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 :مقدمه

 محکومم به نماندن... به رها کردنت... من

 !ردیگ ینشات نم یاز نامرد شهیهم رفتن

از  یه انقط کیو در  یبدانم هست نکهی... ایو بمان یباش نکهیداشت... ا لیدل کیرفتم، اگر نخواستم باشم، فقط  اگر

 ...یکش یشهر بزرگ نفس م نیا
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 نکن! ریتفس یاقتیل یرا به ب رفتنم

 شدم... دنیحفظ کردنت ناچار به بر یبرا

 راحت تر شود... تیشدم تا دل کندن از من برا سخت

  ست،یمن از تو ن یینفرت باعث جدا نباریا

 م...کن تیرها دیو من به گناه دوست داشتنت با میده یتقاص پس م یمن و تو به جرم عاشق یباشد ول بیعج دیشا

 است! ییعاشق بودن سبب جدا نجایا

 مان شود... ییحکم جدا یباشد تا مانع امضا یا "نغمه" دیبا انیم نیدر ا و

 عشق...  یاز جنس دوست داشتن، با صدا یا نغمه

 "یعاشق ینغمه  "... دیشا

 

 

 

 

 

 

 !میش یم "ما " میباالخره دار -

 

 شد. رهیمادرم خ ی رهیو به سنگِ ت دیحرفم خند نیا با

 ذارم آب تو دلش تکون بخوره! یعمه نم -
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 یمکان م نیخم شده ام حلقه کرد. من هر بار پا در ا یو دستش را دور شانه ها دیبعد خودش را به سمتم کش و

 کشاند...  یم نیرا به سمت زم میشانه ها ینیگذاشتم غمِ سنگ

 !دینگران گل دخترتون نباش گهیتا د میخبر رو بهتون بد نیا میشم همه کسش... اومد یم -

 همه کسم بوده... نگاهم که کرد، غرق شدم در نگاهش و لبخند زدم. نهایاز ا شینداشت که پ خبر

 آوردم؟ یمن چطور نبودشون رو دووم م ی... اگه نبودیخوبه هست -

 زیعز میبرا نیچن نیمرد نهفته بود که ا نیکه کتفم را فشرد... چه در درون ا یناب... و دست یهم همان لبخند ها ازب

 بود؟ یو خواستن

زودتر در  هینطوریدونستم ا یدرد هام فرار کردن! م یهمه  یاومد یاز وقت دم؟یکش یمن چطور نفس م یتو نبود -

 کردم! یقلبم رو به روت باز م

 :دمیکردم و دلخور پرس اخم

 تو قلبت نبودم؟ یعنی -

 داشت! و خواست تا سر به سرم بگذارد! یکه دست از سرِ زن جماعت برنم یحس حسادت نیزد... به ا لبخند

 سارا رفته بود توش درم بسته بود! -

 بود. یعیغلظت اخمم کامال طب نباریا

 ؟ید یآزارم م  مونیروز قبل عروس هیبا آوردن اسمش  یچ یبرا اد،یخوشم نم تهیمن از اون افر یدون یتو که م -

 و چشم درشت کرد. دیگز لب

 من؟ غلط بکنم!  -

 بعد دنبال مقصر وجود نداشته گشت! و

 کرده؟ تیخانوم منو اذ یک -

 تو! -
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 تو مجلس! نمیکور بش یشب عروس ارمیپس برم چشم خودمو در ب -

 ابروانم قصد باز شدن نداشت. نیب ی گره

 واقعا سارا رفته بود تو درم بسته بود؟ -

 دادم؟ یجان م شیتمام حالت ها یخورد... چرا من برا نیچشمانش چ یانداخت و گوشه  نییرا پا سرش

 تو قلبِ من باشه؟ دیبا قهیاون عت یکن یچرا فکر م -

 باال انداختم. یا شانه

 !یگ یم نویخودت ا -

 یرو نم یا گهیشده و شخص د نیساله که از حضورت سنگ یلیخودم خواستم سر به سرت بذارم! و گرنه قلبم خ -

 !رهیپذ

 شدم. رهیکرد خ یم زیدلم سرر یکه غم به خانه  یا رهیبه سنگِ ت نباریبرگرداندم و ا سر

 کنه؟ یم تمیاذ یبابا؟ چطور ینیب یم -

 نیاول یکه در سرما یصورت یدستش به رو یشد... گرما ریو اشکم سرازسوخت  میمتوجه نشدم، چه زمان پلک ها و

تبسمش را  یب یو من چهره  دیخند ینم گری... ددیچسب یبه دل و جان م بیزده بود عج خیماه ،  نیفرورد یروزها

 دوست نداشتم...

... اصال خاک بر سر یش یم تیاذ نقدریدونستم ا یکنم... م ینکن... من اشتباه کردم... فقط خواستم شوخ هیگر -

 من!

 هما را سرزنش کند... نِیبست... حق نداشت... حق نداشت حس یخودش را به بار فحش و ناسزا م دی... نبادینبا

 من فقط دلم گرفته... که ندارمشون! -

 

 گذاشت... دنیتپ یتر آمد و قلب من بنا کینزد
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 آب تو دلت تکون بخوره! االن به عمه قول دادم نذارم نینذار بد قول بشم! من هم -

که نداشتمشون فقط حضور تو باعث شد که نبودشون  یمدت نی... تمام ایقول عمل کرد نیوقته که به ا یلیتو خ -

 باش... شهیرو تحمل کنم... فقط تروخدا هم

 یزنِ رو نیخوشبخت تر نیقی... من به یحجم از مهربان نیو شرم... ا جانیصورت سرخ شده از ه نینگاه... ا نیا

 بودم...! نیزم

 خودم خواستم! یتو رو برا طمیخودخواه بودم که با وجود شرا یلی! من خید یخجالتم م یدار -

دوست  نطوریمن ا یچشم ها ایزد  یبرق م مانیدستِ چپم نشست دلم گرم شد... حلقه ها یچپش که به رو دستِ

 ند؟یداشت بب

 هیدستم دور گردنت،  هیکه کنارت نشستم...  یحالت نی... مثل همکشم کنارتم یمن تا هر وقت زنده ام و نفس م -

 نفسم قطع شده باشه! نکهیبودنم حساب کن... مگر ا یرو شهیدستت... هم یدستم رو

 طاقت شدند و باز هم... یدر دلم به پا کرد... آنقدر دلم همهمه کرد تا چشمانم ب یرا گفت و ندانست چه آشوب نیا

 ؟یلرزون یحرفو... چرا دلمو م نینزن ا -

 ...دیچیام در هم پ ینگاهِ باران دنیرا محکم تر فشرد و صورتش با د دستم

و ت ییکه دادم نگذشته دو بار آب تو دل تکون خوردن که سهله، رخت شو یاز قول قهیخدا منو بکشه! هنوز چند دق -

 دلت به پا کردم!

 گفت: یشد و با شرمندگ رهیبه سنگِ مادرم خ سپس

براش  رمیها! من همه جوره حواسم به دوردونه ات هست! عاشقش باشم بسه؟ بم یعمه هاله ترو خدا ازم نرنج -

 ؟یچ

 به سنگِ پدرم کرد. یسمتم برگشت و با نگاهش اشاره ا به

رد ک یم گرفت پرتم یکوتاه نبود از نوکِ موهام م ایدرآوردم جلو بابات! مطمئنم اگه دستش از دن یباز ایح یچه ب -

 اون سر جاده!
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 اخطار دادم: تیتوجه به حرفش، انگشت اشاره ام را مقابلِ لبانش گذاشتم و با جد یب

 نگاهت کنم! گهیوجود نداره که د ینیتضم یببند یور یخودت رو به بار فحش و در گهیبار د هیبار... فقط  هی -

 کرد. زیر طنتیرا با ش شیها چشم

 حد؟ نیدر ا -

 شود! یچقدر کارها راحت م دیایضعف ها که دستِ آدم ب نقطه

 !یکه دستته مواظبت کن یپس حواست باشه چطور از امانت ،یستیتو فقط مالِ خودت ن -

 نگاهم کرد و گفت: رهیآورد... خ نییپا یرا گرفت و به نرم دستم

 که منبعد بغلت کنم! وجود نداره ینیتضم ،یکن هیگر گهیبار د هیبار... فقط  هیحاال تو گوش کن،  -

 

که در جهان وجود  یکرد... هر حسِ ناب یتمام م میکرد... غم را برا ی... آه آغوشش... آتش برام گلستان مآغوشش

 کرد... یم هیداشت به قلبم هد

 حد؟ نیدر ا -

 ینگاهو قبل از آنکه به صفحه اش  دیکش رونیشلوارش ب بِیهمراهش را که در حالِ زنگ خوردن بود از ج تلفنِ

 باال انداخت و گفت: یشانه ا ندازد،یب

 !میمشخص کرد مونویزندگ یقانون ها نی! اولیخوددان گهید -

 

 اش از جا بلند شد و گفت: یگوش یبا نگاه کردن به صفحه  و

 ن؟یذاره رو سرم که کجا موند یطاهاست! االن موزر م -

 یخودش را م یمردانه اش و تنها صدا بتیبودم به ه رهیاز ما سه نفر فاصله گرفت... خ یرا وصل کرد و کم تماس

 ...دمیشن



 یعاشق ینغمه 

 
9 

 

 الو؟ جانم؟ به! چقدر من تو رو دوست دارم! -

 .دیمکث کرد و خند یکم

 !ارمشیم گهیساعت د می! تا نرتتیاون غ یمن به فدا یا -

 بعد! نیبخور گهید ییچا هیگفتن  یعمه و شوهر عمه ه م،یبه جان خودم، ما عزم رفتن کرد -

هما  یفقط هما رو آروم بزن ها! اصال جا م،یدیما رس یشالقتو رو هوا بچرخون نیآفر نیتو! آفر یاها چقدر قشنگط -

 و کبود باشه! اهینداره دوماد س تیام به من کن خوب یرحم هی مونهی...! بعدشم فردا عروسفهیمنو بزن، خانومم ظر

 !فیدانست نه ضع یم فیکه زن را ظر یآن فهم و شعور یبه فدا من

 !میخور یهم نم یچا ایاصال ب -

 بعد خطاب به من گفت: و

از  نداره تی! خوبنجایکنه ا یم یخان داداشت قشون کش میساعت اگه نرس میکن، تا ن یهما با مامان بابا خداحافظ -

 بده! هیهمسا یسنگ ها

ا پر پر شده ب ی... گلبرگ هادمیرم کشبه سنگ مادر و بعد به سنگِ پد یگوش نکردم... دست شانیبه حرف ها گرید

 شدند... یهر وزش باد در هوا پخش م

از دستش  چوقتیه دی... دعا کنمیدیکه سر راهمون وجود داشت ما بهم رس ی... با تمام مشکالتدیبرام دعا کن -

 ندم...

*** 

 

 

ها  نیبه صف ماش یجلو نگاه نهیشد. از آ یقطع نم یعروسمان لحظه ا نیهمراه پشت ماش یها نیبوق ماش یصدا

 .دمیانداختم و با لذت خند
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 راه انداختن! ییچه سروصدا -

 زد. یانداخت و لبخند  نهیبه آ یمن نگاه مانند

 نشسته! نیماش نیتو ا ایعروس دن نیچون بهتر -

شده هم  یو برا میداد. ما تمام مشکالت را پشت سر گذاشته بود یخجالتم م شیبود، با حرف ها نیهم شهیهم

د ش یو حاال... حاال باورم نم میبود ریکه بخاطر مخالفت مادرش درگ ییتمام روزها می...  پشت سر گذاشته بودمیبود

 میآرامش را برا یحاال هم نوا نیکه از هم ی... خانه امیرو یدو نفره مان م یو به سمت خانه  میدر کنار هم نشسته ا

 نواخت...!  یم

زد. بغضم گرفت بخاطر  یدو نفر چشم را م یخال یکه عروس کشون راه انداخته بودند، جا ییها نیجمع ماش انیم در

 یکنند... پدر یخوشبخت یآرزو میبخت کنند. که باشند و برا یخانه  یشب مرا راه نینداشتن پدر و مادر، که در ا

جمع شده در چشمانش را با سر که اشک  یکند... مادر دام را ببوسد و مراقبت از من را به همسرم گوشز یشانیکه پ

آرامش گرفتن از لبخند مادر... خوب شد که  یبزند... و چه حس خوب میبه رو یو لبخند پر محبت ردیانگشتانش بگ

 پر بود از لحظات خوب... میکه برا یداریبه هر دوشان زدم و طلب دعا کردم... سبک بودم از د یسر روزید

کرد و حاال سپر به  فایا میرا برا یحام کینقش  شهیکه هم یکرد... برادر یاز مزبانم را به شکر ب شهیوجود طاها هم 

 ی انهی. خوشحال بود از خوشحال بودنم... شاد بود از خوشبخت شدنم... مزدیکرد و بوق م یما حرکت م نیسپر ماش

 یتا انتها نیتنها دو ماش م،یدیدر که رس ی. جلورشانیمس تراه کج کردند به سم یها با  تک بوق نیماش یراه برخ

 من!  یو خانواده  نیحس یبا ما بودند! خانواده  ریمس

اش با ناز و  یشگیطبق عادت هم میمر یی. زنداستادمیدر ساختمان ا یشدم و جلو ادهیپ نیاز ماش نیکمک حس به

توانستم به چشم وقت ن چیمخ بود! دستم را گرفت. ه یرو یادیپاشنه بلندش ز یکفش ها یادا به سمتم آمد؛ صدا

 ...ارشمادر نگاهش کنم ، نکه نخواهم؛ او نخواست... با برخورد و رفت کی

 :دمیرا شن شیکرده اش بود که صدا شیچشمان آرا یزوم رو نگاهم

 ادیتنها پسرم ز ینه! من برا یتو رو انتخاب کرد. نه که تو بد باش نیباز هم حس یهر چند تمام تالشمو کردم ول -

 بودم... دهینقشه کش
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... تسیمهم ن تیبرا گرید دنیشن هیو کنا شیبه ن یعادت داشته باش یوقت یناراحت نشدم،دروغ گفتم ول میبگو

 باشد!  هیو تنها سالحت گر یکه فوران کن ردیگ یهمانند سابق درونت آتش نم

 یخواستم قانون شکن یآخر نم زم،یشود اشک نر یشب که تا آخر عمر فراموشم نم نیام را کردم تا در ا یسع تمام

 کنم و سهم آغوشم از تنِ آرامش بخش همسرم را از دست بدهم و خداراشکر موفق هم شدم...

افتد، از طاها فاصله گرفت و  یاتفاق م یزیما دو نفر را تنها بگذارد خون و خونر یدانست لحظه ا یانگار که م نیحس

 و دستش دور شانه ام حلقه شد. ستادیبه سمتمان آمد. در کنارم ا

 !میاریبرات ب یخوشگل یو نوه ها میخوب مامان جان برامون دعا کن خوشبخت بش -

 من بود... فقط من! یبرا شیها تیمرد و حما نی... اتشیشدم از حما دلگرم

 

طاب به پسرش بغلم کرد و خ یخوش جلو آمد و به آرام یبا رو ییدا یبسنده کرد ول یتنها به زدن لبخند ییزندا

 گفت:

 پسر! ینکن تیدختر خواهر منو اذ -

 درحال ذوب شدن بودم... یینگاه پر محبتش در مقابل دا رینگاهم کرد، ز نیحس

 من نوکرِ دختر خواهر شما هم هستم! -

 

ما  یبرا یبود ول ادیخواهر برادران ز گرید یبرا دیشا یجلوتر آمدند. شش سال تفاوت سن ایطاها و همسرش رو 

 !دیشنل دماغم را کش ریحکم همان دو سال را داشت! طاها دستش را جلو آورد و از ز

 منم عروس شد! یهما کوچولو -

 

 ...یدوران بچگ ادیبودم... به  شیهم هما کوچولو هنوز
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 و صورتش را به حالت چندش جمع کرد! دیرا عقب برد و سر انگشتانش را بهم مال دستش

 شد! یهمه جام روغن چارهیبه دختر ب دنیآت آشغال مال نقدریاَه...اَه... ا -

 

 کمرم به حرکت در آمد. یگفت و طاها را کنار زد، خواهرانه در آغوشم گرفت و دستش رو یشیا ایرو

 :دمیگوشم شن یکیآرامش را در نزد یو طاها بود. صدا ایام وجود رو یزندگ لیدال نیتر یاز اصل یکی

 ینگران یاونقدر آقا هست که جا نیاومد حتما خبرمون کن. هر چند شکر خدا حس شیبرات پ یگلم، مشکل یآبج -

دست از  نیخوشبخت نهیکه بب نیهم ییهم نباش زندا یزیباش. نگران چ تیمواظب خودت و زندگ یلینباشه. خ

 زنم. ی! فردا بهت سر مدارهیبرم یلجباز

 

 و رو به طاها گفت: دی. گونه ام را بوسدمیکش یخجالت م ایبار بود که از رو نیاول

 !میبر گهیبهتره د روقتهیبغلش کن. د ایب -

 

به مانند  شیدر آغوشش گم شدم، صدا نباریبه همه فهماند که زودتر بروند! طاها مجددا جلو آمد و ا میمستق ریغ

 آرام نبود! ایرو یصدا

 !کهیکوچ یآبج یخوشبخت بش -

*** 

ه از ک یشدم به بخار رهی. نشستم و خدیعقب کش میرا برا یندلص نیصبحانه انداختم. حس زیبه م یلذت نگاه با

 شد.   یبلند م ییپر شده از چا وانیل یدهانه 

وابسته  یادیمن که ز یبرا شانیهردو یمقدمه  یتصادف از دست دادم ، رفتن ب کیپدر و مادرم را در  شیپ دوسال

سکوت گرفتم! نه از عمد، بلکه شوکه شده  یبود که شش ماه تمام روزه  نیمنتظره بود... ا ریبودم به وجودشان غ
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ته حرف نگف ایدن کیبود... زبانم قفل کرده بود و  شانسخت نبودن یعمرم روزها یروزها نیبودم از نبودنشان... بدتر

 در دل داشتم...

 کی یو همگ میدرندشت نرفته باشتهران  نینمانده بود که در ا یبهبودم کرد. دکتر یتالشش را برا یطاها همه   

 « است! یگذر زمان روند بهبود» نظر داشتند: 

 میبرا نی. آن روز ها بود که نقش حسیزندگ یادامه  یبودم برا دیگذشت چون ناام یکند م یادیگذر زمان ز نیو ا 

 یزد و من تنها نگاهش م یزد. او حرف م یحرف م میآمد و برا یپررنگ تر شد. اوقات فراغتش را به خانه مان م

به رنگ شب که با گذشت  یها یگو نیخاص هست... ا یادیچشمانش ز دمیهمان زمان ها بود که فهم دیکردم و شا

 نگاه...  نیباتریشد به ز لیتبد میزمان برا

. کرد یحرف زدن انتخاب م یموضوع را برا کینشد. هر روز  دیناام نیحس یمنوال گذشت ول نیبه هم یچند ماه  

من  یاشک ها دنیاما با د دیخند یشان سرخوش م یادآوریکرد و با  یم فیتعر میمان برا یاز خاطرات بچگ یگاه

که هم مادرم  ییآن روز ها... روزها یبرا شدمیمتمام شود...   دلتنگ  میماند تا اشک ها یکرد و منتظر م یسکوت م

 بود و هم پدرم...

حرف  نباریا یول زدیحرف م میبرا نیحس شهیهم یدارم، طبق روز ها ادیکه باالخره به حرف آمدم را خوب به  یروز 

 ...دادیم یو دلخور یدیناام یبو شیها

ناراحت  دمی. من بهت حق میمثل گذشته ها برامون حرف بزن یتون یم ی، اراده کن یدونم تو بخوا یهما، من م -"

 "؟یگ ینم یزیچرا چ ؟یچرا ساکت یاده، ولکه افت یبخاطر اتفاق یباش

 

از طاها  یحت میبرا نیدر آن مدت حس یدانم ول یکردم. چشمان رنگ شبش دلخور بود از من. نم ینگاهش م رهیخ

 ینشستم و اگر تا آخر آن شب نم یچشم انتظارش م دیایب دنمیکرد به د یکه فرصت نم ییهم جلو زده بود. روز ها

بزند هم حالم  یبدون آنکه حرف دنشید نهات دنش،ید یشده بود آرامش روحم. حت نی. حسشدیم یآمد رفتارم عصب

کرد. رفته رفته در درونم کشف کردم که دوستش دارم، دوست داشتن که چه عرض کنم بارها به خود  یرا خوب م

 یت. انگار که نمکرد، باالخره سکوتم شکس یاعتراف کردم که عاشقش شده ام. آن روز که آنگونه دلخور نگاهم م

 باشم، بالخره به حرف آمدم بعد از شش ماه! من یدلخور نیخواستم مسبب ا

 "گفتن نداره! یبرا یآدم تنها حرف هی -"
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هت بود، با ب ونیتلوز یکردن کانال ها نییاز ما مشغول باال پا یلحظه مات نگاهم کرد. طاها که با فاصله چند متر چند

 :دیپرس دیمد. با ترداز جا بلند شد و به سمتمان آ

 هما حرف زد؟ ن،یحس ؟یگفت یزیهما اومد... هما تو چ یصدا -

 

نشست چهره اش را  نیلبان حس یکه نرم نرم رو یگذاشت! لبخند نیذوق کردم که نام مرا پشت بند نام حس چقدر

 کرد... یدر نظرم خواستن شیتر از پ شیب

 

و  دیکش یاز سر آسودگ ینفس نیکه به بدنم وارد شد از گذشته ها فاصله گرفتم و به خود آمدم. حس یسقلمه ا با

 گفت:

 ینم یاز چ نباریمنتها ا یگفتم دوباره شوک زده شد دمیچقدر صدات زدم؟ بخدا ترس یدونیم ؟یهما کجا بود-

 دونم!

 

 زدم. یآرام لبخند

... در یدینشستم که تو روشو چ یزیشد که حاال من پشت م یگذشت و چ ایکردم که چ یفکر م نیداشتم به ا -

 نقش همسرت!

 

 .دیمربا کش شیاز نان سنگگ جدا کرد و رو یا تکه

 ؟یدیخوب به کجاها رس -

 سرد شده حلقه شد. یچا وانیدور ل انگشتانم
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 پس نپرس! یدونیخودت خوب م -

 را از دستم گرفت. وانیبر لب ل لبخند

 . بذار عوضش کنم!یریگ یسرد نخور دل درد م -

 

 خانه و یما عوض شده بود! من شده بودم آقا یکرد. جا یخال نکیرا در س وانیبلند شد. ل زیبه دنبال آن از پشت م و

 او خانم خانه...! 

 بلند شد: مشیسیب یبود که صدا دهینرس یدستش به قور هنوز

 ...کی... عقاب دو؟ عقاب کیعقاب دو؟ عقاب -

 

 شد پاسخ داد: یکه وارد اتاق م یرا چنگ زد. در حال میسیاپن گذاشت و ب یرورا  وانیشتاب ل با

 عقاب دو به گوشم... -

 

بود، ن یصحبت کرده باشد. گله ا میسیندارم مقابل من با ب ادینبودم. به  شیکارها انیوقت در جر چیو در را بست. ه 

باز شدن در اتاق را  یپر کردم. صدا ییرا از چا وانمیشد. از جا بلند شدم و خود ل یمسائل به من مربوط نم نیا

 کرد. تعجببرگشتم و نگاه شرمنده اش مرا م نی. به سمت حسدمیشن

 شده؟ یزیچ -

 .دیاش کش یشانیبه پ یدست

 برم اداره! دیاالن با نیهم یباشم ول شتیمن شرمندتم هما! بهت قول داده بودم امروز رو تماما پ -

 

 ... شیلباس ها ضیتعو یبرا نباریجواب من نشد و مجددا به اتاق برگشت ا منتظر
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باز  همیگذاشتم و به سمت اتاق رفتم. در ن زیم یرا رو وانمیدانستم. ل یکارش را م طی. شراریناراحت شدم و نه دلگ نه

 گفت: دنمیبود که با د شیاتاق را هل دادم، مشغول بستن دکمه ها

 !گهیروز با خانومم تنها باشم د هی نیبزار کار؟یچ نیخوایمنو م یعروس بگه صبح ستین یکیآخه  -

 

 ام گرفت! خنده

 ! زنمینترس من غر نم ؟یفتیپس ن ،یگرفت شیدست پ -

 گفت: نباریزد و ا یلبخند

 که بابت... یدون یخودت م -

 

 را قطع کردم. حرفش

 باز انتخابت کردم و با همه دینداره. پس با د یمشخص میو شغلت تا یسرگرد دونستمیم میخواستگار یاومد یوقت -

وجود نداره، مطمئنا  یواسه ناراحت یلیکنه، همسرت شدم؛ پس دل یم جابیا مونیکه شغلت تو زندگ ییها یسخت ی

 !یزاریبرام وقت م یکه بتون یتا هر وقت

 

 لبانش شکوفه زده بود گفت: یرو ییبایکه لبخند ز یام که تمام شد، دستانش را به پهنا باز کرد و در حال جمله

 حلوا حلوا کرد رو سر گذاشت! دیزنو با نیبغلم که ا ایب -

 

داد، حرکت  یآغوش گرم را م کی دیو لبخند بر لب به سمت دستان باز شده اش که نو دمیکش میبه موها یدست

 کردم.

*** 
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اشتم و سرم را برد ی رهیبکشم. گ میبه موها یگرفتم برس میتصم یکاریگذشت که از سر ب یاز رفتنش م یکساعتی

شانه ام رها  یرا رو میاز موها یبرداشتم و قسمت شیآرا زیم یشد.شانه را از رو زانیکمرم آو یکیلختم تا نزد میموها

. به سمتش رفتم دیگذاشتم و با ترد زیم یشانه را رو آمدکه به صدا در  فونیکردم و مشغول شانه زدنش شدم. زنگ آ

در  نیحس دانستیزدم. مسلما اگر م یبود، لبخند ستادهیساختمان ا یحرکت پشت در ورود یب که ایرو دنیبا د

در باز کن را زدم و پشت  یدکمه  ،یآورد. بدون برداشتن گوش یدر م میانواع و اقسام شکلک ها را برا ست،یخانه ن

 قهیدق ۲ششم،  یبه طبقه  دنشی. متوسط زمان رسدیایمنتظر ماندم تا شش طبقه را با آسانسور باال ب حدماندر وا

در آن بلوز و شلوار و  دنمیشد و با د ادهیاز آسانسور پ ایرو ریتاخ هیشمردم و در را باز کردم. با چند ثان ۱۲۰بود! تا 

 و به داخل خانه هُلم داد! دیکش یآرام نیباز ه یموها

 وونه؟یچته د -

 فردا پس بفرستدت!  نیکن حس یکار هی ؟یستادیلو در واج ینجوریخارجه ا نجایمرده مگه ا لیذل -

 .دیخانه کش یجا یبه جا یسرک سپس

 ستش؟ین -

 با اجازتون رفتن اداره!  -

 

 گرد شد! چشمانش

 ه؟یسرکار چ ه؟یچ یواقعا؟ صبح عروس -

 اومد رفت.  شیکار پ گهید -

 اش را از سر برداشت و تا زد. یروسر

  ؟ینداره، خودت خوب یخوب اشکال -

 ومد؟یطاها ن ؟یخوبم، صبحونه خورد -

 نه رفته شرکت...  -
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 کرد، ادامه داد: یرا باز م شیمانتو یکه دکمه ها یحال در

 از صبح زنگ نزده؟ ییزندا -

 نه! -

 حسود! یریکبیولش کن. اصال ناراحت نباش ها، ا -

 حرص خوردنش خنده ام گرفت. از

 مثل منو واسش پسند نکنه! یکیرزندشه، حق داره تنها ف نی. باالخره حسدمیمن بهش حق م یول -

 کرد! فیو جمالت را پشت سر هم رد دیرا درهم کش شیها اخم

 و نجابت هم یخانوم ،یکه دار یندار التیتحص ،یکه هست یستیغلط نکن! مگه تو چته؟ دلشم بخواد، خوشگل ن-

خواست واسه پسرش  یرو م یک گهیرو. د نیتو رو دوست داره و هم تو حس نیکه تو خونِته از همه مهمتر هم حس

 ره؟یبگ

 انداختم. نییرا پا سرم

 من پدر و مادر ندارم! یول -

 هوا تاب داد. یدستانش را رو نباریا

واسه  دیهم که پدر و مادرت با یکنه هان؟ شکر خدا هر کار یقراره با پدر و مادرت زندگ نینکن! مگه حس خودیب -

 که بابات کنار گذاشته بود انجام داد. یبا همون پولدادن رو طاها  یانجام م تیعروس

 

 :دیهوا زد و دو دور، دور خودش چرخ یرو یفش دادنش هم خاص بود! بشکن ایخنده ام گرفت. رو یناراحت انیم در

 دارمــــــــم!  کیاخبار درجه  -

 را باال انداختم. میابرو یتا کی

 شده؟ یچ -
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 کردم! دیواست کار پ -

 دانستم چه کار کنم؟! یذوق نم از

 ؟یکجا؟ چه کار ؟یگیراست م -

 پا انداخت. یمبل نشست و پا رو یرو مقابلم

. رهیگ ی. داره مدرس میو فرانسو یو آلمان یسیزده. انگل یخارج یآموزشگاه زبان ها هی ادته؟یپسرعمومو  دیحم -

ولش کن من درباره  نارویدونم طاها دوست نداره شاغل باشم رد کردم. ا یمن م یکرد، ول یاز منم درخواست همکار

 قبول کرد! لیکمال م ااونم گفت ب ،یتو باهاش صحبت کردم. گفتم ارشد زبان دار ی

 کجا هست آموزشگاهش؟  -

قرارداد ببند.  سر برو اونجا هی ازدهیفردا ساعت  دمیراهه. آدرس م قهیده دق نجایاز ا یبر نی. با ماشستیدور ن ادیز -

 هم داشته باشه. یکه بگذره حقوق خوب کمیفکر کنم 

 ندارم!  یاجیخوام حوصلم تو خونه سر نره، وگرنه به حقوقش احت یمن فقط م یدونیتو که م -

و  یحامله شد ینیبیها، پس فردا م کارمیب کارمینگو ب ادیز نمی! جلو حسیکن یحمال یخوا یباالخره مفت که نم -

 بار کن! یو باقال اریحاال خر ب

 نام بچه دلم ضعف رفت! دنیاز شن 

 جان... بچه! یا -

 جمع کن! چه خبره از االن؟  شتوین -

 ام. ین ی! من عاشق نشهیازت بلند نم یکه بخار نیخودتو نب -

 ه؟یچ نمیسونو خبرم کن بب ی! رفتیخجستگ ،ییکامروا ،یو مبارک منتیبه م -

 ؟یباز تو جو داد -

 بکن! زونتینگاه به آب دهن آو هی نهییو آآخه برو جل ـ
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 نازن! یلیها خ ین ین شییخدا ـ

 

 گرفته شد! یاحساس کردم کم یدانم چرا ول ینم

 چه خبر؟ نمی... بگو ببنایا الیخیآره نازن... حاال ب ـ

 را به سمت آشپزخانه کج کردم. راهم

 ؟یتو چطور ،یسالمت ـ

 هما... زهیگم چ یم ـ

 جانم؟ ـ

 که کرد به سمتش برگشتم. سکوت

 ؟یبگ یخواست یم یچ ـ

 .دیرا به دندان کش نشیریز لب

 ولش کن...! یچیه ـ

نداشت سوالم را دوباره  یلیگفت، دل یخواست م یخاص... اگر م یلیدر موارد خ دیبه کنکاش نداشتم، شا عادت

 تکرار کنم...

 

*** 

 

به سر در و ساختمان انداختم.  یکردم. نگاه میشانه تنظ یرا رو فمیشدم و ک ادهیپ یآموزشگاه از تاکس مقابل

آموزشگاه زبان نصب  یسوم تابلو یطبقه  یپنجره  ی. درست روتیگران یاز سنگ ها ییطبقه با نما ۸ یساختمان

 شده بود.
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 خدا را بر زبان آوردم و وارد شدم.  نام

 ییراهنما دیگفتم، به طرف اتاق حم یمم را به منشها را انجام داده بود. به محض آنکه نا یهماهنگ یهمه  ایگو ایرو

بودمش  دهیکه د یبار نیوارد شدم. آخر یبه آرام دیگفتن حم 'دییبفرما' دنیام کرد. چند تقه به در زدم و با شن

 ینکرده بود. همچنان خوش پوش و آراسته! بو یرییتغ چیهو طاها بود.  ایرو یدر مراسم عروس شیهمان سه سال پ

 نیتر کینزد یشد و مرا به نشستن رو زیخ مین شیدر جا دنمیرا پر کرده بود.  با د تیریاتاق مد یعطرش فضا

 صحبت را باز کرد: یمستقر شدم، خود رو میدعوت کرد. پس از آنکه در جا زشیمقابل م یصندل

 .دیخوشبخت بش دوارمیام گم،یم کیبابت ازدواجتون بهتون تبر نکهیاول ا-

 ممنونم. یلیخ-

خوبه. آموزشگاه  یلیخ نیو خوب ا دیشما با من حرف زده. بهم گفته که مدرک ارشد زبان دار یدرباره  ایوخوب ر-

 خارجه کال یمنطقه آموزشگاه زبان ها نیچون تو ا میداشت ادیز یحاال ثبت نام نیاز هم یول رهیگیم رویما تازه داره ن

 دو تا. شهیبا آموزشگاه ما م یعنیدو تاس! 

 تکان دادم: دییرا به تا سرم

 متوجه ام!-

 کرد.  میاعالم خواه تونویکار یبرنامه  یتماس تلفن قیو ما از طر شهیکالسا شروع م گهید یتا دو هفته -

 

 را به سمتم گرفت. یبرگه و خودکار سپس

 . در ضمن در مورد حقوق...دیفرم رو پر کن نیا-

 : دمیحرفش پر وسط

 کنم. سیم تدربا حقوق ندارم فقط دوست دار یمن مشکل-

 لبانش شکوفه زد. یرو یآرام لبخند
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. بهرحال تازه کار دیکن ینم افتیدر یاول مطمئنا حقوق قابل توجه یخواستم بگم ماه ها یخب خداروشکر چون م-

 .میدار یادیمخارج ز میهست

 

برگه نشاندم پس از  یمشغول پر کردن فرم قرارداد شدم. امضاء را که پا یکه تمام شد، بدون معطل صحبتش

امروز اگر سروقت  نیدانستم حس یظهر بود و م کی یاز ساختمان خارج شدم. ساعت حوال یکوتاه یخداحافظ

 یتاکس یپولم را چک کردم و از آوردن کارت عابر بانکم مطمئن شدم. دستم را برا فیشب خانه است. ک ۷  د،ییایب

 بخرم؟ هیهد شیبهانه برا یداشت ب یدادم. چه اشکال بلند کردم و آدرس پاساژ مورد نظرم را یزرد رنگ

*** 

 زد. یلبخند خسته ا دنمیبا د نیرفتم. حس یبا شتاب از جا بلند شدم و به سمت در ورود د،یکه در قفل چرخ دیکل

 سالم...-

 نگاهش کردم. ینگران با

 یم یالکرس تیبند دارم آ هیساعته  هیچند ساعته چشمم به دره؟ بخدا زهره ترک شدم،  یدونیتو؟ م ییکجا-

 برات افتاده باشه! ینکرده اتفاق یخدا دیخونم! گفتم شا

 

در  زیبرد. نشست و من ن ییرایپذ یدستم را گرفت و به دنبال خودش مرا به سمت مبل ها میها یجواب نگران در

 داد و چشمانش را بست. هیتک یصندل یکنارش جا گرفتم. سرش را به پشت

 !ینگو که تا االن گشنه موند ؟یهما... شام خورد یاز خستگ رمیمیدارم م-

! مجبورتا خوردم. صبر کن غذاتو گرم رمیبم یلحظه احساس کردم االنه که از گشنگ هی یمنتظرت موندم ول یلیخ-

 درست کردم. یکنم، برات قورمه سبز
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 یرا عوض کند. م شیهم به سمت اتاق خواب رفت تا لباس ها نیجا بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم. حس از

را عوض کردم. حضورش را در آشپزخانه  شیدما یخاطر فقط کم نیبهم زند،یداغ باشد لب نم یلیدانستم غذا خ

 دمی... خورشت و برنج را در ظروف جداگانه کشیغذاخور زیم یشدن صندل دهیکش یحس کردم و به دنبال آن صدا

. دمیرا چ لیوسا زیم یمقابلش رو یکی یکیخارج کردم.  خچالیبهمراه پارچ دوغ را از  یرازیالد شسا ی الهیو پ

 :دمیرا شن شیمشغول شد. از آشپزخانه خارج شدم که صدا ،یگشنه است چون پس از تشکر کوتاه ادیمعلوم بود ز

 بخور. کمی ایب ؟یریکجا م-

 .امیاالن م-

 زدم و به آشپزخانه یبودم را برداشتم. لبخند دهیخر شیکه برا یساعت یجعبه  یپا تخت یاتاق شدم و از کشو وارد

 یندلص یرا کنار دستش گذاشتم و مقابلش رو یگرد فلز یبود و سخت مشغول خوردن! جعبه  نییبرگشتم. سرش پا

تازه متوجه  شدم. سرش که باال آمد شیتماشا ولدستان بهم قفل شده ام قرار دادم و مشغ ینشستم. چانه ام را رو

 :دیچشمانش شدم. با تعجب پرس یسرخ

 ه؟یچ نیا-

 کادوئه! ست؟یمشخص ن-

 ؟یبه چه مناسبت-

 ؟ینگاهش کن یخوا ینم-

 یساعت سه موتوره  دنیظرف گذاشت ودستش را به سمت جعبه برد. درش را باز کرد. با د یو چنگال را رو قاشق

 گفت: یسرشار از قدردان یابروانش باال رفت و با لحن ،یبند مشک

 قشنگه...-

 آمد. پر تشکر یبه چشم م شتریدست چپش بست و با لذت نگاهش کرد. الحق که در کنار حلقه اش ب یرا رو ساعت

 نگاهم کرد.

 ه؟یمناسبتش چ یفقط نگفت ه،یعال-

 کردم... نگاهش
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 دوست داشتن! یتو فکر کن به بهانه -

را  شیشانه ام نشست، صدا یرست پشت سرم قرار گرفت، دو دستش روجا بلند شد و به سمت قدم برداشت. د از

 :  دمیگوشم شن یکیدر نزد

 بره! یرو از تنم م یکاراته که خستگ نیآخ هم -

 

آرام تر از قبل مشغول خوردن  یکم نباریاش نشست و ا یصندل یتر شد. مجددا رو قینگفتم فقط لبخندم عم یزیچ

 گفت:بود  دنیکه مشغول جو یشد. در حال

 تونم کنار بکشم! ینم یترکم ول یدارم م ؟یدرست کن یواجب بود قورمه سبز-

 چرا خاموش بود؟ تیگوش ؟یکرد رید نقدریچرا ا یبگ یخوا ینم ینوش جونت... راست-

 اومد! شیکار پ-

 !دنیفهم یشدم برا کنجکاو

 

 ؟یخوب چه کار-

 ...یفور اتیعمل هی-

 د؟یکن رشونیدستگ نیتونست-

 به فکر فرو رفت. یمدت کوتاه یاز خوردن و برا دیکش دست

ک مل اریقاچاق انسانن! اسفند یباند گنده  هیپرونده افتاده دستم که  هی شیدعا کن. از چند روز پ یلینه... هما خ-

که  یاز خودشون بجا نذاشتن. هر روز یرد چیاَن، ه یحرفه ا یلیکارن...خ نیکه کل خانوادش تو ا یآدم هیپور... 

 برن... یم شیافته اونا کار خودشونو پ یم قیگرفتنشون به تعو
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 کرد... سکوت

 مورد بود؟ نیتو هم اتتونمیخوب پرونده االن دست توعه؟ امشب عمل-

 تکان داد. نیو سرش را به طرف دیبه صورتش کش یدست

 پرونده رو جمع کنم. نیونم انکن، فقط دعا کن که بت ریتو ذهنتو درگ گم؟یرو به تو م نایاصال من چرا دارم ا-

 مطمئن گفتم: یبا خبر بودم، با لحن تشیدرا از

 ...یبه لطف خدا موفق-

 !دمیغذا فهم انیرا از تشکر نکردنش در پا نیبود. ا ریدرگ یادینگفت و از جا بلند شد. ذهنش ز یزیچ

ود. ب دهیرو باز دراز کش ،یدیسف یبا رکاب نیروشن بود و حس وارکوبیدادم و به اتاق رفتم. د یرا سامان آشپزخانه

 کبودش یسرشانه  یمتوجه  دیکه به سمتم چرخ نیدر کنارش جا گرفتم. هم یرا باز کردم و به آرام میموها ی رهیگ

 :دیپرس دینگاهش کردم. نگاه متعجبم را که د قیدق یشدم، کم

 ه؟یچ-

 شده؟ یشونت چ-

 !شانه اش گذاشت و چهره اش از درد جمع شد یرا رو دستش

 !یگشت یدنبالم م مارستایتو ب دیبرو خداتو شکر کن هما، االن با ؟یگیم نویآهان ا-

 ه؟یمنظورت چ-

 ضربه سخت هیلباس تنم بود فقط در حد  ریخورد تو شونه ام. منتها چون ضد گلوله از ز ریت هی اتیعمل نیتو هم-

 عمل کرد!

 

 زدم: شیتشر صدا با

 !ــــــنیحس-
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 ؟یزنیچرا داد م-

 کردم...  بغض

 !یتو به من قول داد-

 زدم خانم؟ رشیدادم که ز یمن چه قول-

 ؟یمواظب خودت باش یمگه قبل ازدواجمون قول نداد-

 دیتا در راه خدا شه دیدستامو باز کردم گفتم بزن ستادمیمگه من رفتم جلوشون وا ؟یکن یم هیدختر خوب چرا گر-

 ...یکن یم هیگر یدار ینجورینشده، تو ا میزی... حاال من که چگهیخورده د رهیشم؟! خوب ت

 

... من تحمل ردیقلبش را بگ یشانه اش را هدف گرفته بود، اگر روز  ریت نباری. ادمیکش سمیبه صورت خ یدست

 .دمیدیبه سراغم آمده بود و آرامش را دور از خود م یمنف یجوره نداشتم، تمام حس ها چینبودش را ه

 

 .شمیم هوشی... بخدا دارم بمیبخواب ایب ؟یکن یم هیمن خوبم، چرا گر نیهما جانِ من! بب-

 !برهیتو بخواب من خوابم نم-

 که من مُردم؟  یفکر کن یبه روز ینیبش یخوایحتما م-

 پر از بغض بود: میصدا

 !ــــنیحس-

ا ت یکن بیترغ منو دیکنم ! تو با فهیتونم انجام وظ ینم شهیمنم دست و پام سست م یکن ینجوریجان دلم؟  ا-

 . تیهم خودتو اذ یهم منو ناراحت کن یکن هیگر ینجوریا نکهیخدمت کنم به کشورم، نه ا

 کن... اطیتونم نبودتو تصور کنم، تو رو خدا احت ینم-
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 ...دیکش یقیکالفه اش کرده بود، نفس عم میها اشک

 تمومش کن! کنمیخواهش م رون،یب زنهیم نهیقلبم از س یادامه بد گهید کمیهمـا -

 

 شدم. زیخ میتخت ن یرو نگران

 ارم؟یقرصتو ب یخوایتپش قلبت دوباره رفت باال؟ م-

 کن! تی... فقط ساکتو رعاشمینه... خوب م-

طرز حرف زدن فقط مختص  نیبماند. ا نیکند و نه حرفش زم یاحترام یکه نه ب زدیحرف م یام گرفت. طور خنده

 بود... نیحس

 غل کنم؟که سکوتو ب نهیمنظورت ا-

 شد. نییباال و پا یبه نرم شیگلو بکیچشمانش گذاشت و س یرا رو ساعدش

 !یرو بغل کن یا گهید زیاز من چ ریغ ی! تو حق ندارــرینخ-

 

 ...شیحسادت ها یمن خاص بود، حت یمرد برا نیا زی. همه چدمیخند یاوج ناراحت در

 

*** 

! یزن یدست و پا م یدار یکه تو خوش بخت ییروزا نیا نهیهاله رو... چقدر دوست داشت بب امرزهیهما جون خداب -

 وقت چشم... هیتمام... ماشاءاهلل ماشاءاهلل... پاشم اسفند دود کنم  زیشوهرِ همه چ هی ن،یخوب ، ماش یخونه 

 خشک گفت: یلیحرفش آمد و خ ی انهیم

 !رهیگ ی... هما دلش مدیش ادآوریکم تر زنه! شما هم نبودِ عمه هاله رو  یما رو چشم نم یمامان... کس ستین یازین -
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مانند  میمر ییزندا یپر طعنه  یحرف ها نکهیتمام... با وجود ا زیمردِ همه چ نیرا از درون چشمانم خوانده بود... ا غم

 ...! "تمام زیشوهر همه چ "کرد...  یم یبرابر قتیجمله اش با حق یجا کیرفت اما  یدر تنم فرو م شین

 قلبم را نشانه گرفته بود...  یانداختم... نبودِ مادرم به طرز دردناک ریرا در هم قالب کردم و سرم را به ز انگشتانم

 هما؟ -

 نیکرد و بعد به حس ینگاهم م رهینچندان مهربان، خ یافتاد که با نگاه ییسربلند کردم و اول نگاهم به زندا دیترد با

 کرده بود... لیکه سرش را به جانبم ما

 بله؟ -

 ؟یخوب -

نبودن ها را به بودن  نحالیبا ا یمهربان تر بود... ول یکم یی...؟ بودم اگر مادرم بود... اگر پدرم بود... اگر زنداخوب

 گرفت... یکه بود خوب بودن هم سراغم را م نی... همدمیبخش یم نیحس

 ممنون، خوبم! -

 

 جان؟ نیناراحت باشه حس دیچرا با -

 

 محترمانه ادامه داد: ریکامال غ نباریکه ا میهر دو گردن به سمتش چرخاند ،ییحرف زندا نیا با

ه فرست یواسشون رحمت م ییبنده خدا هی ای ادیهر بار اسمشون م دیواهلل منم مامان بابام به رحمت خدا رفتن، با -

که! فردا قراره  ستیچه نساله است ب ۲5زن  هی... ماشاءاهلل االن گهید ادیکنار ب دیشه؟ باالخره با زونیآو افمیق

 ! من...ارهیخودش بچه ب

 مامان! -

 ساکت شد...  نیتشر حس با
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ه راه نکرد چرا راه ب ینگفت، کار یزی. هما که چمیدعوا راه بنداز نکهینه ا میحالتونو بپرس میبهتون سر بزن میاومد -

حالِ دلمون  ی... بعد عمردیحالِ خوبمون رو خراب نکن یالک یبحث ها نیکنم با ا یخواهش م ن؟ید یم ریبهش گ

 م؟یمسبب بهم خوردنش باش دیخوبه، چرا خودمون با

 !نیحس -

 ادامه داد: یبه نرم نباریمادرش ا یتوجه به لحن اخطار یب

من با  ی... هما االن زنِ منه و عروس شما... براگهیهم د یبرا میکه خودمون دشمن نش نهیحرف من ا -

 !دیهمسرمه احترام بذار نکهیکنم مامان بهش به سبب ا ی.خواهش مارزشه..

 نشوم؟ شیشد که فدا یشد... م یم میسپر غم ها نگونهیا یکرد... وقت یدفاع م نگونهیا یوقت

بود در دلِ من جمع  ایچشم به او فهماندم که دفاع بس است... هر چند آن لحظه هرچه حس ناب در دن یاشاره  با

رده ک یاحترام یب نیکه حس نیشکسته شود ... البته نه ا نشانیب یخواستم حرمت مادر و پسر ینم یشده بود ول

 داشت!  یعادت به شلوغ کار ییباشد، زندا

ابت ب دیبا دیناب... شا یجمع دو نفره  کیاز جا بلند شد وجمع سه نفره مان را دو نفره کرد...  ییکه کرد، زندا سکوت

 شدم! یرفتنش ممنونش م

 یکردم که به آرام یمقابلش برداشت و مشغول پوست کندنش شد... در سکوت نگاهش م ی وهیاز ظرفِ م یلپرتقا

 گفت:

 شه... تو غصه نخور! یدرست م زیهمه چ -

شد... زمزمه  یغصه خوردنم نگران م یکه برا یکه او را داشتم! الاقل تا زمان یخوردم... الاقل تا زمان ینم غصه

 کردم...

 !شه یدرست م -

از پرتقالِ حلقه حلقه شده را به سر چاقو زد و آن را به سمتم  یزد و تکه ا یداشتم... لبخند مانیخود به حرفم ا و

 گرفت.

 بفرما! -
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... تیاه ی... سپر تمام سختتی... سپر تمام غم هاتی... بشود سپر تمام بالهاایدن نیباشد که در ا یباشد... کس یکس

ود که غم با وج ینفر... همان کیاگر قصد له کردنت را هم داشته باشد همان  یحت ایپست بزند، دن اینخواهدت، دن ایدن

 یکه لبخندش عشق معنا م یکه... همان یکه... همان یاست، همان تیاکه عامل تمام لبخند ه یبازد، همان یاو معنا م

اصال مگر  یگریدوست نداشته شدنت توسط دمعنا دارد؟ غم معنا دارد؟ درد معنا دارد؟  یکند... او باشد... سخت

 یزندگ یمعنا ندارد... و در لغت نامه  یی "مخل اعصاب" چیه گریباشد د "همان"ارزش دارد؟ ندارد... بخدا که اگر 

 نخواهد کرد! دایتو هرگز معنا پ

 

البته  بود و امدهین رونیهنوز از اتاقش ب ییبه دست گرفتم. زندا زیرا ن فمیبرخاستم و ک شیجا که بلند شد، هم پا از

 یتا ب دینپسند نیحس نحالی... با ادیایب رونیتا زمان رفتن ما از اتاق نخواهد ب نکهیهم نبود حدس زدن ا یکار سخت

 اش را ترک کند...  یپدر یسروصدا خانه 

 مامان؟ با اجازه! -

 ونریبدرقه مان هم ب یبرا یبود که حت نی... ادیطلب یم یشتریدر اتاق ماندن انگار زمان ب یبرا ییزندا میتصم و

به صورت بزند، دستم را گرفت و همراهش  یتفاوت یرا داشت تا نقاب ب نیا تیقابل یطیکه در هر شرا نیو حس امدین

 شدم... دهیکش نیبه سمت ماش

 من رونیب میایب مییخوا یطاها که م یده از خونه  یم یفیچه ک یدون ی... هما نممیبزن ایسر به طاها و رو هی میبر -

 چپول شده اش! یمونه و چشما یبرم! طاها م یبا خودم م رمیگ یدستتو م

گرفت و با  یکه دستم را م یمن زمان یطاها و برا یچپ شده  یچشم ها دنیاو د یداد... برا یم فیبا او بود... ک حق

 ... تمام و کمال! من یاو هستم و او برا یمن برا یعنی نیبرد... ا یرفت م یکه م ییخود به هرجا

** 

 

شده، سه روز در هفته کالس داشتم.  میتنظ یگذشت. طبق برنامه  یآموزشگاه م یاز شروع کالس ها یهفته ا دو

شد، بخصوص آنکه به شغلم عالقه داشتم  یمحسوب م یخوب یکه صبح تا شب تنها بودم سرگرم یمن یکار کردن برا

 یبه خانه م روقتیبود و اکثر روز ها، د دشیدج یپرونده  ریدرگ دایشد نیبودم. حس یام راض یکار طیو از تمام شرا
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ن شد و م یبر من غالب م ی. گرسنگمیآمد باهم شام بخور یم شیپرونده شده بود که کمتر پ نیا ریآمد. آنقدر درگ

داشتم. هر چند غذا نخوردنش بهتر از  یرا نگه م نیخوردم و سهم حس یبود که شامم را م نی! امشیهم تسل

 شد.  یبلند م زیکرد و از پشت م یرا بهانه م یخواب یخورد و بعد ب یقاشق م دو تایخوردنش بود! نها

 گذاشت...! یم یخطرناک وقت و انرژ یپرونده  نیا یبرا یادی... زشینگران بودم برا 

 

 

 دمیحرکت مقنعه ام را از سر کش کیمبل گذاشتمش. با  یدسته  یو رو دمیکش نییرا از شانه پا فمیرا بستم و ک در

آب را از  یا شهیش یباز کردم. راهم را به سمت آشپزخانه کج کردم. بطر یگریپس از د یکیرا  میمانتو یو دکمه ها

 بیعج یام راه باز کرد. کالفه بودم از گرما قهیشق رعرق از کنا ی. قطره دمینفس سرکش کیخارج کردم و  خچالی

 تهران... 

 یبرا ییدوش سرپا کیداشتم  میدست جمع کردم و به سمت اتاق خواب رفتم. تصم کیپخش و پال را با  لیوسا

 دنیبه دست به سمتش رفتم. با د لیزنگ بلند تلفن، سکوت خانه را در هم شکست.  وسا ی. صدارمیخنک شدن بگ

باال انداختم و  یجواب بدهم. شانه ا یابه هر شماره  جواب دادن تعلل کردم. عادت نداشتم یناشناس، برا یشماره 

 :  دیچیخانه پ یدر فضا یینا آشنا یرفت و صدا ریگ غامیپ یتوجه به تلفن به اتاق برگردم که تماس رو یخواستم ب

دونم  ی! منهیبیبه شوهرت بگو  تو کار ما دخالت نکنه و گرنه بد م گم؛ی! با زبون خوش مکتای نیهمسرِ سرگرد حس-

قانعش کن کنار بکشه و گرنه  یدوست دار توی! اگه زندگکننیرو گزارش م زیآدمام همه چ ،ییو تنها ستیاالن خونه ن

 ...! یبا جنازش طرف

 

از دستم رها شد و  لیاز شوک خارج شدم. آب دهانم را با ترس قورت دادم. وسا دیبوق ممتد که به گوشم رس یصدا

نمانده بود،که از حدقه در  یزیدهانم گرفتم و چشمانم از ترس چ یرو یاراد ریکامال غافتاد. دو دستم را  نیزم یرو

 !ندیایب

طرف  یبا بد کسان نیمن...حس یها ینبود دل نگران لیدل یاواخر... پس ب نیا نیبودن  حس رینبود درگ لیدل یپس ب 

 کرد...  یآرامش را از من سلب م یقیکه به هر طر ییروزها... روزها نیاز هم دمیترس یبود و من م
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ها  کیسرام یهمانجا رو ؟یریکنم به کناره گ یرا راض نیشد حس یمگر م ط؟یشرا نیکردم در ا یم دیکار با چه

 حاال... ینداشت ول یربط چیبه من ه روزیشده بود که تا د یمسئله ا ریدرگ بینشستم؛ ذهنم حاال عج

*** 

ه ک یدر کنارش جا گرفتم. نگاه از کتاب زیگذاشتم و خود ن زیم یرو نیسرا مقابل ح یچا وانیدو ل یمحتو ینیس

 .دیبه گردنش کش یاش را برداشت و دست یقاب مشک یطب نکیمشغول مطالعه اش بود گرفت، ع

 خوردن داره... دستت درد نکنه. ییچا نیا-

 

 :دیپرس داشتیرا برم ییکه فنجان چا یکرد و در حال نگاهم

 !ییایهما تو حالت خوبه؟ به نظر سرحال نم-

 بر لب نشاندم. یمصنوع یلبخند

 خسته ام! کمینه، فقط -

 از محل کارت؟ یهست یراض ره؟یم شیکالسا خوب پ-

  دت؟یجد یبا اون پرونده  یکرد کاریخوبه... تو چ-

 لپش گذاشت! یگوشه  یقندان را برداشت و قند در

 ماهرن! یلی. خمیانجام بد مینتونست یکنه. فعال کار خاص یم یط شویروال عاد-

 

 رساندم. یمنظورم را م یکجوری دیباالخره با یدانستم چطور و از کجا ول ینم

 ... گهید یکیخطرناکه، بسپارش دست  یلیپرونده خ نیا گمیم-

 کرد. کینگاهم کرد و فنجان را به لبانش نزد مشکوک
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 ه؟یمنظورت چ-

 یمن اصال تو رو نم ،ییایم رید شهیاونوقت تو هم میکرد یعروس کماههیگم که!  ما تازه  ینم یبیعج زیچ-

 ...یخواب یاگه ولت کنم شبم تو اداره م نم،مطمئنایب

پرونده رو به سرانجام برسونم. شده  نیا دی. من خودم باهیموضوعِ مهم یلیباور کن خ ی... ولیهما جان تو حق دار-

 ...رممیبم

 نه من نه تو! ،یراحت حرف از مردن بزن نقدریا گهید کباری!  ــــــنیحس-

 

 رفت. یخنده ها ضعف م نیهم ی... آخ که من دلم برادیخند

 ! یموضوع رو بفهم نیا تیگم، خواستم عمق اهم ینم گهیچشــــــم! د-

 در دستش کرد. یبه فنجان خال یا اشاره

 به ما بانو؟ ید یم گهید ییچا هیحاال -

 کردم.نگاهش  گنگ

 بانو؟-

 ؟یستیمن ن یتو مگه بانو-

 ...یصدام نزده بود ینجوریتا حاال ا یخوب چرا... ول-

 ؟یزنم. دوست دار یصدات م ینجوریبه بعد ا نیاز ا یاگه دوست داشته باش-

 ؟یگ یاسممو نم گهید یعنی-

 

 تر شوم! جیو هم گ ردیاش سبب شد تا من  هم خنده ام بگ قهقه
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م و زن یصدا م ینجوریلقبه از طرف من به تو. فقط منم که تو رو ا هیبانو  یسعادتِ من! منظور از گفتن کلمه  یهما-

 !گهید زننیگرنه همه تو رو هما صدا م

 

 رفتم گفتم: یکه به سمت آشپزخانه م یرا از دستش گرفتم و در حال فنجان

صدا بزنه! من که خوشم  ینجوریخانومشو ا یکس دمینو نش دمیتا حاال ند یعنی... هیجالب و البته خاص یکلمه -

 صدات بزنم؟  یبه تو بدم؟ چ یاومد. حاال بگو من چه لقب

 

 .دمیفرستادن نفسش را شن رونیب یصدا

 ...نیهمون حس-

 اپن گذاشتم و اخم کردم. یسمتش برگشتم هر دو دستم را رو به

 بگم که مختص خودِ من باشه؟  ی. بگو من چزننیصدا م نیهمه تو رو حس شه،یکه نم ینجوریاِ... ا-

 در نگاهم لبخند زد. رهیجمع کرد و خ نهیس یرا رو دستانش

ازه ... روحم تیشم از حس زندگ یپر م یزن یصدام م یکنه... تو وقت یفرق م هیگفتن بق نیگفتن تو با حس نیحس-

 ینجوریبهانه و هم یهست که ب یکی نکهیده... حس ا ی... حس مهم بودن بهم دست مشهیشه... حالِ دلم خوب م یم

 قشنگه... یلی...خنهیریگفتن تو خوبه...ش نیدوستم داره... حس

 

 

 بر زبانم آمد. اریاخت یب

 ! ــنیحس-
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 ها! خوشت اومده؟ یکن یم یطونیهما... ش-

 ...دمیخند

yes,  my l ove!- 

 زد. یچشمک

 ! یساِلح استفاده نکن نیاز ا تمیقول بده موقع عصبان شییخدا-

 .میها یدلنگران یشدم از همه  یگذاشتم فارغ م یوقت سر به سرش م هر

 دم! یقول نم-

 برداشت و به سمتم پرت کرد. یبالشت

 !طونیش یا-

 

**** 

 یرنگم را رو یو شال صورت ستادمیا نهی. مقابل آدمیباال کش اطیرا با احت پشیرنگم را تن زدم و ز یطوس یمانتو

 بلند شد: ییرایاز پذ نیحس یکردم. صدا میسرم تنظ

 !فه؟یظر یهمـــــــــــا؟ کجا موند-

مانتو  بیام را در ج یبود... منتها در چهارچوب ادب! گوش فهیشد گفت منظورش همان ضع یام گرفت. م خنده

 را پس سرم انداختم: میکردم و صدا کیگذاشتم و از اتاق خارج شدم. ابروانم را بهم نزد

 کن! شهیصبر پ کمینشد اون تو ام ها.  قهیچه خبرته مــــــرد؟ همش دو دق-

 

 .دیخند نیریخم شد و ش نهیس یتا رو سرش
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 کردم؟  یکار م یمن تو رو نداشتم چ-

کردنش به سرم زده  تیوقت بابت حضورت، ممنونت باشد!  امشب بدجور هوس اذ یلذت بخش بود که وقت و ب چه

 بود!

 

 ؟یکرد یم کاریچ ینیبار نباشم بب هی یخوا یم ـ

 

 گفت: یجد یکرد و با لحن اخم

 م؟ینیرو بب یک دیبا مینبودنتو امتحان کن می...ما نخوارینخ ـ

 

 یم ریکردم در آسمان ها س یکرد، احساس م یصادقانه به دوست داشتنم اعتراف م یزدم، وقت شیبرا یچشمک

 .دیکنم...  جلوتر آمد و دستم را گرفت و به سمت در کش

 کنه! ریبه خ شوی! خدا الباقدیدو ساعت حاضر شدنت طول کش میکن یرو ادهیپ میخوایساعت م میجمعا ن-

*** 

 یوقت شب، قدم زدن در پارک نیا ن،یبود در کنار حس ی... حس خوبیتابستان یشبها میمال یوزش باد و خنک یصدا

 از مردم نبود!  یساعت هم خال نیادر  یکه حت

 و گفتم: ستادمیا یمکتین یکینزد در

 ؟ینیبش شهیم-

 را باال انداخت. ابروانش

 راه برو تنبل خانم! کمیپارک که،  میدیاالن رس-

 کار دارم! نینه بش-
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کارو تو خونه هم  نیخوب ا م؟ینیبش یگ ی. حاال تو ممیکردم با هم قدم بزن دایوقت پ یمدت هیهمــــا! بخدا بعد -

 !گهید میانجام بد میتونست یم

 را جمع کردم. لبانم

 !ـــــنیحس-

 نشست. مکتین یکنان رو غرغر

 زن ها! نیخدا نقطه ضعف دادم دست ا یا-

 بانو!-

 ؟یچ-

 بانو ام! بانـــــــو! ستم،یمن زن ن-

 ام. دهیکه غرلندش را شن دیفهم

 بانــــو ها!  خب حاال امرتون سرکار خانم؟ نیدادم دست اخدا نقطه ضعف  ی: اکنمیخوب! اصالح م یلیخ-

 زدم و گفتم: یچشمک

 . امیها االن م ینر ییلحظه! جا هیصبر کن -

 

ه از نقط نیدر ا چکسیه بای. تقرستادمیقطور ا یبا تنه ا یگرفتم و چند متر آنطرف تر رفتم . پشتِ درخت فاصله

 ریاز آن ز یمیرا که ن یکاغذ مخصوص طراح اطیرا باز کردم و با عجله و احت میمانتو پیکرد. ز یپارک رفت و آمد نم

 . دمیکش رونیکرده بودم، ب میتنظ کممش یرا به صورت صاف رو گرشید یمیکشِ شلوار اسپرتم و ن

 ...دیشک یاز سر آسودگ ینفس دنم،یبرگشتم. با د نیلباسم را مرتب کردم و کاغذ به دست به سمت حس بالفاصله

 پاشم دنبالت بگردم. کجا رفته... یومدیخواستم تا ده بشمرم اگه نم یور کن مبا-
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 :دیدر دستم پر تعجب پرس یطراح یبرگه  دنید با

 ؟یدیوقت شب کاغذ از کجا خر نیا-

 باال انداختم. یا شانه

 !ارمیرفتم از جا ساز درشون ب دم،ینخر-

 بود که سرزنش بار نگاهم کرد. نیداشتم، ا ششیپ نهیزم نیدر ا یخراب ی سابقه

  ؟یداریگل و درخت برنم یامشب هم دست از طراح هیهمــــا! -

 و دستم به سمت ابروان در هم گره زده اش رفت تا گره شان را باز کند. دمیخند

 خوام پُرتره بکشم!  ی! مستیاز گل و درخت ن یامشب خبر-

 :دیبا ذوق پرس نباریباز شدند و ا اخمانش

 اونوقت؟ ی! از ککالیبار-

 چرا؟ یگرید ،یتا تو هست-

 لبانِ به لبخند باز شده اش را... یکرد و من چقدر دوست داشتم منظره  یخنده ا تک

 یشده دار یتونم بِکِشَمش؟ حاال چ یمن نم دسیو کش یفک من استخون یگفت یم یخانومِ شاعر مگه خودت نبود-

 ؟یکن یشروع م بایسخت و البته ز یچهره  هیاز 

 لبانم نقش بست. یرو یتکان داد. لبخند نیکه گفت خنده اش گرفت و سرش را به طرف یآخر یاز جمله  خودش

 شروع کنم!  یتو پُرتره رو به طور جد یاز چهره  دمیم حیدوستت دارم، ترج یادیچون ز دیشا-

 

 نشستم که گفت: نیزم یرو محو و پرذوق دادند. مقابلش یرا به لبخند شانیجمع شدند و جا یخندانش به آرام لبان

 ها... شهیم یهما مانتوت خاک-
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 بذارم! نیبرگه رو رو زم نمیبش نیافتاد تختمو جا گذاشتم. مجبورم زم ادمیاالن -

 ...شهیم فیبرگه هم که کث ینجوریا-

 اصال نتونم خوب بکشم... دیروز برامون خاطره! شا هی شهیم نمیداره؟ ا یچه اشکال-

 

 داد. یاشاره اش را در هوا تاب انگشت

 کشه! یم یبار اولم که باشه عال یباره! من مطمئنم برا یهنر م هیخانومِ من  فهیخانوم محترم! از هر انگشتِ ظر-

 خانومتونو جناب! فهیهنرِ چرتِ ظر مینیبب-

 ها! دمیبه شوهرت فوش م یخانوم من فش بد فهیبه ظر-

 

 خارج کردم. بمیو پاک کن را از ج یمداد مخصوص طراح دم،یخند یکه م یحال در

 ! میگ یم یچ میدون یخدا جفتمونم شِفا بده! خودمونم نم-

 

قالب کرد و نگاهش را به نگاهم دوخت. شروع کردم به  نهیس یکرد و سپس دستانش را رو یکوتاه ی خنده

 حاکم نشود، گفتم: نمانیب یبر فضاآنکه سکوتِ خسته کننده  ینبود! برا رممکنی... سخت بود اما غیطراح

  فه؟یمن برم اسممو عوض کنم بذارم ظر یموافق -

د، لب نشانده بو یکه رو یحینکردم. سربلند کردم و نگاهش کردم... همچنان در سکوت و با لبخند مل افتیدر یجواب

 :دمیبا تعجب پرس نباریکرد. ا ینگاهم م

 سکوت عالمتِ رضاست؟ -

 کرد! زیرا جمع کرده بود، چشمانش را ر شیکه لب ها یبه اطرافش تکان داد و در حال یرا به نرم سرش
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 شه که... یم یاون یخانم من نطق کن فهیراجبِ اسم خوشگلِ ظر گهیبار د هی -

 !دینبا -

 نشانم داد و گفت: کیشستش را به عالمت ال انگشتِ

 !یکردنت ادامه بد یبه طراح یتون یم گهیحاال د -

 ام گذاشتم و همانطور نشسته، بدنم را به سمتش خم کردم. نهیس یرورا  دستم

 چشم قربان! -

 بار برداشته بودم و رسما به غلط نیاول یبرا یبزرگ یدادم. لقمه  یدستم درد گرفته بود از بس با دقت حرکتش م مچ

اش را  دهیو کش یفک استخوان بود یکه به شدت مغرور بودم جا نزدم. با هر زحمت ییکردن افتاده بودم! اما از آنجا

تنها  نیحس یرا نگاه کنم. هر چند چهره  شیچشم و ابرو بلتر از ق قیدق نباریکردم. سر بلند کردم تا ا یطراح

 نگاه به کیبه سوژه بود.  قینگاه دق دنیاز اصول پرتره کش یکیشد، اما  یبود که هرگز از خاطرم پاک نم یچهره ا

 نگاه به طرح...  کیو  نیحس

مرتبه از جا  کیکه  رمیرا نگاه کرد. خواستم رد نگاهش را بگ یو با دقت نقطه ا دیکه مردمک چشمانش چرخ دمید

 اش و از جا بلند شدم. یرفت. متعجب شدم از حرکت ناگهان یبلند شد و به سمت

 ؟یریکجا م ن؟یحس ـ

 رفت پاسخم را داد: یکه م همانطور

 ! ایهما توام ب ـ

 ندارد!  یبه شدت توجهش را جلب کرده و فرصت شوخ یزیچ یعنیکرد  یخطابم نم فهیظر یوقت

 یرا م میکه با دست آزادم پشت مانتو یدست برداشتم و از جا بلند شدم. در حال کیمداد و پاک کن را با  کاغذ،

 گفتم: یرساندم و با دلخور نیتکاندم، خود را به حس

 واقعا که! ؟یریم یشیدفعه پا م هیکردم ها! چرا  یم یطراح افتویداشتم ق ـ

 گفت: جانیاز پارک کرد و با ه یبه قسمت یدست اشاره ا با
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 نگاهشون کن...-

 یسرشانه شان م ریاز ز یلخت و آزاد که تا قسمت ییکه اشاره کرد. دو دختر بچه با موها یچرخاندم به سمت سر

 یرو یکامال معلوم بود که دو قلو هستند. لبخند پشانیو ت دنی. از مدل لباس پوشدندیدو یو م دندیخند یم د،یرس

 شده بود؟ سر چرخاندم به سمتش. دخو یاز خود ب نگونهیبخاطر دو دختر بچه ا یعنیلبانم نشست، 

 خوشگلن... ـ

 ...دییپا یفقط آن دو را م نگاهش

 هم... نی! عدنیچه خوشگل لباس پوش نی... ببننیریش یلیخ ـ

 

زودتر از من  نیدخترک به سمت آن دو برگشتم. حس فیظر ی هیگر یو به دنبال آن صدا یزیافتادن چ یصدا با

بلند کرد. کف دستان و سر زانوانش را پاک کرد و  نیرا که افتاده بود را از زم یخود را به آنها رساند و دختر بچه ا

 .دیاش را بوس یشانیو پ دیکش شیبر موها یدست

 !رهیم ادتی یشیه... بزرگ منشده ک یزینکن چ هیعمو جون گر ـ

 

 صورتش لغزان بودند، دلم گرفت. یکه رو شیاشک ها دنیرفتم و در کنار دخترک نشستم. با د جلوتر

 کنه خاله؟  یدرد م تیینکن. جا هیخانوم خوشگله؟ گر ـ

 را پاک کردم. شیزدم و اشک ها یرا به عالمت نه به سمت باال تکان داد. لبخند سرش

 ست؟یخوشگلت ن یچشما فینکن، ح هیپس گر  ـ

 . دیو دماغش را باال کش دیچشمانش مال یکوچکش را رو یمشت شده  دستان

 

  ؟یشد ینرگس بابا چ ـ
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. تازه میآمد هر دو از جا بلند شد یکوچکش را گرفته بود و به سمت ما م یکه دست دختر بچه  یمرد جوان دنید با

 دست نیخوردن خواهرش رفته بود تا پدرش را خبر کند. حس نیعد از زمب ایآن دختر شدم که گو گریقل د یمتوجه 

 نرگس را گرفت و به سمت پدرش برد.

 نشده...  شیزی. الحمداهلل چنیدخترتون خورد زم ـ

 دستتون درد نکنه آقا، ممنون بابت کمکتون. ـ

 نازن! خدا براتون حفظشون کنه... یلیخ د،یمواظبشون باش یلینکردم. فقط خ یکار ـ

 

 زد. یکدام از دختر ها دست پدرشان را گرفتند. مرد لبخند هر

 یم یوروجک ها چ نیمن از دست ا دیهم به شما بده تا درک کن یکیکال حواسم پرت شد ازشون. خدا  قهیدق هی ـ

 ! نهیحسابم با کرام الکاتب ارمشون،یشب پارک ن هیکشم. 

 

نگاه از آنها گرفت به سمتم  نیپارک رفت. حس یبرگشت و به سمت ورود یکوتاه یاحافظبا تشکر و خد سپس

 دست بزرگ و مردانه اش کرد. ریبرگشت و دستم را اس

 یپارک... براش خوراک ارمشیبلند؟ بعد من ب یبا موها م،یدختر داشته باش هیما هم  ادیروز ب هی شهیم یعنیهما...  ـ

 بخرم... تابش بدم...

 

 یغرق شده بودم و آن روزها را تجسم م االتشیمن هم در خ نکهیتر ا بیکرد و عج یم یباف الیو او خ میزدیم قدم

که  دمیرس جهینت نیکرد به ا یکرد و کمکش م یدخترک را پاک م یدست و پا نیهمان لحظه که حس دیکردم. شا

 ! دیآ یچقدر پدر شدن به مردِ من م
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 !ارمتیم گهیشب د هی میر یوقته مامانت خونه تنهاست. بسه م رید ،ییبعد من بهش بگم نغمه بابا ـ

 

 نشنود. یبلند خنده ام را کس یدهانم گرفتم تا صدا یرا جلو دستم

پارک من تنها بمونم تو  یبریاونو م ومدهیمامانشونن، ن ینگاه تو رو خدا تا کجاشو فکر کرده! الحق که دخترا هَوو ـ

 خونه؟

 ...دیلذت خند با

 !یکار دار یلیمثال تو سرت شلوغه، خ یالک ـ

 وسط؟ نیا یرو از کجا آورد "نغمه"به کنار، تو اسم  نایا ـ

 دهانش گرفت. یمشت کرده اش را جلو دست

 دوست دارم؟  یلیاِ... نگفته بودم بهت اسم نغمه رو خ -

 !ادیقشنگ تره ها! به اسم هامونم م هیبه نظر من هد نیحس ی... ولینه نگفته بود-

 وادار به راه رفتنم کرد. یفیرا پشت کمرم گذاشت و با فشار ضع شدست

 رو نخور! زایچ نیا یغصه  ادیتو ز کنمیم تیراض یعنی م،یایحاال با هم راه م ـ

 

 به یدختر یرو خشیکند. حاال هم م یداشتنش تالش م یرا بخواهد حتما برا یزیدانستم اگر چ یام گرفت. م خنده

 گذاشت... یم "نغمه"نامش را  دیکرده بود! هر طور شده با رینام نغمه گ

 در دستم افتاد. یبه کاغذ طراح نگاهم

 !دمیصورتتو کش یمن فقط گرد یرفت ینگاه کن. پاشد ـ

 را از دستم گرفت و نگاهش کرد. برگه
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 ! یدیکش یها، عال میخودمون -

 زش؟یجا ـ

 ...!یتو بخوا یهر چ ـ

 کش دادم! میگوش ها یکیرا تا نزد لبانم

 پر پسته! یسنت یبستن هیاالن  نیهم ـ

 گرد شد. چشمانش

کل  یخواست یم زهیجا یالبد جا یدیکش یخدا اون دو تا دختر بچه رو سر راهم گذاشت و گرنه تو کل صورتمو م ـ

 پارک رو به نامت بزنم!

 پر پسته! یسنت ی. همون بستنستمیبه زحمت ن یراض گهینه د ـ

 هما جونــــم... ـ

 گوش دراز کردن من بود! یبرا شیاز ترفندها یکیهم  نیا

 !رمیمیاالن نخورم م کنمیبد هوس کردم حس م نقدرینه نه نه... اصال راه نداره! باور کن ا ـ

 خنده! ریزد ز یمرتبه پق کیحرف نگاهم کرد و  یلحظه ب چند

 ؟یمگه... حامله ا ـ

 را گرد کردم و قاطعانه پاسخ دادم: چشمانم

 ! ـــــــرینخ ـ

 ها! یهست یول ـ

 !ستمین ـ

 !یهست ـ
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 !ستمین ـ

 !یهست ـ

 !ستمین ـ

 !یهست ـ

 هستم! ـ

 

ستم و د دمیکش یفیضع غیکه دادم شدم. ج یسوت یلبانش نشست، تازه متوجه  یرو یکه کرد و لبخند محو سکوت

 دهانم گرفتم. یرا جلو

 ...یگفت ی، هست یکه تو هست نقدری! ادی... بخدا زبونم چرخستـــــمی... نستمی... نستمین ـ

 

 باال انداخت. یا شانه

 !؟یچند چند نیبا خودت خلوت کن بب قهیپرِ پسته بخرم! توام دو دق یِبرات بستن رمیمن م ـ

 

ستم دان یخودم هم نم قتشی. حقدمیام کش یشانیبر پ ینشستم و دست مکتین نیتر کینزد یاز رفتنش، رو بعد

 زود بود... فقط یلیحاال... خ یگفتن بچرخد. ول "هستم"باعث شد زبانم به  دمیترد نیهم دینه! شا ایباردار هستم 

نم. فکر ک هیقض نیکردم کمتر به ا یو سع دادمتکان  یگذشت...! کالفه سر یمشترکمان م یاز زندگ میماه و ن کی

آمد. از  یبه سمتم م یاسه بستنکردم. با دو ک تیرا رو نینگاهم را چند بار دور تا دور پارک چرخاندم تا قامت حس

 نشد!  دهیصحبت به کجاها که کش یبستن کی

 زدم. یلبخند شیرو یروکش پسته ا دنیام را به دستم داد. با د ینشست و بستن کنارم

 چقدر پسته...! -
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 که!   میندار شتریهما  ب هی ـ

 چهرتو بکشم. یبخورم بعد ادامه  نویدستت درد نکنه، ا ـ

 داخل دهانش گذاشت و مزه مزه اش کرد. یقاشق بستن کی

اره اد دی. باور کن صبح زود بایتا کاملش کن نمیژست برات بش نیروز تو هم هیدم  یخونه، قول م میبر گهینه د ـ

 گذشته! ۱۲باشم، ساعت االن از 

 

 یچشمان قرمز و پر از اشکش با نگران دنیرا ماساژ داد. با د شیگذاشت و گلو یصندل یاش را رو یبستن ی کاسه

 :دمیپرس

 ؟یکن یم هیشد؟ چرا گر یچ ـ

 گذاشت. شیبه نما میرا برا دشیدست و سف کی یلبانش شکوفه زد و دندان ها یرو لبخند

 گرفتم.. یم وهیواسه خودم آبم دیزد! با خیبابا؟ تند تند خوردم گلوم  هیچ هیگر ـ

 خارج کردم و به سمتش گرفتم. میمانتو بیاز ج یدستمال

! شنیزن و شوهرن که دارن از هم جدا م هی گهیخودش م شیرد شه پ نجایاز ا یکیچشماتو پاک کن، االن  ریبگ ـ

باور  !خورهیبا پسره م شویبستن نیداره آخر ستین الشمیخ نیدختره ع یکنه ول یم هیپسره از بس عاشقه داره گر

 یها م بهیمنو جلو غر یاشکات آبرو نیبا ا نیطالق از طرف دخترس... حاال ببگه درخواست  یکن االن با خودش م

 !چارهیپسر مظلوم و ب یشیآدم بده تو م شمی! من میبر

 

 کرد گفت: یکه چشمانش را پاک م یلبانش پاک شد. دستمال را از دستم گرفت و در حال یآرام از رو لبخند،آرام

 ...ارهیحرفو، خدا اون روزو ن نینزن ا ـ
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*** 

 

 یرا م نیحس یهم شماره  کباری قهیگشتم. هر دو دق یرفتم و برم یسرخانه تا آن سر خانه م نیو نگران از ا کالفه

 و بعد از آن دیرس یبه گوشم م 'دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است'کرد یکه اعالم م یزن یگرفتم و هر بار صدا

 بوق ممتد... یهم صدا

 ساعت از شب بود!   نیدر خانه در ا ییزدو بدتر از آن تنها یرا بهم م و دلشوره حالم یدلنگران

تم دانس ی! نمدمیسرم کوب یگرفتم، با هر دو دستم محکم رو دهیرا ناد یآن روز پشت گوش دیچرا تهد نکهیفکر ا با

 را خبر کنم؟! یکس ایرا آغاز کنم  میبغض جمع شده در گلو

 شیپر تشو یبه چهره  نهیو از آ دمیبودم، ناچار چند مشت آب به صورتم پاش ییظرفشو ریش یخود که آمدم جلو به

 "گفت یبا خود م دید یوضع م نیمرا با ا یبودم که اگر کس ختهیچند ساعت چنان بهم ر نیخودم نگاه کردم. در ا

  "است! دهید زیداغ عز

 ر دادم:تکان دادم، خطاب به افکار چرت و پرتم تذک نیو سرم را به طرف دمیگز لب

  "خفه شو!"

بخورم و در  زیآشپزخانه ل سیخ یها کیسرام یزنگ تلفن باعث شد چنان از جا بپرم که کم مانده بود رو یصدا

 ساقط شوم!  ایاز دن یخبر یکمال ب

 پاسخ را فشردم. یدرنگ دکمه  یب دیکه به تلفن رس دستم

 بله؟ ـ

 کتا؟یمنزل سرگرد  ـ

 تازه... یدیحس کردم. نکند تهد میقلبم را در گلو کوبش

 خانم؟ نیالو ؟پشت خط هست ـ

 بله... بله... ـ
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 ن؟یدار شونیبا ا یشما چه نسبت ـ

 همسرشون هستم. ـ

 ...ابانی... خدیخودتونو برسون گمیان. آدرس رو م یبستر مارستانیخانم همسرتون االن ب ـ

 :دمینال ناباور

 صاحب وحشت! ای ـ

 

ا ر دمیاشک، د یمحض قطع تماس، به سمت اتاق رفتم و هرچه به دستم آمد به تن کردم. بغض کرده بودم و هاله  به

از پله ها  نگیرا قفل کنم به سمت پارک یچنگ زدم و بدون آنکه درورود یدیرا از جا کل چییتار کرده بود. سو

 شدم.  ریسراز

 یدنه ب یرفت. دستم را رو یاهیچشمانم س دمیرس نگیپارک رفتم و به محض آنکه به نیینفس پا کیطبقه را  شش

راه  نمانیبرطرف شده به سمت ماش دمید یمطمئن شدم که تار یکنم. وقت یریگذاشتم تا از سقوطم جلوگ ینیماش

به سمتشان ببرم استارت  یآنکه دست ونشد. بد ریگرفتم، قطرات اشک از چشمانم سراز یافتادم. پشت رل که جا

 زدم و به راه افتادم...

*** 

مردِ  یطبق گفته  دمیرس مارستانیشده بودم! به محض آنکه به ب بهیبه اسم آسانسور غر یا لهیامشب را با وس انگار

هم  یوسط چند نفر نیدرنگ از پله ها باال رفتم. ا یاست، سه طبقه را ب یسوم بستر یطبقه  نیپشت تلفن که حس

 یکیاست که پله ها را دو تا  یا وانهیگفتند چه د یم انبا خودش دیکردند! شا یبا تعجب نگاهم م یو بعض رهیخ هریخ

 رود!  یباال م

به داخل اتاق ها  یکردم و نگاه یسر در ها را چک م ۳۰۲به دنبال اتاق  دمیمورد نظر رس یمحض آنکه به طبقه  به

 یختت یبه دور گردن بسته بود و رو یکه گردنبند طب یدر حال دهیحال و رنگ پر یکه ب نیحس دنیانداختم. با د یم

! تادسیقلبم از تپش ا یلحظه ا یکرد برا ی، صحبت م شتبر تن دا یکه لباس نظام یو به زحمت با فرد  دهیدراز کش

 ... دیبه خود که آمدم بدون در زدن وارد شدم و همزمان بغضم با صدا ترک
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که نگاهش به رو به رو  یاما در حال نیل اتاق بودند با تعجب سر برگرداندند و نگاهم کردند. حسکه داخ یسیپل دو

 دستش را به سمتم دراز کرد و به زحمت گفت: کیبود، 

 تو! اینکن ب هیگر ،یمیخانوم کر ـ

 مرا به نام کوچک صدا بزند.  یدانستم دوست ندارد مقابل هر کس یم

سالم کردم. آن دو با احترام  یکردم تا خود را کنترل کنم. جلوتر رفتم و به آرام یرا پاک کردم و سع میها اشک

تنها  یاز ما، اتاق را ترک کردند. وقت یکوتاه یو  خداحافظ نیحس یبرا یسالمت یجوابم را دادند و پس از آرزو

و  ادهستی. کنارِ تختش ادندیجوش میدوباره اشک ها کهکرده بودم  دایشدن پ یخال یبرا یانگار باز هم فرصت میشد

 :دمیحالش پرس یدر چشمانِ ب رهیخ

 با خودت؟  یکرد کاریچ نیحس ـ

 زد. یزحمت لبخند به

 بد خبر دادن؟ یلیبهت خ ـ

 نه چطور؟ ـ

 ؟یاومد یکمون نیرنگ پیت نیپس چرا با ا ـ

 

 یانتوم ،ینفت یآب یلوار نخشدم. ش گرانیو با تعجب د رهیخ یتنم انداختم و تازه متوجه نگاه ها یبه لباس ها ینگاه

 و پرتمسخرم...  عیضا پیاز ت دمی! لب گزیطوس یو شال رنگ و رو رفته  ینسکافه ا

 اومدم! دمیپوش یچ دمیهول شدم نفهم نقدریا ـ

 ... نشهیتازه کمتر نی... ایعادت کن دیکن همـا... با تیکم خودتو اذ ـ

 .دمیرا باال کش دماغم

 خورده؟ ریحاال کجات ت ـ
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 رفت پاسخم را داد: یم لیکه هر لحظه تحل ییصدا با

 پهلوم... ـ

 تا بغضم سر باز نکند... دمیکش یقیشده اش افتاد. نفس عم یچیباند پ یاش را کنار زدم و نگاهم به پهلو مالفه

 شده؟ یگردنت چ ـ

 زحمت جوابم را داد: به

 ضربه خورده... ـ

ود. ب یخال یگریتخت د ینشستم. اتاق دو تخته بود ول یصندل یمرتب کردم و رو شیرنگ را به رو دیسف ی مالفه

 دستانم گرفتم و چشمانم را بستم. نیسرم را ب

 یکیشب  ۱۲ نکهیخاموش بود. تا ا تیبهت، کال گوش زنمیبند دارم زنگ م هیعصر  ۷مردم و زنده شدم... از ساعت  ـ

 کشه... یم ریکردم پاهام داره ت نییاال پااومدم. از بس پله ب یچطور دمینفهم گهید ،یینجایزنگ زد گفت ا

 

 صورتش خم... یبه رو یدرهم رفته از دردش روبه رو شدم. از جا بلند شدم و با نگران یکردم و با چهره  سربلند

 حالت خوبه؟ نیحس ن؟یحس ـ

 گفت: دهیبر دهیزخمش گرفته بود،بر یو دستش را رو دیکش یتند نفس م تند

 ...درد...دارم...بگو...پرستار...آخ...یلیهما... خ ـ

شتاب زده ام  یقدم ها یصدا دنی. پرستار که با شندمیدو یپرستار ستگاهیشتاب از جا بلند شدم و به سمت ا با

 سربلند کرده بود، منتظر چشم به دهانم دوخت.

 درد داره، تازه عمل... یلیخانوم همسر من خ ـ

 نیبه سمت اتاق حس یگرین زد و دکتر را خبر کرد. سپس به کمک پرستارِ دتلف عیحرفم نماند و سر یادامه  منتظر

 رفتند.
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 فمینشستم و دستم را داخل ک یصندل یرو کنارِ در اتاق رو نیکنند از ا یم رونمیدانستم اگر داخل اتاق شوم، ب یم

ه تاسف ب یانداخته بودم، سر فیداخل ک لیموبا یخانه که به جا میسیب یگوش دنیکنم. با د دایرا پ لمیبردم تا موبا

 :دیپرس دنمیرفتم. سرپرستار با د یپرستار ستگاهیزنگ زدن به طاها به سمت ا یتکان دادم و برا

 د؟ییبفرما -

 زنگ بزنم؟ هی نجایجا گذاشتم، امکانش هست با تلفن ا لمویمن موبا دیببخش ـ

 تکان داد. یسر دیترد با

 طول نکشه! ادیباشه فقط ز ـ

 :دیچیدر گوشم پ ایرو یخواب آلوده  یچند بوق منتظر ماندم و صدا یبه اندازه   

 الو؟ ـ

 ا؟یرو یسالم... خوب ـ

 ؟یوقت شب چرا زنگ زد نیهما؟ ا ییسالم...تو ـ

 ست؟یطاها ن ـ

کنه  رشدایب تونهیبخوابه ارکستر هم نم یوقت یشناسیشبه... طاها رو که م کینگاه به ساعت بنداز دختر خوب!  هی ـ

 ؟یداشت ی! جانم کارشیچه برسه به زنگ گوش

 از بغض پر شد... میصدا

 ...ـــــایرو ـ

 :دیپرس ینگران با

 شده؟ یافتاده؟ چ یهما اتفاق ـ

خورده عملش کردن، االنم دکترا باال سرش بودن گفتم به طاها زنگ بزنم  ریپهلوش ت نیحس مارستانم،یمن االن ب ـ

 کنم؟ کاریچ دیدونم با یها نم...  االن تک و تننجایا ادیب
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 گذرونه با تلفن اونجا زنگ زده منو دست بندازه! یرفته داره خوش م یک یخونه  ستی! معلوم ندمیهه...هه! خند ـ

 ستانماریخونه رو آوردم. االنم از تلفن ب میسیب یگوش لمیموبا یکنم. از بس هول شدم به جا ینم یبخدا شوخ ایرو ـ

 کنن... ینگام م یجور هیهمه دارن  دمیزنگ زدم،  لباسامم که رنگارنگ پوش

 :دیپرس یبا ناباور نباریا

 ؟یکنینم یهما مرگِ من شوخ ـ

که آدرسشو  یمارستانیب نیا دییایکن ب داری. تو رو خدا طاها رو بگمیم یکه همه کسمه دارم جد نیبه جون حس ـ

 فرستم... یبرات م

 .مییآ یما هم م باشه. باشه. بمون ـ

 ا؟یفقط رو ـ

 جانم؟ ـ

 . لباسام افتضاحه...اریخودتو ب یدست از لباسا هیبرا من  ـ

 ؟یخوا ینم یا گهید زیباشه. چ ـ

 ...نجایکنم ا یدارم دق م دییاینه فقط زود ب ـ

 ...مییآ یم یباشه زود ـ

 

 گوش کرکُنش طاها را صدا زد: یبدون آنکه تلفن را قطع کند با آن صدا و

 طاهــــــــا، طاهــــــــــا؟ ـ

 چته بابا؟ ـ

 ...مارستانیب میبر دیپاشو با ـ
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 شده؟!... یخدا چ غمبریپ ای ـ

*** 

 یکاناپه نشستم و تعارف زدم تا کم یگذاشتم. کوتاه تشکر کرد... مقابلش رو میمر یینسکافه را مقابل زندا فنجان

اش را نصف کرد  ینیریام، بخورد! با چاقو ش دهیچ شیکه برا ییرایپذ لیمن کالس نگذارد و از وسا یهم که شده برا

 نیا شیخوردن را پ ینیریدوره ش کی دیگذاشت. با هانشداخل د یاش، تکه ا دهیبلند و سوهان کش یو با ناخن ها

اندازد! حاال خودش...  یباال م یرا دولوپ ینیریاست ش نیکرده اش که حس تی! تربنمیمادر شوهر جان، آموزش بب

 ...میبگذر

 :دیکرد و پرس کیرا به لبانش نزد فنجان

 چه خبر عروس؟ گهید ـ

... دیایبه مذاقم خوش ن شیسبب شده بود تا حرف ها شیرفتارها دیشا ای... دیچسب یبه جان نم چیگفتنش ه عروس

 باال انداختم. یشانه ا

 !مارستانیرفتم ب یو با چه وضع دمیب چقدر استرس کشدونه اون ش یخدا م ییزندا یزهره ترک شدن... وا ـ

 

 سکوت گرفته بود به حرف آمد: یهم که روزه  نیحس باالخره

! از ترس مارستانیبه دستش اومده بود تنش کرده بود اومده بود ب یخدا هرچ ینگران شده بود، بنده  یلیهما خ ـ

 تمام سه طبقه رو با پله اومده بود...

 

 ...دمیخند

 ؟یدیاز کجا فهم نیحس یوا ـ

 .دیخند متقابال

 قرمزت و اون نفس نفس زدنات معلوم بود! ی افهیاز ق ـ
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 پر طعنه گفت: یکند با لحن دایلبانش انحراف پ یبدون آنکه ذره ا ییزندا

 ریهم د قهیو موقر برخورد کنه! تو دو دق نیسنگ دیاومده باشه، با شیکه پ یبا هر وضع یطیزن تو هر شرا هی ـ

 کرد! ینم نیتو روند درمان حس یبهبود یدیرسیم

 

ار افتاد، انگ نیزدن را شروع کند! نگاه تلخم به حس هیگشت تا طعنه کنا یم یمشهود بود که دنبال فرصت کامال

 آرنجش گذاشت و گفت: ریاش بودم... کوسن مبل را ز یمنتظر طرفدار

بود  نیوقت تنها بود و منتظر من؛ ا ریآخه نکه تا د شد،یم شتریدردم ب یمن از نگران دیرس یم ریمطمئنا اگه هما د ـ

که نگرانم بوده و  نهیمهم ا ست،یاصال مهم ن ادیکه ب یو وضع پیخورد. هما با هر ت یکه از استرس حالم داشت بهم م

 . تازه...ادیب ربپوشه و چطو یذهنش جمع نکرده چ یاز شدت ناراحت

 

 :دیجفت پا وسط حرفش پر ییزندا

 تم پسرم! گف یکل ـ

 

 گرفتم هما نبودم! یاگر زبان به دهن م من

پس مخاطبتون منم... البته  دییحرف شما نیا ی ندهیگو یو وقت ست،ین نجایا یاز من و شما که زن ریجان غ ییزندا ـ

 داشتمو با شما هم داشته باشم! ایکه با رو یتونم برخورد یاشتباه از من بوده که فکر کردم م دیندار یریشما تقص

 

 نیداشت ا یلیکه ناراحت شد! چه دل زمیم یرو یکه دست راستش نامحسوس مشت شد. به فنجان و نعلبک دمید

 وسط به من آموزش وقار و متانت بدهد؟

 صلوات در آخر دعوا را داشت، کامال بحث را منحرف کرد: ینقشِ فرستنده  ییمن و زندا نِیب شهیکه هم نیحس
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 ...گهیمامان بخور د ـ

 دارم! میجان، من رژ نیحس یمرس ـ

 !گهیبخور د یزیچ هیمالقات پسرت  یامروز اومد هیحاال  ـ

 !شهیخراب م میروح شمیچاق م کمیمن تا  یدون ینه مادر... خودت که م ـ

 

 !زدیموج م طنتیش شیدر صدا نباریا

 !نیداد یرو به هما م تونیاز اون استعداد چاق کمیکاش  ـ

 

 یکه م یکسان نیزد و ع یمعرکه شده بود! چشمک اریب شیمن آت ی. حاال برادمیکردم و لب گز یاخم نامحسوس

گاه سرش کرد و با لذت  هیهم انداخت و دستش را تک یدراز کرده اش را رو یپاها نند،یبب یینمایس لمیخواهند ف

 ما دو تا شد!  یمشغول تماشا

 اش را سفت کرد. یروسر یباال انداخت و گره  یشانه ا ییزندا

 ؟یستین یهما راض کلیمگه از ه ـ

 لب و لوچه اش را جمع کرد و گفت: نی. حسدمیکلمه خجالت کش یواقع یمعنا به

 چاق شه! دیبا کمیروکش! به نظرم  هیمالقه خون و  هیگوشته و  کهیت هیکال  په،ینه بابا خوشت ـ

 

 و از جا بلند شد. دیرا کش فشیک پیبرود، که الحمداهلل ز رونیاز در ب ییکردم زندا یم یشمار لحظه

 شوهرت چطور دوست داره، همونجور باش!  نیبب زمیعز ـ
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 بود. نیصحبتش با حس یرو نباریا

 .زنمیمراقب خودت باش، بازم بهت سر م ـ

 

به کمرش چشم  رهیرا بوسه باران کند، دهانش را کج کردم و تا توانستم خ نیصورت حس یکه خم شد تا رو نیهم

 غره رفتم!

 

 برگشتم.  ییرایبودم به پذ دنیگرفتن در حال ترک افهیکه از ق یرا بستم و در حال در

 در آورد! میخاله زنک ها را برا یکرد و ادا ینوچ نوچ دنمیبا د نیحس

 دخترجون! زنهیم ریبا ت تویولت کنم سا ؟یمادر شوهره تو دار نمیآخه ا ـ

 

 کند! یریز آرامشم جلوگاز طوفان بعد ا خواستیم

 دستم را به کمرم گرفتم. کیمبل برداشتم و  یاز رو یکوسن

 ها! یکن یم هیبا چوپان گر یخوریتوام خوب با گرگ دمبه م ـ

 

 را به گونه اش زد. سرانگشتانش

 گرگ؟ یخاک عالم! به مامان من گفت یوا ـ

 

 جلوتر رفتم. یقدم

 چاق شم آره؟ دیکه من با ـ
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 کرد نخندد گفت: یم یکه سع یرا نگاه کرد و در حال واریو د در

 ؟یگیرو م یک ـ

 

 !دمیسرش کوب یرا باال بردم و درست رو کوسن

 گم! یشوهرم رو م زم،یگم که عز یتو رو نم ـ

 

 زد و سرش را با دو دستش گرفت. یا قهقه

 واسه خودتون! نیهست یلمیدو تا مامانم! ف یگیتو م یکیحال داد،  یلیخ ـ

 

 درد گرفت!  شتریاش زدم که دستِ خودم ب نهیهم صاف تخت س یکیگرفتم و  یشگونیسفتش را ن یبازو

 گم بهش ها! ینم یزیدارم چ یبخند... بخند که دارم برات! من احترام تو رو نگه م ـ

 

 ...افتیبود... ق ی... عالیقلقلک نده... وا ـ

 

 عمل کرده اش نشست. یپهلو یدستش، رو نباریو ا دیخند مجددا

 ...شهیهام باز م هیهما نخندون بخ ـ
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کرد به  یکه حوصله م نیکه طرفدارم بود، هم نیکه بود، هم نیهم د،یخندیکه م نیلبانم پهن شد، هم یرو لبخند

 ها...  یبدخلق نیا

 ! یناراض یگور بابا ،یراض نیحس ،یراض یزندگ نیاز ا من

 نکردم، هر چه بود مادرش بود، تعصب داشت!بلند فکر  نباریکردم که ا خداراشکر

 

*** 

 !رهیشال و کاله کرده داره م ست،ی! اصال به فکر خودش نشمیم وونهیدارم د ایرو ـ

 ره؟یکجا داره م دهیهاشو نکش هیها هما! هنوز بخ وونسیشوهرِ توام د ـ

 

 را در دستم فشردم. یو گوش دمیکش یپوف کالفه

 !شهیکنم، داره از سرم دود بلند م کاریچ دیدونم با ینم گهید ـ

 زنگمونو زدن، فکر کنم طاها اومد. نیبب ـ

 سالم برسون، خداحافظ ـ

 حرص نخور خداحافظ ! ادیز ـ

 

 بود. راهنشیپ یدکمه  نیقطع تماس را فشردم و به سمت اتاق خواب رفتم. مشغول بستنِ آخر ی دکمه

 ؟یریتو پهلوت کجا م یدار هیبابا بخ ن،یبش ری! مرگِ هما بگنیحس ـ

 

 برداشت و به تن زد. یصندل یرا از رو کتش
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 کشم. خسته شدم دو هفته استراحت بسمه!  یهامم فردا م هی... بخزمیعز میحرف زد یکاف یما با هم به اندازه  ـ

 

 تکان دادم. نیسرم را به طرف کالفه

 دم الل شم! یم حی! ترجستیتو اصال مهم ن یبگم برا یمن هر چ ـ

 

داده بودم و ابروانم  هیبه چهارچوب در تک نهیانداخت و به سمتم آمد. دست به س بیرا داخل ج زشیر لیوسا خورده

 را باز کرد. نشانیب ینشست و گره  میشده بودند. انگشتش وسط دو ابرو کیبهم نزد

 . امیکنم زود ب یم یسع گه،یناراحت نباش د ـ

  شه؟یم یماجرا چ نیآخرِ ا نمیبچسب به اون ادارتون بب نقدریبه کارت ندارم ا یکار گهید ـ

 د؟یرس یماجرا به کجا م نیآخرِ ا یرفت. به راست رونیاز خانه ب یحرف چیسکوت نگاهم کرد و بدون گفتن ه در

 

*** 

 ...دیخسته نباش ه،یامروز کاف یبرا ـ

 

گذاشتم و  فمیرا با دقت داخل ک ملیشد. تمام وسا یکالس خال قهیو در عرض چند دق دیچیدر فضا پ یا همهمه

 یآمدم تا به طبقه  نییکردم و از کالس خارج شدم. پله ها را با آرامش پا میدوشم تنظ یرا رو فی. کدمیرا کش پشیز

 به اتاق یمسافت کوتاه مودنینبود، بعد از پ لیکج کردم. سالن طو تیری. راهم را به سمت دفتر مددمیهمکف رس

تن گف دیبفرمائ ی. دستم را باال برده، انگشت اشاره ام را تا کردم و چند ضربه در زدم. صدادمیآموزشگاه رس استیر

نشست. در با صدا باز شد، همان  شیدر رفت و با فشار به رو ی رهیدستم به سمت دستگ د،یکه به گوشم رس دیحم

 یزدن برا دید کباریا خانم ها م یبود. برا یکیش ی. اتاق ساده ولدیچیرز در مشامم پ یخوش گل ها عطربدو ورود 

 یآمد چند تابلو یکه در اتاق به چشم م یزیچ نیبودم. اول نگونهیبود! الاقل من که ا یکردن کاف فیعمر توص کی
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معروف و  یاز مکان ها یکیاز آنها عکس  دامهر ک یاتاق نصب شده بود. رو یها وارید یبود که بر رو ینسبتا بزرگ

 شد، چاپ شده بود.  یم سیدر آموزشگاه تاس جشانیکه زبان را ییکشورها تختیدر پا یدنید

همان  جیهمان مکان نشان دهنده شده توسط عکس. با زبان را یدرباره  یهر کس چند خط نوشته ا نییدر پا و

 کشور... 

 ریدمخصوص مراجعه کنندگان به م یِاتاق و چند صندل یکار و پرده  زیگرفتم نوبت به م یکه از تابلوها م نگاه

هوه ق دیاتاق حم یکل ی نهیهم نبود، زم نیبا هم ست شده بودند. رنگشان ع ییبایکه به طرز ز دیرس یآموزشگاه م

 مختلف...  یبود با بژ ها یا

کارش  زیم یهم نشد گرفتم و چند قدم جلوتر رفتم. درست در دو متر قهیدق کیزدن اتاق که جمعا  دیاز د نگاه

 گفت:  یمیصم یقالب کرد و با لحن زیم ی. دستانش را روستادمیا

 هما خانم... دیخسته نباش ـ

 یکه به چشمانم را دور تا دور اتاق م یزدم و در حال یهدف یداشت! لبخند ب یلیقرابت فام مچهیدر حفظ ن یسع

 چرخاندم گفتم:

 قانع؟!  یآقا نید یم یکالسم تموم شد، اجازه مرخص ـ

 کرد. زشیشده مقابل م دهیچ یها یبه صندل یاز بند هم آزاد شدند و اشاره ا دستانش

 .میکالسا با هم صحبت کن یدرباره  دینیبش دییگرمه، بفرما یلیاالن که خ ـ

 

 .دمیجلو کش یرنگم را کم یطوس ی مقنعه

 ... من امروز کار دارم!گهیروز د هیبمونه واسه  نیاجازه بد ـ

 

 یرا چه به بلند شدن به پا ریمرد قابل احترام بود! مد نیا تیخارج شد، ادب و شخص زشیجا بلند شد و از پشت م از

 کارکنانش؟:
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 شده! لیسه یبدجور ستاره  دیبهش بگ دیسالم برسون نیبه حس ،دیخسته نباش ـ

 

 نگاه کردم. میدر چشمانش مستق نباریو ا دمیخند

 چشم! دمشیکنم... اگه د یم داشیبله حق با شماست، منم به زور پ ـ

 

 .دیلباسش کش ی قهی به یو دست دیخند

 من یدونم ول یرو نم نی... حسیقیبه هر طر دیبه حال ما! بهرحال سالم رو برسون یوا گهیبشه د ایمیواسه شما ک ـ

 ارادت دارم بهش!

 ... با اجازه...دیبزرگوار ـ

 به سالمت. ـ

 

ت برگش یزمان برا نیبلند تابستان بدتر یبه ساعتم انداختم. سه ظهر در روزها یدر آموزشگاه خارج شدم و نگاه از

 یتکان دادم ول یگرم و سوزان کالفه ام کرد. مقنعه ام را کم یکه از در آموزشگاه خارج شدم،  هوا نیبه خانه بود! هم

ه ب یحساب ذهن کیرا نداشتم. با  شگاهیو حال رفتن به آزما حسگرم اصال  یهوا نیخنک نشدم، در ا دیآنجور که با

کردم  یغر غر م رلبیکه ز یرا دارم. در حال شمیگرفتن جواب آزما یکه فقط امروز وقتِ آزاد برا دمیرس جهینت نیا

 ...شگاهیراه کج کردم به سمت آزما

*** 

 مبارکه! ـ

 شگاهیاآزم ینبود. با بهت برگه را از منش لیدل یسخت نبود! پس شکّم ب ادیمکان ز نیکلمه در ا نیا لیو تحل هیتجز

ت؟ ناراح ایخوشحال باشم  دیدانستم با یخارج شدم. جالب بود که نم شگاهیکردم و از آزما یتشکر رلبیگرفتم و ز

 هیکردن بلدم؟ چطور خبرش را به بق یبکشم؟ اصال مادر دکیآن را دارم که نام مادر را  اقتیدانستم ل ینم یحت
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اها شناس! به ط فهیوظ یسالم به بابا میگو یپدر شدنت مبارک ! نه نه م میبگو نیبدهم؟ مثال زنگ بزنم و به حس

 هیرا به بق یخبر نیرا دارم که همچ شی! اصال مگر روالیفکر و خ ییزندا میبگو ایخوش خواب! به رو ییدا میبگو

 نیخوشش آمده! اوه اوه به مادرِ حرف درار حس ایح یب یدختره  ندیگو یکه چه؟ آنوقت م رمیتلفن دستم بگ ؟بدهم

 یزندگ یها هی: پادیگو یبهره نخواهم ماند! صد در صد پشتم م یکالمش، ب شیهم از ن نباریمطمئنم ا م؟یچطور بگو

 بچه سفتش کرد!  کیاش شل بود، با 

 حراف؟!  نقدری... مادر هم ااَه

 لیبگذارد و باب م یدختر یدست رو ندهیآ یاگر فرزند من هم پسر باشد فردا یعنیبه افکارم زدم!  یخنده ا تک

 ! زند؟یحرف م نگونهیباشد، عروسم پشت سرم امن ن

دختر بود، آنوقت  دیزن گرفتم! اصال شا شینگذاشته برا ایدن نیرا به ا شیخوب بودن حالم شک کردم! هنوز پا به

 دختر بود او نامش را بگذارد، پسر بود من!  میکن یگذارد! اصال توافق م یحتما نامش را نغمه م نیحس

 یو نگاه دمیدادند! آب دهانم را بلع ستیفرمان ا میکه در حال توهم به آنجا آمده بودم، پاها ییمکان نا آشنا دنید با

 یتنها محل زندگ یبزرگ نیزد! از تهران به ا یبه مکان خلوت انداختم.  آخرِ فاجعه بود چون مگس در آن پر نم

از کدام سمت قدم  شگاهیز خروج از آزماشده بودم که متوجه نشدم بعد ا ایشناختم! آنقدر غرق در رو یخودمان را م

 شیآزما یبرگه  یشده بودم که حت االتیغرق فکر و خ یساعت از ظهر... به قدر نیخلوت و ا یبرداشتم؟ کوچه ا

 هنوز در دستم بود!

 خانم؟ دیببخش ـ

 :دیآمد و پرس کمیجوان و خوش پوش نزد یو به سمت صدا برگشتم، دختر دمیکش ینیه

 درسته؟ دیباش کتایسرگرد همسر  دیشما با ـ

 پاسخ دادم: جیشناسد! گ یناشناس که من را م یخلوت، دختر یدر مکان دم،ید یانگار خواب م 

 شناسم! یمن شما رو نم یبله...ول ـ

 لبش باال رفت. ی گوشه

 با هم! میشیآشنا م ـ
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لق مط یکیشد و در تار نیکم کم سنگ میدهانم قرار گرفت، پلک ها یاز پشت رو یخواستم جوابش را بدهم، دست تا

 فرو رفتم... 

*** 

 شیها هیبه پا مینشسته و دست و پا یا یصندل یکه رو یو نمور، در حال کیتار یآنجا که به خاطر دارم در اتاق تا

 میدادم از صدا حیتکان خوردنم برابر بود با کله ملق شدنم! پس ترج نیچفت شده بود، چشم باز کردم. کوچکتر

 ده کنم:استفا

 ست؟ین نجــــایا یمن کجـــــــــــــام؟ کس ـ

 

که در آن  یباز شد. دختر خت،یر یکه تمام گوشت آدم را م یخش دار یبا صدا ینگذشت که در فلز یادیز مدت

بود و با کش جمعشان  دیسف شیکه تمام موها انسالیم یبودمش داخل شد و به دنبال آن مرد دهینا آشنا د یکوچه 

، درشت یکرد. چشمان ریرا به دلم سراز یمنف یو بد بو گذاشت! چهره اش تمام حس ها فیکرده بود، پا به اتاقک کث

 اش جا خوش غهیت یرو یته استکان نکِیبزرگ که ع یدماغ غه،یروشن و شش ت یصورت د،یکم پشت و سف یابروان

ش ترسناک شتریب نیبود و ا دهیپوش اهیزد...تماما س یبودنش دامن م ختیچانه اش به بدر یرو قیکرده بود. خط عم

ام قرار گرفت،  یزد و درست پشتِ صندل یپوزخند دنمیخودش داشت... با د یبرا یابهت فینح کلیکرد. با آن ه یم

 ام! دهیکه ترس دیجمع تر شدم. فهم یکم

 ...دهیخوب جوالن م دونیترسو باشه! شوهرت که تو م نقدریکه ا دهیسرگرد مملکت بع هیاز زنِ  ـ

 

 یعس یکرد ول شتریترسم را ب یدر آن اتاق خال شانیحرفش، خود و آن دختر قهقهه زدند. انعکاس صدا نیدنبال ا به

 مسخره ام نکنند. نیاز ا شتریکردم تمام جسارتم را جمع کنم تا ب

 نجام؟یمن چرا ا ن؟یخوا یم یاز جون من چ ـ

 !ینیالل نش زدمین... حاال شد! حدس مآها ـ
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 را تنگ کردم و با حرص گفتم: چشمانم

 !نیرفتار و برخورد من بگ یکه نظرتونو درباره  نیدیمسلما منو ندزد ـ

 

 زد. یجوان پوزخند دختر

 !میمثل شما وقت هدر کن یارزش یب یکه واسه آدما میستین کاریب نقدرمیا ـ

 

 از دستم خارج شد. میصدا کنترل

 ن؟یدیمنو چرا دزد نیپس بگ ـ

. ستادیمقابلم ا نباریزد و ا یهیکر یزدند! مرد قهقه  یبردند که به زحمت حرف م یاز حرص خوردنم لذت م انگار

 در جانم انداخت! ینگاهش کردم و برق چشمانش وحشت رهیخ

 دخترم... اریو بر یدر انتظارته! مونا اون صندل یقشنگ یچه روزها یفهم یم یصبرداشته باش، به زود ـ

 

 مونا دخترش بود؟  یعنی دخترم؟

 پا انداخت. ینشست و پا رو شیرو اهپوشیو درست مقابل من قرار داد. مرد س دیرا جلو کش یفلز یصندل مونا

 !یمثل من عزادار همسرت باش دیبسه! توام با گهید یخوب همسرِ سرگرد، خوش ـ

 

 .دیدو انگشت، لباسش را گرفت و جلو کش با
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 هی کتای نیسرگرد حس یعنیشوهرِ تو  رانه،یغافلگ اتیعمل هیتو  شیشوهرت منو عزادار زنم کرد. دو ماه پ ؟ینیبیم ـ

که  یدون یکنم! چطوره؟ م ی. حاال نوبت منه تا تالفدیکش یکیبه تار مویزندگ ییکرد و روشنا یتو مغز زنِ من خال ریت

 که عوض داره گله نداره! یزیچ

 

رد ف نینکند... نکند ا رد؟یخواستند بگ یپر شد. چه در سر داشتند؟ جانِ کداممان را م ینگران وجودم از بهت و تمام

ملک  اریگفت؟ نامش چه بود؟ آهان... اسفند میدرباره اش برا نیقاچاق انسان است که حس یپرونده  سیهمان رئ

 پور...

 .دمیرا بلع میگلو یآب نداشته  

 ن؟یبکن نیخوا یم کاری... چکاریچ ـ

 

 لبش گفت: یجمع کرد و با آن لبخندِ گوشه  نهیس یرا رو دستانش

 خوام زجرکشش کنم!  ی! مرمیگ یمن به روش خودم انتقام م ـ

 

 داد. یرا در هوا تکان شمیآزما یجلو آمد و برگه  مونا

 !شنیبابا! جناب سرگرد دارن پدر م زیسورپرا ـ

 

 ن...و شروع کرد به کف زد دیخند یبلند یبا صدا اریاسفند

 !شهینم نی... بهتر از اهیعال ـ

 با خشم گفت: نباریموضع داد و ا رییتغ بالفاصله

 کشه!   یعذاب م شتریب ینجوریا ـ
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 مونا پشت سرم قرار گرفت و سرش را به سمت صورتم خم کرد. نباریا

 !یریاز شوهرت طالق بگ دیخب خانم محترم... ساده بگم، با ـ

 

  ؟یاصال با چه بهانه ا ط؟یشرا نیدر ا ن؟یشد... طالق؟ از حس یم دهیبر سرم کوب یمثل پتک "طالق" ی کلمه

 

ه ک یزن حامله تا زمان هیگه که من حامله ام و  یبهت م شیآزما یاون برگه  یستیکنم! کور که ن ینم نکارویمن ا ـ

 تونه از همسرش جدا شه...  ینم ارهیب ایبچه رو دن

 

 از صورتم، صورتش را نگه داشت. یکینزد یدر فاصله  از جا بلند و اریاسفند نباریا

خالص  از شرش نکهیبه محض ا یول ،یکن یکنارش زندگ یتون یم ادیب ایتوله دن نیا یتو نگران اونش نباش. تا وقت ـ

 !شهیهم ی... برایو بر یریطالق بگ دیبا ،یشد

 

 ...تیرحمانه اش پُرم کرده بود از حس عصبان یب یزدم در چشمان پر از نفرتش، حرف ها زل

 رم؟یو اگه طالق نگ ـ

 مغزش گذاشت! یاسلحه رو یانگشتش را به نشانه  دو

! در واقع طالق تو، باعث نجاتش از مرگه... اگه طالق دشیشه یدوستا شیفرستمش پ یمثل آب خوردن...  م ـ

 یم دییمنو تا یسمتِ چپش صدق حرف ها یپهلو یرو ریت ی...جایپدر بزرگ کن یبچتو ب دیمطمئن باش با یرینگ

کن خودتو  یسع یکن. اگه دوسش دار رونیراحت با اون پسره رو از ذهنت ب یکنه! در هر صورت منبعد فکر زندگ

 ! تا اجازه بدم زنده بمونه!یواسه ترک کردنش آماده کن
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 :دیچیدر کل اتاقک پ میکوه آتشفشان منفجر شدم، انعکاس صدا کی مثل

 پست فطرت!  یِ! عوضیستـــــــیهم ن افتیقابل باز یکه حت یزباله ا هیتـــــو... تو  ـ

 

بود که فقط قصدش سلب  یجان ی وانهید کیآدم  نیاش کند، خوشحالش کرد! ا یاز آنکه عصبان شتریام ب جمله

کردنش! از  ید به عملکردم، چه برس یفکر هم نم نیاز حس ییبه جدا یمن بود! من حت یو آرامش از زندگ شیآسا

 :دیچیدر فضا پ مگوش خراشش باز ه یکم آمده بود. صدا میزدم، هوا برا یخشم نفس نفس م

 و بعد چند یمون یم ایبا خودته،  می! بهرحال تصمیزنیحرف م ادیهم گنده گنده ز طیشرا نیتو بدتر ادیخوشم م ـ

 ... یریو م یزاریاومدن اون توله م ایبعد از دن ای ،یشیشکمت عزادارِ شوهرت م یتو یروز با بچه 

 :دمیکش ادیشد بر سرش فر یم شتریکه هر لحظه ب یخشم با

 و هفت جد آبادت! ییتوله تو ـ

 

 چپم، زبانم را بست... یگونه  سوزش

س پ یامشب تحت کنترل نیبدون از هم نمیبا توعه... ا میکن، گفتم تصم یخفــــــــــــه شو! نگفتم وراج ـ

 دومه!حاال کدوم؟ هوم؟  ی نهیاگه جوابت گز یکن یم رونیفکر کاله سر من گذاشتن رو از سرت ب

*** 

. به طرف تلفن رفتم و دکمه دیآ یوقت م ریامشب را هم د نیدانستم حس یرا در قفل چرخاندم و وارد شدم. م دیکل

 رفتم! یم دینده ماندنش باز یکه برا یداشتم آنهم از کس غامیپ کیرا فشردم، تنها  ریغامگیپ ی

 یچیتو شامتو بخور، خوابت اومد هم بخواب و از ه ی... ولامیم ریببخش که امشبم د ؟یسالم هما خانومِ خودم خوب ـ

 !یاعلیخونه ام. مواظب خودت باش ...  ۱۲نترس، حداکثر تا 
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... میبغض بسته شده در گلو نیا دیزانو زدم. ترک نیزم یتلفن گرفتم و رو زیبوق ممتد و تمام! دستم را به م سه

 شد: یخودم پر بغض در آن اتاق خفه و لعن شده در گوشم اکو وار تکرار م یصدا

 "...رمیم شیآوردن بچم، از زندگ ایبعد از به دن ن،ینداشته باش یباهاش کار"

 

 :دمیکش یم ادیو فر دمیکوب یم یم زیم یرا رو دستم

همه  یوجدانِ ب یآخه چطور برم؟ ب ی! لعنتـــــــــــــرمیم شیاز زندگ رم،یم شیاز زندگ رم،یم شیاز زندگ ـ

 شرف... نامـــــــرد، نامــــــــرد، نامـــــــــــرد!  ی... پست فطرتِ بزیچ

 

در  نیحس یمبل دادم. عکس قاب شده  ی هیام را به پا هیولو شدم وتک نیزم یدستم که درد گرفت، رو استخوان

گرم و سوزانم  یکرد. اشک ها یم ییخودنما بیخاطرات، عج زیم یاش رو یسیپل یآفتاب نکیبا آن ع ،یلباس نظام

 ...نکیع یها شهیشده اش پشت ش یزل زدم به چشمان مخف دند،یلغز یگونه ام م یرو

 سی... چرا اصال تو پلنیحس شه؟یم یتونم ولت کنم و برم؟ پس بچمون چ یمگه م ؟یچطور برم؟ با چه بهانه ا ـ

 ... آخه چـــــــرا؟ــــــایتونم ولتون کنم و برم؟ خدا یکنم؟ مگه م کاریحاال بدون تو چ ؟یشد

 

*** 

به سمت چشمان پف کرده ام بردم،  یحال و گرفته ام انداختم. دست یب یبه چهره  یو نگاه ستادمیا نهیآ مقابل

که منتظرش نشدم و از شدت  شبیآن را نداشتم تا از اتاق خارج شوم. د یرا ماساژ دادم. پا میپشت پلک ها

 یعنی نیآمد و ا یتق تق ظروف از آشپزخانه م یبه تخت پناه بردم و خود را به خواب زدم، حاال هم صدا یناراحت

رم؟ تمام مرد چطور بگذ نیشوم، آخر من از ا تینکرد که مبادا اذ دارمیب یدر حال صبحانه خوردن است. حت نیحس

 را بزنم، تمام یاَنگ ناسازگار دیحاال با نیاست از هم ییکه اگر آخرِ راه جدا دمیرس جهینت نیشب را فکر کردم و به ا

تنها جدا کردن من از  اریزهر کنم تا عادت کند به نبودن من! هدف اسفند نیبر خودم و حس دیرا با ماهچند  نیا

 یزجر بکشد، م یزنده بماند ول نیخواستم حس یان دهد! و من نمذره ذره ج نیخواست حس ینبود، او م نیحس
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 نیکه حس یشوم به آدم لیو تبد بدهمموضع  رییتغ دیامروز با نیکند. من از هم یزنده بماند و زندگ نیخواستم حس

 کند...  یراحت تر طالقم بدهد و بعد از من راحت زندگ نطوریا دیاز او متنفر است، شا

وقت، از  ریاز کل کل کردن، از ول بودن در کوچه ها تا د د؟یآ یبدش م یفکر کردم که از چه اخالق نیشب به ا تمام

 ...فتیلعنت به وجود کث ار،یو بند بودن.... اَه... لعنت به تو اسفند دیق یب

دم، ررا به سمتم جلب کرد. نگاهش ک نیدر، حواس حس ی رهیتقِ دستگ یو در را باز کردم. صدا دمیکش یقیعم نفس

تازه به خانه که از نظر من روح  یاش، حس یشاد و پر انرژ یبود، در دوفنجان! صدا یچا ختنیلبخند بر لب در حال ر

 !دیمرده بود،بخش

که داشتم دو تا  ایب ا،یبانو... ساعت خواب! ب ریشده؟ هما خانوم گل...صبحت بخ داریب یک نیـ بــــــــــه! بب 

 دل تنگت شده بودم... بیعج دمت،یند یخواب بود شبمیکنم. نکه د دارتیبعدش ب ختمیریم یچا

 

گذاشت و از پشت اپن به سمتم خم شد، با خنده  زیم یرا رو یچا ینیتوانش را نداشتم...س یعنینکردم،  یحرکت

 گفت:

 ...گهید ایکولت کنم؟ خوب ب امیب ـ

 

ا شانه زده ام ر یصبحش را زهرمارش کنم! موها دیمرا ببخش که با ایحبس کردم تا بغض نکنم. خدا نهیرا در س نفسم

 و رهینشستم، نگاه خ یصندل یبلند به سمت آشپزخانه رفتم. مقابلش رو یپشت گوشم فرستادم و با قدم ها

 چاره چه بود؟  یگرفت، ول یدلتنگش جرئت زخم زبان زدن را از من م

 انه گفتم:کردم، طلبکار یجدا م یکه تکه سنگگ یو در حال دمیرا دزد نگاهم

  ؟یدلتنگ من بش زارهیمگه ادارتون م ـ

 

 نگاهش عوض شد. رنگ



 یعاشق ینغمه 

 
70 

 

 ؟یچ یعنی یکه گفت ینیا ـ

 باال انداختم. یا شانه

 !شمیواضح بود، دارم جزو فراموش شده ها م ـ

 

 فنجان! چارهیفشردش. ب یم یکه با چه حرص دمیدور فنجان حلقه شد و د انگشتانش

 بودها! گانیرا یاز اون دست، حرف ها نیا ـ

 !زنمیحرف مفت م شهیآره از نظر تو من هم ـ

 اول صبحش نبود! یاز آن لحن دوست داشتن یخبر چیه گرید

 هما تو چته؟ ـ

 جهینت نیبه ا یشغل مسخرت! تازگ نیبا ا یخونه تنهام، خستم کرد نینباشه؟ را به را تو ا  میزیچ یخواست یم  ـ

 !یدیم حیکه شغلتو به من ترج دمیرس

 

 یپرت کرد. از ترس در خود جمع شده و سرم را با دو دستم گرفتم. صدا نتیرا به سمت کاب ییمرتبه فنجان چا کی

 بلند شد: میبار به رو نیاول یبرا شیپرت شد، صدا یدر گلو خفه شد... هر تکه از فنجان به طرف غمیج

 چرت و پرت گفتن! یواب جابخ ریبه اعصابم؟ اصال برو بگ یگند بزن یشد داریب ؟یچه مرگته سر صبح ـ

 

 را بلند کردم: میصدا متقابال

 یشده اون اداره و کارت و اون پرونده  تیزندگ یتلخه؟ همه  قتی. حقگمیسر من عربده نکش، دارم راست م ـ

 !ـــــــتیکوفت
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که آمد خشمم دو برابر شد. از  اریاسفند یآخر جمله ام را با حرص گفتم. اسم پرونده  یسوخت، بس که کلمه  میگلو

اش بزنم، شانس آوردم که  یکیحرف ها را در نزد نیخواستم بدتر یآمدم، نم رونیجا بلند شدم و از آشپزخانه ب

آمد. به سمتش برگشتم و نگاهش کردم، نگاه  یم میهابر سر پا ییبه پا داشتم و گرنه معلوم نبود چه بال ییدمپا

 و دلخورش متوجهه ام بود... یعصب

 و یاونور بدوئ نوریمسخره ا یکه تو صبح تا شبش تو اون اداره  یخوام، زندگ یرو نم یزندگ نیخسته شدم، من ا ـ

 من اشتباه کردم که با تو ازدواج کردم... یدون یتنها باشم، تنها ناهار و شام بخورم... اصال م نجایمن ا

 ادامه دادن جمع کردم. یتوانم را برا یهمه  یبهت زده اش، سستم کرد ول نگاه

 ینداره، من طلـــــــاق م یوضع سرانجام نیما با ا یکردم، زندگ یبودم، داشتم فکر م داریشب رو ب یهمه  ـ

 طالق! ؟یدیخوام، شن

 

 زیم یلحرصش را بر سرِ صند نباریداد. ا یبودنش زجرم م یو عصب یزد، آن کالفگ یکه آن نگاه ناباورش آتشم م آخ

 یکه چطور خود را کنترل م دمی! از جا بلند شد و دنیزم یپرتش کرد رو یحرکت عصب کیکرد و با  یخال یغذاخور

 بلندش ترساندَتَم... یصداگردنش، صورت قرمزش،  یرگِ باد کرده  د،یاین کمیکند تا نزد

 یحاال واسه من طالق م سم؟یپل یدیند یاحمق! موقع ازدواج کور بود یگ یم یدهنتـو ببند همـــــا! بفهم چ ـ

 شد؟ همش بلوف بود؟ یپس چ ،یکن یدرکم م یگفت یتو که م ؟یزنیم یدار یچه زر یفهم یم چیه ؟یخوا

 

 یرامنو ب ایاز کارت،  یدیاستعفا م ای. یباش سیخوام تو پل یتونم، اصال نم ینم نمیبیآره حرف مفت بود، حاال م ـ

 ...یدیطالق م شهیهم

 

 رونیاش ب نهینمانده تا از س یزیو چ دهی. حس کردم که حاال ضربان قلبش به اوج رسدیکه رنگش پر دمیوضوح د به

 بزند...
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محکم بست  یاز خانه خارج شد. در را به قدر یحرف چیه یاپن برداشت و ب یآمد، کتش را از رو رونیآشپزخانه ب از

 . دندیخانه لرز یکه ستون ها

زاد را آ میگردد، بغض بسته شده در گلو یها برنم یزود نیحاصل کردم که به ا نانیاطم یگذشت و وقت یساعت ربع

 قلبش را شکاندم. نگونهیدهانم گرفتم و متنفر شدم از خودم که ا یکردم. دستم را جلو هیصدا گر ینباربیکردم. ا

سوخت... چه  یآوردم، قلبم م یرا که به خاطر م نگاهشحالت ممکن با او حرف زدم. رنگ  نیبار با بدتر نیاول یبرا

 کرد... یم شیکه بانو صدا یهستم، همان کس شیکرد که من همان هُما یکرد انگار باور نم یناباور نگاهم م

ه پنج یبود. رو دهیاش پر یچوب ی هیاز رنگ پا یبلند کردم.قسمت نیزم یرا از رو یآشپزخانه شدم و اول صندل وارد

. دمیکش رونیرا باز کردم و سطل آشغال را ب ییظرفشو رِیز نتِیبرداشتم. در کاببزرگ فنجان را  ینشستم و تکه ها

 یلیشده ام افتاد. بغضم تازه شد، چه دل زیر زیر شیآزما ی هپدالش گذاشتم ؛درش باز شد. نگاهم به برگ یرا رو میپا

 بشنود؟ طیشرا نیداشت خبر پدرشدنش را در ا

*** 

 یبه سمت در اتاق رفتم و قفلش کردم. دستم هنوز رو عیاز جا پراندتم. سر ،یشدن در ورود دهیبلند کوب یصدا

 :دیبه گوشم رس نیحس یاز حد بلند و عصب شیب یمحکم به در وارد شد و به دنبال آن صدا یبود که مشت  رهیدستگ

 یشد میتاق قاتو اون ا یسه روزه رفت ؟یفرست یم هیواسه من احضار ؟یکرد یتو چه غلط نم،یدرو بب نیباز کن ا ـ

 نیواسه ا یقانع کننده ا لیچه دل نمیبب رونیب ایب اد،یسگم باال ب ی... استغفراهلل... هما نزار اون رونیتو که ع ؟یکه چ

 ؟یکارت دار

 

 ...دمیکش یغیمرتبه مشت زد که از ترس ج دو

  ه؟یچ نیپس ا ومدهیسگت باال ن یمشت نزن، اگه هنوز رو نقدریا ـ

 

 در اثر داد زدن گرفته بود: شیصدا نباریا دم،یشنیاش را از پشت در هم م یعصب ینفس ها یصدا

  ؟یبر یخوا یکه حاال م یکرد یوجدان تو اصال با من زندگ یب ؟یخوا یزود دلتو زدم که طالق م نقدریهما؟ ا ـ
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 ام را به در دادم، قلبم در حال منفجر شدن بود... هیتک

 شغلت! ایمن  ایبهت که گفتم،  ؛یکه بعد دوماه دلمو بزن ستمیمن تنوع پسند ن ـ

 را باال برد: شیبه در زد و باز هم صدا یمحکم مشت

 تا طالقت بدم! نیپس بش ـ

*** 

 حال رفتم. نیبا ا یول دیایکه ن زدمیشد. حدس م یمنتف نیاول دادگاه، بدون حضور حس ی جلسه

 یم رونیاز در ب نیاواخر هرگاه حس نیو در اتاق را باز کردم. خانه در سکوت فرو رفته بود. ا دمیساکم را کش پیز 

بود که هرشب پشتِ در  نیسنگ یلیخ شیمن و درخواست طالقم برا یگرفتم. هضم رفتار ها یرفت تازه آرامش م

و هر دفعه در پاسخ به تماس  هم نرفته بودم شگاهبه آموز یکرد! سه روز بود که حت یاتاق جنگِ اعصاب برگزار م

 دادم.  یرا م یجبران یآوردم و قول کالس ها یم یبهانه ا دیحم یها

وشتن ن یبرداشتم، لرزش انگشتانم برا شیخودکار از کشو کیبه همراه  یکوچک یتلفن رفتم و برگه  زیسمت م به

 کامال منحوس بود... غامیپ

 یشد یکنه، هر وقت راض یبهت ثابت م ممیتصم یطاها، رفتنم مصمم بودنم رو برا یخونه  رمیم یمن چند روز"

 "...گسیروز د ۳دوم دادگاه  ی. جلسه ایدنبالم ب یطالقم بد

 

به  فونیزنگ آ یچسباندم تا از همان بدو ورودش به خانه، بخواندش. با صدا یدرِ ورود ی رهیرا به دستگ برگه

 را برداشتم. یسمتش رفتم و گوش

 بله؟ ـ

 ن؟یآژانس خواسته بود ـ

 .امیبله، االن م ـ
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*** 

 :دمیشن فونیرا از پشت آ ایرو یاز آمدنم خواستم برگردم که صدا مانیپش

 باال. ایب ؟ییهما تو ـ

 

دوم را فشار دادم. دو طبقه  یطبقه  یباز شد، هلش دادم و داخل شدم.سوار بر آسانسور دکمه  یکیت یبا صدا در

 ییزهایچ نیکردن چن تیکرده بود، رعا شهیدر خونم ر یکه استرس و ناراحت یمن یبرا ینداشت ول یادیز یپله ها

 کرد! یکمک م نمیبه ماندن جن

لبخند  دنمیبا د ایکه در باز شد. رو دیطول نکش یلیخ نباریا یدر واحدشان را زدم و باز هم منتظر ماندم ول زنگ

 زد. یقیعم

 ؟یسالم هما خانم؟ راه گم کرد ـ

 

 و وارد خانه شدم. دمیحوصله بوس یرا ب صورتش

 عوضش اومدم چند روز مهمونتون باشم! ـ

 

 به سمتم برگشت. یرا بست و با خوشحال در

 خورده؟  تیمامور نیواقعا؟ بازم حس ـ

 

 گفتم: شیبه جا یول 'کُشن یرو م نیبه من خورده که اگه انجامش ندم حس تیمامور نباریا' میبگو خواستم

 ست؟ینه... طاها ن ـ

 سرش را تکان داد. متعجب
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 ... ادیم گهیساعت د مینه ن ـ

 :دیرا به چانه گرفت و پرس دستش

 ؟یکن یم کاریچ نجاینداره، پس تو چند روز ا تیمامور نیاگه حس ـ

 

 گفتم: یگذاشتم و با تلخ نیزم یرا رو ساکم

 برم؟ یناراحت ـ

 نگاهم کرد. گنگ

 کجاست؟ دعواتون شده؟ نی... حسیچته هما؟ تلخ شد ـ

 مبل نشستم. یببرم رو میبه سمت لباس ها یآنکه دست بدون

 ...هیجد هیقض نباریآره... اما ا ـ

 گذاشت: میبازو ینگران کنارم نشست و دستش را رو 

 شده هما؟ یچ ـ

 مقدمه سر اصل مطلب رفتم. یب

 خوام ازش جدا شم! یم ـ

 

 دهانش گرفت. یو دستش را جلو دیکش ینیه

 سراغ طالق که... رهینم عیها هست، آدم سر یزندگ یدعوا تو همه  ؟یگ یچرا م یور یخاک تو سرم! در ـ
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 یقتو ست،یبا شغلش ازدواج کرده نه با من. اصال خونه ن نیگرفتم. حس ممویمن تصم ا،یندارم رو حتینص یحوصله  ـ

ن رو... م ای یشغلت رو انتخاب کن دیبا ای گمیش موجود داره، به ییخوابه اصال انگار نه انگار که هما یم کراستی ادیم

 ؟یچرا باهام ازدواج کرد سمیمن پل یدونست یکه چرت نگو، تو که م زنهیداد م

د سرگر یدونست یاز اولشم م ،یخبر بوده باش ینبوده که تو از شغلش ب یمخف سیپل گه،ید گهیخوب راست م ـ

 ؟یاریدر م هیها چ یباز طهیسل نیا ه،یشناس و خوش خدمتِ آگاه فهیوظ

... ایخوام رو یرو نم یزندگ نی. من انمیب ینم ختشمیر یحت مونیکردم تو زندگ یفکر نم یدونستم ول یآره، م ـ

 خسته شدم...

 کجا رفت؟ یعشق و عاشق یپس اون همه ادعا ـ

 

 وجب چه صد وجب! کیآب که از سر گذشت چه  یمکرر کالفه بودم، ول یدروغ گفتن ها از

 در کنارش باشم! شیدر کمال آرامش و آسا ایبه کل نداشته باشمش،  ای دمیم حیترج ـ

 

 

 کنج لبش،خانه کرد. یپوزخند

 یسخت یول یش وهیمهر طالق بخوره تو شناسمت و ب یسالگ ۲5تو  یهست یهما... سخت... راض یریگ یسخت م ـ

 دنیکه واسه رس یهست ییانگار نه انگار همون هما ،یعوض شد یلیفهممت! تو خ ی! نمیرو تجربه نکن یزندگ یها

 ...نیبه حس

 

 یب ای. رومیاز جا بلند شد ایتمام گذاشت. طاها که وارد خانه شد، من و رو مهیدر قفل، حرفش را ن دیکل چرخش

 زد. یلبخند دنمیبه سمتش برداشتم. طاها با د یحوصله جلو رفت و سالم کرد. من هم قدم

 کجاست؟ نیحس نورا؟یاز ا یهما؟ خوش اومد یسالم خوب ـ
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 رفتم و تنها دست دادم. جلو

 سالم... ـ

 :دیآورد پرس یکه کتش را در م یبه سمتم انداخت و به سمت آشپزخانه رفت. طاها در حال ینگاه مین ایرو

 د؟یحوصله ا یهاتون غرق شده؟ چرا ب یچتونه شما دو تا؟ کشت ـ

 

 آشکار گفت: یت و با ناراحتگذاش ینیس یدو فنجان رو ا،یرو

 دلشون...! ریزده ز یخوش ایاز هما خانم بپرس که گو ـ

 

 نگاهم کرد. یسوال طاها

 گه؟ یم یچ ایهما؟ رو ـ

 برداشتم. نیزم یرا از رو ساکم

 بخوابم، خسته ام... کمیمن برم اتاق  یاگه اجازه بد ـ

 

 نداد! یشرویپ یاجازه  ایبلند رو یصدا یرا به سمت اتاق کج کردم ول راهم

 یتون ی... نمیخور ینم نیافتاده به درد حس ادتیتازه  یکجا؟ واستا به داداشت بگو که فقط بعد دو ماه زندگ ـ

 شغل سختش! ؟ی! اونم به چه بهانه ایریکه از شوهرت طالق بگ نجایا یاومد ی... ساک بستیکن یباهاش زندگ

 

 سمت هر دوشان برگشتم. طاها اخم کرد. به
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 نی. انیانجام بد نکارویا گهیجور د هی نیبکن نیخوا یم یشوخ ؟یاریچرا در م یمنو؟ ادا باز یمسخره کرد ا؟یرو ـ

 !ستیقشنگ ن شمیحرف ها شوخ

 

 .ستادیآمد و مقابل طاها ا رونیاز آشپزخانه ب یبا ناراحت ایرو

 خواد! یکه طالق م نجایچقدر کالفه ام؟ دختره عقل نداره، جمع کرده اومده ا ینیب یطاها؟ نم هیچ یشوخ ـ

 

 کرد. یم لیتحل هیرا تجز ایرو ی رمنتظرهیغ یام ثابت ماند، انگار داشت حرف ها یساک دست یطاها مردد رو نگاه

دن خراب ش یحرص و جوش نزند. آنقدر دوستم داشت که برا نگونهیکه ا میرا بگو قتیحق ایتوانستم به رو یم کاش

 به سمتش رفتم. تیزد. موضع گرفتم و با عصبان یام حرص م ندهیآ

 مزاحمتونم؟ هیچ ـ

 !یگم خر شد یدارم به طاها م ر،ینخ ـ

 خودمه به تو چه؟ ی... زندگیخر خودت ـ

راه  دمیبا هیزمونه چ نیشوهر خوب تو ا یدون یتو چه م وونهیباهاش سخت شد! آخه د یآدم که احمق شد، زندگ ـ

 !یطالق بخوا یفتیب

 !میبفرما استفاده کن یدون یشما که م ـ

 

 !میداد طاها هردو زبان به دهن گرفت یصدا با

 چه خبره؟ نجایا نمیبب دیریالل بم ـ

 

 :دیکرد به سمتم و کالفه پرس رو
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 گه؟یم یچ ایهما؟ رو ـ

 

 ...دمییرا جو لبم

 ...یدیخودت که شن ـ

 ؟یازش جدا ش یخوا یم نیراسته؟ تو بخاطر شغل حس یعنی ـ

 

 تنها برادرم را نداشتم:. دِیپر ترد یطاقت نگاه کردن در چشم ها دم،یرا دزد نگاهم

 خوام! یآره من طالق م ـ

 

 سر... رهیخ یدختره  یتو غلط کرد ـ

 

 :دیچیدر فضا پ ایبلند رو یصورتم را گرفتم، صدا یکه باال رفت، با دو دستم جلو دستش

 ش، غلط کرد...نزن ایجد سادات! طاهــــــــا؟ مرگِ رو ای ـ

 

 چشمان طاها دور شوم و خود سد راه طاها شد! یدستش من را هل داد تا از جلو با

برو صورتت رو آب بزن، درست  ایب زنه،یحرف طالق رو م خورهیم یبه توق یتق شونهی... االن اول زندگدینفهم ـ

 بشکنه... نتونی... نزار حرمت بشهیم
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 میبار به رو نیاول ینبود طاها برا ایاگر رو دم،یرا نشن شانیحرف ها گریتند کردم به سمت اتاق و در را بستم. د پا

 قانع کننده است.  لمیکردم دل یم الیخ یدارد ول یما مفهوم زشت یدانستم طالق در خانواده  یکرد! م یدست بلند م

 با خود گفتم: لبریو پشت در ولو شدم، ز دمیدر اتاق کش یرا رو کمرم

. رمیگ یطالقمو م ست،ین یبه زندگ بندیکه پا یآدم عوض هیاگه بهم بگن  یشده حت یمتیهر جور شده و به هر ق ـ

 برام بفرستن!   دیکنم، اونوقت پس فردا جنازشو با عنوان شه مویباشم و زندگ الیخ یتونم ب ینم

 

 از جنس بغض... یلرزش د،یلرز لبانم

 با خبر شن...  نیزنده موندن حس یکه متحمل شدم برا یکه همه از رنج ستیبزار فکر کنن بدم، احمقم، قرار ن ـ

 

 ام کردند... یخود سر شده بودند همراه دنیبار یکه برا یرا در بغلم جمع کردم و چشمان زانوانم

 دونه که سه روزه دلتنگ آغوششم... یخدا خودش م ـ

 

*** 

 شام! ایب ـ

 ندارم. لیم ـ

 !یدونم گشنه ا یشامتو بخور م ایشه، طاها االن آرومه، ب یکه نم ینجوریا ـ

 ...ایولم کن رو ـ

 

 همـــــــا؟ ـ
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 ترسانده بودتم. دم،یکه از او د یتیبلند شدم.  عصبان میطاها، با ترس از جا یصدا با

 انداخت. ییرایبه داخل پذ یبرگشت و نگاه ایرو

 طاها، تو بکش... میایاالن م ـ

 

 زدم: شیصدا یآرام ینگاهش کردم و با صدا شرمنده

 ا؟یرو ـ

 بله؟ ـ

 یداشتم اونجا م یا گهید یخوام ناراحتتون کنم. باور کن جا یباهات بد حرف زدم. بخدا نم یلیمنو ببخش، خ ـ

 رفتم...

 یاصال نم ن،یفیح نیبخدا تو و حس بخاطر خودته... میگ یم یزیما اگه چ ؟یوونگیبه د یخودتو زد ای ؟یا وونهید ـ

 تونم طالقتو باور کنم...

 

 از شالم را به سمت شانه ام فرستادم. یا گوشه

 ...مهیتصم نیبهتر نیباور کن ا ایرو ـ

 نیسشغل ح نمیبیکنم م یفکر م یهر چ یبه عاقل بودنت مطمئنم ول نکهیهما؟ با ا یکن یم کاریچ یدونم دار ینم ـ

 طالق تو باشه... لیتونه دل ینم

 

 گذاشتم بفهمد! یم دینبا یکرده بود، ول شک

رو  هیظاهر قض یدار یگوشه واستاد هینه؟  ایکنه  یپات درد م نمیمنو بپوش باهاشون راه برو بعد بب یدو روز کفشا ـ

 ...نشی... شما راحت گرفتنیا ستین یکم مشکل ،ینیب یم
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 ...یفقط عمر هدر کرد یریسخت بگ یکال دو روزه، بخوا ایدن ـ

مله: ج هیبدون در حد  نوی... فقط همستین یهست که گفتن ییزایچ هی شه،یآسون گرفتنم به ضررم تموم م یادیز ـ

 !نیمن طالق گرفتنه، هم طیتو شرا میتصم نیبهتر

 

شق پر شده ها نشسته بود و قا یاز صندل یکی یشام رفتنم. طاها رو یشده  دهیچ زیکنارش رد شدم و به سمت م از

ا ر میکرد. صدا یم ریس یگرید یایدر دن یبرنج ول یبود به دانه ها رهیاز غذا را مقابل صورتش نگه داشته بود. خ

 خیکه  یظرف گذاشت و سرد نگاهم کرد؛ جور یحضورم شود. به خود که آمد، قاشق را رو یصاف کردم تا متوجه 

 نبود... یشگیهم یزدم. انگار همان طاها

 

 شامتو بخور... نیبش ایب ـ

 

ه دانست که من حامل ی. چه مدمیترس یاش م یکیزیکنارش نشستم. از برخورد ف یصندل کی یبه فاصله  د،یترد با

 ام؟

 

 ؟یفکراتو کرد ه؟یطالق جد یبرا متیتصم ـ

 

 تکان دادم.  دییسرم را به تا تنها

 ؟یینجایدونه ا یکجاست؟ م نیحس ـ

 باز کردم. لب

 تو اومدم... یخونه  یگذاشتم که چند روز ادداشتیاداره اس... براش  ـ
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 تهش ناکجا آباده... یریم یدار یکه تو گرفت یراه نی... بخدا اتیحماقت نکن هما... برگرد سر زندگ ـ

 

 آمد؟ حتما طاها از او خواسته ما را تنها بگذارد... یچرا نم ایاتاق انداختم، رو یبه در بسته  ینگاه

 

 ؟یمنیدر  ای یبا من ؟ییکجا ـ

 آد؟ ینم ایرو گمینه... م ـ

 ! نیکرد یعصر که خوب دعوا م ؟یدار کاریچ ایتو به رو ـ

 به رخم نکش... گهیاون مسئله حل شد، تو د ـ

 هما منو نگاه کن... ـ

 

 نگاهش کمتر شده بود. یکردم، سرد نگاهش

فکر نکن  ،یکس و کار یب یهواتو داره... فکر نکن پدر و مادر ندار شهیکه هم یهما جان،من برادرتم... طاها... کس ـ

 گم،یعنوان، من بخاطر خودت م چی... به هیکن یما زندگ شیپ نجایا ییایبخاطر خودمه که مبادا ب ریطالق نگ گمیم

 ... کهیکوچ یآبج سوزهیدلم برات م

 

 کرده ام را در هم قالب کردم. خی دستان

 گفتم...  مموی... منم تصممیداداش ما حرفامونو زد ـ

 

 شوم!  رهیخ یقال یدادم در سکوت به گل ها حیرا چنگ زد، ترج شیو موها دیکش یکالفه ا پوف
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 میرو یکردم و طالق گرفتم. بعدش چه؟ م یداد، اصال فرض مثال من پافشار یماجرا عذابم م نیبعد از ا یفیتکل بال

 نیام همسر حس یباردار یدوره  انیتا پا دیمن... بعد از آن هم با یو اثبات باردار یعدم باردار شیدادگاه و آزما

 نیآوردم در پَسِ ا ی... دوام میروح طیشرا نیدر بدتر زانمیزآوردن فرزندم و رها کردن ع ایبمانم و بعد... به دن

 اتفاقات؟ 

از اتاق  ایرفت و رو فونیآمد، به خود آمدم. طاها به سمت آ یکه پشت سر هم به صدا در م فونیزنگ آ یصدا با

 آمد. رونیب

 سر آورده پشت سرهم؟  ینجوریا هیک نیا ـ

 

 در باز کن را زد و به سمت من برگشت. یدکمه  طاها

 ...نهیحس ـ

 :دمیداد را شن یطاها که خطاب قرارم م یو به سمت اتاق رفتم، صدا دمیبرق گرفته ها از جا پر مثل

 ؟یترس یم یاز چ نجامی. من انیا هم بزنهما؟ صبر کن حرف هاتونو ب یریکجا م ـ

 

م از بلکه ترس تش،یو عصبان نیاز حس دمیترس یبه حرفش ندادم و پس از بستن در، از پشت قفلش کردم. نم گوش

 داد! یکس به من حق نم چیکه ه ییکردنش به طالق... در جا یراض یبرا اورمیبود که کم ب نیا

 ...نیبلند حس یآمد و به دنبال آن صدا یباز شدن در ورود یصدا

 همـــــا؟ طاها، کجاست؟ ـ

 ...میزنیحرف م ن،یحس نیبش ریبگ ـ

 ه؟یخوام! مگه مسخره باز یگه طالق م یصبح پاشده م ده،یشب با دوستت دارم خواب ؟یطاها؟ چه حرف یچه حرف ـ

 گم؟یکجاست م

 تو اتاقه... ـ
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تپش قلبم را باال برد... باز هم پشتِ در اتاق،  شد،یتر م کیلحظه نزدتند و شتاب زده اش که هر  یقدم ها یصدا

را درست  تیبه زحمت کنترل شده اش از عصبان یطاها! صدا یدر خانه  نباریشد منتها ا یجنگ اعصاب برگزار م

 !بودرا به درز در چسبانده  شیانگار که لب ها دم،یپشت در اتاق شن

 ...شهیحل م میکنی. آبرومونو نبر جلو همه... صحبت ممیهما... جمع کن بر ـ

 

 یرفتم که خود شک م یفرو م یجلدِ لعنت نیوقت ها آنقدر در ا یسرد دست راستم پشت لبم نشست، گاه انگشتان

 هستم؟  یطالق راض نیکه واقعا به ا نیکردم به ا

 ینم دشیتهد یکشد... که خطر یه نفس مبدانم که هست... ک یجسما دور باشم ول نیبودم که از حس ی... راضبودم

 کند... 

 شد به بندِ وجودش، گره زده بودم... یرا که سالها م روحم

ز پر ا ر،یسرخ و دلگ یتمام تسلطم را در حرف زدن گرفت. با چشمان دنشیو در را باز کردم. د دمیکش یقیعم نفس

 انداخت مرا؟  یبه لرزه م نگونهیبود که ا اهیس یجفت گو کی نیکرد... چه در ا یسوال نگاهم م

 یم نییرا گرفته بود و تند تند باال پا دمید یستبرش جلو ی نهیداده بودم و س هیدستش را به چهارچوب در تک کی

 قلبش... یتاب یباز هم ب یعنینفس نفس زدن  نگونهیشد. نگاهش کردم، ا

 را با مکث باز کردم و بستم. چشمانم

 برو کنار! ـ

 خورم! یتکون نم یمتر یلیم ه،یچ هاتیمسخره باز نیا لیدل یتا نگ ـ

 را با زبان تر کردم. لبانم

 ؟یینجایبه طالق که االن ا یشد یراض ـ
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 تحکم سابق را نداشت... شیصدا

 همـــا؟ ـ

 یخواستم لمسش کنم ول یکرد... نم یحالِ خراب، حالم را بد م نیصدا زده شدنم توسط او، با ا نگونهیگرفت... ا دلم

طالق،  یقاطع من برا میتوانست جلو دارم شود اما انگار تصم یخواست م یناچارا کنارش زدم تا از اتاق خارج شوم. م

دانست چه  ینم یسکوت بود و سکوت... انگار کس کردند، یدر سکوت نگاهمان م ایسستش کرده بود. طاها و رو

برگشت. حاال نگاهش به سمت طاها  ییرایو به سمت پذ در اتاق کنار رفت یاز جلو قهیبعد از چند دق نی... حسدیبگو

 :زدیبهت موج م شیبود، در صدا

و ازدواجمون که حاال بعد د یبرا رمیبگ تشویتمام التماس مادرمو نکردم تا رضا کسالِیکنم؟  کاریطاها تو بگو من چ ـ

 ماه بخوام طالقش بدم... 

 دست راستش را باال گرفت. یسبابه  انگشت

 تا طالقش بدم... ارهیقانع کننده برام ب لیدل هی. فقط ..لیدل هی ـ

 

 پا انداخته بودم؛ یمبل نشسته و پا رو ینگاه کرد که طلبکارانه رو یبه من نباریا

 حاال... یول یندار یمشکل یچرا اون زمون گفت ؟ی... چرا حاال معترضسمیمن پل یدونست یهما تو که م ـ

 

 دوختم. ینامعلوم یرا به نقطه  نگاهم

 موضوع، چند بار جمالت رو تکرار کنم... من حرف هامو زدم، نظرمم گفتم... هیعادت ندارم راجب  ـ

 

 کرد... یسرانگشتانم هم درد م یسوخت و حت یم میجا بلند شدم، بغض در حال خفه کردنم بود، پشت پلک ها از

اواخر  نیا نمت،ینب گهیشم! تا اونروز د ینم منصرف یو لجباز ومدنیروز دادگاهه، مطمئن باش با ن گهیروز د ۳  ـ

 ! یسلب آرامش کن یفقط بلد
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تابش شوم و بغضم بد موقع سرباز کند. به سمت اتاق رفتم و تمام حرصم را بر سر  ینکردم، چون نخواستم ب نگاهش

بلند و هراسان طاها باعث شد تا  یباز شد، خواستم ببندمش که صدا یبد یکردم. در با صدا ینوا خال یب ی رهیدستگ

 .ندازمیبه سمتش ب ینگاه

 ؟یشد یچ ــــن؟یحس ـ

 

برد و  یرا گرفت و به سمت مبل تک نفره ا شیبازو ریگرفته بود. طاها ز واریرا بسته و دستِ راستش را به د چشمانش

 گفت: ایرو به رو

 آب قند درست کن، فکر کنم فشارش افتاده... هی ـ

 

 نیزم یدر را بستم. کنج اتاق رو فتد،یبدون آنکه نگاهش به من ب عینشسته بر چشمانم قابلِ پنهان نبود... سر یِنگران

خواستم؟ حاال از نظر  یرا نم نیصدا آزاد کردم... مگر هم یرا ب میپشت پلک ها یشده  یزندان ینشستم و اشک ها

 حم شده ام... از جنس سنگ... سخت شده ام... ر یآدم شده ام... ب نیمنفور تر م،یافراد زندگان نیمهم تر

توانستم  یکه حسرت بخورم چرا آن زمان که م یصفات را به جان بخرم تا نرسد روز نیا دیارزش داشت... من با یول

 دست گذاشتم و خوب بودن را انتخاب کردم...  یزنده ماندنش بکنم، دست رو یبرا یکار

 ... ایفرستادن معشوق در عمق در یعنیکردن  یعاشق تیموقع نیکردن نبود، در ا یوقت عشق و عاشق حاال

*** 

را که در  میرنگ و رو یب یرفتم و چهره  نهی. مقابل آدمیرا کش پشیگذاشتم و ز فمیرا داخل ک یآموزش یها جزوه

 قبل نبودم! یبه هما هیشب چیقاب گرفته شده بود، از نظر گذراندم. ه یمشک یمقنعه ا

دانستم که به شرکت رفته  یدر خانه نبود. طاها را م یبه سمت صورتم ببرم از اتاق خارج شدم. کس یآنکه دست ونبد

بودند که هر قدر به اتاق قُراق شده شان  دهیرس جهینت نیدو روز گذشته از آن شب، هر دو به ا نیرا نه.  در ا ایرو یول

 هستند!  یشتریتوسط من سر نزنند، در آرامش ب
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ام چه  چارهیب نیبودم و خود خبر نداشتم! جن یرفتم. عجب مادر نمونه ا ینزده، به سمت در ورود یزیبه چ لب

 کردمش؟ ینم هیکرده بود که درست تغز یگناه

مادر  یب قرار است یکنارشان باشم...وقت ستیقرار ن ینگذارد، وقت ایدن نیتا پا به ا خواستمیاز او م میمستق ریغ دیشا

 دارد؟  یبزرگ شود... آمدنش چه سود

 

آن  ادِیوقت صبح انداختم،  نیخلوت در ا ابانیبه خ یحالم را دگرگون کرد. نگاه یخانه را بستم ؛ باد گرم تابستان در

 . دمیکش یشدنم افتادم و آه دهیروز شوم دزد

پرت شده  یشروع شد... درون چاه ینتمن از همان روز لع یها یبدبخت یفکر کردم که همه  نیبرداشتم و به ا قدم

 !دمیلنگ یتا آخر عمر م ییبعد از رها یگرفت، ول یبودم که اگرچه جانم را نم

خورد... قبل از طالق روزگارم  یام چگونه رقم م ندهیرفتم؟ آ یم دیو تنها فرزندم به کجا با نیاز رها کردن حس بعد

به آرامش،  دنمیرس یبرا گرانیشوم که د یم لیتبد یمتحرک یآه و غصه است و بعد از آن... شک ندارم به مرده 

 کنند... یمرگ م یآرزو میبرا

 

 نیسبه ح دنیرس یمن که برا ییبه که بگو زنم؟یو دم نم سوزمیم یهفته است در تب دلتنگ کیمن  ییکه بگو به

 دادگاه طالقم از اوست... یجلسه  نیفردا دوم نیرا بهم دوختم، حاال هم نیآسمان و زم

 

 هما؟ ـ

 

ان جه یآوا نیباتریمن از ز یداشت که برا یچه تُن شیصدا زدنش تنگ شده بود... مگر صدا نگونهیا یدلم برا چقدر

 بود...؟ باتریهم ز
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 هما؟ ـ

 

... نداشتنش را یشود نبودنش را بودنش تصور کن یاست، الاقل باعث م یزیهم خوب چ یدوران حاملگ لیو تخ توهم

و چشم بستم تا ذهنم به حالِ تعادل برگردد و کمتر مرا  ستادمینبود... ا االتیداشتنش... اما حاال وسط کوچه وقتِ خ

 ...الیپرت کند به فکر و خ

 شک کنم که... میخواستم به چشم ها نباریچشم باز کردم و ا یقینفس عم دنیکش با

باز  میکرد... لب ها ینگاهم م یبود و با حالت خاص ستادهیمقابلم ا ینظام یهابا لباس  نهی! خودش بود... دست به سنه

 :دیسرش را جلوتر آورد و پرس یشد... با نگران یاز آن خارج نم ییصدا یشد ول یو بسته م

 هما؟ حالت خوبه؟ ـ

 

 کلمات شدم: یموفق به ادا باالخره

 ؟یکن یم کاری... چنجای... اکاریچ ـ

 .دیکه راحت شد سرش را عقب کش الشیخ

 اومدم باهات حرف بزنم... ـ

 داشتم. یرا بلند و تند بر م میکردم و از کنارش،گذشتم. قدم ها میشانه ام تنظ یرا رو فمیک

 با تو ندارم... یمن حرف ـ

 

 .دمیشن یشتاب زده اش را پشت سرم م یقدم ها یصدا

 ...ستایکارت دارم هما، وا ـ
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اش  نهیتا خواست خود را کنترل کند س یام شکه شد ول یو به سمتش برگشتم. از حرکت ناگهان ستادمیمرتبه ا کی

به سمت عقب پرت شوم... هول کردم و نتوانستم خود را کنترل  یام محکم برخورد کرد و سبب شد قدم نهیبا س

شد و مرا به سمت خود حلقه  میبازو دوراش  دهیشوم که انگشتان بلند و کش نینمانده بود نقش زم یزیکنم، چ

 دی. نباشد دهیبدنم کش یافتند، رگ ها یکند و به تالطم م یلمسشان م بهیغر یکه پسر ی. مثل تمام دختراندیکش

تابستانه ام حس  یمانتو یدستانش را از رو یدوست داشتن یگرما یشدم ول یم نیکرد... کاش نقش زم یلمسم م

 کردم...  ینم

 چند ساعته، دوباره مواد زده... یرا داشتم که بعد از عذاب ترک و پاک یمعتاد حس

 بودم، به باد فنا رفت... دهیکش یهفته دور کی نیکه در ا یشد... تمام زحمات یاز امشب دوباره شروع م میها یتاب یب

 گفتم: یاز دلتنگ یو با بغض ناش دمیکش رونیرا با حرص از حصار دستِ مشت شده اش ب میبازو

 به من دست نزن... ـ

 :دیقدم عقب رفت و با بغض پرس کی

 اد؟یهما... تو از من بدت م ـ

 

 کرد! یبا هر کلمه اعالم حضور م میو اشک ها زدمیآتشم زد، حرف م شتریبغضش ب دنید

خوام باهات  یخوامت... نم ی... من... نممی... برم سر زندگیکن ی... چرا ولم نمیازت... چون خودخواه ادیآره... بدم م ـ

 ... دست از سرم بردار...گهی... ثابت کن... بسه د؟یدوستم دار یگ یکنم... مگه نم یزندگ

 

 یم تیبود و شکا نجایا یرفت، کاش کس یم یاهیکردم. چشمانم از ضعف س یم هیگفتم و گر یسر هم دروغ م پشت

 مزاحمم شده!  نیکردم که حس

 آمد!  یچقدر نقش مزاحم به او م یانتظام یرویلباس سبز ن در نیهوش و حواسم کنند، حس یبر سرِ ب خاک
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ساکت و  یبه قدر ایطاها و رو یزندگ طینبود، مح ینشستم. کس ابانیداغ خ یآسفالت ها یحال رو یو ب کالفه

 گذاشته بودم!  'کهن ساالن' یخلوت بود که من نامش را محله 

کف دو دستش را  نباریآمد که ا ادشی شمیچند لحظه پ یباز یانگار وحش یزانو زد و دستش را جلو آورد، ول مقابلم

 نشانم داد! 'آرام باش'به عالمت 

 ؟یکن یم ینجوریخوب... تروخدا هما چرا ا یلیخوب... خ یلیخ ـ

 

 توانستم در آن لحظه بزنم را بر زبان آوردم: یکه م یحرف نیانداختم و بدتر ریبه ز سر

 ...ید یبا کارات عذابم م یدار ـ

 

 !دمید یبار چشمانش را اشک نیاول ی. مردد سر بلند کردم و... آتش گرفتم... براامدین ییلحظه صدا دچن

 قهی یکه رو یشد... قطره اشک یم نییاش که با درد باال و پا نهیس یگرفته اش... چشمان سرخش... قفسه  یصدا

رد... ک یو کلمات را لرزان ادا م دیلرز یکه م یکرد... لبان جادیلباسش ا یرو رینمناک با شعاعِ متغ یا رهیاش افتاد و دا

 بند دلم را پاره کرد...

 ...دمیدادگاه... طال... طالقت م امیدوست دارم... فردا... م نکهی... ثابت کردن ایباشه... برا ـ

 

رزش ل دمیکه نبودم، دچسبانده، قدم برداشت... کور  قهیرا گفت و مقابل چشمان بهت زده ام بلند شد و سر به  نیهم

 را... شیمحسوس شانه ها

 یر یمن کجا م یب یدار"

 "ترسم... یم یتنها بمون نکهیا از
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*** 

 کرد... ینگاهم م جیگ دیانگشتانم در حال له شدن بود. حم نیب فیک یها دسته

 !میما تازه دو ماهه که با هم قرارداد بست یهما خانم ول ـ

 تونم ادامه بدم... ینم گهیواقعا د یقانع، ول یآقا دونمیم ـ

 کنن؟ یم تتونیبچه ها اذ ه؟یمشکل چ ـ

 نه...نه... ابدا... ـ

 پس... ـ

 

 یبود. مسلما م ایرو کیهم از اقوام نزد دیشدند. حم یخبر دار م لیفام یگرفتم مسلما همه  یکه طالق م نیهم

 ... دیشن

 

 رم...مشکالت دا یسر هیچطور بگم؟ من خودم  یعنیخوب...  ـ

 :دیحرفم پر وسط

 فهمم... ی... من اصال نمدیو بر دیاالن همه مشکل دارن خانوم... آخه شما وسط ترم ول کن ـ

 .دمیرا به دندان کش نمیریز لبِ

 کنه... یفرق م یلیخ هی... مشکل من با مشکل بقامیب گهیتونم د یاومده نم شیکه برام پ یطیبا شرا یمتاسفم... ول ـ

 

ام در تم دیآن را نداشتم که به چشمانش نگاه کنم... حم یرو یتکان داد. حت نینگفت، فقط سرش را به طرف یزیچ

قرارداد  یبرگه  دیرا داشت. با ترد میکه به عنوان مدرس در آموزشگاهش مشغول به کار شدم، همه جوره هوا یمدت
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کرد. چند لحظه مکث کرد و سپس تند تند  گنهبه آن من گرید یو برگه ا دیکش رونیب زشیم یرا از داخل کشو

 به سمتم گرفت. یآن شد و برگه را بهمراه خودکار یرو یزیمشغول نوشتن چ

 .دیامضاء کن دییبفرما ـ

نشاندم و از جا بلند شدم. متقابال از جا  شیرا پا میدرنگ امضا یبه متن نوشته انداختم. فسخ قرارداد! ب ینگاه گذرا

 را برداشت. نکشیبلند شد و ع

 د؟یکن یم هیامروز تسو نیهم ـ

 کردم گفتم: ینگاه م نیکه به زم یمقنعه ام را به داخل تا زدم و در حال یبه سمت صورتم رفت، گوشه  دستم

 یخوام با بچه ها خداحافظ یجلسه سر کالس برم. م نیامروز به عنوان آخر دیفقط اگه اجازه بد ست،ین ازین هیتسو ـ

 کنم.

 باال انداخت. ییو ابروکرد  نگاهم

 نداره... یمشکل ـ

*** 

Miss karimi? whats wrong? 

 افتاده؟( یاتفاق ؟یمی)خانم کر

 یاول با بچه ها قرار گذاشته بودم که در ط یگرفتم و به صاحب صدا نگاه کردم. همان جلسه  زیام را از م رهیخ نگاه

 یحوصله نداشتم حرف بزنم چه برسد به زبان یحاال خودم حت یول میصحبت کن یسیزمان کالس فقط به زبان انگل

 پاسخ نگذاشتم: یحال سوالش را ب نی! با اگرید

No,  tank you! 

 

 شان را خطاب قرار دادم: یهمگ یبه زبان فارس نباریو ا ستادمیسکو ا یجا بلند شدم و رو از
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 نیخوب در هم یول میبا هم بود یان کوتاهمن با شماست، مدت زم سیتدر یجلسه  نیخوب... امروز آخر یدخترا ـ

خوام به عنوان  یمن با شماست و من م یخداحافظ یمدت کوتاه من از بودن در کنار شماها لذت بردم. امروز جلسه 

. میبا هم بحث و گفت و گو کن یسیزبان انگل بهموضوع رو عنوان کنه تا دربارش  هیاز شماها  یکی سیتدر نیآخر

م با ه یدوستانه ا یخوام گفت و گو یم نیدوستتون هستم و بنابرا دیفکر کن د،یخودتون ندونامروز من رو معلم 

 کنه؟ یموضوع رو برامون انتخاب م ی. خوب حاال کمیداشته باش

 

 یبلند یدست بلند کرد؛ با تکان دادن سر اجازه دادم و او با صدا نایبهت زده شان را از چشمانم گرفتند. م نگاه

 گفت:

to make l ove(دنی! )عشق ورز 

 

 !طیشرا نیانتخاب کرده بود در ا یلبانم نشست، عجب موضوع یرو یتلخ لبخند

 . انگشتانم را در هم قالب کردم.زنشستمیآمدم و پشت م نییسکو پا از

 شروع کن... ـ

عشق ' ین را درباره لغاتشان، نظرشا ی رهیکردند و با استفاده از دا یتمام تالششان را م یخاص جانیها با ه بچه

 :گفتندیم 'یبه کس دنیورز

 باشه... یکه واقع یدر صورت یتونه قشنگ باشه ول یبه نظر من عشق م ـ

 ! ستین یواقع یعشق چیه م،یساز یخودمون م یکه ما برا لهیتخ هیعشق فقط  گمیمن م یول ـ

 هم بوده! یداشته و در ضمن واقع ینیریخوش و ش انیهست که پا یادیز یمخالفم! عشق ها ـ

 

 بودم. دنشانیمن با لذت مشغول شن یبا هم متفاوت بود، ول نظراتشان
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 و حساس ما خبر ندارن... فیلط ی هیرو نداره... چون اونها از روح دنیارزش عشق ورز یپسر چینه من معتقدم ه ـ

 !باشه داریقشنگه که پا ین... به نظر من عشقکن یم یپدر و مادر من سالهاست که دارن با عشق با هم زندگ یول ـ

 کسش! یبجاش و برا یخوبه ول دنیعشق ورز ـ

 

  "کسش! یبه جاش و برا یخوبه ول دنیعشق ورز"روان کرد.  نیسحر ذهنم را به سمت حس ی جمله

 یلیاز خ شتریب یلیمن، از من دل بکند... خ یراحت یکه حاضر شد برا ییمن بود... او دنیعشق ورز قیال نیحس

 کم بودم! شیرا داشت... من برا دنیعشق ورز اقتیل

 اش... یچشمان اشک یبندد منظره  یآورم، راه نفسم را م یرا که بخاطر م شمانیچند ساعت پ دارید

 به خود آمدم... دایش یصدا با

 ه؟یمورد چ نینظر شما در ا ـ

 ل چهره ام نقش بست...مقاب نیحس ریرا با مکث بستم و لبانم را جمع کردم، تصو چشمانم

l ove i s the best accident that i    

have ever seen i n a persons l i fe! 

 

 .«دمینفر د هی یکه تاحاال تو زندگ هیا دهیپد نیبهتر عشق»

 

باهوش  یزدم. سکوت که برقرار شد، الله دختر کم حرف ول یکف زدنشان چشمانم را باز کردم و لبخند یصدا با

 :دیکالس از من پرس

. حاال که نظرتون در مورد میکه امروز رو باهاتون راحت باش دیخودتون از ما خواست یول د،یجسارت منو ببخش ـ

 .دیقطعا عاشق همسرتون هست یعنی نیپس ا ه،ییبا مسمّا یجمله  نیهمچ هیعشق 
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 به حلقه ام کرد. یاشاره ا باچشم

دوست دارم  یلیمن خ قتشیحق د؟یرو در چند کلمه بگ دیرتون رو دوست دارهمس نقدریا نکهیا لیدال شهیم ـ

 !هیراض شیکنه و از زندگ یم یابراز خوشبخت یبشنوم که کس

 

  !یهم اصرار کردند تا اعتراف کنم... به خوشبخت هینشانِ الله دادند و بق کیدستانش را به عالمت ال ینفر چند

 دوشم انداختم و گفتم: یرا رو فمیرا جمع کردم. ک لمیجا بلند شدم و وسا از

 !یریم رونیو از در ب یکن یفقط... الله خودت تخته رو پاک م رم،یو م سمینو یتخته م یرو ـ

 چشم تکان داد.  یرا به نشانه  سرش

 یبود که م یمکان نیو البته آخر نیکالس درس بهتر دی. شاستادمیرا برداشتم و رو به سمت تخته ا کیماژ سر

 یجدا شدن از او پله ها یکه فردا برا یاز مرد فیکنم! شروع کردم به توص فیرا توص نیحس یتوانستم در جمع

 رفتم! یباال م دیدادگاه خانواده را با

 

My spouse i s a good ,  l ovely and imcomparable man,  He i s kind,  perfect,  nice,  l over and gentel  man! 

he i s a pol i ce. . .  and i  love him so much... 

 

 یعاشق و مرد با،ی... مهربان،فوق العاده، زرینظ یب یو مرد یدوستداشتن یمرد خوب،و مرد هی)همسر من هست 

 ... و من عاشقانه دوستدار او هستم! (سیآل! او هست پل دهیا
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را بستم و از مقابل تخته کنار رفتم.  کیلحظه اش بود! در ماژ کی فیتوص دیچند جمله شا نیدر ا نیحس فیتوص

کالس را ترک  "good bye "زدم و با گفتن  یخواند! لبخند یچشمان کنجکاوشان تند تند خط به خط،جمالت را م

 ... دیگفتنشان به گوشم رس وسوت و کف و وَاو یبودم که صدا دهینرس تیریکردم. هنوز به دفتر مد

عاشقانه دوستش دارم...من در واقع حاال  میهنوز هم مثل قد دیفهم یو مخواند  یچند خط را م نیهم ا نیحس کاش

 !یدهم، آنهم به چه سخت یرا پس م یتاوان عاشق

 

 «سوم شخص یـ راو نیحس»

 

ردن دق ک یخال یکرده بود برا دایپ یفرصت مناسب ایانگشتانش در حال پودر شدن بود! مادرش گو نیمبل ب ی دسته

 !شیها یو دل

 نمیا ریبگ لیخوره، تو گوشت نرفت که نرفت! بفرما تحو یبا تو نم یدختر به درد زندگ نیچقدر بهت گفتم ا ـ

 ! خوامیطالق م گهی! هنوز خاک رو جهازش ننشسته مجشینت

 : دیغر یعصب

 مامان! ـ

خوره، به  یبه درد من نم ی! سارا چش بود همش بهانه آوردتهیغد نیاز دست هم یکشیم ی! بکش که هر چامانی ـ

 به دردت خورد! یکه هما بدجور ریبگ لیتحو ایخوره! ب یدرد من نم

 یبه طرفدار دید نیبزند که نتواند جمعش کند! پدرش که اوضاع را چن یدهانش گرفت تا مبادا حرف یرا جلو دستش

 از او گفت:

 نشو نمک رو زخمش!  گهیکالفه هست، تو د یکاف یخودش به اندازه  نی! حسمیمر گهیبسه د ـ

 بود. نیصحبتش با حس یرو نباریا
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 یشه تا گفت من طالق م ی. نمزنمیطاها با هما حرف م یخونه  رمیدادگاه، من خودم امروز م یخواد بر یبابا فردا نم ـ

 کیکدورت کوچ هیمن مطمئنم  هیهما دختر عاقل م؟یینجایا یکه! پس ما بزرگ تر ها  واسه چ یخوام تو قبول کن

 حرف رو بزنه... نیعث شده تا ابا

 پسرش نشست. یشانه  یرو دستش

 غصه نخور پسر!  ـ

 از جا بلند شد، کالفه گفت: نیحس

 بابا!  یکنیکه شما فکر م هیتر از اون یجد هیقض ـ

 ه؟یمنظورت چ ـ

 یکفش که طالق م هیاون پاشو کرده تو  ینشده، طاها باهاش صحبت کرده، ول یراض یچند بار رفتم دنبالش ول ـ

بودنم براش  یعنی ؟یچ یعنی نیطالقم بده و راحتم کن! ا یامروز صبح بهم گفت اگه واقعا دوستم دار نیخواد! هم

 عذابه!

 

 آمد و با خشم گفت: رونیبا حرص از آشپزخانه ب میمر

 احمق!  یکرده دختره  جایغلط کرده، ب ـ

 گفت: تیبه سمتش رفت و با عصبان نیحس

 به فش دادن!  یکنیدو کلمه حرف بزنم شروع م امینه؟ تا م ای یکنیم مامان! بس ـ

 دلم خوش بود بچه بزرگ کردم!  ـ

 اشاره کرد. نیحس یحرکت دستش به سرتاپا با

 ! دهیم حیکه اونم شکر خدا اون زنه احمقشو به من ترج ـ
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 یدر سنگ نداشت! نم خیم دنیبا کوب یفرق چیزن ه نیبست و از مقابل مادرش کنار رفت، حرف زدن با ا چشم

 گفت: یساخت! پدرش به اتاق اشاره کرد و عصب یبه کنار، از کاه کوه هم م دیفهم

 برو اتاق!  میمر ـ

 هاتف... یول ـ

 واسه اعصاب هممون بهتره!  ینجوریبره! ا نیکه حس یاتاق باش تا وقت ؟یدینشن ـ

 زد... شیبه موها یچنگ نیکه در را بست، حس نیراهش را به سمت اتاق کج کرد. هم یزدن حرف اضافه ا بدون

 یکیزنم و شغلم  نیبوده ک ب ینطوریراه همون طالق دادنشه، قسمت منم ا نیآخر ا نمیبیم کنمیفکر م یهر جور ـ

 رو انتخاب کنم! 

 ناباور نگاهش کرد. هاتف

 ! نیاز هم جدا ش نیخوا یتونم باور کنم که تو وهما م یاصال نم ـ

 برداشت و به سمت در سالن رفت. زیم یاش را از رو ینظام کاله

 خودش خبر نداره!  یکس از فردا چیه ـ

 فردا همراهت باشم؟  یخوا یکه نم یمطمئن نیحس ـ

و... فقط  میبر شیواسه آزما دیعلت طالقه! بعدش با یصحبت ها درباره  یسر هیفردا فقط  ست،ین یازیممنون ن ـ

 ...ادیبه طاها هم گفتم که ن م،یخوا یواسه روز طالق شاهد م

 زد. یهاتف برق چشمان

 که هما حامله باشه!  نهیتنها شانست ا ـ

 انداخت و آرام گفت: رینذاشت، سرش را به ز یریظاهرش تاث یته دلش روشن شد اما رو یدیام یسو کور

 دونم! خداحافظ. یم دیبع ـ

 در پناه حق! ـ
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*** 

 «هما»

 

 را در اتاق میبه سر درش انداختم. شب تا صبح اشک ها یشدم. سر بلند کردم و نگاه ادهیپ یدادگاه از تاکس مقابل

 . چندزدیرا چنگ م میحاال بغض گلو نیاز هم یگند بزنم! ول ن،یبودم که مبادا امروز مقابل حس ختهیطاها ر یخانه 

باال رفتم. باالخره امروز دلم  اطیشدم. پله ها را با احت دگاهوارد دا« بسم اهلل» و با گفتن دمیکش قیمرتبه نفس عم

که با نگاهشان هم به  ییزن و شوهر ها دنیغذا خوردم! وارد سالن انتظار که شدم با د یسوخت و لقمه ا شیبرا

 کی... با وجود نیطالق گرفتن از حس ی... برانجای. مثل خواب بود، من استادمیزدند، از حرکت ا یزخم م گریکدی

 بچه...!

 

  ؟یمیخانم کر ـ

ام صدا زد! اندامش در آن بلوز  یشلوغ مرا با نام خانوادگ یسمت صاحب صدا برگشتم، خودش بود!باز هم در مکان به

 ی. نگاهش روستادیآمد... با چند قدم کوتاه خود را به من رساند و مقابلم ا یبه چشم م یادیرنگ، ز یاسپرت طوس

 .دیصورتم چرخ یتک تک اجزا

 سالم!  ـ

 ش گرفتم.را از چشمان نگاهم

 سالم... ـ

  ؟یخورد یزیصبحانه چ ـ

 برات مهمه؟ ـ
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 .دمیابروانش نشست فهم نیکه ب یرا از اخم نی. ادیکالمم رنج یتلخ از

 !یتو مثل سابق برام مهم یبرات مهم نباشم ول گهیمن د دیشا ـ

 چپم قفل کردم. در دل گفتم: یراستم را به بازو دست

 ^نبودم! نجایاالن ا یاگه برام مهم نبود^

 تا نوبتمان میمقابلم داد و هر دو منتظر ماند واریاش را به د هیبا چند قدم ، از من فاصله گرفت. تک یحرف چیه یب

 شود...

*** 

 

 د؟یکارتون دار نیا یبرا یلیطالق از طرف شما بوده، خب چه دل یتقاضا یمیخانم کر ـ

 

 نگاه کردم. یقاض یبلند کردم و به چشم ها سر

 !یقاض یغل همسرم مشکل دارم آقامن با ش ـ

 

 را مورد خطاب قرار داد: نیحس نباریا یقاض

 ه؟یشغل شما چ ـ

 نگاهم کرد. یسر برگرداند و با دلخور 

 !یهستم جناب قاض یانتظام یرویسرگرد ن ـ

 مجددا مرا مورد خطاب قرار داد: یقاض

 ن؟یشغلشون مشکل دار هیخدمت به مردم رو دارن، شما با چ فیهمسر شما که شغل شر یمیخانم کر ـ
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 شونیفهمم چون ا ینم شونیبا ا یاز زندگ یزیچ چیهمسر من با شغلش ازدواج کرده نه من! من ه یقاض یآقا ـ

 یرو نم یکار طیشرا نیبا ا یمن زندگ یقاض یمونم... آقا یوقت تو خونه تنها م ری! من تا دستنیوقت خونه ن چیه

 !شمیم تیتونم قبول  کنم چون واقعا اذ

  ن؟یهمسرتون رو طالق بد لیدال نیبا ا نیهست یو شما آقا؟ راض ـ

 درنگ پاسخ داد: یب

 !ستمیشدنش هم ن تیبه اذ یعنوان! اما راض چیبه ه ـ

 گذره؟  یچه مدت از ازدواجتون م یمیخانم کر ـ

 ! یقاض یدو ماه و دو هفته آقا ـ

 زوده؟  کمیواسه طالق گرفتن  نیکن یفکر نم ـ

تونم!  یکه نم دمیرس جهینت نیرو درک کردم و به ا شونیکار ا یدو ماه قد دو سال سخت نی! تو ایقاض یآقا ریخ ـ

خورده تو  ریت یبا پهلو شونویا نکهیکردم تا ا یداشتم سکته م یشب از نگران یها مهیبار تا ن هی یقاض یآقا

ش کنم! به یزندگ یعمر با نگران هیتونم  یمن نم ه،ندار یجان تیشغل امن نین با اکردم! همسر م دایپ مارستانیب

 کدوم رو انتخاب کردن!  شونیا داستیشغلت، که از ظواهر امر پ ایمن  ایگفتم 

 د؟یگفتن دار یبرا یحرف کتای یو شما آقا ـ

 ...دمیرا شن قشینفس عم دنیکش یصدا

 یننشستم! اما همونطور که گفتم اصال راض یصندل نیا یخودم رو لیمن همسرمو دوست دارم و با م یقاض یآقا ـ

 تونم کنار بزارم... یکنه، و خب شغلم رو هم نم یدر کنار من زندگ یو نگران یبا سخت ستمین

 

 ت!چند لحظه سکوت کرد و سپس به من نگاه کرد. نگاهش پر بود از سرزنش و خب... حق هم داش یقاض

 !ستیراه ن نی. طالق آخردیفکر کن ندتونیآ یتر درباره  قیدق کمی کنمیم شنهادیخانم ... من به شما پ ـ

 ؟یقاض یآقا هیراه چ نیآخر ـ
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 مدارا کردن خانم... ـ

 .دمیرا دور دهانم کش دستم

 تونم!  ینم ـ

 را بست. پرونده

همراه با شاهدانتون. در  دییایبا مدارک کامل ب یبعد ینکرد جلسه  یریی! اگه نظرتون تغهیجلسه کاف نیا یبرا ـ

 فراموش نشه! یعدم باردار یبرگه  یمیضمن خانم کر

*** 

پا تند کرد به  نیگرفتم. حس واریرفت و دستم را به د یاهیآمدم، چشمانم س رونیب یریکه از اتاق نمونه گ نیهم

 را گرفت. میبدهد که ممکن است اعتراض کنم، بازو یتیسمتم و بدون آنکه اهم

 ؟ینترس باز به خودت استرس داد یزیچت شد هما؟ من که گفتم از چ ـ

 ... درد...یلیخ ـ

 انتظار بردتم. یها یسمت صندل به

 گرفتم... وهیبرات آبم نجایا نیبش ،یضعف کرد ینخورد یزیچ ـ

 یجانم را از هم باز کرد و با نگران یرا به سرش زد. انگشتان سرد و ب یو ن دیکش رونیب یکوچک ی وهیآبم کیپالست از

 گفت:

 توروخدا! آخه مگه خون دادن ترس داره؟ رنگ و روشو نگاه کن! نیبب ـ

حالم را  یکم وهیآبم ینیریخشک شده ام داخل دهانم برد. ش یلب ها نیرا از ب یکرد ون کیرا به لبانم نزد وهیآبم

ز که ا یتست عدم باردار یگفت نه به برگه  یکرد، البد با خود م یبا تعجب نگاهمان م رشیپذ یبهتر کرد. منش

را از دستش  وهیاز غم درون و حال زار من خبر داشت؟ آبم ی! چه کسشانیعاشقانه ها نیدادگاه آورده اند و نه به ا

 از جا بلند شدم. یگرفتم وبه آرام

 ؟یدرارو باز کن ییایدراز بکشم، م نیخوام برم تو ماش یمن م ـ
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 برداشت. یصندل یرا از رو لشیوسا گریجا بلند شد ، کت و د از

 نیمنم تو ماش ادیمونم تا جواب حاضر شه! البته اگه بدت نم یمنتظر م نجایدراز بکش منم ا نیتو ماش میبر ایب ـ

 راحت تره! المیخ ینطوریا نم،یکنارت بش

م، داشت یخودم نگه م یبرا دیاحساسم را با یکه همه  ییاز آنجا یممکن بود؟ ول یزیچ نیاصال مگر همچ د؟یایب بدم

 تنها گفتم:

 ...اینه... ب ـ

*** 

 

 یبا چهره ا نیباز شد! شوک زده از جا بلند شدم ، حس یبلند یبا صدا نیگرم شده بود که در ماش میپلک ها تازه

 خندان پشت فرمان نشست و دو دستش را به سمت آسمان بلند کرد و از ته دل گفت:

 !یتنهام نذاشت شهیشکرت... ممنونم که مثل هم ایداخ ـ

و  شیتوانست داشته باشد! آن هم گرفتن جواب آزما یم لیدل کیفقط  طیشرا نیخوشحال بودن در ا نگونهیا

 من بود! یباردار دنیفهم

 را به سمتم برگرداند و با ذوق گفت: صورتش

 ! میشیمامان بابا م میما دار شه؟یهما باورت م ـ

 بود. هیبه پوزخند شب شتریزدم که ب یتلخ لبخند

 خب؟ ـ

 کرد! تعجب

 ؟یخوشحال نشد یعنی ـ
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 روز و نیا دیباز هم با یروز باشد ول نیتر زیو خاطره انگ نیبهتر نیمن و حس یتوانست برا یکردم... امروز م بغض

 یگاه کردم، ناراحتدر چشمان بهت زده اش ن یشد! با چشمان اشک یزهرمار م نیحال خوب توسط من به حس نیا

 شد: یآوردم حس م یکه بر زبان م یدر تمام کلمات

 کاریحاال من با بچه چ ؟یخودخواه نقدریچرا ا ن؟ی... چرا حسشهیکه کار داره تموم م ییجا قای... دقینامرد یلیخ ـ

 دلم بزارم؟  یبچه رو کجا طیشرا نیاصال من تو ا ام؟یبچه برم نیکنم؟ من اصال از پس ا

 

 بود... سیرا با دو دست گرفتم ، صورتم از اشک خ سرم

 طیشرا نیتو دامنم؟ من... تو ا یزار یبچه م هیکنم اونوقت تو  یمرد زندگ نیتونم با ا ی... آخه چرا؟ من نمایخدا ـ

 عذاب؟ ستیبسم ن ایبچه رو؟ خدا نیا کاریخوام چ یم

 

ود به پر ب بیوسط دلم عج نیکردم، ا یم تیخدا شکا گذاشته بود به میبرا اریکه اسفند یته دلم از شرط قتیحق در

از او و  یماندم و عذاب سخت دور یماند، من م یآورد و م یدوام م ایقضا نیکه اگر تا آخر ا یخاطر وجود بچه ا

 یفیکردم و از کث یدرد و دل م شیبود، هر شب برا فتادهبه دلم ا بیاواخر عج نیبچه ا نی... دروغ چرا؟ مهر انیحس

 گذاشت...  یگفتم  که چند ماه بعد پا در آن م یم شیبرا ییایدن

که از برخورد من هنوز هم در تعجب  نیشکست... حس یرا نم نیهق زدن من سکوت ماش یبه جز صدا ییصدا چیه

 گفت: یبود باالخره لب باز کرد و با کالفگ

که سر چه مسئله  یفکر کرد چی! هییایباز طرف خدا واسه تو که سر عقل  هیتلنگر هیبچه  نیتو چته هما؟ وجود ا ـ

 ؟یریاز من طالق بگ یخواست یم یخود یب ی

 

 اخم نگاهش کردم. با

 خواستم؟ یم ـ

 ادامه دادم:  یرحم ینگاهم کرد، با ب گنگ
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 خوام ازت جدا شم! یمن عوض نشده! هنوزم م میتصم ـ

 که هر لحظه شیو به دنبال آن صدا دیبود که مشتش را محکم به فرمان کوب نیسنگ یآنقدر شیجمله ام برا هضم

 شد: یبلند تر م

تا ازش  یباش دیبا یعنی! یبچه ا هیمادر  یعنیحامله!  ته؟یحال یتو حامله ا ؟یگ یم یدار یچ یفهم یم چیه ـ

و  یول کن یخوا یتنتو م یکه بخاطر خودت، بچتو... پاره  یقدر سنگ شد نیا ی... تو کیو براش مادر یمواظب کن

 ؟یبر

 کنم! یمن ولش نم ـ

 اش کرد. یعصب شتریمفهوم حرف زدنم ب نا

 ؟یگ یم یچ نمیدرست حرف بزن بب ـ

 درنگ بر زبان آوردم: یبه ذهنم آمد را ب دنمیکمتر عذاب کش یکه برا یراه تنها

 تونم... یکنم! من نم یسقطش م ـ

 لبانم زد! یکه درست رو یدر دهانم ماند با ضربه ا حرف

تو باز کرده  یرو ی... منو باش چه حسابیحیوق یلیهما... خ یحیوق یلی... خیگ یم یدار یچ یمزدم که بفه نویا ـ

 بودم...

 

 خوشبختانه پاره نشده بود. ضربه ش فقط در حد الل کردن من عمل کرد!  دم،یبه لبم کش یدست

را به حرکت در آورد و  نیزدم... تا بود فقط بغض بود... ماش یکردم، نه حرف هینه گر یکرد ول یوجودم درد م تمام

که کمربندش را باز  یدر حال م،یدیطاها رس یبه خانه  کربعیپدال بلند شود! ظرف  یانگار قصد نداشت از رو شیپا

 سرد گفت: یلیکرد خ یم

 ...رمیساکتو بگ رمیم نیبش ـ
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از امشب دوباره جنگ اعصاب من و  یعنی نیطالق... ا یطالق ب یعنی نیبه خانه، ا گشتمیبرم دیبا یعنی نیرفت... ا و

 !نیحس

*** 

 

زنگ در از جا بلند شدم  یکرد! با صدا یم ریس یگرید یایکردم و ذهنم در دن یرا رد م ونیتلوز یهدف کانال ها یب

 زیمانتو و شالم را از آو یمرد ناشناس دنیبه شخص پشت در انداختم، با د یدر نگاه یو به سمتش رفتم. از چشم

دوشش انداخته بود و کاله مخصوص  یبه صورت کج رو  یفیکه ک دنشیبرداشتم و به تن کردم. در را که باز کردم با د

را  یدیمقدمه پاکت سف یافتادم! بدون آنکه سالم کند ب  یپست چ ادی اریاخت یکه به دست داشت، ب یموتور و دفتر

 به سمتم دراز کرد و گفت:

 ! اریتوعه، از طرف اسفند یبرا نیا ـ

مانم که توان حرکت ندارد! مرد پاکت را به دستم داد و رفت. از  یم یلحظه احساس کردم مثل چوب خشک کی یبرا

را زده تا نگهبان  پیاست و قطعا آن ت اریخود اسفند یکه از آدم ها دمیکه با من حرف زد فهم یجمله ا کیهمان 

غذ! کا کیدر پاکت را باز کردم. چند عکس و  اورمیب ررا د میا بستم و بدون آنکه لباس هاساختمان شک نکند... در ر

در ساختمان، خودم در حال رفتن به منزل طاها، در حال  یجلو نینشستم. حس نیزم یرو اریاخت یعکسا ب دنیبا د

محل  یدر اداره  نیحس ی... و حتشگاهیآزما یجلو نیهر دو در سالن دادگاه، در ماش نیرفتن به دادگاه، منو حس

 کارش! 

 که به زحمت خوانا بود! یرا کنار گذاشتم و به سراغ کاغذ رفتم. خط نامفهوم عکس

دورم  نکهیبه اون شوهرت، پس فکر ا یکه همه جا حواسم بهت هست، حت ینیب یخوب به عکس ها نگاه کن... م ^

 ی... مواظب جوجه یخواهد بود، تو مشتم نطوریبعد هم هم! بدون که منینیب یکن که بد م رونیرو از سرت ب یبزن

 ^دارم... ازیزجر دادن پدرش به اون هم ن یسرگرد هم باش ! برا

 

شوم! اما  یکه خال ییو دار و  دسته اش را به  بار فش بستم تا جا اریکردم و اسفند زیر زیحرص کاغذ و عکس را ر با

و  ختمیر یرنگ یمشک لونیپاره شده را جمع کردم و داخل نا یتر هم شدم! کاغد ها وانهینشدم بلکه د ینه تنها خال
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 دهیها به سمت آشپزخانه رفتم، زعفران ساب وانهید نیو بعد ع مپرت کرد رونیاتاق خواب به ب یرا از پنجره  لونینا

ساز  یچا یرا رو وانی. ل  ختمیپر شده از آب جوش ر لیاست وانیدر اوردم وتمامش را داخل ل نتیشده را از کاب

م، ا یآتش شعله ور مهر مادر یشده بود بر رو یآب ایگو اریآخر اسفند یگذاشتم و منتظر ماندم تا دم بکشد، جمله 

 در شکمم گفتم : نیپر شده از زعفران، با حرص خطاب به جن وانیبود به ل رهینگاهم خ

 !رهیکه با اومدنش بخوان پدرشو زجر بدن همون بهتر که بم یبچه ا ـ

م که در آتش خش یمن یبرا یرا برداشتم، داغ  بود ول وانیمنتظر نماندم و بعد از آن ل شتریب قهیچند دق یاندازه  به

در قفل  دینفس سر بکشمش که کل کیکردم و خواستم  کیرا به لبانم نزد وانینبود! ل یزیسوخته بودم ، چ اریاسفند

 ...دیچرخ

 

 

 دمیرا که شن شیقدم ها یدر خانه! صدا نیموقع حس یرا گم کردم از حضور ب میدست و پا د،یترس دستانم لرز از

لخت  کیسرام یرو یبلند یاز دستم ول شد و با صدا وانیلباسم! ل یدرست چپ شد رو وانیهول کردم و ل

 تیضعدر آن و دنمی. با ددییایطرفم ب بهبه سرعت  نیعث شد حسو  آخ بلندم با وانیافتادن ل یآشپزخانه افتاد، صدا

 نیاز ا رشتیو از بدنم فاصله داد تا  داغ بودنش ب دیکه کرد لباسم را کش یکار نیاسف بار با ترس به سمتم آمد و اول

شد. سرزنش بار نگاهم  ریسراز میاشک ها اریاخت یبودنم حرصم گرفت و ب یشکمم را نسوزاند. از دست و پا چفلفت

از من  دایاواخر شد نیرا پاک کند، اما او که ا میقربان صدقه ام برود و اشک ها طیشرا نیداشتم در ا ازیکرد، چقدر ن

 بود تنها  سرد گفت: ریدلگ

 با لباس... یکرد کاریچ نیحواست کجاست؟ بب ـ

شکمم خم کرد  یته را زدم! سرش را درست روکلمه سک یواقع یبه معنا د،یتمام گذاشت و بو کش مهیرا که ن حرفش

به دست زرد رنگش انداخت.  ی! نگاهدییبو یشتریبا دقت ب نباریکرد را ا یو لباس را که حاال از آن زعفران چکه م

 :دیکردم. ناباور پرس یم سح میسربلند کرد و با شک نگاهم کرد ، کوبش قلبم را در گلو

 زعفرانه؟ ـ
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تا عمق  شیمردمک چشم ها نباریداشت، نداشتم! لباسم را ول کرد و ا یسوالش که جواب واضح یبرا یپاسخ

 آتش نگاهش ذوب نشوم!  ریز نیاز ا شتریرا بستم تا ب میچشمانم را سوراخ کرد! پلک ها

 :دمیآرامش را شن یصدا

 باز کن چشماتو هما! ـ

ود! ب زیچ کی یایشود! نگاهش تنها گو یم دهیسرم کوب با هوار بر یبعد یدانستم اگر حاال بازشان نکنم جمله  یم

 تکان داد... نیبه چشمانم سرش را به طرف رهیتاسف! خ

 هما؟ یپست شد نقدریا یتو ک ـ

 شدم به دروغ متوسل شوم! مجبور

 من واسه... غذا دمش ... ؟یگی... می... داریچ ـ

 به سمت عقب بردارم. یبلندش باعث شد قدم یصدا

 ! یگیدهنتو ببند! از تته پتت معلومه که راست م ـ

 شده از زعفرانم کرد. سیخ کلیبه ه یا اشاره

 کنن؟  یزعفران دم م نهمهیغذا ا هیتا حاال واسه  یاز ک ـ

 میهمه فشار برا نینداشتم، ا ینداشتم  به سوالش بدهم! حال خوش یجواب چیبود که ه نینبودم، ا یخوب یگو دروغ

 سرم خراب شد... یرا داشت که رو یاش حکم آوار یبعد ینشستم، جمله  نیزم یجا روخوب نبود! همان

 ! ستیرو باهات بکنم که در شانت ن ینباش برخورد نیحواست به رفتارت باشه هما... باعث ا ـ

درهم شکست...  یلحظه ا یسکوت عذاب آور خانه را برا یشدن در ورود دهیکوب یآشپزخانه خارج شد و صدا از

بود! از  نیرا کردم که در شان حس یکار قایفکر کردم که من دق نیدادم و به ا هیتک یپشت نتیرا به کاب سرم

نم! توانستم بک یم شیها یجبران خوب یبود که برا یتنها کار دیشا یو جسم یروح طیشرا نیدر بدتر یخودگذشتگ

که به او داشتم را...  یقیشد فراموش کنم عشق عم یکاش فقط دوستش داشتم! کاش فقط وابسته اش بودم! کاش م

 نبود! نیشد، حال و روز من ا یکه اگر م
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 و ستادمیکنسول اتاق خواب ا نهیآشپزخانه فارغ شده بودم، مقابل آ نیکردن زم زیشد که از تم یم یساعت مین

آمد حاال معلوم نبود چه  یم رید قهیدق کیفقط  نی. هنوز زود بود تا برامده شود. اگر حسدمیبر شکمم کش یدست

 یروز هم برا کی یبچه حت نیکنم که ا نیحاال تمر نیاز هم دیآوردم... فرزندش؟... آه... با یبر سر فرزندش م ییبال

 نقدریکشت ا یکرد! مرا م یخون در مقابل خون م اری... کاش اسفندایدن یرحم ی! دستم مشت شد از بستیمن ن

چه زمان پست شدم، چه زمان سنگ دل  دیپرس یکرد و م یناباور نگاهم م نی. آن لحظه که حسدمیکش یعذاب نم

 خواست!  اریکه اسفند یاز زمان میبدهم جز آنکه بگو اشتمد یشدم... چه جواب

باشم و  الیخ یتوانم ب یاست با مرگ همه کسم، مگر م یکند که بودنم مساو یم دمیآنطور تهد یآن لعنت یوقت

مجبور به تحمل  یرا تحمل کنم تا روز میها نیزتریاز عز یشدم بروم، دور یبمانم؟ من راض یباق یمیقد یهمان هما

توانست هم  یبچه که نم نی... چه بد اقبال بود ادردادم فرزندم پدر داشته باشد تا ما  حینشوم، من ترج نیداغ حس

گرفتم! که پدرش را داشته  میتصم شیتوانست داشته باشد که من به جا یرا م یکیپدر داشته باشد و هم مادر! 

 شیسر و قوت زانوها ی هیگذارد... پدرش را داشته باشد، سا یکم نم شیبرا یزیکه شک ندارم چ یباشد، مرد

. ندادم دنیبار یجمع شده در چشمانم اجازه  یپر کرد! به اشک ها شیمن را برا یجا یکس یروز کی دیباشد... شا

چند ماه را هر طور شده تحمل کنم و  نیا دیباشم...با یقو دیکردن خود را آرام کنم، من با هیخواستم با گر ینم گرید

 داند! یبعدش... بعدش را فقط خدا م

 میاز سمت صاحب پشت در برا یامروز پر بودم خدا خدا کردم اتفاق بد یآمدم، برا رونیزنگ در از اتاق ب یصدا با

 نیرنگم را به سر انداختم و در را باز کردم. اول ییچادر گلدار طال ندازم،یب یدرنگاه ی! بدون آنکه از چشمفتدین

ا طاه یفرستادم... نگاهم حاال رو میها هیعطرش را به ر مد کیبود که با  یعیطب یکه به چشمم آمد دسته گل یزیچ

در کنار رفتم... طاها به  یکردم و از جلو یلب سالم ریز بودند تا کنار بروم. ستادهیبود که منتظر پشت در ا ایو رو

کرد.  حبتشپر م یجلو آمد و صورتم را غرق در بوسه ها ییبا خوشرو ایجوابم را داد و از کنارم رد شد، اما رو یآرام

انه از خ یخداحافظ یکه ب یاز طاها که بعد از آن روز شتریتنگ شده بود اما دلخور بودم، ب شانیبرا یعنی شیدلم برا

 یتوجه به دسته گل یبر غرورم غلبه کرد و ب یحال باز هم دلتنگ نیزنگ هم به من نزده بود! با ا کی یشان رفتم حت

و  ایرا داشته باشم، رو نیاز آنکه حس شی... هر چه بود پدمشیکش غوشکرد به آ یم ینیسنگ ایدستان رو یکه رو

دست آزادش را پشت کمرم گذاشت و  ایشد! رو یدو نفر خالصه م نیمن در ا یپدر یطاها را داشتم... تمام خانواده 

 یو به آرام مدیرا بلع میکرد... بغض نشسته بر گلو یم دادیدر تمام حرکاتش ب یدلتنگ د،یبا محبت عطر تنم را بو کش

 و دسته گل را به سمتم گرفت. دیخند میاش به رو یاز او جدا شدم... چشمان اشک
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 ر کم عقلم! به خواهر شوه میتقد ـ

گل ها را گرفتم و به سمت آشپزخانه رفتم.  یزدند، با تشکر کوتاه یچشمک م میبه رو دیو سف یقرمز و آب یها رز

 یکردم رو به سمت طاها که حاال رو یپر م ریکه آن را از ش یو در حال دمیکش رونیب نتیرا از کاب یا شهیگلدان ش

 مبل مقابل آشپزخانه نشسته بود گفتم:

 یاسفند نیگفت یم نی... حاالم که سر زده اومدیسر هی یزنگ هی دمت؟یند هیک یدون یطاها! م یمعرفت شد یب ـ

 ...یگوسفند

 نگاهم کرد او از من هم طلبکار تر بود!  سرد

 !یتا ادب ش میومدیو ن میزنگ نزد ـ

 را داخل گلدان پر شده از آب گذاشتم، اگر طاها تلخ بود من زهر بودم! گل

 شکل گرفته! یهر فرد یاصل تیشخص یسالگ ۲5کنم تو  یخان داداش! فکر م رهیاسه ادب شدن دو گهید ـ

 بود با خنده گفت: یاز بحث و دعوا فرار شهیکه هم ایرو

 ! نهیرو بب نیتوو حس یتونه خوش یکه نم یبترکه چشم یهما، همون اسفند رو دود کن که اله میخوا یگوسفند نم ـ

 شدم. یچا ختنیاپن گذاشتم و بعد از آن مشغول ر یکه زد گلدان را رو یتوجه به حرف یب

 دیکنارش باش دیبا طیشرا نیهم هست که تو ا ییهما هیرفته  ادتونیگم که  یم ییاسفند و گوسفند رو واسه شما ـ

 بشه!  داتونیو بعد از دو هفته پ دیتنهاش بزار نکهینه ا

 زد. یپوزخند طاها

 خواد از شوهرش جدا شه!  یخود م یب یزایکه سر چ رمیرو بگ یمن غلط کنم طرف کس ـ

 را کنار فنجان ها گذاشتم و به سمتشان رفتم. قندان

 واسه من مهمه!  ست،ین یمهم زیصد دفعه! از نظر شما چ نیا ـ

 کرد و ادامه داد: یتشکر ایگذاشتم، رو زیم یرا مقابلشان رو ینیآنکه تعارف بزنم س بدون
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کر ! خدا رو شمیریسگ گاز بگ نیبالنسبت ع نکهینه ا میخوش باش نجایا می! ما اومدنمیبب دیکن رو ول یور یدر ـ

 خوشگل تموم شد!  یکوچولو هیهم با حضور  هیقض نیا

 لبخند گفت: نبارباینگاهش کردم که ا گنگ

 طاها واسه فندقه ها! ییهما خانم! اون گل ها از طرف دا کیتبر  ـ

 زدم. یخند زهر

 گل با گلدونش از چشمم افتاد!  دم،یحاال که مناسبتشو فهم نیپس از هم ـ

 :دیپرس یشدند ، با بدخلق کیطاها به هم نزد ابروان

 منظور؟ ـ

 شه تا من از نظرم صرف نظر کنم!  یبچه باعث نم نیواضحه! ا ـ

 خارج شد! یعیطب یاز اندازه  ایچشمان رو ی حدقه

 هما؟  یگ یم یدار یتو... تو چ ـ

کنم چه برسه  یباهاش زندگ نیحس طیشرا نیتونم با ا یبچه! من خودم نم نیبا وجود ا یحت رمیگ یمو ممن طالق ـ

 بچه!  هیبا 

دو رگه شده  یبا آن صدا ایکردم... رو یقالب ته ایرو یچشمان اشک دنیبا د د،یبر چهره اش کش یکالفه دست طاها

 اش از بغض خطاب به طاها گفت:

 شنوم؟  یم یطاها؟ من چ گهیم یچ نیا ـ

 کرد... نگاهم

 شه؟ یم یگناه چ یب یبچه  نیهما پس ا ـ

 پاسخش را دادم: یسخت به

 ! شهیپدرش بزرگ م شیپ ـ
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 حرف را بزنم! نیکرد که من ا یدهانش گرفت، باور نم یرا جلو دستش

  ؟یمگه دوسش ندار ؟یستیتو مگه مادرش ن ـ

 شد... یهر لحظه بلند تر م شیصدا

! هان تو چت شده هما؟ واقعا ؟یشد یعوض... نه... عوض نقدری؟ چرا ا یمگه عاطفه ندار ؟یستیتو مگه آدم ن ـ

 کنه؟ یبراش مادر یک ؟یبچه رو ول کن نیبخاطر خودت ا ییراض

 

 کرد. شتریآتش خشمم را ب ایرو یاز جا بلند شدم ، حرف ها کالفه

 !گهی! ولم کن درمیبگ میتصم ندمیو آ یزندگ ینکن! من خودم حق دارم برا تیوص حتیبه من نص نقدریا ـ

 تو... به

 

وارد خانه شد و در را محکم بست و به سمتم آمد، با  نیدر قفل صحبتم را نصفه گذاشت... حس دیتند کل چرخش

 :دیپرس یکرد. به تند یو طاها سالم کوتاه ایرو دنید

 ! دهیچیچه خبرته هما؟ صدات تو کل ساختمون پ ـ

 طاها با خشم از جا بلند شد و گفت: د،یمانش کشچش یدستانش را پا ایرو

 خواد!  یتو شکمش بازم طالق م یبچه  هی! با نیدخترو حس نیخورش کردن ا زیچ ـ

 :دیلب غر ریبا خشم نگاهم کرد، ز نیخورم کرده بود! حس زیچ اریبا طاها بود، اسفند حق

 غلط کرده با من!   ـ

کردند!  یشستنم و پهنم م یگذاشته بودند و م شانینفر مرا جلو ۳خوش نبود...  چیانداختم، حالم ه ریرا به ز سرم

 بلند شد: نیحس نیخشمگ یصدا
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بچه  نیاز شر ا یزعفران دم کرده بود که سر بکشه  و به قول وانیل هیآقا طاها؟ خواهرتون امروز  یدیکجا شو د ـ

کور  یواسه طالق گرفتن عجله داره... ول یلیبخون! خانم خ شویخودت بق گهیبودم... د دهیرس ریخالص شه! د

 منتظر تا طالقش بدم!  نهیبش دم،یکه فهم االح یدونستم بارداره! ول یشدم طالقش بدم چون نم یخونده... راض

 کیحس کردم دندانم در گوشت لبم فرو رفت و  یلحظه ا یدندانم بود و چشم بسته بودم که برا ریاس نمییپا لب

که حتم دارم خون از  یگونه ام گذاشتم و با لبان یبلند شد... ناباور دستم را رو ایرو غیج یطرف صورتم سوخت! صدا

 یزد، صدا یبود و از زور خشم نفس نفس م ستادهیام ا یقدم کیکرد به طاها نگاه کردم که درست در  یآن چکه م

تا به خود آمد به سمت طاها  نیبود! حس دنیل شناستخوان دست مشت شده اش در سکوت خانه قاب کیریت کیریت

 ندینداشتم، طاقت د ستادنینگاهش گذرا به صورتم اقتاد... طاقت ا د،یحرکت او را به سمت خود کش کیرفت و با 

...؟ طاها خرد کرد ذره ایو رو نیحس یرا از جانب تنها برادرم نداشتم... طاها مرا زد... ؟جلو یهمه سنگ دل نیا

 نیپر سرزنش حس یباز کرده بودم... صدا شانیرو یخوش بود... چه حساب یکه داشتم را... دلم به چه کسان یغرور

 سکوت فضا را شکست: نباریخطاب به طاها ا

 انصاف اون حامله اس...!  یب ؟یکرد کاریطاها تو چ ـ

بود که نفسم را ذره ذره  میبرا یطاها شوک بزرگ یرا باز کند! ضربه  میهم نتوانست سد اشک ها شیصدا لرزش

 تمام شده...  میبرا ژنیکردم اکس یهم، احساس م ییرایباز پذ یبا وجود پنجره ها یگرفت... حت

نمانده  یزیکه حتم دارم چ یام مشت  شد... و چشمان نهیس یرو گرمیگونه ام بود که دست د یدستم هنوز رو کی

 گرفت... یجان آدم را مچه سخت  یکه خفگ ی! به راستدیایبود تا از حدقه در ب

 دیحالم نداشت! شا یدر بهبود یریتاث دنمینفس کش یبرا شیبعد از مدت ها و التماس ها نیآغوش گرم حس یحت

ل آب داخ یو کم دیکش نییفک قفل شده ام را پا ایجان گرفتم، رو یصورتم بود که کم یقطرات آب رو یفقط خنکا

آرام از  یداد... چند ضربه  یرا ماساژ م میسر شانه ها  نی... حسختیر رونیکه همه اش از دهانم ب ختیدهانم ر

کرد،  یکرده بود و طول و عرض خانه را متر م ریدو دستش اس نیمدت سرش را ب نیام زد، طاها که تمام ا نهیپشت س

کف  ت را... دست مشت شده ام را باز کرد و تربدیکش رونیکتش ب بیاز داخل ج یمرتبه به سمتم آمد. مهر تربت کی

اعتراف کرده  ششیپ کباریشناخت... خودم  یهمه مدت م نیبود... منبع آرامشم را بعد از ا برادرمدستم گذاشت... 

ام که  نهیکه برگشت... س ی! انگشتانم ناخودآگاه مهر را در بر گرفتند... و نفسرمیگ یم یبودم  که از تربت چه آرامش

ند... بکش یام که باعث شد سه نفر نفس آسوده ا دهیبر دهیبر ینفس ها یپر شد و صدا ژنیاز اکس تشیبا تمام ظرف

زد...  یو ترس در نگاهش موج م ی... نگراننیهم به دنبالش... حاال تنها من بودم و حس ایرفت و رو رونیطاها از خانه ب
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 یخون م یلکه توجه به آن که فرم اداره اش  یب دیاش چسب نهیشدم...سرم به س دهیحرکت در آغوشش کش کیبا 

عطر  و دمیکش ینفس م قیعم ژن،یکمبود اکس یبازوانش در حال له شدن بودم... به بهانه  نیاز مدت ها ب د... بعردیگ

اواخر  نیصورتم نشستند...  ا یکه رو یی... اشک ها دمیلرز یفرستادم...م یم میها هیبه ر یتنش را از سر دلتنگ

کرد و من به زحمت  یم یتن  پدرش دلتنگ رعط یبرا بیعج نمیهم دارم! جن اریو نیبودم که به حس دهیفهم یحت

 یکه بغض در آن اعالم حضور م شیسرم حرکت کرد و صدا یرا... دستش نوازش وار رو یدور نیکردم ا یتحمل م

 کرد:

 دختر... یسکته ام داد ـ

 

*** 

 خانم... دیبلند ش دیتون یم -

 یکه از اتاقک مخصوص سونوگراف نیبه دستم داد. هم یشکمم برداشت و چند برگه دستمال کاغذ یرا از رو دستگاه

که از دکتر  دمیرا شن نیحس یشکمم را پاک کردم. صدا یشدم و ژل رو زیخ میتخت ن یرو یخارج شد، به آرام

 :دیپرس

 چطوره؟ تشیوضع ـ

 !ستیواسه زنده موندنش ن ینیبره تضم شیمنوال پ نینداره اگه به ا یخوب تیوضع نیجن ـ

 خانم دکتر؟ هیمنظورتون چ ـ

 سمیون یبراش م یتیتقو یچند تا دارو هیهم نداره! من  یدرست ی هیمشخصه تغذ فه،یضع یلیهمسرتون خ دینیبب ـ

اگه  که دیکن تیهم مادر رو تقو یروح طیاز نظر شرا ستین شیجسم طیکه حتما استفاده کنه... فقط مربوط به شرا

 هم سالم تره! نیمادر در آرامش باشه جن

ه  نسخ یاش را پا یکه مهر پزشک یزد و در حال یلبخند دنمیآمدم ولباسم را مرتب کردم. دکتر با د نییتخت پا از

 زد گفت: یم
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کر ت فشکم یتو یفقط به بچه  ار،ینکن به خودتم فشار ن الیفکر و خ ادیداو هاتو حتما به موقع استفاده کن... ز ـ

 !یکن که در قبالش مسئول

 گریفکر کنم که تا چند ماه د نیشد فقط به خودم برسم و به ا یباشم؟ م الیخ یشد ب ینکنم؟ م الیشد فکر و خ یم

 هم نداشت... یراه چیشد... ه یشوم؟ نم یمادر م

*** 

 ! یستیشکمت که لج ن یتو یبا بچه  یول یهما درسته با من لج نیبب ـ

 کرد... یآن ها را رد م یکی یکی نیبود که سرعت ماش یدرختانبه  رهیخ نگاهم

همه مدت بزنه تو  نیچرخم... اون بود که باعث شد طاها بعد ا یبچه هم لجم! اون بود که شد چوب ال نیچرا با ا ـ

 گوشم! 

 .دمیکالفه اش را شن دنینفس کش یصدا

 ...دیفراموشش کن... شکرخدا جفتتونم سالم ـ

 اصالح کن جملتو... بگو شکر خدا بچم سالمه! ـ

 !دیفرمان کوب یرا رو مشتش

 یبال بال نم یاون لحظه که نفست رفته بود اونطور یبرام مهم نبود ؟یتلخ شد نقدریهما...هما...هما... تو چرا ا ـ

 زدم!

 !مردیخود منت نزار! اونم بخاطر بچت بود که با مردن من م یب ـ

 گفت: یمتوقف کرد و با حرص وافر ابانیخ یرا گوشه  نیماش یطرز وحشتناک به

بچت  نقدریآخه؟ چت شده تو؟ ا یخوا یاز جونم م یروان ندارم... چ شیماهه آسا هی! یکرد وونمی... دگهیبسه د ـ

  ؟یبفهم یخوا یتوام هست! چرا نم یبچه، بچه  نیبچت نکن! ا

 گرفتم و با حرص داد زدم: میگوش ها یرا جلو دستانم
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من دوست ندارم!  یبفهم یخوا ی! اگه برات مهمم قبلنم گفتم طالقم بده و خالص... بابا چرا نمنیساکت شو حس ـ

 بچه رو! نیندارم... نه تو رو نه ا

جمله ام را گفته  یبا چنان تحکم یشاخ دار بود ول یادیخودم ز ی. دروغم برادمینشن یگرید یکه شدم، صدا ساکت

م مکث سر یآوردم و با کم نییپا میگوش ها یدستانم را از رو دیورش کرده بود! با تردبا نیبودم که شک ندارم حس

نمانده تا منفجر شود و هر تکه اش به  شتریب یا هیرا به سمتش چرخاندم... وه! چنان قرمز شده بود که حس کردم ثان

پرت شود! چند لحظه با حرص نفس نفس زد و نگاهش را از نگاهم گرفت. دستش به سمت فرمان رفت و  یگوشه ا

 ی! بدمیاز ترس کش یغیو محکم به جدول خورد که ج دیکم به شدت چرخ یدر آن فضا نیکه ماش چاندشیچنان پ

ا ه نیماش یبوق همه  یکه صداراند  یم ابانیدر خ یپدال گاز فشرد و با چنان سرعت یرا رو شیمن پا غیتوجه به ج

 طیشرا نیخواستم در ا یبسته بود! نم خیدهانم گرفته بودم و تمام بدنم  یرا در آورده بود... دستان لرزانم را جلو

 :فتمبا ترس و التماس گ میتصادف نکن نکهیا یناخودآگاه برا یول میبگو یزیچ

 تر! واشیتو رو خدا  نیحس ـ

 شدم! یکیشاگرد  یکه زد رسما با صندل یداد با

 خفه شو! یکیببر صداتو... تو  ـ

خواندم که هر  یم یالکرس تیلب آ ریشد و من تنها ز یرد م گرید یها نیماش نیزاگ وار از ب گیبا حرکت ز نیماش

 نیهر چند با  ا دمیکش یاز سر آسودگ ینفس سیپل ریآژ یکردم. با صدا یرا گم م هیآ یبار هم از شدت ترس ادامه 

 پدال گاز بلند نشد!  یاز رو نیحس یوجود باز هم پا

 گوشه متوقف کن آقا! هینویب ... ماش56به شماره پالک  یپژو پارس نوک مداد یراننده  ـ

داد.  یم ستیبا ما نداشت و دائم عالمت ا یادیز یانداختم که فاصله  سیپل نیبه ماش یبه در نگاه دهیچسب نهیآ از

شد، در را  ادهیداشبورد برداشت و پ یمتوقف کرد. مدارک را از رو یرا گوشه ا نیگفت و ماش یزیلب چ ریز نیحس

کردن برنداشتم و به سمت در  یحال دست از فضول نیقلبم هنوز تند و نامنظم بود با ا یمحکم بهم زد. تپش ها

بود که پس از  نیمدارک حسدر حال چک کردن  یرانندگ یی. افسر راهنمادمیکش نییرا پا شهیراننده خم شدم و ش

 نگاه کرد! نیسرزنش بار به حس یا قهیدق

 !دیپاتون بزار ریقانون رو ز رهیجناب سرگرد از شما انتظار نم ـ
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 به منزل برسم! عتریهر چه سر دیاومده که با شیپ یمشکل هی قتشیبله حق با شماست، حق ـ

 زد. یلبخند یبا شرمندگ افسر

 ...یکردم ول ینم متونیو منم مامور! دست خودم بود جر یبه رحال شما هم مامور ـ

 کالمش را پاره کرد: یحوصله رشته  یب نیحس

 که من عجله دارم! دیبنوس عیسر ستین یمشکل ـ

*** 

لب  ریکه ز یرا در قفل چرخاند و بدون آنکه منتظر باشد اول من داخل شوم وارد خانه شد، با ترس و در حال دیکل

باعث شد تا  یزیشکستن چ  یکه در بسته شد صدا نیوارد خانه شدم و در را آرام بستم. همفرستادم  یصلوات م

شد!چشم باز کردم و  یقطع نم یلحظه ا شکستن یو چشمانم را محکم ببندم. صدا رمیبگ میگوش ها یدستم را جلو

 کرد! یپرت م واریو د هر چه دم دستش بود را به در نیبردمشان جلوتر رفتم. حس یم شیکه به زحمت پ ییبا پاها

 نیدر حال خورد شدن بود! مهم ا نیحس یبا پرتاب ها نطوریمهم نبود که جهاز من که مثال تازه عروس هم هستم هم

کوچک و متوسط  ییزهایدهانم نشست. انگار شکستن چ یگرفت! دست لرزانم جلو ین کار آرام میبود که او با ا

تانم را دس اریاخت یکنم که ب ینیب شیبه سمتم آمد. نتوانستم حرکتش را پ نبارینکرد که ا یدکور حرصش را خال

 یم و از زور خشم نفس نفس ستادهیمنحوس بود که مقابلم ا می. کامال برادمیکش یفیضع غیصورتم گرفتم و ج یجلو

 دو رگه شده از خشم گفت: یزند! با صدا

 !ارمیب یتو اجبار به قول یسرتو و اون بچه  ییجلو چشمم نباش! ممکنه بال ـ

 کیکنارم رفت و در  ی هیصورتم کنار رفت و با بهت نگاهش کردم. دستش به سمت گلدان بلند پا یاز جلو دستانم

 نیو به دنبال آن پر شدن زم دیبلند شکستن به گوشم رس یسالن پرتش کرد!صدا یگوشه  یحرکت به سمت بوفه 

قرار  یافتضاح طیدر شرا ییرایآمد! پذ نییبا تمام دم و دستگاهش پا یبه آن بزرگ ی... بوفه شهیش یاز تکه ها

 ی! به سمتم برگشت با چشمانردیمرا نشانه نگ نباریدانستم چطور خود را به اتاق برسانم تا خشمش ا یداشت و من نم

 که از شدت خشم سرخ شده بود...

نم تا زودتر از دست منو اون بچه خالص شکمت ک یلگد حواله  هی یمگه نگفتم جلو چشمم نباش؟ نکنه منتظر ـ

 !؟یش
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ه ک ینیکلمه از ترس زبانم بند آمده بود! حس یواقع ینه تند تند تکان دادم. به معنا یترس سرم را به نشانه  با

دوستت ندارم از جانب من او را به  کی یعنی... تشیشناختم... رفتارش، برخوردش، عصبان یبود را نم ستادهیمقابلم ا

 :دیبه گوشم رس بلبار بلند تر از ق نیا شیانداخته بود؟  صدا روز نیا

  ؟یستادیمجسمه هنوز روبه روم وا نیپس چرا ع ـ

 زحمت گفتم: به

 اس!  شهیپر ش نی... زمشهیخب آخه ش ـ

 بغلش ریدست ز کیبرنج مرا با  یگون کی نیو هوا معلق شدم! درست ع نیزم نیاش بودم که ب یهوار بعد منتظر

ر با د شتریب یجرئت تقال نداشتم... چند قدم یدرد گرفت ول میرفت! استخوان دنده ها یزده بود و به سمت اتاق م

ت. به کف آن انداخ یرا بلند کرد و   نگاه شیپا کی! ستادیا یآخش بلند شد و لحظه ا یکه صدا میاتاق فاصله نداشت

 ایداشت دن یکه بر م یبا هر قدم باینوع راه رفتنش فرق کرد! تقر راه، یادامه  یصورتش از درد جمع شده بود . برا

که  یگذاشت در حال نیزم یاتاق مرا رو یکه جلو نیزد! حالت تهوع داشتم، هم ی... لنگ مدیچرخ یدور سر من م

م خ ییدهانم گرفته بودم تا همه جا را آباد نکنم، به سمت حمام پا تند کردم. سرم را به سمت رو شو یجلو ادستم ر

دو ماهه ام چطور تحمل  نیرا امروز متحمل شده بودم و در تعجب بودم که جن یادیز یکردم و عق زدم! فشار عصب

 یر معده ام نداشتم تا پس دهم! فقط عق مد یزیچ چیبود! ه یستودن ایدن نیپا گذاشتن به ا یکرد؟ مقاومتش برا یم

وجودم و بدتر از همه قلبم!  یکرد، همه  یفرستم! درد م یحاال  دل و روده ام را پس م نیکردم هم یزدم و حس م

را درست پشت سرم  نیحس یزدم... صدا یو هق م زدمیشد... عق م یجار میگونه ها یگرم و سوزان رو یاشک ها

 :دمیشن

 ! فهیگه زنت ضع ینخورده که الاقل پس بفرسته! بعد دکتره م یچیخدا... از صبح تا حاال ه نگاه کن تو رو ـ

 یآب را باز کرد. صورت خم شده ام را باال آورد و به آرام ریش گرشینشست و با دست د میپهلو یدستش رو کی

... بعد از آن صورتم را با حوله خشک کرد و تازه نگاهم به دیملتهبم کش یگونه ها یو خنکش را رو سیدست خ

 ...دمیکش ینیکف حمام افتاد که از خون سرخ شده بودند! ه دیسف یها کیسرام

 !ادیپات داره خون م یوا ـ

زخمش را شست.  اطیآب سرد گرفت و با احت ریاش را ز یزخم یآب رفت. پا رینگفت و لنگ زنان به سمت ش یزیچ

کوچک کمک  یجعبه  یپاتخت یاز حمام خارج شدم و از کشو  د،یایبند نم یزود نیخون زخمش به ادانستم   یم
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شار ف شیزخم کف پا یرا محکم رو انگشتش کیآمد!  رونیکه از حمام بپر بپر ب دمشی. ددمیکش رونیرا ب هیاول یها

گذاشتم. نگاهم کرد،  نیزم یاش رو یکیتوالت را برداشتم و در نزد زیم یرفت! صندل یپا راه م کیو تنها با  دادیم

 ...یپر از دلخور یبدون خشم ول نباریا

شسته ن یصندل یآغشته کردم. رو نیپنبه را به چند قطره بتاد یاز نگاهش گرفتم و در جعبه را باز کردم. تکه ا نگاه

ز که دستش به سمتم درا کردم کینزد شیپنبه را به کف پا دیانداخته بود. با ترد یگرید یاش را رو یزخم یبود و پا

 شد.

 بده به من! ـ

 .دمیرا عقب کش دستم

 زنم برات! یم ـ

 ده! یانجام نم یکه دوستش نداره کار یآدم واسه کس ـ

حرف ها بودم، دستش را کنار زدم و پنبه را به زخمش چسباندم.  نیمن مصر تر از ا یداشت ناراحت شود ول حق

 با اخم گفت: نباریکه ا دمیزخمش کش ی، پنبه را محکم تر رو قیدق یضد عفون یبرا امدیکه در ن شیصدا

 !یکه زجرم بد یکن یاستفاده م یها! از هر فرصت ستیطمع ن یگم سالم گرگ ب یم ـ

 ادامه داد: دیبهت زده ام را که د نگاه

 شه محکم تر بکش! ینم ینجوریگم؟ ا یمگه دروغ م ه؟یچ ـ

کنم از اتاق خارج شدم و به اتاق مجاور رفتم. در را  لیزخمش برداشتم و بدون آنکه پانسمانش را تکم یرا از رو پنبه

از جنس  یام را با سد هیبابت حرفش فقط نفس نفس زدم و در آخر هق هق گر یکه بستم چند لحظه از سر دلخور

ز وجود ا ریغ د،یاید، بتواند با نبودم کنار بمن متنفر شو ازخواستم؟  یرا نم نیدندان و لب، در گلو خفه کردم! مگر هم

ام از  نهیکردم؟ چرا س یم هیخواستم؟ پس چرا گر یرا نم نیمرا نخواهد... مگر هم یگرید لیدل چیبچه به ه نیا

 نیو ا رمیحاال بم نیکرد؟ چرا دوست داشتم هم یسوخت؟ چرا قلبم درد م یحرفش خراش خورده بود و م یزیت

 ادامه ندهم؟ گریرا د یزندگ

 ...!دمیپرست یجمله بود! من بعد از خدا او را م کیفقط  جوابش
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*** 

 

 یرا م نیا یکشد ول یچند روز طول م یسفر اجبار نیدانستم ا ی. نمستادمیا نیحس یمقابل کمد لباس ها مردد

تا چند روز در را  نیکردم که عطر تن حس یانتخاب م یلباس دیشوم! با یشک دلتنگ عطر تنش م یدانستم که ب

 اریاخت ی... بیتک رنگ طوس راهنی. پدیپوش یآن را م ادیز نیرفت که حس یخود حفظ کند، دستم به سمت لباس

گفتم روحم تازه شد! لباس را تا زدم و در ساک  ی. دروغ نبود اگر مدمیبو کش قیلباسش را به صورتم چسباندم و عم

روز لباس برداشته  ۳ تاینها یآورم که به اندازه  یدوام نم یلیاز او را خ یدانستم دور یکوچکم گذاشتم. خودم هم م

 گردم!  یو چگونه برم یدانستم ک ینم قتیحقبودم.. اما در 

. ..دیچرخ ییرایها رد شدم و خود را به تلفن خانه رساندم. نگاهم دور تا دور سالن پذ شهیخرده ش نیاز ب اطیاحت با

شد؟ دستم به سمت تلفن  یم زیخانه تم نیا یعنیبود،  شهیت! همه جا پر از خرده شجنگ نداش دانیبا م یفرق چیه

. پس امروز هم دمید زانیآو یدیرا از جا کل نیچ ماشییکه سو رمیبگ نالیبه مقصد ترم یرفت تا آژانس میس یب

 مسعود، همکار و دوستش، به دنبالش آمده بود تا با هم به اداره بروند. 

 رمیگ بانیدر اتوبوس حالت تهوع گر طمیرا داشتم که با وجود شرا نیحاال هم استرس ا نیعوض شد، تا  هم ممیتصم

را  چییاست سو نیماش ازمندین نیحس یکارها یفکر کنم همه  نیگذاشتم و بدون آنکه به ا شیشود... تلفن را سرجا

 چنگ زدم...  یدیاز جا کل

 

ام از  یو بغض دور شتریگذشت شوق رفتنم راب یم دارمانید نیماه از آخر نیکه چند یاز مادر بزرگ یو دور کاشان

 یدگنفس رانن کیبود،  نیحس تیعصبان یادگاریکه پشتش  ینیماش نیکرد. تمام راه را با هم یرا سرکوب م نیحس

غم و  دیزادگاه مادرم برسم. مادر... آه... اگر بود شا هنبود، اما تنها بودم و دوست داشتم زود تر ب یکردم. کار درست

غل و غشم را نسبت به  یاحساسات ب دیفهم یکردم، زن بود، مادرم بود، م یامروزم را راحت تر تحمل م یغصه 

که از او  یبا وجود فرزند ،ییشدم به جدا یراض یکردم... حت یبودن و ماندنش تمام تالشم را م یبرا نکهیهمسرم... ا

 دو تا نبود... بود؟ یکیبطن داشتم... غم و غصه ام  رد

*** 
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پر شده از انواع و اقسام گل ها...  یطرف باغچه  کیخانه چرخاندم،  اطیپر شده از اشک شوقم را دور تا دور ح نگاه

گرد و تپل در آب زاللش رها بود و در  یهندوانه  کیخدا  ی شهیشکل که هم یا رهیطرف حوض کوچک دا کی

و دم نوش بهار نارنج  ینیبنش شیداد رو یشکل که جان م لیمستط یتخت چهار نفره  کی یدر ورود یکینزد

 ... یجان را بنوش زیمخصوص عز

را فراموش کنم،  میتمام غصه ها یلحظه ا یباعث شد تا برا یخوش دوران نوجوان یروز ها یدرباره  الیو خ فکر

 ... ندیلبانم بنش یبود رو ابیلبانم کم یرو شیاواخر جا نیکه ا قیعم یچشم ببندم و لبخند

 

 ؟یستادیتو مادر... چرا وا ایهما جان؟ ب ـ

 

 دیروشن و سف یبه رنگ آب یبا آن لباس ها شهیبود. مثل هم ستادهیا وانیا یچشمانم را باز کردم. رو زیعز یصدا با

 اهیاو بود بخاطر از دست دادن دخترش حداقل تا چند سال فقط س یبه جا یهر کس دیماند... شا یمثل فرشته ها م

رسد! هنوز هم با  یمردگان نم ادیبه فر یبه مدت طوالن اهیلباس س دنیمادر جون معتقد بود پوش یول د،یپوش یم

ا حلو هیدر، در و همسا ادشانیوجود گذشت دو سال از مرگ مادرم و هشت سال از مرگ پدر بزرگم، هر پنجشنبه به 

 کرد. دستانم را به پهنا باز کردم و با ذوق گفتم: یپخش م

 جونم... ریماه من ـ

 

به سمتش پرواز کردم... دستانش دور بدنم حلقه شد و مرا محکم به خود فشرد. نتوانستم خود را کنترل کنم و  و

 .دیم را بوسا یشانیسرم گذاشت و پ ی. دست راستش را رودیچیپ شیبا صفا یالیام در سکوت و هیگر یصدا

 کنه؟ یمنو خون م گریداره ج ینجوریدل دختر منو شکونده که ا یک ره،یمادر برات بم ـ

 ...زیعز ـ

 فداتو بشم من! زم؟یجان؟ جانم عز ـ
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در آغوشش  یهم خاص بود! پس از آنکه حساب شیقربان صدقه رفتن ها زیلبانم نشست، عز یرو یکمرنگ لبخند

نشاندتم و خود  یصندل یبرد. رو ییرایپذ یمیقد یچالنده شدم، از او جدا شدم . دستم را گرفت و به سمت مبل ها

 در کنارم جا گرفت. زین

 کو پس؟ نیمادر؟ حس یچرا تنها اومد زم؟یعز یهما جان خوب ـ

 .دمیکش سمیبه مژگان خ یدست

 من در واقع از تهران و آدم هاش فرار کردم! ز؟یعز نیخبر ندار یچیشما از ه یعنی ـ

 گفت: یبا ناراحت نباریو ا دیبه دور دهانش کش یدست

 ه؟یجد تونیهما واقعا قض یمادر... ول ستمیخبر ن یب ـ

 ادیمن ز لیکرده بود! که البته حقم داشت دل یبود حتما  مرا مقصر معرف دهیخبر را شن نیکردم، از هر که ا نگاهش

 زد... یموج م یبود که در نگاهش دلخور نی! ایمنطق ریبود! و البته غ یو سطح یمبتد

 گرفتم! طیشرا نیرو تو ا میتصم نیکه بهتر نهیبرام مهم ا ست،یبرام مهم ن زیعز یدیشن یاز هر ک ـ

 نگاهم کرد. گنگ

قبل ازدواجت  که اونم ؟یچون شغل همسرت رو دوست ندار مهیتصم نیحالل خدا از نظر تو بهتر نیهما منفور تر ـ

 با ! اصالهیمنطق ریغ متیرسم که تصم یم جهینت نیکنم به ا ی... مادر من هرجور فکر مسهیپل نیحس یدونست یم

 پشت هست که... نیا یزیچ هیدخترم...  ادیعقل جور در نم

 

داد خود فرد  یکرد. اجازه م ینم یزیرا مجبور به گفتن چ یکس چگاهیهم از عاقل بودنش بود. ه نینداد. ا ادامه

 یم... حاال نه! نیقابل اعتماد بود ول میبرا یاز هر کس شترینه... ب ایدهد  حیرا توض یزیخواد چ یکه م ردیبگ میتصم

رو شالم را از سرم برداشتم  نیکردم بحث را عوض کنم، از ا یدهم... سع حیتوض شیرا مفصل برا انیخواستم حاال جر

 را باز کردم. میموها ی رهیو گ

 ...ی... کولریواسه خودش! پنکه ا هیجهنم نجایمرداد ماه ا زیعز ـ
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 درست کنه! ادیسر فرصت ب انیبرات! کولرمون خراب شده قراره شا رهیبم زیعز ـ

 

 :دمیخواستگار من! ابروانم را باال انداختم و پرس نیو البته اول زی... نوه خواهر عزانیشا

 االن کاشانه؟ ست؟یمگه خونشون تهران ن ـ

 نگاهم کرد! هیاندر سف اقلع

ه که س نهی! ارهیگ یرو نم یدختر چیبنده خدا چشش ه ،یدستشو تو حنا گذاشت یواهلل از اون موقع که تو اونجور ـ

مردم رو  یشه مامانش آلبوم دخترا یسرش خلوت م کمیکه  نیمونه... آخه هم یم لهیعق شیپ ادیماه تابستون رو م

 !زارهیجلوش م

 پس کارش؟ ـ

 !چارسیب نی! سه ماه تابستون کارا همش به دوش شاهگهیکنن د یشرکت رو اداره م هیبا برادرش  ـ

 

 جا بلند شد و به سمت اتاق خوابِ مجاورِ آشپزخانه رفت. از

و پنکه ر نیزم ری! رفتم از زیکن یغرغر هوا رو م یدونستم تا برس یم ،یکاشان کینزد یگفت یکه زنگ زد نیهم ـ

 !ادیوقت کنه ب یک قایدق انیشا ستیچون معلوم نبرات در آوردم 

 به دست داشت به سمتم آمد. یا هیبلند پا یکه پنکه  یبعد در حال قهیاتاق شد و چند دق وارد

 ... یبزنم برات به برق که خنک ش ایب ـ

 ...زیممنون عز ـ

 ...نیگفت دادگاه هم رفت یبا هاتف صحبت کردم م ـ

 ...دیفهم یدهم. باالخره که م حیتوض شیهم سکوت کرد و اجازه داد اگر خواستم برا باز

 ...میدادگاه هم رفت زیآره عز ـ



 یعاشق ینغمه 

 
125 

 

 . کنارم نشست و پر از سوال نگاهم کرد.دیچیپ میموها یخنک البه ال یپنکه به حرکت در آمدند و هوا یها پره

 تو رو واسه طالق قبول کرد؟ لیاونوقت دادگاه دل ـ

 ...میجدا ش میتون یباشه... راحت تر م ی! اما اگه توافقستیها قانع کننده ن یلیخ یبرا لمیدل ـ

 

 توانم... کاش تا آن روز نمانم... ی. کاش نرسد آن روز... نمدمیشدن را گفتم و آهش را در دلم کش جدا

 

 نه؟ شهینم یراض نیشد باالخره؟ حس یچ د؟یخب به کجاها رس ـ

 .دمیدهانم را بلع آب

 باعث شد تا کارمون لنگ بمونه... یلیدل هیاما...  ستیشدن من ن تیبه اذ یگه راض ینه... اون م ـ

 

 کرد!  یبه آن م یاطالع بود و گرنه اشاره ا یام ب یدرصد از باردار صد

 مادر؟ یلیچه دل ـ

سکوت را در  زیذوق عزپر  یصدا نکهیتا ا مینزد یحرف چیانداختم. چند لحظه هر دو ه ریکردم و سرم را به ز سکوت

 هم شکست!

 نه؟ یقربونت بره... حامله ا ریهما؟ ماه من ـ

 ییحرفش تکان دادم و با صدا دییراه باز کرد. سرم را به تا رونیبه ب میقطره اشک از پشت پلک ها کیبستم و  چشم

 که از شدت بغض لرزان شده بود گفتم:

 کنم؟ کاریبچه چ نیمن با ا زیزمان! عز نیآره... درست در بدتر ـ

 دهانش مشت شد و سرزنش بار گفت: یجلو دستش
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. ییایداد تا به خودت ب هیبچه رو بهت هد نیزمان ا نیمادر؟ خدا درست تو بهتر یکن یم یاستغفراهلل... چرا ناشکر ـ

ها ربا نیبه حس دنی... همون که بخاطر رسیمن باش یشک کردم که تو هما دمیطالقتو شن لیکه دل نیباور کن هم

از  یخوا یشده مادر؟ چرا م ی... چریدل ماه من زیعزکرد... هما  یم هیگر یها یذاشت و ها یدامنم م یسرشو رو

ه وصله ب نینکرده دست روت بلند کرده؟ که البته ا یخدا تون؟یتو زندگ نیشده؟ اختالف دار یچ ؟یجدا ش نیحس

از  پر یتو... که جونش به جونت بستس... مادر جون زندگ ؟یچسبه که دست رو زنش بلند کنه! اونم ک ینم نیحس

قانون  یدون یشه؟ تو که م یم یبچه چ نیپس ا ؟یاز شوهرت جدا ش یخوا یبچه م هیچطور با وجود  ومشکالته... ت

 ؟یچ یعنی یدون یده... م یحضانت بچه رو به پدرش م

 

 نهایا یبودم... همه  دنشانیرا داشتم و نه محتاج شن دنشانیشن یداغ دلم را تازه کرد... نه حوصله  زیعز یها حرف

.. در باطن. یمسخره بود ول یادیز گرانید یبرا هیرا گرفته بودم. ظاهر قض میتصم نیدانستم و با تمام وجود ا یرا م

 را گرفته بود... میتصم نیخود من نبودم! قلبم ا رندهیگ میتصم رتنه؟ در هر صو ایدادند  یدانم حق را به من م ینم

 خالص کردم. زیعز یخود را از بند حرف ها "استراحت کنم کمیرم  یم"حوصله از جا بلند شدم و با گفتن :  یب

*** 

را جمع کردم و با ترس  میبود. پاها یکیاز شب بود که چشمانم را باز کردم. اتاق غرق در تار یدانم چه ساعت ینم

 برق را زد. دیکه در را محکم باز کرد و کل دینکش یا قهیرا صدا زدم. به دق زیعز

 جانم مادر؟ ـ

 ام را با دست پاک کردم. یشانیجا بلند شدم و عرق پ از

 ...دمیلحظه ترس هیبود،  کیهمه جا تار ـ

 .دیتر آمد و صورتم را بوس کینزد

 شب شده! ترس نداره که. یدید یهوا روشن بوده بلند شد یدینترس دختر... عصر خواب ـ

 ساعت چنده؟ ـ
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 ارهچی. اون بچه بمیشام بخور میبر ایخوابه! حاال هم زود پاشو ب یم ادیها... البته زن باردار ز یدیشب! خوب خواب ۸ ـ

 شده؟ بشیمثل تو نص یتیمسئول یکرده که مادر ب یچه گناه

 

ر حال احتضار بودم! د ینخورده بودم و حاال از گشنگ یدرست و حساب یوعده  کیاز صبح تا حاال  زبودیبا عز حق

 شدم. دنیمشغول بو کش یو الک دمیخند

 !ادیم یخوب یبو ها  ـ

 خوردن داره! ریماه من یکه فسنجون ها ایب ـ

 برم با اون دستپختش! ریقربون ماه من ـ

*** 

 ینشد که نشد... م ی. هر قدر اصرار کردم که ظرف ها با من راضدمیکش یشست و من دستمال م یظرف م زیعز

د! ده نیحس لیزن تپل مپل تحو کیکند که دست آخر  تمیکه مهمانش هستم آنقدر تقو یمدت نیدر ا دیگفت با

 ! دیایدنبالم ب نیانگار که قرار بود حس

ه ام بروم! از ظهر که ب یگرفتم بعد از چند ساعت به سراغ گوش میگذاشتم و باالخره تصم نتیظرف را در کاب نیآخر

زنگ  لیس دنیکه روشنش کردم با د نیکرده بودم. هم شیرها یگوشه ا کیه  و بودم خاموشش کرد دهیکاشان رس

است! گزارش  یداند حاال چقدر از دستم عصب ی. خدا مدمیلب گز اریاخت یبودند ب نیاز طرف حس یکه همگ امیو پ

 برگشتنش از اداره بود! میدرست تا امیپ نیرا باز کردم ساعت ارسال اول شیها امیتماس ها را پاک کردم و پ

 ۱۷:۱۰ "؟یرفت یهما باز کجا گذاشت "

 ۱۷:۳۰ "ده ها! یخرابه وسط راه کار دستت م نیماش "

 ۱۷:54 "چرا خاموشه؟ تی... گوشیستیطاها هم که ن یخونه  "

 ۱۸:۳6 "لج نکن نگرانتم... نیهما، جانِ حس "

 ۱9:۰۰ "؟یامروز سکتم بد یتون یم نیبب "
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 ۱9:4۸ "روشن کن بهم زنگ بزن.. تویتو رو خدا گوش میحرف بزن یمنطق نباریا هم ادم ب یهما قول م "

 ۲۰:۰9 "گردم ها! یدنبالت م امیم رویعالمه ن هیبا  یکن تی... اذ؟ییآخه تو کجا "

 ۲۰:۳4 "زنگ بزنم اونم نگران کنم زیخوام به عز یجواب بده نم ؟ینکنه کاشان رفت "

 آخر دلم را لرزاند... امیفقط پ امیهمه پ نیا نیبود. ب شیپ ی قهیدق ۳ یآخرش درست برا امیپ

 ۲۱:۰۰ "!؟ییهما تو رو جون بچمون بگو کجا "

 ردند:ک پیتا شیانگشتانم برا اریاخت یتفاوت باشم؟ ب یتوانستم ب یماهه مان را قسم داده بود! مگر م ۲ نیجن جان

 "...زیعز شیکاشانم، پ "

لباسش  یرا با کناره ها سشیدستان خ زیود که تلفن خانه به صدا در آمد. عزنگذشته ب اممیاز ارسال پ یا لحظه

 خشک کرد و به سمت تلفن رفت.

 بله؟ ـ

 ............ـ

 قربونت برم؟ ییجان تو نیحس ـ

 ..........ـ

 ؟ یهست یعصب نقدریچرا ا ـ

 .........ـ

 ...نجاستیآره ا ـ

 ........ـ

 .دینه مادر االن بهتره با هم حرف نزن ـ

 ........ـ
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 نگرانش نباش پسرم من مراقبشم. ـ

 

 نثارم کرد! یچشم غره ا و

 

 قربونت مادر مراقب خودت باش  ـ

 ..........ـ

 حواسم هست. خداحافظ. ـ

 

 نگاهم کرد! یرا که قطع کرد با ناراحت تلفن

 ! دیلرز یصداش م یاز نگران چارهیالاقل! ب یداد یخبر بهش م هی ـ

 

 باال  انداختم و باز هم دروغ گفتم: یشانه ا یالیخ یبا ب یبخاطر من ول نیحس یگراندلم ضعف رفت از ن ته

 ! ستیبرام مهم ن ـ

 به سمت اتاق رفتم... و

*** 

 

 «سوم شخص یـ راو نیحس »

 

 !دیبرام بکن یکار هیکنم  یبابا خواهش م ـ
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 !میکن یکاشان با هما صحبت م میریم ؟یافت یپس م یباشه پسر، چه خبرته دار ـ

 پا انداخت. یپا رو مادرش

 ...یمن عمرا برم دنبال اون دختره  یبرو، ول یریهاتف تو م ـ

 خانم... ـ

 دنبالش برم؟ کارمیقهر کرده رفته! مگه ب یچیگم؟ سر ه یمگه بد م ـ

 

 زد. شیبه موها یکالفه از جا بلند شد، چنگ نیحس

 نسبت به هما فراموش کن! توینفرت لعنت نیروزم که شده ا هیکنم واسه  یمامان خواهش م ـ

 اخم کرد. میمر

دنبال  یاصال چرا ما رو دار ؟یزن یبراش بال بال م یخواسته سرت آورده بازم دار ییخوبه خوبه... دختره هر بال ـ

 جمعش کن! ابونایبرو دنبالش از خ ؟ینداز یخودت م

 

 !ستادیمبل بلند شد و مقابل همسرش ا یاز رو یهاتف  عصب 

 ؟ییدختر خواهر من شده هرجا ابون؟یمادر من شده خ یحاال خونه  ؟یکن یاحترام یب یخوا یم ی! تا کگهیبسه د ـ

 

خود  دانستیم یانداخت. ول یبه مادرش رو نم اهیچشم بست. خسته بود و کالفه... الزم نبود، صد سال س نیحس

 . بود که دست به دامن پدر و مادرش شده بود نیکند، ا یتواند همارا راض ینم

د کن یزدن  به صورت تنها پسرش خال یلیحرصش را با س امدیرفت، دلش ن نیاز جا بلند شد و به سمت حس میمر

 برد و آن را در چنگ فشرد. نیحس ی قهیدستش را به سمت  کیبود که  نیا
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 هیکنه! چرا که پدرت صداش رو، رو من بلند  یچند بار باعث شد نیزن گرفتنت... تفم بندازم روت کمه! بب نیبا ا ـ

خودتم  یخودت کرد ریخواد خوب طالقش بده چرا همه رو اس یاگه طالق م ؟یدیبه ما نم یجواب درست و حساب

 ...!گهیطالقش بده بره گم شه د یبدتر! هان؟ توافق

 

 زد: ادیفر اریاخت یکه ب ییشد تا جا یم انینما شتریهر لحظه ب نیحس یبر چهره  خشم

 !شـــــــــــــــــهینم ـ

 :دیکش ادیو متقابال فر دیاش را کش قهی میمر

 ست؟یارزش قائل ن یکه واست ذره ا یعاشق کس ؟یهان؟ چرا؟ چون عاشقش شه؟یچرا نم ـ

 یاز سر خشم بر رو شیصدا گریخواست بار د یچرخاند، نم یگریدو دستش مشت شد و سرش را به سمت د هر

 مادرش بلند شود...

 یتونم طالقش بدم. نم یاومدن بچه بخوام هم نم ایچون حاملـــــــــس! چون ازش بچه دارم، چون تا به دن ـ

 تونم مامان ...

که نفس  یاش از دست مادرش رها شد، پدرش بهت زده نگاهش کرد و خود... در حال قهیدر فضا برقرار شد...  سکوت

را ماساژ داد. هاتف به خود آمد و به سمت  شیها قهیش شقنشست و با  انگشتان نیزم یزد همانجا رو ینفس م

از ذوق  ییکه ته مانده ها ییو با صدا تپسرش گذاش یشانه  یزانو نشست و دستش را رو یرفت. کنارش رو نیحس

 :دیدر آن بود پرس

 هما حاملس؟ دم؟یدرست شن نیحس ـ

 میمردانه اش را به رخ مر بتیجا بلند شد و ه تکان داد. هاتف از دییتا یسرش را به نشانه  ر،یسر به ز همانطور

 !دیکش

 نیحرف ا مینی. ببمیکن یبا هما صحبت م میر ی. خودمون مادینم نیکاشان، حس میر یم ییفردا دو تا نیهم میمر ـ

 ه؟یدختر چ
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ش پسرش او هم تال یبرپا ماندن زندگ یگرفت برا میبار تصم نیاول ینکرد. سکوت کرد و برا یمخالفت نباریا میمر

 کند...

*** 

 

 "هما"

 

نم دادم، دستا یروسر یکه به گوشه ها یاندک رییبا تغ جهیام باال رفت و در نت یمرتب کردن روسر یدو دستم برا هر

. دیرس یپنکه به گوش م یچرخش پره ها یزد و فقط  صدا ینم یکس حرف چیبود. ه یانداختم. سکوت بد نییرا پا

شده  رهیهاتف خ ییشدند. دا ینخ فرستاده م گرید تبه سم یصلوات یبا زمزمه  ز،یرنگ عز یاقوتی حیتسب یدانه ها

. البته نا گفته نماند که هر گاه نگاهش یقال یرو یبود به گل ها رهیخ میمر ییو زندا زیم یاش  رو ییبود به فنجان چا

 نجایا ییکرد و از شواهد امر کامال مشخص بود که به زور دا ینثارم م یکرد، چشم غره ا یم دایپ یبا نگاهم تالق

 در جمعمان نبود؟  نیآمده! در تعجب بودم که چرا حس

 

 خوب هاتف جان چه خبر؟ -

 کرد: یدست شیپ زیپاسخ دادن به سوال عز یبرا ییزندا

 پاشه! یپسرم داره از هم م یزندگ یچیخبر مادر جون؟ سر ه نیبدتر از ا یچه خبر -

 

 بود؟ دهیشناخت؟ مگر شرطش را شن یرا م اریاتفاقات را خبر داشت؟ مگر اسفند نیا یمگر پَسِ همه  ؟یچیسره

 

و اگه  میبپرس رشویاخ یو علت رفتار ها میبا هما صحبت کن میاومد میجان اجازه بده... مامان،  من و مر میمر -

 !گهیداشته باشه د دیواسه درخواست طالقش با یمنطق لیدل هی. بهرحال میوجود داره حلش کن یمشکل
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 گفتم: بالفاصله

 مشکل دارم! نیجان من با شغل حس ییدا -

 !یبچه بازم اصرار به طالق دار هیوجود داره که تو با وجود  یلیخوام بدونم چه دل یم دم،یخودمم شن نویا ییدا -

 

 یاست که قبول نم یمنطق ریغ شانیبرا لمیگفته بود که من باردارم...و واضح بود دل نیکردم.پس حس سکوت

 م؟یتصم نیبچه و ا کیکردند... حق هم داشتند، با وجود 

 یارد نیاز حس یزیچ یتیشکا یهر گله ا ؛یکه تو راحت با من حرفتو بزن اوردمیرو با خودم ن نیهما من حس نیبب -

 به ما بگو...

 

 انداخت! ییبه دا ینگاه پر سرزنش ییزندا

 مونه؟ یم یباق یتیچه شکا یانجام داده! جا شونی... همه کار واسه ایپسرم به اون ماه ؟یچه گله ا -

خودم و همه  ستمین یراض نکهیخواهم از او جدا شوم! بخاطر ا یبخاطر ماه بودنش هست که م میباز کردم تا بگو لب

 یماهه ا  کی نیاز  راز سنگ را بپوشند، به واهلل قسم خواستم بلند شوم وپرده شیلباس عزا نیدوست داران حس ی

 لیعشق و دوست داشتن دل نباریا ست؛ین یینفرت باعث جدا نباریا "بزنم:  ادیسوزاند بردارم و فر یام را م نهیکه س

  "است! ییجدا

دم کر یکرد، حالم خوب نبود. لب باز م یام درد م نهیکردم... س یتحمل کردم باز هم تحمل م نهمهینتوانستم... ا یول

 نیام با جارزدنش از ب یدادم الل باشم و الل بمانم... ارزش فداکار حیترج یگفتن داشتم ول یبرا یادیز یحرف ها

 زد: میصدا ییدا کهنبرم... از جا بلند شدم خواستم به سمت اتاق بروم 

 !دمیقانع کنندتو نشن لیکجا هما؟ من هنوز دل -

 :اورمیرا در ذهنم آماده کنم و بر زبان ب یتکردم تند تند جمال یسمتش برگشتم و سع به
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بار شونش کبود  هیخبر بدم؟  هیسرکار آرامش ندارم؟ همش منتظر  رهیکه هر وقت م نیقانع کننده تر از ا لیدل -

 نیسکنم...ح یم داشیپ مارستانیخورده تو ب ریت یشب با پهلو یها مهیبار ن هیخورده به ضد گلولش،  ریشده چون ت

بار  یبرا یبار اول و دوم نتونن ول یبرا دی! شادنیکشآماده جلوش صف  یدارت که دشمناش با سوزنا یتابلو هیشده 

 ایدم  یم حیترج ی... ولشتریب یرو دوست دارم هنوزم مثل قبل، حت نیزنن!  من حس یسوم باالخره به هدف م

 و آرامش در کنارش باشم! شیبا آسا اینداشته باشمش 

 

 گفت: یبا حرص وافر ییکردند. زندا ینگاهم م یهمگ

 یم تویو حاال مهر یکرد یماه باهاش زندگ هی ؛یکن یاز پسر من اخاذ یخواست یمثل سگ! تو فقط م یگ یدروغ م -

ر حرف بازم س م،یزندگ یپا نمیش یبخاطر بچم م یبگ یهم ندار تی! انسانیبکن تویتا بعدش خوش و خرم زندگ یخوا

 چارهیب ی... بچه یخور یمن نم نیبه درد حس وگفتم ت یدونستم که م یم یزیچ هی! من یخوا یکه طالق م یخودت

از پدر شدنش  نکهیا ی... به جایخردش کرد ،یکارت  لهش کرد نیتو با ا یمن عاشقت بود... دوست داشت... ول ی

توعه  ریکنه... همش تقص یداره دق م یقلبشه... بچم از ناراحت یدستش رو هیسر و  یدستش رو هیخوشحال باشه 

 هما... همش...

 

 نگاه کرد. ییبه دا نباریا

 اشتباه کردم! یخانم اومدم ول نیهمه راهو همراه تو دنبال ا نیپا شدم ا نیهاتف فقط بخاطر حس نیبب -

 !میمر گهیبسه د -

وجود نداشت که  ینیداد تضم یادامه  م گرید یجمله  کیاگر فقط  دیساکت شد. من اما... شا ییبا تشر دا ییزندا

 پرده میرا بدهم اشک ها شیکه خواستم پاسخ تهمت ها نیحال هم نیحواله اش نکنم! با ا یمحکم یلیجلو نروم و س

 روان شدند... میگونه ها یو رو دندیدر

 یعل ی! به والنیرو بد نیکه به من زد ییتهمت ها نیکه جواب ا یرسه روز یم نیپرست یکه م ییبه همون خدا -

و من امضا کنم.  دیسیحاال شما بنو نیام هم ی. راضرمیگ یازش نم هیقرونم  بابت مهر هیجدا شم  نیاز حس یاگه روز
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م ه یلیهنوزم دارم... دل گمیکه دوسش داشتم، بازم م ودب نیداشت اونم ا لیدل هیباهاش ازدواج کردم فقط  یاگه روز

 هست!  یمنطق یکاف یخودم به اندازه  یبرا لمیتکرار کنم... دل یه لموینداره که دل

 

 برداشتم. ییبه سمت دا یقدم

 ... امیجا نم چیمن با شما ه ،ییدا دیبر نجایاز ا -

 برخورد را از من نداشت... نیدانستم انتظار ا ینگاهم کرد، م یدیبا ناام ییدا

ن که فکر ک نیبه ا د،یبچه دار هیاالن  نیفکر کن که تو و حس نی... به اتیجان. برگرد سر زندگ ییهما... لج نکن دا -

 یچیبا تو... ه شی. استرس کارش، استرس زندگستیروزها اصال حالش خوب ن نیدوستت داره... باور کن ا نیحس

شو بهتر احساسات یریکه توام بچتو بغل بگ نیبچش... هم راننشو، اون مادره و نگ ریدلگ مینذاشته... از مر یازش باق

 ...یکن یدرک م

 

بزنم که  یخواستم حرف یکنم... نم یاحترام یخواستم ب یگفتن نداشته باشم، نه! نم یبرا ینگفتم... نکه حرف یزیچ

تالشش را همراه  یکه همه  یبرادر مادرم انداختم... کس یبه چهره  یبعدا نتوانم با آنها چشم در چشم شوم... نگاه

 ی... نمهیبعدش؟ شرمنده بودم بابت ظاهر قض اتفاقاتخبر داشت از  یو چه کس میکرد تا ما به هم برس نیحس

مدن آ ایاعالم کند که بعد از دن نیبود که حس نیشد برگردم چون تمام هدفم از به کاشان آمدن ا یخواستم که نه! نم

گفتم و به سمت اتاق رفتم.  یآرام "خداحافظ" ستادم،یا ییبرگرداندم و پشت به دا یدهد! رو یفرزندمان طالقم م

تخت بود.  یرو شبیاز د میاتاق رفتم. ساک کوچک لباس ها ینفره  کیقفل در را زدم وبه سمت تخت  یآرام به

 ی. سرم را در بالشت فرو کردم و تمام دق و دل دمیتخت دراز کش یرو دمیرا که شن زیبا عز ییدا یخداحافظ یصدا

... یاز هر زمان شتری. خسته بودم... بدمکر یشد خال یدر بالشت خفه م شیکه صدا ییها غیج دنیرا با کش میها

 یبکند وقت یفکر نیهمچ دیام زن پسرش شده ام؟ چرا با هیکرد بخاطر مهر یآمد که فکر م یاز من بدش م نقدریا

 یم ییو زندا ییدانست الاقل دا یهم نم یکم نذاشته بود... هرکس ایاز مال دن یزیمن و طاها چ یبرا امرزمیپدر خداب

... چه زود صاحب یام دارم... آه... ارث پدر یپول حاصل از ارث پدر ونیلیم نیام چند یحساب بانک دانستند که در

راز  نیکردم، ا ی... الاقل از آنها پنهان نممیشدند مرحم زخم ها یروزها م نیشدم... کاش بودند... بودند و ا یارث پدر

 سر به مهر را...
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و در اوج  یدغدغه ا چیه یپرتره ام نگاه کردم. همان شب در پارک، ب نیاول دنیدقت به حاصل زحماتم در کش با

رفت، در اوج  یساعت از روز که رو به غروب م نیاتاق و ا نیکردم و حاال در ا میصورتش را ترس یگرد یخوشبخت

 نیا که نی. از حفظ... فقط با تجسم کردن... با ادمصورتش را کامل کر ریتصو الیبا هزاران دغدغه و فکر و خ یدلتنگ

ز ا چگاهیه دنشیاز د یبعد از گذشت مدت طوالن یصورتش حت بیترک یخوب هم نگاهش نکرده بودم ول یاواخر حت

 رفت!  ینم ادمی

افتاد... ابروان پر و  یاش م یشانیپ یدو تار رو یکی شهیرنگش که هم یمجعد و مشک یشد به موها دهیکش نگاهم

 ی غهیخواند... ت یکرد و حرف دلت را م یو نافذش که تا عمق آدم نفوذ م اهیاش... چشمانش... آن چشمان س یمشک

که من عاشقش بودم... و در  شیبر گونه ها شستهن شیدارش... ته ر هیو زاو یاش... فک استخوان ینیخوش تراش ب

اش کردم و  یطراح یآخر لبانش... هر قدر تالش کردم نگاهم به سمتشان منحرف نشود موفق نشدم... با چه زحمت

 یبرگه ا یرو میرو شیبردارم... جز به جز چهره اش پ شیعذاب بکشم تا نگاهم را از رو شتریب دیحاال صد برابر با

لحظه  نیخواستم... کاش حاال و هم یمن نگاه زنده اش را م یکرد ول ی.. نگاهم ممتصل به تخته بود و خودش نبود.

دغدغه و در  یخوشم... ب یگشتم به روزها یرحمانه اش را بر م یو شرط ب اریکردم اسفند یبود... فراموش م نجایا

 دمیکش ینفس مدادم... و  یم گوشمنظم قلبش  یگذاشتم و به تپش ها یاش م نهیس یسرم را رو یاوج خوشبخت

کشد... و لب  یبو م قیفرو رفته و عم میموها نیکردم صورتش را که در ب یحس م جانیعطر تنش را... و در اوج ه

 یمرا که صدا رندیگ یشوند و چنان در بر م یکه به دورم حلقه م یبوسد... و دستان یرا م میموها یکه رو ییها

 :دیگو یگوشم م یکیکه در نزد یروح نواز یزمزمه  وشود!  یبلند م میاستخوان ها

 "تو وجودم... یمحکم بغلت کنم که حل بش نقدریدوست دارم ا "

 یم یگرید زیمگر چ نیاز ا ریکند؟ و من غ انیب یگرید یتوانست با جمله  یعمق دوست داشتنش را مگر م و

 یو انگشتانم ب دمیکش سمیتم خبه صور یبه جز حقم بود...دست یزیبود؟ مگر چ یادیز یخواستم؟ مگر خواسته 

م که کرد یعطر تنش را م یبرا یلتنگد ینیب شیبود... پ دهیفا یبه سمت ساک کوچکم رفتند... مقاومت ب اریاخت

رنگش را مقابل چشمانم گرفتم، چشم بستم و تجسمش  یلباسش را با خودم آورده بودم... لباس تک رنگ طوس

د ش یکه هر بار از در خارج م لشیکه تا آرنج باال زده شده بود... با آن استا ییها نیلباس... با آن آست نیکردم در ا

بود که دستان لباسش را به دور گردنم گره بزنم و  نیاز ا ریمگر غ ی... و اوج دلتنگدیچیپ یماسفند در واحدمان  یبو
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که از سر بغض بر  یو زمزمه شعر اش فرو کنم و با تمام جان بو بکشم؟ قهیتنه اش را در آغوش بکشم...؟ و سرم را در 

 بود: یلبانم جار

 روزا نیدلتنگتم ا یجور هی -

 آن عوض بشم هیممکنه  که

 که یفهمیم یهم مثل من تو

 کشم یم یخاطراتمون چ با

 حال من خوبه، نه حال تو نه

 شهیامون م یداره ب فاصله

 نباش ایبه فکر سخت گهید

 شهیخدا بخواد همون م یهرچ

 (یبرات انی)شا

 هما؟ -

بهتش  تمیوضع دنیجلو تر آمد و با د دم؟یدر را باز کرد که نفهم یو... حال خراب من... ک زیعز یبهت زده  یصدا

 شد... شیاز پ شتریب

 ؟یکن یم کاریبا خودت چ یدختر؟ دار هیچه وضع نیا -

ه تنم ب دهیو لباس چسب یاشنق یتابلو نیا یبرا یهم با دروغ گفتن سر و تهش را جمع کرد؟ چه بهانه ا نباریشد ا یم

 اورم؟یاز اشکم ب سیو چشمان خ

 

شده دخترم؟  یهاله، من مادرتم... بگو چ ابیدر غ یول یهاله رفته و باشه و تو مادر نداشته باش دیهما... دخترم شا -

  ؟یکن یم هیبه تنت ؟ چرا گر یو لباسشو چسبوند یدیرو کش نیچرا حالت بده؟ چرا عکس حس
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 عکس هنر دستان من است...  نیتخت، لو داد که ا یرها رو یزده شده  هیسا یها یو پاک کن و دستمال کاغذ مداد

 ...زیعز -

 جانم؟ -

 کنم؟ یتونم از تو مخف یچرا نم -

 نگاهم کرد. گنگ

 دخترم؟ رویچ -

 ...نیشد به سمت چشمان حس دهیکش نگاهم

 نمویبردارم که س یتونم پرده از راز یشم؟ م کیو با تو شرتونم رازم یکنم م یرسم حس م یبه تو م یچرا وقت -

 ده...  یزخم کرده، که قلبمو درد م

 ؟یچه راز -

 ...نی... علت درخواست طالقمو از حسرمویاخ یعلت تمام رفتار ها -

زن بود ... شک ندارم  نیهم یهم نوه  نیرا که گرفت نگاهم را به سمت چشمان مهربانش سوق دادم، حس دستانم

 کشد... یشود! م یسرش نم کی... نسب دور و نزدگریبه ارث برده بود! ژن است د رینگاه پر محبتش را از ماه من

 ...ریدلِ هاله و ماه من زیبه من بگو غم دلتو عز -

 نین ظهر نفرگذاشتند... از هما نمیشیپ ینمناک از اشک ها یگونه ها یرو یرد گریداغ و سوزان بار د یها اشک

رحمش  یو تار کرد... از شرط ب رهیت میرا برا ایدن اریبا اسفند داریشدم و د دهیکه دزد یشده شروع کردم... همان روز

آمدن  ایکه مهلتم تنها تا به دن نیبه ارمغان داشت... از ا میرا برا نیمرگ حس یکردم وعده  یگفتم که اگر قبولش نم

 یم یبودنش هر کار یهستم و برا نیحد و مثال عاشق حس یهنوز هم ب نکهیواو... از ا بچه است... گفتم... واو به نیا

 یبار کردمکردم... تا آن زمان که سبک شدم و حس  نیکردم... گفتم و هق زدم... گفتم و نفر هیکنم... گفتم و گر

شروع کرد به هق هق  یبلند یبا صدا ریکه تمام شد ناگهان ماه من میدوشم برداشته شده... حرف ها یاز رو نیسنگ

سرم را در  ختیر یکه بعد از خودم درکم کرد... همانطور که دلسوزانه اشک م یکس نیزدن... قلبم درد گرفت، اول

 گفت: هیگر انیآغوش گرفت و در م
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 اون دل یبرا ی... الهدهیکار ازش بع نیمن قلبش مهربونه ا یها... گفتم هما ستیچشمو رو ن یمن ب یگفتم هما -

 که برات یشرط نی... خدا بکشه اون حرومزاده رو با ایکش یزجر م یبچه تو شکمت دار هیمن که با  رمیمهربونت بم

 نیبه دل زخم خورده و عاشق ا ایپاشه... خدا یهم م زا تونویمحوش کنه که داره زندگ نیگذاشته... خدا از رو زم

تو  ای... خداشهیم یتو بخواه ای... خداادیبرنم یکس کار چیکن و خودت مشکلشو حل کن... از دست ه یدختر رحم

 دو تا جوون رو حل کن! نیا یمشکل زندگ نیارحم الراحم ایبخواه... 

 

اش برداشت و به  نهیس یسرم را از رو زیبعد عز یگفتم. کم یم نیدر دل آم زیعز یکردم و در پس دعا ها یم هیگر

 کرد. ینگاه سمیچشمان خ

 ...ستینکن واسه بچه خوب ن هیگر نقدریگت شه... امر شیپ ریماه من -

 شد... یجار گرید یزدم و رود یپلک

 ...زیدلم تنگه براش عز -

 بغض داشت. شیصدا

بچه رو... همش  نیکرد ا یداشت خفه م یزنگ زده بود... ناراحت شیساعت پ هی نی... همنیواسه تو و حس رمیبم -

 روزا رو... نیا نمی... خدا منو بکشه و نبدیپرس یحال تو رو م

 خدانکنه... -

 .دنیجا بلند شد و وادارم کرد به دراز کش از

 ...شهیم دایهم پ نیحس یبخواب مادر... بخواب که فردا پس فردا سر و کله  -

نبود...  یزی... کم چدمیکردن نداشتم. چشم بستم و آن شب را راحت خواب هیگر یبرا یسوخت و رمق یم میها پلک

 که هنوز هم به دور گردنم حلقه شده بود...! یو دستان دیچیپ یعطر تنش با هر نفس در مشامم م

*** 
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 یمبل تک نفره ا یرو زیبردم. عز ییرایبرداشتم و به سمت پذ زیم یشربت را از رو وانیدو ل یحاو ینیس اطیاحت با

 بود! ینشسته بود و ورد زبانش عذرخواه انیمقابل شا

 گرما کالفت کردم پسرم! نیببخش تو رو خدا... تو ا ـ

 کرد با تواضع گفت: یخشک م یکه عرقش را با دستمال کاغذ یدر حال انیشا

 نداشت... یخاله جان؟ شکر خدا مشکل خاص هیچه حرف نیا -

 

 نباریو ا دمیگزبرداشت. نامحسوس لب  یوانیگرفتم، لبخند بر لب نگاهم کرد و ل زیرا مقابل عز ینیرفتم و س جلوتر

 خم شدم و تعارف زدم: یرفتم، مقابلش کم انیبه سمت شا

 .دییبفرما -

در  زینشستم. عز زیگذاشتم و در کنار عز زیم یرا رو یخال ینیشربتش را برداشت. س وانیکرد و ل یلب تشکر ریز

 :دیکرد پرس یکه شربتش را مزه مزه م یحال

 مادر؟ یپس خودت چ -

 حواس پاسخ دادم: یب

 !زیعز زنهیحالمو بهم م خورمیم یوقت -

 یبود که خود را ب میاما آنقدر فه انیچسباندم. شا قهیکه دادم سرم را به  یچشم گرد کرد و من بخاطر سوت زیعز

زد!  یرا داد م ی... دلخورشیوسط اما نگاه ها نیشربتش شد. ا دنیما نشان داد و مشغول نوش یتوجه به حرف ها

 دیدوست داشتن ساده بوده باشد! شا کیفقط  انیکردم جر یشک م یکرد که گاه یمچنان با حسرت نگاهم 

و  اریاز اسفند یسمت که اگر حاال همسر او بودم خبر نیدانم... ذهنم منحرف شد به ا ی... نمی... ولقیعم یعشق

و نه او حسرت  میکرد یمان را م یاز تهران زندگ یگوشه ا کیحاال در کمال آرامش  دیاش نبود... شا یشرط لعنت

عشق  فی... آن وقت تکلیآوردم ول یپناه م زیعز یبچه در شکمم به خانه  کیمن حاال با  نهخورد و  یداشتن مرا م

به چشم  یعاشقش نبودم! آن هم دوست داشتن یرا دوست داشتم ول انیشا دیشد؟ من شا یوسط چه م نیا

لحظه   چیو ه چگاهیرا ه نیسوا بود، حس نهایا یهمه  حسابش از نیحس ی... مثل دوست داشتن طاها... ولیبرادر
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کرد قلبم او را به عنوان  یکه در حقم م یبرادرانه ا یبا وجود محبت ها ی. حتنمشیبب ینتوانستم به چشم برادر

 کیشر کیرا به عنوان  نیکردم که حس نیقی دیترد یب دمیکه به درک عشق رس لیبرادر قبول نکرد... از همان اوا

 ! یزندگ یبرا یکیقبول دارم... شر

 ام! یکنون تیپرت شدم به موقع انیشا یصدا با

 چه خبر هما خانم؟ -

 :دمیانداختم و متعجب پرس زیعز یخال یبه جا ینگاه

 کجا رفت؟ زیعز -

 گذاشت. زیم یرا رو وانشیزد و ل یلبخند

 بدن! تلفن خونه زنگ زد رفتن اتاق تا جواب ن،یمتوجه نشد نیتو فکر بود -

 ن؟یدیپرس یزیآهان چ -

 ن؟یبازم متوجه نشد -

 که برنجد از میبا او سخن بگو یتوانستم تند برخورد کنم؟ چرا دوست نداشتم طور یپسر نم نیمن چرا مقابل ا و

 من؟

 

 حواسم نبود! دیببخش -

 چه خبر؟ دمیپرس -

 ...یسالمت -

 بود! یلعنت یروزها نیمن در ا ییتنها دارا یسالمت و

 ن؟یتنها اومد نم؟یب یرو نم نیشکرخدا... حس -

 سر بزنم! زیشد که من تنها اومدم به عز نیا اد،یکار داشت نتونست ب -
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 داند که قصدم فقط سر زدن بود! یم خدا

که من تابستونا تند تند به مادر  نهیا انیکنن کاشان ب یفرصت نم ادی! خانواده زگهیمثل من د ن،یکرد یکار خوب -

 !زنمیله سر مجون و خا

 

روغ د میبافتم برا یدروغ م شیمثل خودم که برا نگونهیمن فاش شده و ا شیپ زیدانست که راز دلش توسط عز ینم

 ما! همه اش چاخان بود! میداشت یکرد و عجب مکالمه ا یم فیرد

 

 ...میداشت ازیبابت کولر هم دستتون درد نکنه واقعا بهش ن -

 بود! فهینکردم وظ یکار کنمیخواهش م -

 لطف بود... -

 

نگاهم  کرد و چشمانش پر از سوال بود، آخر هم   م؟یکرد یپاره م کهیو تعارف ت یبه جاده خاک میحاال زده بود چرا

 :دیو پرس اوردیدوام ن

 د؟یمون یم نجایا یشما تا ک -

 دنبالم! ادیب نیکه حس یتا وقت -

 

هنوز " میتوانستم بگو یبدهم؟ م حیتوض انیشا یاشت براد یلیچه دل یحرف را زدم؟ راست گفتم ول نیشد که ا چه

از  یحاصل دور یکه تمام دلتنگ یتازه اومدم تا وقت ": میمثال بگو ای "! تا هر وقت که خدا بخواد! ستیمعلوم ن

 "از قلبم خارج کنم! زرویعز

. دمیگفت که نشن یزیلب چ ریام را ول کند! نگاهش رنگ غم گرفت و ز قهی نیحس یبرا یکه دلتنگ یالبته به شرط 

 آرام کردن دل خودش بود که موضوع حرفمان را منحرف کرد! یبرا دیشا
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 ن؟یکرد کاریدرستون رو چ -

 ارشدم تموم شد!-

 !دیموفق باش گمیم کیتبر -

دادم تا تنوع  یادامه اش م دیشد؟ حتما من با یبه دو جمله ختم م تایکرد نها یپسر چرا هر بار بحث را عوض م نیا

 نشود؟ نیاز ا شتریموضوعات ب

 و شما؟ -

 !رمیگ یدکترامو م ندهیخدا بخواد ترم آ -

 گه؟ید یبازرگان تیریمد -

 مبل زد. یاش را به پشت هیزد و تک یتلخ لبخند

 خوندم! کیبود، من مکان نیشاه ینه اون رشته  -

 یدغدغه و مشکالت فقط رشته  نهمهیا نیدانشگاهش را فراموش کردم؟ ب یلیتحص یرشته  نکهیشد از ا ناراحت

 رفت! یم ادمیهرگز از  دیاو بود که نبا یلیتحص

 گه؟یجامدات د یکردم! طراح یقاط دیببخش -

 از جنس درد...  نباریهم لبخند... ا باز

 !اراتینه س -

ر اتاق ام آمده بود و د یخواستگار یکه برا یخدا حق داشت ناراحت شود،شب یمردم بهتر بود! بنده  ی... الل موه

را بر دستش  یو من همان شب هم آب پاک میکند یرا با هم وا م مانیسنگ ها یو به قول میمشغول صحبت بود

داد... اگر آن زمان  یبا حوصله جوابم را م اوو  دمیاش پرس یدانشگاه یفقط از رشته  یآن شب از سر فضول ختم،یر

 یمن ممیمتفاوت تقد یشدم و او هم پشت سر هم لبخند با معان ینم خی یگونه سنگ رو نیکردم حاال ا ینم یفضول

 کرد! 
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 زبان؟ سیتدر یبرا نیستیمشغول به کار ن ییجا -

 

 !یدر دانشگاه خوانده ا یهست که تو چه رشته ا ادمیمن  نکهیا یعنی نیا

 را در هم قالب کردم و در جوابش گفتم: دستانم

 نتونستم ادامه طیبا توجه به شرا یخارجه مشغول بودم ول یه زبان هاآموزشگا هیتو  شیچند وقت پ نیخوب تا هم -

 کنم! میبرنامه هامو تنظ یکه طبق برنامه و ساعت خاص ستمین یبدم اصوال آدم

 

 ... یبدون تلخ نباریهم لبخند زد منتها ا باز

 زحمت بهتون بدم؟ هیتونم  یداره... فقط من م یاخالق هی یبگم؟ هرک یچ -

 ؟یچ -

نوقت تا آخر او ستمیبلد ن یبرام فرستاده که براش ترجمه کنم...  خدا نکنه بهش بگ نیبا زبان الت یمقاله ا هیشبنم  -

خواستم کالس بزارم گفتم تو  ششیبار پ هی... آخه من یستیبلد ن یچیه یکنه که فقط ادعا دار یعمرش مسخرت م

 خودم! یام برا یاستاد یمترجم

 

 لبانم نشست. یرو یواقع یلبخندباالخره  یاز مدت بعد

 تونم براتون انجام بدم؟ یم یخوب چه کمک -

 گفت: دیکش یم رونیشلوارش ب بیاش را از ج یکه گوش یحال در

چند جملشو هم  هیدرست ترجمه کردم براش؟  دینیبب دیچک کن هی یدونم زحمته ول یخوب من واقعا شرمنده! م -

 !دیپارم بخر شیخواهر آت نیا یمنو جلو یبلد نبودم! آبرو

 باال انداختم. یاش شد. شانه ا یمشغول ور رفتن با گوش و
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 بتونم... دوارمیام -

 !نیسال درسشو خوند 6! باالخره دیتون یحتما م -

 

 هم بود... بهرحال قضاوت کار من نبود! دیاهل طعنه نبود... شا انیبود؟ نه... شا طعنه

 یبفرستند، اما او گوش میخودش برا یشبنم را همراه ترجمه  یتا مقاله  ردیرا بگ بهانه شماره ام نیداشتم با  ا توقع

 اش را به سمتم دراز کرد .

 صفحه! 5 نی... ادییبفرما -

دن به فکر کر یبود که با کم نیآشنا بودند. ا میبرا یادیز نیالت یرا از دستش گرفتم و مشغول شدم. جمله ها یگوش

وسط  نینبرد و ا یادی. چک کردنش زمان زمیترجمه داشت یبرا ییدانشجو یمقاله را در دوره  نیا نیآوردم که ع ادی

را  یهم زمان نبرد و گوش قهیدق 5را گرفتم. سر هم  انیاش یترجمه  زیهم ترجمه کردم و اشکاالت ر یچند جمله ا

 و سخت در فکر! زیم یرو وانیبود به ل رهیبه سمتش دراز کردم که خ

 .دییبفرما -

 :دیکه به سمتش گرفته بودم با تعجب پرس یگوش دنیخود آمد و با د به

 نداشتم؟ یتموم شد؟ چه زود! اشکال -

 چند تا جمله رو هم ترجمه کردم. هی... یجزئ یلیخ یچرا ول -

 ... دستتون درد نکنه.نیانجام داد عیسر یلیواقعا ماشاءاهلل! خ -

 :دمیگفتم و پرس ی"کنمیخواهش م"

 خونه؟ یشبنم زبان م -

 بله چطور؟ -
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تر  یقو ینجوریترجمه ها رو خودش انجام بده ا دی. فقط بهش بگمیترجمه داشت یمتن رو هم ما هم برا نیا نیع -

 شه... یم

 کو گوش شنوا؟  یول میبار گفت ۱۰۰از  شتریب نیهم من هم شاه -

 ایه و بار گذاشت بتیغ گیکرده و د دایش مفت پفکر کردم که هر که پشت خط تلفن است گو نینگفتم و به ا یزیچ

 دیجد یطرح موضوع یداد برا یهم ذهنش قد نم انیشا یآمد؟ حت یچرا نم زیبساط درد و دل را پهن کرده! آخر عز

 پا انداخت.  یبود که ساکت نسشت و پا رو نیمکالمه! ا یبرا

 :دمیپرس دنشیآمد، با د رونیاز اتاق ب زیشد و عز دهیکش نییدر پا ی رهیباالخره دستگ قهیاز گذشت چند  دق پس

 همه تلفن حرف زدن؟  نیشما و ا زیعز -

 گفت: نیآمد نمک یشمرده به سمتمان م ییکه با قدم ها یو در حال دیخند نیریش

 !گهیخواهرانه بود د یحرف ها -

 :دیپرس انیشا نباریا

 بود؟ لهیمامان عق -

 انیماست گفت نه که نه! من عادت ندارم تابستونا بدون شا شینباش شام پ انیآره مادر هر قدر گفتم منتظر شا -

 ده! یواسه من پز نوشو م یششیپ شهیشام بخورم! حاال انگار تو هم

 اما از جا برخاست. انیدر کنارم نشست. شا و

 برم! گهیپس من د -

 ؟یترس یم لهیاز عق نقدریکجا مادر؟ ا -

 زد. یلبخند

 کم کم رفع زحمت کنم! گهید رونیب ییایتا االنم منتظر بودم شما از اتاق ب قتشینه... حق -

 دم! یغرغر کرد خودم جوابشو م لهیپسر! حاال شام رو با ما باش... نترس عق میزحمت؟ ما به تو زحمت داد -
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 وضع هوا! نیبا ا رمیدوشم بگ دی... باگهینه د -

 ته باشه اما دوش داره!وان نداش دی! حاال شامیواهلل ما هم حموم دار -

 .دیرا بوس ریماه من یگونه  نباریجلوتر آمد و ا انیشا

 شم! یقربونتون برم خاله خانم! سر فرصت حتما مزاحم م -

 به دماغش داد! ینیو چ دیخند زیعز

 !ید یچقدر بو م دمیفهم یبوسم کرد یآره پسر برو، اومد -

 

 صدا باشد.  یکردم خنده ام ب یزد و من هم سع یبا شرم لبخند انیشا

 کردم.  یمن از همان داخل خانه با او خداحافظ یرفت ول انیشا یبدرقه  یدر برا یتا جلو زیعز

 انیهمراه شا زهمیکه عز دمیرس یم جهینت نیشد که مقابل کولر لم داده بودم و کم کم داشتم به ا یم یساعت مین

 گفت: یکه م یوارد شد در حال رین باز شد و ماه منسال یرفته تا به خواهرش سر بزند که در ورود

 جوون رو خودت سامان بده! نیا یخدا زندگ یا -

 گفت: یبه سمتم آمد و با ناراحت دیمتعجبم را که د نگاه

 حرف بزنم! انیبهم اصرار کرد که با شا یکل لهیپشت تلفن عق -

 ؟یدر مورد چ -

 !رهیو زن بگ ادیسر عقل ب نکهیا -

 وا! -

 کنم! یمن به ازدواج فکر نم گهیسالشه، اونوقت به مادرش م ۳۰نداره که مادر... پسره وا  -

 !گهیگه د یزورش کنن که... زن بخواد م دیخوب نبا -
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 شده! ینازناز ینجوریتو ا ی هی! اون بعد از قضیالیخ یدختر کم خودتو بزن به ب -

 دانم چرا اما از کوره در رفتم! ینم

 نشه؟ یکردم که مبادا بعدش نازناز یازدواج م یباهاش زورک ز؟یکنم عز کاریچ یگ یخوب م -

 آروم مادر چه خبرته؟ -

 ...دیام چسب قهیبلند کردم. چانه ام به  شیرا به رو میصدا نکهیزده شدم از ا شرم

 ...زیعز دیببخش -

 شانه ام نشست. یرو دستش

 دلشه! نیاز دست ا کشهیم یدم عاشق هر چدله که آ نیا ری... تقصانیشا ریتوعه، نه تقص رینه تقص -

 

 ...زیعز یجمله  نیمن سخت موافق بودم با ا و

 امیروز واسه شام م هیرفتن من  نجاینتونست خودشو نگه داره جلو در گفت هر وقت هما خانم از ا چارهیپسر ب -

 !شتونیپ

 است و یطرفه چه بد عشق کیهم بسوزد... عشق  انیشا یمانده بود که دل بدبختم برا نمیپلک زدم و هم یآرام به

بعد از  ییبود... جدا نیاست... بدتر از آنهم عشق من و حس دنیاست که تهش بهم نرس یبدتر از آن عشق دو طرفه ا

 !دنیرس

 از کنارم بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. زیعز

 آب رفتت بهش جواب بدم! کلیبابت ه دیبا ادیم نیبخور... فردا پس فردا حس یزیچ هی ایپاشو ب -

 

 نداشتم! یتحمل دور گری... ددیایب نیکاش دهانش فال باشد و حس و
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*** 

 «سوم شخص یراو - نیحس »

 

 خارج شد. الیمسعود از فکر و خ یصدا با

 گه؟ید یریخونه م -

مسکوت  ی افهیق دنیجواب دادن! مسعود با د یخواست برا یم یفرصت ایحرف نگاهش کرد و گو یلحظه ب چند

 .دیخند نیحس

 فیها، تشر میش یم کینزد چیبه پ میدار ؟یکن یفکر م یکه دار یبه خواستگارت جواب بد یخوا یپسر مگه م -

 خونه؟ یبر یم

 شد. رهیخ رونیکند، نگاه از مسعود گرفت و به مناظر ب دایآنکه لبانش انحنا پ بدون

 جنوب! نالینه... برو ترم -

 :دیپرس نیباشد و هم به حس ابانیکرد حواسش هم به خ یم یکه سع یگردن چرخاند و در حال مسعود

 تنها تنها؟ ؟یکجا به سالمت  نال؟یترم -

 باال رفت. یلبش کم ی گوشه

 گردم! یتنها برنم یول رمیتنها م -

 !نیحس یگیم یفهمم چ ینم -

 ش گردونم!بر رمیرفتن به مادربزرگشون سربزنن، دارم م یمیخانوم کر -

 را پر کرد... نیماش یمسعود فضا ی قهقه



 یعاشق ینغمه 

 
150 

 

به  یمیخانوم کر نکهیا یعنیبرش گردونم  نی! همیرو پنهون کن یزیچ یتون ینم یکیجون به جونت کنن از من  -

 سر زدن به کاشان نرفتن! یهوا

 

! ساله اش نیچند قیبود... رف قشیداده بود، مسعود رف شیحرف ها نیکه ب یبا مسعود بود... ناراحت نشد از گاف حق

 ! یمیاز حد صم یادینظام گذاشت با او دوست شد و شدند دو دوست ز یاز همان ابتدا که پا به عرصه 

 

 آره حق با توعه...هما قهر کرده! -

 ه؟یمشکلتون جد -

 از نظر اون چرا! یازنظر من نه، ول -

اگه به زور هم برگرده  ینباشه حت یدلش به زندگ یزن وقت هیبدون  یخوام دخالت کنم، تو داداشم... ول ینم نیب -

 شه... یبرات زن نم گهید ش،یسر زندگ

 

 یبه رو یشد درد یرفتار هما م یادآوریاش تا عمق جانش رسوخ کرد...  یزد از جنس زهر... تلخ یلبخند

 ...شیدردها

م دوست دمید ی... وقتیمیصم نهمهیموندم اونم ا ینم قیهمه سال باهات رف نیوقت ا چینبود ه یکی دمونیاگه عقا -

قبول کردم که  یعنیگه باعث عذاب و سلب آرامششم، خواستم...  یخواد، م یمنو نم گهیگه د یم دمید ینداره، وقت

 طالقش بدم!

 

 :دینگاهش کرد و ناباور پرس  رتیبا ح مسعود

  ؟یطالقش بد یخوا یم یعنیشما دو تا؟  نیرفت شیتا کجا پ -

 شه؟ یبرام زن نم گهیدلش باهام نباشه د یگ یگه خودت نمم -
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بهم  یتو و هما خانم که با بدبخت ینه برا یبابا منو جو گرفت خواستم قلمبه سلمبه حرف بزنم، تازه حرفم درسته ول -

 !؟یطالقش بد یخوا یم هیفقط جد شونیکه از نظر ا یلیدل هی... حاال بخاطر نیدیرس

 

 داد و چشمانش را بست. هیشاگرد تک یصندل یرا به پشت سرش

 ...میکه ما از هم جدا ش ستین یبخدا خود خدا هم راض -

 پسر! ریبگ لیکم خودتو تحو -

 در دلش تکان خورد. یزیرا فرو خورد و چ بغضش

 مسعود... -

 جانم داداش؟ -

 نیکنم؟ ا کاریمادر چ یمونه ب یکه بعد رفتنش رو دستم م یبچه ا نیاصرار داره به طالق... آخه من با ا یلیهما خ -

 تونه ولش کنه؟ یچطور م ست؟یبچه نداره؟ مگه مادر ن نیبه ا یحس چیزن چرا ه

 

 پر ذوق مسعود باعث شد چشمانش را بازکند. یصدا

 !یذوق تر از زنت یتو که ب ش؟ینیجان... نخود عمو تو راهه؟ خاک تو سرت پس شر یا -

 

 را به تاسف تکان داد. سرش

 ؟یگیم یتو چ گمیم یمن چ -

 !هگردینظرش برم ندشیکه بب نیهم ادیب ایبگه طالق طالق فردا بچه دن دیبابا جمع کن بساط غمتو! االن شا -

 گرده؟ینظرش برم یگ یبچه رو! بعد تو م نیگه نه منو دوست داره نه ا یتو روم م -



 یعاشق ینغمه 

 
152 

 

 چهره اش را به حالت چندش جمع کرد! مسعود

ونه ! در ضمن االن رفته خگهیگفته د یزیچ هیدونستم! زنه  یتو من  نم ی! چقدر لوس بوددیبابا جمع کن بغضم ترک -

ته و آشتو بپز! الب تیگوشش خونده که برگرد سر خونه زندگ ریپند و اندرز ز یمامان بزرگتون  اون حاج خانومم کل ی

من مطمئنم زنت االن  نیر! حسرو پا بنداز و حالشو بب او پ تیبرگرد سر خونه زندگ گهیشده م یمیآش پختن قد

 منتظرته!

 

ه رو ب یرابطه  نیا یبود تا  منج رینوبت  ماه من نباریا دیدلش قرص شد. شا یمسعود، کم ریاخ یحرف ها دنیشن با

 زوال باشد !

*** 

 کرد!  یلب نوچ نوچ ریآمد ز یدر دست داشت و به سمتش م یفیق یکه دو بستن یمسعود در حال دنید با

 یات کی نیحس ی رهینگاه خ دنینگاهش کرد، مسعود با د رهیخ رهیشلوارفرمش فرو برد و خ بیرا داخل ج دستانش

 را باال انداخت. شیابرو

 درست نگاه کن سرگرد! -

 به سمتش گرفت. یفیق یبستن کی و

 خنک کن! ییبفرما گلو -

 پرت کرد! النیسطل زباله موجود در ترم نیتر کیرا از دستش گرفت و به داخل نزد یبستن

 ؟یکن یم کاریچ -

 !؟یبزن سیل یمردم بستن نیشونت ب یرو یسرگرد یفرم تنت و درجه  نیبا ا یخوا یتو واقعا م -

 هیگم! واسه بابا شدنت که  ینم یچیمن ه یبد بودا، ه یلیکنن! در ضمن کارت خ یم نکارویزشته؟ همه ا شیچ -

 تو سطل؟  یکن یپرت م دهیخر ینخود رفته بستن یحاال هم که عمو ،یبه ما نداد ینیریش

 



 یعاشق ینغمه 

 
153 

 

 یم یرفت که همراه پدر و مادرش به سمت سالن ورود یباال انداخت و مسعود به سمت دختربچه ا یشانه ا نیحس

 برگشت.  نیرا به دست دخترک داد و به سمت حس یخندان بستن یرفتند، خم شد و با رو

 .دستانش را باال آورد و دو بار کف زد نیحس

 مرد اخالق! گنی! خوشم اومد به تو مکالیبابا بار -

 گفت: یو با ناراحت دیچهره درهم کش مسعود

 و اسراف کار! بابا مومن خدا پسر بچه ام مثال هوسم شده بود!  یمرد اخالق سگ گنیو به تو م -

 دوستش نشست. نیتر یمیصم یشانه  یرو نیحس دست

 !یآب پرتقال خنک بهت بدم کم غرغر کن هی ینیریهست، ش یفروش وهیآبم هیاونجا  میبر ایب -

 ...! ی... جوجه ایبابا شدن آب پرتقاله؟ کباب ینیریش ی! مرد حسابییکه باباش تو یاون بچه ا چارهیب -

 طلبت! خودت روز و مکانشو انتخاب کن مهمون من.  یکی میستین سیما که خس  -

 !مینیذره ب ریز میخور یتکون م نجایا میومدیم یکاش با لباس شخص شییخدا یکنم! ول یپس خبرت م ولیا -

 شد؟ یچ طیبل -

 

 لباسش برد. بیگفت و دستش را به سمت ج یآهان مسعود

داداش کولرم نداره خوشکل آفتاب پز  دیینداشت، گاوت زا یپ یآ یداغوناس ها! و نی... فقط اتوبوسش از اایب -

 !یشیم

 

به آن  یرا از دستش گرفت و نگاه طیبل یهوا بود! برگه  ینداشت، گرما تیاهم نیحس یکه حاال برا یزیچ تنها

 انداخت.
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 اشکال نداره، دستت درد نکنه! -

 !بتهیمص دنیاشکال که داره... وسط راه تو گرما نفس کش -

 .ادینم شیپ ینفس نشدم، ان شا اهلل امروزم مشکل یوقته دچار تنگ یلیخ -

 صاحاب! ی... درمانم نداره بیپدر درآورد فتیآسم خف نیتوام با ا -

 ط؟ی! چقدر شد بلتیممنون از همدرد -

 ! ادیاتوبوس داغون در ب نیا طیکنم که عوض صدتا بل یجور ورشکستت م هینترس اون روز که مهمونتم  -

 

 هم با صدا بود. نیحس یخنده ها نباریا

 خدا نکشه ترو!  -

 به ساعتش انداخت. ینگاه مسعود

 دن! یاون اتوبوسا آب حموم بهت م میآب خنک هم بخر هینره  ادمونی یحرکتته، سوار شدن گهیعت دسا مین -

 کنه قراره سوار خر شه! یندونه فکر م یهر ک یگ یاتوبوسا بد م نیاز ا یجور هی -

 

 کرد: فیداد ، با آب و تاب شروع به تعر یهوا تاب م یکه دستانش را رو یدستانش در حال مسعود

 نیمشهد! اونوقتم که ماش میبر میگرفت میدفعه تصم هینامزد بنده  نیا شنهادیبه پ دیدم ع میکرد یغلط هیآقا ما  -

 یمه که اونم ه میبا اتوبوس بر می. مجبورتا گفتومدین رمونیقطارم گ طیترسه بل یم مایهم از هواپ قینداشتم، شقا

قراضه ها بود. خالصه جونم برات بگه داداش کولر  نیاز ا میفتکه گر یفروخته شده بود واتوبوس یپ یآ یو یها طیبل

اخالق قراضه گذاشته بودن پشت فرمون حاال منم  یشکم گنده  یراننده  هینداشت به کنار، آباش گرم بود به کنار... 

آورد!  فشار ییدستشو مینرفته بودم استرس گرفتم هنوز از تهران خارج نشده بود ییشد با اتوبوس جا یچند سال م

تا اتوبوس  دیراه به دادم رس سیپل نیهم گهید یچیکه! ه میخارج شد نالیرفتم گفتم نگه دار گفت االن از ترم

 ... ییرفتم دستشو دمییدو ستادیوا
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 به خنده افتاد. زیو صورتش سرخ شده بود، مسعود خود ن دندیلرز یاز شدت خنده م نیحس یها شانه

 گه ها!  یکه هنوزه م رفت هنوزم قیآبروم جلو گل شقا -

 .دیبه چشمانش که از شدت خنده تر شده بود کش یدست نیحس

 لباس آبروم نره! نیبا ا ییپس بزار االن من برم دستشو -

 با دست خود را باد زد و گفت: مسعود

 !یآبرو نش یآره واقعا... برو که مثل من ب -

*** 

 «هما»

 

 نیاز حس ینه تماس گریآمده بودم د نجایکه به ا یاز همان شب اولگذشت...بعد  یروز از آمدنم به کاشان م ۳ درست

روز نه طاها  ۳ نیها شده ام که در ا یکردم جزو نبودن یزد...! حس م ادیام نامش را فر یکردم و نه زنگ گوش افتیدر

شد،  ی... کاش مدمیکش یداد! آه یحق را به آنها م نیا هیقض هر... حق داشتند، ظاایاز من گرفته بود و نه رو یخبر

 برود...! نیحس الیفکر و خ یتوانستم ذهن و قلب دلتنگم را به تخت ببندم تا کمتر در پ یکاش م

حرکت  شانیرها شدند. دستم البه ال میرنگم اطراف شانه ها ییخرما یرا برداشتم و خرمن موها میموها ی رهیگ  

 میشانه ها یبلندم را آزاد و رها رو یموها شهیهم نیفرصت کوتاهشان کنم، حس نیگرفتم در اول میکرد و تصم

زد...   ینقش م میموها یرو بایز یبافت جهیو در نت دیچیپ یرا در هم م سوانمیبٌرد هرگاه گ یدوست داشت ولذت م

موها باشند، رها باشند اما  نیرا... آخر عذاب داشت ا نیحس یها یدوست داشتن نیبردم ا یم نیاز ب دیمن با

 سوانمیگ یخودم هم عذاب آور بود، گاه ی! بدتر از آن براریفرصت بافتنشان را از او بگ ریاخ یماهه  کی یدلخور

مرا متزلزل  یایدن یرحمانه اش همه  یدانست شرط ب یم یلعنت اریو... اسفند دیطلب یاو را م تانحرارت دس بیعج

 کرده است؟ 

 :دمیبود شن ستادهیا وانیا یرا که حاال در کنارم رو زیعز یصدا
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 ببافم برات مادر؟ -

 کردم و آرام گفتم: نگاهش

 شم! یم تابیب شتریب ینجوری... ازینه عز -

 نشاند. میموها یرو یسرم گذاشت و بوسه ا یرا رو دستش

 روشنه هما... یلیامروز دلم خ -

 حس را داشتم... نیهم یبود که من هم در اوج دلتنگ بیعج و

 ... برخالف دو روز گذشته حالم خوبه...زیعز نطوریمنم هم -

 بود زمزمه کردم: اطیوسط ح یبایحوضچه ز یکه نگاهم به فواره  یو در حال میدو سکوت کرد هر

 دلم روشنه؟ نقدریچرا پس من ا -

 خوشه؟ ادتیبه  نقدریحالم ا چرا

 بشه یزیچ هیکه انگار قراره  ادیم یجور هیفال حافظ  چرا

 زیاما خرابم عز یدینپرس

 هیکاف نیهم زمیعز خرابم

 عطر بارون عصر یکن ا فمیرد

 ...هیقاف نیبهتر یکن ا فمیرد

 

 و ناخودآگاه گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 اطراف... نیشهره... هم نی... انگار تو همزیکنم عز یحسش م -

 تر... یبه سمتم برگشت، با چشمان زیعز
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 دلت... کاش... یبرا رمیبم -

 .میشد رهیکرد. هر دو پرسوال بهم خ زنگ در حرفش را قطع یصدا

 ز؟یتونه باشه عز یم یک -

 یو همانطور که به سمت در بزرگ خانه م دیرا پوش شیها ییآمد، دمپا نییپا وانیا یاز نگاهم گرفت و از پله  نگاه

 :دیرفت پرس

 ـــــــــــه؟یک -

 !زیمنم عز -

 

 خود نبود که ی... پس باالخره خودش به دنبالم آمد...بنیام سست شد. خودش بود... حس هیبن دمیرا که شن شیصدا

 کرد!  یبودنش را حس م کیقلب عاشقم نزد

 قفل در... یبه سمتم انداخت و حاال درست پشت در بود و دستش رو ینگاه زیعز 

 اومدم مادر... -

خواستم برگردم، تا  ینم نمش،یخواستم بب یبه سمت خانه پا تند کردم، نم دمیباز کردن در را شن یکه صدا نیهم

 جانیقلبم گذاشتم، ه یآمدن فرزندمان... در اتاق را بستم و دستم را رو ایبه طالقم شود بعد از به دن یکه راض یزمان

 :دمیشن گرید ارب یرا برا شیزدم... صدا یترس؟ که نفس نفس م ایبود 

 جان! زیسالم بر عز -

 قربونت بره... ریسالم پسرم ماه من -

 خدانکنه... هما کجاست؟ -

 

 برگرداندن من آمده...  یراه را صرفا برا نهمهیا نکهیا یعنی نیمقدمه سراغم را گرفت...ا یچه ب و
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 یبزرگ اتاق رفتم و گوشه  یسرم انداختم. به سمت پنجره  یبه رو رهیت یو شال دمیرا با کش به دار کش میموها

از محل کارش به دنبالم  میمستق یعنی نیفرم اداره به تن داشت و ا یس ها... لبادمشیکنار زدم. د اطیپرده را با احت

ارضا کردن  یبود برا یفرصت نیبود و بهتر زیبا عز دنآمده... اشک شوق در چشمانم حلقه بست... مشغول حرف ز

 شد خوب نگاهش نکرده بودم.  یم یتابم که چند وقت ینگاه ب

که من باعث  نیا د؟یآن روز به رخم کش ییبود که زندا یلتش همان تحمل غم... و عادیشده بود... از نظر من ز الغر

 از پا نگونهیبودم ا نیحس یدادم و من هم اگر جا ییکه شده حق را به زندا کبارهمی یپسرش شده ام...برا یبدبخت

 توانستم حرف یبود که م یتنها از پشت در سالن ورود برگشتم، ییرایبه پذ نباریآمدم... پرده را انداختم و ا یدر م

 را بشنوم: شانیها

 

حق با  دیکه شما هم بهم بگ ومدمین شیآت نیراه رو تو ا نیتمام ا ن؟منیگ یم نیدار یمعلوم هست چ چیه زیعز -

و  ارهیب ایفرضا بچه رو به دن ن؟یدون یحاال حاملس... مگه شما نم یهماست! اگه حامله نبود آره حق با هما بود... ول

 خواد بره؟ کجا رو داره که بره؟ یکجا مبره... 

 

 نکرده بودم! دایپ شیبرا یبود که هنوز جواب یسوال نیا و

 

 من به روش بازه! یهم پسش بزنه در خونه  یمن که نمردم مادر... هر ک -

تونم باور کنم  یروز؟  اصال نم ۳تو  نیبه شما گفته که شما قانع شد یدختر چ نیبگم؟ آخه ا یدونم چ یبخدا نم -

کرده که برگرده سر  یهما رو راض نجایا امیم یکه من شک نداشتم وقت ی... کسنیمن باش ریماه من زیشما همون عز

 اومدن بچه طالقش بده و راحتش کن!  ایدن... نه که به چشمام نگاه کنه و بگه بعد به شیخونه زندگ

 ...!شما تو جدا شدنتونه یبدون پسر صالح زندگ نویفقط هم -
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ال حا نیکردم... کف دستانم عرق کرده بود... شک ندارم حس ی... دستانم را دائم مشت  و باز مدمینشن ییصدا گرید

 بلندش مرا از جا پراند: یکه صدا دمیرس نیقیبه  یاست، و زمان یکالفه تر از هر لحظه ا

 ؟ ییهمـــــــــــا؟ کجا -

باز کردم. و حاال درست چشم در چشمش  یلحظه مکث در را به آرامو پس از چند  دمیرا بلع میگلو ینداشته  آب

ه شدم ب رهیو خ دندیکرد، مردمک چشمانم لغز ینگاهم م یکه با کالفگ یبودم... و چه سخت بود نگاه کردن به نگاه

 لباسش... ی قهی

 سالم. -

 !می... جمع کن برکیعل -

و  مزیگرفت و صفات عز یم یشیدر سالم کردن به من پ یروز نکهیا گر؟یاز چشمش افتادن بود د یاز نشانه ها یکی

داد!  یخشک و خال کیعل کیجوابم را هم با  چیحاال سالم که نکرد ه یچسباند ول یهم پشت بندش م زمیهمه چ

به نام چشمانش... و من سقوط را درک کردم که  نگاهم به  یاز ارتفاع یاز سقوط است؟ سقوط مرگ بار ریمگر غ

در حال ذوب شدن بودند! به زحمت  نمیو خشمگ ینگاه باران ریز اطیح یخورد و سنگ فرش ها زیل نیسمت زم

 گفتم:

 ...امینم ییمن با تو جا -

 ...اریمنو باال ن یهما اون رو -

 

 ...زیعز نیاندوهگ یزمزمه  و

 الاله اال اهلل! -

 سر بلند کردم. نباریندادم و ا دنیپرده در یاجازه  میاشک ها به

 !ید یاومدن بچه منو طالق م ایکه بعد از به دن یقول بد زیعز یلحظه، جلو نیهم نجا،یکه هم یتا زمان امینم -
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 وفادار است... به خصوص به قولش!  بیعج نیدانست که حس یکس بهتر از من نم چیه و

ه بودم چند که نه... چنگشان زد به سمت باال! گفت تیرنگش رفت و هدا یپرپشت و مشک یبه سمت موها دستش

فراهم شود تا  دیزن باردار نبا ی ارانهیرا کرده ام؟ و مگر و شیموها نیدر ب دنیاست که هوس انگشت کش یوقت

 از آن خبر دارد! ابچه هر چه که هست فقط خد نیآخر و عاقبت ا د؟یایب ایفرزندش سالم دن

مادر چطور  یسوزه؟ ب یبچه نم نیآخه تو دلت به حال ا یشدم طالقت بدم ول یکه راض یدید ؟یکن یهما چرا لج م -

 ه؟یهان؟ اصال به من بگو برنامت چ ؟یکجا بر ؟یبر یولش کن یخوا یم یبزرگ شه؟ اصال چطور

 

 قالب کردم. نهیس یرا رو دستانم

 !ستیاونش به تومربوط ن -

 بلند تر از قبل.... نباریا زیعز یباز هم زمزمه  و

 اهلل اکبـــــــر! -

اواخر چقدر از دست من حرص خورده بود  نینگاه کردم و... ا نیبه حس دیتند رفته ام...! با ترد یادیز نکهیا یعنی نیا

 کرد. یاش را باز کرد و خود با خشم نگاهم م قهیداند! عرق از کنار شق یخدا م

 ؟ یترک کرد تویاجازه ام خونه و زندگ یکنم که ب تیازت شکا تونمیم یدون یم چیه -

 داد... ینم تیکار رضا نیحرف ها نباشد، نه... اما مطمئن بودم هرگز دلش به ا نیآدم ا نکه

ه ک یبه کار یبش یراض نکهیگردم مگر ا ی... برنمیدیشرطمو هم شن یمنو برگردون یاگه اومد ست،یبرام مهم ن -

 ازت خواستم!

 

برخالف انتظارم سکوت  یکند ول داریب یاهرا از خواب ظهرگ گانیهمسا یتمام ادشیفر یصدا نباریداشتم ا توقع

نفس نفس  یاش راه باز کرد و صدا ینیب یسوراخ ها یکیخون از ی کهیکرد... بار یکاش نم یکرد. سکوت کرد و ا
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بود که حرف  اوردهیبال را برسرش ن نیلحظه ا نیا امرداد ماه کاشان ت ینامنظمش قلبم را به درد آورد. گرما یزدن ها

 را گرفت. شیبه سمتش رفت و بازو انیگو "یوا یا" زیمن بر سرش آورد! عز یها

 ریکه حاال واسه من ز یش یخون دماغ م یستیجلو آفتاب وا یدون یپسر؟ مگه نم یکن یم هیچه کار نیآخه ا -

 ! یکن یبحث و جدل م یستیمیآفتاب وا

 

برد آزاد کند، مجبورتا قدم از  ین به سمت خانه مکه او را کشان کشا ریرا از دستان ماه من شیآنکه بازو یب نیحس

و او فقط نگاهش به سمت من بود. از کنارم رد شدند و داخل  دندیچک یلباسش م یقدم برداشت. قطرات خون رو

 برد که باد کولر درست ین را به سمت مبل تک نفره ایحس زیرفتند. ناچار پشت سرشان راه افتادم و در را بستم. عز

و به دستش  دیکش رونیاز جعبه ب یبرگه دستمال کاغذ 6_5 زینشست، عز نیبه آن سمت بود ، پس از آنکه حس

 داد.

 !امیپاک کن صورتتو تا من ب ریبگ -

 یکه با کاسه  دینکش یشدم، بعد از آن به آشپزخانه رفت و طول زیعز ینشستم و نظاره گر مادرانه ها یا گوشه

 داد. نیبرگشت و آن را به دست حس یکوچک یکیستپال

 ... نذار خون برگرده...نیسرتو خم کن تو ا -

رفتند...  یکه از جانش م یی... قطره هادمید یگرفت و سرش را به سمت آن خم کرد. م زیکاسه را از دست عز نیحس

 .بود.. دنیدر سکوت خانه قابل شن یکیپالست یبرخورد قطرات خون با کاسه  یصدا

 ...ادیبند نم گهیکه د ینجوری... ازیعز -

 ...یریگ یحالت تهوع م ای یش ینکرده خفه م ییگرده خدا یخون بر م یریحرف نزن... سرتو باال بگ -

 

 تکان داد. یلباسش را باز کرد و سر یرفت و دکمه ها نیحس ی قهیدستش به سمت  

 !نید ی... شما دو تا آخر منو دق مهیخال سینگاه کن تو رو خدا خ -
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اش  ینیکه همچنان قطرات خون با شتاب از ب یکند ، در حال یکه نگاهم فقط او را رصد م دیدانم از کجا فهم ینم

 بود مرا خطاب قرار داد: یخون یشدند و او نگاهش تنها به کاسه  یخارج م

 ...یترس یبرو تو اتاق نگاه نکن از خون م -

مرد  نیانداخت به اتاق پناه بردم... و ا یچنگ م میکه به گلو یکار نگاهم کرد و من از هجوم بغضآش یبا غم زیعز

 بست! یاز دلش رخت بر نم کبارهیبود، به  عیوس یادیعشق ز نیهنوز هم مرا دوست داشت؟ حجم ا

*** 

 مادر... گهیبکش د -

 ندارم... لیم -

 نگاهم کرد. ظیبا غ نیحس

و بعد از خدا  یدر قبالش مسئول یول یبچه رو دوست نداشته باش نیتو ا دیهما خانم، شا میندار یمنبعد لج باز -

 به دست توعه! شیمرگ و زندگ

 گرفت. زیبرداشت و آن را به سمت عز میبشقابم را از جلو 

 پرش کن! زیعز -

 شیستش گرفت و روکرد و بشقاب را از د یتشکر نیباال انداخت و بشقابم را از برنج پر کرد، حس ییابرو زیعز

 سفره گذاشت. ی. سپس آن را مقابلم روختیر یخورشت قورمه سبز

 مشغول شو! -

 به ظرف منفجر شده ام از برنج و خورشت کردم. یدست اشاره ا با

 تونم! ی...؟ من نمنهمهیا -

 !یتون یشروع کن م -

 ؟یدون یمنو م یمعده  یتونم تو مگه اندازه  یگم نم یم -
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 که تو شکم توعه وجود نداره! یدونم بدبخت تر از اون بچه ا یفقط م رینخ -

 گونه زهرزبان بزنم! نیخواستم ا یخواستم... نم ینم

 ؟ییآهان چرا؟ چون پدرش تو -

 به حرف آمد: زینگاهم کرد. عز زیبلند کرد و ت سر

 ن؟یداریهم دست از بحث برنم نجایغذا رو! ا نی... زهرمار کردگهیبسه د -

 ندارم مگه زوره؟ لیمن اصال م -

 میبه رو شیکرد تا صدا یشد، تمام تالشش را م جادیا یبد یبشقاب رها کرد که صدا یو چنگال را با فاصله رو قاشق

 بلند نشود!

 مفهومه؟ ؟یاریب ایبچمو سالم به دن دیطالقت بدم با یخوا یاگه م -

 

که از خود نشان دادم هر که بود  یبرخورد نینثار خودم کردم، با ا ینبود؟ پوزخند مانیهردو ی...؟ مگر بچه بچمو

ومادر  تیتلخ بود چون مالک میخودش هم تلخ بود... برا یمن بلکه برا یزد! جمله اش نه تنها برا یحرف را م نیهم

 نیا یشده بود تا طالقم دهد! تلخ یش چون ناخواسته راضیبچه از من سلب کرد و تلخ بود برا نیا یبودنم را برا

مفهوم  یادیشد گفت که جمله اش ز ی... در واقع ممیکرد یباز مانیبود که در ادامه هر دو فقط با غذا یجمله به حد

 بود...!

*** 

 قیچند نفس عم دنیبزنم، با کش یتوانستم حرف یتازاند و من ازسر ترس نم یرا با سرعت در دل جاده م نیماش

 توانستم یچشم هم م ینگاهش را از گوشه  ینیکم کم، کمتر شد. سنگ نید را آرام کنم. سرعت ماشکردم خو یسع

 !ستمین تشسواال یدانست من پاسخگو یاز سوال بود که م ییایحس کنم، در ذهنش دن

 گهید یاومدن بچه بر ایهما بدون اگه بعد از به دن یول ه؟یچ یکن یم شیکه ازم مخف یلعنت لیدل نیدونم ا یمن نم -

 !شینیبب یحق ندار
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خوردم که او هم داشت به  یرفتنم را م یروز ها یدلتنگ بودم؟ کم غم در دلم خانه کرده بود؟ کم خودم غصه  کم

 یچرخاندم و به منظره  نیماش ی شهیکرد به ماندن؟ به نرفتن... سرم را به سمت ش یوجه ممکن مرا قانع م نیبدتر

 ره شدم...!یخ ریشد گفت در واقع به کو یمنظره که نمشدم،  رهیخ رونیب

 ادامه داد: دیسکوتم را که د

 ؟یرب یبچه رو ول کن نیا ادیتونه باشه؟ آخه چطور دلت م یم یچ یاز لج باز ریهما چند بار بگم لج نکن؟ کار تو غ -

 بزرگش کنم؟ دیمن چطور با یفکر کرد چیه

 

 شود مادر فرزند یکند و او م ینشان م نیحس یبرا یدختر دهیپس از رفتنم  به ماه نکش میمر ییمطمئن بودم زندا 

بر من غالب  تیعصبان اریاخت یکرد... از تصور آن روزها ب یم یفرزندم مادر یاو برا یمن...در اصل  من مادر بودم ول

 شد.

 !یبعد از من عذب بمون زارهیتو نگران اونش نباش مامانت نم -

 به سمتم برگرداند.را  صورتش

 ؟یگیم یور یچرا در -

 ! یکن یم تویزندگ یدار یزنم گرفت ینیبیم ییایدفعه به خودت م هیبذار برم  ستین یور یدر -

 زد... یپوزخند

 ؟یریگ یطالق م ی... مطمئن باشم از سر دوست نداشتن من داریداد بیهنوز نرفته تا کجاهاشو تو ذهنت ترت -

 که زدم با اخم گفتم: ییکردن حرف نابجا یماست مال یبرا

 ؟یرو که وجود نداره رو بدون یلیدل یچرا منم جوابتو دادم چرا اصرار دار یدفعه گفت هیکم نبش قبر کن!  -
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 داد و انگشتِ اشاره اش پشتِ لبش نشست. هیپنجره تک یچپش را به لبه  دست

 خبرم... یوسط هست که من ازش ب نیحتما ا یزیچ هی -

 

منحرف کردن ذهنش مجبور  یوقت! برا چیبرداشته نشود... ه نیحس یبرا هیقض نی... کاش که پرده از ادمیستر

 شدم بحث را عوض کنم!

! اگه زودتر حکم طالقو یشد یاالتیخ ینجوریخودشه که تو ا یب یشده و قانون ها نیدادگاه  نفر نیا ریهمش تقص -

 داد... یم

 گفت: یکنترل نشده ا یجمله در دهانم خشک شد، با صدا یو ادامه  دیفرمان کوب یرا محکم رو مشتش

 !رهیخواد از من بگ یشدش چون تو رو م نیدادگاه نفر نیآره ا -

که هر بل ن،ینه تنها حس یتوان یم یبا چه روش یدانست ی... از کجا ماریکه نه... الل شدم...! لعنت بر تو اسفند ساکت

 !؟یدومان را زجرکش کن

*** 

 ادهیپ یرا نداشتم... حت یکار چیه ینشوم ، حوصله  ادهیدادم پ حیپارک کرد. ترج یرا داخل استراحتگاه نیماش

 یداد... به چه فکر م هیرا بهم زد و چند لحظه در سکوت به در راننده تک نیراه رفتن را... در ماش یشدن و چند قدم

 یشباهت چینگاهم را به شکمم دوختم که ه دم،یم کشصورت یتکان دادم و هر دو دستم را رو نیکرد؟ سرم را به طرف

کند،  یرا درک م طیشرا یکردم که همه  یحس م یبود... ول مشیزن باردار نداشت... تنها دو ماه و ن کیبه شکم 

 گرفت! یهرگز در وجودم شکل نم دیآن وقت شا ست،ین یخوب یجا ایدن نیدانست که ا یرا هم م نیکاش ا

 خم کرد و کالفه گفت: نیسرش را به داخل ماش نیسمتم باز شد و حس در

 ...گهیشو د ادهیپ -

 ندارم... یکار -
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هنوز دو ساعت تا خونه راه  یتهران حساب کن کیبا تراف ،ینطوریشه ا یهوا بخور... کمرت خشک م کمیشو  ادهیپ -

 ...میدار

 ندارم... یگفتم که کار -

 بود گفت: دیحظه از او بعکه آن ل یکمال تعجب دستم را گرفت، و با لحن در

 یش یم تیاذ ،یبر ییدستشو ریبه د رید ستیوضعت خوب ن نیبرو... با ا سیسرو هیشو الاقل  ادهیهما جان... پ -

 ها...!

 بچه دارد! ابروانم را باال انداختم. نیج کیزد که انگار  یحرف م یجور

 ستم؟یبرم صف وا یندارم، الک ییدستشو -

 راه برو... کمیشو  ادهیخوب حداقل پ یلیخ -

و  شدم ادهیپ نیکرد؟ به ناچاراز ماش یم زیتجو میبرا یرو ادهیام بود که پ یام گرفته بود، مگر ماه آخر باردار خنده

 هیباز هم در اوج نخواستن دستش را رها کردم... تک ی... ولخواستمی. دستم هنوز در دستش بود... نمستادمیمقابلش ا

 تنش یرنگش برازنده  یآب شرتیکردم. گفته بودم چقدر ت اهشنگ نهیدادم و دست به س نیماش یام را به بدنه 

 است؟ 

... در هر یآمد ول یفرمش نم یجا گذاشته بود. هر چند به شلوار پارچه ا زیعز یتر در خانه  میرا قد شرتیت نیا

 شد... یمرد و هر چه که به او مربوط م نیمن جذاب بود... ا یبرا یحال

 کرد... ینگاهم نم گریدانم چرا د یشد، نم یمتر هم نم کی یش با من به اندازه ا فاصله

 ؟یهوس ندار یزیچ -

 ...!یچرا... بستن -

 یخوام جوابش را بدهم. لبانش نه، اما چشمانش م یم یکرد باز هم با بدخلق یفکر م دیبه سرعت باال آمد. شا سرش

 کرد؟! یهوس م یگرید زیزن چه چ نینبود ا یر بستنگفت اگ یبا خود م نکهیبخاطر ا دی... شادندیخند

  ؟یاز بستن ریغ -
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 ...؟نگفتم

 ...یبستن -

که وارد سوپر مارکت شد، نگاهم را از  نیگرداند. هم ی. چند قدم عقب عقب رفت و از من رودیلبانش هم خند نباریا

ازدواج هنوز در دستم بود...  یبود گرفتم و دست چپم نگاه کردم. حلقه  انیمن نما یآن برا یرو شیکه رد پا یراه

دل کندن را داشتم؟ از  نهمهیکندم... تحمل ا یم لد گرید یدوست داشتن کیاز  دیبا شهیهم یبار هم برا کی

 ...نشیبود و کوچک تر نیحس نشیام؟ که بزرگتر یزندگ یزهایچ نیتر یدوست داشتن

 

 هدر شه نجوریعشق هم نیا فیچقدر ح "

 از منو تو بره در به در شه یکی

 "در به در شه... بره

*** 

 ؟ی... مگه هوس نکرده بودگهیبخور د -

 قاشق هوسمو برد... هی نیهم -

 استراحتگاه برات بخرم... نیبگو تو اول یخوا یم یزیاگه بازم چ -

 

 میبرخوردش دل کندن را برا نیدانست با ا یکرد؟ نم یخوب برخورد م نقدریمهربان شده بود؟ چرا ا نقدریا چرا

 کرد؟  یسخت تر م

 و آرام گفتم: دمیکش یمصلحت یا ازهیخم

 ...ادیخوابم م -

 متوقف کرد. یرا گوشه ا نیکه ماش یینگفت، سرعتش رفته رفته کمتر شد تا جا یزیچ
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 برو عقب دراز بکش راحت بخواب... -

 که در حال خفه کردنم بود! یشکستن بغض ی... برادنیخواب یبود... نه برا یخوب شنهادیپ

 

م ا ینیب ی غهیاز چشمم راه باز کرد، از ت یکه مجددا به حرکت در آمد اشک نی... ماش دمیپشت دراز کش یصندل یرو

 :دمیرا شن شیافتاد... صدا نیماش یصندل یرد شد و رو

 هست ها... کیتو صندوق بالش کوچ ره؟یهما گردنت درد نگ -

 کردم گفتم: یکه به زحمت لرزشش را کنترل م یی... با صدامی... بگذرنیز زبان حساسمم ا دنیشن

 نه... خوبه... -

توانست کم کرد،  یکه م ییضبط را تا جا ی...صدادیرد کرد تا به آهنگ دلخواهش رس یگریپس از د یکیها را  تراک

که با گوش نه... با قلب  یتوانست آرامم کند... آهنگ یم یقیفقط موس طیشرا نیکه در ا ی... مندمیشن یمن اما م

 دادم... یترک خورده ام به آن گوش م

 چرا یدوست دارم ول-

 تونم ثابت کنم ینم

 یخونم ول یم ییالال

 تونم خوابت کنم ینم

 داشتن منو چرا دوست

 یباور کن یتون ینم

 یخاکستر کن یدوست دار دیعشقو شا نیا شیآت

 چرا یدارم ول دوست

 تونم ثابت کنم ینم
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  یخونم ول یم ییالال

 تونم خوابت کنم ینم

 داشتن منو چرا دوست

 یباور کن یتون ینم

 یخاکستر کن یدوست دار دیعشقو شا نیا شیآت

 همه عشق بمونه تو دل خودم یخوا یم دیشا

 بهت نگم که عاشقت شدم گهیخواد د یم دلت

 یدید یچشمام م یتو کاش

 یدیفه یم نویا یکاشک

 چطور ثابت کنم  بگو

 ...ید یتو بهم نفس م که

 روم بزار شیپ یراه هی

 بهت فرصت بده کمی

 عاشق تر شدن خودت بهم جرئت بده یبرا

 عاشقت یکرد یکار هی

 تابت بشه یلحظه ب هر

 بهت ثابت بشه... دیدم شا یجونمو بهت م من
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ات اثب نیتوانستم ا یجوره نم چیرفت... ه ینمجوره از جانم  چیکه ه قینداشت... که ثابت کرده بود... آنقدر عم خبر

 نمیخوردم و جن یخوردم... غم م یخورد و غم م یخورد... غم م یببرم... خبر نداشت... خبرنداشت و غم م ادیرا از 

 م؟یدیکش یدور از هم نفس م دی... جانِ هرسه نفرمان بهم بند بود... چطور بادیکش یعذاب م

*** 

 هما؟ هما خانوم؟ -

.  میدساختمان بو نگیبلند شدم. بادقت به اطرافم نگاه کردم ،در پارک یصندل یچشمانم را باز کردم واز رو یکرخت با

دادم و شال عقب رفته از سرم را مرتب  ینشدم. چشمانم را مالش زیچ چیه یبودم که متوجه  دهیخواب پیچنان ک

 شد.  ادهیپ نیچشمان بازم برگشت و از ماش دنیجلو به پشت خم شده بود، با د یکه از صندل نیکردم. حس

 میبرا کردم که یبه سمت آسانسور رفتم. مثال وانمود م رمیاش را بگ یشدم و بدون آنکه پ ادهیپ نیدنبالش از ماش به

ه ک نیمان را فشردم. هم یطبقه  یسوار شدم و دکمه  یمعطل یب دیرس نگیاست! آسانسور که به پارک تیاهم یب

 نباریپرت کرد... باز هم حرصش داده بودم... ا نیبخود را به داخل کا نیدر آسانسور در حال بسته شدن بود حس

 ارانهیکه و نیداده ام... خوشحال باشد از ا لشیتحو اریاخت یکه ب ییخواستم دلخوش کند به لبخند ها یخواسته! نم

بود که ساک کوچک  یعمق خشمش در آن لحظه تنها به اندازه انگاهم کرد و  تیکرده... با عصبان هیته میام را برا

من خود را آماده کرده  یامروز را خوب باشم، ول کی! توقع داشت حداقل نیکاب نیزم یرا پرت کند رو میها سلبا

نمانده بود  یزیو...رفتن!  دست راستش مشت شد و چ دنیسخت شدن... سنگ شدن... بر یبد بودن... برا یبودم برا

 ساق دستش پاره شوند! یرگ ها تا

 !یرو در آورد یاحترام یشور ب گهیتو د -

نگفتم و  یزیشد... در جوابش چ یم یتلق یاحترام یکرد کار من ب یم تیاحترام را رعا یکه درهر حال ینیحس یبرا

 بود...! نیزم یباز شود به همان ساک پرت شده رو نیکه در کاب ینگاهم تا زمان

 

آشفته  نیسامان دادن به ا یحوصله  یوارد شدم، حاال چه کس اطی. با احتستادیا یرا در قفل چرخاند و کنار دیکل

درنگ فشردمش. لوستر  یرفت و ب یجاکفش یکیبرق در نزد دیرا داشت؟ دستم به سمت کل نیبازار دست رنج حس

از  یکیفل فکم شل شد! انگار نه انگار که ق زد یبرق م یزیکه از تم یخانه ا دنیکه روشن شدند با د ییرایپذ یها

صندل  دنیرا در آوردم و بدون پوش میهم انداخته بودند! کفش ها نجایزده بودند را در ا مایروشیکه در ه ییبمب ها
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 ساک لباس نیکرده بود. حس زیخانه را تم یزن با تجربه و کار کیبود...! انگار که  یشدم. باورنکردن ییرایوارد پذ

 خشک گفت: یلیگذاشت و خ یرا گوشه ا میها

 !میکرد زیمرد آوردم خونه رو با هم تم هی ار،یبه خودت فشار ن ادیز -

 

 آسانسور از من ناراحت است...  ی هیداشت که هنوز بابت قض نی... لحن سردش نشان از ادمینپرس گریرا د شیکجا از

 یبود... نا دایبدنش هو یاز جز به جز اعضا یتگداد. خس هیآن تک ینشست و سرش را به پشت یمبل یرو مقابلم

مبل دراز شد و چشمانش را بست.  یکه با همان لباس ها رو دمیفهم یرا زمان نیلباس عوض کردن هم نداشت... ا

 ینداشت، ساعدش را رو ییدر روشنا دنیوابحوصله گوله اش کردم. عادت به خ یسرم برداشتم و ب یشالم را از رو

وجود  نیبا ا یفرو رفت ول یکیرا خاموش کردم. خانه در تار ییرایپذ یچشمانش گذاشت. از جا بلند شدم و برق ها

 رهیبرداشتم و به سمت اتاق خواب رفتم. دستم به دستگ نیزم ی. ساکم را از رونمیتوانستم بب یرا م میپا یجلو

 :دمیاش را شن مهبود که زمز دهینرس

 هما... -

 یمرا م یوقت شیصدا دنیشن یشد برا یو تمام جانم گوش م یزیشدم از هرچ یکرد... فارغ م یکه م میصدا

 خواند...

 بله؟ -

 گشنه نمون...! -

 شدم... یهوا دلتنگش م یب یخود نبود که گاه یرا داشت و ب می. همه جوره هواختیدر دلم فرو ر یزیچ

 .دمیدر را کش ی رهیدستگ

 .ستیگشنم ن -

کن زنگ بزنم  دارمیب گهیساعت د هی... یکن یضعف م ،یدرست نخورد زیعز یناهارم خونه  شه،یکه نم ینجوریا -

 ...ارنیغذا ب
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حرکت کرد...  یرو تخت یتخت دو نفره مان نشستم و دستم نوازش وار رو یگفتم و وارد اتاق شدم. رو یآرام ی باشه

شد  یشده بود؟ کاش م یجد یادیز یدور نیاشد که  یچند وقت م م؟یبود دهیچند وقت بود که در کنار هم نخواب

رحمانه اش، سرد  یو شرط ب اریها، اسفند ین تلخیا یهمه  نمیشوم و بب داریتخت از خواب ب نیهم یحاال رو نیهم

 کابوس تلخ...! کیخواب بوده...  یهمگ ایشدن رابطه ام با طاها و رو

 

*** 

 

 ...!خرچ

بافته  گریبود که د نیکرد. هدفم فقط ا یکرد و کم حجمش م یرا جدا م میاز موها یبا حوصله دسته ا شگریآرا

 یرساند! اگربرا یشد مرا به هدفم م یم ادهیپ میموها یرو یچیکه توسط ق ییها یبلند یکوتاه نینشوند و هم

بود...  داشتم  میموها یرنگ شکالت قعاش نیگذاشتم! آخر حس یهم م بیو غر بیرنگ عج کیضرر نداشت  نمیجن

 نیافتادنم از چشمان حس یبرا یهر کار نکهی... از ادمیلحظه ترس کیرا...  شیها یبردم دوست داشتن یم نیاز ب

 به گذشته ام ندارم...  یشباهت چیه نمیو بب میایروز به خودم ب کیانجام دهم و 

خورد و سقوط کرد... مثل من که  زیل بسته شده به دور گردنم افتاد. شبندیپ یشده رو یچیق یبه سمت موها نگاهم

 ! ییسفت و سخت تنها نیخوردم و سقوط کردم به زم زیل یخوشبخت یسرسره  یزود از رو یلیخ

 ...!گریکس بودم د یکس بودن که شاخ و دم نداشت... ب یب

*** 

 کنارش رد شدم و به سمت اتاق رفتم که دنبالم آمد. از

 !گمیبهت م ستایوا -

 گره زدم! نهیس یبه سمتش برگشتم و دستانم را رو طلبکارانه

 بفرما! -



 یعاشق ینغمه 

 
173 

 

 موهات کو؟ -

 هوا تکانش دادم. یو رو دمیرا کش میاز موها یطره ا یالیخیب با

 گه؟یرو منظورته د نایا -

 هما...هما...هما... -

 

آسان  شیندن را براخواستم دل ک یتنها خدا گواه بود که م یاش کرده بودم... باز هم خواسته! ول یهم عصبان باز

 کنم...!

را  میموها ی رهیبه سمت عقب برداشتم. دستش به پشت سرم رفت و گ یکه آمد در خودم جمع شدم و قدم جلوتر

را گرفت و  میاز موها یرها شدند. دسته ا میشانه ها یکردم رو یحسشان نم گریسبک شده ام که د یبرداشت. موها

 بودم...نگاهِ پرسرزنشش معذب  رینشانم داد. ز

 ؟یکار رو کرد نیا یک ینگاه بنداز بهشون... کوتاه بلند کوتاه بلند... با اجازه  هی ؟یکرد هیچه کار نیهما ا -

 بماند... یمخف دشیام از د یواقع یهم تالش کردم تا چهره  یلیکردم گستاخ باشم. خ یسع

 !رمیندارم که ازت اجازه بگ یبهت تعلق گهیاومده د شیکه پ یطیبا شرا -

 نشستند. شیرا رها کرد و دو دستش اطراف پهلوها میکامال منحوس بود، موها زدیم یاش که به تند قهیشق نبض

 بفهمونمت؟! ای یفهم ی... میزن من ینگاه به برگ دوم شناسنامت بنداز... تو هنوز قانون هی یلعنت -

 

 گرفتم. میگوش ها یبلندش بند دلم را پاره کرد. دستانم را جلو یصدا

 داد نزن سرم رفت... صداتو برام بلند نکن! -

 ادیرو بلند تر از قبل ف دیاش کوب یشانیپ یبود که محکم رو نیاش کند ا یکی واریدستش نبود که با د یجلو یزیچ

 :دیکش
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 شه بافتشون...! ینم گهیانصاف د یب ؟یکرد یچه غلط یفهم یم چیزنم... ه یکنم...اصال داد م یصدامو بلند م -

 

 یکرده بود. رو فمیضع یادیروزها ز نیدنبال حرفش از اتاق خارج شد و در را محکم بهم زد. حجم غم و اندوه، ا به

 که به بافتن یزندگ نیا یداریداشت به پا دیهنوز هم ام یعنی.دندیصورتم لغز یاشک رو ینشستم و دانه ها نیزم

 کرد؟ یمن فکر م یموها

کار را نکردم، فقط خواستم رفتنم را راحت تر کنم، که اگر  نیزجر دادنش ا یه براانصاف نبودم... بخدا ک یبخدا که ب  

 "آن موها...! فیح " دیرفتم در خلوتش نگو یفردا روز

*** 

 

 «سوم شخص یراو -نیحس»

 

ا به اش ر هی. تکدیبه گردنش کش یکارش نشست و دست زیپشت م یصندل یرو شیپر تشو یروز کار کیاز  خسته

از  رشتینبود، ب یاش تنها جسم یچشمانش فشرد. خستگ یدوانگشت شست و سبابه اش را رو نباریداد و ا یصندل

 یاو تا ابدش در کنارش م گذارندب شیتنها ایدن یکه معتقد بود اگر همه  یبود از کس دهیجسمش روحش آزار د

را  نیحس یکه برگ زندگ یمی... تصممشیتصم یاجرا یبود و مصمم بود برا ستادهیکه حاال مقابلش ا یماند... در حال

 بچه...! کیگرداند آنهم با وجود  یبر م

 که ییآب بر سردردش غلبه کند! سردرد ها یوانیهم با خوردن ل نباریکرد ا یحبس شده اش را آزاد کرد و سع نفس

 ناخوانده مزاحم...! یگرفتند... از آن دست مهمان ها یسراغش را م یادیروزها ز نیا

 نفس کیاش را  یرا برداشت و محتو وانیل گرشیرا پر کرد از آب. با دست د وانشیبلند کرد و ل زیم یرا از رو پارچ

 او که به سرما حساس بود... یگلو یسرد بود... حداقل برا یادیباال رفت... ز

 ین شب لبخند تلخآ یادآوریقدم زدن به پارک رفتند... از  یکه همراه هما به بهانه  یشد به آن شب دهیکش ذهنش

 گفت: رلبیلبانش نشست و ز یرو
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گرفتن! هم بچه دار شدن و هم... جدا شدن! کاش اون  قتیرنگ حق میکه راجبشون فکرکرد ییزایاون چ یهمه  -

 ...می... کنار هممیهم یتا ابد برا میگفت ی... کاش ممیزد یقشنگ م یشب فقط حرف ها

 

هما  لیشد، دل یم جیگ شتریکرد ب یطالق دادن هماست... هر قدر فکر م یشد که در آستانه  یهم باورش نم هنوز

 بچه! کیساده بود. آنهم با وجود  یادیبه دستش آورده بودند ز یدو نفره شان که با سخت یترک زندگ یبرا

 :دیغر یکف سرش را خراش داد و عصب شیها ناخن

 بچه... بچه... بچه...! آخه االن چه وقت بچه بود؟ -

 که کرد زمزمه کرد: یاز ناشکر مانیو پش دیرا به دندان کش رنشیلب ز لهبالفاص

 ... لعنت خدا...هیو اتوب ال یاستغفراهلل رب -

آمد جز  یبدون در زدن به اتاقش م یهوا باز شد! و چه کس یجمله اش را تمام نکرده بود که در اتاقش ب هنوز

لبانش را تا  دنشیکند که مسعود با د یرا بر سر او خالاش  یمسعود؟ با خشم نگاهش کرد و خواست هوار ناراحت

 کش داد. شیپشت گوش ها

 !نمیمسعود کشت برم من حس یقربون اون اخما -

 چشمانش چرخاند. یدور در کاسه  کیرا  شیها مردمک

 مسعود چند بار بگم تو اداره درست صحبت کن؟ -

 !رمیناکس! گفتم از زبون مبارکم کمک بگ ستیلحظه... شلوار زاپاسم همراهم ن هیازت  دمیبه مرگت نباشه ترس -

 سوال! ریز رهیسرباز پشت در بشنوه ابهتمون م هی! یبلند گوهم که قورت داد -

 

 آن گذاشت. یغذا را رو یرفت و ظرف ها نیحس زیبه سمت م مسعود

 بابا ابهــــــــــت!  -
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 به غذا کرد. یا اشاره

 بزن! -

 قالب کرد. نهیس یتکان داد و دستانش را رو شیبه تاسف برا یسر

 ! یشینه تو درست نم -

 بودن! یشدم، منو چه به جد سی! بخدا من به اصرار بابام پلتویسگ پیتر نیبابا جمع کن ا -

 !یهست یجد یلینکه االن خ -

 نمیب یکنم م یاالن که فکر م یدون یخورم... م ی! و گرنه تو خونه اصال به شغلم نمنمیاالن ا نیتمر یباور کن با کل -

 بهتره طالقش بدم!

را دور  زی... مسعود نگران مدیکش یدوباره مشوش شد. ناخواسته آه پرسوز نیذهن حس "طالق "یکلمه  دنیشن با

 .ختیرفت و آنها را بهم ر نیحس یدستش به سمت موها ستاد،یزد و در کنارش ا

 ز؟شده با ی! چقیغمتو رف نمینب -

 نشد، مسعود مانیپش نکاریوقت هم از ا چیکرد و ه یاو باز م یدلش را برا یسفره  نیبود که حس یتنها کس مسعود

 زد! ینم کیج دندیبر یمقابلش م یبود... سر یبر خالف ذات شوخ طبعش راز نگه دار خوب

 فرو برد. شیموها یگذاشت و انگشتانش را ال زیم یدست راستش را رو آرنج

 یاون از هما و لجباز ره،ینم شیملک پور که پ ی... اون از اون پرونده زی... از همه چیلیخسته ام مسعود... خ -

 ... کم آورم مسعود...! زنهیزنه فقط زخم زبون م یهاش... اون از مامانم که هر بار زنگ م

 داد... یم یدواریام یلحنش بو نبارینشست و ا نیحس یشانه  یمسعود رو دست

 فندق تو راهه! هی نایا یعوض همه  -

 .دیکش ریشد و ت نیسنگ سرش

 خوادش! یکه مادر نداره... مادرش نم یفندق هیآره...  -
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به ناچار دستش به سمت ظرف  افت،ی ینم نیمرد با حرف زدن تسک نینکرد. درد ا دایگفتن پ یبرا یحرف مسعود

 از آن ها را باز کرد. یکیغذا رفت و در  یها

 شه...  یبخور سرد م -

 ندارم... لیاصال م -

 ؟یواسه تو چ دنیبر میخوبه و اهلل... واسه من رژ -

 ده! یحالت تهوع بهم دست م یخوردن یزیچ -

 باز هم در جلد شوخ طبعش فرو رفت. مسعود

 فندق محاله! نهمهیخدا منو ا یا ؟یوضع توام حامله شد نیخاک تو سرت تو ا - 

 انداخته اش ریبرد و سر به ز نیحس یچانه  رینشان نداد. مسعود دستش را به ز یمسعود واکنش یبه جمله  نیحس

 متعجبش کرد. نیچشمان حس یرا باال آورد، سرخ

 ؟یدیتو چند ساعته نخواب -

 تفاوت گفت: یچانه اش را از دست مسعود آزاد کرد و ب نیحس

 چشمام رو هم رفتن...! یبار ک نیآخر ادینم ادمی -

 پاشو برو خونه بخواب... من جات هستم... ؟یوونگیبه د یخودتو زد ای یا وونهیو دت -

 تکان داد. یرا به عالمت منف سرش

 !ستمیتونم امروزم وا ینه م -

 رفت و دستش را به داخل آن برد. یصندل یرها شده رو لونیبه سمت نا مسعود

 رو حرف من حرف نزن!  -

 ...دیکمرنگ خند نیروشن شدنش را فشرد، حس یخارج کرد  و با اخم دکمه  سهیاز داخل ک یگرم یترازو
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  ؟یباز شکم آورد -

 چاق شدم!  دمیتونم بدوئم فهم یها نم اتیتو عمل دمیصاحاب! د یآره بابا ب -

 داد غرلندش بلند شد: یکه ترازو نشانش م یعدد دنیترازو گذاشت و با د یرو ینان هیرفت و تک زیسمت م به

 که من از بغلت هم بِکَنم؟ یگرمه؟ آخه تو چقدر ۳5۰درد... آخه تو کجات  یا -

 کرد؛ یبا دقت نگاهش م نیترازو گذاشت. حس یاز آن ها را رو یکیرا برداشت و آن را دو تکه کرد و  نان

 

 بر پدرت... یا -

 نباریترازو گذاشت و ا یاز آن را کند و داخل دهانش گذاشت! مجددا نان را رو یترازو را برداشت و گوشه ا یرو نان

 :دیزد پرس یم ادیدر آنها فر یکه خستگ یبا چشمان نیهوا زد! حس یرو یبشکن ۱۲۰عدد  دنیبا د

 ؟یرو خورد میگرم رژ ۱۲۰ یرو بخور کهیت نیا یمطمئن -

 گذاشت. شیرا هم جلو شینشست و ظرف غذا زیم یجلو یصندل یرو الیخ یب مسعود

 رو نترکونده! یگرم کس 4۰جهندم!  -

 ها! یکن یهم کم نم لویک کی ینجوریپسر تو ا -

افتم!  یبه نفس نفس م یدنییها دو یاز دهنم در رفت که تازگ قیکردم جلو شقا یغلط هی! یپیخوشت نیبابا من به ا -

 سرهم کردن! میگل کرد واسه من رژ شونیطبع پزشک شونمیا

 ؟یچاق شدم؟ چه زود حرفتو پس گرفت یمگه تو خودت االن نگفت -

چه ب نیسن آدم ع نیتو ا زهیخجالتم خوب چ دن؟یینه! بابا منو چه به دو یگ یشغلو طالق بدم تو م نیا گمیمن م -

 لنگ دراز کنه! ابونیها تو خ

 باال انداخت. ییلبانش را تر کرد و ابرو نیحس

 کرده که تو رو به اجبار فرستاده سمت نظام! یکار اشتباه یلیبابات خ نمیبیکنم م یاالن که فکر م -
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 زد. یبا دهان پر چشمک مسعود

 !دیارز یبه دوست شدن با تو م یول -

 به حالت چندش جمع شد. نیحس ی چهره

 ! یببند مسعود...! دل و رودمو بهم زد -

 

*** 

 «هما»

 یلبخند زیعز یخانه  یشماره  دنیآمدم. با د رونیو از آشپزخانه ب دمیزنگ تلفن دست از پخت پز کش یصدا با

 لبانم نشست. یرو قیعم

 جونم! ریسالم ماه من -

 مرگت شه...! شیپ ریماه من -

 .دمیرا به دندان کش نمیریز لب

 نشنوم! گهی! دــــــــــــــزیعز -

 کند! یفرزندش م یمادر برا کیکه  ییاپر بود از بغض...از جنس بغض ه شیصدا نباریلحظه سکوت کرد و ا چند

 ت؟یمادر؟ چه خبر از اوضاع زندگ ی... خوبرتهیفکرم درگ یرفت یهما... از وقت -

 ...دمیکش یآه

 ...زیگفتم که فکر شما هم مشغول بشه... ببخش منو عز یکرد اصال بهتون نم ینم ینیراز تو دلم سنگ نیبخدا اگه ا -

 ست؟یخونه ن نیحس ؟یبگ یبه ک یبه من نگ -

 نه، ادارس... -
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 مواظب خودت باش... یلیها، خ یتو خونه کار نکن ادیز -

 چشم... شما چه خبر؟ -

 ...نجایا ادیبرگشته تهران، شام م روزید انیزنگ زد گفت شا لهیکنم، عق یدارم شام درست م یچیه -

ر دو ه انیاز آن بود که شا رتریو تهران دلگ ریفصل دلگ نیدانم چه در ا یرا به تهران برگرداند! نم انیآمد و شا زییپا

 توجهم! یب انیکرد! وانمود کردم که نسبت به بازگشت شا یشان را با هم تجربه م

 ن؟یکن ینم یجا زندگ هی لهیچرا با خاله عق ز؟یعز -

 خونه! یرو واسه ما گذاشتن مادر! اخالقامون با هم نم یو دوست یدور -

 .دمیخند زیر

 ز؟یشما هم آره عز -

 متفاوت...  یو اخالق ها میچرا نه؟ باالخره آدم -

 ان! یزن با نمک د،یبهشون سالم برسون -

 رفت! ادمیبه کل  ؟یها دکتر رفت یتروخدا زنگ زده بودم بپرسم تازگ نیبب -

 ...رمیسر م هی... همون موقع زیعز یماهگ 4تو  رمیم گهید یهفته  -

 باز شد! خشیسرباز کرد و بغض من هم  بغضش

 نیتو هر روز که از ا ی... ولکهیاومدن بچش نزد ایکنه که به زمان دن یتو باشه ذوق م یجا یبرات...! هر ک رمیبم -

 ...ییبه تنها ینیبیم کیگذره خودتو نزد یروزا م

 آمد... نشیف نیف یصدا

 شم! یخودم... خودم همه کست م شیکاشان پ ییایکه نمرده، م ریماه من -

 تر شد... چشمانم
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 پس بچم؟ -

 و قلبم را به درد آورد... دیچیپ یاش در گوش هیبلند گر یصدا نباریا

 ...یقربونت برم... توام مادر یتوام مادر  -

 نکن! هی... تروخدا گرزیعز -

 شرط اون مردکو؟ یگ ینم نیهما... اصال چرا به حس -

 نینظر دارن، هم ریرو ز نیاک تر، اونا هم منو حسخطرن یزنه به کارا یدست م نیبگم حس نیمن اگه به حس زیعز -

کشتن  نیکن یکنه... شما فکر م یم بمیداره تعق یکیکه  دمیخودم بخرم فهم یدفتر برا هیکه رفته بودم مغازه  روزید

 داره؟ یبراشون کار نیحس

 کرد. یاش را کنترل م هیزحمت گر به

 آخه پس تو... -

 ...دینگ یزیچ نیشد به حس یمن به شما اعتماد کردم، تو رو خدا هر چ زیعز -

 !گمینم یزیراحت مادر... چ التیخ -

 مبل نشستم و با دست آزادم کمرم را ماساژ دادم. یرو

 ...زیعز -

 زم؟یجان عز -

 دعا کن دختر نباشه...! -

 دلم؟  زیچرا عز -

 سخته... یلیخدختر که باشه... من که نباشم... سخته براش...  -

 !دمید یروزا رو نم نیمردم و ا یکاش من م -
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 جا بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم. از

شحالم خو یلیام که باشم خ یبگم؟ تو اوج ناراحت یکنم؟ دردمو به ک کاریچ دیدونم با یکه من نم یشما نباش زیعز -

 که شما رو دارم...

 :دیچیزمزمه وار در گوشم پ شیرا خاموش کردم؛ صدا رشیرا هم زدم و ز خورشت

 

 شاد بودن هنر است -

 واال تر یکردن هنر شاد

 شیبه خو میهرگز نپسند کیل

 جان شبو روز یشکلک ب کیچو  که

 میخبر از همه خندان باش یب

 است که دور از ما باد...! یبزرگ بیع یغم یب

 

 را خشک کردم. سمیخ یزدم و با دست گونه ها یصدا دار پوزخند

 که کمتر غصه بخورم؟ ؟یزن یگولم م یشعر دار نیبا ا زیعز -

 داد. رونیرا با صدا ب نفسش

تر  قیمدت باعث بشه  بعدا عشقتون عم نیا یدور دی! شاستیحکمت ن یکار خدا ب چینه مادر... من معتقدم ه -

 بشه!

 شه؟یرابطمون داره استخوون سوز م یسرما یندارمش؟ وقت گهید یوقت دهی... کدوم بعدا؟ چه فازیعز -

 اد؟یم یبه چه کار نیگ یعشق که شما م شیپس آت -
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دوستم  گهیخاطر بود که د نیخارج شدم فقط به ا نیدر مقابل حس میمن اگه سخت شدم، اگه از جلد واقع زیعز -

 عاشقم بشه! شتریبا گذشت زمان ب نکهینداشته باشه، نه ا

 یع! سستین یخوب یجا ایچون دن رمیحتما صالح بوده بم گهیاگه سرشم ببره م عاشق اگه عاشق باشه... معشوق -

از  یبذار... چه خبر یراه برگشت هیپشت سرتو خراب نکن،  یپل ها یهما... همه  ینکن خودتو از چشمش بنداز

 ی! تو مثال مدمید نیهم نباش که من تو کاشان مقابل حس ییاون هما یباش ول یمیقد یگم هما ینم ؟یدار ندهیآ

 دیکه شا ید یعذابش م یدار یجور هی نکهیبعد از رفتنت کمتر عذاب بکشه، غافل از ا نیکه حس یکن یکار یخوا

 براش وجود نداشته باشه...! یبعد

 :دمیزده نال بهت

 ...زیعز - 

ونه ت یخوره؛ باز ماز همه دوستش داره، ضربه ب شتریکه با تمام وجود و ب یکه از زنش، از کس یمرد یکنیتو فکر م -

 برگرده ؟  یبه زندگ

 ز؟یکنم عز کاریچ یگ یشما م -

 هما... از هر جهت تحت فشاره... ستین یگفتن نیحس یروزا نیکمتر تلخ باش! کمتر باهاش بحث کن... حال ا -

 ؟یدون یشما از کجا م -

 هما... ستی... خوب ندمیزنم؟ خوب زنگ زدم بهش حالشو پرس یفقط به تو زنگ م یکن یفکر م - 

 ز؟یعز شهیم یماجرا چ نیآخر ا -

 ... شهینم یچیکردن منو تو ه هیمن سپردم به خدا توام بسپر... با گر -

 گفتم: آرام

 توکل بر خدا... -

 ... باشه دخترم؟دیمواظب خودتون باش -

 ز؟یچشم... عز -
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 جانم؟ -

 ... آرامش گرفتم از حرفات!یکه هست یمرس -

 تنگ تر شد... شیخنده اش آمد و دلم برا یصدا

 برو از خدا تشکر کن...! -

 

 یتخت رها بود. خودکار آب یبودم هنوز رو دهیخر روزیکه د یاز قطع تماس به سمت اتاق رفتم، دفتر صد برگ پس

خواهم  یدانستم چه م یبرداشتم. لبه تخت نشستم و دستم به سمت دفتر رفت. نم یپاتخت یاز کشو یرنگ

ز که ا یروزها عیشدم و وقا یکرد، دست به قلم م یام اعالم حضور م یسندگیشدم طبع نو یکه م ری... دلگسمیبنو

شد به جلد  رهیروزها را ثبت کنم... نگاهم خ نیگرفتم گذر ا میتصم ینوشتم. حاال هم... آن یگذشت را م یعمرم م

قرار بود با آن مادر شدن را تجربه ... نه! بهتر است  یزمستان را داشت... همان فصل یدفتر... حال و هوا یو آب دیسف

نکه آ یاست برا یخوب لیبچه و وداع من! دال نیآمدن ا ایطعم تلخ وداع را بچشم... به دن دیکه در آن با یفصل میبگو

 از فصل زمستان متنفر شوم! 

 بود!  دنینفس کش نیدر ع یرا آزاد کردم، بهتر از خفگ میجمع شده در گلو بغض

 برد... شیورق را زدم و دستم قلم را پ نیلاو

 

 یفکر م نیبه ا شتریروزها ب نی... استین یکردن فیو من... حالم توص زییپا یروز از شروع نفس ها نیامروز پنجم "

دانم... و گرنه  ی! مستین نمیشیپ یتقاص گناه ها میروزها نیخوب باشد؟ حال ا دینبا میروزها نیکنم که چرا حال ا

... حسادت کرد؟غبطه خورد؟ هر میتو در حال مجازات هست مهم من ه انیم نیدر ا یشدم! ول یمجازات م ییبه تنها

ندارم... به  یگله گ چی... از خدا همیگو یهم نخواست! روزگار را م یانصاف است که من و تو را برا یب یلیچه هست خ

 گران تمام شده... یادیمن ز یکه هست برا حکمتش هر چه ی... ول "ستیحکمت ن یکارش ب چیه ":ریقول ماه من

دور  یمن داشته باشد؟ در خانه ات نشسته ام با حکم آنکه همسرت هستم ول یتواند برا یم یاز تو چه منفعت ییجدا

 نیبه چن یروز میکه نسبت بهم داشت یقیکردم آن عشق عم یفکر نم چگاهیهستم... ه تیروزها  نیفرد ا نیتر

 "شود!  یرابطه منته یتلخ
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 سبقت گرفتند... گریکدیفرود آمدن از چشمانم از  یزدم و چند قطره اشک برا یپلک

... ستیبه مانند گذشته گرم ن تی... لحن حرف هایکرده ا غی... لمس دستانت را از من دریکن ینگاهم نم گرید "

 میکه حقم است برا یزیچ میام... واضح بگو دهید  یندارم ک ادی... لبخندت را به میحس آغوشت حسرت شده برا

 "آرزو شده! 

 کردم! یداشتم ، به نوشتن بود صد صفحه را رد م ادیگفتن ز ینکرد. حرف برا یاری شتریب ذهنم

 یداد. از جا بلند شدم دفتر و خودکار را به کشو برگرداندم. برا یآزارم م بیعج نیحس یروزها نیرفتار ا یسرد

 شام به آشپزخانه برگشتم. یآماده کردن ظرف ها

*** 

 زدم: شیمشغول بود که صدا یگوش با

 شام آماده اس! -

 گفت: ردیاش بگ یآنکه نگاه از گوش بدون

 من خوردم! -

 

خورد  ینینگ یصرف کردم برا ی...! چه حوصله ایپختن قورمه سبز یبودم برا دهیزحمت کش نهمهیبود؟ ا خورده

 منتظرش نشستم؟  ۱۱ن دوغ... شام خورده بود و من تا ساعت آماده کرد ،یرازیکردن مواد ساالد ش

 !یخبر بد هی یتونست یم -

 نثارم کرد. یتفاوت یب نگاه

 کنه؟ یام م یتو مگه فرق یبرا -

 موندم! یکرد تا االن گشنه نم یفرق نم -
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 مونه؟ یوقت شب گشنه م نیخودتو گردن من ننداز! زن حامله تا ا یتیمسئول یب -

 

بود که چهره ام از شدتش  یکردند! گرفته شدم، آنقدر یرا تحمل م گریکه به زور همد میدو آدم شده بود هیشب

 مچاله شود.

 منم که برم به درک! گه؟ید یفقط به فکر بچت -

 زد. یصدا دار پوزخند

 !؟یمگه من برات مهمم که تو برام مهم باش -

 

تو مثل سابق برام  یبرات مهم نباشم ول گهیمن د دیشا "گفت یگرید زیشد به روز دادگاه... آن روز چ دهیکش ذهنم

ماه تا روز  5خواست... هنوز  یمرا نم گریدوستم نداشت... د گریمهم نبودم... د شیبرا گریحاال د ی... ول"یمهم

و  نی، زمجابه جا شوند  نیکردم آسمان و زم یمانده بود واو از حاال مرا دوست نداشت...! چرا فکر م یمان باق ییجدا

کار  یشلوغش کرده ام! حتما خسته  یادیهم من ز دیشود؟ شا یاز من متنفر نم چگاهیه نیحس زندیزمان بهم بر

 حرف ها؟! نیمن و چه به ا نیاست...! و گرنه حس نی... حتما همدیآ یاست، حتما خوابش م

 

غذا خوردم و بعد بدون آنکه ظرف ها را جمع کنم به سمت اتاق خواب  یکور شده ام چند قاشق یتوجه به اشتها یب

 بایرا به اتاق مجاور منتقل کرده بود و تقر شیهم کمد لباس ها نیعادت کرده بودم. حس دنیبه تنها خواب گریرفتم. د

 . ذاشتگ یرا در اتاق خواب مشترکمان نم شیپا گریشد گفت د یم

نباشد،  یمحبت گریکه د نیهم ست،ی! طالق که به حکم و امضا بسته نمیستیشوهر نزن و  گریکردم که د یباور م دیبا

ق طال یعنی نی! اگرید ییجدا یعنی نیکالم دو طرف فضا را منجمد کند... ا یکه سرد نینباشد، هم یدوست داشتن

 !یباطن

 ی... البته من که راضمیمجبور به تحمل هم بود ینیکه تا زمان مع میدو همخانه شده بود هیهم شب نیمن و حس حاال

 او...  یبودم زمان کند بگذرد ول
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 سرش را به داخل  خم کرد. نیباز اتاق به صدا در آمد و به دنبال آن حس مهین در

 ؟یشام خورد -

 هم تلخ بودم... هنوز

 !ستمیبرات مهم ن یتو که گفت -

 گم! یبخاطر تو نگفتم، بخاطر بچم م -

 

 شناختم. یآدم مقابلم را نم نیشدم... انگار ا و رو ریز

 دم! یم لتیو سالمت تحو حیتو نگران بچت نباش، به وقتش صح -

 :دیباال انداخت و پرس یدر هم متوجه شدم که شانه ا یهمان ال از

 ؟یدیمنو ند یلباس طوس -

 بودم را منظورش بود! دهیرا که از کمدش دزد یلباس همان

 تو همون کمدته حتما... -

 ؟یکن داشیبرام پ شهیگشتم نبود، م -

 گرداندم و حق به جانب گفتم: یرو

 جناب؟ نیخوا ینم یا گهید زیباشه؟ چ ی! امرریکم بخور نوکر بگ -

 

 قابل حس بود... مینگاهش برا ینیسنگ یکردم ول ینم نگاهش

 نه... فقط... -
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جمله اش را آرام  یحرف زدن با او را ندارم. ادامه  یبرا یلیآنکه تما ی. به معنادمیرا کنار زدم و دراز کش یتخت رو

 !دندیشده ام شن زیت یگوش ها یگفت ول

 ...یشگیهم یهمون هما -

 نرسد. ییرایهق هقم به پذ یو سرم را در بالشت فرو کردم تا صدا دمیرا که بست، پتو را تا نوک سرم باال کش در

 ... یشده در جلد بدجنس یمخف یبود ول یشگیهنوز همان هم یشگیهم یبه ظاهر مرده بود... هما یشگیهم یهما

 نیهم در عذاب بود بخاطر رفتار من... هنوز هم آخر نیهر دو مان... حس یهردو مان... برا یگرفته بود، به جا دلم

 یشگینبودِ هم متیتوانستم بمانم به ق ینبودم... نم یمن ماندن یداشتن من... ول یبرد برا یتالشش را به کار م

 کنم! نیرا تضم نیحس بودن "یشگیهم"گذشتم تا  یبودنم م "یشگیهم"از  دی! بانیحس

آرام  شدن  یکردن  برا هیپر اشک هم غم دلم را سبک نکرد. کار من از گر یزدن به لحاف و هق هق ها چنگ

 بودم... یادیز ایدن نی.. قبول دارم که در ابودم. یادیکرد... ز یفقط مرگ آرامم م دیگذشته بود... شا

 یم عذاب دیبچه چه بود؟ به درد من با نی... گناه ادمیکش قیقطع شد... چند نفس عم میصدا د،یکش ریدلم که ت ریز

 د؟یکش

 شکمم نشست و سپس نوازش وار حرکتش دادم. یرو یبه آرام دستم

 ...!یدلم گرفته بود مامان کمی... فقط ستین یچیآروم... ه -

 ماندن نداشتم... داریب یبرا یینا گریکردم که د هیگر ینبود، آنقدر یکار آسان میاشک ها مهار

 

شکمم از خواب بلند شدم. اولش حدس زدم  ی هیدر ناح قیعم یاز شب بود که با احساس درد یدانم چه ساعت ینم

 ی هیفرستادم با دو دستم ناح یلب صلوات م ریکه ز یجهت در حال نیاست بهم یدوران باردار یعیطب یاز  دردها

 گرفت! یهر لحظه دردش شدت م چ،یرا ماساژ دادم. آرام نشد ه یشکم

ودستم را  دیکردم، آنهم بعد از دو قدم راه رفتن درد طاقتم را بر یناچار از جا بلند شدم و طول و عرض اتاق را ط به

چاره  یکنم ول داریرا ب نینداشتم حس میدر حال نابود شدن بود، تصم میدندان ها نیبدر  نمیریگرفتم. لب ز واریبه د

و با تحمل درد فراوان دو قدم جلو رفتم اما  واریداشتم، به کمک د اصلهجز آن نداشتم. تا در اتاق تنها چند قدم ف یا
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ت فرسا که بر من غالب شد زبانم از افتادم. درد طاق نیزم یرو بایشل شد و تقر میبرداشتن قدم سوم دست و پا یبرا

 دمیرا شن یزیشکستن چ فیضع یرا با هم سردادم... صدا هی. ناله و گردمیکش یبلند غیحالت سکوت خارج شد و ج

 به سمتم آمد. یالمپ را زد و با نگران دیکل نیکه در اتاق با شدت باز شد. حس دینکش هیو به ثان

 چته هما؟ -

 عذاب بود... میحرف زدن هم برا یحت

 ...یــــــیدرد... درد...آ -

 را گرفت و محکم فشرد. دستم

 ...مارستانیبرمت ب یخوب... تحمل کن االن م یلیخوب... خ یلیخ -

 

... روز رفتن ی... واینکند بچه سقط شده؟ اگر سقط شده باشد... وا د؟یلرز یم شیمن؟ چرا صدا یبود؟ برا نگران

 است...!  کینزد

*** 

 

 «سوم شخص یراو _نیحس »

 

 

 :دیپزشک زنان نشست و نگران پرس مقابل

 شد خانم دکتر؟ یچ -

 سرزنش بار نگاهش کرد. دکتر
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 نیبشه تا به جن نیاز هر نظر تام دیداره، با ازیبه استراحت مطلق ن طیشرا نیمحترم... خانم شما االن در ا یآقا -

 نرسه...  یبیآس

و با دو انگشت چشمان  دیکش ینزدشان برده بود پوف نهیمعا یکه هما را برا یپزشکان یِتکرار یاز حرف ها کالفه

 سرخش را فشرد.

 نه؟ ایسر زنم اومده  ییچه بال نیگ یخانم دکتر م -

 لبان پزشک نشست. یرو یکمرنگ لبخند

، جود ندارهو نیزنده موندن جن یبرا ینیکنه تضم دایادامه پ یعصب یفشار ها نیاگه ا ی... ولییبال چیشکرخدا ه -

موقت هستن  ی... تا فردا ظهر هم بستریو هم جسم یدارن هم روح تیبه تقو ازین فنیضع یلیدر ضمن خانومتون خ

 ...ادیب شاشونیتا جواب آزما

 

 و در دل خدا را سپاس گفت... دیکش یآسوده ا نفس

 بچه هم سالمه؟ -

 کنم مراقبت... یم دیمن بازم تاک یبله... ول -

 حرف دکتر آمد. ی انهیم

 دونم... چشم! یم -

 

 ...دیکش قیاز اتاق خارج شد. همانجا کنار در چند نفس عم یاز جا بلند شد و با تشکر کوتاه سپس

فکر کرد که چرا همه  نیپرپشتش رفت و چنگشان زد، و به ا ی... دستش به سمت موهایانصاف یشد با ب یم قضاوت

اش خبر  یهردوشان فقط اوست؟ اصال مگر از زندگ یروزها نیال بد امگر علت ح نند؟یب یرا از چشم او م زیچ

 یصبفشار ع نیمراقب نبود؟ مگر عامل ا مگرگفتند مراقبش باش...  یکردند؟ که م یگونه قضاوتش م نیداشتند که ا

 تنها او بود؟
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 تتیت که شخصاس یبه همسرش نزد! انگار خصلت عده ا یهم قضاوتش نکنند که سر نباریسمت بخش رفت تا ا به

 قضاوت نابجا!  کیکنند ، تنها با  یرا روانشناس

 

*** 

 «هما»

 

 را برگرداندم. میهر دو دستم نشستم و رو یرو

 !ستیبه آبکش کردنم ن ازیبود... ن یسرم کاف هی... همون یبزن ذارمیهم نم رمیبم -

 .دیشد و دستم را کش یعصب پرستار

  ه؟یکارا چ نیا ؟یلج نکن مگه بچه ا -

 کرد!  یم یضربان قلبم را دستکار  یافتاد، انگار کس یدر دستش م وکتیکه به آنژ نگاهم

 .ختمیالتماسم را در چشمانم ر تمام

 من خوبم... دردم ندارم... بزار برم... نیتوروخدا بب -

 گفت: یبا مهربان نباریدلش به حالم سوخت که ا ایگو

 ؟یکن کاریچ یخوا ی... اونوقت میکن مانیزا یخوا یسوزن که ترس نداره... تو فردا م هیدختر خوب  -

 خوام مرخص شم! یخودش م تیبده من با مسئول تیرضا  دیبگ دیاصال من شوهرم کجاست؟ صداش کن -

 

 !اوردیدر ب رمیداشت آن را از ز یآرام گرفت و سع نباریرا ا دستم
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 ،یبزن دیکرده با زیمونه دردش... دکتر سه تا سرم برات تجو یهمون سرم م نی... باور کن عیبده من دستتو خانوم -

 !شترهیها...! تازه اون موقع دردشم ب یش یجدا جدا بزنم به قول خودت مثل آبکش م

 

صلش و مینبود ناچار شود و از رگ پا دیدراز شده ام را جمع کردم. بع یو پاها دمیتخت عقب کش یخودم را رو یکم

 کند!

 کنم!  یم داریبخش رو ب یمارایب یکشم همه  یم غیج یبهم دست بزن نیبب -

 آغشته به الکل را برداشت. ی پنبه

 است همش...!  قهیدق هیهمکارمو صدا کنم ؟ بده من دستتو  یخوا ی... میکن یم تیاذ یدار گهید -

 

 .دمیتخت چسب هیو به تک دمیکش یفیضع غیسوزن را که برداشت ناخواسته ج سر

 ...ییایب کیبخدا نزد -

 وارد اتاق شد. نیکه حس دیاینمانده بود از کاسه در ب یزیچ چشمانش

 نجا؟یچه خبره ا -

 .دمیکش رونیب رمیو دلم از حضورش قرص شد. دستانم را از ز ختیاز ترسم ر یکم دنشید با

 منو نجات بده... ایتوروخدا ب نیحس -

 در چشمانم نگاه کرد و با سرزنش گفت: میمستق ستاد،یکنار تخت ا نباریآمد و ا جلوتر

 ؟یهما بازم بچه شد -

 را تار کرد. دمیاشک د یرا به که خوش کرده بودم؟ هاله  دلم

 خونه، بخدا خوبم... میبده بر تیترسم خوب... برو رضا یم -
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 مطمئن گفت: ینگاهش را از نگاهم گرفت و با لحن کالفه

 س!نتر نجامیمن ا -

 

آماده  یتحمل هر درد یکه کنارم باشد برا نیهم دانستیاز کجا م زد؟یر یدانست که بودنش ترسم را م یکجا م از

 ام؟!

که امکان داشت به سمت  ییتا جا زیتخت گذاشتم و خود ن ینداشت، دستم را مقابل پرستار رو یا دهیمقاومت فا 

 دستم خم شدم! 

شود که دردش از درد  یاست! چنان استرس بر آدم غالب م وکتیآنژ ایوصل ست سرم  یمرحله  نیبدتر یریگ رگ

دستم زد و انگشت اشاره اش را در چند  یآرام رو یاست! پرستار چند ضربه  شتریفرو رفتن سوزن در گوشت بدن ب

 نقطه از دستم فشار داد.

 باز و بسته کن... -

 

م تر چشمان زدمیکه م یو توان تکان دادنش را هم نداشتم، چه برسد به  باز و بسته کردنش... هر پلک دیلرز یم دستم

 ینماند! رگ ها میبرا یبا دست راستش  مچم را گرفت و با قدرت فشرد، استخوان نیمرتبه حس کیشدند...  یم

 شدند... انینما یپشت دستم تا حدود

 

 رگ... نمیخانم ا -

دم ، هر آن حس کر دیکه پرستار پنبه را پشت دستم کش نیکند پرستار! هم یریه شده بود از رگ گاو هم کالف انگار

 یرو نیمرتبه دست گرم حس کیتوانستم نگاهم را از دستم بکشم.  ینم یروم... حت یکه از شدت ترس از حال م

 یخودش بود... آغوش ...دمیچسب یگرم وسفت  یحرکت به جا کیزده ام نشست وسرم را چرخاند؛ در  خیصورت 

 که با آن ناآشنا نبودم...
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 میاز آغوشش در گلو یدور یکه از سر دلتنگ یبغض دنیترک یبود برا یدرد فرو رفتن سوزن در رگم بهانه ا حس

 جمع شده بود...

از شالم را به  ختهیر رونیب یموها یدستش از دور مچم باز شد، با دست آزادم  پشت لباسش را چنگ زدم.به آرام 

 گفت: یداخل فرستاد و با لحن آرامش بخش

 ...زمیتموم شد... آروم باش عز -

از آغوشش جدا شوم... بگذار فکر کند از  یراحت نیبودم که به ا یآتشم زد... دلتنگ تر از آن شتریگفتنش ب زمیعز

ه خود را ب یکه با هر بهانه ا ستیدانستم دردم چ یم یام... خود بهتر از هرکس دهیبه تنش چسب نگونهیسر ترسم ا

 سپارم... یآغوشش م

 

 تونم دل بکنم یدلم گرفته و نم نکهیا "

 من ،تنها فقط خود منم یدلتنگ لیدل

 فقط واسه تو بزنم... دیحرفامو با تموم

 من محدود شد یایشدم، دن ایدن نیا ریدرگ

 فراموش کردمت، دار و ندارم دود شد یوقت

 اندازه داشت یاب بمن از تو فقط ، عذ یدور

 ذاشت ینگاهت، منو تنها نم نکهیخبر از ا یب

 از تو دور شدم نهمهیا کنم،یکه فکر م هرلحظه

 از خودم رهیگیدلم م ره،یگ یم میگر دوباره

 سپرد ییروزگار، منو به تنها نیا ی همهمه

 تو برد ادیو آدماش، از دل من  نیزم فکر



 یعاشق ینغمه 

 
195 

 

 دارم دوست داشتنم ، مهم تر از جونه برام دوست

 گناهه که از تو بجز تو رو بخوام نیبدتر نیا

 سازه هنوز یم امویتو، دن یدستا سخاوت

 "همه گناه من، آغوش تو بازه هنوز... نیا با

*** 

 

ود ب رهیکنم! چند لحظه در سکوت نگاهش کردم، او هم خ هیگر ایدانستم بخندم  ینم ا،یرو دنیرا که باز کردم با د در

 یدانشگاه بود، روز انیدانشجو یزبان زد همه  تشانیمیو صم یکه دوست ییایبه من... باورش سخت بود هما و رو

 از هم دور شده باشند... نقدریا

را در حقم  یخواهر ایرو یپررنگ تر شد. خواهر نداشتم ول میکه به دور گردنم حلقه شد، باور حضورش برا دستانش

 تمام کرده بود...

 راه! مهین قیدلم برات تنگ شده بود رف -

 !ینیب ینکن که بد م یرو برام باز تیمونم ها! نقش کبر یانبار باروت م هیبه جون خودم االن مثل  -

 

ن بود تا ساعت ها به حال خودما م،یهم دلتنگ بود یبرا یادینگاهم کرد. ز ریدل س کیو از او جدا شدم.  دمیخند

 . به خودش آمد و کنارم زد.میکرد یرا نگاه م گریکدی

 ؟ینگهم دار نجایا یخواه یتو، تا شب م امیبرو کنار بذار ب -

از  شیمبل پرت کرد و پ یرو ادیز یرا از فاصله  فشیو بعد از وارد شدنش به داخل خانه ، در را بستم. ک دمیکش کنار

 را باز کرد. شیمانتو یسر بردارد، دکمه ها یآن که شالش را از رو

 ! آره؟یداشت یسالم احوالپرس لییبا عزرا شبیکه د دهیخبر رس -
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 :دمیپرس دیبه سمتش برداشتم و با ترد یقدم

 گفته؟ یزیچ نیحس -

 نجام؟یچرا من ا یکنی... پس فکر مگهیگفته د نینه آقا کالغه خبر آورده! خوب حس -

 چرا؟ -

بود؟ طاها  یبه خاطر چ ینه سر زدن ،یمدت نه زنگ نیا یکن یمخت تکون خورده ها! پس فکر م یبه! تو حاملگ -

 امیکه زنگ زد به خونمون ازم خواست ب نیسرجاش! حس ادیتا هما عقلش ب میزنگ نزن م،یگفت نر یذاشت م ینم

 کرد و رفت... ادمینگفت. جلو در پ یزیطاها هم چ ،یتنها نباش شتیپ

 تا جلو در اومد و رفت؟ یعنی -

 انداخت. نییرا پا سرش

 ...گهیآره د -

 .دمیشانه نشده ام کش یبه موها یگرفت، طاها به کل مرا کنار گذاشته بود... دست دلم

 هیدل داره که واسش  هیخواهرش  ینداشته باشه که تنگ من بشه ول یاون دل دیمنو برسون. بگو شا غامیبه طاها پ -

 ...یانصاف باش یب نقدریکرد ا یا فکر نمذره شده... بگو هم

 .ستادی. نگاهش رنگ غم گرفت و مقابلم اندیبب ایخواستم شکستنم را رو ینم یبغض کردم، ول ناخواسته

 ...مایتا جونمون درآد! مثل قد میکن یاونقدر وراج م،ی... اومدم بگم بخندگهینکن د هیگر ایهما، جون رو یوا -

 لب زمزمه کردم: ریافتاد. ز نییگونه ام بلغزد، از چشمانم پا یآنکه رو یب یاشک قطره

 شه... ینم می... مثل قدستین میمثل قد یچیه گهید -

 .دیچپم چسب یراستش به بازو دست

قسمم داده که مواظبت باشم آب تو دلت تکون نخوره واست خوب  یکل نیرم ها.. بابا حس یکه م لویجمع کن س -

 ؟یتو زر زر کردنو شروع کرد دینرس دیرش خونتون رس! حاال من پام  به فستین
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 :دیزده پرس رتیکم حجم شده ام افتاد و ح یبه موها نگاهش

 نبود خله؟ فیح ؟یموهاتو خرد کرد -

 چشمانم را با سر انگشتانم گرفتم. یسیخ

 کرد... یم تمیمجبور شدم، اذ -

در حسرت لمس کردنشان بسوزد... باشند و دلم بافته شدنشان  نیباشند و حس نکهیکرد... ا یم تمینگفتم... اذ دروغ

 ...نیرا بخواهد توسط دستان حس

 دستانش گرفت. نی.  دستم را بمیآن پرت کرده بود، نشست یرا رو فشیک  ایکه رو یمبل دو نفره ا یرو کنارهم

 چرا؟ یباز کرد ریزنگ زدم د یکل -

 را بهم فشردم. لبانم

خوره ، اس ام اس پشت اس ام اس،  یزنگ م یگوش گهیصدا از خواب بپرم! االن د هیکه با  ستمین میقد یهما گهید -

 کرده! نمیسنگ ی... کر شدم اصال! فکر کنم بارداریگوش فون،یزنگ آ

 ...دمیمن شن یلب گفت ول ریاز چشمانم گرفت، ز نگاه

 ! ستین میقد یهما هیشب زتیچ چیتو ه -

 ؟یگفت یزیچ -

 را جمع کرد. شیو پا دست

 ؟ینه... خودت خوب -

 به شکم برجسته ام دوختم. رهیشد خوب باشم؟ نگام را خ یچطور م خوب؟

There i s no word i n any l anguage which can best describe how I  feel! 
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 که بتواند حال مرا شرح دهد!(  ستین یزبان چیدر ه یلغت چی) ه

 گذشت! یم یروش به دلتنگ نیشد که با بدتر یعمرم محسوب م یروزها نیبدترروزها  نیبود... ا نطوریهم هم واقعا

 

 .دیحرف را به سمت بچه کش تیکرد، در نها لیو تحل هیدر سکوت جمله ام را تجز ایرو

 ته؟یدختر افر هی ایپسر پروو  هیهست؟  یچ ؟ین یخوب چه خبر از ن -

 نثارش کردم. یغره ا چشم

 محبت! یمرس -

 شل شد. ششین

 ؟یپس دوسش دار -

 خبر است! یب زیاز همه چ ایفراموش کردم رو یلحظه ا یبرا 

 سالم باشه! یخواد باشه باشه ول یم یهر چ ؟یبچتو دوست ندار یمادرشم ها! دوستش نداشته باشم؟ تو مادر بش -

 نگاهم کرد. متعجب

 ؟یبر یخودشو باباشو ول کن یخوا یاومدنش م ایبعد از دن یول یچطور دوستش دار -

 م؟یحرف ها رو بزن نیا نجایا یاومد -

 شه! یم دهیو اون بچه کش نیحرف به حس ینخوا یبخوا -

 رهی! همش ادارس... صبح خروس خون مستشین نم،یب یرو اصال نم نیگم حس ی! دارم مایرو گهیبس کن د -

داشت کارشو  یزندگ نیبه ا یهر دومون بهتره... عالقه ا یبرا میریگرده ! مطمئن باش طالق بگ یمارمولک خون برم

 بده! حیاونو به من ترج نکهیکرد نه ا یعوض م

 هر دوتون سخته! یشما از هم برا ی! مطمئن باش دوردهیبرات جون م میمثل قد نیهما؟ حس یکار یکجا  -
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 از هم سخت باشه! مونیکه دور مینکرد یما اصال با هم زندگ -

 به شکم برآمده ام کرد. ینگاه و با دست اشاره ا شده بودم خدا! پر تمسخر یماهر یدروغ گو چه

 شکم جلو اومدتو؟ ایحرفتو باور کنم  -

 تکان دادم. نیرا با حرص به طرف سرم

 ولم کن!  یپرست یم ی... تو رو جون هر کگهیبسه... بسه د -

 را مقابل صورتم گرفت. دستانش

 پسره؟ ایدختره  ینگفت یحرف ها رو،  پاچه گرفت نیخوب، اصال ول کن ا یلیخ -

 شه! یمعلوم م یسونو نشون نداد... گفت آخر چهار ماهگ شبید -

برم برات  یقره قوروت، ترشک، لواشک... هوس کرد ؟یهوس ندار یزیباشه فقط سالم باشه... چ یبه قول تو هر چ  -

 بخرم.

 جات هوس نداشتم تا حاال! ینه ممنون... ترش -

 !چهیو پات در برابر شکمت ه دست ؟یهما خبر از خودت دار یراست -

 زشت شدم؟ یلیخ -

 بودمت، شکمت چشممو زد! دهیوقت بود ند یلینه... آخه نکه خ -

ث باع نیبدنم آب رفته بود... هم یاعضا ی هیبق دیکش ینفس م یاز شکمم که در آن موجود ریبود...به غ ایبا رو حق

 بزرگ به نظر برسد!  یادیز یشده بود شکمم در چهار ماهگ

 و از جا بلند شدم. دمیکش یقیعم فسن

 .ارمیشربت ب رمیم -

 جا بلند شد و دنبالم راه افتاد. از
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 زم؟بپ یخورم. ناهار چ یم دارمیبخوام جاشو بلدم برم ی. خودم هر چیشد فیضع یکاف یبه اندازه  ن،یبش ریتو بگ -

 نه؟ ای ادینگفت ناهار م نیحس -

 مونم. یم شتی... شام رو هم پادیوقت م ریگفت د -

 تر از قبل شدم. گرفته

 مونه که! یطاها تنها م ینجوریا -

 جا! نیهم ادیشه م یاشکال نداره، تنها م -

 ...ایرو -

 تو فکره... یادیتنها باشه، ز کمیروزا الزمه  نیاصال به طاها فکر نکن. ا نیبب -

 بخاطر من آره؟ -

 ؟یخور یم یگم ولش کن! چ ی! میگ یولت کنن تا صبح چرت و پرت م -

 بپز! یدوست دار یهر چ -

 ؟یدار الشویخوبه؟ وسا مهیق -

 هست، فقط... زیآره همه چ -

 

 برش داشتم. ندازمیبه شماره ب یآنکه نگاه یزنگ تلفن، جمله ام را ناقص گذاشت. به سمتش رفتم و ب یصدا

 بله؟ -

 هما؟ -

 ...دیدوباره به تن خسته ام بخش یجان شیصدا دنیشن

 سالم... -
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 ؟یسالم، بهتر -

 ممنون... -

 اومد؟ ایرو -

 ...نجاستیآره، ا -

رو  مایقد ادیبه  یدیرو د ایامروز. هما رو امیم ریکوک کن براشون. منم د تویگوش ،زنگینره بخور ادتیداروهاتو  -

 ه...ش یبچه م دنیباعث صدمه د یاطیاحت یب نیگفت کوچکتر یم شبیمواظب باش دکتر د یلیها! خ نیسر هم نپر

 را خوش کرده بودم نگران من است! دلم

 حواسم هست جناب! -

 .دیکش ینفس کالفه

 کامال مشخصه سرکار خانم!  -

 ؟یندار یکار -

 روزها رفتارم حساسش کرده بود. نیزد، ا یموج م یدلخور شیصدا در

 با من حرف زدن برات عاره؟ -

 .دمیام کش یشانیپ یدستم را محکم رو کف

 ! نیحس -

 گفت: تیسکوت کرد و در نها یحظه ال چند

 خداحافظ... -

 یکار " کیخواست نه؟ و گرنه با  یناچار تلفن را قطع کردم. دلش حرف زدن م دیبوق قطع که به گوشم رس یصدا

 گرفت! یجبهه نم نطوریا "؟یندار
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*** 

به من بزند ، مقابل ساختمان منتظر  یآنکه سر یرفته بود... طاها به دنبالش آمده بود و ب ایشد که رو یم یساعت کی

 یبسوزد، بسوز تیتا دلش برا یکس ستین یریکه بم ییاست... از آن نوع درد ها یدردِ بد یکس یماند... ب ایرو

اشتم د قایوجود ندارد... من دق تیبرا ییگوش شنوا نگفته یاز حرف ها یناراحت شود... پر باش تیتا برا یکس ستین

فاصله داشتم... و  یآدم نیشدن به همچ لیفقط به اندازه چند ماه تا تبد دیشدم... شا یم لیتبد یفرد نیبه همچ

 بردند...  یم غمایکه ماندنم را به  ییگذر تند ساعت ها

 

ور حض یاز جا بلند شده و به سمتش رفتم... رفتن که نه... پرواز کردم... من برا یمعطل یدر که به صدا در آمد ب زنگ

 دادم! یجان م یواریچهارد نیبسته ا یعطر تنش در هوا دنیچیه و پمرد در خان نیا

خون افتاده اش خبر از  ینگاهم کرد... چشم ها قیانداخته اش را باال آورد و عم ریرا که باز کردم، سرِ به ز در

به عقب برداشتم تا  یپلک زد و قدم که به داخل خانه گذاشت ، قدم نیدادند... سنگ یحد و اندازه اش م یب یخستگ

 ت را با خود بهمراه داشت!یاز عصبان یبلند نبود اما موج شیمانع ورودش نشوم. صدا

کرد  یدر باز م ییجلو در ، واحد روبه رو یباز اومد یموها نیهمون لحظه که با ا دیکنن؟ شا یوضع در باز م نیبا ا -

 ؟یبکن یخواست یم کاریچ

 و آرام گفتم: دمیگز لب

 تو! دمیپر یم -

 کرد گفت: یکه کتش را از تن خارج م یکنارم گذشت و در حال از

 !دنیزن من رو د یعالم و آدم موها دهیچه فا یآره بپر تو! ول -

 نهمهیداشت... هنوز هم با وجود ا رتیغ میبود که هنوز به رو نیذوق داشت ا یکه جا یزیهم زنش بودم... چ هنوز

 دانست... یمرا زنِ خودش م میها یتلخ

 !دیببخش -

 !تهیرعا ازهیکه ن یزیچ ست،یگفتن ن دیبه ببخش یازین -
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داد و نگاهش را  هیکاناپه تک یو سرش را به پشت دیبه گردنش کش یپا انداخت... دست یمبل نشست و پا رو یرو

 دهم! یاست عمرم را م لیما یاش به سرخ یدیکه سف یاهیس یچشم ها نیهم یگرفت... گرفت و ندانست من برا

 ی... ولدمشانیکش یکردند... به دنبال خود م یام نم یهمراه میبه سمتش رفتم... پاها دهیکش یو قدم ها دیترد با

گرفتم هم نگاهش را به  یدر کنارش جا نکهیبا احساس ا یشد... حت یم دهیکه او بود ناخواسته کش ییدلم... هرجا

 ... ستمین شا یبه ناراحت یزد راض یکه داد م ی... نگاهدینگاهم نبخش

 ن؟یحس -

 بله؟ -

 بله؟ چرا بلـــــــه؟؟؟ چرا

 کنم منبعد حواسم رو جمع کنم! یم یخوام... سع یمن عذر م -

 پر از حرفش را... یها یباز کرد... گو باالخره

 ؟یتو منو دوست دار -

 سوالش جا خوردم... از

 ؟یچ -

 گرفت. یاش را از پشت هیتک 

 نه؟ ای یگم دوستم دار یخوام! م یزت جواب مو ا دمیسوال پرس -

سوال در  نیخوردند و جواب دادن به ا یو تاب م چیکردم... انگشتانم در هم پ یم غیمن بودم که نگاه در نیا نباریا

 هم سخت تر بود! ادیحال حاضر از جواب دادن به سواالت المپ

 فکر کنم قبال بهت گفتم! -

 زانوانش نشست. یهر دو دستش به رو آرنج
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 کدومش رو باور کنم؟ دیدوستت ندارم! من با یبارم گفت هیدوستت دارم و  یگفت ادی... قبال زمیزد ادیقبال حرف ز -

 حرفِ چشم هات رو؟ ایحرفِ دهنت رو 

 کند؟  غیقصد داشت عطر تنش را در نباریجا بلند شد و ا از

 خوب... -

دم... ش کشیقدم نزد کیکند که از جا برخاستم و تنها  ینیسنگ میخواست تا به رو یسمتم برگشت و نگاهش م به

 ...میشدند در مردمک ها زیاش ت رهیت یها یرا خودش برداشت و فاصله مان را پر کرد... گو یقدم بعد

تو چشم هام نگاه کن و بگو  ی... اگه هنوز سر حرفت بابت طالق هستیتو چشم هام نگاه کن و بگو که دوستم ندار -

 !یدوستم دار یکه چشم تو چشم بهم گفت یی... تا بتونم فراموش کنم روزهاادیمن خوشت نم که از

 یکرد و نم یکه دروغم را فاش م یدرد کیدرد بود...  کیگفتم  یهم وجود داشت؟ م نیدردناک تر از ا شکنجه

 طالق! یکرد... به مصر بودنم برا یگفتم هم او شک م

 من... -

 نگاهم کن هما... -

 بخواهد و انجامش ندهم؟ یزیشد چ یم

کنم تا بهم  یهمه فاصله... من همه کار م نی... ایهمه دور نیدکترا... از ا یحرف ها ینیمن خسته ام... از سنگ -

 ! ستیتالش هام مثمر الثمر ن یول یبرگرد

 را به جان بخرم! شیها یکه... خسته شود... از من! نرسد آن روز... من حاضرم تمام خستگ ینکند برسد روز خدا

 . ..یو سرد یدور نهمهیکه من هم خسته ام... از ا دیفهم یم دیخواستم بفهمد.. نبا یرفت تا ببارند و نم یم چشمانم

 کردم!  یشکمم گرفتم. چه خوب از حضورش سواستفاده م یدستم را رو کیناچار  دیاشکم که چک یقطره  نیاول

 ...یپر شد از نگران نباریا شیصدا

 شد؟ یهما؟ چ -
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 نه دل درد... من درد دل داشتم! یدرد داشتم... ول من

 یشد شکست... من هم تالش م یصورتم جار یکه رو یهم فشردم بغضم با دو قطره اشک یرا که رو میها پلک

 که مثمر الثمر نبود!  یتالش ینشکستن... ول یکردم... برا

ام گرفتم تا  ینیدهان و ب یگرفت... دستانم را رو یه نفس مک ییصدا یب یختم شد به هق هق ها میتالش ها تینها

 شکستنم به گوشش نرسد...  یصدا

 تونم بگم... یمن... نم -

 خوب... یلیخوب... خ یلیخ -

 

 یبخشد؟ نفس م یدانست که هنوز هم آغوشش جان م ی... مدیچیهر دو دستش را باال برد و به دور تنِ لرزانم پ 

 دهد؟ 

 زدم... آروم باش... دکتر گفته استرس برات سمه...  یباهات تند حرف م دی. نباآروم باش هما.. -

 نشکستن ناکام ماند! یاش فشردم و تالشم برا نهیرا به س سرم

 من... -

 را محکم تر به دورم گره زد. شیسر فشردم و او دست ها من

 باشه... اصال فراموشش کن... -

 شدم... ینشستم و از آغوشش جدا نم یکرد و کاش که نم تیکه در آغوشش بودم مرا به سمت مبل هدا همانطور

 کرد. کیو صورت نزد دیسرم کش یرا به رو دستش

 ؟یخوب -

 آمد و خوب نبود؟ رونیشد که از آغوشش ب یم

 آره... -
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 ؟یدرد که ندار -

 غمم تر شود... یکه چشم ها برا یداشتم... آنقدر ادیز درد

 نه... -

 مطمئن؟ -

 کردند؟ یم ییبه دورش، خودنما میحلقه شدن دست ها یو گردنش برا دنیبوس یبرا شیگونه ها نقدریا چرا

روزها  نیکه ا ییاشک ها یکه عادت داشتند به گرما ییتاب نشود و اشک زدودم از گونه ها یگرفتم تا دلم ب نگاه

 نبودند... بهیغر شیبرا گرید

ام از عطر تنش... سرم را به سمت  ییهوا یها سهیدستش را به دور گردنم احساس کردم و پر شدند ک ینیسنگ

گونه ام احساس  یرا به رو شیلب ها یو بعد نرم دیبه گونه ام کش یزبرش را به نرم شیکرد و... ته ر کیخودش نزد

 ! دی... پر از عشق... مرا بوسصدا ی... بی... مثل آن روزها... نرم و طوالنشهیکردم... مثل هم

 نهمهیاز ا یوا یدادم؟ و ا یجان م شیترم داده بودند؟ که هنوز هم دوستش داشتم و برا یسوالش را چشم ها جواب

 جواب دنشیو از جا بلند شد و من حق نداشتم بوسه اش را با در آغوش کش دیکه کنار کش ی... زمانیو دلتنگ یدور

 روزها...  ... مثل آنشهیبدهم! مثل هم

 خواهم! یمن هنوز هم طالق م نکهیدهد... ا یم رییتغ میرفتارم برداشتش را از اشک ها نیحتما هم و

** 

 

 «سوم شخص یراو _نیحس»

 

 ادیاز مسعود نبود. ز یهنوز خبر یگذشته بود ول 9شد. ساعت از  یریتلفن را برداشت و مشغول شماره گ یگوش

 :دیچیپ یسرحال مسعود در گوش یمنتظر نماند، صدا

 ؟یجان خوب نیسالم حس -
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 گذشته! یتو؟ دو ساعت از شروع ساعت کار ییمسعود کجا -

 جواب سالم واجبه ها! -

 فرستاد. رونیرا ب نفسش

 بگم ردتو بزنن؟ ای ییکجا یگ یسالم... حاال م -

 .دیسرخوش خند مسعود

 !امیم ۱5۰راهم دارم با سرعت ! تو ستیها ن یکارآگاه باز نینه بابا الزم به ا -

 تو رو ندارم! یآخ و آ یوسط حوصله  نیا یکن ی... تصادف مایچه خبرته آروم تر ب -

کردم! غلط نکنم  یم بیملک پور رو تعق یاز آدما یکیتا دو نصفه شب داشتم  شبید ن،یدارم حس یخوب یخبرا -

 کردم! دایگاهشونو پ یمخف

 داشت تا خشمش را کنترل کند. یو سع  دیباال پر نیحس ابروان

 ؟یبکن یخواست یم یچه غلط ومدیسرت م ییبال هینه؟  ای یتو عقل دار ؟یکرد کاریچ -

 ...میقدم جلو افتاد ۱۰راحت  امیبادمجون بم آفت نداره! تو حرص منو نخور، بزار ب -

 ؟ییکجا ؟یکرد رید نقدریحاال چرا ا -

 رسم به اتوبان... یبخاطر همون صبح رو خواب موندم. االن دارم م دمیخونه خودم خواب شبید -

 ...نمتیب یم یایخوب مواظب باش، م یلیخ -

 .دیاز مسعود نشن ییلحظه صدا چند

 صدامو؟ یشنو یالو مسعود؟ مسعود م -

 :دیبلند اتوبان شن یرفته مسعود را به زحمت در سر و صدا لیتحل یصدا هیبعد از چند ثان نباریا

 ابوالفضل... ای -
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 شد؟ یمسعود؟ با توام چ -

 :دیبلند تر از قبل به گوشش رس نباریمسعود ا یصدا

 ...رهیگ ی... نمنیحس رهیگ ینم  -

 رسوخ کرد... نیدر دل حس ترس

 ره؟یگ ینم یچ ره؟یگ ینم یچ -

 ود.کرده ب جادیا یناهنجار یمسعود اعتراض داشتند، صدا ادیکه به سرعت ز ییها نیبوق بلند ماش 

 شم! یم کینزد چی... دارم به پرهیگ ی... ترمزم نمنیحس رهیگ یترمزم نم -

 

 رفتارش داشته باشد، از جا بلند شد. یرو یبدون آنکه تسلط نیحس

 عوض کن... نیال -

 شه... اتوبانه... شلوغه... یشه نم ینم -

 زیم یرو یا شهیاش را باز کرده بود. آرنجش به پارچ ش قهیعرق از کنار شق یخارج شد، قطره  زیاز پشت م نیحس

 شکست... یبلند یاتاق پرت شد و با صدا یشده  کیسرام نیخورد و پارچ به زم

 شه... یکنه... سرعتت کم م نیسنگ نویپنجره هاتو باز کن، بذارهوا  ماش یهمه  -

 ال رفت:با شیتن صدا د،یبه گوشش رس یبوق بلند یشدن و بعد صدا دهیکوب یصدا

 صدامو؟ یشنو یمسعود، م -

 مسعود کامال مشهود بود: یصدا لرزش

 نزنم... یها صدمه ا نیماش ی هیکنم به بق یتونم بکنم... فقط دارم تالشمو م ینم یکار چی... هنیحس -

 :دیکش ادیناخواسته فر نیزد، حس یم شانیهر دو در گلو قلب
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 ! یلعنتـــــــــ -

 :دیمسعود را شن ادیلحظه بعد فر چند

 قائم... ای -

 نیسبه گوش ح یزیبا چ نیبلند برخورد ماش یبود که صدا اوردهیرا کامل به زبان ن دنشیاستعانت طلب یجمله  هنوز

 ها... نیها و بوق ادامه دار ماش  کیشدن الست دهیکش یو بعد از صدا دیرس

 قدرت از حنجره اش خارج شد: نیبا آخر نیحس یصدا

 ـــود...مسعـــــــ -

*** 

 

شد، برگشت و  دهیاز پشت کش شیزد. بازو یرا برهم م مارستانیبلند و شتاب زده اش سکوت ب یقدم ها یصدا

 وارد کرد. نیحس یبه بازو یگره خورد. سرهنگ فشار یعینگاهش در نگاه پر سرزنش سرهنگ رف

 ؟یقانون شکن نهمهیچه خبرته؟ مامور قانون و ا -

 .دیدزد یعیاز نگاه رف نگاه

 نگرانم... یلیقربان، من خ دیببخش -

 ژه؟یو یبخش مراقبت ها کیاونم نزد مارستان؟یتو سالن ب یدو گذاشت یما مثل تو! مسابقه  یهمه  -

 زد . شانشیپر یبه موها یدست آزادش چنگ با

 من هست! هیسرش اومده، وقت واسه تنب ییچه بال مینیبب میبر دییایکنم ب یسرهنگ... خواهش م -

 محکم تر فشرده شد. شیبازو

 !کتای -
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 بغض داشت... شیصدا مارستان،ینصب شده بر سقف ب یها یزد به مهتاب زل

 کنم... یم تیچشم... منبعد رعا -

 مکث پشت سرش...  یبا کم نیرها شد، سرهنگ حرکت کرد و حس شیبازو

 

 ید  روبو ریچند دستگاه اس نیکه ب یدر حال ،یزخم یشد به مسعود که با صورت رهیو نگاهش خ ستادیا شهیش پشت

خودش و او  نیفاصله انداز ب ی شهیش یبرد. دست راستش ناخواسته رو یبه سر م یهوشیدر ب مارستانیتخت ب

 نشست، زمزمه اش آرام بود:

 ...قیزودتر خوب شو رف -

 جناب سرگرد؟ -

 :دیپرس دنشیسمت صاحب صدا برگشت و با د به

 ؟یمیشده مق یچ -

 اومده، گفتم به اطالعتون برسونم... یبررس میت ی جهینت -

 جناب سرهنگ کجان؟ -

 برگشتن اداره... م،یرو گزارش کرد جهینت -

 خوب؟ -

 نگاهش را به مسعود دوخت. یمیسروان مق نباریا

 نبوده! یاتفاق نشونیماش دنیشده بوده... ترمز بر یدستکار نیماش -

 گردنش نشست. یرو نیحس دست

 بوده؟ یخبر یکار کدوم از خدا ب -
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 گرفت. نیآن خارج کرد و آن را به سمت حس یچروک از ال مهین یپرونده اش را باز کرد و کاغذ یمیمق

 باشه! تونهیم یکار ک میدون ینم یول م،یکرد دایسرگرد فاتح پ نیتو ماش نویا -

 نوشته شده بود: یقرمز رنگ کیبرگه با ماژ یگردنش را از بند دستش آزاد کرد و کاغذ را گرفت، رو نیحس

 "...!یتاوان فضول "

 یها همیگاه... تا ن یکردن مخف دایخود و مسعود افتاد. پ یپشت گوش یمکالمه  ادینبرد، به  یادیکردنش زمان ز فکر

 شب... 

 :دیشده اش غر دیکل یدندان ها نیبا حرص کاغذ را در بر گرفتند، از ب انگشتانش

 ...اریفندکشمت اس یم -

 نگاهش کرد. یبه سمتش برداشت و با نگران یقدم یمیمق

 جناب سرگرد؟ نیکن شونییشناسا نیتونست -

 .دیکش قیچند مرتبه پلک زد و چند نفس عم نیحس

 ملک پور... -

 به تاسف تکان داد. یسر یمیمق

 ...ادویمردک ش نیخدا لعنتش کنه ا -

 مکث گفت: یبا کم سپس

 پرونده بشه... مهیضم دیبا ن؟یکن یبرگه رو لطف م -

 :دیبرگرداند و پرس یمیکاغذ چروک شده را به دست مق نیحس

 مسعود نشده هنوز؟ یاز خانواده  یخبر -

 ...نیهنوز نه... جناب سرهنگ سپردن شما خبرشون کن -
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 ...دیکش یآه نیحس

 خودت بهشون خبر بده محمد... -

*** 

 «هما»

 

 !...یمامان ای هییفهمم بچمون بابا ی...باالخره امروز م

 

 یا رهیدا یدستگاه سونوگراف نکهیاز ا دمیترس یآمد، م یرفتنم نم یدو دستم گرفتم. پا نیرا بستم و سرم را ب دفتر

تحملشان ناتوان است. کاش  یبرا میکه شانه ها ییها یفلش مثبت نشانمان دهد و من بمانم و حجم دلتنگ کیبا 

انش است، چشم یهمه تصنع شیتنهاست... لبخندها استیند ایه باشد، مادر نداشته باشد، تا دنپسر باشد... دختر ک

تواند باشد  یدلسوز تر از من م یفرزندش است... چه کس یمادر حکم زندگ ست،ین یزیاست... کم چ یباران شهیهم

رشدش... با هر دم و بازدمم، رشدش را کامل تر کردم... دردش که گرفت،  یشد برا یکه وجودم خانه ا یمن ش؟یبرا

به آغوش گرم و پر  ازیخود ن یروح طیشرا نیدر بدتر یکه هرشب وقت یفرو رفتن سوزن در رگ من آرامش کرد... من

ام  یه نامزدخوش دوران کوتا یدادن خودم و او از روزها یتسل یرا تحمل کردم و برا ییداشتم، تنها نیاز عشق حس

ز ا بینص یرا ب نمیکردم و هم جن یم ذشتهگ الیهم خودم را غرق فکر وخ نگونهیکردم... ا فیتعر شیبا پدرش برا

 گذاشتم... یپدرش نم یها یمهربان

 تنه اش را به داخل اتاق فرستاد. میفقط ن نیهوا باز شد و حس یاتاق ب در

 ؟یهنوز آماده نشد -

 تخت بلند شدم. یرو از

 مونده تا وقت سونو... یهنوز دو ساعت -

رفت و درش را باز کرد. متعجب نگاهش کردم،  میوارد اتاق شد. به سمت کمد لباس ها نباریرا کامل باز کرد و ا در

 به لباس ها کرد. یچک کرد و به سمتم برگشت و با دست اشاره ا یکی یکیلباس ها را 
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 اش پرت شه تو چشم من!دکمه ه شونیفکر کنم بپوش نا؟یا شنیتنت م -

 قالب تنم بود. دمیپوش یکه م ییاکثر مانتوها یاز باردار شی! پدیبگو نگونهیداشت ا حق

 تمگشیرفتم و برم یم ابانیتا سر خ تینداشتم که بروم! نها ییرفتم، در واقع جا یاز خانه نم رونیب ادیروزها ز نیا 

 باال انداختم. یانداخت! در جوابش شانه ا یراه م یشنل بلند مشک کیکه کارم را 

 پوشم. یدونم... امتحانشون نکردم، اکثرا همون شنل بلنده رو م ینم -

 به شلوارم کرد. ینگاهش اشاره ا با

 شن؟ یتنت م یکه دار ییشلوارا ؟یشلوار چ -

  

 شد، آنهم به زحمت! یشلوارم بسته م پیشد که تنها ز یم یهفته ا دو

 رم که توش راحت باشم!ندا ینه شلوار -

 شکمم... یماند رو رهیخ نگاهش

 ...یتیتو اذ ینجوریا م،یبخر یبرات لباس راحت میحاضر شو بر -

 

 دیخر نیآخر نیا دینبود... شا یو کج خلق یمسخره باز یجا گرید نجایرفت. ا رونیاش که تمام شد، از اتاق ب جمله

 یحالم را بکند و سرد تیرعا نیشد حس یشدم! وجودش باعث م یبچه ممنون م نیاز ا دیدو نفره مان باشد... با

 به نیتلخ با حس یروزها نیدر ا گرید کباریشد  اعث! وجودش بدادیرابطه مان در سکوت خالصه شود، نه در داد و ب

خوشش  یکفتار گذاشت هما از روزها ری... مگر شرط آن پستین ادمی م؟یباهم قدم زد یبار ک نیبروم... آخر دیخر

 نی... حسیزییپا ریدلگ یهوا نیقدم زدن در ا یکنم برا یم یرا بهانه ا دیبه خاطر داشته باشد؟ خر یزمان مشخص

ساعت  ۲۰دو ساعت زمان به قدر  نیخوش است...  فقط کاش ا شهیشاسد... هم ینم زییکه باشد، دل من بهار و پا

امشب  دیهم که شده بخاطر دل عاشق من به خود استراحت بدهند... خر کباری یساعت برا یبگذرد، کاش عقربه ها

 ...!یکس یاز جنس ب یآت ییروزها یبرا یکنم... خاطره ا یرا خاطره م
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*** 

 

 :دیرا در دستش جابه جا کرد و پرس دیخر یها پاکت

 ؟یالزم ندار یا گهید زیچ -

 کردم. مانیروبه رو یبه مغازه  یا اشاره

 م؟یبنداز ینگاه هیمغازه اون  میبر شهیم -

 انداختم. نییشد. سرم را پا دهیکش یسمونیس یبه سمت مغازه  نگاهش

 

 تو اون مغازه هست که الزمت باشه؟ یزیچ -

 ...یعنی... زهیخب... چ -

 !میستادیهما... دو ساعته  وسط پاساژ وا گهیبگو د -

 کرد... یشدم در چشمانش... به مانند سابق نگاهم نم رهیخ

 باشه؟ ازمونین تونهیم یبه نظرت تو اون مغازه چ -

 پاساژ کج کرد. یرا به سمت ورود راهش

 ...ادهیز دنیخر یسمونیوقت واسه س -

 راه افتادم. دنبالش

 ... میوقت دار قهیدق 4۰هنوز  ن،یلج نکن حس -

 نگاهم کرد. ظیو با غ برگشت

 ؟یبزرگش کن یستین یکه راض یبچه ا ؟یکن دیاون بچه خر یبرا یخوا یواقعا م -
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... مگر من مادرنبودم؟ دیلرز یآنقدر گران تمام شد که الل شدم و چشمانم از بغض پر شد. لبانم م میاش برا جمله

 فرستادم... رونیتنها نفسم را با آه ب میاشک ها زشیاز ر یریجلوگ یمگر دل نداشتم؟ برا

 رفت... نیگرداند و به سمت ماش یرو کالفه

 

به باردار ها  هیپاشنه تخت! حاال همه جوره شب یکه بر تن داشتم و کفش ها یباردار یبودم به شلوار مشک رهیخ

ه ک نیگذاشت و در سمت راننده را باز کرد. هم نیها را پشت ماش دیشکل... خر یبافت شنل نیبودم، به خصوص با ا

... دیآنکه بخواهم بغضم ترک یرا پر کرد ب نیاشکوچک م یبه من جا گرفت و عطر تنش فضا یصندل نیتر کیدر نزد

زد.  یرا برهم م نیآرامش ماش فمیضع یهق هق ها یآورد. صدا یبر سرم م ییشد حتما بال یکه اگر رها نم یبغض

سوخت... دلم  یام م نهیس م؟یروحا فرسنگ ها از هم فاصله داشت یول میهم بود کیتنها جسما نزد یوقت دهیچه فا

ش ... دستمیهم بخر ی قهیرا با سل "بچم"به قول خودش  یتکه لباس برا کینخواست  یحت نیحس نکهیگرفت از ا

 شد: یبودنم بر زبانم جار ریاستارت بود که کلمات نشات گرفته از دلگ دیکل یرو

ماه قراره تو شکمم  9که  یبچم بخرم؟ من یلباس برا هیحق ندارم  یعنیمگه من دل ندارم؟  ستم؟یمگه من مادر ن -

 9 نیبراش بخرم؟ الاقل به حرمت هم نیماش ایعروسک  هیپارچه براش بخرم؟ اصال  کهیت هیگش کنم حق ندارم بزر

کنم حق  یتکون خوردنشو تو وجودم حس م که ی... منیکرد یکنم درخواستمو رد نم یم یکه براش مادر یماه

انتظار  گهیاز تو د ؟یکن یچرا خوردم م ن؟یحس یزن یم شمیبخرم ندارم؟ چرا با حرفات آت یزیچ هیبراش  نکهیا

 نداشتم...

 

 :دمیزد. زمزمه اش را شن هیاش تک یصندل یو به پشت دیهم انتظار نداشتم... دستش را عقب کش واقعا

 منم از تو انتظار نداشتم... -

 نیبه ا .دندیچک یلباسم م یکلمات نشستند. قطرات اشک از صورتم به رو یبه جا میزجه ها یکردم و صدا سکوت

 گذاشت! ینم میروزها تنها نیبود که ا یزیکردند. اشک تنها چ ینم میها رها یزود

 داشبورد برداشت و به سمتم گرفت. یرا از رو یدستمال کاغذ ی جعبه
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 صورتتو پاک کن... -

 گرداندم. یرو

 خوام... ینم -

را گرفت و سرم را به  سمیخ ینه . انگشتانش چادمیشدن دستمال از جعبه اش را شن دهیکش ینکرد، صدا یاصرار

هربار که  یرا با دستمال پاک کرد. ول میاشک ها گرشیسمت خودش برگرداند. فرصت مخالفت نداد و با دست د

دستانش را دوست داشتم... مگر  نرمنشست. حرکت  یگونه ام م یاز اشک مجددا رو یکرد، رد یصورتم را خشک م

ا گونه باشند ت یرا دوست داشتم... ببارم و دستان دنیبار نگونهیا د؟یایب شیپ طیشرا نیممکن بود ا گریچند بار د

را کنار  سیدستمال خ  ن؟یتر از دستان حس یمن دوست داشتن یبرا یرا نوازش وار خشک کنند... و چه دستان میها

 .دیبا دو دستش اطراف صورتم را چسب نباریگذاشت و ا

 عذابم نده! ... هما...گهیاوووو... روده مگه؟ بسه د -

 عذاب بود؟ هنوز هم دوستم داشت؟ شیمن هنوز هم برا ختنیر اشک

 !یبچمون بخر یدلت خواست از اون مغازه برا یدم ببرمت هر چ یقول م ینکن هیاگه گر نیبب -

 

 اشک یبرا یو تمام تالشم را کردم تا سد دمیام را باال کش ینینرمش کرده بود... ب میها هیشد بچمون... گر بازهم

 به عذابش نبودم! یبسازم، راض میها

 مطب... میخوام... بر ینم گهید -

 را دوست داشتم. شیچقدر لبخند ها د،یپاش میبه رو یلبخند

 !میبخر یزیخوام با هم براش چ یمن م ندفعهی... اگهینه د -

 را بهم زدم و مردد نگاهش کردم. نفسش را در صورتم فوت کرد. سمیخ مژگان

 ...میساعت وقت دار میدختر! همش ن گهیبجنب د -

*** 
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 دست راستم خاراندم. یام را با انگشت سبابه  قهیشق

 م؟یبردار یحاال چه رنگ -

 :دیساله بود پرس 4۰ یکه زن فروشنده

 پسر؟ ایبچتون دختره  -

 پاسخش را داد: نیحس نباریا

 شه! یمشخص م گهیساعت د هیتا  -

 .دیخند فروشنده

 !نیرنگشو انتخاب کن نیایب هیچ نیدیفهم نکهیبعد از ا دی... خوب بریبه سالمت -

 رنگ گذاشت. یصورت یسرهم یدستش را رو نیحس

 !نیا گمیمن م -

 را باال انداختم. میابرو یتا کی

 چرا؟ -

 دختره! گمیچون من م -

 رنگ نشست. ییمویل یسرهم یرو دستم

 !نیپسره... ا گمیمن م -

 لباس برداشت. یدستش را از رو یبه آرام نی. حسمیشد رهیدر نگاه هم خ هیچند ثان یبرا

 !یتو بگ یهر چ -

 لباس بلند شد. یاز رو یبه آرام دستم

 هر دو! گمیمن م -
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 .دیو هر دو لباس را به سمت فروشنده کش دیخند بینج

 هر دو... -

*** 

 رد.نگاهم ک نکیع یبود... دکتر از باال نمییبر فشار پا دیزده ام مز خیدر تمام جانم رسوخ کرده بود. دستان  استرس

 برات مهمه؟ تشیمگه جنس ؟یترس یم یاز چ -

 توجه به حضور دکتر یبود، جلوتر آمد و دستم را گرفت. ب ستادهیا نهیکه تا آن زمان کنار تخت دست به س نیحس

 صورتم خم شد. یرو

 ؟یسالم باشه! مگه نه خانوم باشه فقط یهر چ کنه،ینم یما که فرق یبرا ؟یسرد نقدریهما؟ چرا ا -

. دکتر ستادیآنکه دستم را رها کند کنارم ا یب نیتپش قلبم را از دور تند خارج کرد. حس ینرمش تا حدود لحن

 شکمم به حرکت در آورد. یدستگاه را رو

 پاهاش...  نیدستاش... ا نیخب ا -

 :دیمرتبه پرس کیشده بود و  رهیخ توریشد که با دقت به مان دهیکش نیبه سمت حس نگاهم

 م؟یقلبشو بشنو یشه صدا یم -

 حتما... -

من که  یآرامش بخش را داشت. بخصوص برا یقیموس کیما حکم  یبرا ینوزاد بود ول کیقلب  یصدا قتیحق در

شد و چشمانش ستاره باران  یکردم. دستم توسط  دستان مردانه اش فشرده م یرا احساس نم ینگران چیه گرید

 دل من با تمام وجود از پدر شدنش خوشحال بود... زی.. عزبود.

 پر از احساس گفت: یدکتر با صدا یوقت اوردیدوام ن ادیمن ز یپررنگ تر شد و خوش نیلبان حس یلبخند رو 

 دختر ناز! هیفرشتس...  هی -

*** 
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 یبه ظاهر تمام حواسش جمع رانندگ نیزد... حس یشلوغ و مرطوب تهران... باران نم نم م یها ابانیبودم به خ رهیخ

 دانم... یدانستم که سخت مشغول فکر است. حاال فکرکردن به چه نم یمن م یبود ول

تاد، اتفاق اف دمیترس یکنم؟ از آنچه که م هیگر ایبخندم  دیدانستم با یبا خودم مشخص نبود... نم فمیاما تکل من

.. محروم بودم. دنشیداشتنش، بوس دنش،ییکه من از بو ی...! نغمه ا"نغمه"دختر ناز... و حتما به نام  کیدختر بود... 

که  نیرفتم؟ از ا نکهیبخشد؟ از ا یکند؟ مرا م یام م درباره یبزرگ شود چه فکر یدانستم وقت یکه نم ینغمه ا

من مرده ام!  دیسر هم کند و بگو یقصه ا شیبخواهم برا نیروز سر فرصت از حس کی دیبا ش؟ینکردم برا یمادر

مهم  یکس یبرا گرید یتعلق ندارم... وقت یبه کس گرید ی... وقتگری... من در خاطره ها مرده ام دستیدروغ که ن

بخواند...  شانیبرا یرا دارند تا فاتحه ا یاست... الاقل آنها کس شتریام ب یخاک هم مردگ ریز یستم... از مرده هاین

نمک نشناس هم بچسبانند!  اقتیل یب کیتنگش  یکنند، ول ادمیهم  دی! شاکند ادمیرا ندارم تا  یمن... کس یول

 عشق پاک همسرش را نداشت...! اقتیکه ل یکس

مغازه  ی شهیبه ش دهیچهار چسب_آ یشد و برگه ها یم دهیدرونش د  یبزرگ روح یها گیکه د یمغازه ا دنید با

 اریاخت یدادند ب یسرد را م یهوا نیخوشمزه در ا یآش رشته  کیخبر از  شیکه با فونت بزرگ چاپ شده به رو

 گفتم:

 ؟یبغل نگه دار نیهم شهیم -

 سمتم برگشت و سرعتش رفته رفته کمتر شد. به

 چرا؟ -

 به مغازه کردم. یا اشاره

 فروشه... یهوس آش رشته کردم! اون مغازه م -

 مغازه، گازش را گرفت! دنیو با د دیرا جلو کش سرش

 ؟یچرا نگه نداشت -

 شد. یریاش را به دست گرفت و مشغول شماره گ یگوش

 گم برات آش بپزه... یم نا،یمامان یخونه  میر یشام م -
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 را کم داشتم! نیهم

 نه... االن دلم خواست... -

 !ستیاون مغازه خوشمزه ن یآش ها -

 ؟یدون یاز کجا م -

 ایبهتون بزنم. تو و رو ینه... اومده بودم سر ایهست  ادتیدونم  یکه تازه زبونت به کار افتاده بود، نم شیدو سال پ -

چنان رو  ییبعد دوتا میدیآش خر میرفت یدنبال آش... با هزار بدبخت نیمنو طاها رو فرستاد نیهوس آش کرد

 !ه؟یچه آش نیکه ا نیگرفت یسرمون عروس

 

 نبود! ری... کم کمش طاها را داشتم... از من دلگریآن روزها واقعا بخ ادی

بودن! بخاطر همون بدمون اومد...  ختهیو کلم ر جیبود، برداشته بودن تو آش رشته، هو یوب آخه اون آشه محلخ -

 فرق داشت... نیا یول

 !ستیشما ن لی... آشاش باب ممیبود دهیجا خر نیهم از هم یکنه... اونسر ینم یفرق -

 

 .دمیبه چشمانم کش یدست

 !فتهیخوام مامانت به زحمت ب یخودمون... نم یخونه  میزنگ نزن، بر -

 :دیدار نگاهم کرد و با طعنه پرس معنا

 نرفتنت فقط زحمت افتادن مامانه منه؟  لیدل یمطمئن -

- .... 
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شد جمع کرد! مطمئن بودم  یپخت و زهر زبانش را نم یآش م کیجز سکوت نداشتم... زحمتش به کنار،  یا چاره

دم ش یم مانیسگ پش نیکشاند! آنوقت ع یرا به گند م کلمینار کل هکاسه آش به ک کی ی، مزه  زدیم شمیچنان ن

 خانه گذاشتم؟  نیرا در ا میکه که چرا پا

 داشبورد گذاشت و سرعتش را کم کرد. یاش را رو یگوش د،یرا که د سکوتم

 یزیآش خوردنه... باالخره کم چ یهوا، هوا نیهم باشه... ا یا گهید یمغازه  دیشا م،یجلوبر کمیخوب... بزار  یلیخ -

 دختر بابا آش هوس کرده! ست،یکه ن

*** 

 یرو یکردند برا یعجله م میاتاق را از نظر گذراندم. با وجود آنکه پلک ها کیتار مهین یرا باز کردم و فضا چشمانم

داد را نشانم داد، و بام قهیدق 6:45اتاق،  یزیشدم و پتو را کنار زدم. ساعت رو م زیخ میتخت ن یرو یهم رفتن ول

ه باز کردم. نگاهم ب یآمدم و در اتاقم را به آرام نیی! از تخت پابحنماز ص یادا یوقت داشتم برا کربعیتنها  یعنی نیا

 نینرفتن که طن ایداخل رفتن  نیکنم؟ مردد بودم ب دارشیخواب مانده؟ ب یعنیافتاد که بسته بود.  نیدر اتاق حس

 را در هم شکست: ییرایسکوت پذ یدلنواز

 له و اشهد ان... کیاهلل اکبر... الحمداهلل، اشهد ان الاله اال اهلل وحده ال شر -

. نماز خواندنش را دوست داشتم. با ستادمیآرام  جلو رفتم و با چند قدم فاصله پشتش ا یبود... با قدم ها داریب

 کردم اال به نماز!  یفکر م یزیخواند... برعکس من که در نماز خواندن به هر چ یآرامش نماز م

کرد جواب سالمم را داد و  یم کیاش را به مهر نزد یشانیسالم کردم. همانطور که پ ینمازش را که داد، به آرام سالم

 آرام گفت:

 برو نمازتو بخون... ستیوقت ن ادی... زیشد داریکنم خوب شد خودت ب دارتیب امیخواستم ب -

کج کردم و بعد از وضو گرفتن به اتاق برگشتم. قامت بستم و نمازم را شروع  یبهداشت سیرا به سمت سرو راهم

 یموفق هم شدم! در واقع م یکنم و تا حدود هیهم که شده خواستم با نماز آرامش را به خود هد کباری یکردم. برا

کردن نبود. حتما در به فکر  یازیباز بود. ن نیحس قآمدم در اتا رونیشروع خوب بود... از اتاق که ب یشد گفت برا

 یبودم، خواب را تا حدود دهیوضو گرفتن به صورتم پاش نیکه ح یرفتن به اداره بود. آب سرد یحال آماده شدن برا

ر پ وانیبه خود آمدم دو ل یرا خارج کردم. وقت وهیپاکت آبم خچالیاز سرم پرانده بود. به سمت آشپزخانه رفتم و از 
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ها را برداشتم و  وانیاز ل یکیعادت را ترک نکرده بودم.   نیمقابلم بود... هنوز هم بعد از چند ماه ا وهیاز آبم شده

را به دستش  یبلند شد. خواستم گوش نیحس یزنگ گوش یآوردم صدا نییرا که پا وانی. لدمینفس سرکش کی

 یعطلم یب رندهینام تماس گ دنیشد و با داتاق خارج  ازرا نبسته بود ،  شیکه هنوز دکمه ها یبرسانم که خود با لباس

 جواب داد:

 ...ریسالم جناب سرهنگ، صبحتون بخ -

-........ 

 افتم به سمت اداره. یراه م قهیبله، تا چند دق -

-......... 

 اش مضطرب شد! چهره

 مسعود حالش خوبه؟ ؟یچ یبرا مارستانیب -

-........ 

 قربان من تا برسم اونجا که هفت کفن پوسوندم! -

-......... 

 پر ذوق باز شدند. یبه خنده ا لبانش

 االن! امی... چشم چشم منیبهوش اومده؟ خوش خبر باش ن؟یگیم یجد -

 

شکر گذاشت.  چقدر خوشحال بود از بهوش آمدن مسعود... در دل  یفرش سجده  یرا که قطع کرد، همانجا رو تلفن

فکر کردم  نیافکارم را پس زدم و به ا "بشه... میزیچ یاگه منم روز یعنیخوش به حال مسعود،  "با حسرت گفتم: 

 ایگران ن میندارم که برا یتعلق نیبه حس گریهم من د نافتد و بعد از آ ینم یآمدن نغمه که اتفاق خاص ایکه تا به دن

 "کوچولو" ای "ین ین "گریزدم د یکه با او حرف م یبچه، هر شب تیجنس نییخوشحال باشد!  نغمه...! بعد از تع
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نام را دوست داشت... کم  نیا نمیزتریداشت... عز لیدل کیزدم نغمه... و تنها  یم شیکردم... صدا یخطابش نم

 من! یکه نبود... الاقل برا یزیچ

 به سمت "خداحافظ"و با گفتن  دیپنجه کش شیلباسش را با عجله بست. در موها یاز سجده بلند شد و دکمه ها  

 در رفتم. یتا جلو نیرفت و برش داشتم. دنبال حس وانیرفت. دستم به سمت ل یدر ورود

 بخور! نویحداقل ا ایب -

 ...شیکفش ها دنیپوش یخم کرده بود برا کمر

 خورم. مواظب خودت باش. یم یزیچ هیتو اداره  -

 کیمسعود؟ که  دنید یعجله داشت؟ برا نقدریا ن؟یبدون آنکه برگردد و نگاهم کند از خانه خارج شد... هم سپس

بود که  به دوست  دهیرس ییخودم سوخت... کارم به جا یرا از دست من نگرفت و نخورد؟ دلم برا وهیآبم وانیل

 کردم!  یحسادت م زیشوهرم ن

 وانیو ل دمیکش رونیب ییظرفشو نتیکردم. سطل آشغال را از کاب یخال نکیرا در س وهیخانه برگشتم و آبمآشپز به

ا ر  شهیجمع کردن خورده ش یآنکه بشکنمش درون سطل پرت کردم! نشکاندم چون حوصله  یرا ب یا شهیبلند ش

کرد، و امروز  یام باد م یوانگیشدت رگ د بهوقت ها  یاز چشمم افتاد! گاه وانینداشتم. در سطل انداختمش چون ل

 رگ را تلمبه زده بود! نیناخواسته ا ایبود که خواسته  نیعود کردنش حس لیدل

*** 

 «سوم شخص یراو _نیحس»

 

عود فاصله گرفت، مس قشیآن نشاند. سرش که از سر رف یرو یمسعود چسباند و برادرانه بوسه ا یشانیرا به پ لبانش

 زد. یبه زحمت لبخند

 بودا... یبابا عجب صحنه ا -

 نگاهش کرد. یبا دلتنگ نیحس
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 نداره. ییبدونم... اداره بدون تو صفا شتریباعث شد قدرتو ب نکهیداشت مسعود! ا یخوب هیتصادف فقط  نیا -

 ن؟یتا قدرمونو بدون میآش و الش ش دیما با یعنیدس شما دت نکنه!  -

 مجاور تخت مسعود نشست. یصندل یرو نیحس

 ...یبهر حال خوشحالم که سالم -

 شکسته اش کرد. یبه دست و پا یاشاره ا مسعود

 !زهیریسالمم، اصال از سر و روم سالمت داره م یلیخ نیآره جون حس -

 بهتر از مردنه که...! -

 !یداد بیدونم تو تا مراسم هفتم منه بدبختو تو ذهنت ترت یجون تعارف نکن داداش، من که م نیحس -

 کمرنگ اخم کرد. نیحس

 !ومدیسر اون زبونت م ییبال هیدست و پات  یکاش به جا -

 کنه! یم ینیکنم تو دهنم داره سنگ ی! خودمم حس میآخ آخ گفت -

 

 باشد با شوق گفت: نیحضور حس یآنکه متوجه  یب قیاتاق با صدا باز شد و شقا در

 قشنگتو... یدلم باالخره چشما زیعز یوا -

 انداخت. ریجمله در دهانش ماند و از شرم سرش را به ز یادامه  نیحس دنید با

 !دیینجایدونستم شما ا یمن نم دیس...سالم! ببخش -

 بلند شد. یصندل یاز رو نیحس

 من بد موقع مزاحم شدم! دیببخش دیسالم، حالتون خوبه؟ شما با -

 دست مسعود را در دست گرفت و به سمتش خم شد. سپس
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 زنم... ی؟ بهت سر مبا من یندار یکار -

 .دیکش نییدستش را فشرد و به سمت پا مسعود

 باهات حرف دارم! نیبش -

 کرد. قیرو به سمت شقا سپس

 با دوستم دارم...  یکار هیخانوم،  -

 یصندل یمردد رو نیو از اتاق خارج شود. حس دیبگو یا "باشه  "لب  ریز قیبود که شقا یجمله اش کاف نیهم

 نشست.

 خوب! یگفت ی... کارتو بعدا بهم میهفته مرد از نگران هی نیمسعود... بابا خانومت تو ا -

 گفت: نیتوجه به اعتراض حس یب مسعود

 نابود شد نه؟ نمیماش -

 سرزنش بار نگاهش کرد. نیحس

 بود؟ نیحرفت ا -

 تو جواب منو بده! -

 معجزس! یاومد رونیکه تو ازش زنده ب نیهم ازش نمونده! یزیبگم چ دیاگه منظورت همون لگنه که بعله با -

 .دیکش یآه مسعود

 داشتم... ادیباهاش خاطره ز -

 ن؟یبه ماش یدیچسب یخدا واقعا شفات بده مسعود! زنتو ول کرد -

 بود؟ یکار ک -

 مسعود جا خورد. یمنتظره  ریاز سوال غ نیحس
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 ؟یچ -

 با تحکم جمله اش را تکرار کرد: مسعود

 کرده بود؟ یدستکار نمویماش یگم ک یم -

 نتو؟یکرده ماش یدستکار یکس یدون یتو از کجا م -

 ...نیتو جواب منو بده حس -

 فرستاد و با نفرت زمزمه کرد: رونینفسش را با مکث ب نیحس

 ملک پور... اریاسفند -

 شد. رهینصب شده به سقف اتاق خ یبه مهتاب مسعود

 زدم... یحدس م -

 مشکوک نگاهش کرد. نیحس

 از کجا؟ -

 یدر خونه... وقت یکنه تا جلو یم بمیتعق یکردم کس یکردم... حس م دایگاهشونو پ یمخف نکهیاون شب... بعد از ا -

خودت در  گهیبا خودم گفتم حتما توهم زدم... بعدشم که د وفتادیبرام ن یاتفاق خاص چیه دمیوارد خونه شدم و د

 ...یانیجر

 زد. شیبه موها یچنگ نیحس

 بد بود... یلیخ -

 آن لحظه گرفته شد. یادآوریمسعود از  یچهره  

 نیماش ادیزد... سرعت ز یم رونیب نمیجهنم بود... اون لحظه مرگ رو با تمام وجودم حس کردم... قلبم داشت از س -

دم... ش یم کیکه هر لحظه داشتم بهش نزد یچی... پگهید یها نیاتوبان و بوق ماش یکی... تاررهیگ یکه نم یو ترمز

 ...یکیو فقط تار قیدرد عم هیمحکم،  یضربه  هی تمیدر نها
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 با مکث پلک زد. نیحس

 ...ی... االن هستیکه االن زنده ا نهیبهش فکر نکن... مهم ا -

 بشم؟  نیخونه نش دیمدت با هی یوقت دهیچه فا -

 !گهیماهه د هیشه... همش  یدرست م -

 !یروز طوالن یســــــــ گمیماه، من م هی یگیتو م -

 جناب سرهنگ بهت گفت؟ -

 رو؟ یچ -

 قراره بفرستن... دیجد یروین هیبه جات  نکهیا -

 تخس اخم کرد. یپسر بچه ها نیع مسعود

 یتو اداره م امیثباتم م یب تیوضع نیآوردن برام؟ اصال من با هم نیجانش ستمیماه ن هیچشمم روشن... همش  -

 دم... یرو انجام م یادار یشم ناظر! اصال کارا یم نمیش

 برم اداره... دیگاه رو بده با یباز؟ آدرس اون مخف یبچه شد -

 نگاه کرد. نیبه حس هیعاقل اندر سف مسعود

به  ،یدون یکردن؟ خوب حاال که جواب رو م نکارویا یبال رو سر من آوردن واسه چ نیکه ا ییدکتر! به نظرت اونا -

 مونن؟ ینظرت همونجا م

 مشت شد. شیپا یرو نیحس دست

 !یلعنت -

چه خبر  یشدم! راست گیشلیسرم اومدم ثواب کنم، ش ریمونده از اونجا رونده! خ نجای... من شدم از ایباز تو خوب -

 ال؟یاز اهل و ع
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 د.ش رهیزده خ زییاتاق رساند و به درختان پا یبلند شد و با چند قدم بلند خود را به پنجره  یصندل یاز رو نیحس

ه ب ایدلخوش کنم  دیدونم با ی... نممشهیتصم یهمچنان رو یروز بد... ول هیروز خوبه  هی... هما جمیگ جی... گیچیه -

 مادر بزرگ کنم؟ یدخترمو ب دیفکر کنم که با یا ندهیآ

 ننه...! دختره؟ عمش فداش شه! یا -

 کالفه به سمت مسعود برگشت. نیحس

 ؟یداریبرنم یهم دست از مسخره باز تیوضع نیتو ا نجا،یا -

 جو گرفتدت!  ینجوریا یتو که خواهر ندار -

 مسعود! یگیم یتو چ گمیم یمن چ -

 سه نفره فکر کن!  ی ندهیدلخوش کن به موندن زنت... حالت خوب باشه... به آ گمیمن م -

 وجود داره که هما بمونه؟ ینیچه تضم -

 ...کنهیدرست م زویکنم داداش... گذر زمان همه چ یم نیمن تضم -

 ی... زمان اگه میالیخیهمش حرفه واسه زدن خودمون به ب نایکنه مسعود! ا یرو درست نم یچیر زمان هگذ -

شد  یکه کاش م میگفت یو نم میخورد یگذشته رو نم یوقت حسرت روزها چیرو درست کنه، ه یزیخواست چ

 ... میخبر یازش ب هزنن ک یرو رقم م یو اتفاقات رنیساعت جلو م یسرنوشت رو از سر نوشت! عقربه ها

 باشن! نیریکه قراره رقم بخورن ش یاتفاقات نیا دیشا م؟یخبر یب یگ یمگه نم -

 انداخت. نییرا پا سرش

 کمینزد یکس یکنه... گذر زمان داره به ب یمن گذر زمان فقط تنها ترم م یبرا یمردم آره... ول یتو آره... برا یبرا -

من  لیرو تحو یکنه که به فکر بستن چمدونش باشه... گذر زمان داره بچه ا یم کنه... گذر زمان داره هما رو وادار یم

عقل و احساس، احساس رو  نییکه نتونست ب هیچون پدرش مرد نداره،... چون مادر چارسیب یلیکه به نظرم خ دهیم

 نیا تا دمیهمه زحمت کش نیهما و شغلم، هما رو انتخاب کنم... چون با خودم گفتم ا نیانتخاب کنه... من نتونستم ب
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... مهم تادمها اف یلیبه هما از چشم خ دنیفراموش کرده بودم واسه رس نکهیشونم... غافل از ا یدرجه ها نشستن رو

 نداره! یروزا زخم زبون زدناش تموم نیتر از همه از چشم مادرم... که ا

 ...ستین شهیزنت که هم یهست... ول شهینشده، کار هم ریهنوزم د -

کنم به نداشتنش... به  یقلبمو متقاعد م یخواد... منم دارم به هر روش یشده مسعود... هما منو نم رید گهید -

ودار گذشته ها جا  ریکه عاشقانه دوستش داشتم و دوستم داشت، تو گ یخودم، کس یهما گهید نکهی... به اشیدور

 دونم.... ینم گهیمقصره رو د یوسط ک نیمونده... ا

اگر  دیرفت... شا یم دیگرفت... با شیکردن از مسعود، از اتاق خارج شد و راه اداره را در پ یحافظبدون خدا سپس

 شکست! یم اریاخت یماند غرور مردانه اش ب یم شتریب یکم

 تو یب ی ندهیمن از آ "

 ترسم یتو م یب هیاز هر ثان من

 دوست دارم یلیخ هنوز

 "ترسم یم یندون نویا نکهیا از

** 

گرفتند و خبر آماده شدن  یتماس نم هیاپن گذاشت. اگر امروز از آتل یبود را رو لمیآلبوم و ف یکه حاو یا سهیک

 دیافتاد که با ینم ادشی یریو درگ یآنهمه گرفتار انیهرگز در م دیدادند شا یرا نم شانیعروس یو عکس ها لمیف

 رهیو سکوت غرق بود، خ یکیکه در تار ی... به سالنبوداش  یشبِ زندگ نیبهتر ادآوریکه  ردیرا بگ ییها زیسراغ چ

کاناپه رها کرد. دربِ باز هر دو اتاق خبر از خانه نبودن هما  یرو یرا از تن خارج کرد و آن را به آرام تشرتشیشد. سو

 ی هتتخ یسمت به دندان گرفت و انگشتانش به نوبت رو کیرا از  نشیریاپن گذاشت، لبِ ز یداد... دستش را رو یم

 هسیرا کنار گذاشت ، دستش به سمت ک دیترد تیشدند. دوباره و سه باره... در نها ینشستند و بلند م یم یچوب

 یرفت و رو ونیبرق را بزند و خانه را از ظلمت نجات دهد به سمت تلوز دیآنکه کل ی. بدیکش رونیرا ب DVDرفت و 

 مقابل یمبل تک نفره  یداشت و تنِ خسته اش را رورا بر ونیتلوز موتیزانوانش نشست. دستگاه را روشن کرد، ر

. را فشرد ونیروشن شدن تلوز یکرد دکمه  یکه با فشار دو انگشت، چشمانش را آرام م یپرت کرد. در حال ونیتلوز

گذاشت.  یتاب یب یاز همان لحظات اول بنا نیشد ، قلب حس  Playکه   لمیگاه مبل کرد... ف هیآرنج دست چپش را تک
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اش گره خورد. نور  نهیکرد، افتاد؛ نفس در س نیکه نثار دورب یهما و چشمک دیاول که نگاهش به لباس سف هماناز 

هم که ب ییبود به دست ها رهیسالن پرتو تابانده بود... نگاهش خ یبه تمام فضا ونیروشن تلوز یحاصل از صفحه 

که شمرده برداشته  ییکرد... قدم ها یط ریو مس دش میکه با هم تنظ ییشدند و درهم گره خوردند... قدم ها کینزد

 یکه قصد چشم گرفتن نه... دل کندن نداشت...!  دستانش در حسرت لمس دستان هما م ییشد و نگاه ها یم

مبل مشت شد و انگشتانش در اثر فشار رنگ  یدسته  یِقسمت چوب یکه هر دو دستش رو ییسوختند تا آنجا

از  یدستانش شبکه ا یشدند و ساق رگ نما شتریدور گردن هما، فشار انگشتانش ب باختند... دستش که حلقه شد به

 یچقدر کوتاه بود که فرصت نداد ، دو نفره به تماشا یخوشبخت نیگذاشتند. عمر ا شیرا به نما مشیضخ یرگ ها

 :دینرا ش شخود یکه صدا ییشده کم و کم تر شد تا جا کسیآهنگ م ی. صدانندیبنش شانیروز زندگ نیبهتر لمیف

 خانم؟ یدار یچه حس -

 که با آن ناز زنانه جوابش را داد: ییصدا و

 کنه! یم هیرو بهم هد ایخوب دن یحس ها یدر کنار تو بودن، همه  -

 هم فشرده شدند. یسخت تر به رو شیگاه خشک و سفت، فشرد و پلک ها هیرا به تک گردنش

 شناسم... یمن میبه اسم غم تو زندگ یزیمنم تا تو رو دارم چ -

 ییماه بود... حرف ها ۲که عمرشان فقط  ییحرف ها دیشن یشد و نم یشد... کر م یخواست آن لحظه کر م یم دلش

آهنگ که مجددا بلند شد،  یرفت. صدا شیپنداشتند پ یبرعکس آنچه م زیکه فقط دو ماه دوام آوردند و بعد همه چ

برد... هم آنشب در سالن منور به رقص نور و هم در خانه  یو دل م دیپرخ یکرد... هما م یپلک باز کرد و کاش باز نم

 ی. نمدیکش یقی... چشمانش که تار شد، نگاه از صفحه گرفت... سرش را باال گرفت و نفس عمیریکه پر بود از دلگ یا

خودش شاهد نابود شدن غرورش باشد...  یخواست حت یخواست غرورش خرد شود... نم یخواست بشکند... نم

 له شدن...  ینوز زود بود... زود بود براه

 یزدند... نگاه یکه با نگاه بهم لبخند م ییصورت ها دنِیبا د دی... لبِ مرز شکستن رسدیکش قیباره نفس عم چند

 نیتوانست انجام دهد ا یآرام کردن خود م یکه آن لحظه برا یتابش بود... تنها کار یب دایشد نیروزها حس نیکه ا

شده از  نی... تن سنگردیسکوت را به خود بگ یو سرد یکیه را خاموش کند و خانه دوباره رنگ تاربود که دستگا

که  یغم نیشناسد؟ پس ا یبه نام غم نم یزیگفت تا هما را دارد چ یمبل بلند کرد ... مگر نم یغمش را از رو

 را از دست داده بود؟ شیبود که هما نیاز ا ریبه غ یزیرا سخت گرفته بود نشان از چه داشت؟ چ بانشیگر
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 شده بود که نداشتن او را انتخاب کرده بود؟  ایخوب دن یحس ها یهمه  الیخ یکرد که هما ب یباور م دیبا

 ریاز فشار بغض سرخ شده بودند. ش شی... گونه هاستینگر نهیرساند و چهره اش را در آ ییرا به روشو خودش

... نه کباریاز آب سرد... دستانش را به سمت صورتش پرتاب کرد... نه را پر کرد  شیآب را باال زد و مشت ها یاهرم

گرفت و بدنش خم  دیسنگ سف یدستش را به کناره ها وبست... هر د خیکه تنش  ییدوبار... بارها و بارها... تا جا

 یچکه م نییبود و قطرات آب از صورتش به سمت پا دهیاش چسب یشانینمناکش به پ یاز تار موها یشد... قسمت

... فاصله تداوم داشت یو ب قیعم شیبود... نفس ها سیاش خ نهیس یها مهیرنگش تا ن دیسف شرتیت ی قهیکردند... 

هرگز آن روزها را تجربه نکند...  نکهیآرزو داشت... ا کیکرد... در آن لحظه تنها  ینم شیهما رها یب یفکر روزها

شد... حاال با  یکه با وجور هما معنا نم یاصله... طعم تلخ غمداد... طعم تلخ ف یم یکه طعم تلخ دور ییروزها

 به ا،یبد دن یبا نداشتن هما تمام حس ها اکرد... قطع یرا تجربه م زهایچ یلیبود... خ نشیرفتنش... غم که کمتر

 شدند... یسمتش حمله ور م

 خونه نیا یمن از فردا"

 ترسم یم نمونهیکه ب یهرچ از

 تیخال ینشونه است، جا هی

 ترسم ینشونه م نیا از

 که،  یخال یجا نیاز ا من

 ترسم یمونه م یم یخال ینباش

  "ترسم... یترسم... م یم

** 

 «هما»

 دنمیتوانست مانع د ینم یبود ول یکی. سالن خانه غرق در تاردمیرا قدم زدم و به سالن رس کیتار یبه قدم فضا قدم

 نباریگذاشتم. باز هم جلوتر رفتم و ا نیزم یمچاله شده رو دِیسف تِشریرا در کنار ت فمیجلوتر رفتم و ک یشود... قدم

بود... نگاهم با  دهیو خواب دهیدراز کش شیآشفته به رو یبا ظاهر نیکه حس دمید یخودم را در مقابل مبل سه نفره ا
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داد... دستم را جلوتر  یخبر از التهاب تنش م دنشیبدون لباس خواب نطوری... ادیتنه اش چرخ مین یبه رو یتاب یب

د، شو داریبخوابش سبک است و ممکن است  نکهیراه با به خاطر آوردن ا ی انهیبدنش را چک کنم اما م یبردم تا دما

قرار دادم... حاال که خواب بود... حاال  مرخشی. زانو زدم و صورتم را در مقابلِ ندمیشدم و دستم را عقب کش مانیپش

 کنم؟  شیداشت تماشا یشد... اشکال یکه متوجه نم

شد... هر دو دستش مشت شده و در کنارش افتاده  یم نییباال و پا نیاش سنگ نهیدر خواب... س یداشت... حت اخم

 مرد چه کرده بودم؟  نیبود... من با ا

را  تنش یتوانستم گرما یهم م کینزد یفاصله  نیگونه ام را با سر انگشتانم پاک کردم... از هم یرو دهیغلط اشک

 حس کنم... 

آزار دهنده بود اما  نمانیب  یزدن گردنش را به تماشا نشستم و خدا را شکر کردم که هنوز هست... فاصله  نبض

دانستم... تنها  یقدر م دیبودم... با یشکرگذار م دیبا دمیکش یسقف در کنارش نفس م کی ریکه هنوز هم ز نیهم

من...  یاو بودم و او برا یبود که هنوز من برا نیا اوردیلبخند به لبم ب توانست یاندوه م یدوره  نیکه در ا یزیچ

 بودم؟  شیبودم؟ بانو شیمن بود و من... من هم هنوز هما نِی... هنوز او حسمیبود "ما"هنوز 

 یب نطوریام را ا ی... من طاقت نداشتم مردِ زندگایکردم... خدا هیو عطر تنش را به مشامم هد دمیکش یقیعم نفس

 کردم؟ یچه م دی... بانمیقرار بب

 سرده... -

و  هنیس یبودنم شک نکند... دستش را رو کینزد نهمهیعقب تر رفتم تا از ا یسکوت برهم زد... کم فشیضع یصدا

سمت  شد... بدنش را به الشیخ یرفته بود، ب نییشکمش پا رِیکه تا ز یملحفه ا افتنیبا ن تیو در نها دیشکمش کش

لو ج اطی... دستم را با احتدمید یصورتش را نم گریاش جمع کرد... د نهیس یگاه مبل چرخاند و دستانش را رو هیتک

ه در ک یصدا از جا بلند شدم و به سمت اتاقم قدم برداشتم... اتاق ی... بدمیباال کش شیبازو یبردم و ملحفه را تا رو

 ... میها ییآن فقط من بودم و تنها

 توان راه رفتن را از من سلب کرد... شیبودم که صدا دهینرسبه در اتاق  هنوز

 سرده... شهیکه ندارمت هم یمن وقت یخونه برا نیا یهنوز سرده... هوا -
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داشت جز  یحرف ها چه قصد نیاز گفتن ا نیدر کنارش نشسته ام؟ حس یقیبود دقا دهیبود؟ فهم داریمن... ب یخدا

 شده بود... لیکه به من تحم یمیکند از تصم مانیآنکه مرا عذاب بدهد... جز آنکه مرا پش

 !ستین شیب یحضورش جهنم یب تیایکه دن یاز مرد یریهم وجود داشت؟ فاصله بگ نیبدتر از ا شکنجه

** 

 

 یشدم. پلک از هم گشوده بودم اما تا چشم کار م داریاز خواب ب میگلو یشب بود که با احساس خشک یها مهین

داشتم که قبل از خواب، شب تاب اتاق را روشن کردم  ادیبود. به  یکی.. اتاق غرق در تار.یاهیبود و س یاهیکرد، س

 افتم،یرا  دیبدنه اش کل یجستجو رو ینور هم در اتاق نبود... دستم به سمتش رفت و با کم یحاال ذره ا یول

 یهوهو یآمدم. صدا نییتخت پا یاز رو یروشن نشد... آه... برق ها رفته بود! پتورا کنار زدم و به آرام یفشردمش ول

نشستم و چهار  نیزم یزد. رو یرقم م میترسناک برا یو صحنه ا دیرس یباد از درز پنجره و در بالکن به گوش م

که  یطیمطلق هراس داشتم و بدبختانه امشب هم در شرا یکیاز تار یگرفتم. از بچگ شیدست و پا راه در اتاق را در پ

 نه، برق ها رفته بود. ایبرگشته به خانه  نیدانستم حس ینم

در دلم  یدیام یاست، اما حداقل کور سو کیتار شتریب دیاتاق و شا یهم به اندازه  ییرایدانستم پذ یم نکهیا با

 یمعطل یب دیدر رس رهیظلمت نجات دهد. دستم که به دستگ نیدر اتاقش باشد و مرا از شر ا نیروشن بود که حس

اق با ات نیجلوتر رفتم. اتاق حس یچند قدم واریو با کمک در و د ستادمیا میپاها یو در باز شد. رو دمشیکش نییپا

ل متر طو ستیب یبه اندازه  یکیمن در آن تار یآن دو متر برا مودنیفاصله نداشت. بماند که پ شتریمن دو متر ب

 دانستم ساعت چند است ینم یه باشد. حتاز ته دل آرزو کردم که برگشت دیاتاقش رس ی. دستم که به در چوبدیکش

ر گذاشتم که برگشته و د نیبرگشتن به خانه نداشت. بنا را بر ا یبرا یقیساعت دق نیتر از آن هم حس نهو بدبختا

 زدم: شیچند ضربه به در زدم و لبانم را به در چسباندم  و صدا یبه آرام لیدل نیاتاق خواب است بهم

 ن؟یحس ن؟یحس -

رنه اگر ... و گامدهیکردم که ن نیقینکردم،  افتیدر یجواب یبلند تر در زدم. وقت یکم نباریمنتظر ماندم و ا هیثان چند

 یهم چشم باز م یشد یشد. خوابش آنقدر سبک بود که اگر از کنارش رد م یم داریدر ب یخواب بود حتما با صدا

را  یکیتار نیا دیبا ید لعنت فرستادم. حاال تا کشانس خو هو ب دمیکش یکرد! چه برسد به در زدن و صدا کردن! آه

رعد و برق که آمد، بدنم لرز  یام را به در اتاقش دادم. صدا هینشستم و تک نیزم یکردم؟ همانجا رو یتحمل م
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 شهیبرخورد باران به ش یرفته بودند! کم کم صدا برهیو یبدنم انگار رو یتمام اعضا یآمد ول یدر نم میگرفت. صدا

بلند شد.  ییرایاز پذ ییهم نمانده بود تا از حال بروم حس کردم صدا یزیو دار که چ ریگ نیها هم بلند شد. در ا

آمد در خود  یکه به سمتم م یا هیسا دنیاما با د "همش از ترسه... ،یشد یاالتیخ "به خود گوشزد کردم  یاولش ه

د . نکندمیشن یانداختنش را م دیکل یبود که صدا نیحسدهانم گرفتم. اگر  یجمع تر شدم ودستان لرزانم را جلو

شکمم گرفتم...  یدهانم براشتم و رو یدستم را از رو کیرا در دلم دراز کرد...  شیزد... نغمه پا خیدزد است؟ دستانم 

 راش را درست د هیسا یخواهد بردارد و برود، اما وقت یو منتظر شوم هر آنچه م نمیگرفتم ساکت بنش میاولش تصم

 کردن... هیو شروع کردم به گر دمیکش یبلند غیج اریاخت یب دمیام د یدو قدم

 

 هما؟ -

 آمده بود؟ چرا من متوجه نشدم؟ نیبود... حس نیحس یدر گلو خفه شد... صدا میصدا

 جلوتر آمد و در کنارم زانو زد. یبه قامت بلندش شدم که قدم رهیبلند کردم و با ترس خ سر

 ؟ینشست نجایهما؟ چرا ا -

 دست خودم نبود. هم خوشحال بودم و هم شک زده... میصدا لرزش

 !نیح...حس...حس -

 تر از قبل پاسخم را داد: آرام

 جانم؟ -

 را گرفتم. سمیبا هر دو دستم صورت خ نباریا

 ترسم... تروخدا... یمن م -

 صورتم جدا کرد. یجلو آمد و دست سردم را از رو دستش

 دلم! زی... فقط برقا رفته عزستین یزیهما بخدا چ ؟یکرد خیخدا باز چرا تو  یا -
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 هیبلند رعد و برق باعث شد از جا بپرم و گر یکه که صدا دیبگو یزیبا دو دستش دستانم را گرفت و خواست چ نباریا

ا ب نباریکرد! دستانم را رها کرد و ا یمن اعالم حضور م غیوسط با هر ج نیگذاشت... ا ی... نغمه هم کم نمرمیاز سر بگ

 ...دیبه دلم چسب بیآنهمه وهم عج انیاش چسباند، لحن نرمش در م نهیهر دو دستش سرم را گرفت و به س

 ...یبکش قیکن نفس عم ی... سعستینبود... آروم باش واسه بچه هم خوب ن یزیآروم باش... چ -

د و بلن نباریبود. دم و بازدمم ا ختهی... آغوشش ترسم را رنیسح یحرف ها دنیشن یلحظه سرتاپا گوش بودم برا آن

 بود... یطوالن

 ...ارمیآب ب وانیل هیمن برم برات  نی... خوبه... حاال بشنیآفر -

رد. ک کیرا به لبانم نزد وانیآب به سمتم آمد و ل وانیل کیبا  هیاز خود جدا کرد و از جا بلند شد. بعد از چند ثان مرا

 دستم را گرفت و گفت: گرشیرفت اما با دست د شیپ وانیگرفتن ل یدستم برا

 رو برات نگه داشتم... وانیرو خودت... بخور من ل یزیر یآب رو م یهمه  ینجوریلرزن... ا یدستات م -

 کردم.  یلب تشکر ریکنار زدم و ز یکه باز شد، دستش را به آرام میگلو راه

 ؟یبلند ش یتون یم -

 یروز روشن واضح بود! نفس ها نیع میچهره اش برا یاهیس نیدر ا رد،یبگ دنشیهم نتوانست سهم مرا از د یکیتار

 کرد. یرا گرم م سمیگرمش صورت سرد و خ

 به اتاق! یبرگرد نکهیا یبرا -

 !را گرفت و من هم که فرصت طلب میبازو نینداشتم اما حس یازیسرم را به موافقت تکان دادم. به کمک ن آهسته

آن  یکرد و رو تمیبه طرف تخت هدا نیکردم! به اتاق که برگشتم، حس یآمده سواستفاده م شیخوب از اوضاع پ

 مرتب کرد و کنار تخت نشست. می. پتو را به رودمیدراز کش یمعطل یرا کنار زدم و ب شانمیپر ینشاندتم. موها

 تا خوابت ببره... نجایمونم ا یم -

 ؟یشه نر یم -
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استفاده را  نیشتریآمده ب شیپ طیخواهم از شرا یدانستم م یم یحرف را زدم، ول نیدانستم چرا ا یهم نم خودم

 ...دمیتلخش را د یول قیبکنم! لبخند عم

 بخوابم؟ نجایشب رو ا یخوا یم -

 ؟یاصال چرا تو اتاقت نبود -

 !دمیدر زدنتو شن یبودم که صدا دهیکاناپه خواب یشوفاژ اتاقم خراب شده، رو -

 ...کهیترسم، همه جا تار یمن هنوزم م -

 مونم! یم شتیخوابت ببره پ ینترس، گفتم که تا وقت -

 

 خواست که درخواستم را تکرار کنم؟ یباز هم م یعنی ایخدا

 ن؟یحس -

 جان؟ -

 خوردم! یبه درد نم گریشناختم که د یرا نم نیداشت بماند... حس دوست

 کنم شکمم منقبض شده! یترسم... احساس م یباد و رعد و برق م یو صدا یکیتار نینرو... من از ا -

 را به رخم بکشد؟ شیشد شکمم سفت شده باشد و نغمه دست و پا یرا دروغ گفتم، مگر م یآخر

 :دیپرس یو با نگران دیرا باالتر کش خودش

 فرار نکن! مارستانیبگو ها... بخاطر سرم و آمپول از ب یدرد دار ؟یهما درد دار -

 هنوز ترسم برطرف نشده! یشه حالم بهتر شه... ول یمواقع فقط آرامش باعث م نجوری... ادمیفقط  ترس کمیه... ن -

 کنم؟ کاریچ دیخوب من با -
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 یینها ری... من هم تدیپرس یبار سوم بود که سوالش را م نیدرخواست کنم کنارم بماند؟ ا یآمده بود؟ که ه خوشش

 نکند! چمیجواب دلخواهش سوال پ دنیشن یبرا یرا به هدف زدم تا ه

 من بخواب!  شیاون سمت تخت پ ایب -

 

. هر دیتخت کنارم دراز کش گریمن باز شد و وقت تلف نکرد. از جا بلند شد و  سمت د یجمله  دنیاش از شن چهره

 به سقف اتاق...  میبود رهیدو خ

 یبود که امشب با تمام وجود احساس م ینغمه ا هانیا یعاشقانه... عوض همه  یخبر بود نه از زمزمه ها یاز آغوش نه

... دخترکم تحرکش آرام تر شد و انگار او دیخواب یپدرش م کینزد نقدریبار بود که ا نیکردم که آرام تر است... اول

هم مثل نغمه انگار بعد از مدت ها به آرامش  نیم کردم... حسیپدرش تنظ یرا با نفس ها می... نفس هادیهم خواب

بودم و  داریداد... فقط من ب یکه خبر از به خواب رفتنش م دمیمنظمش فهم یرا از نفس ها نیبود... ا هدیرس

کردند...  کینزد نیبدهکارم! مرا بعد از ماه ها به حس شانیتشکر به هردو کیبودم و باران...   داری... من بیکیتار

 دخترکم را به آرامش رساندند...

تنها فرزندم...! ممنون  دنیبه آرامش رس یکردم برا یم یو من... هرکار دمیکش یبا هر دم عطر تنش را به مشامم م 

 آرامش... یدهنده  هیهد یکیباران...! ممنون تار

 

*** 

 «سوم شخص یراو _نیحس »

 داد و گفت: "آزاد "یعیگذاشت. سرهنگ رف یاتاق را بست و احترام نظام در

 گرد! سر نیبش ایب -

 سرهنگ نشست. زیبه م یصندل نیتر کینزد یآرامش جلو رفت و رو با

 جناب سرهنگ؟ نیداشت یامر -
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 شد، دستانش را درهم قالب کرد. لیگرفت و به جلو ما یصندل یاش را از پشت هیتک یعیرف

شه و تو  یما مشغول م یرو در کالنتر یسرگرد فاتح مدت یکه به جا یهمون ،یش یآشنا م دتیامروز با همکار جد -

 ملک پور با تو همکار! اریاسفند یپرونده 

 تکان داد. یسر

 براش بگم؟ دیبا ایروند پرونده هست   انیبله متوجه شدم... فقط در جر -

 بده...  حیبراش روند رو توض اد،یفرستم ب یبه اتاقت م یکه برگرد نیهم -

 ن؟یندار یا گهیچشم... امر د -

 ؟ی... تو مگه آسم داردمیآسم د یستت اسپرچرا! اونروز تو د -

 موضوع با خبر شود... نیاز ا یخواست کس یشد، نم کالفه

 ...یعنیخب...  -

 گفت؟ یم دیچطور با د،یبه گردنش کش یدست

 استفاده کنم. یداد از اسپر صیکردم، دکتر تشخ ینفس  م یاحساس تنگ دایجد -

 پشت بند جمله اش اضافه کرد: دیترد یب سپس

 تونم مثل سابق به کارم ادامه بدم! ی! من مستین یمهم زیالبته اصال چ -

 سکوت کرد...  یچند لحظه ا سرهنگ

 ...یرو قبول کن گهید یپرونده  هی یتون ی! مینابود کن دینبا تویملک پور زندگ یپرونده  ی... تو برانیحس -

 به سرعت باال آمد و قاطعانه گفت: سرش

 نه نه! گفتم که خوبم! -

 ه...تون یم ندهیتپش قلب در آ نیا ،یمواظب باش دیبا یلی... خستیرو به راه ن یلیپسر، تو وضع قلبتم خ یول -
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 شد. لیبه سمتش ما یسرهنگ گذاشت و کم زیم یاز جا بلند شد و کف هردو دستش را رو ناخواسته

 یم لیاحساس کنم خودم پرونده رو تحو یخطر نیکوچکتر دی... مطمئن باشستین یمهم زیمن مواظبم قربان... چ -

 دم!

 نگاهش کرد. دیبا ترد یعیرف

 ها! میدار ازیما حاال حاال ها بهت ن کتایمطمئن باشم؟  -

 تکان داد. دییرا به تا سرش

 جناب سرهنگ! دیمطمئن باش -

*** 

 ...دییبفرما -

اول  داریشد. چشمان سبزش در د انیوب در نماحدودا همسن و سال خودش در چهارچ یباز شد و قامت مرد در

 آمد. رونیب زیاحترام از جا بلند شد و از پشت م یبه چشمش آمد. برا یادیز

 داخل... دییبفرما -

 نیحس یرفت. دست دراز کرده  نیبر لب داشت در اتاق را بست و به سمت حس یکه لبخند یجوان در حال مرد

 را فشرد. نیکه به خود آمد دستش را جلو برد و دست حس نیمتعجبش کرد، اما هم یکم

 شما هستم!  دیهمکار جد یمن سرگرد پدرام زمان -

 بر لب نشاند. یلبخند زین نیحس

 خوشبختم... من هم سرگرد... -

 آمد: نیحرف حس ی انهیشد و م رهیفرم اداره اش زده شده بود خ یکه رو نیبه پالک نام حس پدرام

 !کتای نیبله! سرگرد حس -

 د!ز نیحس یبه شانه  یو ضربه ا دیکش رونیب نیخشک شد، پدرام دستش را از دست حس نیلبان حس یرو لبخند
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 نکهیه... قبل ابِل کتایاله، سرگرد  کتایسرگرد  ه،یجد کتایخشکه، سرگرد  کتایگفتن سرگرد  نقدریسربازا ا نیبابا ا -

 یخا نمگوشت تل نیبه ا افتی! چه دروغ گواَن؟! تو که قادیسرم ن یینکرده بال ییتو اتاق زبونم رو قالف کردم خدا امیب

 خودمون... نیخوره... به نظرم ع

 زد: شیپدرام کالفه شده بود با تشر صدا یکه از پر حرف نیحس

 !یسرگرد زمان -

در  یحظه اپر حرف نگاهش کرد . چند ل یدر سکوت زین نینگاه کرد، حس نیساکت شد و با ترس به حس پدرام

 نداشت آرام گفت: یطوالن یشد اما پدرام که اصال عادت به سکوت یسکوت سپر

 گفتن! یدروغ نم نکهینه... مثل ا -

 با مکث پلک زد و سپس با بهت گفت: نیحس

 !گهیمسعود د هیمن!  یخدا یوا -

 گنگ نگاهش کرد. پدرام

 ن؟یفرمود یزیچ -

 مثل خودشه! یکیمسعود هم  نیجانش ایبله... گو -

 مگه مسعود چشه؟ -

 نشست. نیلبان حس یرو یمسعود لبخند کمرنگ یادآوری با

 !هیپر انرژ یادیز  -

 کمرنگ اخم کرد. پدرام

 مگه بده؟ -

 یبه صندل یاز آنها نشست و با دست اشاره ا یکی یرفت و رو زشیشده مقابل م دهیچ یها یبه سمت صندل نیحس

 مقابلش کرد.
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 ن؟ینیبش نیخوا یسرگرد، نم ادهیز یانرژ ی هیوقت واسه تخل -

 که جا گرفت دلخور گفت: نیها رفت. مقابل حس یتکان داد و به سمت صندل یسر پدرام

 ایتونم مثل شما تو محل کار خشک  یاخالق منه، نم نی... بهرحال امیهمکار باش یمدت هیمن و شما قراره با هم تا  -

 !دیتحملم کن دیبتون دوارمیباشم... ام یجد یادیز

 از هم باز شدند. یلبانش به لبخند یکرد ول یاخم نیحس

 زود رنج هم اضافه کنم! دیبا تیاخالق اتیالبته به خصوص -

 کردم! یم یداشتم پر حرف یوقت یدید یخودتو م ی افهیق دیبا ستم،یمن زود رنج ن -

 داد. هیاش تک یصندل یقالب کرد و به پشت نهیس یدستانش را رو نیحس

 !یکه پر حرف یپس قبول دار -

 .دیبا خجالت خند پدرام

 !گهی... خصلته دینگ یبگ -

 اون! یتا جا یومدیمن م یجا دی... فکر کنم تو بایمسعود خال یجا -

 بوده! نیبگم؟ فعال که صالح ا یچ -

 :دیبر لب پرس یبا لبخند نیدستانش را درهم قالب کرد. سکوت که کرد حس و

 ؟ییکجا یبچه  -

 زد. یچشمک نیدر جواب لبخند حس پدرام

 اول تو! -

 تر کرد. قیو رفته لبخندش را عم ختهیپسر ر نیخجالت ا دیکه فهم نیحس

 خوب اول من! کاشان! یلیخ -
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 که واسه خودت! یبـــــابـــــــا ! موزه ا -

 حاال تو بگو. -

 گارداش! جانیآذربا -

 داداش! دمیکلمه رو فهم هی نیا -

 زد! یرا داد نم یافتاد که تعهد نی. نگاه پدرام به دست چپ حسدندیهر دو با هم خند و

 ن؟یتو حس یمجرد -

 متعجب نگاهش کرد. نیحس

 چطور؟ -

 !نمیب یحلقه ملقه تو بساطت نم -

 یم یروز کیلبش کمرنگ شد، دل کندن را تازه  یتعهدش... لبخند رو یحلقه  یخال یشد به جا دهیکش نگاهش

 شد که آغاز کرده بود!

 نه... متاهلم... -

 ؟یمثل من! بچه مچه چ ولیا -

 گرفت...! یدر درونش آتش م یزیآمد انگار چ یاش ناخواسته گرفته شد... نام زن و بچه که م چهره

 تو راهه... -

 گه؟ید هیاول -

 آره... -

 ...هیحس هی... اصال یکن یبار بغلش م نیاول ی... بخصوص اون لحظه که براهینیریش یتجربه  یلیخ -

 .دیدنبالش حرفش با شوق خند به
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 !یشنو یم یزیچ هیتو  گمیم یزیچ هیمن  -

 ؟یکن یم فیکه با آب و تاب تعر یمگه تو تجربه کرد -

 به! من پسرم دو سالشه ها عموش! -

 ؟یتو مگه چند سالته که ما رو جلو زد -

 گه؟ید دمشیکه ند هیمنظورت از ما خودتو و اون مسعود -

 !قایدق -

 و دو! و تو؟ و مسعود؟ یخب من س - 

 !میهمسن -

 اونم بچه داره؟ -

 !شهیعروس دیما عقب تره...! ع یاون از هر دو -

 که منبعد مسئولش بود بحث را عوض کرد. ینیسنگ یپرونده  یادآوریبا  پدرام

 !ه؟یچه جونور نمیملک پور بگو بب  نیاز ا کمیخب حاال  -

 زد.  یاش را به صندل هیدرهم رفت و تک نیحس یها اخم

ق کنن همه تو کار قاچا یکه براش کار م ییملک پور و دخترش و آدم ها اری! اسفندمیطرف ییپدرام، با بد کسا نیبب -

 یخورده دخترا بیفر یفرستن. اکثر انسان ها یو امارات م یبه دب ریمحموله با تعداد متغ هیانسانن... هر ماه 

اعضاشونو بر  تیکنن و در نها یها م چارهیب نیبا ا یکه فکرشو بکن یعرب هر کار فیکث یها خیجوونن... ش

 ... دارنیم

 جمع شد. یپدرام از ناراحت ی چهره

 ... البته بالنسبت سگ!نیا هیچه سگ صفت -

 ...یکه فکرشو بکن یبدتر از اون -
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 ن؟یرفت شیحاال تا کجا پ -

 ورانیکردن با س یرو م یروز نیچن ینیب شیاونا که پ یول میکرد ریدستگ روهاشونویحد که دو نفر از ن نیدر ا -

 بال رو سرش آوردن...! نیکرده بود که ا دایپ گاهشونویاواخر مسعود مخف نیکردن! ا یخودکش

 .دیجلو کش یصندل یخود را رو رتیبا ح پدرام

 بوده؟ اریتصادفش کار اسفند یگیم یدار -

 به تاسف تکان داد. یسر نیحس

 گرفت نگرفت! یترمز م دیکرده بودن، سرعتش باال بود اونجا که با یدستکار نشویآره... ماش -

 .دیکش شیبه موها یچشمانش را بست و دست پدرام

 به تو پناه! ایخدا -

 اضافه کرد: نیدو سکوت کردند و حس هر

 ما وجود داره... یراه برا هیکنم تنها  یبره من فکر م یم شیکه داره پ نجوریا م،یکن اطیاحت دیبا یلیخ -

 ؟یچ -

 داخلشون! میبفرست ینفوذ دیبا -

 ...نیخطرناکه حس -

 !میندار یچاره ا -

*** 

 «هما»
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ورم. بخ یآمدم. به سمت آشپزخانه رفتم تا مختصر صبحانه ا رونیاز اتاق ب دمیبسته شدن در را شن یکه صدا نیهم

 رفتم. زیآوردم. چند خرما هم برداشتم و به سمت م رونیرا ب ریش یرا باز کردم و بطر خچالیصبح بود... در  ۷ساعت 

بود! صبحانه ام که تمام شد،  نیصبحانه هم نیتر عیسر حاضردر حال  یو خرما نداشتم ول ریبه ش یعالقه ا نکهیبا ا

تلفن گرفتم و منتظر پاسخشان  یآژانس را از حافظه  یبرگشتم. شماره  ییرایگذاشتم و به پذ نکیرا داخل س وانیل

 ماندم...

 د؟ییآژانس مهر بفرما -

 خواستم... یم نیماش هیهستم  ۱69سالم، اشتراک  -

 بله حتما... به مقصد؟ -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم

 !اریدر اخت -

 

. مدیکش رونیب یرنگم را بهمراه شال صورت یرا که قطع کردم به سمت اتاق رفتم. از داخل کمد بافت طوس تلفن

از آن مکان ها  یکیشد. امروز هم قرار بود به  یم ازمیمکان ها ن یام رفت که در بعض یدستم به سمت چادر مشک

 ام را هم ی. گوشختمیر یرنگ یمشک یدست فیرا داخل ک ازمیمورد ن لیوسا د،یطول نکش ادیبروم... حاضر شدنم ز

 یژش کنم... امکان داشت هر لحظه خاموش شود. نمبرداشتم اما فراموش کرده بودم که شب هنگام خواب شار

برگه  کی یرو لیدل نیبه خانه برسم. بهم نیگردم و امکان داشت که بعد از حس یدانستم چه موقع به خانه برم

 برگه را برداشتم و طبق "گردمیعوض کنم،حداکثر تا عصر برم ییرفتم هوا "نوشتم نیچن شیکوچک برا ادداشتی

به صدا در آمد. دستم را  فونیدر بودم که زنگ آ یچسباندمش. جلو یدرِ ورود ی رهیام به دستگ یشگیعادت هم

 اش را برداشتم. یدراز کردم و گوش

 بله؟ -

 ن؟یخواسته بود نیماش -

 ...امیاالن م دیبله چند لحظه منتظر باش -
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 و بعد از قفل کردن در واحد به سمت آسانسور رفتم.  دمیرا پوش میها کفش

 دواریغرق در لذتم کرد. امروز حالم خوب بود... امروز ام یزییباران خورده  پا یهوا یساختمان را که باز کردم، بو رد

روزش را به  کیرقم بخورد... آذر ماه بود و من در تالش بودم  میبرا یسرنوشت بهتر دیبودم... امروز معتقد بودم شا

 از جنس آرامش...! یحی... تفرمیبرو حیبه تفر میخواست یم یترخخود و دخترکم اختصاص دهم... امروز مادر و د

 :دیجلو نگاهم کرد و پرس نهیرا که بستم، راننده از آ نیماش در

 خانم؟ میاول کجا بر -

 که مد نظرم بود... ییکردم مکان ها یبند تیذهنم اولو در

 ... امامزاده صالح!شیتجر میبر -

*** 

نبود که از  یمهم تر از آن زیچ چیمن ه یبرا ی... ولدیبخاطر گرفتار بودن... شا دیبخاطر هوا... شا دیبود... شا خلوت

خواستم به  ینم گریگرفتم... د یرا پس م نیکردم... حس یخواستم... تالش م ی! مرمیرا پس بگ نیمکان حس نیا

خواست؟ رفتارم را مثل  یبچه مادر نم نیگذاشت و مگر ا یم ایند نیپا به ا گریکنار بکشم...نغمه تا سه ماه د یراحت

 نیواقعا با ا دیبود... شا زیخواستم تلخ باشم... سفارش عز یکردم اما به شدت حاال هم نم یخوش گذشته نم یروزها

 نگذارم...  یباق نیحس یرا برا یرفتارها بعد

 نانینش تختیلب سالم دادم. پا ریام گذاشتم و ز نهیس یچادر رو ری، دستم را از ز ستادمیآستان باشکوهش ا مقابل

د کر فیتعر میموضوع معتقد شدم که مادرم برا نیبر ا یدهد... و من از زمان یمکان حاجت م نیمعتقد بودند صاحب ا

 نیکه به ا یروز یگفت فردا یروز گم شدم... م ۳گفت  دو ساله بودم که  یآستان پس گرفته...! م نیمرا از صاحب ا

 کردم...  دایالتماس کردم بچه ام را پدرگاه 

د، بودن دهینچسب شیها لهیبه م شتریرساندم. دو سه نفر ب حیضر یآهسته خودم را به ورود ییشدم و با قدم ها وارد

  رند؟یشد که حاجت نگ یکرد و مگر م یدل سنگ را هم آب م شانیها هیگر یصدا

 بند کردم و صورتم را به آن چسباندم... حی. دستم را به ضرستادمیا یتررفتم و گوشه ا کینزد
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 مدیشن ادیز تونی... از محبت و بزرگوارنیزن ینم یکس ی نهیگن دست رد به س ی... منید یگن شما حاجت م یم -

خوام شوهر و بچمو  ی... من نماقتمیل یخوام همه فکر کنن که ب ی... من نمنیخوام بهم نشونش بد یم ندفعهیا یول

 باشه... من... ریخوام طاها ازم دلگ یول کنم... من نم

 

با  یکس یکرد یبلند هق هق هم م یکه اگر با صدا نجایبود ا ی...چه خوب مکانمیباز کرد... بغض نشسته بر گلو سر

 ادامه دادم: دند؛یصورتم لغز یرا دوست داشتم... قطرات اشکم که رو نجایکرد... خوب بود... ا یتعجب نگاهت نم

خوام که ازشون دور باشم... مادرم برام گفته که شما  ی... من نمارمیو نغمه رو دووم ب نیاز حس یتونم دور یمن نم -

آدمم...  هیخوام... منم  ی... منم مثل مادرم... بچمو از شما منی... منو به مادرم برگردوندنیمنو بهش برگردوند

... دخترم گهیخواد د یمن به جهنم! بچم مادر مخوام... اصال دل  یاز شما م نامویزتریخوام... عز یشوهرمو از شما م

 خواد...  یمادر م

 

 ام را پاک کردم. ینیو ب دمیکش رونیب فمیاز ک یدستمال

 ین م... ممیکن ی... مثل قبل زندگمیتر شه... مثل قبل با هم باش یمیصم نیرابطم با حس گهیبار د هیخوام  یمن م -

خب منم خواستمو گفتم...  ن؟ید یگن شما حاجت م یوجود شما... مگه نم یببرم... با گرما نیرو از ب یدور نیخوام ا

 نداره... من... یارشما ک یبرا ی! ولادهیمن... من... من خواسته هام ز

 

 نشان دادن! یخود یکرده بودند برا دایپ یفرصت مناسب میو اشک ها دیلرز یم لبانم

 ریفراموشم کنه... طاها ازم دلگ انیخوام شا یباشم... من م خوام کنار نغمم یخوام... من م یم نمویمن لبخند حس -

دوستم داشته باشه...  میمر ییخوام زندا یمحو شه...! من م نیزم یاز رو اریخوام وجود اسفند ینباشه... من... من م

 یخواد... شما که م یم نیکه حس یروز گفت... همون ونا نیکه حس ی... همونیشگیهم یخوام بشم هما یمن م

خواسته  نیشن به هم یمن خالصه م یتمام زندگ ی... ولادهیدونم خواسته هام ز ی... مادی... شما که ازت بر میتون

 گهمهلت دارم... من... ا گهی... مهر و آبان گذشت... نصف آذرم گذشته... من فقط سه ماه دارمیها... بخدا دارم کم م

 به بچم عادت کردم...... من کهینزد یلیبگذره... وقت رفتنم خ نجوریهم
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 ...دمیشن یرا فقط خودم م زمیر یهق ها هق

 از بچش جدا شه... قَسَمِت دادم آقا...! گهیمادر د هینداره... نذار  رینظ یکه تو مهربون ییتو رو به اون خدا -

*** 

شدم و  نیآمدم. باران مجددا شروع به بارش کرده بود... سوار ماش رونیظهروعصر را که خواندم از امامزاده ب نماز

 یبرا ... دلمنمشیخواستم بب یمانده بود...م یباق نیحس یساعت کار انیتا پا یبه ساعتم انداختم... دو ساعت ینگاه

 مرد خانه ام تنگ شده بود...!

 

ختم منتظر چشم دو دمیکش نییرا پا شهیپارک شد. ش یمقابل در کالنتر ابانیآنطرف خ نیبعد ماش میو ن کساعتی

ز خواستم امرو ی! و حاال من ممیکرد ینگاه نم یول میدید یرا م گری... همدمیو انگار نبود میسقف بود کی ریبه در... ز

به اجابت رساندن  یبرا یگرفت خب...! من هم که مادر... هر کار یرا نگاه کنم... دخترک سراغ پدرش را م نیحس

 کردم...! یفرزندم م یواسته خ

ا که معن نیکردم! به ا رشیبار که هم با نگاهم غافلگ کیجلو حس کردم و  نهیاز آ ینگاه راننده را چند بار ینیسنگ

! سوال و گر؟ید ردیشوم... قرار بود آخر سر پول خون پدرش را از من بگ ینم ادهیپ نیندارد چرا از ماش یبه او ربط

 در کار نبود! گریجواب که د

انتظارم به  نیحس ینوک مداد یایپرش دنیبه در درحال خشک شدن بود که دو سرباز آن را باز کردند. با د نگاهم

لبانم خارج شد... پشت  نیاز ب اریاخت ی... نامش بدمشیبود اما من د ادیز ی... فاصله مان کمدمشی... ددیرس انیپا

 نیهما کُشش ماش دیکرده بود ، نشسته و با همان اسال انه اش را دو چندچهر تیکه جذاب یفیفرمان با همان اخم ظر

... چقدر که من از چشمانم دمیفرمان د یحرکت دستانش را به رو یکرد و گازش را گرفت... من حت ابانیرا وارد خ

 اهشگگذشت... ن یمن طوالن یبرا یول  د؟یرس هی... اصال به ثانمیگو یشد؟ نگاه کردنش را م هیبودم...!  چند ثان یراض

 یدم م شیبرا یچا کیزدند... کاش خانه بودم الاقل  یم ادیرا فر یکه خستگ دمیفاصله چشمانش را د نیکردم و از ا

 خطاب به راننده گفتم: دم؛یرا باال کش نیماش شهیفرستادمو ش رونیکردم...حسرتم را با آه ب

 بهشت زهرا... میبر -
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  ایدن نوریحاال از ا "

 کنم یمنم که عاشقونه تو رو صدا م نیا

 یکس یب یپشت پنجره ها از

 "کنم.... یانتظار جاده رو نگاه م چشم

*** 

 «سوم شخص یراو _نیحس »

را در آورد و بدون آنکه  شیحوصله کفش ها یباز شد. وارد خانه شد و ب یآرام یرا در قفل چرخاند، در با صدا دیکل

 یرا لمس کرد. متعجب به سمت در برگشت.چراغ ورود رهیبر دستگ دهیمرتبشان کند در را بست. دستش کاغذ چسب

 را خواند.  شیبه رو دهجدا کند متن نوشته ش رهیرا زد و بدون آنکه کاغذ را از دستگ

لباس فرمش را باز کرد.   یرفت دکمه ها یاتاقش مباال انداخت. همانطور که به سمت  یحوصله تر از قبل شانه ا یب

 شیراب گرید نبارینفره پرت کرد. به سمت کمدش رفت . ا کیتخت  یرا از تن کند و به رو راهنشیوارد اتاق که شد پ

لباس  بیمهم بود که حاال بخواهد خوش ترک یکس هچ یکرد... برا یم یکس یمهم نبود چه بپوشد... احساس ب

. با بود زیبه همان رنگ هم در کنار بافتش آو یرنگش رفت. شال گردن بلند یسمت بافت طوس بپوشد؟ دستش به

وار . شلدیکش رونیهم از کمد ب یرنگ یعسل ی زهییشود کاپشن پا یهوا سرد تر هم م دیحساب آنکه با غروب خورش

شالگردن را دو دور، دور گردنش چرخاند و سپس  دیرا که پوش شیبود. لباس ها زانیآو دراش پشت  یکتان مشک

افتاده بر  یرا نداشت، طره مو شیبه تن کرد و از اتاق خارج شد. حوصله شانه زدن موها زیکرد. کاپشنش را ن شیرها

 رفت. دستش که یسمت در ورود هب ازشیمورد ن لیکرد و پس از برداشتن وسا تیاش را با دست به باال  هدا یشانیپ

 یواز کش یکند! خودکار یگرفت مانند خود هما ، تنها رفع نگران میمکث کرد. تصم یدوم به کاغذ خورد کم بار یبرا

منتظرم نمون  شب  "خط هما نوشت ریکوتاه ز یجمله  کیتلفن برداشت و به سمت در برگشت. خم شد و تنها  زیم

نداشت که منتظرش باشد... انگار که  یانتظار چیهما ه یآزار دهنده  یبا رفتارها اخراو نیهر چند ا "گردم یبرم رید

 داد... هما منتظر باشد... منتظر او...! یبه خود م یواه دیام
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باشد که  یخواست... او حرف بزند و کس یحرف زدن م ریدل س کیقم بود. دلش  -خود که آمد در اتوبان تهران به

باشد که  یاش دهد... کس یباشد تا دلدار یدلش را... او حرف بزند و کس یدر نگاهش باشد و بشنود غم ها رهیخ

 باشد؟ ریماه من زتوانست بهتر ا یم شیبرا یحق با توست...! و چه کس دیحداقل بگو

*** 

خاطراتش  یدر صندوقچه  ییجا دیلحظه ها را با نیشد... ا یبهارنارنج بلند م یکه از چا یبود به بخار رهیخ نگاهش

 در خاطره ها... ییارزش ثبت داشتند... جا ریماه من یها یکرد... چا یثبت م

 سر بلند کرد. ریماه من یصدا با

 ز؟یجانم عز -

 ؟یاوردیهما رو چرا ن -

 یکه خبرها دیفهم نیحاالت حس دنیبا د ریو دستش ناخودآگاه مشت شد... ماه من دیدزد ریاز نگاه ماه من نگاه

اش را  دهی... دست چروکی... و حاال فنجان چازیم یرو یبود به ترمه  رهیآمده بود خ ی... از وقتستیدر راه ن یخوب

 دست مردانه نوه اش گذاشت. یرو

 خبر؟ ی... چه بنمتیب یسرت شلوغه و امروز تو کاشان م یمادر؟ اون روز که بهت زنگ زدم گفت نورایاز ا -

 :دیپرس تلخ

 از اومدنم؟ نیناراحت -

 تیهما به او هم سرا یدر او اثر کرده بود! تلخ نیحرف را زد... انگار کمال همنش نیدانست چرا ا یهم نم خودش

 کرده بود... 

 .دیلب گز ریمن ماه

 خبر! یشم. حاال چه با خبر چه ب یچقدر خوشحال م نمیب یمن هر وقت شماها رو م یدونیتو که م ه؟یچه حرف نیا - 

 ...!رهیگ یرو ازتون م یخوشحال نیگفتن دارم که ا یبرا ییحرف ها یول -

 کرد. کیبرداشت و به لبانش نزد ینیس یاش را از رو یچا وانیل ریمن ماه
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 ...!میحرف واسه گفتن دار یامروز از اون روزاست که کل نکهیمثل ا -

 ...ادهیبله... حرف ز نیزهر رو داشته باش یحرف ها نیا دنیشن یاگه حوصله  -

 :دیمقدمه پرس یب یلیآورد. خ نییرا پا وانشیو ل دیکش یقیدر سکوت نفس عم ریمن ماه

  ؟یواسه چ یهما رو با اون وضعش تنها گذاشت ؟یکن یم کاریوقت سال تو کاشان چ نیا ن؟یشده حس یچ -

 دانست از کجا شروع کند... ینگفت... نم یزیچ

 ؟یشونیپر نقدریحرف بزن پسر... چرا ا -

 شود... رهیزد، حاال نوبت سقف بود تا به آن خ هیمبل تک یگرفت و سرش را به پشت یقال یرو یاز گل ها نگاه

 ینم گهی... زود کم آوردم... دزینداره... کم آورم عز یزیچ چیکه ه ی... مثل آدمدمی... برایدن هیخسته ام... قد  -

 تونم...

 ؟یتون یرو نم یچ -

هرچقدر تالش کردم بسه...  گهیتالشمو بکنم... د نیراه نداره که واسه نگه داشتن هما آخر یعنیتونم...  ینم گهید -

 !موندیبود... م یموندن

 

داشت، و ذره ذره راهش  ادیگفتن ز ی... حرف براستیزد، نگر یم ادیرا فر یکه سرگردان نیحس یبه چهره  ریمن ماه

 شد... یداشت باز م

 ...یبه قول خودت زود کم آورد -

 ...گهیماه اصرار کنم... نخواست د 5داره... منم تونستم  یتیظرف هیهرکس  -

آن بلند شد.  یاش را از مبل گرفت و از رو هیبست! تک یرخت بر نم یزود نیخانه کرده بود و به ا شیدر صدا غم

. بس بود را در شکمش جمع کرد.. شیداد. دست و پا واریاش را به د هینشست و تک نیزم یآن طرف تر رو یکم

 د؟یتوانست به خود دروغ بگو یم یبودن! تا ک یتظاهر کردن به قو
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 نشست. نیزم یرفت، کنارش رو نیاز جا بلند شد و به سمت حس دید نگونهیکه اوضاع را ا ریمن ماه

 ...یکن ینگرانم م یچته مادر؟ دار -

 دست راستش را به گلو گرفت. انگشتان

 ...زیکنه عز یتو هست... داره خفم م نیا یزیچ هی -

 کَند! ینداشت... رسما داشت جان م یفیتعر نیاز بغض پر شد، حال حس ریرنگ ماه من یچشمان عسل 

 کنه... یکن... اون بغضه که داره خفت م هیمرگت شم... گر شیمن پ یکن اله هیگر -

 :دیصدا نال یب

 ...رهیگ یشکنه... فقط داره جونمو م ینم -

 شد ... ریسراز ریماه من یاشک ها 

 حد داغون کرده...؟ نیتو رو تا ا ی... حرف بزن برام... چنمیروز رو نب نیو ا رمی... بمرمیمن بم -

 در خود جمع شد. شتریب یدستانش گذاشت و کم یرا رو سرش

 خشکه بزنه به ادیکه هما رو با خودش ببره...  داره م ادی... زمستون تو راهه... مرهیداره م زمییتابستون که رفت... پا -

 همدم کنه... یمادر کنه... منو ب ی... بچمو بمیزندگ

 

 ...دیاز اشکش را د سیخ یچهره  ریکرد و ماه من سربلند

 که بچم شش ماهه شده؟ که دختره؟   یخبر دار زیعز -

 ادامه داد: نیتکان داد... حس یبا لبان لرزان سر ریمن ماه

خوادش... مامانش به فکر رفتنه... به فکر تنها  یمامانش نم یخواد...!ول ی...  مامان مگهیگفتن نداره که... دختره د -

 گذاشتن مائه...
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 بغضش با صدا شکست... نباریشد و ا نییباال و پا شیگلو بکیس

 کنم؟ کاریهما چ یب یکنم؟ من با روزا کاریمادر چ یب یبچه  نیتو بگو من با ا زیعز - 

 اوج گرفت: نیحس یاشک رها کند... صدا نیحس یتنها توانست همپا ریمن ماه

 بگم؟ بگم ولت کرد؟ ولم کرد؟ ولمون کرد؟ یفردا بزرگ شد گفت مامان من کو؟ چ -

 یبه رو یفرش، رد یبه رو شیگذاشت و به سمت آن خم شد. فشار ناخن ها نیزم یکف هر دو دستش را رو نباریا

 ...دندیچک یم نیپشت سر هم به زم شیهاآن گذاشت. اشک 

 ... دهینبودنش رو م یکه معن ییبودن ها نیشم... خسته شدم از ا ی... دارم خفه میترکه از ناراحت یقلبم داره م -

 داد. ریخانه را پر کرده بود... دست چپش را باال آورد و نشان ماه من یمردانه اش فضا یهق هق ها یصدا

نم تونم باور ک ی... حاال بعد از چند وقت مارمیمدت فقط تونستم حلقمو از دستم در ب نهمهید ا... من بعزیعز نیبب -

 درد رو با هم ندارم... نهمهیکنه... بخدا منم آدمم... تحمل ا یفشار داره داغونم م نهمهیکه هما رو ندارم...؟ ا

 نشست. نیلرزان حس یشانه  یرو ریماه من دست

 پسر برس...! نیخودت به داد ا ایخدا -

 

 ...نیآزار دادن حس یکرده بود برا دایو وقت پ دیکوب یکرد... محکم م یم ینیاش سنگ نهیدر س قلبش

 

دختر اومده؟  نیبه سر ا یمرحم درد هام بود... چ طیشرا نیکه تو بدتر یخوام... همون یخودمو م یمن هما زیعز -

 عوض شده؟  نقدریچرا ا ست؟یمن ن یهما هیشناسمش؟ چرا شب یچرا نم

 

 یمشت کرده بود و نفس نفس م  نهیس یشد که دستش را رو رهیخ نیبا ترس به حس ریکم آمد... ماه من شیبرا هوا

 زد... 
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 شم... یشم... مثل... خودش... عوض... م یمنم ...م -

 گفت: دهیرا گرفت و ترس نیبا ترس دست حس ریمن ماه

 ...!رهیمیامام زمان... بچم داره م ای - 

 ...نیکرد... چه رسد به حس یم ینیاش سنگ نهیدر س زیتکانش داد و قلب خودش ن محکم

 ... گهی... بسه دنی... حسنیحس -

 :دیکرد تنها توانست بگو یسرفه م قیکه عم یحال در

 ...یکاپشنم... اسپر -

را با هراس گشت و  شیها بیرفت... ج نیهم قرض کرد و به سمت کاپشن حس گرید یدو پا داشت ، دو پا ریمن ماه

لبانش به داخل فرستاد و  نیرا  از ب یاسپر  یبرگشت ودهانه  نیکرد. شتاب زده به سمت حس دایآسم را پ یاسپر

 چند بار بزند، دوبار فشرد...  دیبدون آنکه بداند با

او  یپا یکرد، کشاند و سرش را رو یصدا هق هق م یکه ب ریکه بهتر شد خود را به سمت ماه من نیحس حال

بود که همان  یحال تر از آن یشد گفت، اما بهتر از قبل بود... ب ینم یهم افتادند... خال یرو شیگذاشت... پلک ها

ده ش ریحرکت کرد... ماه من نیسر حس یرو گونهنوازش  ریو به تهران برگردد... دست ماه من ندیوقت پشت رل بنش

حس  نهمهیخواست... خسته بود از ا یخواست... دلش توجه م یکه دلش ناز کردن م یپسر بچه ا نیبود مادر و حس

 وجود نداشتن... حس مهم نبودن...

ترسه...  یبرگردم... هما تنهاست... دخترم م دیساعت تحملم کن... بعدش بلندم کن با هیپاهات...  ی... رونجایهم -

 ...!یکیترسن از تار یم

که  یتوانست عوض شود؟ کس یپسر مگر م نی... ااریتوانست لعن فرستاد بر اسفند یفشرده شد و تا م ریماه من قلب

 هما بود... یهم به فکر ترس ها یحال یدر اوج ب

 روز اومد و خاموشم کرد هیبود  یگه ک یدلم م "

 و منو تنها گذاشت، ساده فراموشم کرد رفت
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 نمونده یکه طاقت ادیبگو ب گهیم دلم

 "سوزونده ومیزندگ یکس یداغِ ب شیآت

*** 

 نگاه کرد. ریو به ماه من دیکاپشنش را باال کش پیز

 کردم... تتی... اذزیحالل کن عز -

 رزنیرا در بر گرفتند. پ ریتن ماه من نیرا در آغوش گرفت. دستان حس نیبه سمتش برداشت و حس یقدم ریماه من 

 ...دیلرز یهنوز هم از شدت غم م

 مواظب خودت و هما و دخترت باش... -

 برداشت، در آغوش نوه اش گم بود! نیحس ی نهیس یرا از رو سرش

 ...اریبه خودت فشار ن نقدریهم اضافه شد؟ تروخدا ا ی... قلبت کم بود؟ که نفس تنگنیحس -

 تهران... ی... هوازیعز هیاز آلودگ -

 ...!یبه فکر اون باش دی.. بادلت غبار آلوده. ی... هواستین شیچیتهران ه یهوا -

 یغم زده م یبه مرد هیرفت ، شب یم نیبه سمت ماش یدر حال ریداد. پشت به ماه من زیسکوت کرد و حق را به عز 

و در اثر آن سوزش قلبش را  دیکش یادامه دادن ندارد... آه یبرا یدیام چیاز دست داده... که ه نیزتریماند که عز

 حس کرد...

لب زمزمه  ریکه بر گلو داشت ز یو با بغض ختیر نیزم یآب رو یکاسه ا ریکه از کوچه عبور کرد ماه من نشیماش 

 کرد:

 زود... یلیبرگرده... با زن و بچش... خ ایخدا -

 

 ...دیآهنگ مورد نظرش بلند شد، دستش را عقب کش یکه صدا نیشد. هم یضبط بلند نم یدکمه  یاز رو انگشتش
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 و آسمون ولم کرد نیزم نیوفا ب یولم کرد...اون ب -

 خوام خاطرشو یدونست چقدر م یم

 کنم اونهمه خاطرشو... کاریچ دیبا حاال

 من... عشق من... عشق

 

کرد...  یسبک م یسرعت، غم دلش را کم دیپدال گاز نشست... شا یدرنگ رو یب شیآهنگ که تند شد، پا تمیر

 آرامش کند... یتوانست کم یم دیشا

 دست دو تامون نده یکار هی زمیبرگرد عز ایحالم بده... ب -

 که بعد تو شده ماتم کده ییایخستم از دن گهید

 بده... حالم

 عشق من نده یدلت به جز من به کس یبده... جامو تو ییجدا

 منو نسوزون و عذابم نده نیاز ا شتریب گهید

 بده... حالم

 

شد... دستش به سمت شال گردنش رفت و آن را  یم رشیبانگیباز هم داشت گر یکم بود... احساس خفگ شیبرا هوا

 نکرد... یها توجه نیو به بوق معترض ماش دیکش نییها را پا شهیاز دور گردنش باز کرد...ش

 بود گهید یکیولم کرد... به خاطر  -

 خودم بود؟ که من عاشقم و حسود... یواسه  نکهیا ای

 اد؟ینم ادمیچرا پس  اد،یگه رنجوندمش ز یم
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 "ادینم شمیپ گهیاون د"

 

آنکه سرعتش را کم کند فرمان  یرا تار کرد... ب دشیاشک د یرفت...هاله  یهما از مقابل چشمانش کنار نم ی چهره

 زهیسنگر یها بر اثر ترمز رو کیالست غیج یشد... صدا یخاک یبا سرعت وارد جاده  نیرا به راست چرخاند و ماش

 سر داد... هیهق هق گر شیپ یآزادانه تر از ساعت نباریفرمان گذاشت و ا یها، گوشش را خراش داد... سرش را رو

 دست دو تامون نده یکار هی زمیبرگرد عز ایحالم بده... ب -

 که بعد تو شده ماتم کده ییایخستم از دن گهید

 بده... حالم

 ق من ندهعش یدلت به جز من به کس یبده... جامو تو ییجدا

 منو نسوزون و عذابم نده نیاز ا شتریب گهید

 بده... حالم

 

 :دیاز اشک نال سیخ یصورت با

 یکه نم یی... مثل هماشیشناس یکه نم ینیحس هیشم  یمثل خودت... م یکیشم  یکنم... م یفراموشت م -

 شناسمش...

*** 

 «هما»

لباسم خشک کردم و برخالف   یرا با کناره ها سمیشب گذشته بود که در خانه باز شد. دستان خ ازدهیاز  ساعت

چشمانش نگرانم  یبه سمتش رفتم. نگاهم که به نگاهش افتاد چشمانم پلک زدن را فراموش کردند... سرخ شهیهم

 .ستادمیحالش ا یجلو رفتم و درست مقابل چشمان ب یدرنگ قدم یکرد... ب
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 ؟یتو... تو خوب -

 !چرا شینفرت نداشتند اما صدا چشمانش

 شم! یبهتر م یجلو چشمم نباش -

 ... چه گفت؟ من نباشم حالش بهتر است؟ من... منکه... دیدور سرم چرخ ایخوردم... دن کهی

 یه هابه قابلم دنشیترق تروق سرکش یکنم از کنارم گذشت و به سمت آشپزخانه رفت. صدا ینم یحرکت دید یوقت

 خودش را: یو بعد از آن لحن دستور دمیغذا را شن

 درد بده بخورم ، برم بخوابم صبح هزار تا کار دارم... کهیت هی ایب -

...! نیحس لیوارد خانه شده بود با شما گرید یبود... انگار آدم بهیطرز صحبت کردنش غر نیرفتار و ا نیا میبرا چقدر

 اش یشانیپ یزده و دستش را رو هینشسته و آرنجش را به آن تک زیکه پشت م دمیبه سمت آشپزخانه رفتم و د

... از مدیترس یبه من داشت م نیکه حس یبزنم و جوابم را با نفرت بدهد... من از نفرت یحرف دمیترس یگرفته بود. م

 ...میبود بهیبا آن غر یزمان نیکه هم من و هم حس ینفرت

 . بشقاب را مقابلشدمیغذا کش شیخورد برا یدانستم م یکه م یغذا رفتم و به اندازه ا یصدا به سمت قابلمه ها یب 

 تر بودم! نینباشم سنگ دشید یگذاشتم و در سکوت به سمت اتاق رفتم... هرقدر امشب جلو زیم یرو

 ؟یکجا به سالمت -

 انکه به سمتش برگردم گفتم: یب ستادم،یا

 بخوابم... رمیم -

 ؟یکن یاز بچم مراقبت م ینجوریا ؟یپس شام چ -

 به تنم راست شد، به سمتش برگشتم. مو

 من... من... -

 بچم...! ی هیخودم نظارت کنم به تغذ دیبا ،یخور یغذا م ینیش یخودم م یبه بعد جلو نیاز ا ؟یتو چ -
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 جادیتوانست تفاوت ا یکرد؟ گذر زمان چقدر م یخطابم م فهیظر یکه روز یبود؟ همان نیخود حس نی... اایخدا

 نیجهنم داشت...! ا یعشق نداشت... گرما یگرما گریما د نیمهم تر از آن رفتارها... رابطه ها... رابطه ب دیکند... و شا

 !دندار ریدانست که نظ یم یتیمسئول یروزها مرا تنها ب

 بود: نیا اورمیکه توانستم ب یآن لحظه تنها بهانه ا  

 بخورم... یزیمن االن حالت تهوع دارم... چ -

 ان قلبم را باال برد.بلندش ضرب یصدا

 شامتو کوفت کن! ایبرگرد ب یعنی یستیشام، نفهم که ن ایگم ب یم یوقت -

 رابطه...! نیامشب در ا دیکش یجهنم زبانه م آتش

مقابلش نشستم. امشب  دمیخودم غذا کش یبرا نکهینبود! برگشتم و بعد از ا زیاخالق خوش امشبش مخالفت جا با

 داد! یم" یخر خودت" یو نگاه خصمانه اش...! نگاهش معنا نی... از حسدمیترس یاز او م شهیبرخالف هم

 فکر کن! کمیاول  یچاخان سرهم کن یخوا یدرست شده! خواهشا م ارتیهما خانم! شما االن دو ماهه و -

 خواستم...  یدوم شخص جمع خطابم کند... نم نیخواستم حس ینم من

 ...یعنیمن... خوب  -

 صدا نشنوم! -

 نیدر سکوت تلخ خانه با بغض غذا خوردم و تمام ذهنم به ا گر؟یداد د یرا م "خفه شو" یجمله همان معنا نیا

 شده بود؟  نگونهیا نیسمت بود که چرا حس

 یو رفتار تلخش بود... کالفه به نظر م یعصب نیحس شیو فکرم تنها پ دمیکش یظرف ها م یرا با غم به رو اسکاج

آشپزخانه نشسته بود و نظاره گر  زیبه اتاق رفت، لباس عوض کرد و حاال دوباره پشت م که بعد از شام یطور دیرس

را انجام دهد...! دست از  نکاریآمد ا یکه زورش م گار... اندیکش یبه زحمت نفس م یمن! اما حالش خوب نبود... حت

کرده بود اما من  سیاز شکمم را هم خ یرفت و قسمت یآب را قطع نکردم... با فشار هدر م انیاما جر دمیکار کش

اس احس نشینگاه سنگ ریبودم... ز ریدلگ شترینگران بودم... ب شتری... سردم بود اما بدمیفهم یحال خودم را هم نم

 ام را متوجه شود... حاال که من تمام کرده بودم او شروع کرده بود...؟ یخواستم سردرگم ینم یکردم ول ینم یحترا
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شدم.  دهینامهربان دو دست را دور شکمم حس کردم و به سرعت عقب کش یشد وناگهان گرماآب قطع  انیجر

به سرعت از بدنم دور شد... دو دستم را  نیمحکم به شکمم زد... دستان حس یو نغمه ضربه ا دمیاز ترس کش یغیج

ه ته بود و به من نگادهانش گرف یروشوک زده دو دستش را  یبرگشتم. با حالت نیشکمم گرفتم و به سمت حس یرو

 دستانش بلند شد: ریبهت زده اش از ز یکرد. صدا یم

 ن؟یبود ا یچ -

شکمم نگذاشته بود که  یتا بحال نغمه را لمس نکرده بود...! تا بحال دستش را رو نیاز اشک پر شد... حس چشمانم

آب نجات  یحرکت آرام فرزندش را حس کند... و امشب که دستانش را دور شکمم  گرفته بود تا دخترش را از سرما

 ...دیبار یو چشمانم م دیلرز یرا با ضرب دراز کرده بود... لبانم م شیدهد، دخترک پا

 لگد زد...! -

از  یرکه اث ییبا صدا نباریو ا دیکش قیرا فشرد. چند نفس عمچشمانش  نباریبه سمت باال حرکت کرد و ا دستانش

 خشم نداشت گفت:

 مواظبش باش! -

آرام... بدون آنکه بکوبد...  نباریبه سمت اتاقش رفت و در آن را بست... ا میبگو یزیبدون آنکه به من مهلت دهد چ و

 یبغل زجه م کیخوش نبود... دلم  چید... هنشستم و سرم را با دو دستم گرفتم... حالم خوش نبو یصندل یهمانجا رو

 حال هر سه مان! یخواست...! برا

*** 

 «سوم شخص یراو _نیحس»

 

 به پدرام نگاه کرد. نگران

 ...میفرست یرو م گهید یکیشو تروخدا...  الیخیب -

 مطمئن پاسخ داد: پدرام
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 نیا یتونم برا یکه م هیتنها کار نیا ینداره... از طرف یازیهم ن یاضاف یو کارا میبه گر ده،یمن جد ینه! چهره  -

به سقوط  یزیگه چ یبهم م یاحساس هی! نیکنن. من دلم روشنه حس یپرونده انجام بدم. کارمو بلدم، بهم شک نم

 ملک پور نمونده!

 تکان داد. نیسرش را به طرف نیحس

 !میدار ازیشت پرده بهت نکار. ما تو پ نیواسه ا ادهیشو پدرام... آدم ز الیخینه... ب -

 صحنه برم! یرو دیمنم که با نیاتفاقا ا -

 پدرام... -

کن ن یبرم تو باندشون. پس خواهشا سع یکه نفوذ دمیرس جهینت نیخودمه! خودم به ا میتصم نیا نیحس نیبب -

 !هیکیکه حرف آقا پدرام  یمنصرفم کن

 در سکوت نگاهش کرد. پدرام ادامه داد: نیحس

 نگران نباش... خدا پشتمونه...  -

 ...یبچه دار یخطرناکه پدرام... تو زن دار یلیکار خ نیا -

 فقط واسه من خطرناکه؟ فقط من زن و بچه دارم؟ -

 !یمصرّ  یادیز متیرو تصم نکهیمثل ا -

 !هیکیگفتم که حرف مرد  -

 ت.جا بلند شد و پدرام هم از جا برخاست، نگاهش را به نگاه پدرام دوخ از

 ؟یمطمئن -

 مطمئن مطمئن! -

 پدرام را فشرد. یرا جلو برد شانه  دستش

 !یاعلیپس  -
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*** 

 «هما»

. من که میزد یتر از هر شب از کنارم رد شد و به سمت اتاقش رفت. از آن شب به بعد کمتر با هم حرف م خسته

نشستم و  یمبل تک نفره ا یبه همکالم شدن با من نداشت. رو یلیهم تما نیکردم و حس یاز بحث فرار م شهیهم

گرفته بود... فصل رفتن من از فردا شروع  دلمبود... از صبح  لدایدسته اش گذاشتم. امشب مثال شب  یآرنجم را رو

دستم گذاشتم.  یو چانه ام را رو دمیتر کش نییکپم را پا یها نیداشت. آست هیگر یدلم هوا بیشد و من عج یم

را نسبت  نیحس یتفاوت یرابطه در حال سوختن بود... طاقت ب نیا یسردم بود... خانه گرم بود اما وجود من از سرد

خواست که محکوم  یها را م زیچ یلیخواست... دلم خ یرا م شیخواست، صدا یبه خود نداشتم. دلم نگاهش را م

انه زنگ بزند و به به میبگو نیم تنگ شده بود. چند بار خواستم به حسه ایطاها و رو یبودم به نداشتنشان... دلم برا

و دلم پاره شود! کار دل من از له  دیبگو یزیچ نکهیاز ا دمیترس قتایحق یبفرستد ول شمیرا پ ایاز طاها بخواهد رو یا

 را هم رد کند!  ینمانده بود که پارگ یزیشدن گذشته بود... چ

از هال گذاشت. نکند امشب را  یکه در دست داشت گوشه ا ییآمد و اتو بخار را بهمراه لباس ها رونیاتاق ب از

..! .رمیاز حد گذشته بم ییشب سال بر اثر تنها نیتر یوجود ندارد که در طوالن ینیبگذارد؟ تضم میبخواهد تنها

 ... یدور نهمهیو راحت شوم از ا رمیبم

 :سرد گفت یلیتفاوت نگاهم کرد و خ یب

 !نایمامان یخونه  میر یحاضر شو، شب م -

 :دمیپرس متعجب

 نا؟یمامان یخونه  -

 کرد. میتنظ زیم یرا به برق زد و لباس را رو اتو

 ... ششونیپ میبر لدایآره... زنگ زد گفت شب  -

 ...یول -

 با اخم نگاهم کرد. نباریا
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 !رمیمن تنها م ییایب یخوا یاصرار کرد. حاال هم نم یلیمامان خ یول م،یایگفتم نم یدونستم دوست ندار یم -

 

 بود؟ به جان خودش نبود!  نیمن ا نیمرد را چه شده بود؟ حس نینغمه... ا یهما... ب یمن... ب یبرود... ب تنها

نگاهش را  ینیچند ساعت سنگ یزبانش را نداشتم... حوصله  شیخواست... حوصله ن یرا نم ییزندا دنید دلم

 ما را کدفعهی... اصال چه شد که میدر کنارشان باش شتریب دیرا هم با یامشب که چند ساعت ینهم براندشتم... آ

 یبر زبانش آمد نثارم کرد و رفت... حاال مرا برا هبود که هر چ ریماه من یبا او در خانه  دارمید نیدعوت کردند؟ آخر

 بود!  ینیب شیقابل پ ریزن غ نیشام دعوت کرده بود! ا

 هر دو مان رقم یرا برا ییخواستم تنها یتنها باشم... من نم نجایتنها برود و من ا نیخواست حس یحال دلم نم نیا با

 یرا نم یی... دلم تنهامیخواهم از هم دور باش یمن در کنار اوست نم یلدایشب  نیامشب که آخر یبزنم... حداقل برا

 وجه...!  چیامشب... به ه یخواهد... برا

 بلند شدم و آرام گفتم: از جا لیم یب

 رم حاضر شم... یم -

*** 

 نیپارک شده بود متعجب شدم. حس یکه گوشه ا یا بهیغر نیماش دنیبزرگ خانه کرد با د اطیرا که وارد ح نیماش

 را شناخته بود...  نی. حتما صاحب ماشدیکش یفکر کرد و بعد پوف کالفه ا هیاما تنها چند ثان

 :دمیپرس لیدل نیام را سرکوب کنم ، بهم یحس فضول نتوانستم

 ه؟یک نیماش -

 و در سمت خودش را باز کرد. دیرا کش یدست

 سارا... دختر خاله مهناز! -

و صد البته  یو افاده ا سیف یحرکت ماندم... سارا...  همان دخترخاله  یشد اما من ب ادهیپ نیدنبال حرفش از ماش به

خودش را داشت! آن زمان  لیحس تنفرم نسبت به او دل نیآمد... ا یکه از همان اول از او خوشم نم ن،یحس ی دهیدر
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 یکند به ازدواج با سارا... ول یکرد تا او را راض یتمام تالشش را م ییاصرار به ازدواج با من داشت، زندا نیکه حس

 ما...  یبود زندگ نیو حاال ا ستادیحرفش ا یمصرانه پا نیحس

که  یدختر کیدهن به دهن گذاشتن با  ینه..! من حوصله  ایدعوت بودند؟ خدا نجایسارا و مادرش امشب را ا یعنی

 فهمد را ندارم...! یاز اندازه کمتر از عقلش م شیب

 :دیزده بود پرس هیدست به در تک کیکه با  یدر حال نیسمتم باز شد و حس در

 ؟یش ادهیپ یخوا ینم -

بلندم را  یروسر یگوشه  کیشدم و  ادهیپ نیخودم بود... از ماش لیم یخواستم انجام دهم ب یکه م یهر کار امروز

 یتا در ورود اطیخودش خواست که مسافت ح نیحس ایحفظ ظاهر بود  یدانم برا یبه سمت شانه ام فرستادم... نم

و هر آنچه که به او  ییامشب از تنهابهتر بود...  ییتنهامن که بد نشد! از  یرا با من هم قدم باشد... در هرصورت برا

 بودم... یشد فرار یمربوط م

حکم ناقوس مرگ را داشت... دلم  میبرا ییدا یخانه  اطیح یها کیموزائ یبه رو میبوت ها مین یپاشنه  یصدا

 یرا تر کرده بود هم آرامم نم نیبود و زم دهیکه از قبل بار یباران یبو یخواست... حت یرا م نیدستان حس یگرما

 ...ردخواست بر من بگذ یکه امشب م ی... از لحظاتدمیترس یکرد... م

 خانه را نداشتم...! نیروبه رو شدن با افراد ا یآمادگ یقیطر چیبه ه 

*** 

 ییه زنداک ییچا نیشد ا یآوردم. مگر م نییزهر مزه بود پا میرا که با وجود حبه قند در دهانم هم برا ییچا فنجان

 سارا و مادرش خوش طعم باشد؟ ی رهینگاه خ ریگذاشته بود، ز میبه زور جلو

هاتف که مرا  ییدا یشدم. سکوت عذاب آور جمع با صدا رهیمقابلم خ ییرایپذ زیرا درهم قالب کردم و به م دستانم

 خطاب قرار داد، شکست:

 ؟ییچه خبر دا -

 بود...  نیرا دوست داشتم... همرنگ چشمان حس شیشدم. چشمها رهیاش خ رهیگرفتم و به چشمان ت زیاز م نگاه

 ... شکرخدا!ستین یخبر خاص -
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 کنه که؟ ینم تتیاذ ادیمن ز ینوه  -

 کردند! یبودند که حداقل با تنفر نگاهم نم یتنها کسان نی. او و حسدمیرا از داخل گز لبم

 نه خوبه... -

 :دیگوش کر کنش پرس یبا آن صدا نبارمهنازیا

 تحفه؟! نیهست حاال ا یچ -

 کردم! یبستم و دهانم را باز م یخواستم بدهم ، چشم م یوقت جواب او و دخترش را م هر

 !هی... صاحبش بدونه کافگهی! باالخره تحفه است دستیدونستنش ن قیال یهر کس -

 صاحبش پسرخواهرم و خواهرمه...  ،یریو م ینداز ی! تو پسش میستیصاحبش که تو ن -

از طرز حرف  یندارم ول ییکار آشنا نیآدم! من که با ا یندازن توله است نه بچه  یکه پس م یاون نکهیاول ا -

 کمیکنم با  یپدر و مادرشن... فکر م یدار هر بچه ا اریاخت نیاول نکهی...! دوم انیزدنتون مشخصه که شما آشنا هست

 ! ستین یتسخ ادیکار ز نی! نگران نباشنیبد صشونیتشخ دیدقت بتون

زدم. سارا هم در حال  یانداخته و پوزخند ینگاه میتازه کاشتش ن یرا با حرص مشت کرد و من به ناخن ها دستش

 محترمانه از من خواست تا الل شوم! یلیخ ییانفجار بود... دا

 هما جان... -

 گفتم: لکسیر یلیخ

 جان من فقط جواب سوالشونو دادم! ییدا -

 بست! یدهان مبارکش را م ییشد اگر زندا یم ریداشت ختم به خ بایتقر قائله

 به دو نکن!  یکیدختر  نیمهناز جون با ا -

 نثارم کرد. یچشم غره ا مهناز

 عقربه! شیکه! ن ستیآره خواهر... زبون ن -
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 قالب کردم. نهیس یرا رو دستانم

 !گهیبهم بخورن د دیزنن، باالخره با یم شیدر جواب زهر ن -

 هینگفت و تک یزیچ گریهاتف هم د ییمشغول بود... دا یما با گوش یتوجه به حرف ها یدر سکوت و مثال ب نیحس

 کرد! یم یآتش زنه که شعله افزون یشده بود ماده  ییاش را به مبل داد...اما زندا

 باشه هما! تیتر حال کیبزرگ تر کوچ -

تفاوت به بحث ما از  یافتاد که ب نیه حستوانستم جواب او را هم بدهم، اما حفظ احترام کردم و تنها نگاه تلخم ب یم

 :دیرفت و در آخر پرس شیقد و باال یبرا یجا بلند شد و به سمت راه پله رفت. مهناز با چشم قربان صدقه ا

 زم؟یعز یریخاله جون کجا م -

 و به سمت جمع برگشت. ستادیپله بود که ا نیدوم یرو

 استراحت کنم.  دیمن خسته ام با دیببخش - 

 به راه افتاد. نیهاتف هم از جا بلند شد و پشت حس یی. دامودیپ یکیگذرا نگاهم کرد و پله ها را دو تا  سپس

 ...رمیرم دوش بگ یمن م میمر -

 پا انداخت و با عشوه گفت: یپا رو ییزندا

 !تیعاف شیشاپیپ -

 یدانم چرا ول یها مانده! نموجدان تن یب یسر کیرا داشتم که در جمع  یاز جمع حس مظلوم نیو حس ییرفتن دا با

جرئت زبان چرخاندن در دهانشان  گریجوابشان را بدهم که د یهمان لحظه با خود عهد کردم که هر چه گفتند طور

 را نداشته باشند. 

 شد. رهیبا محبت به سارا خ ییاز جمع خوشحال هستند! زندا ییو دا نیسه معلوم بود که از رفتن حس آن

 خب خاله چه خبر از دانشگاه؟ -

 کرد: یدست شیدر جواب دادن پ مهناز
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 جون! میکنه مر یرو تموم م یترم کارشناس نیا -

 

به دو  بیکرد آنوقت من قر یاش را تمام م ی! سارا با من همسن بود و آن وقت تازه داشت کارشناس یکار شاقّ چه

 ! میسال در دانشگاه بود کی یها یر دو ورودحساب که ه نیسال بود که ارشدم را گرفته بودم! با ا

 گوش سپردم! شانیو افاده ا سیپر ف یجا به جا شدم و به صحبت ها میدر جا یکم

 

 !یباش دنیبه فکر جهاز خر دیکم کم با گهیچه خوب! مهناز جون د زمیعز -

 دل! نیکنه... امان از ا یدکتر مهندسا رو قبول نم نیجهازش طبق طبق آمادس... سارا ا ؟یکار یخواهر کجا یوا -

 با لبخند به سارا که مثال خجالت زده بود نگاه کرد. ییزندا

 به مرادش! مشیرسون یتو نگران نباش خاله... م یشه کرد... ول ینم شی... کارگهیدله د -

 

 آمد...! ینم یخوب یابروانم نشست... بوها نیب یفیظر اخم

 

 لبان قرمز اش را بهم فشرد. مهناز

 !میآماده ش یقر درست و حساب هیواسه  دیبا گهیمزاحم که کم بشه د -

 بلند شد. میمر ییزندا ی قهقهه

 نم؟یاون روزو بب شهیم یعنیمهناز...  یگل گفت -

 !میسره کن هیکه کارا رو  میمنتظر اومدن بهار باش دیچرا نشه خواهر؟ فقط با -

 معنا دار نگاهم کرد. سارا
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 اسفنده؟ مانتیزا -

 تکان دادم. یاخم سر با

 چطور؟ -

 کردم! یم میتنظ مویعروس خیداشتم تار -

 نگاهش کردم. گنگ

 تو داره؟ یبه عروس یمن چه ربط مانیزا خیتار -

 نگذارم! یشد دندان در دهانش باق یزد که کاش م یپوزخند

 داماد ربط داره! یبه آقا یبه من نه ول -

 

 از زورخشم دستانم مشت شد... ؟یوقاحت تا چه حدلحظه احساس کردم تنم داغ شد...   کی یبرا

 ؟یزن یحرف م یکه زن شوهرم بش یمن از روز یکه جلو دهیرس ییکارت به جا دهیدر یایح یب -

 نگاهم کرد. زیآم ریتحق میمر ییزندا

 ...!یکه خودت گرفت هیمیتصم نیا ،ی...! حق اعتراض هم نداریمهمون سه ماه تیتو که نها -

 

 آمد. ینم رونیاز من ب یزدند قطره خون یم کارد

 !نیداشته باش تیانسان کمیبخاطر خدا هم که شده  -

 شوهر و بچش بمونه...! یکه پا هیآدم اون -

 

 را چنگ زدم و خطاب به سارا گفتم: فمیک یخواست؟ دسته  یزن چه از جان من م نی... اایخدا
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 نیسبعد از من ح نکهیا ؟یخوش کرد ی! دلتو به چرهیتو رو بگ ادیب نیمنتظر تا حس نیبا اون جهاز طبق طبقت بش -

 یبول مق یکن یشه؟ حاال فکر م یدود از سرش بلند م نهیبیخونه م اطیتو ح نتویماش یکه وقت یسراغ تو؟ کس ادیب

 خانم...! الیباش خوش خ الیخ نینحس تو رو تحمل کنه؟ هه... به هم ختیخونه ر گردهیکنه هر وقت برم

 افتاد. نیشده اش چ یو صورت کرم مال دیرا در هم کش شیاخم ها سارا

 یدستش بزرگ شه مثل آدم حرف م ریکه قراره بچم ز یکردن ،با کس یوراج نهمهیا یتو بودم به جا یمن جا -

 زدم...!

 

 فتد؟یب یاتفاق نیبزرگ شود؟ مگر هما مرده بود که همچ طهیسل نیدست ا ریخواست ز یمن م ی...نغمه... نغمه آه

 دست تو بزرگ شه...  ریزارم بچم ز یهم نم رمیپنبه دانه! بم ندیشتر در خواب ب -

 

 از جا بلند شد و به سمتم آمد، مچ دستم را محکم گرفت و وادارم کرد از جا بلند شوم. ییزندا

 یخوا یتو که م ؟یکن یم فیتکل نییتع ندشمیواسه آ یحاال دار یدیکش شیپسرمو به آت یسر... زندگ رهیخ -

 بزرگ شه؟ یو با ک یکه بچت قراره چطور یبه بعدش دار کاری... چیبر ییبزا

 

 کردم. میشانه ام تنظ یرا رو فمیو ک دمیرا با حرص عقب کش دستم

به دست و پام  دیبفهم یو برم که اگر روز رمیخوام طالق بگ ینداره چرا م یهم ربط یبچه ام... به کس نیمن مادر ا -

 م زخم زبون زدناتون رو ببخشم...! تا تمو دیافت یم

 سبابه ام را مقابل چشمانش در هوا تاب دادم. انگشت

پرده  نیا دنیخودتون باعث در ی... مادر شوهر من! ولنینگه داشتم چون مادر بود شهی... احترامتو همییزندا -

 چیکه ه یهنوز زن پسرتونم از ازدواج دومش با کس یو شرع یکه قانون یمن یراحت جلو یلیخ ی... وقتنیشد
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منتظر  نیزد یحرف م اد،یبرنم هیبق یاومدن و بهم زدن زندگ یکردن و عشوه خرک شیآرا لویک لویجز ک یزیچ

 ...! نیانفجار منم باش

 

 سارا را نشانه گرفتم. نباریا

 سپرمش!  ینم زیهمه چ یب نیدست ا  یشم ول یگم و گور م رمیدارم م یشده بچمو برم -

 

ود را پرت شده ب نیزم یرا که رو فمیگونه ام گرفتم و ک یدستش صورتم گر گرفت... دستم را رو نیسنگ یضربه  با

شده بودم...  نیخودش را جمع کرده بود... سنگ دهیرفت... نغمه ترس یم جی... سرم گدیدیبرداشتم... چشمانم تار م

 ی... روشیایدن یبلند کرده اند... رو شیهما یدست رو هک ند؟یکجاست که بب نیمرا زد... حس نیمرا زد... مادر حس

 ... شیبانو

 ییاش را گرفتم که با ترس از جا بلند شد... مهناز و زندا قهیدست  کیبه سمت سارا رفتم و با  نیسنگ یقدم ها با

که سزاوارش بود را  یتنها کلمه ااش...  یشدم در رنگ چشمان مصنوع رهیکردند... خ یحرکت به رفتار من نگاه م یب

 کرد... یاریحد  نیدر هم ه... ذهنم آن لحظگرید یبر زبان آوردم... اما به زبان

 

-rubbi sh! 

 )آشغال(

 

 سالن بردتم... یسارا جدا کرد. کشان کشان به سمت در ورود ی قهیجلو آمد و دستم را از  یقدم ییزندا

نها زارم بچم ت یبعد از رفتنت نم یکه بدون نهیا یبرا یباش نجای... اگه امروزم خواستم ارونیمن ب یگمشو از خونه  -

 ...تهیعفر ی... برو گمشو دختره نمیبب ختتویر یب ختیخوام ر ینم گهیبمونه... برو گمشو که د
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شدن  دهید لیذل ؟یشمرده شدن تا ک ریخوش نبود... حق چیسوخت... حالم ه ی. صورتم مدیکوب میسالن را به رو در

  ؟یوقاحت تا ک ؟یتا ک یاحترام یب ؟یتا ک

*** 

 «سوم شخص یراو _نیحس»

 

و از جا بلند شد ؛ به سمت  دیکش شیبه موها یپنجره چشمانش را باز کرد... دست ی شهیضربات  باران به ش یصدا با

 یصورتش ضربه زدند. صدا یوقفه به رو یبرد و قفل آن را باز کرد. قطرات باران ب شیپنجره رفت... دستش را پ

 آرامش...  نیداشت به ا اجیشدن صورتش توسط باران را دوست داشت... احت سیبارش باران را دوست داشت... خ

 اتاقش به ضرب باز شد و پدرش در چهارچوب در ظاهر شد. در

 ن؟یحس -

 ...دیلرز یم یسمتش برگشت، چشمان پدرش از نگران به

 ؟شده بابا یزیچ -

 هما... هما... -

 ... از پنجره فاصله گرفت و به سمت پدرش رفت.ختیدر دلش فرو ر یزیچ

 شده؟ دردش گرفته؟ شیزیچ ؟یهما چ -

 تکان داد. نیسرش را به طرف هاتف

 ... رفته...ستینه... هما ن -

 ماند... هما رفته بود... اما به کجا؟ شیسرجا مات

 رفته؟ کجا رفته؟ -

 :دیچیدر سالن خانه پ شیشد، صدا ریکنار زد و از پله ها سراز یقرار او را به آرام یب نیسکوت کرد، حس هاتف
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 مامان... مامان... -

 :دیپرس نیحس دنیبه خود بدهد و از جا بلند شود با د یآنکه زحمت یب میمر

 شده پسرم؟ یچ -

 از مهناز و سارا و البته هما نبود! یچشم در سالن چرخاند، اثر نیحس

 هما؟ هما کجاست؟ -

 شالش ور رفت. یبا گوشه ها میمر

 من چه بدونم؟ گذاشت رفت! -

 که فکش از شدت خشم منقبض شده بود، گفت: یبه سمت مادرش رفت و در حال نیحس

 ب! ش کیبره... اونم نزد ییجا شهیبکنه تنها پا نم یدروغتونو باور کنم! هما هر کار نیکه ا ستمیمامان... من بچه ن -

 نگاهش کرد. زیت میمر

 ! رفته...گهید ستیخوبه واهلل! حاال من شدم دروغ گو؟ ن -

 :دیبا طعنه پرس نیحس

 خواهر و خواهرزادتونم بارون اومده شسته رفته؟  -

 باال انداخت. یشانه ا میمر

 اومد! شیبراشون کار پ -

 و بعدشم عوامل فلنگو بستن؟  نیجلوتون شست نیاون دخترو گذاشت ایاومد  شیبراشون کار پ -

 زد: شیمعترض صدا میمر

 !نیحس -

 کوه آتش فشان منفجر شد! مثل
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بهش  یفهمم چ یتو نبودم خودم م نیزن یباهاش حرف م یجلو چشم من اونجور ی... وقتگهیمامان... بسه د -

 ... گهید نیگفت

 ...یشلوغش کرد نقدرینشده که تو ا یزیچ -

 هاتف بلند شد: یصدا

 بشه خانم؟ یخواست یم یچ گهید -

 بود... مانیآن لحظه از سر لج هما را تنها گذاشته بود سخت پش نکهیرا چنگ زد، از ا شیموها نیحس

... سرده... بارون تنده... کهی... هوا تارنیتو شکمش رفته... ساعتو نگاه کن یبشه؟ زن من با بچه  نیخواست یم یچ -

 حداقل کورش نکن! یکن یگره رو باز نم  ؟ید ی. مامان چرا آخه عذابم م..ستیروزا حالش اصال خوب ن نیهما ا

 نیبه سمت حس یباال رفت. هاتف قدم یکه از اشک تمساح پر شده بود از جا بلند شد و به طبقه  یبا چشمان میمر

 پرت کرد. نیبه سمت حس نیماش چییبرداشت ...گرمکنش را از تن کند و آن را بهمراه سو

 دور شده باشه... یلیخ دیبرو دنبالش... نبا ریبگ - 

*** 

 «هما»

 

بودم... طره  سیخ سیرفت... خ یم یکیرا خلوت کرده بود... هوا رو به تار ابانی... بارش باران خدمیلرز یسرما م از

را به  ... هر دستمدمیشن یرا م میلرزش دندان ها یو صدا دیبار یبود... باران م دهیچسب یشانیبه پ میاز موها یا

 ... داشتمیبرم یرا به آرام میو قدم ها ودمانداخته ب نییقفل کردم... سرم را پا گرمید یبازو

.. مگه هما زارم؟ی... مگه من مشهیدستش بزرگ م ری... سارا گفت نغمه زرمیگ یجلو من... گفت سارا رو براش م -

 ...نیعشق من و حس ی... دختر من... نفس من... ثمره یدست اون عوض ریمن بره ز یمرده؟... نغمه 

 ... چرا طرفمو نگرفت... شهینکرد مثل هم تمیچرا تنهام گذاشت؟ چرا حما نیحس
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 یکه به زحمت لباس ها یام را بلند کردم... پسر جوان و البته بد چهره ا نهیبه س دهیسرچسب ینیبوق ماش یصدا با

 .دیکش نییقسمت شاگرد را پا ی شهیفشن قابل تحمل بود ش یمارک و موها

 !یبرسونمت خانوم -

 :دمیلب غر ریز

 ...یعوض -

 زارم بهت بد بگذره... ی... نمگهیناز نکن د -

به  یارزشش!  قدم یکردن حرصم بر سر ب یخال یکرده بودم برا دایرا پ یخودش به تله افتاده بود،خوب کس یپا با

 پنجره گذاشتم. یسمت پورشه اش برداشتم و دستانم را لبه 

 برو به عمت خوش بگذرون! -

 باال انداخت. ییابرو دیام را که د چهره

 کنم ها...! تیتونم همراه یواسه خودش! م هی... نم نم بارونو... حالشونویپر یاوهووو! موها -

 !یگورتو گم کن تا لت و پار نشد -

 

 که زدم جا خوردم! منو چه به لت و پار کردن پسر مردم؟! یاز حرف خودم

 بلند شد! نشیبد طن ی قهقهه

 چه غلطا... -

 به عقب رفتم. یپنجره اش برداشتم و قدم ی... دستانم را از لبه دمیترس یکم داشتم م کم

 برو گمشو... -

 متوجه شکم برآمده ام شد. نگاهش
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 تونم جورکشش بشم! یمن م ستین یمشکل که گندو زده و تنهات گذاشته... نمیب یم -

 بروخر مامانت شو...  -

 شم واسه بودن باهات...! یسمج م شتریب یهرچقدر دهن به دهن من بزار -

 

داشت... ناچار  ختنیکنه هم دست بردار نبود و هوس کرم ر نی! ادیبار یمن م یو آسمان داشت برا نیاز زم امروز

کرد... با  یم یدنبال من بود و حراف ۱۰گرفتم... او هم با سرعت  شیتر از قبل پ عیگرداندم و راهم را سر یرو

 :دمیبه سمتش برگشتم و بر سرش هوار کش تیعصبان

 س؟یزنگ بزنم به پل ای یگم ش یریم -

 کرد. یتک خنده ا د،یبه گوشم رس ینیماش ادیسرعت ز یصدا

 گم... یم نیارژش کنم؟ ببواست ش ای تی! شارژ داره گوشمیستیبه زحمتتون ن یراض -

 

تر م کی یپسر مزاحم به اندازه  نیبلند برخورد دو سپر بهم بلند شد و ماش یجمله اش تمام نشده بود که صدا هنوز

م فرار بود... قد یبرا یخوب طیرا در گلو خفه کردم. شرا غمیج یدهانم گرفتم و صدا یبه جلو پرت شد! دستانم را جلو

 نیغرش آسمان طن انیدر م نیحس نیخشمگ یصدا کهاز شر پسر مزاحم  یترک صحنه و خالص یتند کردم برا

 انداخت:

 !نمیبب نیبرو بتمرگ تو ماش -

 ونریب نیشدم که دستبند به دست به سمت در راننده رفت و پسر جوان را از ماش رهیو با تعجب به او خ برگشتم

 پسر مزاحم مشت شده بود! ی قهی ی... دستانش رودشیکوب نیاز پشت به ماش د،یکش

 هان؟  یکرد یم یچه غلط یناموس ولگرد... داشت یب -

 شوهر من باشد با وقاحت گفت: نیکرد حس یابله که گمان نم پسر

 به تو چه مردک؟ زنمه..! -
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 او نشست. یدهان دروغ گو ی...! مشتش رودیخون بار نیچشمان حس از

 و شده؟ تا حاال زن من، زن ت یاز ک زیهمه چ یب -

 متعجب نگاهش کرد و به تته پته افتاد. پسر

 سوتفاهم شده...آقا... -

 خفه شو تا سو تفاهمو نشونت بدم! -

حواله  یبست... لگد نشیرا به فرمان ماش گرید یدستبند کرد و حلقه  ریاز دستان پسر را اس یکیدنبال حرفش  به

 ناله اش به هوا برخاست.  یپرت شد و صدا نیشکمش کرد که با ضرب به داخل ماش ی

 مرا نشانه گرفت. نباریسرخ از خشمش ا نگاه

 ن؟یمگه نگفتم برو تو ماش -

 نیشاگرد جا گرفتم. حس ینمانده بود قدم برداشتم و در صندل شیبرا یکه سپر نینبود، به سمت ماش زیجا دیترد

در  دهیو دستش را به سمتم دراز کرد. ترس تنه اش را به داخل خم کرد میآمد و در را باز کرد.  ن نیهم به سمت ماش

 را برداشت... مشیس یتوجه به من در داشبورد را باز کرد و ب یخود جمع شدم که ب

 تونه یکه م ییآخه اون فقط تو"

 شهر یکوچه ها یتو

 کنه دایبارون منو پ ریز

 تونه یکه م ییاون فقط تو آخه

 "منو رسوا کنه ییجدا زیفصل غم انگ نداره

*** 

 افتادن! یولگرد عوض هی ریگ شهیم جشمی... نتایب ؟یزد رونیساعت چرا از خونه ب نیهوا، ا نیتو ا ؟یتو مغز دار -
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دست مادرش  ینینداشت... صورتم هنوز از سنگ دنیتا بار یزیزده ام را در هم قالب کردم... چشمانم چ خی دستان

 سوزش داشت... 

 من اونجا نبود... یجا -

 کرد. تمسخر نگاهم با

 شه! یم دایتو همه جا برات جا پ یریزبون به دهن بگ قهیدو دق -

 

چشم بسته بود مگر  یوقت د؟یرا شن ییمن چه حرف ها ینوایکه در اتاقش خواب بود، گوش ب یخبر داشت زمان مگر

 ی... حرف از بزرگ شدن بچه رندیگ یزن م شیبود؟ که هنوز من نرفته... برا دهیشکسته شدن قلب مرا شن یصدا

 ر؟یگفت زبان به دهن بگ یم وبود  دهیرا شن نهایزنند که از او متنفرم... ا یم یدست کس ریمن ز

پخش شود... حوصله  یکالم یب یقیبرد... کاش موس نیادامه نداد و دستش را به سمت ضبط ماش د،یرا که د سکوتم

 .. را نداشتم. یکس چیاز زبان ه یحرف چیه دنیشن ی

عوامل دست به دست هم داده اند تا هر آنچه  یداد که امروز همه  یرا م نیا دیبلند شد نو نیکه از ضبط ماش ییصدا

 خواهم نشود...! یمن م

 

 که دارمو اصال دوست ندارم یحس -

 احساس دوست نداشتنت رو نیا نیهم

 شه یکنم ببخشمت نم یم یکار هر

 باز عاشقم شو ایب شهیم نگو

 

 باال برد... یرا کم نیانداختم، دنده را جلو زد و سرعت ماش نیبه حس ینگاه مین
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 من که خاطراتتو تو خودم کشتم -

 نداشتم گهید نیجز ا یچاره ا آخه

 تو دلم واست نذاشتم یخال ینشدم اما جا یکس عاشق

 ؟یازم گذشت یعشق ک ی، به هوا رهیبا تو دلگ میزندگ یگفت

 یکه واسش برگشت یرو جا گذاشت ی... چاتویبا خودت همه دن یبرد

 

اش نبودم... تمام شد هما...  یدر زندگ گرید یعنی نیفکر کنم؟ ا یگریتوانم جز او به کس د یکرد م یفکر م واقعا

 اش ندارد... یدر زندگ ییهما گرید نیحس

 رهی... واسه برگشتنت درهید -

 رهیداشتنت د ی... برارهید

 ادیاز تو نم یی... صداامیدن تو

 ره... یهردومون م ادیعشق... از  نیا

 

 نیتر کیتعهدت را از نزد یشود حلقه  یم یمن هرگز... حواسم هست که چند وقت یتو برود ول ادیاز  دی... شاآه

را که به بهانه  یآن ساعت اسپرت سه موتوره ا شودیم ی... حواسم هست که چند وقتیانگشت به قلبت خارج کرده ا

 ...تیهست که کمرنگ شده ام... در لحظه ها اسم... حویبودم، به دور مچت نبسته ا هدیخر تیدوست داشتن برا ی

 گفت نرو یبستو م یکه هربار... سر راهتو م یاون -

 گفت نرو یبستو م یدل به تو م دوباره

  گذشته رو ادیکنه  یخاک م داره

 برو... شیزندگ از
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 دیکش یلحظه ام نفس نم هیتو  یب یکه حت یاون

 دیکش یدم مرگشم از تو دست نم تا

 دیکجا رس نیبب د،یبر یخسته شد و از همه چ حاال

 

که با درد قبول  ابانیطاها... آنروز در خ یکرد... خانه  یدوباره داشتنم تالش م یکه برا ییروزها یهست... همه  ادمی

اش...  یماندن بخاطر وجود نغمه... مهربان ی... راه برگشت به تهران... اصرارش براریماه من یکرد تا طالقم دهد... خانه 

 ... شیتحمل کردن ها

کرد... از دوست  ینبودنم آماده م ی... حتما داشت خودش را براستمین یماندن گریدانست د یکرده بود... م دیام قطع

با  ی... عاشق باشستیکه ن یبود... الک نیاواخرش بخاطر هم نیا یها ینداشتنم شروع کرده بود... حتم دارم بداخالق

 ... از سخت هم سخت تر است... یکن نشیگزیتمام وجود و بعد تنفر را جا

 

 رهی... واسه برگشتنت درهید -

 رهیداشتنت د ی... برارهید

 ادیاز تو نم یی... صداامیدن تو

 رهیهر دومون م ادیعشق... از  نیا

 

را  یبرگشت به آهنگ قبل یدکمه  نیکه پخش شد حس یرا آغاز کردند. آهنگ بعد دنیو بار اوردندیتاب ن چشمانم

 به زهر را... دستم را جلو بردم و ضبط را خاموش کردم!  ختهیآم یمتن ها نیخواستم بشنوم... ا ینم گریفشرد... د

 دم! یدارم گوش م -

 ...ادیآهنگ بدم م نیمن از ا یول -
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 چرا چون بر ضد توعه؟ -

 

 را باال بردم: میصدا

 دارم... صداش رو مخمه...! ازی... به آرامش نستی... من االن حالم خوب نیبار گوش داد هی... گهیبسه د -

 تو گوش نکن...! -

از اشکم را  سیمهم نبود صورت خ گریچرا حاال؟ صورتم را کامل به سمتش برگرداندم... د ایکرده بود... خدا لج

 ...ندیبب

هم تحملم کن... کم  گهی... سه ماه دیتحمل کرد نهمهیرو... ا یلجباز نیکنم تمومش کن ا ی... خواهش منیحس -

 کشم! یکن... بخدا نم تمیاذ

از  یکردم... مردمک چشمانش تکان خورد... در کسر یخشم صورتش را به سمتم برگرداند... با عجز نگاهش م با

 ...دمیناباورش را شن یدانم چقدر گذشت که صدا ینگاهش رنگ باخت... نم هیثان

 ..هما. -

... از ترس زبانم بند آمده بود... تمام بدنم دیکش یرا کنار نیماش عایبه خود آمد و سر ینیبوق ادامه دار ماش یصدا با

گوشمان رد شد...  خیاز ب ییدانست چه بال یهم بلند بود... خدا م نیحس ینفس نفس زدن ها ینبض گرفت... صدا

 به خود آمد: منزودتر از  نیکه حس میهر دو در شوک بود یچند لحظه ا

 ؟یهما خوب -

 خشک شده ام را با زبان تر کردم و نفس نفس زنان گفتم: لبان

 خوبم... -

 ؟یمطمئن -

 :دیگونه ام را نگاه کرد... مشکوک پرس نباریو ا دیکش یقیتکان دادم... نفس عم دییرا به تا سرم
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 تو رو زده؟ یکس -

 انداختم... ریرا به ز سرم

 آره... -

 رفت... یم لیبهت زده اش هر لحظه تحل یصدا

 رو صورتته؟ یدست ک یجا -

 مامانت... -

 کرد... سکوت

د ش یچ یدون یحاال... نم ی... ولیکرد یرو قضاوت نم یوقت کس چیبود که ه نیا یکه داشت یاخالق خوب هی ادمهی -

 اومدم... رونیکه من از خونتون ب

 

 زدم... یپوزخند

خوابوند تو گوشم و دستمو گرفت و  یکیاون دو نفر  یکرد... مامانت جلو رونمیکنم... ب یاومدم! اصالح م رونیب -

 ... رونیپرتم کرد ب

 فشرد... یکردم... با انگشتانش دو چشمش را م نگاهش

 کردن... بماند که... یاحترام ی... بماند که چقدر بهم بدمیشن ایحاال بماند که چ -

 ...دمیام را باال کش ینیب

زنتم حرف از ازدواج دوبارت زدن...  یو شرع یکه قانون یمن یزنتم؟ جلو یمن هنوز قانون یتو خودت نگفت مگه -

 ...گهید میگرفت ی... ما خودمونم بهار عروسهیمشخص کردن... گفتن بهار... خوب فصل قشنگ یعروس خیتار

 و مشغول تکه تکه کردنش شدم...  دمیکش رونیاز جعبه ب یدستمال
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گرفتم که رنگ  کت و  یشه...! اگه اونجا زبون به دهن م یم دایبرام همه جا، جا پ رمیزبون به دهن بگ یگیتو م -

 کردن... یشلوارت رو هم انتخاب م

 سوختم... یگر گرفته بود... داشتم م بدنم

رف دست اون بزرگ شه مثل آدم ح ریکه قراره بچش ز یکردن با کس یوراج یمن بود به جا یگفت جا یسارا م -

 دست اون بزرگ شده...! ریتا کجاشو فکر کرده بود... که دختر من بره ز نیگفت ها... بب یزد..! خودشو م یم

 

 ...دمیغم زده اش را شن یصدا

 بسه هما... -

 مکث ادامه داد: یکم با

ه ک دهیاجازه رو م نیبه خودش ا یهر کس و ناکس یبچت بمون شیکه پ یخوا یتو نم ی... وقتگهید یخودت خواست -

 ریزارم دخترم ز یبچه نم نیمنم به عنوان پدر ا یمونم ول ینم یگیموضوع چرت و پرت بگه... تو که م نیراجب ا

 ... رنیبگ میمن تصم ی ندهیبزرگ شه...  مگه دست اوناست؟ که واسه آ یدست هر کس

 

 آورد و چند مرتبه پلک زد. نییرا پا دستش

 ؟یبر یخوا یهما به من بگو بعد از ترک ما کجا م -

 

فشردم و منتظر ماندم تا آخر باز شود... نگاهم به درختان  شهیش یدکمه  یتنفس کم بود... دستم را رو یبرا هوا

 بود... زییشده توسط پا انیعر

 ...نشیزم یآسمون خدا، رو ریز ییجا هیکس منو نشناسه...  چیکه ه ییکنه... جا دامیکس نتونه پ چیکه ه ییجا -

 لبانش نشست... یرو یرا به حرکت در آورد... لبخند تلخ نیماشزد و  استارت
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 خدا...!  یگه بنده  یم ه؟یگن اسمت چ یبه طرف م -

 

 کنم...! یکردن بعد از ترکشان  فکر نم یدانست من به زنده ماندن و زندگ یزد و نم طعنه

 

 یو رد شد یچَشم بست"

 یکس نجایا یدیند

 غمِ نداشتنت از

 "کند... یمرگ التماس م به

 (زادهی)م.عل

 

*** 

 

من فصل خاطره  یزمستان برا نیکرد... ا یپنجره کنار رفتم. بارش برف حالم را بدتر م یرا انداختم و از جلو پرده

 داد...  یرا م یو دلتنگ یدور یبود... بو ییفصل جدا میزمستان برا نینبود... ا یساز

 ینوشتم... جماه ا دشیکاغذ سف یجمله رو کیدست گرفتم و تنها تخت رها بود... قلم به  یسراغ دفترم رفتم، رو به

 ...یکوتاه اما سرشار از دلتنگ

 "کنه...! نییتع یرفتنموقطع خیرم که تار یرم دکتر دختر نازم... م یامروز م "

اش ... کدیترک یاش برگرداندم. بغض تا پشت چشمانم آمد و برگشت... کاش م هیو دفتر را به حالت اول دمیکش یآه

 شد از چشمانم... کاش... یم ریسراز
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نکه آ یبود ب شهیحال تر از هم یکه ب ایرو دنیکه به صدا در آمد از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. با د فونیآ زنگ

 ی... اما وقتدیرس قهیتر از دو دق رید یباز کردم و خود به سمت در واحدمان رفتم. کم شیرا بردارم در را برا یگوش

که  یرا گرفتم و به زحمت در حال شیدر از حال برود، بازو یوبود جل کیخراب بود که نزد ی... حالش به قدردیرس

 یخون برابر یو چشمانش با دو کاسه  سیبه داخل خانه آوردمش... صورتش خ ندینب یبیکردم نغمه آس یم یسع

 ام را بر زبان آوردم: ی... نگرانختیدر دلم فرو ر یزیکرد... چ یم

 افتاده؟  یچته؟ طاها خوبه؟ اتفاق ؟یتو خوب ا؟یرو -

 

که به دست داشت را آرام به  یلونیو نا فیمبل رفت. ک نیتر کیرا از بند انگشتانم رها کرد و به سمت نزد شیبازو

 شینگذشت که شانه ها یزینشست... سرش را با دو دستش گرفت و چ لشیدر کنار وسا زیگذاشت و خود ن شیرو

 شانه اش گذاشتم و آرام تکانش دادم. یرو رابه سمتش رفتم و در کنارش جا گرفتم، دستم  اریاخت یب ...دندیلرز

 شده؟ ترو خدا بگو... یجونم به لبم اومد... چ ا؟یرو ا؟یرو -

 چهره ام را از نظر گذراند... سشیبلند کرد و نگاه خ سر

 هما... -

 تَرَش را با دو دستم قاب گرفتم. صورت

 شده؟! یاها بگو چترو جون ط -

 اش دلم را لرزاند. هیجمله ام نام طاها را با بغض بر زبان آورد و پس از آن هق هق گر دنیشن با

 هما...هما... من... -

 گفته؟ ناراحتت کرده؟ یشده؟ طاها چ یچ ا؟یرو یتو چ -

 طاها بشم... بده منم... مشکل داره منم... هیخوب ینه...نه... من فدا -
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تا صورتش را به سمتم  دمیرا محکم گرفتم و به سمت خود کش شیآوردم... ناچارا بازو یدر نم شیحرف ها سراز

 برگرداند!

 !ی! جون به سرم کردنمیمثل آدم حرف بزن بب -

... دیکش رونیرا از داخل آن ب یبرد و برگه ا لونشیکرد دستش را به سمت نا یهق هق م زیر زیکه ر یحال در

و نگاهم با  دمیطاقت برگه را از دستش کش ی... بدیبرگه چرخاند و لبانش لرز ینوشته ها یدور رو کیچشمانش را 

 و به او نگاه کنم... رمیاز برگه بگ هباعث شد نگا ایرو یشد. صدا رهیخ نشیالت ینوشته ها یدقت به رو

کاغذ دادن دست طاها مدرک  هیآخرشم شدم در به در!  ایدر به اون در... ب نیدکتر به اون دکتر... از ا نیاز ا یه -

 مشکل از منه هما... یعنی ؟یچ یعنی یدون یتونم مادر بچش باشم! م ینم چوقتیمن ه نکهیا

 صورتش ماند...  یناباورم مات به رو نگاه

 ...یعنی ا؟یرو یگیم یدار یچ -

 تکان داد: یرا با ناراحت سرش

 تونم طاها رو پدر کنم... بدبخت شدم هما... یآره... من نابارورم... من نازام... من نم -

 آمد؟ یبر سر ما داشت م ییچه بال ای... خدادیچشمانم لرز مردمک

 بهت گفته؟ یزیطاها... طاها چ -

ازش تونستم  ییزایچ هیکردم...  دایکرده بود... امروز تو کشوش پ میبرگه رو از من قا نیطاها اونقدر ماهه که ا -

دکترم... اونم صاف تو چشام نگاه کرد و گفت به همسرتون هم گفتم که شما نابارور  شیپبازم بردم  یبفهمم ول

 ! نیهست

 کاریچ دیحاال من با ایدونست و به من نگفت... خدا یمدت م نهمهیاون لحظه... طاها ا ختنیخاک تو سر من ر انگار

 ی. واباشه.. نیکردم موضوع ا یفکر نم ی... ول یشم ول یکه چرا باردار نم نیکنم؟ من قبال... قبال شک کرده بودم به ا

 خدا...
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 هیگر یدستانش را به دور گردنم حلقه کرد... بدنش گرم بود و دستانش لرزان... صدا یسمتم برگشت و با دلتنگ به

 یم هیگر ایحال رو یشدم... برا ایرو یجمع شده از دلم را با بغض آزاد کردم و همنوا یاش که بلند شد ، حجم دلتنگ

 یآمدن زمستان... برا ینغمه... برا یخودم... برا ی... برانیحس یاروزه نیا یریدلگ یطاها... برا یمهربان یکردم... برا

 یشدند...؟ چرا آرامش از من و آدمها یروزها تمام نم نیدر دلم جمع شده بود انگار... چرا ا ایروز رفتنم... غم دن

 بود؟  یاطرافم فرار

 شد با بغض آزاد کردن آرام شد...  یانداز شده بود و کاش م نیدر فضا طن مانیهق هق ها یصدا

 نیرت یمیو صم نیو غمش اختصاص دهم... بهتر ایگرفتم امروزم را فقط به رو میرفتن به مطب شدم و تصم الیخ یب

 خود برسم؟  یتوانستم به برنامه  یزد و مگر من م یدوستم در آغوشم زار م

*** 

 

 «شخصسوم  یراو_نیحس»

 

اهلل  یفرش نمازخانه گذاشت و کمر راست کرد. زمزمه کنان اذان و اقامه نمازش را داد و قامت بست. نوا یبر رو مهر

 از نمازگزار را شکست...  یخال یاکبرش سکوت نمازخانه 

 یبزرگ م  یینوزاد آنهم دختر را به تنها کی دیهما بعد از رفتن چه بود؟ چگونه با یمشوش بود... برنامه  ذهنش

که  یبه اقوام ایدر امان نبود  شیکه از زخم زبان ها یکرد؟ به مادر یدل خوش م دیکرد؟ بعد از رفتن هما به که با

 ...؟دندیکش یاش را م یکس یب یروزها نیانتظار هم

 

 لب استغفار کرد، نمازش را شکاند و مجددا قامت بست... ریدانست در کدام رکعت نماز است... ز یخود که آمد نم به

 

 کیاش باشد با  یخوش زندگ یاز روزها یکی شیتوانست برا یکه م یروز کیصبح  کباره،یچه شد هما به  اصال

مگر دوستش  ست؟یبچه... مگر هما مادر آن بچه ن کیآنهم با وجود  د؟یکش شیحرف طالق را پ یمنطق ریغ لیدل
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امکانش بود که مجددا ازدواج کند؟  یعنی کند؟یم یرود؟ با که زندگ یاضر به ترک کردن اوست؟ کجا مندارد؟ چرا ح

 است؟ یاز او حاضر به زندگ ریغ یاصال با چه کس

 

 کرد...  یاش م وانهیهم فشرد و چشمانش را بست... فکر ازدواج مجدد هما د یرا با حرص رو لبانش

 قامت بست...  دوباره

شود؟ چرا نگاهش را با  یم زیاو چشمانش لبر یاست؟ چرا شکننده شده؟ چرا با هر بدخلق نیوزها غمگر نیهما ا چرا

را از  شیهما دنیآه کش یبه بعد چند بار صدا لدایدوزد؟ چرا غم در نگاه هما خانه کرده؟ از آن شب  یحسرت به او م

 بود؟ دهیپشت در اتاق شن

 باره قامت بست... سه

 یادگارینبود هما را؟ در کنار  یآورد  روزها یخواهد افتاد... دوام م شیاو و روزها یبرا یچه اتفاق ندهیسه ماه آ تا

 کند؟  یم یرفتن مصرانه پافشار یکه برا ییکرد؟ بازهم اصرار؟ به هما یم دیاش؟! چه با

که با تمام  ییروزها... که باز هم برگردد به شود؟یم یعنیکند...  یکودک هما را به ماندن راض نیآمدن ا دیشا

شد که دخترکش هم پدر داشته باشد و هم مادر؟ امکانش  یاو خواسته بود .... م یالاقل هما را برا شیها یگرفتار

معترض  هیانداز شود و همسا نیدر سالن ساختمان طن وها را بشکافد  واریمرز د شانیخنده ها یبود که بازهم صدا

 گشت آن روزها...؟ یرا کم کنند؟! برم ونشانیتلوز یدر بکوبد و از او بخواهد صدا

 

 آن که به رکوع برود به حال سجده افتاد... یرا شکاند و ب زانوانش

 نجات بده... یسردرگم نهمهیخودت منو از ا ایببخش منو... خدا ایخدا -

 

 :دیمسعود را از پشت سرش شن یجا بلند شد و خواست بازهم قامت ببندد که صدا از

 زاد کن دوباره شروع کن...ذهنتو آ کمی -
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داده بود و دست به  هیتک واریرا به د شیپا انداخته و دو عصا کی یکه تمام وزنش را رو یو مسعود را در حال برگشت

 ... دیاش بود، د رهیمحو خ یهمراه با لبخند نهیس

 گم بودند... گریکدیدر آغوش  قیقدم به سمتش برداشت و چند لحظه بعد دو رف یدلتنگ با

 !یدلم برات تنگ شده بود بمب انرژ -

 جناب سرگرد غرغرو... شتریمن ب -

 

 و از مسعود فاصله گرفت. دیخند

 ها! یشد نیسنگ -

 بخاطر گچ پامه...! -

 پات تو گچه، شکمتو که گچ نگرفتن!  -

 نشست. نیزم یبه دماغش داد و رو ینیچ مسعود

 نده! ریگ گهیجون مسعود تو د -

 در کنارش جا گرفت. زین نیحس

 گن؟ یچرا؟ همه م -

 ...!گهیبکشه باال هم م ستیکه شلوارشو بلد ن یکاش همه بگن...! اون -

 ؟یرو کرد چارهیب دیمج نیا بتیباز تو غ -

 منم دوماد داره... وراج...! یملت دوماد دارن ننه  -

 مسعود... -
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 ... چه خبر؟ نویاهه... ول کن اصال ا -

 شد. رهینامعلوم خ یمسعود گرفت و به نقطه ارا از نگاه  نگاهش

 گذره ... یکرده زمانه که داره م رییکه تغ یزیمثل سابقه... تنها چ زیهمه چ -

 فرستاد ... رونینفسش را ب مسعود

 ...شهیخدا بزرگه... درست م -

 کاش بشه... -

 من؟ نیگزیچه خبر از جا - 

 کرد. دایبه سمت باال انحنا پ نیپدرام لبان حس یادآوری با

 برابر اصل خودته... یپدرام کپ -

 .دیمسعود باال پر ابروان

 همه؟یواقعا؟ شب -

 ...هیخودت بمب انرژ نیچهرتا نه... ع -

 نازک کرد. یپشت چشم مسعود

 رسه... یمن که نم یبه پا -

 ! دیکن یم هیمخصوص به خودتون رو تخل هیآره خوب، هرکدومتون انرژ -

 راستش دراز کرد. یچپش را هم طول پا یپا مسعود

 کرده؟ نیاالغ که منو خونه نش کهیمرت نیا یچه خبر از پرونده  -

 به اضطراب بود. ختهیسربلند کرد، لحنش آم نیحس

 تهش نشه ناکجا آباد... میگرفت شیکه پ یراه نیمسعود فقط دعا کن... دعا کن ا -
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 ؟یچه راه -

 تو باند ملک پور... پدرام داوطلب شد... میبفرست ینفوذ هیگرفتم  میتصم -

 :دیشد و شتاب زده پرس لیبه سمت جو ما مسعود

 خب... خب... -

 یوونج یکه قراره براشون دخترا یتونسته وارد باندشون بشه... در نقش کس یعوض هیکار که به عنوان  ینجایتا ا -

 لشونیجمع کنه و تحو یواه دیوعده و وع یکنن ، با کل یکنن و از خانواده فرار م یقهر م یالک یدعوا هیرو که با 

 بده.

 ! شک نکردن که؟هیکه عال نیا -

 نبود! نیشک کرده بودن که االن وضعمون ا -

 ...میمراقب باش یلیخ دیبا -

 ؟یدار یمرخص یتا ک ه؟یتو چ یبرنامه  -

 ...میتو ت امیا مکنم... همون وقت یپام رو باز م گهید یهفته  -

 ...یرو به دست آورد تیخوبه... خوشحالم که سالمت یلیخ -

 

 گفت: نیخطاب به حس یاحترام نظام یوارد شد و پس از ادا ینمازخانه به صدا در آمد و سپس سرباز درب

 تو اتاقتون منتظرتون هستن... یجناب سرگرد،  سرگرد زمان -

 گفت و از جا برخاست. "یاعلی"لب  ریتکان داد و ز یسر نیحس

 ه؟یک یسرگرد زمان -

 ...نیبا هم آشنا بش میهمون پدرام... توام پاشو بر -
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*** 

 «هما»

 

 ی. تکاندمیتب دارش کش یگونه ها یگذاشتم و دستان مرطوبم را به رو ایرو یشانیپ ینمدار را رو دیسف دستمال

 خورد و لبانش از هم باز شدند:

 آب بخورم...! اریچادر ب -

و دستش را  دمیکش یشدم به صورت غم زده اش... آه رهیگفت... با چشمان نمدارم خ یم انیبار سوم بود که هذ نیا

 گرفتم...

 حال... نیتو ا نمتی... نبیهما فدات شه خواهر -

 ها فقط نگاه کن...! یخواد نگاه کن ینم -

 نینداشت... شد بار چهارم...! تبش هنوز هم باال بود... ناچار از جا بلند شدم و در اتاق را باز کردم، حس یفیتعر حالش

 نشسته بود... یصندل یتلفن به دست و غرق در فکر رو

 ن؟یحس -

 نداد... یجواب

 ن؟یحس -

 زد و سرش را به سمتم چرخاند... یپلک

 ؟یگفت یزیچ -

 !یجواب نداد یصدات زدم ول -

 ارتو بگو...ک -

 گفتم: یبه داخل اتاق کردم و با نگران یا اشاره
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 ... طاها کجا مونده پس؟گهیم ادیز ونمیهذ ومده،ین نیی... تبش پاستیحالش خوب ن ایرو -

 

 را از نگاهم گرفت. نگاهش

 رسه... یم گهیاالنا د -

 

نبود  ای... مطمئنم اگر حال بد رونمیخواستم بب ی... طاها را بعد از مدت ها مدمیزنگ در که بلند شد، از جا پر یصدا

 در خانه را باز کرد و طاها شتاب زده به داخل قدم گذاشت. نیگذاشت... حس یخانه نم نیرا در ا شیهرگز پا

 کجاست؟ ایرو -

 جوابش را داد. نیحس

 تو اتاقه... -

 

که  یتوجه به من یآغوش برادرانه اش تنگ شده بود... ب یچهره اش دل تنگم را تنگ تر کرد... چقدر دلم برا دنید

بود  دهیدراز کش شیبه رو ایکه رو نیحس ینفره  کیبودم وارد اتاق شد و به سمت تخت  ستادهیدر اتاق ا یجلو

 زد. ایدست به صورت رو شتآرام با پ یرفت و کنارش نشست. دستش را جلو برد و چند ضربه 

 خانوم؟ ای... روایرو -

 ...انیخورد و باز هم هذ یتکان ایرو

 خواد...! یبرنج نم گهیبسه د -

را  شیمانتو یاش را گره زد و دکمه ها یخم شد. روسر ایتخت بلند شد و به سمت رو ی... از رودیطاها پر رنگ

حرکت بلندش کرد. باز  کیزانوانش گذاشت و در  ریرا ز گرشیسر داد و دست د ایکتف رو ریبست... دستش را به ز

که قصد جانم را کرده بود... طاها  یر شدم با بغضینشستم و درگ نیزم یم نگاهم نکرد و از کنارم گذشت. همانجا روه

 هم به من نکرد... مگر تنها خواهرش نبودم؟ مگر تنها برادرم نبود؟  یسالم خشک و خال کی یحت
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 :دیبه گوشم رس ییرایاز پذ نیحس یصدا

 ...امیطاها صبرکن منم باهات ب -

 ...میزحمت داد دیزنت... ببخش شینه تو بمون پ -

 بهیغر شیآنقدر برا یعنی؟ مگر من نام نداشتم؟ مگر من خواهرش نبودم؟ "زنت"بسته شدن در واحد...  یصدا و

 کرد؟  یخطابم م "زنت"شده بودم که 

 ند... ک زیبود که چشمانم را لبر یاز اعماق قلب شکسته ام بلند شد... سوزشش آنقدر یسوزناک آه

 ایرفت... با رفتن رو شیبه داخل آمد... از کنارم رد شد و به سمت کمد لباس ها نیباز شد و حس یاتاق به آرام در

 بمانم...  نیمن هم حق نداشتم در اتاق حس گرید

 کرد...  یبود... کاش بغلم م نجایرا داشتم... کاش ا ریکرد... االن تنها ماه من یم تمیاذ یکس یب

 گرفت... میحرکت را از پاها شیزحمت از جا بلند شدم و خواستم از در اتاق خارج شوم که صدا به

 ا؟یواسه رو ؟یناراحت یاز چ -

 

شود... من غم زده بودم... از کنار گذاشته شدنم توسط طاها... از  یدانستم که خوب م یم یناراحت بودم ول ایرو یبرا

 ...یدور نهمهی... از انیحس یها یتوجه یب

 نگفتم...  یزیچ

 ...!ستی... واسه دخترم خوب ناری... به خودت فشار نشهیخوب م -

 

از چشم همه   کبارهیسوزاند... چقدر سخت بود به  یدل نم میبرا یمُردم کس یحاال هم م نیکه مهم نبود... هم هما

 نشود...  تیگفت ناراحت نباشم که مبادا دخترش اذ یافتادن... م
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 یبود... زندگ اریها... همه و همه فقط اسفند یها، بداخالق یتوجه یها، بغض ها، اشک ها، ب یدلتنگ نیا یهمه  عامل

 توانستم دعا کنم خداوند وجودش را به فنا بکشاند... یام را به فنا کشاند، تنها م

 

 .ستادیفرمش را در دست داشت، به سمتم آمد و مقابلم ا یکه لباس ها یحال در

 خوام لباس عوض کنم... یم -

روزها ذهنم را مشوش کرده بود، باالخره  نیکه ا یدر دستش سوق دادم و سوال یرا به سمت لباس ها نگاهم

 :دمیپرس

 ملک پور چه خبر؟ اریاسفند یاز پرونده  -

 :دیپرس مشکوک

 چطور؟ -

 شود... یبلند م اریها از آتش اسفند یبدبخت نیا یدانست... که دود همه  ینم

 سوال بود فقط... هی... یچیه -

 در چهره اش مشخص بود...! یروزینگاهش کردم، پ دیترد با

 روزها تو چنگمونن... نیبه مدد خدا هم -

 

در راه  یروزیرا آرام به سمت اتاق خودم برداشتم... کاش اگر پ میبود تا از اتاق خارج شوم... قدم ها ستادهیا منتظر

 کردن فکر کرد...   یبشود به برگشت و زندگ دی... آنوقت شافتندیاز آمدن نغمه اتفاق ب شیاست پ

 

*** 
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رفتنم  خیبه سمت خانه... تار نیهدف من و حس یب یخلوت و سرد... نم نم برف و سوز هوا... قدم ها یها ابانیخ

  ...رترید یهم چند روز دیچند روز زودتر... شا دیاسفند! شا ۱5در مطب دکتر مشخص شد...  شیپ یساعت

 ... غرق در فکر! رویو سر به ز بیاز من جلوتر بود... دست به ج یچند قدم نیحس

رحمانه اش نزدم ،  یو شرط ب اریاز اسفند یحرف چیمدت ه نیخواست... فقط با او... تمام ا یحرف زدن م یکم دلم

توانستم دوام  یا نماش ر یمهر یدوست داشتنم را فراموش کند... اما حاال ب نیکردم، عوض شدم تا  حس یبدخلق

 ابروانش شهیهم نکهیزد... ا یسرد و خشک با من حرف م راواخ نیا نکهی... ادیخند ینم میبه رو گرید نکهی... ااورمیب

 خواست...  یرا م شیکرد... دلم محبت ها یم تمیبهم گره خورده بود... اذ

 یگاهن میجمع کردم و چند قدم بلند برداشتم تا به او برسم. شانه به شانه اش حرکت کردم... ن نهیس یرا رو دستانم

سرد  یفرستادم و به بخارش در هوا رونیبه سمتم انداخت و با همان سرعت به راهش ادامه داد... نفسم را از دهان ب

 شدم... رهیخ

 م؟یحرف بزن شهیم -

 تکان داد. یآرامنگاهم کرد و سرش را به  یتفاوت یب با

 ...میبزن -

 شاپ مقابلمان اشاره کردم. یگرفتم و به کاف ابانیو دستم را به سمت خ ستادمیا مقابلش

 اونجا... میکه نه... بر نجایا -

 به مغازه انداخت و چشمانش را تنگ کرد. ینگاه

 ...یحرفتو بزن میکه به خونه برس یتا زمان یتون یبرم اداره... م دیمن با -

 .دمیرا به دندان کش نمیریز لب

 شه... یکه نم ینجوریخوب آخه... ا -

 شد؟  یپس چ م؟یایو ب میبر ادهیپ کهیمطب نزد یچرا نشه؟ مگه خودت نگفت -
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 یزودتر به مقصد م میرفت یم نیبودن در کنارش... آخر اگر با ماش یبرا دمیخر یدانست... داشتم زمان م ینم

ود ب نیشناختم... تا حس یدر کنارش باشم... برف و باران و سوزِ هوا هم نم شتریخواستم با قدم زدن ب ی... ممیدیرس

 شناختم! ینم

 قانع کردنش ناچار شدم وجود نغمه را بهانه کنم... یبرا

 ...زدن خی... دستام امیتونم راه ب ینم گهی... من دشمیم تیسرد باشه... دارم اذ نقدریکردم هوا ا ی... فکر نمیآره ول -

 سرزنش نگاهم کرد. پر

 مگه تو؟ ی... دست کش نداریزیر یفکر گلوله گلوله اشک م یاالن بهت بگم ب -

اگر  ی... حتدیشلوارش خارج کرد و به صورتش کش بینگفتم... دستانش را از ج یزیچ گریانداختم و د ریرا به ز سرم

 ... میداشت ستگاهیتا ا یرو هادیپ قهیدق  ۱۰ میهم برگرد یخواست با تاکس یم

 شاپ را نشانم داد. یکاف ریدست مس با

 فقط...! قهیدق 5 -

*** 

 یدو نفره  زیدر حال پخش بود... پشت م یمیکالم مال یزده ام را آرام کرد... آهنگ ب خیگرم داخل کافه تنِ  یهوا

شخص از رفتارشان م یکه بعض ییپر بود از دختر و پسر ها بایتقر گرید یزهای... ممیکنار پنجره نشسته بود یکوچک

 یها زیهم پشت م یاز حلقه رو به رو یخال یانگشتان اهم ب نیدوست... من و حس گرید یبود نامزد بودند و بعض

 ...!ستیما در کار ن نیب ی... اما با وجود نغمه کامال مشخص بود که دوستمینشسته بود یچوب

انداخت اال به  یم یتک نگاه ییشد گفت به هرجا یچرخاند، م یف دور تا دور سالن مهد یچشمانش را ب مردمک

 دانست؟ ینگاهش نم قیتوانست داشته باشد جز آنکه مرا ال یم یصورت من! چه معن

 بود... انهیشدم به فنجان کوچک قهوه ام... لحنم دلجو رهینداشتم... خ یادیز زمان

 یروز نباش هی نکهیشد... به شغلت حساس شدم... حس ا یدونم چ ینم یعنی. خواستم باهات بد شم، من.. یمن نم -

من  یکنارت باشم... اگه تو ترک برداشت شیدر آسا ایبه کل نداشته باشمت  ایدادم  حیکرد... ترج یناراحتم م
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 یلیمدت خ نیباور کن من ا نیشدم... حس ودمن ناب یمن خرد شدم... اگه تو خرد شد یشکستم... اگه تو شکست

 شدم... تیاذ

 

بودم  دهیفهم یو همه جا گرفته بود... از وقت زیکردم... دلم از همه چ یخواسته و هم ناخواسته داشتم درد و دل م هم

داشت؟  یبرگشتنم باز کنم... چه اشکال یبرا یگرفتم راه میندارند تصم یتا نابود یزیو دار و دسته اش چ اریاسفند

 ... یکیدر تار یریت

 یطرف لبش باال رفت که ا کیجمع تر کرد...  یگذاشته بود کم زیم یدو دستش را که اطراف فنجان قهوه اش رو هر

 کرد...! یم دایکاش هر دو سمتش انحنا پ

ال طول چند س ی... ولنییپا ارهیتا تمامشو ب هیکاف هیفقط چند ثان ادیزلزله م ی... وقتریساختمون رو در نظر بگ هی -

تش درس یتون ینم هیتو چند ثان ش،یشکوند هیکه تو چند ثان یدل منه... قلب تیبشه... حکا یکشه تا بازساز یم

 ...! یکن

 

ه تلخ از پرتگاه لبانم ب یکردم... قهوه  کشی! دست لرزانم به سمت فنجان رفت... به لب نزددیرا برسرم کوب قتیحق

ود؟ ب یچه؟ طعم ینبود... باال تر از تلخ یکه رنگ یاهی.. باالتر از سو وجودم را تلخ تر از قبل کرد. ختیداخل دهانم ر

 باشد که طاقتم سر آمده...  کیکرد! کاش آنروز نزد اهمسنکوپ خو یتلخ نهمهیا انیدر م یشک ندارم روز

 ...دمید یچشمانش را نم گریرا به فنجان قهوه اش دوخت... د نگاهش

داره... تو  یشیگنجا هی یزیهرچ یمن مصر شدم واسه دوست داشتنت... ول ،یهر چقدر که تو واسه رفتن مصر شد -

 یپادر هیشدم هما... تو منو مثل  یاصرار کنم واسه دوست داشتنت... پادر نیاز ا شتریو نشد..! نشد که ب ینخواست

 ... یو رفت یگذاشت ا... رو قلبم پی... هر وقت با عشق جلو اومدم، پسم زدیکرد

 

از صدف چشمش جدا شد و درست در فنجان قهوه اش افتاد وقلبم را لرزاند... سربلند  دیمانند مرواربه  یاشک قطره

 رصد کرد...  شهیو آدم ها را از پشت ش ابانیخ نباریزد... نگاهش ا یپلکش غم را داد م یسیکرد، خ
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 رو داره؟  یمیعشق قد هی یدوباره  رشیپذ شیبشه، گنجا یکه پادر یبه نظرت قلب -

 

 شد... سرش را به سمتم چرخاند... نییباال و پا شیگلو بکیس

انداختم... اون وقت برام مهم نبود...  هایلی... خودمو از چشم خستادمیهمه وا یبخاطرت جلو یروز هی... یدون یم -

 ...دمی... بهت رسدمیجنگ یلی... بخاطر دوست داشتنت و به دست آوردنت خدیارز یم نایا یچون داشتنت به همه 

 یمیکه اون عشق قد یدر صورت مینشست زیم نی... من و تو پشت انی... آخرش شده انیبب یکردم... ول یباهات زندگ

و  شوی... من منتظر دخترمم که بهم بدیتحملم کن یتون ی... تو به خاطر شغلم نمستین چکدوممونیتو وجود ه گهید

 یمن نیاز ب یراحت نیاصال عشق نبود...! چون عشق به ا میکه بهم داشت یحس نیا دی... شایبر یکه خواست ییهرجا

 سابق...  یسابقم نه تو اون هما نینه من همون حس یدور کمیعادت...  چون با  هیبود...  یحس وابستگ هی دیره... شا

 

 خون شده بودند... یکه از بغض پر اشک نه! دو کاسه  یچشمانش غرق بودم با چشمان یاهیس در

 ... نهینتونست منو تو رو کنار هم بب ایدن یعشق بود... ول -

 پلک زد... یآرام به

 ... میهامونو حفظ کن نیباارزش تر دیکه با مییما نیخواد... ا ینم یوقت برامون خوب چیه ایدن -

 

 دم؟یشدم؟ من چرا ترس میتسل یزود نیکرد، من چرا به ا دیتهد اریشد... اسفند یاش در ذهنم اکووار تکرار م جمله

 چرا آرامش را از هر سه مان گرفتم؟ 

 برداشت... یصندل یجا بلند شد و کاپشنش را از پشت از

 برگردم اداره... خودت برگرد خونه... دیمن با -

... آرام رفت ییبا قدم ها ندازدیبه سمتم ب ینگاه میآنکه ن یاو ب یتماشا کردم ول شهیرفت... رفتش را از پشت ش و

 سمت راست کج کرد...  ابانیکه راهش را به سمت خ ییاش بودم تا جا رهیخ
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که اشک  یفنجان یسرد شده اش رفت... محال بود اجازه دهم محتو یاز پنجره گرفتم و دستم به سمت قهوه  نگاه

 شود...! ختهیرا در بر داشت، دور ر نمیزتریعز

*** 

 «سوم شخص یراو _نیحس»

 .دیبه گردنش کش یتکان داد و دست یسر

 ؟یکِ -

 جابه جا شد. یصندل یرو یکم پدرام

 قرارشون رو گذاشتن... گهید یهفته  -

 آورد. نییآبش را پا وانیل مسعود

 ؟یچه روز قایدق -

 شی... سه روز پدینیدم برنامه رو بچ یبهتون اطالع م ابیرد قیشه... از طر یمشخص م ندهیدونم... تا دو روز آ ینم -

 برنامه عوض کردن... یه ادفع هی ینبود ول یبودم خبر نجایکه ا

 

 :دیپرس یدر سکوت غرق در فکر بود... پدرام با نگران نیحس

 ن؟یشده حس یزیچ -

 خورد و با همان ژست متفکرش گفت: یفیخف تکان

 شمیجورنیبرن... چون هم شیکه طبق برنامه پ ستنین ییآدما نای... امیاز قبل تو مرز مستقر کن روهامونوین دیما با -

 کردن؟ن یشک نیباشه... به تو که کوچک تر ینفوذ مشونیزنن که ممکنه از دشمناشون تو ت یحدس م سیاز پل ریغ

 به گردنش داد. یقر پدرام

 ها منو دادا! یدست کم گرفت -
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 رفت. زیاز جا بلند شد و به سمت م مسعود

جا  هی ی... تو هر چقدرم ماهر باشستنین یعنوان دست کم گرفتن چیو آدماش به ه اریپدرام، اسفند نیبب -

 لنگم! ینگاه به من بنداز بعد از چند ماه هنوز دارم م هیکنن...  یم رتیغافلگ

 

 اضافه کرد: نیتکان داد و حس یسر پدرام

خوان از مرز رد بشن...  یم گهیکن. چون د ادیمنبعد دقتت رو ز یول ومدهین شیپ یکه شکرخدا مشکل نجایتا ا -

 نداره! یکه رفتنشون برگشت یسر نیبخصوص ا

 :دندیپرس کصدایو پدرام با تعجب و  مسعود

 ؟یچ -

 داد. یاش را به صندل هیتک نیحس

که  یرن... رفتن یداده م بشونویکه پدرام ترت ییو اون دخترا شونییملک پور و آدماش دارن با تمام دارا اریاسفند -

 ...!بتاسیوا مص گهید فتنیتو چنگمون ن اتیعمل نینداره... اگه تو ا یبرگشت

زمستان  یبر او غالب شد که در سرما یدر آن واحد چنان استرس د،یعرق کرده اش کش یشانیبر پ یدست مسعود

 اش نشسته بود... یشانیپ یرو یعرق سرد

 ؟یدون یآخه تو از کجا م -

رو  رانیهاش ا یادامه دادن به کثافت کار یکه من ازش سراغ دارم برا یهاشون بلند شده... با هوش یگند کار یبو -

 دونه... ینم یمناسب یجا گهید

 :دیپدرام نگاه کرد و پرس به

 ه؟یک تیقرار بعد -

 پس فردا... -
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 به منظور؟ -

 حساب..! هیتسو -

 ها؟ یبابت فرار -

 آره... -

 که... یدونیمواظب باش... م یلیخوبه... خ -

 با تحکم پاسخ داد: پدرام

 دونم! یهستم... م -

 ...دندیمسعود را هر دو شن ی زمزمه

 .میپست فطرتا پاک کن نیاز وجود ا رانویخودت کمک کن ا ایخدا -

*** 

 «هما»

 

. با ترس به دمیزده ام را بهم مال خیو دستان  دمیکش قیزدم. چند نفس عم واریام را به د هیخانه را بستم و تک در

 یبود! چه از جان من م ستادهیپرده را نامحسوس کنار زدم. مقابل در ساختمان ا یسمت پنجره رفتم و گوشه 

  به؟یمرد غر نیخواست ا

 کردند؟  یم بمیچه تعق یرا داشتم... برا نیدر کنار حس یرفتن زود بود... هنوز که فرصت زندگ یکه برا هنوز

 :دمیپرس یفیضع یرا برداشتم و با صدا یزنگ تلفن خانه، پرده را انداختم و به سمتش رفتم. گوش یصدا با

 بله؟ -

 هما جان؟ -
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 .دمیدهانم را بلع آب

 ...زجونیسالم عز -

 ؟ی... خوبزمیماهت عز یسالم به رو -

 گذاشت؟ یمگر گذر روزها م خوب؟

 ؟یشما چطور -

 نه؟ ای ی... خوبیجواب منو نداد -

 

 زدم. هیمبل تک ی هینشستم و به پا نیزم ینداشتم... همانجا رو ستادنیا توان

... زی! عزیکه چاقو دستتو ببره... چون ازش انتظار ندار هیاز زمان شتریب یلیبره دردش خ یکاغذ دستتو م یوقت -

 باهام تلخ شه... نقدریا نیکردم ، انتظار نداشتم حس یوقت فکر نم چیسوزه... چون ه یم یلیزخم قلبم خ

 

 ...دیچیآرامش بخشش در گوشم پ یصدا نکهیتا ا م،یهر دو سکوت کرد هیثان چند

 دو ماه آخر مراقبت باشم... نیا امیگل نازم... م شتیپ امیکه نمرده... م ریهاله مرده... ماه من -

 

 زدم. یلبخند کمرنگ ،ییآنهمه تنها انیم در

 ز؟یتهران عز ییایم یدار -

 ...شتیپ امیآره دخترم... آره... م -

 ؟یچه ساعت ؟یک -

 . نالیترم رمیم گهیساعت د هیساکمو بستم،  -
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 کنم... یدق م یی... دارم از تنهازیعز ایزود ب -

 به طاها بزنم... یسر هی دی... فقط اولش باامیمادر... م ریزبونتو گاز بگ -

 طاها؟ -

 که خواهرشو فراموش کرده؟ هیپسر چ نیحرف حساب ا نمیآره... باالخره بزرگ تره... بعدشم برم بب -

 یبهم م مویطالق من... از سر دوست داشتن فراموشم کرده... که چرا دارم زندگ لیار منه... دلحرف حسابش رفت -

 زم؟یر

 کنم... ی... کنار هم... بغلت ممیخواب ی... باهم مشتیپ امیموقع خواب م -

 را بستم و حضورش را تصور کردم. چشمانم

 ... دلم برات تنگ شده...ایزود ب -

 منم قربونت برم... -

 ز؟یعز -

 جان؟ -

 شه؟یرو به خدا سپردم، پس چرا درست نم زیمن همه چ -

 ؟یچه خبر از مصلحت و حکمت خدا دار ؟یدار ندهیچه خبر از دو ماه آ -

 ...چیه -

 کنه! یخوشحالت م یکنم تا حدود یهم بهت بگم که فکر م گهید زیچ هیزنگ زدم  یپس منتظر باش... راست -

 ؟یچ -

 براش! یکه فردا شب قراره برن خواستگار دمیشن لهیشد! از عق ادهیپ طونیهم از خر ش انیباالخره شا -

 حالم را خوب کرد. ینیریش نیا ،یآنهمه تلخ انیم در
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 هست دختره؟ یخداروشکر... ک -

 هاش... یاز هم دانشگاه یکی -

 

 به ساعت انداختم. یاز جا بلند شدم و نگاه یزنگ در، به آرام یصدا با

 جا گذاشته حتما... دشوی... کلنهیحس ز،یزنن عز یدر م -

 مادر... نمتیب یم -

 ها... ینکن ریمنتظرتم... د -

 

 دمیمفه ری... در که باز شد شخص پشت در که ددمیکش نییاش را پا رهیاز قطع تماس، به سمت در رفتم و دستگ پس

بر  ییبودم معلوم نبود چه بال دهیدر را به ضرب به سمتم هل داد که اگر به موقع خودم را کنار نکش ست،ین نیحس

 آمد...  یسر نغمه م

به  یکرد... قدم یم بمیکه امروز تعق یشناختم... همان یرا م شانیکینفر بودند... در را بستند و به سمتم آمدند...  دو

 :دمیسمت عقب برداشتم و با ترس پرس

 ن؟یخوا یم یاز جون من چ -

 ینفس م یدهانم گرفت... به سخت یبه سمتم برداشت و دستش را جلو یشناختم قدم یکه چهره اش را م یهمان

ده وصل ش نیدهانم زد... به زم یبه رو یبست و بعد از آن چسب یدستانم را از پشت با طناب کلفت یگری... ددمیکش

 اریختا یزنگ تلفن که بلند شد ب ینداشتم... صدا ردنباز بود اما قدرت تکان خو میکه هنوز پاها نیبودم انگار... با ا

شد، برگشتم و با انزجار به مرد غول تشن مقابلم نگاه کردم...  دهیبه شدت از پشت کش میبه سمتش رفتم که بازو

 ...دیخند ههیکر

 حاال... یبود -

 :دیچیمسکوت خانه پ یبلند در فضاپر استرس و با تن  نیحس یرفت و صدا ریغامگیپ یرو تلفن
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و چه  هیبود باز نکن... چه همسا یباز نکن... هر ک چکسیرو بردار... هما... در رو واسه ه یگوش یهما؟ هما؟ خونه ا -

 نزار... رونیپاتو ب یهما اگه خونه ا ت؟یوضع نیتو ا یکجا رفت گم؟یم یچ یشنو ی... هما... مبهیغر

 

 ...دیرس یهردومان به گوش م یفس زدن هانفس ن یشد و تنها صدا سکوت

 ...؟یچرا خاموشه لعنت تیگوش -

... کاش دیچیدو نامرد در فضا پ یشد و قهقهه  ریمن سراز یاشک ها د،یچیبوق ممتد قطع تماس که در خانه پ یصدا

 زودتر...! ی... کمنیحس یزد یزودتر زنگ م یکم

*** 

 «سوم شخص یراو _نیحس»

 

اما  نی... حسدادیسرش را به تاسف تکان م جهیگفت و در نت یم یزیهمهمه بود... هر کس چ یعیسرهنگ رف اتاق

 آب به سمتش گرفت. یوانیزد... مسعود ل یسرش را با دو دستش گرفته بود و از زور خشم نفس نفس م

 ...نیبخور حس -

 را پس زد و از جا بلند شد... سرهنگ نگاهش کرد... دستش

 چند لحظه از جمع خارج شم؟ شهی.. مجناب سرهنگ. دیببخش -

 تکان داد. یسر سرهنگ

 ...میریبگ میبر درخواستش تصم یدر جواب تماس ملک پور مبن دیزود برگرد چون با ینداره... ول یمانع -

 اش کرد... یهمراه زیکرد و از اتاق خارج شد، مسعود ن اطاعت

آن قرار  یرا رو شیو پاها دیدراز کش واریمقابل د ندازد،یب نیزم یرو یزیآنکه چ یکه به اتاق خود وارد شد، ب نیهم

 نبود... یعیهنوز طب شینفس ها تمی... سرش در حال انفجار بود... ردیرس یخون به مغزش م دیداد...با
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 ه؟یپدرام نفوذ دنیاز کجا؟ از کجا فهم -

 به سمتش رفت و در کنارش زانو زد. مسعود

 ...دتشید یکیدفعه ارتباط قطع شد  هیداد و  یم به نظرم همون موقع که داشت اطالعات -

 شد. رهینگران به مسعود خ یجا بلند شد و با نگاه از

 بخشم...! ی... من هرگز خودمو نمادیبه سر پدرام ب یی... بالییاگه بال -

 زنگ به زنت بزن... هیحرف ها  پاشو  نیا یبه جا -

 چرا؟ -

از خونه نزارن و درو واسه  رونیو خانوادم زنگ زدم سپردم اصال پاشونو ب قیبه شقا اریمن بعد از تماس اسفند -

 سر وقت خونواده هامون بره...  ستین دی... بعنیحس ادیبرم یزیهر چ اریاسفند نیباز نکنن... از ا یچکسیه

 ...دیکوب یاش م نهیوار به س وانهی... قلبش ددیپر نیحس رنگ

 هما... هما تنهاست... -

کرد هما در خانه باشد  یخانه را گرفت... دعا دعا م یچنگ زد... شماره  زیم یتلفنش را از رو ید و گوشجا بلند ش از

 بود...! دهیجنب ریو جوابش را بدهد... و چه د

*** 

 

 «هما»

 

رده خو ریت ی... نه از سرما... پادیلرز یکه م نیهم سن و سال حس بایتقر یمرد جوان یبود به رو رهیام خ دهیترس نگاه

اتاق شدم چشمانش بسته  نیکه وارد ا یداشت و هر لحظه امکان داشت از هوش برود... تمام مدت یزیاش خون ر

 زدم. شیبود... به زحمت از جا بلند شدم و با چند قدم کوتاه خود را به او رساندم... کنارش زانو زدم و صدا
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 د؟یشنو یآقا؟ آقا؟ صدامو م -

 نگاه کردن هم نداشتند... ینا یرنگش حت یباز کرد و چشمان زمرد پلک

 دیبا دونمی... من... من نمدیکنم تا حرف بزن تونیبه من سپرده راض یلعنت اریآقا؟ اون اسفند نیهست یشما ک -

 کنم؟ کاریچ

 .دیآن واحد چشمانش را گرد کرد و خودش را با درد باال کش در

 تو... -

 به شکم برآمده ام افتاد... نگاهش

 ...کتای نیحس ؟ینیحسشما زن  -

 صورتش گرفت. یتکان دادم... دستش را با درد رو دییشناخت؟ با مکث سرم را به تا یاز کجا م مرا

  د؟یکن یم کاریچ نجایمن... خانم شما ا یمن... خدا یخدا -

 

 کرد... یزودتر تلفن م نیکردم... کاش حس بغض

 ن؟یشناس یرو از کجا م نیحس ن؟یهست یشدم... شما ک دهیدزد -

 شد... رهیمقابلش خ واریمکث پلک زد و به د با

 باند... لو رفتم... نیبودم تو ا یهمکارشم... نفوذ -

 دو دستم را مقابل صورتم گرفتم. هر

 شه؟یم ی... حاال چیوا -

 درهم رفته از درد گفت: یگلوله خورده اش بود و با چهره  یپا ینگاهش به رو نباریا

 ...دیدونم... شما نبا ینم -
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ن به سمتما یقدم اریو بعد از آن مونا به داخل آمدند... اسفند اریبه ضرب باز شد و اسفند فیاتاقک کم نور و کث در

 شده اش نگاهم کرد. زیبرداشت و با آن چشمان ر

 ؟یکرد شیشد زن سرگرد؟ راض یچ -

 .دمیدرهم کش چهره

 ...ستیگفتم که کار من ن -

 ...ههی... بد صدا و کردیخند

 ؟یاتاقک خالص ش نیاز شر من و ا یخوا یمگه نم -

 زدم. یپوزخند

به  یبه پا نکن امتیق نجایدونم تو تا ا یخورده! من که م یغازت به درد خودت و نوچه هات م هیصد من  یوعده ها -

 ...!یزن ینم انیقائله مهر پا نیا

 و با خشم نگاهش کرد. ستادیمونا جلوتر آمد و کنار پدرام ا نباریا

 ع؟یفرزاد مط ی...! هه... نگاش کن! حالت چطوره؟ زنده ایسرگرد پدرام زمان -

 ...اوردیداشت اما تمام توانش را جمع کرد تا کم ن یبا انزجار نگاهش کرد و با وجود آنکه حال خراب پدرام

 !ادینحستو بکش کنار بذار باد ب کلیه -

قلبم درد  یکیدر نزد ییپدرام بلند شد و جا یزخم پدرام گذاشت و فشرد... ناله  یرا رو شیپا یرحم یبا ب مونا

 دختر تا چه اندازه سنگدل بود؟ نیگرفت... ا

 ؟یزبون رو دار نیدوستت هم ا دنیموقع د نمیخوام بب یموقوف جناب سرگرد... م یوراج -

 گفتند؟ یرا م نی... حسدیچشمانم لرز مردمک

 زد. یبخند پر نفرتنگاهم کرد و ل اریاسفند
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 شوهرت تنگ شده نه؟ یبرا یلیدلت خ -

 کم آمد... میبرا ژنیاکس

 خفه شو... -

 یروش قبل یدون ی...! آخه میحساب شخص هیتسو هیرو بدم...  یجانیقرار ه هی بیخوام ترت ینگران نباش... م -

 جواب نداد...!

 

 کردم... یحس م میقلبم را در گلو ضربان

 یگذاشتند تازه نگاهم به پدرام افتاد که از درد به خود م رونیکه پدر و دختر وجود نجسشان را از اتاقک ب نیهم

 یو عرق کرده اش عمق درد دهیزد... صورت رنگ پر یم رونیب شیاز پا انیدر حال جر یو خون به مانند رود دیچیپ

به جنگ لبانِ خشکش  شیفشرد و دندان ها یف میکث نیزم یرساند... دست مشت شده را رو یرا م دیکش یکه م

 یجور دیرفت... با یم لیشد و جانش لحظه به لحظه تحل یلبانش خارج م نیاز ب یکم جان یرفته بودند... ناله ها

 جان بدهد...!  یزینبود در اثر خونر دیگرفتم... بع یاش را م یزیخونر یجلو

 رفتم هوا یم رونیبافت زمستانه ام دور شکمم بسته بودم را باز کردم... چه خوب شد صبح که ب ریرا که از ز یشال

 شال را بسته بودم...  نیسوز داشت و ا

 ونریکه خون جرات ب یزدم جور شیمحکم به رو یگره  کی... دمیچیپ شیشال را دور پا اطیسمتش رفتم و با احت به

 و آرام دمیاز عرق بود... دستانم را عقب کش سیز من تشکر کرد... صورتش خآمدن نداشته باشد! پدرام با نگاهش ا

 گفتم:

 ...دینخواب دیکن یفقط سع -

 داد... یتکان دییرا به تا سرش

فرار کردن از به خواب  یبود برا یصدا و تنها با لب زدن... راه خوب یلب شروع کرد به فرستادن صلوات... ب ریز

 رفتن... 
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 یمحکمه  نینداشت... نگران ختم ا یفیرا جمع کردم... حال خودم هم تعر میدادم و دست و پا واریام را به د هیتک

 بودم...! اریبرپا شده توسط اسفند

 

 

 «سوم شخص یراو _نیحس»

 

بلند چند مرتبه هما را صدا زد.  یبا صدا اوردیرا در ب شیاز آن که کفش ها شیخانه را با استرس باز کرد و پ در

 غامیپ نینداشت... آخر یدیجد غامیرا فشرد... پ ریغامگیپ ینکرد... به سمت تلفن خانه رفت و دکمه  افتیدر یجواب

 بلند شد... یخودش از گوش یرا چک کرد...صدا

طاها باشد اما  یدانست هما در خانه  یم دیرا برداشت. با وجود آنکه بع یو گوش دیکش شیبه موها یدست کالفه

 طاها شدند... یخانه  یریانگشتانش مشغول شماره گ ریماه من وجود یبازهم به واسطه 

 :دیچیسرخوش طاها در گوشش پ یصدا نکهیکالفه اش کرده بود... تا ا دنیبوق و دو بوق و سه بوق... انتظار کش کی

 ن؟یجانم حس -

که با منزلشان  ریچند ماه اخ نی... مثل اردیگ یخانه شان را نم یدانست که هما هرگز شماره  یطاها هم م انگار

 زد... یرا داد م ینگران نیحس یتماس نگرفته بود... صدا

 الو طاها؟ -

 ن؟یحس یسالم... خوب -

 سالم... طاها هما اونجاست؟ -

 قهر و قطع ارتباط... ؟ نهمهیاو؟ بعد از ا ی... هما در خانه دیطاها باال پر یابرو یتا کی

 ما؟ یهما؟ خونه  -
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 تا عمق جانش رسوخ کرد... یگرانو ن دیبه صورتش کش یدست

 ست؟یشما ن یخونه  زیمگه عز -

 .دهیآره اتفاقا تازه رس -

 اونجا باشه... دیگفتم شا -

 قولشو به هما داده! مگه هما کجاست؟ گهیبمونه م نجایرو گرفتم که شب ا زیواهلل من چادر عز -

 

 را دور تا دور خانه چرخاند... نگاهش

 ... دهیجواب م شویخونه است نه گوش من تازه اومدم خونه، نه -

 منحوس بود. شیاز پشت تلفن هم برا یطاها حت پوزخند

 ..!یرفتاراش عادت کرده باش نیبه ا دیتو که با -

چشمانش  ن،یزم یبه رو یچسب پهن کرم رنگ دنیاواخر...  با د نیهما ا یبست... حرف حق جواب نداشت... ول چشم

 گرد شد...

 زنم... یطاها من کار دارم، بهت زنگ م -

 ...نیحس ینگرانم کرد -

 طاها نسبت به هما او هم ناراحت بود... یتوجه یب نهمهیا از

 واقعا؟ -

 م؟یاونجا با هم دنبالش بگرد امیب یخوا ینباشه خواهرمه... م یهما هرچ ؟یپس چ -
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 تاده بود...اف نیزم یکه چسب به رو ییبرداشت، جا یبه سمت در ورود یقدم

 کنم... ی... خبرت مستینه الزم ن -

 

 هیاز ثان یبرداشت و با دقت نگاهش کرد... در کسر نیزم یپنجه پا نشست... چسب را از رو یرا قطع کرد و رو تماس

را  شیبود و نه صدا دهینه هما را د گریاش راه باز کرد... از صبح که از در خارج شده بود د قهیاز کنار شق یعرق سرد

 بود...  دهیشن

ند ماند... بعد از چ غامشیطاها پشت خط است از جا بلند نشد و منتظر پ نکهیزنگ تلفن بلند شد... با تصور ا یصدا

حال آشنا سکوت عذاب آور خانه را درهم  نیدر ع یا بهیغر یرفت و صدا ریغامگیپ یبار زنگ خوردن تلفن رو

 شکست:

 هی فقط هیدنبالش نگرد... کاف ابونای... تو کوچه خیزنت شد بتیغ یمتوجه  ... حتما تا االنکتای نیسرگرد حس -

 جناب...!  یبه ما بزن یسر

 

 تلفن را مقابل گوشش نگه داشت...  یاز جا بلند شد و به سمت تلفن رفت... گوش اریاخت یب

 ...دیلرز یم یکم شیصدا

 کجا؟ -

 گوشش را آزرد. یپرده  اریاسفند ی قهقهه

 شناس؟ فهیحوال سرگرد وظبه به... ا -

 کجا؟ دمیپرس -

 گوشه کنارا... نی... همستیدور ن ادیز -

 .دیرا به دندان کش نشیریز لب
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 ؟یزنمو کجا برد نمیکنم؟ بگو بب نییکردن وجود نحست باال پا دایکل تهرانو بخاطر پ -

 بود... دیبه تهد ختهیآم نباریا اریاسفند لحن

ه... من یجاسوست االن تو دستا قیفرستم... فقط فراموش نکن جون زن و بچت و البته رف یم تیآدرس رو به گوش -

 پس دنبال شر نگرد... 

 بود... ستادهیمقابلش ا اریآزادش مشت شد ودر دل آرزو کرد که کاش اسفند دست

 مو از سرشون کم شه... هیفقط  -

 جمله در دهانش ماند... ی ادامه

 غروب... منتظرتم! ۷نداره که... فردا ساعت  دنیخ و شونه کششا نقدریحساب ا هیتسو هی -

 

پرت شد... نفس نفس  ی... هر تکه اش به گوشه ادیکوب نیزم یرا رو یگوش د،یچیبوق ممتد که در گوشش پ یصدا

 اش افتاد...  یشانیپ یرو شیاز موها یزد... طره ا یم

 ..!اریکشمت اسفند یم -

ا مسعود ر یو شماره  دیکش رونیکتش ب بیتلفنش را از ج یکه در ذهنش جرقه زد بدون اتالف وقت گوش یفکر با

 د...نش یگرفت... انتظارش طوالن شیپ یبود راهش را به سمت در ورود شیصدا دنیگرفت... همانگونه که منتظر شن

 بله؟ -

 ه سمت راه پله رفت...را باز کرد و از خانه خارج شد... منتظر آسانسور نماند... ب در

 اونجام... گهیربع د هیجمع کن!  سیالو مسعود؟ همه رو تو اتاق رئ -

 

 شد... ریخود با سرعت باد از پله ها سراز و

*** 
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 «هما»

 

 ی... نمدمیزده ام را بهم مال خیبافت زمستانه ام داشتم را خوردم ودستان  بیکه در ج یتییسکویتکه از ب نیآخر

 از روز است؟ یدانستم چه ساعت ینم ی... حتمیاتاق حبس باش نیدر ا دیبا یدانستم تا ک

ود بند آمده ب بایاش تقر یزیسوخت... خونر یافتاده بود و در تب م وارید ینگرانم را به پدرام دوختم که گوشه  نگاه

 پا شود..!  شیبرا گریپا د نیدانستم ا یم دی... بعنوایب دیکش یعذاب م یول

لب  ریکرد... چشم بستم و ز یم تیو نوازشش کردم... نگران بودنم دخترکم را اذ دمینغمه کش یرا آرام رو دستم

 زمزمه کردم:

 خودت نجاتمون بده... ایخدا -

 کهنیکرد! از ا یتقال م ژنیاکس یذره ا یکه انگار داشت برا دیکش یکرد و چنان سخت نفس م یلب ناله ا ریز پدرام

 خدا...! یانجام دهم دلم گرفت... طاقتش طاق شده بود بنده  شیتوانستم برا ینم یکار

 د؟یکش یانتظارمان را م یشدم... چه سرنوشت رهیخ نیبرداشتم و به زم شیاز رو یرا با ناراحت نگاهم

 

را رصد  نیاول صورت حس یباز شد... سربلند کردم و نگاهم در وهله  یگوش خراش یاتاقکِ زوار در رفته با صدا در

... دور تند رفت یدستانش را بسته بودند... دو غول تشن از دو طرف بازوانش را گرفته بودند... ضربان قلبم رو کرد...

گرانم ن یعنیفرستاد...  رونیچشم بست و نفسش را ب دنمی... با دترسبه  ختهیآم ینگاهم کرد... بعد از مدت ها... نگاه

 بود؟ 

 نیزم یرو نیپس به سمت من آمدند... با ترس نگاهشان کردم... حسافتاد... س نیزم یداخل هلش دادند... رو به

بندم را از  ریبرداشت و دستان مرا هم بست... با انزجار دستان اس نیزم یاز رو یاز آن دو  طناب یکیشد...  زیمخین

 یور یبه سمتم انداخت و لبخند چندش آور ینگاهش کردم... نگاه زننده ا ضیو با غ دمیکش رونیدستان زمختش ب

 بلند شد: نیحس نیخشمگ یلبانش ظاهر شد... صدا

 گورتو گم کن! ،یانجام داد تتویمامور -
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 یادیز کرهایغول پ نیا یبرا "مرد"رفت... اسم  نیشمرده به سمت حس یینگاهش را از من گرفت و با قدم ها نر

 دیرا گرفت و با قدرت باال کش نیحس ی قهینگاهش دوخت... خم شد و تفاوت نگاه در  یب نباریا نیبود! حس نیسنگ

 در نگاه هم بودند... رهیبلند شد... خ نیزم یاز رو نیکه حس یطور

 !یستیمن تو ن سیجوجه سرگرد... رئ یزنیحرف م یادیز -

و گرنه چشاتو از کاسه در  یبه زن من نگاه چپ بنداز یخواد باشه... حق ندار یکه م یهر پست فطرت ستیرئ -

 کف دستت! زارمیم ارمیم

 

 انداخت: نیطن یبلندشان در اتاقک خال یآنهمه وهم و جو متشنج ته دلم ذوق چشمک زد...! خنده  انیم در

 ...نمیدرار بب -

 بلند شد: شیدندان ها یاز ال نباریا نیحس یصدا

 !زیدستامو باز کن تا نشونت بدم مردک ه -

از  شیمعرکه بود... مشت مرد باال آمد اما پ نیا ی رهیکردم... پدرام هم نفس نفس زنان خ یان منگاهش ینگران با

 در هوا ماند...! اریاسفند یآمدن با صدا نییپا

 کنن؟ یم ییرایاز مهمون پذ ینجوریسگ پدر؟ ا یکنیم کاری... چیاو یاو یاو -

 ...اریشد در چشمتن اسفند زهیو نگاهش ن دیکش رونیب کلیه یخود را از بند دستان آن قو نیحس

 منم اومدم... حرف حسابتو بزن! ایب یگفت ؟یراه انداخت هیها چ یمسخره باز نیا -

ر سرتاس یپیبا ت قهیبه آن دو کرد که از در خارج شدند... سپس مونا را صدا زد که پس از چند دق یاشاره ا اریاسفند

زد و به پدرام بد حال  یپوزخند اریتنگ کرده نگاهش کرد... اسفند ینبا چشما نیقرمز رنگ وارد اتاق شد... حس

 اشاره کرد.

 نعشه اس...! نیاول نوبت ا -

 او رساند و در کنارش زانو زد. نیتازه متوجه پدرام شد... نگاهش رنگ باخت... خودش را به بال نیحس
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 پدرام؟ پدرام؟ نگاه کن منو... -

 دستان بسته اش صورت پدرام را گرفت. با

 سوزه تو تب خدا... یداره م -

 گفت: اریو با نفرت خطاب به اسفند سربرگرداند

 ...رهیمیوجدان؟ داره م یب یکرد کارشیچ -

 فته؟یاتفاق ب دیبا نیاز ا ریغ یزیمگه چ -

 شدند... دیهم کل یرو شیها دندان

 ...نیخدا لعنتت کنه... لع -

 میپدرام تنظ یو لوله اش را درست رو دیکش رونیلباسش ب ریاز ز یپدرش جلو آمد... کلت کمر یبا اشاره  مونا

 .ستادیکنار دخترش ا اری... اسفندمیصحنه بود نیبه ا رهیومن ناباور خ نیکرد... حس

 ... یکرد هیمن گر یبخاطرش جلو یکه روز هیهمون مرد نیخوب نگاه کن... ا -

 کرد به قدم زدن به دور دخترش... شروع

و بوکمون رو  کیکه به عنوان جاسوس وارد گروه ما شد و ج ی! کسعی... عاشق فرزاد مطیعاشقش شد یگفت -

 ...یحرفا باش نیکردم ، فکر کردم زرنگ تر از ا یباز م یا گهیحساب د هیدختر؟ من روتو  یدون ی... مدیفهم

 مونا گذاشت... یانه ش یو دست راستش را رو ستادیا کنارش

 ؟یریانتقام قلب شکستتو ازش بگ یخوا ینم -

بود...  اریاسفند یترسان به رو نیزد... نگاه حس خیکشتن پدرام...! تمام وجودم  یکرد... برا یم کشیتحر داشت

 بود به مونا...  رهینداشت... دردش را فراموش کرده بود و خ نیاز حس یپدرام هم دست کم

 انگشتانش فشرد. نیمحکم تر ب یرد و اسلحه را کمچشم تنگ ک مونا

 ...رمیگ یم -
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 ...دیپدرام کش یشد... خودش را جلو نییباال پا نیحس یگلو بکیس

 حماقت نکن... اریاسفند -

 قالب کرد... نهیس یدستانش را رو اریاسفند

 که عوض داره، گله نداره سرگرد! یزیچ -

 پس اول منو بکش..! -

 هل داد... یرا به کنار نینکرد... پدرام با وجود حال خرابش دستش را جلو برد و حس یرو شیپ میدر رگ ها خون

 !نیحس -

 ...میبفرست یرو دادم که نفوذ شنهادیپ نیمن ا -

 خفه شو...! نیحس -

 ها را لرزاند: وارید ادشیفر

 اول من... گمیم یلعنت -

 

 برداشت... نیبه سمت حس یقدم اریاسفند

 دادم... بیدرام واسه جفتتون ترت یصحنه  هی سیجوجه پل نینگران نباش... بعد از ا -

 .ستادیا اریاز جا بلند شد و مقابل اسفند نیحس

 نکن...! میتینکن... اون زن و بچه داره... بچشو  نکارویا -

 جا خوش کرد... اریلبان اسفند یرو یپوزخند

 من بچه نداشتم سرگرد؟  -
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 !دید یم یکی یکفتار که زنِ خالفکار خود را با مامورآگاه ریپ نیبود ا یوجدان یاش را گرفتم... چه ب طعنه

 شد. رهیخ نیگرفت و به زم ارینگاه از چشمان اسفند نیحس

 نداره...  کیجز شل یفرار کنه ، مامور قانون چاره ا یمجرم وقت هی -

 جز کشتنش نداره... یکنه تو گروهش چاره ا دایجاسوس پ هی یباند وقت هی سیرئ -

 تو... یداشتم ول ریتر نکن...! من حکم ت نی... جرمتو سنگیکن ینم نکارویتو ا -

 وجب چه صد وجب...  کیآب که از سر گذشت، چه  -

   شد. رهیخ اریکرد و در چشمان اسفند سربلند

 ...!یبکن یغلط نیذارم همچ ینم -

 تنگ کرد... چشم

 !یکن یامر و نه یتون ینم گهید نجایا یباش سیئر ییهرجا -

 

 کرد یناله ا نیگردنش فرود آورد... حس یکیقرار گرفت و آرنجش را باال برد و در نزد نیحرکت پشت حس کیدر  و

مردمک چشمانش باال رفت و  هیاز ثان یشد... در کسر رهیبه سقف خ یلحظه ا ی،گردنش را با درد باال گرفت و برا

 خودم را هم آزرد: شام گو دهیبلند و لرز یشد... صدا نینم نقش بر زممقابل چشما

 ... ــــــــنیحس -

 با تمسخر نگاهم کرد. اریاسفند

 ...ادیاستراحت کنه تا به خودش ب کمیدادم  حیزد، ترج یحرف م ادی... زستینترس... ترس واسه زن حامله خوب ن -

 باشد...  نشینبود شهادت دیخواند... بع یم ییزهایچ رلبیز پدرام

 مونا را گرفت... یبازو اریاسفند
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 ...میدار ادیتمومش کن! کار ز -

 ینگاه به پدرام انداختم... مونا انگشت سبابه اش را رو کینگاه به مونا و  کی... با ترس ختیدر دلم فرو ر یزیچ

س نفس افتاده بودم... دستان منجمدم ... به نفدمیکش یفیضع غیبه شکمم زد... ج یماشه گذاشت... نغمه لگد محکم

 ...دمیآرام مونا را شن ی... زمزمه دیلرز یم

 ...رمیگ یانتقام قلبمو ازت م -

... دیکوچک و مخوف اتاقک به گوشم رس یگلوله در فضا کیشل یصورتم گرفتم... صدا یبستم و دستانم را رو چشم

 اریبلند اسفند ی... قهقهه دمیکش ادیرا فر می... دهان باز کردم و حجم تمام استرس ها نمینتوانستم ساکت بنش

 وجودم را لرزاند...

 بود دختر...! یعال -

*** 

 «سوم شخص یراو»

و سرخ هما را  دهیبرود... صورت ترس نیاز ب دشید یتا تار دیطول کش یرا با درد باز کرد. چند لحظه ا چشمانش

 ...دیگونه اش چک یاز چشمان هما رو ی. قطره اشک..دیمقابل صورتش د

 ...نیحس -

پدرام با  یادآوریو چشم بست... با  دیرا درهم کش شیکرد... اخم ها یلب ناله ا ریبلند شد و ز نیزم یدرد از رو با

 هما دوخت... سیترس چشم باز کرد و نگاه نگرانش را به چشمان خ

 پدرام؟ -

... را از سر گرفتند دنیمحابا  بار یاز اشکش ب زیدهانش گرفت... چشمان لبر یدستان بسته اش را باال برد و جلو هما

سوخت...  یگوشه اش افتاده بود و در تب م شیپ یکه پدرام ساعت ییمقابلش کرد... جا واریبه د یبا ترس اشاره ا

پلک زدن را فراموش  وارید یشده به رو دهیخون پاشدن یو با د دیهما به آن سمت چرخ یبا اشاره  نینگاه حس

 شد... بغض تمام وجودش را هدف گرفت... نییباال و پا شیگلو بکیکرد... س

 پدرام... -
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 هما بلند شد... ی هیهق گر هق

 تو زدن به مغزش... جنازشو برداشتن بردن... ریت هیوجدانا...  یب -

. دستان بسته اش پرقدرت مشت شد... به سرعت از جا بلند شد و به گرفت... از زور خشم به نفس نفس افتاد.. لرز

بر وجود هما  یلرز ادشینشست و فر یدر آهن یسمت در اتاقک رفت. مشت سفت و سختش با قدرت چند مرتبه رو

 انداخت...

نجس...  حروم  یوجدان پست فطرت... کثافت...  حروم لقمه  یکشمت... ب یدستام م نی... با همشرفیب یعوض -

 ...یزاده 

 ری... دستان اسدیچیهما در فضا پ غیج یبرخورد کرد... صدا نیباز شد و به صورت حس یاتاقک به طرز وحشتناک در

به سمت هما رفتند و او را از  کلیه یقسمت ضربه خورده گرفت... سر انگشتانش تر شد... دو مرد قو یبندش را رو

 ینابود شود... رو شیایشکمش کنند و دن یحواله  یلگد دیترس ی نداشت... متقال یبلند کردند... نا نیزم یرو

ش و درد آرام آرام سراغ دیلرز یچفتش کردند... تمام بدنش م یصندل یبه اجبار نشاندنش و با طناب به پشت یصندل

 گرفت...  یرا م

را در چشمان پرنفرت  نشیمگسر باال گرفت و نگاه خش نیرفت... حس نیوارد اتاق شد و به سمت حس اریاسفند

 دوخت... اریاسفند

 ...یآشغال یلیخ -

ه ب نیفرود آورد... صورت حس نیصورت حس یهم فشرد و دستش را باال برد و رو یلبانش را با حرص به رو اریاسفند

به سمت عقب برداشت و به  یقدم اریشدن... اسفند ریسراز یبرا افتندی... چند قطره خون راه دیسمت راست چرخ

 دو غول تشن حاضر در اتاق با اشاره گفت:

 !دیکن یجناب سرگرد رو پاک ساز دییایبهرام، شهرام ب -

 

 بودند؟ دهیچشم تنگ کرد... از کجا فهم نیحس
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 یبه ظاهر ب نی. حسستادیرفت و مقابلش ا نیبه دست داشت به سمت حس ریگ ابیکه دستگاهِ رد یدر حال شهرام

دستگاه قطعا او را لو خواهد داد!  شهرام دستگاه را مقابل  نیدانست ا یداد هرچند م یخود را نشان م تفاوت

 یقرار گرفت، صدا نیمقابل فک حس تگاهکه دس یحرکت داد. درست زمان نییبه سمت پا یصورتش گرفت و به آرام

زد  یپوزخند یاریچراغ قرمز را نشان داد...! هما به نفس نفس افتاد... اسفند شگرشینما یبوق آن بلند شد و صفحه 

 و با تاسف گفت:

بهت اعتماد کردم و فکر کردم بخاطر  یدونم چرا... ول یاز خودم متنفر نشده بودم! نم نقدریتا حاال تو کل عمرم ا -

 ! یتو مشخصه فقط به فکر خودت ی! ولیکن ینم تیجونِ زن و بچت خر

 ادامه داد: یبه سمت هما برگشت و با لحنِ پرسرزنش سپس

 !؟یخودتو آواره کن یخواست یارزش م یب  یِاز خود راض نیتو بخاطر ا -

زد هراس داشت!  یو او حدسش را م وستیپ یبعد به وقوع م یقیکه تا دقا یچسباند. از اتفاق واریخود را به د هما

 نیا یام حواسش به هما بود که رنگ به رخ نداشت... بس بود براتم اریاسفند یها ییتوجه به جفنگ گو یب نیحس

 یتر م فیو ضع فیهما ، تپش قلبش را ضع ی دهیبر دهیمقطع و بر یاضطراب و وهم... نفس ها نهمهیزنِ باردار ا

 کرد...

او را قفل زد و با دو دستش ناجوانمردانه  یپاها ش،یدرازش کرد و با پاها نیزم یاز آن دو مرد رو یکیبه خود آمد  تا

 یو به چپ و راست تکان م دیکوب یم نینداشت... سرش را به زم یا دهیفا شی... تقال هادیکش نییرا پا نیفک حس

شد و  کیکه در دست داشت به او نزد یبا انبر بزرگ یگری... دابدی ییوجدان رها یداد اما نتوانست از دست آن ب

به کار او نداشته باشند... و بعد درد  یکرد کار یکه التماس م دیشن یبلند و گلوخراش هما را م یاه غیتنها ج نیحس

 زد...  خیهمه زخم  نیکه از ا یکه دهانش را پر خون کرد و وجود یقیعم

 گرفت. اریرا به سمت اسفند نیحس یدندانِ کنده شده  شهرام

 آقا... ابیرد نمیا -

 زد... یپوزخند اریاسفند

 بده. بشویبرو ترت -

 انداخت و خطاب به هما گفت: یحال نگاه یب نیبه حس سپس
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 خبر نداره که من ختم روزگارم! گهیزرنگه... د یلیشوهرت فکر کرده خ -

 کرد... شیهما رها یکیدر نزد یی... جادیاش را گرفت و به سمت هما کش قهیرفت و  نیبه سمت حس اریاسفند

و آرزو بود  دیاتاق پر از ام نیکه آوردمش تو هم ی... اون روزستیلرزه... حالش خوب ن یسرگرد؟ داره م شینیب یم -

 بعد از اون... یول

فراموش کرد... حرف زد و خون  یلحظه ا یاو دردِ دندانش را برا یجمله  نیشد... با ا رهیخ اریگنگ به اسفند نیحس

 شد... ریاز دهانش سراز

 اون روز؟ -

که االن  یصندل نیهم ی... رونجای... آوردمش ارهیبگ شویباردار شیکه رفته بود جواب آزما یآره... ظهر همون روز -

 گفتم؟ یبهش چ یدون یبهش بسته شده نشوندمش... م

 

 شد... رهیبا ترس به هما خ نیآمدن عجله کرده بود...! حس یهما بلند شد... نغمه برا یها ناله

 هما؟ گهیم یوجود چ یب نیا -

 حرف پدرش را گرفت... یآورد... مونا از در داخل شد و ادامه  یاز درد هما، قلبش را به درد م یناش یها ادیفر

 با تو نباشه... دو راه جلوش یبه فکر زندگ گهیکه د میکرد دی... تاکیازت جدا شه تا زنده بمون دیبا میبهش گفت -

ومدن ا ایقبول کنه که بعد از دن ایعزادارت شه...  یکنه و بعد از مدت یتو شکمش باهات زندگ یبا بچه  ای م،یگذاشت

 بچه بره و پشت سرشم نگاه نکنه...

 خم شده بود... یصندل یشد که از درد رو رهیتمسخر به هما خ با

 ...! یزنده بمون یتا جنابعال رنیقبول کردن طالق بگ شهیکه خانم عاشق پ -

 قهقهه زد... اریاسفند

که در هر دو  ی...! در صورتمیبه کارت ندار یما کار رهیور کرد که اگه طالق بگساده اس سرگرد! با یلیزنت خ -

 ...!دیکش یصورت مرگ انتظارتو م
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 کیسخت تر از سخت بود... در عرض  شیپدر و دختر برا نیا یبود... باور حرف ها رهیشوک زده به هما خ نیحس

 روشن شده بود...  شیهما برا ی رمنتظرهیغ یها یتمام بدخلق لیدل قهیدق

پر از عجز هما  یتکان خوردن نداشت... صدا یرا باز کرد... نا نیبهرام جلو آمد و دستان حس اریاسفند یاشاره  با

 وجودش را لرزاند...

 ...رمیم ی... توروخدا... دارم منیحس -

 یپشت صندل اری. اسفندشانه اش نشست و وادارش کرد به تکان نخوردن.. یشد اما دست پر قدرت بهرام رو زیمخین

 هما قرار گرفت...

! تو سرت یبزن یحساب! خون در مقابل خون... دستاتو باز گذاشتم تا هرچقدر خواست هیواسه تسو ییایگفتم ب -

 ... ستیتو قانون من ممنوع ن یعزادار

 نبض گرفت... نیوجود حس تمام

. ام.. یبه کارش نداشتم... آخه من آدم منصف یبود کاراومده بود... که اگه اومده  ایسرگرد... کاش بچت دن یدون یم -

 ستیقلم رو حالل کن! وقت ن هی نیزن تو حاملس... ا ه،یاز بد قض یخوام زنتو بکشم... ول یمنم م یتو زنمو کشت

 کنم... کسرهیباهم  روکار هر دو  دیاومدن توله ات بشم... با ایمنتظر دن

 

خواست  نیشده بود... حس سیآب، خ ی سهیک یبه شلوارش بود که در اثر پارگ رهیهما بلند شد و با ترس خ غیج

 :دیکش ادیبلند شود که بهرام هر دو شانه اش را گرفت و فشرد... با عجز فر

 ؟یدار کاریمنو بکش با زنم چ ایمن زنت رو کشتم ب -

 ...دیخند یبا بدجنس اریاسفند

 ... توام به موقعش...شترهیحالش ب ینجوریا -

 ینم یاز اشک پر شد... چرا کس نیکرد... چشمان حس میهما تنظ یرو نیاش را باال برد و مقابل چشمان حس اسلحه

 داد؟ یآمد؟ چرا خدا نجاتشان نم
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 نداشته باش...  یمن کار یبا هما نتیزترینه... توروجون عز ارینه اسفند -

 کشم...! یم نتویزتری... عزکتایجناب سرگرد  یرو کشت نمیزتریعز -

بود...  ی... لحظات سختدیبر یرا م نیاش نفس حس یبود... نگاه اشک رهیخ نیو با ترس به حس دیکش یدرد م هما

اد... به شماره افت نیو با لذت مشغول تماشا شد... نفس حس نهیماشه نشست... مونا دست به س یرو اریانگشت اسفند

کند  ایها گو هیکند... ثان رابیچشمان دلتنگش را س آخرلحظات  نیداد ا حیگرفت... ترج ینم نیهما نگاه از نگاه حس

 رفتند... یم شیپ شهیتر از هم

... با قدرت هر چه تمام تر بهرام را کنار دیبخش نیدوباره به حس یاتاقک خوفناک جان رونیاز ب سیپل "ستیا" ادیفر

اسلحه را رها کرد... در اتاقک را به ضرب باز کرد و پا به فرار گذاشت... در  دهیترس اریشد... اسفند ریزد و با او درگ

کرد ،نخواست تا فرصت را  یداشت و فرار م یجانش را برم دیمانند پدرش با زیکه  مونا ن یآخر درست زمان یلحظه 

هما نتوانست  یاران زده برداشت و به طرف هما گرفت...  نگاه ب نیزم یاز دست بدهد... خم و شد و اسلحه را از رو

 اش را بلرزاند... نهیقلب مملو از ک

ماشه  یانگشتش را رو ردیآنکه نشانه بگ یهوش کرد و برگشت... مونا ب یبهرام را ب یکار یباالخره با ضربه ا نیحس 

... افتاد نیزم یدستش زد و اسلحه رو ریبه ز ی...ضربه ادی... مسعود به اتاق رسدیچیگلوله در فضا پ یفشرد... صدا

 یبا چشمان یرا آزرد... هما مقابل چشمانش همراه صندل نیحس امباروت مش یکرد... بو ریمونا را دستگ گرید یمامور

 شد...  نیباز نقش بر زم مهین

 مامور را به داخل اتاق کشاند... یعده ا ادشیفر

 همــــــــــــــــااااااااا.... -

 

شده به دورش بود.  دهیچیباز کردن طناب پ دیکه به ذهنش رس یکار نیلرزان خود را به هما رساند و اول ییقدم ها با

را از  دنیبار نیمنفور خالص شد... چشمان حس یجان از بند آن طناب و صندل مهین یمسعود به کمکش آمد و هما

 یو ب فیتن ظر نیکرد. دستان حس آمبوالنس سترا مقابل دهان گرفت و درخوا مشیس یسر گرفتند... مسعود ب

 یم نیصورت حس یتمام اجزا یبه رو یبود و نگاهش را با دلتنگ شیبازو یجان هما را در بر گرفتند... سر هما رو

 یرا م یزیخونر یجلو یجور دیهما گذاشت... با یخورده  ریکتف ت یرا رو گرشیدست د نیچرخاند... حس

 گرفت...  یرا ذره ذره م نیو جان حس دیکش یجمع شده بود ، به زحمت نفس م هما از درد یگرفت...چهره 
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 ...نیتو رو خدا تحمل کن... جانِ حس -

 لبان هما نشست... یرو یپر درد لبخند

 ...زهی... عزیلیجونت... برام... خ -

را سوزاند... تنها اش زخمش  یکرد... شور یرا ط نیحس ی دهیاشک صورت کش یرفت... قطره ا رونیاز در ب مسعود

 نفس یبرا یکرد... آن لحظه دخترکش را فراموش کرده بود... به مانند هما که روز یفکر م دنشیبه هما و نفس کش

 به ترک فرزندش بود...! یراض ن،یحس دنیکش

 شیهما را از خدا گریخواست... چشم بست و سرش را باال گرفت... از عمق وجودش بار د یرا م شیهما تنها

 ت...خواس

 روزم هیبدون تو  ارمیدووم نم یتو بر "

 بسوزم یدور نیتو از ا یترسم آخرم ب یم من

 مونهیخونه م نیتو ا یبدجور "ییتنها" یبر تو

 "...وونهید مییعکساتو بغل کنم تو تنها دیبا

هما گره خورد...  یدر نگاه باران نیحس ینشست...  نگاه اشک نیقلب حس یباال رفت و رو یلرزان هما به آرام دستِ

 ... درد تمام جانش را در بر گرفته بود... ایگو دیکش یآخرش را م ینفس ها

 ...یچقدر... سخت... باور... کرد -

 را به تالطم انداخت... نیدادن هما، حس جان

 حرف نزن... حرف نزن توروخدا...  -

بر سرشان  نیحس ادیکرده بودند که فر یهکه در اتاق بودند چرخاند... آن دو چه گنا یرا به سمت دو مامور سرش

 شد؟ دهیکش

 پس کجا موند؟ یآمبوالنس لعنت نیا -
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 شد... دهیاش به آتش کش یبعد یبا جمله  نیرا چنگ زد... وجود حس نیقلب حس هما

 ... دوستت... دارم!یسخت... باور کرد -

و  ستیناباور به هما نگر یچند لحظه ا نیافتاد... حس نیحس ی نهیس یهم رفت و دستش از رو یرو شیها پلک

 ها را رد کرد... واریمرز د ادشیاش چسباند... فر نهی... سر هما را به سدیسپس با تمام قدرت هما را در آغوش کش

 نـــــــه... هــمـــــاااااا.... -

 بارکیفقط  نکهیهم بود... ام شیمهم نبود، نام همسرش را مردان نامحرم بشنوند... تنها فقط جان هما برا شیبرا گرید

 نگاهش را داشته باشد...  گرید

 گه،ید ادیبارون نم یتو بر "

 دتیکاش بشه با اون روزا بازم بشه د 

 برگرد، رهیگ یقلبم، م یبر تو

 "کرد... خی تیدستامم از دور نیا نیبب 

 

کردند با عجله وارد اتاق شدند و به سمت  یرا حمل م یکه برانکارد یهمراه دو پزشک یعیو سرهنگ رف مسعود

کرد... هق هق  یرا درک نم تیاما در حال خودش نبود... هما را به خود چسبانده بود و موقع نیرفتند.... حس نیحس

 نیکرد تا دستان حس یکنارش نشست و سع ودپر عجز و جگر سوزش چشمان مسعود را از اشک پر کرد... مسع یها

 ند...را از دور هما باز ک

 ...مارستانیبره ب دیجان... خانومت با نیحس -

 ...رهیم ی... نمرهیم یهما... نم -

 شه... ولش کن... دکترا منتظرن... ینم شیچیه مارستانیآره اگه بره ب -

 دستانش را به دور هما محکم تر کرد... حصار
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 بره... ییجا ذارمینم گهیهمه مدت ازم دور بوده... د نینه... ا -

 رساند... یشاد، عمق فاجعه را م شهیمرد آنهم مسعودِ بذله گو و هم ی هیاشک مسعود پاره شد... گر ی پرده

 که هست سخت تر نشده... ینیتو رو جون دخترت ول کن بذار ببرنش تا کار از ا نیحس -

 تکان داد... نیرا به طرف سرش

 خوام...  یخوام... من فقط همامو م یمن بچه نم -

الزم بود بر  نیبه خود آوردن حس یمملو از خشم که برا یاز اتفاق افتاده، جلو آمد و با صدا نیغمگ یعیسرهنگ رف 

 :دیسرش نعره کش

 ولش کن تا زنده بمونه...! -

از دور هما شل شدند... دو پزشک آمبوالنس جلو تر رفتند و هما را از  یتازه به خود آمد... دستانش به آرام نیحس

 ... دندیکش رونیب نیآغوش حس

 را به صفر نیافتاده بود ، ضربان قلب حس رونیهما که از کناره اش ب یبلند شد و دست خون نیزم یاز رو برانکارد

 رساند...

 پرپرم نکن، آسون ... عاشقت شدم، آروم... "

 باز داغون موینکن زندگ گهید

 شن... ی... خاطراتت رد مشمیقرار م یو ب جیگ

 "شهیاز هم نمیعاشق تر نیبب 

 

 

کند و او را عقب بکشد...  نیشد و مسعود ناچار شد تا با تمام قدرتش دستانش را حصار دور حس زیمخین نیزم یرو

 کرد تا خود را از دست مسعود آزاد کند سرش را باال گرفت و با التماس گفت: یکه تقال م یدر حال
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 خوام... یمن همه کسمو از تو م ایخدا -

 

 گه،ید ادیبارون، نم یتو بر "

 دتیکاش بشه با اون روزا بازم بشه د 

 برگرد رهیگ یقلبم، م یبر تو

 "کرد... خی تیدستامم از دور نیا نیبب

 

 شد... به خس خس افتاد... مسعود نگران نگاهش کرد... یم نییباال و پا ژنیاکس یذره ا یاش با شتاب برا نهیس

 ...نیحس -

 قهیو دستش  دیکش نیزم یرا با درد رو شیتالش نداشت...  پا یابر یینا گریچون د دیاز تقال برداشت... شا دست

 صورتش را با دستانش قاب گرفت... یاش را چنگ زد... مسعود با نگران

 ...نمی... نفس بکش ببنیحس -

و دستش را به دور شانه اش قالب کرد... در همان حال  دیرس ادشیکج شد ، مسعود به فر نیکه به سمت زم سرش

 :دیکش ادیفر

 ...دی... آمبوالنس رو نگه دارنجایا ادیب یکی -

 اش را باال آورد و نشان مسعود داد... ینفس نفس زنان دست خون نیحس

 ... گفت... طالق...! مسعود... رمیمن... نخواست... من بم یمنه... هما ی...؟ خون هماینیب یم -

 اش زد... یشانیبر پ یرا گرفت و بوسه ا نیدست حس مسعود

 ؟ آروم باش پسر...جان -
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 اشک چشمانش مجددا تر شدند... یزد و رد خشک شده  پلک

 ...!رمیم یاگه هما بره... من... م -

و  را انتخاب کند یاهیس ،یکس یو ب یاهیس نیداد ب حیکم کم تار شد... ترج رشی... تصودیشن یمسعود را نم یصدا

 در آن غرق شود...

 

*** 

 دیپر ترد یی... با قدم هادندیکش یمغزش خط م ینقطه  نیحساس تر یعذاب آور دستگاه ها درست رو یصدا

کرد  یلب تشکر ریکرد که اطرافش با پرده پوشانده شده بود. ز 5 یبه تخت شماره  یجلوتر رفت... پرستار اشاره ا

 از رفتن گفت: شی! پرستار پدیکه خود هم نشن

 طول نکشه... ادیز -

 کشد. یطول نم ادیمالقات پر درد ز نیرا به او داد که ا دینو نیف زدن نداشت. با تکان دادن سرش احر ینا

 کیسرام یپرده را کنار زد. نگاهش هنوز رو یکه به سمت قسمت کنترل رفت، دستش را جلو برد و به نرم پرستار

توانست سربلند کند و  یاز شرم به گردنش بسته بودند که نم یچند تن یوزنه ها ایبود و گو مارستانیکفِ ب یها

 هما سوق دهد! ینگاهش را به سمت پلکان بسته 

رو  یِکه وارد اتاقک شد، دستش را از پرده جدا کرد... حاال فقط خودش بود و زندگ یجلو تر رفت و درست زمان یقدم

 را جان ببخشد! یزندگ نیتوانست ا یکه م یبه زوالش و کس

 یخواست! م یشود و نم داریخواست ب ینشست... م شیبه رو یرنگِ کنار تخت رفت و به آرام یآب یِسمت صندل به

ماه  ۷ یزن به اندازه  نی... اردیخواست فرصتِ استراحت را از او بگ یو نم ندیچشمان هما را بب گرید کباریخواست 

 استراحت... یداشت برا ازیزمان ن ،یخستگ

 انگشتانش گم شد... یحلقه  انِیجان هما در م یو دستِ سرد و ب را جلوتر برد دستش

 هما... -
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 دستگاه ها بود! یکننده  وانهید یجوابش همان صدا و

 ؟یازم ناراحت نقدریا ؟یدیجوابمو نم -

 که چشمان یشده ا اهیس ی. ناخن هادیکش شیانگشتان هما به سمت ناخن ها یشستش را به نوبت از انتها انگشتِ

 رفت... یانتظار نم نیاز ا شیب فیرا از اشک پر کرد... از آن اتاقک کث نیحس

 هما... ینگاه کردن به نگاهِ بسته  یکرد برا دایشد انگار جرات پ یکه اشک نگاهش

ش تموم فش،یشو بزار قبل از توص داریکنه... ب فیتونه توص ینم یواژه ا چیما رو ه یشو هما... وصف دلتنگ داریب -

 ...میرو تموم کن یلیتحم یِدور نیماتو باز کن... بزار ا... چشمیکن

د... بود. خم ش دهیتخت چسب یرانش درست به لبه  یترشد. کشاله  کیبه تخت نزد یبلند شد و قدم یصندل یرو از

 نهمهیتنفس آنها را از هم فاصله داده بود.. ا یکه لوله  ییشد به لب ها دهیصورت هما و نگاهش با درد کش یرو

 بود...  ادیبود... بخدا که ز ادیز شیهما یعذاب برا

 آمد... یهما فرود م یگونه  یدرست رو ییو قطراتش جا دندیبار یحساب م یب چشمانش

 ... هیبد درد یمادر یکردم... بخاطر اون بچه پاشو که ب تتیهما... بخاطر من نه! من بدم، من نامردم، من اذ -

 ...دیرا عقب کش سرش

 ...میکه هر سه مون مبتالش یزی... چهینفس بودنم بددرد ی... بهیهما بودنم بد درد ی... بهیام بد درد یهمسر یب -

 ....دیگانِ تنش رفت و آن را به جلو کش پِیک ی قهیدستش به سمت  نبارینشست و ا مجددا

 نفسم قطع شه خودت نفس بکش هما... نکهیقبل از ا -

 زد... یخنده ا زهر

 یجسمم رو م دنیدونه من نفس کش ینم گهی... دستی... برات خوب ناریبه خودت فشار ن ادیگه ز یدکتر بهم م -

 نفسه؟ ینفسِ روحم ب یوقت کاریخوام چ

 یعطر هما باشد، نه بو چدیپ یکه در مشامش م ییاز اتاقک گرفت... توقع داشت بو یقیرا باال گرفت و دم عم گردنش

 ...مارستانیتلخ و گس ب
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تا هر وقت که چشماتو باز  نم،یش یاتاقت م یدرست مقابل پنجره  رونیب یکنارت باشم، ول ادیتونم ز ینم نجایا -

 منتظرم نزار! ادیببندم ؟ پس ز خی یخوا ی! هوا سرده هما... تو که نمیکن

 اش محقق نشود... یبعد داریو د ردیخواست از پرستار تذکر بگ ی... نمیلیم یجا بلند شد، با ب از

 کشم! ینم تویدور گهیزود چشم هاتو باز کن! من د یلیکنم خ یخرد نکن هما... خواهش م نیاز ا شتریمنو ب -

 

زد و مجددا مشغول کارش  ی... پرستار لبخند آرامدیخود د یپرستار را به رو ی رهیاتاقک که خارج شد، نگاهِ خ از

 را؟ شیرا؟ التماس ها شیبود؟ حرف ها دهیشد... شن

 کنترل بخش شد و خطاب به همان پرستار گفت: ستگاهیا کینرمال نبود، نزد دنشیکه نفس کش یحال در

 ...نجایا امیهم که شده... ب قهی... هر روز... واسه چند دقدیمن با -

 نگران نگاهش کرد. پرستار

 شما حالتون خوبه؟ -

 سرش برداشت... یرفت و آن را از رو لیبه سمت کاله استر دستش

 شه هما نباشه و... من خوب باشم؟ یم -

 یچشم باز م نیزتریشد، اگر آن عز یبخش قدم برداشت... خوب م یمقابل نگاهِ متعجب پرستار به سمت در خروج و

 کرد!

*** 

اتاق هما بود، کالفه  یبه پنجره  رهینشسته و نگاهش خ مارستانیب اطیح یصندل یکه غم زده رو نیحس دنید با

را در هم  شیو اخم ها ستادیبلند خود را به او رساند. مقابل چشمانش ا ییو با قدم ها دیبه صورتش کش یدست

 کنار زد... ینگاهش را عوض کند دستش را جلو برد و مسعود را به آرام یآنکه نقطه  یب نی... حسدیکش

 !رینگ دمویبرو کنار جلو د -
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 ...گذاشت نیحس یشانه  یو دستش را رو ستادیمجددا مقابلش ا مسعود

 کنه؟ یازت دوا م یشدن به اون پنجره چه درد رهیخ -

 پر بود... یخون یکه از رگه ها ینگاهش کرد... با چشمان نباریا

 کشه... یراحته که هست و نفس م المیمن داخل اون اتاقه... الاقل خ یو زندگ دیام یهمه  -

 نکرده بود؟ زیتجو ژنیمگه دکتر برات اکس ؟یاومد رونیاز اتاقت ب یچ یبرا ؟ینفس خودت چ -

 اتاق... یشد به پنجره  رهیخ مجددا

 خودم اومدم... تیبا رضا -

 چرا؟ گمیدونم، م یم -

 شه... نفس من... ینم نیتام هایمسخره باز نیو ا ژنیچون نفس من با ماسک اکس -

 کرد...  سکوت

 ی! االنم جلوژنمیچادر اکس ریشم به اون پنجره تو فکر کن ز یم رهیخ  نمیش یم یصندل نیا یهر وقت من رو -

 !رینگ ژنمویاکس

 کنار رفت و در کنارش جا گرفت... نیاز مقابل حس یبه آرام مسعود

 ؟ینیبش نجایا یخوا یم یتا ک ن؟یحس یتا ک -

 تا هروقت صدام بزنه... -

 ...دیکش یداشت هما به محض بهوش آمدنش نام او را خواهد گفت...! مسعود آه نیقی

 ؟یر یدخترت نم دنیچرا به د -

 شد... ریبست و غم در دلش سراز چشم

 خوام... یمادر نم یمن بچه ب - 
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 !نیحس -

 تشر مسعود چشم باز کرد. با

 ...یتو بود -

 کالمش پاره شد... رشته

و باباش عاشق دلخسته!  هوشهیکرده که مادرش ب یرفتم. چه گناه یم دنشیمن بودم به عنوان پدر اون بچه به د -

 کس و کاره...! یانگار ب یونکیصد دفعه رفتم بهش سر زدم... ح

 مسعود! -

 سر بهش بزن... هیبرو  یتونه الاقل تو که باباش یمگه؟ مامانش که نم گمیدروغ م -

 طاقتشو ندارم... -

 دنشو؟یطاقت د -

 دستگاه! ی... اونم تودنشویطاقت د -

 قالب کرد... نیحس یدستش را به دور شانه  مسعود

 اومده خوب...  ایجان... دو ماه زودتر دن نیحس هیعیطب -

 نگاه از پنجره گرفت... باالخره

 خوشگله؟ -

 لبخند زد. مسعود

 جوجه است... اندازه کف دسته پدر سوخته! نقدریاز تو و هما خانم... البته به نفع تو! ا یقی... تلفیلیخ -

 لک زد...مکث پ با

 ...دنشید میدلم خواست... بر یکرد فشیتعر -
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 ؟یدست خال -

 ...دمیسنجاق سر  خر هیبراش  -

 ...نیحس یدلخوش ی... فقط برادیخند یتصنع مسعود

 واسه اون کچل؟ -

 مسخره نکن دخترمو... -

 !تیباشه... توام با اون دختر کاکل زر -

 متقابال از جا برخاست... زیبرد... مسعود نکاپشنش فرو  بیجا بلند شد و دستانش را در ج از

 !میزد خی... نیحس ینش لیذل -

 ...!یشدم خبر ندار لیذل -

 شدند... کیمسعود بهم نزد ابروان

 شکر خدا که زنده ان... -

 کشه... اونم با دستگاه! یکنه... فقط نفس م یزنه، نه نگاه م یکه نه حرف م یآره... زنده ا -

 هم قدمش شد... زی... مسعود نمارستانیب یبرداشت به سمت در ورود قدم

شد  یکردم که چ یفکر م نیمن دائم به ا میکه هر دومون تو عذاب بود یمدت نیا یسوزم مسعود... همه  یدارم م -

 شد... ینجوریعشق آخرش ا نیدوست داشتنمو فراموش کرد؟ چرا ا کبارهیو چرا هما عوض شد؟ چرا به 

 سرد بخار شد... یو نفس گرمش در هوا دیکش یآه

شک کردم! گفتم  نمونیبه عشق ب یکردم... من حت تشیهام اذ یتوجه یکردم... چقدر با ب یچقدر باهاش تلخ -

رو تحمل کرد...  ینیکنم... با اون وضعش غم به اون سنگ یهما رو درک م یرفتارا یعشق نبود عادت بود... تازه معن

لند کارشو ب اریشد ازم جدا شه... اسفند یکه راض اشتزنده باشم... چقدر منو دوست د اقتیل یمنه ب نکهیا یفقط برا

 بودم...  اشیکه من دن یکس یبود، دست گذاشت رو
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 از بغض پر شد... چشمانش

 گفتم بچم بچم!  ششیپ یکردم مسعود... ه تشیاذ یلیخ -

گشتم  یخبر بودم... هر وقت از اداره بر م یو من ب دیکش یاواخر داشت از تموم شدن مهلتش عذاب م نیمن ا یهما

 تونست... یبود... نم دهیچشماش سرخ بود... رنگش پر

 اشک ها... نیروزها عادت کرده بود به ا نیگونه اش سر خورد... ا یرو یاشک قطره

 بچه رو ول کنه بره...  نیشد منو ا ینم یقلب مهربونش راض یخواست ول یم -

 ...دیبه چشمانش کش یو دست ستادیاه رفتن ادامه دهد... ابه ر نتوانست

 هگیبار د هیکنه که من  یبه چشماش نگاه کنم؟ اصال چشماشو باز م یتونم با وجود اون همه بد رفتار یم یچطور -

 نگاهش کنم؟

 ...دیلرز نیحس یرا... شانه ها نیبه سمتش برداشت و برادرانه در آغوش گرفت حس یقدم مسعود

 م؟ینفس ینفس کردم که هر سه مون ب یرو به ناحق ب یمسعود ک -

 نگفته... یمرد پر بود از حرف ها نیزد... ا نیآرام به کمر حس یبا دست چند ضربه  مسعود

 ... دیاون از دوست داشتنش دست نکش ی... من... برادرش... ولمیتنهاش گذاشت -

 آسمان...شد به سقف  رهیرا از آغوش مسعود جدا کرد وخ خود

 شرمنده ام از هما... ایدن هیمن  -

 ضرب گرفت... نیزم یرو شیبا پا مسعود

 چیوقت از هم نپاشه... ه چی... دعا کن جمع سه نفرتون هنیها فقط دعا کن حس یشرمندگ نیا یعوض همه  -

ثل م یکس چیمرا تا اجابت کنم شما را... مطمئن باش ه دیده... خودش تو کتابش گفته : بخوان یبهت م یوقت... بخوا

 ! ستیخدا وفادار به قولش ن

*** 
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آرام بود که  یبه قدر شیخود و دخترکش حرکت کرد... صدا نیشفاف فاصله انداز ب یپرده  ینوازش وار رو دستش

 ...دندیشن یم نشانیب یفقط خود و نوزاد و خدا

 ...ییسالم بابا -

 ...دیکش ینفس

 فنچول من... یگه کچل... تو که جا تو سرت ندار یمسعود بهت م عمو -

 اضافه کرد: یتک خنده ا با

 !یالزم شگاهیآرا -

 جلوتر برد... یرا کم صورتش

 ادیز دوارمی... تا اون موقع که اممیکن یبرات انتخاب م ییاسم خوشگل دو تا هیبذار مامان هما چشماشو باز کنه  -

 زد؟  یصدات م یزنم... مامان هما چ یم طول نکشه فعال فنچول صدات

 سوخت...  یاز حجم غصه ها م چشمانش

 از من بهت؟  گفتیم یکرد نه؟ چ یدرد و دل م یلیبرات خ -

 ...دیغم زده خند نیباال برد... حس یخورد و دست مشت شده اش را به آرام یتکان نوزاد

 به فنچول خودم! نی! آفریهست یراز نگه دار خوب دمیباشه بابا نزن... فهم -

 رنگ را باال گرفت... یسر صورت رهیرا باز کرد و گ دستش

 بابا... دهیخر یبرات چ نیبب -

 که اطراف تخت را پوشانده بود وصل کرد...  یکیپالست یرا به پرده  رهیگ

 ارمشونیم... هر وقت رفتم خونه برات میدیخودش خر قهیدو تا لباس خوشرنگ به سل میالبته با مامان همات رفت -

 ...ییبابا

 دخترش... یشد به چشمان بسته  رهیخ
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 ؟ینیبارم شده باباتو بب هیواسه  یخوا یکه نگاهتونو ندارم؟ نم هیگناه من چ ؟یکن یتوام چشاتو باز نم -

غرق در لذت  یلحظه ا ینوزاد را در دست گرفت... برا فیپرده برد و دست کوچک و ضع ریرا نامحسوس به ز دستش

ار ب نیاول ی... بخصوص اون لحظه که براهینیریش یتجربه  یلیخ ":دیچیپدرام در سرش پ یلمس... صدا نیشد از ا

زود پسرکش مرد خانه شد!  یلیکه خ یقیرف یاو دلش تنگ شد... بر دیلب گز "...هیحس هی... اصال یکن یبغلش م

 لب گفت: ریرا بست و ز شیچشم ها

 !هیحس خوب یلی... خیگیاست مر یپدرام... فقط دستش رو گرفتم... ول -

 از هوا گرفت یسقوط کردند... دم نیبه زم نندیبنش شیگونه ها یآنکه رو یدرشت اشک ب یباز کرد و قطره ها پلک

 ...دیپشت دستِ نوزادش کش یحبس کرد... انگشت شستش را به نرم نهیدر س یو بازدمش را چند لحظه ا

تو بخواه... از خدا... که به  یندارم... ول یارزش چیخدا ه شیپ گهیمن بدم دخترم... من دل مادرتو شکستم... من د -

دا ... خیی... دعا کن بابارهی... که به منه خرد شده رحم کنه و همه کسمو نگرهیرحم کنه و مادرتو ازت نگ تتیمعصوم

 شنوه... یصداتو م

 

 دنش؟ید یپس باالخره اومد -

 

تند خون نداش یبا دو کاسه  یتفاوت چیکه ه یبا چشمان ریو برگشت... ماه من دیدستش را عقب کش ریماه من یصدا با

 ...نیبود به حس رهیخ

 نتونستم... یخواستم... ول ینم -

 دیبچه رو نگه داشته... حاال تو نبودش تو با نیا طیشرا نیو سخت تر نیمادر... هما تو بدتر یکرد یکار خوب-

 ...یمواظبش باش

 استراحت داره... کمیبه  ازی... هما هنوزم هست... فقط نزینبودش عز دینگ -

 اش را گرفت.... ینیبا دستمال ب ریمن ماه
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 ...رتیواسه آروم کردنت دل بهانه گ هیخوب یبهانه  -

 هما رو نه؟ یکردن ها ینقش باز نهمهیپَسِ ا نیشما خبر داشت -

 زد... نیبر افکار حس دییجا خورد... سکوتش مهر تا نیحس یاز سوال ناگهان ریمن ماه

 ن؟یچرا بهم نگفت -

 ... یخواست خبرداشته باش یخواست هما بود... نم -

 خورد... یرقم م یا گهیطور د زیهمه چ دی... اونوقت شانیگفت یکاش بهم م -

 دونه... یبدش رو فقط خدا م ایخوب  یآره ول -

 یپرده کاشت... راهش را به سمت در خروج یبه دخترک بوسه اش را رو رهیبود... برگشت و خ ریحق با ماه من دیشا

 به دنبالش رفت... زین ریکج کرد... ماه من

 ...نیحس -

 ...برگشت

 ز؟یجانم عز -

 هاتف و مادرت کجان پس؟ -

 آدم پر حوصله هیکنه...  یوا نمرو د یدرد نجایبمونن... اومدنشون ا یخبر یچند ماه تو ب نیدادم فعال مثل ا حیترج -

 دم؟یند مارستانیرو تو ب ایدراز....! طاها و رو یقصه  نیکردن ا فیخواد واسه تعر یم

رفتن  -رفت...  یداشت از حال م یکرده بودن... طاها که از شرمندگ هیحرف زدن نداشتن از بس گر یجفتشون نا -

 خونه؟

براش  یچیکه تو و هما هم ه ییواسه بچه الزمه... از اونجا الیوسا نیداد دستشون گفت ا ستیل هینه... پرستار  -

 واسش بخرن... لیرفتن چند تا ور وسا ییدوتا نیبود دهینخر

 را از تنش کند و درون سطل زباله انداخت... گان
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 اونجام... نینمازخونه... کارم داشت رمیمن م -

*** 

را از کفش خارج  شیو پاها دیکش یاز هما آه یمنزل خال دنیباز کرد... با د یرا در قفل چرخاند و در را به آرام دیکل

بند بند وجودش را  یکج کرد. خستگ ییرایپذ یاپن گذاشت و راهش را به سمت کاناپه ها یرا رو دیکرد. دسته کل

 ندیاپه بنشکان یکه خواست رو نیزد! هم یاش دامن م یخانه به دلمردگ یهدف گرفته بود... سکوت آزار دهنده 

درنگ به سمت اتاق  یمبل انداخت. ب یدسته  یباز اتاق هما افتاد... کاپشنش را در آورد و به رو مهیچشمش به در ن

 یدر گذاشت و آن را به سمت عقب هل داد... در تا آخر رو یهما قدم برداشت... دست چپش را رو یها ییتنها

 چشم بست و نفس ستادهیبه داخل گذاشت. ا یو قدم دیرا بلع شیبرخورد کرد... بغض گلو واریو به د دیرخپاشنه چ

که پلک گشود قطره  نیاتاق حس کرد... هم یبسته  یشد در هوا ی... عطر وجود هما را به زحمت مدیکش یقیعم

... زمزمه دیچرخ لشیاتاق و وسا طرافا یشد... نگاهش با دلتنگ ریچشمش سراز یاذن از گوشه  یلجوجانه و ب یاشک

 اش پر درد بود وجگرسوز...

 است...  ختنیفرور میتو هر لحظه مرا ب یب -

 (ی)فاضل نظر

 یجرزها ریکه اس یکی یکیلباسش رفت و آن ها را  یبه سمت تخت برداشت... دستش به سمت دکمه ها یقدم

 یسورمه ا رهنیآن بود... پ یرو یاتاق افتاد که دفتر یگوشه  ینگاهش به پاتخت یبودند، خارج کرد... اتفاق یعمود

اول  یآن برداشت... از همان صفحه  یاز رو رارفت و دفتر  زیتخت انداخت... به سمت م یاش را از تن کند و به رو

 شروع کرد... ورق زد و داغ دلش هر لحظه تازه تر شد... 

 "شوم...! ینم کیشر یمن دوست داشتنت را هم با کس "

 هم ورق زد... باز

 میمن و تو برس ستیبه هم انگار بنا ن"

 ست که با آن شده راه آلوده یسراب "ما"

 من و تو، افسوس میماه و پلنگ یب شب
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 "تو دلخوش، تو به آه آلوده یبه سودا من

 

 کردند... ینم شیروزها رها نیکه ا ییهم بغض و اشک ها باز

 گفت و رفت! یریمثل هر شب شب بخ"

 کنم... یمرورش م هر شب، تا سحر، در خود مثل

 

 "منو دوست نداره...! گهیگفتن هم د ریشب بخ هیدر حد  یحت نیبود... حس نیکاش واقعا ا که

 

 ...ایبر دست خط هما زد... شرمنده بود... قد تمام دن یکرد... بوسه ا کیبست و دفتر را به صورتش نزد چشم

 یاش... هر خط ییتنها یهما در روزها یها یآورد؛ لبه تخت نشست و شروع کرد به خواندن روزمرگ نییرا پا دفتر

 ریخواند و س یگرفت... زمان از دستش خارج شده بود... م یشد و قلبش درد م یخواند وجودش از غم مملو م یکه م

دفتر از اشک چشمانش  یهما... برگه ها یها یکس یهما... ب یها یهما... دلتنگ یها ییشد از خواندن تنها ینم

دو روزه اش نبود! ورق زد  یکیکه حاصل از غم  ییدست بردار نبود از آزاد کردن بغض ها نیشده بودند و حس سیخ

 شدن هما بود. دهیروز قبل از دزد کینوشته ،  خی... تاردیآخر رس یو به نوشته 

 

 من محکومم به نماندن... به رها کردنت... "

 ! ردیگ ینشات نم یاز نامرد شهیهم رفتن

از  یه انقط کیو در  یبدانم هست نکهی... ایو بمان یباش نکهیداشت... ا لیدل کیرفتم، اگر نخواستم باشم، فقط  اگر

 نکن! ریتفس یاقتیل ی... رفتنم را به بیکش یشهر بزرگ نفس م نیا

 شدم... دنیحفظ کردنت ناچار به بر یبرا
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 راحت تر شود... تیشدم تا دل کندن از من برا سخت

من  و میده یتقاص پس م یمن و تو به جرم عاشق یباشد ول بیعج دیشا ست،یمن از تو ن یینفرت باعث جدا نباریا

 کنم... تیرها دیبه گناه دوست داشتنت با

 "است...!  ییعاشق بودن سبب جدا نجایا

 

برگه را  یتخت رها کرد و تا یدفتر را رو یمعطل یشد. ب انیدفتر نما یبرگه ها یاز ال به ال یتا شده ا ی برگه

و در  دی... نگاهش جز به جز صورتش را کاودیاز اعماق جانش کش یکامل شده اش آه یپرتره  دنیگشود... با د

 را متزلزل کرد... شیایکه دن ریتصو رِیدر ز ینوشته ا یمتوقف شد به رو تینها

سرد گورستان  یخاک ها بینص رینظ یب بتیه نیتوانم اجازه دهم ا یهم باشد، سهم من است... مگر م یاگر رفتن "

ه ... هما را چی... نباشیکه تو باش یزندگ ،ی... محال است... جان که تو باشینفس شو یشود؟ من نفس بکشم و تو ب

 توان یقلب م ینگار تن را قلب نباشد! بنباشد، ا نیهما را چه به جان در تن داشتن؟ هما را حس دن؟یبه نفس کش

 توانم!  ینم نیحس ی... بمیاگر من هما د؟ینفس کش

ز ا یحت م،ی... هرقدر دور... اما براشهیتنها بالِ سفر باز کنم و دور شوم از تو تا هم یدهم به مانند پرنده ا یم حیترج

 یِکاغذ یصفحه  نیهم ی... و از رویکاغذ نگاهم کن یصفحه  نیهم ی...! از رویکاغذ لبخند بزن یصفحه  نیهم یرو

 "...!یدلِ تنگ را جان ببخش نیجان، ا یب

 

کرده بود...؟ هما چه  یافتاد... هما چه در سر داشت و او چه فکر نیزم یاز حصار انگشتانش رها شد و به رو برگه

 دیبخش یمچاله شده بود م شیشک هاکه کاغذ از ا ییکرده بود...؟ هما یگذرانده بود و او چه برخورد ییروزها

 ها بود؟ یدیناام دیدر تهد دشیکه ام ار یمرد دیبخش یرا که در کمال ندانستن ها تلخ بود؟ م ینیحس

 ی... حس شرم در بند بند وجودش رخنه کرده بود...  بالشت هما را به جادیتخت دراز کش یرمق رو یحال و ب یب

 دهیفهم ریکه د ییندانستن ها نهمهیا نیو برد... سردرگم بود... بو سرش را در آن فر دیخودش در آغوش کش

 بودتشان...!
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 رونیمکث از جا بلند شد و از اتاق ب یشد... با کم زیخ میتخت ن یچشم باز کرد و رو لشیموبا یزنگ گوش یصدا با

دو انگشت شست و  گرشیکرد با دست د یکه تماس را وصل م یدر حال لشیموبا ینام مسعود به رو دنیرفت... با د

 کرد... کیزدرا به گوشش ن یچشمانش گذاشت و فشرد... گوش یسبابه اش را رو

 بله؟ -

 سرحال مسعود خواب از سرش پراند... یصدا

 !ییایب یگرد یبرنم نکهیخونه نه به ا متیبه زور فرستاد نکهیخواب آلو؟ نه به ا یبـــــــــــه! احوال بابا -

 شست.مبل ن یحوصله به رو یب

 ؟یریآمار رفت و برگشتمو بگ یزنگ زد ن؟یهم -

 !یکن یسر و صورتمو غرق در بوسه م هیچ یامر مهم زنگ زدم که اگه بدون هینوچ... واسه  -

 خوب؟ -

 اول مشتولوق! -

 قطع کنم! یگ یمسعود... بخدا حال ندارم... نم -

 تار عنکبوت گرفته؟ بتوی! در جسیقرنسِ خس -

 ؟یندار یکار -

 اومده! اریحکم اسفند -

 ... دیباال پر شیابرو یتا کی

 چه زود؟ -

 ام اون تو بزنه... بهتر! یگند هی ستین دیرو بندازن زندان بع کهیمرت نیا -

 اعدام؟ -
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 ماه حبس!  6تا شالق و  ۷۰پس نه،  -

  ؟یکِ -

 دم...  یخبرشو بهت م -

 ؟یندار یا گهیکار د ن؟یهم -

 د؟ بو یخدا لقدت کنه کم خبر -

 ؟یندار ینه... خوب بود... کار -

 !؟ییایم یزنت کچلمون کرد بس که سراغتو گرفت... پس ک نیکار که... چرا چرا...! برادر من ا -

 ...دیکش شیبه موها یدست

 تا چند... -

 ...دیچیپ یمسعود در گوش یکرد... هما بهوش آمده بود؟ قهقهه  لیتحل هیمسعود را تجز یکرد و جمله  سکوت

 هست بهوش اومده... ی... دو ساعتایبابا... پاشو ب یدیدرست شن -

 اشک شوق جمع شده در چشمانش را رها کند... ایدانست بخندد  ینم

 ؟ نیبگو جانِ حس -

 !قمیبه جونِ گل شقا یباور کن نکهیو ا یمحض محکم کار یول یارز یقرونم نم هیتو که واسه من  -

 ...ختیر اش فرو دهیبست و اشک از دو د چشم

 شکرت! ایخدا -

 ...ایهست، پاشو ب ازینذر و ن یحاال وقت واسه ادا -

 کرد...  یجدا م یاتاق ها نیا یبرا یفکر دیفرصت هم با نیرا به سمت اتاقش کج کرد... در اول راهش

 االن کجاست؟ -
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 منتقل شده به بخش...  -

 شد... شیلباس ها نیکمد را باز کرد و مشغول گشتن در ب در

 ؟یبهم خبر داد رید نقدریپس چرا ا -

 ؟یبخواب کمیبده خواستم  -

 داره؟یاالن هما ب -

 دونم، باالخره بنده خدا درد داره ممکنه مسکن بزنن بخوابه...  یم دیبع یدونم... من که داخل نرفتم... ول ینم -

 !یشد ریچند روز توام اس نیبده، ا رتیمسعود خداخ -

 ! هوم؟گهید رمیگ یمشتولوقشو م ستین یمنت -

 خارج کرد...  زیرنگش را از آو یمشک یپالتو

 تو... یباشه... کچلم کرد -

 براش؟ نیدیخر یزی... اصال چاریبچه ب نیواسه ا یتو خونه دار یزیچ یافتاد... لباس ادمیکچل  یگفت یراست -

 مگه االن لباس نداره؟ ؟یچ یلباس برا یکه داره... ول یدو تا سرهم -

 ه؟یکی دنیکه بابا ننش براش خر یخرن با لباس یبراش م هیکه بق ی! لباسیآخه مغز نخود -

 گذاشت... گرشیگوش د یگوشش برداشت و رو یرا از رو یگوش

 ... همه اونجان؟ارمشونیخوب م یلیخ -

 واسشون گفت... بنده خداها کپ کردن! زویآره... مامان باباتم هستن... برادر زنت همه چ -

 ا از کجا خبر دار شدن؟اون -

 و ... مارستانهیبه مادر بزرگت زنگ زدن اون گفت ب -

 ...امیخوب منم االن م یلیخ -
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 من رفتم... اداره کار دارم. ییایتا تو ب -

 !یلطف کرد یلیخ -

 شه فقط مشتولوق من فراموش نشه! یخواهش م -

 ...یبار واقع نی... ادیخند

 ؟یچشم، راحت شد یبه رو -

 ...ینیری... شیها! گل ییایتلل ن للی یکنم سبک شدم! راست یحس م نیآره، همچ -

 مسعود... -

 نداره! تیخوب یوقت دست خال هی... گهیخواستم تذکر بدم د -

 گه؟یچشم امر د -

 !ستین یعرض -

*** 

 «هما»

ه وزنه بسته بودند ب ایواضح شود... گو میاطراف برا ریگشودم و چند مرتبه با مکث پلک زدم تا تصو یبه آرام پلک

م خواست یم ی... تا کیخبر یو ب یاهیبس بود س یهم رفتن... ول یرو یکردند برا یخسته که تالش م یپلک ها نیا

 اطالع؟  یغرق باشم و از همه جا ب یکیدر تار

 یااز فض یبه نقطه ا رهیبود و خ ستادهیاتاق ا یمقابل پنجره  نیگردن چرخاندم... حس یمتر یلیم یدرد به اندازه  با

 نکهیقطعا منتظرم بود! منتظر ا ی... متوجه من نبود ولالیآنکه پلک بزند غرق شده بود در فکر و خ یپشت پنجره ب

 ! همهیلحظه ا یبرا ینگرفته بودم! حت یفراموش یهوش بودم ولیها؟ ب یسخت یشوم و... تمام شده بود؟ همه  داریب

 ی... لوله ی... بسته شدنم به صندلنیشدنم... مرگ پدرام... کتک خوردن حس دهی.. دزدچشمانم بود. یجلو زیچ

ه... و گلول کیشل تیها و در نها سی... ورود پلنیشده بود... نگاه پر اشک و ناباور حس میکه به سمتم تنظ یاسلحه ا

 کردند و... آه... نغمه... ینم میکه رها یقیعم یمن حکم وداع را داشت! درد ها یسخت که برا یلحظه ا
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وجودم از غصه پر  یهمه  ست،یدرونش ن ینغمه ا گرید نکهیناخودآگاه به سمت شکمم رفت و با احساس ا دستم

بود... درد  یم دیبا گریآمدنش... دو ماه د ایبه دن یکردند... هنوز زود بود برا یخال میبه رو خیشد... انگار سطل آب 

 شد... رجگرفته ام از عمق وجودم خا یخودم را فراموش کردم و صدا

 بچم... -

حرکت ماند... انگار که  یب یلحظه ا یچشمان بازم برا دنیبه خود آمد و به سمتم برگشت... با د نیمن حس یصدا با

دست بردار  یکرد  ول یم داریرا ب میکه درد ها یا هیشکمم مشت شد... و هق هق گر یکرد... دستم رو یباور نم

 کیسالمم را گرفت... سرش را به  صورتم نزد یبازو اطیاحت اا عجله و چند قدم بلند خود را به من رساند و بنبودم... ب

 :دیپرس یکرد و با نگران

 ؟یدرد دار زم؟یهما؟ عز -

 و تمام بدنم داغ شده بود... دمیلرز یهجوم اشک ها م از

 ... ستیبچم... بچم... دخترم... ن -

 گرفتند گله مند بودم... یسراغم را م شهیکه هم ییگذاشتم و از درد ها میگونه ها یرا رو دستانم

 کردن؟ کارشیخوام... کجاست؟ چ یمن بچمو م -

 شد... نییباال و پا شیگلو بکیگرفته شد و س یحالم کم دنید با

 ...نینگو که... حس -

 ...را پاک کرد میاشک ها گریدست، دستانم را از صورتم جدا کرد و با دست د کی با

 ...فتادهین یاتفاق بد چی... هنیآروم باش نفسِ حس -

 خوام... یمن... بچمو م -

 ....شینیبرمت بب ی... باشه... تو آروم باش... مشیه -

 شدم در چشمان غم زده اش... رهیخ
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 ها نکشتن...  یبگو که زندس... بگو که بچمو اون عوض  -

 چشمانم حرکت کردند... یهر دو دستش صورتم را قاب گرفت و انگشتان شستش پا با

 نکن... باور کن زندس...  هیتو گر -

 ؟یگ یدروغ که نم -

 تا حاال؟ یدیدروغ شن نیتو از حس -

 وجودش آرام شدم... یاز دستانش نشست... از گرما یکی یسالمم ناخودآگاه رو دستِ

 پس کجاست؟  -

 حالش خوبه خوبه!  یاومده بود، تو دستگاهه... ول اینزود به د کمی -

 را بهم زدم...  سمیخ یفرستادم و پلک ها رونیب یرا با آسودگ نفسم

 ...دمیترس -

اش  نهیشدند ودر آن واحد چشمانش از اشک پر شد...! سرم را در آغوش گرفت و به س کیبهم نزد ابروانش

 یها نفس نیام بود و بهتر ینیکوتاهش درست مقابل ب یپالتو مشک یچسباند... داغ بود... برعکس زمستان... لبه 

 ...دمیکش یعمرم را م

 

اضطراب و اشک وبغض تموم شد... تموم شدن  یدوره  گهیتموم شد مهربونِ من! د ییترس و تنها یدوره  گهید -

 دمیساعت... بهت قول م نیلحظه... هم نی... همنجایدرد و غصه... هم ی... تموم شدن روزهایکس یسخت ب یروزها

 قدرتو بدونم... شهی... تا همینفسم بمون شهیکنارت باشم... تا هم شهیتا هم

 

 کرد... یسرم حرکت م یکرد... دستش نوازش وار رو مکث
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 نیر... تو سخت تیداشت ازین تامیکه به حما یطیشرا نیترببخش منو هما... بد کردم بهت... تنهات گذاشتم... تو بد -

هام...  یتوجه یهام... ب یکه کردم و دلتو شکوندم... بداخالق ییها ی... تلخدمیو من نفهم یدیکه درد کش ییروزها

 منو همنفسم؟ یبخش یمنو همه کسم؟ م یبخش یم

 

 شد در چشمانم... رهیاز آغوشش جدا کرد و خ مرا

و من  یختیکه ر ییاشک ها یبخاطر همه  ؟یبخش یم نتویحس ؟یبخش یم ی... ولهیادیز یته دونم خواس یم -

 دم؟ینفهم

 

گرفت...  یرا از من م دنشیکرده بود در نگاهم و سهم شفاف د یشرویخشکم را از هم باز کردم... بغض باز هم پ لبان

 مزاحم کنار بروند... یزدم تا اشک ها یپلک

 ...یتو مقصر نبود -

 که با احساس گناه در نگاهش جمع شده بود...  ییشد از اشک ها سیزد و صورتش خ یپلک

 هما؟ یخوب نقدریچرا ا -

 ماه... از ته دل... نیزدم... بعد از چند لبخند

 چون تو رو دارم! -

تر  کینزد بعد از مدت ها! صورتش را آرام آرام جلو آورد... آرامش داشت دیمانند من لبخند زد... از ته دل... شا به

به دور کمرش حلقه کردم... آرامش را در  شیپالتو ریبردم و از ز شیرا آرام بستم، دستانم را پ میشد... پلک ها یم

 ام داغ شد از مهر بوسه اش که با تمام عشق زده بود...  یشانیو... پ دمیآغوش کش

 یشانه ام گذاشت... چانه ام رو یشدم و سرش را  رو دهیام جدا شد، مجددا در آغوشش کش یشانیکه از پ لبانش

 زدند!  یداد م یکه عشق را از چند فرسخ ییآغوش ها نیا یبرا میشانه اش نشست... و چه دلتنگ بود

 ؟یو بند دلمو پاره کرد یگفت ونیو هذ یچند بار بهوش اومد یدون یم -
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 ...ادیم ادمی ییزایبه چ -

 ختم؟یاشک ر دنتیدرد کش یکه چقدر برا ادیم ادتی نمیا -

 شانه اش جابه جا کردم... یام را رو چانه

 ...یشمیکردم که پ یهمش حس م ینه... ول -

 چقدر دوست دارم؟ یدون یم -

 زدم و سوالش را تکرار کردم... لبخند

 چقدر دوست دارم؟ یدون یم -

همزمان  م،یثابت داشت یجمله  کیسوال  نیکه در پاسخ ا مانینامزد یروزها ادیو به  میمکث کرد یدو لحظه ا هر

 :میگفت

 آسمونا... یاندازه  -

 مرا به خود فشرد... یکمرم گذاشت و با نرم یرا رو دستش

 م؟ینیفنچولمونو بب میبر -

 تر شد... قیعم لبخندم

 خوادش... یآره... دلم م -

که تا بحال متوجه  یبر لب داشت دسته گل نرگس یلبخند سیخ یکه با چشمان یدر حال نیو حس میهم جدا شد از

 نشده بودم، به سمتم گرفت... زیم یوجودش بر رو

 ...ایهمسر دن نیبا تمام قلبم به بهتر میتقد -

به  درنگ عطرش را ی! با لذت دسته گل را از دستش گرفتم و برمیمینرگس م یگلها دنییبو یبود که برا ادشی هنوز

 دادند... یم یزندگ ی... بودمیمشامم کش

 ؟یاریگلها رو ب نیاجازه داد که ا مارستانیب -



 یعاشق ینغمه 

 
350 

 

 ...دیخند

 !دیاصال نفهم مارستانیب -

 یم نیبرف رقصان رقصان به سمت زم زیر یشلوارش فرو برد... دانه ها بیسمت پنجره رفت و دستانش را در ج به

 صل عشق نداشت! با ف یمن فرق یخواندمش حاال برا یفصل وداع م یکه روز یآمدند... زمستان

 ؟ی... موافقمیخانم کوچولومون، اسمشو انتخاب کن دنید میبر نکهیقبل از ا -

 اوهوم... -

 ه؟یخوب... نظرت چ -

 ندارم! یمن نظر -

 را باال انداخت... ابروانش

 ؟یمدت به اسمش فکر نکرد نیتو تمام ا یعنیواقعا؟  -

 دادم... یرا تکان سرم

 ...یستم که اسمشو تو انتخاب کنخوا ینه، چون از همون اول م -

 ؟یگ یدروغ که نم -

 ؟یدیتو تا حاال از هما دروغ شن -

 لبانش نقش بست... یرو یتلخ لبخند

 بچه رو! نیو  نه ا ینه منو دوست دار یکه گفت ییآره... اونجا -

 انداختم... نییرا پا سرم

 که مجبور بودم! یدون یخودت م -

 ...نمیزتریدونم عز یدونم... م یم -
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  ه؟یخب حاال نظرت چ -

 برف...  یشد به دانه ها رهیگذاشت... خ شیبه نما میجذابش را برا مرخیبه سمت پنجره و ن برگشت

 

! اگر رفتم، اگر نخواستم باشم، ردیگ ینشات نم یاز نامرد شهیمن محکومم به نماندن... به رها کردنت... رفتن هم -

 یشهر بزرگ نفس م نیاز ا ینقطه ا کیو در  یبدانم هست نکهی... ایو بمان یباش نکهیداشت... ا لیدل کیفقط 

 نکن! ریتفس یاقتیل ی... رفتنم را به بیکش

 شدم... دنیحفظ کردنت ناچار به بر یبرا

 راحت تر شود... تیشدم تا دل کندن از من برا سخت

من  و میده یتقاص پس م یمن و تو به جرم عاشق یباشد ول بیعج دیشا ست،یمن از تو ن یینفرت باعث جدا نباریا

 کنم... تیرها دیبه گناه دوست داشتنت با

 است...! ییعاشق بودن سبب جدا نجایا

 

 نوشته ام بود... نیمتن را خودم نوشته بودم... آخر نیا نیرا خوانده بود؟ ع دفترم

 

 ...دیبا انیم نیو در ا -

ت و نوش شیرا به رو "نغمه"بخار گرفت... با انگشت نام  شهیکرد. ش "ها"پنجره برد و  ی شهیرا به سمت ش لبانش

 ادامه داد:

 مان شود...  ییحکم جدا یباشد تا مانع امضا ینغمه ا -

 عشق... یاز جنس دوست داشتن، با صدا یا نغمه

 "یعاشق ینغمه  "... دیشا
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 دواریام یمرا تنها با چند جمله  یو غمزده  ریرا با لبخند اعالم کردم... متن دلگ تمیو نگاهم کرد... رضا برگشت

 در چشمانم خواند: رهیمتن عاشقانه...  خ نیباتریکرد به ز لیکننده تبد

 مردم... یحرف ها -

 :میبا هم ادامه داد 

 ستین یمردم باور هر قصه ا یحرف ها -

 !ستین یآخر هر قصه ا شهیهم رفتن

 (یبرات انی) شا

*** 

 :دیوافر پرس یو با لذتشانه ام نشست  یبه رو دستش

 خوشگله نه؟ -

 زدم... یلبخند م دیلحظات را با نیا یداشتم، ول درد

 خوشگل تر از من؟ -

 .ستادیا لچرمیتر آمد و در کنار و کینزد

 خودش خوشگله!  یبه جا یرسه، ول یتو که نم یبه گرد پا -

 ره؟یانتظار م نیاز ا ریغ یزیمامانش من... چ ،یباباش تو باش -

 بود به نغمه. رهیرا بغل کرد... خ دستانش

 هما؟ -

 برد... یکه در الف  اسمم به کار م رشینظ ی... بخصوص آن لحن بیآهنگ قشنگ چه

 جانم؟ - 
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 ...!مشیبچلون م؟یبغلش کن شهیم یک -

از  دمیرست یدانستم، م یدر آغوش گرفتنش نم قی! دستانم را الدیایبود که به چالندن ب یما کوچک تر از آن ی نغمه

 بخورد و... زیل فیو ضع زیجسم ر نیا نکهیا

 مدت از دور لمسش کنم! هیدم تا  یم حیمن که ترج -

 چرا؟ -

 ترسم نتونم نگهش دارم. ی... نگاه کن. مکهیکوچ یلیخ -

 زد. یبرق چشمانش

بهت دست  دمیترس یمنم م یبه نغمه دست بزن یترس ی! مثل تو که میبود زهیخاله ر ینجوریتوام هم یروز هی -

 بزنم!

 را کج کردم. گردنم

 !میدار یانگار ما چقدر تفاوت سن ،یکن یم فیمن تعر یاز نوزاد یجور هی -

 هما؟ ادیم ادتیکالس اولتو  -

 معلومه... -

 !یخواستن نقدری... همفیظر نقدری... همزهیر نقدری... همیاومد ایبودم که تو دن ییخوب منم اول ابتدا -

 تَرَش کرده بود... یخواستن مانیکه تنها وجود نغمه برا یمارستانیب ی... در هوادیکش یقیعم نفس

 ...یخودم یخوشحالم که هنوز همون هما یلیخ -

شتام قفل انگ یکنم دستش را گرفتم... انگشتانش در البه ال مشیتقد نیآنکه به حس یرا از نغمه گرفتم، به جا نگاهم

 شد...

 !رمیم یم تیباز هم برا فتدیب شیم... پاا یشگیهم یمن هنوز همان هما -
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از  که یدر چشمانم... با محبت رهیزانو زد و نگاهم کرد... خ لچرمیاو هم نگاه از دخترکمان گرفت. در کنار چرخ و نباریا

 کرد. یم قیچشمانش به عمق جانم تزر

 تونم ثابت کنم که نفسم به ی... بهم بگو چطور میکه عاشقم ی... ثابت کردیکه چقدر دوستم دار یبهم ثابت کرد -

 نفست بنده؟

 !یدید یاثبات رو با چشمات نم نیوقت ا چیه یتر ثابت نکرده بود شیمطمئن باش اگه پ -

 .دیچشمانش لرز مردمک

 اد؟ینم ادمیپس چرا  -

هات  یموم تلخو ت یبه منو فراموش کرد هاتیخوب ن،ی... بخاطر همنیحس یستیچون تو آدم منت گذاشتن ن -

 ... ادیبه چشمت م شتریب

 مکث ادامه دادم: یکم با

که  یی... تاجایسکوت گرفته بودم رو کنارم بود یکه تو غم از دست دادن پدر و مادرم روزه  ییتموم اونروزا -

... و یردک هیرو بهم هد یبه زندگ یدوارینتونستن... ام ایکه طاها و رو یبهم. کار ی... با حرفات آرامش دادیتونست

 ندینفس کش یعنیمن  یبرا یدواری... امنیگرفت حس مهسرچش یدواریتو از همون ام یمن برا یاز خود گذشتگ نیا

 تو...! 

 شدند... یمحابا پر م یاواخر ب نی... آخ چشمانش... اچشمانش

 کنارمه؟ دمیکه باور کنم ام ؟یبرام بکش قینفس عم هیشه  یم -

 در فضا پخش شد....  یدواریام ی... بودینفس کش قیبست و مژگانش تر شدند... عم چشم

 ستم؟یتو گوشم تا باور کنم خواب ن یبزن یکی شهیم -

 او بلند شود! یدست قلم شود اگر رو نیبزنم؟ ا من؟

 زدم. شیبرا یچشم باز کرد. چشمک یگونه اش کاشتم، به نرم یکه رو یبوسه ا با

 ؟یخواب نبود یدید -
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 ...یپر بغض و مملو از خوش ی... از آن خنده هادیخند

 عاشقتم! -

 

سمت اتاق به سمت  نیاز ا یقرار یاش شدم که با ب رهیچشمانم چرخاندم و مجددا خ یدور در کاسه  کیرا  چشمانم

شت اد یاحوالپرس یبرا جهی... کم کم سرگدیکش یصورتش م یبه رو یدست کباری هیرفت و هر چند ثان یم گرشید

 گرفت!  یسراغم را م

 ؟ییزندا -

 کرد... یو به سمتم برگشت. نگاهم نم ستادیا

 بگم؟ یدونم چ ینم -

 !نیدیاتاق؟ شما که نغمه رو د نیتو ا ن؟یینجایخوب پس چرا ا -

 .ستادیتختم ا یکیدر نزد ییقدم به سمتم برداشت و جا یآرام به

 ؟یحرفامو دار دنیشن یحوصله  -

 آرام و ملتمس؟ یصدا نیگونه صحبت کردن؟ با ا نیو ا ییزندا

 .دیروش که خسته نش دینیبش خچال،یاتاقه... کنار  یگوشه  یکنم... فقط صندل یخواهش م -

 نشست. چشم دوختم به دهانش... شیکند به رو شیآنکه جابه جا یتکان داد و به سمتش رفت. ب یسر

نه  ینبود. نه عشق نه عاشق میحال یزیموقع ها بچه بودم، چ ... اونمیاومد خواستگار تییساله بودم که دا ۱5 -

از  توییدا امرزایپدر و مادرم بگن! و چون اون خداب یاز عشق نداشتم جوابم شد هرچ یمعشوقه بودن... چون تصور

. ..میما ازدواج کرد یراحت نیدر آوردن. به هم هاتفبه عقد  لیقبول داشتن منو با کمال م شتریپسر خودشون هم ب

 یکار چیه نکهیمن شده بود؟! عاشق ا یدونم عاشق چ یساله! نم ۲5پسر عاقل و عاشقِ هیساله و  ۱5 یدختربچه  هی

 عاشق اخالق گَندم؟ ای م؟یبلد نبودم؟ عاشق سادگ

 ...دیخند
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 یزیچ ذاشتم! نکه یشوهر نم یبابا و خونه  یخونه  نیب یتفاوت چیمشترک! در واقع ه ینبود از زندگ میحال یچیه -

من بلند  یبارم صداشو به رو هی تییها، دا یبداخالق نیدادم... با تمام ا ینشون نم یندونم، نه! در واقع عالقه ا

خودشه،  ریتقص نایا یچرا؟ چون معتقد بود همه  یدون ی... مدبارم دعوام نکر هینکرد...  یبارم گله گ هینکرد... 

رو  نموی... سه سال اول زندگشیشد زندگ نیمن افتاد! منو انتخاب کرد و ا ریهمه دختر گ نیا نیدلش... که ب ریتقص

اومدم از  یمشترک بر نم یزندگ هیاز پس  ی... چون من بچه بودم و قطعا وقتمیکه بچه دار بش میخودمون نخواست

دن رو تجربه پدر و مادر ش میگرفت میخودمو وفق دادم و تصم طیاومدم... کم کم که با شرا یبچه هم برنم هیپس 

 یبازم پا به پا تییبود... مشکل از من بود و دا دهیفا یهمش ب ی... من بچه دار نشدم...! دکتر، دوا، درمون... ول میکن

که مشکل از منه... گذشت و گذشت و ما  اوردیوقت به روم ن چیوقت هم رو سرم منت نذاشت... ه چیمن سوخت... ه

من باردار شدم! با هزار ذوق و شوق  یاتفاق یلیکه خ میکرد یبچه عادت مبدون  یسال به زندگ 5 نیا یط میداشت

... اونقدر به خودش دینباش دواریام ادیمونه... ز یبچه نم نیزد تو ذوقمون و گفت که ا یعاد یلیدکتر... خ میرفت

بچه  نیما آدم از دست دادن ا ی! ولدیکه سقطش کن نهیراه ا نیمطمئن بود که گفت بمونه هم ناقصه... پس بهتر

 ! میشده نگهش دار یمتیبه هر ق می... قسم خوردمینبود

 اش شدم... یکرد و متوجه شد که غرق در داستان زندگ نگاهم

دا با خ یقرار هیگرفتم  میبهم بزنن.... همون روزا تصم یدیپر از ناام ییحرفا نکهیرفتم از ترس ا یکمتر دکتر م -

 یکنم... گفتم پسر شد م یخونم، بچمو نذرت م یعاشورا م ارتیمن هر روز ز نیامام حس ای. گفتم بزارم... با امامش..

 دار... فقط سالم باشه...  هش... فقط تو نگنبیز زارمشیدختر شد م ن،یزارمش حس

 

 زد... یآن روزها تنگ شد که چشمانش به سرخ یدلش برا ایگو

 اومد... سالم... مثل اکثر بچه ها... ایباهاش قرار گذاشتم و... پسرم به دن -

 کرد. یخنده ا تک

 ... براش آرزومیزندگ لی... و از اون به بعد شد دلنیمنتها هفت ماهه! دخترشم به خودش رفته! اسمشو گذاشتم حس -

 ...نهایا یکردم... با همه  االتیکردم... خ فیها رد
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 با حلقه اش شد... یباز مشغول

نشد که من براش تصور کرده بودم... دوست داشتم پزشک بشه،  یا ندهیاون آ هیشب زشیچ چیه نهایا یبا همه  -

 ... دوست داشتم با دخترخواهرم ازدواج کنه با دختر خواهرشوهرم ازدواج کرد!سیشد پل

بهت دل بست که  نقدریا یعاشقت شد؟ ک نقدریا یک نیحس دمیوقت نفهم چیواقعا ه یول ومدیمن از تو بدم نم هما

عد ب ی... ولیستی... تو تخس نیستیدونستم تو بد ن یکنه به ازدواجتون... من م یتالششو کرد تا منو راض یهمه 

دختر  هیبرادر داره... دوست داشتم  هی قطکه ف ی... دختررهیترو بگ نیمرگ هاله و پدرت دوست نداشتم حس

طاها تو جهازت  ی... حتیتو از هر نظر کامل بود نکهیباشه. با وجود ا پدر داشته باشه، مادر داشته ره،یخونواده دار بگ

دختر مادرشو کنار  هیبخاطر  نکهی... از انی... از حسی... دلخوری... کم کم شد لجبازیدون یهم کم نذاشت... م

 نداشتم... یگذاشت... و گرنه من با شخص تو کار

 

 ستم را گرفت... و د ستادیجا بلند شد و به سمتم آمد، کنارم ا از

 ؟یبخش یمنو م یکردم. ول یبهت بد یلیمن خ ه،یدونم کار سخت یم -

 مادر بود و عاشق فرزندش؟  نکهیرا؟ فقط بخاطر ا نهیتمام آن ک د؟یشد بخش یم

شد... بعد از اون  میسال وارد زندگ ۸منه... بعد  یتنها بچه  نیدرکم کن... حس یگم بهم حق بده ول یهما... نم نیبب -

فقط  ...یکنم... بخاطر همون روش حساس بودم... گفتم که تو بد نبود مینداشتم که محبت هامو تقس یا گهید یبچه 

 از روت شرمنده ام هما... یلیشدم... چقدر خراب شدم... من خ بدچقدر   نمیبی، م گردمیمن... االن که به عقب برم

من زنده  نیحس یول یکن چارهیخودتو ب یشد یراض ،یدیکش یچقدر سخت بخاطر تنها پسر من نمیبیکه م حاال

که  یهست یهمسر نیکه تو بهتر کنمیدرک م یاز هر لحظه ا شتریتو چشمات نگاه کنم... حاال ب شهیبمونه... روم نم

 ... رمیتونستم بگ یم نیمن واسه حس

سالها  ایگو یشد که مادر شده بودم ول ینم شتریبه هرحال مادر بود... چند روز ب یدادم ول یکردم... حق نم نگاهش

نغمه  یها نبودم... قطعا من هم برا نیخواست و من جزو بهتر یم نیحس یها را برا نیکرده بودم... دلش بهتر یمادر

 کردم...! یها را طلب م نیبهتر

 کنم! یفراموش نم یبخشم... ول یم -
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بعد از به  یروز بهار کیبا سارا در  نیازدواج حس یدانم که صحنه  یرا م نیدانم، فقط ا یحرف را زدم نم نیشد ا چه

ذهنم و خاک بخورد...  یگوشه  کیهم هرگز نرود... بماند  دیرود...! شا یها از ذهنم نم یزود نیآمدن نغمه، به ا ایدن

و  شهیهم یاز خاطرات زهر را برا یبخش کیموقت گرفت...  مریشد آلزا یهم تا مدت ها عذابم دهد... کاش م دیو شا

 داد!  یها نم یزود نیمثل من به ا ییرا به آدمها یبخشش قلب یتا ابدالدهر فراموش کرد! و گرنه اجازه 

*** 

 

 "محمد و آل محمد و عجل فرجهم یاللهم صل عل "

 

 ...زمیرد شو از روش عز -

 دم.دهانم گرفتم و چهره ام را به حالت چندش جمع کر یرا جلو شالم

 !ن؟یکرد کاریرو چ چارهیگوسفند ب نی! ببرهیگ یعقم م -

 ...یآرام... نرم... و البته خواستن د،یخند

 زده شده. نیتو و نغمه زم یگوسفند فقط بخاطر سالمت نیاون قلب مهربونت. رد شو، ا یمن فدا -

 یبه نظر م یلوس تر از هر زمانبود م شیما برا دیکه تنها خر یرنگ یصورت یشد. در آن سرهم دهیبه نغمه کش نگاهم

 نِیزتریعز نیبودتش که مبادا ا دهیچسب یچنان دو دست نیشد و حس یم دهیپتو د ی. صورت کوچکش از الدیرس

 کوچک بلغزد و... 

شده رد شدم و به سمت آسانسور رفتم.  ختهیخون ر یبود از رو یرا گرفته بود. با هر زحمت میطرف بازو کی ایرو

 چیکه ه یزنده شد. آن روز میبرا یتلخ یخاطره  دمیکه در آسانسور کنار رفت و خود را مقابل واحدمان د نیهم

 یشهادت پدرام م ادیتلخِ بعدش... هنوز هم که به  فاقبردند و ات رونیساختمان ب نیمرا از ا یبه چه روش ادینم ادمی

 . ردیگ یچشمانم را در بر م ی رهیاشک دا یافتم، حلقه 
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ها؟ همان روز بود  یسخت یکرد. واقعا تمام شده بود؟ همه  یبود و لبخند نثارم م ستادهیدر ا یبا اسفند جلو ریمن ماه

داد  نانیروزها را... اطم نیکند ا یزنگ زد و خبر به تهران آمدنش را داد. گله کردم چرا خدا درست نم ریکه ماه من

درست شده بود... من برگشتم... با  زیعوض شده بود، همه چ زیه چکه از فرداها خبر ندارم... راست گفت... حاال هم

 ام! یاز زندگ یدیشروع فصل جد ی... با نغمه... برانیحس

. دیکتف سالمم گذاشت و صورتم را با محبت بوس یدست آزادش را رو ریآهسته جلوتر رفتم. ماه من ییقدم ها با

 چشمانش مملو از اشک شوق بود...

 ...یخودت خوش اومد یتو مادر... به خونه  ایب -

 خم شد و بند کفشم را باز کرد. شرمنده نگاهش کردم. ایرو

 ببخش توروخدا... -

 را باال گرفت و اخم کرد. سرش

 ام! یتو حرف نزن که از دستت قاط -

  شود! یخبردار م ایپشت بندت دن ،یاگر تو بفهم مینشد بگو میاش بود... آخر رو یخبر یاش از بابت ب یناراحت

حکم جابه جا  یمنِ زخم ی. چند قدم راه رفتن برادمیکش یقینشستم و نفس عم یمبل تک نفره ا یرو اطیاحت با

 گفت: یگوش کر کن یباال انداخت و با صدا ییابرو ایکردن کوه را داشت. رو

 پاشو برو تو اتاقت، تختتو مرتب کردم! ؟یجائه تو نشست نم،یپاشو بب -

 نکن، نا ندارم پاشم! تیاذ ایرو -

 ت؟یحاال کار من شد اذ ،یکرد یم یابراز شرمندگ شیپ قهیدق هی -

 ام را جمع کردم. چهره

 .نمیبش کمیسوزه. بزار  یهام م هیباور کن بخ ایرو -

 ترکن! یم یاریبعدش پاشو برو دراز بکش. بهشون فشار ب یباشه، ول -
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 دادنت! هیممنون از روح -

 ؟یخوا ینم یزیبساط شامو بزارم. چ رمی. من مشهیخواهش م -

 نه قربونت، زحمت... -

 !یکن یپاره م کهیهما! چقدر تعارف ت گهید ریاه... بم -

 

شکلک  نیتر بیصورت نغمه خم بود و عج یو طاها وارد خانه شدند. طاها رو نیکه وارد آشپزخانه شد، حس نیهم

تن گرف یکرد و به سمتم آمد. دستانم را برا ممیتقد ینیکه به من افتاد، لبخند دلنش نی! نگاه حساوردیها را در م

 :دیو پرس دشیعقب کش یبردم که به آرام شینغمه پ

 ؟یبلند ش یتون یم -

 گفتم: یو با ناراحت دمیرا عقب کش دستانم

 ...نمیبش کمیاونجا! بذار  رهیگ یخوام برم تو اتاق. دلم م ینم نیحس -

 یما را م ایبود رو ی... کافدمیعقب کش یاش خبر دار بودم که خودم را کم یخم شد، از شدت دلتنگ صورتم یرو

 کرد!  یآنوقت تا صبح فردا مسخره مان م د،ید

 رو بهت نشون بدم! یزیخواستم چ ی. فقط منیبش یتو هر جا دوست دار زم،ینه عز -

 رو؟ یچ -

 ؟یپاش یتون یم -

نغمه را به دست طاها  ن،یاز جا بلند شدم. حس یکرد! به سخت یم قیبر بدنم تزر روین ،یتواستم هم کنجکاو ینم

کرد!   یام م ییراهنما یقهر و دلخور یاش در روزها ییرا گرفت. به سمت اتاق تنها میبازو اطیسپرد و خود با احت

سرم وارد شد و  پشت نیکردم و داخل شدم. حس زآنکه مهلت دهم خود در را با یب م،یدیدر اتاق که رس یجلو

دهانم گرفتم و با  یمحسوسش دستانم را جلو راتییتغ دنیبرق فشرد. اتاق که روشن شد، از د دیکل یدستش را رو

 :دمیپرس رتیح
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 ن؟یحس یکرد کاریچ -

 رهینشستم و با دقت به اتاق خ یصندل یباز کرد. با اشاره اش به رو میاتاق برداشت و برا یتاشو را از گوشه  یصندل

 یزینوزاد! تخت و کالسکه و کمد و روروئک و... هر چ لیو پر شده از وسا ییمویو ل یشدم. اتاق رنگ شده با تم صورت

اتاق پر شده بود از عروسک و  یتخت و گوشه گوشه  ی. رووردخ ینوزاد الزم بود در اتاق به چشم م کی یکه برا

 یغرق در لذت شدم. با صدا لیاتاق با آنهمه وسا دنی. از دبود مانیپا ریهم ز یبا طرح عروسک یمی... گلیاسباب باز

 به سمتش برگشتم. نیحس

 گهوارشو گذاشتم اتاق خودمون چون حاال حاال ها شبها مهمون خودمونه!   -

 از پرده کرد و گفت : یخال یبه پنجره  یاشاره ا سپس

 یعمو یزبراها... گفت کادو نیعکس از خود نغمه گرفته داده بزنن رو ا هی. ارهیاتاقشم مسعود قراره ب یپرده -

 فندقه! 

 شده! یدستش درد نکنه... دست توام درد نکنه عال -

 .دیبه سمت در برگشت و خند نیحس

 ؟ییخان دا یستادیجلو در چرا وا -

 زدم و گفتم: ی. لبخنددمیدر د یچرخاندم و طاها را جلو سر

 اونجا؟ تو طاها... چرا ایب -

 طاها گذاشت و خطاب به من گفت: یشانه  یدستش را رو نیحس

 یخرس واسه بچم بخرم! م هی یکردم نذاشت حت یخرجو طاها تقبل کرد. هر کار یتز دادم! همه  هیالبته من فقط  -

 !میدیبود که با هم خر یمن واسه نغمه همون دو تا سرهم دیکل خر یبگ یواسه طرف دختره! به ک یسمونیگفت س

 مارستانیدر ب یزد. حت یو حرف هم نم دیدزد یاز جا بلند شدم و به سمت طاها رفتم. نگاهش را از من م یآرام به

گذاشتم و  شیبازو یزد. دستم را رو یدر تمام رفتارش موج م ی! شرمندگمیهم در حد چند کلمه مکالمه داشت

 کردم. کیصورتم را به صورتش نزد



 یعاشق ینغمه 

 
362 

 

 ...یتر از عال یبگم؟ عال یدونم چ یکار توعه؟ واقعا نم نایداداش؟ ا -

 باال رفت. یلبش به آرام یبه سمتم انداخت و گوشه  ینگاه مین

 ...یقابلِ تو رو نداره آبج -

 ... بعد از چند مدت؟!دمیگونه ش را بوس ییپروا یرا جلوتر بردم و با ب صورتم

 نم!تونم ازت تشکر ک یحد م نیفعال در هم گهیببخش د -

 رونینغمه ب یپتو ریدستش را از ز کیبود... طاها  نینگاه کردم. لبانش هنوز هم به لبخند مز نیو به حس برگشتم

 :دیصورتم کش یبه رو یآورد و به آرام

 !تمویبره خر ادتیشد  یکاش م ی... ولهیادیز یخواسته  میبخوام  ببخش نکهیا -

 کردم. اخم

 من درست صحبت کنا! یبا داداش طاها -

 صدا! ی... آرام و بدیخند

 نه االن... یدارم... ول ادیهما... باهات حرف ز -

 زد. یچشمک نیحس

 تنهاتون بزارم؟ دیخوا یم -

 مفصل باهاش حرف بزنم. دینه... بعدا با -

 زدم. یکرد و لبخند نگاهش

 ...یهر وقت تو بخوا -

 !رونیب میبر یبا هم خواهر برادر دیروز با هی... رنی... زخمات بگیخوب بش کمی -

 با خنده گفت: نیحس
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 ن؟یبر یمنم م - 

 بود... شهیمن امشب بهتر از هم نیزدم. حالِ بهتر یکردم و لبخند نگاهش

 جان! نیحس یگفت خواهر برادر -

 .رونیکه نه خواهر دارم و نه برادر؟ منم ببرمشون ب هیآخه گناه من چ -

 .دیخند طنتیبا ش طاها

 ...یبگ ییبه زندا یتون ینشده ها، م ریهنوزم د -

 .دیاز جا پر نیدر که به صدا در آمد، حس زنگ

 خواسته نامعقول داشته باشم! نکهیدم درو واسش باز کنم تا ا یم حیمن ترج -

 به نغمه کردم. یرفت، اشاره ا رونیکه از در ب نیهم

 ش؟ییدخترم خوشگله دا -

 دستش کاشت. یرو یصورت نغمه خم شد و بوسه ا یرو

 مامانش... ینه به خوشگل -

 .دیبا غم خند دیرا که د لبخندم

 سخت و غمبار تموم شدن... یبرات تنگ شده بود هما... خداروشکر که روزها یلیدلم خ -

*** 

 .نیبرو بش نستا،یسرپا وا -

 کردم. شیمبل رها یدسته  یبرداشتم و رو میموها یرا از رو شالم

 ...یشیکه تو خسته م ینجوریا -

 کرد. یرا درونش خال وهیپدال سطل گذاشت و ظرف پر شده از پوست م یرا رو شیپا
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 نداره... یشستن که خستگ یدست شیکارا رو کرده، چهار تا پ یهمه  ایرو -

 بمونه! شمونیچرا رفت؟ قرار بود پ زیعز -

 :دیپرس طنتیلبخند زد و با ش نامحسوس

 به نظرت چرا؟ -

 ...یعنیگرفت... ام  خنده

 حتما گفته بعد مدت ها... -

 ظرف ها شد. دنیرا قطع کرد و مشغول آب کش صحبتم

 .شتیپ ادیآره همون... بهم گفت فردا صبح م -

 ن؟یحس -

 جانم؟ -

 . چرا؟یرو عوض کرد مونویرفتم نغمه رو بزارم تو گهوارش، متوجه شدم روتخت یوقت -

کرد پاسخم  یکه دستانش را با حوله خشک م یآب را بست. در حال ریگذاشت و ش نکیرا در س یدست شیپ نیآخر

 را داد:

دادم  حیتو بوده! ترج یها و اشک ها ییشاهد حضور من و تو باشه، شاهد تنها نکهیاز ا شتریب یچون اون روتخت -

 یکردم ول یعوض م الشویکل خونه با وسا دیکنه رو عوض کنم... که البته اونوقت با یکه حالِ تو رو خراب م یزیهرچ

 حساسن!  ونرو جهازش هیدونستم سرکار عل یو هم م دیرس یهم وسعم نم

 در شبِ چشمانش غرق شدم... ستاد،یآمد و مقابلم ا جلوتر

 ...ادمهیتموم اونروزا هنوز تو  ی! وقتتسیهمش فرمال لیمهم ذهن آدمه... و گرنه عوض کردن وسا -

 ...یکاش بشه فراموش کن -

 شم که عاشق بودنمو بهت ثابت کردم. یباشه! چون اونوقت هرلحظه مطمئن م ادمیام که  یقا راضنه... اتفا -
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 کرد... یباز میاز موها یرا جلو آورد با طره ا دستش

که قبول  نی!  تو همیاثبات زجرآور نی... اونم همچندهیهما. چه در گذشته، چه حال و چه آ ستیبه اثبات ن یازین -

 عشق بود...  یکه داشتم خودش نشونه  یطیشرا نیبا وجود سخت تر یکن یبا من زندگ یکرد

 شد. رهیصورتم چرخاند و باز به چشمانم خ یتک تک اجزا یچشمانش را رو مردمک

 چقدر عاشقتم؟ یدونیم -

 :دمیپرس دیترد با

 آسمونا؟ یاندازه  -

 صدا گفت: یب

 فراتر از اون! یو حت -

 

 نهمهیشد خدارا به خاطر ا یشد از استشمام عطر خوش تنش گذشت؟ م یممرد گم نشد؟  نیشد در آغوش ا یم

 شکر نگفت؟  یخوشبخت

به حرکت در آورد و  میموها یاش گذاشتم و دستم را به دورش حلقه کردم. انگشتانش را البه ال نهیس یرا رو سرم

 ...دیکش یقینفس عم

 خوام راحت بخوابم هما... یماه م 6امروز بعد از  -

 ؟یدیشبم راحت نخواب هی یماه حت 6 نیو تو تمام ات یعنی -

 تونم راحت چشم رو هم بزارم!  یمن شبا تا بغلت نکنم نم یدون یتو که نم -

 ... کف دستم را بوسه زد... دمیصورتش کش یرا باال تر بردم و رو دستم

 ...نیمونم حس یمن کنارت م استیدن ایتا دن -

 هما... یمون ینفسم م استیدن ایتا دن -
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*** 

 «نیحس»

کردن زنگ  لنتیسا دیکه به ذهنش رس یکار نیشد... اول زیخ میتخت ن یو رو دیاز خواب پر یزنگ گوش یصدا با

نام مسعود به  دنیآمد و از اتاق خارج شد. با د نییتخت پا یاز رو ینشوند. به آرام داریبود تا هما و نغمه از خواب ب

 را وصل کرد. سرا باال انداخت و تما شیابرو یتا کی یگوش یصفحه  یرو

 بله؟ -

 داشتن؟ فیدر خواب ناز تشر کتایو رحمه اهلل و برکاااااتــــــــــه! جناب سرگرد  کمیسالم عل -

 .دیرا در هم کش شیبه ساعت انداخت و اخم ها ینگاه

  ؟یخواب بود یگ یم یصبح زنگ زد 4ساعت  یمرد حساب -

 .دیچیمسعود در گوشش پ یخنده  یصدا

... نگو که خودشم تو یکنه؟ تا صبح ونگ ونگ کنه نزاره بخواب کاریشما که چ شیپس اون بچه رو من گذاشتم پ -

 خواب نازه؟! 

 ؟یداشت کارمیچ نمی! حاال بگو ببیرو نذاشت یشب خوابه، نگهبان خوب ۱۱نغمه از ساعت  -

 !زیوز خواب سحرگهان بپره     زیباش به عمر خود سحرخ یم -

 !؟یشعر برام بخون یالخروس زنگ زد یصبح عل ز،یعود کم کرم برمس -

 ...!تماشا میدنبالت بر امیپسر؟ زنگ زدم بگم حاضر شو ب هیالطلوعه نه خروس! دومشم شعر چ یاون عل نکهیاول ا -

 ؟یچ یتماشا -

 ...یقطع کنن! چه سعادت اتشویخوان رگ ح یم نیالطلوع نیداره ب یاعدام جناب ملک پور! خاک تو سر چه شانس -

 به به...

 از کنترل خارج شد. شیصدا
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 ـــــار؟یاسفند -

 کر شدم...  ؟یزن یچرا داد م -

 

 ن؟یحس -

 .گرفت یگوش یدهانه  یکرد. دستش را جلو ینگاهش م یخواب آلوده افتاد که با نگران یو نگاهش به هما برگشت

 برو بخواب... زم،یکردم عز دارتیببخش ب -

 افتاده؟ یاتفاق -

 نشده... یچینه، نه. ه -

 مبل نشست. یانتظارش هما به اتاق خواب برنگشت و مقابلش رو برخالف

 ؟ییکجا ن؟یالو حس -

 !امیمسعود من نم -

 ؟یچرا؟ مگه منتظر امروز نبود -

 .نمیبب افشویق گهیخوام د ینم یچرا... ول -

ست پ نیا اوردهی... کم بال سرِ تو و خانوادت نینیخودت هالکتشو بب یو با چشما ییایب دی... بانینکن حس تیاذ -

 فطرت!

 کرد به قدم زد مقابل چشمان هما... شروع

خوام چشمام  یرو نظاره گر نبودم. چون نم یمجرم چیاعدام ه یمن تابحال صحنه  یدونم... ول یدونم... م یم -

 خبر... یعده از خدا ب هیجون کندن  دنیعادت کنن به د

 رفته؟ دخترت؟ خودت؟ ادتی... زنت تیانداخت به جون زندگ شیخبر آت یاز خدا ب نیهم -
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 ... مو به مو... ادمهیهمش  -

 ... الاقل بخاطر پدرام...ایپاشو ب -

 ...ستادیدر دلش تکان خورد و از حرکت ا یزیچ

 پدرام... -

 نرفته... ادتیپدرامو  ننی... بزار بفهمن و ببنیحس ای... بانیخانوادشم م -

 فرستاد. رونیو نفسش را ب دیصورتش کش یبه رو یدست

 تو چشماشون نگاه کنم... شهیمن روم نم -

 ...یبره و گرنه تو که انتخابش نکرد یپدرام بوده... اون خودش خواست که نفوذ ری... شهادت تقدیمقصر تو نبود -

 مسعود... -

 دنبالت؟ امی... بنیحس رهید -

 ؟ییاالن کجا -

تو گوشم  یاعدام؟ کل یصحنه  یذاشت برم به تماشا یخونه  بابام بودم مامانم م یکن یخودم. تو فکر م یه خون -

 ! یش یالقلب م یخواست بنده خدا آواز بخونه که قص یم

 گه... یهم نم راهیب -

که هنوزه شبا کرد که من هنوزم  یکار ی. اون عوضنمیخودم جون دادنشو بب یدو چشما نیبا هم دیمن با یآره، ول -

 تونم بخوابم!  یاز درد پام نم

 به هما انداخت. ینگاه گذرا

 دنبالم... ایشم. ب یآماده م - 

 خوب، ربع ساعت اونجام... یلیخ -
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 .دیهما به سمتش چرخ یرا قطع کرد و با صدا تماس

 ؟یر یم -

 نه بخاطر خودمون، بخاطر پدرام... یآره... ول -

 ده... یو عذابت م رهینم ادتینشو به جون دادنش... تا مدت ها از  رهیخ یندارم، برو و اعالم حضور کن ول یمن حرف -

 ؟یترس ینم -

 ؟یتو بر نکهیاز ا -

 ... آفتاب هنوز نزده...گهیآره د -

 لبان هما نشست. یرو یلبخند

 دخترم هست...  ستم،یتنها ن -

 کرد. تیهم سرا نیهما به لبان حس لبخند

 تا زخمات زودتر خوب بشن. یکن استراحت کن ی. تو سعادیگفته م زینکن. عز تیخودتو اذ ادیز -

 نگران من نباش. برو در پناه حق! -

*** 

 «هما»

 

 باال انداختم: ییشدم و ابرو نهیسرد پارک قرار دادم و خود دست به س مکتین یرا به رو فمیک

 سرد چرا پارک داداش؟ یهوا نیتو ا -

 ...یکرد و همراهش تک خنده ا مکتیبه ن یا اشاره
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 کم غرغر کن! نیبش ریبگ ایب -

زدم در کنارش جا گرفتم. نفس حبس شده اش را در  یم زغریر کیلب  ریکه ز یو در حال دمیرا در هم کش میها اخم

 فرستاد و با تاسف گفت: رونیسرد اسفندماه ب یهوا

 و افادت؟ سیبه ف ایدنت تو دل خوش کرده؟ به غرغر کر یبه چ نیموندم حس -

 رنگم کرد. یبلند مشک یبه پالتو یا اشاره

 هم آراسته شدن! یکه خانم حساب نمیب یم -

 به غبغب انداخته و با غرور گفتم: یباد

 بودم طاها خان! پیو خوش ت پیخوش ت شهیمن هم -

 بود... یلحنش به دور از شوخ نباریجابه جا شد، ا شیدر جا یکم

 ؟یباال ببر یتون یکه؟ دستتو راحت م یدرد ندار گهیزخمات بهتر شدن؟ د ؟یبهتر -

 کلمه بود! کیفقط  شیسوال ها یهمه  جوابِ

 خوبم... -

 نغمه خوبه؟ -

 خوبه... -

 بر وفق مراده؟ یزندگ -

 بر وفق هوشنگه! یزندگ -

 و دستانش را مقابل صورتش گرفت و ها کرد. دیخند

 هم بر وفق هوشنگه! ینغمه خوبه، زندگ ،یخداروشکر... خداروشکر که تو خوب -

 بسنده کردم. یاش تنها به لبخند یجواب شکرگذار در
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 هما؟ -

 بله داداش؟ -

 تنهات گذاشتم؟ یرحم یبا ب نکهینه؟ ا یمدت ازم متنفر شد نیتو ا -

 شدم. رهیخ میبوت ها میاز نگاهش گرفتم و به ن نگاه

 چیمطمئن باش ه یول فتهیاتفاق ب هیقض نیعکس ا دیخواهر از برادرش متنفر شه؟ شا شهیه نه... مگه ممتنفر ک -

 متنفر نه! ی... دلخور شدم ولنطورهیمن که ا ی. الاقل براشهیهرگز از برادرش متنفر نم یخواهر

ه ب یبسته است چطور راض نیکه جونت به جون حس یی... توالیبا هزار تا فکر و خ ،یتنها موند یتیتو بد موقع -

 ؟یترک خودش و بدتر از اون بچتون شد

سرد زمستان پوست صورتم  یبدنم گر گرفت و بر خالف هوا نینسبت به دوست داشتن حس مشیمستق یاشاره  از

 از گرما سوخت...!

 همون دوست داشتن باشه... لشیدل دی... شایعنیخوب...  -

 ؟یشد دیکه تهد یچرا بهمون نگفت -

 جامیکه با ترسِ ب یبود در حال نیاشتباه کردم... من تمام هدفم زنده موندن حس نمیب یعقب م گردمین که برماال -

ا ب دیکه با مییما نیخواد ا ینم یبرامون خوب ایزد، گفت دن یبار حرف خوب هی نینفس کردم! حس یهر دومون رو ب

 وندیو م دمیانتخاب کردم. کنار کش نمیبا ارزش تر حفظ یروش رو برا نی. من بدترمیهامون رو حفظ کن نیارزش تر

بود! چه من باشم و چه من نباشم...  نیکه در هر دو صورت  هدفش کشتن حس یصفت یرو باز گذاشتم واسه اون ب

ه بود ک ینغمه ا هیوسط  نیبهمون کرد و ا یلطف هی... فقط خدا دیفهم نیکه حس ی... درست زماندمیفهم ریمن د یول

 نیکه من داشتم حس ی... و گرنه با رفتار آزار دهنده افتهیاتفاق ن ییجدا تیبندازه و در نها قیرو به تعو ییداموعد ج

 قبول کرده بود که طالقم بده...

 تکان دادم تا ذهنم را از افکار آزار دهنده آزاد کنم... نیرا به طرف سرم

 انداختم... نیی... انگشتانم را در هم قفل کردم و سرم را پادیدستش را به دور دهانش کش 
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 تسیهمه زحمت ن نیبه ا یازیالزمه بازم ازت تشکر کنم، بخدا ن ینغمه گرفت یکه برا یبابت گوشواره ا یراست -

 !یربخ نبود براش گوشواره یازین گهی... دینغمه انجام داد یسمونیجهاز منو و س یبرا یکه تونست یطاها... تو هرکار

 گفت: یکاپشنش فرو برد و با لحن مهربان بیدستش را در ج کی

به  یخواست یزیچ ،یداشت یمادر کنارتم... هر کار هیپدر و  هیبرادر  هیمن تا آخرش مثل  ست،ین یکه کار نایا -

 خودم بگو... فکر کن من مامان، من بابا... باهام راحت باش هما... 

 به درخواست هست؟ یازیچه ن گهی. د..یکن یم هیمن نخواسته تو ته -

 بابت گوشواره ها هم فکر نکن از رسم و رسومات خبر ندارم، گوشواره نوزاد با طرف دختره! -

 :دمیپرس طنتیحواله اش کردم و با ش یچشمک

 داده؟ ادتی یرو ک یاطالعات خاله زنک نیا -

 !ستمیاطالع ن یب ایرو دارم از اخبار دن ایمن تا رو -

 دلتنگش شدم... کبارهی... دوستِ مهربانِ خودم... به ایرو

 حالش خوبه؟ -

 ا؟یرو -

 ...ایآره، رو -

وره خ یاز تو داره خودشو م یکنار اومده ول هیکنه که با قض ی... مثال وانمود مستیبد  ن یگفت ول شهیخوب که نم -

 خودشو مقصر پدر نشدن من بدونه...  ایخوام رو یهما... من نم

 .دمیرا به دندان کش نمیریز لبِ

 کردم. یرو م االتیفکر و خ نیبودم هم ایرو یشه کرد... منم اگه جا ینم شیکار -

 !دهیمن دلم رضا نم یول م،یبزرگ کن میاریندازه بچه از پرورشگاه ب یحرف م یهر از گاه -

 نگاهش کردم. یبلند کردم و با ناراحت سر
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 چرا؟  -

هما... من  نهیسنگ یلیخ فشی. تکلستیجوشه که از گوشت و پوست خودم ن ینم یدونم... دلم به بچه ا ینم -

بار  هیطاقت  گهیرا قبول کنم. گردنم د نیسنگ تیمسئول هی نکهیرو تجربه کنم تا ا یفرزند یدم درد ب یم حیترج

 شم! یله م رشیز گهید نباریرو نداره... مطمئنم ا نیسنگ

 .دیشتانم را با انگشتانش به آغوش کشدستش گذاشتم. انگ یرا جلو بردم و رو دستم

 اگه بار منم، خداروشکر که سر و سامون گرفتم... ؟یتیکنه طاها؟ چه مسئول یم تتیداره اذ یچ -

 یکه نفس م یتا زمان است،یدن ایکه از تمام خانوادم برام مونده... تا دن یهست یهما... تو تنها کس یستیتو بار ن -

 ...شتمیمن هم پشتتم هم پ یبزار... ول یبزار یخوا یکه اسمشو م یکشم برادرانه، پدرانه... هر چ

 کنه؟ یم تتیکه داره اذ هیچ نیبار سنگ نیپس ا -

 بغض درونش را پر کرد... هیشب دیشا یزیشد و... چ نییباال و پا شیگلو بکیس

شبه بزرگ شدم...  هیهاش به چشمم اومد... انگار  یو سخت ایشدم و دن داریبعد از مرگ بابا و مامان انگار تازه ب -

 میتیشبه از هر دو طرف  هیکرد و  یگفتم کاش حداقل به تو رحم م ی... مادیز یلیگله داشتم از خدا... خ یلیاولش خ

بهت ثابت کنم... که نشون بدم چند مرده  مویمن برادر نکهیامتحان بود... واسه ا هی نایا یهمه  یول ،یشد ینم

... من شرمنده ام هما... از تو، از بابا، از مامان... نتونستم اونطور امیب رونیامتحان سربلند ب نیحالجم؟ من نتونستم از ا

 مراقبت باشم... دیکه با

 مقابلش... یشد به درخت تازه شکوفه زده  رهیو خ دیکش یآه

 یطیشه جبران کرد؟ من تو بد شرا یرو چطور م یختیدونه چقدر از دست من اشک ر یکه خدا م ییتنها یشبا  -

 یور داشتم چراغ قرمز برات م نیو منم از ا نیاز حس یکند یدل م ی... تو داشتیتیتنهات گذاشتم هما... تو بد وضع

 ام؟  ی! آخه من چه جور برادریرو من حساب کن یوجه حق ندار چیزدم که بعد از دل کندن به ه

به ارواح خاک  رن؟یتو دلت تا غصه شن و نفستو بگ یهمه حرف رو جمع کرد نیحرفا رو نزن... ا نیطاها؟ تروخدا ا -

 .ستمیمامان و بابا من اصال ازت ناراحت ن

 کش دادم! میزحمت لبانم را تا پشت گوش ها به
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 کنم داداش تمومش کن. ی. خواهش مینک یم تمیاذ یخوبه... فقط تو با حرفات دار زیمن خوشحالم، همه چ نیبب -

 تونم خودمو ببخشم هما! یمن نم -

حرفا رو واسه خودت غصه  نیطاها ا ؟یگیم یوسط چ نیتو ا دمیمن بخش یبخشه؟ وقت ینم رشیبخشه وز یشاه م -

دست و پا  دارم یکه تو خوشبخت ی... نه منیبه فکر اون باش دیباشه. با ایرو دیهمّ و غمت با ینکن... تو االن همه 

 !زنمیم

 از سوال نگاهم کرد. ییایرا چرخاند و با دن سرش

 هما؟ یاالن خوشبخت -

 پاسخ دادم: بالفاصله

از وجود و حضور  ریاز خدا غ خوامیم ی... چریو ماه من ایرو ،یهست، نغمه هست، تو هست نیآره چرا که نه؟ حس -

  م؟یشما تو زندگ

 ...رهیگ یهوا دلم م یروزا ب نیبرام دعا کن هما... ا -

 دستش گذاشتم. یرا جلو بردم و رو گرمید دست

اگه  ی... ولرهیکنه تو کولش و م یغمشو جمع م نهیبا تمام غصه هاش لبخند بزن. خندتو که بب ایخوب باش... به دن -

 کنه!  یکرده بساطشو پهن م دایکه همدرد پ نیخوشحال از ا یهمپاش آه و ناله کن یبخوا

 ...دیخند یگاوج دلتن در

 هما؟ یاریقلمبه سلمبه رو از کجا م یحرفا نیتو ا -

 را بهم گره زدم و لبانم را به خنده از هم باز کردم! ابروانم

 اد؟یبهم نم هیچ -

 حرفت جالب بود برام...  -

 اش را به هم چسباند. یانیشست و م انگشت
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 !یاشاره کرد یفیظر یبه نکته  -

 حالتو خوب کرد؟ -

 تونم بد باشم؟ یشم. مگه م یمن خوب م ،یتو که حرف بزن -

 بهتر از قبل شد کف دستانم را بهم زدم و با شوق گفتم: یحالش کم نکهیخوشحال از ا 

 خوشحالم که حالت بهتر شد داداش! -

 .دیدو انگشت دماغم را گرفت و کش با

 قهوه چطوره؟ هیپرنده کوچولو با  -

 ! یکن شم اگه دماغمو ول یم یعال -

کوچکِ آن  یدرد گرفته ام شدم. از جا بلند شد و به سمت بوفه  ینیمشغول ماساژ دادن ب د،یرا عقب کش دستش

را  نیو تماس حس رمیباعث شد نگاه از قامتش بگ لمیزنگ موبا یطرف پارک رفت. رفتنش را به تماشا نشستم... صدا

 وصل کنم.

 جانم عشق جان؟ -

 بود... کالفه

 بچه کالفم کرد! نیخانوم؟ ا یوندهما؟ کجا م - 

 کنه؟ یم هیگر -

 غذاشو بده! ایبند بازه... بابا دلم آب شد ب هیگشنشه طفلک... دهنش  -

 خشک براش آماده کردم! ریمن که ش -

کت و شلوار  میبر ایکچلم کرده ب نوریرو بردم تو دهنش پس زد! مسعودم از ا شهیخوره... چند دفعه ش ینم -

 تو بخرم! ی قهیبا سل مویدوماد

 ؟یقهوه خوردن صبر کن هیدر حد  یتون یم -
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 رفته ها! ادتیما رو  یدیخوب طاها رو د -

 ...امدیبه مذاقم خوش ن حرفش

 ن؟یحس میداشت -

 طفلک رو دور تا دور نیا گهیپنج دور د هیبود! تو قهوتو بخور منم  یخودیب یشوخ م،یرو نداشت نیا یلینه خداوک -

قهوه حرفتونو کش  نیا نی. فقط جانِ حسیتا تو خودتو برسون کنمیم یرو بهش معرف واریدر و دچرخونم و  یخونه م

 !نیو هات چاکلت هم بد نوینده سفارش نسکافه و کاپوچ

 خودمو برسونم. قهیدق ۲۰کنم تا  یم ینه نگران نباش، سع -

 !یتا تو برس میشمر یم ۱۲۰۰باشه منو نغمه هم تا  -

 

... شدیتر م کیو نزد کیکه در دست داشت نزد یرا که قطع کردم متوجه آمدن طاها شدم... با دو فنجان کاغذ تماس

شد که با غم  یرا بچشد؟ م یدهد و زندگ یهم حالِ دلش خوب شود؟ که غصه ها را فرار نیزتریعز نیشد که ا یم

 داشتم... مانیعشق ا ی. من به معجزه ..ودب یشود؟ شدن زشیهمه چ ایو عشقِ به رو دییایپدر نشدنش کنار ب

 

 "فصل آخر"

 یکه نم ییام چسبانده بودم، از تاالر خارج شدم. باغ پر بود از آدمها نهیکه با دو دست نغمه را به س یحال در

مسعود، دوست شوهرم، به دنبال اقوام و  یبود! خنده دار بود که در عروس یعیناشناس بودنشان طب نیشناختم! و ا

 نی... کنار ماشدمشیکنم. د دایرا پ نیتا حس رخاندمتک تک مردان داخل باغ چ یشم. نگاهم را با دقت روآشنا با

نغمه و با وجود  ازیمورد ن لیخودم و وسا یبود و مشغول صحبت با مسعود بود. با وجود ساک لباس ها ستادهیعروس ا

مانتو  بیگذاشتم و از ج نیزم یآسان نبود. ساک لباس ها را رو میبرا تیجمع نیا نیدخترکم راه رفتن آنهم در ب

 یشماره اش زدم و تماس برقرار شد. دعا دعا م یزنگ بزنم. انگشتم را رو نیتا به حس دمیکش رونیام را ب یگوش

ه برا مقابل گوشم گرفتم و نگاهم را  یزنگش را بشنود. گوش یسروصدا صدا نهمهیو با وجود ا یشلوغ نیکردم در ا

 . دیکش رونیاش را ب یکتش برد و گوش داخلمسعود دستش را به  یکه با اشاره  دیدوختم. به سه بوق نکش نیحس
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 جانم هما؟ -

 .امیتونم جلو ب ینغمه هم بغلمه نم اده،یز المیوسا یول نمتیبی. االن دارم مرونیمن اومدم از تاالر ب ن،یحس -

 دقت سرش را به اطراف چرخاند. با

 من! نمتیب ینم -

 خانومام. یمن جلو ورود -

 نگاه کرد. خنده ام گرفت! یو به در ورود برگشت

. رنگ مانتو و شالمم که مینیب یم یدقت کن کمی یتونم دست تکون بدم، ول یمن هر دو دستم پره نم نیحس -

 !یتونیز ،یدونیم

 !دیو باز هم ند دیکش گردن

 چرخم.  یاصال صبر کن م -

 :دمیرا شن شیادور آرام زدم و صد کی

 .ستای. همونجا وادمتیآهان د -

 

و  آمد. در آن کت یبلند به سمتم م ییبرگرداندم. نگاهش کردم که با قدم ها بمیرا به ج یرا قطع کردم و گوش تماس

 شده بود.  یخواستن میبرا بی، عج دیسف راهنیو پ ینوک مداد یِشلوارِ اندام

 را بردارد که گفتم: مانیشد تا ساک لباس ها خم

 ...رینغمه رو بگ اینه تو ب -

 .دیپنجه کش شیرا صاف کرد و در موها کمرش

 تره! نیکه سنگ نایا -
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 نکرده... ییکنم االنه که خدا یهمش احساس م رم،یبچه رو بغل بگ نیترسم ا یمن هنوزم م -

 گفت: یرا قطع کرد و با لحن مطمئن حرفم

 که! ستیاولش ن ی... مثل روزهای... جون گرفته تا حدودگهیالن سه ماهشه دبچه ا نیا زم،ینگران نباش عز -

 !ختهیمن هنوز ترسم نر یول -

 از بغل کردنت معلومه! -

دستش را دور شکم نغمه حلقه کرد و دست  کیآورد و دخترک را به دستش سپردم.  شیرا به سمت نغمه پ دستانش

رنگش،  یکاله صورت یسرش خم شد و از رو یزد. رو هیاش تک نهیس برد، کمر نغمه را به شیپاها ریرا به ز گرشید

 ...دیسرش را بوس

 که، قندِ باباست! ستیدختر ن -

 نغمه...  یمن و چه برا یاز محبت بود! چه برا ییایدر نیحس

 . میعروس رفت نیبه سمت ماش نیبرداشتم و هم قدم حس نیزم یها را از رو ساک

 ...ینجوریآخه ا یش یم تی. اذیقبول نکرد ارمیدر ب نینغمه رو از پشت ماش یگفتم کالسکه  -

 .دمیپاش شیبه رو یلبخند

 نگران نباش. ستن،ین نیسنگ ادمیجالب نبود. ز ادیتو تاالر ز -

 کرد و گفت: یخنده ا تک

ودم ! به جون خهیتونیمانتوم ز یگ یبه من م یریو رویه نیاونوقت تو، تو ا میشناس ینم شتریما مردا چهارتا رنگ ب -

 !ه؟یکردم که چه رنگ یتصور م تونویتو ذهنم داشتم ز

رد تا ک یچشم نگاهم کرد و مثال خودش را کنترل م ینگاه کردم. از گوشه  مرخشیخنده به سمتش برگشتم و به ن با

 نخندد!
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 لبخند بر لب به سمتمان آمد. دنمانیرا بست و با د قیدر سمت شقا مسعود

 ؟یآورد یرو رفت یوجب مین نی... ایوا -

 سمت نغمه خم شد و دستش را گرفت. به

 !یتا االن بابات فدات شه اله یکجا بود -

 ام گرفت...  خنده

 گم آقا مسعود! یم کیتبر -

 .دیاش کش یشانیبر پ یو دست ستادیا صاف

 ! دتونیترش یالیممنون، قسمت فام -

 زد. نیبه حس یسقلمه ا دیرا که د تعجبم

 ست؟یخانومت با اخالق من آشنا ن -

 کرد. یتک خنده ا نیحس

 !یرفته بود بگم چقدر دلقک ادمینه  -

 گفت: ینگاهم کرد و با لحن خنده آور سپس

 !ریو مزاح رو در آوردن! شما به دل نگ ییشور بذله گو خوردهیهما جان، آقا مسعود  -

 :دیاز مسعود پرس نیگفتم و حس یآهان

 بعد؟ نیاز ا هیبرنامه چ -

 .دیکتش کش یبه لبه  یدست مسعود

 رن؟یعروس دوماد کجا م ،یبعد عروس -

 ماه عسل؟ -
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 ه؟ینصف شب چه ماه عسل و،یک یآ -

 ؟یبخت به سالمت یخونه  -

 ...کالیآ بار -

 ...گهیخوب برو د -

 .دیصورتش کش یبه رو یهم دست نیح نیو در هم دنیشروع کرد به خند مسعود

 رو هم ندارم!  ونیتلوز یعوض کردن کاناال اریاخت گهیآوردم تو خونه ها! از فردا د سیرئ هی یجد یجد نیحس -

 .دیاش زد و لب گز یشانیبه پ یآرام ی. ضربه دمیصدا خند یب

 !رمیم یم نمیمن فوتبال نب -

 

 ت:شد و خطاب به مسعود گف کمانیآمد نزد یکه به نظر به پدر مسعود م یهنگام مرد مسن و خوش پوش نیهم در

 نجا؟یا یستادیوا نیتو ماش یپسر! عروسو گذاشت گهیبجنب د -

 تکان داد. نیچشمانش فشرد و سرش را به طرف یانگشت شست و سبابه اش را رو یشیبه حالت نما مسعود

 تونم ازتون دل بکنم بابا! ینم -

 نیا تیاز جد کمیچرا در تو اثر نکرده  یدوست بود نیسال با حس نهمهی! اهاتویامشب مسخره باز هیجمع کن  -

 پسر؟

اه فقط به نوک کفشش نگ ریو سر به ز بینج یپسرا نیا نی! اعدام ملک پور بود؟ آقا عیترسوعه تا جد شتریب نیا -

 ی!  راستم؟یگفت تموم نشد؟ تموم نکرد بر یم یهمونه که ترکوند مارو، ه نیگفتم نگاه کن ا یم یکرد!  ه یم

 فردا دادگاه دخترشه؟گفتم بهت  نیحس

 

 تفاوت گفت: یتکان داد و ب یدوختم؛ سر نیرا به حس نگاهم
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 خانواده نزن! نیاز ا یامشب حرف هی -

 دنبال هما خانوم با هم ... امیبرم با خودم. م یتو رو نم گهی... منتها اون موقع دبرنیمطمئنم واسه اونم اعدام م -

 پدرش در آمد! یصدا

 عروس کِشونن! هیملت معطل  ؟یکن یم یاهههههه... پسر چقدر حراف -

 رفت و در آن را باز کرد. نشیبه سمت ماش مسعود

ترکونه دم گوشمون، اون از اونور سپرشو  یاز اونور بادکنک م نیپدر من تو بگو عروس کُشون! ا هیعروس کِشون چ -

 که دمیمج نیرو بکنه! ا نیماش یرو یاز گل ها یکی زنهیزور م یکیکنه تو حلقمون، اون  یم نیچسبونه دورب یم

 بوق زدناش! نیامروز گوش منو کر کرد با ا

 الاله اال اهلل... -

 آورد. رونینشست و سرش را از پنجره ب نیحالت ترس در ماش به

 !نیفهمم منو از کدوم پرورشگاه گرفت یآخرش من م -

 داد از ما دور شد.  یان مبه تاسف تک یکه سر یو پدرش در حال دیخند نیحس

 !میبرس نمونیمسعود آروم برو، منو هما هم به ماش -

 !قیرف یاوک -

 را صدا زد: نیکه مسعود، حس میگرفت شیتاالر پ نگیراهمان را به سمت پارک 

 !نیحس ن،یحس -

 آورده بود! رونیب نیسقف ماش یسرش را از پنجره  نباری. مسعود امیعروس برگشت نیسمت ماش به

 !دمیلگن شاستک بلند خر یاون آرد یچشت درآد جا -

 زد. یو چشمک دیخند نیحس
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 مبارکت باشه، چرخش برات بچرخه. -

 بلند شد.  نیحس یزنگ گوش یخم کرد. صدا نیگفت و سرش را به داخل ماش یا "باشه "

 سمت راستمه ... بیتو ج میهما گوش -

 سعود سربلند کردم:م یکتش که با صدا بِیرا دراز کردم به سمت ج دستم

 خودتونو هما خانوم، خواستم بگم تلفنم داره! دیخسته نکن -

 گفت: نیرو به سمت حس سپس

 بترک! یاز حسود -

 تکان داد و با غرور گفت: یسر نیحس

 دختر دارم شاه نداره... هیبه تو؟ من  ؟یحسود -

 با همان آهنگ خواند: مسعود

 داره ماه نداره! یتُف هی -

 بمیاز ج یبود. دستمال ختهیر نیدست حس یو به رو زانیشد که آب دهانش آو دهیبه دهنِ کوچک نغمه کش نگاهم

کرد و مجددا سر نغمه را  یتشکر نیکردم. حس زییو سپس دهان نغمه را تم نیو اول دست حس دمیکش رونیب

 و خطاب به مسعود با خنده گفت: دیبوس

 !ادهیفقط آب دهنش ز ه،یخوب یبچه  -

 اضافه کرد: نیو حس میدیسه خند هر

 !یحرکت کن مسعود، جماعتو معطل کرد گهیتوام د -

 منتظر انداخت. یها نیبه ماش یبرگشت و نگاه مسعود

مشترک  یحضرت عباس! آخرش من تو حسرت زندگ ایشه...  یم ادهیپ نشیجماعت به کنار... بابام داره از ماش -

 !رمیمیم
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 با خنده  نگاهم کرد و گفت: نینشست و گازش را گرفت. حس نیبه دنبال حرفش داخل ماش و

 ...میکه عقب نمون میبزن بر زمیعز  -

** 

 زمزمه کردم: رلبیام گذاشتم. ز نهیس یچادر رو ریو دستم را از ز ستادمیآستانِ باشکوهش ا مقابلِ

م... ممنونم که دلم رو بهم برگشت... همه اش رو از شما دار یدواریبهم برگشت... ام یممنونم ازت. زندگ -

 ...دیام نزد نهی... دست رد به سدینشکست

 هما؟ -

 بِینغمه جدا کرد و به سمت ج یدستش را از پتو کیزد.  ینیلبخند غمگ دنم،یبرگشتم. با د نیسمت حس به

 به سمتم گرفت و گفت: یکاپشنش برد. دستمال

 ...رهیگ ینکن... دلم م هیگر -

 را از دستش گرفتم و چشمان ترم را خشک کردم.  دستمال

 پَسِت گرفتم! نجایاز ا -

 کرد... یتعجب نگاهم م با

ه شما گن ک ی... باهاش صحبت کردم گفتم مگه نمنجایا میاومد یگرفته بود... با نغمه مادر و دختر یلیروز دلم خ هی -

 دیم همونطور که من رو به مادرم برگردوندخوام... گفت یخوام، دخترم رو م یرو م نمیمن حس ن؟ید یحاجت م

تونم ادامه بدم... قسمش دادم که نذارن من از  یام نم ه... گفتم من بدون شوهر و بچدیدخترم رو هم به من برگردون

تو  غم رو نکهی... سخت بود برام ادیگرفتم... بهتون برگشتم... بهم برگشت نجایشماها جدا بشم... تو و نغمه رو از ا

زده  ... دلگهید نیحس هی یبرگشتم خونه تو شده بود نجایکه از ا یو باعثش من باشم... از همون شب نمیبب نگاهت

قلبت با من  گهیندارمت... د گهید نمیبب نکهیمن از سخت هم سخت تر بود... ا یبرا نی... از من... و ایشده بود

بچه هم که شده هنوز  نیبود که بخاطر ا نیکه درخواست طالق داده بودم ا یهام تو زمان ی... تمام دلخوشستین

در خودم  یلیدل گهید یخوا یاز تمامِ من فقط دخترت رو م دمیکه د یوقت ی... ولیکنارتم و هنوز هم دوستم دار
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هم... سه نفره  حاال که با یبودم...پوچ بودم... ول چیادامه بدم... من بدون تو و نغمه ه یتا به زندگ دمید ینم

 آستانم! نیصاحبِ ا ونی... تا ابد مدمیینجایا

 کردند! یم دییاز فشار بغض...؟ چشمانش که مورد دوم را تا ایهوا بود  یصورتش از سرما یقرمز

 بهت گذشته؟ یبرات... چ رمیبم -

 را با سرزبان تر کردم. میها لب

 ؟یردن حرف بزناز م یتون ی... چطور میبهم گذشت تا تو باش نهایهمه ا -

 شم... یاز غم هات برام نگو هما... شرمنده م -

 ...دمینغمه کش یپتو یرا رو دستم

 کنه...  یاون روزها کم م ی... از تلخدیحاال که دارمتون... حاال که کنارم هست -

 شد... یشرمنده م دیانداخته بود... مردِ من نبا ریرا به ز سرش

 ؟یکن ینگاهم نم ن؟یحس -

 تاب کرد. یکرد و چشمان نم زده اش قلبم را ب سربلند

عشق... تو  یعنی... همش یزندگ یعنیهمش  ناینغمه در کنارمونه ا ،یخند یکه تو م نیتموم شدند اون روزها... هم -

 معنا نداره! یعشق شرمندگ

 شد و قلبم را آرام کرد. دهیبه سمت باال کش یسمت لبش به نرم دو

 شه فدات نشد؟ یم -

 کردم. نییباال پا دییبه تارا  سرم

 .میدار اجیبهت احت شهیشه... چون من و نغمه تا هم یم -

 شد. انیهم نما شیهمراه لبخندش، دندان ها نباریا



 یعاشق ینغمه 

 
385 

 

 کنم؟ کاریچ تیهمه مهربون نیدر جواب ا دیمن با -

 ... کنار من و نغمه... تا ابد!یباش دیفقط با -

 پلک زد. یآرام به

 تا ابد... -

 نذر کنم...  یادا میحاال هم بر -

 .دیاش را بوس یشانینغمه را کنار زد و پ یپتو یخم کرد و با انگشتش گوشه  سر

 خانم!  فهیقبول باشه ظر -

*** 

 شدم. رهیاش خ رهیبلند و پرپشت نغمه زدم و با لذت به چشمان ت مهین یموها یرا رو نیحس ی هیسرِ هد رهیگ

 ها مامان... خوب؟ یکن یچراغا رو خاموش کردم سروصدا نم -

 من هنوز ترکش نکرده بود! یکه با وجود تموم اصرار ها یتکان داد و شروع کرد به انجام عادت دییرا به تا سرش

 زشته... فه،یانگشتتو نخور نغمه... کث -

 و نگاهش کرد: دیکش رونیرا از دهان ب سشیخ انگشت

 !ستیدِشت ن -

 .ردیرا نگ شینروند و خنده جا نیابروانم از ب نیرا کردم تا اخم ب میسع تمام

 !یشیم ضیمر فهیکث یول ست،یباشه زشت ن -

 که! یاالن دُست -

ک کنم. را چ تمیبار وضع نیآخر یتا برا ستادمیا نهی! از جا بلند شدم و مقابل آدیرس یبچه به ناکجاآباد م نیبا ا بحث

 دکمه از ستیب بایدامم را قاب گرفته بود. از سمت چپ تقرزانو به رنگ قرمز ان یکوتاه تا رو یمجلس راهنیپ کی
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را  میاز حد سرشا نه ها شیب یِلخت دنشیکه با پوش یکار شده بود و کت کوچک ینیجنس خودِ پارچه به صورت تزئ

با آن  یشانه ام بود. خود مشکل یبه رو ریزخم ت ینشدن جا دهیکت د نیا دنیداد. در واقع هدفم از پوش یپوشش م

 یم حیشود. ترج یم نیگرفته و غمگ یکه تا چه حد دمید یافتاد م یهرگاه نگاهش به شانه ام م نیحس ینداشتم ول

ا ت شیکه از دو سال پ یی... موهادمیکش میموها یالبه ال ی. دستفتدیزخمم ن یامشب نگاهش به جا کیحداقل  دمدا

 نیصورتم را از ب یروح یصورتم نشانده بودم که ب یرو یحیمل شی... آرادیرس یکمرم م یها مهیتا ن بایبه االن تقر

ه شد. به سمت نغم یراحت م المیکرد تا خ یم دمییتا یکس دیدانستم! انگار با یاسترس خود را نم لیبرده بود... دل

 .دمیبه لباسم کش یبرگشتم و دست

 نغمه لباسِ مامان خوشگله؟ -

 گفت: یو با لبخند کودکانه ا دیبه لباسم کش یمد. دستو جلوتر آ دیکش رونیرا از دهانش ب انگشتش

 گِله... -

دستم را پشت زانوانش  کی تیو در نها دمیرساندم و بدن سبکش را باال کش ربغلشیشدم و هر دو دستم را به ز خم

 .دمیرنگش کش یدار صورت نیرا از او جدا کردم. دستم را به دامن چ گرمیگرفتم و دست د

 شگل تره...خو یلیماله تو خ -

 :دیپرس یحوصلگ یو با ب دیبرچ لب

 اد؟یبابا چرا نم -

 ...دمیکش شیبه موها یدست

 .ادیم گهیاالن د میچراغا رو خاموش کن میبر -

 

که پس از در  دمیحضورش را د ی هی. سادیدر قفل به گوشمان رس دیکل دنیچرخ یاز دوبار زنگ زدن ، صدا پس

 جا خورد. یکم کیتار یخانه  دنیبرگشت و با د ییرایبه سمت پذ شیآوردن کفش ها

 هما؟؟ -
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 برداشت... یگریندهم!  قدم د "جانم "دهانم گرفتم تا جوابش را با  یرا جلو دستانم

 فنچولِ بابا؟ -

دهد!  یجوابش را م "فنچولِ بابا"بزند  شیصدا نیحس نکهیدانستم هرقدر هم به نغمه سفارش کرده باشم هم یم

ق را بر دیشلوارش را گرفت! کل یو پارچه  دیدو نیکه با سرعت به سمت حس رمیم تا دخترک را بگدستم را دراز کرد

 یو پس از بوسه  دی. حواسش به من نبود. خم شد و نغمه را در آغوش کشدمیرا واضح تر د نیقامت حس نباریزدم و ا

...  دیگردنش کش یاش را رو ینیگونه اش نشاند، سرش را در گردن نغمه فرو برد و نوک ب یکه بر رو ییپرسروصدا

 !گر؟یبود د یخوشبخت یخانه را پر کرد... نوا ینغمه فضا یقهقهه  یصدا

 در هوا پخش شدند... شیها یو بازدمش را در صورت نغمه رها کرد که چتر دیکش یقینفس عم نیحس

 تو؟ یبود یآخ... عسل ک -

 نشست... نیکوچک نغمه دو طرف صورت حس دستان

 بابا... -

 جلوتر رفتم... یقدم

 سالم! -

 غنچه نیحرکت ماند و بعد ا یب یچند لحظه ا دنمیگذاشت. با د نیزم یبه صورت نغمه زد و او را رو یگرید ی بوسه

 لبانش شکوفه زد... یرو یلبخند بود که به نرم ی

 ه؟یخودم... خبر یبایز یسالم بر بانو -

 .دیرا کش نیکت حس یگوشه  نغمه

 تَپَلُده بابا! -

 زانوانش گذاشت و به سمت نغمه خم شد. یهر دو دستش را رو نیحس

 فنچول؟ هیتپلده ک -
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 نامش را صدا زدم: یابروانم نشاندم و با لحن اخطار نیب یفیاز آنکه نغمه گزارش کار بدهد، اخم ظر شیپ

 نغمه! -

 دهانش گرفت و ابروانش را باال برد. یرا جلو دستانش

 !دیببلش -

دست مرا گرفت  گرشیدستش دست نغمه، و با دست د کیگذاشت. سپس با  یصندل یکتش را در آورد و رو نیحس

 برد... ییرایوبه سمت پذ

 همو... یولتون کنم مادر دختر کله  -

از  زانیآو یماند. نگاهش به سمت بادکنک ها جمله در دهانش یو ژله ادامه  کیپر شده از کادو و ک زِیم دنید با

 شد... دهیسقف کش

 نجا؟یچه خبره ا -

 شدم. رهیو در عمق چشمانش خ ستادمیکه دستم در دستاش بود مقابلش ا همانطور

 تولدت و سالگرد ازدواجمون مبارک! -

 خالص گفت: یرا فشرد و با عشق دستم

 ممنونم هما... واقعا ممنونم... -

بود که خود از او  نیاز حس یعکس کیسمت ک کیشد.  رهیخ کیبا دقت به طرح ک نیو حس مینشست زیم پشت

در آن مشخص بود.  مانیاز دستان چپمان که در هم قفل شده بودو حلقه ها یعکس گرشیگرفته بودم و سمت د

 را با تعجب خواند: کیک یمتن نوشته شده به رو نیحس

- To l ove i s reasive a gl impse of heaven 

 :دیکرد و پرس نگاهم

 ؟یچ یعنی -
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 بود... یزندگ نیمن در ا یهست یمرد همه  نیکردم... ا نگاهش

 !یبه بهشت بنداز کینگاه کوچ هیکه  نهیعاشق شدن مثل ا - 

اشک نشسته در  ینشاند. حلقه  شیپا ینغمه را به رو گرشیرا به دور شانه ام حلقه کرد و با دست د دستش

کشاند... و حاال باز هم در کنار هم  یمان را تا مرز نابود یزد و زندگ یچشمانش نشانِ اشک شوقش بود... طوفان

را فوت  ۳4۳بود سه نفره شمع  رینظ یب یخاطره  کی ادآوریما  یکه برا یروز نی... در کمال آرامش و در بهترمیبود

 مشترکمان!  یسن زندگ ۳بود و  نیو چهار که سن حس ی! سمیکرد

از  ی... محال بود اجازه دهد رددیفرو برد و خند کیک ردریدو تصو نیدستِ کوچکش را تا مچ ب یترس چیه یب نغمه

 نباشد! مانیزندگ کیک یاو رو

 

 ... دمیگرفت. صورتش را بوس یزد و بهانه م یحوصله نق م یب

 ...میبخواب امیمامان بذار لباسمو عوض کنم ب -

 .دیکوب نیزم یرا رو شیپا

 نه... نه... خواب نه... -

 ...دمیبه صورتم کش یکردن... دست هیشروع کرد به گر و

 آخه تو؟ یخوایم یچ -

 به دست وارد اتاق شد و به سمت نغمه رفت.  ن،پنکهیحس

 بابا... میکن یباز ایب -

مانع شد! از  یکنجکاو یرفتم ول نگاهش کردم که با چشم اشاره کرد به کارم برسم. به سمت اتاق خواب متعجب

پنکه که به  یسرعت را فشرد. پره ها نیکمتر ی... پنکه را به برق زد و دکمه نیشدم به حس رهیدر خ یگوشه 

 حرکت در آمدند سرش را جلو برد و دهانش را باز کرد...! 

 آآآآآآآآآآ...  -
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 متعجب برگشت. یو به سمت نغمه  دیخند سپس

 !دهیصدا م نیتوام آ کن بب ایب -

 یبود برا یآ کردند... و چه خوب باز کصدایرا گرفت و او را در بغلش نشاند. هر دو سرشان را جلو بردند و  دستش

 من!  یساکت و البته خسته کردن دخترک غرغرو

*** 

 «یراو»

 

پشت دستش از  دنیو پس از بوس دیکش شیتخت خوابش گذاشت. رواندازِ بهاره اش را به رو یشد و نغمه را رو خم

 او فاصله گرفت. 

 نشد که؟ داریب -

 زد. یآرام هما به سمتش برگشت و لبخند یصدا با

 ...دهینه... سفت خواب -

 بود به نغمه... رهی... خستادیجلوتر رفت و در کنارش ا هما

 ...نیرو دوباره به ما برگردوند حس یبچه زندگ نیا -

 اتاق نغمه... یبود به پرده  رهیخ نی...حسدر کنارش جا گرفت زینشست و هما ن نیزم یرو

 چرا؟ یتو فکر -

 داد و دستانِ هما را در دست گرفت... واریاش را به د هیتک

با  ینبودم تنهات بذارم ول یوقت راض چیشم... ه یشرمندت م یاز هر لحظه ا شتریاون روزا ب وفتنیکه م ادمی -

 خبر بودم... یو من ازش ب یکه داشت یرفتار

 .دیرا بلع شیو بغض نشسته بر گلو دیکش یآه
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 ...میمنو ببخش زندگ -

به حرکت  نیحس یموها یلبان هما پررنگ تر شد... دستش را جلو برد و انگشتانش را در البه ال یرو لبخند

 بکشد...  یقیچشم ببندد و نفس عم نیباعث شد تا حس نکارشیدرآورد... حس خوبِ ا

 تواند پر از حس خوب باشد... مثال من تنها باشم... یم یگاه ست،یهم بد ن شهیتنها بودن هم -

 آرام تر از قبل بود... نباری... زمزمه اش ااهیس یدو گو نیا یداد برا یچشم باز کرد. هما جان م نیحس

 تو! یدر معشوقه بودن، برا -

 هما... یجمله  نیغرق در آرامش شد از ا نیحس وجود

معنا نداره...  یروزها سرزنش نکن! قبال هم بهت گفتم که تو عشق شرمندگوقت، خودت رو بخاطر اون  چیه گهید -

 بهم قول بده!

 زمزمه کرد: آرام

 قول! -

هما  یگونه  یرو ی... گونه اش را به نرمدیبعد دستش را به دور گردن هما انداخت و سر او را به سمت خود کش و

مهمانش کردند...  یهمسرش نشستند و با عشق بوسه ا دِیصورتِ نرم و سف یلبانش بودند که رو نیو بعد ا دیکش

بازِ هما وسوسه  یفشرد... موها نیحس ی نهیدور گردنش حلقه شد و سرش را به س یتیمحدود چیه یدستان هما ب

 :دیو پرس دیکش شیبایز یخرمن موها یکرد... دستش را نوازش وار رو یاش م

 اجازه هست بانو؟ -

از جا بلند شد و پشت سر هما نشست... بعد از مدت ها باز هم مشغول نقش  نید... حسبا تکان دادن سر، اذن دا هما

 شد بر جان هما... یهمه کسش... زمزمه اش آرامش یموها یزدن شد... رو

 خوبتر از گل یا -

 شبنم یپاک تر از قطره  یا

 دل به تو محتاج یا
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 جز تو نخواهم ز دو عالم من

 خمار است نیدر تب سنگ دل

 دوست، بهار است یا

 چشم تو هر چشمه سراب ست جز

 دیخورش یچشم تو سرچشمه  یا

 نگهم کن کدمی

 رمیآنکه به دام تو اس یمن، ا ادیص

 فتمیب یکه از پا بگذار

 رمیبم مستانه

 زم؟یتو بر یام از تو، ارزنده چه دارم که به پا یهست یا

 چه کنم گر ندهم جان؟ تیوفا یکو در

 مانیسرندهم بر سر پ گر

 به من گر که به محشر یوا یا

 در راه مَحَبَت ؟یچه کرد پرسند

 از فرط خجالت؟ م؟یچه بگو آخر

 (رافشاری)هما م

 یدستان گره زده  ی... دست هما رودیکه تمام شد،  دستانش را از پشت جلو برد و هما را در آغوشش کش کارش

 وجودش پر شد از عطر هما...  قیعم یسر فرو برد در گردن هما و با دم نیاش نشست... حس نهیس یبه رو نیحس

 همسرش... یعاشقانه  یزمزمه ها یچشم بست و تمام جانش گوش شد برا 
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 باز با من سخن از عشق بگو -

 و صفا یسراپا همه خوب یا

 محتاجم بخدا

 دور است ایکه ز در یچو ماه من

 شن گرم کنار ساحل و

 را گور است کرشیپ

 خواهم یو وفا م دیام وجم

 خواهم یترا م من

... 

 چون سرو بلند بتو

 چدینازک پ لوفریبر آن ساقه ن که

 لرزنده خرد چکیآن پ همچو

 چمیپ یز وفا م ییرها تا

 از من ینگرد چیجدا ه تا

 در باغِ وجود مانمیتو م با

 بود و نبود یا رمیم یتو م با

 به تو محتاجم من

 محبت به وفا محتاجم به

 محتاجم... ابخد
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 (رافشاری) همام

 

ه دوباره ب یجان شیشد در نگاهِ افسونگر هما... لبخندِ دندان نما رهیخمار خ یکرد... هما برگشت... با چشمان سربلند

 هما گذاشت. یشانه  ی. دستش را جلو برد و رودیبخش نیحس

 شه...  یبدون کت قشنگ ترم م یقشنگه... ول یلیلباست خ -

مقابل لبان هما نگه  "سیه " یانگشت اشاره اش را جلو برد و به نشانه  نیهما از هم فاصله گرفت. حس یها لب

 داشت.

 ... یریخوام جلوم رو بگ ی... تمام و کمال! نمیتو مالِ من ی... ولیکن مشیقا یدونم خواست یم -

دو بند انگشت  ی. به اندازه دیخود کشحلقه کرد. سرِ او را به سمت  نیدستانش را جلو برد و به دور گردن حس هما

 سوزاند... یگونه اش را م  نیحس ینفس ها یبا هم فاصله داشت. داغ شانیلب ها

 ؟یهما... پاداش کدوم کارِ خوبِ من یادیتو از سرِ منم ز -

 را از او گرفت... نیببرد... زمزمه اش طاقت حس نیرا جلوتر برد... قصد داشت فاصله را از ب سرش

 دوستت دارم! -

 یخواست هر فاصله ا یبه لباسش زد و او را به خود فشرد... انگار که م یکمرش نشست. چنگ یبه رو نیحس دستِ

 رفت... نیعاشقانه اش از ب یکه بعد از زمزمه  یببرد... چشمانش را بست و فاصله ا نیرا از ب

 من از آغوش تو پُرند یشبها -

 تصورند! یمن... ورا یشبها

 "نایپا"

 زادهیعل مطهره

 ۱۳96ماه  مرداد
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