیم

 کنم ......   یوقت فراموش نم  چیتو رو ه یگذشت و درک باال نیا 

 ......  دهیتموم کارها رو تو چند روز انجام م  لمیراحت باشه وک یزندگ لیبابت خونه  و وسا التیخ
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 اونم   ز یچ ه یمونه  یم  فقط 

 ......  د یها بود نیبهتر قیانجام داد وگرنه دخترم و تو ال ی کار  نیبه خاطر خواهرش همچ ایبمونه نار ادت ی نکهیا

 

 کرد و گفت   اینار ی  دهیبه صورت رنگ پر  ینگاه ریام

 کنم یم یمثل چشمهام ازش نگهدار  راحت التونیخ

 

 گذاشت و گفت   ریام یرو تو دستها  ایدست سرد نار مادر

 وارم ........  د یام

 

 سکوت کرده بود   رینگاهش کرد و اون سربه ز ریام

 رو گرفت و گفت   دستش

   اینار ایمن ب با

 قسم   شمیپدر و هم مادر و هم نفست م هم

 

   گذارمیوقت تنهات نم چیه که 

 آورد و بطرف صورتش گرفت و گفت   رونیب نیرو از ماش  دش یگل سف  دسته

 ........  قبول

 

 چشمهاش عبور کرد   یاز جلو  ز یهمه چ اون

 و دوران خوش که کنار صدرا داشت   ی و جوان   یتا نوجوان ی کودک از
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  د یدل بر  زیلحظات عاشقانه که باهاش داشت تا اون لحظه که از همه چ ی خنده ها برا یبرا

 تلخ از نظرش عبور کردند    لمیف  هی  مثل

وجود داشت    یی صدرا یروز و روزگار هی بره که  ادش یبرگرده سمت خونه و تو همون اتاق از همه پنهون بشه و   خواستیم  دلش

   دادیبودن کنارش جون م   یکه برا

 سمت خونه   برگشت

 .......  کردیدرد م قلبش

   اینگاهش کرد و گفت نار ی با نگران مادر

 برو .......سکوت کرده بود   کنم یم خواهش

 د یبر یسخت تر نفسش رو م ی از هر درد  نیو ا رفت یم  یغم به محضر شاد ن یبا ا چطور

 

 مونده بود  ره یخ اینگاهشون به نار نگران

 

 برگرده .......   مشیاون از تصم د یترس ی م مادر

 زمزمه کرد و اون با تعجب   یز یدر گوشش چ  نرگس

 کرد   نگاهشون

 اشت بحال خبر ند  تا

 تکون داد و گفت درسته من بهت نگفته بودم ........ ی سر مادر

 زم یعز م یخودت بود که نگفت ی داد و نرگس گفت برا ه یتک واریبد  اینار

 

 هم نگران شده بود   ریام
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 انداخت و ادامه داد   نییسرش رو پا مادر

 تونم رهاش کنم   ی سه ماهه بارداره نم اون

   کنهیآرامبخش داره خودش و بچه اش رو نابود م ی خراب و مصرف قرص ها یروح ط یشرا

   سوزهیخواهرت نم ی دلت برا  اگه

 ......  زمی خاطر فرزند  صدرا برو عز به

 

 ...... کشه یاون خودشو م ادیب یی بار هم سر بچه بل ن یا اگه

 نکن د یدخترم ترد اینار

 

 نگاه کرد و گفت  بطرفش رفت و دستش رو دراز کرد و تو چشمهاش  ریام

 ......  ایصدرا با من ب ی ادگاریخاطر  به

 

 بود   دهیاون به اطراف پاش  ی انداخت خورد شده بود تموم تکه ها نهی به آ  یو نگاه  د یکش رون یشکسته تو دستش رو ب ی  شهیش 

 کرد    یدر رو باز نم  اون

   د یکش ادیفر ریام

   ایگردم نار یبرنم  گهید

 به جون خودت   ام ینم گهید

 حالت خوبه !!!  نم یدر رو باز کن بب  فقط 

 

 جا بلند شد و بطرف در رفت و گوش کرد   از
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 باز کن  اینار ترسم یو گفت م  د یرو کوب در

 

 جا نشست و سر به زانو برد   همون

 زنگ خورد   تلفنش 

 بود   مادر

 داد   جواب

   زدی همونطور پشت هم غر م اون

 مامان تمومش کن  د یکش  ادیفر

 خونه   امیخوام ب  ینم

 ی د یموضوع فقط مربوط به منه فهم نیا ید یفهم

 

 اومد   ر یکه در باز شد و اون آروم بطرف ام کرد یمادر گوش م یبه حرفها داشت

 بود .....  شهیپر از ش  نیزم  اد یرو نگه داشت و اشاره کرد که جلو ن دستش

 بره   تونهیاشاره کرد که م اون

   د یکش اد یفر دوباره 

 مورد صحبت کنم   نیدر ا  گهیخوام د ینم مامان

 نزن لطفا  زنگ

 

 رو محکم نگه داشته بود که دوباره به اتاقش نره   دستش

 که رهاش کنه    کردیتقل م اون
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 نگاهش کرد و گفت   ریام

   رمی میتو م ی ها یکج خلق نیهم یهمه مقاومت لعنت به من که برا نیاز ا ینشد  خسته

   رونیب ی اومد  چرا

 برم    یبهم بگ  که 

 بهش اشاره کرد که   ت یبا عصبان اون

 منتظره  مادرش 

 

   د یکش ادیفر ریام

 نکن   ف یتکل ن ییبرام تا اینار

 برم   نجا یاگه از ا بخدا

 کارت دارم   نیجا بش نینشوند و گفت هم تیبطرف مبل و با عصبان  د یرو کش دستش

  ی که باهم زندگ ی سال هی  نیتو ا ی کرد اه یکنارت خوشبخت باشم آخه دختر تو روزگارم رو س  خوامیکه م ی روز بهم گفت اون

   م یکرد

 کرده .....   اهیتو روزگارم رو س   یو افسردگ ی حوصلگ  یب نیا

 

 مراسم   یدوباره اشاره کرد که بره برا  اون

 نشست و تو چشمهاش نگاه انداخت و گفت .....  ریام

 ایرو انجام بده بفهم نارکا   نیبه مامان نگفتم که ا من

 

   اره یخواسته دلم رو بدست ب یاز سر نادون اون
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 خوام  یرو نم  یکس  چیبجز تو ه اینار

 

 انداخت و کف دستش نوشت   نییسرش رو پا اون

 به مادر گفتم    من

 با خشم نگاهش کرد و زد تو صورتش  ریام

 

 شدن   ریو اشکهاش سراز د یترک بغضش

 از جا بلند شد و نگاهش کرد و گفت   ریام

   یبرام بره خواستگار ی به مادرم گفت یرفت

 که نگران نباش  گفتیبا خاطر جمع بهم م دمید

 

 کردم    یکه چه اشتباه شم یدارم متوجه م  تازه

 سوزونه یم  مویصدراست که داره تموم زندگ  نینفر نیا د یشا

 

 اگه برم به خدا یعمل کن  ی که بهم داد  یبه تعهد  د یبا  اینار

 

 جا بلند شد که بره  از

 و تو صورتش نگاه کرد و گفت ........   د یدستش رو کش ریام

   اد یمادرت داره م  فردا

 د ید یانجام م د یدار  یبفهمه تو مادرم چه حماقت د ینبا
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  د یشدند خوابش پر دهیصورتش پاش  ی آب برو ی ها دونه

 عجله بلند شد   با

 زد   ادیفر اسری

   ید یهمش خواب ای ی ریگ یماه ی اومد  یه

  پاشو

 کرده    ریانگار گ تور

 انداخت و گفت   اسری یبه سر تا پا یبلند شد و نگاه ریام

 کرده به پره    ریتور رو رها نکن گ قیدفعه نگفتم سمت چپ قا صد 

   د یآب پر یآورد و تو  رونیلباسش رو با عجله ب اسری

 کرد   نگاه

 نبود   داش یپ

 ...... آب و دنبالش گشت .  یتو د یشد پر ناچار

 بود   غروب

 حال بطرف اسکله اومدند   ی دو خسته و ب هر

 دستش رو محکم تر بست و گفت   اسری

   این گهید ریام

   ی گ یم یدار  ی با تعجب نگاهش کرد و گفت معلومه چ اون

 دارم    ازیپولش ن به

   یزن یام م نهیدست رد به س  ی خرابه دار قمیقا
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 شد و نگاهش کرد و گفت  بلند 

 شده عادتت   یحواس پرت دایجد  گم یخودت م یبرا

   ی اریب ییسر خودت و من بل ممکنه

 دارم    ازیرو بفروشم به پولش ن قیقا خوام یم

 انداخت و به فکر فرو رفت   نییسرش رو پا ریام

 

   ق یقا رون یب  د یها رو با خودش کش یماه  ی ه یکس  اون

 و مارو بسلمت   ری بعدش تو رو بخ م یکنیبا هم کار م گهیگفت چند روز د و

بگذره   یبرات پادشاه د یتو با اون مادر زن پولدارت با به ی شونه اش زد و گفت برام عج یبرو  ی نشست و اون دست قیقا  یلبه   ریام

   ی زنیدست و پا م یپول  ی چاره ها تو ب یاما مثل ب 

   گفتیم رضا

 ....  یرو غرق پول و ثروت کنه تو نخواست تو  تونه یزنت م مادر

 تو فکر بود   اون

 

 

 

 

 

 و  برگشت
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دوام   ی بتون دونمیم  د یبع زیو حقوق ناچ   یکار   یاوضاع ب ن یمشکلت رو حل کنه با ا  ییو گفت بهتره از زنت بخوا  د یکش یآه اسری

 ........  یاریب

 

   ریام

 فکر بود   تو

   شیراه پس داشت و نه پ نه

 که   خراب شده بود......  شد یم  یچند ماه قیقا

 نداشت اون از هر طرف تو تنگنا بود   ی تو  خونه هم دلخوش   کردیکار م   قشی رف همراه

 

 

 برده بود........   ش یهر روز و شبش که آرامش رو از زندگ  یها ی محبت یب  گرفتیسخت م شتریهر روز بهش ب اینار 

 ........ د یفهمیرو م  شونیزندگ میاوضاع وخ د ینبا ایو روشن بود ماد نارواضح   ز یچ هی

 

 خواست غرورش بشکنه   ی نم اون

 بود   غروب

 و بخونه برگشت    د یخر وهیم ی مقدار

 خاموش بودند   برقها

 مطلق بود   یکیدر تار  خونه

 شد  نگران

 حال رو  روشن کرد و آروم صداش کرد   چراغ
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   د ینشن یجواب

 نبود   ایاز  نار  ی خونه رو نگاه کرد اثر تموم

 

 دلهره شماره گرفت   با

 .......  د یمادر رو شن یاز چند بوق در کمال تعجب صدا بعد 

 اومده بود بهم سر بزنه   اینار نجایا ایمادر ب ریام

 

 خواست که تلفنش رو جواب بدم   ازم

   تیعصبان با ریام

   د یکش  ادیفر

 مامان .....  یکار خودت روکرد  آخر

 ی کنیسوء استفاده م اینار ی از سادگ ی دار  تو

 

 برگرده خونه   ره یبگ  ی بگو تاکس بهش

   ی گفت مامان با توام بهش گفت  تیسکوت کرد و اون دوباره با عصبان مادر

 ادامه داد .....  اون

 پسرم   شنوهیصداتو م ایبلند گو هست نار   یرو صدات

 گرده   یدنبالش وگرنه برنم ایب گه یم بهم

 و تلفنش رو قطع کرد ..... نیزم یرو پرتاب کرد برو  وه یپاکت م  ریام

 بده  انیپا ی زندگ یمسخره    یباز  نیبشه و به ا د ی خسته و ناام خواستیم اینار
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 رو بست و بدنبالش رفت   در

 انداخت و وارد خونه شد   د یکل

 تاق نشسته بودند  ا ی دو تو هر

 رو گرفت و از جا بلند کرد   اینار دست

 کنه   ی کنارت زندگ ی مجبورش کن  ییخوایچرا م یگفت چکارش دار ی با نگران مادر

 انداخت و گفت   ایبه نار یبا خشم نگاه ریام

   دمت یبار د نیکه اول ی که تو همون دختر پاک و مهربون بود  شهیباورم نم یی وقتا  هی

  اینار

   ست ین یباز  هی نیا

   یتمومش کن یی هر وقت بخوا که 

 ها و قهر کردن هات برام سخت شده یکج خلق  یحوصله   گهید

 

 جلو رفت و گفت   مادر

 ...... یخودشه چکارش دار یزندگ نیا ر یرو ول کن ام دستش

 خراب بشه  م یزندگ ی به مادر کردو گفت چرا منتظر ینگاه ریام

 پسرم اما ازدواج شما از اولش هم اشتباه بود   ستین طور  ن یدستش رو گرفت و گفت باور کن ا 

   رهیگ گه ید  یدختر دلش جا نیبرم بهت گفتم ا اینار یبه خواستگار خوام یم  یو گفت   یکفش کرد ه یکه پا تو   یروز  از

   ی رو گوش نکرد حرفم

   ادیو چند ساله ات اون بل سرش ب نی تو باعث شد دوست چند  یکار احمقانه    یخواستگار یبرا  امیباهات ب ی کرد مجبورم 
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   یتو گناه کار ریام

 دختر حق داره   نیا

 د یشما خوشبخت باش  ده یصدرا هرگز اجازه نم آه

 

 حرفو نزن.......  نیا گهینارو نزدم مامان د قمی و گفت من به رف  د یمشت کوب وار یبه د تیبا عصبان ریام

 

   ارمیوگرنه سر خودم بل م 

 داد   حی خواهرش رو به دلش ترج یقدر با گذشت و فدارکار  نیکه ا ی فقط خواستم دختر من

 کنم   خوشبخت

   کنهیصدرا فراموشش م نجا یبه ا ایبود با اومدن نار  نیا فکرم

 رو بشکنم   ینخواستم دل کس هرگز

 انداخت و گفت   ایبا غضب به نار ینگاه

 من تحمل کردم .......  می که چقدرمنتظرم تا اون روز برسه که در کنار هم به آرامش برس  دونه یخودش م اون

 غم ها و سکوت زنم رو تحمل کردم  تموم

   ادیکردم تا خودش به طرفم ب صبر

 نبود که صدرا رو دور بزنم   ن یفکرم ا هرگز

 دوستم بود   ن یبهتر اون

    نم یخواهرش رو داشت بب ی تموم عشق و علقه قصد خوشبختو مهربون که با  بیموجود عج نیا خواستم یم ی ول
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 .....  رهیرو دا زم یبر مویهمه زندگ یکنیچرا مجبورم م اینار

 

 انداخت   نییرو پا سرش 

 دستش رو رهاکرد و گفت     ی مادردر کمال ناباور 

   شد یطور م نیا د یبا چرا

 برات آرزوها داشتم ........  من

 احمق ........  یفهی تو نم  کنه یبهت فکر هم نم ی که حت  یدختر گذاشت ه یو روح و روانت رو منتظر   ی جوان تموم

 مصلحت بود که    ی ازدواج هم برا نیا

 خواهرش و صدرا بکنه ...... یزندگ  یرو قربان تو

 

 انداخت و گفت   ایبا نفرت به نار یپاک کرد و نگاه اشکهاشو

   دهیاجازه رو بهت م نیحماقت داره ا تیاون در نها ی کشیم یپسرم رو به تباه یو جوون  یزندگ  یدار   تو

   کردهیم ی تو خونه اش زندگ  بهیغر هیتا بحال پسرم داشته با   یعنی

 حرفها رو بشنوم ......  نی سن برسه حاال حقشه که از زبونش ا نیپسر به ا ن یو عمرم رو گذاشتم تا ا  یجوان من

   یکن  یبا سرنوشت پسرم باز  یچطور به خودت اجازه داد اینار

 انداخت و گفت  نییرو پا سرش 

 خونه ببر    نیو از ا  ریدستش رو بگ  ریام

   نمشیبب گهید  خوامینم

 ر یام ی برام تموم شد  گهید
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 .......  رمیبرات زن بگ  کنه یبهم اصرار م نقدریکه چرا ا فهمم یدارم م  تازه

 از شرت راحت بشه   خواد یم  اون

 در رفت و برگشت نگاهشون کرد و گفت    بطرف

 ..........  اینار کنم ینم حللت

 

 

 

 

 

 

 وقت ... چیه

 

  شناسمتینم گهیپسرم د یشد   ر یو سرش رو باال گرفت و گفت چقدر حق ر یام ی چونه  ری بره دست برد بز  نکهی از ا قبل

   ریاون ام کجاست

   کردیو تلش م د یخند ی م یو سرحال که از صبح به زندگ شاد

 هم مرد خونه بود و هم نون آور   برام

 ......... کنهیم  ییکه از زنش عشق گدا  رهیآدم ترسو و حق هی  نمیبیکه حاال م نیا

 

 ......  شهینم دش یعا یز یچ ی اریبجز بد ب زنه یدست م ی پر کرده و به هر کار شوی تموم زندگ  یکه بدبخت یکس

 ........ نمت یبب خوام ینم گهید  ی شد  ریحق نقدریکه ا حاال
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 رون یب  د یخونه بر نیدو تون از ا هر

 

 بود......   ریو نگاهش به ام کرد یم  هی در سکوت گر اینار

 حرفها بود که بشکنه   نیمرد تر از ا اون

 رفت و کنارش نشست و تو صورتش نگاه کرد   بطرفش

 بلند شدن از جا نداشت ..... یبرا یرمق ی ساکت بود و حت 

که   کرد یبلند شدن گرفت خواست که از جا بلند بشه  با چشمهاش التماس م یکرد و سر تکون داد و دستش رو برا  انگاهشینار

 باهم برگردند 

 تند ...... با هم بخونه برگش  دانه یجا بلند شد نا ام از

 تو تموم خونه حکم فرما بودو بس .........    یشگ ینزدن فقط سکوت سرد هم ی حرف چ یشب ه اون

 شد چشم باز کرد   ده یصورتش  کش یبرو  ی دست ه یتو خواب بود   صبح

 سرش نشسته بود   یلبخند به لب باال اینار

   گه ید  یصبح کسل کننده  هی

 

 چشم باز کرد   خوب

 رو روبه روش گرفت   یکاغذ  اینار

 جا بلند شد و شروع کرد به خوندن   از

   ریام

 عشق   یینه گدا یکرد  یممنونم که مردونگ  ازت

 تا فراموش کنم   ید یممنونم که بهم فرصت م  ازت
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 به آرامش برسم   یی خوایممنونم که م ازت

   یکرد   یبورها و غمهام ص ی تموم افسردگ ی که گذشت برا  ییروزها و شبها نیممنوم که تموم ا ازت

   نمیغمت رو بب  خوامیلحظه نم  هی  یبرا  فقط 

 باز بشه   میبه زندگ گه یزن د ه ی  یپا یو نخواست شه یمن باز م  یکه فقط برو   رهیچشمهات بم یبرا اینار

   خوام ی م یبرگردم به زندگ  خوامیهامو فراموش کرد م یچشم رو بود و همه خوب یب اینار ی روز نگ  هی نوشتم که  برات

   ی ا گه یتو بتپه نه غم کس د ی دور ی فقط برا دلم 

 بگم  نویهم  تونم ی منو ببخش فقط م ریام

 

 تموم شد   نوشته

   کنهی سرش نشسته و عاشقانه نگاهش م ی که باال  شد یموند باورش نم رهیخ ایبه نار نگاهش

  د ی دستش رو گرفت و بوس  اینار

   د ید یداشت خواب م انگار

 وجود نداشت   نیاز ا شتریب یخوشحال

 و سرش رو در آغوش گرفت و گفت هزار بار ازت ممنونم   نشست

 ر یگرفت بطرف صورت ام  یزد و از پشت سرش جعبه ا ی لبخند  اینار

 

 ؟؟؟؟  یچ  یعنیبا تعجب نگاهش کرد و گفت   ریام

 نداشته ...... ی ازیوقت بهشون ن  چیفروش و اون ه ی با اشاره بهش فهموند که ببره برا اینار

   کنمیکار رو نم نیبا اخم نگاهش کرد و گفت هرگز ا ریام

 مادرت هست  یادگار یطلها  نیا
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   یسر تکون دادوکف دستش نوشت   تو مهم تر  اینار

 ندارن   ییرایپذ  یتو خونه برا ی زیاونها چ ادیاشاره کرد که مادر شب م دوباره 

 

 قبول کنه    ریام التماس دستش رو نگه داشت و منتظر بود تا  با

 کاغذ برداشت و نوشت    اون

   گمیکنم باور کن راست م  یطل ها استفاده نکردمو نم نیوقت از ا چیمن ه ریام

   م یدار ی مال ازیکه بهش ن  نهیبب اد یمادر به خونه ما م  یوقت خواد ینم دلم 

 ی م ایدن   هی برام  دهینم جه ی اما نت یکن یکه تو تلشت رو م نیهم

 زم یعز ارزه

 

 برات انجام دادم   ی کار مثبت تو زندگ هی قبول کن بزار احساس کنم  ریام

 

 انداخته بود در فکر  نییسرش رو پا اون

 

 اما فقط بعنوان قرض   کنم یبلند کرد و گفت باشه قبول م سر

 که بهترش رو برات بخرم  دم یبه کارم دادم قول م ی سر و سامون نکه یاز ا بعد 

 

   کردیدر سکوت نگاهشون م مادر

 زد و گفت  ی لبخند   ریغوطه وره ام یباورش بشه که دخترش در خوشبخت  خواستیم انگار
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   د یآورد فیکه تشر د یخوب کرد یلیخ

 ........  گذرهیم  ی فکر کنم ششش هفت ماه  د یکه اومده بود  یبار نیآخر

 کنه ....  ل یمادر گذاشت و سرش رو تکون داد که م  یرو جلو یچا ینیس  اینار

 

 

   نه یکنارش بنش  ایآغوش باز کرد که نار زدند یکه کنار دست مادر نشسته بود چشمانش برق م  نرگس

 

 اون گذاشت   ی شونه  ی کنارش نشست و سرش رو برو کردینرگس لوس م  یهم مثل اون زمانها که خودشو برا  اون

  و گفت  د یرو بوس  اینار یشونیپ

 روز نشد که دلم برات پر نکشه   هی

 برم   قربونت

 رو برداشت و گفت    یی قرار تر بوده مادر فنجون چا ی نگاهش کرد و با اشاره بهش فهموند که خودش ب اینار

 جان   ر یام یکن یاالن چکار م  ی نگفت خوب

 

 شده بود   هول

 دادگاه  پاسخ بده    یکه قرار بود به قاض انگار

 

 ال پاک کرد و گفت  صورتش رو با دستم عرق

   هیریگ یرو شکر االن فصل ماه خدا
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 بهش انداخت و گفت    ینگاه 

 تهران .........   یالزم شد برگرد یزمان هی د یشا ی کار بهتر باش  ه یکنم اما بهتره بفکر   دتینا ام خوام ینم من

 با تعجب نگاهش کرد   اینار

 ادامه داد    مادر

 

 مثل تو کنارم باشه   ی کیدارم  از یواقعا خسته شدم ن  گهید

 بود   ر یهمونطور که سر به ز ریام

 راحت تره    نجایا ایگفت نار 

 نگاهش کرد و گفت   مادر

 .........  کنمینم فکر

   د یباش  ینه تو و نه دخترم از وضع موجود راض که 

   دمیرنگ آرامش رو ند  یروز  چ یه گه یاومد د م یرفت و اون بل به سر زندگ ایبرد یوقت  از

 حالش بهتر شده   تایب

 ........ اما

 

   ایبرد شیبفرستمش پ خوامی م  ستیاون آدم سابق ن گهید

 نگذاشته برام ........ ی باق ی راه گهیکردن د ی زندگ نجا یا یبرا  اون

 با اشاره بهش گفت که بچه رو چکار کنند   اینار

 انداخت و گفت   نییسرش رو پا مادر

 فرزندشه   کنه یکه فکر نم ی زیتنها چ  بگم اون به یچ
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 نرگس االن اون بچه زنده نبود   یشبانه روز  ی دگیداره اگه پرستار نبود و رس  نه یدل تو س   یتکه سنگ بجا ه ی تایب

   د یدونیجونم بهش وابسطه ام اما خودتون  بهتر م  مثل

   ستیگرمتر از آغوش مادر ن یآغوش  چیه

 

 

 نوزاد   هی آدم افسرده و ناتوان و  ه یاز   یو نگهدار تا یب یروح تیوضع

 حال و هواش عوض بشه  کمیبا خودم آوردمش تا  نیرو کلفه کرده بخاطر هم نرگس

 

   تا یب یآشفته   ی من شده زندگ  یزندگ تموم

 خودشه   یو سر خوش  ش یفقط به فکر ع اون

 الیخ ی مست و ب شه یهم مثل

 خوابونم   ی نرگس م ایشبها دانا  رو تو اتاق خودم  شتریب

   اره یسر فرزندش ب ییبل یتو حالت مست ترسمیم

 سازن   ی اصل باهم نم اونها

 ستیمثل قبل ن گه ید تایب

 

 دعوا و بحث شون بلنده    یسر و صدا شهیهم

 نم یتا دوباره رنگ آرامش رو بب ازه یمعجزه ن  ه یکار رو تموم کنم   خوام یم

 

 ..داد ....   یدست مادرش رو گرفت و دلدار اینار
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   هی ادیتوقع ز دونمیانداخت و ادامه داد م نییخجالت زده سرش رو پا اون

 خواهش ازتون بکنم   هی  خوام یم اما

راه پشت و   نیکم کنه و تو در اکم خوامیدارم م  نانیاما فقط به دخترم اطم خوادیوقاحت م یلیبخوام خ یز یکه از شما چ نیا

 جان   ریام یپناهش باش 

 

 با اشاره گفت که حرفش رو راحت بزنه   اینار

   کردیم ی باز یخور  وهیهمونطور که با کارد م  مادر

   گفت

 

 خودم   شیراحت دانا رو برگردونم پ الیسره بشه و من بتونم با خ هی که کار اونها  یتا زمان  هی در خواستم موقت نیا

  ستین ی مشکل گهیبره د تای ب اگه

   دهیاومده محبت پدر و مادر بخودش ند  ایکه بدن  یاون بچه از روز  د یدونیبهتر م خودتون 

 کنه   یمدت کنار شما زندگ ه یدانا   خوامی درست شدن کار  اونها م تا

 تکون دادو گفت  با تعجب بهم نگاه کردند و مادر دستهاشو  ایو نار ریام

 .......  هی کامل موقت  ن یا د یرو خدا فکر بد نکن تو

   ایبرد شیرو بفرستم پ  تایکه بتونم ب  یزمان تا

   برم یو بچه رو م   امیاز اون خودم م بعد 

 .....  دمیم  قول

 

   د یخرج و مخارجش هم اصلنگران نباش  بابت
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 راحت به کارهام برسم ..... الیمهربونش باشه تا با خ  یپناه کنار خاله   یاون بچه ب  خوام یم  فقط 

 

 قد بکشه  و رشد کنه   ی و نگران  یپناه ی بچه سخته که تو ب هی  یجان برا  ریام

   کنمیم گهیفکر د ه ی د یبهم بگ  د یهم اگه دوست نداشت باز

   د یو تو حق انتخاب دار اینار

 شم   یدرصد هم ناراحت نم  کی د یباش  ی ناراض اگه

 د یکن  یشماست که چطور زندگ  ی عیحق طب نیا

 

 جا خورده بودند   اونها

 بفکر فرو رفته بود   ریام

   زهیرو بهم بر اینار االتیفکر و خ  تونهیکه فرزند صدرا م  دونستیم

   ونهیکه به صدرا مد  دونست ینگران اون بچه بود و م ی از طرف اما

   زمیعز یگ یم  یانداخت و گفت تو چ ایبه نار ینگاه

 یندارم هر جور تو دوست داشته باش  ی حرف من

 

 رو که بهش نارو زده بود نگه داره  یکه فرزند کس  دادیتعهد م  د یبهش دوخته شده بودند اون با چشمها

 

 داشت  نییباال و پا یکه زندگ  بس

 کرد  آشوبش
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 اون 

 خودش بسته بود   یتموم درها رو برو  شه یتر از هم نیو غمگ  تنهاتر

 

   ادامه و نه ی برا ی رمق نه

   یبه زندگ یوار  د یام نگاه

   کردیتنها و تنها به مرگ فکر م اون

 

 و ماهها بود که با خدا هم قهر کرده بود   روزها

 و سر بار بودن    یکس  یب درد 

   د یماجرا رس  ی نجایکه تجربه کردو به ا یآشفته ا  ی زندگ ی  دلهره 

   د یکش ی سوخته اش رو بست و نفس درد ناک چشم

   ش یزندگ ی  گهی ساعت د کی ی برا گه یکمکش کنه اون د  یکیبود  منتظر

   گفتیتو گوشش م ینداشت و صدا ید یام

 شانست رو امتحان کن ......  گه یبار د هی صدرا

 

 شده بود   ره یخ ز یرو م ی گلدون رازق  به

 

 پژمرده بودند   گلبرگهاش 

 قلبش ........  مثل

 دل سوزوند  دنهاش یاشک  و آه کش ی برا شه یهم مثل
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 جز اون فکر نکنه   یوقت نخواست ته تموم عاشقانه هاش به کس  چیه نکه یا یبرا

   د یصورتش تاب ی اتاقش رو کنار زد نور آفتاب برو ی  پرده

 پلک چشمهاش دلش رو گرم کرد   یذهنش نور نارنج ی کیبست تو تار چشم

 

   شمردیعمرش رو م یزییپا یهااتاقش روز ییبودن مثل اون که در سکوت تنها ده یتو باغ هم خواب  یبود گلها زییپا هنوز

 بود که در باز شد   االتیفکر و خ ی خلسه  تو

 

   کرد یبود و نگاهش م ستاده یا یتو درگاه تایب

 ...... ز ینفرت انگ  ی موجود مثل

 

 بهش انداخت و گفت   یاز سر تا پا نگاه 

 

   ی بد تعفن گرفت ی اون پنجره رو باز کن بو کمی بدبخت

  شده  ی از وجودت پر از نحس خونه

 حرفها عادت کرده بود   نیکه مدتها بود به  ا  اون

 بره   رون یبطرف در رفت تا از اتاق ب یبسخت

 پاهاشو مانع در کرد و دست به کمر مسخره وار گفت   تایب

 ی بر ییخوایبرو بدبخت تا کجا م  آره

 .از دستم  فرار کن ...  ی اگه قدرتش رو دار حاال
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 ....  ی بر اط یکه  به ح یندار نو یقدرت ا  یتو حت نکبت

 آورد و آروم در گوشش گفت   نییرو پا سرش 

دستت به موهام   ی و حت ی نگاهم کن لیموجود ذل ه یکه دارم و تو مثل   ی و جوان یی بایز یو مجازات بش ی نیمنو بب  د یو روز با شب

 ی نرسه که نوازششون کن

 

   گذاشتمیم ارتیو پولم رو در اخت  یخودم جوون  د یمن نبا ی بود چارهیو ب  ر یکه تو چقدر حق  فهممی حاال بعد از مدتها دارم م یدونیم

 بره   رون یب کرد یم ی سع اون

 لبهاش نقش بسته بود  ی غضبناک برو یو لبخند  کردینگاهش م زینفرت انگ  تایب

 

همه   یوقت وفته ی بد راه م یتو خونه بو  رون یب  ییایب ی جا بمون بدبخت حق ندار ن یداد داخل اتاق و نگاهش کرد و گفت هم هولش

   ی کشیجا سرک م

 

 رو بست و بطرفش رفت   در

   کرد ینم یبود و مقاومت  نییسرش پا اون

 شد و تو صورتش نگاه کرد و گفت   خم

 

 ی شنو یهاشو نم هی گر ی صدا یخونه حت نیتو ا  گهیپسرت رفته د یدونستیم

 

   یبر ای دن ن یصداش از ا دنیبا حسرت شن د یبره تو با فرستادمش

   ی شنو یصداشم نم  ی حت گهیاما د کرد یرو جمع م الت یبود صداش خ یوقت  تا
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 با خشم نگاهش کرد    اون

 و    د یکشینفس م تند 

   زدیبشدت م نبضش

 بطرف پنجره رفت و گفت  تایب

   م ییتو خونه تنها ما

 

  ی ناتوان تر و ب گذرهیضجه هات دل بسوزونن تو هر چقدر که م یکه برا ستنینرگس و مامان ن گهی بکش د اد یراحت فر الیخ با

   ی شیچاره تر م

   خوامیم نو یمن ا  آره

 بدست آوردنت رگم رو زدم   یکه  برا   یمن

 بکشم   ش یخودم رو به آت  خواستمیم

 که ارزشش رو نداشت دمیتازه فهم اما

 

 بدست آوردنت بجنگم   ی که بخوام برا ی بود یتر از اون ز یارزش تر و ناچ ی ب تو

 افتادم  یاحمق بودم که  به پات م  نقدری که ا فرستم یو به خودم لعنت م کنم یفقط نگاهت م حاال

 

 رفت و گفت   کشینزد

 رفت    شه یهم یصبح دانا برا  امروز

 خودم فرستادمش   تیبا رضا خودم

 بدرقه  یبرا  امیازم خواست که الاقل تا فرودگاه ب پرستارش 
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 د یکش ی اگه اصرار مامان نبود االن نفس نم خواستمینممن اون بچه رو  اما

 

   یاون رفت تو آغوش ک  یدونیم

 تر رفت و آروم گفت    کینزد

 ....... اینار

 

 خاله اش.........  ش یفرستادم بره پ اونو

 

 سوخت  یموضوع خواه  ن یکه تا ابد از ا یی تو نی و ا استیاالن تو  بغل نار  دمیبخش شهیهم ی رو برا پسرم

 

   دادیپا فشار م یناخن هاشو برو  شتریهر لحظه ب اون

 شده بود   رهیخ نیبزم  و

   یسوز یم ی ادامه داد دار تایب

   یهست قش یتو ال بسوز

 ...... ی گفتیو بهم ناسزا م ی زدیمنو پس م ی رحم یب  تیدر نها  یبهم توجه داشته باش  ی افتادم که ذره ا یزمان که به پاهات م اون

 ست ین یز یچ دمیچند سال از دستت کش نیکه تو ا  یدر مقابل عذاب  یکشیم  یکه دار   یدرد  نیا

 

   نهیزنده موندنت هم هم لی دل اصل

   یبر  ایبا عذاب و حسرت کم کم از دن که 

 ....... ی ریحق  یل یخونه خ  نیتو ا دنینفس کش یبرا  تو
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   یو از درون نابود بش ی بسوز شتر یب دنمینگهت داشتم تا هر روز با د اما

 خودش انداخت و گفت    ی به قد و باال ینگاه نه یآ تو

 رو به پات حروم کردم   م یچند سال عمر و جوون نیمن که ا فیح

 ....... فیح

 

   یخوشگذرون رم یم  دارم

 کجاست   یدونیکه بهتر م خودت

   ی  خونه

 اومد  یما م ی خودمون  ی ها یبه مهمون شهیجوون خوشگل و رعنا که هم همون

 ......  دونهیاز تو قدرم رو م شتر یب اون

 

 نگاهش کرد   تیکه با عصبان صدرا

 ....***.... ی  کهیزن رونیگم شو از اتاقم ب د یکش  ادیفر  و

 

 رفت تا بهش حمله کنه   جلو

 رو گرفت و بعقب پرتابش کرد   لچریو ی دسته  تایب

 افتاد ن یزم ی تموم قدرت برو با

 شد   ی کرد و زخم ر یگ ز یم ی به لبه  صورتش

 قدرت نداشت که خودش رو بلند کنه   یحت

 گذاشت تابرگرده   لچر یو  یجانکاه دستش رو به  دسته   یدرد  با
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 .دست صدرا ..... ی کفش لگد گذاشت برو  یجلو رفت و با پاشنه   تایب

 

 حرفها بود که بشکنه و ناله کنه   نیکه مغرور تر از ا  اون

 مقابله نداشت ی برا ی کرد و رمق سکوت

 

   کردیبلند کفشش لگد م یرحمانه دستش رو با پاشنه   ی همونطور که ب تایب

 سر داد و گفت  یعصب یا خنده

   ی که بهم حمله ور بش  یچرا قدرتش رو ندار گهید پاشو

 .........بدبخت

 

   ی بلند بش که از جا ی ندار نوی قدرت ا ی حت تو

 موجود ناتوان و از کار افتاده   هی

 

 بلند کرد و بسمت در رفت و برگشت  پاشو

 کرد   گفت .....  نگاهش

 ی بلندبش نیزم یاز رو  نکهی ا یبرا  یانجام بد  یدار  یتا اون موقع هر تلش  یتون یگردم تو م ی شب برم ی ها مهین

 

 رو بست و رفت و صدرا   در

 خودش حرف زد ........کرد و با   هی در سکوت گر ساعتها

   مرد یم د یبا شی همه درد تو زندگ نیبا ا دونستیمسلم بود و اون م ز یچ هی
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 کرد یتکرار م  مرتب

 

 ..........  نهینب  شوینباشه تا عذاب تموم شدن زندگ خواستی اون م ید یپر بودن از نا ام ش یزندگ قیدقا

 بود    نیزم پخش

   شه یچاره تر از هم یب

   د یکش  ادیشب فر اون

 بزرگ و خلوت خونه گم شد.......  ی اون تو فضا یاز ته دل سوخته اش و صدا ی ادیفر

 

 برگرده   یاون هنوز موفق نشده بود به صندل د یکم کم از راه رس  غروب

 بند اومده بود.......   نفسش

 شده بود  فیضع اد یسوخته اش در اثر فر یصداش ته گلو  

 

   د یکشیپخش شده بود و درد م ن یزم ی ساعتها برو اون

 بدادش برسه ی تا کس موند یروزها در همون حالت م د یبا د یشا

 

 بود  کیتار

 

 

   کرد یتخت نشسته بود و به در نگاه م  ی لبه 

 اومد   نییپا یآورد و به سخت رون یرو ب  لباسش
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 خونه پخش شد  ی در تو فضا  فونیآ یصدا

 

 و گوش کرد   د یرو بطرف در کش خودش 

 داد   هی تک وار یرو بد  سرش 

 نفس بکشه  ی باعث شده بود بسخت یتشنگ  ساعتها

 

 شد   ره یخ واری بست و در سکوت به د چشم

 خونه پخش بود    ی تو فضا فون ی آ ییایپ یصدا

 

 و سکوت خونه   یی و تنها صدرا

 

 اتاق دانا براه افتاد   بطرف

 سرو صداو   یبرا  دلش

 حال اتاق پسرش تنگ شده بود  شور

 

 و در رو باز کرد   د یکش نی زم ی برو ی رو بسخت خودش 

 و تخت دانا    کیتار  مهین اتاق

 گرفت    دلش

 

 د یرس یدر کنارش به آرامش م  یآورد و چند ساعت ی و به اتاقش م   کرد یشبها نرگس اونو بغل م ی افتاد بعض ادش ی



 سراشیبی عشق 

300 
 

 

 چشمهاش اومد  ی ماه دانا  جلو صورت

   د یصورتش دو یبرو  ی گرم اشک

 و غم غوطه وره ...... یی فراموش کنه که چقدر تو تنها شد یافتاد بغل گرم پسرش باعث م ادش ی

 ده یفرشته به آرامش رس  ه ی کنار   ایدن ی جا نیفکر کرد که االن پسرش  تو امن تر نی زد به ا ا یدلش رو به در بعد 

 

 داشته   ی سخت ی فراموش کنه چه زندگ  د یکه با دونستیم  اون

سالن باز شد  فکر و   یها مبارزه کنه در ورود  یبه بعد چطور با تموم سخت  نیرو پشت سر گذاشته و قراره از ا ییروزها چه

   ختی رو بهم ر الشیخ

 

 در پنهون شد ....... پشت

 

  یصدا

   د یچیخونه پ  یتو سرسرا تایب  یپاشنه ها 

 

 به صدرا ....... یتوجه چیاتاقش شد  بدون ه  وارد

 و خواب آلود بود   ج یگ یزمان از شدت خستگ   نیا اون

 

 

 زنه ی دست و پا م ی و گرسنگ  یکرد که صدرا ساعتهاست تو تشنگ   یفکر نم ن یبه ا یحت 
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 رو تو دستهاش گرفت و نگاه صورتش کرد و گفت   ایخوشگل نار یبود مادر دستها یخدا حافظ  وقت

 اومد   یسازت م  ی صدا ایو   یبود  دن یکش یقتها که تو اتاقت مشغول نقاش ازت جدا بشم اون و خوامینم

   یراحت بود که هست المیخ

 رو از دست  دادم   ییکه چه گوهر گرانبها دمیتازه فهم  یدور شد   یاز وقت اما

 ی منتظرم که برگرد هی که هر لحظه و هر ثان ی بدون خوام یم اینار

 

   زم یعز گم یکن راست م باور

 زد و در آغوشش گرفت   ی لبخند  اینار

 شهی که بعد از رفتن مادر و نرگس دلتنگ م  دونستیم خوب

 

 دوست داشت کنارش بمونه حق داشت    نرگس

 بدست آورده بوده بود   ایدر کنار  نار ی که تو زندگ یزیچ

 تجربه نکرده بود  ی ا گهیوقت با کس د  چیه رو

 

 دستهاشو گرفت و سر تکون داد که آروم بشه   اینار

   کرد یم  یقرار  ی تو بغلش ب دانا

 

 بود   ایبه صورت ماه نار نگاهش

 تو بغلش جا داد ....... ی رو رها کرد و دانا رو به آروم دستش
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 گفت   و

  اینار

 کاره    نیبهتر ن یکه ا دونمی تنهاتون بزارم اما م خوامینم

 تو بغلش آروم نداشت   دانا

 و با اشاره بهش فهموند که دوست داره برگرده و دلش اونجاست    د یاش رو بوس  گونه 

   کردیم ی که سع ی در حال مادر

 رو  تو بغلش آروم کنه    دانا

   گفت

 بهم فرصت بده   زم یعز کنمیکارو م  نیخودم ا یگرد   یبرم

 .......  شهیدرست م   زیچ همه

 

 برگردم خونه   ر یاگه د دونمیم

   رهیمیم  یو تشنگ   یاز گرسنگ  صدرا

 به خونه برگشته بود   ی تماس گرفت و گفت که وقت  روزیدانا د ستارپر

 بود   هوش یب مه ین یاز شدت گرسنگ  صدرا

 نن یانداخت تا بغضش رو نب نییسرش رو پا اینار

 

   دهیرو آزار م ر ینسبت به صدرا ام تشیکه حساس  دونستیم

 صدرا حاضر بود تموم جونش رو بده  ی برا ی روز  ه یفراموش کنه  کرد یم یسع
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 گذشت   ی م روزها

   شد یم ه یبه صدرا شب شتریو روز به روز ب  د یکشیم قد 

 آرامبخش ...... یو چشمها ی مشک ی موها همون

  دانا

 عادت کرده بود  ایو نار ر یام به

   کردیرو تجربه م یحس خوب زندگ ایدر کنار نار  اون

 بود  ده یرو رنگ تازه بخش ی با اومدنش زندگ و

 

 کرده بود   دایپ ید یکار جد  ریام

 شرکت بافت فرش مشغول کار بود   هی  تو

 کنه  ه یو دانا آرامش هد   ریام  یباشه و به زندگ یخوب  گریباز کرد یم یسع اینار

 

 بود   ی گرم  بعداظهر

  گشتیبه خونه برم  رید  ری ام  معموال

   بردیاز خونه  م رونیگردش ب ی رو برا دانا

 

 به خونه برگشت ی وقت

 هنوز روشن بود   هوا

 داشت   یبد  احساس 

 شده   ض یکرد مر فکر
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 رو به اتاقش برد   دانا

 استراحت کنه   یکم تا

 داد    امکیپ تلفنش 

 بازش کرد   یصدرا بود با نگران شد ی کرد باورش نم ام یبه پ ینگاه

 داد یم امیباربود که صدرا پ نیسالهااول بعداز

 

 استرس شروع کرد به خوندن   با

 باشه   ی خوب امیپ د یکه نبا دونستیتموم وجودش رو پر کرده بود  م ی خفگ  کشهینبود که داره نفس م  حواسش

 نداشت   یا چاره

 کرد ........ بازش 

 

 

 

 بود   یز ییروز پا هی

 ......... یکرد یمحبت  ی کنم که چقدر در حقم ب یرو فراموش نم  یروز سرد زمستون  ه یعاشق شدم و  دمتید

 

   شه یهم یبرا رمیمادرت م ی عکس برام بفرست دارم از خونه  ه یخواهش دارم هر وقت از پسرم  ه ی 

   یدون یبود رو خودت بهتر م یمقصرش ک  گه یکه د  نیتونم راه برم و ا ی نم گهیکه د نیا

 ........  یدر حقم کرد  ی هم دارم به پسرم نگو که چه نامرد گه یخواهش د هی

   یهست  ونم یباشه تا ابد مد  ادتی
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   کنم یحسرت وار پشت پنجره نشستم و به باغ نگاه م من

   ی زدی و برام ساز م  ینشست یم  ی صندل ی و تو رو  دادمیم هی که تک وار ید ی اون گوشه  به

 ......  یداد  حیات رو بهم ترج ته یخواهر افر دمیوقت نفهم چیبهت که ه لعنت

 انجام بدن  یقراره در حقت چه نامرد ی بفهم شهیوقت نم جیدارن و هآدما دو رو   دمیبه خودم که نفهم لعنت

 

   د ید م یرو نخواه گری وقت همد  چیه گه ید  دونمیم

   یرو در مورد پسرم نکن یکه در حق من کرد  یی بهم قول بده اون جفا اما

 ماجرا داناست   ن یموجود ا  نیبد شانس تر د یگناهه و شا ی کن اون ب باور

 خورد ......  بیبود و فر  ی بگو که پدرش آدم ساده ا براش 

 د یبدست آوردنش جنگ  ی و برا د یرو ند  یوقت رنگ خوشبخت   چیبگو ه 

 

 در انتظارم   شهیبودنش هم ی هست که برا ایدن ن یتو ا  یکس  هی نره  ادمی خوامیهر وقت عکس پسرم رو برام ارسال کن م اینار

   خوامینم هرگز

 نامرد احساس کنه که پدر داناست   ریام

  نمشیبب خوام یلحظه هم شده م  هی  ی برا ی رو بهش بگو و ازش بخواه حت قتی روز حق هی اینار

   یون یبهم مد  تیآخر زندگ  ی  ه ینره تا ثان ادتی

   دمیفکرش رو بکنم که تو رو بخش خوام یوقت نم  چیه و

   گذرونمیم  یجا روزها رو بسخت  نیا

 برم   د یبا

 پسرم هستم   دن یروز چشم انتظار د هی قسم که  ی هنوزم دوستم دار دونمیون خودم که م رو به ج تو
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 چقدر تنهام  ی دونیفراموشم نکن خودت بهتر م اینار

 

   خت یریمونده بود و اشک م  رهیصفحه  تلفن خ ی تموم شد و اون ساعتها برو امیپ

 دانا رو براش فرستاد  یتا از عکسها چند 

 

   

 داره   ی سخت یتو اون خونه زندگ  دونستیم

   گفتیبود که نرگس م یمدت

 نباشه   ی عمرش رو مزاحم کس یو مابق  شگاهیاصرار داره که بره به آسا صدرا

 

 هر روز و شبش رو پر از درد و غم کرده بود  تایب

 

 شب بود   ی ها مهین

 

 ساس کرد شونه اش اح یبرو ی صدرا ......ناگهان دست ی نده یو نگران آ  داریهنوز ب اون

 

 تلخ بلب داشت    یکنارش نشست و لبخند  ر یام برگشت

 گفت   آروم 

 ؟؟؟؟؟  ی د ینخواب چرا

 نگاهش کرد   اینار
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 اون بود   یاصل یماجرا بازنده   ن یتو ا د یشا سوختیاون هم م  یبرا  دلش

 د یرو نچش یوقت طعم خوشبخت  چیه که 

 

 به سرش زده   ی خواب یکرد که ب  اشاره

   کردیهمونطور که در سکوت نگاهش م ریام

 یچرا ناراحت دونم یدلش گفت که م  تو

   اینار یکنارم بمون د یبا اما

 بره   شه یهم ی خبر داشت صدرا قراره از اون خونه برا اون

 تو اون خونه نداشت و مادر همه رو بهش گفته بود  یی جا گهیطلقش  د  ی  ه یو  قض تا یرفتن ب با

 

 که اون از موضوع باخبره  سرش رو در آغوش گرفت و گفت   بدونه اینار خواستینم اما

   ی دلنتگ   دونمیم

   یاومدن دخترمون کنار مادرت باش  ایبدن یکه تو برا   دمیانجام م عتر یرو سر کارم

  اینار

   زمی عز مونهیدکترت منع کرده استرس برات مثل سم م  یدون یخودت که بهتر م ینیکه غمگ  نم ینب گه ید خوام یم

 ت

 

   شه یم  ریاگه از موضوع باخبر بشه حتما ازش دلگ  ریام  دونستیصدرا رو پاک کنه م امیرو برداشت تا پ تلفنش 
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  تیندگاگه ز یدر فرار دار   یتموم درها بروت بسته باشن سع ی و وقت د ی خریگناه رو به جون م  نیباهاش در تماس بود و ا یپنهون

   شه یو پنهون کردنش برات گواراتر م ی شیپر باشه از احساس گناه روزبه روز آلوده تر م

 بودا و صدرا به آتش اشتباه اون سوخته   نیهم ش یزندگ یکه اشتباه تکرار نشدن دونستیم اینار

   فرستاد یاز دانا براش م ی بار عکس هی چند وقت  هر

  گذشتیبا عذاب وجدان م  شیهر ساعت زندگ اون

 آرزوها داشت   نده یآ  یبود که برا نیغمگ  یمرد   یخال ی که جا شد یآماده م ی رفتن به خونه ا ی شد و اون برا یرفتن صدرا قطع و

 

 شد یم  کتریو نزد ک ینزد اینار مان یو وقت زا گذشتنیهم م ی از پ روزها

 

 انداختند  ینگاه ی به خونه خال لیهر دو  خسته از کار و بستن وسا ی وقت

 آروم فشار داد و گفت   ی بازوهاشو با مهربون ریام

  دمیخونه از تو به خودت رس  نیا تو

در انتظارمون هست   ی خوش  زندگ یروزها دم یبهت قول م یها و مشکلتم ساخت ی با تموم ندار ی که بهم اعتماد کرد   ممنونم

   زمیعز

  ی به آرامش روح از یپسر و دخترمون هر دو ن  زمیعز رمیقول بگ  هی ازت  خوام یم شه یراحت بزرگ م الیتو آغوش تو با خ دخترمون 

 دارن  

 

 لحظات خوش رو خراب کنه  نیتموم ا  ی به عقب و افسردگ یوقت نشه که دوباره برگرد   هی

 

 گناه کاره    کردیکرد احساس م نگاهش

 تو چشمهاش نگاه کنه   تونستینم گزهر
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 که نگاهش کنه    د یترس یم اینار  زدیاز اعتماد حرف م ر یوقت ام هر

 بخشکونه  شو یزندگ ی  شه یر  تونستیدر ارتباط بود که م  یبا کس اون

 

    رفتیراه م یکوچکش آروم تو خونه خال یبا اون پاها دانا

 .......  خوابهیخسته هست تو بغل باباش م یلی وقت رفتنه پسرم خ گه یدر آغوشش گرفت و گفت د ریام

 گذاشت و چشمهاشو بست ر یشونه ام ی خودشو لوس کرد و سر برو دانا

 

 رفت   نییسرسرا پا یداشت نفسش رو حبس کرد و آروم از پله ها درد 

 کرد یلب  شعر زمزمه م  ریداشت ز  نرگس

 

 ود  و مرتب کردن سالن ب ی ریهمونطور مشغول گردگ و

 گذاشت و گفت    زیم  یرو برو  رش ی هول شد و گرد گ دنشید با

 برم دردت شروع شد   قربونت

 فدات بشه   نرگس

 کمکت   ومدمیم ی زنگ باال رو نزد چرا

  اینار

 رو گاز گرفت و سرش رو تکون داد   لبش

 گفت    نرگس

 به مامان   زنم یزنگ م االن

 دانا رو بگردونه    رونیب رفته 
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 خبر بده  ریبا اشاره  بهش فهموند به ام اینار

 

 اومدن دخترکش بود   ایسوخته اش منتظر بدن ی خاموش از ته گلو ییو با صدا  د یشب درد کش تموم

 و مادر نگران پشت در منتظر بودند   ریام

رو به   ی هرگز اون شاد تونهیکه دخترکش هم نم دونستیعذاب رها بشه م  نیتو دلش هزار بار از خدا خواست که نباشه تا از ا اینار

 قلبش برگردونه  

   شو یزندگ ی صدرا لحظه لحظه  دونستیم ی وقت

   دهیبه باد فنا م شگاهیآسا ی گوشه   تو

 گرفت یغم سراسر وجودش رو م شتریب

 

 خترش تنها زنده بمونه  خودش خواست تا د  یخدا از

 عمه  پنهون شده بود   ی افتاد که صدرا پشت در خونه  ی روز  اد یبشه چشم بست و به  هوش یزمان که وقتش بود ب اون

 شد   ریشوق رفت که در رو باز کنه و غافلگ  با

   ی د یترس  ی د یبا اون لبخند قشنگش ناگهان جلوش ظاهر شد و گفت د صدرا

 خوشحال شد  اون

 و فرش بافته شده رو جلوش گرفت لبخند زد   اط یو برگشت به طرف ح اد یاشاره بهش فهموند که منتظر بمونه اون االن م با

 با شوق بازش کرد و گفت رقص مهتاب تموم شد   صدرا

 باره یکه از هر انگشتت هزار هنر م  رمیبم برات

 

 ببافم...........  شه یبرات هم خواستم یدلش مرور کرد م  تو
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 داده بود .......  ادم یو عمه  خواستی ور که دلم ماونط 

 ببخشم   صدرا

 برنگردم  خداکنه

 

 نم یرو نب ییوقت روشنا  چیکنه نفسم ببره و ه خدا

 

 وجودش احساس کرد   یتو  د یشد  ی درد

 نبود   ی اتاق کس ی باز کرد تو چشم

 پنجره چشم دوخت   به

 شده بود   شب

 گرفت    دلش

 گذاشتی تموم روزها رو با غم پشت سر م د یهنوز زنده بود و با اون

 

 بدونه دخترش کجاست در باز شد ........  خواستینم یو دوباره چشم بست حت د ی صورتش کش ی رو برو ملفه

 ...... د ی چیاتاق پ ی پا آروم تو یصدا

 در آغوشش گرفته  ی کرد کس احساس 

 و کابوس تموم نشده   داره یواقعا ب د یفهم

 د یرو کنار کش ملفه
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 لبش بود    یشاد برو  یلبخند 

 و گفت   د یرو بوس  اینار یشونیپ

   زم یعز ی اومد  بهوش 

   ی داد  هی رو هد  ایدختر دن نی که بهم خوشگل تر  ممنونم

 بهم گفت   پرستار

 ..........   ده یخواب دخترمون 

 

 هر دومون  یبرات خوشحالم برا زمیعز اینار

 

   رم یرو برات بگ  ایجشن دن نیبهتر خوام یم

 

 کرد و با اشاره بهش فهموند که نگران داناست  ری نگاه صورت ام اون

 

 کنارش نشست و دستش رو گرفت وگفت نگران نباش مادر و نرگس تو خونه  هستن    ریام

 دخترمون ذوق زده به خونه رفت    دنیبا د مادرت

   رهیبگ  یورودت به خونه جشن مفصل  ی داره برا  میتصم

 رو خراب کنه   ر یام ی شاد خواستیچشمهاشو بست دلش نم نیغمگ  اینار

 بست یلبهاش نقش م ی برو یمصنوع ی پر از درد بود اما بناچار لبخند  قلبش

 

 به خودش کرد   ینگاه نه یآ تو
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 و گفت    د یو محکم صورتش رو بوس  د یلباسش رو کش پ یز نرگس

   زمیعز یفرشته هاشد  مثل

 شد   رهیخ نیبزم

 اما ناچار بود .......  نیی که بره پا خواستینم دلش

 پاش جفت کرد و گفت   ی کفشهاشو جلو  نرگس

   زم یعز بپوش 

  د ی غلط نیزم ی گونه اش برو یاشک از رو  ی که قطره ا د ید

 شد و نگاهش کرد و گفت  بلند 

 به خونه برگشته   ی و زندگ یرو خدا خرابش نکن بعد از سالها شاد تو

   زمیکارو نکن عز ن یبا خودت ا اینار

 گذشته   مانتیچند روز از زا فقط 

 برات ضرر داره   ه یو گر  غصه

   شه یکم م رتیش 

 

   کنمیخواهش م  یمادر دو تا بچه هست   گهید  تو

 اونها رحم کن....... به

 

 داد   رو فرو خورد و سر تکون بغضش

 

 که دخترش رو در آغوش گرفته بود وارد اتاق شد و گفت  یخندان در حال  ی و صورت یرسم یبا لباس  ریباز شد و ام  در
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 گرسنه هست    نکهیمثل ا  زمیعز ایب اینار

 که حالش خراب شده بود    نرگس

 متوجه حالش نشه گفت     ر یام نکه یا یبرا

 نییپا ارمشی کمک که از پله ها ب  یبرا امی رو خورد صدام کن ب رش یش   نکه یبعد از ا نییپا رمیم من

 

 بده   رینوزاد رو بطرفش گرفت و گفت مامان مهربون بهش ش  ریام

 .....  گشتیم نه یسرخ و صورت ماهش بدنبال س  ی کوچولو با اون لپها دخترک 

 کرد یاحساس مرگ م یهمه شاد نیشده بود هر لحظه از ا ره یبه سرنوشتش خ اون

 

 نابود کنه  شویزندگ  تونستیگفتن اسمش م  یخواسته براش بود و حت نیکه ممنوع تر خواستیم ا یدن نیاز ا رو یکس

 

 بود  ش یپر از غم منتظر روزآخر زندگ ینداشت وبا دل ییراه رفتن پا ی برا ی باشه که حت ی پرستار کس خواستیم  اون

 

 رو در آغوش گرفت و نگاهش کرد    دخترکش

 داد یقرار بود و دستهاشو تکون م یب

 داد یخوشگلش رو تکون م یکوچک لبها یبتن داشت و مثل عروسکها ید یسف لباس 

 رو دوست نداشت  زی چ چیکس و ه چیناراحت بشه اما ه ر یام خواستینم دلش

 خوب بود بجز قلب نا آرومش   زیچ همه

 و گفت  قرمزش کرد   ینگاه چشمها ریام

  اینار ارمی  یخودم نم یو برو  نمی بیتو م  یشب و روز نگران هر
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 ببخشم   تونمیم ی چه در حق من کرد هر

 به جون دخترم که غمش برام سخته  اما

 

 کردم    یساعت لحظه شمار نیا یفکر کن که چقدر برا ن یبه ا هیثان  هی کارو در حقم نکن  نیا

   گردونهیصورتش رو م یداره از گرسنگ   دخترت

 ی کنیم د یچرا ترد یتو دوستش ندار  اینار

 

   یکنینگاهش م نیغمگ  چرا

 هست  ی سوخته و اضاف ی مهره   ه یاونم مثل من  نکنه

 

اتاق استرس هر دو شون رو دو برابر کرده بوداز جا بلند شد و   یتو فضا وشای ن ی  هی گر ی شده بودند و صدا ره یسکوت بهم خ تو

 گفت  

   یشد  رهیخ نیبا توام چرا به زم  اینار

بلند   دنشی در آغوش کش ی برا ی حت یو نگاهش کرد  یشد نشست داریدخترت ب ی هم وقت شبیناراحتت کنم اما د خوام ینم من

  ینشد 

 

 .......  یشنو یصدامو م اینار

 

 خشم بطرف پنجره رفت و گفت   با

 رو خراب نکن میخوشحال امشب
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 ی کرد   یکنارم زندگ  تیبار احساس کنم که توبا رضا نیاول یبزار برا  

 

 قطع بشه   وشای ن ی  ه ی گر ی بست و تو دلش خدا خدا کرد صدا چشمهاشو

 تا اون به فرزندش عادت کنه   کشه یطول م دونستیم

   شد یبزرگ م ی تو نگران د یبود که با نیو غمگ سرد   یرابطه   هی  ی  جهیماهش نت دختر

  استینار  یاز دخترش برا زتریکه دانا عز  دونستیخوب م ریام

 گشتینگاه م ه یبا عشق تو صورتش بدنبال  دادیو بهش غذا م  کردیبغلش م هروقت

 

   د یشنیاش رو م ه یگر  یمرگ بود که اگه صدا شیپ ه ی پسر صدرا مثل  یبرا  اون

   خوردیآرامشش بهم م تموم

 که مادر دانا شده بود   یدو سال  تو

 پسر کوچک بند بود  نی شب و روز به نفس ا نفسش

 کم نزاره   ی زی دانا چ یتحمل کنه و برا کرد یم یسع

 کنه یم  ی و مادر  رهیگ یعاشقانه در آغوشش م ایکه نار دونستیم

 

 شکر کرد  و تو دلش خدا رو   د یکش ی قیبند اومد و اون نفس عم وشاین ی  ه یگر

 بخواد دخترش رو قبول کنه ....... ای که نار  برهیزمان م دونستیم

 کار رو نکرد   نیا ری ام  ی شبانه روز ی ببره و به خاطر قسم  و خواهش ها ن یکه قصد داشت اونو از ب یاون زمان مثل
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 نشست و بهش نگاه کرد و گفت   کنارش 

 براش دل نسوزون   اینار

 توعه   ی  شه یکن اون از خون و ر ی مادر براش 

 قشنگ و همون صورت مهربون  یبا لبخند  نییپا ییایبا من ب  خوام یم

 

 رفت  نییپا ی به طبقه  یمصنوع یبا لبخند  ایدخترش رو در آغوش گرفت و نار ر یرو تکون داد و ام سرش 

 

 کار ......  نیعادت کرده بود به هم  شیزندگ ی  گه ید  یشب و شبها اون

   گذشت ی روز چند 

 

 

 وقتش بود   گه ید  دادیانجامش م د یداده بود که با ی قول

   کرد یجبران مافات م د یهر جور شده با اون

 بود   ومده ی هنوز به خونه ن ریبعداظهر که ام هی

 رو انجام داد  کردی م د یرو که نبا یرو به دست نرگس سپرد و اون کار  وشاین

 

 دو بعداظهر بود   ساعت

  گذاشتیرو پشت سر م  یگرم ی هنوز روزها هوا

  د یپوش  لباس 

   کردینگاهش م نهینگران تو آ نرگس
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 رو ساکت کنه   وشایداشت ن  یسع و

   کردیم ی قرار  یب  دخترکش

 شد و گفت  کشیاسترس نزد با

 شه ینابود م تیکارو نکن زندگ  نیا ترسمیم اینار

 

 تو هنوز حالت خوب نشده   دختر

   نهیب یمادرت بفهمه همه رو از چشم من م  یاستراحت کن د یبا

 تو رو جون ......  اینار

 

 تکون داد   یدهان نرگس گذاشت و سرش رو بعلمت منف  ی رو جلو دستش

 شه یرفتن براش سخت م  گهیکه اگه قسمش بده د دونستیم  اون

 

 اش کرد   دهیبه صورت رنگ پر یرفت و شالش رو گذاشت و نگاه نه یآ  بطرف

 ده بود  خوب سر پا نش هنوز

 تموم شب تو تب سوخته بود   کرد یاستراحت م د یدرد داشت و با  اون

 

 موندن  ی نداره برا ی رمق گهید کردیم احساس 

 

 امان تموم خونه رو پر کرده بود  ی ب وشاین یها ه یبه طرف در گر برگشت
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 در اتاق مانع شد   یجلو  نرگس

 التماس نگاهش کرد و گفت  با

 برو   گه یروز د  هی ستی بچه حالش خوب ن نیا اینار

   یهست مهیسراس  چرا

   سته یا یداره از حرکت م   قلبم

 بخشه دختر  ی تو رو نم ریام

 

 شده  ض یخورده فکر کنم مر رتیدخترت گرمه اون هم تب داره از ش   یشونیپ نیبب

 

 با ترس تنها نگذار  منو

   یفهمیم  ترسمیم

 ..........  یبر  زارمینم

 

 نداشت  ی نگاهش کرد چاره ا اینار

 رو روشن کرد   تلفنش 

 صدرا رو نشونش داد   امیپ و

 سرش رو تکون داد و گفت   نرگس

 حالش خرابه   شه یاون هم اینار

 کارو نکن    نیا شهیوقت خوب نم  چیکردم صدرا ه  یماهها ازش پرستار من
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 نگه ......  یطور  ن یخشم تو صورت نرگس نگاه کرد و اشاره کرد که ا با

 

  د ی کش ی گرفت و کنار دستاشو

 به طرف اتاق دانا رفت   و

   ستادیسرش ا ی آورد و باال رون یدست لباس ب  هی عجله  از تو کمد  با

 بود   دهیفرشته ها خواب مثل

  د یدرخشیماهش م  صورت

 شه   داریتا ب د یاش دست کش ی شونیپ یبرو  آروم 

 که ساکت بشه گفت    دادیرو تکون م وشایهمونطور که ن نرگس

 کارو   نیا ا ینار خوابه بچه

 ...... نکن

   ی کنیم  یباز  تیبا زندگ یدار

 نکن خرابش

 

 هنوز تو خواب بود   دانا

 نداشت همونطور لباسش رو پوشوند   وقت

  شد یفرشته کوچولوش باز نم یچشمها

 برات مادر   رم یدلش گفت بم  تو

 بابا   شیپ م یبر م یخوایم

 دلم   زیعز ناچارم
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 ببخش  منو

 

 نرفت   شیآرامش پ ریوقت تو مس چ یپر از درد و غم من ه یکه چقدر بدبخت بودم و زندگ  گمیروز برات م ه ی دانا

   زکمیعز

 ......  یهم به آتش اشتباهم سوخت تو

 

 ......  یبش ییبابا یتا درمون دردها  برمتیم

 

 کرد   بغلش

 داشت و ممکن بود هر لحظه حالش بدتر بشه    د یدرد شد  کمر

 گفت   د یتخت نشست و نا ام  یافتاد برو  ه یبه گر نرگس

 نرو   اینار

 انداخت و بطرف پله ها رفت .....  نییبه نرگس و دخترش انداخت و با بغض سرش رو پا یو نگاه برگشت

 

   سوزوند یقلبش رو م وشاین ی ها هی گر یصدا

 که زمان رو از دست نده   رفت یعجله م با

 

 شد رفت ی عجله سوار تاکس با

 

 صورت دانا افتاده بود   یبرو  آفتاب
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 نازش بسته بودن   یگذاشته بود و چشمها ا یدست نار ی رو برو سرش 

 بغلش کرد و تو دلش گفت   محکم

 شو   دار یبرم ب قربونت

 

 چشم انتظار اومدنت هست  یکی

   ضهیمر  یلیمن بابا خ یدانا

 منه   ر یتقص

 اشتباه من بود   ی  جه یسرنوشت شوم تو نت  نیمنو ببخش ا مادر

 چند نفر شدم   یکنم که باعث بدبخت  یتا آخر عمرم فراموش نم رم یمیم برات

  سوختی عملش م ی ها ه یبخ یداشت و جا جه یبست سر گ  چشم

 رو حبس کرد   نفسش

 عمه افتاد   ادیدلش به    تو

   زنهیقدم م اطیح ی برگها ی خوشگلش برو یچوب یو آروم با عصا کنه یبا اون صورت ماهش داره نگاه م که 

 عمه و خاطره صورتش   لبخند 

 داد یبهش م  ی بیعج آرامش

 

 لعنت فرستاد که اونقدر جون سخت شده    بخودش 

 رد احساس آرامش نخواهد ک ریتا ابد در کنار ام دونستیبشه اون م زتموم یداشت همه چ دوست

 

 خانم   مید ینگاهش کرد  و گفت رس  نهیو از تو آ  ستادیا ی تاکس ی  راننده
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 شد   اده یرو داد و پ ه یچشم باز کرد کرا اینار

 نداشتند  ستادنیتوان ا پاهاش 

 

 هنوز خواب بود   دانا

 تو بغلش اونو جابه جاکرد    یبسخت

 رفت شگاهیآسا  یداد بطرف نگهبان  هی تک وار ید  یرو برو  دستش

 

   زد یبود و چرت م و ینشسته بود و  مشغول گوش دادن راد یداخل اتاقک نگهبان  یانسالیم ی مرد

 

 د یپنجره کوب ی  شه یش  یآروم برو  اینار

 

 اومد   ینم  رونیب نفسش

   د یکوب  دوباره 

 رفت   ایخودش رو مرتب کرد و بطرف نار د یمرد از خواب پر اون

 بودند  ریصورتش سراز ی عرق از رو یها قطره 

 

 انداخت و گفت   اینزار نار به حال ینگاه

 دخترم   ییخوایم یچ

 

 ملقات اومده  ینگاهش کرد و با اشاره بهش فهموند که برا  ید یبا نا ام اینار
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   کردیتو بغلش نگاه م ی و بچه   ای نار ی  دهیکه با تعجب به سر و وضع آشفته و رنگ پر  اون

   گفت

   یتازه کن ی تا نفس نیبنش نجایداخل و ا  ایب ستیاما معلومه حالت خوب ن ییخوایم  یشما چ شم یمتوجه نم من

   ی کنیبا اشاره صحبت م یدست دار   هی با

 دخترم   ستم یبلد ن من

 .......  ایداخل ب ایب

 

 نشست  ی صندل ی وارد اتاقک شد و همون جا برو یبسخت اینار

 شده بود   داریب دانا

 تازه کنه    یتا نفسو چشم بست  د یصورتش رو در آغوش کش اینار

 تونه صحبت کنه   ینم ایبود نار ده ینگهبان که فهم مرد

 اون انداخت و گفت   یبه سر تا پا ینگاه

 دخترم .....   ینیرو بب  یکس  یاومد 

 

   ی ندار یحال مناسب معلومه 

   ادیحالت جا ب یکم  نیبچه رو بزار زم نیا

محکم تو بغلش دانا رو نگه داشت و نگاه صورتش کرد و سرش رو تکون    یبا نگران ایکه نار رهیرو دراز کرد تا دانا رو بغل بگ  دستش

 داد  

 ندارم   ی نگهبان دستش رو تکون داد و گفت نترس دختر کار مرد
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    ی هر جور راحت باشه

 

 گرفت    ایرو بطرف نار وان یپارچ آب رفت و پرش کرد و ل بطرف

 رو گرفت تا به دانا آب بده   وانی گاه صورت پسرش کرد و لن اون

 هر دو آب خوردند  نکه یاز ا بعد 

 ......  یکه اول به پسرت آب داد  یمادر هست  دمیمهربون زد و گفت فهم ی نگهبان لبخند  مرد

 

 محبت تو دل شما مادرها گذاشته   نقدریخدا برم که ا قربون 

 اد یاز من برم ی چه کمک حاال

 

 انداخت خودکار و کاغذ بود   ز یم ی برو ینگاه اینار

   سه یبنو  خوادیکرد که م اشاره

 گذاشت و شروع کرد به نوشتن....... زیم  ی بدستش داد و اون کاغذ رو برو ی ورق ینگهبان فور  مرد

 

 نشسته بود   مکتین  یبرو شگاهیآسا اط یح یبود که تو  یساعت

 ....  د یدویم  یو با شاد  کردیم ی باز اطیتو ح دانا

 

 نگهبان بهمراه دو مرد به طرفش اومدن   مرد

 بلند شد و نگاهشون کرد   اینار

 اشاره کرد و گفت   اینگهبان به نار مرد
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 ...... یاحمد   یهمون خانم هست آقا  نیا

 

 باشه   شگاهیآسا رانیمرد که معلوم بود از مد  اون

 زد و گفت    یلبخند 

   د یصالح دار ی با آقا یچه نسبت شما

 

 کاغذش باز کرد و نوشت و بطرف صورت اون مرد گرفت .... اینار

 به ورق انداخت و گفت  ینگاه

 شما بوده   ی داماد خانواده  پس

 که فرزندشه    د یپسر بچه رو گفت نیا

 کرد .....  د ییتکون داد و حرفش رو تا یسر اینار

 با محبت به   ینگاه

 انداخت و گفت   دانا

 ناتوانه   نطوریصدرا امثل  یسخته مرد بزرگ و مهربون یلیخ

 کرده   ی زندگ نجا یکه ا  یچند ماه نیهم تو

 سنگ صبوره   ه یهمه مثل  یبرا

 و راًفت .....   یگنج گرانبهاست پر از مهربون  ه ی شونیا

 

 ملقات .... ی برا د یکنم خبر نداره شما فرزندش رو آورد فکر

 کرد   د ییتکون داد و حرفش رو تا یسر اینار
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 گفت   ی با ناراحت اون

 نداره   ی مناسب ی حال روح متاسفانه

 و افسرده هست  نیغمگ  شهیهم

 با وجود تموم غم تو قلبش   اما

   هی مرد واقع هی

 دوستش دارن ......  نجایا  همه

 .........دهیم اد ی ی باف یقال شگاهیاز جوون ها  تو آسا ی لیخ به

 

   د یکن رش یغافلگ  د یخوای که م  د یخوب کرد 

   میکرد یراه انداز  ی باف ی کارگاه کوچک  آموزش  قال ه یراش ب دایجد  ما

 اد یلبخند به لبهاش ب کمیفرزندش  دن یکنه با د خدا

 

   د ید یکار مثبت رو انجام م نیخوشحالم که شما ا من

   د یهر جور راحت هست حاال

 دفترم   ی و هم تو اط یتو ح اد یبگم ب تونمیم هم

   د یکجا که خودتون گفت هر

   دوهیم اط یتو ح یبه دانا انداخت  که با شاد  ینگاه اینار

 مونه   ی م اط یکرد که تو ح اشاره

 تشکر کردند و دور شدند  اونها

 بود و دلهره و تپش قلب   اینار
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 بگذره   یزمان به کند  کردیخدا م خدا

 اد یبه خونه ب  ری د ر یام و

 

 راه برگشت نداره   گه یکه د دونستیم

 نشست و چشم انتظار.......... مکتین ی برو

 

   ر یآروم بگ  ایتموم وجودش رو پر کرده بود لعنت بهت نار  یدرد  عجب

   زنهیقلبش داره تو گلوش م کردیم احساس 

 با تموم وجود دلتنگ صدرا بود و بس ......  اون

 

 شد  ره یخ شگاهیو به درب آسا د یرو در آغوش کش دانا

 

  گذشتیم  یبه کند  قیدقا

 منتظر بود   اون

 زنگ خورد   تلفنش 

 کرد   نگاه

 بود  نرگس

 

 تر شد   نگران

 کرد و گوش داد  روشن
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 تو تموم وجودش نرگس نگران گفت.......   د یچ یپ وشاین ی  هی گر یصدا

 دختر برگرد خونه    ییکجا اینار

 ی دانا رو بگردون   یاومده گفتم رفت ریام

   کنهیش مبچه داره آشفته تر نیا یها ه یگر  یناراحته صدا یلیخ

   ایتو رو روح پدرت برات نگرانم نار برگرد 

   زنهیتو سالن قدم م  ی با نگران ریام

 .......  زم یسرفه کن عز هی  یشنو یصدامو م اگه

 

 موند ..........  رهیخ  شگاهینگاهش به در آسا اینار

   شد یم اطیآروم وارد ح  یصندل ی برو صدرا

   داریچشمهاش  پر بودن از شوق د تو

 ........ایبه نار یبه دانا و لحظه ا  نگاهش

 

 به سمتشون   د یکشیداشت پر م انگار

 صدرا بود    نی از جا بلند شد  نگاهش به صورت زخم خورده و غمگ   اون

 

 

 .......... زم ی تاب بودم عز  یجونم برات ب ی تو دلش گفت به اندازه  

 نرگس اومد   یصدا دوباره 
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  اینار

 صدامو ........  ی شنویم 

 

 انداخت   یساعتش نگاه به

 بود .....  پنج

 انداخت د یو با اضطراب کل نگران

 و بطرف باغ رفت   د یدانا رو کش دست

 کوچکش رو گرفت و به تاب ته باغ اشاره کرد و چشمهاشو بست  یدرخت پنهون شد و دستها پشت

 گرفته بود   اد یکه بعد از گذشت دو سال زبون مامان رو خوب  دانا

 

 نگاه صورتش کرد و کودکانه گفت   یدرشت و مشک یبا اون چشمها 

 ......  یباز تاب

 

  اینار

 تکون داد   سر

 کرده بودند   خی انگشتهاش 

 اش نشوند    یشون یپ یبرو  یسه ارو پاک کرد و بو صورتش

 سر تکون داد و دانا   و

 گفت   دوباره 

 مامان ........  یباز
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 لباسش  رو بست و دستش رو گرفت و بطرف خونه رفت   یباز شده  ی دکمه  اینار

 

 سالن شد ..... ی و وارد سرسرا د یدر رو کش  ی  رهیدستگ 

 تو سکوت محض بود    خونه

 بطرف آشپز خونه رفت  ینگران با

 نبود   یکس

 عجله پله ها رو باال رفت و در اتاقش رو باز کرد  با

 کرد   رش یاز پشت سر غافلگ   ر یام ینبود ناگهان صدا یهم کس باز

 گذشت خانم ؟؟؟؟؟؟؟  خوش 

 بشه   ییکه قراره باز جو ی مثل دزد برگشت

 چشمهاش نگاه کرد   تو

 رو گرفت    ریکوچکش از پله ها باال اومد و دست ام  یبا اون پاها دانا

 

   ایبا توام نار د یبه پسرش انداخت و دو باره پرس  ینگاه اون

   ی کنینگاهم م چرا

  اینار

 خواب بوده   وشاین رفته یداشته م ی باال انداخت و اشاره کرد که وقت شونه

 تکون داد و گفت   یاعتماد یو ب د یسرش رو با ترد ریام

   ی گ یمکه راست   تو
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 گردش ......  یکه بر  ی گذار یکه دخترت رو تنها نم دونم یم من

  رونیب  یرفت  ده یحال روز و رنگ پر نیو با ا  یستیخودت هم ارزش قائل ن یسلمت یبرا  یتو حت گمی که من م  ی وقت فکر نکن  هی

...... 

 

 گذاشت و گفت   ش یشونیپ یبرو  دست

 ...... یهم دار تب

   گذرهیم تیفقط چند  روز از عمل جراح  

 هات هنوز خوب نشده    ه یبخ یجا

   یوفت یب ی االنه که غش کن  کنمیو احساس م  دهیرنگش پر صورتت

 که کارت اشتباهه    یفهمیتو م  اینار

   ید یو به کارت ادامه م  یزن یبهم پوزخند م  یبرات مضره اما دار  یدار  یکه برم   یکه هر قدم  یدونیم

   برمیمن دانا رو به پارک نم مگه

 یحال از خونه خارج شد  نیبا ا چرا

 

   ره ی داره از حال م کرد یبهش انداخت حس م ینگاه اون

 نباش   وشایبازوهاشو گرفت و گفت برو تو اتاقت استراحت کن نگران ن ر یز ریام

 

 تازه موفق شده بخوابوندش  نرگس

 بخواب......... یکم  برو
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 شده ......  رش یصورتش کرد و اشاره کرد که وقت ش  نگاه

 بطرف اتاق دخترکش رفت   و

 که بخوابه ....  دادی داشت آروم تکونش م   نرگس

 کرد   بغلش

 حال شده بود    یب ه ی از شدت گر دخترکش

 شد  وشای دادن به ن ر یش  مشغول

 با اخم تو صورتش نگاه کرد و سر تکون داد و گفت   نرگس

   یی مقصرش تو  ادیسرش ب یی کرده اگه بل  هی فرشته تا االن گر نیا

 انداخت و سکوت کرد  نییسرش رو پا اینار

 

 حالش خوب بود   د یآروم پرس  نرگس

 بغضش رو قورت دادو نگاهش کرد   اینار

 نداره   ی که صدرا حال و روز خوب  د ینداره نرگس از چهره اش فهم   ی ا دهیکه دروغ فا دونستیم

 فرزند  ی پر از درد و غم با حسرت دور یزندگ

 

 بودند   ضی بود که هر دو مر ی روز چند 

   وشای خودش و هم ن هم

 رو در حال استراحت بود   روزها

 اومد   ی کم به اتاقش م دانا

 نکنه ..... ت یبهشون سرا شتریب اینار ی ماریتا ب  کردیم یاوقات بچه ها رو نگهدار شتریب  مادر



 سراشیبی عشق 

334 
 

 حس آرامش داشت   کمی

 که کوله بار غمش سبک شده   کرد یبود حس م ده یصدرا رو د یوقت  از

 بخوابه   ی بود تا کم دهیتختش دراز کش ی بود هنوز تو غروب

 داشت    ید یشد  سردرد

 لبخند زنان وارد اتاق شد و کنارش نشست سلم کرد و   ر یاتاق ضربه خورد و ام در

 و گفت    د یرو بوس  صورتش

 ی ندار تب

   زمیصورتت هم خوب شده عز رنگ

   ن ییپا ایشام ب یبرا

 خبر خوش بدم   ه یبهت  خوام یم اینار

 نگاه صورتش کرد و منتظر بود   اون

 دستش رو گرفت و گفت   ریام

 اد یم ادت ی  شهیکارم درست م  داره

   شهیکارم از جنوب به تهران داره انجام م یانتقال  ی گفته بودم کارها بهت

 تن  باهام تماس گرف امروز

 تو شرکت شون مشغول بکار بشم   داریمختلف بعنوان خر ی به عنوان کارشناس فرش تو شهرها قراره

 زد و اشاره کرد که براش خوشحاله   ی لبخند  اینار

 گفت    یبا شاد  اون

 باشم خدا رو شکر   یدوست نداشتم سربار کس ام یم رونیمادرت ب ن ید ر یاز ز گهید

 خبر خوب رو به مادرت بدم   ن یخودم امشب ا خوام یم اینار
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 هفته به کرمان برم   ن یا قراره

 تو و بچه ها نگرانم   یبرا  فقط 

 که برم و برگردم ممکنه چند روز طول بکشه......  ت یمامور هر

 مرتب تو سفر باشم   د یبا

 

 

 رو گرفت و گفت   اینار دست

 ومده یکه از کار خوشم ن گم یوم  رمیگ یفردا تماس م  ینباش  یبرم اگه تو راض قربونت

 

 سر تکون داد و اشاره کرد که براش خوشحاله ......  اینار

 .......  یکنیو گفت ممنونم که درکم م  د ی با ذوق  در آغوشش کش ریام

 صدرا ببره  دن یه دراحت دانا رو ب الیبه بعد  با خ ن یاز ا تونستیبابت خوشحال بود که م  نیچشم بست و تو دلش از ا اینار

 

و    خواستیصدرا رو م دنید  کنهیکارو م نی که بخاطر دانا ا داد یم یو خودش رو دلدار  د ید یم شیرو تو زندگ انتیخ ی شعله ها اون

 گناهش بود  نیبدتر نیا

 

 ......  میخبر رو به مادرت بد  ن یدستش رو گرفت و گفت بلند شو با هم ا ریام

 ذوق زده هستم   یلیخ اینار

   

 آورد و گفت   رونیلباس قشنگ از تو  کاور ب ه ی طرف کمد رفت و  به



 سراشیبی عشق 

336 
 

   زمیبپوش عز نویا

 یبه سر و صورتت برس  کمی خوام یم

 منتظرم   نییپا من

   زدیم بیداشت بهش نه  یدرون ییبه خودش انداخت ندا ینگاه نهیتو آ ایاز اتاق خارج شد و نار یخوشحال با

   یبهت چرا خوشحال لعنت

   یست یشاد ن ریبخاطر کار ام  تو

   ره یگ یکه اون از تو فاصله م ی خوشحال نیا از

   ایبهت نار لعنت

   خوره یازت بهم م حالم

 نکن   انتیخوش قلب و مهربونه بهش خ ریام

 لبش رو گاز گرفت و تو دلش گفت    ی  گوشه

   نه یدانا مرتب پدرش رو بب د یناچارم با من

 به لبخند داره   ازیصورت ماه ن اون

   کنم یوقت دست از پا خطا نم  چیمنو ببخش ه ریام

 من ببخش  یصدرا رو به دل آشفته   دنید اما

 

 رفت.....   نیی پا یلباس به طبقه   ضیمرتب کرد و بعد از تعو موهاشو

 تموم وجودش رو فرا گرفته بود   ی گرفته بود و خوشحال کی کوچ ک یک  هی  ریشب ام  اون

 کرده خوشحال بود  دایکار خوب پ  هیبلخره   ریام  نکهیهم از ا مادر
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   د یکشیپر م گهید  یجا ایفکر و ذهن نار اما

  شد ی لحظه از فکرش خارج نم هی

   کردیم  ریس  گه ید  یجمع شاد خانواده بود و روحش جا ی تو

 داشت  یکیزیو حضور ف   کردیم یزندگ  االتشیداشت با خ  اون

 

 خواب هم فکرش آشفته بود ......... یتو  یحت

 ......  د یاز خواب پر بیعج  ی شب با ترس  ی ها مه یخوابش برد ن یشب به سخت  اون

   د یلرزیوجودش م  تموم

 انداخت   ری به ام ینگاه

 به خواب رفته بود   راحت

 گفت  ی افتاد که صدرا چ ادش ی

   د یترس یم ازش 

 با شوق پسرش رو در آغوش گرفت   یروز وقت  اون

 کرد و   ایصورت نار نگاه

 

 شد  ساکت

 تو نگاهش هزار حرف نگفته بود   

 صحبت کنه   یتا اون با پسرش به راحت نه یدورتر بش ی کم ره ی اشاره کرد که م اینار ی وقت

 و مسخره وار کرد و گفت    یعصب یا خنده

   ده یبچه شبها و روزها تو رو با اون د نیا نرو
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   بمون

 چطور آرومش کنم  کنه یم ی تاب  یو ب ه ی فرزندش گر  یوقت ستیبلد ن یام که حت بهیغر ه یمن  دونه یمنو پدر نم دانا

 ،عشقم   م یتموم زندگ اون

 ......... خاطراتم

 

   د یبود و نبود رو دزد هرچه

   قته ی حق ه ی نی کنم اما ا  نتونینفر خوامینم

 صاحب هر آنچه داشتم شد  ریام

 نامرد تموم آرزوهامو با طوفان هوسش برد ....... ه یدرد دالم نشست و مثل   ی پا قیرف هی مثل  اون

 

  اینار

   ی کنیم ی کنارش زندگ چطور

   نمون یرفت تموم اون خاطرات ب ادتی

   یتر فی از اون کث تو

   ی بدون خوام یم

 ...... ی ونیمد  بهم

   ین یرو بب ی خوشبخت یرو  ده یمن هرگز اجازه نم یو قلب شکسته    طمیشرا نیا

 حالت چطوره ؟؟؟  االن

   ی کنیشب و روزت رو کنارش سر م ی وقت

 که    ادینم شرمت
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   ی رحمانه بهم پشت پا زد ی ب چطور

 سه ماه اول ازدواجم ،،،،،  

 همه وجودمه   کردمی م،ذهنم ،روح و قلبم فکرش رو  ادمیکردم که تو  ی زندگ ی من سه  ماه با کس  یفهمیم

 ......... ی هست کردم یو من فکر م  یتو نبود  خوردمی ات رو م ته یتو و خواهر افر  بیلحظات قشنگ داشتم نا جوانمردانه فر اون

 

   یر یفاصله بگ   خوادینم

 ......  زنهی حالم رو بهم م انتتیتعفن خ یاز همون فاصله هم بو  من

 

   د یچرخیم لچر یدور و دانا

   کردیم یکودکانه باز  و

   د یلرزیکه از شدت خشم دستش م صدرا

 کرد و گفت   نگاهش

 بچه و تموم وجودش پر از نفرت و آشک و آه هست   ابن

   یاتفاقات هست نیتو مقصر تموم ا و

 منهوسم.......  ی و زندگ من

 

   یال یخ یو ب ی و مست من

   یفهمی نم یتا تجربه نکن  یدونیم

 

 بودم   جیمست و گ ماری ب ه یشب و روزم رو مثل   من
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 داشت   یسع خت یریکه تو مشروبم م  ییبه زور داروها خواهرت

 قشنگ جلوه بده   شویزندگ

  گذرهی که روز و شب چطور م دمیفهمینم ی اوقات حت شتریب من

 و منگ بودم   جیگ

 

   دمید یرو تو م  تایب االتم یخ تو

 شدن و ادامه داد   ریانداخت و اشکهاش سراز نییرو پا سرش 

 به خوابم اومد   پدرم

 مسجد نشسته بود   وار ید  ی  گوشه

 کنارش    رفتم

 نکرد   نگاهم

 گفت    کردیهمونطور که داشت به سجاده اش نگاه م یدوستم ندار  یکنیرو گرفتم و گفتم بابا چرا نگاهم نم دستش

   یستیپسرم ن تو

 مرده   گه یآوردم د یافتخار اسمش رو م که با  رت یمرد با شرف و غ اون

   ی مصرف شد  یموجود آلوده و ب   هی  هی شب تو

 صدرا ازم دور شو ......  برو

 

 تمومه   گه یکه د دمینگاهم نکرد و فهم اون

 زد   شی تو دلم رو آت ی محبت  یب  یضربه  نیآخر  دمید  ریکنار ام  نیاون روز تو رو تو ماش  ی وقت

 بس بود   گهید
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   شدمیتموم م  د یبا

   شه یهم ی که برم برا  رفتم

 انگار خدا هم باهام قهره   اما

   ششیاجازه نداد برم پ یحت

   نمیروز دو باره آفتاب رو بب   هی که   کردمیاون روز که تو جاده با تموم سرعت بطرف دره رفتم فکرش رو هم نم من

   خواستیدلم م  فقط 

 چشمهام  بسته بشن  شه یهم یبرا

   ارمی ن  ادیب گه یو خاطراتت رو د  تو

   م یشد زندگ نیوا

 ......ناتوان و پر از درد و رنج  ی آدم

. 

 

   رینگ  فاصله

 که شبها خوابت نبره    نیو تماشام کن خوب منو بب  نجایا بمون

  اینار

   ینیصحنه رو بب  ن یتا آخر عمرت ا د یبا تو

   یو با اون خوش بگذرون ی وقت نشه که بر  هی

 .......نهههه

 

 



 سراشیبی عشق 

342 
 

   یکه فراموشم کن  گذرمینم ازت

   ی با من بسوز د یهم با تو

 بدون  یوقت کنارش هست  هر

   رم یمیروز خوش م ه یاز قبل تو غم و حسرت  شتریب من

 بره تو آغوشش   د یترس یم ی اون روز حت دانا

 و گفت   د یپسرش رو گرفت و بوس  دست

   ه یبزرگتر شد بهش بگو که پدرش ک  ی وقت

 صاحب  تموم آرزوهام بشه   د یهرگز نبا ریام

 ....  یعمل نکن تم یاگه به وص یونیمد  اینار

 

 شد انگار صدرا تو اون اتاق حضور داشت   ره یپاک کرد و به سقف خ اشکهاشو

 گرده  ی م ش یزندگ یاز دست رفته   ه یثان ه یو شکسته بدنبال ثان  ریکه پ گشتیم  یوار بدنبال صورت وانه ید  اون

 

   شد یاشت خفه مرفت د اطیشد و بطرف ح بلند 

 تو خواب بودن   همه

 هنوز گرم بود   هوا

 آب استخر رفت و صورتش رو تو آب فرو کرد    بطرف

 

   د یلرزیم پشتش

 شدت عذاب وجدان و غم صدرا ...... از
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 به آب برد که دوباره صورتش رو خنک کنه که سر خورد و تو آب استخر افتاد   دست

 حال و ناتوان   یب

 ر رسوند استخ ی رو به لبه  خودش 

   رون ی ب ادیکرد ب  ی رو محکم گرفت و سع له یم

 لحظه برگشت   هی

   زدنیسرش چشمک م ی و ستاره ها باال د یدرخشی تو آسمون م د یگرد و سف ماه

   شد یتموم نم چرا

 تموم بشه   ز یکه همه چ شد یبه آب فرو برد چقدر خوب م سر

    دادیادامه نم یفکر آشفته به زندگ  نیبا ا گهیو د شد یصدا غرق م ی آروم و ب اون

 نظرش اومدن   ی لحظه صدرا و دانا جلو هی

 داشتن    ازیچقدر بهش ن نکهیا

 اومد  رون یاز آب ب بناچار

 حال مدتها نشست  ی و ب س یخ همونطور

 مرگ آور   یخنک ن یتب داشت و ا اون

 دردهاشو فراموش کنه  شد یم باعث

 

 تموم ساختمون رو پر کرد   وشایامان ن یب یصدا صبح

 دست پاچه از جا بلند شد و به  طرف اتاقش رفت   ریام

 تو اتاق نبود   یو کس  کردیم ه یگر  اون
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 خوابه ...... ایجان نار ریبا همون لباس خواب با عجله بطرفشون اومد و گفت ام مادر

 خواب بود به ساعت نگاه انداخت و گفت نه چون تو اتاق نبود فکر کنم رفته به دانا سر بزنه   جیکه هنوز گ  اون

 گفت   ی با نگران مادر

   د یدانا تو اتاق من خواب شبید

 بدنبالش گشتند   مهیانداختند و سراس  یبهم نگاه ی دو با نگران هر

 رفت   ادشونی

   کنهیم هی چطور گر وشاین

 شش صبح بود   ساعت

 زد   ادیزده فر   وحشت ریام

   اطه یتو ح مادر

 

 به سمت استخر  د یدو و

 

   زد ی خدا رو صدا م ستادیا ی درگاه  یجلو  مادر

 فقط زنده باشه    دخترم

 بغلش کرد   ریام

  د ی سف یجون و رمق با رنگ  یب

 کاناپه نشست   ی عجله داخل ساختمون اومد وبرو با

 کرده بود    خی صورتش

 صبح تا مغز استخوانش رو سوزونده بود   ی سرد ور یشهر یهوا  یوجود گرما با
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   زدیبا بغض صداش م ریام

 مادر با عجله رفت وچند پتو آورد و  و

 .....  دند یچیآوردن و با عجله چند پتو رو  بدورش پ رونیرو ب سشیخ لباس 

 رمقش رو بزور باز کرد و نگاهشون کرد  یب یچشمها

 

   کرد یم ه یگر  ریام

 بلند   یخجالت بکشه و با صدا نکه یا بدون

 و گفت   د یبه سرش کش یدست  مادر

 نباش چشم باز کرد   نگران

 زنگ بزن به اورژانس   برو

 خفه شد  هی اون بچه با گر ریام پاشو

 

 در آغوشش گرفت و صورت سردش رو تو بغلش پنهون کرد و گفت   مادر

 فقط بگو چرا ؟؟؟؟؟  چرا

 حالت خوب بود   شبیکه د  تو

   ی وار به آب زد  وانهیطور د نیکه ا  ی کنیم ر یکجا س   اینار ییکجا

   ترسم یرفته از آب م ادتی

 رفته بعد از رفتن پدرت از آب متنفرم   ادتی

 ی کار رو کرد نیا چرا
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 شد  هوش یرمقش رو باز کرد و دوباره بست و ب یب یچشمها

 

   سوختیتب م ی تو

   ییاعجله کن کج ریزد ام  ادیفر  مادر

    ایبطرف نار  د یبه سرعت دو اون

   زدیم صداش 

   داد ینشون نم ی عکس العمل نیکوچکتر   اما

   کردیو اسمش رو صدا م زد یم  ادیفر

 

   رهیمیگفت برو به نرگس بگو اون بچه رو ول کن دخترم داره م مادر

 اره یبراش لباس ب بگو

 

 دوان دوان بطرف پله ها رفت   ریام

  گذشتیم  یبه کند  زمان

 هر سه شون رو فلج کرده بود  ا یاز دست دادن نار ترس 

 

 کمک.......  ایبرگرد تو رو خدا ب ریزد ام  ادیفر  مادر

 .....  کشه ینفس نم گه ید اینار 

 وحشت بطرفش رفت    با

 پاهاگذاشت  ی رو برو سرش 
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 دن یلرزیم دستاش 

 کرده بود.....  خی

    

   ختی ریو اشک م  زدیم ی لیو به صورتش س  کردینگاهش م ید یتموم ناام با

 دستش رو گرفت و گفت نزنش مادر صورتش کبود شد  مادر

 نفس بده   بهش

   دهیانگار سالهاست خواب دادینشون نم یعکس العمل  ن یکوچکتر یبهش نفس داد و حت ید ینا ام با

 

 بلند شو   اینار د یکش ادیفر ریام

   لرزوند یکه تموم خونه رو م ی ادیفر

 جون دخترش کرد   ینگاه صورت ب د ینشست و نا ام ن یزم ی برو مادر

 بطرفشون   د یبا عجله دو نرگس

 

 تو بغلش بود   وشاین

  اری زد برو براش آب گرم ب ادیفر

 ......  ریتوام ام با

 ....   حرکت......... ی قدرت نداشت از جا بلند شه سرشده بود  ب ی حت کردینگاهش م ریام

 رو تو دستاش گرفت و دخترکش رو به صورتش چسبوند   اینبض نار نرگس

 بود آروم شد لبهاشو به صورت مادر چسبوند ....... دهیچیپ کشیکوچ ین یمادر تو ب ی که بو  اون
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 ماهش رو نوازش کرد و گفت    یشونیآروم پ نرگس

   خوادیبچه تو رو م نیمادر ا پاشو

 ......... یکشیتو هنوز نفس م گهی م فت ینبض ضع رمیعز پاشو

 رو برگردوند بطرف صورتش و اون   وشاین

 

 چشمهاشو باز کرد ......... آروم 

 افتاد    نیزم ی حال برو یناباورانه و ب  ریام 

 

 بغضش شکست ...... مادر

 .......  د یاون در کمال تعجب با نفس فرزندش دو باره آروم نفس کش 

 

   کردیم  ریفارشات الزم رو به ام در داشت س  ی اورژانس جلو دکتر 

 در رو بست و رفت   ی کوتاه یسر تکون داد و بعد از خداحافظ اون

 اومد  نییپله ها رو پا شون یخسته و پر مادر

   د یکش  یشونیمبل رها شد و دست به پ ی برو

 رو به روش نشست   ریام

 شدند   رهی هم خ یتو چشمها د ینا ام و

 سرش رو تکون داد و گفت  مادر

 داشت   یقصد خودکش اینار شه ینم باورم

 سنگ صبورم .....  دختر
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 داشته   ی که قصد خود کش زده ی دست و پا م ی د یعمرم باعث آرامش همه بود اونقدر تو نا ام یکه تو تموم سالها یکس

 .....  دمید یمقابل شکست   ر یو غ  یکوه قو   هی اونو مثل  شه یفکر بودم که هم  یمن چقدر احمق و ب و

   ریام

 به دخترم گذشت   چه

   ایرو جون نار تو

   د یهم بحث کرده بود با

 باورش برام سخته    چرا

 ......  یفهمیم

 

   کرد ینم دارمونی ب وشاین یها  هی گر ی صدا اگه

 دخترم مرده بود   االن

   کشهیآخر رو م یکجا معلوم به اون بچه الهام نشده باشه که مادرش داره نفسها از

 رو بعلمت تاسف تکون داد و گفت   سرش 

 

 دم یبخش یاومد خودم رو نم ی به سرش م یی بل اگه

 

   د یخند ی جا نشسته بود و م نیهم شبید

 بود چرا آخه ......  شاد

 بتونم مشکل رو حل کنم   د یگو شابهم ب یدچار اختلف پنهون شد  ا یاگه با نار ریام
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 مونده بود    رهیخ نیکه بزم ریام

   گفت

 عادت کرده به ظاهر بخنده   اون

 ......  ستیکنارم هست و ن یینمایس  لم یشده ف یزندگ براش 

 ....... کشه یپر م گهید یتو دستاشه و اون فکرش جا دستهام

 

   ارم یدارم کم م گه یچکار کنم د دونمینم

 شونه اش گذاشت و گفت   ی بلند شد و کنارش نشست و دست برو مادر

   زمان

   کنهیرو درست م  زیهمه چ زمان

   ی بهش فرصت بد  د یبا

 بهش توجه کن   شتریب کمی

 بشه   ر یفکرش در گ نزار

   میهاش باش  ییمواظب تنها د یبا گفت یم دکتر 

 هم شده   مانی بعد از زا یدچار افسردگ  اون

 باهاش رفتار کرد   اطیبا احت د یمونه که با ی بند زده م ی نیچ ه یمثل  اینار پسرم

 

 

 

 م ینگران حالش باش  د یبه بعد ما با ن یبوده از ا ه یبحال اون نگران حال بق تا
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 دانا رو گرفته بود   یاومد دستها رون یاز تو آشپز خونه ب نرگس

   گفت

 ؟؟؟؟؟  داره یب برمی سوپ م  اینار ی دارم برا خانم

   دهیسر تکون داد و گفت نه خواب مادر

 برو   گه یاستراحت کنه چند ساعت د بزار

 کار وحشتناک زده    نیدست به ا ای چرا نار ی تو خبر ندار یراست

 با دلهره گفت   نرگس

 خانم   نه

 کرده   مار یب نطوری با  صدرا  اونو ا دارش یو د ایآورد که رفتن نار ادیدلش ب  تو

 رو بگه قت یجرات نداشت حق اما

 

 بهتر شده بود   ی کم  ایگذشت نار ی روز ند چ

   کردیم  د یشرکت خر یو برا   رفتی دو روز به کرمان م د یعازم سفر بود با ریام

 سفر نبود   ی سفرش رو بسته بود اما دلش راه ساک

   رفت یو قربون صدقه اش م کرد یتخت نشسته بود و مرتب پشت دستهاشو نوازش م  یبرو  کنارش 

  اینار

 بشه ممکنه از پرواز جا بمونه   یزد و اشاره کرد که راه  یلبخند 

 گذاشت و گفت   شی شونیپ ی سرش رو برو ریام

   ترسمیبرم م  خوامینم
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   کرد یم ی تخت باز یکنارشون رو  دانا

 و گفت پسرم مواظب مامان باش    د یرو بوس  صورتش

 گردم    یغصه بخوره زود برم  نزار

 بچه گانه کرد و از سر و کولش باال رفت   ی خنده ا دانا

 مظلومانه نگاهش کرد و گفت  ریام

   زمینکن عز  یبچه ها کار خطر ناک بخاطر

 قول بده  بهم

 

 کن    یمن فداکار ی بارم برا هی  یبرام ارزش قائل ی اگه ذره ا ی کرد یفداکار  گران ید ی دوست دارم تا بحال برا مو یمن زندگ اینار

 دارن   ازیداره همه بهت ن از یبه تو ن دخترمون 

 

 افته  ی نم یتکون داد و خاطر جمعش کرد که اتفاق  سر

 

 گذاشت و گفت   ش یشونیسر به پ ریام

   د یو ام اسمیسرگذشت  من

   شیسرگذشت خو با

 مردم از عطش   یم

 تر کنم   دهینبود تا لب خشک یآب

 کنم   ریه من گفتم دو دست را به دو چشمان س شعله زن به در آمد چنان ک  د یشب آتش خورش  مهیبه ن  خواستمیم

   شیسر گذشت خو با
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 من بود   شی چند روز پ یقصه   نیا اینار

 تن پر از تب تو من از وحشت و سرما سوختم   شیآت تو

 

 نزن  شم یرو خدا دوباره آت تو

 

 بود   ی سرد صبح

 دند یرقصیم  شه یش  یبارون برو  ی ها دونه

 رو به اتاق آورد .....   دخترکش

 داد   ری کرد و ش  ض یرو تعو لباسش

 ....  زدیلبخند م ایسرخ و خوشگلش به نار یبا لپها اون

 گونه اش گذاشت  یبرو ی ا بوسه

 دلش گفت    تو

   زم یگردم عز  یزود برم   امروز

 رو به صورت دخترش چسبوند حس آرامش داشت.......  صورتش

 فرو رفت   یکنار مادر به خواب قشنگ   اون

 جا بلند شد و قلم و کاغذ برداشت   از

 فرو  رفته بود   یق یتختش به خواب عم ی انداخت رو وشایبه ن ینوشتن شد نگاه مشغول

 گذاشت   فشی رو تا کرد و داخل ک کاغذ 

 و   د یپوش  ی گرم لباس 
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 درب اتاق نرگس آروم در زد    پشت

 تو سکوت بود    خونه

 قول داد بار آخر باشه    بخودش 

 در رو باز کرد    نرگس

 خواب آلود بود   هنوز

  د یخواب از سرش پر اینار دنید با

 گفت کجا    یگرفت و با نگران بازوهاشو

 آورد و نشون داد    رون یب  فشی کاغذ رو از ک  اون

 به سرعت مشغول خوندن شد  نرگس

 شد و سرش رو تکون داد   ره یبهش خ ی ا نگرانب و

 و بداخل اتاق برد و گفت   د یدستش رو کش آروم 

 ..... گذارمیهرگز نم یمن رد بش ی جنازه  یمگه از رو  اینار

 بار هم اشتباه کردم   هی  همون

  اینار

 شد و با اشاره بهش فهموند که امروز تمومه ......  بلند 

 

 ت  بازو هاشو گرفت و گف ی عصبان نرگس

   یممکنه اجازه بدم بر  ریبار غ نی ا یکنیکلفه ام م  یدار اینار

   ی رفتی از دست م یداشت  تو

 سپارم یو نامه ات رو بدستش م رم یبرم من خودم م قربونت
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   ی بر دنشیبه د ی حق ندار  گهیتود اما

 سر تکون داد و از اتاقش خارج شد   اینار

 با التماس بدنبالش رفت و گفت   نرگس

  اینار

 به مادرت بگم   ی کنیناچارم م بخدا

 شه یصدرا باز نم ی برو یخوشبخت ی با رفتنت درها یبه خودت ظلم کن یحق ندار تو

 

 مثل بار  قبل دانا رو بغل گرفت و به طرف پله ها رفت ..... اینار

 بلند گفت   نرگس

   زم یبرگرد عز اینار

 بونت برم تو رو جون نرگس  خراب نکن قر تویزندگ

 بشه  مونیگشت مبادا پش ی برنم ی حت اون

 کرده بود     سیرو خ اط یح بارون

 شونه هاش  به خواب رفته بود  ی سر دانا چتر کرد اون معصومانه  برو ی رو برو شالش

 

 کرد    ی دم درب رو به سرعت ط تا

 منتظره   ی تاکس دونستیم

 شد و رفت   سوار

 راه در فکر بود   ی تو
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 داشته باشه    یکه نگران  شد یباعث م د یترد

   د یباریآروم م آسمون

 زد   شهی آروم به ش  یدر نگهبان  یجلو

   مرد

 سرش رو تکون داد و  در رو باز کرد   ا ینار دنیبود با د  یمشغول خوردن چا نگهبان

  د ی عجله بطرف ساختمون دو با

 

 زد و وارد شد   ی رو به آروم ر یاتاق مد   در

 اد ینشست تا به صدرا خبر بدن که ب  ی از احوال پرس  بعد 

 

 براش نوشته بود  ارهیکه حرف دلش بود و هرگز نتونست به زبون ب ییزهایدفعه استرس نداشت چ نیبود و ا ریبه ز سر

   د یداشت بخش یکه تو زندگ  یسخت ی خشم تو نگاه صدرا رو به تموم روزها اون

 بشه   دهیکه بخش خواستی م و

که فکر کنم    ی زیچ گفت یارزش داره م شتریبرات ب  ایتو دن ی که چ دنی پرس یاومد و ازش م  یم ایروز بدن ه ی گه یبار د هی اگه  د یشا

 .....  یدرصد برگرده به سمت زندگ هی د یشا

 .....  د یبجون خر ی خواهر خواست و چوبش رو تموم زندگ ه یاز  شتریب تا یب یبرا  اون

 شد یتب سوخته خارج م  نیو از ا  کردیتازه م ی و اون نفس شد یتموم م  قصه  نیا د یبا

 

 موند   ره یاتاق باز شد اون نگاهش به در خ در

   یزخم ی پاره و صورت یآشفته و لباس  یتیووضع  سیخ ی با سر و صورت ریام
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 در ظاهر شد    یجلو

 حس شدن   یب دستاش 

 بود همون جا تموم کنه .....  کینزد

 آقا با زور وارد ساختمون شده   ن یا یاحمد  یبخش جلو اومد و گفت آقا ریمد 

 شد  ریبا نگهبان در گ  یحت

   د یراهرو به سرعت دو تو

 

 نشد متاسفم   فشی کس حر چیچون  ه اد یزدم حراست ب زنگ

 نگاه  ر یکه با تعجب به سر و وضع ام ریمد 

 گفت   کردیم

 پسرم   یکار دار  ی با ک  یهست یک شما

   د یخانم بپرس  نیبود گفت از ا ایکه نگاهش به صورت نار  یچند قدم جلو تر برداشت و در حال اون

   خوامیم یچ نجا یمن ا  دونهیخوب م اون

ا  باب  ریام دنی هنوز خواب آلود بود  با د د یبه چشمهاش کش ی دست ریام  دن یگذاشت اون با د   یصندل ی نشست دانا رو برو  اینار

 به آغوشش رفت  انیگو

 

   دند یرو فهم ز یصحنه همه چ نیا دن یبخش و مرد همراهش با د ریمد 

  ستادیجلوتر اومد و روبه روش ا ریام

 دوخته بود  ن یبود از شرم نگاهش رو بزم ریسر به ز اینار
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 و نگاهش کرد و گفت   اینار یچونه   ر یرو برد بز دستش

 بهت گفتم   یرفت چ ادتی

   ی و تب کرد  ی که به آب زد ی اومد  نجایا

   یاون تب کن  یرفتم که تو برا  شیبرات اون روز تا مرز سکته پ من

 ا ینار یکن  یکه بهم دهن کج  نجایا یاومد 

 

 که بدونم کجا سرت گرمه    نرفتم

   یخند ی بهم تو دلت م ی بهت بود که دار حواسم

 ی کرد یکار رو باهام نم ن یا یبرو ول  م یاز زندگ ر یام ی گفتیم کاش 

 

 نکردم   لیرو بهت تحم ی کار چ یچند سال ه ن یکه تو ا من

   دم یهمه غمهاتو بدوش کش یاز غم و من همه  یبا کوله بار یاومد  تو

 

   ایبرات نار متاسفم

   ی از زندگ ییخوایم   یچ ی دونیخودت هم نم تو

 

 موندن  ره یچشم تو چشم بهم خ یمی تو اتاق برگشت و دو دوست قد   د یچیپ لچر یچرخ و یصدا

 

 کرد و گفت   ی وار خنده ا  مسخره
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   ق یرف ی اومد  خوش 

 بره   شی و از عذاب وجدان تا مرز مرگ پ  نهیو اون تا ساعتها تو سرما بش ی کن  نیبهش توه یتونی که تا م دنتیاومده به د زنم

   ی برد تو

 آب   یبرو  ده یحباب ترک ه یشد  م یخودم نخواست زندگ ی وقت منو برا  چیه اون

 

 رو محکم گرفته بود    ریام  یهمونطور دستها دانا

 صدرا گذاشت و گفت   یپاها یکرد و آروم برو  بغلش

 پسرت   یکردم برا یکه سع قی رف ببخش

 باشم  یخوب پدر

   ی دونیبهتر م خودت

   رهیمعرفت نبود که بخواد داشته هاتو بگ  ی اونقدر ب ریام

که خودش بهم داد   ی کنه و به قول  یبگذاره و صادقانه در کنارم زندگرو کنار  یزن باز ن یا یروز  ه ی بلخره  د یفکر کردم شا من

 عمل کنه  

 رو با پشت دست پاک کرد و گفت   صورتش

 د یکه شما راحت باش   رمیم

 

 وارد اتاق شد   مه یحراست سراس  مسئول

 رفت   ریبطرف ام و

 بخش اشاره کرد که   ریمد 

 به کارش نداشته باشه  یکار
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 و دل شکسته رفت  ریسر به ز اون

 

 بود  ریسر به ز صدرا

 ......  د یکنان بطرفش دو  هی اومد و گر رون یتو بغل صدرا ب رازی دانا با رفتن ام 

 

 برنگرد ...... نجایوقت  ا چ یه گهیگفت پاشو برو دنبال شوهرت و د ر یهمونطور سر به ز صدرا

 

 همونطور سر جاش بهت زده نشسته بود   اینار

   د یکش  ادیفر صدرا

 توام برو دنبالش ......  با

 

 اط یبطرف ح د ی دو  عی صدرا گذاشت و سر یپاها یو برو  د یکش رونیب فشی جا بلند شد که بره بدنبالش برگشت و نامه رو از  ک از

 

 بهش برسه  د یکه شا  د یدو یم

   د یدویبدنبالش م  اطیو دانا توح  رفتیم  رونیبند اومد اون داشت از در ب نفسش

 نداشت   اد یفر ی برا ییصدا 

 خورد   نیلحظه تعادلش رو از دست داد و بزم به

 اومد   یاز دستش بر نم یو  کار   کردیرو نگاه م ری دور شدن ام داشت

   د یکش  غی ته دل ج از

 نشده بود     دهیوقت شن  چیکه ه ی ادیفر
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 د یلحظه برگشت و حال نزارش رو د  هی ینگهبان یها  لهیپشت م ر یبا ترس برگشت و نگاهش کرد و ام دانا

 

 به پشت سرش نگاه نکرد   یلحظه ا یتفاوت رفت و حت  ی ب اون

 کش یکوچ  یبا اون دستها دانا

 امانش تموم محوطه رو پر کرده بود  یب  ی  هیرو گرفته بود و گر اینار صورت

 

به   د یکشی دلش داشت پر م کرد یاومدن و صدرا همراهشون بود  از دور نگاهش م اط یبخش بهمراه مامور حراست به ح ریمد 

 نداشت  دنی دو  یبرا ییکمکش بره اما پا

 دانا رو گرفت    یاز جا بلند شد و دستها ی به سخت اینار

 فی شده بود و کث سیخ لباسش

 

 نگاهش کرد    سیخ یو با چشمها برگشت

 به سمت در رفت   ان یو گر  انداخت و دانا رو تو بغلش جا داد ریبه ز سر

  صدرا

 بخش کرد و گفت   ریمد  نگاه

 تو رو قرآن شما برو برسونش خونه    یاحمد  یآقا

 زبونه   ی ب اون

 تو رو روح مادرت   رهیبگ  نیسختشه ماش  ابون یخ تو

 

 رو روشن کرد و به نگهبان اشاره کرد که در رو باز کنه ...... نشیتکون داد و با عجله ماش  یسر یاحمد 
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 درد ناک راه گلوش رو گرفته بود .....   یبغض صدرا

   رن یگ یدارن ازش فاصله م شون یکه آروم و پر  د ید یو پسرش رو م  اینار اون

 کرد   احساس 

   ره یم  شهیهم یداره برا اینار

 برنگرد   گهیچشمهاش گذاشت و تو دلش گفت خدا حافظ د یرو برو  دستش

 خوام ......  ینم

 .......منو ببخش  نمی رو ندارم غمت رو بب  طاقتش

 

 تو  تموم جونش   د یچیپ یمی آشنا و قد   یرو به صورت گذاشت عطر دستها اینار ی  نامه

 لحظه نگاه کرد   هی

 بود   ان یتاب و گر ی بغلش  ب داناتو

  ایدلش گفت سوار شو برو نار  تو

 رو خدا   تو

 شد و دانا رو ازش گرفت  ادهیپ یاحمد 

 بده اونو به مقصد برسونه  تیکه رضا  کرد یصحبت م ایبا نار داشت

 

 به صدرا انداخت و صورتش رو پاک کرد و سوار شد و رفت   یبرگشت  و نگاه اون

 

 برگشت  شگاهیرو چرخوند و به طرف آسا لچرش یو  ی  دسته

 جون شده بودن   یب دستهاش 
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 خراب شده  اینار ی زندگ دونستیم

 . ...... ستیچرا خوشحال ن دونستیاما نم خواستیرو م نیهم

   رهیگ یکار آروم م ن یدلش با ا کرد یجدا بشه فکر م ایببره و از نار شهیهم  ی برا ر یآرزو داشت ام اون

  ینگاه نهیاز تو آ ی کرداحمد یم ه یخون گر   اینار ی و تو دلش برا  رفتیتر و نگرانتر از قبل داشت به طرف اتاقش م نیحاال غمگ   اما

 انداخت   ایبه نار

  ایرنا

   کرد یرو فرو خورده بود و دانا رو تو بغلش آروم م بغضش

 بهم  دوخته شد   نگاهشون

 طور شد   ن یرو  نگاه کرد و گفت  متاسفم که ا جاده

 بدم  حیو به همسرتون توض ام یب لیمن حاضرم با کمال م  یاگه  دوست داشته باش  یانجام نداد ییو کار خطا   یندار یگناه شما

 

 برد و   فشی سر تکون داد و دست به داخل ک اینار

 و به دستش داد  د یکش  رون یکه  آدرس خونه رو بهمراه داشت ب  شهیمثل هم 

 

 با ترس و دلهره به ساختمون نگاه کرد   اطیح ی تو

 نبود   یخبر

 باشه   افتادهین ی اتفاق چیه انگار

 آب رفت و سر و وضعش رو مرتب کرد    ریگذاشت و بطرف ش  ن یرو بزم دانا

 اومد برگشت و نگاه کرد   ی در ورود یصدا

   نرگس
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 عجله به طرفش اومد   با

 ........  یخورد  ن یشده دختر زم یبه سر تا پاش انداخت و گفت چ  ینگاه

 

 به خونه برگشته   ریاشاره کرد که ام اون

 به مسافرت نرفته  ریبا تعجب نگاهش کرد و گفت معلومه حواست کجاست مگه ام نرگس

 

 به خونه برنگشته بود   ریانداخت ام ر ینشست و سرش رو بز اطیتو ح مکتین ی برو

   د یبازوهاشو گرفت و تو چشمهاش نگاه کرد و گفت تو رو د ی با نگران نرگس

 کرده بود   بت یتعق

 کنم یدارم سکته م بگو

 

 نشست  مکتین یتکون داد و نرگس دستهاشو رها کرد و برو  د ییبعلمت تا سرش رو اون

 تموم شد    زیچ همه

 گشت  یبرنم گهید  اون

 

 آروم گفت   نرگس

   یمقصر  تو

 مراعات حالت رو کرد   یلیخ

 .....  خواستیدوستت داشت و خاطرت رو م یلیخ

 تمومش کن   ایگفتم نار  یچ هر
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 نخواهد داشت  ی آخر خوب یباز نیا

 مرده غرورش رو نشکن..........   هی  اون

   ی دار  یعنیصدرا  دن ید ی ریم  یپنهون ی وقت

 ....... ی کنیپاهات له م ر یرو ز ریام

   یکار ممکن رو در حقش کرد  ن یهات ساخت تو بدتر یاون بدبخت با تموم کج خلق اینار

 کرد    رییاالن حال و روز صدرا تغ بنظرت

   ی نابود کرد رو تیفقط زندگ نهههه

  اینار

 بهت بگم آخه   یچ

 م یکجا دنبالش بگرد حاال

 

   ری برگرد ام گفت یبود و تو دلش م رهیبه در خ اون

 

 برگرد ......  یکه در حقم کرد  ییخاطر تموم گذشتها به

 وقت  چیببخش باور کن ه منو

 کنم برگرد من ناچار بودم .....   کیکوچ یلحظه ا  یتو رو برا  نخواستم

   اینار دمتیبارهم  بخش  ن یو بهم بگو ا ایب

 سخت تر نکن   نیاز ا مویو زندگ ایب

 هات ببخش  ی به تموم مردونگ  هامویبد  وشای رو جون ن تو
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 حال بمونم قطعا خفه خواهم شد  ن یتو هم  اگه

 

  ل یذل  شتریغروش رو برد که ب ی مونده  یند اون رفت و باق مو ره یبرنگشت و چشمهاش به در خ ریهرگز ام گه ید ی روز و روزها اون

 نشه  

   د یو از دخترکش هم دل بر ارش یبه د برگشت

 دوشش سوار کنه    یدانا رو برو   ادویب شهیمردونه مثل هم  یبود که حسرت داشت در باز بشه و اون با خنده ا  ماهها

   ی چقدر خوبه که هست زم یو محکم تو بغلش جا کنه بگه عز رهیبگ  دستهاشو

 لبهات نقش نبنده.......   یو لبخند برو  یی سمتت تا تو نخوا امیوقت نم چ یبگه من ه شه یهم مثل

   یچون خوش قلب ا ینار خوامتیم

  نیطن اطیسنگفرش ح یبرو ر یام ی مردونه   یپا  یصدا د یکه شا کردی با حسرت به باغ نگاه م شهیتر و تنها تر از هم   ضیمر اون

 انداز بشه

 

 شدنیهاش روز به روز بزرگتر م بچه

 فرستاد و بدنبالش رفت   غام یبارها براش پ مادر

   نهیرو بب اینار گهیخواست د ی نم اون

 طلق داده بود   یبود تقاضا یمدت

 راحت بشه   ایگذشت که نار ز یاز همه چ یبراحت

   رینوشت و فرستاد که منو ببخش ام براش 

 شروع کرده بود   ید یجد  ینداشت اون زندگ  ی ا دهیفا اما

 وجود داشته   یی اینار ایدن نیداشت فراموش کنه تو ا  یسع

 پشت پا زد   ز یهمه چ به
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 مادرش بود   ی که سالها آرزو یزیچ

 کرد یفرزندش فکر م   ییبه جدا اون

 

 بود  یشب برف  ه ی ی ها مهین

 بخوابه   گذاشتیشبها استرس نم شتر یب داربودیب هنوز

 مونده بود   رهیسقف خ به

 ها تازه بخواب رفته بودند  بچه

   کرد یکنار تخت دخترش نشسته بود ونگاهش م 

 بود   بایماهش تو خواب چقدر ز صورت

 به خاطر دخترش هم که شده برگرده   ر یگذاشت و تو دلش خدا خدا کرد که ام زی م یبه رو  سر

 تلفنش تو سکوت اتاق پخش شد  یصدا

 

   شد یبهش انداخت باورش نم یعجله نگاه با

 بود   ریام

 حرف بزنه   خواستیم  دلش

 ........  فیح اما

 

 تو تلفن  د یچینفسهاش پ یصدا

 اون نگاهش به آسمون افتاد   هی تو دو راه ریکه ام   دونستیکرد و منتظر بود که حرف بزنه م یا  سرفه

 کرد    یزد و دوباره سرفه ا   ایرو بدر دلش
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   ریام

   ایگفت نار آروم 

 نرفته که وقت دادگاهه ....   ادت یصبح تهران هستم  فردا

   ی ریبگ  م یخودت تصم خوام یم

 کنم   ی زندگ تونم یبدون اون نم رمشیازت بگ  خوامی جواهره م هی برام مثل  وشاین

 شیبهم ببخش یقلب  تیبا رضا خوام یم

 

 و  م یبا هم بجنگ  نکه یا بدون

   ی رس یبه آرزوت م تو

   خوردی کرد انگار بغضش رو فرو م سکوت

 داد   ادامه 

   میبهتره به توافق برس  اینار

   ی رو نگه دار وشاین یتا دو سالگ  ی تونی م تو

   رمیدخترم رو پس بگ  خوام یبعدش م اما

 نشه   زدم که بگم فردا تو دادگاه حرفامون دو تا زنگ

 هر دو مون بهتره  ی برا ی نطوریا

 

 تونست اعتراض کنه   ی نم شد یخفه م داشت

 نکردم  انتیوقت بهت خ چیبزنه من ه  اد یفر خواستی م کردیبرد تموم بدنش درد م نی بست و سر به زم چشمهاشو
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 سالها بهش عادت کرده بود   نیجدا بشه تموم ا ریخواست از ام  یقدرتش رو نداشت اون نم  اما

 ......مثل مرگ بود و بس   ی از زندگ رفتنش

 

   یچند سال تحملم کرد  نیادامه داد منو ببخش که تو ا ریام

 بود   نمون یکه ب  یبه احترام محبت یبود  زمیدوستت داشتم و دارم تو همه چ اینار

 م یاز هم جدا بش ی کدورت چیبدون ه خوام یم

 

 پر از تنش شدم   یرابطه    ه ی من بودم که وارد  یمقصر اصل ی نداشت یر یتو تقص ینیدخترت رو بب   شهیهم خوام یم

 فردا منتظرم  اینار

 

   ینیکه دخترت رو بب  ارمشیم  ی داره هر وقت دلت خواست و اراده کرد ازیبهت ن وشاین

 ازش جدا بشم   تونمینم اما

 .....  یشنو یصدامو م اینار

 

 تو سکوت اتاق   د یچ یبوق از اون طرف خط پ یزد و صدا  زیتا ضربه به م   دو

 

 نشست   نیزم  یاز دستش افتاد و برو  تلفن

 موند  ره یخ ی به نقطه ا و

 

 اتاق باز شد   در
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 صورتش افتاد   یبرو   رونیب نور

 افتاده باشه  د یبا ی که چه اتفاقاحساس کرد  اینار تیوضع  دنیدانا رو نگه داشته بود پا به اتاق گذاشت و با د  یکه دستها مادر

 

 بود   ریتکون داد و گفت ام  سر

 شدن  ریدر سکوت چشم بست و اشکهاش سراز اینار

 تخت نشست و گفت  یدر رو بست و برو   اون

 برگرده  د یکارو بکنه با  نیا زارمینم

 

   ی فهمیبهم تعهد داده م ریام

 رو برام پر کرده بود  ا یبرد یخال ی دارم اون جا ازین بهش

 

 و گفت    د یکش اینار ی شمیابر ی موها ی برو یدست

   زمیغصه نخور عز کنمیم درستش

 برگرده .........  د یبا ریام

 

 شد   دار یخواب هم سمعکش رو بزاره که هر وقت ب  ی تو  کردیم یکرد سع دارش ی ب وشاین ی ها هی زود  گر صبح

 به دخترش باشه   حواسش

   گهیصبح د ه ی بازم

 روز   یینور آفتاب و روشنا بارم

   گهید  یروزها  ی  ه یبق مثل
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 روز نرسه   ن یداشت ا دوست

   نه یافتاد چقدر غمگ  یم ادش یتازه  شد یم  داریب ی وقت چرا

 رو دوست داشت  نیهم رفت یم ادش ی  زیهمه چ د یخوابی م یتو خواب بود وقت شهیهم کاش 

 ............یفراموش 

 

 باسش رو عوض کرد و اون مثل فرشته ها دوباره به خواب رفت  داد ل  ریبه دخترش ش  نکه یاز ا بعد 

 کرد   نگاهش

 بره و دخترکش رو هم با خودش ببره    ریمثل مرگ بود که ام براش 

 تا اون روز رو تجربه کنه  مردیبود م بهتر

 

 رفت   نییپا یو به طبقه    د یرو پوش  لباسش

 تو خواب بودن   همه

   کرد یرو آب م دش یسف یصبح داشت دونه ها ی رفت برف نشسته بود و گرما اط یبح دهی به تهران رس  ر یام دونستیم

 نشست   یصندل ی برو

 و صاف شده بود    زیچقدر تم هوا

 کرد    یبهشون حسود  کردند یدرخت سر و صدا م ی پرنده داشتند رو چند 

   تونستنیم اونها

 نه ......... ایبزنن و نار حرف

 

 اومد   ی که از دستش برم  یو شروع بنوشتن کرد تنها کار رو روشن کرد  تلفنش 
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   ی اطراف هست ن یهم دونمیم

 ...... امیدادم که بگم نم  امیپ ریام

 نکردم  انتی بهت خ  یدادم که بدون امیپ

 

 

   

   زمی......... عزستین انتیخ ایتو ذات نار اصل

که چقدر تنها و ناتوانه   ید یفهمی م ی اون بود یلحظه اگه بجا  هی  ریبردم  ام  یم  دنشیپسرش رو به د د یو با ونم یبه صدرا مد  من

...... 

 ببخش که بهت نگفتم و رفتم   منو

 بده   گه یفرصت د ه ی بهم

 

   امیبه داد گاه نم ی کن  هزار بار هم که بر  باور

   وشا یخونه تو رو جون ن برگرد 

   زم یعز ارهیداره دندون در م دخترمون 

   گمیاست مکنم بخدا ر  یتا ابد رهات نم ریام

 برگرد  یکجا هست  هر

 

 رفت و اون منتظر نشست  امشیپ

   کنم یداد دارم در رو باز م  امیپ دوباره 
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   اطمیتو ح من

   یها هست ی کینزد نیهم تو

 برگرد تو رو جون خودم  ریام

 

 رفت   امشیپ دوباره 

 

 داد    امیداد و دوباره پ هی اون بطرف در رفت  پشت در تک و

 بازش کنم   ای یزن یم زنگ

 زنگ بزن  ریام

 

  گذشتیها م قهیجا تو سرما نشست و دق همون

 گهیقلبش بهش دروغ نم دونستیم

 

 رو به در چسبوند   گوشش

 پاهاشو بشنوه  ی داشت صدا دوست

 

 صدا خورد   تلفنش 

 عجله نگاه کرد    با

 در رو برام باز کن    زنمیبود زنگ نم نوشته

 و در رو باز کرد  د یاز جا پر یخوشحال با
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 بهم گره خورد   نگاهشون

 به آسمون محکم تو بغلش گرفت   د یکشیداشت پر م انگار

 رفت تو کوچه هست   ادش ی

 و صادق تنگ شده بود   یمیاون مرد صم یبرا  دلش

 

ها منتظر    قه یکوه حواسش به اون بود و ماهها و ساعتها و دق  هی بون شد و مثل  ه یبراش سا یزندگ  ط یشرا نیکه  تو  سختر  اون

 برگرده  ی بود که به زندگ

 

 در گوشش گفت   ریام

 تموم شب رو .........  ی بد  امیبودم که بهم پ منتظر

 

 .....  اینار ی هنوز دوستم دار دونستمیجون خودت م  به

 کرده   خ یکرد که صورتت  اشاره

 گرمش رو بدور صورتش گرفت   یدستها

   نجایاومدم ا م یگفت از فرودگاه مستق ریام

 زدم ی چرخ م یحوال نیساعت پنج صبح هم از

 

   ی داد امیبودم که بهم پ رهیدور به پنجره اتاقت خ از

 بود   نجایا دلم 
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   اد یسر تکون داد واشاره کرد که بداخل ب اینار

 ..... شد ی تموم م ی و خوش   یبه  خوب  ش یزندگ ی داشت قصه  د یشا

 دست برد بدور بازوهاش و با لبخند بطرف خونه حرکت کردند .....   اون

 رفت   ی عادت شده بود و وقت ه یبود  براش مثل  ی که وقت د یفهمی داشت م  تازه

 گم کرده باشه  یزیچ انگار

 

 شدن  ریشوقش  سراز یگذاشت و اشکها  ر یام ی بازوها ی رو برو سرش 

 

 تو اتاق مامان    د یسرعت دو با

 بود .....  دهیرو نپوش  لباسش

 گرفتمت .....  ی ریدرم طون یدستاشو گرفت و نگه داشت و گفت ش  ریام

   نجایا ایب

  دند یراه رو دو ی زنان و تو ادیو هر دو فر ختی بهم ر موهاشو

 اتاق و نگاهشون کرد   رونیو خسته اومد ب  ختهی بهم ر ی با سر و وضع اینار

 و گفت مامان موهاش درخت شده دانا!!!!! د یخند  ریام

 ....  دند یدو بهش خند  هر

 دست به کمر زد و ساعت رو نشون داد   تیعصبان با

 دن یخند یو دانا بهش م ریام

 به سمتشون واونها با سرعت از پله ها د یدو

 رفتند   نییپا
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 شد   میتسل  گهید

 پله ها نشست  یجا برو همون

 ردنش حلقه کرد و گفت بطرفش اومد و دستاشو بدور گ دانا

 مامان ...........   یمن عشق

 و موهاشو جمع کرد    د یرو بوس  صورتش

 زد   ادیپله ها فر  نییپا ریام

   نییا یمنتظرم زود ب نیتو ماش  من

 جا بلند شد  از

 هم به اتاق رفتن   با

 ....  د یو لبهاشو غنچه کرد دستاشو بوس   د یشونه کش موهاشو

 رهیبگ  ستیکرد که همش ب اشاره

 کرد و گفت چشم مامان جون    یمیتعظ اون

 رفتند   نییپا ی و موهاشو مرتب کرد دست دانا رو گرفت و باهم به طبقه   د یرو پوش  لباسش

   دادیصبحونه م  وشایبزرگ داشت به ن مامان

   دنشونید با

 باز کرد و گفت قربون اون قد و باالت برم داماد من ...... بغل

   اد یباس فرم مدرسه بهش مل چقدر

 مادر .......   ینفسم دانا

 

 مامان بزرگ لوس کرد  یخودشو برا  اون
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 کنه ......  شونیو قرآن اومد که راه  نهیصبحونه  نرگس با آ بعد 

 بار....   نیچند  د یدستهاشو بوس  پشت

 بهش وابسته بود   یلیخ

 کرد و گفت   نگاهش

 زم یعز یمرد شد  ی شد  بزرگ

 به سلمت ......  برو

 رفتند   نی خندون به طرف ماش  ی رو باز کردند و مادر و پسر با لب در

 پسرش کرد   نگاه

   داد یموهاشو رو پرواز م یز ییخنک پا باد

 .......  زدند یبرق م یچشمهاش از خوشحال و

 داد ....  ه یاز وجودش بود که خداوند بهش هد  یا که یت  اون

 

 بود  یاون خود زندگ  شد یبابا م ه یشب شتریو ب د یکشیبه روز قد م صدرا و خود تموم عشق که روز  خود

 

 بزرگ شدم   گه یمامان د ن ییاین گهیشد و مغرور نگاهشون کرد و گفت شما د اده یپ نیاز ماش  دند یدر مدرسه رس  ی جلو ی وقت

 ......  ره یمامان داره قربون صدقه اش م د یزد و اون فهم نه یمشت به س  اینار

 شده ...... ی قو یعن یدستش رو گرفت و محکم فشار داد اون مشت بابا رو فشار داد که  ریام

 در براشون دست تکون داد    یبا همون ژست مردونه  جلو بعد 

 تو دلش قرآن خوند و فوتش کرد   اینار

   کردیکه رفتنش رو تماشا م ریام
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   گفت

   یظهر برگرده تو دلشوره دار  تا

 داد    نگاهش کرد و سر تکون  اینار

 رو گرفت و گفت   دستش

 طور .......  نیهم منم

 

 کرد و دوباره براشون دست تکون داد    یبرگشت خنده ا اون

   کردینگاهش م اینار

 .........  یخواره بود که مادر تو بغلش گذاشت و گفت نگهش دار موقت  ریش  ی هنوزم همون پسر کوچولو انگار

 پسرکش رو پس بده   ی نتونست لحظه ا و سالها گذشت و اون هرگز   رمیگ یو پسش م امیم

 دلش خدا رو شکر کرد    تو

   دونمیشونه اش گذاشت و گفت اشک شوقه م ی دست برو  ر یبچه ها وارد مدرسه شد  و ام ه یهمراه بق  اون

 انداخت نییسرش رو پا 

 

 

 به ساعتش انداخت و گفت   ینگاه

 شد   رم ید  اینار یوا

 زودتر برسم ......  د یبا امروز

 

   رهیم ییاشاره کرد که خودش تنها 
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 رها کنم  ابونیخانم گلم رو تو خ شه یلبش رو گاز گرفت و گفت مگه م ریام

 

 زد و گفت    شیشونیپ ی برو ناگهان

 صدرا امروز منتظره   رمیرفت ازش عکس بگ  ادمی یوا

 بعد برگشت  قه ی شد و بطرف مدرسه رفت وچند دق اده یپ ی فور

  اینار

 کرد و اون گفت   نگاهش

 قول داده بودم  بهش

 

 دو سکوت کردند   هر

 بود تا فکرش آشفته نشه    دهیبود فرزندش رو ند  سالها

 داشته    ی ندونه چه سر گذشت تلخ تا

 سرنوشت شد ............ میتسل صدرا

 بار عکس دانا رو براش بفرستن ..... ه یازشون خواست هر چند وقت  

 و   شهیداشته قطعا از درون نابود م یروز بفهمه که چه سرنوشت تلخ  هی پسرش اگه  دونستیم  اون

 نابود خواهد شد .....  یبه آن  ش یخاطره کودک ینیریش 

 و   د یحقش رو بخش صدرا

 به  اونها سپرد   شه یهم یرو برا  پسرش 

 بود  ر یامتو شناسنامه هم پسر  ی حت گه ید دانا
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 کار رو کرد  نی فرزندش ا  ی  ندهی به خاطر آ هاش ییو صدرا با وجود تموم تنها خواد ی م یبزرگ  ی فداکار ن یکه ا دونستن یخوب م اونها

 

 شد   ادهیپ اینار

 خوشحال تر بود  ی ا گهیکرد که بهش بگه دانا امروز از هر روز د اشاره

 

 سرش رو تکون داد و گفت  اون

 بهش قربونت برم  گمیم

 

 خدا حافظ ......  فعل

 

 حرکت کرد و رفت  ریام

 

 کار داشت   یلیبطرف خونه رفت شب خ یبا شاد  اون

 رن یتولد دانا بگ  ی برا  یکیبود جشن کوچ قرار

 

 بره   شی خوب پ زیهمه چ خواستیم

 صبح روز بعدش دوباره پرواز داشت ریام

 

   

 هست تولد دانا برگزار بشه.......   ر یداشت  تاام دوست
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 مونه.....   یتو اصفهان م  ی اگه بره چند روز  دونستیم

   شد یم شتریکه داشت هر روز ب   یت یو مسئول کارش 

 قول ارتقاءدرجه داده بودند   بهش

   ره یهم جشن بگ   ر یام ی برا خواستی فرش تو شرکت ادامه کار بده م یقراربود بعنوان معاون کارشناس  اون

 ر داشت  کا یلیخ

 گذشتیم  یروز به تند  و

 داد یم  بیجشن رو ترت ن یبراشون بهتر  د یبا

 

 رو آروم زد و وارد اتاق شد ...... در

 .....  داد یم حیچند نفر کار توض ی داشت برا  اون

 و نگاهش کرد   برگشت

 با انگشت بهش اشاره کرد که منتظر بمونه .....  و

   ریام

 نشست و نگاهش کرد   یصندل ی برو

 .....  دادیم حیرو تو ض   یحوصله و دقت داشت براشون مراحل چله کش با

 برگشت به طرفش   ی قیاز دقا بعد 

 از جا بلند شد و با هم دست دادند   اون

 زد و گفت  یلبخند 

 ......  رفت

 کرد و گفت آره    یخنده ا ریام
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 .......  کنه یم  یطونیاالن تو مدرسه داره ش  پسرت

 و نگاهش کرد و گفت   د یکش  یق یو آه عم  د یبا دستهاش چشمش رو مال صدرا

 ......  نمشیبب خوام یم

 آرود و عکس دانا رو نشونش داد  رونیتلفنش رو ب ریام

 دند یدرخشیلرزون عکس رو نگاه کرد چشمانش از ذوق م یبا دستها اون

 

 رو تکون داد و گفت   سرش 

 ......  گهیشده د مرد

 بابا   یباش  ی جور ن یهم شهیهم خوام یم

 مغرور و جذاب شده   چقدر

   ریام

   رمشی تو بغلم بگ  خوادیدلم م چقدر

 .....  یدونیم

   میکن  ی م ی اوقات شبها تو خواب کنارش هستم با هم باز یگاه

 اون   م یخوریم ذاغ

 وقت  کنارمه    تموم

   کشه یداره براش پر م دلم 

 طرفم اونقدر بغلش کن که دلم خنک بشه ...... از

 

 که بغضش گرفته بود سرش رو تکون داد و گفت   ریام
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 ......... قی رف دمیدستت بهت قول م  یعصا شه یو م اد یروز م هی  اون

 

 که نزارم آب تو دلش تکون بخوره    خورمیقسم م  کنمیمرد بزرگ م  ه یبرات دانا رو مثل  من

 بدنبالت ..... ادیو م  فهمهی رو م قتیروز حق  ه یصبور باش  کمی

 

 و گفت   د یخند  صدرا

 خنده هاش بشه......  یفدا بابا

   ریام

 پسرم خوب درس بخونه و شاگرد اول بشه ....  خوام ی کنه م ی تنبل ی وقت نکنه بزار  هی

   رهیبگ  یبده که نمرات عال ادش ی م یکردیخوب باهم رقابت م یگرفتن نمره   ی اون دوران که تو دانشگاه برا مثل

 ........ ق یدست به شونه اش زد و گفت حتما رف ریام

 

 و تو نگاهشون هزار حرف نگفته    نشونیب بیعج  یمدتها به عکس بود و سکوت نگاهش

 گفت   آروم 

 تولدشه    فردا

 سر تکون داد و گفت   ریام

   رهیامشب براش جشن بگ  خواد یم اینار

 دارم برات    زیسورپرا ه ی من

 با تعجب نگاهش کرد و اون   صدرا

 رو جلو آورد و گفت   سرش 
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   کهیکوچ  یل یما خ یمهمون

   کیجشن کوچ زد و گفت عمارت خانم شادمان و   یپوز خند  صدرا

   ی گفت آره درست حدس زد ریام

   گذرونهیبا دوستهاش نم رونیوقتشو ب گه یکرده د ر ییتغ  گهید  اون

   ره یکشور و اون شهر مسافرت نم  نیا به

 شده   شیزندگ تموم

   وشایو ن  دانا

 فکر کنم دق کنه    یازشون جدا بش د یروز بهش بگن با ه یبهشون وابسطه شده که اگه   اونقدر

 دارن که خودشون رو دوباره بسازن   نو یا ت یآدما قابل صدرا

 مهربون شده  ی لیخ مادر

 

 کردی با تعجب بهش نگاه م  د یشنیکه انگار داشت افسانه م  صدرا

 

 پاهاش زد و گفت   یبرو ریام

   میدار  ژهیمهمون و ه ی امشب

   ژه ی ابروهاشو باال انداخت و گفت مهمون و اون

 ......  ژهیسرش رو تکون داد و گفت آره و ریام

 

 سکوت کرده بود و اون ادامه داد ......  صدرا
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 ........ یاریقشنگ ب یکادو   هی تولد پسرت   یبرا د یبا امشب

 مونده بود........   ره یبهت زده بدهانش خ صدرا

 ....... یتو تولد پسرت حضور داشته باش  خوام ی ت مشونه اش گذاشت و گف یدست برو  ریام

 ........  ی جوون ی لیشدن خ م ی باختن و تسل یتو برا  صدرا

 خودت فرصت دوباده بده   به

 ...... ایبرات سخته روبه رو شدن با نار دونمیم

 

 ...... گم یم ی میرابطه قد  نیمنم سخته که روبه روت نشستم و دارم از ا یبرا

 

 که   یبخوام ازت فراموش  کن  نکهیا

 هست........  دهیفا یعشق رو انکار کنم ب  ن یو بخوام ا  یبهش علقه داشت چقدر

   مهیتموم زندگ ایرو دوست دارم و نار تو

 ...... ستین  یکدوم حذف شدن چیه

 در خواست دارم   ه یازت  فقط 

   

 

بخاطر خواهرش   تویرفت و زندگ  راههیاشتباه راه رو به ب و اون به  یساخت ی که  براش تو زندگ  یپر محبت یتموم لحظه ها بخاطر

   خوام ی و رو کرد  م ریز

 ..........  یو فراموش کن یببخش

   زنم یحرف م ایو من راحت از رابطه تو نار یاالن که مردونه روبه روم نشست مثل
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 .......  شهیتا هم یکنارمون باش   د یتموم بشه و تو بعنوان عضو جد  خوام یم

 

 ببخش و برگرد کنارمون .......  ایدن  نیتو ا  کشیکوچ  یو داشته ها کی کوچ  یرو به زندگ اینار صدرا

 

 ......  یخارج بش تییتنها ی  له یهنوز فرصت هست از پ ی بدون خوام یم

   ی که شکست رو قبول کن ی هست یمرد تر از اون  تو

 مرد پدرته ..... ن یپسرت بگذارم  و بگم که ا یروز با افتخار دستت رو تو دستها ه ی خوام یم

   یهارو  فراموش کرد و دوباره برگشت به زندگ  یبد  یکه با گذشت و فداکار   اون

 رو دراز کرد و گفت   دستش

 مردونه    یبرگرد  ییخوایدست بده که بدونم م  ه ی بهم

 .......  مهیتا آخرش به جون دانا که عمر و زندگ  کنمیمن کمکت م  و

 

 بهش انداخت....... ینگاه صدرا

 نظرش عبور کردند ..... یاز جلو  یینمایس  لم یمثل ف  زیچ همه

 شه یعاشق پ ی مغازه  شاگرد

 و  

 و خونه باغ عمه .......  ر یگوشه گ یاینار 

 تجربه کرد و   ایمثل نار  یسال کنار موجود پر محبت  ه ی که تو اون  ی قشنگ  یزندگ

 گرانه اش ...... له یح یپا پشت

 و همه از نظرش عبور کردند   همه
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   گرفتیم یسخت  میتصم د یبا

   خواستیم ی بیعج یمردونگ   ایرو شدن با نار روبه 

 

 

 منتظر بود که صدرا محکم دستهاشو بفشاره .....   ریام 

 براش سخت بود .......  تایداشت برگشتن به اون خونه و خاطرات تلخش با ب   د یترد

 که گذشت فراوان الزم داره   دونستیم

 سختش بود که قول بده   صدرا

 

 و دلش نلرزه    نهیرو بب اینار که 

   خواستشیصورتش باشه و فراموش کنه که چقدر م یاون صورت ماه جلو که 

 رو در کنار هم تصور کنه .....  ایو نار  ریمثل مرگ بود که ام براش 

 تحمل کنه  کرد یم ی سع اون

   دادیکه سالها بود انجامش م ی کار 

 صبر .......  صبرو

 

   کرد یکار رو م نیا د یبا اما

 بار تجربه کرد و تا مغز استخوانش سوخت .....  هیرو هم نداشت  ایطاقت غم نار چون

 ش نبود به اشکها ی راض ی حت اون
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 فشرد   نانیگرفت و محکم دستهاشو با اطم م یتصم پس

 

 خونه پخش بود ..... یتو فضا  می و آروم جان مر  فیلط آهنگ

 

 ...  دادیکارهاشو انجام م   نیداشت آخر  نرگس

 تو خونه رها کرده بودند   یو سرخ عطر خوش  م یگل مر یشده و گلدونها ده یشام چ زیم

 باال نگاه کرد و گفت   ی دستهاشو بهم زد و به طبقه  مادر

    نییها کجا بچه

 آماده هست    زیچ همه

  اینار

 دختر.......   ییکجا

 

 آروم گفت   نرگس

 نگرانم خانم   کمی

   د یدونیم

 هر چقدر هم خود دار باشه   اون

   زهیصدرا بهم بر دنیبازم با د  ممکنه

 اما   ی تکون داد و گفت حق دار ی سر مادر

   وفته یاتفاق ب ن یروز ا هی د یبا

   م یباهم حرفامونو زد ما
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 رو گرفتن    م یتصم ن یباهم ا ایو نار ریام

 بود  ایخود نار خواست

 

 شونه ها .......  یبافته شده اش برو  یموها د ی بلند و سف یبا لباس  ایپا توجهشون رو جلب کرد نار یصدا

 لبها   ی شاد برو یبا لبخند  شه یهم مثل

 رو تو دستهاش گرفته بود    وشایدست ن  گهیطرف دست دانا و طرف د  هی که  ی حال در

 اومد   نییاز پله ها پا آروم 

 که تو عمرم تجربه کردم امشب بود و بس .......  یصحنه ا  باتربنی هر سه شون رو با شوق  نگاه کرد وگفت ز مادر

 

 هم غرق تماشا شده بود   نرگس

 صورتشون گفت   کی ورد نزدو آ  ختیآتش ر ی مشت اسپند برو ه یرفت و  ی فور

 من  یزا یان شااهلل عز ن ینخور چشم

 

 آماده بود   ز ی مبل نشستند همه چ ی برو

 از مهمون خاص....... ییرایپذ  یبرا

 

  گذشتیداشت م  یشب به آروم ی  هیثان  هیثان

 به نرگس انداخت و گفت   ینگاه مادر

 ار یب وهیآب م وان یل ه یبچه ها   یبرا
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 به ساعت انداخت ینگاه اینار

 شب بود   هشت

 داشت بعد از پنج سال قرار بود   اضطراب

 باهاش رو به رو بشه   دوباره 

 نداشت قلب نا آرومش بود   نان یکه ازش اطم  یزیچ تنها

 زانو زد   مادر

 روش دستهاشو گرفت و گفت   روبه 

 ......  یخوب

 شد   رهی خ نیسر تکون داد و بزم  اون

 کودکانه نگاه مادر بزرگ کرد و گفت   یبا همون کنجکاو  دانا

   یمامان اد یکه داره م ه یک  اون

 به بابا قول دادم که حواسم بهش باشه   ی دون یم

 تونه راه بره   یمهربونه نم  یلیگفته عمو خ  آخه

 ها ......  یوقت بهش نگ   هی

 راه بره    دمیم  ادیگفتم بهش  من

 بابا گفت   بعدش 

 ها   ی نکن یطون یوقت ش  ه ی دانا

 حرف بزنم  د یآخه تا آخر تولد نبا پس

 

 و  گفت قربون اون حرف زدنت بشم من   د یصورتش رو با لبخند  بوس  مادر
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 ممکنه عمو ناراحت بشه    ی پرس یکه م  یاد یز  یاما بخاطر سوالها ی کن  یباز ی تونیم

 ی نیگوشه با ادب بش ه یبابا گفته   نیخاطر هم به

 

 گذاشت و گفت   اینار ی سر به بازو اون

   پرسم یاز مامان سوال م من

   کنم یهم نم یطونیش 

 سر تکون داد و گفت   مادر

 دونه ام   هی  یک یپسر  نیآفر

 

 اومد و باز شد   ی در ورود یصدا

 لرزون خودش بود   ینگاهش به دستها ریرو بطرف داخل هول داد و اون سر به ز  لچرش یآروم و ریام

 

 رد  رو بطرف اونها ب لچرش یو آروم 

 و بچه ها بلند شدند  اینار و

 

 مادر نگه داشت و اون سر بلند کرد  یپا ی رو جلو  لچریو ریام

 بود   ره یبهم خ نگاهشون

 سلم کرد و با استرس دستهاشو تو هم فرو برد   صدرا

   ی خوش اومد  زم یزد و گفت سلم عز  یلبخند  مادر

 و گفت   د یشد و سرش رو  بوس  خم
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 یکه باز به خونه برگشت خوشحالم

 

 همه خوشحالم   یبرا امشب

 دانا رو گرفت و بطرفش برد و گفت   دست

 به عمو سلم کن پسرم   دانا

 رو باال گرفت و نگاه صورتش کرد   سرش 

  دنیلرزیم چشمهاش 

 خوشگلش نقش بسته بود  ی لبها ی برو نینمک یبود و لبخند  ستاده یاز وجودش روبه روش ا یتکه ا  پسرش 

 

 خاص کودکانه اش   ی طونیبا همون ش  دانا

   ی سلم عمو خوش اومد  گفت

 دانا رو گرفت ......  ی رو دراز کرد وبازوها دستش

 حس خوب و.......... هی

 عطر آرامش   ه ی 

 شد  ق یتو دستهاش به تموم جونش تزر از

 

 بوش کرد  تونست یبغل گرفتش و تا م تو

 

 بود که بلخره تو بغلش جا گرفت  نیعمرش هم یلحظه    نیو بهتر  کردیبه م داشت بهشت رو تجر  اون
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 شدند  ره ی خ ایدن ی زنده  یصحنه   نیباتر یشد و به ز  ر یآروم اشکهاشون سراز همه

 مظلوم به جگر گوشه اش  یپدر دنیرس 

 

 همه بود   ی تولد برا ن یشب بهتر اون

 مثل قبل خود دار باشه   تونهیکه تونست ثابت کنه هنوزم م اینار یبرا

 و غرور   رت یگرفت قبل  از غ اد یکه   ریام یبرا 

 الزمه   شتر یب شه یو اند   تفکر

 صدرا   ی برا و

 داره   یبخشش باعث شد بفهمه چقدر حس بهتر  که 

 

 بود  د یجد   ی زندگ ه یاشون شروع  تولد ساده که فوت کردن شمعهاش بر ه یشام دوستانه که حال همه شون رو خوب کرد و   هی

 

  گذشتیم  مهیداشت از ن شب

 رفت که بچه ها رو بخوابونه   اینار

   د یبوس   یخداحافظ یدانا صدرا رو برا ی شب وقت اون

 حرف زد که بعد از رفتنش ساعتها هنوزم تو فکر بود   هی بهش

 م ی کن یکشت   نیباهم تمر ایصدرا انداخت و گفت عمو بعدش ب یمردونه   یبه دستها ینگاه اون

 

   دنمونیبه د  ییایهر وقت م نیگفته بعد از ا بابا

   ایخودت ب  یدفعه با پاها ن یکن ا  نیتمر کمی
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   ریام

 که زده بود سرخ شد و صدرا    یگفت و دانا لپهاش از حرف بد  ی زیچ ه یرو گرفت و در گوشش  دستش

   گهینداشته باش راست م ش یکرد و گفت کار  یا خنده

 

 دنتی د ام یخودم ب یروز با پاها هی کنم    نیتمر  دمیقول م بهت

 

 تا ساعتها تو خلوت سرد باغ نشسته بودند و مشغول درد دل   قیدو رف  هر

 به ساعتش انداخت و گفت   ینگاه صدرا

   شگاهیبهتره برگردم آسا گهید

 که ......  ی همه حرف هنوزم قانع نشد   ن یبعد از ا  یبگ  ییخوایسرش رو تکون داد و گفت م ریام

 و گفت  د یحرفش پر ون یم صدرا

 دوباره شروع نکن من حرفامو زدم    ر یرو خدا ام تو

 ام   خونه

 آرامشم   یجا

 خو گرفتم ش یقال یمهربونش و دار ها   یتو در تو و آدمها یمن به اون اتاقها  همونجاست

 

 به همون اتاق و همون حال و هوا   ی منو برگردون بهتره

 عمرم رو امشب گرفتم  هی هد  نیازت ممنونم  بهتر ی لیبابت امشب هم خ از
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 به ساختمون عمارت کرد و گفت   ینگاه

 ه یبرام کاف ن یخوشبختشون کن هم ریام

 

   یکنی تو تموم تلشت رو م  دونمیم

 ی ازش بپرس  یحال ه یو  یی ایمنتظره که ب شگاهیآسا ی تو اون گوشه   شه یهم ی کس ه یباشه   ادتی

 

 م ی رو بحرکت در آورد و جلوش رفت  و گفت بهتره حرکت کن  لچرش یو  چرخ

 

 رو تجربه کنه .....  ی عمرش بلخره طعم خوش زندگ یروزها نیتو بهتر ایتا نار شیامن زندگ ی برگشت به جا اون

 با پسرش مردونه روبه رو بشه  ی که روز کرد یم  یسپر د یبرگشت و روزها رو با ام  صدرا

 

 ...... ستهیگرفت و با چشمهاش التماس کرد که با رهیتو سرسرا و دستش رو بدستگ   د یدو

 زد   ادیهولش داد به عقب و فر انهیکرد و با دستهاش وحش نگاهش

   ؟؟؟؟ یدخالت کن  نمینب  گهید

 ین یب یبد م ی من و مامان دخالت کن  نیب یی بار بخوا نیا اینار

 

 زد    ادیاز همون باال فر مادر

   ی و نابود کن  زیهمه چ  یتونیفکر کن م  االتتیخ تو

 به روح پدرت   یبود  ی که ک رهی م ادمیو  بندمیم چشمهامو

 ید ینابود نکن فهم مویزندگ پس
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 زد   اد یمادرفر

 .....  زمیبکنه عز تونهینم ی غلط چیباال ه ایب اینار

   کرد ینشست و ناباورانه نگاهش م ن یزم ی برو اون

 نداشته باش  شیکلسه کار ی کرد که هنوز تو اشاره

 

 و گفت   ستاد یسرش ا یو باال برگشت

 ......  آدرس 

 

 که تمومش کنه   کرد یبغضش رو قورت داد و با التماس نگاهش م اینار

   ستاد یاومد و جلوش ا  نییبا عجله پله ها رو پا مادر

 کردن یهم نگاه م  یدو با خشم تو چشمها هر

 

 و دستش رو گرفت و نگاهش کرد    ستادیاز جا بلند شد و وسطشون ا اینار

 نرگس   د یکش اد یفر  زدیهمونطور که نفس نفس م مادر

 رو با خودت ببر  اینار ایب

 

 آشپز خونه پنهون شده بود   یکه از ترس گوشه    نرگس

 و دستش رو گرفت که با خودش ببره   ایسمت نار د یعجله دو با

 زد   ادیانداخت به دستهاشون و فر  چنگ
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 بره  ایزارم نار یآدرس رو بده وگرنه نم  مامان

 

 دستهاشو محکم گرفت و فشار داد و گفت   مادر

 نداشته باش   شیکار تایب

 بره   بزار

 بسه  یسالها آزارش داد  ن یچقدر تو ا هر

 

 ولش کن   یقربونت برم مادر دستش رو شکست تا یبا دلهره دستش رو گرفت و گفت ب نرگس

 داره    گناه

 با خشم نگاهش کرد و گفت   تایب

 تصاحب کرد   مویگناه مظلوم همه زندگ یب نیهم

 نزنه   یبیآس  ایدستهاشو گرفت که به نار ت یبا عصبان مادر

   د یکش  ادیفر

   ی تصاحب کرد شو یزندگ تو

 یبزن ب یکه دوباره بهش آس  دمیبهت اجازه نم  گهیعذاب اشتباهات تو د  شد  شیزندگ تموم

 

 تموم خونه رو آشوب کرد   غهاش یج ی صدا شهینشست و مثل هم نیزم یبرو  شه یدستهاشون نم  فی حر د یکه د  اون

 خوام فقط بگو پسرم کجاست   ی نم یز یمن چ زد یم  ادیفر

 .....کجا
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 دانا کجاست گم یهرگز بهت نم ی کرد شب یکه د  ینزن با کار اد یفر نجایخم شد و شونه اش رو گرفت و گفت ا مادر

 

 تو حسابت ........  ختمیریم  امفتیپول   ه یمن که هر ماه  یبهت گفته بود بدون اجازه برگرد  ی ک اصل

 

 .......  چارهیب یا یهم از اون برد یگرفت یاز من پول م هم

 .....  ستین  حیو بپاش و گردش و تفر  زیهمش بر ی ن زندگنک تایگفتم ب بهت

 

 هم به فکر شوهر و پسرت باش   کمی

 ....... یکرد غ یرو از اون فرشته در  رت یش  یسر حت  رهیداره اما توعه خ از یپسرت بهت ن گفتم 

 به اون حال و روز افتاد   یاز شدت افسردگ  صدرا

 گردم  یبرنم  گهید  ایبرد شیکن طلقم بده بهم پول بده برم پ شیکه مامان راض  یکرد  خواهش

 

   ینظر گرفت  ر یخونه رو ز ی رفت و آمد ها ی و از دور پنهون ی برگشت چرا

   کنم یفراموشت م  شهیهم ی برا یکه جگر گوشه ام هست رهیم ادم یو  بندم یبخدا چشمهامو م تایب

 تو   یها یهم خورد  فقط به خاطر خودخواهب  ش یدختر زندگ نیاز حد بهت بها دادم ا شیهم ب نجایا تا

 

 مسخره وار بهش کرد و گفت   یبه خودش  ........مادر نگاه بیزدن و آس  ادیدوباره شروع کرد به فر  اون

 بسه تمومش کن   بسه

 نگهت دارم   نجا یتونم ا  یهتل چون نم یگرد   یبرم

 خودت   ی سر خونه زندگ ی بر ره یبگ  ط یبرات بل سپارمیم  یعسگر لم یوک  به
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   رمیبه مادرش انداخت و گفت بدون دانا نم ینگاه اون

 بفهم اون پسر منه   نو یا مامان

   ت یبا عصبان مادر

 تیخوشگذرون ی پ یرفت   یاونو بحال خودش رها کرد  شیام نکن تو سالها پ ونهید  تایرو تو دستهاش نگه داشت و گفت ب صورتش

  استیسنامه هم دانا پسر نار تو شنا ی حت ستیپسر تو ن گهیاون د

 حق اونه  نه تو .....  نیا

 

   ینوش بود  شیکه تو دنبال ع ی تموم لحظات تو

 بود که دانا رو با عشق و محبت بزرگ کرد  اینار نیا

 

 انداخت و گفت   ایبه نار یبا نفرت نگاه اون

 بزنه .......  یبود چون بلده خودش رو به موش مردگ  روزیپ شه یهم اون

 و عشقم و پسرم ......  شوهرم

 پسرم رو با خودم ببرم   د یچرا نبا شمارم یعمرم رو م یتک و تنها روزها  ایهمه رو ازم گرفت و حاال من اون ور دن میزندگ

 ی تصاحبش کن زارمیمال منه .......نم اون

 

  یبره که مادر و نرگس جلوش مانع شدند سر تکون داد و گفت اگه شده تک تک مدرسه ها ایشد و خواست دوباره بطرف نار بلند 

   کنمی م داش یشهر رو بگردم پ نیا

 رفت    اط یرو باز کرد و بطرف ح در

 زد   ادیو فر ستادیا ی درگاه  یجلو  مادر

 مسدود کنم برگرد هتل بهم خبر بده .....  تو یمال ینکن که تموم حسابها ی کار تایب
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 با توام  تایب

 

 دست منه دختر   ت یکه تموم زندگ  یدونیم

 ...... تایب

 به حرف مادر نکرد در رو بست و رفت  یتوجه اون

 

 با عجله برگشت به طرف تلفنش و شماره گرفت   مادر

 داشت   استرس 

 و خشمش ...... تا یاز ب د یترس ی سر در گم نگاهش به اون بود م اینار

 صدرا   شیببرش پ گمیم ی ......گوش کن چ ارش یجان برو دنبال دانا از مدرسه ب ر یام یی گفت کجا مادر

 اونجا رو نداره   آدرس 

 کنم برگرده   شیهتل که با زبون خوش راض رم یم امشب

 جا باش تا بهت بگم ....... همون

 

 به طرف دخترش که رنگ به رخساره نداشت ......  برگشت

   گفت

 .....اریب اینار ی آب قند برا وان یل  هی  نرگس

 دخترش رو گرفت و گفت   ی با عجله به آشپز خونه رفت و اون دستها نرگس

 راحت   التیدفعه با توام خ ن یبرم نترس من ا قربونت

 شدند  ریاشکهاش سراز 



 سراشیبی عشق 

401 
 

 .....  ره یمیکرد که اگه دانا بره اون حتما م اشاره

 و گفت  د یرو بوس  اینار یدستها

 به روح پدرت .......  زارمینم

 

 دوباره  زنگ خورد   تلفنش 

 شدند   رهیدو نگران بهم خ هر

 کرد ......  روشن

 تو خونه   د یچ یپ ریام یصدا

   مادر

 دانا رو سوار کردم   من

 خبر بدم  خواستم

   م یتو  راه ما

   شش یپ میکرده ما بر  یصدرا زنگ زدم هماهنگ  به

   دهیجواب نم زنم یهستم حالش خوبه هر چقدر به تلفنش زنگ م اینگران نار فقط 

 و گفت   د ینازش کش یبه موها یدست  مادر

   شنوه یداره صداتو م اینار

 باالست  ی اشاره کرد که تلفنش طبقه  اون

   دهیاز تلفن دور بود صداشو نشن گه یم ا یگفت نار مادر

   ومد ی دانا از اون طرف خط م ی خنده و باز یصدا

 با ذوق سرش رو تکون داد   اینار
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 ادامه داد  ریام

 هستم مامان   ی االن در حال رانندگ زنم یدوباره زنگ م من

   یگ یسر تکون داد و گفت راست م اون

  میبهم خبر بده مرتب در تماس باش  فقط 

 گفت چشم   ریام

 راحت باشه   الشیبگو خ اینار به

 جاش امنه   دانا

 زد و گفت   دانه ینا ام  یلبخند  مادر

 .....  زمیعز باشه

 ... فعل

 

 مبل نشستند .......  ی گرفت و باهم برو  دستهاشو

 نگران در حال تماس بود   مادر

 آب قند بطرفش اومد و گفت   وان یبا ل نرگس

 برگرده   رانیگرفته به ا م یهمه سال تصم نیبعد ا  یناگهان هویخانم چطور  آخه

 که مشغول شماره گرفتن بود   مادر

   گفت

 بگم   ی دونم چ ینم

 رو نداره   تایماهه خبر ب ه یاالن  گفتیصحبت کردم م ایبا برد ش یروز پ چند 
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 گرم باشه   ییدختر ممکنه سرش جا  نیسر بزن به ا هی گفتم مادر برو  بهش

 و گفت   د یخند 

 مدتهاست سرش گرمه مادر   دخترت

 مثل سنگ راه نفسم رو گرفت   ی زیچ ه ی من

 رو هم خسته کرده   ا یکه برد  دونستمیم

   ستیخودم هم قابل تحمل ن یبرا  گهید

 رو بطور کل فراموش نکردم   یبودم اما هرگز زندگ یگردش و خوشگذران یعمر پ هی خودم  من

 برام واجب تر بودند   یز یهام از هر چ بچه

   ستیکه تو دلش ن  یز یتنها چ تایب اما

   گرانهیمحبت و علقه به د حس

 شده   ت یبد ترب نقدر یکه ا  متاسفم

 اندازه   ی ساله ام رو بخطر م نیچند  یآبرو  آخرش 

 رو بطرف صورتش گرفت   وانی زانو زد و ل  اینار یکنار پا  نرگس

 تولد بوده   شیو با ترس اشاره کرد که چند شب پ   د یچند جرعه نوش  اینار

 

 صدرا رو بخونه آورده باشه    ر یام ی دادند و اون ادامه داد که ممکنه وقتسر تکون  اونها

 گرفته باشه اد یرو  شگاهیکرده باشه و آدرس آسا بشون یتعق

 

 دوباره تماس گرفت   ی رفت تو فکر و فور مادر

 تلفن رو جواب داد   لش یچند بوق وک بعد 
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   ادیبدنبالش ب ی گفت که فور بهش

 برن   ییجا د یبا

 انداخت و گفت   ی شد و به نرگس نگاه بلند 

 باشه   ایبه نار حواست

 کنم   داش یامشب پ نیهم د یبا

   شم یدوباره برگرده پ ی پول یاز ب د یبلده حسابهاشو مسدود کنه اون با یعسگر

 اگه پر از اشتباه و خطا باشه   ی تونم نگرانش نباشم حت  یباشه دخترمه نم یچ هر

   زنهیاالن داره براش شور م دلم 

 رو گرفت و گفت  اینار یدستها

 گرده    ی اون برم کنمیرو آروم م  تایب

 اریرو ب فم ی برو پالتو و ک نرگس

 

 رفت   لشیبعد بهمراه وک یو ساعت د یپوش  لباس 

   رفت یمرتب راه م اینار

   زدیبشدت تند م قلبش

   داد یچقدر آزارش م تای افتاد که ب یی روزها ادی

 و پر از خاطره   شد یم  شیدوران قشنگ  کودک د یکه با ییسالها اون

 مونده بود   یادگاریمشت اتفاق بد به  ه یفقط   براش 

 

 بغلش گرفت و آروم گفت   نرگس
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   زم ینباش عز نگران

   اد ی یاز دستش برنم یکار  تایدلم روشنه ب من

 نگاهش کرد و اشاره کرد که اون اهل  انتقامه .........  یبا نگران اینار

 

 خراب کردن  و آشوب رو خوب بلده   تایب  ونستند یدو خوب م هر

 

 و بطرفشون رفت  د یشده بود .چشمهاشو مال داریاومد تازه از خواب ب نییاز پله ها پا وشاین

   زمیعز یشد  داریسرش رو نوازش کرد و گفت ب  نرگس

 بهت صبحونه بدم   میبر ایب

 مامان بهم صبحونه بده   خوام ی رو بغل گرفت و گفت م  ایمحکم نار اون

 دیو خوشگلش رو نوارش کرد و پشت چشمهاشو بوس   یفرفر   یموها اینار

 

 همون لحظه دانا هم کنارش باشه   خواستیم

 کوچولوش    یخلصه شده بود به فرشته ها شیزندگ تموم

 بخور   ی زیچ ه ی  ایتو هم ب  ارمیب ریبراش ش  رم یمن م   ایبازوشو آروم فشار داد و گفت نار نرگس

 یستیبار تنها ن نینباش دختر ا گرانن

 

 رو نگاه کرد   رونیباغ ب ی از پنجره  اون

 ......  دادیو گلدونها رو نوازش م اط یو ح  د یباریآروم م بارون

 کرد   از یدلش با خدا راز و ن  تو
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 بار امتحانم نکن  نیجونم ا خدا

 طاقتشو ندارم  گهید

 

 رو بطرفشون چرخوند باهم دست دادند.....   لچرش یو دانا وارد شدند اون آروم و ر یاتاق باز شد و ام در

   شهیم  شتر یخشک کرد و گفت بارون هر لحظه ب شویشونیپ ریام

 .....  زم یعز  یدانا رو گرفت و گفت خوب یدستها صدرا

 که هنوز تو شوک بود سر تکون داد   اون

 

 ژاکت گرمش رو بدور شونه هاش گرفت و گفت   ریام

 سرده 

 

 نشست و گفت   ی صندل یبرو  کنارش 

 با توام .....  زمی دانا عز یخوب

 کرد و گفت   رینگاه ام اون

 من هنوز کلسم تموم نشوه بود    بابا

   نجای ا میاومد  چرا

 شده .......  یچ

 ژاکت رو بست و گفت   یدکمه ها ریام

 .....  نیهم م یبه عمو سر بزن  م ینشده پسرم ما اومد  یزیچ
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 بود......   ی شد و هنوز تو سر در گم رهیصدرا خ یبا تعجب به چشمها اون

 به دانا داد   یدستهاش حس خوب  یمونده بود دستش رو گرفت گرما رهیعاشقانه به چشمهاش خ صدرا

 زد و گفت بابا عمو تنش داغه ......   یلبخند 

 

 صدرا گذاشت گرم بود...... یشونیپ یدست برو  یبانگران ریام

 گفت حالت خوبه اون سرش رو تکون داد  آروم 

 خوبه.........  که 

 بطرف سالن  د یدو  یبا شاد دانا

   گفت

 کنم    یباز نجایا بابا

 کن   یمحوطه باز  ن یگفت دور نشو هم ریام

   یصدرا نشست و گفت چته سرما خورد  کنار

 انداخت و سکوت کرد  نییسرش رو پا اون

 

 درست گفتم   تاستیبازوش زد و گفت صدرا تب تو بخاطر ب  یبرو  آروم  ریام

 به پنجره نگاه کرد و گفت  اون

 وحشت دارم   ازش 

 محبته    یسنگدل و ب ب یعج اون

 و حسادت هست نفرت دارم    نهیبخاطر خودش که پر از ک تایاز  ب من

 .....  کنهیپاهاش له م ری ز زو یبه خواسته هاش همه چ دن یبخاطر رس   یبسادگ  اون
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 اومدنش نگذشته بود    ایرو  که هنوز دانا فقط چند روز از بدن یی روزها  ادیم ادمی

 نبودم   یتو حال و روز خوب  من

 بابت    یشبانه روز د یشد  درد 

 ......  یبعد از اون همه درد و رنج  خودکش ی و مشکلت روح تصادفم 

 کنم   یرو نداشتم که از پسرم نگهدار توانش

 حاضر نشد    ی رحم بود که حت یاونقدر سنگدل و ب اتیب

   رهیرو در آغوش بگ  فرزندش 

 و  بغل نرگس و مادر  بزرگ شد   ییکه مادر ش مرده تو تنها  یهرگز تو بغلش نرفت و مثل  بچه ا  دانا

 

 مادر رفته تا باهاش صحبت کنه   ق یرف  شهیشونه اش زد و گفت درست م  یبرو ریام

 صبور باش  کمی

 

 افته  یخرج کردن نداره دوباره به دست و پاش م  ی برا ی پول نهیبب گفت یگرده مادرم  یبرم اون

 

   گذشتیم ی ها بکند  هی رخ بده ثان ی پنجره نشسته بود و منتظر که معجزه ا پشت

 نخورده   یزیساعتهاست چ د یاسترس داشت که نفهم اونقدر

 طاقت نداشت  گهید

 رو عوض کرد   لباسش

   تایبدنبال ب  رفتیم د یبا
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 تمومش کن سایجلوش وا شهیهم یبار برا  ه ینترس  ای به خودش انداخت نار نهیتو آ  یرو برداشت و نگاه فش یک

 

 رفت   اطیبطرف ح بسرعت

 بود   وشای با ن ی مشغول باز نرگس

   اینار دنید با

   د یعجله بطرفش دو با

 شده  ی گفت چ ینگران با

 

 هتله ....... یتو  تایطاقت نداره مامان بهش زنگ زد و گفت که ب  گه یاشاره کرد که د اون

 بره و باهاش حرف بزنه   خواد یم

 سر تکون داد و گفت   نرگس

 دختر......    یشد  ونه ید

   یبر زارم ینم هی رفته اون ک ادتی

 ر بهت زور بگه  نگذا ستیروبه روش با یگفتیتو گوشم م م یبود ک یکو چ شه یهم ادتهیدستهاشو گرفت و اشاره کرد  اینار

 روز االنه......   اون

 دختر   کنه یفرق م  گه ینگران به چشمهاش نگاه کرد و گفت اما حاال د نرگس

 حاال ...... یکارو نکرد  ن یا یستادیا ی جلوش م  د یروزها که با اون

 

 دهان نرگس گذاشت و اشاره کرد بهم اعتماد کن .......   یرو برو  دستش
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 انداخت و دوباره اشاره کرد حواست به دخترم باشه نرگس ...... ینگاه وشای ن به

 کرد    د ییسرش رو تکون داد و حرفش رو تا اون

   گفت

 ......  کنمیدعا م برات

 

 شد و رفت   یرو باز کرد و سوار تاکس در

 

هاش   یو بدخواه  تایب ی ها یاز پس نگران شویصورتش افتاده بود  اون رفت که زندگ ی گرم آفتاب کمرنگ برو  یزییاظهر پا بعد 

 برهانه ..... 

 پر از آشوب بود  دلش

 

 که اون چقدر از خواهر زخم خورده.....   د یکس نخواهد فهم  چیه دونستیم

 اون جمع باشه.....   یبرگرده به خونه که خاطرش تا ابد بابت حسادتها خواستی جور م هی

 ره یود بگ آرامش رو به خ  ی  هیبلخره پا شیزندگ ی قصه   د یکه شا  رفتیم اینار

 

 پس گرفتن فرزندش برنگشته......... یبرا  تا یکه ب د یهرگز نفهم اون

 بوده ..........   نیبلکه قصدش ا 

 بدست آورده بود  یسالها به سخت نیباد دادن تموم اونچه که تو ا بر

 

 داره   یرنگارنگ  ی ها یباز  یزندگ عجب
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   ده یفکر کرد خواب د د یصبح اونو رو پله ها د ی وقت

 طلبکارانه .....  یهمون نگاه پراز غرور و چشمها با

 اومد و نگاهش کرد   بطرفش

 لحظه به خودش گفت   هی

 .....  تاستیواقعا ب نیا

   نه یبیچشمهام درست م یعنی

 دست به کمر زد و گفت   تایب

 .....  ی عمارت شد  نیخودت صاحب تموم ا ی برا خوب

   ی رو تنگ کرد ایو منو برد  ی و جا  ینگذرویخوش م نجایشوهرت ا با

 خواهرش نداشت یوقاحت ها ی برا یز ینگاهش کرد وچ شهیزبون تر از هم ی ب شه یمثل هم اون

 

 داشته باشه    یشرم  نکهیبدون ا بعد 

 گفت  ی واشکیگرفت و بازوهاشو

   یشی مامان م ی دوباره دار دمیشن

 بهم گفت ......  ایبرد

 ......  گذارهیخور به جا م راثیو براش م  چرخهی مفت خورت تو خونه مادرزن م ی شوهر گدا گشنه  اون

   ی تموم ثروت مامان رو باال بکش یکن  رون یخونه ب نیبوده که منو از ا ن یتو قصدت ا دونستم یهمون اولش هم م از

 ...... صدرا

 ....... دانا

 خونه ..... نیا
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 م عمه خان یمظلوم نما  یاینار ی رو تو ازم گرفت همه

 

 ......  نییپله ها پرتت کنم پا  نیاز هم خواد یکه دلم م  اوف

 ..... ی فداکارانه دل مامان رو برد یقشنگ با ظاهر  یزرنگ و باهوش  تو

 پرسه   یبارم حالمو نم ه ی ی ماه یحت  گهید  اون

 شب و روزش .......  اما

 

 ......  ثروتش 

 

 گذاشته  دتیبد  د یتو و بچه هات  اون شوهر ند    ی رو برا همه

 

 و به طرف اتاقها رفت   یرو بطرفش دراز کرد و هولش داد بکنار  دستش

 

 که وقتم رو در کنار تو تلف کنم  ومدمی همه راه ن نیگفت زود باش بگو پسرم کجاست ا و

 

   نه یاونو بب د یبا التماس بطرفش رفت و اشاره کرد که دانا نبا اینار

 مر زد و گفت نه بابا بک دست

 نه .....  ای نمیپسرم رو بب د یکه با یکن  ی بهم امر و نه یی که بخوا ی هست یک  تو

 

 محکم فشار داد و سرش رو جلو آورد و گفت   بازوشو
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 نه ......... ایمن نگو چکار کنم  به

 کارو بکنه ......  نیا تونه یکس نم چیه

 از پشت سر اومد.....   ییصدا

 ........  تونمیم من

 .....  برگشت

 بود کنارشون   ستادهیبا قدرت  ا مادر

 ......کنمی م یمن  بهت امر و نه  گفت

 

 شوق دستهاشو بدور گردنش حلقه کرد و با خنده گفت  با

 خوبم دلم برات تنگ شده بود   مامان

 لحظه چشمهاشو بست و آروم شد   هی

 بعد از سالها به آغوشش بازگشته بود   تنش بود  یاون پاره   

 

 چکارت کنم   تایب یخبر برگشت  یرو تو دستهاش گرفت و گفت چراب صورتش

 دوباره صورت مادر رو غرق بوسه کرد و گفت    اون

 رفته من هم دخترتم از    ادتیو  ی تو خوش  نکه یا یبرا

 

 .. ..... گذرهیچند سال م یسر زد  ایبه من و برد یکه  اومد  ی بار نیآخر 

 مادر پنهون کرد و آروم شد ....   ی  نهیرو تو س  سرش 

   مادر
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 رو نوازش کرد   سرش 

 با استرس بهش اشاره کرد اومده دنبال دانا   اینار

 چشمهاشو بست که صبور باشه  مادر

 

   ی کنیبا خودت چکار م یدار  یکرد و گفت چقدر الغر شد  نگاهش

 ........ تایب

 

 به سر و صورت مادرش کرد و گفت   ینگاه اون

   ی شد  ریهم پ تو

 ......  دهیمامانبزرگ موسف  هی  نمیبیکه من م نیا ست ین یخبر  یاز اون مامان خوشگل و پر انرژ  گهید

   شهیم ی جور ن یبگرده هم اینار نیبا ا یهر ک یندار  یر یمامان جون تقص  یدونیم

 ......  ی زن ساده وتکرار هی

پا   شیپ ی شده مثل آدمها ت یزندگ میبا هم خوش باش  ایاون سر دن ایکنار من و برد یی ایب یو بفروش ر ی خونه و زندگ د یتو با 

 ی افتاده و معمول

 

   نمیبب  یجور  نیتو رو ا خوام یم

 باخودم ببرمش ....  خوامیبرگشتم دنبال دانا م من

 

 با تعجب به صورتش نگاه کرد و گفت   مادر

  دانا
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 اون پسر تو باشه  اد ینم ادمی

 

 کرد و گفت    یاخم اون

   زمیحالت خوبه عز مامان

   اد یب ایکه نوه ات سالم بدن ی خوند ی برام دعا م مانیکه پشت در اتاق زا  یکرد   فراموش 

 آوردم   ایاونو بدن من

 از وجودمه  ی ا که یت دانا

 

 آورد و گفت   نییدستهاشو پا مادر

 خونه خودت بوده و هست   شهیهم نجایچشم ا ی قدمت برو  یاومد 

 د یهست می تموم زندگ  ایو نار ایو برد  تو

 

 کن   ح یباش بگرد و تفر خوش 

   ایبرد ش یهم دوباره برگرد پ بعدش 

 پسر  گه یاون د ا یبه نار یدانا رو سپرد   یقلب  تیتو خودت با رضا  ستیاما اون بچه مال تو ن 

 زم ی عز شهیمحسوب م  اینار

 

 زد   اد یفر تایب

 مامان   یگ یم  یداد  ی چ معلومه 

 تنهام   ایکنارم باشه من اون سر دن د یپسر منه با اون
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 همدم دارم   ه یبه  ازین

   یبهش برس  د یگناه گرسنه هست و با ی فرشته ب ن یا تاینگاهش کرد و گفت اون زمان که بهت گفتم ب ت یبا عصبان مادر

   ی تو صورتش نگاه کن ی نخواست یحت

   ش یتموم از خودت روند  ی رحم یتو با ب  د یمادر رو نچش ر یبچه هرگز طعم ش  اون

 ......  شیریهرگز تو بغل بگ  خواد یکه دلت نم  یگفت مارستانیهمون ب  ی تو

 مادر رو به خونه آوردم   یو دلشکسته اون بچه ب  ان یگر من

 کرد    یبراش مادر  چارهینرگس ب و

 چشمهات یجلو  ارمیب تو ینزار تموم زندگ تایب

 

 بود........   ی لعنت  یاون صدرا ری و گفت همش تقص  د یکوب نی زم  یپاهاشو محکم برو  اون

 کردم .....   دایخودش روانداخت تو دره از خودش و بچه اش نفرت پ ایکه بخاطر نار ی وقت

 نبودم   ی خوب ی روح ط یتو شرا من

 رو غارت کرد و رفت  میتموم خوشبخت  شهیو گفت اون هم  اینار ی  قه ی برد بطرف  دست

 

 دستش رو گرفت و محکم نگه داشت و با غضب گفت    مادر

 

 

 بروش دراز بشه   مایدستت مثل قد   نمینب تایب 

   دهیازت ترس  شه یطفل معصوم هم اون

   تایبفهم ب  برمیازت م بخدا
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 ی که خودت انتخاب کرد ی زندگ ن یاما ا م یهمه دوستت دار ما

 

گذشت وسالها تو رنج و    شیبخاطر تو از عشق و زندگ یارزش خوند  یب  شویو زندگ  یمسخره اش کرد  شه یزبون که هم یب نیهم

 عذاب بود  

 یازش ممنون باش   د یبا ده یکه تو رو بخش نیهم

 

 چند قدم بعقب رفت  و با خشم نگاهشون کرد و سر تکون داد و گفت   تایب

 ......  خوبه

   د یکرد  یکی.....پس همه با هم دست به  خوبه

 آدم بد ماجرا من شدم   و

 مامان خانم  باشه

   هی نطوریا پس

 ..... ی که  خوش  نم یبب خواستم یم  کردمیم ی داشتم تو هتل زندگ ران یکه اومدم به ا  یچند روز  نیا تو

 اد یبشم و صدام در ن د یتنها و افسرده تبع  ایاون سر دن د یو من با کننیم  یخونه کنار بچه هاشون زندگ  نیو شوهرش تو ا  اون

 

   د یکش  ادیسرش فر مادر

   یکرد   اهیخواست خودت بود شب و روزم رو س  نیا

   یو گله کرد  ی ناله زد اونقدر

 ...بچه گانه ات رو اعصابم بود.....  ی ها یروز لجباز هر

 .......  ایبرد شیبرم پ یداد یاجازه م یاگه داشت ی که مامان تو دوستم ندار 
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   ب یکشور غر هی تو  یجا خونه توعه برات سخته زندگ  نیچقدر بهت گفتم  ا هر

 شرکت بود ......  ی مال ی اگه رفت بخاطر کارها ایبرد

   یحرفم رو گوش نکرد  یبر  حیو  تفر یسرخوش   ی برا  یخواستی تو  فقط م اما

   یرو آشوب کرد روزگارم 

   ی اکراه قبول کردم و اجازه دادم که بر با

 .......  یو ازم طلبکار ی و نوش  برگشت  شیبعد از چند سال ع حاال

 

   تایب ی گونه گله ندار چیه ی جا تو

 برات کم نگذاشتم  یتو زندگ  یز یچ چیه من

 اگه واقعا   ی چرا قبول نکرد تیاومد خواستگار ایبرد ی میدوست صم  شیپ دوماه 

   کنهیم تتی داره اذ ییتنها

 .....  هی رینظ یپسر فوق العاده خوب و ب گفت یم ایبرد

 

 ........ادیتو از آقا باال سر بدت م   یچرا قبول نکرد دونم یکه م  من

   یباش  یزن زندگ  ییخواینم

 و بس .....  ن یهم یو عمرت رو هدر بد   یاز صبح تا شب به سر و وضعت برس  فقط 

 

 تازه کنه.......   یمبل نشست  تا نفس ی برو اون

 بود   شیکردم مال چند سال پ  یهر کار  گفت

   مامان
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 پسرم رو با خودم ببرم   خوام ی برگشتم و م حاال

 ی کمکم کن د یهم با تو

 

 کرد و گفت    ایصورت نار نگاه

   یدختر دار  ه یکه   تو

   یدوباره حامله شد  دمیشن

   ی به پسر من ندار یازین پس

 زمان بچه بودم که نخواستمش  اون

   کنه یحاال فرق م اما

 پسر منه  یقانون  اون

 

 پر قدرت سر تا پاشو ورانداز کرد و گفت یبا نگاه مادر

 ........  قانون

 

 ......  ایبه نار ی و اونو سپرد  یازش گذشت یکه براحت  تو

 هست ر یو ام ایاالن تو شناسنامه هم پسر نار  دانا

 

 با تعجب نگاه صورت مادر کرد و گفت   اون

 ؟؟؟؟؟  شناسنامه
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 تکون داد و گفت بله   ی سر مادر

 ..... شناسنامه

 

 صدرا  پدرش 

 و همسرش باشه ...... اینار یدانا بعهده    یقبول کرد که سرپرست  یو رسم ی طور قانون به

 

 مدتهاست که صدرا از حق خودش گذشته  االن

 

 شناسهیبعنوان خاله م  ی ادگاری یلمهای بچه تو رو تو عکسها و ف اون

 

 زده بود   خشکش

 جا بلند شد و تو صورت مادر نگاه کرد   از

 

 

 دلشوره داشت چند قدم بعقب رفت اینار

 

 ممکنه   ریغ  نیفت امادر برد و گ یلرزونش رو بطرف بازوها یدستها

 با من کرده باشه   ی کار نیهمچ تونهیپست نم ی صدرا اون

   یگ یدروغ م  یدار

 شدن ریو اشکهاش سراز  دادیمادر رو بشدت تکون م یبازوها
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   تایصورتش رو تو دستهاش نگه داشت و گفت آروم باش ب مادر

   ید ی خودت رو آزار م خود یب  یدار

 کن دخترم   تمومش

 

   گفتیم  راهیو به صدرا بد ب کرد یم  هی گر  ادیبا فر اون

 

   شد یبرافروخته م شتریداشت صورتش ب ه یثان هر

 نشست    نیزم  ی حال شد و برو یب  نکهیا تا

 نکن ...... نکارویبا خودت و من ا کنمی مادر خواهش م  تایکنارش نشست و گفت ب ی با نگران مادر

 

 بصورتش  چنگ زد و گفت  اون

 بهم بد کردن.......   همه

 حال شد   یدوباره ب و

 کرد و   ایبه نار یکه درمانده شده بود نگاه مادر

 اره یگلب ب  کمیگفت برو به نرگس بگو  

 

 ..... اره یرفت که گلب ب  نییبسرعت از پله ها پا  اون

 نزنه   بینگه داشت که بخودش آس  یدستهاشو بسخت  مادر

 رو بغل گرفت و گفت  صورتش



 سراشیبی عشق 

422 
 

 تو رو جون مامان  تایجهنم نکن ب  مونو یفقط زندگ کنم یبرات م ییبخوا ی کار هر

 

 گلب رو بدستش داد و مادر صورتش رو خنک کرد و گفت    وانیل اینار

   زم یحالت خوبه عز تایب

 کدومتون رو ندارم   چ یطاقت غم ه یدونیم

 و بخاطر من هم که شده آروم باش  ایب

 

و   د یکوبیم واری و بد  کرد یاز جا بلند شد و بطرف اتاقها رفت  درها رو به شدت باز م یمادر رو کنار زد و بسخت  یبا غضب دستها اون

 پسرم کجاست   زد یم  ادیفر

  دند یدویبدنبالش م ایو نار مادر

 داشتند آرومش کنن یسع 

 

 و وارد شد   د یرو بشدت بهم کوب وشایاتاق ن در

 رفت   جلو

 ت و مادر دستهاشو نگه داشت و گفت  غضب وار بهش انداخ ینگاه و

   استیدختر نار نینکن ا تایب

 بترسه   نه یسر و وضع بب نی ممکنه تو رو با ا زمیعز خوابه

 ی تا آروم بش  نیبش کم یبرم  قربونت

 

 انداخت و گفت   ایبه نار یبا نفرت نگاه اون
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 ؟؟؟؟؟؟  ی د یبده ببرم م نویا

 صاحب بچه آدم بشه.......   ی کینه  سخته

  اینار

 و جرات نداشت   کردی بود همونطور مظلومانه نگاهش م ده یاز ترس رنگش پر که 

 با اشاره صحبت کنه  یحت

 

   زدیرفت و دانا رو بلند  صدا م رون ی از اتاق ب تایب

 و گفت اون بچه االن مدرسه هست   ستادیجلوش ا مادر

 دختر   یکنیمجبورم م ی اما تو دار تمسیباور کن دوست ندارم که جلوت با تایب

 

 بخونه .........  گرده یبکمر زد و گفت خوب برم دست

 .....  مونهیکه تو مدرسه نم   شهیهم

 

 ؟؟؟؟  ایزد آدرس مدرسه رو بگو نار اد یرفت و فر نییسرعت از پله ها پا به

 

 دند یدو بدنبالش دو هر

 خودم برم دنبال پسرم ............  خوام یو گفت م  برگشت

 

 .آدرس همون هتله ....... ن یا  مید یبود که راننده دوباره  بلند تر گفت خانم رس  االتشیخ تو
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 د یلرزیشد  پشتش م ادهیرو داد و پ هی به ساختمون هتل انداخت  و کرا ینگاه اینار

 

 صدا خورد   تلفنش 

 کرد   ینگاه

 بود   ریام

 دنبالش    یرفت ی چ یبرا  ایزد نار ادیفر

 

   شهی حرف حساب سرش نم اون

 ....... زمیعز برگرد 

 

 .....  شم یپ ادیبه مامان بگو ب گفتیدانا  از اون طرف خط اومد که م یصدا

   د یکش ری دانا قلبش ت یصدا دنیشن با

 روبه رو بشه  تای مصمم شد که بره با ب شتریب

 

 رو قطع کرد و بطرف هتل راه افتاد  تلفن

 

   دنیلزیم پاهاش 

   شد یروبه رو م قتی با حق د ینداشت با یو چاره ا  د یترس یم

 رو خبر کنند   تایهتل خواست که ب  تیریمد  از

 مادر برگشته خونه اون تنهاست دونستیم ادیب یکه فور  خواست
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 نشست دوباره مرور کرد   منتظر

فراموش    گرویخدا که چه زود همد  یا  رفتنی م یهش به پاهاشون بود که هر کدوم به سمتاون نگا گذشتنیاز کنارش م آدمها

   میکنیم

   می دار ازیچقدر بهم ن رهیم ادمون یآدمها  ما

   م یدون یو قدر لحظه ها رو نم   میشیهمون پاها  زود از هم دور م با

   رهید  گهیکه د  میافت  یوقت به فکرش م   هی

   یرو داشته باشه گرما تایخواسته ب شه یبا تموم وجود هم اون

 گرم خواهرانه اش    یدستها  نفسهاشو

 اما ....... چرا

 

 باهم باشن خواستیو فکرش هم سخت بود که بخواد سر دانا با مادرش بجنگه اون م  زدیتند م قلبش

 رو تجربه کنن   یو مهربون  یخوب باهم

 

 آشنا روبه روش قرار گرفتن   ی پا دوتا

   دن یباریآروم م چشمهاش 

 بلند کرد   سر

 بود  ستاده یروبه روش ا تایب

 

   نهیهم تشیخاص یچون زندگ رهینم شیپ خواد یاونجور که دلمون م شهیهم قصه 
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  ی نم گهید شهی هم ی تر از قبل نگاهش کرد و گفت که برا زینفرت انگ  تایبود که بطرفش دست دراز کرد و ب  ی بار نیشب آخر  اون

 صورتش نگاه کنه   یتو  ی خواد حت

 از محبت گفت   اون

 حاضره دانا رو باهاش قسمت کنه   نکه یا از

 بگن و افسوس ......  نشونیو دست تو گردن هم از عشق ب  نن یروز تو عمرش باهم خواهرانه بش هی گفت که آرزو داره  ر یتقد  از

 

 ........  ایگفت گم شو نار شه یو مغرور تر از هم ستادیبهش ا پشت

 

 زد   ی نم گهیقلبش د اون

 داشت .......  یخفگ  احساس 

 که در حقش کرده بود کنار هم باشن  ییها  ی داشت با تموم بد   دوستش

 جا بلند شد  از

 

 بغل گرم خواهرانه رو تجربه کنه ....... ه ی  خواستیگردنش دلش م  یبرد برو  دست

 براش آرزو بود که حد نداشت اونقدر

 

   ایبرو نار کنن یبرگشت و گفت مردم دارن نگاهمون م تایب

   ی ارزش  یب  نقدریا چرا

 ....... چرا

 پر از خون بودند نگاهش  کرد و اشاره کرد   چشمهاش 
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 .......  یدارم تو خودم   دوستت

 

 بغلت کنم دانا مال تو  خوام یم

 مال من ........  تو

 زد و گفت   ی پوز خند  تایب

 هام غوطه ورم ......  یو من تو تموم بدبخت  یخوشبخت  تو

 هرگز دوستم نداشت  صدرا

 ........  گرفتیتو رو با من اشتباه م ی تو مست شه یهم اون

 هات نابود شد  یبه خاطر خوب م یو زندگ ی تموم هست من

 

 رو تجربه  خوش  یزندگ  هرگز

   نکردم

  اینار

 مال تو شد   ایبود تو دن یخوب ی متنفرم چون هر چ ازت

   دمیاز مامان هم بر  گه یامشب د یدونیم

 تونم ادامه بدم    یکرد که برگردم چون بدون پولش نم  دمیاومد و تهد  اون

 ی مامان رو هم مال خودت کرد ی حت تو

 

 فقط برو   یکن  ی برام دلسوز خوامینم
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 عشق به خواهر وجود داشته باشه   یذره ا تایته دل ب د یجون و رمق نگاهش کرد و منتظر بود شا یب اینار

 فتاد یکه هرگز اون اتفاق ن  فیح اما

 

 که برگرده    کردینگاهش م ایبکنه ازش دور شد ونار ایبه نار  یتوجه نکهیبدون ا اون

 تو بغل هم گم بشن و آروم ....... و

 

 داشت که برگرده ........ د یمرو بطرفش دراز کرد ا  دستش

 زنده هست ....... د یآدم به ام آخه

 تو تموم جونش آشوب انداخته بود  ......... تایمبل نشست حس نفرت ب ی بود برو ده یبر نفسش

 تلشش رو کرد   تینها اون

 یدختر بچه    هی که  ی زمان یحت

 کوچولو بودن.....   

   کردیم یکنارش باز  ی وقت

   د یبخشیم

 کودکانه اش رو ......  ی ها و بهانه ها یلجباز

 بزرگتر بود   اون

 باشه    قهی اگه ده دق یحت

 بود   قیو عم  یعمر طوالن هی مثل  براش 

 بود   یخواستن  د یاز احساس خواهرانه شد  درکش 

 محبت داشت   یخود آرامش بود که تمنا  اینار
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 کرد  یکه سالها در کنارش زندگ  یکس از

 کم مادر بودن   تو ش   نیکه دو تا جن  یزمان از

 دونست یارزش  م یاونو  ب  شه یکه داشت هم  یبیدستش رو نگرفت و بخاطر ع  تایاون زمان هم ب د یشا 

 

 ......د یهرگز نفهم  خواستیرو م  تایاونقدر ب چرا

 وقت دوست نداشت رو هرگز درک نکرد ......  چ یاونو ه تایو چرا ب 

 جا بلند شد و بطرف در خروج حرکت کرد   از

 هوا سرد بود احساس کرد   رون یب

 زده    خیجونش  تموم

   د ید یرو تار م  زیچ همه

 اگه از حال برم    بهیهمه غر نیا ون یم نجایتنهام ا ایدلش گفت خدا  تو

 بگم    یقدرتش رو ندارم که دردم رو به کس یحت

 جون بهم کمک کن   خدا

 

 و تو دلش گفت   د یکش  یقی عم به پهلو برد و نفس دست

   ی کنیباش تو تا خونه صبر م ی قو اینار

 آب برداشت  ی قوط  هی  فشی تو ک از

 گذاشتیبراش آب م شه یهم نرگس

   

 براه افتاد   ابونیخورد و بطرف خ کمی
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 توان شده بودن .....   یب  یو گرسنگ  ه یو گر یاز شدت خستگ  چشمهاش 

 داد و چشم بست که تعادلش رو از دست نده   ه یتک واریبد 

 دو تا دست از پشت سر نگهش داشتن که 

 

 بود   ر یو نگاه کرد ام برگشت

 گوشش آروم گفت    در

 ......  ی تو قصد آزارم رو دار اینار  نجایا ی اومد  چرا

 و تو دلش خدا رو شکر کرد    د یکش ی نفس راحت اینار

 محکم نگه داشت  و بغضش رو خورد   دستهاشو

 

 برد  نیبازوهاشو گرفت و بطرف ماش  ریز

 

 گفت   آروم 

   ی بهش التماس کن یهست بازم اومد  ده یفا یب  یدونستیم خودت

 بفهم   نو یا تاستیاون ب  اینار

در حقش   د یبا تایب ایآدم تو دن  نهمهیا ونیچرا م نکه یبراش سخت بود ا دنشیفهم ن یداد هم  هیتک  نیماش  یرو به صندل  سرش 

 .........  کرد یم ییظلمها نیچن

 حرکت کرد که بطرف خونه بره    ریام 

   رفتند ی و به هر طرف م گذشتنیکه آروم م گشتیم ی نگاه تو مردم هیبا چشمانش بدنبال  اینار

 داشت که    د یلحظه ام نیتا آخر د یشا
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 برگرده کنارش   تایب

 شد  ید یبه نا ام ل یکه تا ابد تبد  ید یام

 

   اونشب

 مثل سالها قبل دوباره حالش بد شد..... هم

 .......   یداریداشت و تو خواب و ب تب

 کنار تختش نشسته بودند   ر یو ام مادر

 و مرتب   کرد یم  فیضع یی ناله ها اون

 ......  شد یجا بلند م از

 اره یکه صبح بره و دانا رو بخونه ب ر یکرد به ام اشاره

 

 تو آروم باش ......... ارمشیدستش رو گرفت و گفت م  اون

 اومد کنار تخت مادر  کشیکوچ یبا اون پاها وشای باز شد و ن در

 بابا ......  یدارینگاهش کرد و گفت تو چرا ب ریام

 

 وقته قربونت برم   ر ید یلیخ

 و گفت   د یچشمهاشو مال 

 کرد   ه ی گر ی لیامروز خ مامان

 کردم.......  ه یگر  منم

 کرد    هی هم تو شکمش گر ی ن ی م نکن  فکر
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   دمیاومدم ساکتش کنم مامان بخوابه که از خواب پر کنه یم  هی مامان داره دوباره گر ین  یکه  ن دم ید خواب

 ...... ومده ین ایهنوز بدن ی ن ی ن یبود  ده یخواب د نجایا ایبغلش کرد و گفت جون دلم ب مادر

 مامان بخوابم ......  شی پ خوامیبا بغض گفت م اون

   زمیعز ایدست دراز کرد و گفت ب  ریام

 آروم گرفت   ایتو بغل نار اون

 باز کرد   چشم

   وشاین ی موها عطر

 رو گرم کرد   دلش

   ارم یغصه نخور صبح خودم دانا رو برات م گهیبچه د نیبخاطر ا ایدستش رو گرفت و گفت نار مادر

 گم یجون مامان راست م به

 

 .......  یبهم قول بده که بخودت مسلط باش  فقط 

 سر تکون داد و چشمهاشو بست و بخواب رفت   اون

   ی خسته بود و عصب مادر

 شونه اش گذاشت و گفت   یدست برو  ریام

 هست   ایاستراحت کن من حواسم به نار کم یبرو  مامان

 نگاهش کرد و آروم گفت   ی با نگران مادر

   ش یچند سال پ ترسمیم

 حادثه و آب استخر   اون

   ریطاقتشو ندارم ام گهید
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 انداخت و گفت   ایبه نار ینگاه ریام

   کنم یرو قفل م در

   دارمیجا کنارش تا صبح ب نیهم

 ..... د ینترس 

 نگرانم   ز یچ ه یاز  اما

 اد یسرش ب ییممکنه بل  نهیاگه دانا رو تا فردا نب اون

 

 بفکر فرو رفت و گفت   مادر

 چاره هستم   ی ب چقدر

 ...... .. ادیاز دستم برنم یهستن و کار  ی در حال نابود ی گوشه ا ه یدخترام هر کدوم   دوتا

 فلکت بارم متاسفم   یزندگ  یبرا

   ی کن  یرو عصبان تا یب د یشما نبا م یتلشمون رو بکن تینها  د یدستش رو گرفت و گفت خدا بزرگه با ریام

 مونده هست    یتنها راه باق نیا

 بلند شد و بطرف در رفت و گفت    مادر

 رسهیبذهنم نم یراه  چیواقعا ه  گهید

 

 پشت سرم ببندش ........  ایرو باز کرد و گفت ب  در

 

 تو بغلش ....... وشایخواب بود و ن ی کرد تو ایبه نار یخسته از جا بلند شد وبطرفش رفت نگاه خوردیمرتب زنگ م  تلفن

 آسوده شد   الشیخ
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 د  روشن کر  ی بود فور صدرا

 انداخت و   وار یبه ساعت رو د یتو سرش خواب بود نگاه هنوز

 گفت .....  آروم 

 شده   یوقت صبح چ نیا صدرا

 با اضطراب گفت   اون

 بدادم برس ......  ریام

 رو برد   دانا

 با دلهره از جا بلند شد  ریام

 

 برد   ی چ یعنی گفت  و

   ی گ یم یدار  ی چ معلومه 

 انداخت با دلهره بطرفش رفت   ایبه نار ینگاه

 مطمئن بشه   که 

 متوجه بشه    ریام داد یاجازه نم ادش یو فر زد یرفت ودر رو بستصدرا ضجه م رون یرو نزده با عجله از اتاق ب سمعکش

 زد .....  ادیفر سرش 

   کنمیشده بگو دارم سکته م یچ صدرا

 خودتو برسون امروز روز مرگمه   ریو گفت ام د یکش ق یعم ینفس اون

 دانا رو با خوش برد  تایب

 



 سراشیبی عشق 

435 
 

 حال بود   ی حس شدن ب یو دستهاش ب   د یکش  ریپشتش ت  ریام

   گفت

 چطور آخه   شهیرو برد مگه م دانا

 زد   ادیفر صدرا

 بدادم برس   ر یام نجایا ایب

 

 تونم حرف بزنم   ی نم نجایاومده ا سیپل

 ......  ریام ایب

 

 بش کرد......  به اتاق خوا ینگاه رانی رو قطع کرد سرگشته و ح تلفنش 

 .... ارهیبهش قول داده بود که دانا رو  صبح براش م کرد یحتما تموم م د یفهمیاگه م اینار

 

 .....  داد یبهش خبر م د یاتاق خواب مادر رفت با بطرف

 به در ضربه بزنه که نظرش عوض شد   خواست

 که رفته بود بخوابه .....  شد یم یدو ساعت  ی کیتازه  چارهیب زن

 آورد   ی اول از موضوع سر در م د یبا

 

 اتاقش رفت   به

 و دخترش مثل فرشته ها تو بغل هم بخواب رفته بودن.....   اینار

 ....  کرد ینم دایبراش پ یینوش دارو چیکه ه د یکشیم  ریت  یگوشه از قلبش جور   هی
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 گونه اش گذاشت و گفت   یو برو  د یبوس  انگشتهاشو

 ..... یشد  ام یتموم دن دمت ید ی گردم به جون خودت که از وقت  ینا برنمدا بدون

 

 جا بلند شد و لباسش رو عوض کرد   از

 دلتون شور نزنه   ارهیدانا رو ب ره ی چند خط نوشت که داره م براش 

 

 بهشون کرد و در بست و رفت  ینگاه برگشت

 

 ...کرد..   یاز دست دادن دانا رانندگ یراه رو با دلهره   تموم

 بسه ........  گه ید ایزد خدا اد یبه آسمون کرد و فر یاهنگ 

 تحمل ندارم    گهیبرم خدا جونم د  قربونت

 نشم   اینار یکن امروز شرمنده    یکار  هی

 قسم ......   ت یرو به بزرگ تو

   د یرس  شگاهیبدر آسا ی وقت

 در بودند   ی جلو سیپل نیماش  چند 

 شد   اده یپ ی فور

   کرد یتو دلش خدا رو با التماس صدا م فقط 

 رفت  اطیبطرف ح 

 

 رو کنار زد ...... تیدور صدرا و مرد نگهبان جمع شده بودندجمع سهایمرد بهمراه پل چند 



 سراشیبی عشق 

437 
 

  د یکوب یم ی صندل ی چشمهاشو بسته بود و سرش رو برو صدرا

 دستهاشو دراز کرد و گفت    ری ام دنید با

 بردش .....  ریام

 از دست دادم   شه یهم یام رو برا  بچه

 برد   اونو

   ادیب  اط یبه ح یدستهاشو گرفت و گفت چطور ممکنه آخه مگه بهت نگفتم نزار دانا حت  ریام

 بدم   یرو چ ایجواب نار صدرا

 خونه  برمشی قول داده بودم امروز م بهش

 

 پاهاش زد و گفت   ینفسش رو حبس کرد و محکم برو  صدرا

 زد   گولم 

   دوباره 

 دوباره .......   یفهمیم

 

   کردیم ی و مرتب عذر خواه  زدیم ی شونیپ ی نشسته بود و برو ن یزم ی نگهبان برو مرد

   گفت

 مقصرم آقا من .......  من

 

 همه شباهت  ن یا شهیمگه م  آخه

 وجود داره ......  مگه
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 هفت صبح بود  ساعت

خانم شادمان با همون لبخند خانمانه که   دم ید   دادم یش مگو یدم کرده بودم داشتم اخبار صبحگاه ییخودم چا یبرا  تازه

 بود .... ستادهیا یدرب نگهبان ی بلب داشت جلو شهیهم

 صبح زود اومده   نقدریبهش گفتم چرا ا ی از احوال پرس  بعد 

 پسرش تنگ شده ......  ی کرد  دلش برا اشاره

 ندارم به قرآن   ی گناه من

 ی کنیبه خودت نگاه م  نهیآ یتو    یکه دار   نهیاونها مثل ا شباهت

 

 چهره بودن   ه یهاش اونها شباهت نداشتن بلکه دونفر با  دهیبر خدا و آفر پناه

   دمیصالح خبر م ی گفتم به آقا اطی تو محوطه ح اد یدادم ب اجازه

   ارهیدانا رو براتون ب که 

 رفتم به اتاق آقا صدرا   بعدش 

 بهش خبر دادم  و

 

   میاومد  اطیکرد و بهمراه هم به ح  داریدانا رو که تو خواب بود ب ی هم فور اون

 مادرش ذوق زده تو بغلش رفت   دن یبا د دانا

 ستیگناه هم نشناخت که مادرش ن   یب  یفرشته   اون

 

   زدیمثل خواهرش  با زبون اشاره حرف م یخانم حت  اون

 کرد به آقاصالح  اشاره
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 سردش شده   که 

 که    می دو بهش گفت هر

 داخل ساختمون .....   ادیب 

   نهییزود برگرده فقط اومده بود که پسرش رو ب د یخانم قبول نکرد و گفت که با و

سردش   اطهیکه تو ح  قهیچند دق  نیتا ا ره یخانم دورش بگ  ارم یپتو م ه یاز اتاقت  رمی من م  یاریپتو ب یشما سخته که بر  گفتم 

 نشه ..... 

 آقا صالح بلند شد  یادهایفر   یصدا بعد  قه ی که رفتم داخل ساختمون چند دق نیهم

 

   کنه یدر عبور م  یآهن  یها له یم نیدست دانا رو گرفته و داره از ب دم ید  اطیتو ح دم یعجله دو با

 تو رو خدا   رش یزد برو بگ  اد یصالح فر آقا

   دمیتا رس  ابون یبطرف خ دم یدو

 شده بود  د ی نداشت اون زن ناپد  ی ا دهیفا

 

 تو سرش و گفت    د یدو دست کوب با

 نداشتم....  یری بخدا من تقص متاسفم

 کرد یمات و مبهوت به هردو شون نگاه م ریام

 کرد یم  هی گر ی داشت و صورتش رو  تو دستش پنهون کرده بود و بسخت  ریسر به ز صدرا

 دنی لرزیمردونه اش م یشونه ها 

 

 .....  میکنیم  داش یپ کنهینم هی نکن مرد که گر ه یپاهاش گذاشت  و گفت گر یزد و دست برو  زانو
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 نگاهش کرد و دستش رو محکم گرفت و گفت .....  صدرا

 تموم شد   گهید

  ای تو دن  میتموم دلخوش  میزندگ

 و همه .....  همه

 با اون پسر بچه دارن   یآقا چه نسبت  ن ینگهبان بود گفت ا یکه در حال نوشتن حرفها یسیپل

  شگاهیاز کارکنان آسا یکی

 پدر دانا هستن   شونیا گفت

 و صدرا کرد و گفت   ر یبه ام یبا تعجب نگاه سیپل

 آقا پدرشون هستن   نیا ن یکه گفت شما

 آروم گفت   شگاهیآسا سیرئ یاحمد 

 کنم یم فیرو تعر ز یبراتون همه چ ایشما همراه من ب ه یاش طوالن قصه 

 

 اومد   یمآروم و قرار نداشت نفسش داشت بند   صدرا

 شونه هاشو ماساژ داد و گفت   ریام

 ......  تایلعنتت کنه ب خدا

 صورتش رو پاک کرد و گفت   صدرا

  شگاهیرو خوردم بعد از رفتن نگهبان داخل آسا  بشیکرد که تموم عمرم فر ی نقش خواهرش رو باز ی طور شهیهم ته یافر  اون

 گفت ..... ی زیچ ه یگوش دانا   تو

 اون جادوگر رو محکم تو دستهاش گرفت .....  یترسناک بهم انداخت و دستها یشدم دانا بچه ام نگاه مشکوک
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 بخورم و قدرتش رو نداشته باشم که بدنبالش برم نیرو بعقب پرتاب کرد که بزم لچرمیبطرفم اومد و با تموم قدرت و اون

   

 و دور شدن   دند یو با هم بطرف در دو د یدانا رو کش دست

 

 دستش رو گرفت و گفت  صدرا

 کارو بکن  نیا نمون یدوستانه ب ی بچه ام رو بهم برگردون تو رو به احترام تموم لحظه ها ق یرو ندارم رف قدرتش

 

 چونه اش رو گرفت و گفت   ری شونه هاشو رها کرد و ز ریام

 پسر منم هست تو دستهام بزرگ شده   اون

   دمیزحمتها کش براش 

   دم یشده با درد هاش درد کش ض یتب کرده و مر ی وقت

   ی قسمم بد   ستین یاز ین ره یقدر جونم برام عز اون

 م یزندگ متی به ق کنمیم  دایرو پ پسرمون

 

 شد که بره بخونه   بلند 

 رو گرفت و با التماس گفت   دستش

 کجا ......... ریام

 

 رو نگاه کرد   رونیبود برقها رو روشن کرد و از پنجره ب کیتار  خونه

 افتادن   ی م  نیخوردن و بزم یآروم سر م شه یش  یبارون برو  ی دونه ها  یزییسرد پا غروب
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 رفت خاموش بود    یبخار بطرف

 کرد    فشی تو ک دست

 آورد  رون ی فندک رو ب و

 کرد روشن نشد   ی کار هر

 تو سرش   د یشد و محکم کوب بلند 

 گاز تو اتاق رفت و بازش کرد  ر یبطرف ش  و

 مدتهاست گاز خونه قطع شده   د یفهم 

 به اطراف انداخت   ینگاه یسر درگم با

   کردیو تعجب به حرکاتش نگاه م  یهمونطور با نگران دانا

 رفت و روبه روش زانو زد  بطرفش

 

 کرده بودن خ یگرفت  دستهاشو

 بود    ده یرنگ پر کش یکوچ صورت

 نگاه صورتش کرد و گفت   و

 کنمیاالن گرمت م زم یعز نترس 

 آورد   رون یعجله بطرف کمد رفت و چند پتو ب با

 مبل نشستند  یبطرفش برگشت و باهم برو  و

 

 و گفت   د یرو بدور خودش و دانا کش  پتو

 نگاهم نکن فدات شم   ی اونطور
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   گمیرو تو بغلش پنهون کرد و گفت من مامانتم جون خودم راست م صورتش

 کرد یکه از صبح زبونش بند اومده بود همونطور ساکت نگاهش م دانا

 

 آورد و گفت  رون یب زیدستمال تم ه یکرد و   بشیتو ج دست

   ی دور لبت رو پاک نکرد ی خورد شام

 کنم   زت یتم بزار

 دستش رو پس زد و گفت  دانا

 خونه   یبر یچرا منو نم یراست بگو اگه مامان هست ی هست یک  تو

 کجاست ......  نجایا

 

 ......  برم یم  زمی عز برمی و گفت م د یگرفت و بوس  دستهاشو

 منو برگردون خونه.......   شناسمتیمن م   یهست  تایزد دروغ گو تو خاله ب اد یشد و بعقب رفت و فر بلند 

 رفت و با التماس دستهاشو نگه داشت و گفت   بطرفش

   زم یدورغه عز نیباور کن ا ستمیتو ن ی خاله  من

 بهت دورغ گفتن   ایبزرگ و مامان نار مادر

   یست یاونها ن یاصل بچه   تو

   گم یباور کن راست م زمیعز ستیپدرت ن ریام

 ..... ی پسر من هست تو

 

 آوردمت   ایخودم بدن من
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   گمیم  یچ یکن یخوب درک م ی ستیبچه ن گه یتو د گم یبخدا راست م دانا

 پدرته   ید ید شگاهیمرد که تو آسا اون

 تا بزرگت کنه   ایو من تو رو سپردم به خاله نار می ازهم جدا شد  شیسالها پ ما

 

 برگشتم که تو رو با خودم ببرم   حاال

 دارم و ندارم مال تو فقط بهم بگو مامان   یچ هر

 

 و گفت    د یکش  رونیب تای ب یوحشت زده دستهاشو از تو دستها  اون

 گو دوستت ندارم    دروغ

 مامان و بابا برگردم   شیپ  خوامیدون خونه ممنو برگر ی گ یبهم دروغ م یدار

 حاضرم بهت ثابت کنم فقط بهم فرصت بده   ستیطور ن نیسرتکون داد و گفت نه باور کن ا تایب

 سر تکون داد   ون یگر  یبا چشمها اون

 ....بطرف در که بازش کنه.....  د یبه سرعت دو و

 در دستهاشو گرفت و نگاهش کرد و گفت   یو جلو   د یدو تایب 

 یشیبچه جون گم م  یستیتو که راه رو بلد ن  ی بر ییخوایم کجا

 

 ولم کن بزار برم .......   زدیم اد یبدر لگد زد و فر اون

 

 پسرش هم دوستش نداشت .... یکرد حت  نگاهش

 ..... کردیموند حتما از غصه دق م  ی دانا براش نم  اگه
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   ه یبلند شروع کرد بگر یبا پدرش کرد و محکم نگه داشت و با صدا شیسال پ ن یکه چند  یر محکم بغل گرفت کا پاهاشو

 چشمهاش اومدن   ی اون خاطرات تلخ با صدرا جلو تموم

 تو رو خدا تنهام نزار    کردیم التماس 

 بمون ......  شم یپ نرو

 بود   دهیچیپ ییو تنها ی بیاز سر غر ی و تو تموم روح و تنش درد  کردیم ه یگر

 و آروم گفت نرو مثل پدرت منو تنها نزار   د یکش قیعم ی بد شد نفس حالش

   ی کنارم بمون خوام یم

 کرد یبست و همونطور خواهش م چشم

 

   گردیمات و مبهوت بحرکاتش نگاه م دانا

 شده بود   ساکت

 سوخت ی لیبراش سوخت خ دلش

 

   کردیبود و التماسهاشو نگاه م ستادهیا

 ......  زدیفرو رفته بود و مرتب صدرا رو صدا م  شیدردناک زندگ ی از خاطره  ی تو خلصه ا تایب

 ی بر ترسمیتنهام نزار  م   کردیخواهش م 

 

 بمون   شمیپ اتیکرد و گفت بخاطر مامان نار نگاهش

 راحت بخوابم  الیو با خ  رمیشب دستهاتو بگ  ه ی بزار
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 دارم و ندارم مال تو دانا   یچ هر

 بود و بس   یدلسوز  تی وضع  نیو درکش از ا کرد یش مساکت و درمانده نگاه اون

 داده بود پر از مهر و عطوفت باشه    ادش ی مامان

 کرده بود   قیتموم اونچه از عشق بود رو ذره ذره تو روح و تن دانا تزر اینار

 مثل مادرش عادت بدل شکستن نداشت  اون

  تایب

 رو دور کمرش حلقه کرد و آروم گرفت  دستش

 

 التماس نکنه ......  گهیسرش رو نوازش کرد که د دانا

 ........  زم یعز یپدرت رو دار  یزد و تو چشمهاش نگاه کرد و گفت چقدر چشمها نیغمگ  ی لبخند  اون

 

 ......  یبغلم بمون بزار

 مامانت  ش یپ یبزارم بر  دمیم  قول

 موند   رهیا بهش خو اون ساعته  د یشب دانا خواب اون

 دادم    ینازش رو نوازش کرد و آروم گفت غلط کردم که تو رو به کس یموها

   رهیخوشگلت بم  ی اون مژه ها ی برا تا یب آخه

   دمت یو خودم برگردم حاال که د  یبزارم بر  چطور

 من .......  ی ازت دل بکنم صدرا کوچولو چطور

 

  گذشتنیم ی بکند  روزها
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 گذشتن ....  ی براش نم اصل

که    یبرسه آخه درد انیکه زنده باشه فقط زنده بود که انتظارش به پا کرد ینم ی زندگ گه یمنتظر و چشم براه بود اون د فقط 

 نداشت ..... ی تموم د یکشیم

ها رو  اتاقش روز یاون وقتها هم تو  کنه یم ی وقت حس نکرد که داره زندگ چ یاومد مثل سالها قبل که ه ی نم رون یاز اتاقش ب  گهید

 خانواده نباشه   ی که مزاحم اعضا  کردیشب م

پشت پنجره   ای واری د ی مامان بود و اون تنها از گوشه  ی و تو جمع خانواده و دوستان سوگل گرفتیسرش رو باال م تایب ی وقت

   کرد ینگاهشون م

 و بگه منم دختر خاندان شادمان هستم    رهیسرش رو باال بگ  د یکشیم خجالت

   شه یکه باعث آبرو مداده بودن   ادش ی چون

   ی زندگ ی اتاقش رنگها و تابلو و کتابهاش شده بودن براش همه  ی  گوشه

 و لذت در  کنار دخترش بودن رو فراموش کرده بود   ی شاد گهید یحت اینار

 

دانا شده و حاال با    یوابسطه   شتر یب گذرهیکه هر روز که م د یشد و  نفهم د یناپد  شهیهم یدردهاش برا  یبود و دوا ماریب اون

 از غم و دلهره به جونش افتاده بود   ینبودش آتش

 

 نداشت ..... ی ا ده یمادر  تو تموم شهر فا لیوک  رو یو گشتن ام سهایپل یشبانه روز  تلش 

 کرد  یفکرش رو نم  ی کس حت  چیشد که ه د یناپد  یبهمراه دانا طور   تایب

 

 حق نداشت پا به اتاقش بگذاره  هر روز   یکس

 ..... شد یو کم حوصله تر م  یعصب

 بود   یسرد  غروب
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 خسته و کوفته بخونه برگشت   ریام

 

 تو سالن کنارهم نشسته بودند   وشاین  مادرو

 تو بغلش ....  د یهاشو رها کرد و با عجله دو یبابا اسباب باز  دنیبا د وشاین

 دخترش رو نوازش کرد و بطرف مادر رفت   ی فرفر یموها

 نگران گفت   اون

 خبر   چه

 از هر روز در مانده تر سرش رو تکون داد و گفت   ریام

 .....  یچیه

 مبل رها شد و گفت  ی برو مادر

 ......... تایب

 چکار کنم  ایخدا سوزمیبازم م ادیسرت ب  ییکنم بل نتی نفر ی چطور منو سوزوند  تایب

 

 خودت نجاتم بده   ایخدا

   رسهیبذهنم نم یراه چ یه گهید

  کجاست

   کنه یچکار م داره

 خرج کردن نداره  ی برا ی پول ی حت اون

 رو نداره   رانی خروج از ا حق

 حسابهاش هم که مسدوده   تموم
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   کنه یم  یداره زندگ یچ با

 و اون بچه االن کجان   خودش 

 شونه هاشو ماساژ داد و گفت   ریام

 دارن    ازیبهت ن وشای و ن ایتو رو خدا صبور باش نار مامان

 کنم یم خواهش

 

 لرزونه یهام عرش رو م ه یگر  ی که سکوت کردم وگرنه صدا استیسرش رو تکون داد و گفت باور کن بخاطر نار اون

 

   ومد ی ن رونیتموم وقت از اتاقش ب  امروز

 خونه  ی گوشه   ض یدخترم افسرده و مر ه یو سرگردون شهر و  ری دخترم و نوه ام اس  ه یتم مگه من از سنگ و آهن هس آخه

 

   رسمیدارم به مرز جنون م  گهید

 از مرز خارج بشه   یاومد و گفت که ممکنه دخترتون بخواد بطور قاچاق س یدوباره پل  امروز

 کار نداره   نیا  ی برا ی گفتم که اون پول  منم

 

   نکهیا تا

 بودم فروخته  دهی رو که براش تو کانادا خر یخونه ا  تایگفت که ب   یناباور ت یبهم زنگ زد و در نها ایبرد

 گفت    یبه پولم دار  از یکه چرا اونقدر مغرور بود هر چقدر بهش گفتم که ن دم یفهم تازه

   ی کنیم فکر
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 مبل نشست و گفت   یبرو ریام

 .....  ارهیب ان ریتونسته تموم پول خونه رو به ا ی آخه اون که نم خوب

   شهی روز پولش تموم م  هی حتما

 چکار کنه  خواد یم  اونوقت

 

 کنه یمغزم کار نم گه یدونم واقعا د یسرش رو تکون داد و گفت نم مادر

 

 شام رو آماده کنم   ز یاومد و گفت خانم م رونیاز آشپزخونه ب نرگس

   زم ینگاهش کرد و گفت آماده کن عز مادر

   ارم یرو با خودم ب اینار رمی از جا بلند شد و گفت م  ریام

 نگران نگاهش کرد و گفت  مادر

 بشه   شب یدوباره مثل د  ممکنه

 پسرم  یبه کارش نداشته باش  یفعل کار بهتره

 

 افتاد   شبید اد یباال کرد و  ی به طبقه  ینگاه ریام

 وارد اتاق شد   ی وقت

فرو خورده   یبا خشم صدا تونستیداشت ساکتش کنه که اون تا م یسع ریو ام  نرویازش خواست که بره ب ی قرار و عصب یب اینار

 داد   رون ی اش رو ب

 تو خودت رو ناراحت نکن  رم یمن م زم یدستهاشو باال برد و گفت باشه عز  ریام 
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   زمیباش عز نییپا ن یدستش رو گرفت  و نگاهش کرد و گفت تو هم مادر

 حالش چطوره  نم یبب رمیهم شام بده من م وشای ن به

 

 اتاقش رو آروم باز کرد   در

 رفته بود  بخواب

 نشست   کنارش 

 چشمش اشک حلقه زده بود  ی  گوشه

 و گفت    د یرو بروش کش پتو

 شد رنج و عذاب  ت یبرات که زندگ رمیبم

 

 ........ گذشت

 

 اومد   یتو اون خونه خنده بلبش نم ی بود که کس مدتها

   کردند یم یزندگ

 صدا   یو ب آروم 

   رفت یشکسته شدن دلهاشون تا عرش م یصدا اما

 و پر بودن از انتظار   ومدنی بنظر م یکه معمول   ییروزها

 که سکوتش و ماه و ستاره اش شده بود   ییشبها

 اون خونه .....  ی افسرده  ی آدمها  یینمایس  لمیف

 شده بود   ضی بود که مر یمدت  مادر
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 .....  کردیمخصوصش مرتب به خونه رفت و آمد م دکتر 

   گهیبخودش مسلط شده بود د ی حال خراب مادر کم دنیبا د اینار

 مونده بود تو قلبهاشون ی خاطره باق ه ی  تایدانا و ب از

 

 ......  چه ی نوزادتو اون خونه بپ یاون همه درد و رنج قراربود دوباره صدا دن یبه ماه بود و بعد از کش پا

 مادرشه ......  ش یغصه نخور دانا  پ کردیهر روز با خودش تکرار م  اینار

 کار قصد داشت دردهاشو آروم کنه .....  نیبا ا د یشا

 ..... کنه ینم ی مونیکه کرده اظهار پش یهرگز به کار تایکه ب  دونستیم 

  اینار  کرد یزخم قلبش مرتب با خودش مرور م امیالت یبرا اما

 نباش   نگران

 گرده  ی روز برم هی  اون

 

 رو که از دانا تو گردنبندش گذاشته بود   یعکس شه یمثل هم بعد 

 کرد یخوب م  یو براش هزارتا آرزو   رفتیو قربون صدقه اش م کرد یم باز

 

 بود .....  داریاون شب کنار تخت مادر ب رفتی بخواب م رید  نکه یا ا ی بردیخوابش نم شبها

 فشارش باال رفته بود   دوباره 

   کردیو دوباره فشارش رو چک م داد یبهش دارو م مرتب

 د یکشیم  قیعم یدانا زجر  یمادر هم از دور  انگار
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 وبا اشاره گفت    د یرو بوس  دستش

 رو خدا تحمل کن مادر........ تو

 

   گفتینم ی زیو چ کرد یحالش نگاه م یب یبا اون چشمها 

 داشت که قرار نبود تموم بشه   ی درد انگار

 گذاشت و گفت   اینار ی پهلو یبرو  دست

 پسرت  تو بغلم بزرگ بشه   خوام یم

 طوره  نیسرش رو تکون داد و اشاره کرد که هم اینار

 

 برام دانا بشه ......  خوامیبست و آروم گفت م چشمهاشو

   ره یبغلم آروم بگ  تو

 لختش رو خودم شونه کنم   یموها

   خوام ی به مجالس م اد یبپوشه با مامان بزرگ ب یرسم لباس 

 بشه .....  میزندگ تموم

   ایکرد و گفت نار نگاهش

 بوده که در حقت کردم   ییهایروز نبودم بدون از عذاب بد   هی ببخش مادر بهت بد کردم اگه  منو

 فشار داد و گفت   بازوهاشو

 نکن من مجبور شدم   نیمنو نفر مادر

 هم دخترم بود   تایب

 توش نبود  ی د یام یکردم که هرگز روزنه    یسراب توی من بخاطر اون تموم زندگ اما
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 وفا بود   یمادرم ب  ی نگ  یوقت به کس  هی

 نههههههه

   دهیفکر و شعور بود و تو عاقل و فهم  یاندازه دوستتون داشتم و اون ب ه یکه  بخدا

   نیهم بخاطر

 مواظبش بودم   شتریب

 

 

 از قلبت هستن   کهیت  هی تموم بچه هات برات مثل  یمادرچند فرزند  باش  ی وقت یمادر تو هنوز درک نکرد  آخه

 نه  تایاما ب یدرست انتخاب کن  تویراه زندگ ی تو بلد  دونستم یم من

 

 زم یبهش بود عز شتریعلت حواسم ب نیبهم

 

   شم یم ه یکه دارم تنب   نهیبخاطر هم د یمنو ببخشه شا خدا

 شه ینشده و نم ریزش دلگ لبهاش گذاشت و اشاره کرد که هرگز ا  یسر تکون داد و دست برو اینار

 

 شدن   ریپتو پنهون کرد و آروم اشکهاش سراز ر یرو ز خودش 

 داره   یکه اون چه احساس  دونستیم اینار

   کرد یدرکش م و

   شد یسبک م  کمی د یبا
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 بهتر بشه  د یکنه شا ی ها و عقده هاشو خال ه یگر  کمیرو بست و به اتاق خودش رفت تا مادر   در

 

 گرفته بود فراموش نکنه و دلش رو بسپره بخدا ..........  میتصم

 

  خواستیها رو م نیدانا بهتر  یبرا 

 مادره حواسش به دانا هست    هی اون  اینگران نباش نار گفتیاوقات با خودش م یگاه

 که بزرگش کردم اما اون مادرشه    درسته

   ی بود یتو امانت دار خوب اینار

 خوب فکر کن  یرو بخدا بسپار و به روزها دلت

 

 شد  دار یتو اتاقش از خواب ب وشاین  یپاها ی بود که با صدا صبح

 عجله نشست اون نگران اومد کنارش و گفت   با

   ستیشو مامانبزرگ حالش خوب ن  داریب مامان

 با عجله به اتاق مادر رفت  اینار

 اومد   یحال و بود و نفسش باال نم یهمون طور ب  بازم

 داد که خودش رو برسونه    امیپ ر یبه ام ی فور

 رفت نرگس تو آشپز خونه بود  نیی و از پله ها پا د یپوش  لباس 

 

 مادر دوباره حالش بد شده  د یفهم  اینار دنید با
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   امیرو برداشت و بدستش داد و گفت عجله کن دختر منم االن م داروها

 نشست   ن یزم یتو تموم جونش همون جا برو  د یچیپ بیعج ی بود که درد دن یدر حال دو اینار

 با عجله تو راه پله ها از پشت نگهش داشت وگفت وقتشه آره   نرگس

 دوباره به بابا  زنگ بزن   وشایزد ن  ادیسرش رو تکون داد و اون با عجله فر اینار

 دردش شروع شده  مادرت

 

 اتاق آروم باز شد  در

   ستادیسرش ا یبا نوک پا بدون سر و صدا وارد اتاقش شد و باال ریام

 پاک کرد   شویشون یستمال  برداشت و پد  هی

 چشم باز کرد   اون

   زمیعز  یشد  دار یو گفت ب د یخند 

   ی نیپسرت رو بب ییخواینم

 ادامه داد   ر یزد و ام یلبخند کمرنگ  اون

 مامان خوشگلش هست   هی چقدر شب پسرم

   

 

   ارمشیو گفت ب د یبوس  شویشونیپ

 کوچک به بغل وارد  اتاق شد و گفت   یدر رو آروم باز کرد و پرستار نوزاد  ر یسر تکون داد و ام اینار

 بخوره مامانش   ریش  د یبا

 بخوابه   برمش یم بعد 
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 تو بغلش گرفت و نگاهش کرد  اینار

 

 دانا   ش یرفت پ دلش

   د یرو آروم بوس  صورتش

 نفسهاش چقدر آرامش بخش بود  یبو

 

   کردیرو باز و بسته م کش یکوچ یلبها

   د ید یاالن دانا بود و برادرش رو م خواستی مدلش  چقدر

 مرد بشه    هی خودم بزرگش کنم  خوام یمامان م گفتی و م  کردیشبها بغلش م چقدر

 قشنگ دانا از تو خاطره اش عبور کرد   یقد و باال اون

اومد   ایبرادرت بدن ایو بگه ب  رهیرو محکم تو آغوشش بگ  یو دوست داشتن ک یروز دوباره اون مرد کوچ ه یدلش آرزو کرد که   تو

 قرارم یمن برات ب  یدانا  ییکجا

 

 هم آروم وارد اتاق شدند و  وشایو ن مادر

 

 دونستنیخوب م  نو یبود و همه ا د یجد  یدانا  هی بودن اونهابخاطر اومدن  شاد

 

 اون خونه  یکسته  دلش  یآدمها یزخمها یبشه  برو  یمرهم  یموجود دوست داشتن نیاومدن ا د یشا

 

 بود و متتظر   ستادهیسالن ا تو
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 کوچکش بسته بودن    یتو بغلش بود چشمها  بچه

 بصورتش زد   دست

 بود   سرد

 داد   هی تک وار یجلو که سرما نخوره و بد  د یرو کش کلهش

 اومد و گفت   رونیب ریام

 ........  برو

   کردیبود ونگران بهش نگاه م ستادهیا اینار

 کار رو بکنه   نیا ر ی ام یکه جلو  شد یو هزار حرف نگفته مانع م ی دو دل انگار

 ........ زم یزد وگفت   برو عز یچشم بست و لبخند  اون

 

 در رو بست......  ر یانداخت و  داخل اتاق شد و ام ریرو بز  سرش 

 از کتاب و قلم ...... زپر یم ه ی تخت و   هی و  گرم با  کی کوچ یاتاق کرد یبود نگاه م ستادهیا اون

 بافته شده بود   مه یقشنگ که ن یدار قال   هی

   واری د ی صدها عکس دانا برو و

 ......  یو هر شکل  هی هر زاو با

صدرا   ییاتاق تنها ی  ه یهر کدوم رو با حوصله ازش گرفته بود وهد  ریمردونه  که ام  ینازو قشنگش با لب خندون با ژستها یدانا

 تموم وجودم .....  یی شده بود تو دلش هزار بار  براش غش کرد و گفت کجا

 اتاق براش پر بودن از خاطرات قشنگ و درد آور   تموم

 کرده بود   خی  پشتش

 وارد اتاق شکنجه شده باشه   انگار
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 ......  ر یساکت بود و سر به ز صدرا

 ......  اطهیبرگشته بود که به سمت ح ی پنجره ا بطرف

 نشسته بود  لچری و ی پشت بهش برو ناو

 و مغموم   ساکت

 مجسمه باشه   هی انگار

 که دستهاش خسته شده بودن   اینار

 جا نوزاد رو تو دستهاش جابه جا کرد که   همون

 بره  شیخستگ 

 

 رو چرخوند و نگاهشون به هم افتاد.........  لچرش یچرخ و آروم 

 سکوت درد آور بود براشون   ن ینگاه و ا نیا چقدر

   یگفت سلم خوش اومد  روم آ

 به دستهاش کرد و گفت مبارک باشه برات   یتکون داد صدرا نگاه یسر اینار

 پدر و مادرش باشه  یروز باعث سربلند  ه یوارم  د یام

 

 براتون  خوشحالم .....  منم

 ی ها رو دار  نیبهتر اقتیل  تو

 

 پاهاش گذاشت ...... یجلو رفت و نوزاد رو برو  اینار
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 خودته   ه یبه صورتش انداخت و گفت چقدر شب ینگاه صدرا

 چشمها ...... همون

 لبها ......  همون

   کردیداشت گوش م   ریسر به ز اینار

 رو باز کرد و گفت   کشیبار یدستهاشو گرفت و انگشتها صدرا

 و هنرمند ....... ک یبار یدستها همون

 

 .....  ی خسته شد  نیکرد و گفت بش   ایبه نار ینگاه

 تخت نشست  ی بعقب رفت و برو اون

 چسبوند   نهینوزاد رو بغل کرد و به س  صدرا

   گفت

   یهست  ایکه پسر نار خوشبحالت

 داشته باشه  ی خوب  نیشانس رو نداشت که مادر  به ا نیمن که ا یدانا

 

 .....  رهیاس  کریدر و پ  یبزرگ و ب یایدن  نیا ی االن تو کدوم گوشه  ستین  معلوم

 بغضش رو قورت داد و اون گفت   ریسر به ز اینار

 باش ......  مواظبش

 کردن   ه یشد وشروع کرد به گر دارینوزادب

  صدرا

 گشت    یزیرفت دنبال چ زش یم ی کشو  بطرف
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 یزن یرفت و گفت برامون م ایدستهاش گرفت و  بطرف نار  تو

 

 به ساز کرد   یبا تعجب نگاه اینار

   زدیم  ییتنها ی که براش وقتها شی ده سال پ ی میساز قد  همون

 شد یغوطه ور م اهاش یو صدرا تو رو زد یساز م  اون

 

 دراز شده بود    ایمنتظر بود و دستش بطرف نار صدرا

  گفته بود که براش سخته با صدرا روبه رو بشه اونم تنها...... ری قدرتش رو نداشت به ام اون

 آروم شه  کم یاصرار کرد که برو و نوزاد رو بدستش بده تا  ریام اما

 

   دنیلرزیم دستهاش 

 هنوزم متتظر بود   صدرا

   رهیکه ساز رو بگ  ایبه نار نگاهش

   گفت

   کنم یبرات سخته اصرار نم اگه

 و شروع کرد بزدن  با شرم ساز رو ازش گرفت اینار

 

 به ساز کرد   ینگاه

 دلش بارها گفت    تو

 و هرگز با دل خوش آهنگت رو نزدم   یهام بود  ییبهت که تو همدم تموم تنها لعنت
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 کرد به زدن    شروع

 آدمهاش .....   یشکسته   ی دلها  یشد برو  یمرهم شگاهیتو تموم آسا د ی چیپ زش یساز غم انگ  یصدا

 

 رسونن یکه دهها انسان غم زده و زخم خورده شب رو به روز م  ییتک تک اتاقها تو

 

 ...... زنه ی آروم گرفت و ساکت شد که انگار متوجه شده مادرش داره ساز دل م ی طور نوزاد

 ........  اینار یتو دلش هزار بار گفت که قربون نفست بشم عمرم  وار یسر به د دادیهمونطور پشت در  گوش م ر یام و

 

   رفتند یعمر صدرا بسرعت م یها ه یروز ثان اون

 دن ینفس کش هی کنارش براش شد قد   اینار موندن

 

مشغول   ینقاش  یتابلو  ی نشسته روبه رو یدخترمو مشک  ه یعمه خانم  اطیح ی بار تو نیبه اون زمان که اول شیبه سالها پ برگشت

 بلند مجنون بود .....  یبرگها دنیرنگ زدن و کش

   نهیبرگرده تا اون  صورتش رو بب  ایروز دلش خواست نار اون

 بسته شد  شه یهم ی بار تو تموم عمرش عشق رو تجربه کرد و دفتر دلش برا نیاول د یشا

 

 ساز قطع شد چشم باز کرد   یصدا

 انداخت و اشکهاشو پاک کرد   ریسر به ز اینار

 دلش براش سوخت   کشهیکه داره عذاب م د یو فهم د ید صدرا
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 دستهاش گذاشت و گفت .....  ی رو بلند کرد و برو نوزاد

   ی ممنونم که اومد  ازت

 ......  کنه یم  نیصدا تا مدتها روز و شبم رو رنگ  نیا

 ساز رو با خودت نبر   فقط 

   استیبرام همه دن اون

 ......  برو

 ا

 

 بطرف در رفت   ر یشد و سر به ز بلند 

 ن یگذاشت یبهش بود بغضش رو خورد و گفت اسمش رو چ پشت  صدرا

 

 ...... وارید ی نگاه صورت ماه پسرش کرد و نگاهش افتاد به عکس دانا برو اینار

   گفتیم یچ  د یکش یآه

 براش انتخاب نکرده بود   یاسم چیداشت بگه هنوز ه یچ

   یاسمش رو گذاشت یمن نگفتم دانا صداش کن اما هر چ ایگفت نار صدرا

 زه یباشه اونم مثل دانا برام عز ادتی

 

 انداخت و رفت  ریسر به ز اینار

 شد و دانا رو آروم صدازد و گفت برگرد بابا  ره یآسمون خ یو ابرها اط یساعتها به ح اون

 نفسم منتظرم  ن یتا آخر من
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 دلم من که خوب نوازشت نکردم   ز یتو بدنم مونده باشه آخه عز  یکه هنوز جون  رمیگ یدستهاتو م  یوقت  خوام یم

 که خوب از بودنت لذت نبردم بابا  من

 ی هر کجا هست برگرد 

 

 بود   دهیتازه خواب  ایبطرفش رفت و از جا بلندش کرد نار ر یبچه تموم اتاق رو پر کرد ام ی  هی گر یشب بود که صدا ی ها مهین

   کنه   دارش یب ومد ی ن دلش

 کرد و به راهرو رفت   بغلش

 داشت ساکتش کنه   یسع

 رو تو دهن کرد و آروم گرفت   کشیکوچ یانگشتها اون

   ومد ی مادر م یزمزنه   یصدا

 کرد   وار ی به ساعت رو د ینگاه ریام

 صبح بود   چهار

 بمونه  داریوقت ب ن ینداشت مادر تا ا سابقه

 

 گوش کنه اما فکرش مشغول شد   خواستینم

 در رفت و دقت کرد    بطرف

 

 ....  کردیپشت تلفن بحث م ی داشت با کس مادر

 کرد    کیبه در نزد  شتریشد و خودش رو ب نگرانتر
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   یآروم گفت خسته ام کرد  تیعصبان با

 کارو باهام   نیا نکن

   یبر  ی حق ندار گفتم 

 کارو بکنم   نیا تونم ینم من

 

 دمیبرات انجام نم یکار  گهید ی جا کن ی ب ی ازم درخواست ها گهی بار د ه یاگه  تایکن ب  تمومش

 

 بود و تعجب .....  ریام

 

 مگه امکان داشت  کردیصحبت م تایداشت با ب  اون

 

  د ی شنیم یگوشهاش عوض د یشا

 مادر اومد   یصدا دوباره 

   فرستمیبخر بازم برات پول م براش 

 

   رمیگ یزنگ نزن خودم باهات تماس م گهید

 

 جون تو جون دانام   تایبخوابم ب کم ی خوام یم  فعل

 

   کردیکه مادر داشت با همه م یانتیتا خ  شد یهمون لحظه وسط ظهره باورش م گفتن یبهش م اگه
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   دنیلرزیم  تیاز شدت عصبان دستهاش 

 کردن    هی دوباره شروع کرد به گر  بچه

 رفت و خواست خودشو تو اتاق پنهون کنه که در باز شد و مادر تو راهرو باهاش چشم تو چشم شد  عقب

 

 دو خشکشون زده بود   هر

  شد یو باورش نم  کردیبود اون مات و مبهوت نگاهش م رینگاهش به ام ده یبا رنگ پر مادر

 جان   ر یام یداری رو جمع و جور کرد و  بطرفش رفت و گفت ب  مادرخودش 

   خوابه ی بچه نم شده یچ

 زبونش بند اومده بود   ریام

   دارم ینوزاد رو از تو بغلش گرفت و گفت تو برو استراحت کن خودم نگهش م مادر

 کرد و گفت   بغلش

 بزرگ قربون اون چشمهات بشه   مامان

 نه   ای یخورد  ریش 

 گفت   ر یخودش رو ببازه برگشت و به ام نکه یا بدون

 داده  ریبهش ش  اینار

 

 مونده بود    رهیهنوز بهش خ ریام

 معلومه گرسنه هست  د یبه طرف در رفت و گفت اگه نخواب مادر

   کنم یدارمیرو ب ایو نار امیم

 اتاق رفت  یتو  ی رو باز کرد و فور در



 سراشیبی عشق 

467 
 

 

 راهرو و هزار فکر آشفته   ی کیبود و تار ریام

   داد یکه به همشون م ییمادر با وجود رنجها  شد یم چطور

   داد ینم یتیرو اهم انشیو آب شدن و نابود شدن اطراف  کردیم انتیراحت خ الیخ با

   کردیم د یچه با اون

 د یبخش یهرگز اونو نم د یفهمیاگه م اینار

 

 اطلع داشت   تا یب یاز جا اون

 دخترش و نوه اش کجا پنهون شدن ......  دونستیم

 

 و صدرا ......  اینار یها ه یرحم باشه ماهها گر یهمه ب  نیکه مادر ا کرد یفکرش رو نم هرگز

 ی شبانه روز ی پر آشوب و دلهره ها یزندگ ماهها

 

 بوده  یمادر بخاطر چ ف یکار کث نیباورش بشه ا د یتا شا کزدیبود و فکر م ستادهیمدتها مات و مبهوت پشت در ا اون

 

   کردیکار نم فکرش 

 جا نموند ازش ب یرد  ی شد که حت د یچطور ناپد  تایپس بگو ب کردیبا خودش مرور م فقط 

 

 ......  کردیم د یبا چه

 راهرو راه رفت و فکر کرد    یتو  مردد 
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 از کشور خارج کنه    یروپنهون تایب کش یدرجه  ل یمادر قدرتش رو داره با کمک وک دونستیم

 گفت یم  ایبه نار د یبا چطور

 

 شه یهم آشفته تر م ن یرو بفهمه از ا قت یحق  ایفکر کرد که اگه نار ییبه روزها شونیسرگردون و پر اون

 

   دهیرو شن زی که همه چ  گفتیو بهش م  کردیبامادر تنها صحبت م د یبا

 اتاقش رفت   بطرف

 رو آروم باز کرد   در

 بودن   دهیو پسرش هر دو آروم خواب مادر

 

   دادیروانجام م یخونه تکون یکارها  ن یبود و نرگس آخر د یع کی بطرف اتاقش رفتنزد د ینگاهشون کرد و نا ام ی قیدقا  اون

 به اسم نوه هاش تو باغ بکاره  وه یو چند تا نهال م   کی به باغبون دستور داده بود چند تا کاج کوچ مادر

 

 آورده بود.....    اطیبه ح ی هوا خور ینشسته بود و بچه رو برا  اطیح مکتین ی برو ایخوب بود  نار هوا

 و مادر مشغول حرف زدن با باغبون بود   د یدویتو باغ م  یبا شاد وشاین

 اومد و گفت   بطرفش

   زمی برو تو عز سرده

 ده یسر تکون داد  و اشاره کرد که لباس گرم پوش  اینار یخور یم سرما

 

 نشست   کنارش 
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 و گفت   د یمادر صورتش رو دست کش  هی ا وهیاشاره کرد که چه م اینار

   لس ی گ وشایو ن ب یودادمهر س  دانا

 

 ه پسرش کرد  ب ینگاه اینار

 دستهاشو بدورش حلقه کرد و گفت   مادر

 شهر که شد  ینهال بکارم هر جا هی براشون هر سال  خوام یم

 

 تنگ شده ......  ی لیدانا خ  یبه صورت مادر کرد و اشاره کرد که دلش برا  یبا حسرت نگاه اون

 برمل شده باشه ..... انتشیچهره اش تو هم رفت انگار خ مادر

 مثل تکه سنگ راه نفسش رو گرفت   ی زیکرد چ سکوت

 اون اول آخر پسر خودته   دمیگرده بهت قول م یروز برم  ه یو گفت   د یکش یآه

 رم ی عز دمیگرده بهت قول م ی برم مونیو پش شه یخسته م ی به زود تایب

 

 به خاطر بچه هامه   کنمیم  یمن هر کار  ایرو تو بغلش پنهون کرد و گفت نار صورتش

 رو خدا   تو

 ...... ی چون تو خودت مادر ی مامان اشتباه کرد  یروز نرسه که بگ  هی

 کنم    نیرو نفر  تای ب یکه دوست دار   دونمیم

 ببخشم   رهیمامان برات بم ایکارو نکنم نار نیو ا رم یحاضرم بم اما

 هم مثل تو تموم جونمه ...... تایب

 زارم یروز دست دانا رو تو دستهات م  هی و    کنم یم داشونیپ بخدا
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   ستیخواهرش ن نیبه نفر یدستش رو گرفت و اشاره کرد که هرگز راض  یبا ناراحت اینار

 بود ه  تایمحبت از طرف ب یتموم عمرش منتظر ذره ا  اون

 

 بغلش کرد و گفت   مادر

 دل مهربونت مادر ...... قربون 

 شونه اش احساس کرد   ی برو یدست ناگهان

 پر از خشم نگاهش کرد   یبا چشمها ر یما برگشت

 بود مادر بلند شد انگار دست و پاشو گم کرده باشه گفت   نییهنوز سرش پا اینار

 باغبون چکار کرد  نم یبب رمیم

   رهینگاهش کرد و با لبخند بهش فهموند که دادمهر رو از بغلش بگ   اینار

 کمکش کرد تا بداخل خونه بره  ریام

 

 به طرف مادر   برگشت

 خودش رو سرگرم نشون بده  کرد یم ی سع ناو

 

 و گفت    ستادیا کنارش 

 مامان   یخوب

 بود   دایکه دلهره تو حرکاتش هو   اون

   گفت
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   ام یرو هم با خودت ببر من االن م وشایتو برو داخل سرده ن  زمیعز آره

 بازوهاشو نگه داشت ریباغ بره که ام ی که بطرف درختها برگشت

 

 بودن ..... رهیهم خ یدوتو چشمها هر

 جان   ر یافتاده ام ینگران گفت اتفاق مادر

 که نفسش از خشم به شماره افتاده بود گفت    اون

 

 افتاده  یکه چه اتفاق  یتو بهم بگ  د یبا

 

   یکنیسمتت ازم فرار م ام یکه هر وقت م   ی رو پنهون کرد یبگو که چ مامان

 بزنه گفت   ی الیخ ی داشت خودش رو به ب ی سع اون

   ی کنیصحبت م ی ورد چدونم در م ینم

 ....افتاده ...  یکه برام اتفاق ینگران حالم هست  اگه

 

   دونم یرو م ز یرو تموم کن من همه چ یباز ن یا کنمیو گفت مامان خواهش م  د یحرفش پر ون یبازوهاشو آروم فشار داد و  م ریام

   ی کنیکمکش م  یپنهون ی دار  نکهیو ا تایب

 مامان  ی انتکاریخ هی  تو

 

که دست از پا    یدادیو بهش هشدار م  یزد ی با دختر در دونه ات حرف م ی داشت ی وقت  دمیشن شیتموم حرفهاتو چند شب پ  من

 وفته ین ری خطا نکنه که گ
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   شه یدانا تموم عشق و زندگ  یدونستیتو که م  ی کارو بکن ن یا ایدلت اومد با نار  چطور

 داناست   شیصدرا تنها دلخوش  ی دونستیکه م  تو

 بهش کرده   ی انتیبگم که مادرش چه خ ایحاال چطور به نار ی و کردکار نیا چرا

 چرابگو .... ای........مامان جواب بده تو رو جون نار هان

 

 ننداز بهم دروغ نگو   نییرو پا سرت

 

   ی رو در حقمون کرد یبد  نی مادرم دوستت دارم و داشتم چرا ا ی اندازه  یدون یم مامان

   بره یبفهمه ازت م ای که چکار کنم اگه نار رم یروزه دارم با خودم کلنجار م چند 

   کنه یکارو م نیا خورم ی م قسم

 کنه یفرق م گه ید  یبار با دفعه ها نیا

 

   ی پشت  پا زد  ایبارها به نار تو

   یرو محکم نگه دار  تای ب یکه دستها  یرها کرد   ط یشرا ن یرو تو بدتر دستش

 ذشت از آرزوهاش  بخاطر خواهرش از صدرا گ اون

   د یتموم خواسته هاش که تو و دخترت شاد باش  از

 د یبخش ایو نار یتوجه کرد  تایو به ب  یدل دخترت رد شد  ی بار از رو دهها

 

 بار نهههه   نیا اما
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 رحم بشه    یب ی تایتو و اون ب ی ناعادالنه   یکارها  ی  چهیباز ایکه نار دم یبار اجازه نم نیا

   یاورد یخودت ن ی و برو ید یبا درد و غم دانا گذشت تو د اینار یحاملگ  یماهها  تموم

 ی سکوت کرد یدونستیدانا رو م  ی جا نکهیو با ا  ید ید  تو

 

 تونم سکوت کنم    ینم من

 در حقش شده    یبفهمه که چه بد  اینار د یبا

 رو رها کرد و خواست که بداخل ساختمون بره   دستش

 که باغبون نشنوه گفت   ی دستش رو نگه داشت و آروم طور مادر

 جان تو رو خدا صبر کن   ریام

 ...... ایبه جون نار گم یرو م  زیبهت همه چ گمیم

 

 رو خدا بهم مهلت بده حرف بزنم   تو

 رو خراب نکن   ز یقربونت برم همه چ ریام

 رمیمی و بچه هاش م ایبدون نار من

 

 کارو با بچه ام نکن  ن یا یداغونش کرد  شتریفقط ب یبگ  ایرو به نار  زیهمه چ ی االن بر اگه

 .........  ریام

 

 به چشمهاش انداخت پر بودن از التماس  یو نگاه برگشت
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 کرد و گفت من منتظرم ......  نگاهش

 انداخت و گفت   نییسرش رو پا مادر

   کنه یاتاقش  ما رونگاه م یداره از پنجره   اینار

 برام سخته     االن

   م یخارج از شهر بر ن یزم ه ی دن ید ی امروز برا اد یقراره ب یعسگر

   می کنیباهم صحبت م اونجا

 

 برگشت که بداخل خونه بره   اون

  ستیشوک براش خوب ن دهیم  ر یداره بچه ش   اینار ریدستش رو نگه داشت و گفت ام مادر

 برگشت و تو سکوت نگاه صورت مادر کرد و براهش ادامه داد   اون

   گهیکه درست م   دونستیم خوب

 استرس رو نداشت نی طاقت ا ایدفعه واقعا نار نیا

 

 رفتن   رون یب لشی بهمراه مادر و ک ر یشد و ام غروب

 شهر بود   رونیب ر یبا نیزم هی

 زدند   ادیفر  تونستنیراحت تا م الیخ با

 

 که کارش اشتباهه   دونستینداشت اون خوب م  یا  دهیرو قانع کنه فا ریداشت ام  ی هر چقدر سع مادر

 رو ......  ایزجر منو نار ی د یبا چشم د ی زد مامان تو که تو اون خونه همراهمون بود ادیفر

 بوده   ریگل کرده و قصدت خ ت یبتونم قبول کنم که حس مادر چطور
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   ی به صدرا فکر هم نکرد یذره ا  یتو حت   گمیخودم نم ی برا من

 کارت    تونمینم

 به مادر که نگران بود ودر فکر گفت    یرو قبول کنم از جا بلند شد و نگاه هتیتوج و

 ..... تای ب ا یو   اینار ای گمیبخدا راست م ی ریبگ  م یبار تصم نیا د یبا

   کنم یقبول م ی ثیحرف و حد  چیه یاز اون خونه برو ب یبهم بگ  اگه

 یرو بشکن  ایقلب نار  دمیبهت اجازه نم گه یبار د نیکن ا باور

 

 کرد و گفت   مادرنگاهش

 برام آسون بود   یکن یفکر م تو

   یشبانه روز  ی قرار ی و ب  هی ماه گر ه ی بعد از  ی وقت

 بهم زنگ زد   تایب

 بکنم   تونستمیچکار م واقعا

 ده بود  اوم یی بل ه ی کنم تا بحال حتما سر خودش و دانا   یکه کمکش نم  گفتمیبهش م اگه

 شدم  ناچار

 فرصت دوباره بدم   ه یبه پاهام افتادو التماس کرد که بهش  اون

 کارو نکنم   نیا تونستم ی م چطور

 اما   ده یبدونه  حتما به خواهرش فرصت م ایکه اگه نار دونستم یخوب م من

 برگشت تایروز ب هی د یشا ن یتحمل کن و دانا رو نب ایسخت بود که بهش بگم نار برام

 

  ای برد شیدارم که اون خسته بشه و برگرده پ  د یهنوز ام من
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   دم ید شویزندگ ط یبهم زنگ زد و رفتم شرا  تا یب یمنو درک کن وقت  ریام

 بدرد اومد   قلبم

 با ارزش تر بود   یز یبرام از هر چ نی دانا رو حفظکنه وا ط یشرا نی حاضر شده بود تو بدتر اون

   داد یم نشون

 محبت تو دلش وجود داره  و انصاف و  ی مهر مادر  یا ذره 

 گزارش بدم    سیرو به پل ز یگرفتم  که همه چ می حال تصم نیا با

   شهیاگه بهت بگم باورت نم اما

 ی کردیچکار م یدانا ازم خواست کنار مادرش بمونه تو بود  خود

 

 فرصت رو بهش ندم  نیا تونستمیآدم بشه من مادر چطور م  د یبرگشته بود که شا تایب

 

 خواست دانا بود که کنار مادرش بمونه   نیا

   شه ینگاهش کرد و گفت حرفهات باورم نم تیبا عصبان ریام

 نداشت   یتی ربوده شده بود شکا نکهیدانا از ا ی گ یبهم م یتو دار  مامان

 حرفهاتو باور کنم   چطور

 گرفتم ببرم   تایب ی که برا  یطوره حاضرم تو رو به خونه ا ن یکه ا خودم یسر تکون داد و گفت قسم م مادر

 باورش برات راحت تره  ی رو بشنو ز یزبون خود دانا همه چ از

 

 و اون خواست که با مادرش بمونه   رم یرفته بودم که دانا رو ازش پس بگ  من

 مادر و فرزند رو از آغوش هم جدا کنم  ه ی تونستم ی م چطور
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   سوزم یم ایماههاست دارم از رنج نار  االن

 من خوبه   ی زندگ ط یشرا ی کنیم فکر

 رو   اینار یاشکها کردم یتحمل م چطور

 سخت بود   برام

 ون باز کنم تونستم زب ی و نم  دمید  ی که م استینار ی بخاطر غصه ها کنمی که هر روز باهاش دست و پنجه نرم م  یروح یماریب نیا

 

   د یتر زیو بچه ها برام از جونم هم عز  ایو نار  تو

 باشه بازم دخترمه و پاره تنم   ن یزم ی آدم رو نیبدتر تایاگه ب ی باور کن حت اما

   دادمیرو لو م تای ب یتفاوت باشم اگه جا ی تونم نسبت به سرنوشت خودش و پسرش ب ینم

   شد یرحم تر م یسنگدل تر و ب شتر یحتما ب اون

 شتر یب ایاش از نار نهیوک

 

 گذاشت و گفت    ری ام یشونه   یبرو  دست

 که برگرده   خوادیبزرگ کرده ازش ممنون هم هست و م ی خوب نیپسرش رو به ا اینار نکهیحاال از ا اون

 ستیاون آدم سابق ن گه ید تایب

 

 ......  گم یدانا اونو آدم کرد باور کن راست م آغوش 

 دادم  تا یمن فرصت آدم شدن رو به ب دهی جواب م شتر یب یاز صد تا کار  منطق ی هات تو زندگاشتبا  یکارم اشتباه بود امابعض من
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 آخر .........  فصل

 

 شد  اده یپ نیبا عجله از ماش  دانا

 زد   اد یفر تایب

 گردم  یباش مامان برم همونجا

 

 بود   ستاده یتو کوچه ا اون

 هوا روشن بود   هنوز

   کردن یم خیداشتن  دستهاش 

 بطرف در   برگشت

 آورد   رون یرو ب  د یکرد و کل  فشی تو ک دست

 زنگ خورد   تلفنش 

 جواب داد   ی فور

   د یکش اد یفر تایب

 برو تو خونه ........  دانا

 نگران گفت   اون

 برم  تو خونه  ایکنم مامان بلخره منتظر بمونم  چکار

 

 بلند تر زد برو تو خونه ......  ی ادیفر

 رو تو در چرخوند    د یکل ی فور
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 در رو باز کنه   خواستیکه م نیهم

   د یچی کوچه پ یتو  نیماش  یصدا

   برگشت

 ستادیا نیماش 

 

   کرد یبود و نگاه م ستادهیا اون

   شد ینم باورش 

 بود   بابا

   د یچیماهه تو گلوش پ نیچند  ی از سر دلتنگ  یبغض هی

 خفه گفت   ییدراز کرد و با صدا دستهاشو

 ....... بابا

 شد و نگاهش کرد   ادهیپ اون

 داشت  ی در رو بست  نگاهش رو از دانا برنم دنیلرزیم پاهاش 

 بودن   ستاده یهم ا ی دو تو کوچه روبه رو  اون

   گفت یو عشق م  یاز دلتنگ  چشمهاشون

 باز کرد و گفت   بغل

   نمی بیدرست م  یخودت  دانا

 بود   ده یآشنا د هیبلخره   ی کس ی ب بیافتاد انگار تو شهر غر ن یزم ی برو فشی دستهاش شل شدن و ک دانا

 داشتن که حد نداشت   یو تو بغلش گم شد اون دو اونقدر دلتنگ   د یدو

 رو غرق بوسه کرد   صورتش
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 پدر دوستش داشت   هی از  شتر یب اون

 نازش رو بو کرد و گفت  یموها

 م ی چقدر برات دلتنگ بود ی دونیم زم یعز ی بود کجا

 

 کردن    یرها نم گرویهمد 

 گرفت و خوب دقت کرد و گفت  رو تو دستهاش  صورتش

   زمیعز یالغر شد  چقدر

 کرد    هی مامان بخاطرت چقدر گر  یدونیم

 دنبالت  ام یب یبهم زنگ نزد  چرا

 واقعا دلت برامون تنگ نشده بود   یعنی

 چرا ......... زمیعز داناچرا

 

   م یو مامان برات مهم نبود  من

 دلخورم ......  ازت

 اشک بود پاک کرد و گفت   سیرو که خ صورتش

   کنهینم هی نکن  صد بار بهت نگفتم که مرد گر ه یگر

   یکن یم هی با هق هق گفت پس خودت چرا گر اون

 کردم   دایحسرت وار بهش کرد و گفت آخه پسر گم شده ام رو پ ینگاه اون

 دلم نلرزه   شهیم مگه
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 دستش رو گرفت و گفت   دانا

 مامان   شیپ ی بریم  منو

 برم یقربون اون چشمهات م برمینگاهش کرد و گفت م ریام

 

 برخورد کرد  ر یام نیاز پشت سر به ماش  یوحشتناک  ی و با صدا د یچیتو کوچه پ تایب نیماش   یهم بود که صدا ی رو شونه  سرشون

 

 دو از جا بلند شدند   هر

 شد  ادهیپ نیوحشت زده از ماش   اون

 برافروخته بود   صورتش

 رو محکم نگه داشت و پشت سرش پنهون شد ر یدست ام دانا

 

   د یکش ادیجلو اومد و فر تیبا عصبان تایب

 ....... نجایا  ییایبهت گفت ب  ی ک یعوض

 

 ...... ادی ب شیسمت من نزار  بد پ ادی پسرم رو ول کن بزار ب دست

 خونسرد نگاهش کرد و گفت پسرت   ریام

 که اون پسر تو باشه  اد ینم ادمی

 

 ردو به تو اعتماد ک  یاشتباه هی  مادر

  داشت
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 تمومه اومدم دانا رو با خودم ببرم    گهید

   یستادیدخترش ا  یکه چطور جلو   گمیو م زنم یبرو وگرنه به مامان زنگ م نجا یاز ا ر یزد ام اد یفر تایب

   گهیم ی مادر بهت چ  ینی بب یزد و گفت اتفاقا دوست دارم زنگ بزن  یپوزخند 

 خودش منو فرستاده سراغت وگرنه من از کجا آدرس تو رو بلد بودم  اون

 

   گه ینم یمامان قسم خورد جامو به کس یگ یاومد وگفت دروغ م جلوتر

 دست دانا رو محکم تر گرفت و گفت   ریام

  یبدزد   ی زده بود بیکه از  مادر به ج ییبا پولها یدانا رو پنهون یو قصد نداشت ی بود که بحرفش گوش داده بود ی وقت  یبرا  اون

 ......  یو با خودت ببر 

 حواسش بهت نبوده .....  ی کنیم یدخمه زندگ   نیتو ا ی کرد فکر

 داده یمادرت مدام تو رو تحت نظر داشته و بهش گزارش م  یشده   ریآدم اج هی

 

   ی سر زد ییتو چند بار به جاها ریاخ ی دو هفته   نیا تو

   کننیمردم درست م ی برا ی جعل یلیوفام با نام   یپاسپورت جعل که 

 همش دروغه   نهایبود گفت  ا ده یکه رنگش پر تایب

 ی زن یبهم تهمت م ی دار 

 

   یحرفها بهم بزن ن یمن و مامان رو با ا نیب یی خوای م تو

 هم دروغه  نهایا نی تو صورتش رو گفت بب ختی و ر   د یکش رون یعکس ب نیدست کرد تو کتش و چند  ریام
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 مادرت ازت گرفته  ی هست که مامور گماشته  ییعکسها نهایا

 

 گفت   یشونیبودند کرد و با پر خته یکه کف کوچه ر  ییبه عکسها ینگاه تایب

 خدا لعنتت کنه   ر یرفته بودم ام ابون یداشتم که به اون خ گه یکار د من

 گم یرو بهش م قتی و حق رم یگ یبا مامان تماس م االن

 

 مادر رو گرفت   یآورد و شماره   رون یرو با عجله ب تلفنش 

 از چند بوق برداشت   بعد 

   یو زار  هی کله بردارانه شروع کرد به گر ی  وه یبا همون ش  دوباره 

 و گفت  د یکش  ادیسرش فر مادر

 بهت اعتماد کردم   ییدروغگو ه یتو    تایکن ب  تمومش

   یرو نداشت  اقتشیتو ل اما

 بود   ده یفا ی ما بدرستت کنم ا  تونمیکردم م فکر

   یزد ینارو م یبه من که مادرتم داشت ی حت تو

 و گفت    د یکش اد یفر دوباره 

   هی عوض یا یو اون نار ر یام ف یکث ی همش نقشه ها نهایمامان ا دروغه 

 زد   ادیسرش فر مادر

 تموم شد   زیهمه چ گه ید  اریکارت ن  ایرو بزبون ر ایاسم نار تایشو ب خفه 

 ی که قرار بود بر   یبده و خودت هم برگرد به همون خراب شده ا ر یام لیرو تحو  دانا
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 آروم شد و گفت   کمیلرزش گرفته بودن   دستهاش 

   م یخونه باهم حرف بزن ام یب خوامیم مامان

   ی به حرفهام گوش بد  د یبا تو

 گفت    تیدوباره با عصبان مادر

 گول حرفهاتو بخورم   خوام ینم گه ید تا یب نه

 کارت    یبرا  یندار  یهیتوج  چیه تو

 گفت  تایب

 کارو کردم   نیکه من ا ی بهم ثابت کن د یبا مامان

 که من بزرگت کردم   شه یباورم نم یشد  حیوق ی لیتو خ تایگفت ب  مادر

هست همه رو بهش دادم که تو   ریدست ام  کنهیکه جعل اسناد م یکس ش یپ یازت که رفته بود  ییجرمت بهمراه عکسها مدرک

 یاشته باش ند  ی بهونه ا چیه یجا

 

 بگذرم  تمیتا منم از شکا ی بد  ل یدانا رو بهش تحو ی درد سر درست نکرد نیاز ا شتریخودت ب یتا برا بهتره

 

 از خشم نفسهاش به شماره افتاده بودن    د یکوب  نیبزم تیرو با عصبان تلفنش 

 جلو اومد و گفت  گهیقدم د  چند 

   می با من بر ایتو رو ازم جدا کنن ب خوان یمامان م  دانا

 همه دروغ گو بدجنس هستن  اونها

 شده بود  ره یدانا خ  یرو دراز کرد و با التماس تو چشمها دستش
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 گردم  ی برم  یدلم براش تنگ شده زود  نمیرو بب ایچند قدم عقب تر رفت و من من کنان گفت بزار برم مامان نار دانا

 

   ستیگفتم اون زن مادر تو ن ی رفت بهت چ دتایسرش رو تکون داد و گفت  تایب

   یمن بمون ش یپ د یمادرتم با من

 سر من آوردن  ییگفته بودم که اونها چه بل بهت

 

   میبا من بر  ایب زم یرفت عز ادتی

 دلت تنگ نشه   دم یبهت قول م اد یم دنمون یبزرگ دوباره بد  مامان

 از سر تا پا بهش انداخت و گفت   ینگاه  ریام

   ی چند ماه نگهش داشت نیدروغها و کلک ها ا نیپست باشه باهم تونهیآدم م ه ی چقدر

   ستمیکه من پدرش ن ی داد ادی بهش

 برات  متاسفم

 

 و گفت   د یچسب ر یجلو تر اومدو دانا محکم به ام دوباره 

 نکن  تم یبا   بابا برم تو رو خدا اذ خوام یم

 

   د یکش اد یفر تایب

   د یمن رد بش ی جنازه   یمگه از رو  یبر  زارمینم نه

 هر دو تونم  با
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   شهیم هاتیاما باور کن امروز روز آخر تموم بد  کنم یمن هرگز روت دست بلند نم  تایچند قدم عقب رفت و گفت ب ریام

   استیبه نار یاحترام  ی به تو برام مثل ب یاحترام  یچون ب  ایجلوتر ن یکه دوست دار  ی رو هر کس تو

 خرابترش نکن  نیو کار رو از ا ایب

 خونه  می ما بر بزار

 

 سر تکون داد و گفت   تایب

   ایبه آغوش نار ی که پسرم رو دوباره ببر  دمیاجازه نم هرگز

 ره یمادرش رو بگ  ی جا د ینبا اون

 

 زد   ادیفر ریام

 داد    تو گوشش گفت و اون سر تکون   یز یبطرف صورت دانا رفت و چ  ی خودت خواست پس

 برگرد برو   شمیپ ادیولش کن ب  ر یخشم گفت ام با

 به سمت راست کوچه رفت و دست دانا رو هول داد و گفت بدو   ریام

 از پشت لباسش رو نگه داشت و  ر یخواست بطرفش بره که ام تا یو ب  د یدو  نیبه سرعت بطرف ماش  دانا

به   انیها ب هیکه تموم همسا  زنمیم ادیتو صورتش زد و گفت ولم کن االن اونقدر فر ی محکم یل یو س   ریبرگشت بطرف ام  اون

 کمکم

 

   کنمیگفتم که روت دست بلند نم  تایدهنش رو گرفت و گفت ساکت شو ب یجلو  ریام

 تو خونه ات ...... ی گرد ی و تو آروم برم  کنمیمن ولت م دهیاجازه رو بهم نم ن یغرورم ا چون

 ه  کار رو انجام بد  نیا
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 هر دو مون  بهتره   یبرا

   یکارو بکن ن یا زارم یبا خشم چنگ زد بصورتش و گفت هرگز نم اون

 بود   تایب ینگهش داشته بود تموم صورتش پر از زخم ناخن ها ریام

 و گفت  دش یکوب  وار یبد  محکم

   ونه یکن د   تمومش

 خلص کنه  ریام  یداشت خودشو از تو دستها  یو سع د یکشیم  ادیفر اون

 

  بش یرو رها کرد و  اون به سرعت از تو ج تایب یچشمهاش دست برد بطرف چشمهاش که دستها یرفت تو  تایلحظه انگشت ب هی

 خونت گردن خودته   ری آورد و بطرفش گرفت و گفت گم شو ام رونیچاقو ب هی

 کنه   اده یکه دانا رو پ د یدو نیبطرف ماش  بسرعت

 اون فرو کرد   ی چاقو رو محکم تو پهلو ادیدر رو گرفت و اون با فر ی  ره یو دستگ  د یچشم بسته بطرفش دو هی با  ریام

 عمرش بود   ی لحظه  نیو وحشتناکتر  نیبدتر د یکه د  یصحنه ا  د یشا  خواستی رو م ر یو ام  د یکشیم اد یفر نیتو ماش  دانا

 کرد یناباورانه نگاهش م تای افتاد و ب نیزم  یبرو ریام

 

  د ی چ یپ یاز درد بخودش م ریام

 چند قدم بعقب رفت   تایاز جا بلند شد  که مانع بردن دانا بشه ب یبسخت

  د یکشی رو انداخت تند نفس م  چاقو

نگاهش   شهیرفت از پشت ش   نشیدر خونه رفت وبا عجله چمدونش رو که پشت در آماده گذاشته بود برداشت و بطرف ماش   بطرف

 کرد یرو صدا م  ریامو   زدیبه دانا افتاد اون ضجه م

 

 که چرا   گفتنیپر از التماس دانا م  یچشمها
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پدرش   یرحمانه چاقو رو به پهلو ی که بهش اعتماد کرد و کنارش موند اونطور ب  یباورش براش سخت بود که  مادرش کس د یشا

   د یکوب

 آخه چرا  زدیم اد یو فر د یکوبی مشت م نیماش  ی  شه یش  به

 

 شد و رفت  نشیکه کرده بود سوار ماش  ی رحمانه نسبت به کار ی انداخت و ب یبار به پسرش نگاه ن یآخر یبرا  اون

 

 شد و روشنش کرد   نیسوار ماش  ن یخون ی با پهلو ریام

   زه ی ریزد بابا  تو رو خدا تکون نخور  داره از پهلوت خون م اد یفر دانا

 رو گم نکنه ......  تایب  رو روشن کرد و راه افتاد تا نیتوجه به حرف  دانا ماش  ی ب اون

 

در حال   تا یکه ب  دونستیکه توقف کنه اون م  خواستیو ازش م کردی م  هی گر  یکرد دانا بسخت بشیو کوچه تعق  ابونیچند خ تا

 دستشون بهش نرسه   گه یکه د  نهیا  یفراره و گم کردنش به معنا

   ابون یوسط خ  د یرس یم انی قدرتش داشت به پا گه ید اما

 برخورد کرد  ابونیبا سرعت به جدول خ نیو همون جا کنترلش رو از دست داد و ماش   دنیجون شد  چشمهاش تار د ی لحظه ب هی

 

که بدور صورتش حلقه    کشیکوچ یامان دانا و دستها ی ب ی ها هی و گر ومدن یم  نیکه بطرف ماش   کردیم  یجون نگاه مردم  ی ب اون

 شده بودن  

   زدند یلند اسمش رو صدا مو ب ختن یریصورتش م یگرمش که برو  یاشکها و

 شد یچشمهاش کمتر م د یو اون هر لحظه د  انیباز کردند که به کمکشون ب یرو بسخت نیکه مردم در ماش  د ید یم

 

 عمر لذت پدر بودن رو بهمراه داشت .....  ه ی ی دانا که گرم  ینفسها یصدا



 سراشیبی عشق 

489 
 

 کرد و تو آغوشش بزرگ شد ......  ی صادقانه براش پدر ی خواسته ا چیه ی که ب  ییروزها اون

 لب گذاشت و گفت    یرو برو  کش یکوچ یرمق انگشتها یب

 که    ی دونیم  زمی دارم عز  دوستت

 و هق هق کنان گفت منم بابا جون تو رو خدا چشمهاتو نبند ......   ریام   یشونی چسبوند به پ شو یشونیپ اون

   ترسمیم

   ترسهیزد و گفت مرد که نم ی لبخند  اون

 ...... ی احته تو کنارمر  المیخ من

 ......  زم یعز سپرم یبسته شدن خودم رو به تو م یچشمهام طاقت ندارن وقت  گهیحواست بهم باشه من د دانا

 

 نکن   هی باش و گر مرد

 مامان.........  ی شماره

 شد   هوش یرو گفت و ب نیا

 باز شد و مردم بکمکش اومدن   نیماش  در

 ......  یوقت تنهام نزار   هی که   زدیکه بابا رفت و اون فقط صدا م د یمردم دانا با چشم د یهمهمه   ون یروز م اون

  ی که  کم داشتن و اما سه نفر  یاون زمان ارش یتو د  ک یکوچ  یکه دوباره تو همون خونه    د یو خواب د ایاز رو ی تو خلصه ا   ریام

 دلهاشون خوش بود برگشت  

 کرده.....    دایبهش زد و اشاره کرد که ممنونه که پسرش رو براش پ ی و لبخند  بغلش کرد   ایتو خونه و نار  د یدویم دانا

   کردیعوض نم ایرو با دن ایلبخند نار اون

 و گفت   د یبدور گردنش حلقه زد و صورت خوشگلش رو بوس  دستهاشو

 کنمیم   داش ینکن شده از جونم بگذرم برات پ ه یگفتم گر  ید ید
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 من .......  ون یمهر  یاینار نمیوقت اشکهاتو نب چ یه گهید

 

 از با هم بودن   کردنیم ی فی چه ک ی سه نفر اونها

 

 بلخره پسرت رو برات آوردم   قیتو خاطرش بود که بره و به صدرا بگه رف  اون

 کرد و گفت    ایصورت نار نگاه

   زمیدانا رو براش  ببرم عز  خوام یم

 تنهاست   یل یاون خ آخه

 نبودم قیصدرا بدونه که من نارف خوام یهست م  ششیپ دلم 

 

 به صدرا برسه   ریکه ام د یکه به اتاقش برسه انگار سالها طول کش د یدو چقدر

 بود   ستاده یپشت در منتظر ا اون

 درش گم بود .....   یکه  شاد   ییروزها  یبر باد رفته جوان  ی تنها و پر از حسرت روزها شه یهم مثل

  ی قشنگ جوان  یروزها اد یو آرزو بدل به  د ی عاشقانه رو نچش یصدرا هم تلخ بود که هرگز لذت زندگ ی آخر قصه برا  دونستیم  اون

 خت یریاشک م یو شاداب

 

 ببخشم که تموم آرزوهاتو صاحب شدم   ق یاتاقش رو باز کرد و  بهش گفت رف در

 تنها گناهم بود   نیرو دوست داشتم و ا ا یکه نار ببخشم

 و دلت براش نلرزه   ی نیونو ببا شد یمگه م  آخه
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   یدوستش نداشته باش   شه یمگه م  کنهیم ن یریرو لحظه  به لحظه ش  یها برات زندگ  ینفر با تموم خوب ه ی ی وقت

   مردمینفسم براش م  ن یکه منم عاشقش شدم تا آخر ببخشم

 

 .......  ببخشم

 تو پدر دانا شدم    یجا نکه یا یبرا

 از تنم بهش علقه داشتم و اون شد خود خودم  یمثل پاره ا و

 

 دست دانا رو تو دستهاش گذاشت و آروم گرفت و گفت  بعد 

 نکن دوست خوبم   ه یگر  گهید

   کنم یم داش یبهت گفتم برات پ یکرد   هی زمان که گر اون

 حواست بهش باشه   صدرا

 توش نباشه    یبرگشت رمیکه م یراه د یشا

 پسرمه   شیپ دلم 

 گذاشته    ایدن نی تازه چند وقته پا به ا  دادمهر

    قیبراهه رف چشمم

   زنه یشور م  دلم 

 کنم   چکار

 تو .....  نی سر و ته تنها بمونه ع ی ب یا یدن ن یاونم تو ا ترسمیم  آخه

 

 راحت نگاهشون کرد که چقدر باهم خوشن و اون آروم در رو بست و رفت الیبا خ بعدش 
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 نه  که خاموش بود تموم خو  شد یم ی روز چند 

   زیو غم انگ   ریدلگ 

 بود   نیسنگ  دن ینفس کش یو حت   زدیکس حرف نم چیه

 دوازده ظهر بود   ساعت

 کرده بودن ..... یهمه تو اتاقها خودشون رو زندان اما

 سالن رو خاموش کرد   یبرقها نرگس

 از شب قبل روشن بودن  هنوز

 

 رو عوض کرد   لباسش

   د یحال رو کش ی ها پرده

 دم کرد    ییچا هی  و

 تو گلدونها رو عوض کرد   یگلها

 گذاشت  د یکرد و شمع جد  ز یرو تم ی تو شمعدون  یپژمرده بودن شمع ها همه

 سالن رو باز کرد   یو در سرسرا د یرو دستمال کش زهایم

 تو خونه   د یچیبهار  پ یتازه   یهوا

 تو خونه رو روشن کرد   د یخوشرنگ خورش  نور

 رفت .......  اط یح به

 کرد یجون باغ رو جمع م ی ب یبرگها ن یتو باغ آخر داشت باغبون
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   ارمیبهش زد و گفت صبحونه برات ب ی کمرنگ  لبخند 

 گذاشت و گفت   ن یزم شو یباغبون یچیق

 نخوردم  ی زی از صبح تا بحال چ ی درد نکنه آبج دستت

 

 صبحونه آماده کرد    ینیس   ه یآشپزخونه رفت و براش  به

 گذاشت   ز یم ی برد به باغ رو و

   کنم یبخور االن ناهار آماده م ی زیچ ه ی گفت  و

 برم   د یبا رمه یسرش رو تکون داد و گفت دستت درد نکنه اما د اون

   ختمیگلها کود تازه ر  یخانم بسپار پا به

 همونطور که دستور دادن   و

 گذاشتم که نشکنه    هیرو پا نهالها

 برم   د یبا گهید

   یسرکش ی برا ام یم گه یروز د چند 

   زه یهم تم اطیح

 صبح زود شستم   خودم

 کرده بودن  ف یکث اطویمهمونا ح شبیسر تکون داد و گفت دستت درد نکنه د نرگس

 

 آروم گفت   اون

 باورش سخته بخدا   هنوز

 افتم   ی م ادش یهروقت  رهیگ یکه دلم م من
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 اتفاق خوردشدن   نیبا ا خانم

   دهی چیاتفاق پ ن یتموم شهر ا تو

 پشت سر خانم   گنیم ی مردم چ د یدون ی که نم شما

 تو خانواده اش همه به جون هم افتاده بودن شده بود حرف دهن مردم   نکهیا

 

 

 

 

عمر نون و نمک خانم رو   هی  کننیم بتیخانم حرف بزنن همونا که غ  ی سخت گفت  شما نزار پشت سر بچه ها یبا بغض نرگس

 انصافا  یخوردن ب

 

 گفت آره بخدا    یرکی ز  ریسر تکون داد و ز باغبون

   کشه یم ی دونن خانم چه زجر  یمردم که نم نیا

 چند تا خونه اونطرف تر......   نیکشاورز هم ی باغ آقا ی گلها یسرکش یکه رفته بودم برا روز ید

   زدن یحرف م ه یدختر خانم فرار  نکهیدر مورد ا داشتن

 د خانم و خاندانش رو بر یاون دختر آبرو  متاسفم

 

 نوا حق داشت   ی انداخت باغبون ب نییسرش رو پا نرگس

 پر خون به خونه برگشت  ی دل با

 شده بود   دار یتازه از خواب ب وشاین
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 اومد   یم نییو از پله ها پا د یمال یم چشمهاشو

 بغلش کرد و گفت   نرگس

 قربونت برم    ید یخواب خوب

 نگفت   یزیشد و چ ره یسخت به عکس بابا خ ینرگس گذاشت و با بغض ی دستها ی سرش رو برو اون

   نرگس

 و گفت    د یرو بوس  صورتش

 دلت    یبغضتو فدا نمینب

 داغ کنم   ریبرات ش  ایب

 

   دهیخواب مامان

 نگاه صورت نرگس کرد و گفت اون

 ده یم ر یبه داد مهر ش  داره

 

   رم یعز ی و گفت خوب کرد د یتو   نرگس دستهاشو بوس  شیپ ام یگفت ب بهم

 نگفت یز یبا نگاه بچه گانه اش نگاه صورت نرگس کرد و چ اون

 

 .......... یگلها شکوفه داده بودن و بهار تو خونه ها پا گذاشته بود ول نکه یزمان و ساعت با ا اون

 اون خونه پر بود از اشک و آه  یآدمها یبرا

 

 ........وار یراه پله نشسته بود سر به د  یبود اون تو  ی ریدلگ  غروب
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 براش رقم زده بود ......  ی و زندگ  کردینچه که فکرش رو نماو 

   رفت یم  ینابود یبه ورطه     ش یافتاد و تموم زندگ یاتفاق م نیا د ینبا

 اومد و نگاهش به مادر بزرگ افتاد   نییاز پله ها پا دهیلباس پوش  وشاین

 رو گرفت و گفت مامان کجاست   دستش

 تکون داد و گفت   ی سر اون

   ادیم االن

 دوست داشت   دنیلرزیم دستهاش 

 نفس نکشه   گهید

 

 گفت   آروم 

   کنه یچکار م  نرگس

 شونه باال انداخت و گفت  وشاین

 کردن   رون یمنم ب  زننیوقته دارن تو اتاق با هم حرف م ی لیخ ی دونم ول ینم

 و محکم بغلش کرد   د یرو کش دستش

 

   مرد یاونها م  بدون

 افتاد ......  ی اتفاق م نیا د یشده بود امشب تموم کنه نبا اگه

 اومدو نگاهش به مامان بزرگ و خواهرش بود   نیی از پله ها پا دنشون یبا د دانا
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 .تو بغلش.........   ادیبا بغض نگاهش کرد و با التماس بهش فهموند که ب اون

 هر دو شون رو سفت نگه داشته بود   

   رفتن یم  اگه

   کردیدق م حتما

 موهاشون عطر نفسهاشون    یبو

 عمرش بود   همه

 رفت ی اگه بدون اونها به رختخواب م مرد یم امشب

 

   کردیو التماس م خت یریم اشک

  شتیپ  می گرد  یو بعدش برم  م یریجون م یصورتش رو پاک کرد و گفت نگران نباش مامان دانا

 که برگرده    کنمیم  یمان رو راضما من

 و گفت نه    د یدانا رو بوس  یدستها

   د یتنهام بزار د ینبا

   ی بزرگ نیخونه به ا نی بدون شما چه کنم تو ا من

 زارم که شما رو ببره  ی نم وفتمیمادرتون ب یامشب به پاها شده

 

 تو راه پله اون برگشت و نگاهش کرد   د یچیپ اینار یپاها یصدا

 بود  ده یوقت اونقدر دخترکش رو مصمم ند  چیه

 

 رفتن   یو شال گذاشته آماده برا  دهیتوآغوشش بود و لباس پوش   دادمهر
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 کنم  ش ینتونستم راض یعن یسرش رو تکون داد که  شهیچاره تر از هم ی به نرگس کرد و اون ب یبا التماس نگاه مادر

 

 تفاوت به مادر آروم از کنارش گذشت  ی ب اون

   دنیترک یبرا  یداشت و نه بغض  ختن یر ی برا ی نه اشک گهید

 از غم نشکفته بود   یکوه

 برد یپر از غم داشت و اون رو با خودش بهمراه م  ی دل

 

 لباسش رو گرفت و محکم نگه داشت    ی  گوشه

 کرد   نگاهش

 گفتن   ینداشت برا ی زیچ ی شرمندگ از

 کرد یبا التماس نگاه م فقط 

 

 نگاه نکرد   نییبه پا یحت اینار

   ستادی جا بلند شد و روبه روش ا از

   وگفت 

   رهیمادربرات بم یکنینم نگاهم

 یتو رو خدا اگه تنهام بزار  نرو

 

   ی بر ییخوایم کجا

 وقت غروب   نیا
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 با سه تا بچه   یش یتا جنوب خسته م  یکیتار  نیا تو

 خونه تعلق دارن    نیظلم رو نکن  بچه ها به  ا  ن ینکن با من و خودت ا اینار

   یکن  یبا سر نوشتشون باز  یی خوایم

 ........رو گرفت و گفت تو رو روح بابا  اینار یدستها

 

 براهش ادامه داد و مادر نگران پشت سرش براه افتاد  اون

 و دانا رو محکم نگه داشته بود   وشاین یدستها

 اومد  ی نفسش داشت بند م انگار

   ارمشیو گفت بچه رو بده به من برات ب ستاد یدر ا  یجلو  نرگس

 سر تکون داد و اشاره کرد که از سر راهش کنار برن  اون

 

 بدون شماها  تومیو مادرت رو بکش من نم ا یب یزارم بر  یدر نشست و گفت نم  یجلو  مادر

 ببخشم مادر   اینار

 رو به تموم مقدسات قسم بهم رحم کن   تو

 منم مامان  نیا

 

 دادمهر رو تو بغلش گذاشت و نگاه صورت مادر کرد و با اشاره گفت    اون

   ی دار  دوستش

   رم یبم خوام یبه نوزاد تو بغلش کرد و سر تکون داد و گفت بدون اونها م  ینگاه مادر

 ....... ...کنهیداره دق م ر یدوباره اشاره کرد که مادر ام اینار
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  د یبره شا د یاون با 

 روحش باشه   یزخم ها  امینوه هاش الت دنید

 با انصاف باش بزار برم  مامان

 

 ؟؟؟؟  یو نگاههاشون انداخت و گفت  پس من چ  ایبه بچه ها و چمدون نار ینگاه

 چشمهاش  اومدن   یانداخت تموم اشتباهات مادر جلو  ریسر بز اینار

 رو بخاطر اشتباهاتش از دست داد     ر یاشاره گفت ام با

 گرده مامان .......  یاون برنم گهید

 

 کرد   هی بلند گر یگذاشت و با صدا  نیبه زم سر

 طور بشه   نی خواستم ا یگفت بخدا نم و

 فرصت دوباره بدم   ه یمادر بودم خواستم به بچه ام  منم

 کمتر از مرگ فرزندم نبود    ریام  مرگ

 فرصت بده    کمینزنتو رو خدا بهم   ش یتو رو خدا دلم رو آت اینار

 نمونده   ی باق ی فرصت  گهیسرش رو تکون داد و اشاره کرد که د اون

 شکسته از مرگ فرزندش ......   یبا دل ر یاز رفتن مادر ام بعد 

   د یآرامش رو نخواهد د یهرگز رو  گهید  اون

 ......  هی جیمرگ تدر هیدست دادن پدر فرزندانش   از

 مادر رو گرفت وبا نگاهش خواست که اجازه بده اون بره  یبازوها
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 که دلش رو لرزوند    د ید ی زیچ ا ینگاه نار تو

 دنبالتون   ام یتلخ زد و گفت م  یلبخند 

 

 و بچه ها از اون خونه کوچ کردن    ایشب نار اون

 عمارت خاندان شادمان که پر بود از هزاران حرف نگفته  زیو مادر بودن و سکوت غم انگ   نرگس

 

 مونده بودن    رهیخ ینشسته بودن و به نقطه ا  یکدوم گوشه ا  هر

 نمونده بود ی براشون باق یحرف  گهیماجرا د انیپا گهید د یشا

 

 رو کنه   ید یجد  ی براش ورقها یبا رفتنش زندگ د یرفت که شا اینار

 ت داد  ها رو با هم از دس  ی تموم خوش   ریباخته بود و با رفتن ام  یبازنده تو زندگ  هی از  شتر یب اون

 ماجرا بود   انیبراش پا ریبه بعدش فکر کنه رفتن ام یحت  گهیکه د  نخواست

 رفت   شگاهیقبلش به آسا  روز

 بودش   دهی د ر یبار  تو مراسم ام نیآخر 

   د یکش مارستانیروز حالش بد بود و کارش به ب  اون

 برد یو دانا رو با خودش م  گرفتیازش اجازه م د یبا شگاهیبرگشت به آسا یکه صدرا ک  د ینفهم

 

  شیبره پ د ینشسته بود دست دانا رو تو دستهاش نگه داشته بود جلو رفت و اشاره کرد که چهلم تموم شده و اون با اط یتو ح اون

   ر یمادر ام

 ......... گذرونهیرو م یسخت  یروزها رزن یپ چون
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   شهیاز قبل م مارتریبعداز داغ تنها پسرش هر روز ب 

 و با اشاره گفت  نگاهش کرد  بعد 

 که دانا رو با خودم ببرم   رمیاجازه بگ  اومدم

 

 بهتر  بشه  یبا رفتن بچه ها حالش کم د یشا

 

 نگاه صورت دانا کرد و گفت   صدرا

 همراهت باشه   د یکه پسر بزرگت با معلومه 

 ........  تهیمرد زندگ اون

 دراز کرد بطرفش   دست

 لختش رو کنار زد و گفت   ی بطرفش رفت و اون موها ریکه اون پدرشه  سر به ز  دونستیرو م قت یحق گهیکه د  دانا

 کن اون   هیبهش تک ایمرد شده نار پسرت

 به تو بچه ها هست........  حواسش

 

 کرد و گفت   اینار نیرمق و غمگ  یب یچشمها نگاه

 بسلمت....... برو

 

 به جاده دوخت و سکوت کرد  چشم

 کابوس وحشتناک بود و تموم شد  هی  زیکه همه چ  نهیو بب بشه داریداشت از خواب ب  دوست
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 آورد   یو دم برنم  کرد یبه خاطر بچه ها هم که شده تحمل م د یبود و با نیهم ش یزندگ یتلخ ماجرا قت یافسوس که حق اما

 

 با همون لبخند قشنگ و صورت سبزه و بانمکش ....... د ید یرو م   ریو خواب ام ی داریتو ب آخه

 خودمو برات لوس کنم .....  کم یبزار  اینار گفتیو م گشتیدورش م همش

 ی زیرو جون خودت که برام عز تو

 د یدلم پرکش  دمتیکه د  ی دلباخته بودم از روز ه یمن  ی وقت نشه فراموشم کن  هی

  نیخدا ا ایو قشنگت  نگاهت بهم افتاد گفتم  د یبا اون لباس سف ی شسته بودشب که پا به اتاقت گذاشتم  وتو پشت پنجره ن اون

 داره ......  یدختر عجب نگاه

 تموم حرفهاتو از نگاه نافذت خوندم  بدبخت شدم رفت ....... من

  هی ایش نارصبور با ریکنارت باشم همش گفتم ام   یا  قهیچند دق ی نشستم پشت در اتاقت تا اجازه بد  ی م دار یاون شبها که ب مثل

 بودم ......  ی کمتر از اون هم راض ی صدرا و حت ی به اندازه  د یروز تو رو دوست خواهد داشت نه شا

 نشست    یبه لبهاش م  یکه لبخند شاد  زدیحرفها رو م نی ا ایعاشقانه به نار نقدریا اون

   یمنتظرم که دوستم داشته باش  گفتیم

 دلتنگ بود........  چقدر

 گرمش رو داشت .........   یچقدر حسرت دستها 

 قشنگش بود  یدلتنگ  حرفها  بیعح 

 

   کردیم ه یگشت وهر چقدر گر  یبرنم گه یاون رفت و د اما

 خورد یچقدر که افسوس م هر

 

 خاطره موند و آه ........  ه یازش   فقط 
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 به داد مهر کرد   ینگاه

 پدرش بود   ه یبود  چقدر شب دهیآروم خواب پسرکش

 

 دلش   چقدر

 د یکشیاالن بود پسرش رو در آغوش م خواستیم 

 

 درد و دل کنه ......  ر یبا ام  االتشیجاده ها دوباره توخ چیبست تا تو پ چشم

 

 بطرف در   د یعجله دو با

 و وضعش آشفته بود   سر

 بودن   یزخم دستهاش 

 شده بود   ر یدرگ

 چند تا ارازل و اوباش   با

   د یسر رس  سیپل

 کنن    رش یبود دستگ  کینزد

   کشهی کارش به اعدام م دونستیم

 پول و طلهاشو گذاشت و فرار کرد  همونجا

 شب وارد خونه شد  مه ین ی کیتار تو
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 شب بود   ی ها مهین

 خودش رو داشت   یبهار بود اما شبها سرد نکهیا با

 خونه خاموش بودند   یبرقها

 ه شده بود  پار لباسش

 خوردن  یبود برا  ومدهین  رش یگ  یزیرو جمع و جور کرد ساعتها بود چ خودش 

 

 سبزه ها نشست   یدرختها پنهون شد برو  پشت

   ی خونه پدر آرامش

   د یکش  ینفس

 داشت   ی پول برم کمی د یبا

 شه  ی مدت مخف هی بتونه  تا

 

 به اتاق مادرکرد   ینگاه

 بود   خاموش 

  شد ی از نرگس خاطر جمع م د یبا

 آورد   رونیهمون جا ب  کفشهاشو

 رفت   ی بطرف در ورود و

 آورد   رونیب شو یمیقد  د یکل  دسته

 بود که داشت   ییمونده ا  یباق  ییدارا تنها

 غارت یدزد ها اومده بود برا نیخونه بود و حاال ع نیروز خانم ا هی
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 رو آروم باز کرد   در

 بود   ک یجا تار همه

 به طرف اتاق مادر رفت   اطیحتو با ا آروم 

 گذارهیم  زش یم  یپول نقد تو کشو  کمی شه یهم دونستیم

 

 کرد یمادر و پول غناعت م یطلها  کم یبه  د یدونست ناچار با ی گاوصندوقش رو نم  رمز

 

 بود   قیاتاق نرگس رو باز کرد تو خواب عم در

 در رو بست و بطرف اتاق مادر رفت   آروم 

 آروم بازش کرد   و

   دنیلرزیم دستهاش 

 نه یخوابش سنگ  دونستیم  خوردیمعموال شبها قرص خواب م مادر

 

 رفت و بازش کرد   زش یم ی صدا بطرف کشو یب

 مادر اونجا بود  یدم دست ی حدس زده بود پول نقد و چند تکه طل درست

 

 صدا همه رو جمع کرد   یب

 داشت    یچنددست   لباس هم برم د ینداشت با لباس 

 کمدش رفت و بازش کرد   بطرف
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 ....... خورهیمادر  بدردش م یاز لباسها یز یانداخت که چه چ یکمد رو باز کردو نگاه  در

 ...... د ینفهم یز یچ گهیبه سرش برخورد کرد و د ی نیکه جسم سنگ  

 

 داشت  جهیکه باز کرد  هنوز سر گ  چشم

 

 بود   نیزم  ریز ی تو

 ......  د یچیخاک تو دماغش پ ی نمناک و بو یهوا

 بسته بودن   دستهاش 

 شده بود  چیطناب پ  ی کرد که بازشون کنه محکم به صندل تقل 

 

   دادیصورتش آزارش م ی برو دهیسرش خون اومده بود و خون خشک از

 بود   تنها

 گفت کمک   آروم 

 نشه   سیپل میتسل  یول  ره یبشنوه حاضر بود بم ی که صداشو کس د یترس یم

 د یشن یصداشو نم یبود کس  ده یفا یب اما

 

 باز شد   نیزم  ر یز در

 و در دوباره    ن یزم یافتاد برو  ی کمرنگ  نور

 مادر آروم جلو اومد و نگاهشون بهم گره خورد ......   واریبسته شد و از پس د 
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 زد و گفت   یلبخند  ی فور

 دستهامو باز کن    ایقربونت برم ب مامان

   ی خوب شد خودت چقدر

 تشته هستم   خوام یآب م کمی

 جلوتر اومد ....  مادر

 رو ترسوند  تایتو نگاهش ب خشم

 من کنان گفت .....  من

 بدون اجازه خواستم پول بردارم  د یببخش

 همه پوالمو زدن .....  یابونیخ  یر یدرگ  هی تو  یدونیم  آخه

 شدم  ناچار

 بشه   ی طور نی ا خواستم یبخدا من نم مامان

 .........ریام

 

 صورتش حرفش رو قطع کرد ......  یوحشتناک برو  یلیس  یصدا

 عادت نداشت  د یچشی بار بود طعمش رو م نیشد اول رهیبه صورت مادر خ اون

 بخوره ......  یلیمادر س  از

 د یوبخش اورد یسال بد کرد و مادر دم بر ن یسالها

 

   کرد یگز گز م  صورتش

 بهم دوخته شده بودن    یاز تشنگ  لبهاش 
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 ترس سکوت کرد .....  از

 جلوتر اومد و گفت   مادر

 من تو رو بزرگ کردم   واقعا

 قاتل......... ی  خته ید و بار و افسار گسبن ی شادمان دختر ب تایب

 و چندش آور   زیموجود نفرت انگ  ه ی 

   د یجونم رو مک ی  ره یذره ذره ش  که 

 ........ هان

 

 ندادم ...... اد یرو  یراه زندگ  بهت

 نه .......  ایگفتم   یرد نکن  یرو تو زندگ  ییخط قرمز ها هی باشه  ادت یخوش بگذرون اما  تای نگفتم ب بهت

   ز یهمه چ ی پا برو یتو چکار کرد  اما

 ها   احترام

   محبتها

 ،برادر ،مادر   خواهر

 ی و همه گذاشت همه

 

 تو و خواهر و برادرت   ی زندگ ی بخاطر خواسته هام پا بزارم برو ید یازم د  یک

 بودم و چطور رفتار کنم ...... ی بره ک ادمی ید یازم د  یک

 .....  ی گرفت  ادیرو  یگر  انهی وحش ن یا یکجا و چه کس از

 که با خودم چاقو همراه کرده باشم .......  اد ینم ادمی بارم   ه ی ی تموم عمرم حت تو
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 ........ ی حمله  کن ی داده باشم که به کس  ادیبهت   ادینم ادم ی من

   یصفت باش  وونیح و

 کردم ......... ت یترب ایمثل برد یو پسر   ایمثل نار یدختر  من

 شرم دارم   یتو دخترم هست   نکهی ا ازگفتن

 

 خودم   یبرا  متاسفم

 ی و ندار  یرو نداشت دنینفس کش اقت یل ی که حت یی تو حروم کردم تو  ی که به پا ی همه  سال زندگ نیا یبرا

   یکه ازمادرت بدزد  ی اریکه شبونه به خونه خودت هجوم م ی تو اونقدر پست و رذل شد  

 

 ......  ی کردیدوباره فرار م  زدیو از پشت سر تو رو نم شد ینرگس متوجه نم اگه

 ی زن یدست و پا م  یاما بازم دار  ی د یتو آخر خط رس  تایب

 

 خنده داره ........ ی  ه یقض هی زنده هستم مثل  ی نیب ی که م نیا

 من هر روزه هست .....  مرگ

   بندم یشب چشمهامو م یکیکه دوباره با تار ی و تا زمان کنم یکه چشم باز م   یزمان از

 ..........شمیو آب م  رمی میذره ذره م ی که کرد  ییتهایآوردن جنا ادیساعت و لحظه با ب هر
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 با التماس نگاهش کرد و گفت   تایب

 ..........  مامان

 

 بصورتش زد و نگذاشت حرفش رو ادامه بده .....  ی محکم تر   ی لیباره س  دو

 گفت   و

 صدام نکن مامان   گهید

 از گفتنش اکراه دارم   من

   خواد یمن دلم 

 مثل تو دخترم باشه   ی فی و آدم کش کث یجان

   یپدر کرد  ی سه تا بچه رو ب تو

 ها بود   یخوب تی که نها ی برد نیرو از ب  ی مرد

 دامادم نبود ......  ریام

 کرد    میاز محبت و عشق به همه تقد  ییایارزش داشت با اومدنش به خونه ام در شتریاز بچه ام برام ب اون

 داماد کردن پسرهاش و عروس کردن دخترش داشت    یکه آرزوها برا ی رو کشت یبود تو کس  یمرد واقع   هی  اون

 .....  یو برد  ی رو با اومدنت غارت کرد اینار یخوش زندگ  ی روزها تموم

 به تو   نینفر

 همه مردم شدم یو تو شهر انگشت نما ی رو نابودکرد  م یکه همه زندگ اهتیبه دل س  نینفر

 

 نابود شد  اینار یزندگ

   یگذاشت  یدستهاش باق ی برو م یتیتو سه تا  
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 توعه.........  ی  نهیو پر ک  اهیدل س  نهایمقصر همه ا  

 برات  گذشت کرد   یزندگ  یتو تموم لحظه ها تی مظلوم   تیاون دختر در نها  

 

 

 ........یدست دراز کرد و تو اونو پس زد   بطرفت

 

 انداخت و گفت.....  ر یسر به ز تایب

 .... رهیاومده بود دانا رو پس بگ  اون

 من از حقم دفاع کردم    

 

 

 رو گرفت و گفت   تایب  ی قه یو  برگشت

 حق.........  کدوم

 

 کدوم ....  

  ی و ب یچه شبها و روزها که از گرسنگ  یکف دست نوزاد بود که بحال خودش رهاش کرد   هی اون   ی پسرت رو از خودت روند  تو

   م یخشک عادتش داد ر یکرد تا به ش   هی گر ی مادر

 ......ت یکنیاز حق صحبت م حاال

 و من احمق   یو ندار   ینداشت یحق تو
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 اما   ی آدم بشه و برگرده  به زندگ د یدلم برات سوخت گفتم مادره شا بازم

 باطل .......  الیخ یزه

 که هزار بار بهت گفتم انجام نده   یکار  یبا خودت ببر  ی دانا رو با نقشه و کلهبردار  یو خواست  ی بازم از در دروغ در اومد  تو

 

 شد .........  چارهیب یایعلت تو نسبت به نار یب  یها ی توز نهیو ک ی گریوحش ی قربان ریام

 شده بود گاز گرفت و گفت .....  یگوشه لبش رو که خون جار تایب

 ...... ی کن  ینم سره  ه یچرا  کارم  رو  انتکارمیمن خ  آره

 ا

 

 راحتم کن......   بکش

 برگشت و نگاهش کرد و گفت   مادر

 بار نه .........  نیا  سوزهیدلم برات م ی کرد فکر

   یتاوان اشتباهاتت رو بد  د یبا تو

 هاست  یتلف   یخونه   ایدن نیا

 .....  گذرمینم ر یاز خون ام من

 

 باهاش روبه رو بشم .........  یبا شرمندگ د یبا ایکارو بکنم اون دن  نیکه اگه ا  دونمیم چون

 شد  ی دست روت  بلند نکنه  تموم صورتش زخم  نکهیا یبابا برا گفت یم دانا
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 ...... یحمله کرد چاره یبه صورت اون ب یرحم ی تو با ب 

 ی نابود کرد ی جوون  خوش قلب رو به راحت ه یمن مادر همراهته که  ن یابد نفر تا

 

 کنم    هیسالها اشتباهم هر دو مون رو تنب  یبه تلف  خوامیامروزم نم

 گناه من کمتر از گناه تو نبوده  چون

 

 ..  ....دمیکارو هرگز انجام نم نیگناهه وا ی خودکش دونمیم

   از اشتباهاتم رو ببخشه یخدا ذره ا د یکنم شا یدارم صدرا رو بخونه برگردونم و تا آخر عمرم ازش پرستار م یتصم اما

 عقد   یسفره   یپا  یاون بر  یکه جاشو با تو عوض کنه و تو به جا  م یکرد  یخواهش نم ایمن و تو از نار ییاگه اون شب کذا 

 بود   یتمام کمال در خوشبخت ایصدرا در کنار نار یاالن زندگ حتما

   یفهمی م م یاون دو نفر من و توهست ی ها ی تموم بدبخت باعث

 

 ......  ده یباتو رو م ی سالهاست داره تاوان زندگ چارهی ب اون

 هم خبر دادم تو راهه   س یپل به

   ره یبگ  م یدر موردت تصم  ری زندان تا مادر ام یبر د یبا

 ...... نیهم

 

 ...... یکنیکارو نم  نیو گفت تو ا د یکش  یوحشتناک  غی ج اون

 سر تکون داد و گفت چرا  مادر

   کنم یکارو م نیا حتما
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 به صدرا .......   دمیبخش دم یجد  ینامه   تی که متعلق به تو بود  رو تمام و کمال تو وص  ییدارا  تموم

 وجود نداره   ی برات راه برگشت گهید چون

 

  زیت  یبرخورد کرد و سرش به لبه   واری وحشتناک به د ی برد مادر با سرعت ورش ی رو با پاهاش حرکت داد و بطرف مادر  یصندل

 شد  هوش یافتاده بود برخورد کرد و ب  نیزم  ر یکه تو ز  یکهنه ا  یبخار

 

 وحشت زده در رو باز کرد    نرگس

 بطرفش اومد ......  مهیسراس   نیزم یخانم برو  دنیبا د و

 

 صورتش رو برگردوند   و

 در خون بود .....  غرق

 زد و کمک خواست   ادیفر

 و دستش آزاد شد ..... شل شده بودند با عجله از فرصت استفاده کرد    یکه طناب دستهاش از پشت صندل تایب

 نبود   تایاونقدر نگران حال مادر بود که حواسش به ب نرگس

 فرار کنه ......  نیزم  ری که متوجه نشه خواست از ز  یآروم بلند شد و طور  اون

 کنان گفت خدا لعنتت کنه   ون یاز جا بلند شد و دستهاشو بطرفش دراز کرد و ش  تیو عصبان ه ی نرگس با گر که 

 ......هار ...  ی  دختره 

   یخت یخون مادرته که ر نیا

 

 شدند و اجازه نداد که فرار کنه ...... ریهم در گ  با



 سراشیبی عشق 

516 
 

 زنان گفت .....  ادیرد و فردستهاشو بدور گردنش حلقه ک گرفت یسر چشمه م تایو نفرت به ب  نهیکه از ک ی بیبا قدرت عج نرگس

  اهتیبه تو و اون دل س  ن ینفر ریبم

 ...... ته یافر یمادرت دراز کرد  یبرو  دست

 بودن   ر یدو باهم در گ هر

   گفت

   یتو اونم کشت زنه ینبض مادرت نم نیبب

 حس شدن  یلحظه دستهاش ب هی

 مادر رو بکشه براش بدتر از مرگ بود   نکه یا فکر

 گردن مادر گذاشت نبضش    یرفت و دست برو  بطرفش

   زدیآروم هم نم ی ضربه ا یحت

 مهربونش پر از خون شده بود   صورت

 رحمش نابود کرد......   ی ب یدوستش داشت رو با دستها ا یکه تو دن  یکس تنها

 پاها گذاشت دستهاش هم پر از خون شدند به اونها نگاه کرد ..... یرو بلند کرد و آروم برو  سرش 

 ..... شد ینم باورش 

 ......زد یم رون یاش ب قه ی خون مادر بودکه گرم و آروم از شق نیا

 راهش بود   انیپا گه ید نیا

   د یبخشیم هابودیبد  ی اونو که سر چشمه   یهاش چه کس ی مادر و خوب بدون

 .شد ..... وانه ید

   دند ید یرو نم ییجا چشمهاش 

 زد   ادیفر
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  چرا

   یکارو با خودت و من کرد  ن یچرا ا آخه

 .....  مامان

 قربون اون چشمهات بشم   زمیعز پاشو

 بزن   یلیو بصورتم س  پاشو

 ......  خواستمینم

 بزنم   ی بیبهت آس  خواستمینم بخدا

 ی کن قصدم فرار بود به جون خودت که برام همه کس باور

 

 خونه   اطیتو ح  د یچیپ س یپل ریآژ یصدا

 سکوت کرد و   

 داد   گوش 

 جا بلندشد و با خشم بطرف نرگس رفت و گفت   از

 تو   ان یب یرو هم باز گذاشت اط یبهت در ح لعنت

 همه تون رو لعنت کنه   خدا

 

 خارج شد   ن یزم ر یزد و از در ز ادیفر

  سیپل

پشت سرش بست   ی خونه  رفت و بازش کرد ....و فور یورود  یو اون بسرعت بطرف در سراسر  ستهیدستور داد با  ی فور دنشید با

...... 
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   ره یمیم نیی پا نیداره ا  یکیزد  اد یرفت و فر اطیبا عجله به ح نرگس

   م یاورژانس خبر کن د یبا

   د یرو خدا کمک کن تو

   ده یداره جون م خانم

 و قرار نداشت    کردیم ه یگر

 کنند  ریرو دستگ  تایرفتند تا ب  یشدند و و دو نفر هم بطرف در ورود ن یزم ر یوارد ز سیپل چند 

 

 خونه شدند  وارد

 نبود   یخبر

 شده باشه   د یناپد  تایب انگار

   رهیباال م ی از مامورها اشاره کرد که بطرف طبقه  یکی

 بطرف پله ها رفت که نرگس وارد خونه شد و با وحشت گفت    نیاش رو آماده کرد و آورم و پاورچ اسلحه

 ستاده یا وارید  یرفته  پشت بوم لبه   آقا

 

   کرد یبه آسمون نگاه م اون

 کوتاه بود ...... چقدر

دلش   یحت  گهیاونقدرگناه داشت که قابل شمارش نبود د  گشتیم یابرها بدنبال آزاد  یخواست دستش رو دراز کنه باال دلش

 خواست   ینم

 نه ی مادر آفتاب فردا رو بب بدون
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 کرد    هیگم شد چقدر گر  ایدر  یبابا تو امواج وحش یافتاد وقت  ادش ی

   ادشهی شهیروز رو هم اون

 چقدر تلخه  یو بد  ی اومد که بزرگسال ینم ادش ی بود که  ک یاونقدر کوچ هنوز

 

 بود   ی مشغول باز ایبهمراه نار  ایکنار در  اون

 ....  شد یاونها رد م یشن باز  یاز رو  بادوچرخه اش  شه یمثل هم ایبرد

 خوب بود .....  یکودک  چقدر

 دوشش گذاشت   ی اونو بغل کرد و برو بابا

 کردن ..... ی باز ایتو در و

 کرد که خسته شد   ی آب باز اونقدر

 ....  ی مامان شربت بخور خنک ش  شیگفت برو پ بهش

 شد  د یناپد  ا یبرگشت بطرف ساحل و بابا آروم آروم تو امواج تند در اون

 گذشت  ساعتها

 شد و   شب

 برنگشت  گهیاومدن و اون د گهیهزاران شب د  بعدش 

 

 آب تنگ نشد   یدلش برا   یلحظه ا  چی نرفت ه ایدر  گه یوقت د چیه

 بابا نبود که قلندوشش سوار بشه   گهیاون لحظه که د از

 روح شد  ی و ب براش چقدر سرد  یزندگ
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 بود   یو زندگ   د یبراش همه ام مامان

 داشت مال خودش باشه .....  دوست

 بمونه  یمامان باق ی داشت سوگل دوست

 و بزرگ شد.........  د یقد کش اون

 

 مهربون بود  یاد یآخه ز خت یریبابا شبها اشک م اد یاوقات ب ی. گاه

 

 بابا افتاد   یصورت ماه و مردونه   ادی د یبار د نیاول  ی صدرا رو برا ی وقت

   د یکه شا د یآه کش  ادش یشد و ب ضیمر ماهها

 خواهرش  خوش شانس باشه مثل

 

 اون تموم راه رو به غلط رفته بود و بس  د ی رو مرور کرد و آه کش یزندگ

 

 تموم شد    زیهمه چ گه یرفتن مادرد با

 باخت   اون

 تهاش اونو به کام مرگ فرستاد مادر که با دس  دش یپل ام  نی،صدرا ،بابا و آخر دانا

 کرد    نش یخون یبه دستها ینگاه

 مادر هنوز خشک نشده بود   خون

   شه یتموم م  نطوریا شیزندگ گفتنیروز بهش م ه ی  اگه

 مسخره است هی شوخ ه ی گفت یو م د یخند یم
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 مادر تموم دستهاشو پر کرده بود  یلبها گذاشت عطر نفسها  یرو برو  دستش

 دخترمه ....   نیا گفت یو م داد یو با افتخار اونو به همه نشون م برد یها م ی و با خودش به مهمون کردیزمان که عروسکش م اون

 تو چشمهاش بود .....   یغرور  ه ی زد ی حرفو م نیا ی وقت مادر

   درخشه یدختر نازش مثل الماس تو جشن ها م دونستیم

 بست   چشم

   د یچی خنک تو صورتش پ باد

 اد یب نییپشت بوم پا ی بشه و از لبه  م یکه تسل  خواستنیاومدن که ازش م ی از پشت سرش م سیماموران پل یصدا

 

 سبک شده بود   انگار

   د یخوابیراحت م گهید

   رفتیم د یبا

 پدرش  شیپ

   شد یآروم م د یشا

 کنه    ییعشق و محبت گدا یخواست از کس ی نم گهید

 برگشت به عقب   اون

 رو پس داد    اینار ینقاش  یتابلو

 تو خونه برام بزن    خوادی رو تو دستهاش گذاشت و گفت هر چقدر دلت م سازش 

 که هرگز قدر محبت هاتو ندونستم   ی من کس یتایبن

   رم یگ  یقرار نم  نتونیب گه یتو دست صدرا گذاشت و گفت د دستهاشو
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 ...... د یببخش منو

 بار  تو بغلش فشار داد و گفت دوستت دارم  ببخشم که خوب نبودم ......  نیآخر ی دانا رو برا  اون

 کدومتون  نباشم    چیمزاحم ه  گه یکه د رم یکنم من م ی رفت برات مادر  ادمیکه  ببخش

 

 زدند .دستت رو بزار پشت سرت و به عقب برگرد   ادیدوباره فر   ماموران

 ......  ی فور

 

 رها کرد  یاز آزاد  ی خون از رنج مادر خودش رو تو خلصه ا یدستهاشو پشت سرش گذاشت و با دل  اون

بود و نگاهش   نیزم ی که سرش برو د یکش  ی برگ آخر رو تموم کرد ....... و نفس آخر رو وقت شیزندگ ی و قصه   د یپر نییبه پا و

 با غرور و نخوت    کردیازش عبور م   شهیبدر خونه همونجا که هم

 شم بست ....... چ اون

 .....د ینفس رو کش نیشد و آخر دهیمادر آتش به قلبش کش   ادیب 

 

 نگاهش به کوچه  بود   ستادیا یتاکس

 جاست آقا ......  ن یهم گفت

  شد یباورش نم  کردینگاه م د یترد با

 رو باز کرد   در

   زدی و گرما تو ذوق م ی شرج یکوچه خاک و گل بود و بو  کف

 کرد و رفت   یکوتاه ی چمدونش رو بدستش داد و خداحافظ راننده

   کرد یبود و به خونه ها نگاه م ستادهیکوچه ا ی تو اون
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 دند یدویطرف و اون طرف م ن یا یکه با ذوق و شاد ی قد و خاک  میقد و ن  ی تو در تو و خفه وبچه ها ی ها خونه

 

   ن کردیخوب وراندازش م شدندویرو بنده زده که از کنارش رد م یزنها

 ست یمال اونطرفها ن دادی اش نشون م افه یو ق لباسش

 

 رو محکم تو دستهاش نگه داشته بود  چمدونش

 و هنوز هم در شوک بود   کردیبن بست به سرنوشت با تعجب نگاه م هی داشت اون ته  ییهایسخت بود سرنوشت عجب باز باورش 

 

 کرد    دایرفتن بلخره پلک خونه رو پ نییباال و پا  ی به آدرس تو دستهاش کرد و جلو رفت بعد از مدت ینگاه

   ایدر نا کجا آباد دن ی ته کوچه ا کی درکوچ  هی

 

 ....... د یترس یم  دنیلرزیم دستهاش 

 که باورش رو نداشت  اونقدر

 

 در رو زد   آروم 

 نبود دوباره در زد   یخبر

 لباس کهنه   هی نامرتب و  یفرفر   یدختر بچه با موها ه یدر باز شد و   یمدت بعداز

 که تو دستهاش تکه نون بود بهش زل زد  ی حال در

 

 رو جلو آورد   سرش 
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 داشت   ییآشنا یخوب دقت کرد چقدر چشمها و

 به نگاه مهربونش زد و گفت   یلبخند 

 نه   ایدرست گفتم   ی هست وشاین تو

 تکه نون رو پشت سرش پنهون کرد و مرد آشنا رو شناخت اون

 

 مامان بزرگ همون نگاه مهربون   بلند قد با صورت خوشگل ی مرد

 

 سخت بود   باورش 

 اومده   ی ک  نیبب ایزد مامان ب ادیداخل خونه و فر  د یدو

 باز کرد و وارد خونه شد  مه یمطمئن شد درست اومده در رو ن اون

 

 زده   رون یفرسوده و ب  یبا آجرها ی میقد  یکاهگل  یخونه   هی

  اطیشکسته وسط ح یمیقد   حوض

 از گل و درخت  ی خال ی باغچه  هی

 وحشتناک و غم بار  یو هوا  حال

 

 واردش شد  وشایکه ن  یکیافتاد به در کوچ نگاهش

 

 بود   منتظر

 گذاشت   نیرو زم چمدونش
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 شد و نگاهش کرد  اطیبهمراه دخترش وارد ح ایباز شد و نار در

 

 شده بودند   ره یدو بغض کنان تو صورت هم خ هر

 اومده باشه   دنشیبه د یکه چه کس شد یباورش نم انگار

 و بطرفش رفت    نیآبکش بود انداخت زم هی دستش   تو

 موندن   رهینگاه هم خ تو

 

 به رخ   رخ

 تو نگاه آشنا  د یپر کش دلش

 ....... ی و گفت خوب  دستهاشوگرفت

 شدن ریکه هنوز تو شوک بود سرش رو تکون داد و اشکهاش سراز اینار

 

   ش یزندگ یهایتموم دلتنگ  یشده بودن به اندازه   د یاش کرد که سف قه یشق یموها نگاه

 ...... ی بغلم کن ییخوا ینوازش کرد و گفت نم موهاشو

 

 ......و نفسهاشو بو کرد   د یمحکم در آغوشش کش  یعمر دلتنگ  ه ی ی اندازه  به

 

 ..... ادیب رون یب ایآغوش دن ن یخواست از امن تر یمردونه اش پنهون کرد و دلش نم   ی  نهیرو تو س  تشصور

 سخت بود   ی دور چقدر

 دلتنگش شده بود   چقدر
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 خواستی رو م دارید  نیا چقدر

 

 رو نوازش کرد و گفت   سرش 

   ی کنیم ی دخمه زندگ ن یتو ا  یبرات که دار  رمیبم

 من   یاینار

 دلم  زی عز ستیتو ن یجا جا  نیبهارم ا شه یهم گل

 

 مردونه اش رو غرق بوسه کرد   صورت

 باشه   دهیخواست ازش جدا بشه انگار بعد از سالها به آرزوش رس  یرو گرفته اون دلش نم ا یدن هیهد  ن یبا اشاره گفت که بهتر و

   داد یبابا رو م یبو  چقدر

 آرامش .....  یبو  همون

 گاه ....... ه یو تک    نانیاطم یبو  همون

 

 ...... دمیخوابت رو د شیتاب بودم چند شب پ ی کرد که برات ب اشاره

 

 مید یسر تکون داد و گفت منم برات دلتنگ بودم قربونت برم خدا رو شکر که دوباره بهم رس  اون

 

شد و مادرش رو   اطیخونه  بود وارد ح د یخر ی که تو دستهاش مقدار یخونه باز شد و دانا بدون اطلع از اومدن مهمون در حال  در

   کرد یبا تعجب نگاهشون م  د ید پ یمرد خوشت ه یتو بغل 

 زد و گفت    یلبخند 
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 دانا باشه   د یبا نیا

 کرد  د ییسر تکون داد و تا اینار

 

 ......  ی رو بغل کن یی دا ییخوا  یدراز کرد و گفت نم دست

 ....... استیبرد  ییجلو اون دا  ایاشاره کرد ب اینار

 

 گذاشت   ن یزم ی بود برو دهیرو که خر  یلیبا تعجب وسا دانا

 بود   ده ید ی خانوادگ ی لمهایاونو تو عکسها و ف 

 شناخت   تازه

 دوست ه ینگاه آشنا  هی

 

   کنه یقد بلندش بود که داره خوب وراندازش م یی بطرفش رفت و اون نگاهش به دا ایبرد

 زانو نشست و گفت   ی برو

 ی شد  می که مرد خونه آبج  ی همون تو

 

 چونه اش رو گرفت و گفت   ری ز ایانداخت و برد ریکرد و سرش رو بز  بانهیغر یبغض  اون

 ..ها ....  یار یدر م ش یر یو هم دار  ی که هم مرد شد  ماشااهلل

 و گفت   ختی موهاشو بهم ر یبا شوخ بعد 

   ی نگاهم کن ییخوایم ی جور نیهم

 کرد   ه یحلقه کرد و بلند شروع بگر ایجلو اومد و دستهاشو بدورگردن برد اون
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 دلش تنگ بود .....  د یشا

 بابا افتاد.....   ادیب د یشا

 داشت که نگو ......  هاشویبابا و باز ی دلتنگ   اونقدر

 و حسرت سپرد..... ی بابا رو به خاک سپردن به دست فراموش  ی خاطره رو  وقت ایدن  هی  اون

 

 بود  ده یبهش چسب محکم

 رو هم از دست بده   ی کی نیا د یترس یم انگار

 رو برام نگه دار   ی کی نیا ایدلش گفت خدا  تو

 تنهاست ....  یلیخ مامان

 ...... م ییتنها وشایو ن من

 کنه ......  یخال هی هاشو با گر یگ خورد تا دانا تموم دلتن ی تکون نم اون

 

 

 و اونم بطرفشون رفت و محکم بغلشون کرد    وشایدراز کرد بطرف ن دست

   اینار می تی ی ها بچه

 بودن ..... ب یپناه و غر ی ب چقدر

 

 سوزوند یرو م  ایقلب برد نیوا

 

 خوشرنگ و عطر رو بدستش داد   یچا استکان
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 بهش کرد و هر دو خنده شون گرفت   ینگاه

 نشسته بود و بچه ها دورش رو گرفته بودند...... اینار  ی رانه یو فق ک یتو اتاق کوچ اون

 

 قندون رو جلو دستش گذاشت و اشاره کرد که بخوره ...... اینار

 مهربون به دستهاش کرد و گفت   ینگاه

 دستهات چروک شدن .... پشت

 صورتت نشسته ......  یبرو  ی ریگرد غبار پ نطور یا ی گذشت  که در اوج جوان ی افتاده ....... بهت چ یر یچشمت خط پ ی  گوشه

 که   ی بابا بود یهمون دختر ناز دونه   تو

 اومدنت   ایبعد از بدن ادیم  ادمی یبغل گرم عمه خانم بزرگ شد  تو

 ..... ی تنها بمون ی داد لحظه ا یدوستت داشت اجازه نم  چقدر

 .... ه ی که مشکلت چ دن یو همه فهم  یبزرگتر شد  کمی ی وقت

 آروم و قرار نداشت  گهید بابا

 حواسش بهت بود   شتریاز همه ب اون

   ی ستین یزندگ  ن یخونه و ا نیمال ا تو

 و فرسوده بشن   ر یبا کار پ د یخوشگل و هنرمندت  نبا یدستها

 ندارن   ی سخت نیعادت به ا اونها

 ره یدخمه به باد م  نیاونها تو ا هنر

 

 خاطرات رو با نقش زنده کنن   نیقلم باشن تا بهتر د یانگشتهات با نیب

   یبزن ساز
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   بردمیو لذت م  نشستمیو من کنارت م یزد یاون وقتها که برام م مثل

 شدنی م یی سازت روشن و طل یکه با صدا ریدلگ  یغروبها اون

 

 واقعا چرا ........ اینار چرا

 

 انداخت   نییسرش رو پا اون

 بچه ها افتاد و گفت   ینگاهش به چشمها ایبرد

 ی د یآزارشون م دنیکه با کم خوردن و کم پوش  ستیدسته گلها ن نیا فیح

 

   زم یبا توام عز اینار

   ی زنیم ب یطفل معصوم ها آس  ن یو به خودت و ا  یبدونم چرا مدتهاست با مامان لج کرد  خوام یم

 ی گذرون یم تویزندگ ی پشت و پناه چیبد و بدون ه ط یشرا نیچطور با ا واقعا

 

 و ادامه داد    د یرو سر کش یچا استکان

که تو   ید یمامان بهم گفت که بهش اجازه نم ی وقت  یستیتنها ن ایدن نی که تو ا ی اومدم تا کنارت باشم تا بدون ایاز اون سر دن من

 بهت کمک کنه   تیخرج و مخارج زندگ

  یصبر کنم تابه  مرور  زمان کم  کم یبا خودم گفتم بهتره  یهست یهنوز از دست مامان عصبان کردمیفکر م   لیدلم گرفت اوا یلیخ

 ...... یو به خاطر بچه ها هم شده مادر رو ببخش  یآروم تر بش

 داد یرو بهم م تیر زندگشدم مامان مرتب خب د یناام شتر یهر چقدر گذشت ب اما

 صبرم به سر اومد .....  من

   اوردم یطاقت ن گه ید   کنه یم ه ی تو خون گر یزندگ  ط یتو فرستاده و اون از شرا  دارید ی کرد و گفت که نرگس رو برا  هی مادر گر ی وقت
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 دنبالت   امیکردم که برگردم و ب ف یکارهام رو رد ی فور

 

 .......  یکن  رونمیاگه ب یگردم حت  یهرگز برنم رم یرو گرفت و نوازش کرد و گفت باور کن تا جواب قانع کننده نگ  اینار دست

 

 بمونه  ششیپ کمی د یکرد و سرش رو تکون داد و اشاره کرد که با  ی خنده ا اینار

 

 و گفت   د یلپش رو کش اون

 

   کم ی فقط 

 

 کرد    یدوباره خنده ا  اینار

 مشخص بود   ش یزندگ ز یداشت همه چگفتن ن  یبرا  یز یچ اون

 از خانواده ..... یر یو دلگ  ییتنها

 نگاهش کرد و ادامه داد   ایبرد

   یگذرونیم  تویسواله تو چطور زندگ  برام

   ستیآسون ن ی با سه تا بچه زندگ اینار

 نه یخواد بب ی و نوه هاش رو هم نم دهیاتفاق افتاد هنوز هم تو رو نبخش ر یام ی که برا  یهم بخاطر اون حادثه ا ریمادر ام دمیشن

 

 سکوت کرد منتظر بود که خواهرش شروع کنه به درد دل ......  اون

 اشاره کرد که بلند شه .....   اینار
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 رفتند    یگرفت و با هم به اتاق بغل دستهاشو

 و  کنار هم  گذاشته شده بود  یکه دو تا دار قال  کیکوچ یاتاق

 عالمه  هی

 جمع شده بود    گرش ید ی و رنگ گوشه  نخ

 ره یگ یو از بچه ها هم کمک م بافه یم  یکرد که قال اشاره

 

و    کنهیکار م ی فروش   ینیر یش  هی  یو بعداظهر ها هم تو  ره یسمت دانا و دوباره اشاره کرد که پسرش روزها به مدرسه م برگشت

 کمک حال مادرشه  یلیخ

 

 خواهر و خواهر زاده هاش بدرد اومد   تی همه مظلوم نیاز ا ا یبرد قلب

 

 و عذاب ی کردند و خواهر بزرگش تو سخت یم  یو مادرش تو ناز و نعمت زندگ  اون

 

خوب و آبرومند    ی زندگ  هی تا  ی ریگ یکرده و به بچه هات تعلق داره نم ن ییرو که مادر برات تا ی رو گرفت و گفت چرا حق دستش

 ی رست کنشون د نده یبچه ها   آ یبرا

 

 دوباره سکوت کرد تکرار گذشته براش درد ناک بود    اون

   ده یکش یو عذاب روح   یفکر کنه که چقدر سخت  نیخواست به ا ینم

 رو دوست داره   ی زندگ ن یکرد که ا اشاره

 کنه یم ی زندگ یتو آرامشه درسته که با سخت  گهید

 دلش کنار  بچه ها خوشه  اما
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   یخوش  ه یو آلودگ یضی اتاق  نمور و نمناک که پر از مر نیو گفت تو ا  د یشک واری دست به د تیبا عصبان  ایبرد

   یجا بمون  نیممکنه بزارم ا ریغ

   ی با من برگرد د یبا

 یی ایاز پا در م ییتنها نجایا

 

 شام درست کنه   یبرا  یز یچ هی  د یجا بلند شد و اشاره کرد که با از

 یی رایپذ  یبرا  ومدمیرو گرفت و گفت من ن دستش

 

 موند اون هزاران غم نهفته تو نگاهش بود   ره یبهم خ نگاهشون

 فکر کنه   د یو اشاره کرد که با د یخند 

 

   ی گرم بود و شرج هوا

 حوض نشسته بود و منتظر   یلبه   ی برو

 و بچه ها رو با خودش ببره   ایمدت نار ه یبود که با جدال و بحث موفق شده بود  ی روز چند 

 وگرنه    نهیتنها راه چاره هم دونستیم  اون

 گرده کنارشون   ی هرگز برنم اینار

 ا

 

 اومدن   اطیرو باز کرد بچه ها به ح در
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 ......  ستادیرو به سر گذاشت و روبه روش ا چادرش 

 سر تا پا وراندازش کرد و گفت   از

 ....  یخواهر خوشگلم برم با چادر هم قشنگ  قربون 

   ره یلپهاش گل انداخت واشاره کرد که د  اون

 رو بستند   در

 انداخت   اطیبه ح یآخر برگشت و نگاه  ی  لحظه 

به عقب برنگرد   ایبازوشو فشار داد و گفت نار ا یبود .برد خته یاشک ر ری ام اد یعمر کنار اون حوض نشسته بود و ب هی از  شتر یب اون

 که حرکت کرد   یدمتاکسیکنارتم قول م  گهید

 کرد یقدم گذاشته بود و خاطره داشت نگاه م ر یبا ام یزمان ه یکه   ییابونهایو به کوچه ها و خ خت یاشک ر آروم  اون

 

   دند یشب بود که به تهران رس  ی ها مهین

 بخواب رفته بودن   نیماش  ی ها  تو بچه

 نقل مکان کرده    ید یجد  ی رو فروخته و به جا  یمیخونه قد  ه یکه مادر مدت دونستیم  اون

   نه یرو بب  اطیخواست اون باغ و ح یهرگز نم  گهید

 کرد یاز خاطرات تلخ رو زنده م یی ایاش بود اما براش در یو جوان ی خونه خاطرات کودک نکه یخونه با ا اون

 

 بود....  ی تا مدتها بستر تا یبعد از مرگ ب مادر

 مونده پا نگذاشت یسنگفرش هاش باق یبرو  تایب جسد  ی و خاطره   ادیکه   ی و بعد از اون هم هرگز پا بخونه ا 

 

 و درد تحمل نکرده   ی که مادر هم کم سخت دونستیم  اون
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 دن یحال براش سخت بود بخش نیبا ا اما

 

 نگاه کرد   د یو اون به خونه جد  ستادیا نیماش 

 

 ......  ی آروم بهش گفت .بخونه خوش اومد  ایبرد

 

 هنوز تو  خواب بودن  کردنیبچه ها با تعجب به  اطراف نگاه م یو نقل ک یکوچ اط یساده با ح یخونه   هی رو باز کرد  در

 

 ......دنیبلخره رس  نیبب ایباز شد و نرگس با همون نگاه مهربونش بغل باز کرد و گفت قربون قدمتون برم من خانم ب در

 و نوازش کرد   د یرفت و بچه ها رو در آغوش کش اط یبه ح یخوشحال با

 گونه اش روانه شد   ی برو یشاد اشک

 رو گرفت و گفت   اینار دست

 اومدم  ی به خدا قسم  هزار بار بدنبالت م یاومد  ی نم اگه

 

 انداخت  ر یچادرش رو از سر برداشت و سر به ز اینار

 برات آوردمش   ید یبطرفش رفت وآروم در گوشش گفت د  ایدر اومد برد ی مشتاق جلو   یبا  نگاه مادر

 ی مادر قلبمو شاد کرد  رمیزد و گفت برات بم  یلبخند  مادر

 

 و نگاهشون کرد   ستاد یا وانیا ی برو

 ها با شوق بطرفش  اومدن و بغلش کردن ....  بچه
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 نداشت  یتو نگاهش حد  ی اومده باشه شاد ایانگار تازه بدن اون

 اما    دهیهنوز اونونبخش اینار دونستیم

 وار بود و منتظر .....   د یام بازم

 

 و نگاهش کرد و گفت    رفت بطرفش

 که دلت ازم گرفته    دونمیم

   زم یعز دمیمن بهت حق م  ی بدون خوام یم

  اینار

 نبخش اما کنارم بمون  منو

 

 ......  ی باز کرد و گفت به خونه خودت خوش اومد  بغل

 

 داد   شمیروز حاج صادق بهم نخ ابر ه یاز اونجا شروع شد که  قصه 

 ببر واسه حاج خانم   نویگفت ا و

 عالمه کار داشتم   ه ی اون روز تو حجره  من

 و براش روانه کن    ریبگ  ی تاکس ه یچرا کارهامو بزارم آقا  یحاج گفتم 

 من کمکت کنم قرار بود   بزار

 و من بشم کمک دستش    ادیب د یفرش جد  ی سر هی

 براش احترام قائلم   یلیماست خ  ی میقد  یاز آشناها یکیپسر اون خانم  هی چه حرف نیلبش رو گاز گرفت و گفت ا اون

 پسرم برو   برو
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   کنم یم ی کار ه ی  خودم

 ها رو که دفه و شونه خواسته بود ببر   ی از مشتر یک یبرگشتن هم سفارش  وقت

 زود برگرد   بعد 

 لباسام پر از نخ و نامرتب بود   من

و برگشتم سفارشات رو برداشتم و بطرف خونه حاج خانم راه   موهامو مرتب کردم   یبه سر و وضعم کردم وکم ینگاه نه یتو آ  رفتم

 افتادم  

 حوصله.....  یخسته بودمو ب  یل یروز خ اون

 

 هم نه گرم بود و نه سرد اما کسل بودم   هوا

 رفتم تا به در خونه برسم   اده یپ یل یشدم خ ادهیاتوبوس که پ از

  یآشنا هستن و کل گه یرو م هایغر زدم که همه مشتر یتو دلم با حاج رفتمیهمونطور که م ک یبار یراه و کوچه پس کوچه ها تو

 براشون احترام قائله  

 بابا ...... ی دار  حوصله

 

 رو پوشونده بود   وار یتموم در و د  چکیپ اه یگ ی ها سهیکردم ر  واریبه د ینگاه دمیخونه که رس   بدر

 

   کردنیسر و صدا م چکهای پ یتا گنجشک برو چند 

 که نگاهشون کردم زنگ رو فشردم   کمی

 تون رو آوردم  یاومدم و نخ سفارش  یحاج خانم اومد و گفتم از  طرف حاج یصدا

 

 باز شد   مه یرو زدم و ن در
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 وارد خونه شدم  انی اهلل گو ایآروم هلش  دادم و  

 

 نبود   اطیح

 و سبز .......  کیکوچ بهشت

 مجنون کنار حوض مثل عروس نشسته بود    د یب هی  اط یو وسط ح وه یم یپر بود از درختها اطیتا دور ح دور 

 .....  بردیحظ م دنشیاز د  آدم

 

   دنیرقص یآب حوض م ی خوشگلش برو یبرگها

 بود   ی در مشغول طراح یبه صدا ی عکس العمل چ ینشسته بود و بدون ه ینقاش  یدختر پشت به در  و روبه تابلو  هی

   بردن یاومدن و دل م یبلندش به پرواز در م  یمشک  یو موها  زدیم باد

 بودم  ده یعمرم بود که د ی صحنه  ن یو ملوس تر  نیتر بایز د یشا

 

 اون دختر نقاش تموم مشامم رو قلقلک داد .......  یمحو تماشا شدم و عطر موها من

 

 بود و من نفسم بند اومده بود   ستاده یکه زمان و مکان ا انگار

 .....  نم یاز عمرم رو بدم که اون برگرده تا صورتش رو بب ی میبودم  ن حاضر

 زدن یو نقش دلم رو آتش م  دنیچرخی تابلو م  یساحره برو  هی مثل  کشیبار یانگشتها

 

 معنا دار بهم کرد   یو اون نگاه  د یکش رونمی ب ایاهلل گفتنش  از رو ایحاج خانم و  یسرفه ها یصدا

 نزن پسر جون ....... د ید  یعنی که 
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گفته پول    یگفتم حاج  نکهیدادم و بعد از ا ل ینخ ها رو تحو یانداختم و بعد از سلم و احوال پرس  نییم سرم رو پااز شر من

 ......  رهیگ ینم

 طور نشد  نیاون دختر برگرده و  افسوس که ا د ی دست دست کردم تا شا کمی

 

 اون آدم سابق نشدم   گه یاومدم و د رونیبناچار از در خونه ب و

 ...... ریدر موند و اس دلش پشت   صدرا

 

 گشتم .....   یبرم چطور

 

 ..... نم یو خوشگل رو بب کیبار  یصاحب اون انگشتها خواستیبند اومده بود دلم م نفسم

 تا خفه نشم .... دمیرس یبهش م د یبود و با ایآب و پشت اون در انگار در یبرا  زدمیاز آب بال بال م رون یب  یماه ه یمثل  من

آرزو کردم که   کنن یبرام مهم نبود که کجا پرواز م شیپ قه ی و من که تا چند دق  ومدنی و م اط یتو ح رفتنیم  یگنجشکها براحت  اون

 نشستم   ی اون دختر م یشونه ها  یو برو  دمی کشیاونها پر م یکاش به جا

 

 

 آشوب بود و پر از سوال .... دلم 

 

 در برنگشت و.......  یاون دختر با صدا چرا

 ......د یچرخیکه  تو ذهنم م گه یال دسو صدها

 

 فکر شدم   یروز ب  اون
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 گو شدم    دروغ

    نمشیدوباره بب  شد یم ی شدم و دوباره زنگ در رو فشردم چ ایح یب

 

   کردمیامروز رو گناه م  هی  شد یم یچ

 بزنه ......  ش یرو آت  امیموهاش  قرار بود اون دن دن یکه اصل د جنهم

 

   کردم یفکر م زیچ ه ی اون لحظه و ساعت من فقط به  از

 

   ارم یبدستش ب چطور

 خودم نبود   ری بودم تقص  زاد یمنم آدم خوب

 خوب بود و   یادیدختر ز  اون

   رفتم یلحظه و ساعت که جلو تر م هر

   شدمیبهش وابسطه م شتریب

 برام خوش آواز تر بود....... ایتو دن ی اما اون از هر سمفون  دمیهرگز صداشو نشن نکه یبا ا یحت

 

 سازش  یصدا

    زدیم  یقال  یگلها  یکه برو   ینقش

   زد ی که به تابلو م یرنگ 

 شد ........  امیدن  تموم
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 شد و  رهیخ نیو بزم  د یکش یآه

که مشغول نوشتن بود دفترش رو بست و  از جا بلند شد و بطرفش رفت و دستهاشو بدور گردنش  حلقه کرد و گونه اش رو   وشاین

 و گفت   د یبوس 

 .......  یهست  ایدن یبابا نی و مهربون تر ن یعاشق تر تو

 

 و گفت    د یخند  اون

 ........  وونهی د و

 

 با صورت برافروخته وارد اتاق شد   ایبودند که در باز شد و نار دنیحرف زدن و خند  مشغول

 دو نگاهش کردند   هر

 دست بکمر زد با غضب نگاه صورت دخترش کرد با  اشاره بهش فهموند که  دست تنهاست   اون

 ......  ادینم  چرا

 

 مامان جون   ام یباال برد و گفت دارم م  میدستهاشو بعلمت تسل  اون

 

 نوشتم یخاطرات بابا رو تو دفترم م داشتم

 

 دنده و لجباز هم بود.....    هی که  س یدوباره با اشاره گفت پس بعدش بنو اینار

 شونه هاشو باال انداخت و گفت   صدرا

  ییوقتها  هی مادرت  سیبنو بعدش 
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 منم لجباز تر بود .......  از

 کرد و گفت   م یکرد و دفترش رو تو بغلش قا ی خنده ا اون

 ها مال خودتون   ی اون لجباز د یخوب رو برام بگ  یقسمتها  کنم یم خواهش

 ...... د یجد  ی و در گوشش گفت من برم تو سالن کمک کار آموزها د یصورت صدرا رو بوس  دوباره 

   ده یمامان موهامو نکش تا

 نگاه کرد و   ایزد و بطرف در رفت ...... به نار  یچشمک

 گفت در خدمتم قربان .......  

 

 نکن ..... یطون یکرد و با اشاره گفت که برو ش  ی خنده ا اون

   

 ........  زارم یو گفت تو رو با لجباز تنها م  د یمامان رو بوس  صورت

 

 در رو بست و رفت   و

 نگاهش کرد و گفت   صدرا

   رمیاز خدا عمر بگ  شتر یروز ب ه یچه خوب که من هنوز زنده ام و اگه   یخوب هست چه

 ........ کنم یفدات م اونو

 ....... ره یبم هاتیلجباز یبرا صدار

 طور ......  ن یو کف دستش نوشت منم هم  د یبوس  شو یشونیرو گرفت وپ لچرش یرفت و چرخ و جلو

 

 ازت ممنونم   ایچشمهاشو بست و تو دلش گفت خدا بعدش 
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 بوده   نیر یش  ه یایرو هی که همه  نم یوقت نشه از خواب پاشم و بب  هی

 ریغرق بشم و بعدش جونم رو بگ   ی خوشبخت ن یتو ا  کمی بزار

 

 .......  یهمه خوشبخت ن یبه ا میو بغلش کنم بازم راض  ستمیاگه تا آخر عمرم نتونم کنارش سر پا با یحت

 

 رو بحرکت در آورد و باهم به سالن رفتند  لچرش یآروم و اینار

 گذاشته بود   ارش یکه مادر در اخت  یبود که صدرا با ثروت  مدتها

   تونستنی که م یو کسان  نیمعلول یبرا

 کرده بود   ی کارگاه بزرگتر راه انداز  هی انجام بدن   یکار  هی

 دستها مون هم باشه دورتر از   یکرد اگه حت م یرو تقس یخوشبخت  شهیکار ثابت کرد م ن یبا ا اون

 

 نشسته بود .....  اطیح ی روز ساکت و تنها گوشه   هی

 نگذاشته بود    شیپاشو به زندگ یکه هنوز خوشبخت یزمان

 و بهش سر بزنه   اد یاوقات منتظر بود و چشم براه که دانا ب شتریب

 کرده بود  ....  ر یروز د اون

 تا پدر و پسر با هم خلوت کنن زدی م ی چرخ اطیو خودش تو ح  اوردیوقتها اونو م شتریب اینار

 

 گشتن   یبا هم بخونه برم  بعد 

 

 اد ینم گهیکرد که د فکر
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 و غمزده بطرف اتاقش راه افتاد    د ینا ام 

 اتاقش ساکت و مغموم مشغول کار بود که در آروم صدا خورد  تو

 

 نداشت   حوصله

 کن    لیامروز کارگاه رو تعط  یگفت احمد  بلند 

 استراحت کنم   کمی خوام یم

 در صدا خورد   دوباره 

    اد یبزنه که نم ادیبطرف در رفت و بازش کرد که سرشون فر یعصب

 تا ساعتها شارژ بود  قه ی و همون چند دق  د یچرخیم  اطیرو که تو ح  ایخوشگل نار ی و قدمها خواستیفقط اون لحظه دانا رو م 

 

   شد ینم باورش 

   کردیقشنگ نگاهش م   یو لبخند  بای ز یبهمراه دسته گل  اینار

 اون   خواستی م ی چ گهید

 بود   دار ید نیعاشق ا چقدر

 اگه در رو بزنن پشت در  اون باشه با همون   یروز   هی که  کرد یرو آرزو م خدا

 نگاهش کنه و بگه برگشتم کنارت   یخوشگل و مشک یچشمها

 ........  زمیعز

 

 ی اگه راهم بد  یخواستگار یبا اشاره سلم کرد و گفت  اومدم برا  اون
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 انگار تو خواب باشه هنوز باور نکرده بود   جانی بود و ه صدرا

 پاهاش گذاشت و دوباره اشاره کرد که   یدسته گل رو برو  اینار

 که تا آخرش کنار هم باشن  ده یم اجازه

 

 .بخونه برگشت .... اون

 که سالها بهش تعلق داشت  ییجا

 

 رو حس کرد   بودن 

 

   شیزندگ  یبدون پا تو لحظه لحظه  صدرا

   کرد یرفتن رو حس م راه

 کم باشه بازم حالت خوبه .......   یتو زندگ  ییزهایچ ه یاگه  یحت  یخوشبخت باش  ی وقت

 

محکم   یرو تو زندگ ا ینار یقدمها یناج ه ی و اون مثل  ستیهوس ن یاز رو  ی داد که هر خواستن ادی بهشون  ری و گذشت ام رفتن

 کرد 

 

 با گذشت دارن  یو قدرتش رو فقط  آدمها ستین ی که کار هر مرد یزیچ

 

   ادش ی

بودن روحشون اما بمرور زمان   ف یو لط تیجور آدمها از جنس آب زاللن و با وجود شفاف  نیبود و بلکه ا ی کس ی نه برا شیفداکار

 بخشنیرو آرامش م انشون یجسم و روح اطراف  کنهینگ رو نرم مکه همون آب زالل قلب س 
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   کننیدرد دل م   ییبا هم تنها ق یو دو رف  زنهیبهش سر م یاوقات پنهون شتریب صدرا

رو تو چند جمله   ی روز ازم بپرسن که مرد  هی اگه  ی و بچه ها خوشبخت ای خوشحال بودم کنار نار قیرف  گهیبهش م ه یلحظه و ثان هر

   چرخهیتوعه که تو ذهنم م  یو خاطره  اد یخلصه کن فقط 

 ببخش که در موردت اشتباه کردم   منو

   دمیکه تو عمرم د یکه تو ازهر کس  کنمیموضوع رو تکرار م  نیروز و هر وقت که بهت سر بزنم ا هر

 ی تر بود ز یتر و عز  رئوف

 

 ندارم ...... ستادنیا یبرا  یین بخوره  من پالحظه آب تو دل بچه هات تکو   هی نزارم  دمیم  قول

 هست ..... هاتیادگاریجونم هواسم به  متیاما  به ق 

 

 .....  د یکشیکه ساعتها حرفهاش طول م شه یمثل هم بعد 

   کردیم ییو غروب  خودنما  نشستیم آفتاب

 

 

 گشت  یو بخونه برم کرد یم  یاشکبار  ازش خدا حافظ یاون با چشمان و

 

   هاش یو بلند   یادامه داره با تموم پست یهنوز زندگ دونست یکه م ییجا

 و انکارشون سخته   رن یکه ممکنه سر راه آدم  قرار بگ   ییآدمها و

 و از خدا ممنون بود بخاطر تموم مقدراتش ............ کرد یرو حس م یو بچه ها خوشبخت ایکنار نار  اون



 سراشیبی عشق 

547 
 

 

  عشق  یبیداستان سراش  انیپا

 

 ی صبور دایل دهسنینو

    

  

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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