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 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  
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 : عاشقانه ژانر
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 نه؟!...  ای باستیعشق ز کهنیبه ا  نیحاال فکر کرد تا

  کی. باستی ز یل یعشق قشنگ و خ گنی. مورزندیرو دوست دارند. بهم عشق م گریکه همد ینفر دو
 خاص دو نفره...  یایرو

راحت دفتر    یلیو خ   ستیدر کار ن  یکه دوست داشتن  رسندی م جهینت نیها هم به اآدم  یبعض اما
 . بندندی عشقشون رو م

 ...شهی. خراب و داغون م زهیری بهم م  زیباشه. همه چ کطرفهیکه عشق  یَامان... َامان از روز اما

با   ایبت با مهر و مح ای. رند یگی . عشق رو پس مشنیو موفق م  کننیهاشون تالش م  یبعض
 ...ی رحمی و ب یخودخواه

  موننی. مشکنن ی . مخورندی م نی راحت زم  یلیکنن و خ  یکار توننی که نم ییکسا یافسوس برا اما
.  ستیکه االن سهم اون ن یا گهید یزایچ  یلینگاهش، لبخندش و خ  یحسرت داشتنش، تو یتو

  خوادیکشننده... دلشون م شهی جهنم... م شهیدرد... م شهی عشق براشون م نی. اشنینابود م
  یُمرده متحرک که خال  کیاند... اما زنده شنیندارنش... خفه م گهیکه د یاون کس یهوا یتو رنی بم

 ... یو سرد از همه چ

. تا  رنیدوباره سر پا بشن. دوباره سراغ عشق م کننیهاشون بعد شکست تالش م یدسته بعض نیا
 کنن...  یکنن... تا زندگ یعشق ورز

و   ییتنها یکنن. تو یو دل شکسته، خودشون رو گم م یهمون قلب زخم  یهاشون تو یبعض اما
به خودشون فرصت دوباره بدند.  خوانی . اما نمکشنی . عذاب مشنیغم دلشون غرق م یکی تار
 بخورند... نی که بشکنن. تا دوباره زم ادیمبادا عشق دوباره سراغشون ب تا  ترسنی ... مترسنیم

که   ییاونا یسراغشون... حت ادی م ینشسته و روز نشونیدر کم شهی... که عشق همن یغافل از ا اما
 ... کننی فرار م
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 * * * * * * * 

 

 رمان  شروع

 

 ! ؟یچ یعن ی_آتوسا 

 لب زد:  ی. با بدجنسباال انداخت یاام شونه یلحن عصب  با

 !ینباز یخواستی م ار،یبهونه ن گهی_د

 صورتش چرخوندم:   ینگاهم رو تو یفرستادم. عصب رونی نفسم رو ب کالفه

 !ن؟یبخوا گهید یزیچ هیشرط نه!  نی_ا

 لب گفت:  ریز  یدوتا ابروهاش باال انداخت و نوچ هر

 که گفتم!  ینی_جون تو راه نداره! هم

 بهش رفتم. نگاهم رو به چکامه دوختم:  یغره ا چشم

 کنم!  یکار نیهمچ تونمی بگو؟! من نم یچ هی_تو 

 هوا برام فرستاد. گفت:  یتو ی. بوسشدی که بلند م یکرد. در حال یاخنده  تک

 .هیدن یچقدر د اتافهی_شرمنده دوست جونم! برم حاضرشم که امشب ق

اش   یدل رو باز نیا خواستنیسرپا شده. چرا م کسالیدل به زور بعد  نی! ادن؟یفهمی حالم رو نم  چرا
 .  شدیکار برام رنج آور بود. حالم خراب م  نیبدن؟! ا

 : دم یاز حرص کش یغیج

بهتر بود. فردا شب مامان و بابام   کردمی دق م  ییشما دو تا، به خدا تنها یکردم اومدم جا ی_چه غلط
 گشتن که!   یبرم
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  یدرخواست نیهمچ یاز عمد و قصد قبل دونستمیرفتن. ماتاق  یتوجه به حرص خوردنم تو بدون
 کار رو انجام بدم.   نیا تونمی کردن. من واقعا نم یها حتمًا باهم تداع یدادن. لعنت

دست  ومدنی گرفتم حاضر بشم تا ن میحرص خوردن و فاتحه خواندن به ناخن هام، تصم  یکل بعد
 نبود.   دیدو نفر بع نیبسته ببرنم. از ا

 شمیبه آرا میقلوه ا یلب ها یرژ مات قرمز رو هیبه مژهام،   ملیر  ک،یخط چشم بار  هی، پنکک کرم،
کاناپه برداشتم،  یروم از رو  یچسب و شال مشک نیروشن با شلوار ج یدادم. مانتو خاکستر انیپا

 . دمیپوش

ام بودن. با تشر و   رهی باز خ  شیام، نگاهم به هر دوشون افتاد که با ن یدست فیو ک  لی برداشتن موبا با
 : دمیبهشون تپ  دواریتهد

فوش بارونم کنه، شما دو تا   ای! قبلش بهتون بگم اگه طرف زنش داشت خواست کتکم بزنه  ه؟ی_چ
 .اندازمی رو وسط م  گوساله

 

 3#پارت_

 

  یبلند و عصب  یهاکردم. زودتر از اونا با قدم  نثارشون نی شعوریب یل یلب خ ریکه ز دنیدو بهم خند هر
گفت   شدی م نایمورد نداشتم. واقعا به ا نیا یهم تو یبودند! شک  وونهیاز خونه خارج شدم. واقعا د

 دوست؟!

قلبم  یتو زننی از پشت خنجر م  یقلبم هم مچاله شد. انگار ،یچیشرط گذاشتنشون دلم که ه نیا با
  کردمی دارند، غلط م یدیفکر پل یهمچ  دونستمیشدم. اگه م  ریدلگ یل یتموم. ازشون خ یاونم با نامرد
 کنم. یردامنم بذارند. که نتونم کا یشرط مسخره رو تو نیکنم که حاال ببازم و ا یباهاشون باز

ه اشون سوار بشاش و ذوق زد  افهی رو روشن کردم که پشت سرم اومدند و با همون ق  نیماش کالفه
 هی یجلو هاابان یخ یگشتن تو  ی حرف حرکت کردم. بعد کم  یرو نداشتم و ب  یچ یشدند. حوصله ه

 که چشم رو گرفته بود، نگه داشتم: کیش  یل یرستوران خ
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 کنه. خیدلم  ن،ی بخور یفصل کتک حساب هیکه إن شااهلل امشب  نییپا  نی_بپر

تا آروم بشم. تا از  دمیکش  قیشدند. چند نفس عم ادهیپ نی زدن و از ماش یقهقه ا یبدجنس با
و    تیکه از عصبان  یصبور و آروم باشه وقت تونهیم یخودم نکشم. آدم تا چه حد  یموها تیعصبان 

  یجلو ی و به سخت  یخوددار باش   یمجبور یخشم در حد انفجاره و هر لحظه ممکنه بترکه. اما گاه
 . یریخودت رو بگ 

 یرو یریتاث  چیه یکم آرامش رو بهم برگردوند ول  یلی خ قیفس عم چند ن نی هم  دیشا کردمی م  فکر
 شدم و دنبالشون راه افتادم. ادهیپ  نینکرد. به خودم لعنت فرستادم از ماش  جادی استرس و اضطرابم ا

در رو برامون باز کرد. نگاهم به داخل رستوران دوختم  ییبا خوش آمدگو یدر رستوران مرد  یورود
  یصرف دکور و طراح  یادیکه هم وقت و زمان ز یداشت. از اون فضاها یو مدرن کی ش یچقدر فضا

 . بردی رو بدجور م ینگاه اول دل مشتر ی مکان شده بود که تو

و پچ پچ کردن آتوسا و چکامه،    زیر یها. از خندهمی وسط سالن نشست یچهار نفره ا  زیم هی یرو
آروم باشم. مجبورم که آروم باشم. با اومدن   ردمکی م یبود. اما هنوزم سع  ختهی بهم ر یاعصابم بدجور

 .میگارسون سفارش غذا داد

ازم خواستن! اونا که   یزی چ نیچرا همچ  دونمی رو به صورت خندونشون دوختم. نم نگاهم
که داشتم، همدل و  یبد و جهنم  یندارم. اگه روزها یشوخ  یمورد با کس کی  نیا یتو دونستنیم

بودند که بعد اون  ییاونا کسا فی . اما حزدمی م شهیهم یرو برا دشونیاالن ق نینبودند. هم  ارمیهم
 . شدمینامرد اگه کنارم نبودند از پا در اومده بودم. نابود م

  قدرنی شده بود. ا دهیچ یتوسط دو مرد به طرز قشنگ ز یم یک  دمیفکرهام غرق بودم که نفهم  یتو
. اگه اعصابم خراب نبود حتمًا غذام رو  اومدندی شده بود و به چشمم خوشمزه م  نییتز  قهیغذاها با سل

 نتونم نفس بکشم. یکه حت  خوردمی با ولع م 

.  کردم یم ی! باز؟یمشغول خوردن شدم. چه خوردن  یلیم  یداغون و خرابم با ب ت ی وضع نیاالن با ا اما
دوتا دخترخاله،   نید. کاش منم مثل انگاهم رو به آتوسا و چکامه دوختم با لذت مشغول خوردن بودن

 روزگار بود.   نیو ا ی زیاز هر چ یفکرم خال 
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. زود شکستم. زود ستمیقدرت نداشتم که بعد اون ماجرا، سر پا با قدرنیاما من ا تونستمی م کاش
عوض شد.    ی. اما نبود. او رفت و با رفتنش همچامهیتموم دن  کردمی که فکر م یخوردم از کس نیزم

که  یغم لونه کرده بود. غم ،یشاد یرو کرد که تموم وجودم به جا یدیبرام ورق جد یفرق کرد. زندگ 
 هنوز کنارمه و رهام نکرده.

 !؟یا_نفس آماده 

 نگاهش کردم.   یجی اومدم. با گ رونیآتوسا از فکر ب  یصدا با

 زد:  یلبخند

 ! ؟یکنی م کاریچ نمی ! برو بب؟ی. حاضرمی و االنم منتظر میرو خوردما شاممون  زمی _عز

 

 4#پارت_

 

 یکه سع  یصورت هردوشون چرخوندم. در حال نیحرصم رو در آورد. نگاهم رو ب  طنتش،ی پر ش لحن
 : دم یغر یهادندون  نیکردم صدام باال نره، از ب

در   یسر جفتون بدجور شیتالفبگذره وگرنه بعد   ریبه خ ن ی! درد برو! مسخرها دعا کنزمی_مرگ عز
 . ارمیم

لبهاشون بود،  یکه رو یروشون نداشت و همچنان با همون لبخند  یریتاث زم یآم  دیلحن تهد انگار
 .  ننیبب خواستنی نم دیشا امی  دنیدیحالم رو نم  نای. واقعا اکردندینگاهم م

 زد. با خنده گفت:  یچشمک  چکامه

که نفسمون هالک  زمی عز ای ! با؟یب   ییکجا ییای. مرد رومی ابی رو در ی! فعال در ورودگهی_نفس غر نزن د
 شد!

لحظه تازه به عمق   کی. اما من دیحرفش نگاه هردوشون بدون تعلل به سمت در چرخ   انیپا بعد
 .کنهینابودم م  یفشار لعنت نیا  ری. مطمئنم زرمی میدر باز بشه که من م نیبردم. االن اگه ا  یفاجعه پ
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  انهیفرستادم. نگاهم رو به در دوختم. قلبم وحش رونیب  هامهیاز ر یام رو به سختشده  نیسنگ  نفس
 نداشتم. ره،یکه به قتلگاه م یبا گوسفند یفرق چی. االن هدیکوبی م امنهیس یتو

باز  گهیددر رو   نیامشب ا یچکسی ه کردمی لب دعا م  ریهم قفل کردم و ز یلرزونم رو تو  یهادست
نفس بخاطر تو   یبگ  کباری! کباری  نی! فقط هم؟یحرفم گوش بد نیامشب به ا شهی نکنه. خدا م

 باشه... وسط دعا کردنم از شانس مبارکم در همون لحظه باز شد. 

کمرم راه افتاد.  غهیاز پشت گردنم تا ت یو اضطراب با سرعت به جونم چنگ زد. عرق سرد استرس
 اون شخص داخل شد.   کهن ینفس هام به شماره افتاد تا ا

ابروهاش گره خورده بود. مو به  یکه رو  یظیو چهارشونه اش، قلبم رو از جا کند. اخم غل دهیکش قامت
وا رفتم.   یصندل   یمرد جوون ناخودآگاه نفسم رو بند آورد. رو نیرو کم داشتم. ا نیشد. هم  خیتنم س

 : دمیخفه نال  یبا تن 

 نه! ی_وا

 : دم یکردم و با همون لحن دوباره نال یگاد گفتن چکامه و آتوسا، اخم  یاوه ما با

 !ن؟یمغروره. اخمش رو نگاه کن یاغده نیمشخصه از ا  نی! االیخی ها ب_بچه 

! بابا جذاب! پی خورده به تورت! بابا خوش ت یگرینزن. نگاهش کن! جون تو، چه ج رشی_عه نفس ز
 نفس هالکته؟! یحاال کجا بودپسر تا  

مخمصه نبود. من مجبورم بودم شرط رو انجام   نیفرارم از ا یبرا  یزد. انگار راه شمیچکامه آت حرف
 : دم یغر دم،ییسایهم م یکه رو یهادندون ونیاز م نیبدم. خشمگ

 االن خفه کنم. نیرو هم ون یدوتا خوادی_دلم م

 . یکلک نزن  پی خوش ت ش یپ یعروسکتم روشن کن تا رفت  یپاشو برو. در ضمن گوش  ی_خفه کن ول

 اشاره کرد.  نشست،یدنج دور از همه داشت م یبا سر به اون مرد جوون که گوشه ا چکامه

 یباختشون شرط ها یتو کردمی م یها بدجنس وقت  یل یرو هم محکم فشردم. منم خ هامچشم
 .دادندی برو برگردد انجامش م یهم بعد اعتراض ب شهی. همذاشتمی نامعقول م
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  دونمیم  نمی. اما استیانجام دادنش کار من ن یعنیسخت و دشواره.  یلیمن خ یشرط برا نیا اما
ازم ناراحت بشن. وگرنه از   خوامی که دوستشون دارم و نم فیبزنم. ح  رشیز تونتمینم گهیاالن د

 . رفتمی م نجایا

  یق یکه لعنت بر خودت باد. چند نفس عم یخودت کرد گنیم میبرام نمونده بود. از قد یچاره ا انگار
 بلند شدم.   یصندل  یشماره چکامه رو گرفتم. از رو می. با در آوردن گوشدمیکش

 

 5#پارت_

 

از استرس و اضطراب  رفتمی که جلو م یبه حرکت درآوردم. هر قدم یام رو به سختشده  نیسنگ یپاها
  دیبلعی. من رو مشدیپاهام باز م یشکاف جلو کیاالن  نیهم  خواستی. دلم مشدی محالم خرابتر 
 با جنس مرد روبرو بشم.   یوقت و زمان چیکه نخوام ه

 یخودم در چند قدم یو با پا لمی. برخالف م ختیریرو بهم م امی شرط داشت تموم معادالت زندگ نیا
اگه اون مرد  ینرم. حت یمرد یچی سراغ ه امی زندگ یمرد بودم. من به خودم قول داده بودم تو کی

 . نمیخودم رو کنارش بب خواستمی کنن. بازم نم  دشییباشه و همه عالم هم تا   نیزم یآدم رو ن یبهتر

  امی زندگ یرو نداشتم. افسوس که تو یا گهیمرد د کی رو شدن با واقعا قدرت روبه  کسالیبعد  من
خوردنم  نیشکستم که با زم  ی. از قضا نامرد از آب در اومد. طوردمشیپرستیبود که عاشقانه م یمرد

 مردا هم از چشمم افتادند.  یهمه

روبرو و هم    شناسمشی مرد که نم نیبا ا یول رمی هستم که حاضر بودم بم ییجا قایاالن من دق اما
 کالم نشم.

رستوران پرزرق و برق خفه کننده و کشنده بود.  نیا یشالم به گلوم رسوندم. چقدر فضا  ریرو از ز دستم
 .  ستادمیاش ا یقدم هی با شل کردن شالم، در 
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که عطرش   دمیکش یقی نفس عم اریاخت  یعطر تلخ و سردش فضا رو پر کرده بود. چه خوش بو! ب  یبو
تموم وجودم    بیبو بود که عج نی ا یتو یحس خاص  هیاراده چشم بستم.  یتمام مشامم رو پر کرد. ب

 رو فرا گرفت. 

بود که  یچه غلط نی! اکنم؟ی م  کاریدلم به خودم تشر زدم. دارم چ  یآن به خودم اومدم. تو کی
 کردم؟! خودت رو جمع کن دختر؟! 

و با انجام دادنش  نجامیا یا گهیکار د ی. من براامیب رون ی تکون دادم تا از اون هوا ب یرو عصب  سرم
 و تمام. مریم

 کردم تا متوجه حضورم بشه. یاهام، سرفه رو جمع و جور کردم. با باز کردن چشم خودم

 یهاچشم یهام دوخت. سردکه دستش بود گرفت و نگاهش رو به چشم  یاز برگ ها چشم
 آن رنگ نگاهش گرم شد.  هیاش دلم رو لرزوند. اما احساس کردم  یخاکستر

پوست صورتم حس کردم. وا چرا    ریخون رو ز دنی. دوکردی کننده نگاهم م رهی طور خاص و خ کی
 یامورد زننده  ای یف یاز کث یاثر چیه یبه پوششم انداختم ول ی! دستپاچه نگاهه؟یطورن ینگاهش ا

 نبود که جلب توجه کنه.

زد.   یم نمپلک ه یحت ده،ی! مگه تا حاال آدم ندکنه؟ینگاهم م یجور نیچشه؟! چرا داره ا نیپس ا وا
 .کردی داشت معذبم م ییکجوراینگاهش 

زده بود، داخل  رونی رنگم رو که از شالم ب یمشک یاز موها یسرد و لرزونم باال بردم و کم  یها دست
 فرستادم. اون همچنان خشکش زده بود. 

حالم لبخند    تیوضع  نیمن با ا ی. واقعا براارمی لب هام ب یرو یکردم لبخند محو یشروع سع  یبرا
لبخند محو کار   نیهم گهیبه صورتت زل بزنه. د یجورنی ا یکی کهن یزدن، سخت و دشوار بود. بدتر ا

 بود.  یشاخ 

 هر حال بخاطر شرط مجبور بودم. باالخره لب باز کردم:  به

 !رم؟یچند لحظه وقتون رو بگ تونمی _سالم. م



 اری از عشق فر 

11 
 

 یجلو یهاره خودش رو مشغول برگ چشم ازم گرفت. دوبا عیبا صدام به خودش اومد. سر انگار
 گفت:  یخشک و جد یدستش کرد. در همون حال با صدا

 _نه.

  یلینه گفتن برام خ نینه رو نداشتم. ا دنی. انتظار شنختنی سرم ر یپارچ آب سرد رو کی!!!... انگار نه
 دونمی مخمصه رها بشم. اما نم نیاز ا تونستمی . راحت م خواستمی بود که م ی خوب بود. اصال همون

 شدم.  ریبهتر بگم بهم برخورد، دلگ ا یمنتقل کرد.  یبهم حس بد یکجوراب یچرا 

به چکامه و آتوسا انداختم. با نگاهم ازشون خواستم که بهم بگن برگردم.   ینه شدم. نگاه نیا الی خیب
.  نیکار وادار کرد نیاما لبخند و نگاه مشتاق شون، دلم رو آشوب کرد. خدا لعنتون کنه که من رو به ا

. دهیرس لمیف یجان ی حساس و ه یجا قایشدند. االنم دق  خیم یطورنیکه ا ننیبی م  لمیانگار دارند ف
 . رمیگیکارم تموم بشه، حال هر دوتون م نیها بذار وونهی. دکشنی شرط ببندم که نفسم نم حاضرم 

رو با حرص گرفتم. گلوم از استرس خشک شده بود. آب دهنم رو قورت دادم تا بتونم دوباره   نگاهم
 لب باز کنم: 

 . رمیگی وقتون رو نم  ادیز  نی_اگه اجازه بد

پوششم در حال   یظاهر تیصورتم و وضع  نیب قیچونه اش گذاشت. نگاهش رو دق ری رو ز دستش
 گردش بود: 

 برو رد کارت.  ستم،ی . منم اهلش نیکاره باش  نیا خورهی _بهت نم 

وار و تلخ بود.   هیلحنش کنا یول  دمیذهنم فقط مشغول انجام کارم بود. منظور حرفش رو نفهم االن
 و با نشستم، گفتم: دمیکش رونیرو به روش رو ب   یبرام سخت بود. صندل کهنیکامل حسش کردم. با ا 

 !قه؟یفقط چند دق کنمی _خواهش م

 باال نره، زمزمه کرد:  کردی م  یکه سع یعصب ی. با صدادیبه صورتش کش یدست کالفه

 !شنومی _م
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 6#پارت_

 

پهن و   یداشت. ابروها  یچهره قشنگ و جذاب گفتیمه راست م رو به صورتش دوختم. چکا نگاهم
با   اش،دهیو مردونه، لب هاش و فرم صورت نسبتا کش دهیدماغ کش ،یخاکستر یهاچشم ،یمشک

از چهره و   یرادیا شدی تموم بود. نم  یهمچ اومد،ی بهش م یل یتنش که خ یکت و شلوار مشک  نیا
 ظاهرش گرفت. 

  طینبودم اما شرا ی. آدم ترسوگرفتی گره خورده اش، قدرت حرف زدن رو ازم م   یوسط ابروها نیا اما
 سال باعث شده بود مثل قبل محکم نباشم.  کی نیا یتو یروح 

  رونیام رو ب شده  نیوجودم غلبه کنم. نفس سنگ یوجود تالش کردم بر استرس و ترس تو  نیا با
 و ادا کنم: نمی کردم کلمات رو درست کنار هم بچ یسع  ز،یم یهام روفرستادم. با جفت کردن دست

ببازه، خواسته طرف مقابلش رو   یباز  یتو یهر ک میشرط گذاشت شهی_امروز با دوست هام مثل هم
بعد اتمام غذامون،  میایبود که به رستوران ب  نیبرو برگردد انجام بده. متأسفانه من باختم و شرط ا یب

 بدم.  یدوست  شنهادیرم و بهش پ من ب  شهیکه وارد م  یمرد نیاول

. دمیدلم نشست. لبم رو به دندون کش یتو یب یهاش، ترس عج چشم یتو یقرمز ینشستن حاله ا با
 . کردندیحرفم منع ام م هیاز گفتن بق   یطور کیهاش چشم

  قدرنیگلوم چرا ا  دونمی وسط نم نیبد شد. واهمه داشتم. ا یلی . حالم خاومدی سخت باال م  نفسم
 ! با قورت دادن آب دهنم، ادامه دادم:شد؟ی خشک م

 !ن؟ی شی _با من دوست م

که احساس کردم روح از   دیکوب  زیدستش رو چنان محکم به م کدفعهینه ازش بودم که  یکلمه  منتظر
 زد:   ادیام فر دهیصورت رنگ پر یمنقبض شده تو  یگره خورد. با فک شتری تنم جدا شد. اخمش ب 

. پاشو  نی! تو و همجنسات فقط به فکر پول هست یاضافه کن خوادی خ و دم نمزدن که شا  غی ت ی_برا
 . رونی گورت گم کن تا نگفتم بندازنت ب
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ساده  شنهادیپ  کی! فقط کرد؟ی از حرفم برداشت م یطورنیگفتم که ا ی! مگه چگفت؟ی داشت م  یچ
هام چشم یبهم برخورد. اشک با سرعت تموم تو  یلی!... خنجامیبود؟! منکه بهش گفتم بخاطر باختم ا

 جمع شد.  

بلند ازش دور   یهاافتاد. با قدم  نی زم یرو یبد یبا صدا  یاز جام بلند شدم که همزمان صندل یعصب
 نیدر موردم ا کنهی م جرات  ی! چطورکنهی دوست داره بلغور م ی! نفهم! هر چیشدم. مردک روان

 رو کف دستش گذاشتم... یهمچ  یناجور کنه؟! وقت یفکرا

تفاوت از کنارش رد بشم. واقعا نتونستم بذارم در موردم    ینرفته بودم که نتونستم ب یچند قدم هنوز
 فکر کنه. راه رفته رو برگشتم.  یجورنیا

 یخم شدم. زل زدم تو  زد،ی م  یکه به سرخ شیصورت گندم   ی. رودمیکوب  زیم یدستم رو کف
 لب زدم:  یبغض آلود و خفه ا یکه حاال به خون نشسته بود. با صدا یسرد و وحش  یهاچشم

  امیهام رو قبول کنم و بوقت حاضر نبودم شرط احمقانه دوست  چیباختم. ه یامروز نم یباز ی_اگه تو
  رون،ی ب ادی ت به جمالت که از دهنت مبدم. پس حواس  یدوست شنهادیمثل تو پ یعوض یآدم هیبه 

 باشه!

هام غرق شده بود چشم یگوش دادن به حرف هام تو یبه جا کردمی هام بود. حس مچشم  رهیخ
 باره به خودش اومد و بازوم رو چنگ زد. همراه خودش بلندم کرد:  هینه!...  دمیشا

 . یایهمراهم ب دیبا میدوسترو قبول کردم. حاال که  شنهادتی! پیدیام آره، درست فهم  ی_من عوض

 گرد شده نگاهش کردم:  یهاچشم با

 !ام؟ ی! کجا ب؟یچ یعنی_

 زد:  یشخندین

 شدم. قرارتی ب  یلیاالن خ نی ! بذار واضح بگم از هم؟یدونی نم  یعنی_

 ! تقال کردم که بازوم رو از دستش رها کنم: هی مرد روان نیدارم ا حتم

 ! ی_ولم کن، روان
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 زد:  یکردم که پوزخند یرو محکم فشرد که از درد صورتم مچاله شد. اخم بازوم

 . خوامیمن م  یول  زمی _چرا عز

 بهت لب زدم:  با

 !؟یخوای رو م ی_چ

  یانگار تو هانیهام حس کردم. قلبم وحشگونه یلب هام سر خورد که هجوم خون تو یرو نگاهش
 برداشت کنه؟! یطور نیکردم که از حرفم و رفتارم ا زی بل  زیهمه جل نیمن ا ی. عوضزدیدهنم م

همون لحظه محو   خواستی. دلم مکردی لب هام داشت از شرم و خجالت آبم م یاش رو رهی خ نگاه
 زده بودم.  خیکنم. انگار  یحرکت تونستمی بشم چون نم

 گوشم زمزمه کرد:  ری خشکم زده. سرش رو جلو آورد و ز دید یوقت

 _بودن با تو رو. 

 

 7#پارت_

 

  یمرد داشت چ نی. استادیاز حرکت ا یا هیثان یقلبم برا یگره خورد. حت  امنه یس یتو نفسم
همه دوستش  نیرابطه ام با بهراد که ا یتو یفکر کرده؟! اونم من! منکه حت  یچ  ی! عوضگفت؟یم

 از حدم نگذشتم و نگذشت.وقت  چیداشتم ه

 یقلبم داره تو کردمی که حس م کردی مرد داشت با حرفش چنان محکم له و لوره ام م نیا حاال
 ... یلی. درد داشت. خ شهی پاره پاره م امنهیس

  یلیدستم باال رفت. خ اریاخت  یشدم که نفس هام به شدت تند شدند. ب  نی خشمگ قدرن یا کبارهی
 صورتش نشست.    یمحکم تو
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  یبودم ول  ده یمرد ترس نیکه خودم از ابهت ا ی. در حال دونمینم گهیاز درد به کز کز افتاد، اون د دستم
 زدم:  ادی اش فرصورت بهت زده  یتو

روزا گذاشتن. غلط کردم   نیا  ی. غلط کردن رو براستمیمن ن ضتهیذهن مر یکه تو  یاون ،ی_روان 
دادم. غلط کردم... غلط کردم...   ی دوست شنهادیپ  یو روان یوض ع یاومدم سراغت... غلط کردم به تو

 !؟یفهم یم

. گلوم بدجور به سوزش  رمی هام فاکتور بگگوش  دنیزدم اگه سوت کش ادیآخرم رو چنان فر یاجمله
 که به سرفه افتادم.  یافتاد و به حد

 گهیما زوم شده بود. اما مهم نبود. د یافراد اونجا رو ینگاه همه ادمونیداد و فر نیدارم با ا حتم
  یمهم بود پاک یل یکه بجز قلب و دل خ یزینداشت. فقط تنها چ یپوچم ارزش  ی ایدن نیا یتو  یچیه

 سوال رفته بود. ریز  یروان نیوجودم بود که به لطف ا

.  رمیبدنم رو بگ لرزش یجلو یطور چیه تونستمی . نمدیلرزی م تمیتنم از شدت خشم و عصبان  تموم
از حد ترسناک شده بود،  شیبرافروخته اش که ب یاغضب آلودش و چهره یهابدون توجه به چشم 

 . دندیازش فاصله گرفتم که اشکام با شدت بار

رفتم.  کردند،ی نگاهم م دهیبه سمت آتوسا و چکامه که با دهن باز و ترس یبلند و عصب  یهاگام  با
 زدم:  ادیچنگ زدم. سر هر دوشون فر زیم یرو از رو فمیک

 ! دینگاه کن شتریپس، ب نی! بشن؟ی ! راحت شدن؟یخواستی رو م  نی! هم نیشعوریب یل ی_خ

 یهابهت زده پرسنل و آدم  یهاحرفم که با سرفه همرا بود، بدون توجه به صدا کردنشون و نگاه بعد
 بودند، با دو از اونجا خارج شدم.   یاون رستوران لعنت  یتو

که از خشمم   یبرم. با دست  خواستمی شدم و با سرعت از اونجا دور شدم. فقط م نمیسوار ماش عیسر
 عقب پرت کردم.   یصندل   یرو خاموش کردم رو میگوش د،یلرزیم

. مدام حرف  کردندی هام رو گرم مگونه  یو رو خوردنیاشک با سرعت پشت سر هم ُسر م یها قطره
 .شدی . حالم داغونتر و بدتر مردخوی سرم چرخ م  یتو یاون مردک روان 
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و نشناخته  دهیکه ند دندیبه خودشون جرأت م گرانی حرف د  کیرفتار و  کی ها با آدم  یبعض چرا
هم او را  گهیکه افراد د رندی. چنان با شماتت نشونه اش مي گکندیراحت طرف رو مأخذه م  یلیخ

 !... دند؟یسوق م یمحکوم و به نابود

 امهیگر یپارک کردم. اجازه دادم صدا یکنم گوشه ا ینتونستم با اون حال خراب و داغونم رانندگ گهید
 . رهیاوج بگ

سر من آوار شده بود. غم گذشته ام انگار دنبال بهونه بود که  یفقط رو کجای ای دن یتموم غم ها انگار
 تلنگر سر باز کرده بود.   نیدوباره با ا

بهراد بود. اگه   رینبود بجز بهراد!... آره تقص یصر داشت اون شخصم کسمق کیحال و روزم فقط    تمام
شرط   کی . تا بخوان با افتادندی نقشه نم  ینرفته بود. چکامه و آتوسا پ  یبا نامرد یطورن یبود و ا

.  بقکنم. تا به حساب خودشون بهش دل بدم و بشم همون نفس سا کمیمرد نزد  کیاحمقانه به 
 وقت!  چی. هشهی رو پا نم  گهینفس زخم خورده، د نیکه ا دونستنی نم

  هیتک هیچاقو تک کیداشت دلم رو با  یکی  کردمی. حس م رمیامشب قرار نبود دلم آروم بگ انگار
 زدم.   هیگر ریز یبلندتر ی. با صداکردیم

هاشونن به  ی. بعضکردندینگاهم م یبا دلسوز ایبا تعجب  ای شدندی رد م نمینار ماشکه از ک یافراد
 .زندی زارم پوزخند م افهیق

پاهاش لهم    ریتموم ز یرحم ی که با ب یمرد شکسته بود. مرد کی دونستند دلم دوباره از  یکه نم اونا
 چه کرد که داغون و شکننده شدم. امی بندازه که مرد اول زندگ ادمی کرده بود. تا 

آسمون  ی . نگاهم روکردمیچقدر گذشت که اشکام خشک شده بودند اما هنوز هق هق م دونمی نم
 زدم:  ادیبود. با درد فر  اهیافتاد که مثل دل من س اهیس

 شهیدور اطرافم هم یمردها یکره خاک  نیا یرو دی_چرا من؟! خدا چرا از همه جا، دل من؟! چرا با
 بهم بگو چرا من؟! چرا؟!... کباریباشند.  یعوض  دیبا

پر بود از مهر محبت و   یکه روز یدرد دلم تازه شد. هق زدم و ضجه زدم واسه دل خودم... دل دوباره
 ...  مترشی لیم  ایسانت  کیاز  غی. درشهی نم دایتوش پ یعشق اما االن ذره ا
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از هر نوعش   زاری و ب یکردم فرار یسع شهیهم یبا دلم کرد که برا یچرا؟! چون بهراد کار نیدونیم
 باشم... 

 

 8#پارت_

 

 * * * * * * 

 

  لیتحو  دیکه فردا با یق یها و تحق لیبه خاطر وسا ی ول  نمشونیکه دوست نداشتم فعال بب نیا با
 استاد بدم و اونجا بود، به ناچار بعد چند ساعت برگشتم.  

. شهی صاف م  یک ی سال با  کیدوباره دلم بعد  شنهادیپ نی با ا کردندی اصالً درست نبود، فکر م  کارشون
 نیدلم بُکشم. ا یگرفتم عشق رو تو میاما سخت در اشتباه بودند. بعد رفتن بهراد و اون کارش تصم

. مونهیم جاشهبازم ترکش سر  یکه بشکنه اگه بند بزن ی. دلشهی صاف نم  یردم  چیبا مهر ه گهیدل د
 .شهیباز از هم جدا م  یتلنگر  نی که با کوچکتر شهیبند وصله م هیفقط به 

  نیقدر پره که با کوچکتر نیبهراد پره. ا   ییوفا  یو ب  یمهر یدل هنوز از ب ن ی. ادمیکش  یقیعم آه
 .رمیبم خوادی اون لحظه و دلم م دم ی. من جون مشهیهام زنده م چشم یجلو  شی معرفت یب  یتلنگر

!... اون روزا  م؟یو داشت میکه کنار هم ساخت یخوب یهمه روزها  نیا یدلش اومد پا بذاره رو چطور
 تک تکشون بسوزم.  یادآوری خاطره شد تا فقط من بعدها با 

ذهنم اکو  یاالنم تو نیکه هم یود. صداآخرش ب یصدا داد،ی برام دردآور و عذابم م شهیکه هم یزیچ
 : کشهیم ش یشد و قلبم رو به آت 

 .نمت«یبب  خوامینم گهیتموم شده، د نمونیب  ی»همچ

  ریز یا کدفعهیاون روز دوباره دلم و قلبم به درد اومد. ذهنم پر سوال بود. چرا؟! چرا  یادآوری با
و من چرا  کنهی بهم نگفت چرا ترکم م یداشتم؟! که حت یریکردم و چه تقص  یزد؟! چه گناه  یهمچ
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گذشته  به یکه وقت یا گهیو نفرت برسم؟! و هزار چرا د ییبه تنها دیهمه دوست داشتن با نیبعد ا
 به جز دوست داشتنش... کنمی نم  دایتوش پ  یزی . چکنمی ودم نگاه مخ

شدم که نور   ادهیپ  یآن میتصم یداشتم. اما تو  دیخونه اشون متوقف کردم. هنوز ترد یرو جلو  نیماش
. کردی م  تیرو اذ نمیخسته و غمگ یهاصورتم خورد. برق اون نور چشم یصاف تو  ین یچراغ ماش 

  نیا ور. اما وجود اون ن هیک نمی ام، کردم تا مانع اون نور بشم و ببشده  زیر یهادستم رو حائل چشم
 . دادی اجازه رو نم 

 یمشخص نبود که ک یزیچ ی کی اون تار ی. تودمیرو د یبازشدن در و بعد قامت مردونه ا یصدا
 نگاهش کردم.  یشتریکردم و با دقت ب  زتری هام رو رهست. چشم

اون نور رو گرفت. نگاهم از کفش اسپرت،   یبرداشت و جلو اومد. کم کم قامتش جلو یقدم سمتم به
شدن صورتش، باال اومد... نفسم رفت.   انیکاپشن چرم کوتاهش و بعد اون نما ،یمشک  نیشلوار ج 

 مات و مبهوت خشکم زد. 

رو؟! اشتباه   رو ثابت کنه؟! حماقتم یچ  خواستی! با اومدنش م؟یکه چ نجایاومده ا یعوض نیا
 شد.  ی. که برام تجربه دردناکدمیباخت بهش رس   کیکه امروز با  یبزرگ

دست مشت   نیهم  خواستیهام رو مشت کردم. دلم مابروهام نشست. دست  یرو  یاخم ناخودآگاه
 که خورده.  یا دهیصورتش بکوبم مثل همون کش  یام رو محکم توشده

  حیوق  تونهی آدم چقدر م کیسراغم؟!  ادیب  نش،یجرأت کرده بعد اون حرف و توه یچطور اصال
 باشه؟!...

 . دمشیها کج کردم. انگار که اصال ندبچه یتوجه بهش راهم رو به سمت خونه بدون

 : د یهنوز چند قدم جلو نرفتم که دستم رو از پشت گرفت و کش اما

 کارت دارم!  ستای_کجا؟! وا

 دستش فشرد:  یکه محکمتر تو دم یجوابش رو بدم دستم رو کش  کهنیا بدون

 ! ستم؟ی_مگه با تو ن
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خودم آروم   یبا خودم کنارم اومدم. به سخت یرو گذرنده بودم. به سخت یشب مضخرف و گند من
بود. خدا من چقدر امشب   نجایافتضاح حالم ا یداغون نشم. بعد حاال منبع اصل شتریب نیاکردم تا از 

 .چرخمی ُدر شانسم م یرو

 : دمی و به طرفش چرخ  دمیکش یپوف کالفه ا ش،ی بلند و عصب یصدا با

 !؟یخوای م ی! چه؟ی_چ

 صورتم خم کرد:  یباال انداخت. سرش رو تو یابرو

 !خوام؟ی م ی_بازم بگم که چ

شرط ساده بوده و  کیکنم که اون شرط احمقانه فقط  یمرد حال  نیبه ا ی! خدا من چطورخدا؟
مردونه رها کنم. در همون حال از   یشد. تقال کردم خودم از حصار اون پنجه   ظتریبس؟!... اخمم غل

 : دم یهام غردندون  نیب

اه کردم... غلط کردم  البته اشتب شت،یمن بهت گفتم بخاطر باخت و شرط دوستام اومدم پ نی_بب 
قراره تو   دونستمی باهاش دوست بشم. اگرم م  یکه بخوام حت  یاومدم سراغت... تو عوض تر از اون

 اومدم.   یعمرا طرفت نم ،یمرد باش  نیاول

 لب گفت:  ری ز یتکون داد و نوچ نوچ یسر

اشتباه کردم، غلط   یراحت بگ  یل ی بعد خ  یحرف رو بزن  کی یای که ب ی_نشد خانوم خانوما! فکر کرد
سراغم، منم قصد ندارم   ی!... حاال که اومدشمینکن، دلخور م یانصاف  یب ی طور نیکردم؟!... نه ا

  یشناس یرو م  یکردم. اصال کدوم پسر یمن چه اشتباه  دمیرو رد کنم. بد رفتنت، تازه فهم  شنهادتیپ
 ذرم؟!...خوشگل که خودش اومده سراغش، تونسته بگذره که من بگ کهی ت کیکه از 
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.  شدندیگرد گردتر م یهام با تک تک جمله هاش ه. چشمدیکشی هاش سوت م داشت از حرف  سرم
 !..زدی حرف م یطور نیگفتم که ا ی بفهمه چ خواستی نم  ای دیانگار نفهم 

و   یعصب یبود و ول کنم، نبود. با صدا دهیاما مثل چسب به مچ دستم چسب دمیرو محکم کش دستم
 : دمیغر یپر حرص

 !  ؟یفهمی! منی باخت بود. هم کیخودت؟! من گفتم شرط   یبرا  یگیم یچ ی_دار

 زدم:  ادیباال انداختن سرش، فر با

 سراغم. ی و اومد یکه دنبالم گشت یضی_پس واقعًا مر

 . در همون حال گفت: دمیکش نشی توجه به حرفم به طرف ماش بدون

  ت،یعال شنهادیبعد اون پ  ستیدم. منصفانه ن کنم کار دله؟! من فقط بخاطر تو اوم کاری چ یگی_م
 قهیبه دق قهیدل المصب منم باش که همون جور دق نی انصاف فکر ا ی! آخه بیو بر یراحت ولم کن 

 .شهی م قرارتری ب

 کردم:  شتریتقال هام رو ب زش،ی لحن تمسخر آم با

 !گم؟یم یچ یشنو ی ! م؟یبری من رو م ی_ولم کن! کجا دار

 : دمی کش یبلند غی که باز کرد از ترس ج نی ماش در

 !ستم؟ی. ولم کن. مگه با تو ن یاشتباه گرفت یفهم ی نم ی_روان 

پشه ام به چشمم  کیکنم و کمکم کنه. اما  دایرو پ   یکیرو با ترس چرخوندم تا اون وقت شب  نگاهم
 نخورد.  

 یشدن در و صدا دیکنم با کوب   ی. تا خواستم کاردمیکش یخفه ا غی پرتم کرد. ج نیماش یزور تو با
 !... ه؟یمرد واقعا روان  نیبا بهت و ترس به در قفل شده، نگاه کردم. ا موت،یر

بود.  دهیفای کارم ب  دونستمی. مدمیرو محکم کش  رهی. با وحشت دستگختندیر   نییبا شدت پا  اشکام
 نیاگه ا ی. حترونی بندازم ب  نیشده خودم از اون ماش یهر طور خواستمی نبود. فقط م میمن حال یول

 .کردمی از دستش فرار م  دیاش رو بشکنم، با شهیو ش یدر آهن
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از اون حد شد.   شتریدور زد سوار شد و با سرعت حرکت کرد. ترسم ب نیماش ع یسر یمردک روان  اون
 !...فمیکث یها مرد فکر کرده من اهل برنامه نینه واقعا ا

دست هام رو مشت کردم و به سمتش حمله   د،یلرزی تموم تنم از وحشت و ترس م که  یوجود با
 کردم: 

. بخدا ستمین  نکارهی! من ا؟ی ! نگهدار روان ؟یبریمن رو کجا م یشم. دار ادهیپ  خوامی _نگهدار، م
 فقط شرط باختم بود. نگهدار!... شنهادی. اون پستمین

رو سرسام   نی بود که سرعت ماش  نیفقط ا زدمی که به سر و صورتش م  ینسبت به مشت ها  واکنش
تعادلم رو از دست دادم به جلو پرت شدم.   نیکه رد شد، با تکون ماش یآور باال برد. از دست انداز

 شدم.   شهی. دستم رو به داشبورد گرفتم و مانع از برخورد سرم به شدمیکش  یغیج

 زدم:   ادیفر هیو گر  غیج خشم سرم رو به طرفش چرخوندم. با  با

 ! نگهدار! نگهدار!...ستم؟ی. نگهدار! مگه با تو نستمیکاره ن  نیمن ا ی روان  ،ی_عوض

نداشت. سکوت و   یری و التماس هام روش تاث غیبود که ج  رحمی قدر ب نیا ایاصالً وجود نداشتم  انگار
بخواد   شنهاد،یپ کی با که  یباشه. روان  یترس داشت. نکنه واقعا روان یمرد جا نیحالت رفتارش ا

 ببندم. شکنجه و آزارم بده.  ری برده ها به قفل و زنج نیمثل ا

. در اتومات باز شد. با داخل  دمیچسب نیوحشت زده به در ماش یدر بزرگ   یجلو  نیتوقف ماش با
 شدنش، روح از تنم جدا شد.

دوست ندارم بهش فکر   یهستم که حاضرند... َاه حت یدارم فکر کرده من از اون دسته دخترها حتم
 .میانداخت  ری گ لیمغز تعط  یروان کی یهادست  یکنم. خدا لعنتون کنه آتوسا و چکامه که تو

  نیهم دمیترسی محکم که م قدرنی. ازدی از ترس تند تند م انهیشدنش، قلبم وحش ادهیتوقف و پ  با
 بزنه.   رونی رو بشکافه و ب امنهین ساال

 : دمی. خودم رو با وحشت عقب کشدمیکش یبلند غی رو که دور زد و در طرفم رو باز کرد. ج  نیماش

 ! ولم کن. بذار برم. یرو به من بزن  فتی دست کث ی_حق ندار
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. با خشم بازوم رو گرفت. بدون توجه به دندیهام هجوم آورد و بارناتموم دوباره به چشم یها اشک
 .  دیکش رونمی ب نی تقالهام به زور از ماش

شک   یکه ب  یبزرگ بود. به سمت جا یساختمون که خونه ا یحرف من رو برخالف ورود یب اون
 . دیکشیبود، کشون کشون م  یانبار

زدن هام رو قطع   غی . اما بازم جسوختی بودم که گلوم م دهیکش غی ج قدرنیبودم. ا  دهیترس یحساب 
 مرد نجاتم بده.  نینبود تا از چنگال ا یکس م ینجای. انگار اکردمی نم

. با دمیکش یخفه ا  غیپرتم کرد. ج یارزش وسط انبار یشئ ب  هیاون مکان رو باز کرد مثل  در
 .دمی ه عقب هل دادم و به طرفش چرخ بود رو ب ختهیصورتم ر یلرزونم موهام که تو یهادست

 به کمر شد. با لحن خشن گفت:  دست

 ! ه؟یبزنه چ لیکه بهم س  یتاوان کس یدونی! م؟ی زنی م لی_به من س

زد که قلبم  یوحشتناک یبه خون نشسته اش دوختم. قهقه ا یهارو به چشم  سمیو خ ده یترس نگاه
 : خت ی فرو ر

 به َچشم. یدوستت بشم؟! ا یخواستی _م
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شوک و ترس بودم که نگاهم فقط با   یتو قدرنیو در انبار رو قفل کرد. ا دیحرفش چرخ   انیپا بعد
 رو نداشتم.   یحرکت نی قدرت کوچکتر یبود. حت  رهیوحشت روش خ 

 صورتم چرخوند. کنج لبش به تمسخر باال رفت:  یتک تک اعضا نی رو ب قشی. نگاه دقدیطرفم چرخ  به

 . یشب!... چه کنم خودت خواست  کی یبرا  ی!... قابل تحملیستین  یبد یزی_چ
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 یبهش دادم؟!... خدا یشرمانه ا  یب شنهادیپ  نی! من کجا همچگفت؟ی م یرفت. داشت چ نفسم
  تونستیبود که م  یکار نیبدتر  نیکنه. ا یتالف خواستی م یجورن یا یلیس  کیبخاطر  ،یمن! روان

 انجام بده.

  یرو ی سال با سخت  کی نیا یمرد بودم. من تو کیبا من!... من زخم خورده و دل شکسته  اونم
بهراد   افتادی م  ادمیو محکم باشم. اما هر وقت  یسال قو کی نیا یتو خواستمی . مستادمیپاهام ا
 . شدمی. دوباره داغون مشکستمی دلم رو شکسته بود. دوباره م یرحمی با ب  یچطور

با حماقت امشبم کامل داغون و نابودم کنه.  خواستی که روبه روم بود، م  یمرد روان نیا حاال
 نفسم رو ببره.   خواستیم

 پرت کرد. *"  نیزم یچرمش رو در آورد. رو کت

  یشد. از ترس و وحشت خودم رو ل یتبد هام به سکسکه هیشده بود. گر سیصورتم از اشک خ  تموم
 لب زدم:  د، یلرزی که م ی. با فکدمیعقب کش نیزم

 .ارهیبابام، پدرت رو در ب گمی. مکنمی م تی _اگه دستت بهم بخوره، ازت شکا

 زد:   یپوزخند

 نیروم نداره. ا یریتاث چی! حرفات مثل اون مشت هاته که هیکنی م دیمن رو تهد ی_تو جوجه دار
  ریاز ز ستین یکس  مینجای! ا؟ییکجا نی. االن ببدی به دادت نرس یچکس ی ه یدیکش غیهمه ج
. بعد  یغلط ها نکن  نیاز ا گهید  یریبگ  ادیادبت کنم تا  یطور خوامیمن نجاتت بده. م یهادست

 برو انجام بده.  یخواست  یکار رغلطم ه

 همون جور *"  اون

. من  ستین  ید. نفسم قطع شد. راه فرارش یخورد. قلبم خال   یش کیعقب رفتم، پشتم که به  عقب
 مرد رو ندارم.   نیا یقدرت دفاع از خودم جلو

.  رمی میمرد دستش بهم بخوره. م نیاگه ا رمی می م یانبار نیا ی!... من امشب تودونمی شدم. م  نابود
چنگال  یتو  خوامی ! من نم؟یستیای نم ی! چرا لعنت؟یزنی دست لرزونم رو قلبم گذاشتم. چرا هنوز م

 نابود شم. یروان نیا
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! نفس فقط نترس! یمثل سابق باش  یتونی باش! تو م  یهم فشردم. نفس قو یرو محکم رو  هامچشم
  دی. ذره ذره امخوردی مغزم زنگ م  یتو ی! صداای. بلندشو و کوتاه نیباش یقو  دیحفظ آبروت با یبرا

 .کردی م  قیام، ترز ده یوجودم ترس یرو تو

  یگفتم. رو یا تونمی لب م  ریکردم به خودم مسلط بشم. ز یو سع  دمیکش یق ینفس عم  یسخت به
محکم باشم مثل قبل اومدن بهراد. بشم   دی. باستادمیا ی که از ترس سست شده بود، به سخت یپاها

 !... تونمی اون نفس سابق. آره من م

 حرکت دستش شدم که *" با تعجب نگاهم کرد. متوجه

رنگش که نفرت و خشم شعله ور شده بود، دوختم.  یخاکستر یهاچشم یرفتم. نگاهم رو تو  جلو
 لب زدم:   رم،ی لرزش فکم رو بگ یجلو تونستمی که نم  ی. در حال دمیکش سمیخ یهاچشم  ریز یدست

  یبخور یل یدختر س کیسخته بوده که از  یل یبرات خ دونمی م نمیات کردم. ا ی عصب یلیخ دونمی _م
کردم.   ی. من کار زشت یاری شکل ممکن سرش در ب  نیکارش رو به بدتر ی. تالفشی بدزد یکه حاضر شد

کردم، اونم باشه.   رتی صورت زدم، باشه. تو هم بزن. تحق ی. توخوامی کارم اشتباه بود. معذرت م
 .یانجام بد  یخوایرو که م یکن نه اون کار یرو تالف  نایکن. ا رمی تحق

 طور نبود.  نی. اما اشهی ام ختم م یغائله با عذرخواه نی . اادیکوتاه م کردمیانتظارم که فکر م برخالف

 زد:  ادیام از درد، خشن فرصورتم مچاله شده یدستش گرفت و محکم فشرد. تو یفکم رو تو یعصب

صورتم    یکه دستت تو ی. وقتیطرف یکنم با ک تی تا حال هیورطن یمن ا یبرام نباف. تالف  فی_َاراج
 . نه االن!یبودی م نجاشمیفکر ا دیبا  نشستیم

چه موجود  گهید نیمن؟! ا یبه عقب برداشتم. خدا یرو با ضرب پرت کرد. *" با وحشت قدم  صورتم
 !... ستین  شیکه زبون خوشم حال یدیآفر یا نهیو ک یغده ا
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پاش   ینابودم کنه. جلو یجور نی ا ذارمی کار رو انجام بده. نم نیا ذارمی . نمختنی *" اشکام با شدت ر
 : دم یهاش گذاشتم تا مانع ادامه کارش بشم. التماس وار از ته وجودم نالدست  یزانو زدم. دستم رو

دوست    یهر چ یخوای ! اصال م؟یایکنم تا کوتاه ب  ی_اگه بگم غلط کردم خوبه! چقدر ازت عذرخواه 
بگو همون رو    یگیم یکنم دلت خنک بشه؟! هر کار کاری. چ ادیکن. صدام در نم  رمیبزن. تحق  ایب یدار

 .  کننی نم یتالف  یجور نیکه ا یلی س هیبه خاطر  ی! آخه رواندم؟یبرات انجام م

 نیکه ا ی زی . چومدی. اما کوتاه ندمیکش یغ یافتادم. از درد ج نیزم یبه عقب پرتم کرد که رو محکم
 : دم یبودن بود. دوباره با همون لحن نال  فی ضع خواستی مرد م

 ! گمیم یچ ستین  تی چرا حال ی_روان 

انجام بده. اما انگار  خوادیکه م یهمه التماسش کردم تا نخواد کار نیبند حرفم هق زدم. من ا پشت
سرم    یتموم باال یرحم  یراه بود. با ببا سکسکه هم هامه ینداشت. گر ییوجودش رحم معنا یتو

 .  کردیبود و نگاهم م ستادهیا

 لباش نشوند:  یرو یشخندینگاه متفکرانه، ن کی بعد

 !؟یرو هم ندار  یاعتراض چی. حق هکنمی خودت رو قبول م  یا_باشه قبول! خواسته

از  کهن یبا حرفش فروکش کرد. قبل ا کبارهیبه پا بود  یاون انبار یکه تو یوحشتناک یطوفان
 تکون دادم.   یسر عیمنصرف بشه. با ترس سر مشیتصم

 رو پا نشست:   کنارم

دارم. تموم   یام! شب ش مهمون کلفت خونه یشی. مشهی. از فردا صبح کارت شروع م ینجای_تا صبح ا
مجبورم   ،یستین یلکه ما یبا وجود نمیازت بب  یی خطا نی! اگه کوچکترهیبا تو ییرای پذ یکارا و حت

 کار ناتموم رو تموم کنم.  یکنیم

!... شمیاش؟! وگرنه کارم تمومه! نابود منگاهش کردم. من بشم کلفت خونه  سی گرد و خ  یهاچشم با
 به نشونه مثبت تکون دادم.  یسر یروان   نیکه برام درد آور و سخت بود. به اجبار ا یبا وجود
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و قفل   دیرفت. با چرخش کل رونی هاش، قفل در رو باز کرد و بلب گفت. با برداشتن لباس  ریز یا خوبه
 .  دیترک یبلند یشدن در، بغضم دوباره با صدا

به دور   اومد،ی و نم دار م  کیتار  یاون انبار یدم دستم تو ی. هر چدمیبا تموم توانم کش یبلند  غیج
 ! ی! عوضیش کردم. مردک روانفوش بلد بودم بار ی. هر چکردمی اطراف پرتاب م 

سرد کز کردم. به در  یاون انبار یتو یگوشه ا دم،یلرزی و م زدمی که از خشم نفس نفس م یحال  در
 قفل شده نگاه کردم.  

  دهیبه اندازه امشب نترس امیزندگ  یو سنگدل باشه؟! چقدر؟!... تو رحمی ب  تونهی آدم چقدر م کی
 اونم شامل حالم شد. یروان  نیبودم که به لطف ا

هام چشم  یک  دمی. نفهمدمیو شوم فکر کردم و لرز یشب لعنت نیو به ا ختمیچقدر اشک ر  دونمی نم
 گرم شد و خوابم برد... 

به دور اطراف نگاه کردم.   جیپلک هام رو باز کردم. گ  یصورتم خورد. ال یکه تو یدر و نور یصدا با
 ! کنم؟ی م کاری چ نجایمن کجام؟! ا

چشم  یحت  خواستی اصال دلم نم کهن یبه ذهنم، دست هام مشت شد. با ا شبیم اتفاقات دهجو  با
 . دمیترسیبهتر بگم ازش م ای. اما مجبور بودم فتهیب  شیخاکستر یهاچشم یتو

بود، از جام بلند شدم. از اون  ی نم دار اون انبار نیو زم یسست و کرخ شده که بخاطر سرد یتن  با
 گذاشتم. رونیخراب شده، پام رو ب   یانبار

که  یگاریشلوار اسلش بود. س  بیج یدستش تو کیداده بود.  هیتک یبه درخت یمردک روان  اون
از   یپوتک محکم  گرفت،ی که چشم ازم نم یاش بود رو به سمت لبش برد. در حال  گهیدستش د

 زد:  یشخندیهوا، ن یانداخت. با فرستادن دودش تو نیزم  یروگرفت. ته مونده اش رو   گارشیس

 ! ؟یمثل من گذشت  یاز پسر خوشگل و جذاب ی_در عجبم چطور

نبودم. فوش   ریهاش اسدست  یتو نجای. اگه ادیترس  دیمرد با نیترس جوابش رو ندادم. از ا از
. اخم کردم. لب هام رو محکم بهم فشردم  کردمی مهمونش م گهید یلیس کی دمیشا کردمی بارونش م 

 از دهنم خارج بشه. یتا مبدا حرف
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راه افتاد. با فاصله دنبالش داخل   دم،ید شبیکه د یخونه یزد. به سمت ورود یسکوتم، قهقه ا با
رزق و برق چشم رو   نیا یچیبود. اما االن ه کیمدرن و کالس یل یخونه خ یشدم. فضا  یسالن بزرگ

 نگرفت. 

. با تعجب  ستادندیتند جلوش به صف ا یهامرد با قدم   کی. با صداش سه زن و ستادیا سالن وسط
 .  دیچرخی م یروان  نی من و ا نینگاهشون ب

. با سر انگشتانش محکم شونه ام رو  دمیخودم رو عقب کش  یام، عصبحلقه کردن دستش دور شونه  با
 به اونا گفت: بهش رفتم که خطاب  یفشرد تا مانع عقب رفتنم بشه. چشم غره ا

 استراحت بهتون بدم. میتا هی خوامی _امروز م 

 ابروهاش به من اشاره کرد. ادامه داد: با

 امشب. ییرای خونه تا پذ  یزیکلفت جون، تموم کارا رو انجام بده. از تم یعنیخانوم خانوما   نی_قرار ا

وقت   چیه گهیتا د دوختمی زد. چقدر دوست داشتم دهنش رو بهم م یحرفش، بلند قهقه ا  انیپا بعد
تا شب تحمل   یاالن درد داشت. من چطور ن یاز هم رشی هام حلقه زد. تحقچشم ینخنده. اشک تو

 کنم؟!...

که   یبزنه اما با کار هیو کنا شین خوادی م کردمی توجه به حال خرابم سرش رو جلو آورد. فکر م  بدون
دوباره برگردم   خواستیهم*" انگار آزار دادنم دوست داشت. دلم م یرو از حرص روهام کرد. دندون 

 خودم گرفتم تا در مقابلش واکنش نشون ندم.*"  یجلو  یبزنمش. به سخت گهید یلیس کی

 گوشم زمزمه کرد:  ری که موج خنده داشت، ز یصدا با

 !یموفق باش  زمیبگم عز خواستمی _چت شد؟!... فقط م

هر   یوجود نداره. عوض ایدن یمرد تو نیتر از ا  حیهام رو با نفرت بهش دوختم. وقتمسخرش، چشم با
و فشار رو نداشت. تموم   ری همه تحق نیا شیگنجا گهی. قلبم دکنهی باهام برخورد م خوادی م یطور

 .داشتمن یو چاره ا دمیترسیکاراش آزار دهنده بود. من مجبور بودم در مقابلش سکوت کنم چون م

هوا،  یبهم زد. با تکون دادن دستش تو  یسکوتم، نگاهش رو به صورت سرخم سوق داد. چشمک با
 ازم دور شد.
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که تلخ بود،   یسه زن و مرد دادم. با لبخند فرستادم. نگاهم رو به اون رونینفسم رو پر فشار ب کالفه
 لب باز کردم: 

 شروع کنم؟!  دی_از کجا با

 داشت. زودتر به خودش اومد: یاز اون زنا که صورت تپل و مهربون یکی

 گلم، تا بهت بگم. ای_ب

از عهده   دنید یبود. وقت  نیری آتنا و ش  د،یاسمشون خورش  دمیشدم. اون سه زن که فهم همراهش
اسمش   دمی که فهم  ی. دور از چشم اون روانستمیبلد ن دنمیدستمال کش کی یحت   امیرنم ب  یکار چیه
 ... دمشینشد و ند داشیپ گهی. خداروشکر تموم مدت دکردندی کارا بهم کمک م یتو اشاِر،ی

کوه سقوط کردم. تموم تنم درد   کی از  کردمی نشستم. احساس م نیزم یرو یو کوفتگ یخستگ از
نزده بودم. کار   دمیو سف  اهیناز و نعمت بزرگ شدم. تا حاال دست به س یکه تو یمن ی. براکردیم

 بود. ای کار دن نیسخت و زجر آور تر یل یکردن خ

 منفورش بلند شد:  یبه پام زد. پشت بندش صدا یلگد محکم  یبودم که کس دهی تازه نکش ینفس  هنوز

 !؟یه استراحت کن بهت گفت ی_ک

 زد:  ی. پوزخنددمیباال کش  نتیام رو با کمک کابتن خسته   یکردم. به سخت یاخم

 مونده.  تی اصل یهنوز کار ان،ی ! مهمون هام دارند م؟یخستگ یبرا ستیزود ن  یل ی_خ

سخت بود...  یل یو تحمل کنه؟! خ  رهی زبونش رو بگ یجلو  تونهی آدم م کیبد بود. چقدر  یل یخ  لحنش
 گوشم زمزمه کرد:  ری سرش رو جلو آورد و ز

 .قرارشمیکه بدجور ب  یا ی_تالف

تحمل کنم. با تموم شدن  گهید  کمیدلم با خود گفتم. نفس  یهم فشردم. تو یمحکم رو هامچشم
 . یری. میش یآزاد م ش،ی مهمون

هم، با   یهام روون هام رو مشت کردم. با فشردن محکم دندکه زد ازم دور شد. دست  یقهقه ا با
 فشار منفجر بشم.  نیا ر یشده بودم هر لحظه ممکن بود ز یخشم و نفرت نگاهش کردم. مثل زودپز
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 باهات لج کرده.؟! اشاریآقا  ،یکرد کاری_چ

 .  مردمیدادم. از صبح تا االن اگه نبود از کار کردن م دیرو به صورت متعجب خورش  نگاهم

 فرستادم:  رونیرو پر فشار ب  نفسم

 گوشش زدم.  ری_ز

 گرد شده، گفت:  یهاکرد و با چشم ینیه

 !؟ یجرأت کرد  ی_چطور

 زدم:   یپوزخند

 .رم ی م نجای. فعالً دور دور اونه، هر طور دوست داره بتازونه. باالخره که از ازنمی _بازم بتونم م

از مهمون هاش به   ییرایپذ یو برا  دمیتنم کش یهابه لباس یتوجه به صورت مبهوتش دست بدون
 سالن رفتم. 

 یها. با چشماومدندی آشنا م یلیهام خ به چشم  یسالن بودند. چند نفر یکه تو یکم  تی جمع  نیب در
من بود،  یکه رو . از همه بدتر پچ پچ کردنشون و خط نگاهشون کردندینگاهم م رهی گرد و متعجب خ
 . دمشونیکجا د دمی. اما هر چه به مغزم فشار آوردم نفهم ختیری اعصابم رو بهم م

. شکنهیغرورم ذره ذره داره م  کردمی ندم اما احساس م تیبه نگاهشون اهم کردمی م  یسع یچ هر
فرار   یروان   اشاریها و اون آدم نیا نی از ب  شدی پر زرق و برق برام خفگان بود. کاش م طیمح نیا یهوا

 کنم...
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 خواستمی . اما نمشدی م  یپر و خال یهام هنداشتم. سرم درد گرفته بود. چشم ستادنیتوان ا گهید
 بودم.  دهیند  یروان نیبودن ا  یبه عوض یعمر آدم ی. توزهی دوباره بر ی روان  نیا یاشکم جلو
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که تنش بود،   یو جذب   کیش ینفت یبا اون کت و شلوار آب اشاری نشونیبود. ب ستادهیا یچند نفر کنار
که از  یزی که فقط ظاهر نماست. چ تی جذاب نیا فی . اما ح دیرسی تر به نظر م  پیاز همه خوش ت 

  یعیخنده. حال طب   یاز خشم بلند م کردمی زد، قهقه هاش بود. حس م  یخودش بدتر حالم رو بهم م
 نداره.

هاش برام  خنده  ی. حالت نگاهش، غرورش، حتستیبراندازه اش ن  یمثل روان یاسم یچ یه گمیم  بازم
بسته شده بودند. االن که آزاد  ر یبه قفل و زنج  مارستانی ت یتو یکه عمر یهاآدم  نیمثل ا هیکجوری

  یروان تو ی. منکه شک تونهی نم یرفتار کنه ول   یعیطب خوادیاون گذاشتن. م یرو جا گهید یک یشده و 
 بودنش ندارم. 

شدم. در حال   ییرایمشغول پذ دم،یکشی خسته که به زور ازش کار م  یرو ازش گرفتم. با تن نگاهم
افتاد.  نیزم یرو یبد یدستم سر خورد و محکم با صدا نی بودم که از ب یاوه یگذاشتن ظرف م

 شکست.  

باال   ن ی زم یشد که از رو یمردونه ا یپنجه ها ریشدم تا ظرف شکسته رو بردارم که بازوم اس خم
 ور صورتم سوخت.   هی ه،یبفهمم ک کهن ی. قبل ادمیکش

  نییدرد آور بود که باعث شد اشکام با شدت پا  قدرنیا  رشیمن! تحق  ری تحق د،یرس  شی هدف اصل به
 . سرش رو جلو آورد: زنیبر

 _درد داشت؟! 

 زد:  ادیسرد و پرخشمش نگاه کردم. به شدت تکونم داد و فر یهانفرت به چشم با

 نه االن. زدمی م شبید دیرو با نیدرد داشت؟! ا یل ی_خ

 سالن اشاره کرد. ادامه داد:  یدست به در خروج با

 .میحساب شد  یباهم ب  ،ی_حاال هر

رحمانه با   ی غرورم لگد مال شده و اون ب کردمی قفل شده بود. حس م اشاریمن و  ینگاه ها رو تموم
 گرفته بود.  تموم جونم رو   رشی تحق

 زدم:  ادی صورتش فر یبا نفرت و خشم تو سمیخ یهاچشم با
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 . نمتیوقت نب  چیه گهید دوارم یام خوره،ی مثل تو بهم م یشیبدبخت و روان پر ی_حالم از آدم 

 هولم داد:  کرد. با دستش به سمت در یاخم

 !یام. هر_به درک! برو گم شو از خونه

با دو از سالن خارج   میبا ته مونده انرژ کبارهیتعادلم رو حفظ کردم.  یبه عقب پرت شدم ول یکم
 شدم.  

.  رفتی م جی. سرم گ شدیهام تار مرو پر کرده بود. چشم  اطیمحوطه ح یکل فضا  امهیگر یصدا
 در تقال بود.   ژنیاکس یذره ا یبرا هامه یر کردمی . حس م کردمی م یاحساس خفگ 

  یچیه گهیهم افتاد. د یرفت. پلک هام رو یاهیهام سبرسه. چشم  اطیدستم به در ح کهن یا قبل
 غرق شدم... یاه یس یو تو دمینفهم

 

* * * * * * 

 * اشاری*

 

همه  نیا دمی. نفهمخوردی حالم از خودم بهم م یکجورایداشتم.  یبی شدم. حال عج رهی رفتنش خ به
 دونستمی اسمش رو نم یدختر که حت نیسر ا خواستمی رو از کجا آورده بودم و م یخشم و سنگدل

 کنم.   ادهیپ

 خواستمیبهش صدمه بزنم. نم  خواستمی . نمدیگلوم چسب خ یکه صاف ب کردمی م یمون یپش  احساس
... من  یبود. من لعنت  شبینداشتم. همش بخاطر د یقصد نیکنم. من واقعا همچ  تشیاذ یجور نیا

 ... شبیهمون د

  ی. سعدمیبه صورتم کش ی. کالفه دستکنهی م نمیفکر کردند بهش هم خشمگ یرو پس زدم. حت  افکارم
بخشم شامل حال اونم بشه.  نیا دادمی نم  تی اهم یجنس مونث چیکه به حال ه شهیکردم مثل هم 

 بشه.  دیبا
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  ی. ولزدی با نگاهش باهام حرف م   یدوخته شد. هر ک هینگاه بق یرو از در سالن گرفتم تو نگاهم
 رو نداشت.  ارهی به زبون ب یحرف  کهن یجرأت ا چکسیه

. به سمت آشپزخونه  دمیکش یواقعا دست خودم نبود. پوف کالفه ا یکارم درست نبود ول دونمیم
و مسخره رو هر چه زودتر تمومش   ییکذا یمهمون  نی بگم شام رو سرو کنن. تا ا دیتا به خورش  رفتم
 کنم.

 : ستادمیا د،یبه گوشم رس  دیمضطرب جاو یچند قدم جلو نرفته بودم که صدا هنوز

 _آقا!

 : دم یطرفش برگشتم و متعجب پرس به

 شده؟!  یزی_چ

 رو جلو آورد. آروم جواب داد:   سرش

 شده.  شهو ی_اون خانومه ب 

 _کدوم خانوم؟! 

 ب...  نجایخانوم که از صبح ا  ی_همون

 : دم ی. وسط حرفش پردیدلم لرز ته

 _کجاست؟! 

 . اطی_دم در ح 

 یریافتاده بود. تصو نی زم یجسمش که رو دنیبلند و هراسون از خونه خارج شدم. با د یهاگام  با
 شد که ترس رو به جونم رخنه انداخت.  یذهنم تداع یتو
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 یهانشست. خودم رو بهش رسوندم. چشم میشونیپ  یرو یبهم دست داد. عرق سرد  یخراب حال
 یکنم که تو  یبشه؟! من فقط خواستم کار یطور نیا خواستمی اش، تموم تنم رو لرزوند. من نم بسته
 !...نی نباشه!... هم امی زندگ

  شتری. با ورود هراسونم، سر بدمیهام بلندش کردم و به سمت خونه دودست  یور  یچطور دمینفهم
آرتان قفل   یسالن چرخوندم و رو یافراد اون جمع به طرفم برگشت. نگاهم رو مضطرب و نگران تو

 شد.

  دمیکردم. اصال نفهم  یرو  ادهی. زگرفتی و جلوم رو م  دیرسی ام بود. کاش زودتر م رهی خ  یو عصب کالفه
 من آوار شد.  یزندگ  یدختر از کجا تو نیا

 یکه سالهاست در طلوع آفتابش رو هزار قفل کردم. تا آفتاب نتابه. تا روشن نشه و من تو یای زندگ
 بمونم.  امی زندگ یاهیهمون س

 یچ دونستمی . مدیوجودم دوباره قل زد و جوش  یتو  یزی چ دمش،یدختر رو د نیا شبید یوقت
 . ختیررو بهم   امیدونستن تموم معادالت زندگ  نیت! همهس

تمام   یارحمانهیفرق نکرده، من هنوز همون آدم سابقم!... ب یچی به خودم ثابت کنم که ه خواستمیم
حذفش کنم تا   امی از زندگ یفقط طور خواستمی کردم. م  یگناه خال  یدختر ب  نیهام رو سر ا یدق و دل

 نمونه. یراه برگشتن

بودم. لعنت به من...  تشیآغوشم بود و من نگران وضع یبرعکس شد. اون دختر االن تو  یهمچ اما
 دلم....  نیلعنت به ا

 زودتر از من به سمتم اومد: آرتان

 ! یکنیسکته م  ی! داره؟یچه حال نی_بدش به من، ا
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که   یمثل هفت سال قبل! مثل همون هفت سال قبل  دمیترسی تو بغلم سفت گرفتمش. م دهیترس
پرتم کرده.   یکی تار یکه هفت ساله تو یلعنت  یحماقت کردم. حماقتم شد اون فاجعه!... اون اتفاق

 هام...   ییکه فقط منم و تنها یکی تار

 لب زدم:  د،یلرزی که م یصدا با

 بره.  نمی_کمکش کن، تورو خدا! نذار ا

 تکون داد:  یسر

  یرو از تو فمی اتاقت تا ک ی. مطمئن باش. االنم ببرش توفتهیبراش ب   یاتفاق ذارمی _آروم باش. نم 
 . ارمیب  نیماش

از رفتارم   یچ گفتند،ی م یاز پله ها باال رفتم. اصال برام مهم نبود که در موردم چ هیتوجه به بق بدون
 به اتاقم بردمش. *"  کراستی دختر بود...  نی. مهم ا کننی برداشت م

گذاشتم. تب کرده!...  شیشونی من! نگران دستم رو پ یدستم گرفتم. داغ بود. خدا یرو تو دستش
 رو نکن! من قدرتش رو ندارم.    نکاریبا من ا یلعنت

آرزوم بود جون هزاران نفر رو نجات بدم. اما با اون   ی. روزارهی حالت جونم رو باال م  نیا یدونی نم تو
 تونهی که نم  یخورده و شکسته. آدم نی زم یبدجور نجاستیکه ا یآدم نی. اختیبهم ر  یاتفاق همچ

 کمک کنه؟!... گهینفر د کیبه  تونهی م یخودش رو سرپا کنه، چطور

حال خراب و    نیکنم؟!... با ا کاریانجام بدم. حاال چ تونستمی نم  یو درمونده نگاهش کردم. کار رونیح
 داغونم، مغزم قفل شده بود. ناتوان سرم رو به طرف در چرخوندم.  

که بعد اون اتفاق ناتوان و  یدونی پسر؟! م ای! ب ا؟یاومد؟! آرتان ب یکرده؟! چرا نم ریقدر د نیا چرا
 دختر انجام بدم.  نیا یبرا یکه کار ستمی ن یشدم. االنم هنوز انقدر قو فیضع

 ورتش دوختم. مضطرب دستش رو فشردم. زمزمه کردم: رو دوباره به ص نگاهم

 !؟یفهمی ! میرو ندار یبر کهن ی! حق ااری_طاقت ب

 . مردم و زنده شدم تا در باز شد. آرتان داخل شد: دیلرزی دست خودم نبود. هنوز بدنم م حالم
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 کن! یکار کی ای_تب کرده. ب 

 کرد:  یاخم

 !؟یدست به کار نشد . چرا ی گرفت ادی ،یخواند یزایچ کی_خوبه خودتم 

 ام، درمونده گفتم: شده  نی . با فرستادن نفس سنگدمیپر عرقم کش  یشونیبه پ یدست

 ! یفهمی . متونمی _نم

دختره رو   نیتا مانع نشم. بتونه راحت ا دمیابروهاش جلو اومد. کنار کش  یکرد. با همون اخم رو یپوف
 کنه... نهیمعا

 

 15#پارت_

 

 

و   کردی نم  ری ُسرم زود تاث نیچرا ا دونمی به موهام زدم. نگاهم رو دوباره بهش دوختم. نم یچنگ کالفه
کردم   یو االنم دوباره کار سوزهی. مثل قلب من که هفت ساله داره مسوختیتب م  یهنوز داشت تو

 بسوزه.  شتریکه ب

بود مثل اون. با   فی. نرم و لط دمیو تب دارش کش دیصورت سف   یدستم رو نوازش وار رو اری اخت یب
هام رو بستم و  بارم گند زدم! چشم نیمنه! ا ری . دوباره تقصدمیدستم رو عقب کش یق یآه عم دنیکش

 محکم بهم فشردم. 

بشه؟!  یهمه آدم، که چ  نیا یکردنش جلو ری! با تحق؟یشکل نیا نمی! ا؟یکن  ی_الزم بود تالف 
  ییرایپذ  انهیلرزون نابلد، ناش  یهابا دست  یکه چطور شیدی! اصالً د؟یبرس یبه چ  یخواستیم
 !؟یدیرو ند سشیخ یهااون چشم ی! غم و درد، تو کرد؟یم

 : دم یحوصله نال ی. کالفه و ب کردی مدت ساکت بود. کاش االنم لب باز نم تموم
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 _بس کن! 

اون  ،یدرخواست ازت کرده بود. خودت بهش تهمت و افترا زد  هیدختر فقط  نی_چرا بس کنم؟! ا
 هم حقت بود.  یلیس

 نی. اشدی حالم خراب تر م شتری نبود. حالم خراب بود. داغون بودم. با سرزنش ب  ایانگار کوتاه ب آرتان
صورت برافروخته اش،   یاش رو گرفتم. تو قهی. با خشم بلند شدم. دادیسرزنش درد داشت. عذابم م

 : دمیغر

 نه؟! ای یکنی _تمومش م 

 ضرب دستم رو پس زد:  با

حماقت   نی! گندم رو با هم ؟یکنیم  کاریچ  ستین  تی ! چرا حال؟ی فهم یرو تمومش کنم؟! چرا نم ی_چ
 .یاز دست داد

.  ارتمیاز پا در ب خواستینابودم کنه. م نیاز ا شتریرو از خشم مشت کردم. قصد داشت ب هامدست
 حماقت کردم. االنم دوباره تکرارش کردم.  

 توجه به حالم ادامه داد: بدون

 .سوزهی تب م یداره تو یاون جور یلعنت  ی! از فشار تونشی_نگاهش کن! خوب بب 

شده  یطور نیثابت موند که از خشم دل لرزونم ا یصورت پر غرق دختر ی. رودیاز آرتان لغز نگاهم
با   م،ی عاشق ی. با اون همه ادعادمیمنه! آره مقصر منه! گندم رو من به کام مرگ کش ری بود. تقص

 نداشت.  یگناه چیدختر که ه نیحماقتم عشقم رو نابود کردم. االنم ا

درشت عرق رو   یشعله ور تر شد. تموم وجودم رو به کل سوزند. سوختم. دونه ها کبارهی وجودم   شیآت
 . کردمی حس م  میشونیپ  یکامل رو

به عقب    یبه سخت ینداشتن و تا خورند. اما قدم گهیشدند. تحمل وزن بدنم رو د  نیسنگ پاهام
 کنم.  یریتخت از افتادنم جلوگ یلبه  یبرداشتم تا با نشستن رو

 : نالمی م یخفه ا یبا صدا  ی. به سختاومدی سخت باال م  نفسم
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گوشم زد.  ری پرسنل رستوران ز یلونکن!... بدجور بهم برخورد که ج  ادی ! نگو عذابم رو زی_نگو لعنت
  یمثل خودش غرورش رو بشکنم. تا بفهمه به ک خواستمی بهش برسونم. فقط م  یبیآس خواستمی نم

 زده. دهیکش

  یحس بدجور نیآرتان. ا یبفهمه حت  یزیاز حال و حسم چ یچکس یه خواستمی گفتم. نم دروغ
 . ستمیقول و قرارم با یترم که نتونستم پا  یاز خودم شاک هیقض نیا یخودم کرد. البته تو یشرمنده ا

کرد که  یدختر بعد هفت سال باهام کار نی. ادمیشد لغز یچ دونمی باشم اما نم وفای ب خواستمی نم
 بخورم.  نیمحکم به زم  ،یجفت چشم مشک  کیبا  کردمی . فکر نم کردمی وقت فکرشم رو نم چیه

به گلوم و محکم با تموم توانش فشردم. باعث شد نفهم از    دیکه عذاب وجدان صاف چسب دیلرز دلم
 دختر برخورد کنم.  نیبا ا یخشم چطور

دختر،   نیکردن ا ی. با قربانکنمیحس رو قبل آشکار شدنش سرکوب م  نیکارم ا نیبا ا کردمی م  فکر
 . اما نشد... لعنت به من... لعنت... دمیخودم نجات م

شماتت بار آرتان که بازم نشونه ام گرفته بود، افکارم رو پس زدم. نگاهم رو به صورت   یصدا با
 دوختم.  شی عصب
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! شاهکار  سیرئ  نیآفر گهیم ده،ی بهت مدال طال م ادیاز پرسنلت م یک ی_حاال دلت خنک شد؟! کدوم 
بود. خوب  یامسخره  یخوب باز ،یکرد فیهمه آدم رد نی! ااشاریا آقا ! َاحسن بر تو! مرحبیکرد
 گوشش!...  ر یز ی! خوب محکم زدیکرد یتالف

 ادامه داد: یآروم تر یفرستاد. با لحن کم  رونی رو پر فشار ب  نفسش
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  کاریچ نی نگاه کن و بب کمی .. یبه همچ یبعد گند بزن  یکن اول فکر کن یسع کمی ! ایبه خودت ب  اشاری_
 دور اطرافت...  یهابا آدم   یکنیم

 شونمیپر  یبه موها یزدم بعد خودم رو نابود کردم. کالفه چنگ ینگرانمه که هر وقت گند دونمیم
 : زنمیم

 تمومش کن! یدوست دار ی_آرتان، جون هر ک 

. اون دونه کنمی م  سیرو دوباره خ ش یشون یپ ی. دستمال روچرخمی . به طرف دختره مکنهی م  سکوت
. روح  دهیعذابم م اد،ی م رونی که از حال خرابش از دهنش ب یهاصورتش و ناله   یعرق از تبش رو یها

 .کشمی درد م اندازه،یام رو خش م  دهیخراش 

هام چشم یها زودتر سر پا بشه و از جلو اتفاق  نیبا ا کنمی دلم دعا م یکنم و تونگاهش   تونمی م فقط
 . رهیعذاب رها شم. تا دلم آروم بگ نیبره. تا از ا  شهیهم یبرا

 دختر قراره نفسم رو ببره... ن یخبر نداشتم که ا اما

 

* * * * * * * 

 *نفس* 

 

  نجایهام رو باز کردم. با تعجب نگاهم رو به دور اطراف دوختم. من کجام؟ اچشم یسر درد ال با
بود آدم خوش   یبودم. اتاق هر کس   کیش  یلیاتاق بزرگ و خ  هی یکردم تو شتری کجاست؟! دقتم رو ب

 بود.   یو به روز قهیسل

از سر   یتنم، نفس یهالباس  دنیمالفه رو کنار زدم. با د عی ها به ذهنم، وحشت زده سرهجوم اتفاق  با
 . دیترس دیبا  شیمردک روان پر نی. از ادمیکش یآسودگ

  یبود رو یبه هر زور یول کردمی . احساس ضعف م رفتی م جیسرم گ یردم بلند بشم. کمک یسع
 سرم مرتب کردم از اتاق خارج شدم.   ی. شالم روستادمیپاهام ا
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مبهوتش   یپا تند کردم که با صدا   یاومدم. به سمت خروج  نییتوجه به دور اطرافم از پله ها پا بدون
 : ستادم یا یعصب دم،یاز پشت سرم شن 

 _کجا؟! 

 لب زدم:  ،یو طعنه وار هی برگردم. با لحن کنا کهن یکردم. بدون ا یپوف

 برم گم شم.  خوامی که م ینیبی _م

. شهیکه زودتر از من سد راهم م دارمی بر م ی. قدمشهیم  ک یکه بهم نزد دمیشن  یهاش م قدم یصدا
 دوخت:  زد،ی م یدینگاهش رو به صورتم که حتما به سف 

 رسونمت.   یخور، مب یزیچ هی_

 یهام رو توشبه فازش فرق کرده... چشم کیخورده،  یکنه! نکنه سرش به جا یبلده مهربون نمیا عه
 کاسه چرخوندم. با حرص گفتم: 

 دوباره غش کنم. شنهادتیاز ذوق پ ترسمی _ممنون م

 صورتش براق شدم:  یبزنه. تو  یحرف کهن یکنارش رد شدم که بازوم رو گرفت. قبل ا از

. خورهیبه درد من نم   یعنی ادیبهت نم  یمهربون  نیا گهیشکل! د  نیاونم به بدتر یکرد ی! تالفه؟ی_چ
 .ی هست یکن که نفهمه تو روان  یبرو خرج کس

 ام بود:  رهیکرده بود خ زشونیکه از حرص ر یهاچشم با

 . یبر ذارمی نم  ،ینخور یزی _تا چ

ضعفم   نی با ا یبکشم ول رونیش کردم که بازوم رو از دستش بمن رو احمق فرض کرده؟! تال خدا،
 صدام باال رفت:   یزدم. عصب اشنه یبه قفسه س ی. مشتدیرس  یزورم بهش نم 

. میکوفت کنم بعد برسون  یبد یزیچ هی... هیبخورم، مگه زور  یزیچ خوامی برم. نم خوامی _ولم کن! م
کولم بذارم و ببرمت.   یرو یجا کی برات غذا درست کنم و تا  ،یبه تالف یسراغم بگ یایتا شب نشده ب 
 نخواستم بخ... 
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 متعجب حرفم رو قطع کردم. سرم رو به طرف صدا چرخوندم.   ،یاخنده   کیشل  یصدا با

. با ته  اومدی به سمتم م  یبود، در حال یروان اشاری نی و دو ساله همسن و سال ا  یس یجوون  مرد
 صداش گفت:  یمونده خنده تو

 . یدیالم ل_س

 گذاشت. ادامه داد: میشونیپ یجوابم نموند. دستش رو جلو آورد و رو منتظر

  یزیبهتره چ گمی. به عنوان دکترتون میبه کشتنمون بد  یبود از نگران کی! نزدی_خوشحالم تب ندار
 .نیچون هنوز ضعف دار نیبخور

 

 17#پارت_

 

هر   خواستی شد. رو برگردوندم. نگاهم رو به در سالن دوختم. دلم م دایام پ گهی د یکی کم بود  خودش
 و راحت بشم:  رونیچه زودتر فقط از اون در برم ب 

 برم.  دی_نه، با

 بنده برسونمتون؟! نیحداقل بذار  ن،یبه خوردن صبحونه ندار  یلی_اگه تما

هر چه زودتر از   کهن یا ی. برادیرسی به نظر م  یشدم. مرد مودب شمونیباز کردم مخالفت کنم اما پ لب
 تکون دادم. یبهش انداختم و سر یاونجا برم. نگاه کوتاه 

 کرد: اشاره  یزد. با دست به طرف در خروج یلبخند

 . یدیل  دیی_بفرما

شلوار   بی ج  یهاش توبود. دست ستادهیوسط سالن ا  اشاریلحظه آخر برگشتم.  یشدم ول همراهش
 گرمکنش فرو برده بود. با اخم بهم چشم دوخته بود.
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اش بازم نفس   یخونگ  پیو ت  لیو جذاب! با اون است  پی ! خوش تهیریگیچه ج  گفتی راست م چکامه
 من!  یبود. البته نه برا ریگ

رو   بشیفر ی. اگه حماقت کنی گول ظاهرش رو بخور دیگفت از اون دسته مرداست که نبا شهیم
 ! شهی تن دلت صددرصد مشکس ،یبخور

و   ختمیهام رچشم ی. تمام نفرتم رو توزاندی مثل اون نفرت انگ یدام افتادم. مردا نیا یتو یروز منم
 حوالشه کردم.  

عمرم انجام نداده   یزدم که تو یات دست به کار ییبه خاطر رفتار زشت و زورگو  روزیدلم گفتم د یتو
 !...یچجور  نیو بب  نی. بشکنمیم ی تالف یبدجور نمتی بب گهید کباری بودم. فقط 

هام رو از حرص محکم  لب هاش نشوند. دندون یرو ی شخندیگفتم. ن یاز نگاهم خواند که چ انگار
 اون مرد رفتم. سوار شدم. نیزدم و به طرف ماش رونی . روم برگردوندم از سالن بدمییبهم سا

 .میرو حرکت داد. از اون خونه خارج شد  نیش. ما دینپرس یزیچ یبه صورت سرخم انداخت ول  ینگاه

نذاره   یروان   اشاری نیا دمیترسی . همش مدمیکش یاز آسودگ یقی نفس عم کیخروجم از اون خونه،  با
 بمونم تا ابد...  ریهاش اسدست  یبرم و تو

 داره؟! چمی م چیاون وسطا پ   ای میرسی برم م میمستق یهمون جور یدی_ل

 یتا خونه یادیز  یلب گفتم و آدرس رو دادم. باز خوبه مسافت ری ز یا دیلحن شوخ طبعش، ببخش از
 ها نبود.بچه 

 اون مرد دوباره شکست:  یبود که با صدا یسکوت خاص نیماش یتو

 !ن؟ی بخرم، ضعف نکن  کیو ک وهیبراتون آبم دنیدی _اجازه م

 ندارم.  لی م یزی_ممنون فعال چ

 !ن؟یداد یدوست شنهادیپ  اشاریشد به  یچ! حاال  دیلی_هر جور ما
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  یق ینفس عم یذهنم نقش بست. عصب یاش تومسخره  شخندیو اون ن اشاریچهره   شیهویسوال  از
حرفم به    انیکردم. بعد پا فیو شرط باخت، اومدن به رستوران رو براش تعر یباز ی. ماجرادمیکش

 . ادامه دادم:دمیطرفش چرخ

 طرفش برم.  کردمی غلط م شم،ی روبرو م   یروان یعقده ا  کیبا  دونستمی _حماقت کردم. اگه م

  اشاریمادرامونه که به ما سپردنش.  هی... البته در اصل ارثاشارهیمال من و  د،ی که رفت ی_اون رستوران 
  ری ز اشهی تا نحوه رفتار پرسنلش رو با مشتر نهیشیرستوران م یوقت ها تو  ی! گاهرهیسختگ کمی

قدر   نی کردم ای . من فکر نمنی اونا خورد کرد یابهتش رو جلو کردی . با اون اتفاق حس مرهینظر بگ 
تا خودم رو رسوندم که خودش   دم یبره. متأسفانه من لحظه آخر فهم شیپ  نجایبهش بربخوره که تا ا

 رو تموم کرده بود. یهمه چ

 لب زدم:  یلحن پر حرص  با

  ریز کردی ! در ضمن اگه در موردم فکر بد نم هیاون ک دونستمی اونجا نرم. من نم گهیباشه د ادمی_
 .خوردی گوشش نم 

  عیسر شنوم،ی ازش م یزیکردم. تا چ دایپ یآلرژ ینجوریچرا نسبت به اسمش و خودش ا دونمی نم
 ... نمشیوقت نب چیوقت، ه چیه گهید کشمی که نفس م یتا روز دوارم ی. امشمیم  یعصب

 

 18#پارت_

 

 

 دهیبر دهیباال آورد، بر  میتسل یقهقه اش، چپ چپ نگاهش کردم. دو دستش رو به نشونه  یصدا با
 گفت: 

 عذر خواهم!  یدی_ل

 اش رو خورد، ادامه داد:خنده  یتک سرفه ا با



 اری از عشق فر 

43 
 

وقت به اون    چیاومده. ه شیپ ادیموارد ز  نیاز ا اشاری یبدهم!... برا  حی برات توض  یچطور دونمی _نم
از   شتری. بدادی نم  یتیاهم نیکوچکتر کردند،ی به دست آوردنش م یبرا یاری که تالش بس  ییدخترا

تموش   نه کی با   تونستیکه م یکی بار بعد چند سال در مقابل خواسته کوچ نیتعجب کردم، چرا ا  نیا
 شده.  ینسبت بهت واکنش نشون داده و عصب یطور نیکنه، ا

مثل اون برام مهم  یندادم. اصال آدم  تیبهش اهم  یحرفش، خودمم تعجب کردم ول دنیشن  با
 : ست ین

 .شدی منم کور و کر م ی_کاش برا

اش بلند  خنده  یصدا شهیم  یزی چ کیمثل پسرخاله اش تا  نمیبابا!... ا یزد. ا  یقهقهه ا دوباره
 اش لب زد: . با همون تن خندهشهیم

 باشند.  یشهرستان خورندی! دو دوستتون که م؟ی. دانشجوخوشبختانه نشد!..  ای_متاسفانه 

 !شون؟یدی_مگه شما هم د

 تکون داد:  ی لحن پر تعجبم سر با

 رستوران بودم.  ی_بله، منم همون شب تو

 ایخواهرم نغمه ام   شیپ ایبرام سخته  ییچون تنها ندیکه پدر و مادرم مسافرت کار ی_آره. وقت ها
 اونا.  شیپ

 ! ؟یخوانی م ی_چ

 سال آخرمه. ،یابدار_حس

 !؟یدی. آرتانم و لی_موفق باش 

 _ممنون. نفسم. 

 لبخند خاص بهم دوخت:  کی ها نگهداشت. نگاهش رو با خونه بچه  یجلو

 .  میدیرس  یدی_خب ل
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 زدم:  یلبخند

 . خداحافظ.نی_لطف کرد

 بود. خدانگهدار.  فهی وظ  کنم،ی _خواهش م

قدم  نی باز شد. اول  عیشدم. به سمت خونه رفتم. تا زنگ در رو فشردم، سر ادهی تکون دادم، پ یسر
 با دو به سمتم اومدند. محکم بغلم کردند. سیخ یهاداخل نذاشته بودم که آتوسا و چکامه با چشم

 هر دو لب زدن:  هیکردم. با گر یتوجه به چهره هر دوشون اخم بدون

سرت آورده. آخه بعد رفتن تو   یبال  اروی میدیخاموش بود؟! ترس لتی! چرا موبا؟ی! سالم؟ی_کجا بود
  یلیخ  یومدین ی. وقتمیزد می ترسناک شده بود که زود ج قدرنیرستورانه. ا  سییطرف ر  دمیفهم
 ... میکن  کاریچ میدونستی نم  میدیترس

بودم که   یو عصب  یاز دست جفتشون کفر یهاشون رو نداشتم. به قدر یها و دل نگرانحرف  حوصله
  لی سراغ وسا  کراستی حرف داخل خونه شدم.   یهم کالمشون بشم، کنارشون زدم. ب خواستمی فعال نم

 هام رفتم.

 : دیام رو بوسبا دو دنبالم اومد و گونه آتوسا

 . شهی م یطور نیا دونستمی ! به خدا نم؟ی_قهر

 : دیام رو بوس گونه گهیطرف د چکامه

 .میخب. غلط کرد  دیدوست جونم ببخش_نفس! 

 صورتشون چرخوندم. با بغض لب زدم:  نیفرستادم. نگاهم رو ب  رونیرو پر فشار ب  نفسم

 تا االن کجا بودم؟!  نیدونی _م

 داد زدم:  ی. بعد مکث کردندی ترس نگاهم م با

 . یهمون مردک روان ی_خونه 

 : د یگفتن. چکامه دستم رو گرفت. مبهوت پرس ی نیدو ه هر
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 !؟یگ ی_راست م

  یروز و چند ساعت تو کیداشت. من  قت ی. اما حقگفتمی دستش رو پس زدم. کاش دروغ م یعصب
 بودم. یاون روان  یخونه

کابوس برام  کیکنم بازم اون شب  ی. هر کاررهی نم  ادمیبرام ساخت که تا عمر دارم  یا خاطره
 .مونهیم

 زدم:   ادیاشون تکون دادم. فر دهیصورت رنگ پر  یم رو جلوهادست 

کنه.  رمیکنم. تا تحق ییرایکنم. از مهمون هاش پذ  زیاش رو تمهام خونهدست  نی_مجبورم کرد با هم
 کنه.  یکه حقش بود رو تالف   یلیتا اون س

بهت زده و  افهیهام رو برداشتم. بدون توجه به ق ل ی. هق زدم. وسادیحرفم اشکم چک  انیپا بعد
 به خونه برگشتم.  کراستیشدم.  نمی شرمنده اشون از خونه خارج شدم. سوار ماش

 

 19#پارت_

 

 

عمارت بزرگ و مجلل روبروم ثابت   یبه داخل، نگاهم رو چرخوندنم رو  نیباز شدن در و حرکت ماش با
 .  یذاشتیقصر م یخونه نبود. انگار پا تو  نیا یو مجلل یک ی به ش  یرفتم ول  ییهمه جا نیموند. تا حاال ا

 زدم. با ذوق گفتم: یسوت

 داره؟! یاعجب خونه  قتمیرف  نیا یی_بابا

 بهم انداخت:  نهیی آ یاز تو ینگاه

 . هیاش عال یو طراح  نشیزای! د؟یگ یم یچ  ینیخونه رو بب  ی_پسرش طراحه! تو

 !مش؟یدید ی_عه همون پسرش که چند بار
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 _آره خانوم خودشه.

 باال انداختم:  یابرو

 کنه. نیزای! واجب شد ببرشم اتاقم رو دمونهی مثل قصر م  نجای_اوه پس همونه ا

 . ادی فرصت ب نیاول ی_باهاش حرف زدم قرار شده تو

 : دمی محکم صورتش رو بوس یل ی. خدمیجلو کش ی صندل نیرو از ب  خودم

 عاشقتم.  یی_بابا

من   اومدیم  شی شدم. کم پ ادهی، همراه مامان و بابا پ خونه یجلو  نیکرد. با توقف ماش یاخنده  تک
 شهیهم  نیهم یو خسته کننده بود، برا یهاشون کار  ی. اکثر مهمون رفتمیم ی همراهشون به مهمون 

 .کردمی در رفتن درس و دانشگاه رو بهونه م یبرا

کردند   یهمه پا فشار نیکه ا بیعج یلی بود. خ  بیاصرار داشتن منم باهاشون برم. عج یسر نیا اما
رو بعد اون اتفاق    یسخت یلی خ یباشم. اما خب چون دو هفته یمهمون  نیا یکه همراهشون تو
 قبول کردم.   عیگذرونده بودم، سر

کرد. تا    مونیسالن همراه یتا ورود ییبه سمتمون اومد بعد خوش آمدگو دنمونیبا د یخدمتکار
و مدرن بود. ذوق    کیالعاده شفوق  نشیزای د گفتی هام برق زد. الحلق بابا راست مداخل شدم. چشم

ازش چشم  خواستی بود. دلت نم   ییسبک اروپا ل یدکور وسا دمان،یزده نگاهم رو چرخوندم. چ
 .  یریبگ

 ام حلقه شد. به خودم اومدم: که دور شونه  یدست با

 _دخترم نفس، نفس باباش. 

 هول و دستپاچه سالم کردم. عیکه جلوم بودند، دادم. سر یرو خجالت زده به زن و مرد گاهمن

 : د یبه روم زد. صورتم رو بوس یلبخند پر مهر و محبت زن

 . نمتیبودم که مشتاق بودم هر چه زودتر بب  دهیرو شن فیتعر قدرن ی. ازمی _سالم عز
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 صورتم انداخت:   یتو ینگاه مهربون  مرد

 .یخوش اومد یل ی_سالم دخترم، خ

 .میبود، نشست یرائ یکه وسط سالن پذ ی کی مبل ش یدور هم رو  هیلب گفتم. همراه بق ریز  یممنون

  یچند وقت  یبابا بودند. اتفاق  یاز دوستان و هم دانشگاه دمیزن و مرد »پرستو، ماهان« که فهم اون
ز اون موقعه تا االن با هم در ارتباط بودند. تعجب  . اننیبی رو م  گریمناقضه همد کی یتو شیپ
 !... دمی هم ازشون نشن یاسم ی! حتدمشون؟یچطور من تا حاال ند کنمیم

خودش و   یهای کار نیری شون دادم. آقا ماهان از ش نیشدم و حواسم رو به جمع گرم و دلنش  الی خیب
  یبوده. کل طونی شر و ش قدرنیساکتم ا شهیهم یبابا شدی . باورم نم کردیم فی دانشگاه تعر یبابا تو
 درد گرفته بود.  ی. دلم بدجوردمیهاشون خند طنتی به ش

  یهمون جور دمیکه شن یپاکش کردم. اما با صدا عی. سر دیهام چک که از شدت خنده  یاشک قطره
  یاق . اونم اتفنمشیبی ! دوباره دارم منجاست؟یکه ا شدی. باورم نم دیلبام ماس  یرو  یخشکم زد. خنده 

 خونه؟!... نیا یتو

 کار... نی ریش ادی  ،یدی_سالم. سالم. بابا جون باز آقا کاوه رو د

من وسط  دنی!... اونم با دش؟یو مبهوت سرم رو به طرفش چرخوندم. نه خودش بود؟! خود روان مات
 حرفش همون جور باز موند. هیادامه بق یسالن خشکش زد. دهنش برا

 

 20#پارت_

  

 

... نیدی! نه ندن؟یدی. بد شانس تر از من تا حاال دیروان نیا ریرو داشتم بغ یهر ک  دنید انتظار
  کیموارد... اما من موندم چرا  یهمه یخوش شانس اند، تو یل یخ اشونیزندگ یها توآدم  یبعض
 من بدبخت نشد؟!... بیاز اون شانس نص یذره ا
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مدت   نیا  یکه تو یفشار خواستی م تا به خودم مسلط باشم. وگرنه دلم دمی کش یق ینفس عم چند
که االن  یسرش بکوبم. تنها کار یپوتک تو کیبزنم و مثل  ادیمتحمل شدم رو با تموم وجودم فر

 ابروهام گره خورد و رنگ نگاهم با نفرت همراه شد.   یرو  یانجام بدم. اخم تونستمیم

 شده؟!  یزیجان چ اشاری_

پشت گردنش  یازم گرفت و به آقا ماهان داد. کالفه دست یخودش اومد. نگاهش رو به سخت به
 : دیکش

 گردنم گرفت.  کدفعهی_نه، 

 چرخوند:  اشاریمن و  نیکرد. نگاهش ب  یاماهان تک خنده  آقا

 گردنت بود، پسرم؟!  ی_مطمئن 

 از مبال نشست.   یکی  یرو دیببخش  ک یتکون داد. با  یسر

هام خفه اش کنم.  دست  نیپاشم و با هم خواستیو نفرت نگاهش کردم. دلم م با همون اخم  رهیخ
که کنارمون نشسته بودند، دستم  یهاآدم نی. اما ادهیکه داره جلوم جون م  نمیهام بب خودم با چشم 

 رو بسته بودند. مجبور بودم آروم باشم. 

اخم گره   تونستمی مثل من که نم .تونستی رفتار کنه و نگاهم نکنه. اما نم  یعی طب  کردی م یسع اشاری
 ابروهام رو باز کنم.  یخورده رو

. ذاشتمی نم نجای. عمرا پام رو انمشی دوباره بخوام بب نجا،یا امیب  خوامیم دونستمی اگه م یروان   مردک
 .رفتمیم  نجایاگه به خاطر احترام بزرگترا نبود حتما از ا

 _نفس جان! 

 لب هام نشوندم. نگاهم رو به آقا ماهان دادم:  یرو یمحو لبخند

 _بله.

 !؟ی ما خسته شد نیب  نجایحتما ا  ن،یبزن رونیمحوطه ب یتو یدور هی  اشاری_پاشو دخترم با 
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! اونم گفت؟یم  یمحو شد. داشت چ عیکه زدم، سر یحبس شد. همون لبخند زورک امنه یس یتو نفسم
 ! عمرا!  رونیات برم ب  یپسر روان نیمن با ا

  یانبار یکرده! دو هفته است هنوز خواب اون شب تو کاری نرفته باهام چ ادمیشدم. هنوز  وونهید مگه
 !... شیروان پر نی! ایمردک روان  نی. دو هفته است کابوسم شده انمیبی رو م

 رفتمی انداختم که خونسرد بهم زل زده بود. با خودم کلنجار م ینگاه  اشاریام به گرد شده  یهاچشم با
 هام مشت شد: دست  یکه با حرف بابا، عصب

 .نی _پاشو نفس بابا، شما جوونا باهم خوش تر

که منتظر بهم   یها. با چشم ارمیبه زبون ن  یا گهید زیچشم چ یخودم کنترل کردم تا جز کلمه   یلیخ
 . میرفت رونیب اشار یبلند شدم و همراه  لمیالف م چشم دوخته بودند، به اجبار و برخ

  یکه باعث شده بود ضربان قلبم باال بره. خشم و نفرت کردی وجودم غوغا م یدو تا حس باهم تو االن
 ...یهمه فشار روح  نی. تا خشابش رو بکشم و منفجر بشم از امیکه منتظر بودم تا از در سالن دور بش

کرم رنگش،   نیشلوار ج  بیج ی هاش تو. با فرو بردن دست ادمستیشد. جلوش ا زیطاقتم لبر گهید
صورت به ظاهر خونسردش   یو پر حرصم تو نیسنگ یداد. نفس ها اهمیس یهانگاهش رو به چشم

 . نشستیم

 وجودم تلنبار شده بود رو به زبون آوردم:  یکه تو یاون چ  یو عصب یلحن تند با

  ی!... چرا نگفتشد؟یم کهیت کهی! ت شکست؟ی ! کاش مشد؟ی! کاش قطع مکرد؟ی _که گردنت درد م
 ... تو...یخواستی بهم... تو م یخواستی م  یگفتی! م؟یدیمنو دزد یگفتی! م؟یکرد کاری باهام چ

 

 21#پارت_

 

 



 اری از عشق فر 

50 
 

کننده بود.    وونهیخونسردش واقعا د یاافه ی. سکوتش و قدمیگفتن کارش شرمم اومد. خجالت کش از
با روان و اعصابم تا کرده.   یشب چطور کی یبراش مهم نبود که تو  دمیشا اینکرده   یکار چیانگار ه

 شکل ممکن...  نی اونم به بدتر

. با بغض  زدمی م اشنه یبه س یدر پ یپ  یمحکم یتحمل کنم و منفجر شدم. مشت ها گهید نتونستم
 زدم:  ادی فر ،یلرزون  یو صدا

تا حد مرگ کار   یمجبورم کرد ی لعنت یتو یدستمال به دستم نگرفته بودم ول هیمن تا حاال  ی_عوض
 نزدمت! ازت متنفرم! متنفر!  شتریب  یلیس کی یچرا به جا  مونمیهم پش  یل ی! خمونمیکنم. پش

باغ پر گل و   کیاشون که مثل خونه   اطیپاشنه بلندم، با دو به ته ح  یبند حرفم با کفش ها پشت
 .  دمیدرخت بود، دو

دو هفته که مامان،  نیا ی. هنوز حالم از اون شب خراب بود. تواومدمی شدند. کاش نم  ری سراز اشکام
  یباشه ول یسخته روحت داغون و زخم  یلیباشم. خ  شهیکردم مثل هم  یبابا برگشته بودند. به زور سع

 . یتظاهر به خوب بودن کن یمجبور ش 

سگ  کی! دم؟یدی م یمن چ یوندم. خداشد. وحشت زده سرم رو چرخ یقلبم خال ،یپارس سگ با
 شدن به من بود. کیکه با تمام سرعت در حال نزد  یزشت  یلیبزرگ و خ 

شدم.   نی خورد، پخش زم چیکه از شانس مبارکم پام پ دمیدو شتری. بدمیکش یبلند غیترسم ج  از
 گذاشتم تا بلند بشم. فرار کنم.  نیاز وحشتم دستم رو کف زم  عیسر

حس زد   شدی کمرم و هرم نفس نفس زدنش کنار گوشم که راحت م یرو  یچککو  یبا احساس پا اما
 افتادم.  هیبه گر یبلند ی. با صدادمیکش یدلخراش  غی. جدیمال سگه است. تموم تنم لرز

 پسر آشناست.  ،یوری ی_ه

. اما دیپاش رو برداشت و عقب کش یوری. شدی م کیو بهم نزد زدی که نفس نفس م اشار ی یصدا با
 گفت:  یبازوم و بلندم کرد. با لحن طعنه آور ریدست انداخت ز اشاریاز ترس تکون نخوردم تا 

 _پاشو ترسو! 
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هاش رو  بود و چشم زونی انداختم. زبونش آو یوریبه  یتوجه به لحنش با وحشت و ترس نگاه  بدون
 از سگ وحشت داشتم.  شهیام که هم ه یبه بچگ گشتی ترس بر م  ن یدوخته بود به من. ا

فرو   اشنه یقفسه س یاراده تو یو جذب تنش رو چنگ زدم. صورتم رو ب یاشرت قهوه  یترس ت  با
 بردم: 

 . ی_بهش بگو بره، بگو بره لعنت

مکث دستش رو   ی. با کمدمیشن ی کردم شوکه شده. کوپ کوپ ضربان تند قلبش رو واضح م حس
 دورم کمرم حلقه کرد: 

 با منه، برو پسر!  یوری_

  یاز آسودگ یدور شده، نفس  یل یخ  دمید ینگاه کردم. وقت یوریسرم رو برداشتم و به رفتن  دیترد با
 .دمیکش

و از   دمیکوب اشنه یحلق شم... با حرص کف دستم رو به س یحلقه دستش دور تنم و من تو دنید با
 اومدم:  رونیبغلش ب 

 _بد نگذره؟! 

 لب زد:   طنتیباال انداخت. با ش یابرو

 !گذرهی بد م  ،ی_مگه دوستت رو بغل کن

بهش گفتم. به سمت   یا یلب روان ری هوا تکون دادم و ز یبهش رفتم. دستم رو تو یغره ا چشم
نشستم که رو به روم    یصندل ی ندادم. رو تی اهم یرفتم. حضورش رو کنارم حس کردم. ول قیآالچ

 نشست. 

 : پدم ی. کالفه شده بودم. بهش ت کردی اش معذبم م رهیشد. چشم دوخت به من. نگاه خ نهیبه س دست

 . یکنی! نگاه مه؟ی_چ

 لبش باال رفت:  کنج
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 .کنهی _چشم خودمه، هر جا رو هم دوست داشته باشه، نگاه م

 بهش رفتم: یغره ا چشم

 اهلل.کور بشه إنشا ،ی چیهات از حدقه که هنگاه کن تا چشم قدرنی_ا

 نیخنده. آخ چقدر از ا یم یطور نیکردم که ا فیجوک براش تعر  یگیسر داد. م یبلند یا قهقه
 برارزنده اته.    ی. نگاهم رو ازش گرفتم. الحلق که همون روانادیخنده هاش بدم م یصدا

 . گفت: دیکه خند خوب

 دستم. یرو  یبمون  یباز غش کن ترسمیحرص نخور، م قدرنی_ا

 لب زدم:  یزیکنه. با لحن تمسخر آم  کاری چ خواستی غش کردم بهونه داشت وگرنه م خوبه

 یهمون جور یبذار یخواستی . م یتو کمکم نکن یول  رمی غش کنم بم دم یم  حی_هه. هه. ترج
 !موندمیم

 زد:   یپوزخند

 رفته بود. در ضمن زنده ُمرده تو برام ارزش نداره. ادت ی  شیپ قهی_دو دق

 . یکمکم کرد یکرد یارزش نداره، پس غلط گهی م ی_خوبه خودت دار

 : دیصورتم غر  یتو ی . با اخم وحشتناکستادیسرم ا یاز جاش بلند شد. باال یعصب

 غلط کرده؟! ی_ک

 ند شدم: . به خودم جرأت دادم. بلامینبود کوتاه ب طیاالن شرا یول  دمیترس ازش

 _تو.

 اونم کوتاه کنم.  د یروز با هی یکنی درازه! فکر نم یلی_زبونت خ 

 ! ؟یبه من دست بزن یکنی م ی_تو غلط 

 _خفه شو نفس!
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باشم.    ریام باعث شد هنوز شبدنم رو به رعشه انداخت. اما وجود خانواده نش،یخشمگ ادیفر یصدا
 زدم:   ادیمثل خودش فر

 !رونیب  زنیبکشم همه بر  غینکن ج  ی! کاریمردک روان شمی _نم

دلم  یآروم باشه. تو کردی م یسع قی عم  ینفس ها دنیهم فشار داد. با کش یرو محکم رو هاشچشم
 !...نیحاال بب   یدستم، دارم برات عوض یزدم نقطه ضعف داد یبشکن 
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 وار به طرفم نشونه گرفت:   دیفاصله گرفت. انگشت رو تهد ازم

دلم برات   گهید یسر نی. اکنمی وگرنه اون کار ناتموم رو تموم م  ارمین رتیگ  ییهاتن  یی_دعا کن جا
 مطمئن باش! سوزه،ی نم

.  دمیکش ی بلند غیصورتش ج  یتو  تی . از عصبان کردیاشاره م یانبار یداشت به اون شب تو یعوض
 داد.  لمیاش رو تحومسخره  یها شخند یاز اون ن یکی باز 

نفس   تی که از حرص و عصبان ی تحملش کنم. به سمت خونه پا تند کردم. در حال تونستمینم گهید
 داخل سالن شدم.   زدمی نفس م 

 دستش رو تو هوا تکون داد: دنمی. با ددیخندیکه م یماهان در حال  آقا

 .یاومد یکه خوب موقع ایدخترم! ب  ای_ب

 .زدم و جلو رفتم  یکردم آروم باشم. لبخند یو سع  دمیکش یق یعم  نفس

طول بکشه. با پدرت صحبت   ی. چون ممکنه کمیدب میفردا صبح بر  دیبا یپروژه کار هیقرارداد  ی_برا
 . نیباش نجایمدت ا  نیا یتو اشار،یهم  ییکردم هم چون تو تنها
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صورت تک تکشون   ی!... نگاهم مبهوتم رو تواشار؟ی! من و دم؟یاز جا کنده شد. درست شن  قلبم
  ریممکنه! ز ری. نه غاندی که راض زدی داد م هاشونافهیدر کار نبود! همشون ق ی چرخوندم. انگار شوخ

 . کنمی هم قبول نم رمیمحزه! بم یخودکش   یروان ن یسقف بودن با ا کی

 کردم متقاعدشون کنم: یسع یرو جمع و جور کردم. با لحن آروم  خودم

 نغمه و دوستام هستند.  ستمی. تنها ن شمی نم شونیمزاحم ا ی. ولنی _ممنون شما لطف دار

کار   ریممکنه سه ماه طول بکشه. ما اونجا درگ ستیهفته که ن هی. ادیبابا! نغمه هم همراه ما م زی _عز
مرد الزمه کنارت!... اگه  کیبمون. وجود   نجای. هممیبهت زنگ بزن مینتون یگاه یممکنه حت  م،یهست

 . میمطمئنم که مواظبت هست تا برگرد ،یباش اشاری شیپ

که تعادل  نیچسبونه، خبر ندار یآمپر م  کدفعهیباشه که  یروان نیمواظب ا دیبا یک یپدر من  یا
 نداره.

 مواظب نفس خانوم هستم. نی_موافقم. تا برگردن 

.  کردینگاهم م  یروزیدادم. با لبخند پ  اشاری گره خورد. با بهت نگاهم رو به طرف نهیس یتو نفسم
به هدفش برسه. تا   ذارمیکنه. مگه م یرو عمل  دشیتهد  خوادی ! حتما مدمیاومد من نفهم ی ک یعوض

 دهن باز کردم مخالف کنم. 

 زودتر گفت:   بابا

 مدت راحته. نیا یتو شتیخاطرم ازت بابت نفس پ گهیجان. د  اشاری_ممنون 

 هام مراقبشون هستم.است. مثل چشم  فهی وظ  کنمی _خواهش م

آقا پسر! هنوز   یکور خواند یسر ن یهام رو با حرص بهم فشردم. اپر طعنه اش رو گرفتم. دندون جمله
 . یبرس فتی به هدف کث  ذارمیمگه م رم،یگینفس! نفست رو م گنی! به من م؟یمنو نشناخت 

 زد:  یلبخند پر رنگ اشاریبا حرف   بابا

 نیا یخوش اومده. تو   یلیکارات خ نیزای دکور و د ی در ضمن نفس از طراح _ممنونم ازت پسرم.
 حتما اتاقش رو طرح بزن. ی نداشت  یمدت اگه کار
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 باال انداخت. نگاهش رو به صورتم دوخت:  یابرو

 فرصت. نی_حتمًا در اول

لب   یدادم. فکر کنم اونم کج و کنجول بود. به خنده افتاده بود ول لیبهش تحو یلبخند یسخت به
 . دندیخندی هاش به وضوح منخنده. اما چشم یکجورایهاش رو محکم بهم فشرد. تا 

بندازنش به جون من  خواستندی که م شدندی پسرشون نم بیو غر  بیمتوجه رفتار عج نایا واقعا
 بدبخت... 

تعجب نداشت.   یجا گهیزد، د یگرد شد. خشکم زد. قلبم اگه نم  هامحرف آقا ماهان چشم دنیشن  با
دلخراش... خدا چرا   ادیفر کیبکشم.  ادیاالن از دست همشون از ته وجودم فر  نیهم  خواستیدلم م

کنارم باشه؟!... چند حس باهم  یروان نیکه ا کننیم  ی! خدا چرا دارند کارنن؟یبی من رو نم نایا
 جالت، حرص، خشم...خ آوردمی داشت از پا در م
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بودم که با   ری !... هنوز با خودم درگ؟یروان   نیبا ا تی کنم؟! محرم کاریچ گهی د شنهادیپ  نیبا ا خدا
رد و بدل شد. با زدن    اشاریمن و  نیآقا ماهان دست از افکارم برداشتم. نگاهش ب یدوباره  یصدا

 گفت:  ،یلبخند خاص

ها کنار هم هستند. بتواند راحت  و بچه میستیسه ماهه که ن نیا یبرا تی محرم ی غهیص نی_البته ا
 رو بخوانه؟!  غهیص  یتا تلفن   رمیاز دوستام تماس بگ  یک یکه با   نیباشند. اگه اجازه بد

 خواستمی برام باز نذاشتن تا م   یراه یچ یکرده بودم. ه ریافتادم. گ هیبه گر گهید هیموافقت بق با
 بگم. یزیچ شدی که نم زدی رو م   یحرف یک ی ای ذاشتندی مخالفت کنم، نم
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لبخند   ن یپشت ا دونستمیمن بدبخت م یول هیکه راض دادیهم خودش رو موافق نشون م اشاری
 کرده.   نیکم ینهفته است؟! تالف یدیپل  یزیخونسردش، چه چ یاافه یو ق  گولشیج

  ی راحت نی. به همزنمی ست و پا مدارم د یدر چه حال خراب دنمیدی پدر و مادرم در عجبم که واقعا نم از
 مسئله دادن و موافقت کردند.   نیتن به ا

خوانده  نمونیبه مدت سه ماه ب  تیمحرم  ی غهینفر زنگ زد. ص هیبه خودم اومدم آقا ماهان به  تا
  کردیفکر م دشونیدی م  یکه هر ک کردندی رفتار م یبا ذوق خاص  یجور کی  اشاریشد. پدر و مادر 

 و منم عروس دسته گل شونم.  هی مراسم واقع نیواقعا ا

  یروان نیمن و ا نیب  یتعجب داشت. مگه چه اتفاق یاز حدشون جا شیب یگفتنشون و شاد کی تبر
خوشحال بودند؟! اصال مگه قراره ما   ینجوریکه ا ادی ب شی قرار بود پ م،یکه به حساب زن و شوهر شد

 بخندم.  ایکنم  هی به حال خودم گر!... از دست کارهاشون مونده بودم م؟یکنار هم باش

. حاال که  ی برات بکشم که حض کن ی! نقشه های! خودت خواستیخودت شروع کرد اشاری آقا  باشه
غلط   ی. بگیبش  مونیتا پش کنمی م یشده بود، کار دهیها مون وسط کشخانواده یو پا یقبول کرد

 ...یکرد

کفر   یکجوری حرص خوردم. ذهنم فقط مشغول نقشه هام بود. تا  یکل میمدت که اونجا بود تموم
 . ارمی رو درب اشاری

 یخوردم. بعد شام به سخت یکم اشار،ی  یچشم ریز یو نگاه ها  ادشونی به زور تعارف و اصرار ز شام
 . میکردم تا باالخره دل کندن و به خونه برگشت یپدر و مادرم رو راض 

  دیدادم کنارشون باشم. شا حی خواب ترج ینمونده بود. به جا ترشیرفتن مامان و بابا چند ساعت ب تا
 کنار من بشن.  ی روان  نیا الیخی بتوانم متقاعدشون کنم و ب

 ... الیخ  یزه دونستمی نم اما

 

* * * * * * 
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دارند   یراحت  نی به هم شدی. باورم نم خورندی هام ُسر مگونه  یرو یگریپس از د یک ی یک ی  اشکام
  ایپروژه  کیکنارم هستند  کردمی متنفر بودم. تا حس م  شونیکار یسفرها  نیاز ا شهی. همرندیم

 .  رفتندیو م  بستنی . بار سفر م اومدی م  شیقرارداد پ

هوا به نشونه  یفضا پخش نشه. دستم تو نیا یتو امهیگر یتا صدا دمیرو به دندون کش لبم
 براشون تکون دادم. شهیاز پشت ش  یخداحافظ 

. چه راحت  دیسالن گذاشتم. با تموم تالشم، بغضم با صدا ترک  شهیش  ی، سرم رو رودور شدنشون با
باشم، کوتاه   اشاریکنار  خوامی گفتم نم یتنها گذاشتن. تا لحظه آخر هر چ یروان  نیرفتن، من رو با ا

 نبودند که نبودند.  ایب

 پستونک برات گذاشتن؟!   ر،ی ش شهیکوچولو! ش ین ین  هی_آخ

اشکام رو   عی. سردمییهم سا یهام رو از حرص رو گوشم، دندون ری پر تمسخرش ز یصدا دنیشن  با
 فرودگاه پا تند کردم. یپاک کردم. بدون توجه بهش به سمت خروج 

دو خودش بهم رسوند، مچ دستم رو گرفت. حالم خوب نبود. حوصله کل کل رو باهاش نداشتم.  با
 بدون تقال همراهش شدم.   نیهم یبرا

 : دمیکش رونی دستم رو از دستش ب میکه اومد رونی محوطه ب از

 برم.  خوامیم ن،یببر  فی. حاال تشریمراقب ی_خب نشون داد

 باال انداخت:  یابرو

 _کجا؟! 

 زدم:  یکج  یپرور! لبخند مسخره ا یبچه 

 _شما؟! 

 زد:   یپوزخند

 _فعال شوهرتم. 
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 : دم ی. دستم تو هوا تکون دادم. با حرص تپگذرا به سر تا پاش انداختم ینگاه

 چنده؟! مسخره!  یلوی_برو بابا! شوهر ک

 : د یاش غرچفت شده یهادندون  ونیم از

 ه... گمینم  یچی! ه؟ی گ یم ی_نفس بفهم چ

وسط  یسرورم. عصب  یشما بگ یچشم هر چ گمیفکر کرده االن م ایباورش شد که شوهرمه  انگار
 : دمیحرفش پر

 رو بزنم.   ی! در ضمن زبون خودمه، دوست دارم باهاش هر حرف؟یبگ یخوای م ی_چ

  یدادم. انگار لبخندم کفرش رو در آورده بود. با لحن خشن لشیتحو یروزیکرد. لبخند پ یظیغل اخم
 : دیغر

 .رمیگیگازت م ی_سگم نکن نفس! سگ بشم بدجور

ام گذاشتم. نگاهم رو متفکرانه چونه ری! دستم زی. چه سگ غولدمیخند  زیر  زیتصور سگ شدنش، ر از
 اسپرتش چرخوندم:  پی ت یرو

 ت...  پیخوش ت  کمی. فقط یزنی . اصال مو نمیداداش یوریانگار با  خورهی م یل یخ اتافه ی_به ق

نگاهش کردم.   دهیاز حد ترسناک شده بود. ترس شی اش ب افهیکه زد. خفه خون گرفتم. ق یداد با
 . باعث شد الل بشم. شدی م نییکه از خشم باال و پا  اشنهیمتورم گردنش، س یهارگ 

 صورتم خم کرد: یرو چنگ زد. سرش تو بازوم

  نتیاالن سوار ماش نی. همگمی ! فقط بخاطر خودت م یکن دهنت بسته باشه، کم حرف بزن  ی_سع
 .ی ایدختر خوب باهام م   کیو مثل   یدار یبرم  یالزم دار یخونتون، هر چ  رمی باهم م یشیم
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لب  یرو  یثی که به ذهنم اومد. لبخند خب ی. اما با فکررهی بگ شی مخالفت کنم تا آت خواستیم دلم
بلند به سمت   یهالب گفتم. با قدم  ریز یروم ازش گرفتم تا متوجه نشه. باشه ا عیهام نشست. سر

 رفتم.   نمیماش

  نییرو پا   نی ماش شهیلحظه آخر ش یرو روشن کردم. با تموم سرعتم از جلوش رد شدم. ول  نیماش  تا
 به صورت مات و مبهوتش زدم:  ی هوا، لبخند یدادم. با تکون دادن دستم تو

 سگ هار!  ی_با

در حال انفجاره!   کردمی شده بود که حس م  یعصب یهاش به خون نشست. به قدرچشم یآن به
 صاحبم شده.  گهید تی محرم غهیص  کیبا  هیپرور فکر کرده با رفتن پدر و مادرم و بق  یپسر

  نیبا ا ییتنها یاون خونه! اونم چ یبذارم دستش بهم برسه، چه بشه پام رو بذارم دوباره تو محاله
 آقا پسر!... ی! کور خواندیروان

.  دیدویپارک کرده بود، م  نمیتر از ماش نییپا یلیکه خ نشی با دو به سمت ماش دمید نهییآ یتو از
 زدم.   رونیکردم از اونجا ب  شتریسرعتم رو ب

  یکرده با اتفاق اون شب تو یچه فکر ای یبشر چقدر پرور نیاز دستش راحت شدم. واقعا ا شیآخ
 ممکنه... ری . محاله! غذارمی پام رو دوباره اونجا م  ،یانبار

شدم   دهیکش  نهییبه آ ینگاهم رو عصب  ،ینی ماش کسرهیبوق  یخودم بودم که با صدا یحال و هوا یتو
پشت سرم بود و برام   قیهام از تعجب گرد شدند. دقبرو. اما چشم  ایب  ابویبهش بگم چه خبرته   تا

 تا کنار بکشم. دادی چراغ م

جته! چه زود خودش رو بهم رسونده!  نمی. ادمیکش یدست هام فشردم. پوف عصب  یرو تو فرمونم
.  یتا ردم رو گم کن کنمی م یکار کیفشردم. االن  شتریگاز ب یبهش ندادم. پام رو با حرص رو یتیاهم
 تا بتوانم از دستش فرار کنم.  دمی کش ییال نا یماش یاز ال

.  میذاشتیخلوت مسابقه م  یها  ابونیخ ی. تومیداشت  یبا نغمه برم   یواشکیبابا رو  نی ماش یبچگ  از
 .میداشت یهردومون دست فرمون خوب نیهم یبرا
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 ،یا کسرهیبوق  ی. اما با صدادمیکش یشدم نفس آسوده ا خودم که از دستش راحت  الیخ به
 خشکم زد. دوباره باز پشت سرم بود. 

 یانگار دست بردار نبود. منم آدم یهم فشردم. روان یهام رو از حرص رو. دندوندمیکش یبلند  غیج
 روندم.  یرو م   ری. با همون سرعت مس امی نبودم کوتاه ب

  نای وقت صبح تردد ماش نیا میبهش راه ندادم. شانس آورد  یول  رهیخواست ازم سبقت بگ  یبار چند
 کمتر بود و نسبتا خلوت بود. 

  بردندی رو م  نایماش  کراستیو   گرفتمونی م  سیپل ای  میسرعت حتما تصادف مي کرد نیبا ا وگرنه
به   ادهیپ  یو پا ونز ی. با لب و لوچه آوذاشتی کف دست هردومون م نمیسنگ  مهیجر کیو   نگیپارک

 . میگشتی خونه بر م 

رو زدم. تا هر چه   موتیداخل کوچه ر دنمیچی کردم. با پ شتر یامون سرعتم رو بشدن به خونه کی نزد با
 وارد خونه بشم. عتریسر

شد قبل بسته شدن در، خودش رو   ادهیپ نی از ماش عیداشتم پشت در مونده. سر  دیآخر که ام لحظه
 داخل انداخت.  

لب زمزمه کردم. خدا بگم  ریز ی. واستیافتاد که ن ادمیگشتم که نبود. تازه   داریچشم دنبال سرا با
 هان ی دورب نیمادرت، اونم سر صبح!... االن ا دنید یامروز مونده بود بر نیکنه هم کارتی احمد آقا چ

 . رندی شده رو بگ  یوحشکه   یروان ن یا یجلو توننی که نم

گازم   ادیرو زدم. آب دهنم رو قورت دادم. اوه االن م یقفل مرکز عیکه سر اومدی خشم به طرفم م با
 ترسناک شده بود.  یل یخ  اشافهی . قرهیگیم

که  نی. بخاطر ادمیکردم نشون ندم که ازش ترس یبازم با تموم وجودم سع یبه جونم افتاد ول   ترس
دادم. با لبخند که از ترس بود به صورت   هیتک یبه صندل نهیمتوجه لرزش بدنم نشه، دست به س

 کبودش زل زدم. 

 تموم تنم و کل محوطه رو لرزوند:  ادشیفر یصدا

 .یبود به کشتمونمون بد کی احمق نزد یوانهی_د
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کنه. با تموم تالشم   یرکا  تونهیفعال نم  دونستمیصداش کر کننده بود. م د،ی کوبی م انهی وحش قلبم
 گوشه لبم نشوندم و گفتم:  یشخندیکردم صدام نلرزه. ن یسع

. خودم ستمی ن رحمی ! من مثل تو ب یوقت هی یشد؟! غصه نخور  سیات خ  یب یب  ی! مایدیترس هی_آخ
 . خرمی برات پوشک م  رمیم

 : د یرو کش  نیماش ریدستگ محکم

 !؟ی بکن یخوای م ی! چه غلطهیترسو یصاحب رو تا بهت بگم ک یب  نی_باز کن ا

شده...   تی کامل برام رو شتیپر یآمپر روان  دونمیکه م یمغز خر خوردم. غلط بکنم اونم در حال مگه
 انداختم: ن ییابروهام رو باال و پا

 مثل تو هار بشم.  یری در رو باز کنم، گازم بگ ترسمیزده باال!... م تی _فعال هار

 

 25رت_#پا 

 

 

که دلم از ترس تکون خورد. سرش رو مماس با صورتم   د یکوب  شهیش یدستش رو چنان محکم رو کف
 خم کرد:  شهیش یرو

 با تو؟! دونمی . اون وقت من مرونیب یا یم ،یمونی _تو که تا آخر عمرت اون تو که نم

به دادت برسه. چرا   ستیهم ن یچکسی! االنم هیفتی م رشی ! باالخره گیبدبخت شد یدینفس د یوا
 نشست.  نمیکاپوت ماش یزد رو  یپوزخند د،یرنگ صورتم رو که د دنیرو نکردم!... پر نجاشیفکر ا

قلبم که وحشتناک خودش رو به   یکنم؟! دستم رو  کاریحاال چ  ایفرستادم. خدا رونیرو پر فشار ب  نفسم
همونجا تا    نی بش قدرنی. ادمیبفهمه که ترس دیگذاشتم و بهش زل زدم. نبا د،ی کوبی ام م نهیقفسه س

. باالخره  نمینشی م نجایدرخت سبز بشه. منم اگه تا آخر عمرم طول بکشه هم ،یچ یپات علف که ه ریز
 .کنمی م  دایپ یراه کی
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آهنگ شاد و   یروشن کردم. از قصد رو  نیضبط ماش دی که به ذهنم رس یحرص دادنش تنها راه یبرا
 کردم. صداش تا آخر باال بردم.   یپل  یتوپ

با   نه یجام تکون دادم. اونم دست به س یخودم تو  یزدم. کم یشکن یپخش شدن آهنگ، پ با
با قر و ناز چشمک براش    کردم،یم  یام بود. همراه خوانده هم خوان رهیبه خون نشسته خ یهاچشم

 ...فرستادم ی وس براش مب رسهی دستش بهم نم  کهنیهوا از قصد ا یتو ی. گاهکردمی حواله م

 .  کردمیم ی بود نه من. صبحونه نخورده بودم و احساس گرسنگ  ای گذشت نه اون کوتاه ب یساعت کی

  ی. حداقل بخوابم تا وقت کشدمی رو کش یصندل  یبودم. دست دیاصال نخواب  شبیهم د گهیطرف د از
که  دینرس هیهام رو هم بستم. به ثانو چشم دمیراحت دراز کش الی خسته بشه بره. با خ دیکنم. شا

 خوابم برد. 

 

 * * * * * * 

  

 * اشاری*

 

 گهید نی. واقعا ا دمیند نیا یو سرتق یبه لجباز یبه موهام زدم. تا حاال دختر یچنگ یو عصب کالفه
 ! ابیموجود نادر و کم کی! ه؟یک

کردم بهش   یسع یدو هفته هر چ نیا یلحظه آرامش ندارم. تو کیشده  امی که وارد زندگ یروز از
 .دیکشی مغزم به رخ م یو خودش رو تو خورد ی ذهنم ول م یفکر نکنم اما هر لحظه تو

  ی. ولنمشیتا مبدا بب ذاشتمی پلک هام رو هم نم یگاه یخوابم، حت یتو دنشیشب از ترس د هر
بکوبم تا تموم    واریسرم رو محکم به د خواستیدلم م ی. گاهافتادی اتفاق م  نیهربار و هر شب ا

 دختر پاک بشه. نیحافظه ام از ا
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! با  ؟یچطور  دمیکه خودمم نفهم  یتصاحب کرد. طور اریاخت یاومد تموم هوش و حواسم رو ب  کدفعهی
واقعا شوکه شدم.   دمشیاون جمع د یتو شبید ی. اما وقتکنمی خودم گفتم هر طور بشه فراموش م

 رفت.    غمایو به  دیپر کش کبارهیفراموش کردنش  یشم براتموم تال

دست و پام زدم که   یدر مقابلش کم آوردم. هر چ گهیحذفش کنم. واقعا د امی از زندگ  شدی نم  انگار
 ازش دور بشم، بدتر شد. 

ها براش داشتم که اون سرش  حرص و آزار دادنش قبول کردم مواظبش باشم. نقشه یبرا شبید
 باشه.   دایناپ

 . نرم بشم.امی مجبورم کرد در مقابلش کوتاه ب هیخواندن همون چند آ اما

داره که با تموم تقالهام  . خندهشهی ناموس من محسوب م دهیخواب نجایدختر که راحت ا نیا االن
 کردم که بشه زنم! محرمم. یدم کاردور کردنش، خو یبرا

  یدل که ب نیرهاش کنم. لعنت به من! لعنت به ا یهمون جور توانمیاگه خودم بخوام هم نم االن
 بهش فکر کنم. یحت  خوامیهوا... آخ که نم

داره. چشم ابرو   یو خوشگل  بایز یزشته برعکس چهره   گمیداشت؟! نم یدختر چ نیعجبم واقعا ا در
با اون    یهمچ  ،یصاف و براق مشک یموها ،یکوچک گوشت یلبها ده،یو کش کیردماغ با  ،یمشک

 داره.  یقشنگ ب یترک  دشیصورت سف 

رنگ وارنگ،   یهمه مقاومتم در مقابل دخترا نیبا ا دونمی داره. اما نم  یریخاص و نفس گ  ییبایز
 .  دیدست و دلم نلرز

دلم  فتمی حماقت م ادیو سوختم... آه که  دیدختر برق سه فاز بهم وصل کرد. کل وجودم لرز نیا اما
 ! دهیبه صورت غرق خوابش انداختم. چه راحت خواب یگردن خودم رو بشکنم. دوباره نگاه خوادیم

برم   گهیم  طونهیخواب راحت برام نذاشته. ش  کیتا االن  دمشیاز اون شب که د دونستی نم  یلعنت
 نیبردم اما وسط راه ا شهی. دستم رو سمت شدمی. خودم رو جلو کشرمی کنم تا حالش رو بگ رشدایب

 دل المصب جلوم رو گرفت.  



 اری از عشق فر 

64 
 

. اما نور آفتاب  دمیدراز کش نیماش ی. همونجا رودمیدستم رو مشت کردم و عقب کش کالفه
 کالفه ام کرده بود.  خورد،یهام مکه صاف به چشم یصبحگاه

 یهام توبا فرو بردن دست  ن،ییپا  دمیپر نیبه دور اطراف بندازم. از ماش  ینگاه هیتا خوابه برم  بهتره
 شون که چند درخت بود، رفتم.  اطیاز ح یشلوارم به سمت گوشه ا بیج

  کاری ختر چد  نیبا ا تی وضع نی . االن من با انشیو از همونجا زل زدم به ماش یدادم به درخت هیتک
 دختر قصد داره نفسم رو ببره؟!  نیکنم؟! واقعا ا

در از کجا باز شده،   نیباز نکنم. اما ا یزندگ یرو به رو  یدر یچیبعد گندم به خودم قول دادم ه اما
 هام رو محکم بهم فشردم. مغزم از کلنجار افکارم کم آورده بود.  ! چشمدونم؟ی نم

 هام رو باز کردم.  چشم عیسر نش،ی شدن در ماش باز یچقدر گذشت که با صدا دونمی نم

خانوم کوچولو! اومدم   یبا من! هنوز من رو نشناخت  یکنیلب هام نشست. لج م  یرو  یثیخب   یلبخند
 ام... ی کنم من ک تی تا حال

 

 26#پارت_

 

 * * * * * * * 

 

 *نفس* 

 

. تهوع گرفته بودم از خوردی بهم م  ییکجورای هام رو باز کردم. حالم داشت چشم  دیشد  یحس گرما با
شل کردم. با دست هام خودم   ی رنگم رو کم ی . شال آبخوردی م  نیبه ماش میکه مستق  یآفتاب  یگرما

 خنک بشم.  یرو باد زدم تا کم
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فشار به مغزم، تازه  ! به دور اطراف نگاه کردم. با دم؟ی خواب  نی ماش یجام نشستم. چرا تو یتو جیگ
 شدم.   اشاری یخال یمتوجه جا

. دست هام  یبود که انجام داد یکار نیبهتر نیعمرت ا  یپسر! تو ولیصورتم زدم. ا  یبه پهنا یلبخند
 زمزمه کردم.  یشی زود خسته م دونستمی لب م  ریو ز دمیرو با ذوق محکم بهم کوب

راحت شدم.   شیام به سمت خونه رفتم. آخ  یروزیشدم. سوت زنون از ذوق پ  ادهیپ  نیاز ماش  عیسر
 ...یاریحرصم رو در ب  یخواستی م  یمرض داشت ،یآورد ی پسر تو که کم م

که  دمیکش  یبلند غی هوا رفتم. از ترس ج یرو کدفعهی زدمی ذهنم حرف م یکه با خودم تو یهمونجور
 : دمیرو شن  اشاریبدجنس  یپشت بندش صدا

 موش کوچولو. یتله افتاد ی_تو

هاش انداختم. با دو دستش بدنم قفل کرد تا نتونم  شونه یحرفش رو هضم نکرده بودم که رو هنوز
 کنم.  یحرکت

به   یمحکم  یهادست و پا زدم. مشت  تی بخورم بازم با حرص و عصبان یتکون تونستمینم کهن یا با
 زدم:   غی. جزدمی پشتش م

 .نی! بذارم زمی_ولم کن روان

تا خواستم   دمیکش غی پرتم کرد. ج نشیرو باز کرد داخل ماش  اطیتوجه به حرفم و تقالهام در ح بدون
 با سرعت به حرکت در آورد.  نیبلند بشم، ماش 

اون مغزش فرو کنم   یتو یاز دستش راحت بشم؟! چطور یکنم؟! چطور کاری بشر چ  نیمن با ا خدا
شده و  المیخ یب  کردمی !... من بگو چقدر ساده بودم که فکر مذاره؟ی من بشه؟! چرا راحتم نم الی خیب

 رفته. 

که نگه داره. در جواب  زدمیبه سر و صورتش م  یمحکم ی. مشت هادمیخودم رو جلو کش  یعصب
 .  بردی کارم مثل قبل فقط سرعتش رو باال م

هاست حرف   نیبشرم لجبازتر از ا نی. اشمی فقط خودم خسته م یجورنینداره. ا دهینه فا دمید یوقت
 که به حرفم کنه.  
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!  یدادم. باشه خودت خواست هیتک  یبه صندل  نهیدست به س زدم،ی که نفس نفس م یاخم و در حال  با
 ! نیبرو به سالمت! غلط کردم. حاال بب  یبگ ،یدم خونمون بذار یاری ب یخودت دو دست کنمی م تی کار

.  دیخاطره اون شب دوباره برام زنده شد. تموم تنم لرز  همون خونه تموم دنیو د نیتوقف ماش با
از فشار ناخن هام کف دستم داره  کردمی که حس م یدست هام رو مشت کردم و فشردم به طور

 . سوزهیم

 یسر نیتا آروم بشم. ا دمیکش  یقی. چند نفس عم دمی دارم. چقدر ترس یکه چه حال دیفهم ی م دینبا
. شک  زنمی به بابام و آقا ماهان زنگ م یانگشتت رو بهم بزن  یآقا پسر! اگه بخوا یخواند یکور

 نکن!...

. فقط دلم شدی نم  نیزدم. بدتر از ا خی. دمیرو مقابلم د یوریشدم که  ادهیپ  نیحرص از ماش با
 االن هر دوشون رو باهم خفه کنم. نیهم  خواستیم

و سگش!... لرزش بدنم از   یروان  نی. خدا خودت نجاتم بده از دست ادمیچسب نیترس به در ماش از
 . ستادیشد. کنارم ا ادهیپ د، یخندی که م یدور نموند. در حال  اشاریچشم 

 گوشم با خنده زمزمه کرد:  ریبود، ز یوری یرو نگاهش

 باشه.   شتیپ  نجایآوردمش ا ،یبهش دار ی خاص یعالقه  دمی_د

 : دم یکش یبلند  غیج

 !یشعوریب یل ی_خ

 شد:  رهیام خ دهی ترس یهاچشم یام، توگونه  دنیصورتم خم کرد. با بوس یرو  سرش

داره. در ضمن عاشق گوشت   یاو ُبرنده زهیت یهاباشه دندون  یلی_سگم مثل من هاره! حواست خ 
 تازه هم هست. 

. با  ام پاک کردم و به عقب هولش دادم گونه ی. با حرص رد*" رودیجمله آخرش تموم تنم لرز از
 : دمیغر فشردم،ی که از حرص و خشم م یهادندون

 !ییبا سگت دوقلو  یگیم قای_دق
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. خودش گفت، حاال که به زبون  کردی نگاهم م فشرد،یکه از حرص م یشده و لب ها  زیر یهاچشم با
 وجود نداره. سرم رو تکون باهمون لحنم گفتم:  یناراحت یبرا  ییآوردم جا

 ! گم؟ یدروغ مگه م هی_چ

 ادامه دادم: دمیسکوتش رو د یوقت

 _در ضمن صبحونه نخوردم، گرسنمه.

 باال انداخت:  یابرو

 !یرو دار یل ی_خ

 ! ؟یشی_خب داشته باشم. تو فضول

 .دی . دستم رو گرفت و دنبال خودش داخل خونه کشدیکش  یعصب پوف

 

 27#پارت_

 

 

 !... دی! خورشدی_خورش

که  یصورتم و دست نی خارج شد. مات و مبهوت نگاهش ب ی با دو از اتاق اشاریبلند   یبا صدا دیخورش 
 .  دیچرخی چنگ شده بود، م اشاری دست  یتو

و جواب   اد یتا به خودش ب  دیطول کش کمی  نیهم یبرا نهی انتظار نداشت دوباره من رو اونجا بب انگار
 بده: 

 _بله آقا. 

 رو آماده کن.  یصبحونه خانوم افروز عی_سر
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 : د یپرس دیبود. با ترد جیز گ هنو دیخورش 

 کار ک... دیمثل قبل با شونیا دی_آقا ببخش

 : د یوسط حرفش پر یکرد و عصب  یاخم  اشاری

 ! نیاخراج نم،ی ازتون بب یاحترام یب  نیخونه اند. کوچکتر نیاالن مهمون ا شونیا ر،ی _نخ

  ای شدم؟! کوتاه ب ز یشده االن، من براش مهم و عز یچ  یعن ی. دندیتعجب دو جفت ابروهام باال پر با
از همون   یرفتارتم جزئ  نیا دونمیچون م  یگول بزن یتونیها. من رو نم حرف  نی ا خورهی پسر بهت نم

 ... ی دهیکه برام چ یتالف یبرنامه

 با رها کردن دستم، گفت:   اشاریلب گفت.  ری ز یتکون داد و چشم یسر دیخورش 

 .  ی ذاری م ارشونیهم الزم داشتند در اخت یرو براشون آماده کن. هر چ می_در ضمن اتاق بغل 

 یک گهیشناس! بابا مراقب! بابا فداکار!... اصال تو د فهی . بابا وظ رهیپذ تی بشر مسئول  نیا چقدر
 !... ری نظ ینمونه و ب یمرد روان  کی! ؟یهست

 کاسه چرخوندم:  یهام تو. چشمدمیکش  ی. پوفکردی م میعصب   شیفتار ظاهرر نیداشت با ا گهید

 اتاق خودت؟!   یتو امی ب یخوایم ،ی وقت تعارف نکن  کی. تی اتاق بغل امی ازت که ب ادیخوشم م یل ی_خ

 : چرخوندیهام مچشم یکه نگاهش رو تو   یزد. در حال  یطونی ش  لبخند

خودم   شیشب پ  ستیالزم ن  دی. خورشکنمیرو بدون چونه زدن قبول م شنهادتیپ نی! اه؟ی_فکر خوب 
 . خوابهیم

کردم و االنم هنوز دارم تاوان اون   ی اشتباه کیباخت شرطم؟! من  شنهادیبه پ زد ی ! داشت تنه م؟یچ
خدا از جمله اولش بگذرم اما در کل چه زودم نقد  ی... انیتاوان سنگ کی!... دمیحماقتم رو پس م

 تو دم در َبده!...   ای. بفرما ببشیج  یذاره تو یم کنهیم

 : دم یاز حرص گرد شدند. دست به کمرم شدم. با تمسخر تپ  هامچشم
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دستم، اون  یرو  یبمون یتلف بش شنهادمیاز ذوق پ یبخواب  شمیپ ترسمیبچه پررو! م  ی_رو دل نکن
 بدم.   تونمیرو نم  هیوقت جواب بق

 زد:  یهوا تکون داد. چشمک  ی دستش تو رفت،یکه عقب عقب م یحال  در

 . نمتیبی تختم م یتا شب تو یبرم، با  دیتلف بشم نه تو. فعال کار دارم با خوامی _نترس من م 

من سه  ا،ی هام محو شد. خداچشم یزود از جلو  یلیسر داد. خ یبلند یکه قهقه ا  دمیکش یبلند  غیج
 . کنمی . اگرم نشم حتم دارم از کاراش دق مشمی م وونهی. مطمئنم که دارمیی طاقت نم یروان نیماه با ا

  یبست. وا خ یهام رگ  یشد. خون تو خی بخواد کار ناتمومش رو تموم کنه. از فکرش مو به تنم س نکنه
 نه؟! یبدبختم شدم. نکنه بخواد... وا

 ! نجا؟یا یشد باز اومد  ی_نفس خانوم چ

 یجوابش رو بدم، چشم از در سالن گرفتم. کالفه نفس حبس شده تو کهنیبدون ا دیخورش  یصدا با
فکر کرده؟! محاله   یپرور چ  یبرم. پسر  دیکنم. با یکار ک ی دیفرستادم. با رونی رو پر فشار ب امنهیس

 بذارم!...

دست از   زد،ی صدا م  یکه اسم رو چند بار دینگران خورش  یشانه ام و صدا  یرو  ینشستن دست با
 م برداشتم: کلنجار افکار 

 !؟یدی_حالت خوبه؟! چرا جواب نم

 : دمیمضطربم رو بهش دوختم، نال نگاه

پسر دوست بابام باشه. صبح همشون    یروان  نیا دیخانوم، شانس ندارم. از بس با دیخورش  ینیبی _م
 که به حساب خودش مواظبم باشه.   شیروان پر نیمن رو سپردن دست ا ،یدب  یرفتند خوش گذرون

 صورت گرد و تپلش نشست:  یرو  یلبخند

 . یصبحونه برات آماده کنم بخور میبر ا ی! بهی_حرص نخور دخترم. آقا، مرد خوب

بخورم و به    یزیچ کی تکون دادم. دنبالش راه افتادم. فعال برم   یافتاد که چقدر گرسنمه. سر ادمی تازه
 ل اومدنش فرار کنم. تا قب  یچطور ارم،یمغزم فشار ب
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  اطیبردم و نگاهم رو چندبار دور تا دور محوطه ح  رونیدر ب  یفقط سرم رو از ال دیترس و ترد با
 چرخوندم: 

 اش؟!بسته  دیجاو  ی! مطمئناد؟یسگه ن د،ی_خورش

 .شهی م ریکالستون د نی _بله، بر

 کی. اما د ی. از کارم خنددمیوسبود. صورتش رو محکم ب ستادهیبرگشتم که پشت سرم ا یخوشحال با
به نظر خودم درسته اما دارم از اعتمادش  کنمیکه م یکار دی. شادمیلحظه از خودم خجالت کش

 . کنمی سواستفاده م

اما واقعا  ستمیبه اخراجش ن یراض کهنینه؟! با ا ای کنهی اگه بفهمه اخراجش م اشاری دونمی نم
هر   یبمونم و بذارم اون روان نجایا تونمی برام جز فرار نداشته بود. من نم یراه  اشاری یعن یمجبورم. 

 .  ادین  شیبراش پ  یکه مشکل کنمیدلم دعا م  یدوست داره انجام بده. تو یکار

همه دروغ بهم بافتم که امروز کالس دارم، اگه   ن یشدم ا ی. امروز مجبور نم کردیباهام لج نم   اشاری اگه
کنه تا استاد  یکه با نرفتنم کار خوادی هم چون باهام لج کرده و م اشاری. دهیم نمراه گهینرم استادم د

 ام سر شکسته بشم. خانواده   یحذفم کنه. من جلو

کمکم کنه تا به کالسم  یواشکیگرفت  مینبود، تصم شیب  یهام که جز دروغ حرف  دنیبعد شن دیخورش 
 ...  ستیدر کار ن یخونه است و برگشت  نیکه من قصدم فرار از ا دونستی نم یبرسم. اما طفلک 

.  رهیو گازم بگ  رونیبپره ب  یگوشه ا کیاز  دمیترسی نبود اما بازم م اطی محوطه ح یتو یوری کهن یا با
 سوار شدم و روشنش کردم.   عیسر .دمیرو داده بود، دو  چیسوئ دیکه خورش  ی نیلرزون تا ماش  یبا تن 

خونه تکون دادم. با خنده و   یهوا برا ی. دستم تودمی کش  یاز آسودگ ینفس  نیحرکت دادن ماش  با
 ذوق لب زدم: 
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 جونت تو تختت بغل کن.   یوریشب   زم،یعز ی_با

زدم و به سمت خونه روندم. با   رون ی پررو!... با سرعت از اونجا ب یفکر کرده مالکم شده. روان شعوری ب
 .دمیشدم تا خود اتاقم دو  الشیخ یباز کجا رفته. ب ستی از احمد آقا نبود. معلوم ن  یبازم خبر دنمیرس

.  دیترس دیبا اشاری نی. از اختمیریچمدون م  یتو یهمون جور شهی فعال الزم م کردمی فکر م یچ هر
خودم   یکجوریفکر کرده!  ی. ولادیاگه بفهمه فرار کردم مطمئن بودم که دنبالم م دمیستریواقعا هم م

 ...فتهینکردن ردم، فکش ب  دا یگم و گور کنم که از پ

بود. اما   لی شده بود. بلند کردنش کار حضرت ف نیسنگ ی لی چمدون رو پر کرده بودم که خ یتو قدرنیا
از پشت   کدفعهیکه  دمشیکشی م  نییپله به پله پا ی با هزار زحمت و بدبخت اشاریاز ترس اومدن 

 . زنهی پشت گردنم نفس نفس م کردمی که حس م  یسفت یزیچ هیخوردم به 

خدا!... با بهت و ترس برگشتم که خشکم زد. قلبم از جا کنده شد. دستش رو جلو آورد. نوازش وار   ای
 لب زد:  ی. با لحن ترسناکدیام کشگونه یرو

 ! زم؟ی _کجا عز

به خودم اومدم. دستش   عی. سرستیبترسم. اصال به اون مربوط ن  دینبا یترسناک شده بود ول چقدر
 کردم نلرزه:  یکه سع یهنم و صدارو پس زدم. با قورت دادن آب د

 .ومدهیبه تو ن  شی_فضول

 نشونت بدم؟!  یخوایم  اد،یم یل یبهم خ شی فضول  زمی _برعکس عز

 گرد شد:  هامچشم

 !؟ینشون بد یخوای رو م ی_چ

 باال انداخت:  یابرو

 باشه؟!  یعمل د ی! با؟یدونی نم  یعنی_

تا به خودم مسلط   دمیکش ی قیهاست و قصد نداره تمومش کنه. نفس عمحرف   نیانگار لجبازتر از ا نه
 بشم: 
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  نی. پس بهترمیاز هم ندار ی. هم من هم تو دل خوشمیبوده رو تمومش کن یهر چ نجای هم ایب  نی_بب 
 !؟ی. اوکمیگی نم  یچی. به خانواده هامون هم همیکه، از هم دور باش نیراه ا

 لب زمزمه کرد. ری ز یابروش خاروند و نوچ گوشه

تا َسقط بشه. با کف دستم ضرب  کردمی پله ها پرتش م یباال نی از هم خواستیخدا دلم م آخ
 : دمیغر یهم تکون نخورد. عصب یمتریلیم  کی یزدم که حت اشنه یبه س یمحکم 

اشه. آقا به که هم خانواده گهیهر جک و جونور د ای_بگو کخ دارم، مرض دارم، کوفت دارم، کرم دارم 
باشم. دلم  کجای باهات  خوادی دلم نم ،یکنم تا بفهم  یجی ه ایترجمه کنم   ایبرات بگم   یچه زبون

 ک...   ی. تو رواننمی تو بب ختیر خوادی نم

 

 29#پارت_

 

اش مثل پر کاه چمدون رو برداشت.   گهیتوجه به حرف زدنم. مچ دستم رو گرفت و با دست د بدون
 طع کرد: حرفم رو ق

 سرته؟!  یتو  یباز چ ستیکه معلوم ن  فتی! راه بیزنی حرف م  یل ی_خ

. همون جور دنبال خودش کشون دیرسی مگه زورم بهش م  یول  دمیرو با حرص عقب کش دستم
 : دمیکشیکشون م

 !گمیم  یبه حرفم گوش بده چ کمیکارش. آخه   یپ رهی م یگفتم! هر ک ی_ولم کن! جد

که   یابونیغول ب نیکه قدرتم به ا فیح  یخفه اش کنم ول تونستمی کرد. کاش م یعصب یاخنده  تک
 .رسهی دو برابر منه، نم کلشیه

 برام نمونده بود که همراهش برم... ی. انگار واقعا راهدیکش رونمیخودش از خونه ب همراه

گرفت از  شد. در طرف من رو باز کرد. مچ دستم رو  ادهی پ عی خونه اش سر  یجلو  نیتوقف ماش با
 .  دمیکش رونی ب  نیماش
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سگش رو ول  خوادی نکنه م ی. نفسم حبس شد. روان شد ی م کمونی با سرعت نزد یوریزد که  یسوت
 کنه به جونم.  

 زد:  یشخندیاش چسبوندم. ن دهیورز یخودم رو به بازو دهیترس

 .یترس ی که خوب م نیاز ا  یول  یترس ی _از من نم

  یوریبکنه. همراه خودش من رو پا کنار  یغلط هی خوادی حرف زد که شک نداشتم م هیبا کنا یطور
 نشوند. 

  یروان  نی. ارهیبپره بهم. گازم بگ اشار یهر لحظه با اشاره  دم یترسیبود که م کمی نزد قدرنیا یوری
 بهش چسبوندم.  شتریو نگاهم کنه. خودم رو ب  سهیهمونجور وا

 که موج خنده داشت لب زد:  ی. با صدادیکشی م یوریسر  ینوازش وار دستش رو اشاری

 ؟یدی . فهم ری گازش بگ شید یرو هر وقت بدون من د  دیدختر سرتق، چشم سف نیپسر! ا نی_بب 

کمرنگ   یاش که به رنگ آب شده  زیگرد و ر یهاچشم یهام رو . چشم ختیر یدلم هر ،یوریپارس  با
 و دندون هاش که از ترس روش زوم شده بود. بود. بدتر اون زبون دراز 

 : دم ینال یلرزون یآب دهنم رو پر و صدا قورت دادم. التماس وار با صدا یسخت به

 کار رو باهام نکن.  نی نه تورو خدا! ا اشار،ی_

دستش رو دورم حلقه کرد. با    ینگاه طوالن کیام زل زد. بعد  دهیبهت برگشت به صورت رنگ پر با
 کرد:  زمزمه یلحن خاص 

 وقت نترس. چیه ی_با من 

شد؟! خودش و سگش ترسناکند. باهاش باشم   یگرد از ترس و حرص نگاهش کردم. چ یهاچشم با
 کردنش.   تی حما نینترسم. هه، هه، مسخره است با ا

 ام رو رها کردم.  اشاره کرد بره با رفتنش، نفس حبس شده  یوریدستش به  با
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 یقدر سست شده بود که به سخت ن یهمراه خودش از جا بلند کرد و به سمت خونه کشوند. بدنم ا من
کاناپه وا رفتم. با دو دست لرزونم سرم رو   ی. تا داخل سالن خونه شدم روشدمی م دهیدنبالش کش

 . دمیچسب

  قیکردم نفس عم ی. سعدمیشنیکه صداش واضح م  زدی تند م ی. به حدزدیدهنم م  یهنوز تو قلبم
ذهنم رژه   یتو یوریذاشت. مدام چهره  یم  یروان نیمگه ا یول  رمی لرزش بدنم رو بگ یبکشم و جلو

 ! ترسناک!...؟یدیموجوده آفر نمیمن ا ی. خداشدی و حالم بدتر م رفتیم

به طرفم   یآب وانیضرب باال اومد. ل کی  تینگرانه، سرم رو از عصبان  کردمی صداش که حس م با
 گرفت: 

 آب بخور تا حالت بهتر بشه.  کمی_

 : د یچی سکوت سالن پ یفضا یکردم که تو  یعصب یاخنده

! فهم ؟ی! درک دارشه؟یم تی ازش حال یزی! اصال چ؟یشی! مگه تو هم نگران م؟یمن آورد ی_نگو برا
ام  گهیآب د وانیکنه. اگه هزارتا ل  یآب آرومم نم  نیبدون خوردن ا  یم فهی! اگه م؟ی! اون چ؟یچ

 !کنه؟یآروم م یچ یدونی. مشمیبخورم، بازم آروم نم

 نگاهم کرد که شماره لب زدم:  یسوال

 آب!... نیتو پادزهر آرامش منه نه ا دنی_ند

 

 30#پارت_

 

 بلند ازم دور شد.  یهاو با قدم  دیجلوم کوب  یعسل  زیم یرو با ضرب رو  وانیو پر نفرتم، ل  یلحن عصب از

 نیا یشد  ینم  یراض  ی. اگه نامرد نبودی. تو هم مثل اون بهراد نامردیروان  یش یم یدرک که عصب  به
از   یکیهمند. لعنت به من که به  یهمشون لنگه  خورهی مرد بهم م ی. حالم از هر چیکن تمیقدر اذ

 دل بستم. وفای ب یمردا نیا



 اری از عشق فر 

75 
 

  یمشغول درست کردن غذا بود. با لحن آروم دیشد به سمت آشپزخونه رفتم. خورش که بهتر حالم
 سالم کردم. 

 جوابم رو داد.  ینی برگرده، با لحن دلخور و سر سنگ کهنیا بدون

بازوش،   یسوءاستفاده کرده بودم. جلو رفتم. با نشستن دستم رو  شی لحن حقم بود، من از سادگ نیا
 لب زدم:  انهیدل جو

  حیبراتون توض یچطور دونمی باهام داشت! نم یچه رفتار یاون شب مهمون نی _خودتون شاهد بود
من  ی. شما هم اگه جاکنهی م تی من رو واقعا اذ اشاریکه بودن کنار   نی. تا بفهمنیبدهم که درکم کن

 . مجبور شدم بهتون دروغ بگم تا برم.  نیکردیفرار م اشاریمثل  یآدم نی از دست همچ نیبود

 رو کرد.  نکاری آقا سرم داد نزد. اما امروز ا م،یخطا چیبخاطر ه کنمی کار م نجایکه ا یچند سال نیا ی_تو

 م... خوامی _معذرت م 

 طرفم برگشت. حرفم رو قطع کرد:  به

باره که  نیاول  نیناراحتم که ا نی. از استمیناراحت ن ،یبهم دروغ گفت ایآقا سرم داد زده  کهن ی_من از ا
 آقا رو ناراحتش کردم. 

بازوش بود گذاشت  یدستم که رو یمهمه؟!... دستش رو یاون روان  ینگاهش کردم. مگه ناراحت مات
 فشرد. ادامه داد: یو به گرم

 یچ نتونیب دونمی . اگه اون روز که نمشیبشناس  هی. فقط کافستیآقا بد ن یکنی _اونقدرم که فکر م
  خوامی. اما م یکه دوست ندار  یبکن یو مجبورت کرد، کار نجایوردت اگذشته؟! به زور آ  یبود و چ

 . دیاز تو عذاب کش شتریکه خودش ب یبدون

سخت   یلی گره کور که باز کردنش برام خ ک یکه افکارم بهم گره خورد،  یشدم. طور جیهاش گحرف  از
از   شتریداشت. ب تموم قصد تعرض بهم رو یو با سنگدل   رحمانهی که اون شب ب  ی! آدم؟یچ یعنیشد. 

 برخورد کنه؟!... یطورن یداشت که باهام ا یلی! چه دل؟ی! چطورده؟یمن عذاب کش
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  یزدم. جلو  رونیکارش شد که از آشپزخونه ب  هیسکوت کردم. مشغول بق دیخورش یهامقابل حرف  در
  دیحرف خورش  یدر حال پخش بود. اما تموم حواسم پ   لمیبه ف رهیروشن نشستم. نگاهم خ ونیزیتلو

 بود.

که کالفه ام کرده بود.  یزیشدم. اما تنها چ الشیخی. از آخرم ب اوردمیدر ن دی خورش یهااز حرف  سر
 شده بود.  رهیبهم خ  یاز ک دمیبود. که نفهم  یاشاری

با   دمیترس ی م شتریب ن،ویزیتلو  یاز اتاقم و استراحت نزدم. دوباره نشستم پا یناهار هم حرف  بعد
 تختش بکشم.  یاز لج و حرص باهام تا پا دنش،یکش شیپ

نرفت. صاف نشسته بود روبروم و به   یول رونی حرص خوردم. منتظر بودم از خونه بره، ب یشب کل  تا
 یهادست یاما از افتادن تو  زدیذره خواب لهله م کی یرصد کردن حرکاتم، چشم دوخته بود. دلم برا 

 زدم.  ی. َدم نم کردمی تحمل م  ،یروان نیا

حرف حمله   ی. بعد شام بدمیلحظه نرسم اما رس نیدعا کردم به ا یکل کهن ی. با ادیشب فرا رس باالخره
توش بودم کشوند. با ورودمون به  یکباری که قبال  یبه مچ دست بدبختم و دنبال خودش به اتاق کرد

 اتاق در رو پشت سرش قفل کرد. 

 گرد شده نگاهش کردم. بهش تشر زدم:  یهاو مبهوت با چشم مات

 !؟ی. چرا در قفل کردمارستانیخودم ببرمت ت  دی_حتم دارم با

 پام پرت کرد:  یبرداشت و جلو  یت. پتو و بالشتتوجه به حرفم من سمت تخت رف  بدون

 . زارمی اتاقم، بهت اعتماد ندارم وگرنه از جنس تو ب یبرت نداره که آوردمت تو الی_فکر و خ 

 زدم:  یحرص دار یناراحت شدم. پوزخند یل یکارش و حرفش خ  از

 . یاز من رو نداشت  یام بگن عرضه نگهدارخانواده ترسمی! بگو م؟یبگ  یچ ینگ نی_ا

تخت   یخودش رو  لکسیر  یلیشرت رو از تنش کند. خ یهام ت چشم یجوابم رو بده جلو کهنیا بدون
 . دیپرت کرد و تخت باز خواب

 : دمیبخوابم؟! با حرص غر نیزم یرو یمن چطور آخه
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و و بالشت هم مال تو؟! من از سرم  پت نیوقت؟! اگه جات بِد، بگو؟! هم کی  ی! تعارف نکن؟ی_راحت
 ...ایز

چند  دهیبلند شد. با چند قدم بلند خودش رو بهم رسوند. ترس کدفعهیحرفم تموم نشده بود که  هنوز
رو به صفر   نمونی در بودم. پشتم به در بسته خورد. فاصله ب یعقب گذاشتم. چون هنوز جلو یقدم

 رسوند. قلبم همونجا سقوط کرد. 

 صورتم خم شد:   یر سرم گذاشت. تودستش رو کنا کف

 خودت، ُغرُغررو؟! یبرا  یگیم ی_چ

فاصله، زبونم الل  نی. *" از ترس اشدیصورتم پخش م  یکه بود که نفس هاش *"تو کمی نزد قدرنیا
 شده بود. 

 زمزمه کرد:  یطونی گوشم با لحن ش ری. ز دیسکوتم رو د یوقت

  یرو ایبغل منه. حاال انتخاب کن بغل من  یفقط جات تو ،یتخت راحت بخواب  یرو یخوای_اگه م
 !...ن؟یزم

 

 31#پارت_

 

  اشنهیتخت س یلرزونم رو رو یهارو داره. دست  یقصد نیهمچ  دونستمیگرد شدند. م  هامچشم
 : دم یگذاشتم و به عقب هلش دادم. با حرص و استرس تپ 

 از صدتا بغل تو بهتره!  نیزم  نی_هم

 ام دوخت:  دهیترس یهارو به چشم  طونشی ش یها. چشمدیخند

 بهتره.  ن یزم یبغل من هزار برابر از رو دمی_خب امتحانش کن! بهت قول م

 ! برو عقب. خوامی _نم



 اری از عشق فر 

78 
 

 بغل خودمه.  یجات فقط تو  ی! اصال زنمی! محرم ی_دوستم

بلند به سمت تخت   یهاهاش رو دور تنم حلقه کرد. از جا بلندم کرد و با قدم حرفش دست   انیپا بعد
 تخت پرتم کرد.  یکنم. رو یتا خواستم کار دمیکش یخفه ا  غیرفت. ج

و با لذت   دی بود. دوباره خند  نیریش  یل یزده خواستم بلند بشم.*" انگار آزار دادن من براش خ  وحشت
 . سرش رو جلو آورد.  صورتم چرخوند ینگاهش رو تو

..*.. 

قبل که   هیهاش برخالف چند ثانخشکش زده بود. *"چشم  ی*" در همون حالت موند. انگارکدفعهی اما
 : دیصورتم غر یمنقبض شده، تو یاز خشم به خون نشسته بود. با فک  زد،ی توش موج م   طنتیش

 نشدم.  مونی! پاشو برو تا پشی_لعنت

نقطه اتاقش و همونجا   نیو دورتر نیقفس، *" پرواز کردم گوشه تر یتو ریپرنده اس کی..*.. منم مثل 
 پنهان گرفتم. 

با بغل کردن زانوهام، سرم روشون گذاشتم. هنوز حس   دمیلرزی که م یآوار شدم. در حال نی زم یرو
از   یآروم یکه بهم دست داده بود و به شدت گرمم شده بود، با صدا  ی*" بخاطر ترس و حس  کردمیم

 کردم. هیدست خودم گر

منظمش   یچقدر گذشت سرم رو باال آوردم. نگاهم رو با نفرت بهش دوختم. با نفس ها دونمی نم
 ... کنهی م یقاط کدفعهیتعادل رفتار هم نداره.  یحت  یکه خوابش برده. روان دمیفهم

نگاهم   ی. کالفه و عصبرمی رو بگ یروان  نیحال ا یبود که اساس ینقشه ا یذهنم فقط پ. بردی نم خوابم
. با ذوق بلند  دیکه به ذهنم رس  یهام برق زد. با فکرچمدونم، چشم دنیاتاق چرخوندم. با د یرو تو

 شدم و به سراغش رفتم... 

بادکنک پر آب وسط  کیخنده نگاهش کردم. لب هام رو محکم بهم فشردم تا صدام بلند نشه.  با
  یکی که به زور از  یکرم مرطوب خوب چرب کردم. کش  کی پاهاش بود. کف کفپوش کنار تختش رو با 

 دستم بود. یاز شلوارهام کنده بودم، تو
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رها کردم که صاف خورد    کبارهیو   دمیکش رو محکم کش   نانیچک کردم. با اطم گهید کبارهی رو   یهمچ
 به پهلوش*"

پاهاش    ی. آب سرد که رودیبود که با فشار پاهاش بادکنک ترک جیجاش نشست. گ  یوحشت تو با
 . دیکش یبلند یغ یج خت،یر

که چه کردم.  دی. انگار مغزش تازه به کار افتاد و فهمدی رو رها کردم. با تعجب به طرفم چرخ  امقهقه
شد.   نیکفپوش چرب خورد، پخش زم یعقب تر رفتم تا پاش رو  یکمبرداشت.  زی به سمتم خ  یعصب
 آخ گفتنش به هوا رفت.   یصدا

  قیوجودم تزر یتو ری نظ  یلذت خاص و ب کیداشتم،  یقهقه زدم. چقدر دلم خنک شد! چه حال  دوباره
که نگاهم روش بود به سمت در تراس رفتم.   ی!... در حال یروان  نیکردن ا تی کار اذ یشد! رفتم تو

 با خنده گفتم: دهیبر دهیبر

 تختت راحت بخواب.  ی! حاال هم بازم برو روزم؟یبهت عز  دی_چسب

 زد:  ادی شده اش، فر کیکل یهادندون ونیبلند بشه از م کردی م یکه سع یحال  در

 نفس.  کشمتی _م

 ادم: تو هوا تکون د یقفل کردم. دست رونی تراس رو از ب در

 ُبکش.   دی_اگه دست رس

  یدادم و تو هیجلوتر رفتم. به نردها تک  یهوا براش فرستادم، پشتم رو بهش کردم و کم یتو یبوس
 کردم. نگاه    یکی اون تار یرو تو  اطیمحوطه ح

 .دمیخندی هنوز، م  نی زم یکه از ترس بود و افتادنش رو غشیلبام بود. از تصور ج  یلبخند رو هنوز

 : دمیکش  یبلند غیسرم، وحشت زده ج  یرو یآب سرد کبارهی ختنی ر با

 زد...  خی_

هام از که دندون یشد. در حال  یسرم خال  یآب رو یشتریب یحرفم تموم نشده بود که مقدار هنوز
 اومده؟!  یبرگشتم که خشکم زد. چطور  دیلرزی سرما م
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 32#پارت_

 

 

 

 زد:   یثیخب   لبخند

 !زم؟یگه نه عز! مدیبهت چسب شتری ب یجورن ی_فکر کنم ا

 : دم ییرو از حرص بهم سا هامدندون

 ! تو حقت بود. یشعوریب یل ی_خ

 . مونهینم  یتالف  یب یکن  ینرفته بهت بگم هر کار ادمی _تو هم حقت بود. تا 

  یاومده و تالف ی! بگو چطوردم؟یکه کنار در تراس بود، افتاد. چرا اون ند یرفتنش. چشم به پنجره ا با
 کرده.

 یا گهیخودم مانتو و شلوار د یچمدونم برا  ینگاهش کنم. از تو کهنیداخل اتاق برگشتم. بدون ا به
خشک    یبا حوله کوچک عیفرز عوض کردم. کش موهام باز کردم. سر یلیبرداشتم. داخل حموم، خ

 . ستین  دیبع یآدم  نیداخل. از همچ  اد،ی هر لحظه در رو بشکنه ب دمیترسی کردم. م

و   ضیرو تعو یاومدم. رو تخت  رونیسرم جمع کردم. شالم رو سرم مرتب کردم و ب  یالبا کش با موهام
 هاش گذاشته بود. با نفرت چشم ازش گرفتم. چشم  یبود. ساعدش رو دهیدراز کش

پهلو به اون پهلو   نیکردم از ا ی. هر کاردمیاتاق پهن کردم و دراز کش  یهمون گوشه  ن،ی زم یرو پتو
ذهنم  یبشم. حت یروان  نیا الیخ یب  ذاشتی وجودم نم   یتو یزیچ  کینبرد.  ی شدم تا خوابم ببره ول

 رفت.  ینقشه بعد یپ



 اری از عشق فر 

81 
 

بسته کامل سر   کی دنیرفتم. با د فمی سراغ ک عی. سردیکه به ذهنم رس یزیصبح بود که با چ یکاینزد
 صورتم زدم. خودش بود.  یبه پهنا  یبسته لبخند

شده رو موهاش گذاشتم. خوب که مطمئن شدم به   دهی آدامس جو نی دست به کار شدم. آخر عیسر
 به آشپزخونه رفتم.  کراستیاومدم. از اتاق خارج شدم،  نییاز تخت پا ی واشکی. دهیموهاش چسب 

و   دیاز ترس کش ین یبود و در حال روشن کردن سماور بود. جلو رفتم و سالم کردم که ه داریب  دیخورش 
 نگاهم کرد:  چپ چپ

 دختر.   دمی_ترس

 . دی_ببخش

 شده بهم نگاه کرد:   زیر یهاچشم با

 ! ؟یشی م داریقدر زود ب  نیا شهی_هم

 نشستم:  زیو پشت م   دمیکش رونی ب  یصندل یخونسرد با

 ... نینجایا دمی. اومدم ددمیتق تق شن ی صدا برد،ی _خوابم نم 

نبره. با   ی زی به چ یکردم حرف رو عوض کنم تا پ  یشک کرده. اما سع دونمی باال انداخت و م یابرو
 کل خونه رو لرزوند.  ادشی فر یکه صدا میدر حال صحبت بود دیخورش 

 رفتم.   دیرفت که پشت سرش با ترد رونی هراسون از آشپزخونه ب دیخورش 

 چسبوندم.   دی. خودم رو به خورشاومدی م نییکه با دو از پله ها پا اشاریصورت برافروخته  دنید با

خودم رو به خودت   ای. خداداشتیبه خون نشسته اش رو بهم دوخته بود و چشم ازم بر نم  یهاچشم
 سپردم.  

 !؟یبه موهام چسبوند  هیچ  نایا یعوض  ی_دختر

 صدام با موج خنده همراه بود:  یکردم نخندم ول  یشاهکارم نگاه کردم. سع به

 ! ؟یِ به سرت، ماسک مو یزد ی! چ؟یپرسی از من م یچ ی_برا
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 زد به بازوم و محکم فشرد:  چنگ

 تو هم بزنم. یموها یتازه گرفتم. اومدم برا ده،ی جد ی_آره ماسک مو

 : دم یدستش رها کنم، غر ری بازوم از ز کردمی م یکه سع یحال  در

 نداره.  اجیاحت  زایچ نیمن به ا ی_الزم نکرده. موها

 و نظارگر هر دومون بود.  زدی حرف نم اشاریاز حد  شیب  تی از ترس و عصبان دیخورش 

 . یکن  تشیتقو دیداره با اجی _برعکس احت

رفت با   خچالینشوندم. خودش به سمت   یصندل ی رو  دمیآشپزخونه کش  یبند حرفش تو پشت
 چندتا تخم مرغ، سس، ماست برگشت.  

 : دم یکش  یغی. جدیتعجب نگاهش کردم که شالم رو از سرم کش با

 ! بده شالم رو. ؟یکنی م کاری_چ

سرم شکست.   یرو  یکش موهام رو باز کرد. با پخش شدن موهام، تخم مرغ غم،یتوجه به ج بدون
 سرد تخم مرغ جمع شد:  عی. صورتم از مادمیکش  غیج

 چ...  شارای_عه 

تخم مرغ هم شکسته شد. فرصت اعتراض   یچهارم   ،یسوم ،یحرفم تموم نشده بود که دوم هنوز
صورتم سر    یموهام رو یکرد که از رو یسرم خال  یبهم نداد. پشت بندش سس و ماست رو یشتریب
 .  خوردندیم

خودم    تیوضع نیافتضاح بود. حالم از ا یل یهوا خشک شده بود و حالم انزاجار بارم خ یتو هامدست
 .  دیو اشکم چک خوردی بهم م

 زمزمه کرد:  یروزی صورتم خم کرد. با لبخند پ یرو رو  سرش

 .هیتو یماسک مو حرف نداره، مخصوص موها  نی_ا
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کنم که  یکار نجام،یکه ا یا روزت خورم یسر داد. قسم م ی که قهقهه بلند دمیکش یبلند غی حرص ج از
 !...نیاتون... حاال بب برو خونه یبگ  یفتی . به پام بیکن هیاز دستم گر

 

 33#پارت_

 

 * * * * * * * * 

 

در آوردم اونم  اشاریکه از حرصم سر  یبگذره. هر بال  ینبود بدون تالف  ی... روزنجامیماهه که ا کی
 یهاها و برنامه من، طرح  قیهامون، تحقرهامون از لباس . خراب کاآوردی رو سرم در م اشی بدتر تالف 

 شد.  دهیتا به غذاهامونم کش گهید یزای چ یلیشامپو و خ   اشار،ی یکار

مونده اش   یباق   ینصف چا دیفهم ی . وقتختمیو پودر لباس ر ی ظرفشوئ هیما شی چا یتو یوقت  کباری
 . میشد دهیُسرم کش  ریو ز مارستانیرو به زور به خوردم داد که همون روز هردومون به ب

شده  خونه بمونم. واقعا خسته  یمجبور بودم تنها تو م،یکالس  یساعت ها ر ی مدت هم بغ نیا یتو
تا   نجایا انیب گفتمی هنوز با آتوسا و چکامه قهر بودم وگرنه م کطرف ی. از رفتیام سر مبودم و حوصله 

 . رمیرو بگ   اشاریحال   شتریب

به اخراج کرده تا باز با   دیرو هم تهد هیبازه گذاشته و بق اطی محوطه ح یتو ی وریاز اون روز  یعوض
 .  امی و م رمیدانشگاه هم با خودش م کهنی کلک فرار نکنم. بدتر ا

که با پدرم صحبت   یتحمل کردنش برام سخت شده بود. چندبار کیموکول کوچ هیبه اندازه  گهید
  اشاری  شیبرم. اما سرسختانه سر حرفش بود که پ نجایکنم و بتونم از ا شی راض  یکجوری کردم تا 

 !...یدونی . فقط تو مشمی از دستش راحت م هیک  ایبمونم. خدا

هاش رو باال و  هدف شبکه  یها ب وونهیشدم. مثل د رهیخ  یو یو به ت  دمیکش یحوصلگ یاز ب  یآه
 برنامه نبود که جذبم کنه.  چی. هکردمی م نییپا
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 بلند شد:  اشار ی یعصب ی. پشت بندش صدادیدستم کش ری کنترل از ز کدفعهی

 !؟یکنی م  نییها رو باال و پاکانال  قدرنیا یچ  یکانال نگاه کن، برا  کیبزن  زادی_مثل آدم

 : رمیبرداشتم تا کنترل رو بگ زی سرم رو بلند کردم و خ یعصب

 .کنمی نگاه م یجورنی! من ا؟ی_بده من! فضول

 زد:  یشخندی رو باالتر برد. ن  دستش

 .کنمی تعجب م یکن  ینگاه زادی_مشخصه، اگه مثل آدم

 ستم. کردم نش ی. پوفرمیتالش کردم که چون قدش بلندتر ازم بود، نتونستم کنترل رو ازش بگ  دوباره

کوتاهم   یمو یکوتاه کنه ول یل یکردم اون روز به خاطر آدامس ها مجبور شد موهاش خ  نگاهش
 . اومدی بهش م 

 ذهنم خورد:  یتو یا. جرقه دیچرخ رونشیب یهالباس  یرو نگاهم

 ! ؟یری_کجا م 

 تعجب نگاهم کرد:  با

 !؟یپرسی م  یچ ی_برا

 . امیباهات ب  خوامی _م

 : دیجفت ابروهاش باال پر دو

 !؟یچ گهی_د

 ام.خونه   یخب خسته شدم همش تو ،یکه نگرفت رینکن. اس تی_َاه اذ

 جور سرگرم کن. هی!... خودت رو هی_مشکل تو

 : دمی بلند شدم. بازوش رو چسب عی!... سربدجنس
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 ام سر رفته. حوصله  ام،ی_بذار ب 

 رو با ضرب پرت کرد:  دستم

 . ستیتو ن  ی_جا

 لب زدم:  یم یهدفم دوباره بازوش رو گرفتم. با لحن مال یبرا یشدم ول  ناراحت

 . امیجونم بذار ب  اشاری_

که زدم جا خوردم چه برسه به اون... نگاهش رو به صورتم دوخت.   یجونم؟! خودم از حرف  اشاری جان
 م. از اون شوکه شد شتری هام نشوندم تا نفهمه خودم ب لب  یرو یلبخند کیهول زده  عیسر

 کرد:  یپوف کالفه

 رستوران. رمی دارم م ،یای_کجا ب

 : دمیاز ذوق کش یغیاصرار کنم. ج  شتریب  دیبا خودشه

 _خوبه که. 

 .شهی _نم

 . امی_تورو خدا بذار ب

 . با کج کردن سرم، لب زدم: دمیاش رو بوس نزد که گونه  یحرف 

 !...گه؟ید میبری _م

 

 34#پارت_

 

به  دنیهدفم و رس  ی. البته من براکردی کار رو ازم نداشت. مات و مبهوت نگاهم م نیانتظار ا انگار
 . ادیازش خوشم م یلی. خ یروان نیبه ا  یوگرنه منو چ  دمشیام بوسخواسته
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نگاهم   ریگرد و متح یهابود که با چشم یبار نیخودم گرفتم که نخندم چون اول  یجلو یسخت به
.  دمشیکه بوس میدختر نیداره مطمئنم من اول نیکه ا ی . با اخالق شدی . انگار هنوزم باورش نمکردیم

گره خورده    ی! با اون اخم هایخودته از بس غد و بداخالق  ری! خب تقصیطفلک   یشوکه. آخ یاالنم تو
 طرفت... ادیب کنهی جرأت م یات کدوم دختر

 که به حرف اومد:  شدمیم دیداشتم ازش ناام گهید

 رفتم.  یکن رید شم،ی منتظرت م قهی_دو دق

بود که  یبار نیاول  نیا نجامی. تموم مدت که ادمیاش رو بوسمحکم گونه  یلیخ  دمیاز ذوقم پر دوباره
 ام رو قبول کرده بود. کردنم خواسته یراحت رامش کنم و بدون جدال، بحث و کفر  یلیتونسته بودم خ 

نداشت. نگفتم  یابروهاش بود، هم خوان یبا اون اخم که رو یخنده ول  یهاش مکردم چشم حس
 ابروهاش ثابت هست...    یاون اخم دوخته شده رو یکن میکرد. هر کار شهی نم شمیکار هیبهتون روان

. شال  دمیپوش  یشلوار چسب مشک  کی مانتوم رو با  نیکتر ی و ش  نیدو به اتاق پرواز کردم. کوتاهتر با
ام   یشیآرا  لیکردن رو نداشتم و ممکن بود بره. وسا شی چون وقت آرا سرم انداختم. یرو  یسرخ آب

 . دمیدو  نشیبا دو تا خود ماش ختمی ر فمی ک یرو تو

 . با خنده نفس نفس زدم: دمیپر نیماش یتا استارت زد، تو بدجنس

 . می_بر

  شی راحت آرا الینگاهم کنه حرکت کرد. منم از فرصت استفاده کردم تموم مدت با خ  کهنیا بدون
 خوشگل کردم.   

 یبشم که مچ دستم رو گرفت. جد ادهیرستوران، خواستم پ نگی محوطه پارک یتو نیتوقف ماش با
 گفت: 

 بشم. شمونی نکن از آوردنت پ یکار ،یایدختر خوب و خانوم همراهم م هی_مثل 

 : دمیکش رونی ستش برو از د دستم

 . دمی_باشه فهم
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 هاش گرد شد. از تعجب چشم دیتا من رو د یشدم و هم قدمش شدم. مرد دم ورود ادهیپ

مغزم تازه به کار افتاد و   ی!... سنسورهادمش؟یآشناست؟! کجا د اشافه ینگاهش کردم. چقدر ق رهیخ
 بودمش.  دهید اشاری یمهمون  یاومد تو ادمی

 من بود خم شد و در رو برامون باز کرد:  یکه نگاهش رو  یحال  در

 . ری! عصر بخ سیی _سالم ر

.  خوردیبهم گره م  شتریبه اون بعد به صورتم انداخت. که رفته رفته ابروهاش ب   یبا تعجب نگاه اشاری
 ترسناک بود که تنم سست شد:  قدرن ینگاهش ا

 ! ؟یکنی نگاه م ی ! چرا اون جوره؟ی_چ

مطمئن شدم   گهیتک تک پرسنل داخل رستورانش، د دنی . با ددیحرف دستم رو گرفت، داخل کش  یب
 .  دهیمن تدارک د ری تحق یو مسخره رو فقط برا ییکذا  یاون مهمون

که   یعصب یسرم از فشار کردمی همون حس اون شب تمام تنم رو در برگرفت. احساس م دوباره
  خواستیبهم دست داد. دلم م یخراب  یل ی. حال خشهیم  به سمتم هجوم آورده، داره منفجر کدفعهی

 . َکندمیرو درسته م  اشاریاالن سر  نیهم

حتما از   کردمی نم  یاش اگه کاربابت رفتار گذشته یخوب و محترمانه بود ول یلی باهام خ  اشاری برخورد
 .  دمیترک  یم تی حرص و عصبان

  گرفتی که سفارش م یبفهمه ازش فاصله گرفتم. به گارسون کهنیبود بدون ا یدر حال سرکش  اون
 خنک دادم.   ی دن ینوش هیدرخواست 

که گذشت گارسون سفارشم رو آورد.   ینشستم. کم یصندل   یرو انتخاب کردم و رو زی م نیتر گوشه
 ازش خوردم و نگاهم رو دور اطرافم چرخوندم.  یکم

صورتم زدم. با گذاشتن    یبه پهنا ی ث یخورد. لبخند خب ذهنم جرقه یکه تو یتنها، با فکر یمرد دنید با
 برداشتم. از جام بلند شدم. ز ی م یاز رو خواستمیرو که م یزیاون چ وان،یل
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 35#پارت_

 

 : ستادمیاش ا یقدم کیحواسش بهم نبود. جلو رفتم. در  یبه دور اطراف انداختم، کس ینگاه

 _سالم آقا!

 کرد:   زیدور لبش تم  یرو بلند کرد. با دستمال  سرش

 _سالم دخترم. 

. در همون حال لب  میختیریاش ممرغ سرخ شده  ی. فلفل رو رو رمی نگاهم رو ازش بگ کهنیا بدون
 زدم: 

  رمیکه م ی انتخاب جاها یتو نی هم یمعده ام يکم حساسه! برا ام،یم نجایمن دفعه اولم ا دی_ببخش
 ! غذاش چطوره؟! خوبه؟!ن؟ینجایا یشما مشتر .دمیبه خرج م  تیحساس  کمی

 گفت:  یو لحن محکم  نان یزد. با اطم  یلبخند

 بودم.  یراض شهیو هم هی. غذاهاشون عالمینجایدائم ا ی_من مشتر

لب گفتم و ازش دور شدم.   ریز  یامشب بهم خوش بگذره؟!... ممنون  یلیچه شود؟! فکر کنم خ اوه
 نشستم. میصندل   یرو عیسر

مجبور   دیسوخت. آقا ببخش یلیداد اون مرد بلند شد. دلم براش خ  ینگذشت که صدا قهیدق کی هنوز
 ُمردم.   یوگرنه م گرفتمی م  کجوریرو   اشاریحال   دیشدم با

 شد:  کش یهراسون نزد یگارسون  زد،یکه بال بال م یدر حال مرد

 افتاده؟! ی_آقا اتفاق

 گرفتم. شی بود؟! آت یچ نی_سوختم، سوختم. ا

  مهیسراس یا گهی!... نگران نگاهش کردم که گارسون دختم؟ی فلفل روش ر یل یبخت حتما خ بد یوا
 .  دینفس سر کش کیو    دیهوا قاپ یرو تو وانیل  یبراش آورد. مرد بدون معطل  یآب وانیل
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 گارسون گرفت:  ی رو جلو و ظرف مرغ سرخ شده دیکوب  زیم یرو رو  وانیل یعصب  مرد

 .یفهم ی بخور م کمی_

 : د یعقب کش اشاریمحکم  یتا دستش دراز کرد با صدا گارسون

 اومده؟! شیپ  ی_مشکل

  کی!... اون حس عذاب وجدان جاش رو به شه؟یم یجان یچه شود؟! داره ه  د یرس ینقش اصل  اوه
 ام زدم و با دقت نگاهشون کردم.  چونه  ریهام رو زلذت داد. دست 

 مشکل کجاست!   نیفهمی م ن یمرغ بخور نیاز ا کنم،ی از شما تعجب م یریمش ی_آقا

برداشت تا دهنش گذاشت. صورتش قرمز شد به سرفه افتاد. با لحن که   یمرغ هیبا چنگال تک  اشاری
 شرمزده بود لب زد: 

 . نی اتفاقم امشب مهمون رستوران باش نیبراتون عوض کن. بابت ا گمیاالن م کنم،ی م ی_عذرخواه 

  زی ر زیانداختم تا متوجه من نشه. ر نییسرم رو پا عیکنه. سر ضیظرف رو به گارسون داد تا تعو اشاری
 .  دمیخند

همه شرمزده   یجلو کنمیم یذره خنک شد. امشب کار  کی! دلم فقط اشار؟یآقا  یدیرو د کجاش
 ! نی. حاال بب یبش

دو دختر جوان جلب   ینظرم رو کهن یگذشت تا ا یساعت کی. حدود یصبر کردم تا سوژه بعد یکم
 مانتوم در آوردم و از دسترس خارجش کردم. با برداشتن نمک به سمتشون رفتم. بیاز ج  میشد. گوش

 !د؟ی_ببخش

 زدم:  یرو نگاه کردم و لبخند میدو به طرفم برگشتن. گوش هر

 . مال شما هم آنتن نداره؟!دهیچرا آنتن نم دونمی کرده، نم  رید  ی_منتظر دوستمم ول 

 رو نگاه کرد:   شیترا گوش از دخ یکی

 _نه مال من آنتن داره. 
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 درست شد.  دیشا  نینگاهش کن هی شهیم  ستم،یوارد ن ادیرو تازه گرفتم ز میگوش نی_ا

 . نمی_بده بب 

  نیکترینزد  یبودند و حواسشون بهم نبود، نمک رو یروبه دستش دادم که هر دو در حال بررس میگوش
 .ختمی ظرف غذاشون ر

 خارج شده بود. گلم، از دسترس  ای_ب

 رو گرفتم و با تعجب گفتم:  میگوش

 . نی_عه درست شد، ممنون لطف کرد

شد. بدون نگاه کردن  یمردونه ا یپنجه ها ریفاصله نگرفته بودم که مچ دستم اس زی از م هنوز
 ...هیها کدست  نی صاحب ا دونستمیم

 

 36#پارت_

 

 که لو رفتم:  دمیگوشم فهم ریز  اشاری  یعصب یصدا با

 نفس.  کشمتی _م

  ی. لبخنددمی. به طرفش چرخ دمی ترسی ازش نم گهیکه د  ینبود که بترسم. اصال چند وقت یشب امشب
 دادم. اخم هاش بدجور بهم گره خورد.  لی اش، تحوبه صورت کبود شده 

  روز حرص  کی. اگه بردمی مدت واقعا ازش لذت م یکه تو یکردنش. حال تیاذ  دهیم یف یچه ک جون
 . شهی روزم شب نم ارم،یبشر رو در ن  نیا

ام رو  خنده یقهقه بزنم. اما از نگاه ترسناکش، لبم رو به دندون گرفتم. به زور جلو خواستیم دلم
 گرفتم.
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اشاره کرد که  یو به گارسون  دی کش یقی نفس عم اشاری. کردندی دو دختر با تعجب نگاهمون م اون
 کنه.  ضیغذا رو جمع و تعو یظرف ها

 خطاب به اون دخترا لب زد:   یمیلحن مال با

 . نمیرو دوباره بچ زی م میاومده. مجبور شی پ کی مشکل کوچ کیخانوما!   خوامی _عذر م

به  یتکون دادند. با فشردن محکم دستم به سمت ته رستوران که پله ها یسر  دیبا شک و ترد دخترا
 .کشوندمی م خورد،ی طبقه باال م

خوردنم هم در   نیاتاق رو باز کرد. محکم داخل اتاق پرتم کرد. با زم نیباال رفتن از پله ها در اول با
 شد.  دهیمحکم بهم کوب

خونسرد از جام بلند   یکردم آروم باشم. با ظاهر یشدم. اما سع  یعصب یلیکه از رفتارش خ  یوجود با
 و مرتبشون کردم  تیصورتم پخش شده بود رو به داخل هدا  یشالم رو  ری شدم. موهام که از ز

 کنم؟!  کاری_من با تو چ 

  لی هست خوب خودش تحو یاتاق انداختم. اتاق هر کس یتو یتوجه به لحن پر خشمش، نگاه  بدون
 م لب زدم: هاتخت نرم پرت کردم با بستن چشم  ی. خودم رو رورهیگیم

 استراحت کنم. خوامیم  رونی _لطف کن برو ب

هام رو باز کردم. تا خواستم چند حرف بارش کنم  بازوم چشم رشدنیدر بودم که با اس یصدا منتظر
  نییکه از خشم باال و پا  اشنه یس  ش،یظیبه خون نشسته اش و اخم غل یهاچشم دنیبا د یول
 بشر...   نیمنصرف شدم. اوه چه کردم امشب با ا شد،یم

 یدی. سمت چپ در دولد سف میاومد نییحرف از پله ها پا یخشم دوباره از اتاق خارجم کرد. ب  با
 رو باز کرد.    یبزرگ

در با تعجب برگشتن و  یا کدفعهی آشپزخونه مشغول به کار بودند با باز شدن  یکه تو یافراد
 نگاهمون کردند.  

 کردم.  یداد. اخم ینم  یخوب  یسرش داره. که بو ی تو یفکر کی نجایبا اومدنم به ا دونستمیم
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 : دیغر  ی. عصبستادیا ییظرف شو نکیس ی. جلودمی سمت ته سالن کش به

 .یامشب رو با دست بشور یتمام ظرف ها یا هی_تنب 

دستش رو پس   یدوباره بهم زور بگه. اون اتفاق دوباره تکرار بشه. عصب  ذارمی! واقعا فکر کرده م ؟یچ
 زدم: 

 !؟یچ گهی_د

 گوشم که فقط من بشنوم زمزمه کرد:  ری آروم ز یلی رو جلو آورد. خ  سرش

گازت   دنتیبوس  یبه جا  یبغلش بخواب یامشب تو ادیبدش نم  ،یوریبه  شهیاش ربط داده م گهی_د
 . رهیبگ

 

 37#پارت_

 

 

شورش در آورده. با کف هر دو دستم محکم به تخت   گهی. نه ددیتموم تنم لرز یوریاسم  دنیشن  با
 صدام باال رفت:   یسانت هم تکون نخورد. عصب کی ی . حت دمیکوب  اشنهیس

 .یباهم دار یچه رفتار گمیبه بابام م  زنمیاالن زنگ م ی روان  ،ی_عوض

با   و محکم دیهام قاپ دست  نیاز ب یعصب کدفعهیهنوز قفل رو لمس نکرده بودم  میدر آوردن گوش با
 : د یکوب نیشدت به زم

 _تمومش کن نفس!

. دوباره با دست هام به تخت  کنمی م کاری دارم چ دمینفهم گهید م،یگوش کهی ت کهی الشه ت دنید با
 : دم یکش یبلند  غی. ج دمیکوب  اشنهیس

 _ازت متنفرم. متنفرم. 
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. مردک  ختندیرخارج شدم. اشکام با سرعت   یازش نموندم و با دو از اون رستوران لعنت یحرف منتظر
و   زدندیهمه سرت داد م کردمی م یکار دیکردم حقت بود. با یفقط بلده زور بگه اگه هر کار یروان

 . شدی م ختهیکامل ر یزد ی که دم م یاون ابهت

  شدیم دشی عا یداشت؟! چ یست از سرم بر نم. چرا ددمیکش یبلند غی ج یگرفتن بازوم توسط کس با
 کردنم؟!  ری از تحق

شخص روبه روم   دنیبا د یصورتش بزنم ول  یهوا بلند کردم محکم تو ی. دستم رودمیخشم چرخ پر
 صورتش نشست.   یرو رمی حرکت دستم رو بگ یکه بتونم جلو  نیقبل ا

 صورتش نگاه کردم:  یقرمز شده تو  یگفتم. با خجالت به جا ینیه

 . اشارهیبه خدا فکر کردم  دی_ببخش

 : دیصورتش کش یرو یدست

 دختر! یدار ینینداره، چه دست سنگ بی_ع

 شما رو بزنم.  خواستمی نم  دی_ببخش

 . میبر انی _گفتم اشکال نداره. ب

 اشکام رو پاک کردم:  رد

 .! محاله پام رو بذارم اونجاست؟یکه ن هی_منظورتون رستوران اون روان

 . شهی م یعصب  شتری ب ومدنتونیبا ن   د،یلج نکن کنمی _خواهش م

  نیدونیاعصاب منه؟! اصال م یکه رو  شی اون مردک روان پر ای کنمی م  شیشد؟! من عصب ی_عه چ
 . ستی. اصالً برام مهم نشهی م ی! به درک که عصب ه؟یچ

از  نی کن  شی . عصبانیکوتاه ب کنمی . درست! اما ازتون خواهش مدیهست  ی_شما هم االن عصب 
 .شهی خودتون کله خرابتر م 

 لب زدم:  یچپ نگاهش کردم. با لحن دلخور چپ
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 ! نیتوه ایبود  فی_ممنون، االن تعر

 شدم و روم برگردوندم. ادامه دادم: نهیبه س دست

 . امی_نم

 فت: گ یمیصورتم و با لحن مال یسرش رو کج کرد جلو آرتان

 !انی خواهش کردم کوتاه ب یدی_ل

موقعه  نیا یول  فتهیب  اشاری یهاچشم یچشمم تو خواستی بهم چشم دوخته بود. اصال دلم نم منتظر
 تنها خونه برم.   شدی شبم نم 

 تکون دادم:  یو سر  دمیکش یق یعم  نفس

 تا من خفه اش کنم.   نشیری بگ دیبهم بزنه، با یحرف   نیاگه کوچکتر یول  امی _باشه م

 کرد:  یاخنده  تک

 قول! ،یدی_باشه ل 

رفت. با تعجب دنبالش رفتم.   نگی به سمت پارک ی. اما برخالف در ورودمیهم به سمت رستوران رفت با
 گفت:  ،ینی ماش موتیکه با زدن ر

 بهتره باشه!  اومده ببرمتون خونه شیپ طیشرا نیبا ا کنمی _فکر م

. البته فعال تا آخر شب و  نمشیبینم  گهید ینجوریبودم. ا دهیعمرم شن یبود که تو یشنهادیپ ن یبهتر
  شیپ گهی جدال و بحث د کیدرهم آقا روبرو بشم.  یاخمها دیتا پاش به خونه برسه با دونمیم نمیا

کنه  تمیاذ خواستاگه  یجورکی بود. تا آخر شب خدا بزرگه!... باز  نهیگز نیرو دارم. االن رفتن بهتر 
 جلو نشستم. یصندل یقبول کردم و رو عی . سررمیگیحالش رو م 

 

   38#پارت_
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بلندگو گذاشت   یتلفن همراهش زنگ خورد. تماس رو در همون حالت وصل و رو ن، یحرکت ماش با
 : دی چی فضا پ یتو  اشارینگران  و  یعصب یکه صدا

 !؟ یکن داشیپ  ی_تونست

 زد:   یبهم انداخت و لبخند ینگاه  آرتان

 _بله. نگران نباش االن کنارمه. 

 : دیغر ی. عصب دیکش یاز آسودگ یکردم نفس احساس

 ظرفا رو نشوره. نیاگه مجبورش نکنم ا ستمین  اشاریگفته من نگرانشم، در ضمن بهش بگو  ی_ک

رو   یآرتان جوابش رو بده. گوش کهن ی. قبل اذارهی بهش نگم خودش نم یزی چ خوامی م ی! ه؟یچ
 : دمیمثل خودش غر یچنگ زدم. عصب 

باال   یزن یمبارکت رو م  ینای. خودتم آستیچ یکه ه یکنی باشه! اسمت که عوض م ری خ یدی_خواب د
 .یشوریهات مظرفا رو با همون دست 

 .شهیاون وقت برات بد تموم م ،یت که هس ییاونجا امینکن پاشم ب ی_نفس کار

 زده باال!   تینکن؟! فعال برو ظرفات بشور، توهم بروسل  دیمن تهد نی_بب 

 ازت کوتاه کنم. یزبون کی رسه،ی_باالخره که دستم بهت م

 کردم:  یعصب یاخنده  تک

 یخوای حرفا بذار اول اسم برات انتخاب کنم که م نی ا یجناب. فعال بجا یگفتم توهم زد یدی_د
 . اوم بذار فکر کنم بهت بخوره...  میصدات کن  ، یداشته باش  یاسم کی . باالخره یعوضش کن 

آرتان شدم که با دهن باز به کلکل من   رهی بود که تازه متوجه نگاه خ اشاری یذهنم دنبال اسم برا یتو
 تکون داد.   یچیه یبه نشونه  یدم که سرنگاهش کر ی. که سوالکردی نگاه م اشاریو 
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 یرو بطرفش گرفتم. که صدا ی از رفتارم، گوش دمیبه خودم اومدم و خجالت کش کدفعهی راستش
 بلند شد:  اشاری یدستور نیخشمگ

اسم من رو   خوادی کنم م شیرو برگردوند تا حال دیدختر چشم سف نیا عیسر  نی_آرتان هر جا هست
 عوض کنه. 

 رو گرفت، گفت:  یگوش  آرتان

 مامانم.  شیپ برمی رو هم م یدیبکش. ل  قی_چندتا نفس عم

 . نی_الزم نکرده. برگرد

 . دمیم لتیتولد شهاب بهت تحو  یبهتره!... فردا شب تو نیهم نباش  شیرفتارتون امشب پ نی_با ا

لب زمزمه کردم. آرتان از حرکتم    ری ز . عاشقتمدمیتولد ذوق زده محکم دست هام بهم کوب دنیشن  با
 .  دیگلو خند یتو

 برش گردون.  گمی ! م؟یگیم یدار ی_چ

هم گذاشت. با آرامش   یکنه. پلکهاش رو یرو راض اشاریهست   یالتماس نگاهش کردم که هر طور با
 گفت:  یعصب  اشاریبه 

که، اگه نبرمش که  شیشناس ی. مشی پ برمی رو م یدیبه مامانم زنگ زدم گفتم ل  شه،ینم گهی_االن د
 ...تونم ی خودت زنگ بزن بهش بگو، من نم یتونی! اگه م؟یچیه گهید

 !؟یکن  یچه غلط یخوای م  یبگ ،یزنگ به من بزن  کی  دی_نبا

برش گردون،   یداد ری گ ی. حاال چنهیرو بب  یدیل خوادی! بعدشم مامان م ؟یریگ یسخت م یچ اشاری_
 !گه؟ید شین یبیشهاب م یفردا شب خونه 

 : د یچی پ یگوش یتو اشاریکالفه  یتا صدا دیطول کش کمی

 . رهینم  ادمیبگو که کار امشبش  دمیخب. به اون چشم سف یل ی_خ
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خنده، در همون حال لب   ر یاز آرتان نشد و تماس قطع شد. بلند زدم ز یحرفش منتظر حرف  انیپا بعد
 زدم: 

 . شیچوندی_واقعا ممنونم ازت، خب پ

پوست   زییسرد آخر پا  یکه هوا دمیکش یق یبردم. نفس عم رونی ب  یرم رو کمدادم. س نییرو پا شهیش
 : دمیکش یبلند غی . جستمین  اشاریشبم با  کی کهن یصورتم رو نوازش کرد. از ذوق ا

 راحت شدم.  شی _آخ

 !ن؟یخوری سرما م  یدی_ل

 صاف نشستم:  یصندل یرو  شهیباال اومدن ش با

 از دستش راحت شدم. کهن ی! مهم استی_مهم ن

 قدر بهتون سخت گذشته؟!  نی_ا

! گم؟یم یچ  نیتا بفهم نی سقف باش ریروز ز  کیباهاش  هیکنه. فقط کاف تمیاذ خوادی فقط م  اشاری_
 !ن؟یکنی من موندم شما چطور تحملش م 

 ! ؟یبرات بگم تا درکش کن  ی_چطور

 ادامه داد: زد،یتوش موج م  یکه ناراحت  یفرستاد. با لحن  رونی رو پر فشار ب  نفسش

 افتاد که نابودش کرد.  اشی زندگ یتو یهااتفاق  یکسری_

زد.   یتک بوق ،یخونه   یجلو نیشدم. با توقف ماش  مونی بزنم، پش یشدم اما تا خواستم حرف  کنجکاو
اومد و با لبخند به   رونی ب مهیسراس یخونه دختر ناز یرو داخل برد. از در ورود  نی با باز شدن در، ماش

 بود. ستادهیاستقبالمون ا

 با سر به اون دختر اشاره کرد:  ن،یکرد. با توقف ماش یاتک خنده  آرتان

از   دیوگرنه به زور با  رونیاومده ب دنتی. از ذوق دارمتیدادم، دارم م  امی. تا پاستی _خواهرم تان
 !. رونی ب  یاتاقش بکش
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 شدم... ادهی زدم. پ  لبخند

 

 39#پارت_

 

*  * * * * * * 

 

 * اشاری*

 

تا  شبیدختر از د نی. لعنت به من که نبود ادیلغز شیخال  یجا یاومدم، نگاهم رو رونیاز حموم ب  تا
االن  نی تا هم شبیهمه کالفه ام کرده بود. انگار زمان هم باهام لج کرده بود، از د نیاالن ا نیهم
 گذاشت.  دیگذشت. ذره ذره جونم باال اومد که شبم بدون اون چشم سف یها نم  قهیها و دق هیثان

ازش   یو خاطره ا ریتصو کی دی چرخی بهش فکر نکنم اما هر بار نگاهم هر طرف خونه م خواستمیم
 که چه اشتباه کردم اجازه دادم رفت.  دمیرس  جهینت نی. تهش به اشدمی . بدتر دلتنگش مشدی زنده م

هام رفتم. کت و شلوار  تا خشکشون کنم. به سمت کمد لباس  دمیموهام کش یو از حالم، حوله ر  یعصب
 . دمیکش رونی ب یاقهوه یو کفش چرم راهنی با پ یکرم رنگ

با واکس مو، موهام رو به باال    ستادمیا نهییآ ی. جلودم یکت و شلوارم پوش رم، ی لباس ز دنیپوش  با
نفس نبود،   دنیحالت دادم. با بستن ساعتم، عطرم رو هم زدم. از اتاق خارج شدم. اگه بخاطر د یکم

 رو نداشتم.  هایباز یقرت  نیوقته حوصله ا  یلیحاضر نبودم تولد شهاب برم. چون خ 

و نادر آروم    ابیاون موجود کم دنیشهاب روندم. االن فقط د یتا خونه  قراری شدم. ب   نیماش سوار
 روبرو شدم.  دمشونیگذشته، ند یها که بعد اون اتفاق تواز بچه یل ی با ورودم با خ. کردیم



 اری از عشق فر 

99 
 

نفر بود. اما هر   کی  یاما تموم حواس و نگاهم پ کردم،یم  یاحوالپرس دم یرسیم  یکه با هر ک یحال  در
  کی آرتان گرفتم اما بخاطر موز یگوش یچندبار ی. کالفه و عصب دمشیند  تیاون جمع یگشتم تو یچ

 .شدی سالن انگار متوجه نم  ینده توکر کن

کنم نبودش برام مهم  ی حال د یاومدم تا به اون دختر چشم سف ریقدر د نیخودمه ا  ری تقص همش
 کنم. داشی پ تی جمع نیا یتو تونمی حاال هم نم   ست،ین

 .میکشتی برات م یشتر ،یگاو یگفت ی. منجاستیا یک  نی_به به بب 

خود صاحب تولد... در  دونستمی که م یشخص یشانه ام و پشت بندش صدا  یرو  ینشستن دست با
 هام رو براش باز کردم: لبم نشوندم. دست  یرو یکه به طرفش برگشتم، لبخند  یحال

 _سالم پسر. 

. اما دمشیند گهیکه برام افتاد. به بعد د یصورتش چرخوندم، بعد اون اتفاق  یرو  یرو با دلتنگ نگاهم
 بغلم فشردم:  یتو یالم بود. به گرماحو یایاز آرتان جو

 نه خودت رو؟! یری تولد پسرت رو جشن بگ دیمرد گنده؟! االن با ی_چطور

 کرد:  یاخنده  تک

 ک... خواستمی _تولد بهونه بود، م

 صداش کرد:  یحرفش تموم نشده بود که کس هنوز

 . فعال. شتیپ امی. میکن  ییرایاز خودت پذ ،یبزن هیبه بق کسری. تا یخوش اومد یل ی_خ

 گفتم:  عیبره، سر کهن یا قبل

 ! ؟یدی_آرتان ند

 اومد:  ادشی یزیچ  کیانگار  د،یخند بلند

تموم  یباورت نشه با دو نفر اومده. چهار چشم  دی . شادمشیمنم د ش،ی دی_آرتان اگه تو هم د
 االن ازش بدزدشون.  نی هم خوادی م کیحواسش رو اوناست. انگار 
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 اومد؟! ی_با ک 

 گفت:  عیصداش زدند که سر  دوباره

 . ینیبی رقص، خودت م ستی_برو پ

  کی مگه اومده؟! اما با نزد یبود برقصه. با ک دیجلو رفتم. از آرتان بع  یتکون دادم با تعجب کم  یسر
  نیاول کهن یخورد. با ا یدیتکون شد امنه یکه سمت چپ س  دمیرو د  یرقص شخص ستیشدن به پ

خودم   کهن یبدون ا دیدختر چشم سف نینشناسمش... ا شهیم اما مگه نمش،یبی م یطور نیباره ا
 . کنهیقلبم سفت و محکم م یداره جاش رو تو  خوامب

زانوش   ریکوتاه تا ز یدختر، نفس باشه؟! با اون لباس گلبه  نیا شدی نگاهش کردم. باورم نم  یدلتنگ با
دختر فقط   نیبود، محشر شده بود. ا ختهی دورش ر یبلندش که با فر درشت به طرز قشنگ  یو موها

 . دیبری االنم داشت نفسم رو م نیبه قصد کشتن من اومده بود. هم

دختر بشم؟!  نیا الی خی ب تونمیکه محو حرکاتش شدم. از خودم نالونم چرا نم   دیرقصی با ناز م اونقدر
 دست و دلم نلرزه...  دنش،یسرزنش کنم که با هربار دخودم رو  دیبا  یتا ک دونمی نم

رقص    یشد. قصد داشت تو ک یکه بهش نزد یشخص دنیکه نگاهم روش بود با د یطور همون
پا تند کردم. به  یچطور دمینفهم د،یکنه، قلبم از جا کنده شد. نگاهش که بهش*" چرخ شیهمراه

 سمتش رفتم.

 

 40#پارت_

 

 

نکنم. مچ دست نفس رو   یزیآبرور کهن ی. اما بخاطر اشکستم ی پسر رو م نیگردن ا خواستیم دلم
خواست تا    یکرد و م  یبود که منم با ترس تقال م دی... هنوز نفهمرونی ب دمشیاونا کش نیگرفتم از ب
 ولش کنم. 
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 دنمی. با ددمیبه تقال افتاد. بطرفش چرخ  شتریو ب دی کش یبلند غی. جمیاومد رونیاز در سالن ب  تا
لباس قشنگ که  نیبا ا ی. عوضنمشی بب تونستمیهاش گرد شد و خشکش زد. االن تازه مچشم

صورتش بود. نفسم رو به شماره   یخوشگل که رو  شیبازش و آرا یتنش بود. سر موها  سیفک
 انداخت. 

 یرو ازش گرفتم. کالفه از خودم دستام  رهی نفس، به خودم اومدم نگاه خ یپر حرص و عصب یصدا با
 : دمیبه صورتم کش

  دی. حتما بادیزهرم ترک ،یکشی چه طرز برخورده؟! تو خجالت نم نی! ا؟یکرد یطورن یا یچ ی_برا
 .یرفتار قشنگت رو به رخم بکش  شهیهم

 تر ادامه داد:  یکرد که دستش رو از حصار دستم رها کنه. عصب تقال

 !؟یمچ بدبخت من دار نی با ا  یدستم رو. تو چه دشمن ی_ول کن، کند

جلوش رو   یبه سخت نه،یبش  خواستی لبم م یکه رو یحرص خوردنش بودم. لبخند نیدلتنگ ا چقدر
از حد دلتنگ  شیچقدر ب  فهممی . االن تازه مدمشیکشی محکم به آغوشم م خواست یگرفتم. دلم م

قلبم سفت و   یمدت کوتاه، جاش رو تو نیا یتو دختر چطور تونسته نیا دونمی دخترم... نم  نیا
 .  نهمحکم ک

خودم   یهامون و فشارهامنگنه خانواده  یو متنفر بود. اگه تو زاریازم ب یدوستم نداره حت دونستمیم
دختر    نیتا مضحک ا  کردمیم  یرفع دلتنگ دیبا گهید  کجوری. پس موندی لحظه کنارم نم کینبود، 

 . سوزندمی و م زدیم شمیآت  کجایدارم که  یبهش چه حس دیفهمینکرده اگه م تمینشم. کم اذ

 رو جلو بردم:  سرم

 ! ؟یسخت در اشتباه زمی! نه عز؟یاز دستم راحت شد  ،یبا آرتان بر ی_فکر کرد

 : دیرو عقب کش  سرش

 . یکن  یتالف ،یخودت رو به من برسون یک یفکر کرد نیفقط به ا شبی_واقعا که؟! از د

 : د یاش، شمرده غرشده ک یکل یهاندان د نیازب
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 . ی_برات متاسفم روان

که هم  اطی از ح یدستش رو ول کنم. به سمت گوشه ا کهنیگفتنشم. بدون ا یروان  نی هم عاشق
 . در همون حال گفتم: دمش یبود، کش هیو هم دور از چشم بق  کیتار

  یبه جا خوامی دست به کار بشم. م دی. خودم بایو در رفت یفلنگ بست شبی! چون د؟یفکر کرد ی_چ
 .رمیخودم گازت بگ یوری

نرم پشتش رو به  یلیو خ  ستادمیا یدرخت یگفت. جلو یشعوریب یل یلب خ ر یو ز دیکش یبلند  غیج
صورتش  یبخوره، خودم بهش چسباندم. نگاهم رو *" تو یتکون  کهنی . قبل ادمیکوب یدرخت

 چرخوندم: 

 _خب خودت بگو ..*.. 

 آغوشم به تقال افتاد:  یتو شتریسانتم نتونست تکون بخوره. *"که ب کیکرد. اما  تقال

 خودت بود. بذار برم.  ری تقص شبمی_ولم کن. د

موهاش فرو بردم. عطر مست   یصورتش خم کردم. با کج کردن سرش، صورتم رو تو یرو تو سرم
 کننده موهاش تموم مشامم پر کرد.*" 

 . ☆رو دور تنش حلقه کردم. دستم

 *" نالون صداش با بغض در اومد: 

 . ولم کن. ی_بسه. بسه روان 

 گوشش بدجنس لب زدم:  ری لبم نشوند. سرم باال بردم و ز یاش، لبخند روبسته یهاچشم

 ! پس چته؟!؟یدلبر کن یومدیسر شکل ن  نی_چرا بس کنم. مگه با ا

 با بهت باز کرد:  هاشچشم

 !؟ ی! دلبر ک ؟یگیم ی_چ

 . شتیصورت غرق آرا نیبازت، ا یلباس کوتاه، موها  نی. ای_نگاه به خودت کرد
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 *" ادامه دادم:

 ..*..یکن ی م ی_دلبر

 کرد:  یاخم

 مثل تو.  یهوسباز یمردا  یرو کردم نه برا نکاریدل خودم ا ی_درست حرف بزن؟! من برا

 کردم:  یعصب یاخنده  تک

 _من با اونا فرق دارم. 

 فرق سرته. ی_فرقش تو

 : دمیغر یام، عصبشده کیکل یهادندان نی رو جلو بردم. از ب سرم

 ایسه ماه  ی من چ یو مسخره است. برا یتو اگه سور یبرا تی محرم غهیکنم. اون ص تی _بذار حال
 !؟یشیو زن من محسوب م یسه قرن، تو االن محرم من

 زدم:  ادیبر سرش فر نبارینگاهم کرد که ا فقط

 ! ؟یبرقص یو بر یایسر وضع ب   نیبا ا یشکل نیجازه داده ابهت ا  ی_اصال ک

 اش نعره زدم:  دهیصورت ترس  ینگفت. تو یچ یو بازم ه  دیتن صدام لرز از

 ! ؟یاجازه گرفت ی_جواب بده؟! از ک

 

 41#پارت_

 

 

 زد:   ادیمثل خودم فر ینعره ام به خودش آورد. پر حرص و عصب  انگار



 اری از عشق فر 

104 
 

. یبا من ندار ینسبت چیاست. تو هم ه تهیفرمال غهیمن محرم و زنم نکن! اون ص  ی_از خودم. برا
 برقصم. ای برم دوباره با تان خوامی کنار م  یبهتره بر

 .کنمی سرت خراب م یاونجا رو رو یچطور نی قدم بذار داخل، بب کی  ی_جرأت دار

 لب زد:   د،یلرزی که از بغض م یهاش نشست و با چونه اچشم یتو اشک

به   یزنی به حال خودم باشم؟! چرا هر لحظه گند م یذار  ی! چرا نم؟یدار یا دست از سرم برنم _چر
.  گذشتیتازه داشت بهم خوش م  کماه،ی ! بعد ؟یکردیروزم خراب م  یاومدیم  دی! حتما باام؟ی زندگ

 تولد نرسه. نیوقت پات به ا چی دعا کردم که ه نقدریا

ازم متنفره که آرزو   قدرنیمن بدم. ا قدرن یا یعنی... هیگر ریزد ز یبلند یبند حرفش با صدا پشت
 چیمن که ه یزندگ یبهش سخت گذشته. مجبور بود تو یل یمدت خ نیا یتو دونمی ! مام؟یداشته ن

 نبود، سر کنه. یو خوش گذرون  حی از تفر یخبر

 ازش فاصله گرفتم. با دستم اشاره کردم:  

 تمومش کن.  یخوا یکه م ی_باشه برو. برو روزت رو همونجور

برداشت.   یقدم دیکوتاه اومدم. با ترد یراحت  نیبه هم شدی نگاهم کرد انگار بازم باورش نم ناباورانه
 سد راهش شدم. با اخم نگاهم کرد: کدفعهیاما 

 !ه؟یچ گهی_د

  یلیخ ،یآوردن دستمال کاغذ  رونی شلوارم با ب بیج یو بدم. دست کردم تو جوابش ر  کهنیا بدون
 کردم.  زشونی. تمدمیشده بود، کش اهیاشکش س  یهاش که از قطره هاچشم  ری نرم ز

رو   یچشم کس خوامی با مرتب کردم*"نم  دمیبه موهاش کش یحرکاتم بود. دست رهی و مبهوت خ مات
خودش بخواد   یدختر تموم وجودش مال منه، چ نیا یخودخواه باشم ول  دیمن باشه. شا یداشته ها

 نخواد... یچ

 پر تعجبش زل زدم:  یهاچشم یتو 

 . یبر یتونیحاال م ،یبهتر  ینجوری_ا
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 به جلو هولش دادم:  ی. کم خورهی تکون نم دمید یچرا خشکش زده بود! اما وقت دونمی نم

 وقت امشب رو دوباره برات زهر نکنم.   کیتا  رمی. منم میخواست یرو نم  نی. مگه همگهی_برو د

کنم. به سمت   یخداحافظ یاز کس کهنیهمون حالت بود، ازش فاصله گرفتم. بدون ا یتو هنوز
نگاهش کنه من  ایبشه  کیبخواد به نفس نزد یرفتم. بهتر بود من نباشم. اگه بمونم و کس نمیماش

 ....فتهیب  یاق بدتحملش ندارم. ممکن نتونم خودم کنترل کنم و اتف

 

* * * * * * * 

 

 *نفس* 

  

ام گذاشته بود. اما  یشخص  میحر یناراحت بودم که راحت پاش رو تو یل یاز دستش خ کهن یا با
گرفت. اما لذت   رادیبهم از لباس و ظاهرم ا میمستق  ریشد. درسته غ یکجوری چرا حالم  دونمی نم

 داد.  ینم تیت بهراد بهش اهم وق چیکه ه یشدنش بهم دست داد. کار یرت ی از غ یخاص 

  اشاری ی ذهنم پ یخوش گذشته بود. اما گاه  یلیکنار خانواده آرتان بهم خ شبیکه از د یوجود با
 . ارمیحرصش رو در ب  یکجوری. دلم لک زده بود تا رفتیم

بشه با دو به سمتش    نشیسوار ماش کهن یبذارم برم. قبل ا  یهمونجور ومد،یچرا دلم نم دونمی نم
 . بازوش رو گرفتم:دمیدو

 . اشاری_

  ینگاهم کرد. يکم من من کردم. خب تا حاال نشده بود مثل دو تا آدم معمول یبهت برگشت و سوال  با
 سخت بود. نگران لب زد:  کمی. میباهم حرف بزن 

 شده؟!   یزی_چ
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 . ینر شهی_م

 : دندیجفت ابروهاش باال پر دو

 _اونوقت چرا؟!

 بگذره. باشه؟! گهیبدون دعوا و حرص دادن همد ای شبم ب کی. گهیو د_خب... نر 

سالن   ی. دستش رو گرفتم و به سمت ورودکردیمتعجب نگاهم م یاافهیهمون جور با ق  هنوز
 : دمیکش

 !؟یناز کن  یخوای م ای ی کنی استخاره م ی_دار

رقص   ستی . که باالخره وسط پگشتمی م ای. با چشم دنبال تان مینزد که باهم داخل سالن شد یحرف 
 ول کردم:  اشاری. دست شهی خسته نم  یچیدختر از ه نی. ادمشید

 _خب فعال برو خوش باش. 

 : دیاش غرشده کیکل یهادندون نی برنداشتم که بازوم رو گرفت. از ب یقدم هنوز

 _کجا؟! 

برم   خوامی ... اگه بفهمه مایمشب رو کوتاه با کی! االن گفتم ست؟یبشر درست بشو ن  نیخدا ا آخ
کردنش بهم. سرم رو باال آوردم. با لحن   کی. دو لبه کتش گرفتم با نزدکنهیبرقصم، دوباره ترش م 

 لب زدم:  یناز

 باش، ضد حال نزن.  ی_پسر خوب 

  یلیبود. سرم رو جلوتر بردم *". حلقه دستش شل شد و به سمت کمرم برد که خ رهی هام خچشم یتو
 یوقت یروان  نیا دمیکه تازه فهم یزیرسوندم. چ ایفرز از دستش فرار کردم. با خنده خودم به تان 

 . شهی رام م یجورنیا شه،ی م  یوحش

 بهم رفت:  یتا متوجه ام شد، چشم غره ا  ایتان

 ! ؟یکجا رفت کدفعهی _معلوم هست 
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 رو رام کردم.  ی وحش ری ش کی_رفتم 

 !؟ی_چ

بود که  ی اشاره کردم. نگاهش طور کرد،یبه خون نشسته نگاهم م یهاکه با چشم اشاریسر به  با
 ... رهیخشمش رو بگ یتا جلو کنهی حس کردم با تموم وجودش داره تالش م 
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 .  رهیاالن هر لحظه ممکنه بپره و پاچه همون رو بگ نی! ا؟ی! به حساب رامش کرد؟ی_اوه چه عصب

  اشاری رت ی تعصب و غ نی! اما ابره؟ی مرد رو داره، لذت نم کی  رتی توجه و غ کهن یاز ا یدختر کدوم
شورش رو در   گهیواقعا د گفتمی م دیتعجب داشت. با ینبود، جا نمونیب یحس   چیکه ه یمن یبرا

 : دمیآورده. کالفه نال

 کنم؟!  کارشی چ یگی. از دستش خسته شدم. م ستین یرام شدن  رم،یگی _حرفم رو پس م

 !هیبه قول خودت روان یبهم گفت شبیکه د ییداره. با حرف ها یما کال قاط یپسرخاله  نی_ا

 گرفت و با تکون دادن خودش ادامه داد: دستم

 .م یبرقص ای _ولش کن، ب

 کردم:  یاخنده  تک

 !؟یخسته نشد ،یدیهمه رقص نی_ا
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باهم به  میشروع کرد  اشارینگاه  ین ینه باال انداخت. بدون توجه به سنگ یبه نشونه ا ی. سردیخند
  دونمی. نم میدیکادوها رو دادند. باز هم با شور و شوق رقص ک،یاون وسط مراسم ک ی. حتدنیرقص

 ...میکن ی خال  میخواستی شبه م  کیو  میرو از کجا آورده بود یهمه انرژ نیا

بزرگ وسط سالن انواع   ز یم ی. رومیرفت  یشد. به سالن غذاخور لای خی ب ا یتان گهیاعالم سرو شام د با
  نیو انتخاب سخت ب   ی. با دودلزدندی رنگ وارنگ بود که بدجور بهمون چشمک م یغذاها و دسرها

 . دمیخواستم کش یظرف هر چ  یخودمون تو یخوشمزه، باالخره برا یهااون خوراک 

. با میستادیا ی. گوشه امیبود ستادهیپاهامون ا یرو  ی. به سختمیاز بس قر داده بود هردومون
نگاهم  گهیوقته د  یلیاز خ  اشاریبود که   نجای. تعجبم امیخوردی و خنده غذامون رو با ولع م یخستگ

 قهیقخط نگاهش بودم، باعث شده بود هر چند د شهیمن که هم یتوجه اش برا  یب نی. اما اکردی نم
 طرف نگاهم به طرفش بچرخه. 

 بارت کنه.   یزی چ کی ادیقدر نگاهش کن تا ب  نی_حاال ا

 _به نظرت ناراحتش کردم؟!

 . غذات رو بخور. کنهی کار م نیبشه. خب داره هم  التیخی بهش که ب ی! مگه نگفت ؟یگیم ی_چ

هنوز مجلس تموم نشده بود اما آرتان ازمون  کهنیغذام شدم. با ا هیتکون دادم مشغول بق یسر
  اشاریمنتظر آرتان و  رونیمحوطه ب یو زودتر تو دمیلباس پوش  ا ی. با تانمیو بر میخواست حاضرش

 .انی کنن و ب یتا از دوستانشون خداحافظ  میشد

 شدند:   کیعبوس بهمون نزد یاافه یبا ق  اشاریبا لب خندون اما  آرتان

 بهتون خوش گذشته؟! یل یانگار امشب خ ،یدی_خب ل

 : میو لب زد  میدیبا هم خند  ایتان  با

 . یل ی_خ

 _خوشحالم. 

 گذاشت و ادامه داد: اشاریدستش رو شونه  آرتان
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 شما.  لی تحو یدیل نمی_بفرما ا

 کهنیبود. سرش رو باال آورد. چپ چپ نگاهش کرد. بدون ا  نییکه از اون موقعه سرش پا اشاری
و آرتان برگردوندم. با   ای. سرم رو به طرف تان دیکش نشی بزنه. مچ دستم گرفت و به سمت ماش یحرف 

 کردم.  یتکون دستم باهاشون خداحافظ 

حرف   ینشوندم. ب  نیماش یحرکاتش مشخص بود، تو یدر باز کرد. با خشم که تو موت،ی زدن ر با
  اشاریو کالفه  یعصب   یبود که با نفس ها  یسکوت خاص نیماش ی. تومیحرکت کرد از اونجا دور شد

 شده بود.   یقاط

 بهش انداختم. آروم لب زدم:  ینگاه

 . اشاری_

متوقفش کرد.   یرو کج کرد. با ترمز وحشتناک نی کلمه باعث شد منفجر بشه. سر ماش کی  نیهم انگار
باهاش حرف   کمی خواستمی ! من فقط مکدفعه؟یشد  ی ردم. چگرد از ترس نگاهش ک  یهابا چشم

 رو خرج من کنه.... رتشیتعصب و غ  یطور نیا دیبزنم و متقاعدش کنم نبا

 رو به طرف برگردوند. نعره زد:   سرش

 ستمی! وا؟یکن  یبشه؟! تالف یکه چ یتو اون مهمون  ی! برم گردوند؟یگیم ی. چاشار یدرد  اشار، ی_مرگ 
 ! ها؟!؟یدید رت یغ  یمن رو ب قدرنی. انمیقر دادن خانوم بب 

 نسبت به من تعصب داشت؟!... که ادامه داد: قدرنینگاهش کردم. چرا ا مات

ضدحال   ی خوای*". بعد از من م کردنیرو که نگات م  ییکسا دمیمن د یول  ستین  تی _احمق تو حال
پاهام له    ری ز رتمی رگ نگاهت کنم. غ یب  ینی زم بیهمون جور مثل س سمینباشم. برم خوش باشم. وا

خوش باشه. امشبت لذت داشت؟! شبت گند نشد؟! زهر نشد؟! اصال  خوادی! خانوم م ؟یکنم که چ
 . ای ! برو با همون آرتان و تان؟یمن اومد اچرا ب

که در طرف رو باز کرد. بازوم گرفت   کردمی شد. با نگاهم دنبالش م ادهی پ نیبند حرفش از ماش پشت
 رو به عقب هلم داد: ادهی. به طرف پدیکش رونمیب
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تو نداره. از امشب  یبرا  ییداره و جا تهیمن محدود یکاره... خونه چی! هکارتم؟ی من چ یگ ی_راست م
رو مطمئن باش،   نیا گهیبرو انجام بده. د ینکرد ی. هر غلطیکه دوست دار ییبرو همون جا ،یآزاد

 . ام یدنبالت نم  یسر نیا

رو از جا کند و   نشیماش یسوار شد با سرعت سرسام آور عی و مات از کارش بهش زل زدم که سر جیگ
 بودمش. دهیند نیو خشمگ یعصب قدرن یکرد؟! تا حاال ا یشد؟! چرا قاط ی رفت. واقعا رفت؟! چ

نگاهم رو   ی شخص  یبود که با صدا نشیماش یفرستادم. هنوز چشم رو رونینفسم رو پر فشار ب کالفه
 ازش گرفتم. 

 

    43#پارت_

 

 

 .شمیسرت، خودم قربون دلت م  یدلت رو شکست؟! فدا زم،یعز ی_ناز

  خیس یاز اون موها شتریب کشیشده و بار  زیتم یکه ابروها یپسر سوسول دنیتعجب برگشتم. با د  با
 باال انداخت:  یکردم. ابرو یچشم بود، اخم یتو خشیس

 .شمیات م  یدرشت مشک یهااخمت اون چشم ی_جوون خوشگلم، بپر باال خودم فدا

 _برو گمشو. 

 شد. در همون حال گفت:  ادهیپ نشیتوجه به لحن تند و تشر وارم، از ماش بدون

 ،یبرخورد کرد یام همون جور!...با اون فلک زده دهیمثل تو بع  ی! از خانوم خوشگل ؟ی_او چه عصب
 فلنگ بست؟! 

تنم چرخوند. با   یعقب گذاشتم. نگاهش رو رو ی. از ترس قدمدیدرشتش، رنگم پر کل یه دنید با
 ادامه داد: یزدن چشمک
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..*.. 

واضح بود   قدرن ی. انگار لرزش بدنم ادیهام دوچشم یگره خورد. اشک با سرعت تو امنه یس یتو نفسم
. احساس خطر کردم و  دمیکش یبلند غیهام از ترس گرد شد، ج برداشت. چشم  زیکه به سمتم خ

 . دمیبا تموم توانم برخالفش دو کبارهی

شد. تموم    شتریلرزش تنم ب کی ستریه داد،یشدنش رو م  کشیکه پشت سرم نشون از نزد صداش
 . دمیدو ی شتریا سرعت ب نشم. ب  ریگرگ اس نیچنگال ا یتو کهن یا یاز اشک شد. برا س یصورتم خ

 نداره، امشب خوراک خود... دهی_خوشگله فرار فا

  اشاری نیخشمگ یناله از دردش بلند شد و پشت بند اون صدا یحرفش تموم نشده بود که صدا هنوز
  ری که اون پسر سوسول رو ز اشاری دنی. برگشتم با دستمیکه رگبار به فوش بسته بودش، باعث شد با

خوشحال  قدرن یبود که از حضورش ا یبار نیاول نیفوش، کتک گرفته بود، قلبم آروم گرفت. ا
 . شدمیم

  اشاریرو بده. اما  اشاری یقصد داشت هر طور شده از خودش دفاع کنه و جواب مشت و لگد ها پسره
 شده بود. یصورتش خون  لحظه سوخت تموم ک یکنه. دلم براش  یتا حرکت دادی امونش نم

  اشاری یلرزونم رو به حرکت در آوردم و جلو رفتم. بازو یتنم نشسته بود. پاها یترس هنوز تو  نکهیا با
 : دم یرو کش

 _بسه ولش کن.  

قدم عقب گذاشتم که با   کیترسناک شده بودند که  قدرن یهاش اضرب سرش رو باال آورد. چشم کی
 : دم یتموم قد لرز ادشیفر یصدا

 .نی ماش ی_گمشو تو

با وحشت دو   دمیکش یاخفه غی زد. ج اشاریچشم  ریز  یاستفاده کرد مشت محکم تی از موقع پسره
 از جاش بلند شد. فرار کرد.   عیسر اشار،یدهنم گذاشتم. با عقب رفتن سر  یدستم رو

 . نیماش  ی_برو تو
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که   دینکش  ینشستم. طول  نیماش  یتو زونیو نام تند یها. با قدم دمیجام پر ینعره اش از ترس تو  با
 شده...   یصورتش چ  نمیاومد. از ترس و وحشت جرات نکردم نگاهش کنم و بب

 

 * * * * * * * 

 

بود و   دهیکاناپه دراز کش  یهنوز رو میکه برگشت یگذاشتم و به طرفش رفتم. از وقت کیپالست یتو خی
چشمش حرکت دادم. صورتش از   ر ی رو ز  خی. آروم کاناپه نشستم یهاش بسته بود. کنارش جلوچشم

 : دیغر یهاش رو باز کنه. عصبچشم کهنی درد جمع شد. بدون ا

 _برش دار. 

با   یجورن یروش. اگه ا نیکردم. حرصش دادم با بدتر تشیاذ شهیاز هم  شتریامشب ب دونمیم
 رو بردارم، آروم لب زدم:  خی کهنیافتاد. بدون ا یها نم اتفاق  نیا کردمی باز نم  رتش یغ

 ...یچشمت ورم م ری_ز

هاش سرخ و ترسناک بود. مچ دستم هاش رو باز کرد. هنوز چشم حرفم تموم نشده بود که چشم هنوز
 : دیاش، وسط حرفم پرجفت شده  یهادندون یکارم بشه. از ال یرو گرفت تا مانع ادامه 

 _مگه بهت نگفتم چمدونت رو ببند؟! 

سرم   یچه مرگم شده بود که به حرفش نکردم. با ناراحت دونمی نم  قیبرم؟! خودم دق خواستی م واقعا
 انداختم:  نییرو پا 

 برم.  خوامی _نم

نکن وگرنه   می عصب شتریب  نیاست. از ا ختهیاعصابم بهم ر  ی! نفس من به اندازه کاف ؟یکنی _تو غلط م
 االن برگردونمت خونه اتون.   نیهم خوامی م  ار،ی . االنم پاشو برو چمدونت بینیبی بد م

بلند به   یها. خودش بلند شد و با قدمگمینم  یزیچ دید یچرا بغض کردم. سکوت کردم. وقت  دونمی نم
 نگذشته بود. با چمدونم برگشت.  یزیسمت اتاقش رفت. هنوز چ
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چه مرگمه من که  دمیبرگردونه؟! خودم نفهم   خواستیشده بود و م   رحمی ب قدرن یچرا امشب ا حاال
به رفتن نداشتم. اما نگاه ترسناکش باعث   یخونه برم اما االن رغبت نیاز ا یق ی به هر طر خواستمیم

 بلند بشم و همراهش رفتم... لمی شد تا برخالف م

 

 44#پارت_

 

 * * * * * * * 

 

 * اشاری*

 

رفتارهام    یرو  یخودم کنترل کنم و تسلط تونمی و نم  رمیگی ل انگار جنون مبه ک شمی م یعصب  یوقت
با    کباریبعدها هم نتونم جبران کنم. من  دیکه شا کنمیم  یریجبران ناپذ یکار یوقت ها کیندارم. 

 .امی فکرهام، گند زدم به تموم زندگ یاعصاب داغون و ب نیهم

 نیاز ا نمیرو گذرونده بودم. اون از تولد، ا   ی. شب افتضاحکنمی م  کارینبود، دارم چ میدوباره حال االنم
 که قصد تصاحب نفس رو داشت.  یوون یپسر ح 

تا آخر   شدمی نم  وونیمتوجه مزاحمت اون پسره ح نهیی از تو آ  یاصل  ابونیداخل خ دنمیچی قبل پ اگه
ولش کردم و رفتم، از اون لحظه تا    ابونیاشتباه بود که وسط خ  یل ی. کارم خدمی بخش یعمرم خودم نم 

 االن بارها خودم بخاطر رفتارم سرزنش کردم.  

هام  یبود. در مقابل تموم تشرها و پرخاشگر شمونی . انگار اونم پ میهر دومون اشتباه کرد امشب
  رتیمرد هستم. با تعصب و غ کیکه من  کردی فکر م  نی ذره به ا کیکاش  ی. اکردی فقط سکوت م
که امشب من  کردی لحظه به من فکر م کیناموسم ببندم؟! فقط  یچشم رو تونمی م  یکه دارم چطور

 شب خوش باشه.   کی تا اون به حساب خودش   دمیکش یچه زجر
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بود دستش رو لمس    ی. فقط کافکردی به نفس، درد م وون یح یشدن اون پسر کیقلبم از نزد هنوز
 . کردی سرش خراب م  یرو رو  اینتا د کردیم

تا   کردی مشت و لگد گرفتمش اما هنوز دلم آروم نگرفت. اگه نفس مداخله نم ری ز یبدجور کهن یا با
 . شک نداشتم.م یختیری فرار کنه، حتم داشتم که خونش رو م

اشون رو  شدم. با برداشتن چمدون جلو رفتم و زنگ خونه  ادهی اشون، پخونه ی جلو  نیبا توقف ماش 
 نگاهش کنم. کالفه زنگ رو دوباره فشردم. کهنیفشردم. حضورش رو کنارم حس کردم. بدون ا

  نیخونه نبود وگرنه با ا نیا یتو  یزنگ گذاشتم و برنداشتم. انگار کس  ینشد. دستم رو رو یخبر اما
فرستادم. اما سمج همونجا   رونی ب  یفسم رو کالفه و عصب. نکردندی حتما در باز م  کسرهی یصدا

 . ستادمیا

انگار   ی. اما کسدمی. محکم چندبار به در کوب شدمی دختر راحت م  نیاز شر ا دینصف شب با نیهم من
 : دم یبهش تپ تمیدر رو باز کنه. از عصبان نیقرار نبود ا

 ! ؟یندار یدی_کل

 _نه.

بود. نگاهم رو   یک یانداختم خونه غرق در تار اطیح یتو ینگاهبه موهام زدم. از در باال رفتم.  یچنگ
. اما دمی پر اطیح  یاز اون دور مشخص نبود. از همون باال تو یزی خونه زوم کردم. چ یدر ورود یرو

 کردم در باز بشه، نشد. یهر کار

به در زدم.   یلگد محکم  یدر، عصب یقفل بزرگ رو دنیخونه پا تند کردم. با د  یسمت در ورود به
 .  دمیبه موهام زدم. دور خودم چرخ یچنگ

  کمیتا حداقل  دمیکش قیهم فشردم. چندتا نفس عم یهام رو رو داد. چشم یقد نم  یچیبه ه ذهنم
نبود و   ی! انگار چاره اگرده؟یبرم  یکجا رفته و ک  دارشونی سرا نیا ستی. معلوم نرمی خشم رو بگ یجلو
 بذارمش و برم.  در خونه یجلو شدی نم  طیشرا نیبا ا

 یگذاشتم که صدا نیماش یاومدم. چمدون تو نییراه اومده رو برگشتم. از در باال رفتم و پا  دوباره
 متعجبش بلند شد: 
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 شد؟!  ی_چ

 بهش زدم:   یپوزخند

  یبرگرد  ی. مجبورستیخونه ن  یتو ینبود، کس اری. اما شانس باهات شدی_آرزوت داشت برآورده م
  شتر یبهت ب دفعهنیتو اون خونه فرق کرده و ممکنه ا زایچ  یلیتفاوت که خ نیمن. فقط با ا یتو خونه 

 از قبل سخت بگذره.

دلم نرم بشه. سوار  کهن یام شد. قبل ا رهینم داره، خ  کردمی که حس م یهالحنم، با چشم  یتلخ از
هاش رو  چشمگذاشت و  شهی ش یحرف سرش رو رو  یشدم. تا استارت زدم سوار شدم. ب  نیماش

 بست... 

گذاشت   شهیش یسرش رو یشدم. هنوز همون جور  ادهیزودتر از اون پ  اطیح   یتو نیتوقف ماش با
 شدم. شمونیرفت، پ ریخورد. انگار خوابش برده بود. تا دستم به سمت دستگ  یبود و تکون نم

دلم و قبل    یهمون جور ولش کنم و برم. اما پا گذاشتم رو ومدیرو دوباره بهش دوختم. دلم ن نگاهم
 به اتاقم رفتم. کراستیبشم. رفتم داخل و  شمونیپ کهنیا

تراس رفتم.  یرو برداشتم تو  گارمیپاکت س  راهنم،یرو از تنم کندم. با باز کردن دو دکمه اول پ  کتم
 دوختم.  نیشم به ماشو چ  ستادمیها انرده یبا روشن کردنش، لبه   دم یکش  رونی ب یگاریس

کنم با   شیتا حال دمی. عذاب کشسوختی شب سخت و زجرآور م نیهام از او چشم کردی درد م سرم
 .نهیب ی ام رو م گهید یرو یسر نیدر افتاده. ا یک

از بابت نفس   المیو خ  شهیم  داریب  دیاالن خورش دونستمیروشن شدن هوا، به داخل برگشتم. م با
 راحته. 

حوصله    یکه حالم بهتر شد. ب  ی. کم ستادمیدوش آب ا ریحموم رفتم و ز یهام تو همون لباس  با
 اومدم.  رونی ب دم یچی هام در آوردم با شستن بدنم، حوله دور خودم پلباس 

بشه.  دارینفس ب کهن ی. قبل ادمیکه دستم اومد برداشتم و پوش یو شلوار شرتی ت  نیکمدم اول  یتو از
 رفتمیم دیداشتم و حتما با  یقرار کار کیشدم از خونه خارج شدم. امروز   نامیاز ماش  گهید یکیسوار 

 ...ذاشتمی جلوش م  دمیکه براش چ یدیقانون جد موندمی شرکت وگرنه م 
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 45#پارت_

 * * * * * * * 

 

داشتم اما هنوز از   یادیبود و مشغله ز یروز پر کار کهنی برگشتم. با ا  عیسر یل یتموم شدن کارم خ  با
 آرتان شدم.  نیتازه متوجه ماش   اط،یح  یتو نیفروکش نکرده بود. با توقف ماش یچیه شبمیخشم د

نفسم  افهی که زود برسم ق یال یفرستادم. چه خ رونیابروهام گره خورد. نفسم رو پر فشار ب  یرو  یاخم
  هیکه براش ته یهاون قانونا دنی. با چ یش یم ینده چه حال تی بهت اهم  یک ی یکه وقت  نمیرو بب

 نکنه. یمن باز رتیبا غ  گهیکنم تا د  یحرصم رو سرش خال دم،ید

 یفضا یو نفس بود که تو  ایشک مال تان  یب یخنده ها  یدرهم داخل شدم. صدا یهمون اخم ها با
باهام رو   یو سرتق که فقط قصد لجباز  دیاون دختر چشم سف یبود، دلم ضعف رفت برا دهیچی خونه پ

 داره.

زدم،   یروش رو برگردوندن. پوزخند عیکه چشمش بهم افتاد، نفس بود. با حالت قهر سر یکس  نیاول
 که کنارش بود. بلند شد و سالم کرد که در جوابش فقط سرم رو تکون دادم. ایجلو رفتم. تان 

 به آرتان لب زدم:  خطاب

 ! ؟ی ندار  ی_تو کار و زندگ

 صدام بلند شد. با خنده لب زد:  با

که من داشته  ی! خودت دار؟یخوای م یمثل من زندگ  یکه چه عرض کنم. از آدم مجرد ی_زندگ 
 باشم؟!  

 وار گفتم:  هیکنا ش،یمبل کنار ینشستم رو با

 .یکن ی ام رو مثل خودت اعالف م گهیچند نفر د ،یخودت که اعالف نه،ی_مشکلم هم
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 چپ؟! یدنده  یرو   یباز رفت  اشار،ی_َاه 

 داره؟!  یعلت  کیام، حتما دنده نیا ی_اگه رو

 .میبزن  رون یب  یدور کی میچهار نفر بر ر،یدوش بگ  کی ! پاشو ؟یریگی _ول کن پسر، چه سخت م

.  ندازندیاعصاب من رو کامل خط ن نایا کهن یبهم گره خورد. مثل ا شتریحرفش، اخم هام ب دنیشن  با
 : دمیغر ی ول کن، نبودند. عصب 

 . یبستون نبود، دوردورم رو هم بهش چسبوند شبی_جمع کن خودت رو... د

 .میپاشو حاضرشو بر ید ی. ل این  ،یو حوصله ندار یا_خب اگه خسته 

 شدن نفس، داد زدم:   زیخ  مین با

 فقط پاشو برو.  ی_نفس جرأت دار

. اما نفس بدون  دیخشنم، رنگش پر یتن صدا هستم. از  یکه چه آدم شناختمی م یکه تا حدود  ایتان
 نگاهم کنه، بلند شد:  کهنیا

 .شمی_االن حاضر م 

بلند شدم با چند قدم بلند، خودم بهش رسوندم. بازوش   کدفعهی بشم.  یرفتارش باعث شد کفر نیا
 رو چنگ زدم: 

به بعد قانون   نجای! نگفتمت ا؟یراحت قدم بردار یتون  ینم  ،یمن یاخونه ی االن تو یکنی _فکر نم
 نداره؟!   اجیبه سمعک احت انا یهات اح داره؟! گوش

دستم رها  ینگاهم کنه، تالش کرد بازوش رو از تو کهنی کردم. بدون ا شبمید یبه حرف ها یا اشاره
 کنه. با حرص لب زد: 

 ی. آره تورو قبول نکردم  یچی . من ههیمشکل تو ،ی بشنو  یتونیو نم  یاگه تو کر ستم،ی_من کر ن 
 تفاوت که... نیتوام فقط با ا یاخونه

 هام دوخت و ادامه داد:رو باالخره به چشم نگاهش
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 دست خودمه نه تو! ارمی_اخت

برام؟! خب   یزنی شده االن چهچه م ی. چیداشت فیکه الل تشر شبید شه،ی _داره جالب م 
 !  ؟یگفتیم

 . یریمش  یواضح هست که نخوام دوباره تکرارش کنم آقا قدرن ی_حرفم ا

گرفتن شدنم   دهی... نادمیشونیرو بهم داد، صاف چسبوند وسط پ بهیغر کیاز زبونش حکم  لمیفام  لفظ
  کاری چ دمیبود که نفهم  نیسنگ یل یبار فرق داشت خ  نیاونم از زبون نفس بارها برام اتفاق افتاده، اما ا

 . کنمیم

 یهادندون نی . از بدمشیبود، به سمت خودم کش  ستادیکه اونجا ا یو آرتان  ای انتوجه به ت  بدون
 زدم:  ادیصورتش فر یام، توشده  کیکل

و زنم محسوب    ی. قبال بهت گفتم تو محرمیرو ثابت کن یبهم چ  یخوایم ی ریمش ی_با گفتن آقا
  نیب  تیمحرم ،یفهمی نم  یکنم. نه تو اون جور تی رو حال یزایچ  کی دیبا یسر نی. فکر کنم ایشیم

 تا آخر عمر.  ایروز باشه  کی خوادی ! حاال م؟یچ  یعنیمن و تو 

رنگ صورتش از ترس، به سمت   دنیاش و پرگرد شده یها بند حرفم بدون در نظر گرفتن چشم پشت
! از اون روز  ؟یچ یعن یدختر و پسر  کی نی. محرم بودند ب کردی م یبهش حال  د ی. بادمشیپله ها کش

 .کنهی کامل وجودم انکار م ستادیبهش نگفتم روز به روز پرورتر شده. صاف جلوم ا  یچیه

 !  ؟یکنی م کاریچ یبس کن! دار اشاری_

باال... اما هنوز    دمشیکشینفس از پله ها م ی. با توجه به تقالهاستادمیآرتانم بازم نا یعصب یصدا با
 محکم نگهم داشت...  یمونده بود که شخص یچند پله باق
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 ! ستم؟ی_مگه با تو ن

 . سرم رو چند بار تکون دادم: دمیآرتان، به طرفش چرخ ریباشه بغ   تونستی م یک

 ! ؟یگیم ی! چه؟ی_چ

 دختر دستت امانته! نی! ا؟یکنیم  کاری چ یدار یفهمی _م

 . به حرف اومدم: دمی! خوب که خندگفت؟ی م ی خنده...  داشت به من چ  ریزدم ز بلند

 پوزت، پس دهنت رو ببند. بکش کنار.  ری زنم ز یحد خودت رو بدون؟! اگه نم نی_بب 

 . یبش شمونیکه پ  کنمی کار م نجایهم ای ی کنی ولش م ای اشاری_

 : دم یبهش تپ ضی غ با

 ! ؟یسیجلوم وا یخوای_نخوام ولش کنم تو م 

 : دیغر یبلند ی. مثل خودم با صداستادیپله باال اومد و روبروم ا کی

 . اصال قصد کردم امشب روت کم کنم.ستمی_وام

  یشد ول ل یبه عقب ما یزدم. کم اشنه یبه س  یزدم. با رها کردن دست نفس، محکم ضرب  یپوزخند
خودم   یکه مساو  کلشی ه یکه نگاهم رو رو یکمر شدم. در حال افتادنش رو گرفت. دست به  یجلو

 خوندم: چر  یبود، م

 .نمی _خب کم کن بب

  سی خ هیتموم صورت نفس هم از گر دونستمیبرگردم م کهنی. بدون ادیکش یخفه ا  غیاز ترس ج  ایتان
  نییفرار از من بود که با ترس پله ها رو پا دمیشا ایمن و آرتان  نیاومده ب شی پ یشده. انگار از دعوا

 . میزدی صورت هم نفس نفس م یرفت. هر دو با خشم تو

 گوشم زمزمه کرد:  ریکه فقط من بشنوم، ز یسرش رو جلو آورد. طور آرتان

 !؟ی_دوستش دار
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صورت کبود و مبهوتم  دونمی هام دوخت. نمچشم ی. نگاهش رو توزنهی نم گهیکردم قلبم د احساس
 تا نفس بکشم.  ستی. اما من حس کردم هوا ندیکش یق ینه؟! نفس بلند عم ای دادی م ملو

 ادامه داد: یتر یمی شانه ام گذاشت. با لحن مال یرو رو دستش

با رفتارت از   کهن ی. نه ایاری دلش رو به دست ب دیبا یپسر! اگه دوستش دار ست، ی_راهت درست ن 
 . یخودت دورش کن

 _خفه شو. 

 .دی و نشن اومدی م رونیکه از دهانم خارج شد. انگار از ته چاه ب یا کلمه

  یکه حت یکنی م  یکار یها بقاپه. اما خودت دارکه گندم رو از دست ستین یسپنتا نام  گهید نجای_ا
داره   اجیو شکننده که به توجه و مهر، محبت احت فیدختره، لط کیبه دوست داشتنم فکر نکنه. اون 

 و بازوت...  زور دنینه به رخ کش

  یبرا یشد. دست هام شل شدن و کنارم افتادن. حرف ی تر از قبل م  نیمن نفسم سنگ گفتیم اون
 . کنهی زبونم رو نتونستم تکون بدم و بگم داره اشتباه م یدفاع از خودم نداشتم. حت

از  دمی شده بودند رو دنبال خودم کش  نیسنگ یادیز   ینگاهش کنم، پاهام که به حد کهنیا بدون
 راس نگاه آرتان نباشم.   ریت یتو خواستمی به اتاقم رفتم. االن فقط م کراستی کنارش گذشتم و 

  ر یبه نفس حس دارم. داخل حموم شدم. ز دهی. االن حتما فهم کردمی حواسم رو جمع م شتریب دیبا
 باز بمونه.  مهی. دهنم نامی ب رونی. آب سرد باعث شد بلرزم از شوک ب ستادمیدوش آب ا

هام رو از شب رستوران تا به . تلنگر شد برام، تموم خاطرهخوردیذهنم چرخ م یآرتان تو یهاحرف 
 ذهنم زنده شد. من بد کردم. اشتباه کردم.   یاالن، با نفس تو

.  دینگاه عاشقش شدم. دست و دلم لرز کی. با دمیرستوران د  یهمون شب اول که نفس رو تو من
  الیبه خودم ثابت کنم که من هنوز به گندم وفادارم، رفتم سراغ نفس... به خ خواستمیا چون مام
 . کنمی کردنش از خودم دورش م  تیبا اذ کهنیا

  یکردم و اونم از حرصش ه تشیکار رو کردم، اذ نیمدتم هم نیا ی. توفتادیاتفاق ن  نینشد. ا اما
 .  نمشیتا برم بب  یشب کنارم نبود. جونم باال اومد از دلتنگ کیکه  نجاستی. جالب اکردی م یتالف
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 .   کردمیکنم دوستم داشته بدتر از خودم دورش م  یکار کهن یا یمن به جا  گفتی درست م آرتان

 از دلت؟!  ،یکنی _فرار م 

کردم به خودم مسلط باشم.  یهم بستم. سع یهام روآرتان افکارم رو پس زدم. کالفه چشم یصدا با
. باالخره لب باز  یا گهید چکسیبه نفس دارم. نه اون نه ه یبفهمه چه حس  یکس خوامی نوز نم من ه
 کردم: 

 !؟یباف  ی _چرت بهم م

 کرد:  یاخنده  تک

 ... ستین  ری . اون روز، دیگیباالخره خودت م  یروز کی _باشه، اعتراف نکن. 

 

* * * * * * * 

 

 *نفس* 

 

دوباره بهم   خواستی م شدی داشت آرومم کنه. باور نم ی سع ای. تان زدمیو دل م ختمیری اشک م هنوز
 کنه و خودش رو ثابت کنه.   یدست دراز

  کردمی . فکر م دیسربزنگا رس اشاریبهم قصد داشت و   فشی کث تی اون پسر سوسول با ن یوقت شبید
 .  ستیهم بد ن قدرهان یدلم رو باهاش صاف کنم. ا تونمیم

  نیماش یو خودم تو  دارشمی. اون از صبح که بستین یطورن یا امروز دوباره بهم ثابت کرد که نه اما
 از االنش... نمی. ادمید

 صورتم، لب زد:   دنی. با بوسدیهام کشچشم ری ز یدست  ایتان

 خودت رو.  ی_ُترروخدا بسه. هالک کرد
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 زدم که ادامه داد: هق

 به دست و صورت بزن. پاشو.  ی آب کی میبر  ای_پاشو ب

. آب سرد که به صورت ملتهبم خورد. انگار شوک بهم وارد شد،  دمیکش ییدستشو یکرد و تا پا بلندم
 در اومد.  یحال یو ب   یحالم از اون سست

لبم نشست.   یرو یرفتارش لبخند  نیبغلم رو گرفته بود. از ا ری مبل، ز یکمکم کرد تا نشوندم رو دوباره
 رفته ام لب زدم: گ یبا همون صدا

 !؟یدیبهم چسب  یجورنیا ،ید ی_االن من رو چالق د

لحظه کنارم بود.   نیا یلب بهش گفتم. چه خوب تو ریز ی تکون داد. بدجنس  یکرد و سر یاخنده  تک
 داشتم... اج ی من واقعا بهش احت

 

 47#پارت_

 

 

به تپش افتاد. با   عیقلبم سر داد،ی رو از پله ها م  کنفری اومدن  نییکه نشون از پا یهاقدم  یصدا با
 .  اوردمیو آرتان باال بودند، اما سرم رو باال ن  اشاریبود که  یادیکنجکاو بودم و زمان ز کهنیا

مرد  نیچه برسه هم کالمش بشم. روحم دوباره از ا فته،یچشمش ب  ینه چشمم تو خوادیدلم نم گهید
بشکنم. از ته دل به حال   یجورن یباعث شد، ارفتارش    یسر نیچرا ا دونمیشده بود. اما نم  یزخم 

 کنم.  هیخودم گر

 : دیگوشم غر  ری سرش رو جلو آورد. با حرص ز ایتان

 اخم کرده که انگار اونکه طلب کاره.   یهمچ  ی_مردک عوض 
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همون   اشارینگاهم رو به همون طرف چرخوندم که  کرد،ی م شی رد نگاهش که تا در سالن همراه از
 .رفت  رونی لحظه از در ب

. اما امروز  یخت یبا خودم گفتم توهم کم کرم نر ،یگله کرد اشار یخونمون از دست  ی_اون شب که اومد
تو بودم تا حاال صد دفعه خفه اش کرده   یاز دستش؟! بخدا من اگه جا ید یکش یتو چ  فهممیم

 بودم.

 ! ؟یطرفش بر یجرات دار یداریب یوگرنه تو یکه خفه اش کرد ی نی خواب بب ی_مگه تو

 باال انداخت و نگاهش رو بهم دوخت:  یا شونه

 . میزنی در موردش حرف م  شهی _اصال ولش کن، اعصابم خورده م

 !؟ی_حرف نزن مگه مجبور

. اما ته دلم خنک  ختشی بهم ر ینجوریگفت که ا اشاریبه  یچ دونمیآرتان برگشتم. نم یدو با صدا هر
 آرتانه... نیمرد بشه هم ن یا فیکه تونسته حر ی شد. فکر کنم تنها کس 

 گفت:  یبهم زد. با لحن مهربون یلبخند

 !  ؟یدی_حالت خوبه ل

 فرستادم:  رونیرو پر فشار ب  نفسم

 _خوبم. 

 که حال و هواتون عوض بشه.  ییجا کیببرمتون امشب  خوامی_پاشو لباس بپوش، م 

 : د یکش یاز خوشحال  یبلند غی ج  ایتان

 خودم بشم.  یداداش ی_فدات

 بلندم کنه، ادامه داد: کردی م یکه سع یرو گرفت در حال  دستم

 همون رو به رگبار مسلسل بست.  یدید کدفعهی رسه،ی خان سر م ی_پاشو زود باش که االن وحش
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شدم که   یمکان  ی راه ایمانتو و شلوارم، همراه آرتان و تان   ضی کردم. به اتاق رفتم و با تعو یاخنده  تک
 حال و هامون رو به کل عوض بشه... به قول خودش

 

* * * * * * * 

 

  ی. باد خنکدمیکش یقی هام رو دور تنم قفل کردم. نفسم عمحالم بهتره، دست   کردمی احساس م االن
 بلرزم.   یرو نوازش کرد. باعث شد کم هامه یهم صورتم و هم ر

باال نگاهم رو    نیم. از انداشت اما هنوز دوست داشتم همونجا بمون یخاص  یزیچ کهن یفضا با ا نیا
 بشم. رهی خ اومدند،یبه چشم م  یرنگ یهاکوچک که با چراغ  یبه خونه ها

شونه ام، سرم رو برگردوندن اول به پالتو مردونه و بعد به آرتان چشم  یگرم رو زی چ کینشستن  با
 دوختم:  

 ! ؟یخوری سرما م یی نجایوقته ا یل ی_از خ

 لب زدم:  یزیکردم. با لحن تشکر آم  کیپالتو رو بهم نزد یها لب

 دل بکنم؟!  نجایاز ا تونمی چرا نم  دونمی _بخاطر پالتو ممنون. اما نم

 !؟یداره. االن آروم  یآرامش خاص  کی نجا،یا مای_من هر وقت ناآرومم م

 _آرومم. 

 !م؟یحرف بزن کمی_

 سکوت کردم. نیهم یحرف بزنه. برا اشاریدر مورد  خواستی م دونمیم

  ،یناراحت  ی لیازش خ دونمیحالت رو بفهمم. م یکطورای کنمی م یتا درکت کنم. اما سع ستمی_دختر ن 
 رو ساخته.  اشاری  نیگذشته بوده که ازش ا یتو یزایچ کیاما 

 دوختم که ادامه داد: شیقهوه ا یهارو به چشم نگاهم
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از اون گذشته فعال  تونمی . من نمی. به درک! بره گمشه! خب حق دارستیبه تو مربوط ن یبگ  دی_شا
 خواهش دارم، باهاش مدارا کن.  کی بهت بگم تا زمانش... اما ازت  یزیچ

خواست. ناباورانه انگشتم رو طرف خودم   یازم م یزی چ نیشتم، آرتان همچ گوش هام شک دا به
 گرفتم: 

 مدارا کنم؟! یبا اون روان یخوای _از من م

 ادامه دادم: یسکوتش، عصب با

 تمیچقدر اذ یدونی کرده؟! م کاریتا حاال باهام چ  یدونی! مکنه؟ی مدارا م ی_من مدارا کنم اون چ
  یدرخواست رو ازم نم نیا یدونستی !... اگه میدونی !.. نمیدونی کرده؟! چقدر آزارم داده؟! نه نم

 !...؟یکرد

 فرستادم. همچنان ادامه دادم: رونی نفسم رو ب کالفه

ها رو باهاش داشتم. از اون شب که صحنه  نیا شهیمن هم ،ی_خودت که شاهد دو صحنه اش بود
 . از...دمیدزد

 : دیحرفم پرتعجب وسط   با

 ات؟! دهی_دزد

 تکون دادم:  یسر

قشنگ  یلی آخر شب برگشتم خ یکه با دوستام اومدم رستوران، بعد اون اتفاق وقت   ی_همون شب اول
 اش... برد خونه  نشیماش  یگذاشت تو دم،یدزد

که هنوز روحم   یبازم از اون شب بگم. از اون شب تونستمی مکث کردم. چطور م دمیکه رس  نجایا به
 : دیپرس  یشد، با کنجکاو یمونده. انگار سکوتم طوالن  یزخمازش 

 . یشد که بعد به حرفش کرد ی_خب؟! چ

 دوختم:  نی شرم نگاهم رو به زم با
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 _مجبورم کرد. 

 صورتش نشسته بود: یرو   یدستش گرفت و سرم رو باال آورد. اخم کمرنگ یام رو تو چونه

 ! ؟ی_چطور

 جواب گذاشتم:  یسوالش رو ب دید یسکوت کردم. وقت  بازم

 .می برگرد  دیوقته، با ری_د

  نیاش رو به ماش هیتک  نهیدست به س  ای رفت. تان  نشیمنتظرم باشه به سمت ماش کهنیا بدون
 .  کردیانداخته بود و نگاهم م

رستوران   یکه تو یخوشمزه ا یبود. از غذا  یعال   یآروم به طرفشون رفتم. امشب همچ یهاقدم  با
 اون خونه... یبرنگردم تو شدیخاص، کاش م یفضا نی و آخرم ا ایتان یهاطنت ی و ش میخورد یسنت

 

 48#پارت_

 

 * * * * * * 

 

 

به آتوسا و   ینگاه کهنی. بدون اختمیکوله ام ر یرو تو لمی حوصله وسا یاستاد، ب دیخسته نباش  با
 یاومدم. من االن اگه تو رونی کن، از کالس ب یباهام آشت کردندی چکامه بندازم که هنوز هم تالش م

 اون باخته.  شنهادیبخاطر پ رم،ی اس اشاری یهادست

بود.   یشد که مورد بحثشون مراسم عروس  یدانشگاه شدم که توجه ام جلب جمع اطیمحوطه ح  داخل
 : د یم کاستم که صداهاشون به گوشم رسهااز سرعت قدم اری اخت یب

 داشته. خوش بحالش... «  یکالس گذاشتند. چه شانس ی! او پس حساب ؟یگیم ی»جد
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 : دیبه گوشم رس ییآشنا یبوده و هست. از کنارشون رد شدم که صدا  نیریش شهیهم  یعروس بجث

 _نفس، نفس!

نگاهشون غضب آلود  شهی. هماومدی که نه از خودش و نه از دوستش تارا، اصال خوشم نم  یوجود با
بهم   یحس  هیرفتارم؟! اما  نیکردم که مستحق ا یکه چه کار انداختمی و شماتت بار بود. به فکر م 

 ...  ستیربط به بهراد ن  یب گفتیم

 لب هام بشونم.  یکردم لبخند رو  یسع دمی. به طرفش چرخستادمیا امی باطن لی م برخالف

که   ی. با لحندیبود، کش ختهیصورتش ر  یرو تو  شترشیصف برنگش که ن ییطال یبه موها یدست
 رو به طرفم گرفت:   یطعنه آوره پاکت کردمی احساس م 

کارت رو به دست   نیکرده ا  دیتاراست. تاک  یکارت عروس نیا زم،یعز گردمی _چند روزه دنبالت م 
 . یایدوست داره تو هم حتمًا امشب ب یلیبرسونم. خ 

دستم رو به طرفش دراز کردم. پاکت رو از مهرسانا گرفتم و   یدلم تکون خورد. به سخت یتو یزیچ هی
 حرف ازش دور شدم.  یب

همکالمش نبودم؟!...   کبارمی  یکرده بود، منم باشم؟! چرا؟! من که حت دیداشتم. چرا تأک یبد  احساس
 ام شدم.    یکنجکاو نیا الیخی ب

 دنیپاکت در آوردم. با د یشدم. کارت رو از تو شمونی پ داخل کوله ام بذارم. اما وسط راه خواستم
لبخند زدم. تا خواستم کارت رو باز   اری اخت یکارت بود. ب  یکه رو یقشنگ یعروس و داماد فانتز ریتصو

 . دشیهام قاپ دست  نی از ب یشخص  کدفعهیکنم که 

. اما با  رمیت رو پس بگجلو گذاشتم تا کار  یکردم. قدم  یآتوسا اخم  دنیبهت سرم رو بلند کردم با د با
 ازم دور شد.  ده،یرو قاپ یمهم  یزی سرعت انگار چ

  نیماش ی صداش کردم که بدون توجه به صدا کردنم از در دانشگاه خارج شد. خودش رو تو  یحرص
 لب غر زدم:  ری ز ن،یچکامه انداخت. با حرکت ماش 

 چشون شده؟! کدفعهی ستیمعلوم ن وونه،ید ی_دختر



 اری از عشق فر 

128 
 

 هیتک  نشیبه ماش نهیافتاد. دست به س اشاریچشم همون لحظه به  زدمیکه با خودم غر م یحال  در
 داده بود و منتظر به من چشم دوخته بود. 

باهاش حرف   یدادم حت  حی ترج گهید روزش،ی بهم گره خورد. با اون رفتار د شتریابروهام ب یرو اخم
 نزنم. 

به   طیشرا  نینبودم با ا یبرم. چون من آدم  یعروسبه اون  تونمی نم  اشاریبا وجود  دونستمیم نمیا
  یآرتان رسوندم خونه، رو یوقت شبمیببرتم. د یوجود اومده ازش درخواست کنم، بخوام به اون عروس 

 اتاق بود.   کی یتو یزدم اما بهتر از بودن با اون روان خی. دمی سالن خواب  یکاناپه تو

دوختم. بعد چند  رونی نگاهش کنم سوار شدم. نگاهم رو به ب کهن یرفتم و بدون ا نشیسمت ماش به
 رو از جا کنده.  نیماش یبد یسوار شد. با صدا  هیثان

کاناپه نشستم که  یحوصله رو ی. همراهم تا داخل خونه اومد. ب میهر دو سکوت کرده بد ری مس یط
 کنارم نشست.  

 : دمیچرخ رو برخالفش برگردندم. که با صداش متعجب سرم رو به طرفش   روم

 خانواده ات نگرانت بودند.  کهن یبخاطر ا دمیرو برات خر نی_توهم برت نداره. اگه ا 

  یرو زده جنازه کرده، حاال به جا می ! خودش گوش؟ییبشر پرور نیکرد. چقدر ا یبه جعبه گوش  یا اشاره
 هم طلبکار شدم. با حرص لب زدم:   یزیچ کی  یعذرخواه

 کن که محتاج تواند.  ییو!... در ضمن صدقه تو برو خرج کسا_مهم نبود، اونا نگران بودند نه ت

ازش بشم از کنارش بلند شدم به آشپزخونه رفتم. نفس   یمنتظر حرف کهنیحرفم بدون ا  انیپا بعد
 سالم کردم.   یو به آروم دمیکش ی قیعم

  زی ذوق زده با چند قدم بلند خودش رو بهم رسوند. دستم رو گرفت و به سمت م دنمیبا د دیخورش 
 : دیکش

 چه درست کردم! نیکوالک کرده برات، بب  دیکه امروز خورش نیبش ای _سالم، ب
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نشستم و با   یصندل   یزن نتونستم لبخند نزنم. رو نیا  یخوب نبود، اما در مقابل مهربون   میروح حال
  یل یخ دیچند وقت با خورش  نیا  یشده نگاه کردم. تو دهیچ زی غذا که به مشام خورد با لذت به م یبو

بود  اشدل پاک و ساده نیبود. هم  یآدم ساده و مهربون یشده بودم با وجود سن باالش ول  یم یصم
 که دوستش دارم. 

.  بردمیاش لذت مباه یکه کارگر خونه است، دوست دارم کنارش باشم. از همصحبت  ستیمهم ن  برام
 وسط حرف نداشت.   نیدست پختشم که ا

با اشتها غذا بخورم. کنار هم ناهار   شدی غذا باعث م  ن یتزئ یو حوصله اش تو قهیسل نیا شهیهم
زبون باز کرده   های که تازگ زدینوه اش حرف م یها یکار نی ریاز ش  یاون وسط ه دی. خورشمیخورد
 بود...

 

 49#پارت_

 

 * * * * * * * 

 

. نگاهم ازش  زدی مدام بهم چشمک م یکه جعبه گوش  دمیدیم لمیطبق روال هميشه ف یو  یت یجلو
  نمیبازش نکردم و بب یبود، حت  زی م ی. از ظهر رودیچرخی نگاهم طرفش م  یه ار یاخت یاما ب گرفتمیم
 .  دهیخر یچ

خودم   یک یآخرم کنجکاو، جعبه رو برداشتم و بازش کردم. اوه نه خوشم اومد، چند مدل باالتر از  از
  یو تماس ب  امیگذاشتم و روشنش کردم. همون لحظه چند پ یگوش  یکارتم رو تو میبود. س دهیخر

 پاسخ داشتم. 

اشکام با    ام،ی خواندن پداده بود که زودتر از همه بازش کردم. با   امیشماره ناشناس بهم پ هی نیب اون
هضمش برام   یرو خواندم. تا هضمش کنم. ول  امیپ گهی! چند بار دشد؟ی شدند. باور نم ری بهت سراز
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  ایدرد دن نی. غمناک ترختیدلم فرو ر یتو یزیچ هیسخت و جزآور بود. همون لحظه حس کردم  
 دلم لونه کرد.   یتو

  دنشیسال بارها منتظر شن کی  یه توتلخ ک قتیحق  کیداشت.  قتیواضح بود و حق امی پ مطلب
باهام   ی کار یباعث شد خودم نخوام باور کنم. نه دروغه! امکان نداره همچ  یهویبودم. اما االن و 

راه  گهیسال قبل اما افسوس که د ک یبرگرده به  یمعجزه بودم که همچ کیمنتظر  شهیانجام بده. هم
 من و بهراد تموم شده...  نیب یبهش برسم که همچ  خواستمی وجود نداشت و من خودم نم یبرگشت

 شماره آتوسا رو گرفتم تا تماس وصل شد. با بغض لب زدم:  عیسر

 _اون کارت تارا و بهراد بود.

 : د یچی پ یگوش  یبا بهت و لکنت تو صداش

 گفته؟!  ی_نه، ک

 رو با حرص بلند کردم:  صدام

که   ارمیرو برات ب شونیسوخته گفتم کارت عروس یلیداده، دلم برات خ امیانا بهم پ_دروغ نگو!... مرس
و   یبهراد نداشت یزندگ  یتو  ییتو تارا رو انتخاب کرده. تا باورت بشه، تو جا یبهراد به جا  یبفهم
جور   مونپس ه ،یایب  یتونی نم ی گرفت شی ! نکنه آت؟یومدی ن نیهم ی. عشقش تاراست. برایندار

 بسوز. 

 گفت:  کالفه

 کنه. تیاذ خواستهی سر به سرت گذاشته، آره م یکی _حتما 

 اومد: رونی با دو از آشپزخونه ب دیزدم که خورش  ادیفر

 شده؟!  ی_چ

 دست اشاره کردم بره و خطاب به آتوسا پشت خط گفتم:  با

 !؟یام نکرد وونهی_آدرس بده تا د
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 !کار؟یچ یخوای _م

 : دمیسرم رو از حرص کش یموها

 . بخشمتی تا عمر دارم نم ی _آتوسا اگه آدرس ند

 : گهیکلماتش واضح م یکه تو  یناراحت با

! بهراد ارزشش رو نداره،  ؟یواسه ک ،یخودت عذاب داد کسالی. یزیری _نرو! دوباره مثل پارسال بهم م
اونجا   یبر ی خوای بعد م ن،ی بهت زنگ زد که کات کن لکسیر یل یچه راحت تنهات گذاشت؟! خ یدید
 رو!   ی! دو تا آدم عوض؟ینیرو بب  یچ

 زدم:  ادیام فرچفت شده  یدندون ها یال از

 . آدرس؟! نمیرو بب یک خوامی م  ،یدار کاری _تو چ

 .کنمی م امکی کارت رو کجا گذاشتم، برات آدرس رو پ نمی_باشه. بذار بب

. هنوزم باورم  مرفتی . طول و عرض سالن راه مختیها اشکم ر وونهیقطع کردن تماس مثل د با
 م،یکه کنار هم داشت  یخوب یپشت پا زده باشه به اون روزها یراحت  نیبه هم شدی . باور نم شدی نم

  روقت فک  چی. اما هدمیدی تارا م یبهراد رو رو یچشم ر یز ینگاه ها یمن واقعا دوستش داشتم. گاه
 من رو پس بزنه بخاطر تارا...  کردمی نم

که کنار گذاشتم.  شدی باورم نم دمید یرفتم و خودم با چشم نم یدست خودم نبود تا نم  حالم
  هامهیرفتارم نداشتم. کالفه از گر یرو  یمن واقعا کنترل یآرومم کنه ول  کردیم  یمدام سع دیخورش 

 تنهام گذاشت.  

رو   یوریگذاشتم  اطی ح  یرفتم تا پام تو  رونیو با عجله ب بازش کردم. با د  عیسر  م،یگوش  امیپ  یصدا با
 داخل خونه شدم.  دمیکش یدلخراش  غی. جدمید  نیزم  یجلوتر رو یکم

رو ببنده تا من برم.   یوریبگه  دی زنگ بزنه تا به جاو اشاریرو صدا کردم تا به  د یخورش غی و ج هیگر با
 ... ادیگفته بود صبر کنم تا خودش ب اشاریاما به خاطر شانس مبارکم 

 



 اری از عشق فر 

132 
 

 50#پارت_

 

 * * * * * * * 

 

 * اشاری*

 

زنگ زد گفت خودم برسونم   دیخورش یداخل شدم. وقت  مه یخونه، سراس یورود  یجلو  نیتوقف ماش با
  یچطور دمی. اصال نفهم شهینم  فشیو حر کنهیم هی گر کسرهیشده که  کارشینفس چ  دونهی نم

 کردم و با اون سرعت به خونه برگشتم.  یرانندگ 

شرمنده شدم. حاال    یلیدختر خ  نیبهم زد که از خودم در مقابل ا روزیکه آرتان د یاز حرف ها جدا
 .  ارمیب  نییفک خودم پا خواستیرو بهم زد که کال دلم م یا گهید یرستوران حرف   یبماند که امشبم تو

کنم...  یبهش دست دراز خواستمی و م دمیبود که نفس رو دزد دیرو کامل نفهم  هیخداروشکر قض  باز
شده بودم و به روح و روان  فیکث  وونیح  کیمن چقدر اون شب مثل  کنمی االن که به کارم فکر م

 دختر فکر نکردم.  نیا

کنم که از  یبراش نقش بازرو   یشینما خواستمی رو از اولم نداشتم، فقط م یقصد  نیهمچ کهن یا با
 رد بشه...  میقدم  کیجرات نکنه از  گهیترس و وحشتش د

 دونمی شده. نم یسخت تر یلیکار خ   روزی جبران کردن اون گذشته با اون اتفاق د کنمی که فکر م االن
بتونم و   دی. باارمیگند باال م  شتریب  یطور نیا فته،یمغزم از کار م شمیم یعصب یطورن یا یچرا وقت

 به بعد کنترل کنم. نیکنم خودم رو از ا  یسع

از   شینی هاش و نوک بموند. چشم  رهی صورتش خ ینگاهم با ُبهت رو زدمی که نفس نفس م یحال  در
 کرده بود، پوف و قرمز شده بود.  هیبس گر

 التماس وار لب زد:  یدو رگه و خفه ا ی. با صدادیبه سمتم دو دنمید با
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 برم. دیند. بارو بب  یوری اشار،ی_

  یو سرخ شده بود، چرخوندم. چ زی هاش ر هیرنگش که از گر  یهاش مشکچشم ینگاهم رو تو جیگ
 گهید کردم ی دختر بخاطرش حاضر شده باهام حرف بزنه و التماسم کنه؟! فکر م نیباعث شده که ا

 و مشکوک لب زدم:  جیصداش رو نشنوم... گ یحت

 _کجا؟! 

 : د ینال هیبه التماس افتاد. دستم رو گرفت با گر شتریب

 برم.  دیخدا! زود باش من با ی_ا

 نرف... ادتی_

 . با فشردن هر دو دستم، گفت: د یوسط حرفم پر عیسر

 ببندم.  رمیبرم. اومدم اصالً به قفل و زنج  دیاالن با یول یتو بگ ی_باشه هرچ 

 : دیکش یبلند غی ج  یانداختم تا دهنم باز کردم. عصب یباال یابرو متعجب

 برم.  دیبا ی_لعنت

 . امیکه منم ب نی_باشه. به شرط ا

 تند سرش رو تکون داد: تند

 فقط زود باش.  ا،ی_ب

 رو به طرفش گرفتم:  چیسوئ

 . یکن یخودت رانندگ  دیام با_من خسته

رو   یوری. انگار وجودم کنارش، ترس از  میدیکش رونی. دستم رو گرفت با دو ب دیهوا قاپ یتو چیسوئ
و با عجله    عیسر یلیاز کنارش رد شد. با رها کردن دستم، خ یوری. بدون توجه به زدی براش پس م

 .  وردشرو به حرکت در آ  نینشستم، با سرعت ماش یصندل یشد. تا در رو باز کردم و رو  نیسوار ماش
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اجازه رو بهم نداد. در همون حالت در   نیها اگونه  یبرق اشک رو یبهش اعتراض کنم ول  خواستمیم
 رو بستم، نگران لب زدم: 

 من برونم؟! یخوای م ست،ی_اگه حالت خوب ن 

شده که داره اون  ی. کنجکاو شدم بدونم چکردمیباال انداخت. سکوت کردم فقط نگاهش م یسر
 ش؟! بود ختهیبهم ر  یطور نیبراش افتاده که ا ی. مگه چه اتفاقکنهی م هیگر یجور

 گهید یهان یاومد. ماش رونیگل زده ب نی که همون لحظه ماش میدیرس  یباالخره به باغ  کساعتی بعد
 چرا لحظه آخر؟! ی. ولیعروس  ادیب خواستهیم  وونهی. درفتندی پشت سرش بوق بوق زنون م

ذهنم  یکه تو  یزیرو بهم القا کرد. از اون چ  یزیشدن دستش دور فرمون، شدت اشکاش چ مشت
 ابروهام گره خورد.  یرو یبود، پلک هام رو محکم بهم فشردم. اخم 

عروس بود. بعد   نی ماش یراه افتاد. لبش رو به دندون گرفته بود و چشمش رو نا یماش  هیدنبال بق  آروم
کردن و   ی زشون خداحافظا یبا خوشحال ینگه داشتند. افراد ابونیخ یگوشه  نایدور زدن ماش  یکم

 رفتند.  

  نی. اروندی شد که نفس دنبالشون با فاصله م  شتریبه طرف جاده شمال حرکت کردند. تعجبم ب میاونا
 کالفه نگاهم رو به جاده دوختم.  اومد،ی ذهنم فرود م یکه تو ینبود. از فکرها یخوب ینشونه 

خط زدن   نی. ازنمی خودم خطش م ی از زندگ شهیهم ینفس مثل سپنتا نباشه. اگه باشه برا  دوارمیام
 که مثل سپنتا هست، نباشم.  یباشه. حاضرم بچشمش اما کنار آدم امیدرد دن  نیاگه دردناکتر

شده بودم. با   شتریب تمیو عصبان م ی. شدت کالفگمیرفتیبود که دنبالشون م  یاقهیدق  ستیب  کینزد
 بترکه. خوادی سرم م  کردمی حس م دند،یچرخ یذهنم م یکه تو یبد  یفکرها

 کمربندت رو ببند.  ین ینب بیآس یخوای_اگه م

پدال گاز  یصداش، افکارم رو پس زدم. هنوز حرفش رو هضم نکرده بودم که پاش رو با حرص رو  با
 عروس دوخته بود. نیفشرد. با خشم چشم به ماش

 !؟ ی کن کاریچ یخوای _م
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 51#پارت_

 

 

 : دیاش، پر حرص غرجفت شده  یهادندون یالبه ال از

  یترسی م  نتی ماش یراه رو هم ساکت باش و حرف نزن. اگه برا هیبق ی_نترس! تا حاال ساکت بود
 . دمیخسارتش رو م

 نف...  یگیم ی_چ

پدال گاز  یپاش از رو ی. ولدیعروس کوب  نیحرفم تموم نشده بود. محکم از پشت به ماش هنوز
 برنداشت: 

 کثافت...  ،ی_لعنت

  یزیاز چ ی اصال برام مهم نبود ول  نیگرد شده نگاهش کردم. ماش یهاخوردم. با چشم یدیشد تکون
 : دمیکه حس زده بودم، ترس 

 !؟یشد  وونهی_دختر د

 .نیی بپر پا یشدم، تحملش رو ندار وونهی_آره د

  دن یکش نییقرار داد. با پا نیماش یمساوکرد و جلوتر رفت. خودش   شتریعروس سرعتش رو ب نیماش
 از دوست داشتن و عشق نبود:   ی. خبردادی رو نشون م شی زاری انگار عمق نفرت و ب ادشیفر شه،یش

 وجود پست! ینامرد. ب  ی_عوض

از حدقه در اومده نگاهش  بای گرد شده و تقر یهاعروس و داماد با چشم شه، یاومدن ش نییپا  با
 تا داماد اسمش رو صدا زد.  دیطول کش ی. انگار شوکه شده بود. کمکردندیم

 : د یغر نشی به بغل ماش  نیسر ماش دنیکوب  با
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فکر   نیبه ا دم،یدی رو جز تو نم  یکس چیو ه یشده بود امی که تموم زندگ  ی_خفه شو نامرد! روزا
 یتو یاز عمرم رو به پا یبخش کیخودم متأسفم که  یرا کثافت بود. ب نیا اتی . عشق واقعیکردیم

و  شقع  یاز هر چ ی. تو که باعث شدیختی بهم ر  امیکه راحت تموم دن ینامرد حروم کردم. تو نامرد
 دوست داشته متنفر بشم. ازت متنفرم. متنفر!

 : دیغر  یعصب کرد،ی دور م نی که ماش  یدر حال  بهراد

 ! دم؟یم حی _نفس توض

 زد:  نیبه ماش یا گهیدوباره ضربه د نفس

کنه.   انتیدوستم داره، نه محاله بهم خ  قدرنیگفتم بهراد ا ی! شک کرده بودم ول ؟یبد حی رو توض ی_چ
 احمق و ساده بودم که عشقت رو باور کردم.  

 هاش نشوند: لب  یرو یشخندیبه نفس انداخت، ن  یپر نفرت ی نگاه تارا

 گفت؟! گفت که ه...  یوگرنه روز آخر بهت چ  گرفتیزت فاصله م_دلش سوخته بود برات که کم کم ا

  نیزد و تا آخر گاز داد که ماش نی به ماش  یمحکمتر یحرفش تموم نشده بود که نفس ضربه   هنوز
 کرد.   تیهدا  یبهراد به سمت درخت

  شی داغون شده که االن حال یخورده بود بدجور که یدختر از ضربه روح  نیبود. ا ایگو هاشونحرف 
. نگران خود نفس بودم. کارش اشتباه بود. خودم جلو  کردمی م یکار دی. باکنهی م کار ی نبود داره چ

 . سر فرمون رو به طرف خودم چرخوندم.دمیکش

. کارش  رهی فرمون دوباره به دست بگ کردمی م یکه سع  یانگار شوکه شده بود از حرکتم، در حال  نفس
 : دیکش  یدلخراش غیجرو ادامه بده. 

 محو بشن.  نیزم یاز رو دیبذار دوتاشون رو بکشم، اون دو تا نامردند. با  یکنی م کاری_چ

نابود   کبارهی  اتیتموم دن  ی... بشکن یباشه که دل بسته باش هیثان  کیاگه  ی... شکستنه، حتشکستن
 نفس خود من بود...  نی... ااستیدرد دن  نیترمشکل  ستادنتیکه سر پا ا شهیم
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 دید یرو برداشتم. وقت  چی. خاموش کردم و سوئدمیرو کنار کش  نیماش  د،یزورش بهم نرس یکرد ول  تقال
 شد.  ادهیپ نیو از ماش  دیکش  تشیاز حرص و عصبان یبلند غ یکنه ج  یکار تونهی نم

 

 52#پارت_

 

 

نکنه، دست بردار    یتا حرصش رو خال شناختمشیم یتا حدود گهیدختر! االن د نیخدا از دست ا یا
 فرق داشت.  یل یبار خ نیکرده بود. اما ا یهاش رو بارها سر منم خالنبود. نمونه 

هام رو دورش حلقه کردم،  بهراد برسه. دست نیماش  رهیدستش به دستگ کهنیشدم قبل ا ادهی پ عیسر
 .  دمشیعقب کش

 که دردش دلم لرزوند:  دیکش یدلخراش  غیج

 .ی_ولم کن بذار دوتاشون خفه کنم. ولم کن روان 

  دیبغلم چرخ  ی. تورسهی زورش بهم نم دید یهام آزاد کنه اما وقتکرد که خودش رو از حصار دست  تقال
 تا ولش کنم. دیکوبی مشت هاش رو با حرص تمومش به سر و صورتم م 

دادم. اما داشت ضعف نشون  ی نشون نم  یواکنش کرد،ی م یتا صبح ُعقده دلش رو سرم خال  اگه
داره به هر   ی قصد نیهمچ دونستمی دلش رو شکستن. اگه م دونستنیکه م ییدر مقابل کسا دادیم

 .گرفتمیبود جلوش رو م یصورت 

است. سرش رو   دهیفا یتقالهاش ب  دید یدستم سفت گرفتم. وقت کیهاش رو با دو تا دست  مچ
 کرد.   هیگر ی بلند یگذاشت با صدا امنه یس یدرمونده رو

بود که با تموم   یمال زخم خوردها بود. مال کس هاهیگر  نیکه قلبم مچاله شد. ا کردی م هیگر یطور
 ختم شده بود.   شونیو تنها انتیباز هم به خ  کنفریداشتن  یتقالهاشون برا
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نفر مثل هواست...  کین او اتیزندگ  یکه تموم وجودت وابسته به بودن اونه... تو یکنفری نداشتن
 . یکن یو خفه زندگ  یبسوز یهوا یب  نیبا ا  دیپس با  نیاما با نبودش از ا

رو تجربه کردم. به خودم فشردم و همون طور به سمت    یروز دردناک  ی. منم همچکردمی م درکش
بود   یدرد و غم سست شده بود فقط کاف  نیخورد. از ا یبغلم جم نم  ی. ناتوان تودمیکش نیماش
 پخش بشه.  نی زم یش کنم تا رورها

 یهانشست و چشم یصندل یحال رو   یکرده بود که ب هیگر قدرنیعقب نشوندمش. ا یصندل یرو
 بهراد و تارا گره زده بود. یرو رو نشیو غمگ  سیخ

 . با لحن شرمزده لب زد: ستادینفس ا یشد. در چند قدم  ادهیپ   نیکالفه از ماش بهراد

  اومدیدختر خاص م  هیهام با تارا مشترک داشتم. اولش به چشمم از درس   ی کی_ترم سه بودم که 
عاشقش شدم. قدم جلو گذاشتم  ی ک دمیکه نفهم قدرنیشد. ا  شتریام بهش بکم کم توجه و عالقه یول

  روبهش درخواست دادم تا باهام باشه بازم همون جواب  گهیبار د کیپسم زد.  لم،یاما برخالف م 
  نیهم یتوجه اش رو بهم جلب بشه. برا دیکنم تا شا  کیرو تحر  تشیگرفتم حساس میگرفتم. تصم

فراموش   یطور کی خوادی حاال که تارا من رو نم  خواستمی خوب بود. م  یاومدم سراغ تو. با تو همچ
 .دمشید الیاز فام یک ی یعروس یتو یبعد هشت ماه اتفاق کهن یکنم. تا ا

  یحرف هاش تو دنیبود. شن رهیصورت بهراد خ  ی. با نفرت توختیری مثل ابر بهار فقط اشک م نفس
 . کردی رو زنده م گهید یسپنتا کیذهنم 

بشکن   دیرو رس  یکه حاضرند قلب هر ک  شنیم رحمی قدر ب نیعشق ا یها توآدم یچرا بعض دونمی نم
 دل خودشون برسند... یتا فقط به خواسته

 

 53#پارت_

 

 

 و ادامه داد: دیقرمز شده بود کش یکه کم شی شونیبه پ  یدست رادبه
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زدم و ازش خواستم  ای_ته دلم هنوز عاشقش بودم. آرزوم بود داشته باشمش. دوباره دلم رو به در
باهام باشه که برخالف انتظارم قبول کرد. ارتباط مون از همون شب شروع شد و روز به روز پررنگتر  

  خستهازت فاصله گرفتم تا خودت  ن ی هم یبهت بگم تا دلت نشکنه، برا ی. مونده بودم چطورشدیم
 دوست داشتن ساده بود. متأسفم. کیمن و تو فقط  نی . بیو بر یبش

 با هق لب زد:  دهیات و مبهوت بر م  نفس

 دوست داشتن ساده؟! کی_فقط 

 : ستاد یاومد. جلوش ا  رونی ب نیاز بهراد نگرفت، از ماش  یجواب  یوقت

 ! یلعنت ی! منم مثل تو عاشق شده بودم. عاشق تو؟یمتأسف ی بگ یتونی م  ی_چطور

جمله اش با درد   .ختیدلم فرو ر یتو  یزیچ کی که حس کردم  یزد. طور ادیجمله آخرش رو فر  نفس
کردم عکس    یهام رو مشت کردم و سعدست  یسخت و دردناک بود. عصب دنشیمنم شن یبود و برا

 انداخت، بازم سکوت کرد.   نیینشون ندم. بهراد سرش رو پا  یالعمل

 افتاد: اشنه یترش کرد که با مشت به جون س وونهیبهراد د  سکوت

 ! دم؟یچقدر عذاب کش یدونی ! نامرد پست فطرت م؟یکن نکاریبا من ا  ی_چطور تونست

کرد. حال خراب نفس داشت نفسم رو بند   هیگر یبلند یبا صدا د،یحرفش عقب کش  انیپا بعد
 .  آوردیم

اگه   ستیمثل بهراد فقط به فکر منفعت خودشون هستند و براشون طرف مقابل مهم ن یهاآدم
 دردناکه...  یل یقلب خ کیو شکستن  ی زندگ کی یبشکن و نابود بشن... نابود

که با مرگ   یاش به جهنم کشوند... جهنم و عذاب یرو تجربه کردم که سپنتا با خودخواه  یروزها منم
 گندم برام رقم خورد. 

 : دمیصورت بهراد غر یتو  ی. جلو رفتم. با لحن خشنزدی وبروم به شدت حالم رو بهم مر مرد

 .یکردیم ینامرد دیرو گرفته بود، نبا گهید یکی و چشمت  ی _اگه دوستش نداشت
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دستم حس کردم.   ریکه خوردنش فکش رو ز دمیبه صورتش کوب یبند حرفم مشت محکم  پشت
 شد.   یک ی ن یزم یدادش و پخش شدنش رو یصدا

  یمشت دوم باال رفت. ول  یاش رو گرفتم. دستم برا قهینبود. خم شدم و  یمشت براش کاف نیا اما
 موند:  ینفس، همون جور یوسط راه با صدا

 نکن.  فیمثل اون، خون خودت رو کث یارزش  یبسه. بخاطر آدم ب اشاری_

بهراد با خشم رها کردم.   قهینشست.  نید و داخل ماش رو بهش دوختم که پشتش رو بهم کر نگاهم
 ولو شد.  نیزم  یدوباره رو

 بغلش گرفت:  یسرش تو دیبه سمتش دو غیبا ج  تارا

 !؟ی_بهراد خوب 

  ی. عصبشدی من و نفس رد و بدل م  نیکه نگاهش ب  یتکون داد. تارا در حال  یسر یبه سخت  بهراد
 داد زد:

 .نیگمش  نی! برن؟یخوایازمون م ی ها چ ی_لعنت

 زدم:   یپوزخند

  یباشه دل شکستن چه تاوان ادتونیکه  یادموندنیخاطره به  هیشب وصالتون،   نی_خراب کردن اول
 داره.

 . ختیری و اشک م زدیازشون نشدم به سمت نفس رفتم هنوز هق م یحرف منتظر

آدم   کیبه خاطر  تمخواسی . نمخواستمی نم یجورنیدختر رو ا نیچقدر داغونه، ا زدی داد م صورتش
 . زار بزنه.زهیاشک بر یطورنیوجدان ا یب

 .دادیآزارم م یبدجور تیوضع نیا یتو دنشیهر طور شده آرومش کنم. د خواستمی بود م  محرم

آروم بشه. درکش   دیبغلم که صداش با درد بلندتر شد. *"  تا شا یتو دمشی نشستم و کش کنارش
 دلش شکسته بودند.  یبدجور  کردمیم
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فاصله گرفتم رد اشکاش رو   یآروم شده. ازش کم دمیفهم  زشیر یکم آروم گرفت. با هق هق ها کم
 درازش کردم:  یصندل  ینگاهم نکنه. رو کردی م یپاک کردم. سع 

 بخواب و به اون دو تا نامردم اصال فکر نکن.   ری_بگ

 سرم رو جلو بردم*" اریاخت  یهاش رو بست. بچشم  عانهیمط

بود   یچه کار نی. ادمیبه صورت تب دارم کش یشدم و در رو بستم. دست ادهیپ ع ی از حالم سر دستپاچه
 کردم؟!

از بهراد و تارا   ی. خبردیکوبیکه کردم جنون وار م یفرستادم. قلبم هنوز از کار رونی نفسم رو ب کالفه
 حرکت دادم.  خواستمیکه م  یشدم و به طرف جا نینبود. سوار ماش
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خوب شروع نشد.  مونیی گذرا به صورت غرق خوابش انداختم. درسته لحظه آشنا ینگاه  نهییتو آ از
 و خرابش کردم.   ختمیرو با خشمم بهم ر یبا لرزش دلم همچ   یمن لعنت یعنی

  نیمخصوصا مونث دل نبندم و ا یشخص  چیوقت به ه چی که با خودم بسته بودم، قرار بود ه یقرار با
وجودش بود که دلم رو   یتو یزی چ هیدختر  نیبمونه. اما ا شهیهم یزده برا خی قلب همون جور 

 وحشتناک...    یشتریلرزش صد ر کی رستوران ناخواسته لرزوند.  یهمون شب تو

رنگ که  ی نگاه عاشقش شدم. عاشق دو جفت چشم مشک کی اعتراف کنم من همون شب با  دیبا
کنم اما عذاب وجدان تموم تنم رو   تشیاذ خواستمیبشم. نم  نیاعث شد بدجور از خودم خشمگب

 جنون وار از خشمم باهاش تا کنم.  یچطور  دمیبرگرفته بود و نفهم

 دونمی دختر نم  نیا ینرفتم ول یجنس مونث  چیسراغ ه یعذاب لعنت  نیهفت سال به خاطر ا نیا یتو
 .  شدمیم دهیکشبه سمتش   شتریب یدور یوجودش بود که به جا یتو یچه کشش
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کنه. اما متأسفانه   یشرویپ نیاز ا شتریتا مبدا ب ستادمیقلب و دلم تموم قد ا یتموم تالشم جلو با
 . ستادمیهام سمج جلوش وا یبود، اما بازم با بد اخالق شترینتونستم... واقعا نتونستم زور دل و قلبم ب

  دیقلب نفهمه. نفهم  نیدل، از ا نیاز ا یچی کردمش تا ه تی دم، حرصش دادم، اذبدتا کر باهاش 
سر دل و قلبم  ییدختر چه بال نیچه مرگم شده و ا قیکه دق دونستمی اما خودم م خوامشی چقدر م
 آورده.  

بوق    ی. تا دستم رودمیساعت رس مینبود. بعد ن یتا مقصدم راه  دمیبه صورتم کش یدست کالفه
  ادهیپ دن،یهم خواب  هیبق یچیگذاشتم که تازه متوجه شدم ساعت از نصف شبم گذشته. االن حنا که ه

  شبه طرف یشخص یدر رو باز کنم با صدا کهن ی. قبل ادمیپر نییاز در باال رفتم، پا یشدم. مجبور
 .  دمیچرخ

 کمک!  ادیب  یک ی_دزد، کمک! 

فضا رو   ی راه دار که از نور مهتاب کم  یرشلواری و ز که چماق به دست یهاد دهیبلند و ترس یصدا با
 جلو رفتم:  ی. خنده تو گلو کردم. کم دیدویروشن کرده بود، به سمتم م

 منم. ی_هاد

 متعجب و لرزون بود:  یو صداش کم زدی که نفس نفس م   یآورد. در حال نییچماق رو پا عیسر

 . دی! فکرم دزده، ببخشنی_عه آقا شما

 . نیخواب کردمی نداره. خودم بوق نزدم فکر م  یب ی_ع

 . نیزدیبوق م شم،ی م دار یصدا ب  نی_آقا من با کوچکتر

بود   یاش م  ندهیو به فکر آ خواندی درس م دیبود. االن با یپا مرد واقع  کیپسر با سن کمش   نیا
 بود. تا مبدا احساس کمبود کنن. ستادهیسر مادر و خواهرش ا یباال یول

 ه اش گذاشتم:شون یرو دستم

  ای. بستمیدل نگرون حنا هم ن  گهیآسوده است. د  یخاطرم از بابت همچ ینجایپسر، تو که ا نی_آفر
 تو.  ارمیب  نیدر رو باز کن ماش 
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حرکت   الیدر و یرو تا جلو  نیدولد در رو باز کرد. ماش عیزد. با گفتن چشم سر فمیاز شوق تعر یلبخند
 نشد.   داریب  یدادم. به طرف نفس برگشتم آروم صداش کردم ول

  یسر و صدا راه بندازم تا اتاق کهنیبدون ا یواشکیهام بلندش کردم. دست  یشدم رو ادهیپ  نیماش از
 داشتم، بردمش.  نجایکه ا

  صورتش رو کنار زدم. من در  یرو شونیپر ی. موهادمیتخت گذاشتم. کنارش دراز کش یرو  آروم
 به وجود اومده، بتونم دلش رو با خودم صاف کنم.   طیشرا  نیبا ا  دوارمیکردم. ام یبد ی لیحقش خ

ذهنم زنده شد و من  یتو لمیف  هیام و حماقتم مثل صورتش بودم که گذشته  رهی چقدر خ دونمی نم
 ...یاون روز لعنت یغرق شدم تو

 

* * * * *  * * * 

 

 #فلش_بک 

 *هفت سال قبل* 

 

رو دستم انداختم. با برداشتن  دمیپارک کردم. روپوش سف  مارستانیجلوتر از در ب  یرو کم  نمیماش
گندم   ،یاستاد همت یقبل شروع کالس عمل  خواستمیبلند راه افتادم. م یهاشدم. با قدم ادهی پ فم،یک

 . نمیرو بب

چند  یقلبم برا  دم،یکه د یزیدر جا خشکم زد. از اون چ  مارستان،یدر ب یهنوز چند قدم به ورود اما
 ...ستادیاز حرکت ا هیثان
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  یباور کنم. با تموم اخطارهام، گندم باز هم تو نمیبیرو که م یاون چ خواستمی! اصال نم شدی نم  باورم
نه پشت  حرکت نوازش وار اون شصت مردو   کرد،یام م وونهیکه داشت د یزیسپنتا بود. چ  نیماش

 بود.  فشیدست ظر

مدت که سپنتا بعد اتمام درسش از کانادا برگشته بود، به دانشگاه  نیا یبود که تو یبار نیچندم نیا
 .  رسوندشیم

  نمیبیمرد به گندم هراس و دلهره دارم. هر بار که کنارش م نیشدن ا کیچرا از توجه و نزد دونمی نم
که قصد  ی. چند بارمیمرد دور بش نیکه از ا زنهیم  ادیوجودم فر یحس بد و اخطاردهنده تو هی

رو    اتشبه سپنتا جمع کردم. تموم حرک  شتر یرو بهم بزنه. حواسم رو ب ونمونیداشت با حرف هاش م 
 نظر گرفتم.  ریز

کنترل  کهن یکه به سمتم هجوم آورده بود رو کنار بذارم. با ا یبد  یتا حس ها  دمیکش یق یعم  نفس
 مرد بذارم.  نیا یهادست ینخواستم نقطه ضعفم که گندم بود، رو تو یکردن خودم سخت بود ول

  یشدن قلبم رو به وضوح حس کردم. حت یسپنتا برداشتم که خال نیبه طرف ماش  یقدم یسخت به
 . ادینمحس کردم نفسم باال 

صحنه رو باور کنم؟!   نیا یبهت نگاهم ثابت موند، *". همونجا جونم از پاهام در اومد. اصال چطور با
 !... ؟یچطور

نزنم. تا   ادیهم گذاشتم تا فر یهام رو رو هام مشت شد و محکم بهم فشردم. چشمخشم دست  از
خودم   یمورد رو  نیا ی. من تونهینش مونه،ی مثل برادرم م  گفتی که گندم م یچشم کس یمشتم پا

 ندارم مخصوصا اون طرفم گندم باشه.   یکنترل

 دونستمی . مدیرنگش پر دیهام رو باز کردم. گندم تا من رو دچشم  ن،یباز شدن در ماش یصدا با
 به وحشت انداختش.   شد،ی م نییکه از خشم باال و پا  امنه یبه خون نشسته ام و قفسه س یهاچشم

 با دو خودش رو بهم رسوند: و هراسون  آشفته

 !؟یشده؟! خوب   یچ اشاری_
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 خواستمی صورتش دوختم. لب هام رو محکم بهم فشردم. نم ی!... نگاهم تو؟ی! چه خوب بودن خوبم؟
آرازم   یاز هر چ شتریب شی بشم. ناراحت مونیبهش بزنم که بعدها پش یحال خرابم، حرف  نیاالن با ا

 .دادیم

 . آب دهنش رو قورت داد: دیخودش از حالم فهم انگار

 ...دیکه د ی به خدا اون چ  اشاری_

 ونینگم. از م ذاشتی سکوت کنم. نم ذاشتی خشمم نم نینزنم اما نشد. ا یحرف  خواستمیم
 : دم یام، وسط حرفش غرشده  دیکل یهادندون

 بود؟! یاتفاق دنشمیکه بوس یبگ یخوای م ی_چ

 داداشمه!... ! اون مثل ؟یگیم یچ ی_دار

که   زدیرو م  ی. داشت حرف گفتی . داشت چرت م دمی دور خودم چرخ  یبه موهام زدم، عصب یچنگ
 . ستیبرادر نبوده و ن کیرفتار  نی. امیدیبارها گفته بود. خودم د

 رو گرفت:  دستم

 زود قضاو...  ی! به جون خودت قسم که دار؟یکنی فکر م یتو در مورد من چ اشاری_

بار با ضرب دستش رو پس زدم. نگاه پر    نیاول یکنترلم رو از دست دادم. نخواستم اما نشد برا کبارهی
 زدم:  ادیهاش چرخوندم، فرچشم  یخشمم رو تو

بهت   یتعهد به من؟! چطور یعن یبله   یگفت یوقت یبفهم یخوای م ی! کی_تمومش کن! خستم کرد
نبود با وجود من چراغ سبز به    ادتی یشد نشیسوار ماش ی! وقت؟یتعهد دار یکنم االن به ک  یحال

 .ینشون ند گهید یکی

 و لرزون لب زد:  ری درشت اشکش، با لحن متح یقطره ها  ختنی. با ردیبه خودش لرز   ادمیفر از

.  میباهم بزرگ شد  ی! من و سپنتا از بچگ؟یدیکه د ستین یطورنی! به خدا ا؟یگیم  یچ یفهمی _م
 بدم.  حی. بذار برات توض مونهیاون مثل داداشم م ،یِ ع یعالقه و محبتش طب 

 از خشم زدم:  یپوزخند
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رو که   ی! داداش بودنش اون چ ؟یبده حی رو توض یچ گهید دم،یتو رو د یخودم عشق باز ی_وقت
 کنه!... ینم  حی توج دمید

  یروزی به سپنتا انداختم که با لبخند پ یاش، نگاه پرخشم و مات زده   سیتوجه به صورت خ بدون
 خورد. سوزوندم و سوختم. امنهیشد و صاف وسط س ری لبخندش ت نی. اکردینگاهم م

  یدرس مهم و عمل  الیخی حرکت از جا کندمش... ب هیشدم. با  نمیسوار ماش  یبلند و عصب  یهاگام  با
 .  روندمیهدف فقط م  یشدم و ب مارستانیب نیا یتو

به حال خرابم... تموم  زدیدامن م شتریب  شیکه با لجباز یاصال خوب نبود. داغون بود از گندم حالم
داغون و  شتری. بکردی . قلبم رو مچاله مخوردیذهنم چرخ م یپشت دستش تو دنیبوس  ریمدت تصو

 . دیلرزیکه بدنم از خشمم م یبه حد شدمی خشمگين م

هام چشم ینشسته. صاف تو  یعوض یکه نامزد و محرم منه کنار اون سپنتا یگندم، کس  شدی نم باور
که  یکه از وقت خوادی م یمردک چ نیا دونمی ! نمزنه؟ی زل زده و حرف از قضاوت عجوالنه ام م

 نگاه ساده نبود... کینگاه  نی. اچرخهی برگشته،*" کنار گندم و چپ و راست نگاهش روش م 
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بعد چند ساعت به خونه برگشتم. تا  کرد،ی م ینیروش سنگ ایکه انگار غم دن  یو کالفه، با دل  خسته
 گندم شدم.  نیرو پارک کردم متوجه ماش  نیماش

 خواستمی هنوز اعصابم خورد بود. هنوز آروم نشده بودم. فعال نم دم،یبه صورتم کش  یدست یعصب
 بزنم.  دیکه نبا  یباز از کوره در برم، حرف دمیترسی . م نمشی بب

 بمی رو از ج م یشدم. گوش ادهیذهنم جرقه خورد. پ یتو یبودم که فکر ریرفتن و نرفتن با خودم درگ نیب
خنده پر درد، پر غم، پر   نی داخل خونه شدم. ا دم،یخندیاز ته دل م یکه الک یدر آوردم در حال
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  یکه دور امخواسته  کیاما حاضر نبود به  دمشیپرستیبود که با تموم جون و دلم م  یاز کس  یدلخور
 از سپنتا بود، تن بده.  

 بود، گفتم:  یالیهمون حال به شخص پشت تلفن که خ در

 ... یکنی م  یطونی ! ششه؟یبند دلم پاره م یخندیم ی دونستی جونم، م ی_ا

 دادینشون م اشافهیمبل نشسته بود. ق یمامان رو به نگاه بهت زده گندم گره خورد که کنار  نگاهم
هر بار با کارهاش آزارم   یچقدر دوستش دارم ول دونستی م یکرده. قلبم مچاله شد. لعنت  هیچقدر گر

 . دادیم

من   رتی تا بفهمه با غرور و غ کردمی م  یتالف  کباری دیام، با یقلب لعنت نیا یدلم رو  یگذاشتم رو پا
 نکنه.  یباز

 ادامه دادم: یبهش زدم و با رحم  یپوزخند

 .شمی م قرارتی ب  شتری_ب

 مکث ادامه دادم:  یبا کم  دمیدوباره خند یالک

 .ی. بانمتیبی م گهیساعت د کی_امر امر بانو! تا 

 قطع تماسم، مامان با اخم بلند شد:  با

 !؟یزدی حرف م  ی_با ک 

 که قراره زنم بشه. ی_با کس 

  یحرف   یمن همچ شدی نگاهم کرد. انگار باورش نم  ریمتح گرد شد. همون جور مبهوت و هاشچشم
. با دستش به گندم که اشک خوامی چقدر گندم رو م  دونستنیبزنم. نه تنها اون بلکه همه م

 اشاره کرد:  ختیریم

 ! ه؟یک نی_پس ا

 هام نشوندم: لب  یرو یشخندین
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اگه بخواد زودتر به   شه،یتموم م تمونیمحرم ی غهیص گهی_از خودش بپرس؟! چهار و پنج ماه د
 .کنمیرو فسخ م غهیاالن ص نیسپنتا جونش برسه هم 

 لب زد:  هی با گر دهیبر دهیبزنه گندم به سمتم اومد. بر یمامان حرف  کهن یا قبل

فکر کنم. به خدا  ییلحظه به جدا کی تونمی نم  ی! من دوست دارم. حت؟یگیم  یچ  یفهمی م اشاری_
 سپنتا اص...

هاش دوختم. با  چشم یابروهام نشست. نگاهم رو تو یرو یظ یاسم اون مردک، اخم غل دنیشن  با
 : دمیوسط حرفش پر  ضیغ

 نیا ی! توه؟یچ کهی اون مردت نی ماش  یسوار شدنت تو ،یخوای ! اگه من رو مگم؟یم ی_چرا نفهم چ
هم خودت رو مثل  قهیتا من رو... دم به دق یدیرو د  یاول اون مردک عوض میمدت تا هر جا رفت

  ری گ یرو درواس  یتو یقبل گفت یگندم! من رو خر فرض نکن!... سر نی... ببیچسبون یچسب بهش م
  یشد؟! امروز هم بازم با رودرواس   ی. من اخطارهام رو بهت دادم. اما چیشد نش یو سوار ماش یکرد

 !...د؟یهم دست رو گرفت و بوس  یرودرواسبا   یشد نشی سوار ماش

  یبدونم دارم چه غلط کهنیشدم. انگار جنون گرفته باشم، بدون ا  یعصب شتریکه ب کردی نگاهم م فقط
  رونیبه سمت ب  ی. با باز کردن در وروددمشی. بازوش رو چنگ زدم و به دنبال خودم کشکنمیم

 هولش دادم. 

 رو زدم:  زدمی م  دیارو که نب یام حرف  یباطن لیخالف م  بر

 . نمتیبب  خوامی نم گهی_گم شو د

  شد،یم  شتریکه شدت اشکاش ب  یدفعه به خودش اومد. در حال کی. کردیو مبهوت نگاهم م  مات
 زد:  ادیفر

 .ی نش  شمونیپ یروز دوارمیفقط ام رمی برم؟! م  ی! خودت خواستشمیگم م رمیم اشاری_باشه 

بودم که   نیو خشمگ  یقدر از دستش عصب  نیخب ا ی. من جونم وصله به نفس هاش ولدیدلم لرز ته
 . امروز با کارش بدجور قلبم رو مچاله کرده بود.کنمی م یدارم چه غلط  دمینفهم
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خودم رو کنترل  یحرکت من بود. اما به سخت کیمنتظر  دونمی . مزدیعقب رفت. هق هق م عقب
 ...رفتمی کاش م یا یرفتم ول کردم. تا نرم به آغوشم نکشمش. ن

برگردوند به سمت    ی. روش رو با حرص و عصبکنمی نم  یداشتن و بودنش کار یبرا دید یوقت
 .  ختیر یرو به حرکت در آورد که دلم هر  نیماش  یرفت. طور نشیماش

کمتر نشستنش پشت   نیقدر تسلط نداشت. ا نیگرفته بود. ا نامهیبود گواه یتازه مدت کم  گندم
 فرمون دلم رو به شور انداخت. 

  نشیبود. نگران به ماش دیهمه خشم از من بع نیکردم. ا یرو ادهیزدم. ز شونمیپر یبه موها یچنگ
 .شدی خارج م   اطیزل زدم که از محوطه ح

دو   یتونستی ! نم؟یدی! تو خجالت نکش؟یبود باهاش کرد یچه رفتار نیبود؟! ا یچه کار نی_بچه ا
  یرو قدرنی شده. چرا ا نشیداشته سوار ماش یعلت کیتا از خودش دفاع کنه. حتما  یتحمل کن قهیدق

 !  ؟یپسره حساس نیا

 : دمیچنگ زدم. خسته نال  شتریمامانم، موهام رو ب یعصب یصدا با

 خوش ندارم هم کالم اون مردک بشه.  دیفهمی م دی_با

 .ارهی سر خودش ب یفهموندنت! حداقل برو دنبالش حالش خوب نبود، نکنه بال نی_تو هم با ا

 دستم نشست:  یتو چیکنم که سوئ کاریچ دونستمی نم

 !؟ی موند ی_برو منتظر چ 

از خودش   دادمی اجازه م دیشدم و به سمت خونه گندم حرکت کردم. با نیسوار ماش یمعطل  بدون
 ...کردمی م یتالف یرجو  نیا دیدفاع کنه. زود جوش آوردم و نبا
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که با    ینیآمبوالنس و هر ماش س،ی پل دنی. با دختیاز قبل بهم ر شتریکه خوردم اعصابم ب یک یتراف با
  گیتراف کیفرستادم. بازم تصادف شده؟!  رونی نفسم رو پر فشار ب شدند،یرد م یو کنجکاو یدلسوز

 ...نیسنگ

  یقلبم خال  کدفعهی که بهم خورده بودند.  ین یدو ماش دنیساعت که کم کم جلوتر رفتم. با د مین بعد
 امکان نداره؟! نیشد. نه ا

کنار بکشم.    ایرو خاموش کنم  نیماش کهن ی. بدون ادمیپر  رونی ب  نیهراسون از ماش یچطور دمینفهم
 ندادم.   تیماه هان یماش هیرهاش کردم و به بوق بوق زدن بق ابونیهمونجا وسط خ 

  نمش،یبب کهن یکه گندم روش بود، رسوندم. اما قبل ا یلرزون و نامتعادل خودم به برانکارد یهاقدم  با
 جلوم رو گرفت:   یسیپل

 _آقا کجا؟!

 زدم:  ادی . بلند فرامیجمله باعث شد به خودم ب  نیهم

 _زنمه، برو کنار! 

سر و صورت پر   ی. نگاهم رو با وحشت و ترس توستادمیسرش ا یکه بهش زدم، باال  یطعنه محکم با
 گندم منه؟! نیمن؟! ا یگره خورد. خدا امنهیس ی. نفسم تودیخونش چرخ 

  خوادیم  کردمی که حس م زدیتند تند م  یصداش زدم. قلبم از وحشت به حد  یلرزون یصدا با
د که جون دادم تا پلکش  ش یبرام طوالن یبه حد هی... همون چند ثانرونیرو بشکافه و بزنه ب امنهیس
 .  دیلرز

  یدوخت. به سخت امده یو ترس دهیهاش رو باز کرد. نگاهش رو به صورت رنگ پرچشم  یال یآروم به
 و خفه لب زد: 

اصرار کرد و گفت   یل یبشم. خ نشیسوار ماش خواستمی بهت بگم. به جون خودت قسم که نم ی_نذاشت
 .  دیشد که دستم رو بوس  یچ دمینفهم  کدفعهی کار واجب داره، به اجبار سوار شدم. 

 دستم گرفتم: ی. دستش رو توشدمی آمبوالنس م  یکه همراهش تو یحال  در
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 فقط آروم باش.  یبگ یزیچ خوادی کردم. االن نم  یرو ادهی شدم و ز ی_باشه قربونت بشم. منم عصب

 : لرزوندی جذاب و مخصوصش که دلم رو هر بار م ید. از اون لبخندهاز یلبخند یسخت به

 _دوستت دارم. 

لبم   یرو یگلوم رو پس بزنم. به جاش لبخند یتونستم بغض نشسته تو یتر شد. به سخت هامچشم
 که از بغض لرزون و دو رگه شده بود، لب زدم:  ینشوندم. با صدا

 .  وونتمیمن چقدر دفکر کن که  نی. اما االن به ادونمی _خودم م

 فشردم و ادامه دادم: یرو به آروم دستش

بعدش که  خوامی ... ممارستانی ب میتا برس یتحمل کن ه ی... فقط کافیمی ... تموم زندگیعمر من ی_تو
 نشونت بدم.   دم،یخودمون خر یکه برا یاببرمت خونه ،یخوب شد

بزنه،  یجمله آخرم بدون حرف  دنی تونسته بود خودش رو نگهداره. با شن  یتا اون موقعه به سخت انگار
کرد،   یکه کنارم بود و به دست گندم سرم وصل م اری به مرد به  دهیهاش رو بست. نگران و ترسچشم
 گفتم: 

 شد؟!   ی_چ

 . نیشدند. نگران نباش   هوشی_ب

فاصله  ل یفارق التحص تا گه یترم د کیبودم و با گندم فقط   یپزشک یخودم دانشجو کهن یا با
که  یزای از اون چ یچ یاسترس و اضطراب احاطه ام کرده بود که مغزم ه قدرنی. اما االن امینداشت

 . آوردی نم ادمیخواندم رو 

نگرانم   شتریحالش ب  تیاش گذاشت. تا بتونه بهتره نفسش بکشه. وضع ینیب  یرو یژن یاکس ماسک
 قفل شده بودم.   یکنم. انگار بدجور یکار تونستمی اما نم  کردیم

به   کراستی که گندم داشت  یم یبا حال وخ دنمونیُمردم و زنده شدم. با رس م، یبرس  مارستانی به ب تا
 اتاق عمل بردنش. 
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. همون ستمیپاهام که سست شده بود، نتونستم با ی رو یحالم خراب و داغون بود که حت قدرنیا
 در اتاق عمل کز کردم.   یگوشه

  نیتا ا کردمی . خدا خدا مکردیترم م وونهیو دلهره از دست دادن گندم داشت لحظه به لحظه د  ترس
 . نمیباز بشه. من گندمم رو دوباره بب یدر لعنت

 هام رو باز کردم.  . چشمدیکه به گوشم رس یی آشنا یچقدر گذشت که با صداها دونمی نم

بود، خشم   نشونیکه ب  یشخص دنی. اما با دستادمیگرفتم و سر پا ا واریاز د یسستم رو به سخت  تن
 تموم تنم رو در بر گرفت...

 

 58#پارت_

  

 

که   یرو گرفتم. در حال یاون سپنتا عوض  راهنیپ یقهی هی جلو رفتم. بدون توجه به بق   یچطور دمینفهم
و  ختمیری دلم م یکه بخاطر گندم هر بار از گفتنش تو یی. تموم حرف هادادمی محکم تکونش م 

 زدم:  ادیصورتش فر یام، توجفت شده  یهادندون نیاز ب  ی. با لحن خشن کردمی م  یخودخور

هم اونجا   یتو عوض  یپا دی با می! چرا هر جا که هست؟یایگفت ب  ی! ک؟یکن ی م یچه غلط نجای_ا
! کدومش؟!... به نظرم فقط  ل؟ی! فام؟یی وسط؟! برادر؟! پسردا نیا یا کارهیچ قایگذاشته بشه؟! تو دق

 یدست و پا بزنه... چ یمرگ و زندگ  نیگندمم ب یکه باعث شد یهست یو عوض یجود  یآدم ب کی
 !شد؟ی م بتیاز بهم خوردن رابطمون نص یازمون؟! چه مرگت بود؟! چه لذت یخواستیم

و  دادمی کار رو بهش نم نیاجازه ا یبزنه ول  هام رو پسبار که قصد داشت وسط حرف هام دست  هر
 : دیغر عی. پشت بند حرفم سرفشردمی هام مدست یتو شتریاش رو ب قهی

. حاال  یعشقم رو ازم گرفت میدیعاشقش بودم. تا رفتم و برگشتم د ی. از بچگ ی_درد و مرضم تو بود
دلش رو   یشد، خواست  داتیاز کجا پ  کدفعهی! ؟یخوای م ی. تو چ یریگیم  یهم نفسش رو دار

 منه...    شیدلش پ دونستمی که مال من بوده و هست. تا قبل رفتنم م ی! دل؟یتصاحب کن 
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که از خشم  امنه یس یجواب دندون شکن بهش بدم. پدرم مداخله کرد، کف دستش رو کی کهن یا قبل
 : دمیبه عقب کش  یگذاشت. به آروم شد،ی م نییباال و پا 

 . دی. آروم باش، بعدا در مورد مشکلتون حرف بزنستی وقتش ن االن اشاری_

 رو به طرف اون نامرد گرفتم و تکون دادم:  دستم

من... اگه امروز ظهر با نقشه   یبرگشته کمر بسته به نابود یاز وقت یعوض نی!... اگهی_داره چرت م 
 .افتادی تفاق نم ا نیو ا دیرس   ینم  نجایکارمون به ا گرفت،ی دستش رو نم فش،یو کث  دیپل یها

منتقبض   یبود. با فک  ستادهیو روبروم ا کردی کرد سپنتا رو دور کنه. اما سماجت م یگندم هم سع پدر
 شده، جوابم رو داد: 

  نتیاز ماش میدید یهمون طورم، تو رو بسوزنم. وقت خواستمی م یکردم!... دلم سوزند ی_خوب کار
چه  رهی دستش بگ گهید یک یو  یرو دوست دار  یکی یوقت ین یهات بببا چشم خواستمی م ،یشد ادهیپ

 . یشیم  یحال

که عاشقه فداکاره، از جونش   یکس گنی! گندمم! مگفت؟ی م یسرم آوار شد. داشت چ یرو یایدن
 پاهاش نره... یتا مبدا طرفش خار تو کشهیدرد م شکنه،ی م گذره،یم

راه و رسمش  نی. اگه عاشق بود ادیکشی م دکیفقط اسمش رو   یآدم روبروم از عاشق نیا اما
 نبود؟!... 

  رحمی ب نیصورت ا  یپدرم رو پس زدم. مشتم رو محکم تو یها. دست کنمیم کار ینشد چ میحال گهید
 به اصالح عاشق کوبندم.

وگرنه خونش رو همونجا   بود، جلوم رو گرفتم. یمشتم بود که پدرم به هر سخت نیچندم دونمی نم
 زدم:  ادیبا خشم فر امدم،ی. اما کوتاه نختمیریم

چون به تو به   ومد،ین یدید یطرفت ول  اومدی و پنج سال م  ستیب  نیا ی_آخه اگه دوستت داشت تو
. اون عالقه و محبت  زدی حرف رو م نیمدت هم هم ن یا ی. همش توکردیبرادر نگاه م  کیچشم 

 فقط خواهرانه بوده. 
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  نیخواست همچ یاش، حس کردم. انگار نم اون پوست سرخ شده یرنگ صورتش رو تو دنیپر
 بهش داره.  یاشتباه کرده و گندم چه حس  دونستیم دیرو بشنوه. اما با یحرف 

 دادم: ادامه

 اون اتاق ب... یالن توا زهیبرات عز یگیکه م یکس یات باعث شد  ی! با خودخواه؟یچ ی_اما تو

مادر گندم، قطع شد. با بهت سر همون برگشت. مادرم اشک  هیو گر غیج  یحرفم با صدا هیبق
رو   زدیمادر گندم رو که به سر و صورتش م یهاتا دست کردی تالش م   یو در همون حال ختیریم

 . رهیبگ

که جوان مرگ   نمشیبب   دیسف لباس یتو خواستمی دخترم! دختر نازم... گندمم رفت... هنوز م ی_خدا
 شد... پاره تنم... دخترم... 

هاشون چشم یچرخوندم که اشک و غم تو هیبق  یام رومتعدد مادر گندم، نگاه مات زده  یها غیج  با
 پاره پاره شد.   کبارهی. قلبم دی. تموم تنم لرززدی برق م 

گلوم و محکم   خیب  دیمثل سنگ چسب نیبغض سنگ  کی! گندم من! محاله؟!... ست؟ین گهید گندمم
که  یکس یبار چشم رو رو نیاول  یامروز برا ی. من لعنتشمیدارم خفه م کردمی فشردم. احساس م

 بود، بستم.  امی زندگ

شد تا   مونییو باعث آشنا دمشیدانشگاه د یکه از همون روز اول که تو یو تموم خاطره ها ریتصو
  کیذهنم مثل  یتو م،یکه کنار هم بود یاون لحظات  ی هاش، لبخندهاش و همه مون، چشم ینامزد

 زدن. شمیهام رد شد. سوزندم. آتچشم یاز جلو لمیف کهیت

 زدم:  ادیفرود اومدم. از ته وجودم با درد فر نیزم یتا شد و رو زانوهام

 _گننندددددم...
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 * * * * * * * 

 

 *زمان حال* 

 

اون روز باز هم  یادآوری آه سوزناک که تموم وجودم رو سوزند. هنوزم با  کی . دمیکش یق یعم یآه
 ذاشتمیشروع شد. اگه همون موقعه م دنمی. با مرگ گندم عذاب کششهیحالم خراب و داغون م

  مکه سپنتا با نقشه شو کردمی فکر م  نیلحظه به ا کی. اگه کردمی قضاوتش نم کطرفه یحرف بزنه. اگه 
عمرم رو   یروزا  نی و االن کنارم بود و بهتر افتادی گندمم نم یاتفاق ناگوار برا نی، ا جلو اومده دشیو پل

 .ساختمی باهاش م

. از  شمیدارم خفه م کردمی . حس مدمیعرق روش نشسته بود، کش یهاکه دونه میشونیبه پ یدست
باز کردم. باد خنک که پوست صورتم    یبا کنار زدن پرده، پنجره رو کم رمی تخت بلند شدم. جلو م یرو

 از التهاب تنم کاست.  یرو نوازش کرد، کم

  یاهیاون س یبهش زدم. تو یق یبا روشن کردنش، پوتک عم  دمیکش رونی شلوارم ب بیاز ج  یگاریس
. اما شمی م  و خاکستر رمیگی م  شیشده، آت  گاریس  نیمن مثل ا یشدم. زندگ  رهیآروم خ ایبه در

  یاما برا مونهی خاکستر نم  ریازش بغ یو اثر شهی تموم م کهن یداره ا گاریکه س یبرخالف من شانس 
 .  ستیدر کار ن  یان یپا نم

کرد که ما رو از هم دور  یوقت نتونستم خودم رو ببخشم. درسته سپنتا کار چیهفت سال ه  نیا تمام
و  شمونیاالن پ گرفتمی رو م تمیعصبان  ی. اگه اون روز جلوستمین  ریتقص  یوسط هم من ب نیکنه ا

 نبودم. رونیح

گندم به   یطور که باعث شدم زندگ   نینبود خودم رو سرزنش نکنم و مقصر مرگش ندونم. هم یروز
 رو به خودم حروم کردم.    یبرسه، همون طورم زندگ انیپا

.  رمی ها از جنس مونث فاصله بگسال نیا یکردم تو یو سع ی زندگ نیخودم رو محکوم کردم به ا من
 .  رمیخودم رو بگ  یچرا در مقابل نفس نتونستم جلو دونمی نم  یفاصله گرفتم ول 
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  یشد که دلم ناخواسته و ب یاون شب چ دونمی بلرزه... اصال نم یدختر یدوباره دلم برا کردمی نم فکر
باهاش تا   ی. من به خاطر عهد و لرزش دلم از خشم بدجوردیلرز ،یجفت چشم مشک کی یاراده برا
 دست خودم نبود. یعنی دمینفهم  یرفتارم درست نبود ول  دونمی کردم. م

به   یچشم نگاه ی. از گوشه دمی به صورتم کش یاز پنجره، کالفه دست گارمیپرت کردن ته مونده س با
دختر دل   کیبار دوم به  ی. من برارهیگی االنم با نگاه کردن بهش نفسم رو م نینفس انداختم. هم

 ها گرم شد و به تپش افتاد. بار دوم بعد سال یام برازده خیقلب  نیبستم. ا

هاش و حرص خوردنش، دلم رو خنده  هاش،طنت ی مدت نفس هر بار با نگاهش، ش نیا یتو
 .شمی م  قرارشی تاب و ب یب  شتری. من هربار بلرزندی ناخواسته م

شدن به نفس...    کینزد یبرا ره یگی عذاب وجدان جلوم رو م نیدارم. ا دیدم و تردکر ریواقعا گ االن
وجودش داره که  یتو  یکشش خاص کیدختر  نی! اتونم؟ی چرا نم  دونمی طرفش نرم اما نم خوامیم
 .شمیطرفش جذب م اری اخت یب

که دارم،   یکی تار یزندگ نیبه طرفش، خودم از ا کشمی خودم داره م  اریاخت یباز هم پاهام ب االنم
 ی. نگاهم توکشمی کنم، کنارش دراز م کاریچ دونمی و نم  رمی هنوز با خودم درگ نکهیخسته شدم. با ا

 :کنمی لب زمزمه م ریاراده ز ی. ب چرخونمی و غرق خوابش م  بای صورت ز

 !...  ؟یکنی م کاریباهام چ یبشم؟! دار التیخی ب  تونمی _چرا نم

. کنهی. عطر تنش مشامم رو پر مکنمی هام دور تنش حلقه م کارهام ندارم، دست  یرو یاهم اراده باز
آرامش   ک یشد.   قیوجودم ترز  یتو  یکه آرامش خاص کشمی م یق ی. نفس عمبندمی هام رو مچشم

 ... ری نظ یخاص و ب

سراغ   عی ها خواب سرسال نیا  خوابم نبره. اما برخالف شونمیذهن آشفته و پر نیبا ا کردمی م  فکر
 خوابم برد...  دینرس هی هام اومد. به ثانچشم
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 * * * * * * * * 

 

 *نفس* 

 

 نیهام با وحشت گرد شد. اچشم دم،یکه د یزی هام رو باز کردم. با چچشم ،یخاص  یاحساس گرم  با
 من!  یکه، خدا

. با مشت به جون سر و صورتش افتادم در  دمیکش رونی ب  یهاش به سخترو از حصار دست  خودم
 : دم یکش غیهمون حال با حرص ج 

 ! پاشو بب... ؟یبهت اجازه داد بغلم کن ی! ک؟یکنارم بخوا یجرأت کرد یچطور ی_روان 

  غی حرفم با ج هیتخت پرتم کرد. از ترس بق  یرو کدفعهیخمار از خوابش رو باز کرد. تا بفهم   یهاچشم
 خفه شد.    یکوتاه

 لب زدم:  د،ی لرزی که م ی*" با صدا

 ! ؟یکنی م کاریچ ی_دار

 گوشم نجوا کرد:  ری رو جلو آورد و ز  سرش

 داره؟! یکه محرم بوده رو بغل کردم، مورد ی_کس

 هام سوق داد، ادامه داد:*" نگاهش رو به چشم 

 فرارترم برم. مثالً...  دهیمحرم بودن به من اجازه م نی_ا

 وسط قلبم بود که وحشتناک به تقال افتاد.  نیکرد که خشکم زد. فقط ا یکارحرفش   انیپا بعد

 لب زد:  طونی ش زد،ی که نفس نفس م ی لبخند ازم فاصله گرفت. در حال با

 کار!   نی_مثال ا
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  ی! چطور؟یکرد ینتونستم بگم چه غلط  یکنم. حت کاری چ دونستمی و پاهام گم کرده بودم. نم دست
 .دمیکه تونستم انجام بدم نگاهم بود که ازش دزد ی*"تنها واکنش یجرات کرد

 اش بلند شد:  قهقه

 ! ؟یکن یتالف یخوای کارم رو نم نیزبون دراز؟! زبونت رو موش خورده؟! ا یشد ی_چ

. تموم جرأتم رو به خرج دادم با  رمی زبونم رو بگ  یجلو تی وضع نیا یاش، تو ی با توجه پرور نتوستم
 ا حرص لب زدم: پس زدن خجالتم، ب 

 . ری _نخ

 !!*" یکن  یتالف شهی شد! حاال نم  فی*"ح یپری_عه چه بد! فکر کردم االن م

 ! یشعوریب یل ی_خ

 .هیتو دنی_اثرات بوس 

تا   نی زم  شناختمی که م یکه غد و مغرور اشاریبا اون   اشاری نیشده؟! ا طونی ش قدرن یشد ا یچ
 آسمون فرق داشت.  

 یتو شبید یهاتموم اتفاق  کدفعهی تا علت رفتارش بفهم،  رفتمی که با خودم کلنجار م  یهمون حال  در
  ی وجود که برا  یآدم ب کی یخوردم. باز یدلم نشست. من باز یتو کبارهی. انگار غم عالم دیذهنم چرخ

 خواسته هاش کرده بود.  یبه عشقش، من رو قربان دنیرس

بار عشق رو تجربه    نیکه اول یساده و عاشقم بود. دلدادن دل  بیفر کردیم  تمیاذ یل یکه خ یزیچ
  گفتیکه بهراد م یدردناک بود. هر کلمه ا یلی خ دمیشن  شبیکه د یزیاون چ دشیکرده بود. فهم 

 .  ختمیکه به پاش ر یبه عشق  خوردمی و تاسفم م سوختمی. مزدی م  شیقلبم رو آت

اما   ستیکه بهراد نامرد ن دمیبا عقلم جنگ کسالیختم شده...   نجایباور کنم ته اون رابطه به ا یچطور
که   یرفته... حس شهیهم یتموم شده و اون برا یبد داشتم که همچ یل یحس خ کی شهیته دلم هم

 ...  دیرسیکه تهش به عشق م یرابطه ها یاز همه  کردی م زارمیب
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توش برق   طنتیرنگش که ش  یخاکستر یهاادم. نگاهم رو به چشمفرست رونی رو آه مانند ب نفسم
 دادم.  زد،یم

 باهام نداشت، لب زدم:  یمتریل ی صورتش که فاصله اش چند م  یکه نتونستم بروز ندم تو  یناراحت با

"* 

 تخت نشستم:  یکنار رفت و رو  یآروم به

 یوقته تو  یلی... اون خ یسخت در اشتباه یکنی بهم ترحم م ی! اگه داردمیبه کجا رس یدید شبی_د
جنون گرفتم چون شک کرده بودم   یدیتو دلم کشتم. اگه د کجای خودش رو با عشقش  یعنیدلم ُمرده 

 بیبه هر دوشون آس خواستمی ازشون بهم برسه. اگه م یکه با هم اند. فقط منتظر بودم تا خبر
کن.   یباز یک ی  یبا دل دیبهشون ثابت کنم نبا تمخواسیام به بهراد نبود فقط م به خاطر عالقه برسونم

 ام بدن.  یاحمق فرضم کن و باز کهنینه ا میدیکشی خودم کنار م گفتن ی اگه زودتر بهم م

صورتم  یاز موهام که رو ی. دستش رو جلو آورد و طره ادادی هام گوش ممدت با دقت به حرف  تموم
 زمزمه کرد:   یبود رو پشت گوشم فرستاد. با لحن خاص ختهیر

  یاریسرشون ب ینذاشتم بال شبی! منم اگه دی. حق داشتکنمی _من بهت ترحم نکردم فقط درکت م 
 به من.   یفکرت رو بد دیبهشون فکر نکن. االن با گهیبه خاطر خودت بود نه اونا... د

! پاک زده به سرش... دستم رو گرفت. با بلند کردنم به  گفت؟ی م  یتعجب نگاهش کردم. داشت چ با
 : زدیدر همون حال هم حرف م د،یسمت پنجره کش

 کرد. یزندگ شهیم میاز امروز به بعد به هم ثابت کن  خوامی _م

 با بهت لب زدم:  دم،یکه د یزیبا کنار زدن پرده با چ یمنظورش نشدم ول متوجه

 ! ایدر_

 !؟ی_اومم. دوست دار

 شدم:  رهیهاش خ چشم یذوق تو با

 . امی_من عاشق در
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 زد:   یجذاب  لبخند

 طلوع کنه. خوادی هر دومون م یبرا دیکه امروز به بعد خورش  می_پس بزن بر

 

 61#پارت_

  

 * * * * * * 

 

 دنی. با بهت برگشتم با ددیدستم قاپ نیاز ب یکیکردم   کینون کره و عسل رو تا به دهنم نزد لقمه
 که در حال خوردن لقمه ام بود.  اشاریباز  شین

.  دمیکش ی . پوف عصب دیدرست کردم که بازم ازم قاپ یا گهیبهش رفتم. دوباره لقمه د یغره ا چشم
 شده صبحانه فاصله گرفتم. با اخم کردنم لب زدم:  دهیاز سفره چ یکم

 _نخواستم.

 صورتم خم کرد:    ینگذشت که سرش رو تو یریزل زدم. د  ای به در نهیبه س دست

 _االن خانوم قهر کرده؟!

 لبش نشوند:  یرو یجلوم گرفت. لبخند  یبهم زد. لقمه نون  یرو ندادم که چشمک  جوابش

 ! بفرما بانو.رم؟ی کلمه بگو من برات لقمه بگ کی_خب 

 نیلبش نگاه کردم. واقعا ا یبا همون اخمم به اون لبخند رو  یول  رمی منتظر بود که لقمه رو ازش بگ 
 لقمه رو به لبم فشرد:  کنم، ی نم  یحرکت دید یاالن لبخند زده؟!... وقت

 _لوس نشو، بخور. 

 کوچولو گاز گرفتم.    کیلقمه رو گرفتم که انگشت رو  یچپ نگاهش کردم. دهنم رو باز کردم طور چپ
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 فت: بود، گ  دیکه ازش بع یو با خنده و لحن لوس دیدستش رو عقب کش عیسر

 از من بگذر.  یبخور ول  یخوایم  یاته؟! جان من هر چگرسنه  یلی_خدا بهم رحم کنه، نفس مثک خ 

 هیشب   یلیاست که خ گهید یکی نی ا ایخوابم   ای! محاله؟! فکر کنم اشاره؟ی نیگرد شد. واقعا ا هامچشم
 . ستیتفاوت که اخالقش مثل اون ن نیبا ا  یول اشارهی

 : دیام گرفت. تا دهنم رو باز کردم دستش رو عقب کشصورت مات زده یدرست کرد جلو گهید لقمه

 کارهام الزمش دارم.   یطراح یبه انگشتم رحم کن. بخدا برا  ،یری گاز نگ ی_وا

.  دمیو بلند بلند خند  رمی ام رو بگخنده  یبه خنده انداختم. با وجود تموم تالشم نتونستم جلو  حرکتش
 بود که جلوش از ته دل بخندم.   نیانگار قصدش هم  کردیخاص نگاهم م یطور

و   هیو هر ثان  خوردمی و من م گرفتی و خنده برام لقمه م   یخودش با حوصله، شوخ   دمیکه خند خوب
 .  شدمیو اخالقش شگفت زده م ت ی شخص نیاز ا قهیدق

  ی... ولیهربون، شاد و پر انرژخوب بود، م یل یبود. نه که بد باشه! خ بیو غر  بیبرام عج اشار ی نیا
  اشاریاز اون  یخبر چیبود و ه طونی پر محبت و ش  یلیخ  اشاری نیسوال داشت... ا یرفتارش برام جا

 اخمو و غد نبود...

 . با خنده با التماس لب زدم: دمی ترک یخورده بودم که داشتم م قدرنیدهنم گذاشتم. ا یرو رو دستم

 بسه به خدا دلم درد گرفت.  اشاری_

از موهام که  یو طره ا دیجلو کش  یدهن خودش گذاشت با خوردنش، خودش رو کم یرو تو لقمه
 صورتم کنار زد:  یدر رقص بود از رو یزیی بخاطر باد پا

 نشو! شبیوقت مثل د چیه گهید ،یشیقشنگتر م یخند یم شهی _باورت م

سفره صبحانه   نیو ا  شیآت  نیاالن کنار ا نی ده بودم تا همز رونی ب  ییالیکه باهاش از خونه و یوقت از
  دهیکه از غم به جنون رس یشبیشده بود. فکرم اصال نه به گذشته ام و د دهیچ ای از در یکه با فاصله کم

 بودم، نرفت. 
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 ونیحال مد نیسرپا بشم. اما االن حالم خوبه. ا  ایزود نینتونم به ا دیشا  کردمی فکر م شبید
به گذشته فکر   خوامینم گهیممنونم. چون د یلیکرده ازش خ  ریی... حاال اگه به خاطر من تغ اشارمی

 وجود بسوزم.  یآدم ب  کیحسرت و نداشتن  یتو خوامی کنم. نم

سرش، لب   یاز مو یا کهیت دنی و با کش   دمیباشم. خودم جلو کش اشاریمثل   یکی کنمی م یسع منم
 زدم: 

 باش.  یطورنیا شهی_خوشگل بودم آقا! تو هم هم

 : دیرو کش  لپم

 _عه ناز کش خانوم باشم؟!

فضا آرامش   یتو  ایدر یفقط صدا  میزد. هر دو سکوت کرده بود یتکون دادم که لبخند یخنده سر با
 پخش کرده بود.  یخاص 

براش افتاده  یاتفاق  کیحتما  دمیمرد د نیکه امروز از ا  یرخش نگاه کردم. با محبت و مهربون  مین به
 رو به زبون آوردم:  خوردی ذهنم چرخ م یکه تو یو مغرور شده. سوال یجد یطورنیکه ا

 !...؟یقد خوش اخالق و مهربون بود نیقبال هم ا یعنیاخالقت عوض شد؟!   کدفعهیشد   یچ اشاری_

 

 62#پارت_

  

 

 ! تی _خر

.  ستی بشر درست بشو ن نیباز هم حرصم بده. ا  خواستی هام گرد شد. حتما مجوابش چشم  از
. تا لب باز  دمییهم سا یهام رو از حرص روچند ساعت خام رفتارش شدم. دندون نی چطور با هم

 کردم.  
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 گفت:  م،یزد. با باال آوردن هر دو دستش به نشانه تسل یا قهقه

 کردم! ی_چته دختر؟! شوخ 

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 ! اول سوال من جواب بده تا جواب سوالت رو بدم که چرا... یدی_اصال خوبه پرس

 : دمیسؤالش رو بپرسه وسط حرفش پر نذاشتم

زبون من جواب   ریاز ز یخوای ! بعد میدیآقا! خودت جواب نم یشدم، نخواستم. زرنگ مونی_پش
 . میقدم بزن  می!... پاشو بریبکش

 ها؟!   ی_اعصاب ندار

 موزه. یقابت کن بذارن تو دیکه با ییایدن یعصبها ی! خودت که آخر بزنه؟یاز اعصاب حرف م ی_ ک

 ! ؟ی_با من 

کردم به قدم زدن که همراهم شد.   ماسه ها شروع یرو   ایتوجه به حرفش بلند شدم. لب در بدون
من بدونم؟! آخه چرا؟! مگه چه  خوادی نم  یعنیداد،  ینگاهم رو بهش دوختم. چرا جواب سوالم رو نم

 ...  اشاری نیبوده که شده ا یزی چ کیبراش افتاده؟! مطمئنم   یاتفاق

 _مورد پسندم بانو؟! 

 کردم:  یاصداش به خودم اومدم. تک خنده  با

 . کردمی ! فقط نگاهت مفتهی _خود ش

 باال انداخت:  یابرو

 _اون وقت چرا؟!

 !ی_مگه فضول

 کرد:  یاخم
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 _زود باش جواب بده؟!

  یلیبرداشت تا پام رو عقب گذاشتم تا فرار کنم. خ  زیلب گفتم. سمتم خ  ریز یباال انداختم و نوچ یابرو
 : دمیکش  یبلند  غیهاش انداخت. ج شونه  یاش رو دور تنم حلقه کرد و روهفرز خم شد و دست 

 . نیی_بذارم پا

 آب.  یتو اندازمتی م  ای یگیم ای_

 گفتم: عی. سرکنهی م یکه مطمئن بودم کارش رو عمل یروان  نیآب گذاشت، از ترس ا یتو پاش

 . گمی_باشه، باشه م

 ن من گفتم:هاش رو برنداشت. با محلقه دست  ی گذاشتم ول نی زم یرو

 ...نیبگم... هم ی_خب راستش... چطور

 کلمه بگو چشمت من رو گرفته.  کی_َاه نفس 

جعبه  عیدوستش داشته باشم. سر  یکه بخوام حت دمی! کم از دستش نکش؟یروان  نی!خدا من با ا؟یچ
 گرفتم: 

 پررو نشو؟!  ر،ی _نخ

 فشار آوردم و ادامه دادم: اشنهیحرصم گرفت. به تخت س  شتریلبخندش ب با

 !رهیگی م لیچه خودشم تحو ی_روان 

 دستش رو تنگتر کرد. من رو به خودش فشرد:  حلقه

 .هیخال  یوری یموش کوچولو جا یافتاد ر ی. االن گمیمن روان یدی_چه خوب فهم

 : دیام رو بوس که گونه  دمیکش  غیج

 کردم.  ی_شوخ 

 : دیبهش رفتم که دوباره خند یغره ا چشم
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 فرارترم برم مثال...  تونمی تازه م ،یبوسه که محرم ی! اگه براه؟ی_چ

نه؟! باز   ی... واتی محرم نی کنه؟! نکنه با ا کاریچ خوادی گرد شده نگاهش کردم. م  یهاچشم با
 شروع کنه... خوادیم

 زد: امی نی به نوک ب ی اومدم. با انگشتش ضرب رونیقهقه اش از فکر ب  با

 .ی_دختر تو چقدر منحرف 

 فکرم به کجاها رفته.  دهیپوست صورتم حس کردم. خاک به سرم حتما فهم ریخون رو ز دنیدو

رفتم که با دو خودش رو بهم رسوند.   الیاش چپ چپ نگاهش کردم و جلوتر از اون به سمت وخنده  با
با بهت دست از تقال برداشتم.   یشخص  یعصب یدستم رها کنم که با صدا مچ دستم گرفت. تقال کردم

 نگاهم رو بهش دوختم. 

به دختر   ی دیاالن سفت چسب نی تا هم  نیبود ای! از اون موقعه که لب درشه؟ی_تو خجالت سرت م
 مردم، ول کن دستش رو؟!  

 لب زد:  طونی زد. با باال انداختن هر دو ابروهاش، ش  یلبخند پررنگ  اشاری

 شده؟! مال خودمه.  تی_حسود

 

 63#پارت_

 

متحول بشه؟!... قبل  ینطوریيکدفعه ا تونهی م یآدم چطور کیکشش پردازش نداشت.  گهید مغزم
که با   دادیصورتش نشون از سن باالش رو م  یرو یهازن که از چروک  نیعلت رفتارش رو با ا کهنیا

 زل زده بود، بفهمم؟! دستش دور شونه ام حلقه کرد. *" اشاریاخم به 

داده بود، به سمتمون اومد. اخم هاش   هیتک  یو به عصا دیلنگی از پاهاش م یکی  یزن در حال  اون
 به هوا رفت:   غشیبهم گره خورد و ج شتریب
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 . ای ح  یب شه،یتو آب م  یرو شی . خجالت پیکنی من ماچش م یپرور جلو ی_پسر

 . با خنده لب زد: ستادیا پشتم عیسر اشاری

 .  بوسمشی . اصال دوباره مخوادی_دلم م

کنم. با   کاری*". اون وسط مونده بودم چ دیپشت شونه هام رو گرفت. با خم کردم سرش دوباره بوس  از
تخس و   یپسر بچه کیمثل  اشاری . چرخوندمی هر دوشون م نیگرد و متعجب نگاهم رو ب  یهاچشم

 شده بود.    طونیش

 خطاب بهم تشر زد:   یعصب ،یانداخت. با نگاه غضب آلود  اشاریاون زن عصاش رو دور گردن  کدفعهی

لب  یپسر نا محرم اومد کیبا  دوننی ! ننه بابات م؟یکش ی ! تو هم خجالت نم؟یتو چ ،یپرور نی_ا
 !  ؟یباز یقرت  ایدر

. نگاهش جرات حرف زدن ازم . دهنم همون جور باز موندشدی گرد نم شتر یب نیاز ا هامچشم
که دوباره باال رفت. اون    اشاری. اصال نتونستم زبونم رو تکون بدم و از خودم دفاع کنم. قهقه گرفتیم

 رو به حساب ازم دور کنه:  اشاری تا  دیزن عصا رو به سمت خودش کش

 _گفتم ازش دور شو!  

 _حنا جون شکست گردنم. 

کردنم، خب مزد   تی بچه ترب نیازش. خوشم باشه با ا  ر ی. فاصله بگیغلطا نکن  نیاز ا گهی_بشکنه تا د
 ! ؟یدستم رو داد

 : دیمعترض نال  ام،نه یس ری هاش زمقاومت کرد. با حلقه کردن دست  اشاریکه  دیکش شتریرو ب عصا

 _بخدا محرمه. زنمه.  

 ازش دور شو. استغفراهلل از دست تو.   گمی! مگه نم؟ی_دروغگو هم که شد

 .گهیبهت دروغ نم  گهیبابا! چرا دروغ بگم؟! قربونت بشم اصال زنگ بزن به بابام، اون که د ی_ ا

 اسمش حناست. مات و مبهوت خطاب به من لب زد:  دمیزن که فهم اون
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 !  ؟یتو زنش یجد  ی! جدن؟ی _محرم

به حال لقب زنش بکنم. اشک با    یفکر کیتا بعد  میمخمصه فعال رها بش نیتکون دادم تا از ا یسر
خشکم زد،    یپرت کرد. از ترس همونجور نیزم  یعصا رو کبارهیهاش جمع شد. چشم یسرعت تو

 چه قصد داشت... دونمی نم

 رو باز کرد و با هل دادنش به عقب، محکم بغلم کرد:   اشاری یهادست  یدر کمال ناباور 

 .نمی... آرزوم بود قبل مرگم، زنش رو بب نمیبی...دارم خوابم مشهی _باور نم 

 صورتم چرخوند:   یاش رو تونگاه ذوق زده  نیفاصله گرفت. با تحس ازم

ص ماه داشته قر کی شهیام حق داره چپ و راست *"مگه م. بچهی_ماشاهلل... ماشاهلل چقدر خوشگل 
 *. یباش 

 بند حرفش صورتم رو غرق *"کرد:  پشت

خونه رو   نیا یم دونستمی. اگه منی چقدر خوشحالم کرد ی دونی . نمیمادر. خوش اومد ی_خوش اومد
 . کردمی م یبراتون چراغون 

زن... فقط  نیاز ا نمیا اشاریاز  نی! ا؟یمن رو خل و چل کن  یخوای م ایهاست  یامروز روز قاط خدا
باهاش   شتریو هر چه ب   اشاری یزدم. واقعا مغزم هنگ کرده بود از رفتارها  یلبخند یستم به سختتون

 . شمیم ج یگ شتریب رمیجلوتر م 

 !  ش؟ی_پسند

حرف   ی طور نیزنته؟! تا با عروسم ا یبگ  یتونستیکلمه نم کی ،یذاریم رزنی _چرا سر به سر من پ
 نزنم.  

 هاش رو باز کرد: بدون توجه به تشرش، دست  اشاری

 .  ارمیبغلت کنم از دلت در ب  ای_ ب

 : دیخودش رو عقب کش  حنا
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 .   ی. صد دفعه بهت گفتم تو نامحرمی_خب واال!... دست به من نزن

 : د یبدون تقالهاش بغلش کرد و صورتش رو بوس اشاری

 و بغل کردم.  انگار مادرم ر ،یمن محرم تر یبرا ی_حنا جون تو از هر محرم

 صورتش غر زد:   یتو اشار،یگوش  چوندنیبه زور از خودش جداش کرد و با پ  حنا

 !؟یآدم بش  یخوایم ی_ک

 وقت!  چی_ه

 و خطاب به من لب زد:  دیکش یکالفه ا پوف

 تا کنده بشه. کشمیرو م  شی گوش  نقدریوگرنه ا کنمی _بخاطر تو ولش م 

 : دیکش ییالیو یدستم رو گرفت و به سمت خونه اشار،ی رها کردن گوش  با

 . شهی نداره. درست نم دهیاما فا دمی. صد دفعه گوشم کشستیبچه آدم بشو ن نی. امیمادر بر ای_ب

چه خبر، همراهش شدم. نگاهش رو فقط به صورتم دوخته  دونستمی بودم و نم  جیهنوز گ کهن یا با
 بود: 

 ! ؟یمادر، زنش ی. جدیتو زنش گهیدروغ م  کنمیباورم کنم. فکر م  تونمی _نم

 بخدا گفتم زنمه.  ،یداد یری_عه حنا جون چه گ

 ادامه داد: ادیدو دستش کنار *" گذاشت. با فر اشاری

 الناس، زنمه... نفس، زنمه...  انیاح ی_آ

 . کشهی . مرد کنده خجالت نم یخب، دهنت بند اندازه غار باز کرد یل ی_خ

بهم رفت که صدام اوج  یچشم دوختم. چشم غره ا  اشاری  زونیآو یهاو به لب دمیخند  زیر  زیر
 گرفت... 

 



 اری از عشق فر 

169 
 

 64#پارت_

 

 

 پر ذوقش رو باال رفت:  یورودم به داخل خونه، حنا صدا با

 ! دیکه عروس گلم اومده. عروس خوشگلم اومده. بدو مروار اری! اسپند ب؟ییکجا دی_مروار

 شد:  کیبهمون نزد یشمال  ظینگذشت زن نسبتا الغر، با لبخند و لهجه غل یرید

. خدا ی! خداروشکر، خدا رو صد مرتبه شکر. دل خانوم جان رو شاد کرد اشاریآقا   ی_خوش خبر اومد
 دلتون شاد کنه. 

 ادامه داد: چرخند،ی دور سرم م یکوچک ین یس که یحال  در

 . شاهللیا نی _خوشبخت بش

دود   یگفت. بو کیلب گفتم که بازم کارش رو ادامه داد، دوباره با همون ذوقش تبر ریز ممنون
کنم؟! کجا فرار کنم   کاریچ یروان  نی به سرفه افتادم. خدا من از دست ا  دیچیمشامم پ یاسپندها که تو

 یچه قصد دونمی عقلش رو پاک از دست داده. نم ی رفتارش خوب شده ول  یکه نباشه؟! بعد مدت 
 گفته من زنشم!...  نایداشت به ا

  رمی ازش بگ ی حال کیکنم. اون وقت  دایمعرکه نجات پ  نی از ا هیشکارم، فقط کاف  یل یاز دستش خ یول
 منگنه. یآدم رو نذاره تو یجورنیتا دفعه بعد ا دایاون سرش ناپ

  کارهیحنا چ دمینفهم قی. دقنهیتدارکات بب  یمون کل ییرایناهار و پذ یرو فرستاد تا برا  دیمراور حنا،
 یبه زور تو یزیچ کی قهیخوشحالش کرده بود. دم به دق یل یمن بعنوان زنش خ دنیاش بود اما د

که با لبخند نظارگر   اشاریبه  ی. حالت تهوع بهم دست داده بود. نگاهدمیترکی. داشتم مکردی حلقم م
 رفتار حنا بود، انداختم تا نجاتم بده. 

کمکم کن. از دست تو و   ای ب یخنده زد. کوفت، مرض، روان  ری پر التماسم، بلند ز یهاچشم دنید با
 . دارهی زن تا خفه ام نکنه، دست از سرم برنم نیا ی کارهات دق نکردم ول
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به   خواستی دستش بود و بازم م  یدرست کرده بود، تو دیکه مروار یخونگ  ین یریکه ش  یدر حال  حنا
 : دیتپ  اشاریخوردم بده. خطاب به  

 !؟یخندی خودت م  یبچه؟! برا یشد وونهی_د

پشت   یک یکه حنا محکم  ره یرو بگ   ینی ریو دستش رو دراز کرد تا ش  دیخودش رو جلو کش اشاری
 دستش زد: 

 مال عروسِم.   نی_ا

عصاش رو باال آورد   یو خورد. حنا عصب  دیرو از دستش قاپ  ینیری فرز ش یلیکارش باعث شد خ نیهم
 لب زد:   اشاریکه 

 . دی_بابا زنم ترک

 ! ؟یخوای نم  یگی_ها مادر؟! چرا نم 

 دور شونه ام حلقه شد و خودش رو بهم چسبوندم:  اشاری یهاانداختم. دست نیی که پا سرم

 خجالتي!  کمی _خانومم 

حسم رو پس زدم.   عیکه بهم داد. اما سر یتیمالک  می. دلم ضعف رفت از مدیخند زی ر زی حرفش ر بعد
 بهش رفتم.  یبه خودم اومدم و چشم غره ا

 ! ؟یگفتی_دورت برگردم زودتر م 

 . نهیشی ها رو بده، بخورم به دل نفس هم م ینیری _خب به جاش اون ش

 با خودش ببره، هر وقت خواسته بخوره.   دم یظرف بعدا م یتو ذارمیرو م  نای_خب واال، ا

 !  ؟ی_حنا من چ 

 .  یچ ی_تو ه

 .  دیهم خودم هم ننه ام رو قاپ د یدختر چشم سف نیننه حنا داشتم که ا هی ایاز دار دن  ینیبی _خدا م
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 تعجب زمزمه کردم:  با

 ! کجا؟!  ؟ی_با من 

 ! ست؟ین  ادتی_عه عه 

 رو؟!  ی_چ

نه   یشو، گفت الیخی گفتم دختر خانوم ما رو ب ی! هر چ؟یعاشقم شد  یرستوران گفت یاومد ی_تو نبود
 . شهی نم

هام  زدم. دندون یحرف   نیهمچ ی ! من کگفت؟ی م ی. داشت چشدی گردتر نم شتر یب نیاز ا هامچشم
 رو به حنا، گفت:  یخواست  یجانیتا لب باز کردم، با ه دمییهم سا یرو از حرص رو

خانوم   نیعه عه ا دمیتا به خودم اومدم د دمیکه اصال نفهم دیقاپم رو دزد  یهمچ ،ین یبب ی_نبود
 خوشگل...  

 ادامه داد:  یهام داد و با لحن خاص رو به چشم نگاهش

روز    نیتو قلبم جاش رو باز کرده اگه نباشه، مطمئنم اون روز آخر یطور کی. امی _شده تموم زندگ 
 . امِ ی زندگ

چرا قلبم جنون گرفته بود و  دونمی وسط نم نیته دلم رو قلقک داد. ا یحس هی حرف هاش   دنیشن از
از  نگاهم رو  تونستمی افتاده بود. انگار خشک شده بودم و نم  جانی طور از چند کلمه عاشقانه به ه نیا

 هست...   یوحشتناک تر از اون قبل  اشاری نی. خدا کمکم کن ارمیهاش بگچشم

 نگاهم ازش گرفتم.  یکه بهم زد. به خودم اومدم به سخت یچشمک  با

. دهیقاپت رو دزد نیا یگیبعد م ی چه جنس خراب دار شناسمی منم باور کردم! من تو رو م  ی_تو گفت
 !  م؟یآشنا شد یاصال مادر خودت بگو چطور

رو    یبه نفع خودش همچ خوادی کرده. حاال هم م یپرور بعنوان زنش من رو معرف یحنا، پسر نیآفر
که خودم    یکردند. اون طور فیزدم. شروع کردم به تعر  یلبخند  یبا بدجنس ، یتموم کنه. کور خواند
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  بمو رفته تا باالخره دلم براش سوخته بهش جواقدر اومده  نیعاشقم شده ا اشاریکه  خواستمیم
 دادم.

 .  رفتی بار نم ر یاما ز گه،یدروغ م گفتی م اشاری یحرفم رو باور کرده بود هر چ  حنا

بخورم. حنا هم اون وسط قصد داشت از   یکه مونده بودم چ دنیبرام چ یزیصرف ناهار چنان م یبرا
زن قصد  نیاما انگار ا شهیناهارختم م نیبه هم  کردمیبود به خوردم بده. فکر م  زیم یکه رو یهر چ

. ختیر  قمحل ینشه. شامم رو هم به زور و تعارف تا خرخره ام غذا تو المیخی داشت تا چاقم نکنه، ب
دلم   یشدم. بعد غذا ازم خواست همراهش برم. تو اشاریافتاده بودم. باز دست به دامن  هیبه گر گهید

 ... نجامیکردم که ا یحال خودم زار زدم، چه غلط به

 

 64#پارت_

 

 * * * * * * * 

 

 * اشاری*

 

 یفکر کنم تو نکهیبود. امروز بعد هفت سال خود خودم بودم. بدون ا رهیهنوز به سقف خ  نگاهم
و قشنگ که با نفس و حنا برام رقم خورد. خوشحالم دل هر دوشون   یروز عال  کی کردم.  کار یگذشته چ

 .دمیرو امروز شاد د

و   دمیزن قد کش نیبا مهر و محبت ا ادمهی یدل نگرون حالم بود. از وقت شهی حنا که هم   مخصوصا
  نجایشوهرش به ا  یضیو چه بعدش که بخاطر مر کردی خونمون کار م یکه تو یبزرگ شدم چه زمان

 با مادرم نداره.  یفرق چیه ن یهم یاومده بود. برا
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تا گفتم نفس زنمه،  نیهم  یندارم برا یاز دستش خالص  دونستمیداد م ریامروز بهم گ یوقت
خوشحال بود که مدام مثل پروانه دور   قدرن یپاهاش بند نبود و ا یاز شوق و ذوقش رو دمشیدیم

کرد تا امروز دل حنا رو شاد  یاسته باهام همکارهم از نفس ممنونم که ناخو  یلی. خگشتی نفس م 
 العاده بود.ها برام فوق بگم امروز بعد سال تونمیداشتم و م یم. حس خوب یکن

 به خودم بدم، لب زدم:   یتکون کهن یدر بدون ا یصدا با

 زحمت برق رو هم خاموش کن.   ی_ب

 !؟یدی _خوبه واال، دستورم م 

 : دمیگلو خند یحنا تو یصدا با

  کارشیدو ساعته چ ستیمعلوم ن ،ی! اون خانومم رو برد؟یدار یهم دست از سرم بر نم  یب ش نی_ا
 .  امینم هامیزود نیها... به ا شه،ی! فردا صبح زود که برم دلت برام تنگ م؟یکرد

 با عروسم چه کردم.  نیرو تکون بده بب  کلتیاون ه کمی! شه؟یتو تنگ م یدلش برا ی_ک

باال دادم. نگاهم در جا    ی. سرم رو با حرفش کمکنهیم ی و شوخ  ستیدلش ن ی تو یزیچ دونستمیم
  ریدختر نفس گ  نی... تپش قلبم رو هزار رفت. خدا اییبایز یهمه نیا یشد و من غرق شدم تو خیم

 بود و االن فقط به قصد کشت من اومده بود.

  یاز نفس گرفتم. رو یبه سخت  خنده حنا به خودم اومدم. با قورت دادن آب دهنم، نگاهم رو یصدا با
 از تاسف تکون داد: یتخت نشستم و به حنا نگاه کردم. با خنده برام سر

 ! شیسرت، خورد ی_خاک تو

باتالق که  نی ا یانداخت تو ریرفت و در بست. در بست و من گ رونیاز اتاق ب  عی حرفش سر  انیپا بعد
 گرفت و لرزوند...     اریکه دلم رو به اخت ی... وسوسه اشدیوجودم ختم م یبه وسوسه

  یبه موهام زدم. نگاهم ب یتب کردم. کالفه چنگ کدفعهیمن  ایاتاق گرم و سوزان شده  یهوا چقدر
لرزونش رو بهم گره زده بود. دوباره محو   یهابود. دست نیی . هنوز سرش پادی به طرفش چرخ  اریاخت

 شدم. *"  شیبایهمه ز نیا
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  ینیسنگ یل یحرکت مونده. جو خ  یب  ایتموم دن کردمی من حس م ایتوقف بود زمان م دونمی *" نم
به عقب   یتخت بلند شدم و به سمتش رفتم. قدم ی دلم از رو عیحکم فرما بود. از آخرم رام و مط

 . ستادم یا شیقدم کیدر  قراری ب  یبرداشت که به در بسته خورد. با دل

..*.. 

خودش، لرزش چونه   یبازش حرکت دادم. جمع شدن تو  یموها یدستم رو جلو بردم و نوازش وار رو 
به  کدفعهیبدنش رو به وضوح حس کردم. گونه هاش از خجالت و شرم سرخ شده بود.  یاش و حت 

 !... کنم؟ی م یحرکت موند. دارم چه غلط  یخودم اومدم دستم ب

رو   اراتمیکه تموم اخت یبود*"، در حال دهیهاش که ازم دزدچشم  نی*"نگاه کنم. نگاهم رو ب کهنیا بدون
خودم  تونمی بمونم، نم   نجایا نی از ا شتریاگه ب دونستمی دست گرفته بود. خودم م یها توبعد سال

از اول فقط سو  مکه قصد دی رسی م نیقی نیمطمئنم به ا افتاد،ی م  نمونیب  یکنترل کنم. اگه اتفاق 
 استفاده ازش بوده. 

بخاطر رفتار اون شبم   دونمیکه م ی مجبورش کنم *"در حال خوامی قلبش ندارم. نم یتو ییهنوز جا من
 و متنفره...  زارهی هنوز ازم ب یانبار یتو

  دنیمجبورت به پوش خواستمیدل حنا رو شاد کنم. باور کن نم  خواستمی فقط م ،ی_اگه گفتم خانوم 
. برو  یاری دل شوهرت رو به دست ب  خواستهی کار م  نی لباس خواب کنه. به حساب خودش با ا نیا

 نباش.   یچیتخت راحت بخواب. نگران ه یرو

بازش   عی سر یل یازش بشم. به سمت پنجره برگشتم. خ یعکس العمل ایمنتظر حرف  کهنیا بدون
 انداختم.  رونیب  یخودم از اون اتاق لعنت   یکردم. بدون معطل

تا پدر من بدبخت رو   کردی که بعد هفت سال داشت خلع سالحم م یفقط فرار کنم از حس خواستمیم
 ذره حس بهم نداره...  کی یدختر بودم. *"وقت نیخراب ا یجور  نی. من همارهیدر ب

نداشته باشه.  دیروش نشستم که از پنجره اتاق حنا د  یرسوندم. طور  یبه صخره سنگ  خودم
سرد بود اما  زییپا یهوا کهنیامروزش رو خراب کنم. با ا یاونم بفهمه و تموم خوشحال خواستمی نم

 ...سوزمیهوا م نیا یگرفته و دارم تو شیتموم تنم آت کردمی حس م
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 65#پارت_

 

 * * * * * * * * * 

 

 *نفس* 

 

فرار کنه.    خواستی . انگار م دیپر  رونی با شتاب ب  یلیبهت نگاهم رو باال آوردم. پنجره رو باز کرد و خ با
  تیموقع نی ا یکه دو بار قصد داشت *" االن با قرار گرفتن تو یباورش کنم؟! اون  یواقعا رفت؟! چطور

 کار رو نکرد... نیا یول  تونستیدر بسته، راحت م نیو ا

و دارم از خجالت   میکوره آتش یتو  کردمی دادم. حس م  رونی رو پر فشار ب نمیو سنگ حبس شده   نفس
 ... سوزمی و شرم هنوز م

 نیبهم گفت همراهش برم، به ا یکنم. حنا وقت  هیبه حال و روز خودم گر ریدل س کی خواستیم دلم
که انگار    دیبه سر و ظاهرم رس  اق یآالرگارسونم کنه. چنان با ذوق و اشت  ینجوریبخواد ا کردمی فکر نم

 عروس به حجله ببره. خوادیامشب م

حرف   دنیاما با شن  ستمیتا لب باز کردم تا بگم من واقعا زنش ن یکنم. چندبار کاریچ دونستمی نم
 .شدی زبونم بسته م ش،ی هاش و خوشحال

وجودم شرم، خجالت و ترس   یچند حس مختلف تو کهن یکرده بودم. با ا ری گ یبد مخمصه ا یتو
با گفتن   ومدیرو داشتم، دلم ن اشار یوحشت روبرو شدن با  نکهیچرا با ا دونمی . اما نمکردی غوغا م

 نیهم ی. برا شکستی دلش رو م  تی واقع دنی. مطمئن بودم شنمیداد بشیفکر کنه فر قت،یحق
 بزنم... یحرف  منتونست

بند بند وجودم    یکه هنوز ترس تو یاتاق با تن یکمد گوشه دنیاتاق چرخوندم با د یرو تو نگاهم
مردونه که  یهالباس  دنیلرزونم رو حرکت دادم. جلو رفتم و بازش کردم. با د یرسوخ کرده بود. پاها
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تنم زار   یتوها که لباس  دنی. با پوشدمیکش  رونی و شلوارک ب راهنیپ  کی عیبود. سر اشاریحتما مال 
 پرتش کردم.   نیزم یاز شر اون لباس خواب راحت شدم. رو  زدیم

زن با   نی تا مرز سکته جلوم برد. در عجبم ا یلباس لعنت نی. اشدمی لباس خفه م یداشتم تو آخيش،
لباس خواب که هنوز مارکش همراهش بود رو از کجا آورده، تن من بدبخت کرده   نیسنش ا نیا

 بود... 

  دمیتخت دراز کش ی. روفتهی تا ن  رمی دستم کمرش رو بگ  کیبزرگ بودن شلوارک مجبور شدم با  بخاطر
رو پس بزنم و    شیپ قهیکردم استرس و اضطراب چند دق یخودم جمع شدم. سع   یوار تو  نیو ج

 بخوابم.  

.  دمیکش یپنجره باز، پوف  دنی. سرم رو برگردوندم با ددمی که به پشتم خورد، لرز  یباد سرد و سوزناک با
 یا هیثان  یپنجره رفت، اما برا رهیدستگ یبلند شدم. با گرفتن شلوارک با عجله جلو رفتم. دستم رو

 یهيچ اثر یچرخوندم ول  یکی تار ی... نگاهم رو تورونهی سرد ب یهوا نیهم  یتو اشاری ثابت موند. 
رفته و االن   ییجاک یپنجره رو بستم. حتما  عیکه به صورتم خورد، سر یسوزناک یازش نبود. باد

 .  دهیخواب

کردم به امشب اصال   یهام رو بستم. سعخودم، چشم  یمالفه رو دنیتخت با کش یزدم رو رجهیش
 خواب سراغم اومد و خوابم برد... ی ک دمی. نفهم دهید یتیمن رو با چه وضع اشار یفکر نکنم که 

* 

نگاهم رو چرخوندم. که بازم همون صدا   جیخمار از خوابم رو باز کردم. گ یهاچشم  یتق تق یصدا با
 پنجره رو باز کنم.  کردیکه اشاره م دمیرو پشت پنجره د اشاری. سرم رو برگردوندم که دمیرو شن 

و   دمی کش ین یتخت بلند شدم  و خواستم به سمتش برم شلوارک از پام افتاد. ه یکه از رو نیهم
   .دمیباال کش  عیسر

داخل   عیجلو رفتم و پنجره رو باز کردم. سر  یباعث شد خجالتم رو کنار زدم. عصب  اشار،یخندون  چهره
 شد *"

 ُمردم از سرما؟!  ،ی_چقدر خوابوک
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 .  یری میکه نم یبود  رونی ب  قهی_حاال دو دق

 گفت:  رفت،ی م یکه به سمت بخار یحال  در

 نی. شمالم که ارونمی شش و هفت ساعت ب کی! نزدقه؟ ی_ ساعت خواب خانوم خانوما، کجا دو دق
 داره.   یسرد و سوزناک یفصل صبح هوا

با    چرخوند،یهام ملباس  یکه نگاهش رو ی تعجب نگاهش کردم که قهقه اش باال رفت. در حال با
 که موج خنده داشت لب زد:  یصدا

 ! ؟یشد  ! چه با نمک؟یبود  ی_کوچولو ک

. مالفه رو خودم  دمیتخت دراز کش  یجوابش بدم. رو کهن یبدون ا ،یازیخم دن یکردم. با کش یاخم
 . دمیهام رو بستم. خوابچشم  عی. سردمیکش

هام رو باز کردم. *"قبل . چشمخندهی م یآروم  یکنار گوشم با صدا یخواب حس کردم شخص یتو
 زد:  یاد. لبخندخراب بشم چشم به حنا افت اشاریبه سر  کهنیا

 .  نی شینم نیداری چرا ب نمی پسره است. اومدم بب نیا ریکردم؟! همش تقص دارتی_ب

 به صورتم نداشت:  یتضاد چیگر گرفتم از خجالت... به اجبار لبخند زدم که ه کدفعهی

 .  ری _سالم، صبح بخ

 کرد: یاتک خنده  اشاری

 هام!لباس  ی چقدر عروسک شده تو نیخسته شده. تازه بب  یداشته، حساب  یقشنگ یلیخ  ی_خانوم شب

بپرم تموم   خواستی ... دلم میپسر چقدر پرور نیسرت... خدا ا یخانوم! شب قشنگت بخوره تو مرگ
 اون موهاش رو الخ الخ بکنم. 

تخت بلندم کرد که باز شلوارک از پام سر   ینشون بدم. همراه خودش از رو یعکس العمل  کهن یا قبل
  دیخندیکه م ینتونستم تحمل کنم. با مشت افتادم به جون سر و صورتش، در حال گهیافتاد. د خورد،

 داشت محارم کنه.  یسع
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منجالب   یخانوم گفتنش تو  نیبا ا نهیا ری . همش تقصکردمی داشت االن فقط خفه اش م جا
 بود از ترس زهره ام بترکه... کینزد شبیانداختم. د

 

 66#پارت_

 

 

  یباز حرف کهن یهام دوخت *". از استرس و خجالت اآخرم *" و بغلم کرد. نگاهش رو به چشم از
 بزنه،*"

 !دهی_خوشگلم خجالت کش 

بوده. خجالت نکش! تو هم ماشاهلل حرف   ایح  یخدا ب یشه یپسر هم نی! انی_مادر، زن و شوهر
 ! ؟یکنی دهنت رو مز نم 

 _من؟!! 

  یو کفر یکه رفته. چنان از دستش عصب دمیبا باز و بسته شدن در اتاق، فهم ومدی از حنا ن یصدا گهید
کرد. گوشت تنش   قیبدنم ترز یهاپوست تموم سلول  ریصداش ناله از دردش، لذت رو زبودم *"دندون

 هام فشردم. دندون  نیب  شتریرو ب 

  ییهام که ردش بدجور خودنمادندون  یهش رو به جاتموم مقاومتم از خودش جدام کرد. نگا با
 : مونهیو مطمئن بودم که جاش حاال حاالها م  کردیم

 _دلت خنک شد؟!  

 رو به شاهکارم انداختم:  یکردم. نگاه یسرمست یخنده

 _چه جورم.  
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کنم،  یبتونم کار کهنیبرداشت قبل ا  زیبه سمتم خ کبارهیشده بهم زل زد.  زشیر یهاچشم با
 تخت پرتم کرد.   یهاش دور تنم حلقه شد. همراه خودش رودست

شکم نشست.   یرو  ره،یگازم بگ خوادی م  کردمی. برخالف انتظارم که فکر مدمیکش یخفه ا  غیج
 شده بود.   یاتاق قاط  یفضا یبا خنده هام تو غی ج یهاش به قصد قلقلک *" صدادست

که با دل دردم   دمیچقدر خند دونمی ضعف هام؟! نم نقطه  یرو  ذاشتی دست م شهیپسر هم  نیا خدا
 به التماس افتادم: 

 ... توروخدا ول کنم...  اشاریدلم...  ی_آ

 شد:   رهیتخت نشست و بهم خ ی باالخره رهام کرد. رو 

 شد.   یمساو مونیدل خنک گهی_االن د

 : دمیپر حرص غر  مالوندم،یشکمم م یدستم رو یجام نشسته. در حال یتو

 ! یروان  شعور،ی _ب

 عقب رفتم. ی. کمدمیکش غی هاش رو باال آورد که جزد. دوباره دست  یبدجنس   لبخند

 ! ام؟یب ای یری گی_حرفت رو پس م

 قهیموجود عجيب خلقه روبرو شدم که دم به دق کیفکر کنم به  دش،یجد یرفتارها نیکال از ا هنگم
مغزش تا کجاها پردازش   ننیبب  خوانیکه م شرفتهیپ  یشینمونه آزما کی دمی. شااندازهی پوست م

 من بدبخت آوار شده.   یرو شه،یم

 لب زدم:  یباال آورد. جد دیرو به نشونه تهد  دستم

 .  گمیرو به حنا م  یهمچ یجات تکون بخور  یذره تو کی_

 ادامه دادم: نیهم ینخورد. برا یتکون 

 ! انا؟یاح  ،یستی! تيمارستان الزم ن؟یقرصات رو خورد ی_مطمئن 

 کرد. با تکون دادن سرش، گفت:  یاخنده  تک
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 .  ی_قرصم تو

 و پر حرص لب زدم:  یدادم. با حالت چندش  ین یبه ب ینیچ

کلمه زنمه   کیبا   ،یخان اصال همون روان اشاری نی . اونم من بشم قرص تو. ببینی_مگه خواب ب
 ی! کارت درست نبود بخوا؟یکردی زن رو شاد م  نیدل ا ینجوریا دیمخمصه، نبا نیا یتو میانداخت

 !  ؟یمن رو آزار بد

 ! شه؟یم یطور نیکه ا دونستمی بهت زدم؟! تو بگو من م یکردم؟! حرف  کارتی_چ

خونمون و بعدش قرار    گردمیپدر و مادرم برگردن. من برم  گهی. چند وقت دیگفتی دروغ م  دی_نبا
برگردم،   ستمیخونه ات جا نمونه، حاضر ن  یام تو لهی وس نی. اگه باارزش ترم ینیهم بب  گهید ستین

  مچه برسه بخوا نمت،یبب ستمی من بازم حاضر ن ،یحضور داشته باش یاتفاق  ییبرش دارم. اگرم جا
 .  یبهش دروغ گفت فهمهی اونم باالخره م ،یدوباره باهات رو به رو بشم. پس اشتباه کرد 

 .  یمونی و زنم م  یم. تو زنیبر ذارمی_ مگه م

 تر از قبل ادامه دادم:  یگرد شد. عصب هامچشم

 اصل؟!   تی ! با مالک؟یخوای مونده. توروخدا تعارف نکن سند شش دونگ خودم رو نم نمی _باشه هم

 : دیصورتم غر  یتو یسمت خودش. عصب دمی گرفتن بازوهام، کش با

 !  ؟یدیتمومش کن، فهم نجای. همیتو زنم گمی _قبال هم بهت گفتم، االنم دوباره م 

. تقال کردم تا از آغوشش رها بشم. دمیآغوشش کش یصداش باعث شد سکوت کنم. تو   یتو تحکم
  نیو همش قصد داره با هم شهی نم  شی . چرا حالخوامی نداره رو نم  یمرد رو که تعادل اخالق نیمن ا

 ش رو بهم گره بزنه. جمله زنم، خود 

 گوشم زمزمه کرد:  ری و محکم نگهم داشت. ز  سفت

 رو بفهم نفس!  نی. ایتو مال من ،ینخوا  یچ  یبخوا ی_چ 

موهام نوازش   یآروم گرفتم. دستش رو رو اریاخت یبم مردونه اش و هرم نفس هاش، *" ب یصدا از
 : د یوار کش
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نکن بشم همون آدم سابق.   یاش رو نشونمون بده. پس کار گهید یرو هی ی_گفتم بهت قراره زندگ 
 . خوادی که تو رو م  یام. روان  یمن روان

. با  یتموم گهیکنه، د ک یکل یزیچ  کی یبشر رو نینگم. کال ا یچی دادم ه حیبهش نزدم. ترج  یحرف 
  تسی عنوان مقدور ن چیو خالص شدنت از دستش به ه دمیرس جهینت نیاثبات کارهاش تا حاال به ا

 مگه معجزه بشه... 

بلند   دنش،ی نگاهش کنم. کمر شلوارک رو گرفتم با باال کش نکهی. بدون ادمیکش  رونیاز بغلش ب  خودم
 رفتم.   رونیحرف با همون سر و وضع ام از اتاق ب  یشدم. ب

به ظاهرم    ادی بودند. به احتمال ز ستادهیکنار هم ا دمشونیسرم رو برگردوندم. د یخنده ها یصدا با
 به خنده انداختم... نیری ش یاون فسقل  ی. مخصوصا خنده هادندیندخیم
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چهره  نیصافشون کردم. نگاهم رو ب   یبه عقب کم شون،یحتما پر دونستمیکنار دادن موهام که م با
برام    یآبرو گهیکه د اشاریبود، چرخوندم. به لطف  یکه کپ برادرش هاد یو مژده فسقل  دیحنا، مروار

 نمونده بود. پس خجالتم رو کنار زدم: 

 . ارمی خودم لباس ب یرفت برا ادمیام کردم که پاک قدر ذوق زده نیا دم، یرو شن  ای_تا اسم در

 تنم اشاره کردم:  یهاابروهام به لباس  با

 . ستیتعجب ن یجا  یکه ماشاهلل هرکوله. محو هم بش اشاری_

  یک یام که به جز رواندور شانه یبا حلقه شدن دست. دندیخند میکه همپا دمیبند حرفم خند پشت
سرما بود اما صورتش   یچند ساعت تو کهن یرخ صورتش دادم. با ا  میباشه، نگاهم رو به ن تونستیم

 : دهیخسته است و نخواب دادی نشون نم
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حنا دو   م،یبخوا یو هر لباس  ادیدر م ی. هم نفسم از الغرمیایب  خبری ب  ییهوی می خوای به بعد م نی_از ا
 .  ارهیسوت برامون م

گاز   کیآدم پرور چه کنم؟! جاش هست دوباره  نی. االن من با ادمییهم سا یاز حرص رو  هامدندون
از پهلوش گرفتم تا دهنش   یبه سخت  یشگونی. دستم رو عقب بردم و نشدی . اما نمرمیازش بگ گهید

 رو ببنده اما برعکس جواب داد.

 !؟یتن نفس کرد یا جون چه لباس قشنگحن گمی_م

 هام گرد شد. حنا با خنده لب زد: . چشمدیام دوپوست گونه  ر یز  یفشنگ یل یخ خون

  یروز کی یسرت به سنگ بخوره، آدم ش  دی. گفتم شادمشی_چند وقت قبل رفتم بازار چشم افتاد، خر
 . یریزن بگ

 ی . مخصوصا مشکیچندتا بخر یخواستی _من فدات بشم. م

 ادامه داد: طنتشیهام دوخت با همون لحن پر ش رو به چشم نگاهش

 . ادی م یلی _به نفس خ

 دادی جمالتش هم ته دلم قلقلک م نیبود. ا پروای ب  یلیخ  اشاری نیغد و مغرور بود بهتره بود. ا همون
 : د یخند یبا بدجنس   چلوندم. یباال. با تموم قدرتم دوباره گوشت پهلوش رو حساب زدی هم حرصم رو م

 تن نفس کن.   میبعد اومد  یبرو بخر. سر ی! اگه نخر؟یدی_حاال خر

به    یلب زمزمه کرد. دستم رو گرفت در حال  ریز  یو اسمش رو صدا زدم. جووون  دمیکش یبلند  غیج
 خطاب به اونا لب زد:  کرد،ی م تیهدا ییسمت دستشو

  ای. تا ببرمش دست و صورتش بشوره. بساط صبحونه رو کنار دردیخانومم باز خجالت کش دی_ببخش
 ضعف کردم.    یکه حساب دیپهن کن 

 بچه.   ن یا یخب تو هم! خجالت بکش جلو یل ی_خ

. گفتم که قاپم رو  تونمی نم  یول خوامی دلبر نکنه. وگرنه من م قدرنیبگو ا نی به ا ه،یمن چ ری _تقص
 ! دهیدزد
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 : دمی بشنوه، غر  راشایکه  یهام، طوردندون نیب از

 .  گمیرو م  یبه حنا همچ گردمی برم  یبگ گهیکلمه د کی_فقط 

 الل شدم.   ا ی_آ ب

رو محکم بهم فشرد. حرکتش به خنده ام انداختم و با تموم تالشم جلوش رو گرفتم. داخل   هاشلب
  هیهاي خودم، همراه بقلباس  دنیاومدم. با پوش رونیشدم. با شستن دست و صورتم ب  ییدستشو

 .  میرفت ایخوردن صبحونه به لب در یبرا

 یهای خوراک یکل میهم که عزم رفتن کرد یو نظارت حنا، خوردم. زمان   یرو هم در حد خفگ صبحونه
 کهنیا نانیکرد که حتما بخورم. با اطم دیصد بار تاک   نیبهم داد. تا دم ماش یخوشمزه و سفارش

 ...میبرداشت ولمون کرد تا برگرد دست از سرم  خورم،یم

 

 * * * * * * * 

 

که   یبا عطر تلخ  کدفعهیبهش فشردم.  شتریبودم. خودم ب یگرم و نرم  یجا هیخواب حس کردم   یتو
 اومدم؟!  ی! چطورکنم؟ی م  کاریچ  نجایهام رو باز کردم. من ابه مشامم خورد با بهت چشم

  یاتاق با امکانات کامل... با چنان ذوق کیاتاق جدا بهم بده.  کیازش خواستم  میبرگشت روزید یوقت
 ... اشاریحلق  یاتاقم و تو نیا ی. اما االن بازم تو میدیبردم و چ  دیاتاق جد یهام رو تو  لهیتموم وس

  یتعهد ابد کی تی محرم غهیاون ص کنهی کجا برم که نباشه؟! چرا فکر م  یروان  نیمن از دست ا خدا
 من و اونه...  نیب

 هاش رو باز کنه، گفت: چشم نکهیبه خودم دادم که بدون ا یتکون 

 _بخواب! 

 ! نجا؟یا می_ولم کن. چرا آورد
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 شوهرش.   شی _زن جاش پ

 _گفتن زن نه من...  

 هاش رو باز کرد. با اخم بهم زل زد: چشم یحرفم رو کامل بزنم. ال نکهیا قبل

 ! ؟یستی _خب ن

 زدم:  اشنهیبه س یمشت

 . ولم کن. یلعنت ستمی. نستمی_ن

 لب زد:  یهاش رو سفت تر کرد. با تخس دست  حلقه

 . خوامی _نم

آغوشش، خودم رو به   ینرفت و بدتر شد *". از آخرم آروم گرفتم تو شیدست پا زدم کارم از پ  یچ هر
 خواب سپردم... 

  یاخم اشار،ی صورت  دنیخمار از خوابم رو باز کردم. با د یهاچشم یموهام، ال یرو ینوازش دست با
 کردم: 

 بدجنس.   ی_زورگو

  غی هام رو نبستم که با حرفش، جچشم یتخت بلند شد. هنوز ال ی. با فاصله گرفتنش از رودیخند
 جام نشستم.  یتو خی. سدمیکش

. از امروز خودت  رمذای رو برات م  نیماش چیبخواب. سوئ  ریبگ  ،یبه کالست برس رید یخوای_اگه م
 برو فقط بهم خبر بده.  یبر  یخواست می. هر جاینکن  ریبرو. فقط د

 بره داخل حموم، با بهت لب باز کردم:  کهنیباز موند. قبل ا دهنم

 _واقعا خودم برم؟!

 : دم یلب جنب  عیسر نی هم یمرگش هست؟! برا کی نیتکون داد. شوکه ترم کرد. ا یسر
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 !... ؟یکن یرو تالف  ی چ یخوای! مه؟یچ یرفتارت برا   نی_تموم ا
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 رو نداد، خواست داخل بشه. صدام باال رفت:  جوابم

. من یبد یباز یتونی من رو نم  ،یچوند ی ! حنا اون بدبختا رو پستم؟ی! مگه با تو ن؟یدی_چرا جواب نم 
 ! ؟یدار یهست. پس مثل آدم بگو چه قصد یزیچ هی حتما  شناسمی تو رو م 

نرم    یلیکه خ دمیخودم عقب کش   عی دفعه برگشت. انگشت سبابه اش رو باال آورد. سر کیرفت رو  راه
 به سرم زد: 

 کنم؟!   تی اذ دی! حتما باگذره؟یم  یاون مغزت چ  ی_تو

 باال انداختم که ادامه داد: یسر

 _حاال که من کوتاه اومدم، تو هم دنبال چراش نباش؟!  

 !  ؟یچ ی_برا

 . گمیمن م کهن یا ی_برا

 و محکم لب زد:  ی!... تا لب باز کردم اعتراض کنم. زودتر از من جد؟یچ

  نیمثل قبلش، ا گردهی برم   یدانشگاه، همچ برمتیخودم م شمیم شمونیپ ،یفقط اعتراض کن  هی_کاف
 ! ؟یخوای رو که نم 

حاال که بعد چند وقت   خواستمی دهنم که باعث شد بخنده... نم  یرو دمی هام رو کوبتا دست  دو
 کنهی نم یباشه فرق  بیغر بیرو از دست بدم. بذار همون جور عج  ییفرصت طال نیشده، ا المی خیب

 بجاش من آزاد شدم.    یول  ستیکه درست بشو ن یآدم روان 
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 دوباره بره سمت حموم، لب باز کردم:  نکهیقبل ا اما

 سوال بپرسم؟! هی_

 _بپرس. 

 !  ست؟ی ن  ی_واقعا قصدت تالف 

 لبخند زدم:   عیشده نگام کرد که سر  زیر یهاچشم با

 _حق بهم بده، شوکه شدم. 

 رو برگردوند که باز گفتم:   روش

 ! ؟یاتاقم چ گم،ی_م

 . یچ ی_ه

  یرو  نجای. خودت ادمیخشک خواب  نیپتو و زماون  یبابا خسته شدم رو  ی! ا؟یچی که ه یچ یعنی_
 . یتشک نرم 

 بحث اتاق رو فراموش کن.  یتخت بخواب ول  یرو   ای_مشکلت خوابه ب 

 بخوابم.    ییاتاقم و تنها یبرم تو  خوامی_من م

 .  یخوری. تالش نکن که به در بسته مجاستن یکه درش بازه، هم ی_تنها اتاق

که داخل حموم شد. نگاهم رو چرخوندم که چشم به چمدونم افتاد.  دمیاز حرص کش یبلند  غیج
 : دمیکش  غی کالسم، ج یادآوری با  کدفعهیتخت بلند شدم که  یاز رو یعصب

 شد...   رمی_د

 

 * * * * * * * 
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دستم جابجا کردم و داخل شرکتش شدم. تا   یبود. تو ینگاهم رو به دسته گل دوختم. عال گهید بار
مرگش هست. اصال   کی اشاری نی ا گفتی بهم م  یقبول کردم. هنوز حس عیبهم گفت برم کمکش، سر

 خوب بودن...  ،یفاز مهربون  یبپره تو  کدفعهی آدم غد مغرور  کی شهیمگه م

 ی. از اون فضاهاو دکور داخل شرکتش مدرن بود یرو به دور اطراف چرخوندم. واقعا طراح  نگاهم
 .کردی نگاه جذبت م کیکه با  یک یو کالس  کیش

به خودم   یناز یکارت حرف نداره. محو تماشا بودم که با صدا یبه طراحش بگ  دیکه با نجاستیا
 اومدم: 

 !ن؟ یداشت  ی_خانوم کار

  یلبخند رفتم،ی که به سمتش م  ینشسته بود، دادم. در حال زی که پشت م یرو به طرف خانوم نگاهم
 زدم: 

 .نمی رو بب یریمش یآقا خواستمی _سالم. م

ابروهاش نشست. وا چش شد؟!... با دست به مبل   ی رو  ینگاهم کرد. اخم کمرنگ یشتریدقت ب با
 اشاره کرد:  یچرم

 تا بهشون اطالع بدم. خانوِم؟! دیصبر کن   ی_کم

. تلفن  ستادمیعقب تر ا یمک لم،یتکون دادم و با گفتن فام یبود... سر زیتلخ و تعجب برانگ لحنش
 گرفت:  یرو برداشت و شماره ا ز یم یرو

 آ...  فیتشر یخانوم افروز ،یریمش ی_آقا

 نگاه کرد:  یحرفش تموم نشده بود که با بهت به گوش هنوز

 _قطع کرد! 

. سرم رو به  دیبه گوشم رس  زدیمبهوتش که اسم رو صدا م یباز شد. صدا یبند حرفش در اتاق پشت
 زدم:  یطرفش چرخوندم، لبخند

 _سالم.
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 : ستادیاومد و رو به روم ا  جلو

 !؟یایب یخوای که م یکنی م یشوخ کردمی _سالم. فکر م

 گل رو به طرفش گرفتم:  دسته

 . ی ستی خواب ن یفهم یم  یریگل رو بگ  نی_اگه ا

 گلو کرد. دسته گل رو گرفت:  یتو خنده

 بانو.  ی_خودت گل 

 کردم: نازک  یچشم پشت

 ! ی_شک داشت

نه تکون داد. دستش پشت کمر گذاشت و در همون حال به   یبه نشونه  یکرد، سر یخنده ا تک
 کرد: تمیهدا یسمت اتاق 

 به کمکت داشتم. اجیواقعا احت ،ی_ممنون اومد

 اش ادامه داد: یخطاب به منش و

 . اری لطفا دوتا قهوه برامون ب یمی _خانوم کر

که  یبزرگ  یمبل چرم مشک یقشنگتر بود. رو  یلیخ ش ی که طراح میبه داخل اتاقش رفت همراهش
 وسط اتاقش بود، نشستم:

 قشنگه! یل یخ  نجای_ا

 زد. کنارم نشست:  یلبخند

 _ممنون.

 : د یجلوتر کش یبودند رو کم  زی م یکه رو یبند حرفش دفتر حساب و برگ ها پشت

 تا بعدازظهر آماده کنم.  دیطرح دارم با یسر کی. منم بوسهی دست تو رو م  نای_ا
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برامون قهوه آورد. با تعجب و اخم   یم یکر قهیبهشون انداختم. بعد چند دق یتکون دادم. نگاه  یسر
 . کردی به هردومون نگاه م

... یخودت خبر ندار  یکرده باش یکار خطا کیکه انگار  یخاص بود. از اون نگاه ها کطوری نگاهش
 رو گذاشت از اتاق خارج شد.   کیقهوه و ک  ینینگاهش کردم که دستپاچه س رهی خ  رهیخ

 بهم بگو؟! یبه مشکل برخورد  ی_هر جا

 جهبه گرفتم:  عیچپ نگاهش کردم. سر چپ

 من رو؟! ی_دستم کم گرفت

 گفتم. یجور  نی_چته دختر هم

از قهوه ام رو خوردم و  یبود، نشست. کم یکه کنار پنجره بزرگ  یزیبا برداشتن قهوه اش پشت م 
 مشغول کارم شدم... 

 یدستم با تعجب سرم رو بلند کردم و به اخم ها ریشدن برگه ز دهیچقدر گذشت که با کش دونمی نم
 درهمش چشم دوختم...
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 ابروهاش، لب زدم:  یاخم گره خورده رو دنید با

 شده؟! جاي اشتباه کردم؟!   یزی_چ

 . یو کاغذها خفه کن  ارقام  نیخودت رو با ا هکن یکمکم نه ا  ای_گفتم ب

 باال انداختم:  یابرو
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 !؟یدار ی_االن مشکل

 پررنگتر شد:  اخمش

 . ینگاه کوچک بهم نداخت  کیهاست، برگه نیا یسه ساعته سرت رو کی_مشکل؟! نزد

از هر جنس   گفتیبهش، براش مهمه؟! آخه چرا؟! اون که م میتوجه ا  یحسادت کرده؟! چرا ب االن
 گهید  یجدال م،یوسط کوتاه اومد نیعوض شده؟! فقط ا یشد؟! مگه چ  یحاال چ  زاره،یب  یمونث

 . ستین  نمونیب

پر حرصم، در کمال   یها غیاما در مقابل تموم ج شمیم  یعصب دشیجد یاز رفتارها یگاه کهن یا با
 رو بهم بدوزم... دهنش   خوادیکه دلم م خندهی هم بدجور م یو گاه کنهی سکوت م  یناباور

هم  هیو بق  دمیخورش   ی. نه تنها من حتکردیام مهفته هر بار با کارهاش شگفت زده کی نیا یتو
مثل حنا ذوق زده شده بود. مدام خداروشکر   دمی خاصش شده بودند. خورش   یمتوجه رفتارها

 ... کردیم

داغ سوخت. چنان نگران و هول شده بود که سوزش دستم رو   یبا چا میحواس  یکه دستم از ب  روزمید
 ... شناختمشی نم گهیکه د دیمرد جد نیبه کل فراموش کردم و نگاهم دوختم به ا

ها به زبون آورده بود. لحن دلخور و آخرش رو که مثل بچه  یزده بود مخصوصا از جمله  ماتم
نگاهم کرد. با   یبه قهقه بلند... و شاک  شد  لیآورد که بعد تبد میهالب  یحسودش کم کم لبخند رو

 لب زدم:  دهیبر  دهیخنده بر

 .شهی ارقام متمرکز م یتموم حواسم فقط رو کنمی حساب و کتاب م یخب وقت دی_ببخش

 سرم رو جلو بردم و*" کدفعهیفکر به بعدش،  یبلند شدم. ب ییدلجو یبرا  یکارش رو ول لیدل  دمینفهم

 ! ؟ ی_االن بازم ازم ناراحت

 صورتش بروز نداد:   یتو یریی تغ یول دیخندی م هاشچشم

 !  یخودم نشونت بدم تا بفهم یعمل دی. باشهی من رفع نم   یدلخور زایچ نی_به ا

 رو به صفر رسوند.*" نمونینکرده بودم که فاصله ب لی و تحل  هیحرفش رو تجز هنوز
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  یندارم؟! من روز یطور دربرابرش مقاومت  نی! چه مرگم شده که افته؟یبرام م  یداره چه اتفاق خدا
بودم.   زاری ازش متنفر و ب یروزک یکه  یکنار مرد  نجامیباشم. اما االن ا یمرد  چیحاضر نبودم کنار ه

خاص شده.  امچرا االن تموم حرکاتش بر دونمی ام بود. اما نممرد سوهان روح زخم خورده شده  نیا
 ... شهی از هم  شتری! خودم گيجم بدونم؟ی *" واقعا نم

 چسبوند. با خنده گفت:  میشونیپ یرو  شیشونی*" پ

 _االن رفع شد. 

  زشیپشت م دیراحت عقب کش  یل یکه خ دمیصورتم سرخ شده. نگاهم رو ازش دزد دونستمیم
 کارش نشست.  

محرم، خودم رو قانع کنم و به ادامه کارم مشغول  بیو عج  طونی ش اشاری نیا کهنیکردم به ا یسع
 بشم.

 یهارفت*". بدتر از اون چشم یم  طنتشی ش یپ یتموم حواسم ه د،یچرخ یارقام م یتا چشم رو اما
 .  گرفتی ادامه کارم م ی. تموم تمرکزم رو برازدی برق م  طنتی که از ش شیخاکستر

 بود، از اتاقش خارج شدم... ها به جونم افتاده یرها کردن فکرم *"که تازگ یبرا

 

 70#پارت_

 

 

 نیا ایکردم  رییمن تغ دونمی . نمدمیصورت قرمزم د یرو رو  گهیو چند نفر د ی م یدر بستم نگاه کر تا
 !...زدند؟ی ها که نوع نگاهشون تعجب رو داد مآدم

. مگه شننی آقا، ذوق مرگ م یاز خوش اخالق ای کننیتعجب م ایهمه  اشار،یرفتار   رییسردرگمم با تغ  
 !... ه؟یسر لوح توجه بق  میشد اشاریافتاده که من و  یچه اتفاق

 لب زدم:   یمیروبروم جلو رفتم. خطاب به کر  زیفرستادن نفسم افکارم رو پس زدم، با خجالت تا م  با
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 .ن یآب خنک بهم بد وانیل  کی دیکنی _لطف م

 تکون داد:  یسر

 . ارمی_االن براتون م

کل کرده بود و  شونیکردم به اون چند نفر که مشخص بود فضول ی. سعستادمیهمونجا ارفتنش،  با
 صورتم گرفته شد:  یکه جلو  یآب  وانیهستم، نگاه نکنم. با ل یبدون من ک

 . دی_بفرمائ 

آب تموم وجود تب دارم رو   ی. انگار سرددمینفس سر کش کی آب رو گرفتم و   وانیگفتن ممنونم، ل با
 خاموش کرد.  کبارهی

 !ن؟یدار یریمش یبا آقا   یکی نزد  ی_نسبت

 کردم. ادامه داد: نگاهش

 باهاش دارند!  یرفتار خوب  بای مدت تقر نیا یتو نمیبی رو م  یخانوم   نی_اول

انگار رفتار قشنگش رو به همه اثبات کرده. نه تنها من فکر کنم  یروان نی!... انم؟ی!... من اولن؟یاول
 بشر... نیکار ا یتو یکنی . واقعا هنگ مدندیهاي که باهاش برخورد داشتن، هنگهمه آدم

قبول کردم. من   عیرستوران کمکش کنم، سر یهاحساب  یتا امروز ازم خواست تو بررس نیهم یبرا
 : دمی ؟!... خندبراش افتاده  یبفهمم چه اتفاق دیبا

 هاش به شما هم خورده؟!آره. نکنه ترکش یکطورای_

 شد از گفتنش، حرفش رو عوض کرد:  مونیانگار پش  یبزنه ول  ینگاهم کرد. خواست حرف   یناراحت با

 ! د؟یهست دیفکر کردم کارمند جد کردم،یم ی فضول  دینبا دی_ببخش

 سوال کردند که اشکال نداره.   زمی _عز

  نجایتموم حواسشون ا  یبودند ول  ستادهیکه هنوز همونجا ا یرو جلو بردم تا اون چند نفر فضول سرم
 بشنوه زمزمه کردم:  یمی که فقط کر یمتمرکز بود. با لحن آروم
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  یچ دونمی نم  کدفعهی. بستمیبه رگبار م دیدی نداشت و هر دفعه من رو م ی_اولش با منم رفتار خوب
خودم   یخوش اخالق شده که برا  هویشد پرچمش رو تکون داد اعالم آتش بست کرد. از اون موقعه 

 سوال داره! یجا هیو بق چیکه ه

غم نهفته    هیهاش بود که ته دلم رو لرزوند. چشم یتو ی نزد. غم  ی حرف یشد ول رهی هام خچشم یتو
 . شهیرازه که به منم ربط داده م کیتوش  کردمی که حس م

 : دیآرومش به گوشم رس یکمرم نشست و پشت بندش زمزمه  یرو یدست

 !  ؟یریکار در م   ریتنبل خانوم از ز ی_آ

 رفتم: یدست به کمر شدم. چشم غره ا ه،یطرفش برگشتم. بدون توجه به بق به

 !ییپررو یل ی_خ

 ! ؟یچ ی_برا

 : دمیغر  یلحن طلبکارانه ا با

 !؟یذاری نم رم،یکردم. االنم اومدم نفس بگ  یهات رو بررسحساب  یخودم رو رسوندم. کل  ید_تا زنگ ز

 کرد:  یاخنده  تک

 بزن؟!   ای_ب

اون چند نفرم   چیکه ه یم ی کر کردمی حس م  یباال انداختم. حت   یلحن شوخ طبعش، ابرو از
 . با خنده لب زدم: دهیابروهاشون باال پر

 به چشم!  ی_اِ 

 باال دادم و ادامه دادم:  یمانتوم رو کم  نیآست

  یراه کراستی  یبلند بش ینتون گهیبزنمت که د یکطوری یخوای بزنمت؟! م ی دوست دار ی_چطور
 نداره فق...  یاز روت رد بشم؟! کار نیکه بگو با ماش  یریبم  ی! اگرم دوست دار؟ی بش مارستانیب

 حرفم رو قطع کرد:   یجدابروهاش نشست. با لحن خشک و   یرو  یظیغل  یاخم کدفعهی
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 . دیکارتون برس هیو به بق   انیلطفا ب ن،یبحث تون رو ادامه ند ی_خانوم افروز

از حدقه در اومده، نگاهش  یهاحرفش به سمت اتاقش رفت. مات و مبهوت با چشم  انیپا بعد
زد به  کدفعهی باز بود.  کمتری ششیاالن ن کهن یبهش برخورد؟! ا یعن یکردم.  یشد؟! شوخ  یکردم. چ

 نداره. مثل االنش...   یوقت تعادل اخالق  چی ه  یسرش؟! آدم روان

 ت ی شخص  کیروبرو شدم. هر روز قراره  یتیآدم چند شخص کیبدادم برسه، فکر کنم با  خدا
  شتریهر چه ب  ترسمی کنه و من بدبخت شگفت زده بشم. دارم ازش م ییخوشگلش رو برام رونما

 ...شمیگم م تشی هو یتو شناسمشیم

در رو   کهنی !... قبل اه؟یبفهمم علت رفتارهاش چ دی. باکنمی ولش نم  ارمیتا من از سر کارش در ن یول
 باز کنه، با دو خودم رو بهش رسوندم. دستش رو از پشت گرفتم: 

 بود.  یشوخ  کینداشتم فقط  ی! قصد؟یناراحت شد اشاری_

هاش  دندون ونیاز م یرو پس زد. دوباره دستش رو گرفتم و مانع رفتنش به اتاق شدم. عصب دستم
 اسمم رو صدا زد. 

 گفتم:  طونی رو جلو بردم. ش سرم

 بزنمت ک...  یطور یدیترس دونمی من که م نی_بب 

. کمرم  دمیشده محکم به در بسته، کوب  ی. تا بفهم چدمیحرفم تموم نشده بود که داخل اتاق کش  هنوز
 گرد از تعجب و درد نگاهش کردم.   یها. با چشم دمی. لب گزدیکش یری از درد ت

  ری ز یهم فشردم. عصب یهام روکه از صداش، چشم دیهاش دو طرف سرم چنان به در کوب دست  دو
 : دیگوشم غر

 ازم؟!... یخوای م ی_چ
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  شدیباز بسته م یبود؟!... دهنم مثل ماه یشوخ  کی نزدم؟!  یف بدشده؟! حر یعصب قدرنیا چرا
 بروز بده.  شی قبل  تی هفته همون شخص کی. واقعا انتظار نداشتم بعد شدی ازش خارج نم ی حرف یول

 به موهاش زد. *" یام چرخوند. کالفه چنگ دهیصورت رنگ پر  یرو رو نگاهش

 : دمیغر یو سرگردونم *" عصب جمی گ  شتریکارش ب نی! با ادمشیفهمی از کارش بودم. نم جیهنوز گ من

  یو خشن یروز عصب کی. شهیرفتارت عوض م قهیهر دق ،یکنی م جمیگ ی! دارفهمت ی اصال نم اشاری_
 ...  یتو فاز مهربون یپریروز م کی

 *" ادامه دادم:

 *" یبخوا قهیدم به دق کهنینه ا تهیبابت محرم نمونی ب غهی_خواندن اون ص 

 کرد:  یاخم

 ... یرو نکنم ول نکاریا خوامی وگرنه من م یریگی عقلم رو به دست م  اریخودت که اخت  ری _همش تقص

 ادامه داد: طونی*"ش

 کنم؟! کاری*" من چ

  طونهی. ش آوردی شدم. کفرم رو داشت در م  رهی شده به صورت خندونش خ زی ر یهابا چشم  یحرص
خوردش االن  شدی من عسل نم  ه یبا   شیپ قهیدو دق نی سرش رو بکنم. هم یبپرم تموم موها  گهیم

 برداشته بود.   طنتیباز فاز ش 

 گذاشتم و به عقب حلش دادم:  اشنهیس یرو دستم

 !ی_برو عقب خفه ام کرد 

 ! ؟یچ  یعنی یخفگ  گمی_االن بهت م 

 هاش صورتم رو قاب گرفت. *"بکشم، با دست   غیلب باز کردم ج  تا



 اری از عشق فر 

196 
 

انگار   یشده ول یچ  نمیکنم. من از رفتارش کنجکاو شدم، جلو اومدم تا بب کاری ستش چمن از د خدا
  یکجوری یسر نیا خواستمیخورده بودم. نم  یباز کبار یمن  ره،ی داره جلو م گهید جور ک ی یهمچ

 ببازم.   گهید

هام چشم یاشک تو  ،یحس لعنت   نیاز حصارش رها بشم. مخصوصا از خودم ا تونمی نم  دمید یوقت
 .  دیهام لغزگونه یحلقه شد و آروم رو

 نگاه کرد:  سمیخ یهافاصله گرفت. مات و مبهوت به چشم ازم

 !.؟یفهم ی! م؟ی! زنم؟یتو محرم ی! *" لعنت؟یکنی م هی_گر

هام رو بستم. هق هق ام رو اوج دادم. بازوهام رو گرفت و محکم  جوابش رو بدم چشم کهنیا بدون
 زد:  ادی فر یتکونم داد. عصب 

 هات رو باز کن.ندارم*". چشم تی کار گهینکن! باشه د هیبسه گر ی_لعنت

. پشت  د یبه موهاش زد و عقب کش یهام رو باز کردم. کالفه چنگ. چشمدمیبه خودم لرز  ادشیفر از
 نشست و با اخم به لپ تابش که جلوش بود زل زده بود.   زشیم

 کردم خودم رو مشغول کارم کنم.  ی. بدون توجه *" به سمت مبل رفتم و سع دمیچشم کش ریز یدست

  که از اتاق یجلوم گذاشت. تا لحظه ا زی م یبرامون ناهار آورد. رو  یمیچقدر گذشت که کر دونمی نم
 .کردی خارج بشه با تعجب به هردومون نگاه م

قاشق رو به  نی. اولدمیچقدر گرسنمه. ظرف رو جلو کش دم یکه به مشامم خورد، تازه فهم  یکباب  یبو با
از گلوم   یی چرا تنها دونمی و ناراحتم اما نم ری افتاد. درسته ازش دلگ اشاریکردم چشم به  کیلبم نزد

 تم. نرفت. کالفه قاشق رو گذاش نییپا

با همون اخم نشسته بود و به لب تاپش زل زده بود. بعد کلنجار رفتن با خودم بلند شدم به   هنوز
 لب تاب افتاد، خشکم زد.   یرو ریبزنم تا نگاهم به تصو یسمتش رفتم. خواستم حرف 

 هیشده بود.  خیحس شدند، نگاهم م  یاز درون آتش گرفتم. پاهام ب کردمی چرا حس م  دونمی نم
  ریتصو ن یا دنیبا د دیمن چه مرگم شده؟! چرا من با  یتموم وجودم فرا گرفت. خدا یاحساس بد

 که من االن داشتم؟!... هیحس چ نیحالم خراب بشه؟! ا
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و قلبم از اون بدتر...    دیلرزی هام داشت مداشتم. دست ی ب یگرفتم. حس عج  رینگاهم رو از تصو  عیسر
که صورتش   یاشاری. دادی داشت عذابم م گهید یک یکنار  اشاری دنی! دنم؟ی چرا نتونستم بب دونمی نم

 نگاه کرده بودند.   نیبود و هر دو با لبخند به لنز دورب  ییبای دختر ز کینزد

... نفس  زنهی پر نم  یحس معمول   هی یما حت نیاست؟! ب گهید یکی برام مهم باشه کنار  دیچرا با اصال
 تفاوت باشم:  یکردم ب  ی تا به خودم مسلط بشم. سع دمیکش ی قیعم

 .شهیغذات سرد م ،یخانوم خوشگله همون جور زل بزن  نیبه ا ی_اگه بخوا

 لب تابش رو بست:  عیتازه متوجه حضور من شد. سر انگار

 . یسرک بکش یهمون جور دینبا ه،یشخص یله یوس زای چ ی_بعض

صورتم   یرو رو ی تفاوت  یدوباره همون نقاب ب عی رس یناراحت شدم و بهم برخورد. ول یلیحرفش خ  از
 به بازوش زدم:  یمحکمتر کردم. با خنده ضرب 

و به قول  می! محرم میندار نای ا یشخص لهیوس ره،یگی خودش رو برام باکالس م  ی. چنمی_پاشو بب 
 !...؟یاریبگم، چرا بهونه م  خوامی بود؟! بگو نم   یخودت منم فعال زنتم. حاال ک

 

* * * * * * * 

 

 * اشاری*
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شد.   یذهنم تداع  یتصادف گندم تو یلحظه صحنه   هیزد.  مارستانینفس حرف از مرگ و ب  یوقت
که گندمم رو به کام مرگ   اشارمی. من همون دیدوباره عذاب وجدان اومد سراغم و سفت گلوم رو چسب

 که کنار نفس داشتم...  یها هقیو دق هیرفت از حماقتم و لذت بردم از تک تک ثان  ادمی. چطور دمیکش

کردم   دایپ ل یدل کیها بعد سال کنمی سخت تر شده. حس م دنمیگذاشتن از نفس برام از نفس کش 
  یبرا دونمی که نم  یبه شخص دمیکه چرا تا حاال از حماقتم دق نکردم و هنوز زنده ام. اومدم تا رس

 یتو روحرف اول  دیعذاب وجدانم چه کنم؟! و االن ترد  نی! با اام؟ی داشتنش چطور با خودم کنار ب
 ...  زنهیذهنم م

داره... االنم بازم   یدختر دل مهربون نیکردم ا دایکه ازش پ ی... داغونم... با شناختمیو عصب کالفه
 : دمیغر  یبود... با بدخلق نجایا

 _نفس حوصله ندارم، غذات رو بخور برو خونه. 

 : دی با خنده بازوم رو چسب   یبشه ول  یبه خاطر رفتارم عصب کردمی م  فکر

با ظرفش به خوردت   ای یخوری غذات رو م یای پسر خوب م کی ! پاشو مثل یفاز بداخالق ی_اوه باز رفت
 . انتخاب با خودته؟! دمیم

عقلم رو    اریچند ساعت قبل اخت  نی وجدان هم بازم هم عذاب  نیبه صورتش انداختم. با هم ینگاه
 ازش بگذرم؟!... تونمی . واقعا چرا نمدمشیدلم گرفت و بوس

هاش پدرم رو در  بهش بگم که چشم تونستمی هاش... کاش مداره مخصوصا چشم  یخوشگل چهره
رقمه ندارم؟! هر بار جلوش بدجور    چیدلم رو ه اریکه اخت ی کنی م کاری باهام چ یدار ی... َاه... لعنتارهیم

 ...  ارمیکم م

به خودم اومدم. به   عیکردم رفتار اونم بهتر از قبل شده. سر ریی بدتر شده تا تغ تیوضع گهیکه د االنم
 ام رو ازش گرفتم:  رهینگاه خ  یسخت

 غذام رو بخورم.  امیب  خوامی م ی_اگه ولم کن

 رفت: زد. ازم فاصله گ یام، قهقه ا یلحن سرد و جد با

 . یتا من رو نخورد ایب  یگ ی_راست م
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 : د یخند شتریبهش رفتم که ب یغره ا چشم

 .دادی هات داشت درسته قورتم ماالن چشم گمی_راست م

اسمش رو صدا   ی . اصال گاف دادم. کالفه و عصبدمیگاف م یادیلب به خودم گفتم، دارم ز ری ز یلعنت
 زدم.

 رو جمع کرد:  اشخنده

 غذات رو بخور.  ا ی ! ب؟یزنی _باشه چرا م

چرا  دونمی نم  یکردم نگاهش نکنم ول یروش نشستم سعزودتر نشست و شروع کرد. روبه خودش
 .شدینگاهم به صورتش دوخته م یو ه تونستمی نم

 ! ؟یعاشق شد گمی_م

 کردم:  ی! اخم ده؟یسوالش قلبم از جا کنده شد. فهم با

 !؟ی_چ

! چند سالشه؟! خوشگله... چرا ه؟ی! اسمش چ؟ی! عاشق همون دختره شد؟یشد  ی_کلک! بگو چرا روان
بهم   گمینم  یحت  م،یمحرم گمی... بخدا نمیبه من نشونش بد یترسی ! منمش؟یبب   شیاوردیتا حاال ن

 ... یبب ارشی ب کباریزنتم..  یگیم
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خنده هاش   ینفس و چهره گندم، صدا یدر پ  یپ یهااز حد از خودم خورد بود. سوال شی ب اعصابم
 نیفشار که ا نیا ری ز شدمی. نابود مکردندیو داغونم م وونهیداشت د خوردند،ی ذهنم چرخ م یتو

 داشتنش ندارم...  یبرا ی. من حق ستیدختر روبروم سهم من ن
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  غیحرفش رو با ج   هیپرت کردم که بق  نیزم یکم رونتوستم خودم رو کنترل کنم. ظرف غذام رو مح 
 .  چرخوندی م  نیزم یپخش رو یخفه کرد. با بهت نگاهش رو به من و غذا

 زدم:  ادیاش، فرو مات زده  دهیصورت ترس یتو یلحن خشن  با

 هام گم شو.چشم ی_خفه شو، پاشو از جلو 

 اسم رو صدا زد که نعره زدم:  ناباورانه

 ام؟!...  یکه عاشق ک  یمن  ی! تو مگه فضول؟یلعنت  یگیم ی! چه؟ی_چ

درشت اشک   یهاقطره  نیا ارمی. دلم به درد اومد. من چطور طاقت بدیپر اشک شد و بار هاشچشم
 ... امی. دم نزنم. خدا کمکم کن تا با خودم کنار بنمیهاش رو پر کرده بودند رو بب گونه یکه رو

 رو چنگ زد، با دو از اتاق خارج شد.   فشی ک  دیلرزی که م یحال  در

جدال  ن یتند رفتم. بازم بد کردم. ا یل یهام محکم گرفتم. بازم خشدن در، سرم رو با دست  دیکوب  با
 .اندازمی دل و عقلم داره از پا م نیب

 خواستمیشده رو از ذهن نفس پاک کنم. نم  نیو دل چرک دهیکه ازم رنج  رو یاون روزها  خواستممي
 هاش ببينم... چشم ینفرت رو تو گهید خواستمی . نمنمشیناراحت بب  گهید

. خود ارم ی اش رو به دست بگرفتم هر طور شده اون دل رنجور و قلب زخم زده میتصم نیهم یبرا
... تا بهم فرصت بده تا جبران  خوامشی خودم شدم تا بهش ثابت کنم چقدر دوستش دارم. چقدر م

 کنم تک تک اون روزها رو...  

ادامه ندم. قفل   نیاز ا شتریراهم رو گرفت. سد شد تا ب  یهفته گذشته و حماقتم جلو کیبعد  اما
که چه کردم  ارهی ب ادمی ... تا دیرم کوبس یحصار عذاب وجدان و مثل پوتک گذشته ام رو تو یشدم تو

 با خودم گذاشتم...  یو چه قول و قرار

برداشتم. با روشن کردنش پوتک   یگاریس زمیم یکه داشتم از جام بلند شدم. از کشو یحال خراب با
  یقدر مرحم دل و آرامش وجودم بود که حت نیهفته وجودش ا کی نیهم یبهش زدم. تو  یمحکم 

 نرفتم.   گاری سنخ  کیسراغ  کباری
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رفتار بدم   ری بود که پشت بند هم دود کرده بودم که هنوزم ذهن و فکرم درگ گاریس نیچندم دونمی نم
 با نفس بود.  

 گهیبه خودش زنگ بزنم. اون فقط کمتر از دو ماه د خواستمی . نمرمیگی و شماره خونه رو م نگرانشم
کردند.   یزندگ ست یحق من ن  یعن یکنارش باشم  تونمی ... من نمشهیهم یبرا رهی . مرهی کنارمه بعد م

 خودم رقم زدم.   یکه خودم برا یکی شدم به همون تار  دیمن تبع

 : زنم ی لب م چه،یپی م یگوش  یکه تو دیالو الو گفتن خورش  یصدا با

 !ده؟ینفس رس د،ی_خورش

 _نه آقا، مگه اومده خونه؟!

! چه اشار؟ یچته  زنمی م سست شده. به خودم تشر مبدن کنمی که حس م  یطور زهیری فرو م دلم
 ... یاالنم به فکر دل خودت ،یرو گرفت اشی زندگ  ،یمرگته؟! تو گندم رو نابود کرد

 : تونمی نم  یباشم ول الشیخی ب  خوامیم

 اومده؟! ش یپ  کساعتی _حدود 

 !؟یکار داشته رفته، به خودش زنگ زد یجا دی_شا

 زنگ به من بزن!...  کی_پس اومد 

کردم.    س یکارهام رو راست و ر ی . کالفه و عصبکنمی ازش نشدم و تماس رو قطع م یحرف منتظر
 زنگ نزده بود.   دیگذشت و هنوز خورش یبه سخت یبه رستوران رفتم. چند ساعت کراستی

نفس رو گرفتم  شماره اوردمیبراش افتاده باشه. از آخرم طاقت ن  یبه شور افتاده بود، نکنه اتفاق دلم
به وجودم زد. دوباره شماره اش رو گرفتم که بوق  یکه جوابم رو نداد. استرس و اضطراب چنگ محکم 

 ششم باالخره تماس وصل شد.  

 : دمیغر  یازش بشم، عصب  یمنتظر حرف کهنیا بدون

 ! ؟ییمعلوم هست کجا چی_ه
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 زدم:  ادیکه فر دمیازش نشن  یصدا

 ...!؟ییموقعه شب کجا نیبگو ا ی_لعنت

 

 74#پارت_

 

 قلبم مچاله شد:  اومد،ی که انگار از ته چاه م شیگرفته و بغض آلود یصدا دنیشن  با

 خونه.  گردمی _دارم برم

  قیقلبم ترز یهمون صدا آرامش رو تو دنیفرستادم. شن  رونی ام رو پر فشار بشده نی نفس سنگ کالفه
رستوران رو نداشتم به خونه برگشتم.  یرو قطع کردم. طاقت موندن تو یگوش  یکرد. بدون حرف 

 بود.   دهیخواب  نیزم یرو  یپتو یبه اتاقم رفتم که نفس رو کراستی

. جلو رفتم.  دمیبا آرامش کش  یوجودم به پا بود، فروکش کرد. نفس یکه تو یتموم اون جدال دنشید
 ود.  صورتش خشک شده ب یپا نشستم. رد اشک رو یکنارش رو

وسط راه دستم رو مشت کردم.   کدفعهی ینوازش رفت ول  یاش برابه طرف گونه  اریاخت یب دستم
 ! لعنت به من! لعنت به تو دختر!...  ؟ی! لعنتکردم؟ ی م  کاریداشتم چ

  گمیم دیهر چه زودتر از خودم دورش کنم. آره به خورش  دیبلند شدم. با عیو سر  دمیکش یق یعم  نفس
  عیسر خوادی اتاق جدا م  کیخودم شد تا بهم گفت    ری دوباره همون اتاق رو براش آماده کنه. تقص

 یهوا یدارم تو کردمی بود. حس م دهیو نبودنش چنان طاقتم رو بر یقبول کردم. اما همون شبم دور
 . شمیاتاق خفه م

بازم   دیفهم کهن یهاش رو جمع کردم و با خودش به اتاقم برگردوندم. بعد ا هل یشب تموم وس نصف
ببندم. در جواب تموم غرغرهاش ازش    ریخواست برگرده که مجبور شدم تموم درها رو قفل و زنج 

. کاش همون شب دیهمون پتو خواب یتخت بخوابه اما لج کرد دوباره رو یخواستم با فاصله کنارم رو
 ازم دور باشه...  ذاشتمیو م کردمی کار رو نم  نیا
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  ریاس خوامی رام دلم بشم. نم نیاز ا شتریب  خوامیرها بشم. نم  یآشفتگ نیسمت حموم رفتم تا از ا به
دوش آب سرد گرفتم. با  کی هام رو در آوردم ندارم. لباس   یحق یدختر بشم وقت نیدل و قلب ا

رو   رکمکه با حوله کوچک موهام رو خشک کردم، شلوا یاومدم. در حال  رونی حوله دور کمرم ب دنیچ یپ
 پا کردم.  

هام، . با بستن چشمدمیتخت دراز کش  یبه نفس نگاه کنم. پشتم رو بهش کردم و رو کهنیا بدون
 هام اومد و خوابم برد... گذشت تا خواب به سراغ چشم  یادیزمان ز

* 

  یتا قطع بشه. ب  کنمی . با انگشتم هشدار رو لمس مکنمیاز م هام رو بچشم یال  میآالرم گوش یصدا با
 مواجه شدم.  شی خال یکه با جا  دینگاهم به سمت نفس چرخ   اریاخت

 یاخنده یهام از اتاق خارج شدم. صدا لباس  دنی. با پوش شورمی دست و صورتم م شمی جام بلند م از
. من با  زنمیلبخند م  اریاخت یلباش، ب  یتپه. از فکر تصور لبخند رو یتابم م یقلب ب نیو ا شنومی رو م

. کنهی خودش سفت و محکم تر م  یجاش رو تو ارمیاخت ی اجازه و ب یقلب چه کنم؟! هر روز داره ب نیا
 کنم.  رونشیخودم نتونم ب  یکه حت یطور

 . نمشی و دلتنگم تا بب قراری تا االن صدسال گذشته و من ب شبیرفتم. انگار از د  نییاز پله ها پا عیسر

 هیدختر روح  نیاش شدم ا. محو خندهخوردی نشسته بود و صبحونه م دیبا خنده کنار خورش  نفس
.  خورهیام نشسته و صبحونه مراحت کنار کارگر خونه یل ی. خکنهی داره با همه خوب برخورد م یشاد

 رو نداره فقط منم...  دنشیکه چشم د یتنها کس

 که هر دو تازه متوجه ام شدند.  نمینشی م دمیکش رونی ب یل رفتم و صند جلو

 با خنده بلند شد:   دیکرد. خورش یاش رو جمع و اخم خنده عیسر نفس

 .  ری_سالم آقا، صبح بخ

 صبحونه ات رو بخور.  هیبق  نی_سالم، بش

 شدم.   ری_ممنون، س
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 نیا ی. تودهیدختر لرز نیا یدلم برا دهیاونم فهم  دونمیرفت. م  رونیو از آشپزخونه ب  ختیر  یچا برام
 ...زدیبرق م  ی اونم از خوشحال یهاهفته چشم کی

به نفس   یچشم  ریز ی. نگاهتونمی نگاهش نکنم اما نم خوامی. مکنمیحلقه م وانیدور ل هامدست
 بود. خانوم ازم دلخوره و قهر کرده...  نیی انداختم که سرش پا 
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برام بدتر    یاز همه چ  نیسکوت سنگ نینگاهش نکنم. اما ا گهیکردم د یرو ازش گرفتم. سع نگاهم
 . شکستی. داشت سد مقاومتم رو م دادی اش آزارم م یکم محل  یکجورایبود. 

هاش، صداش  چشم قراری و ب تابی با خودم قرار گذاشتنم ازش دور بشم. اما باز دلم ب  شبید نیهم
 خودم گرفتم.  یجلو ارم،یب  ونیبه م یتا لب باز کردم حرف  یخنده هاش بود. چند بار یحت

 یکشش نیتحمل کنم؟! ا تونستمی شدم؟! چرا نم  یطورن یبه موهام زدم. چرا ا  یاز خودم چنگ کالفه
! از حد من خارجه... هم تونمی نم  یعن یکه بخوام نابودش کنم.  نهیاز ا شتری ب  یلی که بهش دارم خ

 ... خوامی باشه هم نم وامخیم

. کنهیام م یدختر عصب  نیهمه ضعف در مقابل ا نیا  جمی رو دوباره بهش دوختم. از خودم گ نگاهم
 .کنهی داره نابودم م

ذهن و فکرم از نفس دارم، پاک بشه.  یتو یبکوبم تا هر چ   واریسرم رو محکم به د خوادی دلم م یگاه
. من  شدمیباهاش رو در رو نم  چی رستوران و ه یبرگردم به همون شب تو شدی نابود بشه. کاش م

 ...  اشی هنوز بده کار گندمم، اونم زندگ

 نیساده و ا یوابستگ کیفقط بهش وابسته شدم.   دمی. شاکشمی دلم از افکارم م یتو  یقیعم آه
مدت   نی ا ی. تورهی بعد م نجاستیا گهید یمدت کیکه بخوام بترسم.   ستی ن نمونیب  یوسط عشق

 ...شتری نه ب میدوست کنار هم باش کی مثل  میتونیم

 لب زدم:  یو با بدجنس لدمیما رهیفکر سر خودم رو ش  نیهم با
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کار    یلیکن، من امروز خ یرستوران رو بررس یهاحساب  هیشرکت بق   ای. بی_صبحونه ات رو تموم کرد
 .رسمی دارم، نم

 رو محکم بهم فشرد. با بلند شدنش، مچ دستش رو گرفتم:   لبهاش

 !  ؟یقهر یعن ی! ؟یدی_جوابم رو نم

 صورتش خم کردم:  یرو دوست نداشتم. از جام بلند شدم. سرم رو تو  سکوتش

 ! ؟یبا من قهر کن ادی _دلت م

رنگش   یمشک یهاچشم یشد. آخ چقدر دلم برا  رهیهام خچشم  یسرش رو باال آورد و تو ضربکی
  یعطش من تموم نیبشم. اما ا ری هاش رو غرق *"کنم تا سچشم خواستی تنگ شده بود. دلم م

 نداره... 

 حرص لب زد:  با

! دل واسه تو چه ؟یفهمیام از دل م یزی! چ؟ی! اصال دلم دار؟ی_تو چطور دلت اومد سرم داد بزن 
 داره؟!  ییمعنا

 حرص خوردنشم: نیقربونت بشم... عاشق هم من

 شدم.  یعصب کدفعهی  دم،ی! نفهمخوامی _معذرت م 

 زدم*" صادقانه گفتم:   یرو ازم برگردوند. با سکوتش، لبخند  روش

 وقت باهام قهر نکن، خب؟!  چیه گهیشد؟! د یچ دمی. اصال نفهمخوامی _گفتم معذرت م 

 باز کرد:   لب هیکنا با

 نداره، راست گفتن!   یثابت اخالق یآدم روان گنی_م

 کردم:  یاخنده  تک

 ! ؟یکنم؟! حاال آشت کاریام، چ ینطوری_تو فکر کن منم ا
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 نازک کرد: یچشم پشت

 .نمی _حاال بب

 :اومدی کوتاه م عیسر یعذرخواه کی خوب بود که با  چقدر

 . میریتکرار نشه، باشه! االنم برو حاضرشو باهم م گهید دمی_قولم م

 به طرف گرفت:  دیتکون داد. انگشتش رو به نشونه تهد یتا سر دیکش طول

 . دمیم  لتیتيمارستان تحو برمتیخودم شخصا م  ،یسرم داد بزن گهید کباری_فقط 

 روش نشوندم:  یدستم گرفتم. بوسه ا یرو تو انگشت

 قبول؟!  ،یتو بگ ی_هر چ

 گفت:  د،یلرز ی که حس کردم م  یبا صدا  شد،ی از آشپزخونه خارج م ی. در حال دی رو عقب کش  انگشتش

 حاضرشم.    رمی_م

زدم.  ی خورده... لبخند  یرفتارم اونم ته دلش تکون کوچک  رییبا تغ  کنمیفرار کرد. حس م دونمیم
 صبحونه ام رو خوردم.   هینشستم و بق

مراقب دلم باشم که باز   شتری کردم امروز ب  ی. سعمیشرکت شد  یگذشت با اومدن نفس راه یکم
 دوباره تکرار بشه.  روزید یهاخوام اتفاق   یرو از دست ندم. نم ارمیاخت

 یاراد چی کارهات ه یذاره. اون جور مواقعه رو یپا وسط م اریاخت یهست که دلت ب  یجاها کی
. اگه طرفت رو  افتهی و همون لحظه پاک مغزتم از کار م   یخودت رو کنترل کن  یتونی نم  یعنی. یندار

 ...  ادیپدرت در م  ،یهم دوست داشته باش 

ندارم با خودم تکرار   یزندگ   یبرا ی. من حق ستمیدلم سفت و سخت با یبتونم جلو دیاما من با سخته
 نره...   ادمیکردم.  کاری نره با گندم چ ادمینره.  ادم یتا  کنمیم
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خبر نداشتم که خودم باعث   ندهی... اما از آ شتریدوسته نه ب کینفس فقط برام  کنمی خودم تکرار م  با
که تا مرز   ی... به حدشهی باز م انی به م بیرق کی یرقم بخوره... پا  گهید جورک ی یکه همچ شمیم

 واسه داشتنش... رمی م شی پ ینابود
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 * * * * * * * 

 

 *نفس* 

 

 لب زمزمه کردم:  ریهام به جلو زدست دنیو دفتر حساب رستوران رو بستم. با کش هابرگه

 باالخره تموم شد.  شی _آخ

که  یم یبود از اتاق خارج شدم. نگاهم به خانوم کر ی که در حال مکالمه تلفن اشاریتوجه به  بدون
 افتاد. نگران جلو رفتم:  کرد،ی م نیف نی بود و ف  نییسرش پا

 شده؟!  یزی چ یمی _خانوم کر

 تکون داد:  ی. سردیچشمش کش ریز ینگرانم هول کرد. دست یصدا با

 _نه.

بهم نگاه  کردی م یکرد. مدام سع زشیم یرو یها لهیخودش رو سرگرم مرتب کردن وس دستپاچه
دستش نشست تا مانع از ادامه کارش بشم. از حرکت   ینبود. دستم رو  ی عیرفتارش اصال طب نینکنه. ا

 . زدی . تند نفس نفس مستادیا

 :دیدزدی رو آشکارا ازم م سشیخ یهاصورتش انداختم که چشم یتو یرو جلو بردم. نگاه سرم
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 افتاده؟!  ی! اتفاق؟یکرد هیچرا گر یبگ شهی_م

 چشم.  یخاک رفته تو کمی.  ستین  یمهم  یزی_چ

 تعجب گذاشته بود:  یدم نگاهش و اخمش برام جاوارد شرکت ش  یوقت از

 ! ؟یعالقه دار اشاریبه  ای  ادی_از من خوشت نم

 یسوال  نیچرا همچ  دمیگرد شده نگاهم کرد. خودمم نفهم یهابا بهت باال اومد و با چشم   سرش
مدت به   نیا یو شش ساله جوون و خوشگل، ممکنه تو ستیدختر ب  کیکردم. به هر حال اونم  

 . کنهی امند بشه. حاال با وجود من احساس شکست معالقه  سشییر

 شده، گفتم:  زیر یها به شک انداخت. با چشم  شتریب  سکوتش

 یرو ازت بدزده. برا ستیکه اومده رئ ینیبی راهزن م  ایدزد  کینه؟! من رو   اد،ی_از من خوشت نم
 ! تو واق...  ؟یکنی و َتخم نگام م با اخم نهیهم

 صورتم گرفت:  یحلقه دستش رو جلو  د،یلرزی هاش مکه دست  یحال  در

  دیدوست دارم. چرا با امی هم دارم. من زندگ بچه  کی! من ازدواج کردم و  د؟ی زنی م هیچه حرف نی_ا
 باشه؟!   یری مش یآقا یچشمم رو

 زدم:  ی !... پوزخند؟یدهن باز به حلقه اش نگاه کردم، متاهله!... بچه داره!... پس رفتارش چ با

  دی. چرا بانمیبی ! من دفعه اولم شما رو مدهیرو نشون نم نیبگم؟! رفتارتون ا  دی_چراش رو من نبا
 !ن؟یرازم به دل دا یا هیکن ای  ادیازم خوشتون نم کنمی باشه که فکر م یبرخوردتون با من جور

 .دهی اگه نگاهم شما رو به سوتفاهم کش دی_ببخش

 . نیهاتون هست رو بهم بگچشم یکه تو یزی! اون چن؟ی کن یمن نخواستم عذرخواه یمی _خانوم کر

  ینیانداخت. با لحن ناراحت و غمگ نییسرش رو پا  دیسماجتم رو د یبهش چشم دوختم. وقت منتظر
 گفت: 

 _من دوست گندمم!
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 صبرانه گفتم:  یشد. ب  ی. مکثش که طوالندمیازش نشن  یمدت هم اسم نیا یهست؟! تو  ی! کگندم؟

 _خب؟! 

. انگار غرق شده بود دیکش یق یغم پر درد... غم سوزان... نفس عم  کیبا غم بهم انداخت.  ینگاه
 در همون حال لب باز کرد:   الش،یخ  یتو ییکجای

و   دمیخندی م  ی. کلندی رو نب گریاده هامون همدنبود که خانو یبود. روز وارمونیبه د وارید هی_همسا
  یچند سال کهنیبا گندم دوست شدم مثل دو تا خواهر، با ا  ی. منم از همون بچگمیشاد بود شهیهم

بهم   افتادی مکه برامون  یاتفاق  نیکه کوچکتر یبه حد میباهم داشت  یرابطه خوب  یازم بزرگتر بود ول
  یگندم با ورودش به دانشگاه با آقا کهنیتا ا میها گذشت ما هنوز کنار هم بود. سالمیگفتیم گهید

  یگرفتند ازدواج کنن. همچ میفرارتر رفت و عاشق هم شدند، تصم ییآشنا نی. اشهیآشنا م یریمش
. اما هنوز پنج  نیریبگ  یمجلس عروس لشونیخوب بود. نامزد شدند. قرار بود بعد فارق التحص  یلیخ

 سپنتا برگشت... شییگذشته بود که پسر داماه ن
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کلمات برام سخته...  نیا دنیچقدر شن کردمی . من احساس مزدی حرف م  یهمون جور با ناراحت اون
 هوا خفه کننده است. کردمی حس م

افتاده؟! با تصور اون    یقبال با گندم نامزد شده؟! پس االن کجاست؟! چه اتفاق اشاری! ه؟یک گندم
 یطور نیکنده بشه... من چم شده که در مقابل چند حرف ا امنه یاز س خوادیعکس حس کردم قلبم م
 حالم خراب و بد شده... 

 رو پاک کرد. با بغض ادامه داد: اشکاش

رفت سراغ گندم و بهش ابراز   راستک یبود.  دهیشن  اشاری گندم با  یبرگشت و خبر نامزد ی_سپنتا وقت 
از عالقه  یزیچ اشاریتا  کردی م یسع  یلیرو بهم بزنه... گندم خ  شیعالقه کرد و ازش خواست که نامزد
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کنه که   یکار خواستی م  یسپنتا نفهمه و بتونه سپنتا رو قانع کنه. اما سپنتا دست بردار نبود و چندبار
 کرد که اون اتفاق ناگوار افتاد.  یکار دور گندم رو خط بکشه. از آخرم موفق شد اشاری

اگه گندم رو دوست داشته؟! اگه عاشقش بوده، پس االن کجاست؟! چرا   اشاریافتاده؟!...  یاتفاق  یچ
 چیهم رد ه اشاری یخونه ی!... تو اوردند؟یازش به زبون ن یاسم یمدت حت  نیا یتو یکس چیه

 قاب عکس ساده...  کی یازش نبود... حت  یعکس 

باتالق خوفناک که هر    نیرو به لب هاش دوخته بودم تا حرف بزنه... حرف بزنه، من رو از ا هامچشم
 نجاتم بده...   کشم،ی خودش م یداره تو کردمی لحظه حس م

همون  یری مش یآقا دمیمشغول به کار شدم که تازه فهم  نجایا یبه خاطر مشکل مال  شی_دو سال پ
! با  نیبرام سخت بود. بهم حق بد  کمی. دمید یریمش یقاشما رو کنار آ یوقت  روزینامزد گندمه. د

ناراحت بشم. خاطراتم با گندم باعث شد، دوباره بهم   ره،یگی گندم رو م یکه داره جا  یکس دنید
 اگه باعث آزار و سوتفاهمتون شدم. دی. ببخشزمیبر

 لب زدم:  یصبرانه به سخت یب

 _االن گندم کجاست؟!

 یکه تو ی طوفان نیکلمه بودم که ا کیچرا خودخواه شدم و منتظر  نمدوی . نمزدی وار م  وونهید قلبم
 قلبم به پا شده بود رو آروم کنه.  

 شونه اش گذاشتم:  یهق هق افتاد. نگران دستم رو به

 شده؟! گندم کجاست؟!  یچ یمی _خانوم کر

 هق لب زد:  با

 .دهی خوارها خاک خواب ری_گندم االن هفت ساله ز

 . با بهت لب زدم: دیلرز تنم

 _ُمرده؟!

 _بله تصادف کردند. 
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  یبه مرگ کس یام ول  یبهم دست داد. من با تموم خودخواه یازش فاصله گرفتم. حال خراب  مبهوت
  ختمیهام اعصابش رو بهم ربه خاطر گندم بوده که با سوال روزشی. پس رفتار دستمینبودم و ن  یراض

 رو دوست داشتن... هم   یل یشده بود. حتما خ  ی عصب یکه اون طور

.  دهیبه آخر رس امی و زندگ هیتو خال  ام یشکستم. حس کردم دن  ینجوریقرارم داد ا چهی باز گونهن یا بهراد
 . مردمیغصه م نیاگه آتوسا و چکامه کنارم نبودند، حتما از ا کردم،ی مرگ م یآرزو یگاه یبه حد

  شیآت  دمش،یکنار تارا د یخط زده بودم اما همون شب عروس  امی بهراد رو از زندگ کهن یبا ا من
چطور   اشاریبراشون دلچسب تر بشه... پس   انتی هر دوشون رو بکشم تا طمع خ خواستمیگرفتم. م

 سپنتا... با مرگ گندم...   یغم... با نامرد نیطاقت آورده با ا

... خوردی سرم زنگ م یو حنا تو  دیداخل اتاق شدم نگاهم بهش افتاد. حرف آرتان، خورش  تا
افتاده که  یگذشته اش اتفاق  یچرا بعد چند سال در مقابل شما واکنش نشون داده«... »تو دونمی »نم

  واز ت شتریکه خودش ب  یبدون خوامی ... »اما م«یباهاش مدارا کن خوامینابودش کرده«... »ازت م
 ...  نم«ی... » آرزوم بود قبل مرگم، زنش رو ببده«یعذاب کش

ازش   یخوب شروع نشد. دلم رو جور  مونیذهنم مرور کردم. آشنا یرفتارهاش تا االن تو متمو
 ... زدیشکست که فقط نفرت موج م

خفه و   خواستمی کنم. فقط م ادهیرو سرش پ  میتا تموم دق و دل کردمی م یبار با تموم حرصم کارها هر
نرسوند. من بارها محبتش رو پشت اون   یبی وقت بهم آس چیه نایبشه. اما با تموم ا ستیسر به ن

که حنا اون لباس    یتولد شهاب، مخصوصا اون شب ی تو رتشینکردم. غ  یو توجه ا دمینقابش د
 رو تنم کرد و ازم گذشت...   خواب

دست و پا    یداره بدجور ایکه تازگ  یحس... حس  هیدوباره جوونه زده بود.  یزیوجودم چ  یاالن تو اما
تجربه کردم... اما بودن با   گهید  کباری حس رو  نی... من ارهیتا رشد کنه و تموم وجودم رو بگ زنهیم
 برام خاص و متفاوت تره...  اشاری
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و عطرش رو    دمیکش یق یفرو رفتم. عطر تلخ و سردش که به مشامم خورد. نفس عم یآغوش گرم  یتو
 یبوي و خاص... سرم رو باال آوردم و تو چقدر عطرش خوش   دمی. چطور تا حاال نفهم دمیبلع

 ... نمیبی باره که م نیشدم. امروز اول رهی رنگش خ یخاکستر یهاچشم

که جنون وار   یبا مرگ کس  یشده که وقت  ی. چه حالفهمهی عاشق م کیعاشق رو  کیدرد  گنیم
غم سر  نیتا حاال چطور از ا  اشاری. دمیرنج کش  یطور نیا دمید یدوستش داره روبرو شده. من نامرد

 . دهیاز من عذاب کش شتری. حتما بستادهیپا ا

 یها ی ها و مهربوناون خنده  یو حت هات ی تموم اون خشم ها، عصبان ض،ی ضد نق  یرفتارها حاال
  یچیو تنها که ه  ریگوشه گ دیآدم جد کی کردم و شدم  ریی شکستم، تغ ی. منم وقتفهممی رو م  شیهوی

 جز مرگ نداشت.   ییرنگ و بو  امی زندگ  یتو

وجودم   یتو  ،یانبار یقصد اون شبش تو یکه در حقم انجام داد. حت یبد یمرد با تموم کارها  نیا
 ساختم.  ایدن یآدم تو نیزتری ازش نفرت انگ

قرار داده. من از اون شب به بعد   چهی بهراد من رو باز دم یکه همراهم شد و تازه فهم یاز اون شب  اما
 ... دمیرو د  یواقع اشاری

مرد با   نی. اما امردمی م امیدن یذاشت، حتم داشتم دوباره تو یشونه هاش نم ی شب اگه سرم رو اون
کرد که تموم اون غم کمرنگ بشه. نه تنها من بلکه همه رو شوکه زده کرد.    یبرداشتن نقابش کار

 عوض کرد...   کبارهی که رنگ نگاهم رو نسبت به خودش  یمرد رو دوست نداشت. مرد نیا شهیم

هاش چقدر خوش رنگ، چرا تا حاال  صداش به خودم اومدم. اما نگاهم رو قطع نکردم. رنگ چشم  با
 !... دم؟یند

 !؟یدیجواب نم کنمی صدات م  ی! چرا هر چ ؟ی_خوب 

 هام نشوندم. آروم لب زدم: لب  یرو ینگرانش، لبخند یصدا با

 .خوامی _معذرت م 

 زد:  یزده لبخند شوکه
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 !؟یشد وونهی_د

 !؟یدیند  یکنار روان یاوونه ی_تا حاال د

 تو گلو کرد:  خنده

 !؟یا وونهیتو د یگ ی_راست م

 گذاشتم. حلقه دستش دورم سفت تر کرد:  اشنه یس یکردم. سرم رو یاخنده  تک

 .دهیاالن اثراتش داره تک تک نشون م دم،یاز مغزت کار کش یادی_فکر کنم ز

 االن هنگم. قای_دق

 زد:  یا قهقه

 !شه؟یم یاون وقت چ  ،یکار کن  نجا یا شهی. اگه همیکرد یبگذرونه فقط دو روز برام کار ری _خدا به خ

 بود که با گندم عکس گرفته بود. یلبهاش شدم مثل همون خنده  یرو باال آوردم. محو خنده رو سرم

 !؟ی واقعا خوب  ،یکنینگرانم م ی_آي نفس! دار

 _گفتم خوبم، نگرانم نباش. 

 صورتم چرخوندم:  یتک تک اجزا یرو تو نگاهش

 خونه؟!  یسوئيچ رو بدم بر یخوای ! می_خسته شد

 .یدکم کن  ی! مگه تو خرت از پل گذشته بخواستمی_نه خسته ن

 لب زد:  یکرد و جد یاخم

 ام؟!  یعوض قدرنیا ی _ممنون بانو! فکر کرد

کردم   یکه سع ی. در حال خورهی . اوه آقا چه زود بهش بر متر شد ظیتکون دادم که اخمش غل یسر
 کردنش رو دارم.  تیکه قصد اذ دیشدم. انگار فهم رهی نخندم بهش خ
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 گرفت. آروم لب باز کرد:  طنتینگاهش رنگ ش  کدفعهیصورتم شد.   رهیخ

 نگاهم نکن که... یجور_اون

 لب زد:  طونیرو جلو آورد. *" ش  سرش

 دختر...  یریگی _نفسم رو م

 حرفش، قلب هردومون رو به تالطم انداخت...    انیپا بعد

 

* * * * * * * * 

  

 .  دهیچشم من، بهت شماره م یزشت پرور جلو  یعمل ی! دختر؟ینیبیم یاِ  ی_اِ 

صدام رو نازک و لوس کردم و   اومدم،ی و م رفتمی بلند م یهاکه طول و عرض سالن با قدم  یحال  در
 ادامه دادم:

 منه..*" بزنگ...  یارهشم نی_ا

و    ی. دست به کمر شدم. با همون لحن عصبستادمیتر شد.  روبروش ا ظیاش باال رفت. اخم غل قهقه
 : دمیپر حرصم بهش تپ 

 ازش؟!  یریشماره اش رو بگ یخواستی م اد،ی_مثکه بدت نم 

 که نگرفتم.  یدی_نفسم د

 یکردینگاهش م گهید کمیروش زم بود.  یهات مثل بابا قورچشم نی تا دم ماش دمی_آره د
 .  رونی ب زدی هات از حدقه مچشم

جلوش رو   کردی م  یکه موج خنده داشت و سع یهاش دور تنم، با صدااومد. با حلقه کردن دست جلو
 لب زد:  ره،یبگ
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 شده؟!   یرتی _االن برام غ

 گفته؟!  یک ری _نخ

  یشماره با دلتنگ دنیآوردم. با د رون ی مانتوم ب بی زنگ خورد. تا از ج میخواست جوابم رو بده، گوش تا
 تماس رو وصل کردم: 

 ! شه؟ی خوش گذشته انگار، دلتون کنده نم   یلی! بابا خوبه؟! نغمه؟! خ؟ی_سالم مامان جونم، خوب

 رو بهت بگم که ما...   نی . زنگ زدم هممیهممون خوب زم،ی _سالم عز

شد به   لیزشت تبد  یعمل یحبس شد. تموم حرصم از اون دختر نهیس ینفسم تو  دم،یکه شن یزی چ با
 دوختم... اشاری یهاچشم یهام توچشم یغم بزرگ... با ناراحت کی

 

 80#پارت_

 

 

رفت   ادمونیکه پاک  میخودمون غرق شد  ایدن یقدر تو نی! ادم؟یماه تموم شد؟!... چطور نفهم سه
 ... شهی ختم م ییکه ته راهمون بعد سه ماه به جدا

ببندم. اما االن  شهیهم یفلنگ برا اشاریروز برسم و از دست  نیآرزوم بود تا به ا کروزیکه  یماه سه
 قدم ازش دور بشم. کی یحت  تونمی نم کنمی حس م

که از   یول کرد. اما وقتقب یفور د،یخر یبرا ادیکارش رو بزنه همراهم ب دیامروز که ازش خواستم ق 
شده  ی عصب قدرنیداد. قلبم از جا کنده شد. ا یدوست شنهادیبهش پ  یاومديم، دختر رونی پاساژ ب

 ... دمیکش نیماش یبا خنده تو  اشاریبودم تا خواستم بهش حمله کنم. 

 یتو کبارهیکه  یبه خودم اومدم. با غم   د،یچی پ یگوش  یبوق بوق مکرر پشت سرهم که تو یصدا با
هاش رو پس زدم. به  انداختم. دست نییگلوم نشست. سرم رو پا یتو ینیدلم نشست. بغض سنگ

 سمت اتاق راه افتادم. 
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 پنجه هاش شد:  ریبود که بازوم اس دهیپله نرس نیپام به اول هنوز

 گفت؟!  ی_مامانت بهت چ 

 لب زدم:  اومد،ی م رونیاز ته چاه ب که یبرگردم. با بغض و صدا کهنیا بدون

 هام جمع کنم.   لهیبرم وس دیفرودگاه اند. با گهی_تا دو ساعت د

پاهام رو حرکت دادم، باال رفتم. تموم   یهاش شل شدند. با رها کردن بازوم، به سختکردم دست  حس
فقط نگاهم  داده بود، هیبه در تک  اشاری . تموم مدت ختم یچمدونم ر یهام رو همون جور تو لهیوس

 . کردیم

چمدون رفت، با چند قدم بلند خودش رو بهم رسوند برداشت.   یدسته  یبلند کردن رو یدستم برا تا
 رفتم.  اطی حرف دنبالش تا ح  یب

  یکه اشک توش حلقه شده بود و بغض یهاگذاشت. با چشم  نمیصندوق عقب ماش   یرو تو چمدون
 بودم.   رهیبشه، بهش خ  زی که هر لحظه امکانش بود سد مقاومتم رو بشکنه و لبر ینیسنگ

روزام و شب هام بدون اون سر کنم؟! با کدوم   یرو تحمل کنم؟! چطور  شیدور تونمی م یچطور من
 توانم؟!...

هاش که دور تنم حلقه شد. سرم  آغوش گرمش انداختم. دست  یخودم رو تو اوردم ی از آخرم طاقت ن 
تنش   یشرت مشک  یهام ُسر خوردند. تگونه  یاشک رو ی قطرها اریاخت یگذاشتم. ب اشنه یس یرو رو

 رها نشه.  امه یگر یتا صدا دم یرو محکم چنگ زدم. لبم رو به دندون کش

  یماهش با لجباز کیسه ماه که   نیا یبرام سخت باشه. تو قدرن یا اشاریجدا شدن از  کردمی نم فکر
 همراه بود.   ین یخوب و دلنش  یبحث و دعوا گذشت اما دو ماه بعدش با خاطره ها

 .  زمی حسرت دوباره اش اشک بر یتو دیهاش از االن به بعد با هیکه تک تک ثان یها خاطر 

 : دیهام کشچشم  ریز  یرو گرفت و با باال آوردن سرم، دست فکم

. من و  مین یهم نب ستی. اما قرار ن میستیکنار هم ن گهید شه،ی امشب داره تموم م تمونی_درسته محرم
 ام، مگه نه؟! یتو هنوز دوست
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 تکون دادم. *" یسر

 .شهی م ری د م،ی_بهتره بر

  ای هیراض ییجدا  نیکه اونم به ا دیفهم  شدی بود. نم   ینه سرد اما خنث نینه ناراحت بود نه غمگ لحنش
 نه!.... 

از آغوشش رها بشم. ازش فاصله گرفتم. چقدر سخت بود.   خواستمی که نم امی اطنب  لی م برخالف
 سخت...   یلیخ

. اما االن وقت رفتن  امی ب رونیکه هستند، ب ی تا از اون حالت کردندی نم میارای چکدام ی وجودم ه تموم
رو بارها   نی که کنارش بودم ا یکه باورم رو به کل عوض کرد، تموم مدت یاز مرد دنیبود. وقت دل برُ 

 ها اعتماد کنم... دوباره به آدم  تونمیبهم اثبات کرده بود که م

به  نیگرفتم. نگاهم دور تا دور خونه چرخوندم. قرار از ا ش یخاکستر یهانگاهم رو از چشم یسخت به
دختر و نوه   دنیرفته بود د فی بود، اما ح  دیوز خورش خونه هم بشم. کاش امر  نیبعد دلتنگ افراد ا

 اش... 

جونم رو تکون دادم. با حال خراب و داغونم سوار  یب  یبشن، پاها ری دوباره اشکام سراز کهن یا قبل
 شدم. نمیماش

  یچی. انگار هروندی حرکت دادم. پشت سرم اومد و مثل من آروم م   یرو به سمت خروج نیماش  تا
 . میراه تموم بشه و به مقصد برس  نیزود ا میخواستی کدومون نم

مدت کوتاه   نیا یبود تو  بیعج یلی بود. برام خ  رهینگاهش کردم که با اخم به جاده خ نهییآ یتو از
 !... دم؟یوارد قلبم شده بود که خودمم نفهم  یطور

مامان، بابا    یا رو. نگاهم همونجمی حرف باهم داخل سالن انتظار فرودگاه شد یب  نامون،یبا پارک ماش 
 و نغمه افتاد که چقدر دلتنگشون بودم، افتاد. 

ازش جدا بشم.   خواستمی که نم یبه مرد  گشتی بغض گوشه اش برم نیرها شد. ا  یبا دلتنگ بغضم
 .کنهی. نابودم مُکشهی به بعد من رو م  ییو تنها یدلتنگ نیا دونستمیکه م
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فاصله که   نی کردم لبخند بزنم. اما ا یام سعع خانوادهجم  نیبه استقبالشون رفتم. ب  یاشک و دلتنگ با
 . گرفتی االن داشت طاقتم رو م  نیرقم بخوره از هم نمون یقرار بود امشب ب 

  کردیم  یتا لحظه آخر اخم کرده بود. سع اشاری. می جدا شد یریهمون فرودگاه از خانواده مش از
 . فتهی ن  قرارمی و ب سیخ یهاچشم ینگاهش تو

اش و  وسط سکوت، رفتار کالفه نی . اما استین  یراض ییجدا  نیاونم از ا کردمی چرا حس م  دونمی نم
  یرو که دارم رو داره، چرا حرف  یو مرموز بود. اگه اونم همون حس  بیاز من، برام عج دنشینگاه دزد

 شده بود؟!... یراض  نمونیفاصله ب نیزد، به ا ینم

 

 81#پارت_

 

 * * * * * * * 

 

                                          

 

 🎶      🎶      🎶     🎶     🎶 

 

 حال و روزم  یبود اگه

 فرق داشت  یل یاالنم خ با

 

🎶       🎶       🎶     🎶       🎶 
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 یجورنیتو از دل من ا غم

 ساخت ینم یزندون 

 

 تک و تنها دلم تنگ   ایدن یگوشه  نیا افتادم

 

🎶       🎶     🎶       🎶        🎶 

 

 رنگ   یب یایدن نیا یقشنگه تو یچ  یستیکه ن تو

 

 تک و تنهام  ایدن یگوشه  نیول نکن من ا منو

 

🎶       🎶      🎶      🎶       🎶 

 

 ... خوامیفقط دستاتو م  ایدن نیاز ا وونهید من

 

🎶      🎶        🎶      🎶      🎶 

 

 (  یجهان  ی)مهد
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قرمز و   دونستمی که م  سیخ یهاشدن آهنگ با بهت سرم رو از زانوهام برداشتم. با چشم  قطع با
 پنهون کنم، نگاهش کردم.  تونمی اش رو نم پوف کرده

 با پاک کردن اشکام لب زد:  د،یکش  سمیخ یهاچشم ری رو جلو آورد. ز دستش

 عاشق شده؟! یهاش رو! خواهر کوچولوم انگار_چشم

کردم.   تیصورتم رو پشت گوشم هدا یتو شونیپر یاشتم. با سکوتم، موهارو کف دستش گذ  صورتم
 : د یپرس

 ! اهات؟ی مرد رو نیهست ا ی_حاال ک 

 معرفت!  یب  اشاری_

 کرد:  یالحن پرحرص و بغض آلودم، تک خنده  از

 ! ن؟ی! بحث کرد؟یغم بغل گرفت ی! حاال چرا زانو وونهی_د

 تخت، دستش دور شونه ام حلقه کرد:  یرو به نشونه نه باال انداختم. با نشستن کنارم رو سرم

 شده؟! یچ نمی_درست حرف بزن بب

باشه. با نغمه   نمیدل شکسته و غمگ نیکه تسک  یداشتم به آغوش اجیآغوشش فشردم. احت یتو خودم
  یدلتنگ نی حرف بزنم و از ا  یکیبا   خواستی . دلم مدونستی بهراد رو هم م ه یقض یراحت بودم حت

 بود، حرف بزنم... که امونم رو گرفته

رو نداد. بگم  هامام یاز فرودگاه جواب تلفنم و پ  ییام که همون شب بعد جدا  یتاب کس  یب بگم
  نمونیدو هفته ب نیا یي که توفاصله  نی. اما امینی هم رو نب ست یقرار ن  گفتی که م یاز مرد رمیدلگ

 یتنگشو دل قراری جز ب   یچیبلکه ه  دمشیشده که نه تنها ند  یسفت و سخت ی بتن  واریشکل گرفته، د
 نشده...  بمینص

به خودش مبتال کنه. که االن  یجورن یبشه. من رو ا امی وارد زندگ یطور نیا کردم ی که فکر نم یمرد
 شنده است. و کُ   ری چقدر خفه کننده است. چقدر دلگ اشاریهوا بدون  کنمی احساس م 
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رو،   اشاریدوباره  دنیرستوران و د یکه از اون باخت، رفتنم تو یهاباز کردم و گفتم از تموم اتفاق  لب
 کردم...  فیبراش تعر

 حرف هام، لب باز کرد:   دنیشن بعد

کارش   یبرا  یل یدل کی! حتما ؟یو لب به غذا نزد یخودت حبس کرد  نجایدو هفته ا نیهم ی_برا
 برو سراغش؟!  ،یاگه دوستش دار ،یخوای داره؟! نظر من رو م

لب هاش بود، لب   یرو یصورتش که لبخند خاص و محو  یتو یرو بلند کردم. ناراحت و حرص  سرم
 زدم: 

 من برم سراغش؟! ینداده چه برسه به زنگ، بعد انتظار دار امکیپ کیدو هفته که گذشته  نیا ی_تو

 است.  گهید یزیچ کی. مهم ادیاون ب ای یداره تو بر ی! چه فرق؟یدوستش دار یگی_مگه نم

 : دینگاهش کردم. صورتم رو بوس یسوال

 _دل، قلبت!  

 جاش بلند شد. ادامه داد: از

 یدیفهم  یم ،یکردی هاش خوب دقت مچشم یفرق داره. اگه تو اشاری_بهراد ارزشش رو نداشت. اما 
 منتظرتم. ن،یی پا ای . بیقبراق و سرحال بش  ر،یدوش بگ  کیاونم بهت عالقه داره. االنم پاشو 

!... با تصور  دم؟یبوده که ند ی! مگه چکردم؟ی هاش نگاه مچشم  یرفت. تو رونی حرفش ب  انیپا بعد
هاش،  اون چشم یلبم نشست. چقدر دلم برا یرو ی اراده لبخند یرنگش، ب یخاکستر یهاچشم

برم   یزنگ بهم نزده، بعد من چطور  کیمعرفت  یو اون نفسم گفتنش تنگ شده... اما اون باخمش 
 !... دنش؟ید

حموم کوتاه،   کیآبغوره گرفتن به حرفش گوش بدم. بعد  یدادم به جا حی رو پس زدم. ترج افکارم
قدر نگران  که چ زدی. نگاهشون داد موستمیام پرفتم و به جمع خانواده   نیی. پادمیپوش  یلباس مرتب

 ...دمشونیدی مدت نم  نیا ی حالم بودند. من چقدر خودخواه بودم که تو
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که دوستش  دونمی رو م نینه؟! اما ا ایکارم درسته  دونمی در رستوران زم شده بود. نم  یرو چشم
 ... نجایدلم بود که کشوندم ا بارن یدوست داشتن فرق داره، ا نیدارم. ا

و تماس   امی نشد. هر بار با هر پ یازش شدم. اما خبر یام یپ ای منتظر تماس  یلیمدت خ  نیا یتو
 . ستیدر کار ن یزود گذر بوده. دوست داشتن  اشاریکه مهر و محبت  شدمیم وسیام، ما گهید یها

تموم شده. من  یهمچ  دمیرسی باور م نیبه ا گذشتی . هر روز که مشکستمی و م  شدمی م خورد
 بدتر از قبل...  یل یخ  نباریشکست خوردم. اما ا

خاص    اشاریشد به نفرت اما عشق  لیزود تبد  یلیبا بهراد شکستم. عشق به بهراد، خ گهید کباری من
مدت   نیاش، جاش وسط قلبم محکم پا برجاست. تموم ا یمعرفتی بود و برام فرق داشت. هنوز با ب

  نابودشدم که اگه نباشه  ریکنم. چنان درگ رونیرو از فکر و ذهنم ب  اشارینتونستم  هیثان  کی یحت
 ... می... همه چشهی نابود م ی بار همچ  نی. اشمیم

پام رو به   قرارمی رو گرفتم. از آخرم دل ب ممیگذاشتم. تصم ونیبا نغمه در م  شبیکه د یهاحرف  با
 ... اشاری  یدر چند قدم نجامیکشوند. من ا نجایا

اون  نیب یچرخوندم ول  یام رو کنار گذاشتم و داخل رستوران شدم. نگاهم رو با دلتنگ یو دو دل  دیترد
 نبود. تی جمع

 خودمونه که! یدی! لنجاست؟یا یک نی_بب 

  ی... سعدمشیتنها د یوقت د،یتموم ذوقم پر کش کبارهی. اما دمیآرتان با ذوق به طرفش چرخ  یصدا با
 کردم ظاهرم رو حفظ کنم، لبخندم محو نشه: 
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 ! ؟ی_سالم، خوب 

 طرفا؟!   نیاز ا  ،ی_ممنون، راه گم کرد

 تنگ شده بود. نجایا ی_دلم برا

 : د یش واضح بود، پرسصدا  یکه تو طنتی باال انداخت. سرش رو جلو آورد. با ش یابرو

 !؟یصاحب رستورانه که نشد گه ید یکی_دلتنگ اون 

 توجه به سوالش گفتم:  بدون

 ! ؟یهمون جور سر پا نگهم دار یخوای _م

 کرد و با دست اشاره کرد:  یاخنده  تک

 . یدیل دی_بفرمائ 

 طاقت نداشت:  گهی. دلم دمیرفت یزی سمت م به

 کجاست؟! اشاری_

 .ومدهی_ن

  یوجود سع نی. اما با هم نمشیبب   نجایداشتم ا دیمچاله شد. تموم وجودم رو غم گرفت. چقدر ام قلبم
 بروز ندم.   یزی کردم چ

 ی. نگاهش طورکردینگاهم م  رهی خ نهینشستم. نگاهم رو بهش دادم که دست به س یصندل پشت
 کشف کنه. با خنده لب زدم:  یزیاز صورتم چ  خوادی بود که انگار م

 !م؟یدیحاال ند! تا ه؟ی_چ

 .دمی_عاشق ند

رو   یزیچ شهی و نم  زهی ت  یلیآرتان خ دمیمدت فهم نی ا ی. تودهیحس کردم رنگ صورتم پر یآن به
 . یازش پنهون کن 
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 گرفتم. در همون حال آروم زمزمه کردم:  یدستم رو به  باز یانداختم. با انگشت ها نیی رو پا سرم

 بفهمه. یزیفعال چ خوامی خودمون بمونه، نم  نی_ب

 _چرا؟!

 ذهنم بود رو به زبون آوردم:  یرو به صورتش دادم. اونچه که تو نگاهم

دو  یگندم پر کنم. تو یجا خوامی فکر کنه م کهنیاز رفتارش، از ا اشار، ی! از خودم، فکرم، ترسمی _م
 . شدی مانع ام م یزیچ کیاما  امیهفته بارها خواستم ب

مقصر نبود، اما اشتباه   اشاریوقت تموم شده.  یل یخ هیبگم اون قض  دی!...در مورد گندم، بایدیل نی_بب 
گرفت. تقاص اشتباهش رو با عذاب دادن خودش پس داده.  میکرد. زود قضاوت کرد و زودم تصم 

 .کنهی کار م ن یاالنم داره دوباره هم

کرده؟! االنم؟!  یچه اشتباه  اشاری کرده پس  یشده؟! اگه سپنتا کار ی! مگه چ؟یچه اشتباه  تقاص
 رو به زبون آوردم:   گرفتی که از افکارم نشات م یعذاب، چرا؟! ... سوال

! اصال کشه؟ی ! چرا داره دوباره عذاب م؟یکرده؟! تقاص چ کاریچ  اشاری! ه؟یکدوم قض نیبگ شهی_م
 کجا هست؟!...
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 فرستاد:  رونی برو پر فشار   نفسش

 . همون سال اول با گندم آشنا شد و... میقبول شد  یباهم دانشگاه پزشک   اشاری_من و 
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  دم،یشنی سخت بود. م یلیاز حدشون... خ شیاز محبت و عالقه ب نشون،یاز عشق ب گفتی م آرتان
از همه مرگ   زتریانگ نیتلخ بود. غمگ یل یبراشون ناراحت شدم. خ یل یخ یکطرفیاما از  سوختمیم

 ها... سال نیا یتو اشاریگندم، عذاب وجدان 

رو   یبلکه مدت  لیبه مجازات... نه تنها ترک تحص کنهی که بعد مرگ گندم خودش محکوم م یاشاری
بنا کنه،    یاهی رو به رنگ س یزندگ شه،ی که باعث م یی. تنهاکردهی م  یدور از همه زندگ ییتنها یتو
 روح ُمرده اونجا ساکِن...   کی... فقط ستین  یدیو ام زیانگ چیکه توش ه  ییبنا

 ! ؟ییکجا یدی_نفس! ل 

 صدام باشه، زمزمه کردم:  یکه نخواستم تو یآرتان به خودم اومدم. با ناراحت یصدا با

 جا.  نی_هم

 کرد:  یاخنده  تک

 . ی_از دست رفت 

 : دمیپرس  کدفعهی و  دمیخند

 دوست داشت؟!  یلیگندم رو خ  اشار،ی_

 !شه؟یم تی حسود ستیکه ن ینفر کی_به 

 تکون دادم:  یسر

 خب...  ی_نه ول

  دمیقلبش داشته باشم. شا یتو یجا تونمی دوست داشته، پس من نم یلیکردم. اگه گندم خ یمکث
باهام   م،یگرفته چون هم درد بود میشکستم، دلش برام سوخته و تصم  یاون شب چطور دید یوقت

 بوده؟!...  خوب رفتار کنه... تموم رفتارش از سر ترحم

 زودتر از من گفت:  کنم،ی فکر م یکه به چ دیانگار خودش فهم  آرتان
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 یکه تو یتو نی. االن اکنهی به گندم داشته هر چقدرم بوده، االن داره به تو فکر م  اشاریکه  یا_عالقه
دلش تکون داده. بهت گفتم   یرو تو  یزیچ هیتو  دنی د دم،ینه گندم... من از روز اول فهم  یذهنش

 هاتچشم  یکه من تو یزینتونستن. اگه اون چ یجذبش کنن ول یجور هی کردندی م یسع های لیخ
حس رو به تو داره. اما  نی. من مطمئنم اونم همادیدر ب یدو دل  نیعشق، کمکش کن تا از ا دمید

 . دونهی چون هنوز خودش رو مقصر مرگ گندم م ارهیبه زبون ب  خوادی نم

رنگ عشق داشت. تا حاال بهش فکر   یوابستگ نیا د یگفتن نداشتم. سکوت کردم. شا یبرا یحرف 
 یبدجور  اشاریاز  یدو هفته حالم اصالً خوب نبود و دور نیا یتو دونستمی رو م  نینکرده بودم. فقط ا

 .دادی رنج و غذابم م

فقط کمکش   یتونی . من مطمئنم، تو میداد رشیی_نفس شک نکن به عالقه اش! تو ناخواسته تغ
 .ی... بذار بفهمه که تو هم دوستش دارشهیاز هم شتریداره، ب  اجیبهت احت شش،ی. برو پ یکن

 فرستادم:  رونی پر فشار ب نفسم

 سخته. یل ی_خ

 . ریپس خودت رو دست کم نگ  دم،ی! من بارها دیهست ی_تو قو

 نیا یتو مون،یبعد جدا گفتیکه م  یگرفتم تا برم سراغش... اون جور میآرتان تصم  یهاحرف  با
که   یخونه حبس کرده... مثل زمان یمدت نه رستوران، بلکه شرکت هم نرفته. خودش رو دوباره تو

 گندم رو از دست داده...

 

 * * * * * * * * 

 

  نجایا ی م چقدر دلم براچرخوند  یشدم. نگاهم با دلتنگ ادهیپ  یرو پارک کردم با خوشحال نیماش  تا
  هیوارد ر  ژنی. انگار بعد از دو هفته اکسدمیکش  یقیهام رو باز کردم نفس عمتنگ شده بود. دست 

 هام شد و تونستم نفس تازه بکشم... 
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. ختیر یدلم هر دمیکه د یزی با چ  د،یماس کبارهیلب هام نشونده بودم که   یرو یتازه لبخند هنوز
 من؟!...  ی. خدادمیخودم چسب   نیو به در ماش دمیکش یخفه ا  غیهام از ترس گرد شدن. جچشم
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دلم نشسته بود. االن  یترس تو نینداره اما ا میکار دونستمی شد. م  رهیپام نشست بهم خ یجلو
زد. خدا من  بشیکجا غ  کدفعهی  دیجاو نیام رو به دور اطراف دوختم. ا دهی. نگاه ترسدادی امونم نم

 من دارم؟!  یچه شانس

 : دیلرزیکه م ی. با لب ها و صدادمیبه در چسب شتریرو که به پاهام مالوند، ب  سرش

 .  یوری_برو عقب. برو 

. االنم منتظر  کردی نازش م اشاریکه  یام شد. مثل اون موقعه ها رهی بازم خ  د،یرو عقب کش  سرش
 ناز کنم؟!... نی ا امیخدا کم مونده، من ب ینوازش من بود. ا

 هوا تکون دادم:  یلرزونم رو تو یها دست

 ! ؟یستادیوا  نجایا یچ ی... برو... برا گهی_برو د

 یبه من؟!... وقت یدینازت کنه، چسب ستیخونه ن نیا  یتو یچک ی بابا؟! ه یجاش تکون نخورد. ا از
به خودت جرأت بده؟!   کبارینداره؟!  تی . نترس دختر کاردمیکش یق یره. نفس عمقصد رفتن ندا دمید

  رس. ته دلم از تدیدستم لرزونم رو جلو بردم که خودش زودتر سرش رو به کف دستم مال دیبا ترد
 هام رو محکم بهم فشردم. خورد. چشم یتکون 

هام رو باز کردم. انگار فقط  چشم یال فتاده،ی ن یاتفاق  دمید یهام رو باز کنم. وقتچشم دمیترسیم
و ترس حرکت دادم. خوشش اومده بود و انگار   دیسرش با ترد ینازش کنه. دستم رو ی کی  خواستیم

 . گشتی دنبال محبت م 
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لرزون، نفس نفس   یازش فاصله گرفتم. با همون پاها ع ینداد، سر یشرویاجازه پ  شتریترسم ب اما
 زدم، داخل خونه شدم. 

 بود.  ستادهیسالن ا یتومنتظر  دیخورش 

 رفتم و بغلش کردم:  جلو

 اون دست پخته هات تنگ شده بود. یخودت و بعد برا ی_سالم. اول دلم برا

 : دیصورتم رو بوس  یدلتنگ با

  یکه رفت ی. از روزیاومد یکرد یخوب کار  یلیذره شده بود. خ هیماهت. دلم برات  ی_سالم به رو
 اتاق حبس کرده. یقا که از اون روز خودش تو خونه سکوت و کور شده. مخصوصا آ نیا

 ! ؟یدوست دار یوسط برات برقص، بندر  نیا ارمشی م رمی! االن می_غصه خورد

  نباریکه با آرتان حرف زدم تا صبح فکر کردم. ا شبیرفتم. از د  اشاریو من به سمت اتاق  دیخند
 فرق داره، بجنگم... یلیکه دوست داشتنش برام خ یکس یبرا خوامیم

داخل گذاشتم که در جا   ی. نگران قدمدمیازش ند یتخت افتاد خبر یدر رو باز کردم. نگاهم رو آروم
 شدم.    خکوبیم

پررو   ی. پسردندیبود. دو جفت ابروهام باال پر دهیخواب  نیزم یکه بهم داده بود رو یپتو یرو اشاری
ازم خواست کنارش بخوابم اما  میخوب شد کهنیکرد. بعد ا تمیتخت اذ یرو   دنمیخواب یچقدر برا

  نیم. هدمیتخت م  یصبح روز بعدش خودم رو  دم،یخوابی پتو م  یقبول نکردم. البته هر شب که رو
 بودم، ادامه داشت.   نجایکه ا یقصه تا روز آخر نیلج کنم و ا شدی باعث م

صورتش چرخوندم. چقدر ظاهرش    ینگاهم رو تو یپا نشستم و با دلتنگ یسمتش رفتم. کنارش رو به
 . دیرسی به نظر م دهیو ژول ختهیبهم ر

و  جیگ دنمیو بازشون کرد. با د دی. پلکش لرزدمینامرتبش صورتش کش  یها شی ر  یزبر یرو رو دستم
 منم.  شدی منگ نگاهم کرد. انگار باورش نم
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هاش دور تنم محکم  دست  یگفتم. با دلتنگ ینیافتادم. ه اش نهیس یکه رو دی دستم رو کش کدفعهی
 گره زد: 

!... جون اشاری ی!... زندگاشاریعمر من؟! نفس  ی! اومدام؟ی زندگ ی! اومد؟ی_نفسم باالخره اومد
 !...اشاری

به ته  شهیکه هم یت یمالک می داد مخصوصا م هیرو بهم هد  ایحس دن نیعاشقانه اش بهتر  جمالت
 جمالت...   نیاز ا رفت یچسبوند. دلم ضعف م یاسمم م

 لبم نشست:  یرو یق یعم  یاما اعتراض نکردم. لبخند شدمیداشتم له م کهن یا با

 !دنم؟ید یومدیچرا ن ی_اگه دلتنگم بود

 جاش نشست:  یجوابم رو بده تو کهنیهاش شل شد که صاف نشستم. بدون ادست  حلقه

 !؟یاومد ی_ک

 : اوردمی خودم ن یبه رو یناراحت شدم ول  شیهوی  رییو خشک بود. از تغسرد  لحنش

 االن. جات خوبه؟! نی_هم

 از طعنه ام به خودش اومد:  انگار

 !دم؟یخواب  نجای_عه من چرا ا

 تو گلو کردم:  خنده

 !یکردی _اعتراف کن که به من فکر م 

 تکون داد:  یسر

 . نجامیکه ا رفتمیخواب راه م ی_نه! حتما تو

 : ستمیکه نفس ن رمی پسره تخس قصد نداره اعتراف کنه. اگه نفست رو نگ یا

 !...؟ینجایا ،یراه نر کهنیا ی_شرکت و رستورانم برا
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اعتراف کنه که اونم مثل من  خوادی نم دونستمی به موهاش زد و سکوت کرد. م یاز سوالم چنگ کالفه
برام   اوردین  ونیبه م یوسط حرف  نیاز من... ا زودتر  یحت زنمی که حدس م یدل بسته، اون طور

 تعجب داره...  یمرموزه و جا

 چشم؟! یبگ دیگفتم با ی! پس امروز هر چ ؟یاعتراف کن  یخوایخب حاال که نم  یل ی_خ

 باال انداخت:  یابرو

 _اون وقت چرا؟!

 گفتم:  شدمی که بلند م  یحال  در

 .یجواب رو نداد کهن یا ی_تالف

 بلند شد:  عیسر

 !گه؟ی_امر د

 صدا زدم.   غیجهبه گرفتنش، پر حرص اسمش رو با ج  از

 _باشه بابا! امر امر بانو. 

 بهش رفتم:  ی. چشم غره ادمیزد که نشن یلب حرف  ریز

 !؟ی گفت ی_چ

 باال آورد. با خنده زمزمه کرد:  میرو به نشونه تسل  هاشدست

 دختر، با خودم بودم. یچ ی_ه
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 گفتم: یجلوش گرفتم و جد دیدرو به نشونه ته  انگشتم

 ! ؟ید یفهم  ن،یی پا یایو مرتب م زی تم شهیمثل هم گهیساعت د می_تا ن

 بهت لب زد:  با

 _کجا؟! 

 لب زدم:  کردم،ی که در اتاق رو باز م  یحال  در

 قطع کن.  خیصورتم رو از ب  یرو  یدایساعتت شروع شد. در ضمن اون شو می _منتظرم زود! از االن ن

  نیی با بستن در اتاق به سالن پا دمی بزنه اما فرصت ندادم. خند یهاش رو از هم فاصله داد تا حرف لب
 رفتم.

 !ن؟یدی_نفس، آقا رو د

 : لرزاندم یهوا م  یهام توکه دست  یاومدم. در حال نییپله پا  نیزدم. از آخر یلبخند

 . دنیرقص یبندر یبرا پوشهی _داره لباس م

 کلماتش مشخص بود، گفت:  یکه تو ی. با خوشحال کنمی م یشوخ دونستی . مدیخند

 برات درست کنم؟!  یدوست دار یناهار چ  ی. برایخوشحالم که اومد یل ی_خ

 بره.  شیخوب پ ی. فقط دعا کن همچ میایب  ریممکنه د رون، ی ب میبر اشاری. قراره با مونمی _قربونت، نم

 : دیرو بوس  صورتم

 نیا یسابق وگرنه تو اشار یخوب هست. به خاطر تو عوض شد، شد همون  یهمچ  ی_تو کنارش باش 
 . رفتی و م ومدیمثل روح م چند سال

که خودم کامل حسش   دیداشت. ام دیام یداشت. اونم نگران بود ول یآرامش خاص هاشحرف 
 کردم:  یا. تک خنده کردمیم

 درست بشه. یامروز همه چ دوارمی_ام
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 _خدا کنه!...

  یسوت دنشی... با دپیمرتب و خوش ت  شهیکه باالخره اومد. مثل هم میگرم صحبت بود دیخورش  با
 بود:  دیکه مخاطبم خورش  یزدم. با دستم بهش اشاره کردم. در حال 

 شده. لی تبد یدراکوالس که به حور ین یبیم کهنی_ا

 پشت مبل پناه گرفتم.  دمیکش  یغیبرداشت. که ج  زیخ سمتم

 خنده گفت:  با

 _من دراکوالم... ها؟! 

 مبل جهش زد و بازوم رو گرفت:  یتکون دادم. که از رو یخنده سر با

 . قرارتهی ب  یلیخ  یوریوگرنه  ری _زود باش حرفت رو پس بگ

 کرد:  تمی. به سمت در سالن هداد یکش رونمی باال انداختم. از پشت مبل ب یابرو

 !؟ی _باشه خودت خواست

 یبا دو اومد. سرش رو تو یوریزد که  ی. سوتمیرفت  رونی . تا از در سالن بام باال رفت خنده   شدت
 صورتم خم کرد. بدجنس لب زد: 

 . ری نشده، زود باش حرفت رو پس بگ ری_هنوز د

 رو ناز کردم.   یورینشستم و   اشاریوجودم بود. اما زودتر از  یترس تو هنوز

 بهش زدم:  یکه چشمک  کردیمات و مبهوت نگاهم م اشاری

 !م؟یشد  قیاومدم با هم رف یجناب؟! وقت  هی_چ

 فقط شوکه شدم.  یچ ی_ه

 زدم و بلند شدم:  نی ماش موتیر

 . یکه امروز قراره شوکه ترم بش نی اری ب فیجونت! حاال تشر  یوریاز  نمی_خب ا
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 : دیرو روشن کردم. سوار شد. کنجکاو پرس نیماش  تا

 !م؟یبر یخوایبگو کجا م  اشار،ی_جون 

 ! ؟یفهمی _خودت م 

 کردم:  یپل خواستمی که م یآهنگ یروشن کردم و رو  ضبط

 تو خوانده.  یرو خواننداش فقط مخصوص برا  نی_در ضمن ا

 باال انداخت:  یابرو

 من؟!  یبرا  یچ ی_برا

 !ه؟ی_اسم آهنگش به اسم تو

 کردم:  یانگاهم کرد که تک خنده  یسوال

 .ی_روان 

 .میو به آهنگ گوش داد میاز تاسف تکون داد. هر دو سکوت کرد یخنده سر با

 

 داره دلم به دلت  یحس هیبهت  یزیچ هیتا بگم  بمون

 نه بهش  یدلم نگ  خوادیبرام شه بهشت م  نیتا زم بمون

 ی قلب تو هر طرف هست بکش یاز همه دست بکش وقتشه
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 خودم  یبشه پا خوادی م یخودم هر چ یبرا  یباش وقتشه

 دل به تو بسته دلم یدونیبشه دست دلم نم که رو یاومد

 ی که خواستم خود خودش  یتو همون  یمن تو بش یایکه دن یاومد

 ست یدور و ورا ن نیمال ا تیبا ی ز یتو منم روان   یروان

 ست یحرفا ن نی تو نقل ا یب  رمی میم یقلبم کرده نگات روان  با

 همه جا کنار تو هست  یک ی به نشون  نفس به نفس  نشون

 باهات اومدم   یبه نشون قدم به قدم من هر جا بگ نشون

 

 احمدوند(   ی)مهد

 

رو   یهمراه بود. انگار مثل خودمم دو هفته سخت یمدت حواسم بهش بود. نگاهش با دلتنگ تموم
 بوده. یطور  نینگذشت. حتما اونم هم اشاری اش بدون فکر  هیثان کیکه  یگذرونده بود. دو هفته ا

که قلبم رو    یترس داشتم. ترس  یکجورای. کردیآزار دادن خودش، دو دلم م یطورن یو ا  ومدنشین اما
 !...ده؟یمن لرز یبعد گندم دلش برا  اشاریبه گندم؟!  ای کردهی . به من فکر م کردی مچاله م

  نجایجوابش. ا دنیهراس داشتم از شن یعن یاز خودش بپرسم  خواستمی سوالم گنگ بود. نم جواب
 من دل بستم و قلبم رو بهش دادم...  کهن ی. بحث استیمطرح ن یبحث حسادت و خودخواه

... شنی نه، سست و شکننده م یکلمه  کی دنیبا شن موندی م شهیها مثل شها آدم وقت  یگاه
 ها رو...  آدم  یرو عوض کنه. حت  زایچ یل یخ تونهی نه م دنیشن

کنم  لیتحم یخودم رو به شخص  خوام ی وقت نم چی. من همیکن ییگدا میکه بخوا ستین یزیچ عشق
  شهیکه نداشتنش، باعث م یباشه. کس امی اون شخص، عشق زندگ  یبه زور وارد قلبش بشم. حت ای

 نابود بشم..  
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  شتریبه مقصد نمونده بود. فکر کنم حس زده بود که اخم هاش هر لحظه ب  دنیتا رس یزیچ گهید
بدجور    ش،یشونیپ یرو   یاون دونه عرق ها ی هاش و حت. مشت شدن دستشدیدرهم م

 . ترسوندمیم

 نیوقت نخواد از ا  چیه اشاریماجرا دلم بشکنه.  نینشه. ته ا خواستمیاون چه که م دمیترس یم من
 . ادیب رونیب ده،ی که خودش دور تنش تن یک یو تار ییتنها لهیپ

تا   یاز خودت بگذر دیبا یاگه ازم بگذره. گاه یحت  امیکوتاه ب ممیاز تصم  خوامی وجود بازم نم  نیا با
 کنه.  یآرامش باشه. دوباره زندگ یتو ی که دوستش دار یاون

 نی. من استندیداد همه مثل هم ن ادمیکه  یاز دل و قلبم بگذرم فقط به خاطر مرد خوامی امروز م  من
مرد رو با تموم اون گذشته، دوستش دارم. اگه بازم باعث بشه قلبم ترک برداره. بشکنم. نابود بشم. 

 ... مونهی بازم جاش همون وسط قلبم م

و خودش رو ببخشه.    ادیخودش کنار ب با تونهی با آوردنش سر قبر گندم، م گفتی بهم م یحس هی اما
که قراره آفتاب طلوعش    ی... زندگیبه شروع دوباره زندگ شهی اومدنمون ختم م نجایمن مطمئنم که ا

 با شکوه باشه...  یل یها خبعد سال

تا هم قدمم شد.  دیطول کش  یشدم و به راه افتادم. کم  ادهیرو پارک کردم. پ   نیماش  دنمونیرس  با
! بخاطر خودت؟! بخاطر من و ؟یتونی تو م ای پاهاش توان قدم برداشتن رو ندارند. ب کردمی حس م

 گره خورده...  نمونی که ب یعشق

به   یشدن به قبر گندم، استرس و اضطراب چنگ محکم  کی. با نزددمیراه چند شاخه گل خر یتو از
ته دلم  یحس هیرو خراب کنه اما  ی همچ دیرو کردم. شا سک یر نیوجودم زدم. من به خاطر خودش ا

 ...اشاریکه  دهیم دیبهم ام
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 * اشاری*

 

. آوردی نفسم رو بند م  رفت،ی رو که داشت م  یکه به نفس داده بودم سکوت کردم. راه یخاطر قول به
  ی. قادر نبودم حت کردمی رو حس م  خوردی کمرم سر م  غهی که از پشت گردنم تا ت یاون قطره عرق سرد

 زبونم رو تکون بدم و بهش بگم برگرد.  

داشت   دنیرس نیوقت به صفر برسه. ا چیه خواستمیکه خودم نم  یتا گندم نبود. فاصله ا یافاصله 
 . آوردی شدن من رو به وجود م وونهیدوباره د

خودم رو   شهی. همدونستمی و خودم رو مقصر مرگش م  دمیخودم رو نبخش  وقت چیمرگ گندم ه  بعد
 . شدی نم  یطورن یا کردم،یباورش م   ،یتالف یاگه به جا کردمی سرزنش م

نگاه   یرو یحالم خراب و داغون بود که حت قدرنیا مارستانیب  یمرگ گندم تو دنیروز بعد خبر شن اون
که تازه  یازدم. به خونه  رونی ب مارستانیپاره پاره از ب  یکردن به صورت پدر و مادرش رو نداشتم. با قلب

 کنم، رفتم.  رشیغافلگ خواستمی بودم و م دهیخبر از گندم خر  یو ب

شرکت نکنم.    نشیمراسم تدف یروم نشد تو  یخودم رو تنها اونجا حبس کردم. حت  یچند وقت کی
ندارمش. خودم هلش دادم سمت   گهی. دستین گهیکه د میدیدی و م رفتمیوم توان مچطور و با کد 

 مرگ... 

زمان رو برگردونم تا جبران کنم اون روز   شدی که تموم وجودم رو سوزند. کاش م  دمیدلم کش یتو یآه
 رو... یلعنت

سنگ قبر پخش کرد. شروع کرد به خواندن  یرز رو رو یهانشست. گل  یزودتر از من کنار قبر  نفس
 فاتحه.  

  یپا کنار قبر نشستم. دستم رو رو ی. روشدیم دهیدنبال نفس کش ارمیاخت یام ب شده  نیسنگ یپاها
 تنم نشست.   یرو یسنگ قبر سرد گذاشتم، لرز یگوشه 
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قدرت   یول  ختیری هام فرو ماز چشم ی قطره اشک اریاخت یب شد،ی که از دهنم خارج م  یهر کلمه ا با
که  یفرد نیا  کردمی بود. احساس م بیجور عج  هینداشتم، دستم رو تکون بدم تا پاکشون کنم. حالم 

 از خودم...   شتریب  یحت  شناختمشی م کنمیقلبِم... حس م یهاست توسال  دهیخواب  نجایا

. هر  ستی ن ندیکه خوشا فتهیم یهااتفاق  هیو  کنهیم ی اشتباهات  یکسری اشی زندگ   یتو ی_هر آدم
و عذاب  ی. اون موقعه است از ناراحتیو جبرانش کن  یبرگرد گهید یتونیو نم  شهی نم یکن  یکار

  ی. هر چقدرم مقصر باش ستی درسته. اما درست ن یکنی که فکر م  یزنیم یوجدان دست به کارها 
 . دنیبه عذاب کش یخودت رو مجازات کن  یندارحق 

چه  دهی! نکنه خبر داره؟! نکنه فهمگفت؟ی م یال آوردم. داشت از چنفس سرم با یصدا دنیشن  با
 بهش نگفتم... ،یاز اون روز لعنت  یکردم؟! من حرف یحماقت

 مکث ادامه داد: یکم بعد

 . یو خودت رو بخش یمجازات ها رو تمومش کن  یبعض  دیبا ی_گاه

. نفسم  یسنگ قبر مشک  ینوشته یقبر رو کنار زد. نگاهم سر خورد رو یرو یهاحرفش گل   انیپا بعد
 سست شد.   کبارهیگره خورد. تموم تنم  امنه یس یهمونجا تو

 نیمن سر قبر گندم بودم. ا شدی خوردم. باورم نم نی پرتم کرد و محکم به زم یاز بلند یک ی انگار
 خروارها خاک بره.  ری دم زکه خودم باعث ش یگندم منه! عشقم!... گندم یآرامگاه ابد

ام رو با خشم مشت کردم. نگاه شل شده یهاام، از خودم، از کارم، دست  ی آن از شرمندگ کی اما
  تی که به وضوح داشت از شدت عصبان ییصورت نفس دوختم. با صدا یام باال آوردم توشوکه زده

 زدم:   ادیفر د،یلرزیم

 ! م؟ی آورد نجایچرا ا ی_لعنت

 لب زد:  د،یلرزیکه م یبا صدا  دیزدم که متوجه لرزش بدنش شدم. رنگ صورتش پر ادیفر چنان

  نیتو همچ خوادیگندم عاشقت بوده. دوست داشته. اون نم یفکر کرده بود نیها به اسال  نی_تو ا
مطمئنم   ،ی! تو هم دوستش داشت؟یدونی . چرا خودت رو مقصر مرگ گندم میرو داشته باش  یای زندگ
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مجازات کردن خودت،   نی! دست از ااشار؟یتمومش کن  گهیبهش برسه. د یبی آس چیه یحاضر نبود
 حادثه بوده... کی! اون اتفاق فقط  ردار؟ب
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من!  ی کردم که شد حادثه؟! حاصل اون حادثه ام شد مرگ گندم. نابود ی! من خودم کارحادثه؟
 خودش!... ینابود

 هر دو بازوش رو چنگ زدم و همراه خودم بلندش کردم:  یعصب

! ؟یدونی کردم؟! نم یمن چه غلط یدونیاز اون حادثه؟! م یدونی م یرو تمومش کنم؟! چ ی_چ
سراغم، که  یازم؟! اومد یخوایم  یوسط؟! چ نیا یگی م  ی! اصال تو چ؟یزن یازش حرف م  یدونی نم
 ام؟!...چرا دو هفته کز کردم گوشه خونه  یدونی بشه؟! اصال م یچ

حرفم   ی هیحرف منتظر بق  یاش ب دهیو ترس دهیهام، با همون صورت رنگ پربلند و حرف  یتن صدا از
 زدم:  ادیصورتش فر  یموند. صدام رو بلندتر کردم. تو

! داشتم از دست کارهات  یام کرده بوداز دست تو خالص بشم. از دست تو! خسته  خواستمی _م
  نیهم یدلت شکست، دلم برات سوخت. بهت ترحم کردم. برا دمید ی. اون شب وقتشدمی م وونهید

اون وقت    یرفت  ی. گفتم وقتیبحث و دعوا بش الی خیب  گهیبهونه د نیبا ا دیباهات خوب شدم تا شا
 .  ینمونه و برنگرد ی تالف  یبرا یلیلد گهید

بود. من احمق عاشقش بودم.   گهید زیچ کیدلم بود   یکه تو ی. تموم اون چبافتمی چرت م داشتم
قبر گندم بودم حس  ی. حاال که در چند قدم کردی وسط عذاب وجدان داشت خفه ام م نیا

 نفس باز گذاشته بودم. یشده بود که راحت در قلبم رو برا شتریب امی شرمندگ

از پا   شتریدان و دلم بکنم. مبارزه وج یکه چه غلط رفتمی دو هفته با خودم کلنجار م  نیا یتو
عطر   فش،یظر یهالب هاش، لمس دست  ینگاه نفس، لبخند رو کی یکه برا ی. در حالانداختمیم
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  کیهربار   یکنم. ول  رونشی از فکرم، دلم، قلبم ب خواستمی اما بازم م زدمیله مصداش له  یتنش و حت
 ...  شدمیو من بدتر دلتنگش م ذاشتی پر قدرت نم  زیچ

هام  ابروهام نشست. چشم یرو یهاش، ازش فاصله گرفتم. گره محکم چشم یحلقه شدن اشک تو  با
شرمنده روح گندم   نیاز ا نیشتری کنم که ب ی. تا مبدا دلم بلرزه و کارنمیهم فشردم تا نب  یرو محکم رو

 بشم.

  یکی اشک یهام رو باز کردم. قطره هاسرد و لرزونش، چشم  یهاقاب شدن صورتم توسط دست  با
 .  خورندی هاش سر مگونه  یاز رو یکی

  ینفسم داره برا نمیو بب ستمیبا  نجایا تونمی م یبزنم، خدا چطور ادی از ته وجودم فر خواستیم دلم
 سنگ باشم. دم نزنم.  تونمی م ی. چطورزهیری اشک م یطور  نیا یداشتن من لعنت

  زینکنم. لب هام رو محکم بهم فشردم تا نگم نفسم نر  یهام رو مشت کردم تا حرکت اضافه ا دست
 بشه. دیبه من نا ام  دشی اشک ها رو. تا ام نیا

 زد:  شی دلم رو آت  ،یبغض آلودش و لحن معصومانه ا یصدا با

ناراحت   که کنمی نم  یکار یچی . اصال هکنمی نم یرو تالف  تیکار چیه گهی. دکنمی نم تیاذ گهی_د
 . فقط بذار کنارت باشم مثل اون دو ماه... من دوست دارم. دمی. بهت قول میبش

! ؟یاری! قلبت نتپه؟! بال در ن؟یبهت بگه دوست داره. خوشحال نش  یکه عاشقش ی کس یبشنو شهیم
 !...؟ینکن  ریابرها و آسمون س  یتو

بود. االن اگه کنار گندم و عذاب وجدانم خفت نشده بودم، حتما با   اوردهیکه تا حاال به زبون ن یاکلمه
  یبگم وقت  ی! چطور؟یمنم عاشقشم، اما چطور گفتمی. بهش مدمیکشیآغوشم م یتموم وجودم تو

 !... تونمی رو گرفتم. نه نم اشی روز زندگ  کیهستم که  یکنار قبر کس نجایا

! منم شکنهیم دونمی ... مخینم که از سنگم، از !.. مجبورم بهش بفهمو دنیدل بر  نیسخته ا چقدر
 اگه بشکنه... ناچارم که تلخ بشم.  شکنمیم

 نعره زدم:   سشیصورت خ ی. خشن توزنمی هاش رو پس متموم، دست   یرحم یب  با
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  یراحت جا  یلیخ  یایکه ب  یفکر کرد ی. چیشد یاالت یبهت ندارم. فقط ترحم بود. خ  یحس چی_من ه
هاش   ییرو با تنها  یزندگ  نی. من ایگندم رو برام پر کن  یجا یتونی وقت نم  چی . تو هیری عشقم رو بگ

 اونجاش باشه که  گهید یکیکه  ستمیحاضر ن  یول  ستیدوست دارم تا با تو!... درسته که ن شتریب
 خوامی نم هم گهی. دیوقتم نداشت چی. هیمن ندار یزندگ یتو  یی! تو جای!... بهتر بریشخصم تو باش

 وجه... چی... به هنمتی بب
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دهنش گذاشته بود و  یو شکستم. اشکاش شدت گرفتند. دستش رو دمیشکستن دلش رو شن یصدا
درد که تموم وجودم رو ذره   نیگرفت. سوختم از ا شی. قلبم آت زدی زار م  یمن لعنت یاز ته دلش جلو

وقت به آغوش بکشمش و   هیتا   ستادمیدلم با تموم قدرت جلوش ا ی. پا گذاشتم روسوزندی ذره م
 کردم. نخواستم و نگفتم.  لطبگم غ

بکنم و بگم   یغلط هیبزنم  یحرف  هی. منتظر بود زدیهام ناباورانه دو دو م چشم نیهنوز ب نگاهش
 بازم نگفتم. بازم نخواستم.  یدروغ گفتم ول

 زد:  ادیفر ینیبا حرص تلخ و غمگ  کبارهیعقب رفت و  عقب

وقت! پس مواظب دلت   چی. همی ن یبی وقت نم چیه گهیبرم! د یبدون خودت خواست  یول  رمی _باشه م
 باش. 

جونم بند بند وجودشه...  دونستی دوستش دارم؟! م  دونستی آخرش ته دلم رو لرزوند. م یا جمله
زهر کشننده  کیبراش   نباریخودم سخت و دردناک بود. ا یکه برا یبه خودم اومدم. با وجود عیسر

 زدم:  یپوزخند کشت،ی زهر اول خودم رو م نیشدم که ا

 بود و بس.  یک ی_دل! کدوم دل؟! دلم فقط مال 

 سر و صورتش چرخوندم، ادامه دادم: ی رو  ریرو با تحق  نگاهم
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 _تو نگران دل خودت باش، نه من! 

بزنم به حرفم و بدونه دل بستن به من مثل   دییش کردم تا مهر تأدورتر بشه پشتم رو به  کهن یا قبل
 هر دومون بهتر بود. یبرا ینجوریا ی. سخته ولمونهی م  ریکو یسراب تو

گرفته  شی که خودش آت یشد و صاف وسط قلبم خورد. قلب ری ت اش،هیو هق هق گر دنشیدو یصدا
  ادیاز ته وجود فر خواستمیم رو سوزند. مشعله ورتر شده بود. تموم وجود  شی آت نیبود، االن شعله ا

 بزنم نرو!... نفسم نرو!... اما نتونستم. 

  یچ ینفس ه یبودم. من ب دهیرو بر   دنمینفس کش ی. انگار خودم هوااومدیباال م   یبه سخت نفسم
هوا حق منه چون  نی. همدمی م تی خفه رضا یهوا ن ی... اما گذشتم ازش و به هم یچ ی. هستمین

 نداشتن... نداشتن نفس کنارم...  نی سزاوار و محکومم به ا

  ی. منومدمی هم فشردم. رفتنش بهتر از بودنش با منه که هنوز با خودم کنار ن یرو با درد رو  هامچشم
 و رهام نکرده.   دهیگلوم چسب خیب ی که هنوز اون روز لعنت

بگم من بعد تو   تونستمی م یگندم چطور یجلو  نجایوقت دلش رو بشکنم اما ا چیه خواستمی نم من
شبه شد  کیکه  یدختر ی. برادهی. بگم دلم براش لرزکشمی و م میدیکشینفس، نفس م  یبا هوا

 .امی تموم زندگ

 زمزمه کردم:  یلب با تن خفه ا ریرو به قبر گندم دوختم و ز نم یشرمسار و غمگ  نگاه

برام سخت بود. رنج   یل ی. خیینجایکه ا نمیبب  خواستمیوقت نم  چیدونم! اما ه  یاومدم. م  رید یل ی_خ
 .  یو دفن بش  یخاک بر نیا ری کردم که ز یخودم کار ننمی هام ببچشم ن یآور بود که با هم

نفس خفه است. کشننده   ی نشد. هوا چقدر ب هامهیداخل ر یژن یاکس چیاما ه دمیکش یق یعم  نفس
 : دمیاست. ادامه م

به خوابم    کبارمی  یها حتسال ن یا یکه تو نیهم یوقت! برا چیبرات نبودم. ه  یهمدم خوب و اری_
  دیبعد هفت سال، شا  نجامیکردم. االن من ا یبشه که چه غلط شتریتا عذابم ب یومدی. نیومدین

  ای ببه خوابم  کباریرو گرفتم. حداقل  اتی . اما ببخشم که زندگمیباشه که بهت بگم ببخش یخودخواه
  نینباشه ا یکاف  دیحس عذاب وجدانم کم کنه. من شرمنده اتم! شا نیاز ا کمی  دیتا شا میدیبگو بخش
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که ازت  یای من امروز به خاطر تو و زندگ یچند ماه از دستم در رفت. ول کیوسط نزد نیچند سال و ا
 . برسهبه آرامش   روحت ازم یتا ذره ا ذارم،ی و کنار م بوسمیگرفتم، عشق رو دوباره م

شلوارم کردم. طاقت موندن هم کنار قبر    بیج یافتاد. دست هام رو تو نییحرفم سرم پا   انیپا بعد
 نگاهم رو به قبر انداختم و از اونجا دور شدم.  نیگندم رو نداشتم. پام رو به عقب برداشتم. آخر 

اما به  کردمی م یهام برداشته شده بود. احساس سبک شونه یاز رو یزیچ هیداشتم انگار  یبی عج حال
. انداختمی بود که داشت از پا م   نی. بد هم سنگکردیم  ین یسنگ یدلم بدجور  یرو  یزیچ کی جاش 

. داشت نابود  زدی م نمی. نبود نفس داشت به زمگرفتی سفت و سخت داشت تحملم رو کامل م 
 . کردیم

  زیچ کی  امی زندگ یتو یکه بودن اون دختر چشم مشک دمیفهمیپس زدن نفس، تازه داشتم م با
 منه!...  یبا نابود ینبود نفس مساو  دمیفهمیبود. االن تازه داشتم م یا گهید

نبودنش رو تحمل   تونمی م یندارم. چطور دنینفس کش ینفس برا گهید یول اشارم یهنوز همون  من
. نذار دوباره سقوط کنم شمی م وونهیآخه؟! خدا دارم د یکنم؟! چطور یبعد نفس زندگ یکنم؟! چطور

 ...ییو تنها  یکی گرداب تار یتو

بوق بوق   یکه با صدا رفتمیم  ادهیاتوبان پ یچقدر با اون حال خراب و داغونم از گوشه ا دونمی نم
م رو  کرده بودند، شدم. نگاه ریگ  کیتراف یکه تو یهان یسرم رو باال آوردم. تازه متوجه ماش  ین یماش

 : دم ینال  وحشت. با ستادیقلبم ا م،یدیکه جلوتر د یزیبا چ   کدفعهیحوصله چرخوندم که   یکالفه و ب

 من!... نه!... نه!... ی_خدا

تحمل ندارم! دل و قلبم   گهیتقاص پس بدم؟! خدا د دی! تا کجا بام؟یبکشون یخوای تا کجا م خدا
 همه زجر؟!... نیا ستی... بسم ن ارهییطاقت نم  نیاز ا شتریب

 

 90#پارت_

 

 



 اری از عشق فر 

243 
 

که بهم برخورد کرده بودند. تموم تنم    نیچپ شده و چند دست دستگاه ماش یبار ونیاون کام دنید
 .  دمیدو یتصادف یهان ی. وحشت زده و هراسون به سمت ماشدیرو از ترس لرز

 امنهیه سقفس یتو یو دردناک  بیسرم آوار کرد. درد عج یرو رو ای اونا، دن نی نفس ب  نیماش دنید
 !... امه؟ی که تموم زندگ  یدوباره تکرار بشه؟! اونم دوباره با پس زدن دختر  ریتقد دی. چرا بادیچ یپ

رسوندم.   نشیکه اونجا بودند. هراسون و آشفته خودم رو به ماش  یهاس یتوجه به دردم و پل بدون
 ازش نبود.   یاثر چ یه یول  دندیتموم وجودم چشم شدند، چرخ 

زدم. احساس   امنهیبه س یشده. چنگ شتریب امنه یدرد قفسه س نش،یماش شهیش  یرد خون رو دنید با
 شده بود. شهیتر از هم  نی. نفسم سنگشهی م هیتک هیقلبم داره تک  کردمیم

سفت   ین ی از نفس نبود. بغض سنگ یاثر چیه دمیچرخ نیها دور ماش وونهید  نیزده مثل ا  وحشت
گره خورده و هر لحظه ممکِن خفه   نهی س ینفسم تو کردمی اس مکه احس قدرن یگلوم نشست ا یتو

 بشم... 

 لب زمزمه کردم:  ریبار ناباورانه ز چند

 غلط کردم. نفسم..   ست،ی_خدا نفسم ن 

 شد:  یبلند  ادیبه فر لی شدن اشکام، زمزمه ام تبد یبا جار همزمان

 رو بخشش...  اشارتی ! نفسم! عشقم! عمر من! غلط کردم. ؟یی_نفس غلط کردم. کجا 

 به سمت اومد. بازوم رو گرفت:   سیپل یمرد

 ! ؟یکنی م کاری ! چ؟ی_آقا خوب

 : دمیخودم اومدم. دو دستش رو سفت گرفتم. با عجز نال به

 . ستین امی ! زندگست؟ی... نفسم نستیبود ن  نیماش نی ا یکه تو ی_آقا خانوم

 ...مارستانیب بردنشون  ن،ی_آروم باش
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پشت   ک،ی تراف یتو نیاون همه ماش نیحرفش نشدم. با دو ب  هیمنتظر بق  مارستانیاسم ب دنیشن  با
 .  دمیپر یترک موتور

 : دیغر یپشت ترکش نشستم. عصب  دید یجوان با بهت برگشت. وقت مرد

 زود باش!   ن،یی! بپر پا؟ی کنی م کاری_داداش چ

 ...مارستانیفقط برو ب دمیبهت م یبخوا ی_هر چ

ام انداخت. انگار حالم متقاعدش کرد که با تکون دادن سرش،  کبود شده  س،یبه صورت خ یقیدق نگاه
که حال  یجونم باال اومد. بعد پرسش و جو، گفتند که دو نفر دمیرس مارستانی حرکت کرد. تا به ب

 داشتند بردند اتاق عمل...  یم یوخ

که ُمردم و زنده   یخبری در اتاق عمل رسوندم. بعد چند ساعت ب خودم رو چطور به پشت  دمینفهم
 اومد.  رونیب  یهمراه پرستار یشدم باالخره در اتاق عمل باز شد، دکتر

 به سمتش رفتم: هراسون

 شد؟! حالش خوبه؟!   یکه آوردن اتاق عمل، چ یو دو ساله تصادف ستیب  یدکتر، خانوم جوون ی_آقا

 کالمش مشخص بود، گفت:  ی که تو یسرش برداشت. با خستگ یرو کاله

 کهن یامکان ا ن،ییپا  یلیخ  ضیمر  یاری هوش بیبگم ضر  دیبود، اما متاسفانه با  زیآم  تی_عملش موفق 
 .  دیکما هست. فقط دعا کن  یبرن تو

ضربان قلبم   کردمی . حس مدیچی قلبم پ یتو یسرم خراب شد. درد وحشتناک  یرو  ای! نفسم! دنکما؟
 منه باز! بازم من مقصرم...   ری . تقصزنهی امنظم من

نفس   ی. من بشدی . حالم خرابتر مخوردی مغزم چرخ م  یتو لمیف کهی ت کیخاطره هامون مثل  تموم
 .  ستمین  یچیه

هات فقط  بازم چشم ،یاگه خودت نخوا ی. حت نهیبیچشم و دلت فقط اون م یعاشق بش  یوقت گنیم
 . یتپش قلبتم اراده ندار یرو  یگاه  ی. حتشهیاون شخص قفل م یرو
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شکستم و نابود شدم. اما کنار نفس   یدوست داشتم و بعد رفتنش بدجور یلیگندم رو خ درسته
رو عوض کرده بود. فقط  یعشق بود که همه چ ن یفرق کرد. ا یبرام رقم خورد که همچ  ییایدن

 عشق...

 _آقا حالت خوبه؟! 

  یشدن دردم و سوزش تو شتری . با بدیچرخ ی دور سرم م ی. همچدمیدی کتر رو تار منگران د  ریتصو
 به سمت قلبم بردم.    یبه سخت  کردی . دستم که گز گز مدیکش یبد ریکه ت امنه یقفسه س

 ...دمینفهم ی چیه گهیرفت. د یاهیهام سبازوم رو گرفت که چشم  یکردم کس حس
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  اریاخت ی رو ب نمیسنگ یکه به چشمم خورد پلک ها یهام رو باز کردم. با نورسوزش دستم چشم با
پلک هام رو   یدوباره ال ارادهی ام و هنوز دوست دارم بخوابم. اما بخسته   یلیخ  کردمی بستم. حس م
  کجاست؟! نجای... من کجام؟! ادیسف د،یبود. سف د یسف یباز کردم. همچ

اتاق که   یکه تنم بود، سر خورد تو  یرنگ  یآب یکه به دستم وصل بود تا لباس ها یاز ُسرم نگاهم
نفس!  ای خدا یجام نشستم. وا  یشد. وحشت زده تو ی ادآوریذهنم  یيکدفعه همه اون اتفاق ها تو

 نفسم!... 

توش   یکه جون یبدن زده بود. با  رونیکه از رگم ب  یبدون توجه به خون دمیکش  رونی رو از دستم ب ُسرم
تخت گرفتم تا مانع افتادنم بشم. چرا  یرفت. دستم رو به لبه   جیاومدم که سرم گ نیینبود از تخت پا

 رقم و سست شده؟!   یبدنم ب کنمی احساس م قدرنیا
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هاش گرد شد. با لحن  چشم دنمیبرنداشته بودم که همون لحظه در باز شد. آرتان با د یقدم هنوز
 و نگرانش بهم تشر زد:   یعصب

 ! ؟ی! چرا بلند شد؟یکنی م کاریچ  ی_معلوم هست دار

 دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند و بازوم رو گرفت:  با

 . ستیدراز بکش حالت خوب ن  ای! ب؟ی_کجا راه افتاد

 رو پس زدم: دستش   یعصب

 نفس.  شیبرم پ خوامی _ولم کن، م

 و ضعف بدنم پاهام رو حرکت دادم، جلو رفتم. دوباره بازوم رو گرفت:  یهمون سست با

 .یرو رد کرد فیسکته خف کی سنت  نی_احمق با ا

 : د یدستش گرفت، ناباورانه غر یبه دستم افتاد که تو نگاهش

 ...  نمیبب ای ! نگا کن توروخدا، ب؟یکرد کاری_چ

 کهنیا ی عنیو از حالم خبر داره،  نجاستیا یکرد به سمت تخت ببرتم اما مقاومت کردم. وقت یسع
و   تونمی نم گه ی. پس دستیواسه کتمان ن یزیتصادف و ماجرا قرار گرفتند. پس چ نیا انی همه در جر

 پنهان بمونه.   یزیچ خوامی نم

 شدم:   رهی هاش خچشم یتو

 کنم؟!   تی حال ای یفهم ی. مشمی نم  الیخی ب  نم،ی_تا نفس رو نب

. از لحن محکمم، پوف  امیحرف ها بودم که کوتاه ب نی . من سمج تر از اشهینم  فمیحر دونستیم
 : دیکش  یعصب

 .  میدستت بزنم، بعد بر یچسب رو کیخب! حداقل بذار  یل ی_خ

 : دم یکش یپوف کالفه
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 چسب اگ... کیکردم به تو، فقط  ری_آخ باز گ 

لب زمزمه کرد، از اتاق خارج شد. خداروشکر باز   ریکه ز ی امیحرفم رو بزنم، با االن م هیبق  نذاشت
 .میرفت یا گهیچسب برگشت. با کمکش به بخش د کی گل نکرد با  شیدکتر

صورتشون نگاه کنم. بگم با   یتو یبودند. من با چه رو ستادهیا یاتاق یپدر و مادر نفس پشت پنجره  
 خترشون رو دوست دارم.  اومده، د شیپ  طیشرا نیا

که نه تنها من   یحس، فقط به ضررم تموم شد. ضرر نیهم... پنهون نگهداشتن ا  یلیخ  مونم،یپش من
 رو که انجام دادم، فراموش نکردم.   یبلکه دامن نفسم رو هم گرفت... من هنوز حماقت

 نینگم از ا  یچ یساکت باشم و ه خوام ینم گهی. دکشمینم گهیدلم بذارم. د یپا رو گهید تونمی نم  یول
 حس، بذار همه بدونن که من عاشق نفس شدم... 

 سالم کردم.   یخودم جرات دادم و جلو رفتم. با لحن شرمسار به

بهم انداخت و   ینگاه س یخ یهادور شد. الله خانوم با چشم شهیکرد و از ش ی اخم  دنمیکاوه با د آقا
 گه شده بود، جواب سالم رو داد.  دو ر  هیکه از گر یبغض آلود یبا همون صدا

بهش وصل بود.   ادیز یهااش افتاد که لولهبه پلک بسته  شهیرفتم. نگاهم رو از همون پشت ش جلو
 .  گرفتی جونم رو م زنه،ی دست و پا م یمرگ و زندگ نیب کهنیقلبم به درد اومد مسبب حالش منم... ا

 وم زمزمه کردم: لب با بغض، آر  ریگذاشتم و ز شهیش یلرزونم رو دست

 ...امی بگم، بشو زندگ خوامیبهت بگم نفس، نفسم باش... م خوامیهات رو باز کن! م_چشم

 ! ن؟یکردی م کاریراه بهشت زهرا چ یشد تصادف کرده؟! تو ی_چ

 نگاهش کنم، لب زدم:  کهنیالله خانوم. بدون ا یصدا با

شد و رفت.    یاومد. ازم عصب  شیپ  یبحث کی نمونیبدم. ب حی توض یچطور دونمی من شد. نم  ری _تقص
  یبا چه زبون دونمی ام. اصال نم. من واقعا شرمندهفتهیبراش ب یاتفاق ن یوقت همچن چیه خواستمی نم

 کنم.   یازتون عذرخواه
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اون تخت   یتو رو  ی. دخترم االن به خاطر خودخواهکنهیدوا م یتو درد شمونمی و پ ی_االن عذرخواه
اتوبان   یبا اون سرعت تو ،یبهش گفت ی! چ ؟یو باهاش بحث کن شی نیداده بببهت اجازه   یافتاده. ک

 !  رونده؟یم

  یحرف کرد،ی بارم م ی افتاد. حق داشت. هر چ نییآقا کاوه سرم از خجالت و شرم پا یعصب یصدا با
با   دمیکه شن  یناراحت و شرمزده شخص یفضا حکم فرما بود که با صدا یتو ی. سکوت مرگبارزدمی نم

 بهت سرم باال اومد... 
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باز کمه... بخدا  می! هر چقدر من و پسرم شرمنده روح بزرگت باش یحق دار یبگ  ی! هر چی_حق دار
 روت نگاه کنم. یتو تونمی نم

 مد.... چقدر از خودم بد اودمیند نی شرمگ یطور  نیوقت ا  چیمرد رو ه نیکردم؟! ا کاریچ من

بهم بندازه. جلو رفت.   ینگاه کهن ی. پدرم بدون ادیبه سمت مادر نفس رفت، در آغوشش کش مادرم
 نگاهم نکنه، بازم حق داشت...   گهیحق داشت؟! اگه د

 : ستادیآقا کاوه ا  یقدم کی در

.  یام رو قبول کن خواسته کردمی ! اصال فکر نم یرفقاتمون به آخر رسوند یرو تو ی! مردونگ یکرد یی_آقا
  ی... به خداوندیبخشش  اشارمیگوشه ات رو به   گریپاره تنه ات، ج یقبول کرد  یبه چه سخت دونمیم

رو   یزندگ نفس رفته. گفتم باالخره پسرم بعد چند سال رنگ  یدلش برا اشار ی کردمی خدا فکر م
  دیشا خوام،ی خاطر نفس رو م که چقدر   یدونی. مشهی م یطورنیا دونستمی . باور کن نم نهیبیم

 ... ستیکمتر از تو ن   یاندازه تو نباشه ول

نفس رو   ی! آقا کاوه چطورزد؟یحرف م ی. داشت از چ دادمی بابا گوش م یهاو مبهوت به حرف  مات
 تر به بابا نگاه کردم.    جیبه من؟! گ دهیبخش
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 شونه آقا کاوه گذاشت، ادامه داد: یرو رو دستش

روم رو بردار و بهم   گهید کباریبمونه.  یاون جور ذارمی نم یول  دمینفس انجام م  یبتونم برا ی_هر کار
  لشیاون تخت بلند بشه. سالم بهت تحو یتا از رو ارم ی سرش م یدکترا رو باال  نیاعتماد کن. بهتر

 اشم رد بشه. یمتر کیسرم از پ ذارمی نم گهید دمیبهت قول م یسر نی. ادمیم

حبس   امنهیس یبابا نفسم تو یبودم، اما حرف آخر دهیفهم  یاز حرف هاش نم  یچیهنوز ه کهن یا با
آرامش رو بهم   دمشیدوباره د یکه امروز صبح وقت  ی!... دختررن؟ینفس رو ازم بگ خواستنی کرد. م

 برگردوند...  

و غرق   دی افتاد من هربار دلم لرز نمونیکه ب  یبخوام به گذشته و االنم نگاه کنم، با تموم اتفاق ها اگه
 یغرق شدم... تا کجا تو  یی تنها یتا کجا تو دمیآرامش وجودش شدم... من با نفس تازه فهم 

 ... میاهیس

پر   ییایدن یو غرق شدم تو دم یبود... هوا بود که نفس کش  ژنیاکس دهیمن نفس بر یبرا  نفس
 ...  یکه رنگ داشت... رنگ زندگ  ییایدن یآرامش... تو

ازم   ی... محاله بذارم کس ستمینفس نباشه منم ن  دونمی م یازش بگذرم وقت تونمی چطور م  من
 ...  رشیبگ

 لب زدم:  اریاخت  یب  یعصب

 نفس بشم. الیخی ب تونمی من نم ی_ول

.  کردینگاهم م  یخاص یبود با لبخند ستادهیسرها به طرفم برگشت. مامان که کنار الله خانوم ا تموم
 همشون تک تک نگاه کردم. حرف دلم رو محکم به زبون آوردم:  یهاچشم یتو

 اون شخص... یحت رتشیازم بگ  ی_دوستش دارم. محاله بذارم کس 

 شدم:  رهیداشت، خ  یخاص  یبابا که برق یهاچشم یکردم و تو یمکث

 . زهی قدر برام عز نینفسم هم هم ،یاز اون چه که فکر کن  شتریب  یزیعز یل ی_برام خ

 درهمش بهم زل زده بود. یشدم به آقا کاوه که با اخم ها  رهیحرفم خ   انیپا بعد
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 ام فرود آوردم: گونه  یبا حالت ضرب رو کدفعهی رفتم. دست آقا کاوه رو گرفتم  جلو

 .خوامی _خاطرش رو م 

 صورتم نشوندم:  یضرب رو محکم رو نیدوم

 .خوامی _خاطرش رو م 

ضرب، انگار به خودش اومد و مقاومت کرد، اما بازم   ن یسوم ی. براکردیاز کارم فقط نگاهم م شوکه
 صورتم:  ی دستش رو کبوندم تو

 . خوامی م یل ی_خاطرش رو خ

. اما دیعقب کش یادیام باال بردم که دستش رو با مقاومت زگونه یضرب رو نی چهارم یرو برا دستش
 بهم نزد. لب زدم:  یحرف 

! من د؟ی هست یمعطل چ  دی. بزندیبال رو سر دخترتون آورده، بزن نیکه ا یکس نیخوای شد؟! نم  ی_چ
 ...دی ... بزندی... من حقمه... بزندیآزارش دادم. بزن  یحرص دادنش کل  یبرا  یکردم حت تشیاذ

 : دیغر  یدستش رو گرفتم که مانع شد، عصب  ارهدوب

 _بس کن پسر. 

 .دی بزن د،ی! چشمتون رو ببندقتون؟ی! بخاطر رفد؟یبزن دیخوای _چرا؟! نم

مرد زشته، اما  یبگن برا دیازش بودم که با نگاهش، شرمنده ترم کرد. بغض کردم. شا یحرکت منتظر
 . ستی جمع بشکنم. بازم مهم ن نیا یاگه تو یاالن فقط نفسم مهمه. حت

 از بغض، اما گفتم:  دیلرز صدام

که نفسم بند   ینگاه عاشقش شدم. دختر کیکه با  یکردم با دختر یبشه چه غلط میتا حال  دی_بزن 
تا   دی... بزندیپش افتاد بزن براش افتاد، قلبم از ت  یچه اتفاق دمیکه امروز تا شن ینفس هاشه. دختر

 کردم...  یبفهم چه غلط
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 93#پارت_

 

 

بمونه   ادمی. تا شدمی م  یکی  نجای. تا با کف ازدیچشم م ریز مشت جانانه  کی داشتم حداقل  انتظار
نگاه از صدتا   نی. اکردیرو نکرد. فقط نگاهم م نکاریکردم با دخترش؟!... اما ا  کاریکردم؟! چ کاریچ

 . بدتر بود.  خوردمیکه م یدفوش، مشت و لگ

گناه   یانجام دادم که ب یکه در حق دختر ییاز شالق شرم... از کارها سوختمی . مزدمی نگاهش م  با
 خشم خودم، تا به اصطالح سرکوب کنم اون دل لرزونم رو...  یتو دمشیکش

قدر که امشب  نیتموم وجودم رو... ا سوزندی بود. م  دهیپوستم دو ریکه از خجالت و شرم ز یخون
 نشده بودم.   یاحد و ناس چی. تا حاال شرمنده هدمیمرد خجالت کش نیا یجلو

 : دم یبدجور سرم رو خم کرد. پشت دستش رو بوس  شیمرد با مرامش، با مردونگ نیا

 بگم. ندارم که بگم.  تونمی نم گهید یچیبگم شرمنده اتونم، ه کهن ی_من جز ا

و ادامه   دمیکش یق ی. نفس عممردمیگفتم م یمکث کردم. گفتن حرفم درست نبود اما اگه نم یکم
 دادم:

. مگه تونمی ازش دست بکشم. نم  نیکه ازم نخوا کنمی. ازتونم تمنا م می. ببخش دیکن ی_دوباره مردونگ 
از  امهیسا  یحت ذارمی وقت نم  چیه گهید دمیخودش نخواسته باشه. اون وقت بهتون قول م کهنیا

 رد بشه.   شیصد فرسخ 

با   خواستمی ازش باشم. فاصله گرفتم دوباره پشت پنجره رفتم.  نم یمنتظر حرف کهنیا بدون
 خواستمینم  به نفس... گرچه حق داشت. اما دنمیرس یبشه برا واریمخالفتش جلوم سنگ بندازه. د

  تا زمیری رو به پاش م   ایدن بارن ی. اگرم نخواد امونهی دختر مال منه و مال من م نیبشنوم چون ا
 قفل کنه...  میهاچشم ی دوباره نگاهش رو تو

  انیجدال به پا نیبترسم از دلم، از وجدانم... ا نمیبی نم یلزوم گهیجمع اعتراف کردم. د یکه تو حاال
 شد.  دانیم روزی و دلم پ دیرس
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که گندم مثل خودم عاشق بود. حتما   دونمی رو م نیکردم با گندم... اما ا کارینرفته چ ادمیهنوز  من
 مال اون بود رو به نفس دادم... یکه روز یکه دل کنهی و درکم م بخشمیم

هام ز چشماشک ا یگلوم نشسته بود. شکست. آروم قطرها یرو به نفس دوختم. بغض که تو نگاهم
 دلم زمزمه کردم:  ی. من توختنی فرو ر

. من با تو زنهی م ادی ام با هر تپشش، فقط تو رو فر نهیس یقلبم، تو نیهات رو باز کن. ا_چشم
نشو.   معرفتی دوباره شور و شوق گرفت. من با تو حس کردم دوباره خودم شدم. پاشو ب  امی زندگ

 نکن. پاشو... پاشو نفسم... نمیر از ات  وونهینکن. پاشو د قرارتمی ب  نیپاشو از ا

 ام نشست: شونه  یرو یگذاشتم که دست شهیرو ش سرم

و  ی. باهاش حرف زد یدختر انداخت کیچشم  یکه آرتان بهم گفت باالخره نگاهت رو تو ی_روز
که   زمیریرو به پاش م ای باشه دن ی . از ته دلم خوشحال شدم. گفتم اون دختر هر ک ینگران حالش شد

نداشتم. خودخواه شدم    تیوضع ن یا یرو تو  دنتی. پدر بودم تحمل دارهیفقط پسرم رو از الکش در ب
... خواستمی م نیخودمه... چه بهتر از ا قیدختر رف  کهنیا دمیو نشون اون دختر... که د یرفتم سراغ پ 

 بذاره نفس کنار تو باشه. یکردم که مدت یاصرار و خواهش کاوه رو راض  یبا کل

  یدوباره نفس اتفاق دنید زدمی حس م دیبه آرتان انداختم. با یسرم رو باال آوردم نگاه ناباورانه
 . با لبخند لب زد: دیپشت گردنش کش ینگاهم، دست دنی. با دستین

 افتاد. نگاهت رو بچرخون اون ور.    یاتفاق یهان گفتم چنگاهم نکن. من فقط به آقا ما ی_اون جور

  یبرا هانی پشتم بود و بهتر شهیها همسال نیا ینقشه بوده. تو یپدرم، همچ  یچرخوندم رو نگاهم
 . دمید  یهاشون رو نم چشم یمثل نفس... چقدر من خودخواهم بودم که غم تو خواستیمن م

 پهن و مردونه اش نشوندم:  یهاشونه یرو یهاش حلقه کردم. بوسه ارو دور شونه  هامدست

 امروز شرمنده ات کرده. ی_نوکرتم، پسرت رو ببخش بعد عمر

 کرد:  نییکمرم باال و پا ی خودش فشردم. دستش رو نوازش وار رو به

 وقت از تو شرمنده نشدم.  چیکه من ه  یمرد قدرنیحرف رو نزن، تو ا  نی_ا



 اری از عشق فر 

253 
 

 : دم یجداش شدم دستش گرفتم و پشت دستش رو بوس ازش

. تا نفس دوباره پلک هاش رو باز  دمیکنم، انجامش مرو با آسمون عوض   نیزم  یجا  نی_اگه ازم بخوا
 عروس خودتون... شهی م نی . مطمئن باشارمیهم که شده دلش رو به دست م یمتی کنه. با هر ق

 

 

 * * * * * * * 

 

 *نفس* 

 

خودش رو داخل   یف یو ضع  یدیبودم. به زحمت نور سف  یو کوچک  کیتار یاج  کی کردمی م  احساس
 فضا گذاشته بود.  یاهیس یرو یکم  یلیخ  ری وجود تاث نیمحوطه پخش کرده بود. با ا

افتاده؟! انگار تموم ذهنم   یچه اتفاق ومدینم ادمیدر آوردم؟!  نجایکجا هستم؟! چرا سر از ا دونستمی نم
 ...یاز همه چ یبود. خال  یخال

زمزمه  یجور نیو کنار گوشم ا هیک دونمی . نم دمیشنیرو م  یمرد نیو غمگ یبغض آلود  یصدا مدام
 همراه بود...   یپر مهر و محبتش که با دلتنگ یها... زمزمه کنهیم

قادر   یاز آن خارج شود. حت یتا صدا شدندی بزنم. لب هام اصال از هم باز نم یحرف  خواستمی بار م هر
 !...؟یهست یجمله بگم. تو ک کینبودم زبونم رو حرکت بدم و 
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 * اشاری*

 

به پلک   سی خ یها. با چشم دمیهاش رو بوسهام گرفتم. تک تک نوک انگشت دست  یرو تو دستش
 هاش رو نبينم. چشم یاون رنگ مشک گهی اگه د رمی میشدم. من م رهی اش خبسته یها

 با اندوه و غم لب زدم:  

  نیبدتر نی. ایکنی هات رو باز نم کردنم، چشم تیاذ ی برا دونمی! من که م؟ی بش  داریب یخوای _نم
هات رو، بذار بهت بگم که از همون . بازکن اون چشمید یزجرم م یبود که باهاش بدجور دار یتالف

 عاشقت شدم.    دمت،یکه د یشب اول

  یرو  یروم، لبخند تلخ  یهاش جلوبه اون شب. با زنده شدن چشم  دیرو بستم، ذهنم پر کش هامچشم
 هام نشست. لب

 هام رو باز کردم، ادامه دادم:چشم یال رش،یتار و محو شدن تصو  با

 یکنم. طور فشی توص تونمی که نم رهی نظ یقدر خاص و ب نیخاِص... ا  یلیکه به تو دارم خ ی_حس
 تو...    یات شدم، روان  یشِب روان کیکه  یشد امی وارد زندگ

ذهنم زنگ خورد. دستش رو به سمت صورتم   یگفتنش تو یروان یتلخ کردم که صدا یاخنده  تک
 هاش رو بستم. کف دستش گذاشتم و چشم یردم. سرم رو کج کردم روآو

  ایپشت در  رونی ب  ایماهه روز و شبم  کی. تا جبران کنم تموم اون روزها رو... االن شدی م  داریب  کاش
هاش فقط باز کردن چشم دی... به امکشمی و نفس م کنمی م یاتاق فقط زندگ  نیا یتو نجایا

 نشستم...

 : دمیکش یق یبه خودم اومدم. نفس عم رون،یبرم ب  خواستی که ازم م یراخطار پرستا با

هر چه زودتر برگردم و کنارت باشم   دمی مجبورم، بهت قول م یبرم ول  شتیاز پ خوادی _نفسم دلم نم 
 . یهات رو باز کنتا اون موقعه قول بده چشم
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 و ادامه دادم: دمیدستش را*" بوس  پشت

 دوست دارم.  یل یرو بدون که خ نی_ا

دل کندم و از اتاق خارج شدم. تا   یبه سخت ارم،ی پرستار رو در ب زی اخطار آم یدوباره صدا  کهن یا قبل
لحظه از هر    کیکنارم بود.  شی کار یهاماه با تموم مشغله  کی نیا یتو دمیرفتم، آرتان رو د رونیب

 داشتن نفس ممنون دارشم تا ابد...  ی. من براکردی نفس غفلت نم یبرا یکار

 . با خنده لب زد: دیهام کشچشم ری ز یاومد. دست جلو

! خب  زنه؟ی. کتکت م یبرنگرد یبارون یهابا چشم  ششی پ یشد تو بر کبار ی_خجالت بکش مرد گنده! 
 ها...   ،ینکرد تشیحق داره، کم اذ

وقت    چیبود. ه  یطور نیهم شهینداشت. هم یهاش همخوانلب  یصداش با خنده رو یتو غم
و به خواسته خودش   کردمی بفهمم چقدر نگران حالِم... من هر بار حس م ذاشتیو نم خواستی نم

 . کردمی درانه اش، سکوت مبرا یدر مقابل تموم محبت ها دادم،یدل م

هام گذاشتم، پلک هام رو فشردم. با  چشم یکه کمتر از آه نبود. دو انگشتم رو دمیکش یق یعم  نفس
 : دم یدرد نال

که جرات    زایچ  یلی. آرتان از خ ترسمی م شتریب گذرهی... هر روز که مکردی م ی. کاش تالفزدی _کاش م 
 خدا!  یجبران کارم نداشته باشم. وا یبرا یبارم وقت نیا گهید ترسمی... مارمی ندارم به زبون ب

  ،یکه؟!... لج کرده، منتظره که تو بر شیشناس یم کنه،ی هاش رو باز م چشم ی_من مطمئنم تو بر
 ! ؟یفهمی . مفتهی نکبت تو ن یاافهیبه ق کنهی هاش رو باز م چشم یال یوقت

 زدمش:  یپس گردن یک یام رو عوض کنه. غم گرفته  ی. تا حال و هواکنهی م یشوخ  یدار دونستمیم

 !؟یدیاش رو هر روز چک و بهم خبر م یجسم  تیسفارش نکنم حتما وضع گهیتو. د ای_نکبت منم 

 لب زد:  طونیش ، ی. با زدن چشمکدیپشت گردنش کش یدست

 . یاریبرام ب  ،یهلوش رو سوا کن هیکه  نی_اونم به چشم... به شرط ا

 بهش رفتم: یغره ا چشم
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 بهت جواب رد داد، بسه. یدونه که عاشق شد کی! همون گه؟ی_امر د

 تکون داد:  یسر

 .ادهی من نازش ز یدیل ی کنی بهت بگم اشتباه م یول  ادی نم ادمی_فعال 

 . رمیگی. خودم برات جشن مری _باشه بابا، تو بله رو ازش بگ

 . با ذوق و خنده لب زد: دیرو بوس  صورتم

 . ارمی پول خرج مجلسم رو از کجا ب یسخت مال طی شرا نیا ینده بودم توبده، مو رتی _خدا خ

بهش جواب    یکرده ول یازش خواستگار یکباریاز همکارش شده.  یک یعاشق   شیچند سال پ  آرتان
باشه نفس که بههوش اومد، باهم   ادمی. اوردهین ونیاش به ماز خودش و عالقه  یحرف گهیرد داده و د
 . م یباال بزن نیبراش آست

 زدم:   یدلش لبخند تیرضا یاز تاسف تکون دادم. برا یعقب هلش دادم. سر به

 . دمیام م  یسمونیات سبچه  ی_تو حواست به نفس باشه، من برا

 لب گفت:  ر یز یچشم کشدار کی

 .شهی م ری برو پروازت د ا ی ال ب. حایو بچه ام، خاطرم جمع شد تو هست میاز داماد نمی_خب ا

 ...ی_آرتان به تو سپردمش؟! د

 : دیهول دادنم به جلو، وسط حرفم پر با

 !...؟یزد  ی. چه حرفیخستم کرد گهی_گفتم خاطرت جمع، برو د
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از  شبیاز د یخبر  چی. همردمیداشتم م یخبری . از ب دمیتلفن کوب  یرو محکم رو  یو کالفه گوش  یعصب
. خط بابا از دسترس خارج  دادندی کجا بودند که جواب تلفن خونه رو هم نم  دونمی نفس نداشتم. نم
 خاموش بود.    شی بود و آرتانم گوش

زدم، با فرستادن  یق یروشن کردم پوتک عم یگاریبه موهام زدم. به سمت پنجره رفتم. س یچنگ کالفه
هام قشنگ به چشم  رهیجز نیا زی چ چینبود و ه  شدم. االن حالم خوب  رهی خ  رونی دودش به ب

 . اومدی نم

به  گهی. بار ددادی سوقم م یتا مرز خفگ دیبری . دلشوره امونم رو لحظه به لحظه مومدیطاقتم ن بازم
 ی. صدادم یکوب واریتلفن رو به د ینکرد. عصب ریی تغ یچ ی سمت تلفن رفتم و شماره گرفتم که بازم ه

 شد.   یکی  ادمیشکستنش با فر

  مارستانی ب یزمانم رو تو شتریماه که کال ب کی ی. توکردی ام م وونهیاز نفس داشت د یخبر یب نیا
 . کردی نفس آرومم م یچهره دنیگذروندم. د

خط   نی! تنها راه ارتباطم همکردم؟ی م کاری همه فاصله چ نیاالن چطور خودم آروم کنم. با ا دونمی نم
 بند نبود.  یها بود. که فعال دستم به جا

  یرییکه تغ  شدمی ناراحت م کهنی با ا دم،یشنی م شیجسم  طیدو، سه شب از شرا نیا یتو کهن یهم
 برگشتش پا برجاست.  یبرا   دمیکه ام کردمینشده. اما خداروشکر م جادی ا شیدر روند بهبود

  یاز طرح کارم مونده بود. اگه به مصطف  یل یزمان بگذره. هنوز خ ی کم دیتا شا  رون،یاتاقم زدم ب  از
چه   نمیتا بب گشتمی پرواز برم نی بود با اول  یهتلش قول نداده بودم. هر طور  یو طراح  نیزاید یبرا

 هست.  یتیخبره و نفسم در چه وضع

 دنیم. با دو آشفته ام رو پس زدم. سرم رو برگردوند شونیام، افکار پرشونه  یرو  ینشستن دست با
 بزنم:   یحالم رو پنهون کنم. لبخند  یشونیکردم پر یسع ،یمصطف 

 خودت.    یبرا یری م یهمون جور کنمی صدات م  ی پسر؟! هر چ یی_کجا
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 .  یحوال  نی_هم

 که موج خنده داشت لب زد:  یکرد. با صدا زیرو ر هاشچشم

 دام انداختت؟!  یتو یکرده؟! کدوم مهره مار گرفته ا ریگ  یک شی بگو گلوت پ  ی_جون مصطف

 به بازوش زدم:  یجون   یمشت ب  کی یبحث عوض کنم به شوخ کهن یا یبرا

 ! ؟ یراه انداخت یجوجه کش  یکرده بسه، همون جور ری _هم تو گلوت گ

 زد:  یا قهقه

 .ننیر یچقدر ش  یدونی _باباشون فداشون بشه، نم

 !؟یرو ادامه بد یجوجه کش یقصد دار ای  ی_همون دو تا رو دار

 گفت:  کردیاش رو جمع مکه خنده  یتکون داد، در حال  یسر

 ! یستیسابق ن  اشاریتو اون   یی. بگو پسر کجازنمی چپ، من نم  یکوچه عل  ی_تو بزن

از   ی. مصطف میزد رونی . از هتل بکردمی که روشنش م  یو در همون حال دم یکش  رونی ب یگاریس
جدا شد. اما ارتباطش رو قطع نکرد.   رستانیاز راهمون از همون دب کهن یام بودم. با ا یمیدوستان قد

 .  میهم خبر داشت یاز احوال زندگ  شیکم ب

 باالخره لب باز کردم:  کهن یبهم چشم دوخت تا ا منتظر

که   شد امیوارد زندگ  یحدود پنج ماه قبل دختر کهن یکردم تا ا یی_بعد گندم خودم رو محکوم به تنها
به  یکردم، چه جور یرفت چه حماقت  ادمیرفت از گندم،  ادمیرو عوض کرد.  امی کل زندگ  کبارهی

 گند زدم...  امی زندگ

 گرفتم و با خروج دودش ادامه دادم: گارمیاز س یقیعم  پوتک

کردم از خودم دورش کنم که بدتر خودم   یسع یعاشق شدم ول  یچطور دمی_دست خودم نبود و نفهم
و   شتریهام ب ی. وابستگمیرو کنار هم بود  یمدت هی یاتفاقات کی  ی. طشدمیم  دهیسمتش کش شتریب
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 کیرفت و تصادف کرد. االن  شمیاز پ یدلش رو شکستم. همون روز هم عصب کهن یشد. تا ا شتریب
 .کنهیام م وونهیداره د یخبری ب نی ازش ندارم. هم یهم خبر روزیکما رفته. از د یبعد عملش تو هماه

 صورتم شد:  ی رهی خ ی. با نگران ستادیا شوکه

 !؟ی! زنگ زد؟ی_چرا زودتر نگفت

  ومد،یدلم ن یبسپاره ول گهید یکی کاراش رو به  هیبق شهی بهش بگم که اگه ناراحت نم خواستیم دلم
 دنمیبه د کردی اما هر بار تا وقت م  گرفتمی ازش نم یسراغ کهن یبود. با ا یدوست بامرام و بامعرفت

 ...  ارمی. حاال که بعد چند سال بهم رو زده بود، نتونستم نه باومدیم

 زدم:   یتلخ یلبخند

 دل نگرانم. ی خبری _گفتم فقط از ب 

 شد.  یخبر ک ی دی. شامیبخور یدن ینوش هیهتل  ی. الب میبر ای _خب پس ب

اشتها نداشتم، با اصرارش   کهن یشام رو با ا یحت گذروندم یکنار مصطف  ی. کممیرفته رو برگشت راه
 کنارش موندم، غذا خوردم... 

بلند شد. با چشم دنبال   میگوش  یتا داخل اتاق شدم، صدا دمیو خسته پام رو دنبال خودم کش کالفه
 دنیکردم. با د داشیتخت پ ریبود، گشتم تا باالخره ز  ختهی بهم ر یدور تا دور اتاقم که بدجور میگوش

 ناباورانه خشکم زد... دم،یکه شن  یتماس رو وصل کردم. با حرف عیشماره آرتان، سر
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 زدم:  ی پلک ،یگوش  ینگرانش تو یصدا  دنیچی با پ 

 ! ؟یپسر هست اشار،ی_

 ! مبهوت لب زدم: شد؟ی شوک بودم. باورم نم یهنوز تو دمیشن  یخبر از

 !؟ی گفت ی_چ

 نفس بههوش اومده.  گمی! دارم م؟ی_چته؟! به گوشات شک دار

 . نفسم بههوش اومده؟!یگیم ی! جد؟یکه ندار یقصد شوخ  انای _باور کنم؟! آرتان اح

 لب زد:  دهیبر دهی . لب هام به خنده کش اومد. بردیچی پ یگوش یاش توخنده  یصدا

 بههوش اومده. روزی! ده؟یچ ی_نفسم!... شوخ 

 !؟یگی! پس چرا االن مروز؟ی_د

 به جاش االن که بهت گفتم.  ینشد بهت خبر بدم ول  گهیاز دستم افتاد و خاموش شد. د می_گوش

برم. حاال که نفس بههوش اومده، خودم رو هر طور شده بهش  دیاتاق چرخاندم. با یتو نگاهم
 ل گفتم: طاقت با عجله به سمت چمدون که گوشه کمد بود، رفتم. در همون حا یبرسونم. ب 

 .گرفتمی ازت م  ی حال کیگشتم  یبرم یخبری وگرنه بخاطره ب یبهم داد ی _برو دعا کن خبر خوب

دمار از روزگارت در   نتیبرو به فکر خودت باش که نفس اگه بب  ،یریحال ما رو بگ خوادی _داداش نم
 . ارهیم

 زدم:  یتموم کاراش و حرص دادنش، قهقه ا یادآوری با

 کنه اما باشه. یعمر تالف کی _من نوکرشم، حاضرم 

 !؟ی_از دست رفت 
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 کبارهی. انداختمی چمدون م یتو یهام رو همون جور. چمدونم باز کردم و لباس دیخند  دوباره
 اسم رو صدا زد.  یقطع شد و جد دشیخند

 ادامه داد: ی حرفش موندم. بعد مکث کوتاه هیباعث شد، دست از کارم بکشم. منتظر بق  شی جد لحن

 _راستش فقط نفس... 

 و نگران لب زدم:  ی. عصب ختیر یمکث کرد که دلم هر بازم

 شده؟!  شیافتاد؟! نفس طور ی_اتفاق 

 فقط... یدونی_نه... م

هام رو   ل یوسا هیبق  یدلم لونه کرد. با ناراحت یتو ی. غم بزرگدیحرفش پر کش   دنیذوقم با شن  تموم
 زدم.  امی به زندگ یبار چه گند نیا دمیدیو م رفتمی م  دیجمع کردم. با

برم،   دیرسوندم. ازش خواستم با یکه داشتم خودم رو به اتاق مصطف  یهمون حال خراب و داغون با
  رشی گیپ  یو خودم تلفن سپارمی شرکت م یهااز بچه ی کیکارا رو به  هینفس بههوش اومده و بق

 هستم. 

پرواز که صبح بود، گرفتم تا خودم رو هر چه   ن یاول عیممنونم ازش که درکم کرد و قبول کرد. سر یلیخ
 به نفسم برسونم... عتریسر

 

 * * * * * * * * 

 

  ریبرم داخل و غ دمیترسی. مزد یدهنم م یدر اتاقش خشک شده بود. قلبم تو ریدستگ یرو دستم
 .بخشمی وقت خودم نم چیکه ه نستمدوی بار م  نی. انمیبب گهید یزی حرف آرتان چ

رو   ریدستگ یآن  میتصم کی یو تو دمیکش یق ی. نفس عمدمیبه صورت تب دارم کش یدست کالفه
.  کردندیدادم. داخل اتاق شدم. تموم سرها به طرفم برگشتند. پدر و مادرم با لبخند نگاهم م  نییپا

 .کردینگاهم م یاشک بود و آقا کاوه کالفه و عصب سیهاش خالله خانوم چشم 
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  یبه جلو برداشتم. قلبم جنون گرفته بود برا یبه جمع کردم. قدم یدهنم رو قورت دادم. سالم آب
 . آوردی لب هاش، اون زبون درازش که پدرم رو در م یلبخند روهاش، چشم دنید

رو که   امی ملکه زندگ دمیدیتو اتاق نبود و من فقط م یچکس ی و دلتنگ جلوتر رفتم. انگار ه قراری ب
 دهیصورت الغر و رنگ پر  ینگاهم رو تو  یهاش رو به پنجره دوخته بود. با دلتنگچشم هیبرخالف بق

 ماه آروم گرفت.  کیم بعد اش چرخاندم. آخ که قلب

آغوشم. مهم نبود که محرمم  یتو دمشیکشی با تموم وجودم م  خواستی. دلم مستادیتختش ا کنار
 .خواستمشی دختر رو با تموم وجودم م نی. من استین

فشردم،   یدستم گرفتم و به آروم   یخودم گرفتم. دستش رو تو یجلو یبه سخت طش،یبخاطر شرا اما
 آروم زمزمه کردم: 

 _نفس... نفسم...  

هاش غرق  چشم  یخواهان تو قرارتریهم نشون نداد. من ب یواکنش یانتظارم برنگشت، حت  برخالف
 بشم، بودم. ادامه دادم: 

فقط نگام   اشاری! جون ؟ینگاهم کن یخوای نم  یحت  یازم ناراحت دونمیمن... م ی _خانوم خانوما... بانو
 ...  هیبرام کاف  یکه نگام کن نیکن... من هم

لب  یخفه ا  یگلوم نشست. با صدا یتو ین ی. بغض سنگشدی نکرد. قلبم داشت مچاله م یحرکت   بازم
 زدم: 

 تو!...  ی! روانی_منم روان

  انی بعد کما بههوش م  یتعداد کم ،یحافظه اش رو از دست داده و فعال موقت گفتی آرتان م کهن یا با
باور کنم.   خواستمی . اما نمدونستمی رو خودم م نایا کهن یرنگرده. با اوقت حافظه اشون ب چیه دیشا
 .ادی ن ادشینکنه من رو  دمیترسیم

 یتو یچونه اش گذاشتم و صورتش رو به طرف خودم برگردوندم. نگاهم با دلتنگ ریرو ز دستم
 هام پر از اشک شدند: صورتش چرخوندم. چشم

 !؟یفهم ی. نفسم؟! غلط کردم. غلط کردم، م ی_منم روان
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  شیبهم نزد که قلبم آت یحرف یها نگاهش رو ازم گرفت. حت  بهی راحت مثل غر  یلیاعتنا خ  یب  نفس
 دم... که مسبب حال امروزش من بو یزار بزنم از خودم و کار  خواستیام، خاموش بشه. دلم مگرفته
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  یسپر ی روز، به سخت نیا دی. روزهام رو به امشدیم هیتک  هینگاهش کردم. دلم داشت تک  ناباورانه
اون دله شکسته   خواستمیهاش رو باز کنه و بهش بگم عاشقشم و من رو ببخشه. مکردم که چشم

 .  ارمی اش رو هر طور شده به دست ب

! اگه حافظه اش  اد؟یب  ادشیازش دارم که فقط من رو  یهم محکم فشردم. چه انتظار یرو هامچشم
 کنم؟!... یاون موقعه چ ارم،ی وقت نتونم دلش رو دوباره بدست ب چیکنم؟! اگه ه کاریبرنگرده، چ

سالم و  یجلب شد. صدا  یخودم غرق بودم که تموم توجه ام به صداها شونی حال داغون و پر یتو
 نفس بودند. تی دل نگران وضع دادیکه نشون م  یچند نفر یاحوالپرس 

مرد  دنی . با ددی. سرم ناخودآگاه به طرفشون چرخ دمی مرد شن کیکه اسم نفس رو از زبون  نیب اون
 ابروهام نشست.   نیب  یخودش ساخته بود، اخم یبرا ی که ظاهر جذاب یجوان

. بال گرفته، ناز کش کنهیم  یداره باز لمیف دهیدختر ورپر نی! بخدا ا؟یا افه یچه ق نی_زن عمو ا
چطور حواسش رو   نین ی. حاال ببرهیهوا م غشیج  غیچطور ج نیبب   ن،یاری... حرصش رو در بخوادیم

 .ادیم  ادشی شمیسرش، خاطرات نوازد یتو زنمی م یکی گردونم.  یبرم

حرفش نگاهش رو از الله خانوم گرفت و به سمت تخت اومد. تازه نگاهش به من افتاد. با    انیپا بعد
 مکث، دستش رو به طرفم گرفت:  یمن و دست قفل شده نفس افتاد. با کم ن یتعجب نگاهش ب

 _حسام پسر عمو نفس و شما؟! 
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 رو گرفتم و فشردم:  دستش

 . یدوست خانوادگ هی اشارم،ی_

 اخت و اشاره به دستم کرد: باال اند یابرو

 . دمیازتون نشن ی. تا حاال اسم نیبود  یمیصم   یلی_انگار خ 

 بهت بگه.   دهیند یلزوم دی_شا

 بهم زد:   ی. چشمکستادیسر نفس ا یبرداشت. باال ی. اما خونسرد قدم شهیم  یعصب  کردمی م  فکر

 وروجک مهمه. نیاما خب فعال ا د،ی_شا

بود که حس    کیکه صورتش نزد یصورت نفس خم کرد. به حد یحرفش، سرش رو تو  انیپا بعد
. دستم آزادم رو مشت کردم بهم فشردم. اما دست نفس رو رها  کنهی کار م نیکردم از عمد داره ا

 نکردم. 

  شیاز اون آت  یچی_سالم وروجک خودم، بال گرفته چقدر دلم برات تنگ شده بود. باور کنم که ه
 !؟یخوای نم تیکبر انای! احست؟ین دای سوزندهات 

 : دیبشه. اما بلند بلند خند ینشون نداد. دلم خنک شد. انتظار داشتم عصب ی که عکس العمل نفس

 .  یشد یجانم. مظلومم. چه دختر ماه ی_ا

 چرخوند. با دست به نفس اشاره ادامه داد: هیبق نیرو باال آورد. نگاهش رو ب   سرش

من  ینه قصد داره موها کشهی م غی شده. حرف نداره. نه ج   یاالن عال ! بخدان؟ی خوری رو م ی_غصه چ
 . ایفرار کردم رفتم اون سر دن نی بدبخت رو الخ الخ بکنه. اصال من از دست ا

و   غهیاز ماجرا ص یکس کهنیشدن نفس به من نقشه پدرم بود. احتمال ا کینزد  دونستمی که م حاال
 . بودمیمحتاط م یلیخ  دیخانواده هامون خبر نداره. با  ری من غ شی موندش پ
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و نگاهش    ستمیهمونجا با تونستمی حسام پسرعموش بود. اما بازم نم کهنیواقعا سخت بود. با ا اما
شده. اگه به من بود همونجا که سرش رو خم کرده بود، گردنش    کیبه نفسم نزد یجورن یا یکیکنم 
 موندم:  یدار م خود دی. اما فعال باشکستمی رو م

دختر   نیهستند که ا یا گهیاتاق چند نفر د یکه نفس مثل قبل باشه. اما تو ستیتو مهم ن  ی_اگه برا
به حالت   خوانی هاش و حرص خوردنش دوستش دارند و م غیارزش داره. با تموم ج  یلیبراشون خ

 قبلش برگرده. 

  یشونه ام رو با کف دستش تکون داد. با لحن  ی. روستادیرو به نگاهم دوخت. صاف روبروم ا نگاهش
 گفت:  هیعصب  یکه حس کردم کم

 ... یمنه، نه جناب عال یخانواده عموم و دخترعمو بپسنده  دی که با  یاون فمی _از تعر

 گوشم زمزمه کرد:  ری رو جلو آورد و ز  سرش

 !؟یزنی حرف نم  اد یز ی_دوست خانوادگ 

با   یینسبت آشنا  هیبه ظاهر من   دیدارم. شا یگاهی چه جا نجایکه ا کردیبهم گوش زد م  داشت
که  یزیبودن مهم نبود. تنها چ بهیو غر یدور نی. ایدارم فقط در حد روابط خانوادگ یخانواده افروز

  پنتاس ذارمی نم  یسر نیدختر مال من بوده و هست. ا نیبود که ا نیا دونستی االن مهم بود و نم
 رو نابود کنه.  امیبشه و زندگ   دایپ ینام

گوشش مثل خودش   ریسرش رو عقب بشه. ز کهنی. قبل ادمییهم سا یرو از حرص رو هامدندون
 : دمیآروم غر

 ...اشمی فرد زندگ نیکترینفس، نزد ی. اما من براست یشون که ن  یلی_نسبت آدما به اسم و فام
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 هام سوق داد:چشم ی. نگاهش رو تودیگلو خند یتو

. دهی. فعال که حافظه اش پریاثبات نسبت، خودت رو به نفس بچسبون  یبرا  ی_عجله نکن! بخوا
کنه.   یاون گوشه موشه ها واسه ات خال ییجا هی گمیاومد خودم شخصا بهش م ادشی یهمچ  یوقت

 !ی دوست خانوادگ

ازم نموند و   ی. منتظر حرفارمیب  ن ییفکش رو پا خواستی که دلم م دیرو چنان کش ی خانوادگ دوست
 رفت.   هیبه طرف بق

سر خرم اضافه شد. با   کیجلوتر گذاشتم. کالفه نگاهم رو به نفس دوختم. درد خودم کم بود،  یقدم
  نیدلش رو شکستم. محاله به ا یاون کارها و آزار دادنش و از همه بدتر بعد ابراز عالقه اش اون جور

 .  ارمی بتونم دلش رو به دست ب دم،یکه من د یپسرعمو نیبا ا های آسون

 لب آروم زمزمه کردم:  ری و نگران ز دمیبه صورتم کش یدست

به   ار،یبه حافظه ات فشار ب کمی توروخدا  یو شکستم. درست؟! ول کردم، دلت ر  تی اذ یلی_نفسم خ 
 جون خودم ک...

 حرفم رو خوردم. با تمسخر گفت:  هیکنار گوشم، با بهت سرم رو برگردوندم و بق یخنده ا دنیشن  با

 !؟یدیترس  ی_دوست خانوادگ 

بارش کنم. کنار   یفهام حردندون نیباشه. تا لب باز کردم از ب  دهیاز حرف هام نشن  یچی ه دوارمیام
 . دمیعقب کش یاشاره کرد. عصب  یرفت و به دکتر و پرستار

 جلو اومد. با لبخند لب زد:  دکترش

 _به به دختر گلمون حالش چطوره؟! 

 اش شد. الله خانوم جلو اومد. ناراحت گفت:  نهیهمون حال مشغول معا در

 .زنهی و حرف نم کنهی . فقط نگاه مومدهین  ادشی یچی ه یدکتر االن دو روز بههوش اومده ول  ی_آقا

 تکون داد:  یسر
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حافظه اشون  کهی ت کهی طول بکشه ت یمدت ای گونه افراد ممکن بعد چند روز  ن ی. ایعیروال طب  نی_ا
 .نی وقت. اما نگران نباش  چیممکنه ه ایبرگرده. 

 حسام جلو اومد:  افتاد. که هیخانوم به گر الله

 .کنمیبرنگردونم اسم رو عوض م  دهیدختر ورپر نی! بخدا من اگه حافظه ا؟یکنی م هی_زن عمو چرا گر

 رو کرد به طرف دکتر ادامه داد: بعد

 برگرده؟! ع یتا حافظه اش سر م یکن کاریدکتر چ  ی_آقا

که ازش   یها لمی عکساش، ف دنیبا گفتن خاطراتش، د دیتوانی . کنار اون م سمینوی _براش دارو م 
 به برگشت حافظه اش کمکش کنه.  تونهی تلنگر م کی. نهی بب   دیبراش بذار ن،یدار

 زد:   یپر ذوق لبخند

 دارم. لمیسرم ازش خاطره، عکس، ف  ی_اندازه موها

 رو به الله خانوم دوخت ادامه داد: نگاهش

تا حافظه اش   کنمی خونه اتون، تالش م امی م صشیو چهار ساعته بعد ترخ  ستی . من ب نی_غصه نخور
 برگرده. 

گذاشته  نجاینفس باشه... آقا کاوه تا ا  شیپ  خواستیهام گرد شد. م چشم یحرفش، عصب  دنیشن  با
 ... رونیب کردی پرتم م پا ینفس بشم بخاطر حرمت پدرم بوده وگرنه با ت  کینزد

 ادامه داد: یطونیور نموند. با لحن شرفتارم از چشم حسام د انگار

 راه افتاد بود، هنوز دارمش. نش یهاش و ب _عکس اون روز که موهاش کوتاه کردم، آب از چشم

 بهم زد و ادامه داد:  یچشمک ،یفکر بعد مکث  یکم

 زدمش.  کشیک یدارم که با سر تو شمیتولد چهار سال پ لمی_تازه ف

 بخنده:  هیگر ونی. باعث شد الله خانوم مدیحرفش خودش خند بعد
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 . دیکش  غی_حسام خدا نکشت. اون شب بچه ام چقدر ج

 .دیمن بدبخت رو با حرص کش  یو موها دیکش غی _ج

 آورد و با اشاره به موهاش ادامه داد: نییرو پا  سرش

مجبورم   .ده یبهم زن نم  یکس گهی . دیمصنوع نای. اختهی _نگاه کن زن عمو، من از اون موقعه موهام ر
 . رمی خودش رو بگ

 _حسام! 

شک پدرش بود. بازم با همون   یکه ب  ستادیکه کنار آقا کاوه ا یبا اخطار اسمش از زبون مرد  حسام
 لحنش ادامه داد:

 رفتم.  رانی رو رفتم اون ور کاشتم وگرنه من کچل از ا  نای. اگمی_بابا راست م

ازش   شتری. بشدمی پسر آشنا م نیبا رفتار ا شتری. اما من هر لحظه بدندیحرفش خند نیبه ا همه
حرکتم، پشتم رو به   نیاالن گارد گرفته بود تا با کوچکتر نیسر سخت که از هم  بی رق  کی. میدیترسیم

 خاک بماله. 

دختر فقط مال منه... مال منم  نی. استمیای کور خوانده. واسه داشتن نفس، سر سختانه جلوش م اما
 ...مونهیم
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 اومد،ی پدرش بازم کوتاه نم ی. با وجود اخطارهاکردی م یمدت وقت مالقات حسام فقط سخنران  تموم
 ییحال و هوا نی. به حساب خودش که قصد داشت جو رو از ادادیرو ادامه م  شیمسخره باز

 دور کنه.   نیاندوهگ
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خودش و   ، یکارها نیریاز خاطرات گذشته، ش کردی م ی. مدام سعرفتیرو اعصابم رژه م  یبدجور اما
 تا من...  کترهینفس حرف بزنه تا بهم بفهمونه، اون به نفس نزد

حرص   ینگاهش کنم. اون لحظه کل  یحت دادی بود، اجازه نم ستادهیا یسر نفس طور یعمد باال از
 یهاچشم یتو ریدل س کیبره تا  کردمی نداشتم. فقط خدا خدا م یو جز تحمل چاره ا خوردمیم

 بشم.  رهی نفس خ

  ،ی. با اجبار از جمع خداحافظم یکن یکه وقت تمومه، ازمون خواست اتاق رو خال  یاخطار پرستار با
قرارم   یدل ب  م،ینرفته بود رونیب مارستانیب اطی . اما هنوز از محوطه حمیرفت رونی همراه پدر و مادرم ب

 همونجا نگهم داشت.  

 رو به طرفم برگردوند:   . سرشستادمیا دید یوقت  پدرم

 !  ؟یجا گذاشت یزی_چ

 به زبون آوردم:  گهید زی چ کیبگم قلبم رو اما  خواستمیم

 .  امیکارم بعد م  نجایا ن،ی_شما بر

 : دیزد، صورتم بوس یلبخند مادرم

 تنگ شده.  ی. دلم برات حسابنمتیخونه، بب  ای_برو قربونت بشم، بعد ب

نشستم. چشم به در بود تا با رفتن   مکتین یرو یازشون، گوشه ا یلب گفتم با خداحافظ   ریز یچشم
 نگاهش کنم.  ریدل س کی خودم رو به نفس برسونم.  هیآقا کاوه و بق

رد شدم و خودم به اتاقش  یورود یاز نگهبان  یچقدر گذشت که با رفتنشون با سخت  دونمی نم
 رسوندم. 

 : دی بلند شد، پرس   یصندل یمتعجب از رو دنم،یالله خانوم با د به در زدم، داخل شدم.  یا تقه

 ! ن؟ی_مگه نرفت

 با نفس تنها باشم.   قهیچند دق دنیدیبودم. اجازه م اطی ح ی_تو
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صورتش خم کردم. دستم رو  یجلو رفتم. سرم تو  قراریتکون داد، از اتاق خارج شد. ب  یسر یمکث  با
 آروم زمزمه کردم:  یل ی. خدمیصورتش نوازش وار کش

هات رو  خوشحالم چشم یل یلحظه بودم، خ نیچقدر منتظر ا یدونی من... نم ی_نفسم... عشقم... زندگ
 . یباالخره باز کرد

 . همون جور موندم. اگه خواب نبود *" دمیبند حرفم صورت غرق خوابش رو*" بوس  پشت

 دنی. آقا کاوه که رفت بود؟! با بهت سرم باال اومد، با د ختی بازوم، دلم فرو ر  دنیبا کش کدفعهی
 هم فشردم:  یرو یهام رو عصب شخص روبروم، چشم

 !  ؟ی. راحتی_بد نگذره؟! دوست خانوادگ

ذاشت، خفه بمونم.   یاز چشم همه افتاده بودم اما نم یبارش نکنم. من همون جور یزیچ خواستمیم
 ش رو پس زدم. آروم زمزمه کردم: دست یعصب

 !؟یکنی رو تو مشخص م  شی _راحت

 رو شونه ام گذاشت:  دستش

 کلماتت بود. بفرما به ادامه کارت برس، تعار...  یتو ی_جون تو مردم از ترس! چه ابوهت

  نییشونه ام، به پا یحرفش تموم بشه. مچ دستش رو گرفتم، با برداشتن دستش از رو نذاشتم
 : دمیها غردندون نی. از بفشردمشیکه م  ی. در حالدمیکش

 .  رونی کفش من بکش ب ی_پات رو از تو

 زد:  یرو پس زد. پوزخند دستم

بذار بکشنت   ناست،یی اپ نییاون پا  گاهتی! جا؟یدار یی!... فقط موندم چه روینیبی تو نم رونِ ی _ب
 باال، بعد زر بزن.  

 .  ارمشیب نیی تا برات پا  ی! لب تر کن ست؟ی صورتت اضافه ن  یتو یادی_فکت ز
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. بفرما کل خاندان  یداشته باش  یگاه یجا  کی یزنی م ی!... چه بال بال ؟یهم که هست یا ی_خط خط 
 به نامت.   میزنی رو م

هم محکم فشردم. بخاطر نفس زبون به دهن  یهام رو روو مسخره اش چشم  زی آم نی لحن توه از
 : دمیصورتش غر یرو گرفتم تو  راهنشیپ قهی ذاشت.   ینم ینگم. ول گهید یزیگرفتم تا چ

 دف...  هیاعصاب ندارم.  یمن همون جور چ،ی_دوربر من نپ

ل زده الله خانوم، باعث  هو یدر باز شد و پشت بند اون صدا کدفعهیحرفم تموم نشده بود که  هنوز
 اش رو ول کنم. قهیشد 

 !ن؟یکنی م  کاری چ نی_دار

امروز   دیدستش رو گرفتم. من با  رم،یپر خشم رو از حسام بگ  یهاچشم کهنی. بدون ادمیکش عقب
  کرد،یم تمیهدا رونی که به ب یپسر رو برسم. تا لب باز کردم. زودتر از من حسام، درحال  نیحساب ا

 گفت: 

 . گردمی تنها بر م م،یدو کالم بحرف  رونی ب میبر تونیدوست خانوادگ نی! من ا ست؟ین یچ ی_ه

 یاش رو گرفتم، تو قهیبفهمه،  کهن ی. قبل امیرفت  اطیمحوطه ح یدنبالش راه افتادم. تا تو یمجبور
 زدم:  ادی صورتش فر

 . خوشم ندارم حرف رو دو بار تکرار کنم. نفس ب...  گمیم یچ ن یبب   ری_خوب گوش بگ

 صورتم نعره زد:  یمنقبض شده تو یام رو گرفت. با فک قهیمنم،  مقابل

 ! ؟ یشتریب  یدوست خانوادگ کی! جز ؟یکنیم  فیتکل نییتع یهست ی باشن؟! تو ک  ی_آقا ک

شدم قورتش دادم. مطمئنم اگه به گوش آقا   شمونیمحرمم بوده تا نوک زبونم اومد، اما پ  یجمله
 .شدی حتما ازم ناراحت م  د،یرسی کاوه م

 زد:  یسکوتم، پوزخند با

که  یها  گاهیبدون جا یدلم برات سوخت. باشه بمون. ول ،یکنی تقال م یادی _نه خوشم اومد. ز
 ... کننی نم میتقد یدوست خانوادگ  کیدارند رو به  لشیفام
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خود  ریبه موهام زدم. تقص یبرگشت. کالفه چنگ مارستانیبارش کنم، به داخل ب  یحرف کهن یا قبل
 ... یبه همچ زنمی گند م شهیمقصرش فقط خودمم... خودمم که هم ادیسرم م یاِم... هر چ یلعنت

 100#پارت_
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در خشکم زد.   یجلو د،یهمونجا ماس  دمیکه د یزی ود، با چلبم ب یکه رو یعجله در باز کردم. لبخند با
 بهم زد:   ینشوندش. چشمک چریول یبغل نفس رو گرفته بود، رو ری که ز یدر حال 

 . یبرس، دوست خانوادگ اتی رو بده، برو به کار و زندگ صی _اون برگه ترخ

امروز از دستش راحت شدم.   کیداشتم که   یباطل الیهم فشردم. چه خ یرو با حرص رو هامدندون
بود   قی. به هر طرانداختی اعصابم خط م یچند روز بدجور رو نیا یهاش، توچشم یشدم تو  رهیخ

 نفس نباشه.  یدکم کنه تا فقط نگاهم رو خواستی فقط م

  شیپ  شتریکنم. با کدوم رو با آقا کاوه حرف بزنم و بگم اجازه بده ب یکار تونستمی هم نم  یطرف از
 بود و بس!.. شیاز مرام مردونگ  کردی بارم نم یوحرف  اومدمیمالقاتم که م می تا نی م. همنفس باش

 نفس بودند.    صیترخ یاز صبح دنبال کارها اشاری! آقا ؟ی زنیم هیچه حرف  نی_حسام، ا

از کت و کول افتاده. زحمت شده برات دوست    یدلم براش سوخت. پس حساب  ی_عه، طفلک
 .  یخانوادگ 

 نفس انجام بدم بازم کِم.   یبرا یاست. من هر کار فهی_وظ 

 : دندیجفت ابروهاش باال پر دو

 گهید زیچ ک ی بحث  ای یپذير تی کال مسول گمیات، م فه ی وظ  زی بل  زیروغن جل  ی جان، سوختم تو ی_ا
 است؟ 

 ! ؟ی_چ
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 مثل...   ،یبگ خودت   دیبا دونمی _اومم، نم

 حرفش تموم نشده بود که الله خانوم مداخله کرد:  هنوز

 . شهی ام خسته محرف هاست، بچه ن ی_حسام االن بحث ا

 . می. بردی_عه ببخش

که سفت گرفتمش اما با   رهیدستم رو گرفته بود رو بگ یکه سفت تو  صی اومد، خواست برگه ترخ جلو
 سر برگ رو گرفت. با خباثت لب زد:  یسمج

.  کردی به حالت م  یفکر هیهمه محبتت  نیوگرنه بخاطر ا  ادینم ادشی  یچیکه دختر عموم ه فی_ح
هم افتاد.  یپلک هام رو یک دمیاصال نفهم بردی خوابم نم شبیبهت بگم از غصه نفس د نمیالبته ا

.  ستیاومده. به فکر دختر عموش ن رید که کینزد لیچه فام نیا یوقت نگ هیاومدم   ری د نیهم یبرا
 نفس بود؟!  شیهمش دلم پ  ،ینه دوست خانوادگ

رو به    کردیم  یکه وجودم رو داشت متالش  یبه موهام زدم. از خشم یبدجور زده بود باال، چنگ حرصم
تحمل کن،   اشار یبرگه رو رها کردم تا باز آوار نشم به سرش.  دم،یکش  قیگرفتم. چند نفس عم یسخت

 فقط بخاطر نفس...   

.  گرفتی نفس رو به دست م لیکه وسا دمیداد، همون لحظه الله خانوم رو د لمیتحو یشخندین
 حسام رو کنار زدم، جلو رفتم: 

 . نیخسته شد  یچند روز حساب نیکمکتون کنم. ا  نی_بذار

 .  ستیمن ن ی_ بچه ام خوب بشه، غصه خستگ

 یچه غلط دونستمی از جمله اش نذاشت. اما خودم م  یقصد دونمی افتاد. م نییحرفش پا  نیبا ا سرم
رو به  یروشون نگاه کنم اما بخاطر بودن کنار نفس، همچ   یتو دمیکشیخجالت م کهن یکردم. با ا
 . دمیجون خر

ماجرا اونجاست. اگه نبخشم  یحافظه اش برگرده، بخش اصلاز ماجراست. اگه نفس   یتازه بخش  نیا
 کنم؟!   کاریچ
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رفتم که حسام زودتر خودش رسوند. با حرکت دادن  چر یها رو از دستش گرفتم. به سمت ول  لهیوس
 جز سکوت فعال نداشتم.   میحرف دنبالش راه افتادم. کار یاز اتاق خارج شد. ب چریول

با وجود حسام محاله!.. حسام، نفس و الله   دونستمیاما م رسونمشونینوک زبون اومدم که بگم م تا
 که فقط من بشنوم زمزمه کرد:  یحرکت کنه به سمتم اومد. طور نکهینشوند. قبل ا نی ماش یخانوم تو

  ی. اونم وقتیایهر روز ب  یباشه که بخوا  ادتیو ع  ی عموم هر روز مهمون یکه خونه یکنی _تو که فکر نم 
 . پس بسالمت، خداحافظ! ستین اجیمن هستم به تو احت

.  نهیصورتش بش یهم محکم فشردم. تا مبدا مشتم تو یهام رو رورو مشت کردم. چشم هامدست
 به شانه ام زد:  یآروم یضربه 

بزنم. بنگ منفجر   ش یآت تیکبر خی س کی هیفقط کاف  ،یاالن مثل انبار باروت شد یخط خط  گمی_م
 ! چق...یشد

 : دم یغر ضیبذارم حرفش تموم بشه، پرغ کهن یقبل ا کدفعهی

 بگو تا خودم ببرمشون؟! ،یکن ی وراج ی_اگه قصد دار

فرستادم.   رونیرو حرکت داد و رفت. نفسم رو پر فشار ب   نیلب زمزمه کرد، با عجله ماش  ریز  ییبابا  برو
 شدم... رهی به رفتنشون خ

 

 * * * * * ** * * 

 

 * پنج ماه بعد*

 

 زدم:  یاش لبخند  رهینگاه خ  با

 شده، نفسم؟! یزی_چ
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 ! م؟یبود کی_من و شما چقدر بهم نزد

 _چطور؟! 

شماست!  هی. صداش شب شنومیرو م  ستیصداش واضح ن  یلیکه خ یهازمزمه هیکه خوابم  ی_گاه
 مگه.  نیاون صدا هم هم ن،یکنی که نفسم صدام م  نیهم یحت

 ادامه داد: د،یهاش کش قهیبه شق یدست

 .  ارمیبخاطر نم  یچی ه کنن،یم  فیو برام تعر نمیبیم  ی_خسته شدم. هر چ 

مبل   یکه مخاطبم قرارم داده بود، لبخندم پررنگتر شد. خودم رو رو  نینبود اما هم یمیصم   لحنش
رنگش قفل شدم. اگه   یمشک یهاچشم  ی. دستش رو گرفتم. تودمیکنارش نشسته بودم، جلوتر کش

 . کردمیهم تحمل نم  هیثان کی افتادی براش م  یاتفاق

قطع کنم و   مونیهامشد، ارتباط چشم باعث  میزنگ گوش یبدم. اما صدا شی باز کردم تا دلدار لب
 تماس رو که از شرکت بود، وصل کنم. 

فرصت رو که بعد   نینفس برم و ا شی از پ خواستمینم کهن یگفت، با ا یمی که خانوم کر یزی چ با
از طراح ها به مشکل خورده    یکی کهن یها به دست آورده بودم، رو از دست بدم. اما بخاطر امدت 

 ...رفتمی م دیبود، با

 

 101#پارت_

 

 * * * * * * * 

 

نفس نبودم و با اون تماس مجبور   شی پ شتریام ب قهیکه هم ده دق روزیعجله زنگ در فشردم. د با
 کنارش بمونم. خواستمی م  شتریرفتم. اما امروز ب  عیشدم، سر
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فرستادم. با حرص نگاهم رو به لنز دوختم.   رونی نفسم رو پر فشار ب ده،یچیپ فونی آ یکه تو یبا صدا 
 بود. تا لب هام فاصله دادم. صداش زودتر اومد:   نجایبازم که ا

 تو.  ایب! ؟یتو  ی_دوست خانوادگ 

کردم آروم باشم. داخل  ی. سعدمیکش  قی. چند نفس عمدمیدر رو شن کیت یبند حرفش صدا پشت
 شدم و در پشت سرم بستم.

بود. موز نصف خورده اش رو باال   دهیدراز کش ی. در حال دمشیکاناپه د یورودم به داخل خونه رو با
 گرفت و به روبروش اشاره کرد: 

 .یاومد ری ساعت با تأخ  کی. امروز نیبش  ای_ب

 ! ست؟ین  ی_کس

 راحت باش.   نیاتاق نفِس. بش ی_زن عمو باال تو

 اشاره کرد. زیم یرو وهی. با ابروهاش به ظرف مخوردیموزش رو م هیکه بق  ینشستم. در حال روبروش

 ندارم.  لی_ممنون م

 آرنجش، لب زد:  یخودش رو دنیباال انداخت و با کش یابرو

 خودت بدون.  یرو مثل خونه   نجایا. یکنی _بخور تعارف م 

 .خورمی _گفتم نم

  یدور زد. باال زی از پشت م گرفتی که پوستش رو م  یجاش بلند شد و موز از ظرف برداشت. در حال از
 . موز پوست کنده رو به طرف لبم گرفت: ستادیسرم ا

  نیینرفته پا. موز شمیزل بزنه بهم و با نگاهش معذب م  یک ی بخورم.  یزیچ کی _اصال دوست ندارم 
 گلوم. بخور حالش رو ببر.  خی ب چسبهیم

 ی. مچ دستش رو گرفتم. تو رفتی اعصابم رژه م یچند وقت رو نیا یداشت تو  یادیز گهید
 شدم:  رهی هاش خچشم
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 . کردمی هم معطل نم قهیدق  کیفقط بخاطر نفس وگرنه  کنمی پسر اگه فکت رو خورد نم نی_بب 

هم فشردم. حرکت   یهام رو. چشمدیصورتم کوب یبا همون دستش موز رو تو کدفعهیزد.  یا قهقه
 ترم کرد. یعصب  کرد،ی دستش که موز له شده رو صورت پخش م

اش رو گرفتم. با   قهی رهی که فاصله بگ نینکنم، نشد. قبل ا ینگم و کار چیچه خوددار بودم که ه هر
کار رو   نیاما ا شدی چندشم م کهن یبا ا.  دمیاز همون موزها رو به صورت خودش مال یدستم بخش

 کردم.  

چند   زی م یانتظارم لب هاش به خنده کش اومد، به عقب هولش دادم. خم شدم از رو برعکس
 : دم یغر د،یخندی به اون که هنوز م  یبرداشتم. صورتم رو پاک کردم. عصب یدستمال کاغذ

 مگه؟! ی! بچه ا؟یکرد  یکار فیچه کث نی_بب 

 با خنده گفت:  دهیبر دهیبر

 رو مثل نفس حرصش بدم.   یکیداشت. دلم لک زده بود   یچه حال یدونی_نم

 اش جمع شد. ناراحت لب زد: خنده  کدفعهی

 .شمی م  یچه حال  نمشیبی م یطور نیا  یوقت یدونی خودش تنگ شده. نم ی_دلم برا

احساس نهفته است. اما   کیمحبت هاش به نفس  ن یپشت تموم ا دونستمی . م ختیر یهر دلم
 حرف بعدش باعث شد قلبم رو از جا کنده بشه:

 نیا یتحمل کنم و تو گهید تونمیبا خودم ببرمش کانادا... نم  خوامی با آقا کاوه حرف زدم، م  شبی_د
رو    ریکه ازش داشتم، همه رو ز یها لمی . تموم خاطراتش، عکساش، فنمشی زدها بب خ یحالت مثل 

 .  ادی نم ادشی یچی نداشت. ه یا دهی. فامشینبوده که نبرد ییجا چیه م،یکرد

 زدم:  ادیاش رو گرفتم. فر قهی... خم شدم. دوباره ایبره اون سر دن  نی! نفسم با اگفت؟ی م  یچ داشت

 . ذارمی. مگه من مشی با خودت ببر یکنی _تو غلط م

 زد:  ادی دست هام رو پس زد. مثل خودم فر یعصب
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بسپارنش به   خوانی . خانواده اش میزن ی حرف م  متیاز گل شتریب ی ادگباشن؟! دوست خانو  ی_آقا ک
 !ه؟یمن، حرف 

 .  شیبا خودت ببر ذارمی نم  ذارم،ی! من نمه؟ی_آره حرف

 زد:   یپوزخند

بهتره   یهمه کارش؟! دوست خانوادگ  یشد گهید ،یاومد یدو روز رفت  یبآ... فکر کرد نی بب ن،ی_بش
 .  ایاون سر دن دم یما پر گهیپاسپورتش، تا هفته د یرفتم دنبال کارها روز ی د یبدون

زده. اصال  بشیکجا غ  کدفعهی نا، ینفس ا یبسته خونه لی که پنج ماه دخ یحسام زدمی حس م دیبا
 رو انجام بدهند...  یکار یبخوان همچ کردمی فکرش رو نم 

دوئل بود که  کی. انگار میهم بود رهی به خون نشسته خ یهاو با چشم میزدی دو نفس نفس م  هر
خونه ندارم اما   نیا یتو یگاهیجا دونمی م کهنیرو نداشتيم. با ا یکدومون قصد عقب کش چیه

  نیفکر کن؟! فکر کن وگرنه بدبخت تر از ا اشاریهست؟!  یراه کیمحال بود بذارم نفسم رو ببرند. 
 ...یشیم

 زش فاصله گرفتم:. ادیکه به ذهنم رس یزی چ با

 ! د؟ید ی_خواه

 ...میدیدی آقا کاوه رو م  دی. بارونی توجه بهش از جا بلند شدم و از خونه زدم ب بدون

 یاعتبار گهیقبولم نداره، د گهید دونمی رو از جاکندم و به سمت شرکتش رفتم. م  نیسرعت ماش با
 به حرفم گوش بده...  دیباهاش حرف بزنم. با خوامیندارم اما بازم م ششیپ

 

 102#پارت_
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. نگاهم دوخته شده بود به در اتاقش که باالخره بعد  زدمی ضرب م نیزم یکف کفشم کالفه به رو با
 پا تند کرد.  یکرد. بدون توجه بهم به سمت خروج یاخم  دنمیاومد. با د رونی ب یمعطل  چند ساعت 

 رفتم:  دنبالش

 !.یافروز ی!... آقایافروز ی_آقا

 دستش رو باال آورد:  سته،یبا کهنیا بدون

 .ری وقت خودم و خودت رو نگ  ی_گفتم بهت نه، درسته؟! پس الک

 . کباری  نیفقط هم کنم،ی _خواهش م

 دخترم رو بهت بسپارم.  گهید کباری_من هنوز حرفم همونه، محاله 

من راحت بشه. اما من  یبرسونه. از دست التماس ها نشیتا خودش رو به ماش  رفتی قدر تند م نیا
 . تا حسام اون با خودش ببره.امیمحال بود کوتاه ب

 : ستادمیهام سرعت دادم، جلوش اقدم به

 هام مراقبشم.روز؟! بخدا مثل چشم کی_فقط 

 ! برو کنار. ؟یمراقبش بود یجور  نیقبلم هم ی_سر

 هام مانعش شدم: از کنارم رد بشه. با دست  خواست

 یکه تو ستمین نمیبرسونم. منکر ا بیوقت نخواستم بهش آس  چیه ن،ی پرستیکه م ی_به همون خدا
 شمونم،ی . اما االن پکنمی م کاریدارم چ  دمیفهم  ینکردمش. اون موقعه نم تی بود اذ شمیکه پ یمدت

 .  نیاعتماد کن  روز بهم کیروز؟!  کیفقط   یافروز ی!... آقایلیخ

 فرستاد:  رون یرو کالفه ب   نفسش

 دوباره بهت بسپارمش؟! یچه حساب ی_رو
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  شیسوراخ ن کی. آدم دو بار از کردمی کار م نیاعتماد نداشت، حق داشت؟! منم بودم، هم بهم
 ی. اون سه ماه برگ برنده من بود برانهیبب   یبیقرار نبود آس نباری. اما من فرق داشتم. اخوردی نم

 نفس... یا داشتن دوباره 

 قلبم گذاشتم:  یرو گرفتم. رو دستش

 .  نیبهم اعتماد کن  ن یحساب ا ی. روزنهیتپش قلبم رو، بخاطر نفس م  نیکنی _حس م 

وجود   ی رفت. قلب تموم دارا نش ی. بدون توجه بهم به سمت ماش دیکش رونی رو از دستم ب دستش
حرف نزدم و عاشق نفس شدم.    ی... من خواستم بدونه من الکرهی بده و بگ  یزندگ تونهیآدمه... م

  مادبه خودم اعت دیمنگنه بذارمش. اگه قرار بود کنار نفس باشم. با ینخواستم دوباره با اسم پدرم تو
 .  کردیم

کنم، تا   یراض دو روز که تالش کردم آقا کاوه رو هر طور شده   نیا یانداختم. تو نییناراحت سرم پا  
از خاطرات اونجا کمک کنه، حافظه   یبخش  کیام، مستعمر واقعه بشه و بتونم با بردن نفس به خونه

 اش برگرده.

 باال اومد: کضربیبلندش با بهت سرم  یبا صدا 

تار مو ازش کم بشه.  کیبدون اگه  نیدنبالش، فقط چند ساعت... ا ای_بعدازظهر ساعت چهار ب
 .کنمیباهات برخورد م  گهیطور د کی. اون وقت بندمی هام رو هم مچشم

 زدم:   ادی. مثل خودش فرنهی بش  نشی ماش یکامل تو کهن یزده قبل ا ذوق

 . خاطرتون جمع باشه.  دمیم لتونیو سالم تحو حی . بخدا صح نی_ممنون بهم اعتماد کرد

اومدن  ی . براکردمی م ایرو مح   یخونه و همچ  رفتمیم  دی. بادمیدو نمیبه سمت ماش یخوشحال  از
 نفسم...

 

 * * * * * * * * 
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نشست. در رو بست. الله خانوم سرش رو برگردوند و نگران نگاهش رو    یصندل  یکمک مادرش رو با
 به صورتم دوخت: 

 . نی. آروم برنیمواظبش باش اشاری_آقا 

 هام گذاشتم:چشم ی هام رو روتا دست  دو

 چشم، مواظبشم. ی. به رونی_چشم، اصال نگران نباش

زدم. حرکت کردم.   کرد،یالله خانوم که هنوز نگران نگاهم م یبرا یدور زدم سوار شدم. تک بوق  نیماش
 . نگاهم رو بهش دوختم.دمی کش یق یاز کوچه اشون که رد شدم. نفس عم

دوباره کنارم،   شدی دنده گذاشتم. باورم نم  یتم *" رودوخته بود. دستش رو گرف رونی رو به ب نگاهش
 برام ارزش داشت.   ای چند ساعت اندازه تموم دن نیهم

 کردم:  یرو پل د،یرقصی از حرصم برام م  نشیماش یبار تو نیکه اول  یآهنگ یرو

خونه    اطیح  یتو نت یماش  ی. تویاز دستم در رفت  ی. وقتمیکه همه رفتن تنها شد یاون روز اول ادته،ی_
 . یآهنگ گذاشت نیانداختم. ا رت یاتون گ

 کردم:  یااون روز تک خنده ادی با

ازم  دونمی ... چقدر حرص خوردم از دستت اون روز، میو نادر  ابیموجود کم کی_با خودم گفتم 
 ادشی... یکه موفقم شد یکن  میکفر یحساب یخواستی. میدادی بازم بروز نم  یول  یبود دهیترس
 ...ری بخ

  نیا یسکوتش تو نی. اکردیبگه. نگاهم م یزیچ کهنیرو باالخره به طرف برگردوند. بدون ا  نگاهش
 . کردی م  تیپنج ماه نه تنها من بلکه همه رو اذ

 : دمیگونه اش کش یرو جلو بردم، نوازش وار رو دستم

 اومد.  ادتی دیفکر کن شا کمی_

 به نشونه نه تکون داد.  یسر
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 .ادی ب ادتی دیمونده. شا گهید یزایچ یلی _اشکال نداره، هنوز خ

 

   103#پارت_

 

 

رو باز   نیبا دو به سمتم اومد. در ماش  یوریشدم. سوت زدم.  ادهیزودتر پ  اطیح   یتو نیتوقف ماش با
 بشه.   ادهیکردم، منتظر شدم نفس پ

 اشاره کردم:  داد،ی که جلو پام نشسته بود و دمش رو تکون م  یوریسر به  با

و   یدیکشیم  غی فقط ج کنه،ی دنبالت م یدیفهم  ی. اون شب وقتیدیبابام د یرو خونه  یوری_اول بار 
 . یدیدویم

نشون داد. خدا  یواکنش مالوند،ی که سرش رو به پاش م  یوریبه حرکت  ینگاهش کرد. حت  فقط
 به حافظه اش بزنم.   یکمکم کن امروز بتونم با خاطرات اون سه ماه، تلنگر

 رو گرفتم و داخل خونه بردمش:  دستش

 خانوم...   دی... خورش دی_خورش

هاش پر از اشک شد. در نفس گل از گلش شگفت. چشم دنیاومد. با د رونیاز آشپزخونه ب  عیسر
 هاش رو براش باز کرد. جلو اومد: . دستچرخاند ی صورتش م یکه نگاهش رو تو   یحال

 دخترم؟!  ی. خوب یفدات بشم. خوش اومد ی_اله

شده   خیصورت نفس م ی. تموم مدت نگاهم رورفتی. قربون صدقه اش مدیبه آغوشش کش دیخورش 
  دینظر گرفته بودم. اما همچنان نگاهش سرد بود. در جواب محبت خورش  ریبود. تموم حرکاتش رو ز

 ها...  بهیت کرده بود مثل غرفقط سکو 

 نفس دوخت:  یهاازش جدا شد. با بهت نگاهش رو به چشم دیخورش 
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.  میخوردی. هر روز باهم صبحونه، غذا میهمدم هم زبون من بود نجای. سه ماه استین  ادتی _من رو 
 برات کوالک کرده؟!   دیخورش نی بب گفتمی . م کردمیکه برات درست م ی! از اون غذاهاست؟ی ن ادتی

لب   ینی. با لحن تلخ و غمگدیکش  سشیخ یهاچشم ریز یبه نشونه نه تکون داد. دست یکه سر نفس
 زد: 

 . من مطمئنم. ادی م ادتی_

 ادامه داد: یبغض آلود یرو به من داد. با صدا نگاهش

 . نینشونش بد خونه رو هیبق نی . شما برکنمی که دوست داره، درست م ییشام، غذا ی_آقا تا من برا

که شور و نشاطش حال و   ی. نفسنهیبب یجور نیاونم نتونسته بود تحمل کنه، نفس رو ا دونستمیم
 .  آوردی کلمه به زبون م  کیحاال به زور  کرد،ی هوات رو عوض م 

. با باز کردن در اتاقم، لب دمشیرفتنش نشدم. دست نفس رو گرفتم و به سمت پله ها کش مانعه
 زدم: 

 .دمی خوابی تخت م  ی. من رومیاتاق باهم بود نی ا یتو نجای_سه ماه ا

 که هنوز نتونسته بودم جمعشون کنم، اشاره کردم:  یدستم به پتو و بالشت با

 !؟یهست  یتو ک دمیکه تازه فهم یسرم آورد ی. همون شب اولم بالیدی خوابی _تو هم اونجا م 

که به خودم  یدستم دور کمرش گذاشتم در حال  کیطاقت  یهام داد. برو به چشم نگاهش
 گرفتم:  یبود رو به باز ختهی صورتش ر یکه کج تو یچرت یاز موها ی. طره افشردشیم

من بعد هفت سال از الک   یکرد یحرص دادنم همه کار کرد. تو کار یو شر که برا طونی دختر ش کی_
 اومدم.  رونی ب مییتنها 

*" ازش فاصله گرفتم. به سمت حموم بردمش هنوز شالش  دمشی.بوسومدهین ادش ی یزی بازم چ انگار
 .رهی نم ادمیوقت  چیاون روز ه ری بخ ادشیبود.  زون ی دوش آو لهیدور م
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شده.   یچ نمیبهم گفت سر دوش کنده شد و برم درستش کنم. تا داخل حموم شدم و بب   نفس
نتونستم  یچشم سوخت که حت یسرم... تا پلک زدم به حد یشد رو خت یآب کف ر یمقدار
 کرده بود.   شیو فلفل هم قاط ازیآب پ  یهام رو باز کنم. بدجنس مقدارچشم

تقال کردم نتونستم  یز فرصت استفاده کرد. شالش رو دور تنم محکم بست. اون روز هر چهم ا نفس
  یهم به بدبخت ی. وقت دیخندیکردم فقط در جواب کارم، فقط م  دشیدست هام باز کنم. چقدر تهد

ساعت  کی یانداختم برا رشی فرار کرد. اما از آخر گ غی بعد تقالهام خودم رو آزاد کردم. با ج
  غیسرش باز گذاشته بودم. چقدر اون روز ج  یدوش بستم. دوش آب رو ی لهی و به مر  هاشستد

 ... کنهی م یتالف ی و گفت بدجور دیکش

عکس    چی. اما نفس هدمیکردم و خند فیاون روز براش تعر یلبم نشست. خاطره ا یرو  یلبخند
 نشون نداد... یالعمل

روم زنده کردم، گفتم، گفتم، گفتم از تموم کارهامون، حرص  یمدت اون سه ماه رو جلو تموم
 بهشت زهرا...  یشهاب و حت یخوردنش، آزار دادنش... همه جا بردمش رستوران، خونه 

 جهینت نی. به اکردی م دترمیکرد. هر بار با گفتن نه ناام ینگاهم و حرف هام رو گوش م فقط
 فراموش کرده...  شهیهم  یمن رو برا دمیرسیم

آقا کاوه   یکنم. وقت  کاریچ گهید دونستمی . حالم خراب و داغون بود. نمشدمیم وونهیداشتم د گهید
 بهم زنگ زد و گوش زد که نفس رو برگردونم.  

برگشت حافظه نفس جواب   یپنج و شش ساعت تموم تالشم برا  یسرم آوار شد. من تو یرو ایدن
 ..اشون برگردوندم.نداد. به ناچار نفس رو به خونه 
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  ی. عصبدیلب هام کش  نیرو از ب  گارمیس یکه کس  کردمی بود، دود م یگاریس نیچندم دونمی نم
شخص روبروم فقط نگاهش    دنیبارش کنم. اما با د  اد،یاز دهنم م یتا هر چ هیک نمیبرگشتم تا بب 

 . نمشیبی م نجایباره که ا نی کردم. اول

 پاهاش له کرد:   ریدستش رو انداخت، ز یتو گاریمونده س ته

 ! صدتا؟! هزارتا؟!؟یدود کن گهیچندتا د یخوای _تا صبح م

 کردم:  هیها بهش تک نرده یرو به عقب بردم و با گرفتن لبه  دستم

 . شمارش از دستم در رفته.دونمی _نم

پات گذاشته؟! راه   شیپ  ی! تا حاال راه؟ی! گره درمونت، اون چ کنه؟ی داره؟! فکرت رو باز م یتی_چه مز
 ! شه؟ی تونسته بکنه برات؟! درمون کدوم دردت م کاریبهت داده؟! اصال چ یحل

 : دهیادامه م د،یسکوتم رو د ی... وقتشهی وقت درمون نم چی. درد من هشهی من دوا نم درد

 . یزنیم  بینداره، فقط به خودت آس یچ ی_جز ضرر ه 

 : دم یکش یق یعم  نفس

 .  ستیمهم ن گهی. دستی_مهم ن

 .گردهی و بر م رهی درمان داره با خانواده اش م یپسر؟! نفس برا ،یهست ی_نگران چ

 هم فشردم:  یرو هامچشم

 ...  ترسمی... مترسمی . مرهی داره م نمیبب تونمی _دردم رفتنشه. نم 

ه  درد داشت ذر نیشونه که سرم رو روش بذارم. ا کی. خواستمی آغوشش انداختم. پناه م یتو خودم
جونم از تنم در رفته بعد    کردمی. همون لحظه که حس مبردم ی تا مرز مرگ جلوم م گرفتی ذره جونم م

 . تا نفس بکشم و همچنان زجر و عذاب بکشم از حماقتم... کردی ولم م  کهوی

شش   کیکه نزد یهام بغلم کنه. با صداش و آغوشش بهم آرامش بده. آرامش ی مثل بچگ خواستمیم
 ماه نداشتمش.  
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دلم  یشونه پهن مردونه اش گذاشتم. اونچه که تو یهاش دور شونه ام، سرم روحلقه شدن دست  با
 : ختمی ر رونی تنبار بود ب

ده. فراموش شده  حافظه اش برنگر ترسمی نفس رو از دست بدم. م  ترسمی. مترسمی م  یلی_بابا خ 
کنم. اما حسام روز به روز داره   یشدن به نفس کار کی نزد یمدت برا نیا یبمونم. من نتونستم تو 

!  ؟کنم کاریندارمش. بابا بگو چ  گهی مثل سپنتا. اگه با خودش ببرش اون وقت د شهی م کتری بهش نزد
 کنم.   یکار تونمی نم کنم،ی ! دارم دق مشه؟ی قلبم داره پاره پاره م

 کنار گوشم زمزمه کرد:  ِن،یکه حس کردم بغض آلود و غمگ ی. با صدادیموهام کش یرو تشدس

 به خدا باشه، پسرم. من قلبم روشنه... دتی_ام

 کرد و خودش رو ازم فاصله گرفت:  یاخنده  تک

 به کتم!  یدی_خجالت بکش دماغت رو مال

 اش باال رفت: خنده  کیبه سر شونه اش انداختم که شل  یو نگاه دمیام کش ین یبه ب  یتعجب دست با

 !؟یکنی کارهام م نی سنت از ا نی_مگه با ا

دلم نگهدارم.   یهام فعال توکردم غصه یمنم سع رون،یب ارتمی حال و هوا ب نیقصد داشت از ا دونمیم
 لب هام نشوندم:  یرو  یلبخند

 !؟ی_بابا دستم انداخت

 اطراف اتاقم چرخوند: رو خورد. نگاهش رو دور  اشخنده

 است.  ختهیقدر بهم ر نیا نجای! چرا ا؟یخدمت ندار شی_مگه پ

 : دمیبه موهام کش یدست

 . ی_فعال فرستادمشون مرخص

 گفت:  م،یکرد تا از اتاقم خارج بش تمیرو دور شونه ام حلقه کرد. در همون حال هدا دستش

 . ی_نگاه کن پسر، تو که از منم شلخته تر
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 !ن؟یبود یطور نیهم می_مگه شما

 کرد:  یاخنده  تک

 .شدی قدر که خر با بارش گم م نیافتضاح... ا ی ل ی_از تو بدتر بودم. خ

 کردم:  یاخنده  تک

 _واقعا؟!

 سالن انداخت. سرش رو جلو آورد و آروم زمزمه کرد:  یتو یپله نگاه از

 مادرت نبود، هنوز همون جور بودم.  یها غیو ج ی_از ترس کتک ها

 . دمیمادرم شن  یزدم که صدا یا قهقه

 از من؟!  یگیم  یچ ی_ماهان باز دار

 هاش گرد شد: از تعجب چشم  پدرم

 . کردمیم  فیپسرم جک تعر ی_خانوم، من؟! داشتم برا

 منم باور کردم.  یفت _آره تو گ

  یوسط گذاشت. با لحن مهربون و نسبت دلخور زیرو م   یچا ینی. سمیداخل آشپزخانه شد باهم
 گفت: 

 ! شه؟ی! دلش برات تنگ م؟یمادرم دار کیبا خودت  یوقت نگ کی_

 : دمیبغلش کردم صورتش رو بوس یدلتنگ با

 . دنتید امیبود، نتونستم ب  ختی کارام بهم ر کمی_قربونت بشم، 

 : نمیازمون خواست تا بش یصندل  یچپ نگاهم کرد. با نشستنش رو چپ

 . شمیخر م نیکنی ... با دو تا کلمه فکر منی_تو بابات مثل هم 
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 لبش روبه دندون گرفت:   بابا

 زدم؟!  یحرف   نیهمچ  ی! من که؟یها چحرف  نی_خانوم ا

 !؟دنمید  یومدین  یداشت کاری_خب خب... خب بگو چ
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  یزیدل که رسوا شده. پس چ نی دارم. ا یاز زبون خودم بشنوه که چه حال خواستی مامان م انگار
 پنهون موندن وجود نداشت:  یبرا

 ! ره؟ی_نفس داره م

 _کجا، مامان جان؟! مگه حالش خوب شده؟!

وقت حافظه اش   چیکه محکم به سرش خورده، ه یبخاطر ضربه ا دی_کانادا. هنوز نه، دکترش مگه شا
 نفس رو با خودش ببرش.   خوادیدرمان م یدکتر آشنا داره، برا کی برنگرده. حسام 

. دمیبه موهام کش یحس کردم بغض کرده. کالفه دست  یحرفم ناراحت شد. حت دنیبا شن مامان
 . تا هر جا رفت رو سوزند. دمینفس سر کش کیرو برداشتم.  یچا وانیل

 !؟ی _بچه داغ بود، سوخت

که وجودم رو ذره ذره داشت   یداغ کمتر از دردم بود. درد یچا نیزدم، سوزش ا  یتلخ  لبخند
که فرصت داشتنش   یدختر یبرا یقدم تونستمی کنم. نم یکار تونستمی و نم سوختمی . مسوزندیم

 رو نابود کردم... یهمچ  امیرو داشتم اما خود لعنت 

حسرت   یعمر تو  کیوقت برنگرده. من  چیباعث بشه ه  دیکه شا ی. رفتن ترفی نفسم داشت م فردا
 داشتنش بسوزم و نابود بشم...
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 مادرم به خودم اومدم. با گذاشتن ظرف ساالد جلوم، گفت:  یصدا با

بچه ام   ی. برا ششیپ میخودمون بر  ایخونه اش، ب یتو دهیپسره که سفت چسب  نی_به بابات گفتم ا
 درست کنم!.. یخودم قرمه سبز

... بازم نخواستم با حال  نجایبخاطر من اومدن ا دونستمی برنج و خورشت آورد. م   سیحرفش د بعد
قدر کور   نی. کاش ادمشونیها کم ناراحت و نگران ندسال نیا یکنم. تو تشونی اذ نیاز ا شتریخرابم ب 

 ...کردمی هام باز م نبودم، زودتر چشم 

 هات.  یقرمه سبز یم. من که عاشق دست پختم. دلم لک زده بود برا_فدات بش

  تونستمیکه م یکردم تا جا ینداشتم. اما سع لیم کهنی . با ادیبرامون غذا کش  یزد و با مهربون   لبخند
 کنارشون باشم و غذام رو بخورم.  

نداشتم.  د یلحظه ترد کیانجام بدم، دوباره فکر کردم.  خواستمی که م یرفتن پدر و مادرم، به کار بعد
 بود... امیشانس زندگ ن یباشه اما آخر یخودخواه دیشا

روندم.   خواستمی که م یشدم. تا مقصد نمیمثل همون شب اول... سوار ماش دمیپوش  یتا پا مشک  سر
 شدم. ادهی با فاصله پارک کردم. پ یرو کم   نیماش

 دارم...   اجی بهت احت شهیاز هم شتریباشه... امشب بامشب فقط حواست به من  خدا

  یبدنم رو  دنیبرسونم. با کش واریخودم رو به لب د رمیبگ  واریباال رفتم تا بتونم از د  نیسقف ماش از
 بود.   یکی شون چرخوندم. خونه غرق در تار  اطیح ینگاهم رو تو وار،ید یلبه 

باال رفتم.  یکه به پنجره اتاقش راه داشت، رسوندم. ازش به سخت یواری. خودم رو به ددمیپر نییپا
آروم پنجره اتاقش هل    یلی. خدمیدستم رو به زحمت به لب پنجره اتاقش رسوندم. خودم باال کش

 دادم و داخل شدم. 

  یتخت، لبخند زدم. تموم اضطراب و استرس یتنها رو دنشیچرخوندم. با د یکی اون تار یرو تو نگاهم
پا کنار تختش نشستم. نگاهم رو به صورت غرق خوابش  یم فروکش کرد. جلو رفتم. روکه داشت
 دوختم.

 .  دمیکش یقی از موهاش*"، نفس عم یو طره ا دمیرنگش کش یمشک یموها یرو نوازش وار رو  دستم
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به گلوم زد،    یبغض چنگ محکم  کبارهیداشت که فقط مختص خودش بود.  یخاص  یبو موهاش
 م وجودم... مصممتر از قبل شدم. نگاهم رو به صورتش دوختم، زمزمه کردم: با تمو  خواستمشیم

 که برام مونده... یراه نی کنم. آخر یکار  نی_ببخشم که مجبورم همچ

 

 * * * * * * 

 

 *نفس* 

 

*"انگار وجودم    یزیموهام چ یکنارمه نشسته، حرکت دستش رو یخواب بودم که حس کردم کس یتو
 شناخت.   یلمس رو م  نیصاحب ا

اتاقم هست، مخصوصا   یتو یک یشد که   لیتبد نی قیکه بغض آلود بود، شکم به  یزمزمه ها با
 خواب هام بود...  یاون صدا تو هیصداش که شب

! اونم کرد؟ی م کاریچ  نجایا اشاریقفل شدم.  یرنگ یخاکستر یهاچشم یرو باز کردم. تو هامچشم
 ..فاصله کم؟!. نیاتاقم؟! با ا یتو ی نصف شب

هام گرد دستش رو دهنم گذاشتم. چشم عیبزنم. سر یتا خواستم حرف دم،یرو با ترس عقب کش خودم
 شد. وحشت زده تقال کردم، دست و پا زدم. 
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چسب  دمیکش  غیج  یدهنم چسبوند. هر چ یرو  یبه خودم اومدم وسط دست و پا زدنم، چسب تا
  نیی . اشکام پادمیپاهام، وحشت زده به خودم لرز . با بستن دست وشدی مانع پخش شدند صدام م

 . ختندیر

  خواستی هاش م ی. حسام با تموم دلقک بازاومدینم  ادمیاز گذشته ام  یچ یمدت که ه نیا یتو
  کباریدر روز  کهن یخاص بودند. با ا  کجور یمرد نگاهش و تموم کاراش  نیبشه. اما ا کی بهم نزد شتریب
 .هبهم بود کتریاون گذشته مبهم و پنهونم نزد یتو  کردمی چرا حس م دونمی . اما نمدمشیدیم

 هاش صورتم رو قاب گرفت: اشکم دوخته شد. با دست  سیصورت خ   یبا بهت رو نگاهش

 کار رو انجام بدم.  نیندارم، مجبورم ا ینکن. قربونت بشم. چاره ا هی_نفسم! فدات بشم، گر 

بودم. با شصت هر دو   دهیکنه؟!... بدجور ترس رکا یچ  خواستی! مگه مزد؟ی حرف م   یاز چ داشت
 هام پاک کرد.*"چشم  ریدستش ز

که  یزد. نگاهم رو به اتاق زن و مرد رونی از اتاق ب یواشکی شونه هاش انداخت.   یبند کارش رو پشت
 . دمیکش یم  غیپدر و مادرم دوختم. با همون دهن بسته با تموم وجودم ج گفتندیم

  چیکمکم کنن. اما صدام به گوش ه انی نگاهم هنوز باال ثابت موند تا ب یاومد ول  نییپله ها پا از
 درازم کرد.  ین یعقب ماش یصندل   ی. با خروج از خونه، تودینرس یکس

  یهم گذاشت. دستش رو یهاش رو. اما چشماز اشک ازش خواستم رهام کنه سی خ یهاچشم با
 : دیصورتم کش 

 _قربونت بشم گفتم مجبورم. بخدا مجبورم. 

  کافی ت کی دور زد و پشت رول نشست. با  نیرو بست. ماش   نیام در ماش دهیمقابل صورت ترس در
 من؟!... دنیرو از جا کند. چرا مجبوره؟! اونم با دزد   نیماش

عجله داشت زود به مقصد  یل یاحساس تهوع گرفته بودم. انگار خکه  یسرسام آور بود به حد سرعتش
 برسه.  
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شونه هاش انداخت. نگاهم رو با   یشد. دوباره بدون توجه بهم، رو ادهیپ  عیسر نیتوقف ماش با
. با عشق و عالقه... اگه اون میسه ماه کنار هم بود گفتیبود که م یوحشت چرخوندم. همون خونه ا

 .  رسوندی رو م گهید یزیچ کیبود پس رفتار االنش  یواقع زدی چه که ازش حرف م 

بهم  یحس بد   یاون انبار دنیچرا د دونمی . نمدمیکش  یکوچک یبرخالف خونه به سمت انبار اما
 منتقل کرد. 

گذاشتم.  نی زم  یان باز کرد. رو. در اون مکدمیکش  غیبسته، دوباره تقال کردم. ج یهمون دست و پا با
 در قفل کرد.  دیچرخ

دهنم رو کند. که   یپام نشست. دست و پاهام باز کرد. چسب رو یو مبهوت نگاهش کردم. جلو مات
 بر سرش داد زد:  کدفعهی آخم هوا رفت. 

 ! نجا؟یا می! چرا آورده؟یکارا چ نی! ا؟یبا من دار  ی_تو چه دشمن

 زد. بلند شد:   یپوزخند

 .یتاوان بد   نجای_آوردم ا

 : دمی که به خودم لرز یترسناک بود، به حد لحنش

 ! ؟ی_تاوان چ

 پرت کرد. *"، در همون حال با همون لحن ترسناکش، گفت:  نیزم یچرمش رو*" رو  کاپشن

 خوام بخاطر اون کارت مجازات کنم.  ی. امشب میبهم زد  یلیس کی ماه قبل  ازدهی_حدود 

عقب    نیزم یکنه؟!... خودم رو از ترس و وحشت رو کاری چ خواستی! مگفت؟ی م  یاز چ داشت
 : دمیکش

 داشته.  یعلت هیکردم،  ی. اگه کاراد ینم  ادمی یچ ی_من ه

کنم*". دست و پا زدم تا از خودم دورش کنم. اما قدرتش   یکار کهن ی. قبل ادمی کش ی دلخراش غی*" ج
 رو نداشتم. 
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. تموم تنم از ترس و  کردیکار باهام م نی. چرا داشت ادیدینم رو بسته بود، حالم رو  هاشچشم
 . *"دادیرحمانه به کارش ادامه م ی. اون بدیلرزی وحشت م 

شدند که حس کردم    شتریب شتری ب  ریتعداد تصاو کدفعهیزنده شدند.  کهیت کهی جلوم ت یری*" تصاو
هم  یهام رو . *"چشمدیچ یسرم پ یکه تو ی. با درد وحشتناکشهی سرم داره از حجمشون منفجر م

 ... دمینفهم یچیه گهیافتاد، د
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 * اشاری*

 

مثل  خواستمیبشم. م ختنشونی. پلک هام رو بستم. تا مانعه رسوزندیهام رو مچشم یتو اشک
ازش بزنم، دوباره براش   یحرف خواستمی نم گهیکه د یسنگدلم تا اون شب رحم،ی همون شب فکر کنه ب 

 زنده کنم. 

وحشت کرده.    دمید ده،یترس دمیرو قبل رفتنش امتحان کنم. د امی شانس زندگ نی آخر خواستمیم
  نیآخر خواستمی . اما میباز نیاز ا شدی قلبم داشت پاره پاره م دمیرو د نایا د،یلرزی م  دیمثل ب دمید

 زنده کنم.  بردم،ی ازش رنج م شهیکه هم یخاطره ا

.*"، با  تونستمی . من چطور م زدی هام ضجه مدست ی *". عذاب آور، جز آور بود... نفسم داشت تو
اش، تموم تنم رو لرزوند.  بسته یهاچشم دنیفاصله گرفتم. د یهام رو باز کردم. ازش کمبهت چشم

 قبل افتادنش، دست هام دور تنش حلقه کردم.

 صورتش چرخوندم و اسمش رو زد:  یزده نگاهم رو تو  وحشت

 _نفس... نفسم...  
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گذاشتم. *". با برداشتن کاپشن چرم، نفس   نیزم یرو یچطور دمیو پاهام گم کرده بودم. نفهم دست
 .دمیدو ن یدست هام بلند کردم. تا خودم ماش یرو رو

 ن یحرکت دادم به طرف اول   نیماش یعقب خوابوندمش. با سرعت سرسام آور یصندل یرو
 ... مارستانیب

 : گردوندم یسرم رو به عقب برم  یو ه  دیلرزی تنم م تموم

 ...  اشاری_نفسم غلط کردم... فدات بشم غلط کردم... باز کن پلک هات رو... قربونت بشم... جون 

 . با تموم وجودم نعره زدم: کردیم شتر یو هر لحظه باش ترسم ربسته یهاچشم

باز کن   اشاری هات رو... مرگ من... جون _خدا نفسم... غلط کردم... اشتباه کردم... نفسم باز کن چشم 
 چشمات رو...   

مثل  کردمی . حس مدیچی قلبم پ یتو یشدند. درد بد  ریهام سرازگونه  یبند حرفم، اشکام رو پشت
جونم باال   مارستان یبه ب دنیشده بود. با رس  نی. نفس هام سنگزنهی لبم نامنظم ماون روز تصادفش ق

 اومد.

هام  خاموش کنم. نفسم رو دست  نیماش کهنیترمز کردم. بدون ا ی با طرز وحشتناک  مارستانیب یجلو
 . دمیبلند کردم. تا داخل خود اورژانس دو

 کمکم کنه...   یک یکمکم...  ادیب  یکی دکتر... پرستار...  ی_آ

 نفس گفت:  دنیهراسون به سمت اومد. با د یبلندم، پرستار ادیفر یصدا با

 براش افتاد؟!  ی شده؟! چه اتفاق  ی_چ

 شده.  هوشیچرا ب دونمی نم ده،ی_ترس

بردنش. همونجا گوشه در اتاق آوار   یاون... به سمت اتاق  یآوردند. با خوابوندنش رو یبرانکارد عیسر
 رو در آوردم.    می. گوشدمیلرزیز مکه هنو  یشدم. در حال

  ی. با صدادیچی پ  یگوش ینگران و خمار از خوابش تو ی بوق صدا نیبابا رو گرفتم. بعد چهارم   شماره
 : دمی نال یخفه و بغض آلود
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 ...  ستی نفسم... نفس حالش خوب ن  ای ... بای _بابا ب

 مگه تو؟!   ییکجا یشده پسر؟! نفس چش شده؟! نصف شب  ی_چ

که از اتاق خارج شد.  یتماس رو قطع کردم. پرستار مارستانی گفتن ماجرا با دادن آدرس ب بدون
 که نگران جلو نشست:  دید یصورتم چ  یتو دونمینم

 _آقا حالتون خوبه؟! 

 تکون دادم اما انگار مجاب نشد. که دستم رو گرفت. نبض رو گرفت:  یسر

 داره.  ی_مشکل قلب

 .ست یمهم ن گهی_قلبم د

 . ستی آقا انگار حالش خوب ن نی. اعیسر ن،یاریبرانکارد ب کی_خانوم صدر 

 مانتوش رو گرفتم:  نییبلند بشه. پا کهن یا قبل

 .  نی_من حالم خوبه، به فکر نفسم باش 

 بردنم...  یاتاق یگذاشتنم و تو یبرانکارد  یتوجه به حرفم و مقاومتم رو بدون

نفسم   دمیبخش روبرو بود که فهم ی اما تموم حواسم تو بهم وصل کردند. یگرفتن نوار قلب، ُسرم بعد
 اونجا بود.  

و بهم گفت که   دمیحال نفسم رو پرس  یبلند بشم. اما وقت تونستمی سست بود که نم قدرنیبدنم ا اما
 شده، آروم گرفتم.  هوشی فقط ب ست،ین یخطر

 _به به مرد عاشق!

 دکتر به خودم اومدم و نگاهم رو بهش دوختم:  یصدا با

شده، محبت   فیقلب ضع نیگذشته. ا ری بوده و بخ فی حمله خف کی_خب خداروشکر حالت خوبه. 
 .شهی م یقو رهی بگ اری
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 : دیحرفش خند بعد

 خانومت. دنید  یبر یتونی خب، ُسرمت تموم شد م یل ی_خ

و   دمیباال کش یشد، نگاهش کردم. خودم رو کم  یکه از اتاق خارج م یزدم. تا لحظه ا  یکم جون لبخند
 نفسم... دن یُسرم شدم تا زودتر تموم شه و برم د رهیخ

بود و نفس نفس    نیبه شدت باز شد. نگاهم رو چرخوندم. صورتش خشمگ کدفعهی در که  یصدا با
  یشانیپ یرو  یاون دونه ها یتموم تنم عرق کرده، حت کردمی نگاهش کردم. حس م  نی. شرمگ زدیم

 .  کردمی رو حس م

ام نشست که صورتم با ضرب  گونه  یمحکم دستش رو یل یبه سمت اومد. خ یبلند و عصب  یهاقدم  با
 به عقب پرت شد... 

 

   108#پارت_

 

. اما  سوختی صورتم از درد مچاله شد. م کهن ی. با ازدیم  نیزودتر از ا  دیحقم بود. اصال با یلیس نیا
 انداختم.  نیی م. سرم رو پادستم رو به سمت گونه ام نبرد 

 لباسم رو گرفت، تکونم داد: قهی

  یهمه گفت نی! ا؟یمواظبش باش  یخواستی م یجور نیشده؟! هم  هوشیدخترم رو، ب یکرد کارشی_چ
 !  ؟یجور نیات؟! ابود عالقه نی! ا؟یخوای خاطرش رو م

 ب... حیبذار برات توض  قهی دق کی_کاوه؟! کاوه 

 : دیبرگشت و وسط حرف زدنش، بهش تپ   یپدرم، نگاهم رو باال دادم. پدر نفس عصب یصدا با

کرده. خام بوده.  ینزدم. گفتم جوون  ی_بسه ماهان. تموم مدت بخاطر تو، رفقاتمون به پسرت حرف
. به خودش گفتم  امیکوتاه نم گهیبار د نیکارش، ا نیجبران کنه... اما با ا خوادیشده، م شمونیاالن پ

 . بندمیهام رو هم ممو از سرش کم بشه، چشم کیاگه 
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چرا  گهیممنون دار تم. پسرم خطب کرده. اشتباه کرده چون عاشق دختره بود. د نجای_باشه. من تا ا
 !؟یدیرو وسط کش  سیپل یپا

 !؟ی_به جرم دزد

 !؟ی_چ

 یام مثل دزدها، دخترم رو با دست و پا!... شازده ات نصف شب اومده خونه؟ی_بله، پس خبر ندار
 ! گن؟ی که دروغ نم نایهم هست. دروب لمشیف یاش. باور ندار دهیبسته دزد

 تکون دادم.  دیرو به نشونه تائ یبا بهت بهم نگاه کرد که سر پدرم

 بهش دستبند بزن. ای. بیستادیکرد. آقا چرا اونجا ا دیخودشم تائ  یدی_د

 در بود، جلو اومد. پدرم سد راهش شد:  یکه جلو یسرباز

 . ستی که حالش خوب ن ین یبی _آقا کجا، م

تخت بلند  یاز رو یکه به سخت ینمونده بود. خودم از دستم خارج کردم. در حال  یزی ُسرم چ از
 خطاب به سرباز گفتم:  شدم،یم

  ات رو انجام بده.  فهیوظ  ای _من حالم خوبه. ب

  کرد،ی جلو اومد. دست بند رو به دستم بست. نگاهم رو به بابا که کالفه و نگران نگاهم م سرباز
 دوختم: 

رو امتحان کنم و به بعدش فکر   امیشانس زندگ  نیآخر خواستمی کردم فقط م ی_نگرانم نباش. هر کار
 نکردم. فقط نفس برام مهم بود.

 ...می رفت یشدم و به کالنترتکون دادم و همراه سرباز از اتاق خارج   یسر

 

* * * * * * * * 
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 *نفس* 

 

 ستادیسرم ا یهام رو باز کردم. مامانم باالپلک زدم. چشم دم،یشنی که م یآروم یها هیگر یصدا با
 بازم، هول زده دستم رو گرفت:  یهاچشم دنیبود. با د

 ! کنه؟ی در نم تی ! حالت خوبه؟! جازم؟یعز ی. خوبی_خداروشکر بههوش اومد

 زدم:  یلبخند ،ینگران از

 !؟یکنی م هیشده؟! چرا گر  ی_خوبم. چ

 !ست؟ین  ادتی_

  یعلت کارش نم کهن یبرام زنده شد. با ا اشاریاومد. همه اون حافظه با کار  ادمی! ست؟ی ن ادتی
 چرا ازش دلخور نبودم؟!... دونمی . اما نمدمیفهم

 رو باال بردم و با پاک کردن اشکاش، لب زدم:  دستم

 .شهیدلم برات تنگ م یستیکه ن ی اون وقت شم،ی لوس م یزی ریاشکا رو م  نی_ا

 نیا شهیو من هم کردی م هیگر یاز دلتنگ گشتی که از سفر برم  ی. هر باردهیشک داشت چه شن انگار
 . با لکنت گفت: گفتمی جمله رو بهش م

 _حافظه... حافظه ات برگشته؟!

 . کنار گوشم زمزمه کرد: دنمیبا آغوش کش  خت،یاشک شوق ر بارن یتکون دادم. ا یسر

 ممنونتم... خدا جون...   ی_خداروشکر... خدا

 ازم جداش کرد:  یشخص کدفعهیکه  زدی از ذوقش کنار گوشم حرف م گفتی م یهمون جور اون

 . کمتر بچلونش. ی_زن عمو خفه اش کرد 

 رو به صورتم دوخت، ادامه داد: نگاهش
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 دخمل خودم. ی_احوال غش

. با سرم  چسبندی مختلف بهم م یکارش حرص دادنم و صفت ها  شهیمثل سابق جذاب بود. هم هنوز
 بهش اشاره کردم: 

 جلو.   ای_ب

 موهاش رو چنگ زدم:  عیرو جلو آورد که سر  سرش

 اند، بذار بکشم تا کنده بشن.  یصنوعموهاتم م نیچالق خرفت. حاال من کچلت کردم. اگه ا رمردی_پ

 هام دوخت. خشکش زد. از نگاهش خنده ام گرفت: بهت نگاهش رو به چشم با

 ! ؟ی_حسام خوب 

 جور شوک زده لب زد:  همون

 !؟یخودت گهی_نفس، باور کنم االن د 

 : دمیام کشگونه  یاز خودم فاصله اش دادم. هر دو دستم رو ی*". به سخت دمی کش شتریرو ب موهاش

 ملنگ، *" یکرد می_َاه تف
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 به عقب هولش دادم: یخواست ببوسمت که نذاشتم. با دستم کم  دوباره

 _برو عقب مشنگ. حالم بهم خورد. 
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 کرد:  یاخنده  تک

 خودت تنگ شده بود.  یاچقدر دلم بر یدونیحافظه ات برگشته. نم  شهی _هنوزم باورم نم 

 بهش رفتم: یغره ا چشم

 فرار کنم.  دیحاال از امروز همه بخوان مثل تو ابراز عالقه کن. با گه،ی_خب د

 . چسبمیمثل کنه بهت م  یلحظه از کنارم جم بخور کی ذارم  ی_کجا؟! مگه م

 باال انداختم:  یابرو

 !دونستم؟ی نم ،یدوستم داشت قدرن ی_جون نفس، ا

 !؟یدت قسم نخور. بعدشم تو به دوست داشتن من شک دارجون خو گهی_د

 ! ؟یچ یعنیدوست داشتن  یدونی_برو گمشو. تو اصال مگه م

 لب زد:  دلخور

 از خودم دوست دارم.  شتریاما من تو رو ب دونمی _تو رو نم

پسرعمو بوده و هست.   کی شهیمن هم یشد. برا یکجوریحرفش، دلم  نی ا دنیچرا شن دونمی نم
 بحث عوض کنم. خطاب به مامانم گفتم:  کهنیا یداشت. برا ینکنه واقعا بهم حس 

 _بابا کو؟! 

 ! ؟ی_رفته کالنتر

 چرا؟!  ی_کالنتر

 داشت:  دیاز گفتن حرفش ترد انگار

 کرده؟!  تیشکا  اشاری_بابات از 

 ! آخه چرا؟! ؟ی_چ
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 . دنتی_بخاطر دزد

 _مامان زنگ بزن به بابا.

 _چرا؟!

 _زنگ بزن، زود باش. 

 : د یچی پ  یگوش  یرو ازش گرفتم که صداش تو یشماره بابا رو گرفت. گوش  شی در آوردن گوش با

 زنم یبعدا بهت زنگ م یکالنتر دمی_خانوم فعال تازه رس

 قطع کنه، لب زدم:  کهن یا قبل

 دلم رو ُبرده.  چش،ی پ چیبرم که تاب پ تی شعبون یبالی_بابا جونم، قربون اون س

 : د یچی پ یگوش یصداش تو  ری اونم شوکه شده بود با تاخ انگار

 _جون بابا، عمر بابا. حالت خوبه؟! حافظه ات برگشته؟! 

 . شهیحالم بهترم م ،ینکن  ت یشکا  اشاری_آره، فقط اگه بخاطر نفست از 

 _آخه دخترم ت... 

 : دم یحرفش پر وسط

اتفاق بود، خودم نتونستم  کی افتاده. اما اون تصادف  یها یمدت چه اتفاق  نیا یتو دونمی _نم
 نداشت، باباجون.   یریتصادف تقص  یتو اشاریکنترل کنم.  نیماش

 ! ؟یگ یم  یرو چ  دنتی_دزد

. بابا تورو خدا ازش  اشارهی_اون کارم رو بخاطر من انجام داده. من اگه حافظه ام برگشته فقط بخاطر 
 نکن.  تی شکا

 _باشه، فقط بخاطر!  

 : دم یکش یبلند  غیام کرد. جحرفش ذوق زده دن یداد. اما شن جوابم رو دیطول کش کهن یا با
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 عاشقتم.  یی_بابا

 : دیخند

 _پدر سوخته گوشم کر شد.

ازش   یحال  کی اشاره،ی که باشه. نوبت  میتماس رو قطع کردم. خب االن نوبت یبا خوشحال  دمیخند
شکست. باعث   یکه حض کنه. ازش از اون روز بهشت زهرا هنوز دلخورم. دلم اون روز بدجور  رمیبگ

 . فتهی اتفاق ها ب نیشد با اون حال خرابم تصادف کنم. ا

 دتمیفهم. مخصوصا نصف شب که دزد یمدتم االن تازه علت تموم رفتارش و کارش رو م نیا یتو
که به غلط   یکنی رو م نکارایچرا ا رهی من گ شی ه دلت پتو ک ینداره. آخه روان  یگفت مجبوره و چاره ا

 !...؟یوفت یکردن ب

 

* * * * * * * * 

 

 * اشاری*

 

پام، سرم رو   یجلو یجفت کفش قهوه ا کی دنیراه رو نشسته بودم و منتظر آقا کاوه بودم. با د یتو
 : ستادم یآقا کاوه صاف ا دنیباال دادم. با د

 _نفس حالش چطوره؟! بههوش اومده.

 !؟ یدوستش دار یل یخ_

 _دوست داشتنم مرز نداره.

 دوروبرش نباش، از گناهت هم بخاطر دخترم گذشتم. گهید ی_اگه دوستش دار

 فرستادم:  رونی رو آه مانند ب نفسم
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 .نمشیبب گهید تونمی و نم رهی _اون که امروز م

 . رهینم گهی_د

 : خت یر یهر دلم

 شده؟! یچ  نیبراش افتاده؟! توروخدا بگ ی_اتفاق 

 طرفش. یایب  ی_حافظه اش برگشته. اما حق ندار

  میحساب کردم. اما تموم خوشحال دهیجمله دومش رو نشن   دیاولش چنان خوشحالم کرد که تهد جمله
 و ماتم برد....  دیحرف پدرم پر دنیبا شن 
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شدم. به   مون یبودند. تا لب باز کردم پش ستادهی، روبروم ارو به طرف بابا دوختم که کنار آرتان نگاهم
 نیاز ا شتریدو نفر ب نیبخاطر من حرمت ا خوامینم  گهیخجالت زده اش کردم. د یکاف یاندازه 

 سکوت کردم.  یشکسته بشه. با ناراحت 

 ! اد؟یپسرت طرف دخترم نم  گهید  یگیم ی_رو چه حساب 

قدر عاقل هست که درک کنه. به خواسته ات احترام بذاره و دور   نیپسرم ا  دم،ی_من بهت قول م
 . ادیدخترت ن

  یب ی! چطورنمش؟ینرم نب تونمی م یاز جا کنده بشه. چطور خواستی اومد. قلبم م یباال نم نفسم
هواش نزنه به سرت؟!  گهیبه دلم بگم د یکنم؟! چطور ی زندگ ی! چطورارم؟ینفس طاقت ب

 !... ؟یچطور
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  یگفتن و چطور یچ دمینفهم گهیدردناک بود بخاطر پدرم لب به اعتراض باز نکردم. د  یلیخ کهن یا با
رو   دشیق  شهیهم یبرا دیبا گهینفس بود که د  یخونه... من تموم مدت ذهنم پ  میبرگشت یاز کالنتر

 ! با کدوم دل؟! با کدوم قلبم؟!...؟یچطور ی. ول زدمیم

 

* * * * * * * * * 

 

 *نفس* 

 

گذشته  م یهوش ی و ب یهفته از اون شب دزد کیتخت پرت کردم.  یبستم رو ی رو کالفه و عصب  کتاب
شده   یتا بفهمم چ زنهی حرف نم یهم درست حساب  یاز پدر و مادرش نشد. کس ای  اشاریاز  یاما خبر

 مدت چه خبرا بوده؟! نیو ا

 زد:  یلبخند دنمیباز شدن در اتاقم، نگاهم رو به طرفش چرخوندم. نغمه با د یصدا با

 . یمهمان دار نییپا  ایتخت؟! ب  یرو  ی_تو که باز کز کرد

 لبم نشست:  یرو یاراده لبخند یب

 !اشاره؟ی_

 کرد:  یاخنده  تک

 . آرتان و خواهرشه.وونهی_نه د

 !ا؟ی _تان

 زشته معطلشون نکن.   ا،یسواال پاشو ب  نیا یام داره؟! به جا گهی_مگه خواهر د

. با مرتب کردن موهام دمیبا ساپورت پوش زی شوم کیتاپ و شلوارکم درآوردم   عیرفتن نغمه، سر بعد
 رفتم.  ییرایبه سالن پذ
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 زدم:  یهر دوشون لبخند دنیمنتظرشون بودم. با د نایاز ا زودتر

 .نیخوش اومد یل ی_سالم خ

 بغلم انداخت:  یخودش رو تو سی خ یهابا چشم   ایتان

بگم چقدر   تونمی ... اصال نم یل یخوشحالم حافظه ات برگشته. خ چقدر  یدونی نفس نم ی_وا
 .یفراموشم کرد  کردمیخوشحالم. همش فکر م

 آرتان بلند شد:  یکه صدا دمیخند

 . نمتیبی خوشحالم دوباره م ،یدی_سالم ل

 جدا شدم و به آرتان نگاه کردم:  ای تان از

 همه خاطرخواه دارم.  نیقدر مهم که ا نیا دونستمینم  دی_ممنونم. باور کن

 مبل دو نفر نشستم: یرو  ای. با دست اشاره کردم. کنار تاندمیحرفم خند بعد

 ! ن؟یاومد  نی_چه خوب کرد

 . نجایشده آوردتم ا  یقدر التماسش کردم تا راض نیا ارتم،ی خواست ب ی_آقا نم 

 دوختم:  ایآرتان و تان  نیمتعجب نگاهم رو ب ا،یلحن دلخور تان  با

 _چرا؟! 

 .میمزاحم بش میخواستی _نم

 منم دلخور شدم:  نباریا

 شده؟!  یزی_مزاحم؟! آرتان چ

اتاقم تا بفهمم   میدیکشی رو م  ا یتان د یمن بدونم... با خوادی نم  یافتاده که کس یاتفاق  کیکرد.  سکوت
 حسام بلند شد:  یبحث عوض کنم. صدا کهن یچه خبر بوده. قبل ا

 ! نیطرفا؟! صفا آورد نی دکتر، از ا ی_به به آقا
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 دوخت ادامه داد: ایآرتان دست داد و کنارش نشست. نگاهش رو به تان با

 خانوم چطوره؟!  ای _تان

 _خوبم.  

 کرد:  یارو به آرتان دوخت. تک خنده  نگاهش

 .فتمی آمپول م ادی نمیبیچرا شما رو م دونمی _نم

 . آرتان لبخند زد: دیخند یبلندتر یبا صداحرفش دوباره  بعد

 .سمینوی آمپول م ضیمر یبرا ازی. اما من در صورت نگنیرو م  نیهم  شترایبگم، ب ی_واال چ

 ! ستم؟یمن آمپول الزم که ن انایدکتر اح ی_آقا

 نباشه، نه.   یمسر ضتونی_اگه مر

النم اون شخص آرتان  نفر بود که ا  کیدر حال سر به سر گذاشتن  شیشگیکه طبق اخالق هم حسام
 اتاق من... میاشاره کردم بر ایبود. از فرصت استفاده کردم به تان

 سريع دستش رو گرفتم و به سمت  تخت بردمش. متعجب از کارم گفت:  میتا داخل اتاق شد 

 شده؟!  یزی_چ

تا   اشاریکما بودم چه خبرا بوده؟  یکه تو یشده؟! اون مدت یبعد تصادفم چ گهینم  یک چیه ای _تان
 .ومدهین گهیاما به بعد د دنمید ومدیم دنمیقبل اون شب دزد

. اونم به دمیشن  یزایچ کیتنگ شده؟! خب من خودم   تی اون به حساب روان ی_آها، دلت برا
 زبون آرتان. ری از ز یبدبخت

 زود برام بگو؟!   ،یدیشن ی_حاال! چ

به من،   اشاریاز عشق  گفتی کرد. اون م  فیرو برام تعر دونستمی م مدت که ن نیا یکه تو یهمچ  ایتان
. االنم بخاطر قول پدرش  دیکشیپر م  دنشید یاز قبل دلم برا شتریکه کرده. من ب یاز اتفاق و کارها

 نذاشته بود.  نطرفایپاش رو ا
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ناراحتم   یلیخ  ش،یخبر سکته قلب  دنیها از عالقه اش به من بوده. شن اتفاق  نی تموم ا شدی نم  باورم
 همه اعتراف کرده بود.  یو جلو کرد اما دلم به عشقش محکمتر شد که لب باز کرده

که قصد کردم   ی. روزستین یکاف یاز ته قلبت دوستش دار یگیکه م یفرد یدوست داشتن تنها برا  
رفتارش   کهن ی. با اشکنهی دلم رو م دونستمی نم. از خودم گذشتم و مرو با گذشته اش روبرو ک اشاری

  دنیبا شن مابد بود و اون تصادف اتفاق افتاد. از بابت اون روز ازش دلخورم، هنوز... ا یل یباهام خ
 ... دنشید یشده برا شهیتاب از هم  یو ب  قراری دل ب  نیا ر،یاخ یهااتفاق  نیتموم ا

 

 111#پارت_

 

 

 

. تموم  دادمی هدف تکون م ی علف ها ب یبودم. دستم تو اطیح  یهنوز تو  ای رفتن آرتان و تان بعد
 برم. ششی پ یبا بهونه ا یبود که چطور  اشاری یذهنم پ

 ! ؟یکنی_راحت باش، تعارف م 

سبز   یهاکرد، جلو اومد. با ابروهاش اشاره به چمن  یاحسام، سرم رو باال آوردم. تک خنده  یصدا با
 کرد:  دستم ریز

 .  بندمی هام رو مبخور من چشم ،یبخور شهی روت نم  ی_نکنه هوس کرد

و  آلدهیمرد ا کی... تی نه از جذاب یکم نداشت. از نه ظاهر یچ یصورتش چرخوندم، ه یتو نگاهم
 بود.  یهر دختر  یکه آروز پیخوش ت 

مدت بهم اثبات کرده بود که اون برخالف من نوع نگاهش به من   نیا یو تموم رفتارش تو نگاهش
دوستش دارم،   یل یخ کهنیبرام روشن و واضح بود. با ا نجاست یکه هنوز ا یلیاست. دل  گهید زیچ کی

 ...دنمِ ید قراری ب دونمی که م یِ شخص  رهیمن خودم دلم گ یدلش رو بشکنم. ول خوامی نم
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 خوشگال. هیبق  یبذار برا کمی! تموم شدم، م؟ی_خورد

 رو تموم کنم:   یهمچ دیصداش که موج خنده داشت، به خودم اومدم. امروز با با

 !؟ی_حسام تا حاال عاشق شد

 گفت:  دهیبر دهی خنده، بر  ریزد ز  یپوخ

 به اون مخ قراضت؟!  ی_حالت خوبه؟! باز ضربه زد

 باش؟!   یجد یتونی امروز م کی_

 باغچه نشست:  یچمن گوشه یسرفه کرد. کنارم رو م،یلحن جد با

 چرا نشه!  ی_تو بخوا

 . یدرکم کن  یتونی _پس م

 هام دوخت: چشم  یتو قیرو دق  نگاهش

 !  ؟ی_پس عاشق شد

بکشونم.  اشاریناراحت و نگران بود. درست به هدف زد. نگران بودم که چطور بحث رو به  لحنش
 لب زد:  نی ستاد. ناراحت و غمگ فر  رونی تکون دادم. نفسش رو کالفه ب یسر

  یکه روابطتون در حد دوست خانوادگ دادیهاش و رفتارش نشون م ی_حس زده بودم. تموم نگران
 .  ستین

 ک...   دونستمی_متاسفم، من واقعا نم 

 : دیکرد وسط حرفم پر یخنده تلخ تک

 دمیاومدم دعاشقت شدم. تا بخودم  یک  دمی! منم نفهم شهی! عاشق مگهینکن. دله د ی_عذرخواه 
از عالقه ام  دمیترسی وقت لب باز نکردم. همش م چیسخته شده. اما ه یلیبدون تو برام خ امی زندگ

کار رفتم تا فراموشت کنم. فکر   یبه هوا  نیهم یپسرعمو ام. برا کیفقط برات   یبهت بگم. تو بهم بگ
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 چیبه خودم قول داده بودم ه کهن یبا ا یکرد یتصادف دمیشن  یاما نتونستم. وقت تونمی م  کردمیم
 برگشتم. اورد،ی دلم طاقت ن ران،یوقت برنگردم ا

 : خت یهام هجوم آورد و فرو رچشم یتو اشک

 _حسام من...

 لب زد:  کرد،ی م دادیکه غم وجودش رو ب یرو جلو آورد*" و مانع ادامه حرفم شد. با لحن دستش

روز فکر   نی با خودم به ا یمونده. چه روزا و شبا یساله تو یل یام زدم چون خاز عالقه ی_اگه االن حرف
 . یکردم که از عالقه ام بهت بگم و تو قبولم کن 

 شدند. که ادامه داد: شتریاشکام ب شدت

 رهی گلوت گ ی تو  اشار،یدخملم بشم. دخملم عاشق شده. بزرگ شده. کوفت بشه   ی_حسام قربون اشکا
 . یری بگکنه حنداق 

 لب زدم:  هیآغوش انداختم. با بغض و گر ی خودم تو  دم،یلحن شوخ طبعش تلخ خند از

 متاسفم. یل ی_متاسفم. خ

 : دیموهام کش یرو نوازش وار رو دستش

 مگه نگفتم نگو. ،ی_باز گفت

 ام رو گرفت سرم رو باال داد. دوباره اشکام پاک کرد:  چونه

  ادیب خوادی م ی. از امروز *" هر ک یکن هیگر ،یا وونهیمنکه، د ی! اگه برا؟یکنیم  هیگر یچ ی_االن برا
ببر. بدو که تموم   ی! حسام افروز؟یایب  یچکش زن نی! بهتر ری نظ یچکشم رو بزنه و ببره. بدو حراج ب

 شد. 

 اش زدم:  نهیقفسه سبه  یکم جون  مشت

 .وونهی_د

 .گمی_دروغ م 
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 زد:  یکه لبخند دمیخند

 . ستادهیوا اشاری ی. که فعال سفت و سخت جلومیتو، بفکر عمو باش  می_پاشو بر

 : دمیحرفش صاف نشستم، نال نیا با

 کنم؟!  کاری _حاال چ

 کرد:  یاخنده  تک

 تو شده. یعاشق کجا اشاری_چته؟! من موندم 

 نازک کردم:  یچشم پشت

 . ارهیم ری کجا گ یو ناز  یخوشگل نی_از خداشم باشه. دختر به ا

که نگم. زبونتم که از ده  غاتمی. اوه از جیکرد ی_آره، چشمات که لوچه. تازه تابم داره. مغزتم که متالش
 .  ستیمتر کمتر ن 

 : شدیگرد گردتر م یاز حرف هاش ه یه هامچشم

 ! ؟ی_با من 

 بگم...  _هنوز مونده. اومم بذار

 غی و ج دمیبرداشتم که زودتر با خنده بلند شد و فرار کرد. دنبالش دو زی حرص به سمتش خ با
 : دمیکشیم

 سرت روت الخ الخ بکنم. یرو دیذره شو کی. تا همون سای وا ی_حسام جرأت دار

مظلوم و ساکت، خوشگلتر بود. حاال   بود،یملنگ م جی همونجور گ  یذاشتیخدا ازت گله دارم، م ی_ا
 کنمی رد م  ری و س تهیل یمن کچل رو چکش بزنه. از ترش  اد یم یاونم الخ الخ، ک نه یبچ   دهامیبخواد شو

 که!

و   دمیکرد. خند هیهاش گذاشت و گردستش رو چشم  یش یبه حالت نما ستادیجمله آخرش ا بعد
 به بازوش زدم که با همون حالت گفت:  یمشت
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 کباب شدم، ولم کن.  م،ی_خدات ازت نگذره، کشت

بشر درست بشو   نی. ادیبه صورتم پاش  یصورتش برداشتم که لبخند  یزدم، دستش رو از رو یا قهقه
  نیسخت دردناکه اما با ا یلیخ  یدوستش دار یلیکه خ یاز کس  دنینه شن دونمی م کهن ینبود. با ا

در   دوارمیخوب و محکم رو داره و ام هیروح نیخوشحالم که ا یل یوجود خودش رو نباخت. براش خ
 ... نمشی بب اشیو همدم زندگ  اری نه چندان دور کنار  یا ندهیآ

 

 112#پارت_

 * * * * * * * * 

 

 

استرس و   نیشدم، کنارم افتاد. با ا مونی در زدن باال بردم اما از خجالت، پش یدوباره برا دستم
کمکم کن    ای! خدا؟ی. اونم چطورارمیبه زبون ب  یبرم از حال دلم حرف متونیاضطراب که دارم چطور م

 !... ایتا بتونم حرف دلم رو بزنم. خدا

وار دوستش دارم. اما بازهم شرم و خجالت   وانهیکه االن د یقرارم، مرد یتابم، از قلب ب یاز دل ب بگم
 شد:  ینه امردو یپنجه ها ریبه عقب برداشتم که مچ دستم اس یامانم نداد. قدم

فاصله   یخوا ی . تو که نممونهیم  داریفاصله پا نتونیب ، ینداره. عقب بکش  ییمعنا  دیعشق ترد ی_تو
 بشه؟!  دیرو کمرنگ کنه و ازت ناام  یهمچ

 یکه تو ی دیامروز با حرف هاش و ام کنمی م نشیمضطربم رو به صورتش دوختم. بازهم تحس نگاه
 تا حرف بزنم از دلم...  دیدلم روشن کرد، پام رو تا پشت در اتاق کار پدرم کش

 زمزمه کردم:   آروم

 !ترسمی _م
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به نشونه نه تکون دادم. با  یگرد شده، سر یهابه در زد. با چشم یجوابم رو بده، تقه ا کهنیا بدون
 . دین رسپدرم به گوش هردومو یتو  ا ی ب یهم گذاشت. که صدا یرو  یپلک نانیاطم

 کرد: تمیعقب بکشم که نذاشت. با باز کردن در، به داخل هدا خواستم

 بغل ما، ول کن اون کاغذ و قلم رو...  قهیدو دق ای فعال خودم. ب ی_سالم بر عمو

به سمتمون جلو   ی. قدمدیکارش بود، کش زیم یکه رو یحسام با خنده دست از نقشه ا یبا صدا پدرم
 اومد: 

 !  ن؟یدخترعمو و پسرعمو باهم اومدند؟! کجا رو باز خراب کردشده   ی_بفرما، حاال چ

مخصوص   یالتماس دعا یعنیطوفان کنه  خوادی نفس م ،یدونی . عمو نم میخراب کن میخوای _هنوز م
 داره. 

لبش رو به   دم،ی. با پام به ساق پاش آروم کوب دیخند زی زری که خودشم ر دیرو چنان کش  مخصوص
 دندون گرفت: 

از  میقاف، راحتش یبده ببرش قله  یک یدخترت رو به   نی_اشتباه شد. من التماس دعا دارم. عمو ا
 دستش. بخدا تموم جونم کبوده کرده.  

 ؟!_حسام 

 توجه به تشرم، گفت:  بدون

پسره.   نیره ا اصال مخ ندا وبه،ی. مخش معزنمی فصل کتکش م کی نم،یرو بب اشاری نی_بخدا اگه من ا
 یها لهیپشت م ذاشتمی شما بود م یرو برگردونه. عمو من جا نیگفته بهش، تالش کنه حافظه ا یک

 تا بپوسه...  بودی زندون م

 یخوش کردم... چشم غره ا ی! دلم به ک گفت؟ی م یحسام... داشت چ  نیخدا از زبون ا ی... واخدا
 : دیدهنش کوب یبکشم، با دستش رو  غیبهش رفتم تا خواستم ج

 . گهید میخفه شدم. تو هم بنال بر ا ی_آ ب

 . رهیگی رو به مسخره م  یکنم همچ کاریچ  نیمن از دست ا خدا
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  ن،یی. با انداختن سرم به پامیهردومون چرخوند و منتظر بود حرف بزن نیاش رو ب  نانهیزبینگاه ت  پدرم
 آروم لب زدم: 

 بگم من...  یچطور دونمی _خب راستش نم

  یشد. صدا  یبازم خجالتم نذاشت حرفم رو ادامه بدم. مکثم که طوالن دمیجمله ام که رس  یجا نیهم
 نگران پدرم بلند شد: 

 !؟ی بگ یخواستی م ی_نفس بابا، بگو دخترم، چ

 : دیبه حسام انداختم که لپمو کش یچشم ری ز ینگاه

 اش با من!  هی. خب غمت نباشه بقیدی جان خجالت کش ی_ا

 کرد:  یبهش رفتم. تک خنده ا یرو پس زدم. چشم غره ا دستش

اخمو،   کی  یمن بگم. دخملمون عاشق شده. دلش برا نیفعال رفته تو الک خجالت. بذار نی_عمو ا
 . دیلرز ره،یکوفتش بشه و حنداق بگ

 ! حسام درست حرف بزن. ؟یگیم ی_چ

 _عاشق شده. 

  یبگ کدفعهی  نکهین خودم الخ الخ موهات سرت رو بکنم، کمه... گفتم کمکم کن نه احسام، به جا آخ
 ... یطور  نیا نمیعاشق شده، ا

 .یتنهامون بذار شهی _حسام م 

 شدی م کیپدرم که نزد یهاقدم ی... صدارونیزد ب  میاز اتاق ج عیاومدم بگم حسام تنهام نذار، سر تا
 رو...  وجودم  زدیچنگ م شتری استرس و اضطراب ب 

 _به من نگاه کن. 

 صورتش نبود:  یتو  تی عصبان ایاخم  چی رو باال آوردم. ه سرم

 !ش؟یخوای افتاده بازم م نتونیکه ب یها_با تموم اتفاق 
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 تکون دادم که ادامه داد: یسر

 ! ؟ینگرفت میتصم یاحساسات  ،ی_مطمئن باشم که فکرات رو کرد

 : د یکش یق یتکون دادم. نفس عم یسر بازم

 .  ادیندارم. بگو خودش ب یحرف یخوای_باشه. حاال که خودت م

 کنم و صورتش رو ببوسم:  زونیحرفش باعث شد. محکم خودم از گردنش آو نیهم

 عاشقتم.  یی_بابا

. جلو  زدیداده بود و سوت م هیاتاقم تک واریجلوتر به د یکه با دو از اتاق خارج شدم. حسام کم  دیخند
 آواز باز کرد: لب به  دنمیرفتم که با د

 

 وونهی دختر دارم خل و د هی

  خوادی رو م یاشاری هی

 وونهیخودش خل و د مثل

  دمیکس کسونش نم به

 که ملنگ باشه  دمیم یکس به

 تنش قشنگ باشه نیآست

 یوا یوا یوا یوا

 یکه بدبخت شد اشاری

 ی نکن راه ندار هیگر

 ی مو ندار گهیروز د دو
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 او درمون نداره  چاره

 یها یها یوا یوا

 

  تمشیدر اتاقم رو بستم با همون ر یتکون دادم و به سمت اتاقم رفتم. تا لحظه ا یتاسف براش سر با
 ...کردی شعر رو برام تکرار م

 

 113#پارت_

 * * * * * * * * * 

 

 * اشاری*

 

 

 لب زدم:  دم، یکش یق یاسمش، آه عم ینوشته دنیسنگ قبر گذاشتم. با د یشاخه گل رز رو رو  تک

 کردی . اگه نفس جرات نم نجاستیها ابعد سال  ،ین یبیمعرفتت رو م یب  اری_سالم گندم خانوم خودم، 
.  نجایا امیاومدن نداشتم. امروز خودم خواستم ب نجایهنوز خودم شهامت ا دی... شانجایتا ا آوردمی نم

اما باالخره   ماومد ریکه ناخواسته دلت رو شکست. د یخودم... با دلم اومدم... همون دل  یبا پا
 اومدم. 

 اسمش نوشته شده اش حرکت دادم:  یرو دستم

 .کشمیمن هنوز هستم و دارم نفس م یول  یست ی_تو ن

 فرستادم:  رونیرو پر فشار ب  نفسم
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.  فتهیبرات ن   یاتفاق یول  رمی ضر بودم بم... حایلی. خخواستمی که چقدر خاطرت رو م یدونی _خودت م 
پدر و مادرت... شرمنده  یروح تو... شرمنده رو  یعمر شرمنده شدم. شرمنده   کیاما افتاد. من 

 خودم... متاسفم... متاسفم.

 ها دوختم: از سنگ قبر گرفتم و به دور دست  نگاهم

باهات راحت بودم، حرف دلم رو نگفته خودت  شهیهم امی زندگ  یکه تو یبود ی_تو تنها کس 
  یلینشو ازم... ببخشم!... دلم خ ری دلگ یامروز باهات حرف بزنم از دلم ول خوامی . م یدیفهمیم

  داره. نبود نفس رمی پاهام راه م یدارم رو  یکه به سخت قدرنی... کم آوردم. اشهی از هم  شتریگرفته... ب
  کاریچ دونمی خراب شد. نم  یطورن یدست به دست شد ا یچرا همچ  دونمی. نمکنهی ام م وونهید

. دارم از  نمشیبرم بب یحت  تونمیوسط نفسم که نم  نیپدرنفس، ا گهیپدرم از طرف د کطرفیکنم؟! از 
 درمونده شدم... شهیاز هم شتری... گندم بکنمیدق م  رم،ی می م شیدور

موهام  یرو   یفی دست ظر یدور زانوهام حلقه کردم سرم روشون گذاشتم. با حس نوازش هامدست
داشتم خواب  یداریب ی. انگار تو شدی باال آوردم. ناباورانه خشکم زد. باور نم کضربیسرم رو 

 ... دمیدیم

روم   یسابق بود، جلو  یبلند و براق، صورتش که هنوز به همون خوشگل  دیاون لباس سف با
نازش رو بعد حدود هشت سال روح خسته ام رو   یام زد. صدابهت زده  یبه رو ی. لبخنددیدرخشیم

 نوازش کرد: 

وسط قلبمون.   خورهی صاف م رش یت میبخوا کهنی. بدون امی. ما فقط هدف اونادی_عشق خودش م 
 . بهیشیکه اون مرحم عشقه. با عشق درمون م میخوایدرمانش مرحم م  ی. براشهی م  یقلبمون زخم

 ...زنهی بخاطر نفس م زنهی ... مزنهی هنوز م نیقلبت بب  یعشق شک نکن؟! دستت رو بذار رو

 لرزونم رو باز کردم:  یها. با تموم توانم لب دیچشم چک یاز گوشه اریاخت یب  یاشک قطره

 _گندم. من متاسفم...  

 : دی. وسط حرفم پردیصورتم کش یموهام رو یاز رو دستش

سر قبرم...   یومد ین  کباری بودم که  ری سراغت چون ازت دلگ  ومدمیهمون شب... اگه ن دمتی_من بخش
 ... یچشم انتظارت بودم اما باألخره اومد یلیخ
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 رو دستش گذاشتم: دستم

 کننده بود. طاقتش رو نداشتم...  وونهیخاک، د نیا ر یتو ز دنی_نتونستم، د

 تر شد که ادامه دادم:پررنگ  لبخندش

 تنهام.  یل یدم خگن شمی_بمون پ

 ... ی. نفس رو داریستی _تو تنها ن

قدرت گرفتن دستش رو   ا،یبه رو  شدی م  لیتبد میداریتر گرفتم اما انگار داشت ب رو سفت  دستش
. مضطرب صداش زدم که فقط صداش رو  شدی . داشت محو مکردمی حسش نم گهید ینداشتم. حت

 : دم یشن

 ...یکن، نفس منتظر توا  ی... برو زندگ اشاری _پاشو 

از گندم نبود...  ی. هراسون بلند شدم و نگاهم رو دور تا دور اطراف چرخوندم خبردمشیند گهید
 همونجا کنار قبرش آوار شدم: 

 _گندم...

 گلوم از نبود گندم کهنه شده بود. سرباز کرد...  یکه تو یها اون بغض قبرش گذاشتم بعد سال یرو سرم

 

 114#پارت_

 * * * * * * * * 

 

 

که   یشده بود. حس خوب انیوجودم بعد مدت ها غل یتو  یحس خوب  کیبود که  ییاز اون روزا امروز
  شتریب دمت، ی. با همون جمله بخش دمید یداریب یامروز صبح بعد حدود هشت سال، گندم رو تو

 بود.   گلوم خیب شهیکه هم یشدم از حس عذاب وجدان  یآرامش وجودم رو بهم برگردوند. انگار خال
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  یبرسم، اول رفتم شرکت و بعد رستوران تا کم  امی گرفتم به زندگ میاز بهشت زهرا برگشتم. تصم یوقت
جلب کنم.  گهی د کباریآقا کاوه رو  تی باشم تا رضا یرو سر و سامان بدم. بعد اون دنبال راه  تشیوضع

 دوباره بهم اعتماد کنه...

 ! یریمش ی_آقا

 مضطرب رسول نگاهم رو به صورتش دوختم:  یصدا با

 شده؟!  یزی_چ

 ... ستین  طورنیکردند؟! نه ا یها کم کاربچه  دیبگم؟! فکر نکن  ی_خب چطور

 هاش رو بهم قفل کرد. با قورت دادن آب دهنش ادامه داد: دست

  یبار . چندمیکه داشته، براش انجام داد یاکرده. هر خواسته تمونیاذ یلیخ یمشتر کی _از سر شب 
 کنم؟! کاریچ دونمینم گهی. دمین یرو دوباره بچ زشیم میهم مجبور شد

 _خب، االن مشکل کجاست؟!

 .نهی شما رو بب خوادی _گفته م

 کارم، بلند شدم:  زی پشت م از

 . یِ حق با مشتر شهیکه هم یدونی . م یکرده باش یبه حالت رسول کم کار ی. وانمی بب می_بر

 .  دی_نه آقا. بفرمائ

کنار پنجره نشسته بود.  یزهایاز م یک یاشاره کرد که  یوارد سالن رستوران شدم. به خانوم  همراهش
 اش،ی نی ب یبزرگ رو یدود نکیخم کرده بود. متعجب شدم، چطور با اون ع  شیگوش یسرش تو

 . کردی رو چک م ش یصفحه گوش

 : ستادم یاش ا یقدم  کیرفتم. در  جلو

  شیپ  ی. در خدمتونم، مشکل دیداشت یبا بنده امر ایهستم. مسئول رستوران، گو یری_سالم، مش
 اومده؟! 
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 به طرفش خم کردم:   یبودم که جوابم رو بده. اما انگار حواسش نبود. سرم رو کم  منتظر

 _خانوم محترم، با شما هستم؟! 

 . یمعرفت  یب  ی_مشکلم در اصل، تو

رو برداشت، دل   نکشی. با باال آوردن سرش، عدیهزار چرخ  یتپش قلبم رو دم،یکه شن  یصدا با
به اندازه تموم    خواستمشیهاش... قلبم بدجور به تالطم افتاد. مچشم  یاهیس  یگم شد تو قرارمی ب

 باعث شدند، ازش جدا بشم.   ریکه خودم و تقد ییاون روزها

 فیظر یهارنگشم... تشنه لمس دست  یلمشک یعطر تنشم... تشنه نوازش موها تابی تشنه و ب من
 لباش...  یتشنه اون لبخند رو  شتریو از همه ب

... ستمین  یچی نفس ه یکه من ب فهممی کرده بود. حاال م رمی مدت بدجور متح یتو ییجدا نیا
  ریبغ  شدی نم برطرف   یچی کننده بود که با ه وونهیخودمم د یدختر دارم برا نیکه به ا یعطش

 خودش...  

 نخنده، لب زد:  کردی م یکه سع یهاباال انداخت و با لب  یآبرو

 !  وار؟یبزنمت به د ،یبش  خی م ای یمشکلم رو رفع کن  ی_االن اومد

که در  ی. با تموم بدهاشدی خشکم زده بود. باور نم  یشوکه شده بودم همونجور  دنشیکه از د قدرنیا
 کردی ها آروم مکه قلبم رو بعد مدت  یزیه بود. تنها چ خودش اومد  یبود. با پاها نجایحقش کردم، ا

 وجودش بود که باالخره اومد... 

 کرد:  ررویکرد، دلم رو ز یاخنده  تک

 خودت رو جمع کن.   یروان ی_هو

بلند به طرف پله  یها. مچ دستش رو گرفتم و با قدم امیجمله اش باعث شد به خودم ب  کی نیهم 
 یهمه یکه جلو کردمی نم  نیتضم م،یاونجا بود گهید قهی دق کیط ... فققهیدق ک ی. اگه دمشیها کش

 رو از دست بدم و به آغوشم نکشمش.    ارمیها اختاون آدم
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 یتو  دمشیکش شهیاز هم قرارتر ی تاب و ب  یبا عجله در اتاق رو باز کردم. ب میاز پله ها باال رفت تا
 بزنه *" یبخواد حرف کهنیکردم داخل اتاق با پا در رو بستم... قبل ا  تشیآغوشم، همونجور هدا

...  فدات بشم... قربونت بشم... ی... عشقم ی... عمر من ی_نفسم دوست دارم... عاشقتم... جون من 
 ... امی نفسم... زندگ

به   مدت نیا ینبود، تو می*". نفس با خجالت و خنده نگاهش رو دوخته بود به من... اما من حال
 ...دنش یبسته بودم تا به سرم نزنه، برم د  ریخودم به قفل و زنج  یسخت
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 یچسبوندم و تو  شیشونیرو پ میشونیدر مقابلش گرفتم. پ یخودم رو به سخت ی*" اما جلو
پوست صورتش که از خجالت سرخ شده بود،  یکه نفس هام رو یشدم. در حال  رهی هاش خچشم

 . زمزمه کردم: نشستیم

 ... ی... ممنونم ازت بابت همچمی دی. ممنونم که بخشی_ممنونم ازت که اومد

 اعتراضش بلند شد:  یحرفم محکم به خودم فشردمش که صدا  بعد

 له شدم. یخب، روان  یل ی_خ

 حلقه دستم رو شل کردم:  عیسر

  ی. از خوشحالدمتیشوکه شدم د  ست،یدست خودم ن  زم یعز دی. ببخشدیقربونت بشه، ببخش ی_روان 
 کنم.   کاریچ دونمی نم

 حرف بزنه*" کهنیزد قبل ا یح یمل  لبخند

 بهم رفت:  یغره ا چشم



 اری از عشق فر 

321 
 

 مدت از بس که همه چپ و راست بوسم کردند، کالفه شدم.  نیا یتو گهیببخشم، د دی_با

 کردم:  یمصنوع اخم

 !  ا؟ی_مثال ک

 که حافظه ام برگشته *"  دیفهم یحسام وقت نی هم یک ی. ایل ی_خ

  دنی. اما با شن شکنمی روز خودم گردنش رو م کیگره خورد. من  شتریحرفش گره ابروهام ب دنیشن  با
 فروکش کرد:  تمیعصبان  شیبعد یجمله

 کرده بود. حالم ازش بهم خورد به زور از خودم جداش کردم.   می_آه تف ما

 _از منم حالت بهم خورد؟!

 . ی_اومم... تو که از همه بدتر

نکردم. دلش رو شکسته ام. اما با تموم   تشیگرد شد. من از همه بدترم؟! حق داره، کم اذ هامچشم
ختم تا از نگاهش بخوانم که بلند دو شی از حرفش دلخور شدم. نگاهم رو موشکافانه به صورت جد نایا

 : دیخند

 کنم بازم کمه.    یتالف یکه، هر چ  ینکرد تمی_خب کم اذ

 دونمی نکن. نگاهم رو بهش گره زدم. نم  نشیتر از ا قراری هست. ب تابی ! دل من همونجور ببدجنس
 جدي شد:  کدفعهی.  دیبشم. خب که خند ر یازش س  تونمی چرا نم

 اومدم.  نجایا یا گهید یکار ی_من در اصل برا

 . دمیبرات انجام م یبخوا ی! بگو هر کارزم؟ی عز ی_چ

 .  رمی رو پس بگ  شنهادمی_اومدم پ

 !  ؟ینگفت  یزی! تو که هنوز چشنهاد؟ی_کدوم پ

 ! ؟یبود  ی_خنگ ک
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 !  ؟یگیم ی_نفس درست حرف بزن، بفهم چ 

 حرص لب زد:  با

 !  ؟یشی_شرط باختم، با من دوست م

 _تو جوون بخواه.  

 کرد:  ی اخم طنتم،یحن ش ل از

پس   شنهادمی. اون موقع بخاطر شرط اومدم سراغت. االنم اومدم پزنمی حرف م یدارم جد اشار،ی_
 . رمیبگ

 کردم صدام باال نره، لب زدم:  یکه سع یدر حال  یو عصب  نگران

 ! فهمم؟ی ! منظور حرفت رو نم؟یگیم ی_چ

 کرد:  یپوف

 بد باالخره گذشت.   ای. خوب می_ما با نقشه پدرت و آرتان سه ماه کنار هم بود

  یاومدنش مهم نبود. مهم اون عشق یاون باخت و چطور دنیکش شی! پزد؟ی حرف م   یاز چ داشت
 مکث کرد، ادامه داد:  یهردومون شعله ور شده بود. کم  نیبود که ب

 _اومدم تمومش کنم، متاسفم. 

چند   نی. من همرهیاالن جونم رو بگ نی هم خواستیرو تموم کنه؟! م  یچ استخوی کنه؟! م تمومش
که از خود سوختن هم بدتر بود.   زدمی دست و پا م یش یآت یبرام جهنم شد. تو امیدن دمشیروز ند

 بعد اومده تمومش کنه... 

داره. از  یدچه قص دمیبه سمتم حجوم آورده بود. بازهم نفهم  کبارهی که  یهنگ بود از فشار عصب مغزم
 و تموم کردنش...   دنیکش شیپ

 ام، ازم فاصله گرفت. به سمت در رفت.  و مات زده ر ی مقابل صورت متح در
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  هیثان کیبود. اگه بره   شهیبار بدتر از هم نیتا بشکنم. ا  رفتی . مرفتی از جا کنده شد. داشت م قلبم
 .  رمیم یو مطمئنم که با رفتنش، م ارمی هم طاقت نم

 قدم بلند خودم رو بهش رسوندم. بازوش رو چنگ زدم:  کیدر باز کنه با  کهن یا قبل

 یمدت چ نیتو ا یدونی! م؟ی! به من فکر کرد؟یزنی حرف از رفتن م  یاومد  یراحت نی_به هم
پدرت، دست و پام   تو بود اما بخاطر پدرم و شی! چه حال داشتم؟! چقدر سخت بود، دلم پدم؟یکش

 ایارزشم  یقدر برات ب  نی. چرا؟! ایمتاسف  یگیم ی. االنم خودت اومددنتید امی رو بستم که ن
 !  ؟یکن یتالف یخوایم

 قلبم گذاشتم:  یبازوش ُسر دادم و دستش گرفتم. رو یاز رو دستم

نفس. من  رمیمی. مستهیایم  ی. شک نکن اگه برزنهی ضربان قلبم رو، بخاطر تو م  یکنی _حس م 
 !...یلعنت  رم،یم یبدون تو م
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قلبم بود، دوخت.   یپر از اشک شد. لب هاش رو بهم فشرد. نگاهش رو به دستش که رو هاشچشم
 ادامه دادم: دمش،ی کشیآغوشم م یکه تو یدست آزادم رو دور کمرش گذاشتم. در حال 

که وحشت کردم.   یلرزوند یم طورنگاه عاشقت شدم. بعد هفت سال دل کی_من همون شب اول با 
تو رو از   تونمی به خودم ثابت کنم که م خواستمی. مدادی عذاب وجدان مرگ گندم هنوز آزارم م

 . شمی خودم حذف م دونستمی حذف کنم. اما نم امی زندگ

 شدم:   رهی هاش نم دارش خچشم یاش گرفتم با باال آوردن سرش، تو چونه
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از خودم دورت کنم. اما باور کن هر بار از کارم   کهنیا یم فقط براکردم، حرصت داد تیاذ دونمی _م
. من دوست  کردمی م یبهت دارم کارت رو تالف  یچه حس ینفهم کهنیا ی. اما براشدمی م شمونیپ

 . شمی و نابود م ستین ارم،یدوام نم  هیثان ک ی ،یبر نجایدارم. عاشقتم. مطمئن باش از ا

 صورتش تا لب باز کرد:   ی. تموم وجودم چشم شده بود روزدی م انهی وحش قلبم

 کن.   یباشم، پدرم رو راض یخوای_اگه م

  دم،یکنم؟! چرا؟!... با دو دنبالش دو یگفت؟! پدرش رو راض  یفاصله گرفت از اتاق خارج شد. چ ازم
 : رفتیم  نییداشت از پله ها پا

 کنم؟! یراض یچ ی_نفس پدرت رو برا

 بودن با تو.   ی_برا

 ! ؟یچ_

 بودنم گفت:   جیپله ها برگشت. دست به کمر شد. با حرص از گ یدادم رو از

 !  رم؟یبله رو ازت بگ ت،یخواستگار  امیمن ب یخوای _م

اون اتفاق ها دلش رو باهام صاف کنه. پس  دنیبعد فهم کردمی . فکر نمگهیداره م ی چ دمیفهم  تازه
... از نمونی بب   نییاون پا یهاآغوشم، برام مهم نبود که اون آدم یتو دمشیدوستم داشت.  محکم کش

 داد زدم:  یخوشحال

 . کنمی اون روزا رو برات جبران م یعمر نوکرتم، همه کی_عاشقتم نفس. عاشقتم. 

 : کرد ی ها اشاره مآدم که صورتش سرخ شده بود و به اون یحال  در

 . کننی_زشته، دارند نگاهمون م

  یکمرش، لبخند یوسط سالن... با گذاشتن دستم رو دمشیفاصله گرفتم. با گرفتن دستش کش ازش
من و نفس چه خبره،  نی ب دونستنیم گهیهمه افراد اونجا و پرنسلم که د نیزدم. نگاهم رو ب

 چرخوندم: 
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که در حقش انجام دادم، هنوزم نفسم دوستم داره.  یبد یهابعد تموم اتفاق   دمی_حاال که فهم
 گذشته انجام دادم.  یکه تو یکنم بابت تموم اون کار ی همه تون اول ازش عذرخواه یجلو خوامیم

کنه، دو دستش رو   مونمیپش کهن ینه تکون داد. قبل ا یگرد شده، سرش رو به نشونه  یهاچشم با
 گرفتم: 

بودم که   یقدر عصب  نیپرنسلم خورد کردم. اون شب ا یکردم و غرورت جلو  رتی _من رو ببخش. تحق
 خوام ب...   ی. معذرت مکنمی کار م یچ  دمینفهم

 تا ادامه ندم.  دیگفتن اسمم وسط حرفم پر با

 !  م؟یبخشی . ماشاری. نفس اشاری_جان 

  .دمتیوقته بخش یلیمن خ  ی_روان 

 پس باهام ازدواج کن تا آخر عمرم کنارم بمون؟!  م،یدی_حاال که بخش

صورتم    یبه پهنا ی! لبخندمونهی انداختش... م  نییزد، با تکون دادن سرش، با خجالت پا یلبخند
 گفتن ها به سمتمون هجوم آورد.   کیتبر ری . سدیچ یسالن پ یدست و صوت فضا یصدا کبارهیزدم. 

 جلو اومد:  زد،ی و دست م  دیندخی که م یآرتان در حال  

 بهت بگم زن داداش؟! دی از امروز با یدی. لگمیم  کی. تبرگمیم کی_تبر

 زد:  یسرش رو با باال آورد. لبخند نفس

 .ی_ممنون. هر جور راحت 

 کدومش؟!   ،یزن داداش خال ای  یخال ید یل ای یدیزن داداش ل ایزن داداش  یدی_ل

 کردم:  یاخنده  تک

 اش رو بگو...  _تو همه

 به شونه ام زد:  ی ضرب
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 .  یرد بش  دیبپوش که از هفت خان آقا کاوه با یبرو زره فوالد ایب یبخند  کهن یا ی_به جا

 تو به فکر خودت باش.   کنم،ی _اونم رد م

 ! بله رو باالخره گرفتم. ؟یکار ی_کجا

 ادامه داد: دهیبر دهیبر   یزد، با شوخ یگرد شد که قهقه ا هامچشم

 ! گه؟ی_قول مراسم با تو بود، د

 برات.  رمیگی_م

 به نفس دوختم و ادامه دادم: نگاهم

 _اول خودمون بعد تو.  

 ... دمیبهم رفت که سه نفرمون خند یچشم غره ا آرتان

 

 

* * * * * * * * 

 

 *نفس* 

 

که اول اون مراسم  کردی هنوز تالش م کنهی م  یشوخ دونستمیم کهن ی. آرتان با ادمیخندی م هنوز
 ... میسر سختانه سر حرفش بود که ما واجب تر  اشاریبعد ما... اما  رهیبگ

  یل یبود خ نمونی که ب یحرف هاش از زبون خودش و عشق   دنیدوختم. شن اشاریرو با عشق به  نگاهم
 و لذت بخش بود...  نیریش

 خانومم؟!  ییکجا اشار،یجون   زی_نفسم، عز
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 خودم اومدم که دستم رو گرفت و خطاب به آرتان گفت:  به

 !؟یندار ی. کاررمی _من دارم م

 _کجا؟! 

 _برم هفت خان آقا کاوه رو رد کنم. 

 _االن؟! 

 لحن متعجبم، سرش رو به طرفم برگردوند:  با

 هم شده.  ری تازه د  زم،ی_آره عز

 گوشم زمزمه کرد:  ر یصورتم خم کرد. ز یپوست صورتم حس کردم. سرش رو تو  ریز یخون تو هجوم

 معطل کنم. هیثان کی خوامی داشتنت نم  ی_برا

 انداختم. قلبم به جنون افتاد.  نیی رو از حرفش پا سرم

 سرخ شد؟!  دمونیل  یگفت یچ اشاری_

 خودت.  یدیل  شیموقف جناب، برو پ  ی_فضول

 کرد:  یاخنده  تک

 .  رمیبه چشم، م ی_ا
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 _نفس جونم؟! 

 بهم زد:  ی رو باال آوردم که لبخند خاص سرم

 لحظه به بعد کنارم باش.   نی_از ا

 زدم که ادامه داد: یلبخند

 !  م؟ی_بر

  یچنان جلو ین یماش کدفعهیکه  میزد  رونیلب زمزمه کردم. دست در دست هم از رستوران ب  ری ز میبر
و خودم رو    دمیکش غی شدم. ج دهیبا گرفتن بازوم به عقب کش کدفعهیبفهمم  کهن یپام ترمز زد. قبل ا

 چسبوندم.   اشار ی بغل  یاز ترس تو

 ام چرخوند:  دهیصورتم رنگ پر  ینگاهش رو تو اشاری

 نشده؟! تی ! طور؟ی_خوب 

رفت که همون   نیاشبه طرف راننده م  یدستم ول کرد. عصب  اشاریتونستم سرم رو تکون بدم.  فقط
 ! کنه؟ ی م کاریچ  نجایا نیهام گرد شد. اکه راننده بود. چشم یکس دنی لحظه در باز شد. با د

 : دی غر یبزنه، خودش رو بهش رسوند. عصب یحرف   اشاری کهن یقبل ا 

خودت رو به    یکه اعتماد به نفست رفته آسمونا!... باالخره چسبوند نمیبی م ی_به به دوست خانوادگ
 ما؟! یعمودختر 

 رو گرفت:  راهنشی پ قهی اشاری

 . ذاشتمیات نم زنده افتادی نفس م یبرا ی! اگه اتفاق ؟یبود کرد کاریچ  نی_حرف مفت نزن. ا

 گفت:  ضیبا غ اشاریتنش رو گرفت و مثل  شرتی گرد ت  قهیهم  حسام

من خط و نشون نکش. در ضمن   ی! براکنمی م کاریمن حواسم هست چ یدوست خانوادگ  نی_بب 
طبق رسم و    ت،ی شونیپ یبخوره رو  یبرچسب داماد خانواده افروز کهن یبر ا گم،ی م یچ  نیگوش کن بب

 جلو...   یای ب  دیرسوم با
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ادامه  اشاریرو رها کرد. با پس زدن دستش، به سمتم اومد با گرفتن مچ دستم. خطالب به   اشاری قهی
 داد:

و محرمت نشده   ی. االنم تا بله رو نگرفتستادمیبرادر بزرگتر پشتش ا کی_درسته پسرعموشم اما مثل 
 !  ؟یدیفهم  ،یطرفش... وگرنه با من طرف یای ب یحق ندار

رستوران با   امی داد ب شنهادیبودم. خودش بهم پ دهیو متعصب ند یعصب  ینجوریحاال حسام رو ا تا
 حرف بزنم، پس االن چش شده بود...  اشاری

نشوندم. هنوز در رو نبسته بود که   نیاجازه بده، داخل ماش اشاریکه به  نیدهن بازم بدون ا یجلو
 در گذاشت و مانعش شد:   یدستش رو رو اشاری

 ! ولش کن.  ؟یکنی م کاریچ ی_دار

 دستش رو پس زد:  نیخشمگ  حسام

 نم برو کنار وگرنه...  . االدادمی انجام م  دیکه زودتر با ی_کار

 !  ؟ی_وگرنه چ

 که آقا کاوه بفهمه پرونده درخشانت پررنگتر بشه؟!  ی. دوست ندارشهی_وگرنه برات بد تموم م 

. با بسته  دی به موهاش زد. عقب کش ی. چنگادی ب رونیاز گاردش ب اشاریجمله باعث شد   نیهم انگار
 که نرم.  خواستی دوختم با نگاهش ازم م اشاریشدن در نگاهم رو به 

بود تا از زبون خودش بشنوم که  نیکنم. امروز که قصدم فقط ا  کاریچ دونستمی من واقعا نم  اما
 کنه.   یراه رو خودش تنها ط هیباهاش برم تا بق دیبا کنمی دوستم داره. اما االنم با اومدن حسام فکر م 

متعجب   د،یچی پ  نیماش یفضا یقهقه حسام که تو یبه خودم اومدم. با صدا ن، یحرکت ماش با
 گرفتم:  م،یازش دور شده بود یل یکه خ اشارینگاهم از 

 حالش رو گرفتم!   یچطور یدی_د

 : دمیبا حرص بهش تپ  دم،یبه بازوش کوب یمشت
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 !؟یبود کرد یکار یچ نی_ا

 بهش زدم:  گهی. چند مشت ددیخندیرو نداد و همچنان م جوابم

 _اصال کارت درست نبود. 

 گفت:  یخنده اش رو خورد. جد یسرفه ا با

  ستمین رتیغی قدر ب  نیتالش کنه. بعدشم ا  دنتیرس یرو کردم. بذار خودش برا نکاری_بخاطر خودت ا
 ببره.   ره،یدستت رو بگ  یراحت  نی بذارم به هم

 .. .نجیکه ا سوزهی کنم. از کجا دلت م تونیاذ خوامی_آره جون خودت، بگو م

 خفه شد. با اخم به طرفم برگشت:   غیحرفم با ج  هیترمز، که به جلو پرت شدم. بق  یزد رو يکدفعه

کنار   یاما تهش خوشحالم که تو خوشحال  کشمی _آنقدر دوست دارم که از خودم گذشتم. حسرت رو م
 ن.  دوست داشتنت، برات انجام دادم، قضاوتم نک یکه از رو ی. پس بابت کاریکه دوستش دار یکس

داره. با   یبهم اثبات کرد که چه دل بزرگ  روزیانداختم. د نیی خجالت از حرفم و رفتارم سرم رو پا با
 رو حرکت داد.  نیماش گه،ید ینا یبوق بوق ماش  یصدا

 نگاهم کنه:  کهنیخونه، بدون ا یجلو دنیرس  با

 .  نیی _برو پا

 بود. با بغض لب زدم:  یعصب  هنوز

 _حسام من... 

 و کالفه لب زد:  دیپشت گردنش کش یدست

 گفتم.   نیی _برو پا

امروز چش شده بود. سردرگم از  ستیاز جا کند شد و رفت. معلوم ن کافیرو با ت   نیشدم که ماش ادهیپ
 کارش داخل خونه شدم.
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 118#پارت_

 

 * * * * * * 

 

 * اشاری*

 

  تونستمی. من نمامی زندگ  یدوباره پاش رو گذاشته بود تو گهید یسپنتا کی شدم یم وونهید داشتم
وار دوستش دارم دوباره ازم گرفته بشه. سوار  وونهیکه د یو نگاه کنم که دختر ستمیهمونجا با

 شدم و به سمت شرکت پدر  نفس روندم.  نمیماش

هام م، دست توجه ام رو جلب کرد. تا سرم رو چرخوند  ی ن یبوق ماش یرو متوقف کردم صدا نیماش  تا
 رو از خشم مشت کردم. 

 سوار شو!   ای_ب

 از نفس نبود:  یرفتم. در کمال تعجب خبر جلو

 _رسوندمش خونه. 

  ابونیوسط ب یرو باز کردم و نشستم. بدون حرف حرکت کرد. به سمت خارج از شهر، بعد مسافت  در
 : ستادمیشدم کنارش ا ادهیداد. پ ه یشد و به کاپوت تک ادینگه داشت. خودش پ

 ! شنومی _خب م

هم  دمیو شن  یدیشن ی. هر چمی مثل دو تا مرد حرف بزن  خوامیم کهن یبخاطر ا  نجای_اگه آوردمت ا
 .میری م م،یکنی خاک م  نجایا

 فرستاد:  رونی رخش دوختم و منتظر شدم حرف بزنه. نفسش رو پر فشار ب  میرو به ن نگاهم
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  یکس کهنی بخاطر ا یمهمون  یتو  کشبی  یپنج سالگ یتو کهنی... اتا االن تی_آمارت رو دارم. از بچگ 
فکر   هیکه بق یشد میروز کامل پشت خونه اتون قا کی  رهیرو ازت نگ دتیجد یاسباب باز نیماش

 نیبهتر  کهن یپات شکست. از ا یخورد نی فوتبال زم نیزم یتو تی. ده سالگیگم شد کردندیم
و   نیبرداره که بعدها کنکور بد   یرشته علوم تجرب یاتم هست مجبورش کرد که پسر خاله  قتیرف

 دانشگاه، سپنتا و مرگش... یبا گندم تو تی . از آشنانی باهم قبول بش  یپزشک

 باال انداختم:  یابرو

 ! ؟یدونی م یچ گهی_خب د

سه ماهه که فقط  غهیاون ص دنش،ی. از شرط باخت نفس، دزدیکه خودتم ازش خبر ندار زایچ یل ی_خ
 آوردمت.  نجایا یاگهیحرف د  ی. من براستیمهم ن نایبخاطر تو بود. ا

 هام دوخت: رو به چشم نگاهش

که  ستمی . اون قدر نامرد ن ستمی تفاوت که سپنتا ن  نیبا ا   ی. منم عاشق نفسم ولنی_خوب من رو بب
 خودش رو، اگ...   یپاهام له کنم حت ری دختر همه رو ز کیبخاطر عشق به 

 زدم:   ادیرو گرفتم، فر راهنشیپ قهی کدفعهیبند اومد. عاشق نفِس؟!... نفس من؟! ...  نفسم

 .  یعاشق نفس ،ی_تو گه خورد

آخش بلند شد که  ی. با عقب پرت شدن سرش صدادمیبند حرفم محکم سرم رو به سرش کوب  پشت
از شونه ام گرفت و   کدفعهی بردم.   ورشیفتاد. به سمتش ا نی زم یبه صورتش زدم. رو  یمشت محکم

  زیباهم گالو   هیاز ثان یپرتم کرد. امونم نداد در کسر نیزم  یکه به پهلوم زد رو یمحکم یبا لگد
 ... میشد

 دهیو آموزش د یاحرکاتش حرفه   ی. بعضمیو با خشم به هم چشم دوخته بود میزدی نفس م نفس
 : دیبه فکش کش ی. دستکنهی داره مراعاتم رو م ییکجورای بود. حس کردم 

  دمیآش و کاسه است شا نیحرفم رو بزنم باز هم هم  ی. پس بدون نذارمیبرابر چیبه ه چی_االن ه
 کنم. پس تحمل کن و سکوت کن.   ادهی مجبور بشم چند فن روت پ بارنیا
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حرفاش   دن یه. باز هم شن کاره و مراعاتم رو کرد یحرفش بهم فهموند که درست حس زدم رزم  ن یا با
 بذار بزنه.  زنمش،ی برام سخت بود. اگه بازم بگه عاشق نفس م 

گرفتم از  میتولد دوست شهاب، تصم  ی. رفتار اون شبت تودمیکه از گذشته ات ازت فهم  یزای _با چ
  ،ی. مجبور نباشیمجبور یسخته برات ول  دونمیخودم و عالقه ام نسبت به نفس بهت بگم. م

زدم   ی. اگه حرفیکش یم یکه چ شهیم میدارم پس حال رتی. منم مثل تو مردم غ نمکی مجبورت م 
رو ندارم. تا حاال هم بخاطر نفس   رانیا یمنم سپنتا هستم. من قصد موندن تو  یفکر نکن نکهیبخاطر ا

برم چون اون ور   دی. باینفس دلش با تو دونمیدارم. حاال که م یموندم وگرنه من اون ور زندگ
 دینگاه منه اما من بخاطر نفس بارها دلش رو شکستم. شا کیهاست منتظر هست که سال  یدختر

 دوستش داشته باشم.  تونمی اما م نباشمعاشقش 

 شونه ام زد:   یرو ی ضرب

حاال که من  خوامی . نمشهیجون م  یاز حدش بال شی خوبه اما ب یحد کی و تعصبات تا  رتی_غ
. فتهی فاصله ب نتونی ب رانت،یبخاطر تعصبات غلط و سختگ گهی. چند وقت دنیهم برسواسطه شدم تا ب 

 یخوایبسم اهلل. و گرنه برو دکتر تا اون مغزت رو شستشو بدن. اگرم بازم نم ،یتحمل کن  یتونیاگه م
از   ذارمی نم یکه دار  یاخالق نینفس. مطمئن باش با ا یخط قرمز بکش رو  کی  یخودت رو اصالح کن 

 . یشم رد بش  یفرسخ  کی

 رو به طرفم گرفت:  دستش

  نجایاز هم  یتونی . اگرم نمکنمیراه رو برادرانه بهت کمک م هیحرف هام رو بزن قدش. بق ی_قبول دار
 ... شهی هم یکارت برا یبرو پ 

هستند که قصد  ییرو از دست دادم. هنوز سپنتاها امی عاشق ضربه خوردم و زندگ  کی از  کباری من
مرد که قبل من به نفس عالقه داشته  نیبه ا تونمیها رو دارند. من چطور م  یل یخ  یدگبهم زدن زن 

 اعتماد کنم...

 رو با ضرب پس زدم:  دستش

 نفس شد؟! الیخی ب  یراحت  نیمنم باور کردم به هم ی_تو گفت
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که زد، با خشم  ینرفته بودم که با حرف یرو بهش کردم و به راه افتادم. هنوز چند قدم پشتشم
 : ستادمیا

 !؟یندار یکنم، پس حرف  یک ی ! برم دلش رو با خودم ش؟یخوای _پس نم 

 زدم:  ادی. فر دمیطرفش چرخ  به

 وسط؟!  نیا یگ یم ی_تو چ

 _حرف حساب.  

 دادم که ادامه داد: رونی رو کالفه ب نفسم

 ... یذهنت رو پاک کن ی تونی بخاطر نفس، م ی . بخواستی_سخت ن 

 

 119#پارت_

  * * * * * * 

 

 *نفس* 

 

 ی! ِااِ ؟ی که چ میخانوم رو تحمل کرد یاخم و تخم، کم محله ها یهمه ناز کرد نی_کوفتت بشه ا
 دوست!  گنیم نمیچکامه به ا ین یبیم

 تو گلو کردم:  خنده

 شد!  یکه چ کنمیم  فیاتفاق افتاده، سر فرصت همه رو براتون تعر یکل ! دی_خب ببخش

 : دی صورتم رو بوس چکامه
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 ی. برامیناراحت بود  یلیخ میدیدی م یجورن یتو رو ا کهن یمن و آتوسا از ا یول یباور نکن دی_شا
 ختم شد.   نجایبرات خوشحالم که به ا یل یخ ی. ولمیداد شنهادیپ نیا نیهم

 : دم یرفقاتم هستند. صورت هر دوشون رو بوس یهمه اتفاق هنوز پا نیبعد ا خوشحالم

 .کنمی م  یخوشبخت  یهر دوتون آرزو یرو دارم ممنون هردوتاتونم و برا اشاری کهنی_از ا

مهمون رستوران  ندهیشام عاشقانه اتون در آ نیبگم اول دیالعاده اتون بافوق  شنهادیپ ی_خانوما برا
 من.

به  یجذب تنش، نفس کش شده بود. لبخند یبرگشتم. با اون کت و شلوار طوس اشار ی یصدا با
 ام حلقه کرد: جلو اومد و دستش دور شونه  ی. قدم دمیصورتش پاش

 . دمیبود که شن یشنهادیپ نیبهتر نیا امی زندگ  ی_تو

 رنگش دوختم:  یخاکستر یهاچشم یبا عشق تو نگاهم

 . دمیبود که به تو رس  یباخت نیمنم بهتر یای دگ زن ی_تو

مثبت    ستایوا نجایفاز عاشقانه اتون فعال پر، کالغ پر، گنجشک پر، مجرد ا  دی... ببخشبیب  بی_ب
 پر...   جدهیه

 حرف چکامه خنده تو گلو کردم و نگاهم رو به هردوشون دادم. نیا با

تا اون شرط رو قبول کرد. اون شام اون شبم کوفتمون  م یدینقشه کش یما کل ست یقبول ن اشاری_آقا 
 شد.

 .کنمی من اون شب رو براتون جبران م  ن،یاریب  فیتشر نیبود  لی_خانوما هر فقط ما

 خنده لب زدم:  با

 . خورهی رستوران رو م   یکل غذاها ین یبیشبه م کی یشکمو  یلیخ  نیا اشار،ی_قبول نکن 

 با دستش به خودش اشاره کرد:  چکامه
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کباب    ،یاریپرس برنج، جوجه بخت کی. من فقط گنیدروغ م اشاریمو! اونم من! به خدا آقا _شک
... ها  نای... اومم فعال همیفسنجون، ماه مه،یق ،یلولت گوشت، مرغ سرخ شده، قرمه سبز ده،یکوب

 . هیکنارش باشه، کاف یکرم کارامل و ژله توت فرنگ یراست

شده بود. با منفجر شدنمون از   رهیبا بهت به چکامه خ   اشاریکه  زدی حرف م  یجد قدرن یا چکامه
 قلبش گذاشت و با لبخند لب زد:  یخنده... دستش رو

 .کنهی کار م یکه با باتر نی _به فکر قلبم باش

اون روز براش  یشد. اگه اتفاق رهی قلبش بود خ یدستش که رو  یمحو شد و نگاهم رو امخنده
هام چشم یسن سکته کنه. اشک با سرعت تو  نیا یعث شدم که توبا میفکر ی. با ب مردمیم افتاد،یم

 جمع شد و آروم سر خورند.  

 یهااز اتاق یکی دستم رو گرفت و به سمت  دیصورتم دوخته شد که با ببخش  ینگاهش رو کبارهی
 هاش قاب گرفت: . با بستن در اتاق، صورتم رو با دست دیکش نییپا

 ! ؟یام کن وونهید یخوای ها رو، ماشک نیقربونت بشم ا زی _نر

 بغض لب زدم:  با

 _اگه اون روز اتفاق...*" و حرفم رو قطع کرد: 

 . زنهی قلب به عشق تو همچنان م نی ا ینباش، تو کنارم باش  یچی _نفسم نگران ه

 بود*" نیری هاش چقدر برام شرو به صفر رسوند. حرف  نمونیحرفش فاصله ب  انیپا بعد

 !  ؟یآبروم رو ببر ی خوای م اشاری ی*". وا

 *ُسر داد:  یرو با تعجب رو نگاهش

 ! ؟یکن  کاریچ یخوای نفس *".. م ی_وا

 و استرس لب زدم:  ی. با نگران شد ی بدتر نم نیام زدم. از اگونه  یمحکم رو یک ی حرفش   دنشیشن  با

 .خودت، آقا ماها..  یبابا ی! وا نهیبابام اگه بب  ی! وارون؟ی برم ب  ی! حاال من چطورشه؟یم دهی_د
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 هاش رو دورم حلقه کرد:زد که با تعجب حرفم رو قطع کردم. دست  یحرف زدنم قهقه ا  وسط

 کردم.   ی_قربونت بشم شوخ 

هاش رو پس زدم و  ... دست یفهمی ! االن حالت رو گرفتم، م؟یذاری ! سر به سر من م؟یکرد  یشوخ
 : دمیبهش تپ

  یشیروان پر دونستمی... میِ هایمسخره باز نیا یاالن وقت شوخ یبراندازته، آخه روان  ی_الحلق روان
 رو بهم بزنه.  یبرم به بابام بگم نامزد   دیبله رو بهت گفتم، با

 رهیشد. بدون توجه به حالش به سمت در رفتم و دستگ رهیکنارش زدم که مات و مبهوت بهم خ  یعصب
  تشیاذ نیاز ا شتریب  اوردی دلم طاقت ن در رو باز کردم. هنوز همون جور وسط اتاق خشکش زده بود.

 کنم.

 عاشقتم...  ،یروان ی_هو

 

 120#پارت_

 

 

از اتاق خارج بشم با دو خودش رو بهم رسوند و با   کهنی در رو باز کردم. قبل ا ی تو یفرستادن بوس با
 لب زد:  طونیبستن در، ش 

 _کجا خانوم خانوما؟!  

 برگردم معترض لب زدم:  نکهیا بدون

 .  میستیکه ن  فهمنی_بذار برم، زشته االن م

 _خوب بفهمن.  

 : دمیگرد شد و به طرفش چرخ هامچشم
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 !  ؟یگیم ی_چ

 دور کمرم حلقه کرد. *"، لب زد:  هاشدست

 تحمل ک...   تونمی تا آخر شب نم خواد،ی _دلم آرامشت رو م

به در زدم.   یکاراست. دستم رو عقب بردم و تقه ا نیوقت ا تیموقع نیا یاالن تو یروان  یپسر یا
ام باال نره. از خنده یازم فاصله گرفت و به در چشم دوخت. لبم رو به دندون گرفتم تا صدا عیسر

 ام رو رها کردم.  خنده  یرفتم. صدا رونیدر باز کردم و ب  عیاومده سر  شی فرصت پ

 بلند خودش رو بهم رسوند:  یهاقدم  با

 .کنمیم هیمجلس تموم شد باهات تسو یوقت  یول شهی طلبت. االن نم یک ینفس خانوم  _باشه

 باشه، آقا.  ری خ یدی_خواب د

 .  ینیبی بغل من م یبه بعد، خوابم تو  نیاز ا زم،یعز یکار ی_ کجا

 . بدون توجه بهش به سمت نغمه و مادرم که کنار حنا بودند، رفتم. دمیخند  زیر  زیر

 

 

 * * * * * * * * 

 

 * اشاری*

 

که تنش بود،  یرنگ  یریش  کی ش یرو با تموم وجودم بهش دوختم. با اون لباس مجلس  نگاهم
شده بود. واقعا   ونینیقشنگ ش  یل یخوشگل و موهاش که خ  حیمل ش یصورتش با اون آرا

 .  دیدرخشیم
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  نیآغوشم*". من تا به ا یتو خواستی . فقط دلم مشدمی قرارتر از قبل م یتاب و ب یهر لحظه ب  من
 . شمی م وونهیشب برسم د

اش با درد همراه بود. آقا کاوه سفت و   هیو هر ثان دمیداشتنش کش یبرا یادیمدت عذاب ز  نیا یتو
. دادیسوقم م ینه به سمت نابود دنی. هر بار با شن رمیحرفش بود که از نفس فاصله بگ   یسخت پا

هفته باالخره  کیرفت و آمدم بعد   ی. بعد کلومدمیاما به عشق نفس و بودنش کنارم کوتاه ن
 رو به دست آوردم.    تشیرضا

وجودم، قلبم، دلم آروم گرفت. آرامش گرفتم بعد  یهمه  دمیکه بله رو ازش شن   یشب خواستگار اون
. اما چه بردمشی و با خودم م گرفتمی دستش رو م  یمن بود همون شب خواستگار ها، اگه بهمدت 
 . کردمی صبر م  یکم  دیکنم با

  ینبودم تموم کارا کاری. از موقع هم برمی نفس بگ یمراسم رو برا نیبهتر خواستی البته خودم دلم م 
ونده که بعد خونه م یهالهیفقط وس  استیآماده و مه یرو انجام دادم و همه چ یمجلس عروس 

 . مین یکنم و باهم بچ ضینفس تعو قهیبه سل ینامزد

 ! ؟یتو االن داماد ،یمیقد ی_دامادم دامادها

 آرتان که موج خنده داشت چشم از نفس گرفتم و بهش چشم دوختم. یصدا با

 به من؟! یداد ری باز گ ی_چ

 رو.   زتیه یها! جمع کن چشمش؟ی_بفرما تعارف نکن، خورد

 ! ه؟یهام قورتش بدم. حرفبا چشم  خوادی_دوست دارم زنمه، دلم م

  میوسط، ماهم بپر ن یبر یدیآهنگ باحال بدم با ل کی نکن، اومدم بگم درخواست   ی_باشه بابا قاط
 وسط.

 یحواسش به ما نبود. دستم تو یبه دور اطراف انداختم کس  یچشم ابرو به مهتاب اشاره کرد. نگاه با
 کون دادم:هوا به سمت سرش ت 

 .  یکردی م یکار کی. خودت یعرضه ات، از اون موقع منتظر ما بود  یسرت ب ی_خاک تو
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 _نخواستم. 

 _باشه بابا، برو درخواست بده. 

در آوردم دوباره شمارش رو   می نفس، گوش  یرفت. قبل رفتن جا یج یحرفش به سمت د  انیپا بعد
ها اعتماد  دوباره به آدم  شهیثابت کرد که م مرد بهم نی. ااومدی گرفتم. دوست داشتم هر چه زودتر م 
و قبولم   اشتاون بود که آقا کاوه روم رو برد یبگم واسطه گر  دیکنم. مردونه از اون روز همپام بود، با

 کرد. 

 : د یچی پ  یگوش یشادش تو یبوق صدا  نیدوم با

 . میک ینزد امیم می_دار

 . یاومدی م  کجایام با تولد بچه   یذاشتی_چه عجب! م

  یبا اون همه آدم کارا یچطور ن، یبهم محرم شد ستی ن شتر ی_چشمم روشن تو هنوز چند ساعت ب
 ! ؟یخوای ! شاگرد نم؟یفرز یلی. پسر خ نیکرد یخاک بر سر

 تو گلو کردم:  یخنده

 مراسم تموم شد.  ایگذشته، زود ب ی_حسام از شوخ

 _اومدم. اومدم.  

دلم قربون صدقه  یند بود. دلم ضعف رفت. و توقطع تماس به سمت نفس رفتم. در حال بگو بخ با
 اش رفتم. دستم رو به طرفش دراز کردم: 

 .دهیرقص دو نفره رو به بنده م  کی_خانومم افتخار 

 دستم لب زد:  یرو لرزوند. با گذاشتن دستش تو قراری کرد. من ب یخنده ا تک

 . لی_با کمال م
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هاش دور گردنم  . با پخش شدن آهنگ دستم دور کمرش گذاشتم که دستمیرفت  ستیسمت پ  باهم
 یدختر همه نیلحظه و ا نیبهتر  نیرنگش دوختم. ا یمشک یهاچشم یحلقه کرد. *". نگاهم تو

 منه... یزندگ

 

 121#پارت_

 * * * * * * * 

 

 *نفس* 

 

که چقدر  دیفهم شهیآرتان و مهتاب بود که از نگاهشون م ینگاهم رو کیتار مهین یاون فضا یتو
 بود. دهینه عقب کش کی وسط آرتان با  نیدوست دارند و ا گریهمد

اگه  یکه دوستش دار یداشتن کس یبرا ینبود... ول  یسخت  یچرا؟! اما حس زدنشم کار دونمی نم
فاصله   یبرا   شنیم لیدل یزهای چ  یبعض ی. اما گاهیاری تا بدستش ب  یبپوش یزره فوالد دیشده با

از  گهیبرادر دوستش داره، د کی که مثل  اشاری یروح  ط یآرتان بخاطر شرا زنمی گرفتن. البته حس م
 . کنهی به دست آوردن دل مهتاب نم یبرا ینزده و اقدام یخودش حرف لد

سبب شد نه ختم شد، م ینی ریش  نیبود که حاال به ا یمقصر ک  کنهینم  یبا اون شروع تلخ که فرق اما
 ... نمشونیبیخوشحالم که کنار هم م  یل یکنار هم باشند. االن خ میتنها ما بلکه اونا

دوخته شدم.   زد،ی هاش که عشقش موج مچشم یپهلوم نگاهم رو گرفتم و تو  یرو  ینشستن دست با
که نفهمه و آتو ندم   کردمی تحمل م یکجوری یول دادیقلقلکم م یپهلوهام بدجور یحرکت دستش رو

 دستش...

 *" دنیرقص   یکه م هیبدون توجه به بق ستادیام، ا. از خندهدمیآخرم نتونستم تحمل کنم بلند خند از

 !خنده؟ی م  ی_نفسم به چ
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 _به تو!

 دستش متوقف شد:  حرکت

 ! ؟ین یبی صورتم م یتو  یخنده دار یزی_چ

 زدم که متوجه نشد:  یروزیپ  یدلم لبخند یتو

 ! ؟یاعتراف کن یواخی _آره، نم 

 اعتراف کنم؟! یبه چ ی_دوست دار

 . یاز اول چشمت من رو گرفته بود و عاشقم شد کهنی_به ا

  یدوست شنهادیکه اول چشمت من رو گرفته بود بعد بهم پ یتو بود نیرفته ا ادتی! ؟یچ گهی_د
 .یداد

 کردم:  یاخم

 _پررو نشو، اون به خاطر باختم بود و مجبور شدم.

 سراغ من.  یدا خواسته اومد_خب تو از خ

حواسش   ی کس یکی اون تار ی... تورونی ب امیزدم و تقال کردم از بغلش ب اشنهیبه کف س  یضرب  یعصب
 سرش رو خم کرد و دستش رو قلبش گذاشت.  یگفت کم یآخ آروم  اشاریبه ما نبود... 

لرزون و مضطرب   یصورتش بردم. با صدا  ینبود ضرب زدم به قلبش... نگران سرم رو جلو ادمیکه  آخ
 لب زدم: 

 ! م؟ی ن یبش میبر ای ب یخوایشد؟! م  یحواسم نبود. قلبت درد گرفت؟! چ دی ! ببخش؟یخوب اشاری_

 به زور لب زد:  یخفه ا یصدا با

 _آخ قلبم، نفس اعتراف کن؟!

 هول زده لب زدم:  عیسر
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 عاشقت... _آره من اول

هام گرد شد. باز سر به سرم گذاشته. پر  . چشمریاش رو بگخنده   یلرزش شونه هاش *" تا جلو با
 : دمیحرص غر

 ! ؟یکنی م هایشوخ  نی. دفعه آخرت باشه از ادمیترس  ی_روان 

 هاش رو دورم حلقه کرد: خنده دست  با

 رستوران عاشقت شدم... یاعتراف کنم همون شب تو خوامیقربونت بشه. م یروان  نی_ا

 کردم:  یاخنده  تک

 ! رشیز  یبزن ی... ها... حق نداری_اعتراف کرد

 رو بلندتر کرد:   صداش

 _عاشقت شدم، دوست دارم.

 دهنش گذاشتم:  یپنجه پا بلند شدم، با خنده دستم رو رو یرو

 شدند.  وونهیرقص د  یبه جا نایا گن یخب االن م یل ی_خ

 زد:  ادیو برداشت و دوباره فرر دستم

 عاشق نفس شدم.  کنمی خانوما من اعتراف م ون،ی_آقا

که دستم رو برداره که همون لحظه  کردیدهنش گذاشتم. اون تقال م یدوباره دستم رو رو دم،یخند
حرکت   یب  کدفعهیما قفل شد. هر دومون  یسالن روشن شد. نگاه همه رو یآهنگ قطع شد و فضا 

 .میموند

 ... طونمونی دست قشنگ رو به خاطر دو زوج عاشق و ش_بزن 

دختر مو بلوند   دنیحسام باال گرفت. سرم رو به طرفش چرخوندم با د یدست و سوت با صدا یصدا
 از حد شد. شتریامشبم ب یچشم بود، خوشحال  یهمون اول تو باشیکه ظاهر ز  یو چشم آب
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 قدرنیدختر کنارش ا نیا دنیبا د کردمی برامون داره. فکر نم زی که گفت امشب سورپرا یلحظه ا از
 خنده....   ریز میدادم که هر دو باهم زد   اشاری یهاخوشحال بشم. نگاهم رو به چشم

کنار هم   میگرفت میخودمون تصم بارن ی... ارهیو وصف ناپذ رهینظ  یالعاده، بشب فوق  کی امشب
 گره خورده بود.  نمونیکه ب ی. بدون کلک و نقشه، فقط بخاطر عشق میباش

دام انداختمون که  یکه چنان تو ی نجات داد. عشق یکیو تار   ییکه هر دومون رو از گرداب تنها یعشق
که دوباره عاشقش شدن رو   یهم سخت شده. عشق  دن ینفس کش یلحظه بدون هم حت کیاالن 

 داد... هیبهمون هد

روشن و   شهیهم یکه شعله اش برا یتک تک لحظه هامون پر شده از مهر و محبت و عشق  االن
 ماندگار شده...  

 

 ان ی#پا

 99#سال
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